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 اليوميات فلسطينية
 2016 أكتوبر/ تشرين األول

 1/10/2016، السبت

  ونحن لم  ،أبواب الحوار مع اإلسرائيليين أقفلت" إن عباسمحمود  يةفلسطينال السلطةرئيس قال
نقفلها وما زالت أيدينا ممدودة للسالم، ال هم يلغوننا وال نحن نلغيهم، فلهم دولتهم ولنا دولتنا، إذا 

ك فإن المبادرة العربية تنص على التطبيع مع الدول العربية واإلسالمية بعد تحقيق وافقوا على ذل
وتحاولوا التطبيع قبل أن تنسحبوا من  ،ال تلعبوا من تحت الطاولة )إسرائيل( ،ولكن .السالم
 .1"أرضنا

 أوقفت السلطة الفلسطينية مدير وحدة اإلعالم والبحوث بجهاز االرتباط العسكري المقدم أسامة 
عّبر فيها عن رأيه في مشاركة الرئيس محمود  ،بوك منصور بعد نشره رسالة على موقع فيس

بالوقف " وقال منصور إنه تلقى قرارا   عباس في تشييع الرئيس اإلسرائيلي السابق شمعون بيريز.
هذه المشاركة  موجها للرئيس عباس عن سرّ  استفسارا   30/9/2016 بعد نشره الجمعة "عن العمل

 .2شييع قاتل األطفال الفلسطينيينفي ت
  بعض محمد بركة  1948لفلسطينيي لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية كشف رئيس

، مشيرا  إلى أن حصة اليهودي من األرض تعادل 1948فلسطينيي  التمييز العنصري ضدّ  أنواع
، لكن نسبة الفقر %18تبلغ  "إسرائيل"في  1948 ن نسبة فلسطينييإفلسطينيا . وقال  أربعينحصة 

أن السلطات اإلسرائيلية تتعمد نشر الجريمة في المجتمع بركة . وأضاف %52تساوي  همبين
بقاء المجرمين طلقاء ،العربي من خالل عدم مالحقة حملة السالح شخصا  قتلوا  1,114وأن ، وا 

إن بركة وقال  من دون أن تعتقل السلطات القتلة. 2000 سنةمنذ  1948 فلسطينيي في وسط
من السالح في الوسط العربي مصدره الجيش، األمر الذي يؤكد  %90السلطات اعترفت أن "

 . 3"وجود خطط واضحة لنشر الجريمة في مجتمعنا
 2/10/2016، األحد

  لو كانت الكرة بخصوص "موسى أبو مرزوق:  حماسقال عضو المكتب السياسي لحركة
 ."شكلة االنقسام منذ فترة طويلة، لكن الحقيقة غير ذلكالمصالحة بملعب حركة حماس النتهت م

نحن وفتح لم يبق ما نتحاور عليه، والملفات التي وقعنا عليها ": قائال  وأضاف أبو مرزوق 
 .4"تردد إن شاء دونويستطيع أن يوافق عليها  ،أصبحت في عهدة رئيس السلطة محمود عباس
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 إنه يتوجب على الرئيس  أحمد المدلل ميحركة الجهاد اإلسالبعضو المكتب السياسي  قال
للشعب الفلسطيني؛ جراء مشاركته بتشييع جنازة الرئيس اإلسرائيلي  ا  محمود عباس أن يقدم اعتذار 

 .5األسبق شمعون بيريز
  عباس عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن حديث

 .سطيني الرافض لهذا النهج السياسيالفل اإلجماععن  ثل خروجا  يم "إسرائيل"مع العودة للتفاوض 
في  هبوطا   األكثرأن الطرح الرسمي الفلسطيني هو الطرح  ذكر القيادي في الجبهة رباح مهناو 

 واألمريكي اإلسرائيليسفه العتماد السلطة على الموقفين أعن  تاريخ القضية الفلسطينية، معبرا  
 .6ية في المنطقةفي تغيير الموازين السياس

  منشأة تدريب جديدة في النقب،  إيال زمير سرائيليجيش اإلالقائد المنطقة الجنوبية في افتتح
تدريب وما يشبه ل(، بنيت فيها أنفاق لألف دوالر 266نحو ) ف إنشاؤها نحو مليون شيكلتكل  

 .7، تحضيرا  ألي مواجهة مقبلة مع حماس في قطاع غزة"لعدوـ"امنشأة عسكرية ل
 األقصى مطلع  انتفاضةإن سلطات االحتالل نفذت منذ بداية  الت لجنة أهالي األسرى المقدسيينق

حالة اعتقال في  2,355، أي خالل عام كامل، 1/10/2016وحتى  2015 / أكتوبراألولتشرين 
منهم  1,209إلى أن  اللجنة النظر ولفتت صفوف الفلسطينيين من كافة أحياء وقرى مدينة القدس.

 .8شخصا  اعتقلوا بعد اقتحام منازلهم 146,1اعتقالهم ميدانيا ، بينما هناك  تمّ 
  هللا الحوراني للدراسات والتوثيق تقريره الشهري حول االنتهاكات اإلسرائيلية بحق  عبد مركزأصدر

ليرتفع  ،فلسطينيا   13. وأكد التقرير استشهاد 2016الشعب الفلسطيني خالل شهر أيلول/ سبتمبر 
 إلى 2015 أكتوبر/ تشرين األولفي مطلع  االنتفاضةعلى اندالع  سنةشهداء بعد مرور عدد ال

 .9طفال   57بينهم  ،شهيدا   249
 3/10/2016، اإلثنين

 الضفة الغربيةإجراء االنتخابات المحلية في كافة محافظات  الفلسطينية محكمة العدل العليا قررت 
استند إلى المادة قد وكان القرار  ا خالل شهر.باستثناء قطاع غزة، على أن يتم تحديد موعده

عقدت و  من قانون أصول المحاكمات المدنية في الجلسة التي ترأسها القاضي هشام الحتو. 291
في أعقاب تلقيها قرار محكمة العدل العليا،  اجتماعا  طارئا   الفلسطينية لجنة االنتخابات المركزية

فإنها ترى أن ذلك سيزيد من حدة رار محكمة العدل العليا وأعلنت، في بيان لها، أنها إذ تحترم ق
قراطية في فلسطين. وبناء و الوطن، ويضر بالمصلحة العامة والمسيرة الديم شطرياالنقسام بين 

 .10النتخابات المحلية لمدة ستة أشهرعليه، فقد أوصت لجنة االنتخابات بتأجيل إجراء ا

 ليا بإجراء االنتخابات المحلية بالضفة دون غزة، رفضها لقرار المحكمة الع حماسحركة  أعلنت
في تصريح صحفي، إنها  ،وقالت الحركة مبينة  أنه يمارس التجزئة بين أبناء الشعب الفلسطيني.
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دمت والشعب الفلسطيني بالقرار المفاجئ للمحكمة العليا بإجراء االنتخابات في الضفة فقط ص  
حالة االنقسام ويعكس حالة التمييز التي تمارسها س يكرس بدون غزة، معتبرة  أنه قرار مسي  

المركزية إلى  االنتخاباتودعت حماس لجنة  المؤسسة الرسمية والقضائية في الضفة تجاه غزة.
 .11عدم تطبيق هذا القرار حفاظا  على وحدة الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع

 طينية، القاضي بإجراء االنتخابات رفضت فصائل وقوى فلسطينية قرار محكمة العدل العليا الفلس
وقال داود شهاب، القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي:  ؛المحلية في الضفة الغربية دون قطاع غزة

، واالنقسام، ويشغل الفلسطينيين عن الفلسطينيةإن قرار محكمة العدل يعّمق األزمات الداخلية "
 ،قراراللحكومة الفلسطينية إلى معالجة ا دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينكما  ."قضاياهم

قراطية لتحرير و الديم رأت الجبهةو . "تعميق لالنقسام"ووصفت، في بيان صحفي، قرار المحكمة بأنه 
 .12"لالنقسام تكريسا  "فلسطين في عدم إجراء االنتخابات بالقطاع 

  منهم  161 ،ا  فلسطيني 250آخرون، فيما استشهد  751إسرائيليا  وج رح  38من االنتفاضة ق تل  عامخالل
 269كامل  عامأن شبان االنتفاضة نفذوا خالل  اإلحصاءاتوتبين  ارتقوا خالل تنفيذ عمليات.

 183تنفيذ  إطالق النار هي الوسيلة الثانية للفلسطينيين، حيث تمّ  عملياتوكانت  ،عملية طعن
 ،عملية 33بـواقع  ا  فيذس هي األقل تنهاالنتفاضة، فيما كانت عمليات الدعملية منذ انطالق 

 .13تركزت في شهور االنتفاضة األولى

  محمد المومني، في تصريح للتلفزيون الرسمي األردني اإلعالمقال وزير الدولة األردني لشؤون ،
خيارات المملكة في االستراتيجية المبنية على تنوع مصادر  أحداتفاقية الغاز مع إسرائيل هي " إن

هذه "ن إف ،حسب المومنيب. و "مرتهنا  إلسرائيل، كما يدعي البعض الطاقة، وال تجعل األردن
 .14"مليون دوالر سنويا   600االتفاقية ستوفر على المملكة ما مقداره 

 وبمشاركة واسعة من  ،أستراليا   ن ناشطا  إ ،القيادي في حزب الشعب الفلسطيني ،شامخ بدرة قال
دينة سيدني متوجهين إلى العاصمة األسترالية من م على األقدام السير مشيا   بدأوا ،المتضامنين

للوصول إلى مقر البرلمان  ،أيام 10لمدة  ،كيلومتر 300كانبرا، سيقطعون خالل مسيرتهم مسافة 
موقعة من آالف األستراليين من ناشطين  ،البرلمان األسترالي إلى األسترالي لتسليم عريضة

 .15بالدولة الفلسطينيةليا االعتراف تطالب أسترا ،وأكاديميين وسياسيين
  نحو  ونروا بقيمة مليون يورواألأعلنت وزارة الخارجية اإليطالية تقديم دعم مالي لوكالة(

الذين دمرت منازلهم أو  لالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة ا  طارئ ا  ماسهإ ؛مليون دوالر( 1.12
2014خالل العدوان اإلسرائيلي على القطاع في صيف تضررت، 

16.  

  تشويه"كشف عن  م المتحدة للتجارة والتنميةإن تقريرا  أعدته أمانة مؤتمر األم ونروااألكالة قالت و" 
 ."على حافة االنهيار"المسؤولية عن وضع االقتصاد  "إسرائيل"االقتصاد الفلسطيني، محمال  
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 تشرينوقالت الوكالة إن التقرير التفصيلي سي عرض في الجمعية العمومية لألمم المتحدة في 
2016نوفمبر  /الثاني

17. 
 4/10/2016، الثالثاء

 تأجيل إجراء  ،"بالتشاور والتنسيق الكامل مع الرئيس محمود عباس"الفلسطينية،  قررت الحكومة
انتخابات المجالس المحلية لمدة أربعة أشهر، وكلفت وزير الحكم المحلي بالتنسيب لتعيين لجان 

 .18لتسيير األعمال في المجالس المحلية
 السعودية في مواجهة قانون جاستاإلى جانب  وقوفهاحركة حماس  أكدت JASTA األمريكي، 

والذي سيكون من المقدور بموجبه مقاضاة دول كالسعودية على خلفية هجمات الحادي عشر من 
في تصريح صحفي، إلى أن  ،ونّبه الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري .2001 أيلول/ سبتمبر

ودعا إلى تشكيل تحالف عربي إسالمي واسع في  ،نيل من سيادة السعوديةالقانون يسعى إلى ال
 .19مواجهة المؤامرة التي تتعرض لها المنطقة

 ا  على مشاركة احتجاج فة سلمية نظمت في رام هللادانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فّض وق
لت الجبهة حمّ و  يز.بمراسم جنازة الرئيس اإلسرائيلي السابق شمعون بير  الرئيس محمود عباس

اعتداء أجهزته األمنية على المشاركين في "الشعبية الرئيس عباس المسؤولية الكاملة عّما وصفته بـ
 .20"الهمجي"، ووصفت االعتداء بـ"الفعالية

  حذرت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من شروع سلطات االحتالل ببناء
متر مئتي الشرف، في قلب البلدة القديمة بالقدس، على بعد  في حي "جوهرة إسرائيل"كنيس 

 . 21غربّي المسجد األقصى المبارك
  الصهاينة ليسوا وحدهم من يحاصرون قطاع "قال الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي إن

استمرار بالده في المشاركة في تسيير  ، مؤكدا  "غزة.. بل هناك من يشاركهم من أبناء جلدتنا
 .22قطاع، حتى رفع الحصار الظالم والجائر عنهالافل مساعدات إنسانية إلى قو 

  ينص على دعم حركة  ا  قرار  ،باألغلبية تشيليأيد مجلس طلبة جامعة البابوية الكاثوليكية في
الجامعات بإلغاء اتفاقياتها مع الجامعة العبرية في  طالبو  ،(بي دي أس) "إسرائيل"مقاطعة 

المشاركين في انتهاكات  ،(Technion التخنيون) "د إسرائيل للتكنولوجيامعه"القدس المحتلة و
20وامتنع  ،2ه وعارض ،"نعم"بـ من مجلس الطلبة 37 وتللقانون الدولي. وص "إسرائيل"

23. 
  ة نيسفالبشأن  ، في الموجز الصحفيوزارة الخارجية األمريكية مارك تونر باسم الناطققال

نتمنى أن يستجيب مشغلو قادة السفن " :جهة إلى قطاع غزةالمتو  ،كسر الحصارل النسائية
وذكر  ."لتعليمات السلطات اإلسرائيلية من أجل ضمان سالمة وأمن ركابها بأفضل طريقة ممكنة

على الحاجة إلى الدعم الدولي لغزة وتعافيها.. لكن هناك طرق أخرى "ونر أن بالده تؤكد ت
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ية، يمكن من خاللها إيصال مساعدات إلى مرخصة ومقبولة من قبل الحكومة اإلسرائيل
 .24"القطاع

  الهجوم المأجور والرخيص الذي يخرج عن المنصات " نإ، فتح، في بيان صدر عنهاقالت حركة
ن كانت هذه المنصات تابعة لبعض فصائل منظمة التحرير، لن  ،اإلعالمية الدسيسة حتى وا 

ستضرب بيد من حديد وبال هوادة كل من " نهاإوقالت فتح  ."تكون بعيدة عن قوة ورد حركة فتح
وخاصة لمن يعرف  ،ولن تتهاون تجاه مثيري الفتن والجبناء ،ي فكر بالمساس بحركة فتح وقادتها

 .25"حجمه جيدا  أمام حجم ومسؤولية حركة فتح
 5/10/2016، األربعاء

  واقتادتها ومن  ،ةاإلقليميهاجمت البحرية اإلسرائيلية سفينة زيتونة التضامنية مع غزة في المياه
ت اللجنة الدولية وقال .أسدودمتضامنة أجنبية وعربية لميناء  13عليها من متضامنات وعددهن 

ن هذا التصرف اإلسرائيلي قرصنة بحرية مخالفة إ ،في تصريح صحفي ،لكسر الحصار عن غزة
 شددو الل. االحتتهديد لدولة  أيللقوانين الدولية، واعتداء على متضامنات سلميات ال يشكلن 

لقوانين الحصانة البرلمانية المتعارف عليها  خرقا   ي عدّ  أن ذلكعلى رئيس اللجنة زاهر بيراوي 
، ألنه يوجد على متن السفينة برلمانية جزائرية لها الحق الكامل في التعبير عن تضامنها مع دوليا  

 .26البحرغزة بكل الطرق السلمية، ومنها التوجه لغزة عبر 
  النتخابات المركزية الفلسطينية إلغاء كل التحضيرات السابقة التي نفذتها بغية عقد ا لجنةأعلنت

االنتخابات المحلية، وذلك بعدما قرر مجلس الوزراء تأجيل االنتخابات المحلية ألربعة أشهر في 
إلغاء العملية االنتخابية بشكل كامل، " ،جميع المناطق الفلسطينية. كما أعلنت في بيان لها

 .27"ار التحضيرات المتعلقة بها الغيةواعتب
 بسحب كتب تسيء للشعب الفلسطيني وقضيته  الفلسطيني طالبت وزارة التربية والتعليم العالي

 .28من األردن، واإلمارات، والبحرين ستخدم في إحدى المدارس الخاصة في كلّ العادلة، ت  
  محافظات  مناطق متفرقة من الغارات الجوية على من اإلسرائيلي عددا   الجيششنت طائرات

عقب إعالن  ،ائيلية مواقع للفصائل الفلسطينيةفيما قصفت المدفعية الثقيلة اإلسر  ،غزة قطاع
 .29سقوط صاروخ أطلق من غزة في سديروت "إسرائيل"
 سلسلة جديدة من القوانين  يقضي بسنّ  جديدا   مشروعا  إيليت شاكيد  يةسرائيلاإل عدلأطلقت وزيرة ال

تعزيز "إنها تريد شاكيد وقالت . "، حسب قولهاجعل إسرائيل دولة يهودية أكثر"الهادفة إلى 
 "،قراطيو المركب اليهودي في العالقات الحساسة للدولة بين طابعها اليهودي وطابعها الديم

وأن هذا التوجه سيجعلها دولة  ،أكثر يهودية دولة "إسرائيل"موضحة أنه ال يجب فقط أن تكون 
 .30قراطيةو أكثر ديم
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  لدى  16، وذلك جراء تحطم طائرة من طراز أف همساعد جرحلقي طيار إسرائيلي مصرعه و
وتبين أن  ، بسبب خلل طرأ على الطائرة.العسكرية Ramonفي قاعدة رامون  الهبوطمحاولتها 

 .31غزة تها علىالحادث وقع بعد عودة الطائرة من عملية هجومية شنّ 
 عضو المجلس الوطني الفلسطيني والعضو  ،الحسينيلقادر عبد اعن غازي  األردنيةالسلطات  أفرجت

 .32األردنيةمن قبل المخابرات  يوما   35حو نبعد اعتقال استمر  ،السابق بالمجلس الثوري لحركة فتح
  األخير بدعم  اإلسرائيليةندين بقوة قرار الحكومة ": لهااألمريكية، في بيان  الخارجيةقالت وزارة

ذلك قد "وأضافت أن  ."ة جديدة وكبيرة في عمق الضفة الغربيةخطة من أجل إنشاء مستوطن
 .33"الدولتين مزيد من الضرر برؤى حلّ يلحق ال

 جادي شماني تمنى Gadi Shamni اإلسـرائيلي،جـيش ال، القائد السابق لقيادة المنطقة الوسطى في 
ني أن صـعود وأوضـح شـما .لسـنوات عديـدةعلى رأس السلطة في القاهرة  السيسيبقاء عبد الفتاح 

علـــى مواجهـــة حركـــة حمــاس ممـــا أســـهم فـــي إضـــعافها،  "إســـرائيل"ن مـــن قــدرة السيســي للحكـــم حّســـ
لحماس"، منوهـا إلـى  المصريينكراهية "تستفيد من  "إسرائيل"وشدد شماني على أن  بحسب تعبيره.

