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 فلسطينيةاليوميات ال
 2015 نوفمبر/ تشرين الثاني

 1/11/2015، األحد

 في عملية دهس عند مفترق بيت عينون شرق  ،إسرائيليين، بينهم إصابة حرجة جنودثالثة ب أصي
أعدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي كما  في الفرار من المكان.منفذ العملية نجح ، و مدينة الخليل
 مترا   خمسينشمال الخليل، وذلك بإطالق النار عليه من مسافة ، عيرمن بلدة س ،فادي الفروخ

 .1بزعم "محاولته طعن أحد الجنود"

   للجنة التوجيهية  للرئيس في المؤتمر اإلسالمي لوزراء العمل، وعضوا   فلسطين نائبا   خبتانت
 .2ونيسية جاكرتاللسنتين القادمتين، وذلك خالل الدورة الثالثة للمؤتمر المنعقد في العاصمة اإلند

  جي آرن أموقع نشر NRG اإلسرائيلي عن اعتقال خلية للجهاد اإلسالمي إعالنا  للجيش  اإلسرائيلي
ضابط في الجيش اإلسرائيلي فإن الخلية ؛ وبحسب كانت تنوي تنفيذ عملية جنوب مدينة الخليل

أحد  ،ضياء تالحمةتل إلى مقاإلعالن أشار و  ها.ل ثالثة منااعتقتّم مكونة من خمسة فلسطينيين، 
جنوب الخليل بالقرب من بلدة خرسا، حيث انفجرت بيده القنبلة اليدوية  22/9/2015فجر  ،أفرادها

 .3عملية التنفيذ عرقلما  ،التي كان ينوي استخدامها في العملية مع باقي أفراد المجموعة

  إطالق النار على سرائيلي أن الشرطة اإلسرائيلية قّررت تييير قواعد اإلذكر موقع واال
في تعليماتها الجديدة لعناصرها، األلعاب النارية أداة قاتلة، وبالتالي  ،تدّ الفلسطينيين، إذ ع

سمحت لقّواتها بإطالق النار على المتظاهرين الذين يستعملون األلعاب النارية خالل 
 .4المواجهات

 عملية  37ي والفلسطيني أن أظهرت دراسة إحصائية أعدها مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيل
أكتوبر  /جنود ومستوطنين إسرائيليين نفذها شبان فلسطينيون خالل شهر تشرين األول طعن ضدّ 

عمليات، أربع كان أهمها  ،حادث إطالق نار 34 تشهد الفترة ذاتها الدراسة أن جاء فيو  .2015
عملية،  23إحباط زعمت سلطات االحتالل حيث ، 37طعن، نفذ منها محاولة  60إضافة إلى 
إسرائيليا ، إضافة إلى إصابة  11عمليات دهس. وأسفرت هذه العمليات عن مقتل ثالث إضافة إلى 

 .5أرتيرياآخرين، فيما قتل إسرائيليان اثنان بنيران الشرطة اإلسرائيلية، إضافة إلى مهاجر من  257

  عائدون لجبل الهيكل منظمةأعلنت Return to Temple Mount انية عن حملة لنشطائها االستيط
 .6تمنح فيها جائزة مالية لكل مستوطن يحاول اقتحام المسجد األقصى وتعتقله الشرطة
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  أكتوبر كانت تشرين األول/ أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة العدوان اإلسرائيلي في
ما يزيد عن  جريحا ، باإلضافة إلى 2,270شهيدا ، ربعهم من النساء واألطفال، وأكثر من  72

في بيان صحفي، أن  ،وأضافت الوزارة آالف حالة اختناق نتيجة الياز المسيل للدموع. 5
في قطاع غزة، وشاب في النقب  17مواطنا  في الضفة اليربية و 54قوات االحتالل قتلت 

طفال ، أصيرهم ال  15وأشارت إلى أن من بين الشهداء ، 1948 سنة المحتلة راضياألب
إحداهن ق تلت في قطاع غزة وهي حامل في  ،أشهر، إضافة إلى سيدتين انيةثميتجاوز ال

 .7من مجموع الشهداء هم من األطفال والنساء %6.23شهرها الخامس، ما يعني أن 

  الجئا  فلسطينيا   29أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن
الجئين جراء إصابتهم بطلق ناري، عشرة ، بينهم 2015ر ول/ أكتوباألخالل شهر تشرين قضوا 

نتيجة القصف واالشتباكات،  سبعة تحت التعذيب في سجون النظام السوري، بينما قضى ثالثةو 
والجئان أعدما ميدانيا ، والجئ قضى بسبب الحصار ونقص الرعاية الطبية، والجئ قضى 

 .8خيم اليرموكاغتيلت في م ةبرصاص قناص، والجئ قضى حرقا ، والجئ

  سجد أن مساحة الم شدد على عبد هللا الثانيالملك  األردني أن للديوان الملكي بيانجاء في
"ستتم متابعة مواقف الطرف اإلسرائيلي من موضوع  :كاملة، وقال دونما   144تبلغ  األقصى

 .9أحمر" التقسيم المكاني والزماني، وهذا الموضوع بالنسبة لنا هو خطّ 

 2/11/2015، اإلثنين

  استشهد فلسطيني وأصيب آخر بجراح برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي على حاجز الجلمة
عن  اإلسرائيليةالشرطة  كما أعلنت الطعن. بزعم محاولةالعسكري شمال شرق مدينة جنين 

على طعن ثالثة إسرائيليين، إصابة أحدهم خطرة، في ريشون لتسيون  أقدمفلسطيني اعتقال 
وأصيب إسرائيلي آخر بجروح خطرة في عملية طعن في منتجع نتنانيا شمال  .بأبيجنوب تل 
 .10)حرجة(بجروح خطيرة فأصيب المنفذ  على إطالق الناروتّم  ،تل أبيب

  قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة اليربية المحتلة إنها أحصت ارتكاب أجهزة أمن
 .2015أكتوبر تشرين األول/ المواطنين خالل شهر اعتداء بحق  300لـ  الفلسطينية السلطة

منها على يد جهاز األمن  74حاالت اعتقال،  103في بيان لها، أنها وثقت  ،وأكدت اللجنة
على يد جهاز المخابرات العامة، عدا عن عشرات حاالت المداهمة والمحاكمات  29الوقائي، و

 .11مستمرة لإلحاطة بانتفاضة القدسوالتمديد ورفض اإلفراج، باإلضافة إلى المحاوالت ال

  حالة  89"إن المكتب قام بتوثيق  مدير مكتب اإلعالم الحكومي في غزة سالمة معروفقال
خالل شهر " الصحافيين في الضفة اليربية وقطاع غزة أثناء انتفاضة القدس علىاعتداء 
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طينية التحريض على وسائل اإلعالم الفلس"، فضال  عن 2015ول/ أكتوبر األتشرين 
 .12"والصحافيين سواء بإرسال الرسائل لهم أو عبر اإلعالم اإلسرائيلي

  سلمي للصراع اإلسرائيلي  بيريز من أن غياب حلّ  شمعونحذر الرئيس اإلسرائيلي السابق
ضح و أو  الدولتين يهدد بالدخول في حرب داخلية مع الفلسطينيين. الفلسطيني يرتكز على حلّ 
هودية على جزء من األرض خير من أن تحوز األرض كلها دون دولة بيريز "أن تكون ثمة دولة ي

الدولتين من أجل مصلحتها هي ألننا لو فقدنا األغلبية،  وتابع: "على إسرائيل تطبيق حلّ  يهودية".
قراطية. هذه هي و ونحن اآلن متساوون )مع الفلسطينيين(، لن تكون لنا دولة يهودية أو دولة ديم

 .13حكومة( يعملون اتجاه مضاد لذلك"ألسف هم )الالمسألة الرئيسية، ول

  صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على القانون الذي ينص على الحد
ال ي سمح بتحويلها  ،عقوبة سجن مدتها ثالث سنوات ؛العقوبة على راشقي الحجارة مناألقصى 

سحب المخصصات من والدْين أدين  يتمّ  كما ،سجن مع وقف التنفيذ إال ألسباب خاصة إلى
 .14طفلهما بتهمة ارتكاب جريمة رشق الحجارة خالل مكوث الطفل بالسجن

  لوهورموز  رشادإأكّد Arshad Hormozlo،  أن أردوغانمستشار الرئيس التركي رجب طيب ،
بعد  ،جانب الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه ولن تتخلى عن دورها تجاهه إلىبالده ستبقى 

الموقف التركي  أنإلى النظر . ولفت هورموز في االنتخابات التشريعية فوز حزب العدالة والتنمية
مهما كانت الظروف،  متطورة في التعامل مع القضية الفلسطينية ولن يتراجع مطلقا   بعادا  أخذ أسي

 إلعادةأن قضية رفع الحصار عن غزة هي محور اهتمام السياسة التركية وهي الشرط  مؤكدا  
 . 15"إسرائيل"تطبيع العالقات مع 

 3/11/2015، الثالثاء

 أرضيا  واسعا  أدى  إن "انهيارا   ،في تصريح صحفي ،الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة ةقالت وزار
كبيرة وقع في المنطقة الحدودية جنوبي مدينة رفح أقصى جنوبي القطاع، وذلك  حفرةلحدوث 

 .16لمصري أسفل المنطقة الحدودية"المياه من الجانب ا بفعل ضخّ 

  خالل مسيرة مشتركة شرق غزة  ،المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش عضوقال
 ،"سنحافظ على هذا الشكل من كفاح االنتفاضة ،دعما  النتفاضة القدس اإلسالميحماس والجهاد ل

 .17بأن يبقى النزيف من جانب واحد" لكن إذا تمادى االحتالل في عدوانه فالمقاومة لن تسمح أبدا  

  نحن ال ندين وال نستنكر جرائم  في الحركة، في بيان لمفوضية اإلعالم والثقافة ،فتح حركةقالت"
ألننا نعتبر هذه الجرائم  ،شعبنا ومؤسساته الحضارية والثقافية والمدنية االحتالل المنظمة ضدّ 
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قيادة السياسية للشعب الفلسطيني على صعيد ال إنجازاتلسياسة حكومته المرعوبة من  انعكاسا  
 .18"القانون الدولي وفي األمم المتحدة

 األواننه آن أاألحداث الحالية ت ثبت "إن  بيديائير ال (هناك مستقبل) يش عتيد حزب رئيس قال 
وذلك في مقابلة له  ،من حياتنا، وأن نرفع ونعزز جدار الفصل بيننا وبينهم" الفلسطينيين إلخراج
العملية القادمة لن تكون  أن" إلى بيدال وأشار .لصحيفة يديعوت أحرونوت اإللكترونيلموقع مع ا

سوف يكون لنا رئيس بلدية فلسطيني في القدس، يقرر  ؛بواسطة السكين، بل ببطاقة االقتراع
 دأرياالنفصال عنهم، وال  أريد"أنا  قائال   بيدال وأضاف الصلوات في الحرم القدسي وحائط البراق".

يحملون السكاكين، نحن لسنا بحاجة أن  إسرائيلمعهم، وال أريد أن أراهم في شوارع  أحيا أن
 .19مليون فلسطيني" 5.3نعيش مع 

  تدربوا مؤخرا   اإلسرائيلييعلون إن قائدي مقاتالت بسالح الجو  هموشي اإلسرائيلي الدفاعقال وزير 
 حول أمريكيمسؤول تصريح ل إلى ةر اش. وذلك في إفي الواليات المتحدة لهممع نظراء عرب 

 .20أردنيةطائرات تدريب مشترك شاركت فيه 

  حالة اعتقال جرت في صفوف  800قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية إنها وثقت
 .21القدسمدينة ، النسبة األكبر منهم من 2015 / أكتوبرالقاصرين الفلسطينيين خالل تشرين األول

  ا  خالل مواجهات مع االحتالل في طولكرم فلسطيني 17الفلسطينية بإصابة  الصحة وزارةأفادت
 .22وصوريف ورام هللا

  عن خوض مباراته مع فلسطين في رام هللا، ضمن رسميا  لكرة القدم اعتذاره  السعوديقّدم االتحاد
 ، وذلك2019وكأس آسيا في اإلمارات  ،2018التصفيات اآلسيوية المؤهلة إلى مونديال روسيا 

 . 23بسبب إصرارها على عدم العبور عبر المنافذ اإلسرائيلية

  الرس أندرسون" إسرائيل"قال سفير االتحاد األوروبي في Lars Andersen االتحاد األوروبي  إن
 التي سيتم تصديرها إليه. عمراتعلى منتوجات المست "صنع في إسرائيل"عالمة  بوضعلن يسمح 

عقول أن يتم وسم منتجات المستوطنات على أنها صنعت في نه "من غير المعلى أ السفير شددو 
ن "الخطوة تقنية، والهدف منها هو تحديد أماكن صناعة إ وقالإسرائيل، هذا غير صحيح"، 

 .24المنتوجات التي تصل إلى االتحاد"

 لحالية ة الجماهيرية الفلسطينية ان الهب  إالسياسية التابعة للجمعية البرلمانية اآلسيوية  اللجنةت لاق
جاءت ردا  على االنتهاكات واإلجراءات الصارخة والقاسية والمتمثلة في إحراق األطفال 

، خالل اللجنة وأشارت حتى الموت من قبل قوات االحتالل والمستوطنين. وعائالتهم الفلسطينيين
طينية إلى أن ردة الفعل الفلس ،اجتماع المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية اآلسيوية في طهران
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جاءت أيضا  ردا  على االقتحامات اليومية للمسجد األقصى، مع عدم السماح للمصلين المسلمين 
 . 25يهمن الوصول إل

 4/11/2015، األربعاء

  دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إلى وضع استراتيجية وطنية فاعلة
مع عدد من الصحفيين  Skypeة سكايب في لقاء عبر تقني ،وقال مشعل القدس. انتفاضةالستمرار 

من المزاوجة  من استراتيجية وطنية حقيقية قادرة وفاعلة ميدانيا ، وال بدّ  بدّ  في مدينة غزة، إنه ال
وشدد مشعل على  بين الفعل الميداني المقاوم وبين الجهود السياسية والتحرك اإلقليمي والدولي.

أو  ،لوك على األرض يضعف االنتفاضة ويجهضهاس أهمية الوحدة الوطنية، وضرورة تالشي أيّ 
إلى كما أشار  ."آن األوان للتنسيق األمني أن يتوقف": وأضاف قائال  يضع عوائق أمام استمرارها، 

انتفاضة األقصى حررت غزة، وعلينا أن نوجه االنتفاضة الحالية لتحرير القدس والضفة " أن
 .26"كة، وهناك شراكة في المسؤولية والهماليربية بشكل كامل، وهناك مسؤولية وطنية مشتر 

 محمود عباس، في بداية اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  السلطة الفلسطينية قال رئيس
الفلسطينية، إنه "يجب على إسرائيل تطبيق نظام االستاتسكو )المتعلق بمكانة المسجد األقصى 

 .27"، وليس الذي تحاول فرضه حاليا  2000العام  قبل وبسلطة األوقاف اإلسالمية(، الذي كان مطبقا  

  اعتمدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في اجتماع لها، توصيات اللجنة السياسية
العالقات األمنية والسياسية واالقتصادية مع سلطة االحتالل اإلسرائيلي، التي  بتحديدالمتعلقة 

 .28لى ما هي عليهأكدت عدم إمكانية استمرار األوضاع ع

 من الخليل، برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي، على مدخل بلدة  ،استشهد إبراهيم سمير إبراهيم السكافي
 .29جروحه حرجة أحدهماإصابة جنديين  إلىبحجة تنفيذ عملية دهس أدت  ،حلحول الشمالي "الحواور"

 إن احتمال سحب  ،لفلسطينيةاللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ا أمين سرّ  ،قال صائب عريقات
وذلك لعدم التزام الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة  ،أصبح قائما   "إسرائيلـ"اعتراف منظمة التحرير ب

عت معها. ودعا إلى عقد المجلس الوطني الفلسطيني إلقرار بأي من االتفاقات والتفاهمات التي وقّ 
 .30البرنامج السياسي الجديد للمنظمة

  سفير بريطانيا ماثيو ريكروفت إلىلسطين باألمم المتحدة رياض منصور برسالة ف وفد رئيسبعث 

Matthew Rycroft ، بعد إعادة الجثث المحتجزة  :جاء فيها األمن،الرئيس الحالي لمجلس"
الفحص  أعقابوفي  ،أكتوبرتشرين األول/ للفلسطينيين الذين قتلتهم قوات االحتالل خالل 

وأضاف أن هذا يؤكد "تقارير  ،أخرى"دت من دون القرنيات وأعضاء تبين أن الجثث أعي ،الطبي
 .31"أعضاءسابقة عن استئصال 
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  خالل كلمة له في  ،عاموس يدلينرئيس شعبة االستخبارات األسبق في الجيش اإلسرائيلي قال
بسديروت تحت عنوان "من الجرف الصامد لالنتفاضة الثالثة":  Saper بكلية سبير أمنيمؤتمر 

وذلك على الرغم من ضرب الجيش لذراعيها  ، ينبيي التقليل من إنجازات حماس بالحربإنه ال"
"لكن وعلى الرغم  :وأضاف قائال   ."التي أعدتهما: األنفاق والصواريخ بعيدة المدى االستراتيجيتين

يوما   50ال يمكن االستهانة بها، قاتلت على مدار  استراتيجيةمن ذلك فقد حققت حماس إنجازات 
كانت السبب بهجرة سكان و وريون، جمام الجيش األقوى في الشرق األوسط، أغلقت مطار بن أ

 .32ووضعت شروطا  أطالت أمد العملية" ،الجنوب لبيوتهم

  األردنية على إنشاء منطقة حرة للتبادل التجاري مع مناطق السلطة الفلسطينية  الحكومةوافقت
2016 سنةعلى الجانب األردني، تبدأ أعمالها مطلع 

33. 

 5/11/2015، الخميس

  ت وزارة وقال فلسطيني برصاص الجيش المصري بمدينة رفح جنوب قطاع غزة. صياداستشهد
 خاللن حادثة قتل البحرية المصرية للصياد فارس مقداد إ الفلسطيني الداخلية واألمن الوطني

 .34ه ومياهه"عمله في بحر رفح يمثل "تطورا  خطيرا  وتعديا  على حقوق شعبنا  داخل أرض

  استشهد مالك طالل الشريف من مدينة الخليل بعد إطالق قوات االحتالل النار عليه عند دوار
الشهيد اقترب من مجموعة  أن إسرائيليةغوش عتصيون. وادعت مصادر عمرات مفرق مجمع مست

 لكن الشاب الفلسطيني ،"اعتقال مشتبه" إجراءاتجنود كانت في محطة للباصات فنفذ الجنود 
 .35الجنود النار وقتلوه أطلقوهنا  ،كان يحملها استل سكينا  

  دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إلى تشكيل لجان تنسيقية في كافة مدن الضفة
 .36والمناطق الفلسطينية الستمرار االنتفاضة، مؤكدا  وجود إجماع فصائلي على استمرارها ودعمها

 تدعم توصيات اللجنة  اللجنة أن ةللجنة المركزية لحركة فتح نبيل أبو ردينأعلن الناطق الرسمي باسم ا
 ،بتحديد العالقة األمنية والسياسية واالقتصادية مع سلطة االحتالل اإلسرائيلي المتعلقة السياسية

 .37واعتمادها من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقرارات المجلس المركزي

 باسم حركة حماس سامي أبو زهري، في تصريح صحفي، إن الحركة ترحب بإحياء  قال الناطق
ذكرى رحيل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في مدينة غزة، "مع ترك التفاصيل لجهات 

وأشار أبو زهري إلى أن حركة فتح لم تجر أي اتصاالت مع حماس بهذا الشأن،  االختصاص".
 .38ا كانت من خالل مؤسسة الشهيد ياسر عرفاتوأن االتصاالت التي جرت معه
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 ا صياغة شروط تاستكمل واألردن "إسرائيل" أنسيلفان شالوم  اإلسرائيلي صرح وزير الداخلية
 وأضاف الميت.والبحر  األحمرلحفر قناة بين البحر  الذي سيطرح قريبا   المشتركالعطاء الدولي 

حو ن وسيتم عبره ضخّ  ،ولتوليد الطاقة ،ياه البحرملوحة م إلزالةستخدم مشروع القناة سي   أنشالوم 
 .39الكميةمن هذه  3مليون م 80نحو الملوحة من  إزالةحيث ستتم  ،من الماء 3مليون م 120

  تصريحات أدلى بها ران باراتز تعدّ إن الواليات المتحدة  األمريكيةقالت وزارة الخارجية Ran Baratz، 
وقال  "مزعجة ومهينة". ،زراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهوالجديد لرئيس الو  اإلعالميالمستشار 

"سيعيد النظر"  هأنأعلمه نتنياهو و  إلىإن جون كيري تحدث  ،جون كيربي ،المتحدث باسم الخارجية
 .40نتنياهو زيارته للواليات المتحدة ي نهي في تعيين باراتز في منصب المستشار اإلعالمي بعد أن

 ذا إنها أب األمريكي، قراطيو ة االنتخابات التمهيدية للحزب الديممرشح ،وعدت هيالري كلينتون
في  ،وكتبت كلينتون ."إسرائيل"للواليات المتحدة ستعزز العالقات بين بالدها و رئيسة أصبحت

"التحالف  أن، األمريكييناليهود  إلىالتي تتوجه  ،The Forward مقال نشرته مجلة ذي فوروورد
 .41"بين بلدينا يتخطى السياسة

  صفحة تفاعلية على مواقع مقربة من إعالم حركة حماس في  12 الفيس بوك موقعإدارة غلقت أ
 .42الضفة اليربية المحتلة

 6/11/2015، الجمعة

  في الجمعة السادسة النتفاضة القدس خالل المواجهات  57وأصيب ن اان فلسطينيشهيدارتقى
 .43غزةاليربية وقطاع  الضفةالتي اندلعت في 

 بإطالق قناص فلسطيني النار على حاجر عسكري إسرائيلي شمال الخليل،  إسرائيليي جند ق تل
إصابة مستوطنين بجراح  تمّ  اكم .عملية قنص خالل ساعتين في المحافظة ثانيوذلك في 
 .44في عملية طعن نفذها فلسطيني في شمال القدس حرجةأحدهما 

  انتفاضة ؤامرات الدولية إلجهاض عدد من الفصائل الوطنية واإلسالمية من الم ممثلوحذر
، ودعوا في مداخالت قدموها في إطار لقاء عقدته حركة الجهاد اإلسالمي بمقرها في القدس

وحمايتها حتى  هّبةشهرها الثاني، إلى تطوير وسائل ال هّبةدخول المناسبة بمشروع بيت الهيا، 
 .45تحقيق أهدافها الوطنية والسياسية

  في تقرير أصدرته، أن االحتالل اإلسرائيلي  ،شؤون األسرى والمحررينل الفلسطينية الهيئةأكدت
 سنةمنذ احتالله  عاما   18اعتقل عشرات اآلالف من األطفال الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن 

2000 سنةألف حالة اعتقال ألطفال فلسطينيين منذ  12تسجيل نحو  ، ولفتت إلى أنه تمّ 1967
46. 
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  إن "إسرائيل ليست نتاج مشروع  نصر هللاحسن  اللبناني السيد هللا بلحز قال األمين العام
نما ،صهيوني فقط في كلمة له  قالوما زالت تحظى بدعم أمريكي ودولي". و  ،نتاج إرادة دولية وا 

ن "الفلسطينيين هم في مقدمة إخالل فعاليات "الملتقى العلمائي الدولي لدعم فلسطين" في بيروت، 
كما  ستكباري العالمي وحاضرون في الخط األمامي في الدفاع عن أمتنا".التصدي للمشروع اال

وشدد أكد أنها "تحتاج إلى كل أشكال الدعم"، و هللا "االنتفاضة الفلسطينية الشريفة"،  حّيا نصر
 .47أن ما يجري اليوم في فلسطين يعبر عن "روح جهادية عالية" على

 جريمة إعدام ميداني  31وات االحتالل نفذت المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان أن ق كشف
حسب المرصد األورومتوسطي بو  القدس منذ اندالع انتفاضة القدس.بما فيها  اليربيةفي الضفة 

ترك  وتعّمدقدرتها على القبض عليهم،  من رغمبالفإن قوات االحتالل تعمدت قتل األشخاص، 
 .48المصابين ينزفون لفترات طويلة قبل أن يفارقوا الحياة

 7/11/2015، السبت

  حّمل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية السلطات المصرية المسؤولية
الكاملة عن قتل الفتى الصياد فراس مقداد، وطالبها بوقف إغراق الحدود بمياه البحر، وفتح معبر 

الصياد "تعد  خالل تأدية واجب العزاء في رفح، إن حادثة قتل ،وقال هنية رفح الحدودي.
 .49بالدم الفلسطيني" ا  استخفاف

  بي بي سي،في مقابلة مع  ،صائب عريقاتتحرير الفلسطينية اللمنظمة قال أمين سر اللجنة التنفيذية 
إن أبناء جيله من القادة الفلسطينيين قد فشلوا في تحقيق ما يصبو إليه الجيل التالي من الفلسطينيين 

"لم أستطع تحقيق ذلك عبر مجلس األمن،  :وأضاف عريقات ألسى.والذين يعيشون اآلن حالة من ا
 .50وال عبر المفاوضات، وذلك ليس ألنني فشلت بل ألن أمثال بنيامين نتنياهو تسببوا بإفشالي"

  2015 سنةحركة تنقل المسافرين الفلسطينيين خالل  ،خالد الشاعر ،معبر رفح عاموصف مدير 
 .51ساعة 120ى اإلطالق، حيث لم تتجاوز عدد ساعات العمل عل السنواتعبر المعبر بأنها أسوأ 

 8/11/2015، األحد

  52منفصلة في الضفة اليربية المحتلة فلسطينية في ثالثة هجمات إسرائيليين مستوطنين خمسةأصيب. 