 .34"إسرائيل"لصالح  إنجازاتأن هذه "الكراهية" ترجمت إلى 
 ــ حــول  مشــتركا   تقريــرا   (مدينــة الشــعوب) Ir Amim عيــر عمــيمة نشــرت حركــة الســالم اعن وجمعي

 أكبـرمـن  اعنحي بطن الهوى هو  أنالتقرير ذكر و ، سلواناالستيطان في حي بطن الهوى ببلدة 
مــا يقــرب ) أســرة 90مــا يهــدد بتهجيــر  ،المســتهدفة مــن قبــل المســتوطنين فــي شــرقي القــدس األمــاكن

ــــي (. فلســــطيني 600مــــن  ــــرات كوهــــانيمزادت  2015 ســــنةوف ــــة االســــتيطانية عطي  Ateret الجمعي

Cohanim شـقة 27في عدد الوحدات االسـتيطانية التـي بحوزتهـا بعـد اسـتيالئها علـى  أضعاف أربعة 
 ،فـي الحـوض المقـدس اسـتيطانيا   موقعـا   142هناك  أن إلى التقرير وأشارفي الحي.  في ستة مبان  

ن عــدد المســتوطنين يبلــغ أو  ،%39بزيــادة  ،نتنيــاهو منــذ انتخــاب جديــدا   موقعــا   40إضــافة  تــمّ أنــه و 
ا تزال تحت تهديد الطرد والهدم مـن قبـل مأسرة  300ما يقرب من  إن التقرير . وقالمستوطنا   778

 .35جمعية عطيرت كوهانيم في بطن الهوى

 6/10/2016، الخميس

  فــي قطــاع غــزة، لــن يبــادر ألي عمــل عســكري دور ليبرمــان إنــهجــاإلســرائيلي أفي لــدفاعوزيــر اقــال 
كــل ". وشــدد علــى أن أننــا لــن نتحّمــل القصــف أكثــر"خطــوة عســكرية، إال ب للقيــامليســت هنــاك نيــة و 

حركــة حمــاس  ســي قابل بــرّد عنيــف، محمــال   "منــاطق ســيادية إســرائيلية"قصــف مــن قطــاع غــزة علــى 
نحــن " :فــي حفــل للضــباط والرقبــاء المتميــزين عقــد فــي تــل أبيــبليبرمــان وقــال  مســؤولية القصــف.

قيــادة مســؤولة ومتزنــة. ولســنا مــن يبحــث عــن مغــامرات، وال أحــد يــدفع نحــو تصــعيد فــي مواجهــة 
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حمــاس فــي قطــاع غــزة، لكننــا عــازمون علــى الـــدفاع عــن أمــن مــواطني دولــة إســرائيل، وفــي هـــذه 
 .36"النقطة لن ن ساوم

 عكــــس عجــــز ســــفينة زيتونــــة التضــــامنية ي "إســــرائيل"إن خطــــف  ،الفلســــطينية قالــــت وزارة الخارجيــــة
 أعــوام عشــرةالمجتمــع الــدولي أمــام القرصــنة اإلســرائيلية، وأمــام حصــارها المتواصــل منــذ أكثــر مــن 

 .37لقطاع غزة
 لغاء االنتخابات  ،حركة فتح المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية حّمل عضو مسؤولية فشل وا 

إن حركـة فـتح " االسـتقالل:فة صـحي معفي حوار  ،وقال الحي ة .وقطاع غزة الغربيةالبلدية في الضفة 
هــي مــن أفشــلت االنتخابــات، بعــد أن رأت أن النتيجــة لــن تكــون فــي صــالحها، بســبب فشــلها فــي تقــديم 

للحركــة فــي قــوائم تســع نهايــة األمــر إلــى إســقاط  فــيقــوائم ملتزمــة بقــانون االنتخابــات، األمــر الــذي أدى 
ية ليس على أساس االستحقاق الوطني، ، مبينا  أن حركة فتح جاءت باالنتخابات المحل"قطاع غزة

وأمــام ســلوك حركــة فــتح، ســتعمل  ،أنــه الحيــة وأّكــد بــل علــى أســاس االســتحقاق الفتحــاوي الم ســّيس.
حركة حماس بالتوافق مع الفصائل الفلسطينية على تكليف وتشكيل مجالس بلديـة فـي قطـاع غـزة، 

ين لتشـكيل مجـالس بلديـة جديـدة عدم تجاوب الفصائل مع هذا الطلـب سـيدفعنا مضـطر "مضيفا  أن 
 .38"في القطاع، قادرة على تقديم الخدمات ألبناء شعبنا الفلسطيني

  مـع مـدير  ،عـزام األحمـد ،اللجنة المركزية لحركة فتح، المفوض العام للساحة اللبنانيـة عضوبحث
مــا ك أوضــاع المخيمــات الفلســطينية. ،المخــابرات فــي الجــيش اللبنــاني العميــد الــركن كميــل ضــاهر

اللقـاء علـى  . وتركزبصبوص إبراهيمالداخلي اللبناني اللواء  األمنالمدير العام لقوى  األحمدالتقى 
تعزيـــــز التعـــــاون والتنســـــيق اللبنـــــاني الفلســـــطيني، للمحافظـــــة علـــــى األمـــــن واالســـــتقرار فـــــي لبنـــــان 

 .39والمخيمات
 الجنـرال غّسـان عليـان ينيش الم شـاة والمظليـين اإلسـرائيليقائـد جـ قال Ghassan Alian  فـي مقابلـة ،

 .40حرب لبنان مسألة وقت إن ،لقناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيليا مع

 ب الحواسـي وصادرت ،مكاتب صحيفة المدينة في أم الفحم الشرطة اإلسرائيلية والمخابرات اقتحمت
إغالق بــ ا  دور ليبرمــان أمـر جـأفي دفاعفـي حــين أصـدر وزيــر الـ ،والمسـتندات وأعاقـت عمــل الصـحيفة

كيـــوبرس، والهيئـــة الشـــعبية لنصـــرة القـــدس و مـــداد،  :وهـــي ،المؤسســـات التابعـــة للحركـــة اإلســـالمية
تمـت مداهمـة  ،بشـكل مفـاجئ"إنـه  ال القيادي في الحركة اإلسالمية عبد الحكـيم مفيـدوق. واألقصى

العلـم مكاتب كيوبرس لتعليم البسيخومتري وصحيفة المدينة، بذريعـة االنتمـاء لحركـة محظـورة، مـع 
 .41"كمؤسسات رسمية ا  أن هذه المؤسسات ال تتبع للحركة اإلسالمية، ومسجلة قانوني

  فـي  المحتلـةكان سـينفذها سـتة مـن شـباب قريـة الغجـر  "إفشال عملية"النقاب عن  "إسرائيل"كشفت
هضــبة الجــوالن الســورية. وقالــت إن هــذه العمليــة، التــي كانــت ست ســتخدم فيهــا عبــوة  إيرانيــة الصــنع 

وضع في مكان عام، إما في حيفا أو أماكن أخرى في شمال فلسطين المحتلة، كانت بتعليمـات ست
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. وأوضــحت أن اإلعــالن عــن هــذه المســألة جــاء فقــط بعــدما قــدمت الئحــة اللبنــاني "حــزب هللا"مــن 
 .42الشبان الستة في المحكمة المركزية في الناصرة اتهام ضدّ 

 اعتراضها وهي في طريقها إلى قطاع غـزة لكسـر  التي تمّ  اقتاد الجيش اإلسرائيلي سفينة الناشطات
. الناشطات مباشرة إلـى سـجن الرملـة قلتون   .دالمفروض عليه، إلى مرفأ أسدو  اإلسرائيليالحصار 

 .43"أنهن بانتظار ترحيلهن"فرانس برس  لوكالةوأكدت متحدثة باسم مصلحة السجون اإلسرائيلية 

  لدعم جهود األونروا إلعادة  مليون دوالر( 13.42)نحو  ومليون يور  12خصص االتحاد األوروبي
كـان  مليـون دوالر( 26.84)نحـو  مليون يورو 24ويضاف هذا المبلغ إلى . إعمار مخيم نهر البارد
عائلـة  أربعمئـةحـو نلمسـاعدة  بلـغالم اسـتوظف هـذو  إلعـادة إعمـار المخـيم. ا  االتحاد قد قدمها سـابق

 . 44وحدة تجارية 87في العودة إلى المخيم وبناء 
  الســاداتن جمركــز بــيقــال The Begin-Sadat Center for Strategic Studies advances 

(BESA) مـن غـزة مبـالغ  "إرهابيـة"مـن األنفـاق الهجومّيـة الــ "إسـرائيل"الخطـر علـى إن  ،دراسة، في
وصـول الجـدار و  ،قرار الحكومة اإلسرائيلية لبناء جـدار تحـت األرض مكلـف  للغايـةولهذا فإن فيه، 

إلـى عمـق عشــرات األمتـار ال معنـى اســتراتيجّي لـه، بـل هــو مضـيعة للمـال والجهــد، وبمـوازاة ذلــك، 
 .45في مجال العالقات العامة ا  بناء الجدار، يمنح حماس نصر فإن 
 7/10/2016، الجمعة

 بالشراكة مع شركات مدنية، خطة تتكون مـن ثـالث مراحـل لمحاولـة درء ،وضع الجيش اإلسرائيلي 
ات غالف غزة، وتبلـغ مستعمر التي تمتد من داخل قطاع غزة إلى  "،أنفاق حماس الهجومية"خطر 
تــنص الخطــة علــى حفــر األرض قــرب و  .(مليــون دوالر 660حــو )ن مليــار شــيكل 2.5 ة الخطــةتكلفــ

المرحلـة هـي السياج الحدودي ووضع ألواح سميكة من اإلسمنت هناك، لمنع مرور األنفاق، وهـذه 
 .46رفقة الجيشبتي شرعت الشركات بتنفيذها األولى ال

 فـي خطبـة الجمعـة، إن الجماعـة  ،مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية ،قال محمود الهباش
وأضـاف،  مر النبي باتباعها هي منظمـة التحريـر، وقيادتهـا، وهـو يشـير إلـى محمـود عبـاس.أالتي 

ه وشــروطه، وال حاجـة لنـا بـه وال بشــروطه، يلحـق بالجماعـة فليفعــل، ومـن اشـترط نبـذنا أنمـن أراد 
 .47ليهإسقط، ومن سقط لن نلتفت  ومن شذّ 

 التابعة للجيش  35عن سرقة أسلحة جديدة من قاعدة كتيبة االستطالع  كشفت القناة العبرية الثانية
ونشرت القناة إحصائية حول أعداد األسلحة التي سرقت خالل خمس سنوات ماضـية.  اإلسرائيلي.
رقت  2009 سنةأنه خالل إذ أكدت  رقت  2010 سنةقطعة سالح، وفي  122س  ، وفـي قطعـة 116س 

رقت  2011 قطعـة سـالح أخـرى  60، و2012 سـنةقطعة سـالح فـي  89قطعة، باإلضافة إلى  55س 
رقت في  16M أو 16أم  إلى أن غالبية األسلحة كانت من طرازالقناة وأشارت  .2013 سنةس 

48. 
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  ي النقـاب عـن أن سـالح البحريـة اإلسـرائيلي تـدرب علـى إحبـاط عمليـات ال اإلسـرائيلاكشف موقـع و
 ضـدّ أخـرى، لتنظيمات جهادية  مبحرية يمكن أن يشنها مقاتلون إسالميون، سواء تابعون لحماس أ

 .49أهداف إسرائيلية في عمق البحر
  عم بتقـديم قررت الحكومة البريطانية تعليـق تحويـل ماليـين الـدوالرات للسـلطة الفلسـطينية بسـبب مـزا

أن  ،وزارة التنميــة الدوليــة اتخذتــهالــذي  ،القــرارويعنيي   لعــائالت منفــذي هجمــات. مســاعداتالســلطة 
مـا يعـادل  وهـو ،2016فـي سـنة حجبهـا  سيتم مليون دوالر( 31.73)نحو  إسترلينيمليون جنيه  25

م عـــدد مـــن القـــرار بعـــد أن تقـــد جـــاءو . يةفلســـطينالســـلطة الثلـــث إجمـــالي المســـاعدات المرســـلة إلـــى 
وقد  بريطانية تدفع لعائالت منفذي هجمات. النواب البريطانيين بطلب تحقيق في مزاعم بأن أمواال  

بـــأن منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية تقـــدم مســـاعدات  المســـاعدات الخارجيـــة البريطانيـــة منظمـــةأقـــرت 
ســـتخدم فـــي هـــذه لـــذوي معتقلـــين فـــي الســـجون اإلســرائيلية إال أن األمـــوال البريطانيـــة ال ت اجتماعيــة
 .50المساعدات

 قــرار مواصــلة بنــاء "إن  ،قــال مكتــب وزيــرة خارجيــة االتحــاد األوروبــي فيــديريكا مــوغيريني فــي بيــان
. وأضـــاف أن هـــذا األمــــر "المســـتوطنات وتوســـيعها يخـــالف فـــي شـــكل مباشــــر توصـــيات الرباعيـــة

قصــي فــي شــكل الــدولتين فــي عمليــة الســالم، وي حــلّ  إلــى "يضــعف أكثــر ممــا يعــزز أفــق التوصــل"
 .51"قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة"إمكان  أكبر
 8/10/2016، السبت

  حماس استثناء غزة من جدول زيارات وفد المحكمة الجنائية الدولية للمنطقة، وعّدت  حركةانتقدت
على ذلك فإن  بناء، أنه لها في بيان ،ورأت حماس إلمالءات االحتالل اإلسرائيلي. ذلك استسالما  

رة وفد المحكمة فارغة المضمون ولن يكون لها جدوى"، مؤكدة أنها تسببت في المزيد من األلم "زيا
لمحكمـــة الجنايـــات الدوليـــة  فـــاعال   وأهـــالي الضـــحايا الـــذين كـــانوا ينتظـــرون دورا   الفلســـطيني لشـــعبل

 .52ويقدم اإلسرائيليين القتلة إلى المحاكم الدولية ،يضمن إنصافهم
  فيس بوك،في منشور له على  ،نفتالي بينت ،رئيس البيت اليهودي ،رائيليوزير التعليم اإلسقال 