  هّبةبل  ،عمل مسلح أي أونه ال يؤيد انتفاضة ثالثة إ عباسالفلسطينية محمود  السلطةقال رئيس 
 إلى علينا، مشيرا  يتمكنوا من القضاء  حتى مسلحينيريدوننا  اإلسرائيليين ألن ،ميةسلجماهيرية 

 مرات، ويحاولتحملنا خسائر فادحة في االنتفاضة الثانية، وغزة تعرضت للتدمير ثالث  أننا"
في  ،. وقال عباس"يعطوهم المبرر لتدمير الضفة ىحت إسرائيل عملية ضدّ  فة شنّ ضفي ال اإلخوان
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 أي أووليس لنا سلطة  ،"لسنا دولة القاهرة،في رؤساء تحرير الصحف المصرية مع لقاء 
عن وجود  عباسوكشف  وال يوجد لدينا ما نخسره". ،بإذنخرج أدخل و أ شخصيا   ناأو  صالحيات،

الذي وصفه  توني بليروكذلك لقاءات غير مباشرة يرعاها  و"إسرائيل"وضات مباشرة بين حماس امف
حماس ما بين  إلعطاء"هناك مشروع رسمي كان  :عباسوقال ". ...وس وابننه "جاسأمازن ب أبو

 .53، وأنه رفضه]محمد مرسي[" اإلخوانخالل حكم  للفلسطينيينكيلومتر في سيناء  ألف إلى 600

  قالت عنهلمواجهة ما  %13.3بنسبة  دفاعالوزارة اإلسرائيلي ميزانية  االحتالل حكومةرفعت 
ل كمليار شي 424.8نحو  2016 سنةكيان اإلسرائيلي لالقد بليت ميزانية متييرات عسكرية وأمنية. ف

. وبليت 2015 سنةمليار دوالر( ل 100نحو ل )كمليار شي 383.9مقابل  ،مليار دوالر( 111نحو )
( حسب %13.3مليار دوالر )بنسبة  2رفعها بنحو  مليار دوالر بعدما تمّ  17 دفاعميزانية وزارة ال
 .54موشيه يعلون دفاعمطلب وزير ال

  في تقريره الدوري  )أريج(،التطبيقية  األبحاثمراقبة االستيطان التابعة لمعهد  لوحدةرصد تقرير
 اإلسرائيلييناعتداء ن فذ من قبل المستوطنين  244، ما مجموعه 2015/ أكتوبر لشهر تشرين األول

من هذه  األكبرنصيب وكان ال .الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف مناطق الضفة اليربية ضدّ 
في  أمااعتداء،  52 بـ اعتداء، وتلتها محافظة نابلس 67 بـ االعتداءات في محافظة الخليل

 .55اعتداء 47 إلىمحافظة القدس فوصلت اعتداءات المستوطنين 

  أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية عالء يوسف أن اللقاء الذي عقد بين الرئيس
في القاهرة، شهد تباحثا  بشأن  ،محمود عباسالفلسطيني  الرئيسو عبد الفتاح السيسي 

"السيسي أكد  إنيوسف قال األوضاع اإلنسانية واألمنية المتدهورة في األراضي الفلسطينية. و 
بتنسيق كامل مع  أن اإلجراءات التي تتخذها مصر من أجل تأمين حدودها الشرقية تتمّ 

أن تهدف إلى اإلضرار باألشقاء الفلسطينيين في قطاع السلطة الوطنية الفلسطينية، وال يمكن 
 ،أن عودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة وتوليها اإلشراف على المعابر يوسف ضحأ، و "غزة

 .56سيكون له نتائج إيجابية على انتظام فتح المعابر مع القطاع" ،وفقا  للمقررات الدولية

 9/11/2015، اإلثنين

  عاما ( برصاص االحتالل على معبر الياهو جنوب  24عويصي )استشهدت الفتاة رشا محمد
وادعت مخابرات االحتالل أنها عثرت بحوزة الشهيدة على ورقة  قلقيلية بذريعة محاولة طعن.

 .57بأنها تنوي تنفيذ عملية عليها مكتوب

  في البيت نياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتاستقباله  خالل أوباما،أشاد الرئيس األمريكي باراك
هو من أولوياتي  إسرائيل: "كما قلت غالبا  إن أمن وقال البلدين،بـ"العالقات االستثنائية" بين  ،األبيض
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قناعته أن الدولة العبرية "ليس من حقها فقط بل من واجبها  على أوباما وأكد ".الخارجيةفي السياسة 
مواطنين  التي يقوم بها الفلسطينيون ضدّ "بأشد العبارات أعمال العنف  الدفاع عن نفسها"، ودان

 .58يثير مخاوف من انتفاضة جديدةاألمر الذي ، إسرائيليين أبرياء"

  ال تفكير لدينا باستبدال شبر  :عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوققال"
ال " :وأضاف من أرض فلسطين بأمتار من غيرها، مهما اّدعى المدعون أو افترى المفترون".

 حتى زواله، رضي من رضي، ورفض من رفض". وسنقاومهنفاوض الكيان، ولن نعترف به، 
نه "ال إمارة في غزة، وال دولة بدون غزة، ودولتنا المنشودة من البحر أعلى أبو مرزوق وشّدد 

 .59فسنجعلها واقعا " ها البعض آماال  آ ن ر ا  للنهر، و 

  أنهم أعضاء في حركة حماس. زاعمةقلقيلية،  من محافظة فلسطينيا ، 25اعتقلت قوات االحتالل 
ن كبار في الحركة، شاركوا في تشكيل يمن بين المعتقلين مسؤول أنوادعت مصادر إسرائيلية، 

 .60جيش االحتالل والمستوطنين خاليا كانت تعتزم القيام بعمليات ضدّ 

  ف من ارتكب جريمة ن أجهزة األمن اإلسرائيلية تعر إ يعلون هاإلسرائيلي موشي دفاعالقال وزير
فيها اكتشاف أمر المجموعة  "في اللحظة التي تمّ  :وقالدوما، إحراق عائلة دوابشة، في قرية 

فرض االعتقال  المسؤولة عن الجريمة، وأدركنا أننا لن نستطيع تقديمهم للمحاكمة، عندها تمّ 
  .61المنزلي عليهم، وفرض االعتقال اإلداري"

  خالل مشاركتها في احتفال نظمته منظمات يسارية بالعاصمة  زعبي،عضو الكنيست حنين قالت
بأعمال تشبه تلك التي مارستها الحكومة النازية بألمانيا تقوم  "إسرائيل" ، إنالهولندية أمستردام
الصمت على ما يرتكبه االحتالل  أنوحّذرت زعبي من  القرن الماضي. ثالثينياتبحق اليهود في 

  .62"إسرائيل"مع  وتآمرا   شكل تعاونا  من جرائم بحق الفلسطينيين ي

 على مستوى وزراء الخارجية العرب، اإلرهاب الرسمي المنظم  ،دان مجلس جامعة الدول العربية
يعة ترقى ظو"ما يرتكبه جيشها ومستوطنوها من انتهاكات جسيمة وجرائم ف ،"إسرائيل"الذي تمارسه 

وتطهير عرقي  ،وتهويد ،واستيطان ،نهجاإلنسانية من قتل مم إلى جرائم الحرب والجرائم ضدّ 
وطالب المجلس، في ختام دورته غير العادية بالعاصمة السعودية الرياض على مستوى  مستمر".

 . 63وزراء الخارجية، بالتوجه العربي إلى مجلس األمن لتوفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني

  على األرجح ،يين واإلسرائيليين لن يتحققالدولتين بين الفلسطين هدف حلّ  إنقال البيت األبيض، 
قال نائب مستشارة األمن القومي و  خالل الشهور األخيرة للرئيس باراك أوباما في السلطة.

: "إن الرئيس أوباما يشعر بخيبة أمل من عدم تمكنه من دفع Ben Rhodes األمريكي بين رودس
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ن أوباما يفكر في إلقاء  الطرفين، اإلسرائيلي والفلسطيني، إلى التوصل إلى حلّ  سياسي للنزاع، وا 
 .64خطاب يعبر فيه عن رؤيته بالنسبة للحل المنشود"

 10/11/2015، الثالثاء

  أنهما كانا يريدان استشهد شابان في القدس وشرق بيت لحم برصاص قوات االحتالل بذريعة
في محطة للقطار  إسرائيليفلسطينيان على طعن رجل أمن  فتيانأقدم كما  .طعنالقيام بعمليات 

 .65اآلخربالرصاص بينما اعتقل  أحدهما وأصيب ،الخفيف في حي بسيات زئيف االستيطاني

 وفاة الرئيس ياسر عرفات، إن "لجنة برئيس لجنة التحقيق الفلسطينية  ،اللواء توفيق الطيراوي قال
"بقي ليز صيير  :وقال ،التحقيق توصلت إلى الشخص الذي نّفذ اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات"

قد يحتاج إلى وقت لكشف بقية تفاصيل عملية االغتيال"، ورفض إعطاء مزيد من المعلومات  فقط
 .66"أؤكد أن إسرائيل هي من تتحمل مسؤولية اغتياله" :بشأن المشتبه به وسير التحقيق، لكنه قال

  ألطفال األسرى من ا %95ن إ له عيسى قراقع في بيان والمحررينشؤون األسرى  هيئةقال رئيس
على االعتراف أجبروا فانتزعت منهم اعترافات بالقوة وتحت التهديد والضيط النفسي والجسدي، 

 .67للخالص من هذا التهديد

  ليكون هناك ، "إعادة تشكيل المجلس الوطني"إلى البرلمانية،  حماسخليل الحية، رئيس كتلة دعا
أن تكون حركة بحجم حماس غير ممثلة في  الحية إنه من غير المقبول وقال .تمثيل لكل القوى

 .68المجلس الوطني الفلسطيني

 وذلك عشية  ،تسلمت مؤسسة ياسر عرفات منزل الرئيس الراحل ياسر عرفات في مدينة غزة
ل حوّ وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح زكريا اآلغا أن المنزل سي   .الستشهاده 11الذكرى الـ 

للحفاظ على إرث الرئيس وما يمثله من رمزية الثورة للشعب  ،لإلى متحف خاص بالرئيس الراح
ن هذه الخطوة إيجابية وفي االتجاه الصحيح، معربا  عن أمله في إاآلغا  قالو  الفلسطيني.

 .69حماسحركة الوصول إلى خطوات أخرى من هذا القبيل مع 

  مة مع الفلسطينيين، يجب تسوية قاد أيةفي "نه إ اإلسرائيلية بنيامين نتنياهوحكومة القال رئيس
المستوطنات  أن"على  نتنياهو وشدد الفلسطينية". الدولةالعمل داخل حدود  حقنايكون من  أن

 .70ليست هي جذر المشكلة، بل رفض القيادة الفلسطينية االعتراف بالدولة اليهودية"

 11/11/2015، األربعاء

 لتمييزها  سرائيليةاإل المستعمراتواردة من أقر االتحاد األوروبي وضع ملصق المنشأ على المنتجات ال
 اجتماع للمفوضين األوروبيين في بروكسل. خاللتبني القرار  وتمّ  ."إسرائيل"من  المنتجات الواردة عن
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أن "اإلجراء تقني وال يتعلق باتخاذ موقف سياسي جديد".  ةاألوروبي في المفوضيةمصدر وأوضح 
 أو مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية". ،ند دعوات العقوبات"ال يسا األوروبيوشدد على أن االتحاد 

 ،"قرار االتحاد األوروبي هو عبارة عن نفاقإن بنيامين نتنياهو اإلسرائيلي قال رئيس الوزراء و 
 .71صراع آخر يدور في العالم" 200ويتطرق إلى إسرائيل فقط وليس إلى  ،وكيل بمكيالين

  طالق نار ،وطعن ،عمليات دهس 609الفلسطينيين عن تنفيذ اإلسرائيلي  الشاباك جهازكشف  ،وا 
لقاء زجاجات حارقة خالل شهر واحد،  صابة إسرائيل 12أسفرت عن مقتل قد وا   .72بجروح 257يا ، وا 

  والمئات بحاالت  ،بينهما اثنان في حالة الخطر الشديد ،بجروح فلسطينيأصيب ما يزيد على مئتي
  .73فلسطينية مسيرات جماهيريةأعقبت اإلسرائيلي حتالل االفي مواجهات مع قوات  ،اختناق متفاوتة

 ه في مؤتمر القمة الرابعة للدول العربية ة لكلم ، خاللمحمود عباسرئيس السلطة الفلسطينية  قال
ودول أمريكا الجنوبية، في الرياض: "أيدينا ال زالت ممدودة للسالم طبقا  للقانون الدولي، وقرارات 

فاقات الموقعة، ومبادرة السالم العربية، وآن األوان ألن تتوقف بعض القوى الشرعية الدولية، واالت
ن شعبنا إن لم ينعم بحريته وكرامته وسيادته  الدولية عن المساواة بين الضحية والجالد، وا 

 .74واستقالله، فإن أحدا  لن ينعم بها"

  عمال قمتهم ألالختامي  البيان، في ودول أمريكا الجنوبية العربيةقادة ورؤساء وفود الدول أكد
القضية  ضرورة حلّ  ، علىالدولي للمؤتمرات بالرياض عبد العزيزالرابعة في مركز الملك 

ن "االحتالل المستمر لألراضي أ"إعالن الرياض" وجاء في  الفلسطينية حال  عادال  وشامال .
ة السالم ويقوض حل تقوم به إسرائيل، يعيق عملي يالفلسطينية والنشاط االستيطاني المتزايد الذ
 . 75الدولتين ويقلل فرص تحقيق السالم الدائم"

  نه يتعين تنظيم قال الرئيس اإليراني حسن روحاني إن "دولة إسرائيل الحالية ليست شرعية"، وا 
في مقابلة مع وسائل  ،وأضاف روحاني الالجئين الفلسطينيين.إلى  1948تصويت حول إعادة أراضي 

لهذا السبب، وترى أنه يتعين على جميع  "إسرائيل"ال تقيم عالقات مع بالده  فرنسية، إنإعالم 
 األشخاص من أصل فلسطيني الهائمين على وجوههم في الخارج أن يتمكنوا من العودة إلى أراضيهم.

أنه يجب "تنظيم انتخابات عامة تحت إشراف األمم المتحدة، ومهما كانت النتائج نحن  روحانيوأكد 
سرائيلية( تتعايشان بل عن دولة واحدة سنقبلها"، موضحا    .76أنه ال يتحدث عن دولتين )فلسطينية وا 

 12/11/2015، الخميس

 بالجيش اإلسرائيليالمستعربين  وحدةن العشرات من عناصر أ فلسطينية ذكرت مصادر طبية 
ل، المستشفى األهلي في مدينة الخليفي اقتحموا القسم الذي يتواجد فيه الجريح عزام الشاللدة 
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على دورة المياه فاستشهد هللا لحظة خروجه من  أطلقوا عدة رصاصات على ابن عمه عبدف
 .77تكبيل شقيقه على السرير قبيل االنسحاب من المكانبعد اختطاف عزام ب ، وقامواالفور

  إن االنتفاضة حالشيخ رائد صال 1948 سنةرئيس الحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلة قال ،
عي لتواصل اعتداءات االحتالل على القدس والمسجد األقصى، وال يملك أي إنسان فعل طبي "ردّ 

أن قرار االحتالل بسجنه هو "جزء من العدوان المتواصل على كل  ورأىأن يعلن عن نهايتها"، 
وعن تطلعه للدور المصري تجاه القضية الفلسطينية بعد حدوث االنقالب؛ رأى  ما هو فلسطيني".

ودة الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية يتطلب أن "يتحرر الشعب الشيخ صالح أن ع
 .78المصري من االحتالل الدموي الذي يقوده السيسي وبلطجيته"

 في أعمال حفر قناة "عائق  جيش سيشرع قريبا  الاإلسرائيلي موشيه يعلون أن  دفاعأعلن وزير ال
 .79للسياج الحدودي المحيط بقطاع غزة يةأرضي" محاذ

  ت الحكومة الفلسطينية تشكيل قوة حراسة لحماية المستشفيات الفلسطينية بعد اقتحام قوة قرر
 .80إسرائيلية أحدها في الضفة اليربية

 غزة، على ضرورة قطاع وضمنها حماس وفتح، في ختام اجتماع لها في  ،اتفق ممثلو الفصائل
القدس، ووضع برنامج عملي  رفع العلم الفلسطيني في الفعاليات الجماهيرية الداعمة النتفاضة

 .81لمساندة الشباب في الميدان

  الموساد عن جهاز بمسؤولية  ضمنيا   اإلسرائيلية الثانية اعترافا   القناةتضمن فيلم وثائقي بثته
بإمارة دبي، حيث  2010 يناير /اغتيال القيادي بحركة حماس محمود المبحوح في كانون الثاني

وكشف  في عملية االغتيال. —لم يسمها— دبالموسا بارزةأشار الفيلم إلى مشاركة شخصية 
، بواسطة السم في دبي أيضا   2009الفيلم أن العملية سبقتها محاولة أخرى الغتيال المبحوح سنة 

 .82وتلقى العالج هناك ةتوجه حينها إلى سوري لكنه

  بتنفيذ  "إسرائيل"م العليا على هدم منازل عائالت الشبان الذين تتهمه اإلسرائيليةوافقت المحكمة
 .83البيوت المزمع هدمها في رام هللا ونابلس وقلنديا تقعو  .ضّد إسرائيليينعمليات 

  اعتمدت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة والمعنية بالمسائل االقتصادية
طينية المحتلة، بما "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في األرض الفلس ينص على والمالية، قرارا  

وذلك  ،فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجوالن السوري المحتل على مواردهم الطبيعية"
 دّ دول ض 7دول عن التصويت، بينما صوتت  9وامتناع  ،لصالح القرار صوتا   156بأغلبية 

 .84وكندا "إسرائيل"القرار، من بينها الواليات المتحدة و
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 13/11/2015، الجمعة

   بعملية إطالق نارعتنائيل جنوب مدينة الخليل  عمرةل مستوطنان وجرح ثالث بالقرب من مستت  ق ،
اإلسرائيلي إن منفذ عملية إطالق النار هو  قال جهاز الشاباك. و وتمكن منفذ العملية من الفرار

الح وادعى الشاباك أنه وجد الس الجهاد اإلسالمي شادي أحمد مطاوع التميمي.حركة عضو في ال
عملية مع المشتبه، باإلضافة إلى السيارة التي استقلها، وادعى أن المشتبه اعترف الالمستعمل في 

 .85خالل التحقيق األولي بعالقته بالعملية

  العشرات خالل مواجهات  أصيببينما  ،في محافظتي الخليل ورام هللا فلسطينييناستشهد ثالثة
 .86غزة وقطاع اليربية مع قوات االحتالل في الضفة

 ن موضوع المسجد األقصى ليس السبب الوحيد إعباس  محمود قال رئيس السلطة الفلسطينية
 التي هي اإلسرائيليألبناء القدس، بل الممارسات العنصرية من قبل االحتالل  الشعبيللحراك 
العمل جاٍر على نقل مؤسسات  أنعلن عباس كما أ  دون توجيهات من أحد. الفلسطينيينحركت 
 .87بلوماسيي، من خالل العمل السياسي والدالفلسطينية إلى القدس قريبا   الدولة

  حماس خالد مشعل إلى تشكيل قيادة وطنية ميدانية موحدة  لحركةدعا رئيس المكتب السياسي
 "حتى تقود الفعل المقاوم نحو الفعل المنشود بتكامل وتناغم بين جهود الجميع".، النتفاضة القدس
صريحات لقناة القدس الفضائية، إلى "التوافق على تكتيكات االنتفاضة في ت ،كما دعا مشعل

لتحقيق  ،واستراتيجية واحدة ،بمسار واحد بحيث نعمل معا   ،وأدواتها ومحددات استراتيجيتها
 .88"ة فاعلةقاألهداف الوطنية بطا

  كبار السن امتناعه عن قتل األطفال و  ،بالل غانم ،في مدينة القدس الطعنأكد منفذ أحد عمليات
في  وقال ،من المستوطنين لـ"إيمانه أن المقاومة الفلسطينية تقوم على أسس دينية وحضارية"

رسالة من داخل السجن، إننا "لم نحرص على القتل العشوائي في العملية التي قمنا بتنفيذها في 
نما جاءت عمليتنا ردا   استهداف على اقتحامات المسجد األقصى، و  القدس ألجل القتل فقط، وا 

 .89النساء من قبل الجيش اإلسرائيلي، الذي استهدفناه في الحافلة"

  استنكرت حملة "ال للتحريض" االتهامات التي وجهتها بعض األصوات اإلعالمية والمحلية في
للعاصمة  لبنان إلى الفلسطينيين بزعم التورط في تفجيري برج البراجنة، في الضاحية الجنوبية

 .90ذلك "جريمة ال تقل بشاعة عن جريمة التفجير" تبرةمع، اللبنانية بيروت

  إلىفي القدس المحتلة مبادرة جديدة للتوصل  توني بليرأطلق رئيس الوزراء البريطاني السابق 
 ،بصفته الخاصة ،نه يعمل اآلن كمواطنإوقال بلير  والفلسطينيين. "إسرائيل"اتفاق سالم بين 

 .91ق المفاوضاتتسوية من طري إلىجل التوصل أللدفع من 
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  دي ال ماتا جوزيهأمر القاضي اإلسباني Jose de la Mata  كال  من الشرطة والحرس المدني بإخباره
سابقين وحاليين إلى إسرائيليين وستة مسؤولين نتنياهو  حال وصول رئيس الوزراء اإلسرائيلي

2010 في سنة ية، إذ يمكن أن يتم توقيفهم على خلفية قضية الهجوم على أسطول الحر إسبانيا
92. 

 حزب الشين فينأحد مسؤولي  ،قال عضو البرلمان اإليرلندي Sinn Féin شين كرو ،اإليرلندي 
Seán Crowe  إن إسرائيل دولة تخرق القانون الدولي، وندعم بقوة قرار االتحاد األوروبي ترميز"

جات المستوطنات تقود هذه الخطوة لحظر منت"أن  ، آمال  "وتحديد مصدر المنتجات اإلسرائيلية
ككل، وأن يتم تجميد أي مميزات جمركية تتمتع بها إسرائيل لخرقها القانون الدولي واإلنساني، من 

 .93خالل احتاللها لألرض الفلسطينية"

  إن  األراضي الفلسطينية المحتلة – (أوتشا) مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيةقال
 مجموعمن  32حيث بليت  ،منطقة الخليل سجلت رقما  قياسيا   الحواجز اإلسرائيلية الطيارة في

استمرار العديد من الحواجز في مدينة ، وأشار إلى خالل أسبوع في الضفة اليربيةحاجزا   130
"تّم إغالق ثالثة مداخل لمدينة الخليل،  وجاء فيه أنه القدس وأماكن أ خرى في الضفة اليربية.

لجوز، وقرية دورا، ومخيم الفوار لالجئين، والمفترق الذي يربط ومدخل قرية بني نعيم، ووادي ا
  .94"60قرية سعير ومدينة الخليل بشارع 

 14/11/2015، السبت

 نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إلى ضرورة حماية االنتفاضة  ،دعا إسماعيل هنية
االحتواء، وتشكيل  وهي: التنسيق أو التعاون األمني، ومحاوالت ،من ثالثة عوامل مهمة

خالل مؤتمر األمن القومي الفلسطيني الثالث  ،هنية عاود استراتيجية وطنية جامعة لحمايتها.
 .95بيزة، إلى عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير وضرورة تطبيق اتفاقات القاهرة

  صة شعبنا الفلسطيني المنتفض ومقاوميه األبطال سيردون بطرقهم الخا"أكدت حركة حماس أن
وشددت الحركة، في بيان  ."على هدم االحتالل لمنازل المقاومين في كل من نابلس وسلواد

هدم قوات االحتالل فجر اليوم لمنازل ثالثة من المقاومين األسرى في نابلس، "صحفي، على أن 
ومنزل معتقل سياسي لدى السلطة في سلواد برام هللا، لم ولن يوقف سيل العمليات الجارف الذي 

 .96"لقه الشباب المقاوم في وجه االحتاللأط

  قال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع إن عدد األسيرات
 .97أسيرة 37الفلسطينيات في معتقالت االحتالل ارتفع إلى 
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 15/11/2015، األحد

 لم تناقش نظمة إن الم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف قال عضو
"لن يكون هو العنوان ألي  توني بليروقال إن أي مبادرات جديدة لدفع عملية السالم،  مؤخرا  

وساطة، خاصة وأنه لم ينجز أي شيء خالل وجوده في منصبه الرسمي كمبعوث لعملية السالم". 
ي هذا الوقت "ال إلى أن الرجل ف ، مشيرا  بلير أنه ال يوجد أي إمكانية للتعامل معأبو يوسف وأكد 

 .98بأنه "منحاز بشكل كامل لالحتالل" بليريمثل أي شيء". وجدد اتهامات اللجنة التنفيذية ل

  نفى المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف ما تداولته وسائل اإلعالم من أخباٍر حوَل المصالحة
الفلسطيني  هذه اإلشاعات هو تضليل الرأي العام مع محمد دحالن، مؤكدا  أن الهدف من بثّ 

 .99واإليحاء بأن دحالن ما زال قادرا  على لعب دور في الحاضر والمستقبل

  عبر رئيس لجنة الشؤون األوروبية في البرلمان السلوفاكي لوبوش بالهاLubos Blaha  عن ألمه
لسقوط األعداد الكبيرة من الضحايا الفلسطينيين، وعن تضامنه مع أسرهم والشعب الفلسطيني في 

لدى  يفلسطينالسفير الخالل لقائه  "بالها"وأشار  لهادف إلى استعادة حقوقه المشروعة.نضاله ا
الجمهورية السلوفاكية عبد الرحمن بسيسو، في مقر البرلمان السلوفاكي، إلى أن أوروبا لم تعد 
ن تحتمل اليطرسة اإلسرائيلية واالنتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني الم قر ة وفق القانو 

 .100الدولي والقانون الدولي اإلنساني، والشرعية الدولية، وشرعية حقوق اإلنسان

 16/11/2015، اإلثنين

 برصاص االحتالل في مخيم قلنديا شمال القدس، حين اقتحم االحتالل  فلسطينيان ستشهد شابانا
ل فيها التي قت، المتهم بتنفيذ عملية دير ابزيع ،شاهين أبوالمخيم لهدم منزل الشاب محمد 

19/6/2015إسرائيلي في 
101. 