 دون أن يقبــع يومــا  "الــذي أعــدم الشــهيد عبــد الفتــاح الشــريف،  للجنــديإنــه يجــب مــنح العفــو العــام 
 .53في حال تمت إدانته" السجن،في  واحدا  

  جامعــة النجــاح  فلســطينية مــيس شــديد، مــن بلــدة عــالر شــمالي طــولكرم، والمحاضــرة فــيالتمكنــت
فـي حقـل  الوطنية بنابلس، من الحصول على المرتبة األولى في مسابقة في مجـال اإلبـداع العلمـي

وبّينـت شـديد أن رسـالة الماجسـتير التـي قـدمتها اسـتكماال   ألردن.اأقيمت في  ،أجهزة تطوير الطاقة
جفيـــف الحمـــأة كانـــت تتعلـــق بتصـــميم جهـــاز ي ســـتخدم فـــي ت فـــي مجـــال الطاقـــة المتجـــددة لتخرجهـــا

وقـــد شـــاركت فـــي  )مخرجـــات ورواســـب عمليـــة تنقيـــة الميـــاه العادمـــة(، باســـتخدام الطاقـــة الشمســـية.
 .54بحثا  واختراعا  عمليا   83، عرض فيها دولة عربية 13المسابقة 
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  قالــت ســميرة ضــوايفية، البرلمانيـــة الجزائريــة التــي شـــاركت فــي ســفينة زيتونـــة لكســر الحصــار عـــن
" لـدى تـوقيفهن رهيبـا   نفسـيا   ات اإلسـرائيلية مارسـت علـى المشـاركات "ضـغطا  قطاع غـزة، إن السـلط
 .55وخالل التحقيق معهن

 9/10/2016، األحد

 ( بعــد تنفيــذه عمليــة مســلحة بــإطالق النــار علــى  39استشــهد المقدســي مصــباح أبــو صــبيح ،) عامــا
أدى إلـى مقتـل أحـد القـدس، مـا شـرقي عدد مـن أفـراد الشـرطة واإلسـرائيليين فـي حـي الشـيخ جـراح ب

صـابة خمسـة آخـرين.  عناصر الوحدات الخاصة في الشرطة اإلسرائيلية "اليسام" وامـرأة إسـرائيلية وا 
 .56هو عضو من أعضائهاالشهيد أبو صبيح أن  ،في بيان صحفي، حركة حماس أعلنتو 
 ومـن خلفهـا جمـاهير  ،أكد رئيس المكتب السياسي لحركـة حمـاس خالـد مشـعل علـى مضـي حمـاس

خـالل  مشـعل،وشـدد  فـي طريـق الجهـاد والمقاومـة حتـى تحريـر فلسـطين. ،وقواه الفلسطينيب الشع
اســتمرار المقاومــة والجهــاد حتــى تطهيــر "علــى ، اتصــال هــاتفي بعائلــة الشــهيد مصــباح أبــو صــبيح

القــدس واألقصــى مــن دنــس االحــتالل، وتحريــر أســرانا ومعتقلينــا مــن ســجونه، وعــودة أبنــاء شــعبنا 
 .57"يه إلى أرض الوطنوالجئيه ونازح

 وجــود إجمــاع فتحــاوي علــى إعــادة انتخــاب الســلطة الفلســطينية رئــيس مستشــار ،أكــد مــأمون ســويدان ،
فـي حـديث  ،وقال سـويدان .وعلى ترشيحه لالنتخابات الرئاسية المقبلة، فتح لحركة محمود عباس رئيسا  

 .58اعات مصدرها مشبوه"كل ما يشاع حول تعيين خليفة للرئيس عباس هي إش، إن "لمراسل معا  
  صـــادقت الحكومـــة اإلســـرائيلية فـــي اجتماعهـــا األســـبوعي، علـــى مـــنح دائـــرة االســـتيطان صـــالحيات

فــإن دائــرة االســتيطان ســتكون مســؤولة عــن "دفــع  ، وبموجبهــاالحكومــة بكــل مــا يتعلــق باالســتيطان
أجــل إقامــة ســكنية قرويــة جديــدة"، إضــافة إلــى "تنفيــذ أنشــطة مــن  تجمعــاتالتخطــيط لغــرض إقامــة 

طـرق، إقامـة بنـى  وبينهـا شـقّ  ؛تجمعات سكنية جديدة في القطاع القـروي بموجـب قـرارات الحكومـة
تحتية، إقامة معسكر مؤقت لمجموعة مستوطنين، تنفيذ أعمال تخطيط وتطوير وترميم بنى تحتيـة 

 .59في تجمعات قروية"
 إطـالقنـه يعتـزم أه األسـبوعية، أعلن رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو، فـي جلسـة حكومتـ 

 .60اسم شمعون بيريز على مفاعل ديمونة النووي
  دور ليبرمــان مــن دافيــد بيتــانجــأفيدفاع وزيــر الــطلــب David Bitan ، الحكــوميرئــيس االئــتالف 

 بتمريــر قــرار ملــزم لألحــزاب المشــاركة فــي الحكومــة بمقاطعــة القائمــة العربيــة المشــتركة ،اإلســرائيلي
اعتبارهــــا "تعــــدت جميــــع الخطــــوط الحمــــراء" بعــــدم مشــــاركتها فــــي جنــــازة شــــمعون ب ،فــــي الكنيســــت

 . 61بيريز

  االحتالل اإلسرائيلي نحو خمسين منشأة موزعة بـين "بركسـات" مـن الصـفيح المعـدني  قواتهدمت
لســكن المــواطنين فــي خربــة الــرأس األحمــر بمنطقــة األغــوار  وحظــائر للمواشــي، كمــا هــدمت خيمــا  

 .62فة الغربيةالشمالية شمال الض
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 10/10/2016، اإلثنين

 أن حكومــة االحــتالل وحــدها مــن يتحمــل نتــائج ردود  ،النــاطق باســم حركــة فــتح ،أكــد فــايز أبــو عيطــة
والعبــث بالمدينــة  واالســتيطانلإلرهــاب  اإلســرائيليةإلــى أن رعايــة الحكومــة  الفعــل الفلســطينية، مشــيرا  

وجـاءت  ؤدي إلى المزيد من ردود الفعل الفلسطينية.ت اإلجراءاتالمقدسة والتهويد واألسرلة وكل هذه 
واالسـتقرار  األمـن أنيـدرك نتنيـاهو  ى: "متـعلـى عمليـة القـدس، متسـائال   أبو عيطة تعليقا   تصريحات
 .63الحقوق المشروعة لشعبنا، وفي مقدمتها القدس عاصمة للدولة الفلسطينية" بإحقاق إالال يتحقق 

  ة التحرير الفلسطينية، أسعد عبد الرحمن، إن "الحوار دائر حاليـا  اللجنة التنفيذية لمنظم عضوقال
بجديــة حــول تعيــين نائــب للــرئيس محمــود عبــاس، باعتبــاره أمــرا  طبيعيــا  ومؤّسســيا  لتجنيــب الوضــع 

 المتداولــةوأشــار إلــى أن "األســماء  الفلســطيني الكثيــر مــن الصــراعات والمنزلقــات غيــر المرغوبــة".
الذي يرى كثيرون أن اسـمه مطـروح مـن قبـل  ،أولهما األخ محمد دحالن تدور حول اسمين اثنين؛

قليميــة متنوعــة الــذي ، الثــاني الــذي يتــردد فهــو الــدكتور ناصــر القــدوة االســموأن " ".جهــات عربيــة وا 
 .64يقال إنه جاء نتيجة توافق بين شخصيات طامحة وأخرى متنفذة داخل اللجنة المركزية"

 تــرك األســرى حتــى تعيــدهم.تقاومــة ستكســر أنــف االحــتالل، ولــن قالــت حركــة حمــاس إن إرادة الم 
أن االحـتالل الصـهيوني يتهـرب مـن دفـع  ،اد الرقـبوأكدت الحركـة علـى لسـان النـاطق باسـمها حّمـ
وأكـــد أن صـــفقة وفـــاء األحـــرار األولـــى لـــن تكـــون  ثمـــن جنـــوده األســـرى بيـــد المقاومـــة الفلســـطينية.

 .65هميوذو  أسرانا األخيرة، وما بجعبة المقاومة سيسعد به
 النـاطق باسـم حركـة حمـاس، أن حركتـه تـدرس تشـكيل مجـالس محليـة جديـدة فـي  ،أكد فوزي برهوم

قطاع غزة، بمـا يحقـق الشـراكة الوطنيـة لتقـديم خـدمات أفضـل للسـكان، لكنـه رفـض طريقـة التعيـين 
بشــأن  تاتصــاالالتــي ســتلجأ إليهــا الحكومــة الفلســطينية، ونفــى فــي الوقــت ذاتــه تلقــي حمــاس أي 

 .66ترتيب زيارة قريبة لرئيس الوزراء رامي الحمد هللا للقطاع
  27/4/2016في مرام أبو إسماعيل وشقيقها  الفلسطينية الحامل ماألأكد تحقيق إسرائيلي حول قتل ،

فــي حــاجز قلنــديا، شــمال القــدس المحتلــة، أطلقــوا النــار عليهمــا مــن  اإلســرائيلي أن عناصــر األمــن
 .67ي سبب يستدعي ذلكدون أن يكون هناك أ

  ّوفنتوسجنادي  ضم Juventus بطل إيطاليـا، الطفـل الفلسـطيني راشـد الحجـاوي البـالغ مـن العمـر ،
 .68أعوام بعدما خطف األنظار بمهاراته الفريدة بالنسبة لالعب بهذا العمر عشرة
 11/10/2016، الثالثاء

  الفلسطيني محمد فواز إبراهيم  المعتقل اإلسرائيلية، الئحة اتهام ضدّ  المركزيةوجهت المحكمة
تنفيذ لـ"تخطيط متهمة إياه بال، شرقي القدس، من مخيم شعفاط 9/9/2016الذي اعتقل في  جوالني

ونقلت إذاعة "صوت إسرائيل" أن جوالني "ينتمي لحركة حماس؛ وتلقى  .هجوم انتحاري ضخم"
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، بحيث يتم تمويله من اإلنترنت الرتكاب االعتداء بواسطةتعليمات من نشطاء حماس في غزة 
 .69آخرين لتنفيذ هجمات" أشخاصتشجيعيه على تجنيد  الخليل، كما تمّ 

 عـودة المجـالس المحليـة كافـة إلـى أعمالهـا كالمعتـاد كمـا كانـت قبـل  الفلسطيني قرر مجلس الوزراء
6/8/2016

70. 
  مـــع قـــال عضـــو المكتـــب السياســـي لحركـــة حمـــاس خليـــل الحي ـــة إن حركتـــه تســـعى لطـــّي الخالفـــات

وتطوير العالقات معها "بعيـدا  عـن الطائفيـة"، مشـّددا  علـى وقـوف حمـاس مـع  ،اإليرانيةالجمهورية 
علـــى أن حمـــاس ال تتـــدخل بالشـــؤون الداخليـــة  وشـــّدد الحيـــة الســـعودية فـــي وجـــه الظلـــم األمريكـــي.

ضـللة لمصر، وأنها تمد يدها لتطوير العالقة معهـا، مشـيرا  إلـى أن مصـر اليـوم "أسـيرة معلومـات م
 .71من االحتالل واألجهزة األمنية الفتحاوية"، وفق قوله

 الحمد هللا حول رغبة الحكومة بتهيئـة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي  تصريحات حركة حماس رأت
وتزيــد مــن تعقيـــد األوضــاع علــى الســـاحة  ،خطيرةبـــالالظــروف القضــائية قبـــل إجــراء أي انتخابــات 

ركــة ســامي أبـو زهــري إن هــذه التصـريحات تعنــي عــدم اعتــراف وقــال النــاطق باسـم الح الفلسـطينية.
والرغبة في تجاوزها انسجاما  مع موقف حركة فتح  ،الحكومة بالمؤسسات القضائية القائمة في غزة

 .72وتحقيقا  لمصالحها
  نيتسـان ألـون قال رئيس شـعبة العمليـات فـي الجـيش اإلسـرائيليNitzan Alon  إسـرائيل"إن وضـع" 

ة االســتراتيجية لكــن احتمــاالت الخطــر قائمــة، خصوصــا  فــي الســاحة الفلســطينية. مــن الناحيــ جيــد
التـي تبـدو تكتيكيـة، شـيء بـين عمليـة  األحـداثن أكثر ما يقّض مضجعه هو "سـيناريوهات إ قالو 

وأشــار  مــن غــزة". ما مــن الســاحة الفلســطينية، وخصوصــا  كبيــرة وبــين هجــوم صــغير مفــاجئ، ال ســيّ 
وأن "االنتصـــار فـــي غـــزة ال  ،كـــم حمـــاس يتطّلـــب االنتصـــار فـــي الحـــربنيتســـان إلـــى أن إســـقاط ح

 .73"تدمير قوة العدو العسكرية بالكامل، بل منعه من العمل بنجاعة يستدعي

 وصل المليونين بوالدة الطفل وليد جهاد  غزة أن عدد سكان قطاع أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية
 .74مقبل شعت في مستشفى ناصر في خان يونس

 نائــب رئــيس الــوزراء التركــي نعّمــان كورتولمــوش ل قــاNuman Kurtulmuş  إن المنظمــات اإلرهابيــة
خــالل المــؤتمر ، وتــابع األولــى فــي الشــرق األوســط هــي تلــك التــي أنشــأها "اإلرهــابيون المحتلــون".

: "جميـع مـن ال  ائقـ ،األول لالئتالف النقابي العالمي لنصرة القدس وفلسطين، المنعقد فـي إسـطنبول
يعــــرف تــــاريخ فلســــطين يعــــرف األفعــــال اإلرهابيــــة التــــي ارتكبتهــــا تلــــك المنظمــــات مــــن أجــــل طــــرد 

بعادهم عن قراهم ومدنهم"  .75الفلسطينيين من أراضيهم، وا 
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 12/10/2016، األربعاء

  عميكام نوركين  في الجيش اإلسرائيلي رئيس هيئة التخطيط العسكريةقالAmikam Norkin فـي ،
للجـيش اإلسـرائيلي إن الهـدف الرئيسـي  ،العبرية صحيفة يديعوت أحرونوتحديث  خاّص  أدلى به ل

إلــى أن الجــيش، أكثــر مشــيرا  هــو الم حافظــة علــى الهــدوء فــي الجبهــة الشــمالية، أي، ســورية ولبنــان، 
فيمــا و  ، وأّنــه ي واصــل تحضــير نفســه لحــرب لبنــان الثالثــة.جاهزيــةمــن أّي وقــت مضــى، بــات أكثــر 

بـــالقول: نعـــم نـــوركين ائيلية فـــي حـــال انـــدالع الحــرب اللبنانيـــة الثالثـــة، فـــرّد يتعلــق بعمليـــة بريـــة إســـر 
 .76سيكون اجتياحا  بريا  للجنوب اللبناني، وسيكون هذا االجتياح هجوميا  وقاسيا  للغاية

  محمـود عبـاس اسـتقالة المستشـار سـامي صرصـور، رئـيس المحكمـة  يةفلسطينالسلطة القبل رئيس
بعـد وجـاء ذلـك  بأعمالـه.بالقيام لف المستشار عماد سليم األعلى، وكء رئيس مجلس القضا ،العليا

 ،أسبوعين من حدوث تراشق إعالمي بينه وبين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيـراوي
 .77بالتزوير واستخدام مكانته وسلطاته ألغراض شخصية صرصور الذي اتهم

 بـــالعفو عــــن المقـــدم فــــي جهـــاز االرتبــــاط  ا  محمــــود عبـــاس قــــرار  يةفلســـطينالســــلطة ال رئـــيس صـــدرأ
حالتــهعــرب،  أبــومنصــور  أســامةالعســكري  المحكمــة  أصــدرت جــاء ذلــك بعــد أنو  التقاعــد. إلــى وا 

األمنيـة قـد  األجهـزةوكانـت  ، والفصـل النهـائي مـن الخدمـة.سنةبالسجن لمدة عليه العسكرية حكما  
بوك، انتقـد فيـه مشـاركة  في فيس عرب على خلفية منشور له على صفحته الشخصية أبواعتقلت 
 . 78يزبير ون عشمفي جنازة  عباس

  دعـــا المتحـــدث باســـم حركـــة فـــتح أســـامة القواســـمي حركـــة حمـــاس إلـــى الخـــروج مـــن تنظـــيم جماعـــة
إلـى أهميـة  ،فـي بيـان صـحفي ،وأشـار القواسـمي عقدها التنظيمي معهـا. المسلمين، وفّض  اإلخوان

وخاصـة  ،قـة وجـادة إلـى سياسـاتها علـى جميـع المسـتوياتبــ"مراجعة شـاملة وعمي أيضا  قيام حماس 
 .79الملف الوطني الفلسطيني الداخلي وعالقتها مع الفصائل الفلسطينية"

 ســتّ  أكــد عضــو المكتــب السياســي لحركــة حمــاس زيــاد الظاظــا أن االحــتالل اإلســرائيلي وافــق منــذ 
ئيس الســلطة عبــاس تــرفض ممثلــة بــر  الفلســطينيةإال أن الســلطة  ،161الكهربــاء  خــطّ ســنوات علــى 

يطلـب خطابـا   اإلسـرائيليوأوضـح الظاظـا أن االحـتالل  إعطاء الموافقة لمد قطاع غـزة بهـذا الخـط.
دخال خطّ   .80للخدمة، إال أنها تمانع حتى اللحظة 161 رسميا  من السلطة الفلسطينية بالموافقة وا 

 13/10/2016، الخميس

  للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو(، علــى  المتحــدةلمنظمــة األمــم  الخارجيــةصــادقت لجنــة الشــؤون
تجاهـل التسـمية و مشروع قرار ينص على كون القـدس مدينـة ذات أهميـة خاصـة للـديانات الـثالث، 

"حـائط البـراق/  وتسمية التسمية اإلسالمية "األقصى/ الحرم الشريف"، معتمدا  اإلسرائيلية لألقصى، 
كمـا دان القـرار الممارسـات اإلسـرائيلية  ية "حـائط المبكـى".تسـم بي لألقصى"، متجـاهال  غر الحائط ال
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داخل األقصى وفي محيطه، وطالـب بإعـادة الوصـاية األردنيـة الحصـرية عليـه، بمـا فـي ذلـك مـنح 
دول  6دولــة لصــالح القــرار، مقابــل  24وصــوتت  األردن ســلطة تنظــيم الــدخول إليــه والصــالة فيــه.

 اتوتغيــــب ممثلــــو دولتــــين خــــالل االجتماعــــ ،يتدولــــة امتنعــــت عــــن التصــــو  26فقــــط عارضــــته، و
منظمـــة  اعتمـــدت 18/10/2016وفـــي  فـــي مقـــر اليونســـكو فـــي العاصـــمة الفرنســـية بـــاريس. المنعقـــدة

 .81عضوا   58اليونسكو القرار بشكل نهائي إثر مصادقة المجلس التنفيذي لليونسكو، الذي يضم 

  كتلـة التغييـر ع غـزة بمشـاركة نـواب ع قـدت فـي قطـاخـالل جلسـة ، التشـريعي الفلسـطيني المجلـسأقر
برئاســـة  11الحكومـــة الــــ اللجنـــة القانونيـــة دراســـة عـــودة توصـــية ، التابعـــة لحركـــة حمـــاسواإلصـــالح 

 .82إسماعيل هنية لمزاولة عملها بعد تخلي حكومة الحمد هللا عن واجباتها تجاه قطاع غزة

 س فــي تشــريعي غــزة إلعــادة قــال المتحــدث باســم حركــة فــتح فــايز أبــو عيطــة: "إن دعــوة نــواب حمــا
 عـدّ القيـادي فـي حمـاس إسـماعيل هنيـة للحكـم هـي دعـوة مخالفـة للقـانون، وت   برئاسةحكومة حماس 

 .83دعوة لالنفصال وتكريس لالنقسام"
  وفقـا  لمسـؤولين دوليـين إنـه باسم حركة حماس سـامي أبـو زهـري، خـالل نـدوة سياسـية،  الناطققال

محمـــود عبـــاس اســـتجاب لضـــغوط أوروبيـــة  الفلســـطينية ةإن رئـــيس الســـلطفـــ ،اســـتمعت لهـــم حمـــاس
ونبـه  وكـان يـراهن علـى أن تجـري االنتخابـات بالضـفة فقـط دون غـزة. ،إلجراء االنتخابـات المحليـة

جـاء ف االنتخاباتحول ضغوط مورست من أطراف إقليمية لوقف  معلومات توفرت للحركة هإلى أن
 .84في هذا السياقإلغاؤها 

 دهــس علـــى حـــاجز  عمليـــةبجــراح وصـــفت بالمتوســـطة بعــد تعرضـــهما لن ياأصــيب جنـــديان إســـرائيل
ــــة. القــــدسالــــزعيم قــــرب  ــــت الشــــرطة المحتل المهــــاجم تمكــــن مــــن الهــــرب فــــي بيــــان لهــــا، إن  ،وقال

 .85تهسيار ب

  خــالل  "،إســرائيل"أعلنــت أنقــرة أنهــا ســتتبادل الســفراء مــع تــل أبيــب خــالل عشــرة أيــام، فيمــا كشــفت
أنهــا بــدأت البحــث مــع تركيــا فــي جــدوى  ،إلــى تركيــاشــتاينتس يلي يوفــال زيــارة وزيــر الطاقــة اإلســرائ

 .86بناء أنبوب غاز يربط بين البلدين تحت البحر إلمداد تركيا ومنها أوروبا بالغاز
  في مؤتمر المنّسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي مالدينوفقال ،

لمتحدة ستواصل العمل مع إسـرائيل، لتخفيـف القيـود التـي تفرضـها "إن األمم ا صحفي بمدينة غزة:
"ال يمكن معاقبـة سـكان قطـاع غـزة مـن خـالل فـرض الحصـار علـيهم،  على قطاع غزة". وأضاف:

لى القطاع، خاصة في ظل تصاعد التـوترات بـين الطـرفين".  وتقييد حركتهم وحركة البضائع من وا 
ى دعمهــا "الكامــل"، لرفــع الحصــار عــن قطــاع غــزة، مــع وجــدد مالدينــوف تأكيــد األمــم المتحــدة علــ

 .87قوله ، على حدّ "إسرائيل"األخذ بعين االعتبار المخاوف األمنية لدى 
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 14/10/2016، الجمعة

 نفتـالي بينـتوزير التربيـة والتعلـيم اإلسـرائيلي أعلن و مع منظمة اليونسكو،  اتعاونه "إسرائيل" تعّلق 
]المتعلـق بالمسـجد  يونسـكو، مضـيفا  أن "هـذا القـرارال مـع لقـاءو الوقف الفوري لكـل مشـاركة ونشـاط 

يـــدعم اإلرهـــاب ويكـــافئ اإلرهـــابيين الجهـــاديين الـــذين نفـــذوا عمليـــات إرهابيـــة فـــي القـــدس  األقصـــى 
 .88األسبوع الجاري، لكننا سنحارب اإلرهاب الديبلوماسي في القدس"

 نفذها شاب فلسـطيني قـرب بلـدة بجراح، في عملية طعن  حرس الحدودمن  أصيب جندي إسرائيلي
 .89قطّنة شمال غرب مدينة القدس المحتلة

  ،أكدت حركة فتح على رفضها المسبق لمخرجات مؤتمر "العين السخنة" حول القضـية الفلسـطينية
حركــة أســامة الالمتحــدث باســم  قــال، و المنعقــد فــي مصــر، وســط مقاطعــة رســمية مــن قبــل الحركــة

منهــا مناقشــة القضــية الفلســـطينية  مـــؤتمرات يــرادلقــاءات أو فــي بيــان صــحفي، إن أي  ،القواســمي
و"إعـــادة بنـــاء حركـــة فـــتح" يجـــب أن يـــتم الترتيـــب لهـــا مـــع المؤسســـات الرســـمية للشـــعب الفلســـطيني 
والمتمثلــة بمنظمــة التحريــر الفلســطينية وحركــة فــتح، وأن أي مناقشــة تقــام لـــ"إعادة بنــاء حركــة فــتح" 

 .90رها الرسمية فقطيجب أن تمر عبر قيادة الحركة وأط
  حجـاي إلعـاد اإلسـرائيلي بتسـيلمقـال مـدير عـام مركـز Hagi El-Ad ، فـي كلمـة ألقاهـا أمـام مجلـس

وعــرض فيهــا صــورة الواقــع الحــالي فــي المنــاطق المحتلــة، إنــه "يجــب إحقــاق حقــوق  ،األمــن الــدولي
 هـو أوان ذلـك".الفلسطينيين، ويجب إنهاء االحتالل، ويجب على مجلس األمـن أن يتحـّرك، واعن 

زال  أنه وبعد نحو نصف قرن من السيطرة العسكرية اإلسرائيلية على ماليين البشـر مـا شدد علىو 
ات، وهي أحد العوامل األساسـية فـي االنتهـاك اليـومي لحقـوق اإلنسـان عمر االحتالل يتعّمق، والمست

 .91ما زالت تتوّسعالتي الفلسطيني، 
  تبـذل جهـودا   "إسـرائيل"إن آفي ديختر عة للكنيست اإلسرائيلي رئيس لجنة الخارجية واألمن التابقال 

 ،مفاجأة من أنفاق حركة حماس، وذلـك عبـر التطـوير التقنـي تصيبهاعلى كل المستويات حتى ال 
 وجمـع المعلومـات للنجـاح فـي التعامـل مـع هـذا التهديـد األمنـي. ،وطـرق القتـال ،والموازنات الماليـة
انتخاب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد  مفاجأة إن تمّ ن يصاب باللنه أوأضاف ديختر 

 .92الفلسطينية إذا أجريت انتخابات رئاسية فلسطينية للسلطة مشعل رئيسا  

  والمسـجد  بنفسـها عـن القـرار بخصـوص القـدسالمديرة العامـة لمنظمـة اليونسـكو إيرينـا بوكوفـا نأت
واليهوديــة والتعــايش بــين  واإلســالمســيحية طــابع القــدس بالنســبة للم أهميــة، مشــددة علــى األقصــى
وقالت  .لإلنسانيةالمدينة على قائمة التراث العالمي  إدراج إلى أدىالذي  ،الثالثة السماوية األديان
التراث في مدينة القدس غير قابل للتجزئة، وتتمّتع كـل مـن الـديانات الـثالث فـي "إن لها،  في بيان

 المســـجد األقصـــى/علـــى أن " توشـــدد ."القتهـــا مـــع المدينـــةالقـــدس بـــالحق بـــاالعتراف بتاريخهـــا وع
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الحرم الشريف مكان مقّدس للمسلمين تمامـا  كمـا أّن جبـل الهيكـل ومنـه الحـائط الغربـي هـو المكـان 
عــد بضــع خطــوات مــن كنيســة القيامــة وجبــل األكثــر قدســية فــي الديانــة اليهوديــة، والــذي يقــع علــى ب  

 .93"الزيتون، األماكن المقدسة للمسيحيين
  قــال المرشــح لالنتخابــات الرئاســية األمريكيــة عــن الحــزب الجمهــوري دونالــد ترامــب إن قــرار منظمــة

علــى صــفحته  ،وأضــاف ترامــب إســرائيل". اليونســكو "دليــل آخــر علــى انحيــاز األمــم المتحــدة ضــدّ 
رس صوتت جبوك، "إن القدس هي عاصمة أبدية إلسرائيل، والغالبية الساحقة في الكون موقع فيس

"محاولــة األمــم المتحــدة إنكــار الصــلة بــين الشــعب اليهــودي والمدينــة  شــدد علــى أنو  ذلك ســابقا ".لــ
 .94المقدسة، ما هو إال محاولة أحادية الجانب لتجاهل ثالثة آالف عام من التاريخ"

  أهميـة مدينـة القـدس القديمـة وأسـوارها للـديانات  بـان كـي مـون علـىأكد األمين العام لألمم المتحـدة
اوية الـــثالث، وشـــدد علـــى أهميـــة االرتبـــاط الـــديني والتـــاريخي للمســـلمين واليهـــود والمســـيحيين الســـم

التي  ،وكرر األمين العام أن أي مشروع قد ينفي القدسية المشتركة لهذه المواقع بأماكنهم المقدسة.
 .95ولن يسفر سوى عن تأجيج العنف والتشدد ،ال يمكن نكرانها، ال يخدم مصلحة السالم

 15/10/2016، السبت

 بــوك، بشــدة، ممثــل  هــاجم رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية بنيــامين نتنيــاهو، فــي منشــور لــه علــى فــيس
منظمـــة بتســـيلم فـــي مجلـــس األمـــن الـــدولي، ووصـــف المنظمـــة بــــ"المهلوسة والزائلـــة، انضـــمت إلـــى 

وا وادعــــى نتنيــــاهو أن "الحقيقــــة تكمــــن فــــي أن الفلســــطينيين هــــاجم الجوقــــة المناهضــــة إلســــرائيل".
، قبل إنشاء المستوطنات، واسـتمروا فـي مهاجمـة إسـرائيل مـن غـزة، بعـد أن عاما   50إسرائيل طيلة 

تركت لهم، ويهاجمونا من الضفة الغربية في الوقت الذي يطالبون فيه بحـق العـودة لـيس فقـط إلـى 
ـــك المنـــاطق، ولكـــن أيضـــا   ـــىتل  ، هـــذه المطالبـــات تـــدعم التحـــريض اإلجرامـــيوحيفـــايافـــا وعكـــا  إل
 .96الموجهة لنا منذ تأسيس الدولة"

 كشــفت صــحيفة كـــول هعيــر Kol Ha'ir ة عـــن مشــاريع اســتيطانية فـــي الضــفة والقـــدس ســرائيلياإل
 Nofei وذكرت الصـحيفة أن شـركة نـوفي همعيـين المحتلتين، تشمل بناء مئات الوحدات السكنية.

Hama'ayan company ميشـــور  ةمر عتشـــرف علـــى بنـــاء منطقـــة تجاريـــة ضـــخمة فـــي مـــدخل مســـت
 دونمـا   72، علـى مسـاحة مليون دوالر( 91.75)نحو  مليون شيكل 350دوميم باستثمار يصل إلى أ
 مربـع. ألـف متـر 60ويتضمن المشروع ثالث مناطق مشـتريات، تبلـغ مسـاحة البنـاء فيهـا  .(2مألف  72)

وحدة في  24و ة هار حومه،عمر وحدة سكنية في مست 122مشاريع:  خمسة وتبني شركة "يورو إسرائيل"
 أرئيــل، عمرةوحــدة فــي مســت 32والنبــي يعقــوب،  عمرةوحــدة فــي مســت 78ة بســغات زئيــف، وعمر مســت
 .97ة موديعينعمر وحدة في مست 96و
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 16/10/2016، األحد

  رامــي الحمــد هللا  الفلســطينية حركــة حمــاس ســامي أبــو زهــري إن رئــيس الحكومــة باســمقــال النــاطق
فـــي تصـــريح  ،زهـــريوأكـــد أبـــو  يســـا  لحكومـــة توافقيـــة.يتصـــرف كمســـؤول فـــي حركـــة فـــتح ولـــيس رئ

وأوضح بـأن حركـة فـتح  ،صحفي، أن الحمد هللا يتجاهل معاناة غزة ويتبنى مواقف معادية لحماس
واستبدلت عددا  مـن وزراء الحكومـة بقيـادات مـن فـتح؛  ،انقلبت على التوافق بشأن تشكيلة الحكومة

 .98مما حولها إلى حكومة فتحاوية
  11الـــ فــرج الغــول رئــيس اللجنــة القانونيــة فــي المجلــس التشــريعي، إن عــودة الحكومــة محمــد قــال 

هنية سـتكون لتسـيير األعمـال إلـى حـين تشـكيل حكومـة أخـرى ونيلهـا الثقـة، وفـق  إسماعيلبرئاسة 
 .99ما يقره القانون األساسي الفلسطيني

  قطـــاع بشـــكل الة فـــي مـــن تـــدهور األوضــاع اإلنســـانيفــي قطـــاع غـــزة منظمـــة أهليـــة  ثمـــانونحــذرت
فــي نـــداء مشـــترك  ،وقالـــت المنظمـــات اســـتمرار الحصـــار وبــطء حركـــة اإلعمــار. خطيــر؛ فـــي ظــلّ 
مناسبة مرور عامين على انعقاد مـؤتمر المـانحين بالقـاهرة إلعـادة إعمـار قطـاع بللمجتمع الدولي، 

الفقـر  مـن السـكان تحـت خـطّ  %65، ويعيش نحو %42ارتفعت نسبة البطالة إلى نحو  إنه قد غزة
 .100من السكان على المساعدات %80فقر مدقع(، فيما يعتمد نحو في  %38بينهم )
  حركة فتح في قطاع غزة إبراهيم أبو النجا "إن رئيسنا محمود عباس، رئيس الشرعية  سرقال أمين