  ،إعادةاتفاق مع مصر على  إلىالتوصل  نه تمّ إقال عزام األحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 
وفدا   أنوأكد األحمد  .جديدةوفتحه أمام المسافرين والبضائع وفق ترتيبات  ،تشييل معبر رفح قريبا  

د فرج وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح صخر مدير االستخبارات العامة ماج ضمّ  ،فلسطينيا  
مدير االستخبارات  ،اتفاق تفصيلي مع وفد مصري برئاسة الوزير خالد فوزي إلىتوصل  ،بسيسو
 .102السيسيالرئيس عبد الفتاح القاهرة ولقائه  إلىعباس لرئيس محمود ل األخيرةعقب الزيارة  ،العامة

 رار التي لحقت بقطاع اإلنشاءات في قطاع غزة جراء قّدرت وزارة األشيال العامة واإلسكان األض
الوكيل المساعد لشؤون وقال  مليارات دوالر. ثالثةحو نب 2014في سنة العدوان اإلسرائيلي 

ألف منزل  12حو نألف منزل بشكل كامل، و  12تدمير أكثر من  نه تمّ إ المحافظات عفيف سعيد
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لف منزل تضررت بشكل جزئي، موضحا  أ 144حو ونتضررت بحيث أصبحت غير قابلة للسكن، 
 .103في بيوت مؤقتة نيسكنو ألف مواطن ما زالوا مشردين أو  100أن أكثر من 

  كامل أبو ماضي القيادة المصرية بفتح معبر رفح بشكل عاجل  في قطاع غزةطالب وكيل وزارة الداخلية
أبو ماضي مصر إلى تحمل ودعا  والسماح للبضائع واألفراد بالدخول إلى قطاع غزة. ،في االتجاهين

 .104فع كافة أشكال الحصارر مسؤوليتها التاريخية نحو قطاع غزة بشكل خاص وفلسطين عامة، و 

  تأجيل انعقاد المؤتمر العام  فتح،نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة  ،علن فهمي الزعاريرأ
وقال  ية التامة.مع االستمرار بتحضيرات الملفات كافة والوصول إلى الجهوز  للحركة،السابع 
القدس  هّبةمن حرص الحركة على تعزيز أركان  "انطالقا   جاءتأجيل انعقاد المؤتمر إن الزعارير 

 .105والحفاظ عليها"

 ( ج ب.ألقت األجهزة األمنية الفلسطينية في قطاع غزة القبض على العميل.)،  نهإقالت عنه والذي 
 في سنةأنه ارتبط بالمخابرات الصهيونية أفاد العميل و  من أخطر عمالء االحتالل الصهيوني.

أنه كان سببا  في اغتيال ما يزيد أفاد كما  .2015 سنةالقبض عليه في منتصف  إلى أن تمّ  2004
عدد و  ،أنه كان سببا  في استهداف بعض المساجد ومراكز الشرطة في القطاعو عن عشرة مقاومين، 

 .106تخزين السالح ومنازل المقاومين وسياراتهم من مرابض الصواريخ واألنفاق ونقاط الرباط وأماكن

 مكارم مقرر األمم المتحدة الخاص لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية  كال  من قال
في ، Christof Heynsز وخبير األمم المتحدة حول اإلعدامات التعسفية كريستوف هاين، ويبيسونو

 قبل قوات األمن اإلسرائيلية ضدّ  إن هناك "حاالت استخدام مفرط للقوة من ،بيان مكتوب
 وبعضها تمّ  ،وما زالت مستمرة ،الفلسطينيين، بينها بعض الحاالت التي قد تعتبر إعدامات تعسفية

 .107تسجيله على أشرطة مصورة"

 17/11/2015، الثالثاء

   باسم  موقعا   قال المتحدث باسم الحركة اإلسالمية داخل الخط األخضر إن "الحركة تلقت قرارا
من قيادات  عددا  شرطة االحتالل استدعت كما  يعالون يحظر نشاط الحركة". هير الدفاع موشيوز 

مؤسسة تابعة للحركة في مدن أم الفحم وراهط ويافا، كما  17شرطة الداهمت و  الحركة للتحقيق.
دهمت مكتب رئيسها الشيخ رائد صالح ومنزل نائبه كمال الخطيب، وصادرت وثائق وأجهزة 

قد  ،رفض اإلفصاح عن اسمها في الوقت الراهن ،ل الشيخ رائد إن جهة عربيةقاو  حاسوب.
وأكدت له أن حظر نشاط الحركة سيسهم  ،اتصلت بمسؤول كبير في القنصلية األمريكية بـالقدس

في كسر شوكتها، ويدعم التطبيق العملي للتفاهمات األخيرة لوزير الخارجية األمريكي جون كيري 
 .108ورئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن المسجد األقصى المبارك



 اليوميات الفلسطينية  ___________________________________________________________ 

 18 راسات واالستشارات            مركز الزيتونة للد        

  ي أعقاب اشتباك مع قوات صالح، واعتقل اثنان آخران، وذلك ف حسناستشهد الفلسطيني محمد منير
وبحسب التقارير اإلسرائيلية فإن الشبان  االحتالل قرب قرية ترمسعيا، الواقعة بين نابلس ورام هللا.

 .109الثالثة وصلوا في مركبة إلى مدخل قرية ترمسعيا، وشرعوا بإطالق النار باتجاه قوات االحتالل

  بشأنالتواصل مع قيادة حماس  أوور لم يتم التشا إنه القيادي في حركة حماس غازي حمدقال 
ومن الصعب تصور نجاح اتفاق دون توافق  ،االتفاق على آليات جديدة لفتح معبر رفح البري

 . 110الكل الفلسطيني

  رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه صادق على التسويق الفوري ألراٍض بهدف أعلن
ة راموت، المجاورتين عمر وحدة في مست 18ت شلومو، وة رماعمر وحدة استيطانية في مست 436بناء 
 .111للقدس

  أعلنت الحرب  "إسرائيل"إن  المشتركة طلب أبو عرار العربيةالقائمة عن قال عضو الكنيست"
لإلذاعة  ،وقال أبو عرار على الوسط العربي في إسرائيل، وعلى إسرائيل تحمل العواقب".

مسؤولة عن موجة العنف األخيرة، وحمل سياسات رئيس  ن "الحركة اإلسالمية" غيرإاإلسرائيلية، 
 .112الثالثة االنتفاضةالوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الحرم القدسي مسؤولية التسبب ب

  تستيل معابرها مع قطاع غزة العتقال  ةقوات اإلسرائيليالإن  اإلنسانقال مركز الميزان لحقوق
2015سنة فلسطينيا  منذ مطلع  35الل اعتقلت مركز إلى أن قوات االحتالوأشار  الفلسطينيين.

113. 

  قادة عسكريين أربعة فريقيا، مذكرات اعتقال بحق إجنوب  فيأصدرت السلطات القضائية
ووفق بيان  .2010 في سنةسابقين، على خلفية الهجوم اإلسرائيلي على سفينة مرمرة  إسرائيليين

فإن "مذكرات ريات )آي أتش أتش( هيئة اإلغاثة اإلنسانية وحقوق اإلنسان والحصادر عن 
، وقائد سالح البحرية جابي أشكنازيرئيس األركان اإلسرائيلي السابق  االعتقال صدرت ضدّ 

، عاموس يادلين، ورئيس االستخبارات العسكرية السابق [Eliezer Marom] إليعازر مارومالسابق 
، ضمن القضية التي بدأتها [Avishai Levy] ورئيس االستخبارات الجوية السابق أفيشاي ليفي

 .114، التي كانت على متن السفينة"[Gadija Davids] الصحفية الجنوب أفريقية خديجة ديفيدز

 18/11/2015، األربعاء

  ّفي التنقل  الفلسطيني شعبال أكدت حركة حماس حرصها على فتح معبر رفح البري، وضمان حق
مي أبو زهري إلى أنه سبق وأن قدمت الحركة وأشار الناطق باسم الحركة سا بحرية ودون أي قيود.

أطروحات مرنة وأبدت استعدادها للتعاطي مع أي مقترح إيجابي يهدف إلى فتح معبر رفح بشكل 
 ،ن هناك إصرارا  من البعض على التفرد وتجاوز اتفاق المصالحةإأبو زهري  قالو  طبيعي.

 .115لصعب إنفاذه وتطبيقهوصياغة اتفاق بعيدا  عن معطيات الواقع بطريقة تجعل من ا
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  ثالث غارات على مواقع أللوية الناصر صالح الدين اإلسرائيليشنت طائرات االحتالل 
 .116في مدينة غزة ووسط قطاع غزة دون وقوع إصابات وكتائب القسام

  اإليطالية اتفاقية "قرض ميسر"، لدعم إعادة إعمار قطاع غزة،  والحكومة الفلسطينيةحكومة الوقعت
 .عاما   أربعين خاللعلى أن تسده الحكومة  مليون دوالر( 16)نحو  مليون يورو 15ة موذلك بقي

كذلك ستصرف لوزارة  مليون دوالر( 1.54)نحو  مليون يورو 1.45ووفق االتفاقية فإن منحة بقيمة 
البيوت المهدمة ضمن هذا القرض، وهو جزء  إعماراألشيال العامة لتمكينها من إدارة مشروع إعادة 

 .117غزة إعمارالتعهد المالي الذي قدمته الحكومة اإليطالية بعد مؤتمر القاهرة إلعادة من 

  واصفا   وت وولسترومجمار بنيامين نتنياهو وزيرة الخارجية السويدية  اإلسرائيليهاجم رئيس الوزراء 
 إمكانية إلىلمح نتنياهو كما بذريعة أنها "تتهم إسرائيل باإلرهاب". " بالعمى"بأنها مصابة  إياها
وعدة توجهات، انتظروا لتروا.  أحاديةمن الضفة اليربية، بقوله "هناك عدة خطوات  أجزاء ضمّ 

 .118وليست جميعها باالتجاهات التي يتوقعها الناس"

  انتفاضة القدس في بداية منذ بداية  فلسطينيا   طفال   16قتلت قوات االحتالل اإلسرائيلي
د األطفال الذين قتلهم جنود االحتالل والمستوطنون ، ليرتفع عد2015تشرين األول/ أكتوبر 

  .119طفال   21إلى  2015سنة منذ بداية 

  اعتداء بحق  277الفلسطيني إن قوات االحتالل اإلسرائيلي ارتكبت  األحمرقالت جمعية الهالل
 .2015أكتوبر  /ولاألطواقم اإلسعاف الطبية في األراضي الفلسطينية منذ مطلع تشرين 

مسعفا  ومتطوعا  في الهالل  131، أن قوات االحتالل أصابت لها في بيان ،معيةوأوضحت الج
مركبة إسعاف، كما منعت طواقم الجمعية من الوصول  76األحمر الفلسطيني، إلى جانب تضرر 

 .120حالة من المصابين والمرضى 70لـ 

 19/11/2015، الخميس

  طالق نارمن نشاطها، ونفذت عمليتي ط الفلسطينيةصّعدت المقاومة في تل أبيب وجنوب  عن وا 
صابة  4، أسفرتا عن مقتل الضفة اليربية  كما أ صيب فلسطيني. واستشهاد آخرين، 11إسرائيليين وا 

 .121جنديا  إسرائيليا  بجروح في عملية طعن نفذها فلسطيني بالقرب من معسكر شاكيد في جنين

  قتيال   16يليين في الهجمات الفلسطينية، بلغ إن "عدد القتلى اإلسرائ اإلسرائيليةقالت القناة الثانية ،
 .122باإلضافة إلى إصابة العشرات" [2015]تشرين األول/ أكتوبر  منذ مطلع الشهر الماضي
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 إن "إسرائيل" اعتقلت ما يزيد  الفلسطينية قال تقرير صادر عن هيئة شؤون األسرى والمحررين
صدر  ، الذيوذكر التقرير .2015/ أكتوبر على ألف طفل فلسطيني منذ مطلع تشرين األول

 .123طفل فلسطيني ما يزالون قيد االعتقال 400بمناسبة يوم الطفل العالمي، أن نحو 

  وزراء العدل ل 31 الـفي الدورة مداخلته  خالل ،المستشار سليم السقا الفلسطينيطالب وزير العدل
اد وتوثيق انتهاكات العرب في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، بتشكيل لجان متخصصة إلعد

بحق الشعب الفلسطيني، لتقديمها إلى المحاكم الدولية لمحاسبة المسؤولين  "إسرائيل"وجرائم 
 .124اإلسرائيليين عن تلك الجرائم

  نحن نقف وال : "القدسيربي خالل مؤتمر دولي ب، بنيامين نتنياهو اإلسرائيليرئيس الوزراء قال
. وأضاف "نا قوية ونحن نصمدتأحيانا  ضحايا من بيننا، دولأن البرابرة يسقطون  من رغمبالنسقط، 

توجد حيوانات متوحشة من المسلمين في مدننا، وعندما تفهم القوى الحضارية خطورة " :قائال  
المشكلة، لن يتبقى أمامها إال التوحد بشكل واضح وهزم هذه الحيوانات، ويوجد اسم لهذه 

 .125"الحيوانات وهو اإلسالم المتشدد

  وقف  إلى "إسرائيل"نيكوالي مالدينوف الشرق األوسط  إلىالمتحدة  لألمممبعوث األمين العام دعا
 ورفع الحصانة عن جرائم المستوطنين ضدّ  "دولة المستوطنين في الضفة اليربية"نمو 

على تطبيق التفاهمات األخيرة في شأن الحفاظ على الوضع القائم ميالدينوف وشدد  الفلسطينيين.
السماح للفلسطينيين بدفن موتاهم من دون تأخير، وتخفيف القيود في "د األقصى، وفي المسج

لتقوية التنسيق األمني بين إسرائيل والسلطة  خطواتواتخاذ الخليل وا عادة فتح أسواقها، 
 .126"الفلسطينية لتجنب أي تصعيد

 قالت دراسة أمريكية حديثة، أعدها ديفيد أولبرايت David Albright األمريكي للعلوم  من المعهد
إنه بموجب حسابات ، Institute For Science and International Security واألمن الدولي

 .نوويا   رأسا   115نحو  "إسرائيل"إحصائية ومعلومات جرى الكشف عنها في الماضي فإن بحوزة 
ن الممكن ، فم"إسرائيل"في  كما يتضح من الدراسة أنه بحسب الطاقة اإلنتاجية للبلوتونيوم

 .127قطعة سالح نووي 290إلى  90استياللها إلنتاج 

 20/11/2015، الجمعة

 في كلمة له خالل فعاليات  موسى أبو مرزوق، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس
"االنتفاضة الثالثة، ، لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني في بيروت المؤتمر العام العربي العام

التحرير التي ستجبر االحتالل على االنسحاب من الضفة اليربية  إنها انتفاضةجاءت لتقول 
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والقدس المحتلة، وعلى إطالق سراح جميع أسرانا من سجونه، وستكسر الحصار عن قطاع غزة، 
 .128على القدس واألقصى" إضافة إلى أنها حافظت سلفا  

  بأنه ، إلسرائيلية العاشرةالقناة ا معه في مقابلة أجرتها ،محمود عباسالفلسطينية  السلطةأقر رئيس
، ويقضي 2008 سنةرفض عرضا  لتسوية قدمه له رئيس الحكومة اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت 

وقال عباس إنه دعم فكرة تبادل  بوضع "البلدة القديمة" في شرقي القدس تحت رقابة دولية.
 . 129لخريطة المقترحةاألراضي لكن أولمرت ضيط عليه للموافقة من دون السماح له بأن يدرس ا

 عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ،منع األمن التركي في مطار إسطنبول اللواء توفيق الطيراوي، 
غير مرغوب به،  عتبره شخصا  ا وقال الطيراوي إن األمن التركي  من دخول األراضي التركية.

 إلى األردن. ساعات قبل أن يضعه على أول طائرة متجهة ستّ واحتجزه في المطار ألكثر من 
أفكر به هو موقفي  أنوالشيء الوحيد الذي يمكن  ،"ال أعتقد أن األسباب أمنية :الطيراوي وقال

 .130ومهاجمتي الدائمة لهم على شاشات التلفزيون" ،من اإلخوان المسلمين

  أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على أن القرار اإلسرائيلي بحظر
حظر الحركة اإلسالمية "وأكد على أن  ،إلسالمية بالداخل الفلسطيني المحتل سابقة خطيرةالحركة ا

 .131"وهو ما يستلزم من شعبنا وأمتنا وقفة جادة إلحباط أهدافه الخبيثة ،عدوان على حرية معتقداتنا

 أفرجت الواليات المتحدة عن الجاسوس األمريكي السابق جوناثان بوالرد Jonathan Pollard، 
بعد ثالثين عاما  قضاها في السجن في والية كارولينا  ،لذي أدين بالتجسس لصالح "إسرائيل"ا

 .132بعد اإلفراج عنه أعوام ةمن ميادرة األراضي األمريكية لمدة خمس تهمنعو الشمالية، 

 21/11/2015، السبت

  إسرائيليين في عملية طعن بمدينة كريات غات جنوب تل أبيب، نفذها شاب أربعةأصيب 
وأعلنت الشرطة اإلسرائيلية اعتقال منفذ عملية الطعن واثنين آخرين قدما المساعدة له  فلسطيني.

 .133بعد خمس ساعات أمضتها الشرطة في البحث

   على هامش مؤتمر لدعم انتفاضة القدس في موسعا   تشاوريا   عقدت فصائل فلسطينية اجتماعا ،
وشارك  ودعمها والعمل على استمراها.بيروت، أكدت خالله على ضرورة تطوير االنتفاضة 

 .134بما فيهم حركتي فتح وحماس ،مختلف القوى الفلسطينية في االجتماع وممثل

  2015 سنةوتيطي  اإلسرائيلي،جيش الأظهرت معطيات إحصائية خاصة بعملية التجنيد نشرها 
 ،ون للجيش فقطيتجند عاما   18من الذكور ممن تبلغ أعمارهم  %50أن حتى تاريخ إعداد التقرير، 

انخفضت و  .%250بنسبة  كبيرا   فيما سجل تجنيد الفتيات للخدمة في الوحدات القتالية ارتفاعا  
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الطائفة الدرزية حيث سجلت نسبة عند ويتيير هذا االتجاه ، %50 بـ نسبة تجنيد الشبان البدو
ألثيوبيات سجلن لكن النساء ا ين،التي سجلها الرجال اليهود األثيوبي هاوهي النسبة ذات، 88%

وبليت نسبة المتسربين اإلجمالية من الخدمة قبل انتهاء فترة التجنيد بين الذكور  .%58نسبة 
2014 في %5.8مقابل بين النساء  %38.نسبة الفيما بليت  ،2014في  %20مقابل ، 17%

135. 

  ريشت بيت ذكرت إذاعةReshet Bet سرائيلية العبرية أن الشركة المشيلة لألقمار الصناعية اإل
 أناإلذاعة  وأوضحت .Amos 5أو  5 عاموس اإلسرائيليفقدت االتصال مع القمر الصناعي 

 .136توقف كافة الخدمات التي يقدمها هذا القمر للمشتركين إلى أدى االتصال مع القمر انفقد

  عدد األسيرات في بيان له، إن  عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررينقال
 .137ت في السجون اإلسرائيلية ارتفع إلى أربعين أسيرة بينهن تسع قاصراتالفلسطينيا

 اقتحمت قوة كبيرة من الجيش اإلسرائيلي مقر إذاعة راديو الخليل، وفّككت أجهزة البث وصادرتها، 
 .138وأبليت العاملين في اإلذاعة قرار إغالقها لستة أشهر بتهمة "التحريض"

  أمر غادي آيزنكوت أركان جيش االحتالل اإلسرائيلي  رئيس إنقالت صحيفة معاريف العبرية
، بعد أن كان منتشرا  في كافة أنحاء الخليل محافظةفي  Kfir Brigadeلواء كفير إعادة انتشار ب

أكبر لواء في سالح هو و  يضم خمس كتائبكفير لواء . و وذلك في ختام مداوالت أمنية الضفة،
 .139المشاة اإلسرائيلي

 األمريكية "اإلنسانألنثروبولوجيا "علم قررت جمعية علماء ا American Anthropological 

Association (AAA)   على ممارساتها ضدّ  مقاطعة المؤسسات األكاديمية اإلسرائيلية، احتجاجا 
136مقاطعة، فيما عارضه المجلس الجمعية على اقتراح  وا  منعض 040,1 صوتو  الفلسطينيين.

140. 

 22/11/2015، األحد

 كما استشهدت ن بعد اتهامهما بتنفيذ عمليات طعن ودهس في الضفة اليربية، ان اثنافلسطيني استشهد
 .141ات شمال الضفةعمر سها الرئيس السابق لما يعرف بمجلس مستهبعد أن د فلسطينية فتاة

  أن يوجه بتبنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية توصيات اللجنة السياسية الفلسطينية
طلب فيها من الحكومة ، ي  "إسرائيل"محمود عباس رسالة إلى عدد من قادة العالم، بما فيها  يسرئال

االستيطانية واإلفراج عن الدفعة الرابعة من  طةنشاإلسرائيلية االعتراف بدولة فلسطينية ووقف األ
قات مع فإن ذلك يعني انتهاء المرحلة االنتقالية ووقف العمل باالتفا ،وفي حال رفضت ؛األسرى

طرح على المجلس الوطني الفلسطيني في جلسته ي  "وأوصت اللجنة السياسية أن  ."إسرائيل"
 .142"القادمة دراسة إمكانية إعادة النظر باعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل
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 األسابيع "أن  ،أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس وزير المالية السابق زياد الظاظا
لحسابات  وتصفيرا   ،الموظفين عن طريق توزيع األراضي لمستحقات تشهد توزيعا  القادمة س

 الموظفين من ديون البلديات والكهرباء ضمن خطة لحل أزمة رواتب ومستحقات الموظفين".
من  دونم 1,200–965أنه سيتم توزيع مستحقات الموظفين بيزة عبر توزيع الظاظا وأوضح 

وأشار إلى أنه في زمن الراحل ياسر ، ال وجنوب قطاع غزةاألراضي الحكومية من مناطق شم
 آالف الدونمات بالضفة وغزة على أفراد األجهزة األمنية دون مقابل.السلطة عرفات وزعت 

قال رئيس سلطة األراضي بيزة إبراهيم رضوان إن توزيع األراضي على موظفي غزة كتسديد و 
بل هو  "الحديث ليس عن توزيع أراضٍ أن رضوان  . وذكرلمستحقاتهم المتراكمة لن يكون إجباريا  

أي  ]مربع[ متر 1,000و 800موظف في قطعة أرض بين  40-20اشتراك عدد من الموظفين 
 .143وهؤالء إما يقومون ببيعها أو البناء عليها" ،دونم واحد

  حصلت على العضوية الكاملة في مجلس فلسطين أن أعلن وزير الصحة الفلسطيني جواد عواد
 .144ء الصحة بدول منظمة التعاون اإلسالميوزرا

  على قرار دولي سيمكن المشيلين من إنشاء شبكات خليوية عريضة  الفلسطينيةالسلطة حصلت
، وذلك بإجماع كامل من كافة الدول اإلسرائيليةعن الشبكات  النطاق مستقلة ومنفصلة تماما  

 .145ولةد في االتحاد الدولي لالتصاالت بدون تحفظ من أيّ  األعضاء

  عضو ضمّ  ،نعيم قاسم وفدا  قياديا  من حركة حماس اللبناني حزب هللالاستقبل نائب األمين العام 
حركة في الوممثل  ،ومسؤول العالقات الخارجية أسامة حمدان ،المكتب السياسي موسى أبو مرزوق

اسم الوفد وشكر ق لبنان علي بركة، بحضور مسؤول الملف الفلسطيني في حزب هللا حسن حب هللا.
 .146"أهمية مواجهة الفتنة وصن اعها"على وأك د ، "شهداء العدوان التكفيري في برج البراجنةـ"على التعزية ب

 "بخصوص معبر  نفى القيادي في حركة حماس صالح البردويل أن يكون هناك أي "مبادرة حقيقة
 .147قدمت إلى حركة حماس؛ ال من محمد دحالن وال من محمود عباس رفح

 ة حافظبنيامين نتنياهو إنه أمر األجهزة األمنية بتكثيف عملياتها في م اإلسرائيليرئيس الوزراء  قال
 .148"العمليات اإلرهابيةـ"إلى أن الخليل باتت تشكل نقطة انطالق لمعظم ما وصفها ب الخليل، مشيرا  

 جيش لأن ا ،منسق الحملة الوطنية الفلسطينية السترداد جثامين الشهداء سالم خلة أفاد
في  القدس انتفاضةمنذ اندالع  شهيدا  فلسطينيا   31احتجاز جثامين  سرائيلي يواصلاإل

 .149فقط جثامين تسعةأعاد  االحتاللوأن  ،2015األول/ أكتوبر تشرين 

  العمالقرر حزب Labour Party اإلسرائيلية تعمراالبريطاني مقاطعة شركة حراسات أمنية وبضائع المست. 
للحراسات  G4S جي فور أس حزب قرر فرض مقاطعة على شركةاليف العبرية إن وقالت صحيفة معار 
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"بعد عرض القرار على أنه وأضافت ، "إسرائيل" وعملها داخل دولة االحتاللـلاألمنية بسبب مساعدتها 
 .150أعضاء فقط" 4عضوا  لجانب القرار، وعارضه  12التصويت في هيئة إدارة الحزب؛ صوت 

 23/11/2015، اإلثنين

 في إعدامات ميدانية جديدة نفذتها قوات االحتالل في غربي القدس  مواطنينثالثة  استشهد
 .151قرب قرية نعلين وجنوب نابلس وغرب رام هللا، فيما قتل جندي إسرائيلي وأصيبت مجندة طعنا  

  في كلمة ألقاها بالنيابة عنه مراقب فلسطين الدائم  ،محمود عباسرئيس السلطة الفلسطينية قال
مناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إن باألمم المتحدة رياض منصور،  يف
فهو وصفة  ،االحتالل والقبضة الحديدية اإلسرائيلية غير قابل لالستمرار الوضع القائم في ظلّ "

 .152"حقيقية لبقاء منطقتنا بشكل مستمر في دوامة العنف والدم والصراع

  ائيلي بنيامين نتنياهو عن سلسلة إجراءات قال إن الجيش اإلسرائيلي سينفذها أعلن رئيس الوزراء اإلسر
يعلون  هموشي دفاع اإلسرائيليأصدر وزير الكما  في الضفة اليربية في محاولة لوقف حوادث الطعن.