وأضاف أبو النجـا، خـالل مـؤتمر صـحفي فـي غـزة،  الفلسطينية الذي ال صوت يعلو فوق صوته".
ومطمئنــون  ،حــالن فــي مصــر مرفــوض مــن قبلنــا، وال نعتــرف بــأي شــيء يصــدر عنــه"أن مــؤتمر د

 .101لدعم الشقيقة مصر لشرعية الرئيس عباس"
  المواصــالت اإلســرائيلية مشــروع ســكة القطــار الــذي يــربط حيفــا بمنطقــة بيســان علــى  وزارةدشــنت

ــة  أقــيم فــي مــن مســار ســكة حديــد الحجــاز الــذي والــذي كــان جــزءا   ،الحــدود مــع األردن عهــد الدول
وزير  قالو  .1948بسبب حرب  يسرائيلاإل االحتاللتعطيله مع  وتمّ  ،عاما   111العثمانية قبل نحو 

 حــــدثا  يعــــّد الحجــــاز  حديـــدإعـــادة إحيــــاء شــــبكة ســــكة  إن ،اإلســــرائيلي يســــرائيل كــــاتس المواصـــالت
إلـــى الحـــدود  الـــذي يـــربط حيفـــا بمنطقـــة المـــرج وصـــوال   القطـــار إلـــى أن خـــطّ  النظـــر الفتـــا   ،تاريخيـــا  

 .102األردنية يشكل رافعة للسالم االقتصادي مع األردن وبقية الدول العربية وتركيا
  "قال مدير عام منظمة بتسيلم اإلسرائيلي حجاي إلعاد، في مقال نشر على موقع صـحيفة "هـترتس

. فالبشـر االحتالل، ألننـي أحـاول أن أكـون إنسـانا   اإلسرائيلية، "إنني تكلمت في األمم المتحدة ضدّ 
كــانوا يتحملــون مســؤولية رفــع الظلــم الواقــع علــى النــاس اعخــرين. وواجــب أخالقــي ملقــى علــيهم  أيــا  

 .103"ليفعلوا شيئا  
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 .قال فقد  نشرت شبكة "حدث" اإلعالمية مقطع فيديو يوضح مكانة السيسي في عيون اإلسرائيليين
زة إلهيــة حــدثت إلســرائيل"، : "انقــالب السيســي أهــم معجــYoel Ben-Nun ن نــونبــالحاخــام يوئيــل 
كان عاما  رائعا ؛ ألنه شهد انحسار  2013ليبرمان: "عام  اإلسرائيلي أفيجدور دفاعبينما قال وزير ال

المعلــق نحميــا شترســلر أن "إســرائيل خططــت ذكــر و  مخــاطر اإلخــوان فــي مصــر والربيــع العربــي".
 انقــــــالبوتراجعنــــــا بعــــــد  ي،العربــــــمليــــــار دوالر لتعزيــــــز جيشــــــها بعــــــد تفجيــــــر الربيــــــع  30 إلنفــــــاق
 .104السيسي"

  لحركـة حمـاس محمـود الزهـار إن الحركـة اعتقلـت خليـة إرهابيـة داخـل  يالسياس المكتبقال عضو
اليـوم،  يالمصـر  وأضـاف الزهـار لــ .المصـريقطاع غـزة، كانـت تخطـط لتنفيـذ هجـوم علـى الجـيش 

حاولــت تنفيــذ  ،الفلســطينيةوالســلطة  اإلســرائيليلهــا عالقــة بــاألمن  ،غــزة فــيإن جماعــات متشــددة 
عمليــة  أي فــيباســم حمــاس  للــزجّ  "إســرائيل" ، وهجمــات وهميــة ضــدّ المصــريالجــيش  هجمــات ضــدّ 

 .105المنطقة فيتخريبية 
  قرار لوزارة الداخلية"معرفي عن  طاللاللواء اإلقامة الكويتي العامة لشؤون  اإلدارةأعلن مدير عام 

حملـــة وثـــائق الســـفر مـــن ســـورية ومصـــر والعـــراق  طينيينللفلســـباعتمـــاد تعـــديل الجنســـية  ]الكويتيـــة 
ــــه ــــذي يحملون ــــى جــــواز الســــلطة الفلســــطينية ال ــــان إل  اإلقامــــةمباشــــرة قطــــاع شــــؤون " ، مؤكــــدا  "ولبن

آالف فلســطيني مــن حملــة  8الخاصــة بتنفيــذ قــرار وزيــر الداخليــة لتعــديل أوضــاع نحــو  اإلجــراءات
 .106]الكويت " تلك الوثائق المقيمين في البالد

 17/10/2016، ثنيناإل 

  إســرائيلية أن عناصــر مــن كتائــب القســام أجــروا تجربــة إلطــالق صــاروخ بعيــد المــدى  تقــاريرذكــرت
فـــي اتجـــاه البحـــر مـــن جهـــة قطـــاع غـــزة. وأوضـــحت أن أصـــوات انفجـــارات الصـــاروخ ســـمعت فـــي 

 .107القطاع وفي البلدات اإلسرائيلية المحيطة به
 ع غـزة بأسـر مزيـد مـن الجنـود اإلسـرائيليين ومبـادلتهم توعدت فصائل المقاومـة الفلسـطينية فـي قطـا

جاء ذلك خالل مهرجان خطابي نظمته حركة حماس أمام  باألسرى القابعين في سجون االحتالل.
فــي الــذكرى الخامســة إلتمــام صــفقة  ،مــع األســرى الفلســطينيين تضــامنا   ،الصــليب األحمــر فــي غــزة

 .108وفاء األحرار
 لها رئـيس مؤسسـة فتحاويـة شـكّ وعـد تها ة المحكمـة الدسـتورية، أكدت حركة حماس علـى عـدم شـرعي

للهيمنــة علــى مفاصــل  ،بعيــدا  عــن التوافــق الــوطني ،الســلطة محمــود عبــاس مــن قضــاة فتحــاويين
 ،فــي تصــريح صــحفي ،وشــدد النــاطق باســم الحركــة ســامي أبــو زهــري النظــام السياســي الفلســطيني.

قرارات أو مؤسسات يتم إنشاؤها أو التعديل عليها مـن قبـل عبـاس بعيـدا  عـن  على عدم شرعية أيّ 
 .109حيث إنه ال يملك أي صالحية قانونية بعد انتهاء مدة واليته القانونية ،التوافق الوطني
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 إن المؤتمر العام السابع للحركة سيعقد في  ،قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول
2016نوفمبر الثاني/  تشريننهاية شهر 

110. 
   أجل بنـاء غواصـة جديـدة، هـي السادسـة مـن طـراز دولفـين منوألمانيا بالتفاوض  "إسرائيل"عت شر 

Dolphinأســـطول الغواصـــات اإلســـرائيلي. ويتوقـــع أن تصـــل الغواصـــة الجديـــدة إلـــى  ، لتنضـــم إلـــى
2018 سنةبنائها، في نهاية  علىاالتفاق نهائيا   ، إذا تمّ "إسرائيل"

111. 
 العالقـــات إن ، فـــي مقـــال نشـــره بصـــحيفة معـــاريف، الخبيـــر األمنـــي اإلســـرائيلي يوســـي ميلمـــانال قـــ

يومـا  أفضـل مّمـا هـي عليـه اليـوم، وهـي ترتكـز إلـى مصـالح لـم تكـن  "إسـرائيل"األمنية بين مصـر و
 في إسرائيل تعّرف العالقـات مـع القـاهرة علـى"وتابع قائال : اإلرهاب. متشابهة وعلى رأسها محاربة 

أّنها تحالف استراتيجّي، وهي تأتي مـن حيـث أهميتهـا للمصـالح األمنيـة القوميـة فـي المرتبـة الثانيـة 
حليفـا   دّ عبد الفتاح السيسي ي عـ وشدد على أن ."مباشرة بعد العالقات اإلسرائيلية األمريكية الحميمة

بلـــدين، لتصـــل إلـــى فمنـــذ أن جـــاء إلـــى الســـلطة، ارتقـــت الـــروابط العســـكرية واألمنيـــة بـــين ال ؛مهمـــا  
 .112أثناء حكم حسني مباركفي مستويات رفيعة تجاوزت بمراحل ما كانت عليه 

  أنهــت النــدوة التــي نظمهــا "المركــز القــومي لدراســات الشــرق األوســط" أعمالهــا بــالخروج بالعديــد مــن
التوصـيات التــي تخــص مســتقبل القضــية الفلســطينية، حيـث ناقشــت "ســبل دفــع وتطــوير واستشــراف 

، بضـرورة لهـاوأوصت الندوة التي تسببت "بزوبعة فتحاوية داخلية"، فـي بيـان  الفلسطينية".القضية 
إعـــادة القضـــية الفلســـطينية إلـــى "صـــدارة األولويـــات العربيـــة، بعـــد تراجعهـــا إثـــر االضـــطرابات التـــي 

ـــــي". ـــــدعم العرب ـــــيم، وتراجـــــع ال ـــــي اإلقل ـــــى تمســـــكهم "بالشـــــرعية  حصـــــلت ف وشـــــدد المتحـــــاورون عل
ـــر الفلســـطينية رئيســـا  الفلســـطينية؛  ـــة بمنظمـــة التحري ـــة ومجلســـا  ممثل ـــة تنفيذي ـــا   ، ولجن لضـــمان  وطني

 .113استمرار االستقرار الوطني، واستكمال مسيرة عودة األراضي المحتلة إلقامة الدولة الفلسطينية"
 بإعاقـة إصـدار الموافقـات المتعلقـة بإدخـال  "إسـرائيل" ،ونـروااألمـدير عمليـات وكالـة  ،شاك اتهم بو

  .2014فـي الحرب على غزة  خاللمنزل من المنازل المهدمة  400واد البناء الالزمة إلعادة بناء م
 .114مليون دوالر 70ونروا بلغ األالعجز في ميزانية  أنشاك  وبين بو

 قـر المـؤتمر العــام لحـزب ائــتالف اليسـار الراديكـالي ســيريزاأ Syriza جمــاع، الحـاكم فــي اليونـان باإل
تقديم كـل  إلىالعام، دعوة حكومة بالده لالعتراف بدولة فلسطين المستقلة، ودعا في نهاية مؤتمره 

 .115الدعم المطلوب لفلسطين
 18/10/2016، الثالثاء

  العدو سيدفع الثمن مرغما  في أي صفقة "ب القسام، أن ئالناطق العسكري باسم كتا ،عبيدةأكد أبو
مـا يـأتي الوقـت المناسـب لنكشـف كامـل الحقــائق تبـادل جديـدة، وسـيتفاجأ  العـالم وأسـرانا وشـعبنا حين
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ــه بمناســبة الــذكرى  ،وقــال أبــو عبيــدة ."التــي تــدخرها المقاومــة مــن أجــل حريــة األســرى فــي كلمــة ل
لصـفقة جديـدة، ويحـاول نشـر  االسـتحقاقات"العـدو يتهـرب مـن دفـع  الخامسة لصفقة وفاء األحـرار:

هـذا السـلوك لـن يغيـر مـن "به"، مضـيفا  أن وهذا عهدنا  ،األكاذيب ويضلل جمهوره بدعاوى ساقطة
ن عامل الزمن لن يكون أبدا  فـي أو  ،ولن ينفعه هذا التهرب طال الزمان أم قصر ،واقع األمر شيئا  

 .116"صالح العدو إن هو توهم ذلك
  الحمــد هللا انتهــت مــدتها  يالــوطني التــي يرأســها رامــ التوافــقأعلنــت حركــة حمــاس أن حكومــة

 ،، وفشــلت فــي إنجــاز مهامهــا التــي أوكلــت لهــا2014 ســنةفــاق الشــاطئ" فــي "ات عليهــاالمتفــق 
باسم  الناطقانتقد كما  وأهمها عملية دمج الوزارات والتحضير لالنتخابات التشريعية والرئاسية.

حركــة فــتح، وحملهــا مســؤولية "فشــل حكومــة  ،فــي تصــريح صــحفي ،عبــد اللطيــف القــانوع حمــاس
 .117الحمد هللا في إنجاز مهامها"

 ن الحكومـة اإلسـرائيلية لـم تبـادر إلـى إحـداث أي إ وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد أردانال ق
عــدم المبـادرة إلحــداث أي تغييــر علــى أن أردان  شـددو  .المســجد األقصــىتغييـر للوضــع القــائم فـي 

ضـع ن مثـل هـذا الو وأ، يخالف ما قال عنه "التحريض الذي يروجه الفلسـطينيون" القائمفي الوضع 
 .118بحقوق اليهود في المنطقة المقدسة" ي عد "مجحفا  

  بّين تحقيق داخلـي فـي الجـيش اإلسـرائيلي أن قـادة الجـيش لـم يكونـوا علـى درايـة واسـعة بقـّوة خطـر
إلــى أنــه "عشــية  التحقيــق أشــارو  .2014عشــّية الحــرب علــى قطــاع غــزة، صــيف  اوحجمهــاألنفــاق 

وأضاف  فة قادة القوات المناورة مرفوعا  لقّوة مجهولة".الحملة، كان خطر األنفاق الهجومية لدى كا
لــم يــتم المســاس بهــا حتــى  إســرائيلصــواريخ علــى  إطــالق"قيــادة العــدو وقــدراتها علــى  أن التحقيــق
مـن المتوقـع بـالنظر  أدنـىعـدد الضـحايا لـدى حمـاس كـان  أنفـي حـين  العمليـة،مـن  األخيراليوم 
 .119"استخدامها القوة النارية التي تمّ  إلى

  األقصـى.  المتعلـق بالمسـجدمنظمـة اليونسـكو  قـرارانتقد األمـين العـام لألمـم المتحـد بـان كـي مـون
لمتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة استيفان دوغريك إن "بان كي مون يؤكد من جديد اوقال 

ميــة االرتبــاط أهميــة البلــدة القديمــة فــي القــدس وأســوارها للــديانات الســماوية الــثالث، ويشــدد علــى أه
 . 120الديني والتاريخي للمسلمين والمسيحيين واليهود باألماكن المقدسة"

  أو  60 أم دبابـة أمريكيـة مــن طـراز 300تركيـا لتحــديث أكثـر مــن تتجـهM60 خــالل الفتـرة القادمــة، 
ماليـين دوالر أمريكـي، بتكلفــة  3تكلفـة تطــوير الدبابـة الواحـدة إلــى وتصـل  ."إســرائيل"بالتعـاون مـع 

 .121مليار دوالر نحو جمالية قد تصل إلىإ
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 19/10/2016، األربعاء

 مــن أبنــاء  ســتة ضــحيتهاراح  ،ارتكبــت قــوات النظــام الســوري مجــزرة جديــدة فــي مخــيم خــان الشــيح
، عنــد Van ســيارة مــن نــوع فــانعلــى  ا  موجهــ ا  حراريــ ا  أطلقــت قــوات النظــام صــاروخ، عنــدما المخــيم

 .122خروجها من المخيم المحاصر
 فلسطينية على حاجز زعترة جنوب نابلس، جراء إطالق النار عليها مـن قبـل جنـود  فتاةت استشهد

 .123جنود االحتالل حاولت تنفيذ عملية طعن ضدّ  بعدما االحتالل على الحاجز.
 رفضــت طلبــا   "إســرائيل"أن  الفلســطينية، رئــيس الهيئــة العامــة للشــؤون المدنيــة ،أكــد حســين الشــيخ 

 مـــن قـــادة منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية مـــن دمشـــق لـــدفنها فـــي أراضـــي بنقـــل رفـــات عـــدد فلســـطينيا  
 قام تنظيم "داعش" بتحطيم شواهد قبور في مخـيم اليرمـوك فـي دمشـق. أنبعد  ،الفلسطينية السلطة

نقــل رفــات كــل مــن خليــل الــوزير )أبــو جهــاد(،  "إســرائيل"وبحســب الشــيخ، طلــب الفلســطينيون مــن 
ومقـــاتلين آخـــرين "استشـــهدوا فـــي  ،وممـــدوح صـــيدم ،صـــايل ورفـــات القيـــاديين فـــي حركـــة فـــتح ســـعد
 .124دفنهم في مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك حينها" وتمّ  ،المعارك مع إسرائيل في لبنان وسورية

  ه انتقـادات شـديدة اإلسرائيلية بنيـامين نتنيـاهو وّجـ الحكومةرئيس أن القناة الثانية اإلسرائيلية ذكرت
ك أوباما، وذلك على خلفيـة موقـف واشـنطن المنـاهض للسياسـات ايكي بار اللهجة إلى الرئيس األمر 