على رأس و  أربعة قرارات وصفت بـ"المهمة" في محاولة للتأقلم مع سلسلة العمليات ولمنع المزيد منها.
حظر دخول ، و القيام بموجة اعتقاالت واسعة بصفوف حركة حماس بالضفة اليربية :القرارات تلك

وسحب ، ات غوش عتصيونعمر الفلسطينيين على الكثير من المناطق القريبة من تجمع مست
 .153قطاع غزةإلى عن الضفة وعمليات اإلبعاد ، التصاريح من أقرباء منفذي العمليات

 مستوطنا   60 لهيكل" إن قوات االحتالل اإلسرائيلي أبليتهم بأنه سيتم السماح ـلقالت ما تسمى بـ"منظمات ا 
وحسب الخطة اإلسرائيلية الجديدة، فإن  .23/11/2015من  ، اعتبارا  باقتحام المسجد األقصى يوميا  

 . 154في فترة ما بعد الظهر بشكل يومي 15و ،سيدخلون في الفترة الصباحية ا  مستوطن 45

  حقوقية فلسطينية مذكرة قانونية إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية  ماتمنظقدمت أربع
الفلسطينيين خالل العدوان  بارتكاب "جرائم حرب" في حقّ  "إسرائيل"تتهم فيها  ،فاتو بنسودا

وتحتوي المذكرة، التي قدمها مدير مؤسسة الحق لحقوق  .2014اإلسرائيلي على قطاع غزة صيف 
معلومات وثقتها من خالل  ،وعن الضحايا ةوان جبارين نيابة عن المؤسسات األربعشع اإلنسان

 .155عمل مشترك حول تلك الجرائم

 24/11/2015، الثالثاء

  بالقرب  نفذها فلسطيني برتبة عقيد، في عملية دهس بينهم ضابط ،إسرائيليينجنود  أربعةأصيب
 .156منفذ وأصابوه بجراح متوسطةالر على جنود الناالأطلق و  من حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس.
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  دولة في األمم المتحدة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وعارضته  171صوتت
 ، كماالواليات المتحدةو باالو، و ميكرونيزيا، و جزر المارشال، و ، "إسرائيلو"كندا،  هي دول ستّ 

 .157تونياو السودان، جنوب و هندوراس، و الكاميرون، هي دول عن التصويت  أربع امتنعت

  قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الرئيس محمود
عباس أكد لوزير الخارجية األمريكي جون كيري أن "البحث عن األمن والسالم واالستقرار 

عن ت النقاب وكشف عريقا ".1967بإعادة إحياء مبدأ الدولتين على حدود  والتهدئة يبدأ أوال  
جثامين الشهداء التي تحتجزها و  بالشهداء تتعلق ،كيريلعباس  ، سّلمهاملفات مكتوبة خمسة

رهاب المستوطنين ،التحريضو االستيطان، و ، والجرحى، "إسرائيل"  .158وا 

  بنيامين نتنياهو خالل اجتماعه مع وزير الخارجية األمريكي جون  اإلسرائيليةرئيس الحكومة أكد
ذا أراد المجتمع الدولي أن نمنح الفلسطينيين  ،رائيل لم ولن تجمد االستيطانإس"أن  ،كيري وا 

وربط  ."بحقنا بالبناء في الكتل االستيطانية تراخيص بناء فنحن نريد من المجتمع الدولي اعترافا  
 ،تييير األوضاع األمنية واالقتصادية في الضفة اليربية بعودة الهدوء إلى سابق عهده نتنياهو
الكبرى مقابل  عمراتبالبناء االستيطاني ضمن الكتل االستيطانية والمست أمريكيا   اعترافا   وطلب

 .159لتنفيذها في الضفة اليربية "إسرائيل"التي تخطط  (التسهيالت)رزمة من الخطوات 

  وقال خالل لقائه  "،إسرائيلـ"كيري دعم الواليات المتحدة ل جونوزير الخارجية األمريكي أكد
في الشارع، يتم تنفيذها  إرهابيةعنف وهجمات  أعمالمع  يعيش يوميا   أنحد "ال ينبيي ألنتنياهو: 

عبر أ  أنوأود  اإلدانةتستحق  اإلرهابية األعمالالسيارات. هذه  أوباستخدام السكاكين والمقصات 
 .160"أبرياء أرواحالتي تحصد  اإلرهاب أعمالالكاملة لجميع  اإلدانةهنا عن 

 ع عدد اليهود المياربة الذين هاجروا إلى اارتفعن  ء المركزية اإلسرائيليةدائرة اإلحصا تكشف
في الفترة  %330، وبنسبة 2013مقارنة مع سنة  %230بنسبة  2014خالل سنة  "إسرائيل"

بلغ  "إسرائيل" هاجروا إلىأن عدد اليهود المياربة الذين دائرة اإلحصاء  توكشف .2012–2000
2013في سنة يهوديا   297مقابل  ،2014في سنة يهوديا   729

161. 

  طالب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون السلطات المصرية "بضرورة وضع جدول زمني
ما الحاالت اإلنسانية، حسبما يسمح به سيّ  أمام حركة األشخاص ال منتظم، لفتح معبر رفح

 .162الوضع األمني"

 25/11/2015، األربعاء

  محمد الشوبكي، من مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، متأثرا   ماعيلإسمحمد  الفلسطينياستشهد 
قوات االحتالل اإلسرائيلي النار على الشوبكي بدعوى محاولته طعن أطلقت  وذلك بعد أنبجروحه، 
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في متأثرا  بإصابته برصاصة في القلب  ،استشهد الطفل إبراهيم عبد الحليم داوودكما  أحد الجنود.
 .163خالل مواجهات مع االحتالل برام هللا ،2015ر تشرين الثاني/ نوفمبر النصف األول من شه

  سياج " تنوي إقامة اإلسرائيلية موشيه يعلون أن األجهزة األمنية اإلسرائيليأعلن وزير الدفاع
هو شبيه و ، كريات جاتبين منطقة الخليل الفلسطينية ومنطقة  بتقنيات، للفصل مزود "،ذكي

 .164مصرحدود مع الللجدار عند 

 الذين تقل  األطفالمشروع قانون يسمح بمحاكمة  ،بالقراءة التمهيدية ،اإلسرائيليالكنيست  أقر
وبموجب هذا  عضوا . 22عضو كنيست ورفض  65بأغلبية  هم،وسجن عاما   14أعمارهم عن الـ 

قله ليتم ن عاما   14الـ  يتم احتجاز الطفل في مركز ميلق للرعاية حتى يبلغ سنّ س هنإالمشروع ف
 .165السجن إلى

 خالل ألول مرةاستخدم،  كشفت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي النقاب عن أن جيش االحتالل ،
، SDB أس دي بيأمريكية من نوع  قنابل، وتدميره للمباني، 2014صيف  غزةعدوانه على قطاع 

 .166ودقة في إصابة أهدافها األكثر فتكا   ، والتي تعدّ األمريكية Boeing Company شركة بوينغصنع 

  مصر عبر  إلىتوقيع اتفاق أولي لضخ الياز عن  اإلسرائيليللياز حقل ليفياثان أعلن مطورو
 دولفينوس القابضةشركة سيزود  ليفيتان إن واوقال ،سنة 15 إلىأنابيب بحري قائم لمدة تصل  خطّ 

Dolphinus Holdings  وقالت  .من الياز سنويا   أربعة مليارات متر مكعب إلىالمصرية بما يصل
لكنه أضاف أن  ،في هذا االتفاق" "قطاع البترول المصري ليس طرفا   إنوزارة البترول المصرية 

مقابل  ،قطاع البترول "ليس لديه مانع للسماح لشركات القطاع الخاص الراغبة في استيراد الياز
 .167تعريفة يتم االتفاق عليها"

 ظمة التعاون اإلسالمي، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه حميد أوبيليرو األمين العام لمن ،قال إياد مدني
Hamid Opeloyeru  األمين العام المساعد للشؤون االقتصادية، في ورشة عمل في إسطنبول

بتركيا، "إن تشجيع السياحة إلى القدس الشريف من شأنه أن يدعم هذه المدينة المقدسة ويمكّ ن أهلها 
 .168بهم إلى بقية أرجاء العالم اإلسالمي خاصة، والمجتمع الدولي بوجه عام"وينقل معاناتهم ومطال

  ستدعم االنتفاضة الفلسطينية ضدّ  إيرانعلي خامنئي إن اإليرانية قال المرشد األعلى للثورة 
ورفض اتهامات أمريكية بأن الموجة الجديدة من الهجمات  ،"بأي طريقة تستطيع" "إسرائيل"

 .169سيارات التي يشنها الفلسطينيون ترقى لمستوى "اإلرهاب"بالسكاكين والدهس بال

  الواليات المتحدة طلب  عن رفض مارك تونرأعلن نائب المتحدث بلسان الخارجية األمريكية
إن  تونر رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو االعتراف بالبناء في الكتل االستيطانية. وقال

 .170ات ولم تدعمها ولم تتخذ سياسة تمنح الشرعية لهاعمر عن المست دا  بأالواليات المتحدة لم تدافع 
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 26/11/2015، الخميس

  وهم: سامر حسن سريسي على اإلسرائيلي، برصاص قوات االحتالل  فلسطينييناستشهد ثالثة
ويحيى يسري طه من بلدة قطنة شمال  ؛بزعم محاولته طعن جنود حاجز زعترة جنوب نابلس
 خالل مابعد إصابته ،حمود جوابرة من مخيم العروب شمال الخليلغرب القدس، وخالد م

 .171مع االحتاللمواجهات 

 جبر لتوحيد السلطة القضائية بين قطاع غزة والضفة  إسماعيل الفلسطيني دعا النائب العام
 .172فتححركة اليربية المحتلة كمقدمة للوحدة الفلسطينية بين حركة حماس و 

 أفرجت عن  الفلسطينية األجهزة األمنيةإن  ن له،ا، في بيغزةمركز ابن تيمية في قطاع  قال
أشهر بقرارات "كيدية ال ستة أكثر من  اعتقلوا أن المفرج عنهم مبينا   "،السلفيين الجهاديين"عشرات 

 .173تستند ألي مسوغ حتى من قوانينهم الوضعية الوضيعة"

 لقدس، على رأس وفد كنسي، في وصل بابا األقباط في اإلسكندرية تواضروس الثاني إلى مدينة ا
زيارة هي األولى من نوعها منذ عشرات السنوات لحضور جنازة مطران القدس والشرق األدنى 

ليترأس صالة "إن الزيارة تأتي  ،وقالت بطريركية األقباط في القدس، في بيان صحفي لألقباط.
وقال  ."الكرسي األورشليميجناز مثلث الرحمات على نيافة الحبر الجليل األنبا أبراهام، مطران 

في القدس زيارة ألن الزيارة معناها مختلف، حيث يجب التحضير " هوجود إنه ال يعدّ تواضروس 
لها وعمل جدول ومواعيد، بينما وجودي في القدس اليوم أعتبره واجبا  إنسانيا  ولمسة وفاء إلنسان 

 .174"قدم حياته كلها لخدمة الوطن والكنيسة

 27/11/2015، الجمعة

 زار ولدجدوري الخارجية اإلسرائيلية وزارة دير عام كشفت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية أن م 
للمشاركة في اجتماع لمجلس الوكالة الدولية للطاقة ، 24/11/2015في  الثالثاء اإلمارات العربية

، بيد أن الهدف The International Renewable Energy Agency (IRENA)ايرنا المتجددة 
وقال  ظبي. بلوماسية إسرائيلية في أبوياسي للزيارة كان االتفاق النهائي على فتح ممثلية داألس

 رئيسا  للممثلية الجديدة. Rami Hatan بلوماسي رامي حتانيمسؤول إسرائيلي إنه تّم تعيين الد
ممثلية  رائيلإسمرة ستفتح دولة  ألول"، 29/11/2015لها في  في بيان ،وزارة الخارجية اإلسرائيليةوقالت 

 .175لها" ظبي مقرا   أبوالمتحدة للطاقة المتجددة ايرنا التي تتخذ من  األممبلوماسية لدى وكالة يد

  بشكل مكثف سيناريو ( كابينيت)اإلسرائيلي المصير للشؤون السياسية واألمنية  الوزاريالمجلس ناقش
 .176لهذه اإلمكانية "إسرائيل"انهيار السلطة الفلسطينية، كما ناقش كيف يجب أن تتعامل وتستعد 
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  ؛ األولىعمليتي دهس بعد ،نو قوات االحتالل والمستوطن أعدمهما أنبعد  فلسطينياناستشهد 
بلدة  والثانية في ، أدت إلى إصابة خمسة جنود إسرائيليين،بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليلفي 

 .177القدسبير نباال بمحافظة 

  لعاد إنه في موازاة حقيقة جعاموس اإلسرائيلية ي وزارة الدفاع رئيس الهيئة السياسية األمنية فقال
"تزود وقود التحريض على إسرائيل محليا  ودوليا ، ويجب وقفه ألنه سيرتد  الفلسطينية أن السلطة

لنحرها"، فإن أجهزتها األمنية "تعمل بتنسيق تام مع أجهزة األمن اإلسرائيلية لمنع تدهور الوضع 
جهات  إلىيربية... وهي ليست شريكة في العنف، وحذار من أن تتحول األمني في الضفة ال

أن ما يحصل اآلن ليس شبيها  بما حصل مع اندالع االنتفاضة جلعاد وأضاف  عنيفة ومحرضة".
الثانية: "اآلن نواجه منظومة مبعثرة ألفراد محر ضين يخرجون لعمليات، بينما في االنتفاضة الثانية 

 .178خططت العمليات وأمّدت المنفذين بوسائل قتالية" كانت هناك مراكز شرّ 

  نفق فوالذي مقام أسفل حدودها مع قطاع غزة، يستخدم في عمليات  اكتشافأعلنت مصر عن
 .179تهريب البضائع

 28/11/2015، السبت

  نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في كلمة له خالل ملتقى علماء قال
 األول، إذا كان االحتالل لديه من الخيارات والبدائل لمواجهة االنتفاضة، فإنفلسطين الدولي 

 خرج كل ما في جعبتها بعد، ومن إنجازاتها أنها أسقطت نظرية الردع اإلسرائيلية.لم ت   الحركة
وما حمله من مطالب إسرائيلية تتعلق  ،كيريوزير الخارجية األمريكي جون وأشار هنية إلى زيارة 

 شعبالللشعب الفلسطيني وبعض الميريات التي ال ترقى إلى أن تصل لنقطة دم من  بتسهيالت
الزيارة فاشلة بمنظورهم لكنها كاشفة بمنظورنا لطبيعة الدور في وأد "وأضاف:  .الفلسطيني

 .180"االنتفاضة، ومن يصف االنتفاضة باإلرهاب هو وزير إرهابي يدعم االحتالل الصهيوني

 إنه "ال األوروبيالفلسطيني لدى بلجيكا ولوكسمبورغ واالتحاد  السفير ،قال عبد الرحيم الفرا ،
إلى "فشل اتفاقيات أوسلو  شعبنا في تقرير مصيره"، مشيرا   جدوى من مفاوضات ال تحترم حقّ 

 .181ال طائل من ورائها" الفلسطينية -وعملية السالم، وأن المفاوضات اإلسرائيلية 

  الحكومة اإلسرائيلية إلى تييير سياستها في الضفة  سرائيل كاتسيدعا وزير المواصالت اإلسرائيلي
اليربية، وتضييق الخناق على الفلسطينيين بشتى الوسائل لمنع تنفيذ عمليات دهس وطعن، ومن 

 .182الوسائل، الحصار وعدم منح تراخيص العمل ههذ

  ن سالح الجو إعاد لجعاموس اإلسرائيلية رئيس الهيئة السياسية األمنية في وزارة الدفاع قال
 .183الروسي يستخدم المجال الجوي اإلسرائيلي خالل عملياته العسكرية بسورية
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  اآلن  السالمخلصت حركةPeace Now  اإلسرائيلية إلى أن تعداد المستوطنين في الضفة اليربية
ا مقارنة بالفلسطينيين قليل، وبالتالي فمن السهل إخالؤهم من األراضي التي يحتلونها وا عادته

 %12أن حجم المستوطنين يصل إلى  وذكر تقرير إحصائي أعدته الحركة ألصحابها الفلسطينيين.
 .184من اإلسرائيليين %4ألف مستوطن( من سكان الضفة اليربية، وأنهم ال يشكلون سوى  370)

  قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين إن حاالت االعتقال في صفوف المواطنين منذ بداية
حالة، نصفهم من األطفال القاصرين، دخلوا  2,400وصلت إلى  2015 أكتوبر /تشرين األول

تصاعد وتيرة االعتقاالت اإلدارية ليصل العدد  إلى وأشارت سجون االحتالل لفترات مختلفة.
أن عدد األسرى الذين ما زالوا قيد االعتقال الهيئة ت ذكر و  معتقل إداري. 500 الـ إلى ما يقارب

 .185أسيرة 40، وقاصرا   طفال   430أسير، بينهم  000,7يقارب إلى ما عددهم وصل 

 صفوف في اعتقال حالة 1,013 وثّقت إنها سورية ييفلسطين أجل من العمل مجموعة قالت 
 كما ،"المصير مجهوالت" الجئة 73 بينها السورية، األمن أجهزة قبل من الفلسطينيين الالجئين
 .186قضوا بسبب الحرب الدائرة في سوريةفلسطينيا  سوريا   067,3أكثر من  ذكرت أن

  بـ"المظاهرة القطرية"، والتي نظمت في مدينة أم الفحم، بدعوة  1948شارك اآلالف من فلسطينيي
ظر الحركة حاحتجاجا  على قيام سلطات االحتالل ب ،من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية

 .187اإلسالمية )جناح الشمال(

  المشيلتين  الفلسطينيتينل قطاع االتصاالت الفلسطيني بأن الشركتين حو  متخصصةأفادت دراسة
بسبب قرصنة االحتالل لترددات  ،مليون دوالر سنويا   100-80للهواتف الخلوية تخسران ما بين 

 ، وما زال الجانب الفلسطيني محروما  2006 سنةمنذ  "إسرائيل"الجيل الثالث التي بدأت العمل بها 
في األراضي الفلسطينية، وتجني ما بين  اإلسرائيليةتنشط شركات المحمول منها. وفي المقابل 

 . 188أوسلوللبند الرابع في اتفاق  ، وال تدفع ضرائب للسلطة خالفا  مليون دوالر سنويا   10-40

  محمود عباس إلى زيارة رام هللا،  الفلسطيني تواضروس الثاني دعوة الرئيس األقباطرفض بابا
 .189خل األراضي الفلسطينية إال بصحبة شيخ األزهر الشيخ أحمد الطيبوشدد على أنه لن يد

 29/11/2015، األحد

 رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "أمر بتعليق االتصاالت  اإلسرائيلية أن الخارجيةوزارة  أعلنت
 هذا التعليق إنقال كما  وممثليه" حول عملية السالم. األوروبيبلوماسية مع مؤسسات االتحاد يالد

 تقييم لدور االتحاد في جهود السالم. بإعادة اإلسرائيليةفي وقت تقوم الحكومة  سيكون ساريا  
ستبقي محادثاتها الدبلوماسية مع  إسرائيل أننوضح  أن"من المهم  للخارجية: وجاء في بيان

ستوقفها مع مؤسسات االتحاد  إنها إال —لمانيا وبريطانيا وفرنساأ مثل—الدول بشكل منفرد 
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وضع ملصقات على  األوروبيعلى قرار االتحاد  ردا   يأتيقرار ال أنبيان ال وأوضح ".وروبياأل
 .190اتعمر منتجات المست

 في  اندلعتبعد إصابته خالل مواجهات  ،أسير محرر ، وهواستشهد أيمن سميح العباسي
برصاص قوات  كما استشهد بسيم عبد الرحمن صالح في شرقي القدس. س العمودأحي ر 
نه طعن أقوات االحتالل ل في حي الواد في البلدة القديمة في القدس بعد أن زعمت االحتال

 .191شرطي إسرائيلي

  اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته لن تسلم السلطة الفلسطينية ولو مترا   الوزراءقال رئيس 
من الضفة  نمألف دو  40نه سينسحب من إعلى تقارير قالت  ردا  ، وذلك في الضفة اليربية واحدا  
مع  "إسرائيل"ن من تحدث عن انهيار عالقات إفي جلسة لحزب الليكود،  ،نتنياهو. وقال اليربية

 .192ظبي قريبا   في أبو "إسرائيلـ"إلى افتتاح ممثلية ل ا  ، مشير العالم العربي كان مخطئا  

  اقات نتيجة العمليات التي الثانية أن عدد الجنود اإلسرائيليين الذين أصيبوا بإع اإلسرائيليةكشفت القناة
 .جنديا   56,708بلغ  ،تاريخ إعداد التقريرحتى  ،تعرضوا لها والحروب التي خاضها جيش االحتالل

ضمن المعاقين جراء تعرضهم لإلصابة في  مجندا   623دخل  2015إلى أنه منذ بداية القناة وأشارت 
2015سنة خالل ، وفي العمليات الفلسطينية 2014صيف العدوان على غزة 

193. 

  عن تشكيل وزارتها طاقما  خاصا  لمتابعة تسيبي حوتوفيلي وزير الخارجية اإلسرائيلي  نائبكشفت
 .194وتقديم البالغات بحقها ،المواقع اإللكترونية الفلسطينية والعربية ومواقع التواصل االجتماعي

 30/11/2015، اإلثنين

 2014في سنة ثنين بقتل الفتى محمد أبو خضير دانت المحكمة المركزية اإلسرائيلية إسرائيليْين ا ،
، بانتظار فحص تقرير حول 20/12/2015بعملية القتل حتى  يولكنها أرجأت إدانة المتهم الرئيس

 .195وضعه النفسي

 شهد مؤتمر المناخ العالمي World Climate Conference  في باريس مصافحة رئيس الوزراء
 الفلسطيني محمود عباس في أول لقاء بينهما منذ خمس سنوات.اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس 

وأشار إلى أنه  ،في العالقات قال نتنياهو إن مصافحته لعباس كانت بروتوكولية، وال تعكس تييرا  و 
 .196عالقات مع بالدهم "إسرائيلـ"التقى قادة عرب، بينهم ممن ليس ل

  2015 سنة خالل رفح إغالق معبر تمّ  أنه ةيالفلسطين والحدود بوزارة الداخلية المعابرهيئة ذكرت 
يوم على التوالي، في  102وما زال ميلقا  حتى تاريخ إصدار هذا التقرير ألكثر من  ،يوما   315لمدة 

 .197الماضية وعلى فترات متباعدة 11الـ يوما  فقط خالل الشهور  19فتحه لمدة  حين تمّ 
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  أو 2ابات من نوع ميركافا إحالة الدب رسميا   اإلسرائيلي جيشالقررت قيادة Merkava 2  ،إلى التقاعد
إنهم  المسؤول عن مدرسة تدريب الجنود،، Dvir Edri دفير أدريوقال  وتحويلها إلى ناقالت جند.

في العمليات   4Merkava أو 4 ، وميركافا 3Merkava أو 3 دبابات ميركافا سيستخدمون
 .198العسكرية

  يف سيواصل عمله أن االتحاد األوروبيبية للشؤون الخارجية المفوضية األورو  باسمأعلنت متحدثة 
وأضافت أن وزيرة الخارجية األوروبية ، في إطار اللجنة الرباعية للشرق األوسط عملية السالم

ناقشت هذا الموضوع مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو على هامش  فيديريكا موغيريني
 .199ريسالعالمي في با مؤتمر المناخ

 في اجتماعهما على  ،ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهوفالديمير بوتين  قال الرئيس الروسي
في  أنشطتهماالجيشين الروسي واإلسرائيلي ينسقان بشكل جيد  إن المناخ في باريس،هامش مؤتمر 

 .200ةإعدادها على ضوء األزمة المتفاقمة في سوري إطار آلية تنسيق جديدة تمّ 
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