 وجوديا   ويرى نتنياهو أن أوباما يشكل خطرا   اإلسرائيلية االستيطانية باألراضي الفلسطينية المحتلة.
على المشـروع االسـتيطاني، وحـذر مـن مغبـة إقـدام اإلدارة األمريكيـة علـى خطـوات أحاديـة الجانـب 

 .125فرض وقائع على األرض خالل الفترة المتبقية له ومحاولة أوباما
 قــال يســرائيل حســون Yisrael Hasson ،خــالل حفــل افتتــاح مقــر  ،مــدير ســلطة اعثــار اإلســرائيلية

حـول المواقـع المقدسـة فـي القـدس، ، اليونسيووبأن قرار منظمـة  ،سلطة اعثار اإلسرائيلية في القدس
الـذين قــاموا بتـدمير ونهــب المواقـع األثريــة ها، نفســعـش" يضـع المنظمــة األمميـة فــي فئـة مقــاتلي "دا 

 .126والعراق لتمويل "دولة الخالفة" الخاصة بهم ةفي سوري

 علـــى  ذكـــر موقـــع واال العبـــري أن الجـــيش اإلســـرائيلي أوقـــف بنـــاء الجـــدار الجديـــد لمحاربـــة األنفـــاق
وأشار الموقع إلى  طرح "عطاء إقامة المشروع". إعادةبهدف  ،بشكل مؤقت الحدود مع قطاع غزة،

 التـيتقدمت بعروض أسعار تكلفتها باهظـة بالنسـبة لتلـك  ،تركيةواحدة منها  ،شركة أجنبية 13أن 
طرحهـا مـن قبـل وزارة  أنها كانت أكثر تكلفة من التـي تـمّ  من رغمبالعرضها في العطاء األول،  تمّ 

 .127الجيش آنذاك
 سبتمبر  /طاع غزة، احتجزتهم في أيلولأفرجت السلطات المصرية عن سبعة فلسطينيين من سكان ق

 .128، في مطار القاهرة خالل عودتهم إلى القطاع من السعودية بعد أداء مناسك الحج2016
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  مامادو سو الدولية للصليب األحمر في قطاع غزة اللجنةدعا مدير Mamadou Sow الـذي تفقـد ،
ا المعبـر مـن أجـل إنهـاء مأسـاة المعبر برفقة مسؤولي وزارة الداخليـة فـي غـزة، إلـى ضـرورة فـتح هـذ

جـراء مـا شـاهده مـن حـاالت إنسـانية  "يشـعر بـاأللم"إنه  ،في مؤتمر صحفي ،قال سوو  سكان غزة.
 .129بحاجة ماسة للسفر

  مـــن  المنّســـق الخـــاص لألمـــم المتحـــدة لعمليـــة الســـالم فـــي الشـــرق األوســـط نيكـــوالي مالدينـــوفحـــذر
فـي جلسـة  ،مالدينـوف غـالق والحصـار. وقـالاسـتمرار اإل غـزة، فـي ظـلّ  قطـاعتصاعد التوتر فـي 

عبر دائرة تلفزيونية من القدس، "لمن يعتقدون أن سكان  مداوالت مفتوحة في مجلس األمن الدولي
أو بفـــرض قيـــود علــى دخـــول مـــواد البنــاء الضـــرورية لالقتصـــاد،  ،غــزة يمكـــن أن يعـــاقبوا بــاإلغالق

للغاية، إلى أولئـك  وا لي بأن أكون واضحا  يجب أن يعرفوا أن درجة )التوتر( في غزة ترتفع. اسمح
المواد العسكرية ويتربحون مـن السـوق السـوداء  ويهربونالذين يشيدون األنفاق ويطلقون الصواريخ 

ــــر مســــؤولة. إنهــــم يســــرقون مــــن شــــعبهم  أو يســــعون لخلــــق المواجهــــات، إن أعمــــالهم خطيــــرة وغي
 .130"ءسوا ويخاطرون بحياة الفلسطينيين واإلسرائيليين على حدّ 

 20/10/2016، الخميس

  طـــن مـــن المتفجـــرات التـــي خلفتهـــا  300غـــزة عـــن قيامهـــا بـــإتالف قطـــاع الداخليـــة فـــي  وزارةأعلنـــت
مختصــا  مــن هندســة المتفجــرات قــاموا  ســبعينوأوضــحت أن  .2014صــيف  فــي الحــرب علــى غــزة

 . 131بسبب حظر االحتالل دخولها (الروبوت)دون أجهزة خاصة  ،بشكل يدوي بالتعامل معها

  المنّسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السـالم فـي حماس، التصريحات التي أدلى بها  حركةرفضت
ن "حفــر األنفــاق، وتهريــب المــواد العســكرية، إفيهــا  قــال، التــي الشــرق األوســط نيكــوالي مالدينــوف

 .132أعمال غير مسؤولة"

 عديل الجنسية لالجئـين قرار ت في شؤون الالجئين في حركة حماس عصام عدوان دائرةرئيس  رأى
 ةمـن سـوري ،خطوة تهدف لـ"إلغاء صفة الالجـئ" لحملـة وثـائق سـفربأنها  ،الفلسطينيين في الكويت

باســتبدال هــذه  ومصــر والعــراق ولبنــان، عبــر ســحب هــذه الوثــائق ومــنحهم جــواز ســفر بــديال  عنهــا
طاولــة تهــدف إلــى "هنــاك تســوية تمــرر مــن تحــت ال قــائال :وأضــاف عــدوان  .الوثــائق بجــوازات ســفر

حتى يصبحوا رعايـا للسـلطة الفلسـطينية وليسـوا  ،توطين أكبر عدد من الالجئين معنويا  في الخارج
 .133العودة" الجئين، وذلك إللغاء حقّ 

 أربعة فلسـطينيين مـن سـكان قطـاع غـزة يـتهمهم بمحاولـة  نه اعتقلأجهاز الشاباك اإلسرائيلي  أعلن
 21/9/2016فـي  إنـه اعتقـل لـه، فـي بيـان ،وقال الشـاباك تله.تنفيذ عملية خطف جندي إسرائيلي وق

عبــر معبــر  "إســرائيل"محمــود يوســف حســين أبــو طــه مــن خــان يــونس، حــين طلــب الــدخول إلــى 
توجيههـا مـن  التجارة. وزعم أنه "اتضح أثناء التحقيق معـه أنـه كـان يتـرأس خليـة تـمّ بغرض "إيريز" 



 2016 تشرين األول/ أكتوبر _____________________________________________________

  23       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

لتنفيــذ عمليــة خطيــرة فــي قاعــة أفــراح وخطــف  خططــت ،تنظــيم الجهــاد اإلســالمي فــي قطــاع غــزة
 .134جندي وقتله ألغراض تبادل السجناء"

  العالميطالب مجلس الكنائس World Council of Churches والمجلـس الـوطني لكنـائس المسـيح 
The National Council of the Churches of Christ  فـي الواليــات المتحـدة فـي بيـان مشــترك

حتالل اإلسرائيلي والحصار المفروض على قطاع غزة، واحتـرام الحـق فـي بإنهاء اال ،صدر عنهما
 .135عنفية من أجل العدالة والسالم" ديمقراطية وال إجراءات"اتخاذ 

 21/10/2016، الجمعة

  خــالل مهرجــان مركــزي فــي كلمــة لــه ، رمضــان عبــد هللا اإلســالميلحركــة الجهــاد  العــام األمــينطــرح
نقــاط  عشــرمــن مكونــة مبــادرة ، النطالقتهــا فــي مدينــة غــزة 29الـــ  كبيــر أقامتــه الحركــة فــي الــذكرى

 م فـــي الخــــروج مـــن المــــأزق الفلســـطيني، مشــــددا  علـــى عــــدم وجـــود حــــلّ اســــهواإل ،إلنهـــاء االنهيـــار
 .136لالحتالل اإلسرائيلي سوى الكفاح والمقاومة

  هـاد اإلسـالمي بالمبادرة التي أعلنهـا األمـين العـام لحركـة الج في تصريح لها،حركة حماس، رحبت
كـــل األطـــراف  تودعـــ ،ا مبـــادرة شـــاملة لتصـــويب الوضـــع الفلســـطينيقالـــت إنهـــو  ،رمضـــان عبـــد هللا

 .137الفلسطينية إلى دعم هذه المبادرة
  ّفـــي مجلـــس  "إســـرائيل" طالـــب النظـــام المصـــري الســـلطة الفلســـطينية بعـــدم اتخـــاذ أي إجـــراءات ضـــد

مـــا أفـــاد مســـؤول فلســـطيني  بحســـبمريكيـــة، األمـــن الـــدولي، إلـــى مـــا بعـــد االنتخابـــات الرئاســـية األ
 .138لصحيفة هترتس

  اإلســرائيلية بنيــامين نتنيــاهو أن حكومتــه ستنضــم إلــى تمويــل مشــروع غربلــة  الحكومــةأعلــن رئــيس
االسـتيطانية مـن أجـل العثـور جمعيـة إلعـاد ، وهو مشـروع تنفـذه المسجد األقصىركام يستخرج من 

نهايـة أثنـاء إعـادة تـرميم المصـلى المروانـي فـي  صـىالمسـجد األقعلى آثـار فـي ركـام اسـتخرج مـن 
التــي خـالل افتتــاح مبنـى "القريــة األثريـة" فــي القـدس، و  ،نتنيــاهووادعـى  .تسـعينيات القـرن الماضــي

وسيســتخدم كمركــز لنشــاط  ،"متحــف إســرائيل"مــن ألــف متــر مربــع، ويقــع بــالقرب  35 تهتبلــغ مســاح
لمكــان الوحيــد فــي الشــرق األوســط الــذي ال تهــدم فيــه أن "إســرائيل هــي ا ،اإلســرائيلية اعثــارســلطة 

 .139طوائف متطرفة مساجد وكنائس"
  كشــفت صــحيفة معــاريف اإلســرائيلية أن االحــتالل يســعى إلــى شــراء ثــالث غواصــات متطــورة مــن

وفــــي الوقــــت الــــذي  .مليــــار دوالر 1.3 حمــــل رؤوس نوويــــة، بســــعر إجمـــالي يبلــــغ بإمكانهــــاألمانيـــا 
اإلسرائيلية التعليق على معلومات الصحيفة، أّكد المتحـّدث باسـم الحكومـة  رفضت فيه وزارة الدفاع

الحالي  أسطولهااأللمانية لوكالة فرانس برس أن "إسرائيل تدرس شراء غواصات جديدة لتحل محّل 
 .140"2027بحلول عام 
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 ـــال مســـؤول ملـــف األغـــوار الشـــمالية فـــي محافظـــة طوبـــاس معتـــز بشـــارات إن مســـتوطنين مـــن  ،ق
 ،(2كـــم 3.0) دونـــم ثالثمئييي ي مســـكيوت وســـلعيت، اســـتولوا خـــالل يـــومين علـــى أكثـــر مـــن تعمر مســـت

 .141أنابيب مياه ووضعوا فيها أساسات لمعرشات ووحدات استيطانية، عالوة على مدّ 
  مــاتيو رينــزي اإليطاليــةانتقــد رئــيس الحكومــة Matteo Renzi بشــدة قــرار اليونســكو حــول القــدس، 

نـه إوقـال رينـزي  عن التصويت على القرار ستعارضه في المسـتقبل. التي امتنعت إيطاليا إنوقال 
 وأخرىالمتحدة  األمممرة في  ،إسرائيل"ال يمكن االستمرار في هذه المذكرات التي تهدف لمهاجمة 

ن الشـــمس تنشـــر أن القـــدس واليهوديـــة لـــيس بينهمــا عالقـــة يشـــبه القــول بـــأفــي اليونســـكو. والقـــول بــ
 .142حول هذا الموضوع، فلتكسر" األوروبيةمن كسر الوحدة   بدّ كان ال إذا" وأضاف الظالم".

  إلـى اجتمـاع شـعبي  "إسـرائيل"الحزب الجمهوري للرئاسة األمريكية دونالد ترامب جمهوره فـي  مرشحدعا
 .143على قرار مجلس اليونسكو وذلك احتجاجا  ، سيقيمه على مقربة من المسجد األقصى المبارك

 22/10/2016، السبت

 نتـاالنائـب عـن الليكـود دافيـد بي اإلسـرائيلي س االئـتالف الحكـومييقود رئي David Bitan،  مبـادرة لتقـديم
 "إسـرائيل"قانون يمنع بموجبـه كـل مـن يحمـل المواطنـة اإلسـرائيلية الـدعوة لفـرض عقوبـات علـى  مشروع

 .144يليةومن يتجاوز القانون سيتم تجريده من المواطنة اإلسرائ في الهيئات والمؤسسات الدولية.
  وذلـكمن عائلة واحـدة فـي مدينـة الخليـل،  شخصا   33اعتقلت الشرطة واألجهزة األمنية الفلسطينية 

وضـبط  ،التحريض علـى الشـرطة وعرقلـة عمـل أفرادهـا خـالل نشـاطهمبـبزعم قيام أفراد مـن العائلـة 
 .145مركبات غير قانونية، واالعتداء على رجال األمن

 23/10/2016، األحد

  بالمشـــاركة  ،فـــي تصـــريحات صـــحفية ،ومـــة االحـــتالل اإلســـرائيلي بنيـــامين نتنيـــاهوحك رئـــيستعهـــد
 المجتمع اليهودي إلى االنضـمام إليـه. الشخصية في نقل الغبار من أسفل المسجد األقصى، داعيا  

"إن سلطته قـررت بالتنسـيق مـع الحكومـة أن  ،مدير سلطة اعثار اإلسرائيلية، وقال يسرائيل حسون
إسرائيلي قبل تجنيده في الجـيش فـي عمليـات الحفـر أسـفل األقصـى وفـي محيطـه يشارك كل شاب 

 .146على اعتبار أنها "مهمة وطنية" ،وداخل البلدة القديمة من القدس"
  ــــال ــــدس عبــــد هللا كنعــــانق ــــة األردنيــــة لشــــؤون الق ن رئــــيس الــــوزراء إ ،األمــــين العــــام للجنــــة الملكي

 ،وسرقة اعثار ،سرائيليين يصرون على تزوير التاريخبنيامين نتنياهو وحكومته وكل اإل اإلسرائيلي
ممـــا لـــه عالقـــة بـــاليهود  ،بأنـــه ال يوجـــد أي أثـــر ســـواء للهيكـــل المزعـــوم أو لغيـــره االعتـــرافوعـــدم 

 . 147حوله أوبجواره  أوواليهودية تحت األقصى 
 رية خاصـة مـن بّثت أكبر قناتين إخباريتين فـي التلفزيـون اإلسـرائيلي، الثانيـة والعاشـرة، مقـابالت حصـ

داخل األراضي العراقية، وتحديدا  من منطقتي كردسـتان العـراق والموصـل، وصـورا  للمعـارك الضـارية 
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وخـــالل البـــث، توســـطت المراســـلة  مقـــاتلي تنظـــيم داعـــش، فـــي الموصـــل. التـــي تشـــهدها األخيـــرة ضـــدّ 
 .148قتال"، وأجرت مقابالت معهم ورافقتهم إلى "مناطق الPeshmerga البيشمركةقوات مقاتلي 

 صـالح البردويــل أن ال عالقـة لحركتــه مــن قريـب أو بعيــد بــالخالف  أكـد القيــادي فـي حركــة حمــاس
الـــدائر بـــين رئـــيس الســـلطة رئـــيس حركـــة فـــتح محمـــود عبـــاس والقيـــادي المفصـــول مـــن فـــتح محمـــد 

أن "الذين يريدون الربط بين إفراج األجهزة األمنيـة فـي غـزة عـن القيـادي  البردويلوأوضح  دحالن.
فــي حركــة فــتح زكــي الســكني والســماح لــه بالســفر للعــالج فــي الخــارج، بوجــود صــفقة لحمــاس مــع 

 : "الســـكني قضـــى معظـــم فتـــرات محكوميتـــه، وقـــد تـــمّ قـــائال   وأضـــاف دحـــالن، مضـــللون لـــيس إال".
 .149السماح له بذلك" اإلفراج عنه قبل نحو شهرين، وتقدم بطلب للعالج في الخارج، وقد تمّ 

 الســلطة الفلســطينية إن إصــرار رئــيس، عضــو المجلــس التشــريعي الفلســطيني ،قــال محمــد دحــالن 
ســيؤدي إلــى تقــزيم الحركــة وتقليصــها حتــى  ،محمــود عبــاس علــى عقــد المــؤتمر الســابع لحركــة فــتح

علــى ســؤال حــول عقــد مــؤتمر وطنــي لكــل األطــراف  وردا   تالئــم طموحاتــه الصــغيرة، وفــق تعبيــره.
منوهـا إلـى أن  ،فـي هـذا الصـدد أوضـح دحـالن أن العمـل جـار   الفلسطينية بهدف إنهـاء الخالفـات،

 .150مصر سيكون لها دور  في ذلك
  الثــــوري لحركــــة فــــتح فــــي القــــدس ديميتــــري دليــــاني أن أجهــــزة أمــــن الســــلطة  المجلــــسأكــــد عضــــو

ـــ"المتنفذين" فــي الحركــة ممــن يســعون للحفــاظ علــى  ،الفلســطينية باتــت رهــن ســيطرة مــن وصــفهم ب
نـه علـم مـن خـالل وسـائل اإلعـالم بقـرار فصـله مـن الحركـة، علـى إلـى أاني دليـ شـاروأ مصـالحهم.

 .151خلفية مشاركته في لقاء عقده عدد من كوادر وقيادات فتح في مخيم األمعري قرب رام هللا
  مديرة منظمة اليونسكو إيرينـا بوكوفـا رسـالة لـوزير التعلـيم اإلسـرائيلي نفتـالي بينـت، قالـت فيهـا أرسلت

التـي نشـرها موقـع صـحيفة معـاريف  الرسـالة ، فيوقالت بوكوفا .التاريخمنع تزوير  إنها ستعمل على
اإلســـرائيلية إنهـــا تـــؤمن "بعالقـــة الشـــعب اليهـــودي التاريخيـــة بـــأرض إســـرائيل، والتـــي تمتـــد ألكثـــر مـــن 

 .152إسرائيل" السامية وضدّ  سنة"، وتعهدت فيها بالعمل على منع فعاليات وقرارات "ضدّ  500,3
 إندبنـــدنت قالـــت صـــحيفة The Independent  ناشـــطا   115رفضـــت مـــنح  "إســـرائيل"البريطانيـــة إن 

2016سنة تأشيرات لدخول أراضيها منذ بدء  بريطانيا  
153. 

 24/10/2016، اإلثنين

  الرسمي باسم حركة حماس سامي أبو زهري أن هناك اتصاالت عديـدة جـرت مـؤخرا   المتحدثأكد 
 ،لتأكيــد علــى تمســك حمــاس بعالقــات "جيــدة" مــع القــاهرةبــين قيــادة الحركــة ومســؤولين مصــريين ل

ورغبتهــا بتطويرهــا بمــا يســهم فــي خدمــة مصــالح الشــعب الفلســطيني والمحافظــة علــى دور مصــر 
 .154التاريخي تجاه القضية الفلسطينية
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 محمـود غيـر  آخـرشـخص  إلـىبحاجـة  "إسـرائيل" إندور ليبرمـان جـفيأ اإلسـرائيلية دفاعقال وزير الـ
"نحتـاج إلـى شـخص آخـر قـادر  ؛التوقيع على اتفاق الوضع النهائي معهـا على قادرا  يكون  ،عباس

هزة أرضية ألنه سيفتح البـاب أمـام إسـرائيل إلقامـة عالقـات  بمثابةعلى اتخاذ قرار صعب سيكون 
"إسـرائيل" لـم تعـد بحاجـة إلـى الحـروب ، أن خالل مقابلة مـع "القـدس" وأضاف، مع الدول العربية".

افها، ف ِلــم تتكّلــف علــى الحــروب مــا دامــت أهــدافها تحققهــا الــدماء العربيــة المســفوكة فــي لتحقيــق أهــد
أشــار و"لــيس لـدينا نيــات لبـدء حــرب جديـدة".  :وقــال ليبرمـانبحســب تعبيـره.  "؟"الشــتاء العربـي ظـلّ 
م في إعماره، بشرط أن تتخلى اسهاستعداد الكيان اإلسرائيلي لرفع الحصار عن قطاع غزة واإل إلى
ومنطقـتهم  ،ومطـارهم ،ماس عن برنامجها العسكري، "سـنكون مـن أوائـل المسـتثمرين فـي مينـائهمح

 .155قائال  إن "الحرب المقبلة مع القطاع ستكون مدّمرة واألخيرة لهم" ليبرمانوهّدد  الصناعية".

  حسين األعرج إن دولة الكويت، ومن خالل الصندوق الكويتي  الفلسطيني الحكم المحلي وزيرقال
مليـــون  200منحــة بمبلـــغ إجمــالي  يةفلســـطينال الســلطةللتنميــة االقتصـــادية العربيــة، قـــد وقعــت مـــع 

ام منها إلعادة إعمار غـزة، وكـان لقطـاع هسإدوالر لمختلف القطاعات المتضررة في قطاع غزة، ك
بلديـة  25مليون دوالر، موزعـة علـى  35بمبلغ  ،الحكم المحلي النصيب األكبر بعد قطاع اإلسكان

 .156مشروعا  في قطاعات فرعية مختلفة 62في قطاع غزة، حيث سيتم تنفيذ 
  السابق لمجلس القضاء األعلـى الفلسـطيني سـامي صرصـور أن قـرار إقالتـه مـن منصـبه  الرئيسرأى

 .157عليه وممارستها ضغوطا   ،يثبت بالدليل القاطع تدخل السلطة الفلسطينية في الجهاز القضائي
 إقدام صحيفة القدس المقدسية على إجـراء مقابلـة مـع وزيـر  ،ةلسطينيين بشدالف الصحفيين نقابةنت اد

24/10/2016ثنين دور ليبرمان، ونشرها في عددها الصادر يوم اإلجاإلسرائيلي أفي الدفاع
158. 

 25/10/2016، الثالثاء

  محـــافظ مدينـــة نـــابلس، أن أجهـــزة األمـــن الفلســـطينية اعتقلـــت خليـــة خططـــت  ،الرجـــوبأعلـــن أكـــرم
اعتقـال مجموعـة خططـت  في حديث لوكالـة األناضـول: "تـمّ  ،الرجوبوقال  ديد السلم األهلي".لـ"ته

بمــا يخــص التحقيــق مــع المعتقلــين، ومالحقــة  لزعزعــة األمــن والســلم األهلــي، وال يــزال العمــل جاريــا  
إن الخليـة خططـت  تقالـالتـي معلومـات ال الرجـوبونفـى  آخرين ما زالوا فارين مـن قبضـة األمـن".

 .159فيذ اغتياالت بحق ثالثة من قيادات حركة فتحلتن
  إن اسـتهداف الـرئيس محمـود عبـاس، القائـد العـام  ،باسم حركـة فـتح أسـامة القواسـمي المتحدثقال

لحركــة فــتح، هــو اســتهداف مباشــر ومخطــط خبيــث لتصــفية القضــية الفلســطينية برمتهــا، ومصــادرة 
 .160روابط القرى الجديدةوتمرير مشاريع  ،القرار الوطني الفلسطيني المستقل
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  أبلـــغ  اإلســـرائيليالـــدائرة اإلعالميـــة لهيئـــة الشـــؤون المدنيــة محمـــد المقادمـــة أن الجانـــب  مـــديرأعلــن
الهيئة بموافقته على توسعة مساحة الصيد فـي شـواطئ وسـط وجنـوب قطـاع غـزة إلـى تسـعة أميـال 

 .161والتي تبلغ ستة أميال بدال  من المساحة المعمول بها حاليا   ،1/11/2016اعتبارا  من  ،بحرية
  لــب منــه توقيــع ورقــة ط  ه المســتقيل القاضــي ســامي صرصــور أنــ األعلــىأكــد رئــيس مجلــس القضــاء

اســتخدمت فــي وقــت الحــق علــى أنهــا ورقــة  وأنهــاقبيــل توليــه المنصــب مــن بــاب احتــرام الــرئيس، 
قعت غيرأنه لم يقدم استقالته، و أوشدد صرصور على  استقالة. ن مـن أقانونيـة، و  ن "الورقة التي و 

 .162ورقة استقالة هو شخص ال يفقه بالقانون حتى لو قرأ الورقة" أنهايتحدث على 
 دور ليبرمـــان لصـــحيفة القـــدس تعكـــس موقـــف جـــن أقـــوال أفيإ تســـاحي هنغبـــيالـــوزير اإلســـرائيلي  قـــال

إذا  مسـتعدة للمسـاعدة فـي إعـادة إعمـار القطـاع "إسـرائيل"أن  فيما يخص قطـاع غـزة. مؤكـدا   الحكومة
 هـدار غولـدن الضـابطلة إعـادة أإلـى مسـ هنغبـيوتطـرق  أوقفـت حركـة حمـاس حفـر األنفـاق والتسـلح.

 .  163إن المساعي في هذا المضمار ما زالت مستمرة من وراء الكواليس قائال   شاؤول آرونوالجندي 
  نيســت الك ألعضــاءالعبريــة الثانيــة أن الشــرطة اإلســرائيلية أوصــت باســتئناف الســماح  القنــاةذكــرت

 .164" المسجد األقصىزيارةاليهود بـ"
  ّإطـالقنه كان مـن الممكـن تفـادي أاإلسرائيلي  جيشالتعميمه على جنود  جاء في تقرير داخلي تم 

لو كانت قوات جيش الدفاع قـد  ،حوادث منفردة أربعةالنار على فلسطينيين في الضفة الغربية في 
 وأصــيبفــي هــذه الحــوادث  يان قــد قــتالنســب خــالل هــذه الحــوادث. وكــان فلســطينأتصــرفت بشــكل 

 .165خطيرةبجروح  خرانآاثنان 
  اإلســرائيلي، نقــال  عــن مصــادر فلســطينية رفيعــة الم ســتوى، إن الســعودية  اإلخبــاري واال موقــعقــال

 .166قت تحويل أموال المعونات للسلطة الفلسطينية في رام هللا، منذ أكثر من ستة أشهرعلّ 

 26/10/2016، األربعاء

 لصــالح قــرار يؤكــد مــن  ،ة التــراث العــالمي التابعــة لمنظمــة اليونســكو، بــاالقتراع الســريصــوتت لجنــ
ويســتخدم مشــروع  جديـد علــى الوضــع القــائم فـي المســجد األقصــى كموقــع مقـدس لعبــادة المســلمين.

كمــا شــجب  لإلشــارة إلــى المســجد األقصــى. "المســجد األقصــى/ الحــرم الشــريف"القــرار، مصــطلح 
 فـي المسـجد األقصـى، التـي تهـدد حـقّ  خصوصـا  لسياسات اإلسرائيلية في القـدس، القرار التدابير وا

ضـرورة احتـرام وحمايـة التـراث  وأكـد القـرار أيضـا   المسلمين في أداء شعائرهم الدينية فـي مسـجدهم.
الثقافي للمسجد األقصى/ الحرم الشريف، على النحو المبين في الوضـع الـراهن، كموقـع للمسـلمين 

 .167ء ال يتجزأ من التراث الثقافي العالميللعبادة وكجز 
  نائبا  في كتلة فتح البرلمانية بـالمجلس التشـريعي الفلسـطيني مـا وصـفوه بتغـول األجهـزة  15استنكر

الـرئيس محمـود عبـاس المسـؤولية الكاملـة  ،أصـدره النـواب ،وحّمـل بيـان األمنية في الضفة الغربية.
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كمــا عــزا البيــان اتســاع الخالفــات  فــي قمــع الحريــات.عــن ســوء اســتخدام الســلطة واألجهــزة األمنيــة 
 .168الداخلية في فتح إلى سياسة عباس والمقربين منه

  كشف المكتب الوطني المكلف من الحكومة الفلسطينية بمتابعة ملف إعادة إعمـار قطـاع غـزة عـن
علـى  ياإلسـرائيلمن المنحة الكويتية ألصحاب المنازل المـدمرة خـالل العـدوان  جديدةوصول دفعة 
ن منحة بقيمة إ ،مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون اإلعمار ،وقال بشير الريس قطاع غزة.

وهـي الدفعـة  ا ،مسـتفيد 547وسـيتم توزيعهـا علـى  ،مليون دوالر وصلت خزينة وزارة المالية 16.685
 .169الثالثة واألخيرة من عدد المستفيدين اإلجمالي

  فشـل الحـوار مـع إدارة األونـروا، والبـدء فـي  األونـرواوكالـة عرب فـي للموظفين ال العامأعلن االتحاد
وقــال رئــيس  وذلــك بعــد أيــام مــن الحــوار المكثــف بــين الجــانبين. ،سلســلة مــن الخطــوات التصــعيدية

ة للوكالــة فــي يإن االتحــاد قــرر إغــالق المقــرات الرئيســ ،اتحــاد العــاملين فــي األونــروا ســهيل الهنــدي
 .170ليومينالضفة وغزة 

 قـــال عضـــو اللجنـــة ، رمضـــان عبـــد هللا اإلســـالمياألمـــين العـــام لحركـــة الجهـــاد قيبـــا  علـــى مبـــادرة تع
إن "حركة فتح ال تمانع النقاط التي جاءت بها  ،المركزية لحركة فتح عزام األحمد لصوت فلسطين

 حركــة الجهــاد إلــى البحــث عمــن لــم يطبــق هــذه النقــاط فــي يــدها"، داعيــا   ليســتلكــن الكــرة ، المبــادرة
 .171ويمنع حكومة الوفاق من القيام بعملها في قطاع غزة

 لدى اليونسكو للتشـاور اإلسرائيليبنيامين نتنياهو استدعاء السفير  اإلسرائيليرئيس الوزراء  أعلن ،
 .172قرار تصويت جديد حول شرقي القدس المحتلة إثر

  نين الـــذين اقتحمـــوا فـــي أعـــداد المســـتوط قياســـيا   هـــترتس العبريـــة، أن هنـــاك ارتفاعـــا   صـــحيفةذكـــرت
آالف مســتوطن اقتحمــوا  ثالثــةوبحســب الصــحيفة؛ فــإن  المســجد األقصــى خــالل األعيــاد اليهوديــة.

وهي زيادة غير مسبوقة مقارنة بسنوات سـابقة، مشـيرة  إلـى أنـه خـالل  ،األقصى خالل فترة األعياد
طن اقتحمــوا ألــف مســتو  11وأشــارت إلــى أن  مســتوطن المســجد. 1,600عيــد العــرش لوحــده اقــتحم 

 ســنةكســره فقــط لمــرة واحــدة خــالل  ، وهــو رقــم قياســي، تــمّ 2016ســنة المســجد األقصــى منــذ بدايــة 
1967، وهو رقم لم يسجل منذ ا  مستوطن 754,11باقتحام  2014

173. 
  ّاثنـــين مـــن جنـــود االحـــتالل، قـــتال  قـــررت النيابـــة العامـــة اإلســـرائيلية، إغـــالق ملـــف التحقيـــق ضـــد

براهيم طه، عند حاجز قلنديا في  الشهيدين الشقيقين مرام 27/4/2016أبو إسماعيل وا 
174. 

  خــالل  األعيـاددخلـوا سـيناء لقضـاء عطلـة  ألــف إسـرائيلي 78أفـادت القنـاة العبريـة الثانيـة بـأن نحـو
2016تشرين األول/ أكتوبر شهر 

175. 
 ـــدمان ـــد فري ـــد ترامـــب، David Friedman أكـــد ديفي ـــة دونال ن أ ،مستشـــار مرشـــح الرئاســـة األمريكي

اإلسرائيلية في الضـفة الغربيـة المحتلـة ليسـت غيـر شـرعية، مشـيرا  إلـى أن هـذا موقـف  عمراتالمست
لوكالــة فــرانس  ،وقــال ."إسرائيلـ"يشــاركه بــه ترامــب، مضــيفا  أن المرشــح يعتــرف بالقــدس عاصــمة لــ
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عميقــة" حيــال  بــرس بعــد تجمــع ألنصــار ترامــب فــي القــدس، إن لــدى المرشــح الجمهــوري "شــكوكا  
 .176الدولتين إلنهاء النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني حلّ  فرص
 27/10/2016، الخميس

  زالـة  يةفلسطينال السلطةأكد رئيس محمـود عبـاس وجـوب تحقيـق المصـالحة الوطنيـة الفلسـطينية، وا 
جــراء االنتخابــات. أثنــاء فــي جــاء ذلــك  أســباب االنقســام مــن خــالل تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة، وا 

ر خارجيــة قطــر الشــيخ محمــد عبــد الــرحمن آل ثــاني فــي الدوحــة، بمشــاركة غــداء عمــل أقامــه وزيــ
 إســماعيلبق االســ الفلســطيني رئــيس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس خالــد مشــعل، ورئــيس الــوزراء

قالــت و  خــالل اللقــاء التأكيــد علــى ضــرورة اســتئناف الحــوار بــين حركتــي فــتح وحمــاس. وتــمّ  هنيــة.
خـــالل اللقـــاء مـــع الـــرئيس عبـــاس رؤيـــة متكاملـــة لتحقيـــق  حمـــاس إن قيـــادة الحركـــة عرضـــت حركـــة

وأكـدت علـى ، ن اللقاء جـاء برعايـة قطريـةإلى أفي تصريح صحفي،  ،وأشارت الحركة المصالحة.
والمسـؤوليات والقـرار، مـن خـالل حكومـة الوحـدة  المواقعالتمسك بمبدأ الشراكة الوطنية في مختلف 
 .177رير الفلسطينيةالوطنية، والمجلس التشريعي، ومنظمة التح

  نـه  ةسـلطة الميـاه مـازن غنـيم إن موضـوع الميـاه الفلسـطيني رئيسقال هـو ملـف سياسـي بامتيـاز، وا 
وقال غنيم في كلمته أمـام المـؤتمر الـدولي  الشعب الفلسطيني.عن آن األوان لرفع الظلم اإلنساني 

علـى  جـائرا   مائيـا   ض حصـارا  تفـر  "إسرائيل"إن  ،"المياه العربية تحت االحتالل" في القاهرة، الخاص
غيـــر  غـــزة مـــن الخـــزان الجـــوفي الســـاحلي فـــي قطـــاع %97أوضـــح غنـــيم أن و ، الفلســـطيني شـــعبال

 .178وفق التقارير الدولية 2020 سنةاعدمي وسينهار الخزان  لالستخدامصالحة 
  ا الشـاب العامة اإلسرائيلية الئحة اتهام إلى المحكمـة المركزيـة فـي القـدس اتهمـت فيهـ النيابةقدمت

 ،بـالتخطيط لتنفيـذ عمليــة إطـالق نــار ،مـن راس العمـود فــي القـدس المحتلــة ي،عباســموسـى محمـد 
 يوبحسـب الشـاباك فـإن "عباسـ بـوك تـدعو لتنفيـذ عمليـات. ونشر تعليقـات فـي صـفحته علـى فـيس

طــالقفــي عــدد مــن عمليــات إلقــاء زجاجــات حارقــة  مؤيــد لحركــة حمــاس وكــان ضــالعا   مفرقعــات  وا 
لقاء ح  . 179جارة باتجاه قوات األمن وسيارات إسرائيلية"وا 

  قـال رئــيس الحكومــة اإلسـرائيلية بنيــامين نتنيــاهو إن "محاربـة أعــدائنا لــم تنتـِه بعــد، ولكــن ينبغــي أن
 أذّكــر بأنــه طــرأت فــي هــذا الســياق تحــوالت مرحــب بهــا، بعــض الــدول العربيــة التــي حاربتنــا ســابقا  

 .180نها تقف معنا في نفس الخندق"أ، تدرك اليوم وليس فقط تلك التي صنعت السالم معنا

 28/10/2016، الجمعة

 دور ليبرمان أوعز للجـيش بتحضـير جاإلسرائيلي أفي دفاعذكرت صحيفة هترتس العبرية أن وزير ال
ومتابعة ما يجري من معارك قاسية في الموصل لالستفادة منها  ،خطة تنفيذية الحتالل قطاع غزة

  .181د نجاح تنظيم داعش في حفر أنفاق ضخمةلحظة الحرب المقبلة، بع
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  ّفها" ااكتشـ رفض علماء آثار إسـرائيليون وعـالميون، مـزاعم سـلطة اعثـار اإلسـرائيلية، عـن رقعـة "تـم
قبـــل  ســـنة 700، وتعـــود حســـب االدعـــاء إلـــى "القـــدس" باللغـــة العبريـــةاســـم  عليهـــا، مكتـــوب مـــؤخرا  

بنيــامين نتنيــاهو ليهــاجم فيهــا قــرار  اإلســرائيلية ةحكومــالالمــيالد، وهــي الرقعــة التــي لــّوح بهــا رئــيس 
، فــي مــؤتمر Aren Maeir فقــد شــكك عـالم اعثــار اإلســرائيلي البروفيسـور أهــارون مئيــر .اليونسـكو

"تجديدات في علم آثار القدس"، في أصالة الرقعة. وهـاجم سـلطة اعثـار علـى قرارهـا نشـر الكشـف 
 .182أنها ستكون موضع خالف" سبقا  "واضح م ،قوله على حدّ  ،عن الرقعة مع أنه

  فـي سـنةإسرائيلي عـن حـديث صـحفي لمرشـحة الرئاسـة األمريكيـة هـيالري كلينتـون  صحفيكشف 
وفازت فيها حركة حماس،  في تلك السنة،، تقول فيه إن االنتخابات الفلسطينية التي أجريت 2006

 Eli ومسكيتشإيلي  Jewish Press صحيفة جوويش برسفي  وقال الصحفي ".كانت "خطأ فادحا  

Chomsky  وجــاء  إلحــراج أي طــرف. عــن تســجيل رفضــت الصــحيفة نشــره تفاديــا   عبــارةإن الحــوار
فـــي حـــديث كلينتـــون الـــذي كشـــفه الصـــحفي قولهـــا: "ال أرى أنـــه كـــان مـــن المجـــدي بالنســـبة إلينـــا 

بـات فإنـه كـان المطالبة بإجراء االنتخابـات فـي األراضـي الفلسـطينية، ومـا دمنـا طالبنـا بهـذه االنتخا
 .183من األجدر بنا التحقق من قدرتنا على تحديد الجهة التي ستفوز بها"

  فـــي  عـــامذكـــرت صـــحيفة هـــترتس العبريـــة أن عـــدد المنـــازل التـــي دمرتهـــا الســـلطات اإلســـرائيلية خـــالل
وأوضـحت الصـحيفة، أن عـدد األشـخاص الـذين فقـدوا  .منـزال   780المناطق ج في الضفة الغربية بلغت 

فـي تـدميرها فـي المنطقـة ج  ، مشيرة  إلى أن عدد المنازل التي تـمّ شخصا   1,129نتيجة ذلك بلغ  منازلهم
وتشــير الصــحيفة إلــى ازديــاد  ســكنهم. أمــاكن فلســطينيا   580، مــا تســبب بفقــد منــزال   453بلــغ  2015 ســنة

ــ منــزال   125 والتــي بلغــت هــدمها فــي القــدس عــدد المبــاني التــي تــمّ  فــي  تــدميرها تــمّ  منــزال   78، مقارنــة بـ
2015 في سنة شخصا   108 بـمنازلهم، مقارنة   مقدسيا   164لفقد  أدى، ما 2015 سنةالقدس في 

184. 
  فــي حــديث لموقــع واال  ،بــاراكقائــد ســالح البــر فــي جــيش االحــتالل اإلســرائيلي الجنــرال كــوبي قــال

وقـد يحـدث ذلـك  حول ميدان القتـال المسـتقبلي والحـرب مـع حمـاس: "قـد يحـدث ذلـك غـدا ، ،العبري
لكـن كمــا رأينـا فـي األســابيع  ،سـنوات، اليــوم ال نـرى حافزيـه لمعركــة قادمـة مـن جهــة حمـاس 3بعـد 

مــن منظمــة صــغيرة مــع قتلــى أو علــى مبنــى ســكني أو علــى روضــة أطفــال قــد  األخيــرة، صــاروخا  
 .185يغير االتجاه بالكامل، هذا هو الحال في الشرق األوسط، قد يشتعل في أي لحظة"

 29/10/2016، تالسب

  أحمد أمين حامد بجراح خطيرة، إثر إطالق قوات االحتالل النار علـى سـيارته،  الفلسطينيأصيب
عبرية أن إطالق النار جاء عقب  إعالموزعمت وسائل  قرب بلدة عين يبرود، شرق مدينة رام هللا.

 .186محاولته تنفيذ عملية دهس لعدد من جنود االحتالل
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  ي لحركـة حمـاس خليـل الحيـة بتسـريع خطـوات تخفيـف الحصـار عـن عضو المكتـب السياسـطالب
وتقلـــيص عـــدد الشـــاحنات المدخلـــة  ،تعنـــت االحـــتالل وتشـــديده الحصـــار علـــى غـــزة غـــزة، فـــي ظـــلّ 

كمــا كشــف الحيــة أن الــرئيس محمــود عبــاس تمســك بمواقفــه الســابقة خــالل  للقطــاع إلــى النصــف.
 .187سي خالد مشعل ونائبه إسماعيل هنيةاالجتماع الذي عقده في قطر مع رئيس المكتب السيا

  ــــة ــــوى والفصــــائل الوطني ــــة الق ــــة مــــن كاف ــــت ردودا  إيجابي ــــت حركــــة الجهــــاد اإلســــالمي إنهــــا تلق قال
 هللا، عبــدحــول المبــادرة التــي تقــدم بهــا األمــين العــام للحركــة رمضــان  ،بمــا فيهــا حركــة فــتح ،واإلســالمية

المتحــدث  ،داود شــهاب ذكــرو  قضــية الفلســطينية.إلنهــاء االنقســام ومعالجــة المــأزق الــذي تمــر بــه ال
إن حركــة فــتح لــم تبلغنــا موقفهــا الرســمي مــن المبــادرة حتــى اللحظــة، لكــن  ،حركــةالالرســمي باســم 

 .188عليها وافقتشخصيات قيادية فيها رحبت بالمبادرة و 
  بــــّين تقريــــر االســــتيطان األســــبوعي الصــــادر عــــن المكتــــب الــــوطني للــــدفاع عــــن األرض ومقاومــــة

مبنـــى فـــي  166تيطان التـــابع للجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحريــر الفلســـطينية أن االحـــتالل هـــدم االســ
 .189ومخازنمبنى استخدمت كمحال تجارية  54شقة و 112، بينها 2016سنة القدس منذ بداية 

 وانطلقت مسيرة  على مجزرة كفر قاسم. عاما   ستينذكرى مرور  1948 أحيا اعالف من فلسطينيي
يتقدمها أعضاء عرب في الكنيست اإلسرائيلي، وممثلي حركات  ،سط مدينة كفر قاسمحاشدة في و 

 .190ومؤسسات عربية
 30/10/2016، األحد

 برصـاص االحـتالل بـزعم محاولتـه تنفيـذ عمليـة دهـس قـرب بلـدة بيـت أمـر  فلسطيني استشهد شاب
 .191من الجنود بجروح طفيفة ثالث شمالي الخليل، أسفرت عن إصابة 

 لــقدس بـرس،  العام لدائرة الميزانية العامة في وزارة المالية الفلسطينية برام هللا فريد غنام قال المدير
"إن المملكــة الســعودية لــم تــدفع منــذ ســبعة أشــهر التزاماتهــا الشــهرية لميزانيــة الســلطة، والتــي ت قــدر 

 .192مليون دوالر أمريكي" 140قيمتها بـ 

 معارضـــته الشـــديدة آفـــي ديختـــر للكنيســـت اإلســـرائيلي بـــدى رئـــيس لجنـــة الخارجيـــة واألمـــن التابعـــة أ
 .193إلقامة ميناء بحري في قطاع غزة دون تجريد القطاع من السالح أوال  

  مــن خــالل وضــع "وجــه القــدس"تــّم الكشــف عــن أن الحكومــة اإلســرائيلية دشــنت قبــل أيــام مشــروع ،
فــي مراســيم التدشــين مليــون دوالر. وشــارك  350بنحــو  تكاليفــهحجــر األســاس للمشــروع الــذي تقــدر 

، ألكينزئيف ، وما يسمى بوزير شؤون القدس، اإلسرائيلي يسرائيل كاتس المواصالتوزير كل  من 
، فــي (2م ألــف 211دونمــا  ) 211ورئــيس بلديــة االحــتالل، نيــر بركــات. وســيبنى المشــروع علــى مســاحة 

ـــة  ـــا  مـــن مجمـــع البنايـــات الحكومي ـــى مراكـــز ، وســـياإلســـرائيليةمـــدخل غربـــي القـــدس، قريب حتوي عل
مليار  2.5تجارية، ومراكز سياحية، وفنادق، ومراكز ترفيه، ومركز مؤتمرات، بتكلفة إجمالية قدرها 



 اليوميات الفلسطينية  ___________________________________________________________ 

 32 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    

طوابق، ويرمي إلى توفير  9 بـمنها  9طابقا ، و 24منها بـ  14برجا ،  24دوالر أمريكي؛ سيبنى فيه 
 .194ألف مكان عمل جديد 40نحو 

 القــدس لدراســات الشــأن اإلســرائيلي والفلســطيني، أن عــدد  أوضــحت دراســة إحصــائية، أعــدها مركــز
شــهيدا . وأشــارت  262، بلــغ 2015انطلقــت فــي تشــرين األول/ أكتــوبر  التــيشــهداء انتفاضــة القــدس 

الدراسة إلى أن محافظـة الخليـل تصـدرت قائمـة المحافظـات التـي قـدمت شـهداء خـالل االنتفاضـة، 
 شــهيدا . 36شـهيدا ، فيمـا ســجلت محافظـات قطـاع غـزة  57شـهيدا ، تليهـا القــدس بــ  78 قـدمتحيـث 

مـن أعـداد الشـهداء، مـع بلـو   %60الفصائلية ظلـت فئـة المسـتقلين تزيـد عـن حـاجز  ةوعن التوزيع
 .195والباقي من أنصار الفصائل ،%23من الشهداء بنحو  بالفصائل الفلسطينية المنظمين ةنسب
 31/10/2016، اإلثنين

  بلدة قباطية جنوبي جنين، ويعمل فـي من محمد عبد الخالق تركمان،  الشرطي الفلسطينياستشهد
بـرام هللا، وأصــيب ثالثـة جنــود إسـرائيليين، خــالل عمليـة إطــالق نـار علــى حــاجز  الشـرطة الخاصــة
 .196ة بيت إيل شمال شرقي مدينة البيرةعمر عسكري قرب مست

 يكمن الفلسطينية القضية إلنقاذ يدالوح الحل أن بحر، أحمد التشريعي المجلس لرئيس األول النائب أكد 
 بحر وكشف .أرضنا من االحتالل زوال حتى الوطنية بالثوابت والتمسك المقاومة مشروع خلف بالتوحد

 والدوحة مكة في عقدت وحوارات مبادرات من عليه االتفاق يتم ما لتطبيق السلطة الفلسطينية تنكر عن
 .197عليه االتفاق يجري ما تنفيذ في بل تفاقاال في ليست المشكلة أن إلى مشيرا   والقاهرة،

  عبـاس بمحاولـة "التفـرد  محمـودحركة حماس مشير المصـري حركـة فـتح والـرئيس  القيادي فياتهم
وأكـد المصـري أن "الشـعب الفلسـطيني  عن الشعب الفلسطيني". بالقضية الفلسطينية وسرقتها بعيدا  

 يات البطوليـة الكثيـر، وأنـه يسـتحق رئيسـا  قدم خالل مختلف مراحل مواجهتـه لالحـتالل مـن التضـح
وقــدم المصــري صــورة قاتمــة لمرحلــة رئاســة محمــود عبــاس للشــعب  فــي مســتوى تلــك التضــحيات".

لكـن المصـري أكـد أن "كـل ذلـك شـأن فلسـطيني داخلـي، لـن تسـمح حمـاس ألي طـرف . الفلسطيني
 .198نظمة"فرض رئيس في مواقع السلطة أو في الم محاولةخارجي بالتدخل فيه، أو 

 فــــي خطابــــه بافتتــــاح الــــدورة الشــــتوية للكنيســــت  ،قــــال رئــــيس الــــوزراء اإلســــرائيلي بنيــــامين نتنيــــاهو
وأضـاف أن طريـق السـالم ال  ،"مـن الـدول العربيـة "لـم تعـد تـرى إسـرائيل عـدوا   إن كثيرا   ،اإلسرائيلي

 . 199س"العربي الفلسطينيين إلى السالم وليس العك يتحقق بالتنازالت، و"سيجر العالم  
  حيــث مــريض بالســرطان،  ألــف 200 "إســرائيل"ن فــي إ اإلســرائيليةقالــت جمعيــة محاربــة الســرطان

 .200حالة ألف 30تبلغ الزيادة السنوية 
  عــــن الصــــراع مــــع  ،فــــي خطــــاب القســــم، رئــــيس الجمهوريــــة اللبنانيــــة المنتخــــب ميشــــال عــــونقــــال

مـا تبقّـى مـن أراض  لبنانيـة محتلّـة، : "لن نـألو جهـدا  ولـن نـوفر مقاومـة ، فـي سـبيل تحريـر "إسرائيل"
الالجئين وحماية وطننا من عدوّ  لم يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية"، أما فيما يتعلق ب

 .201العودة ولتنفيذه" نجهد دوما  لتثبيت حقّ ـ"الفلسطينيين ف
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