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 اليوميات فلسطينية
 2016 نوفمبر/ تشرين الثاني

 1/11/2016، الثالثاء

  خالل  ،قررت فتحمحمود عباس إن اللجنة المركزية لحركة السلطة الفلسطينية قال رئيس
29/11/2016 لحركة يوم الثالثاءعقد المؤتمر السابع ل ،وباإلجماع ،في رام هللا هااجتماع

1. 
  اإليطاليخالل مؤتمر صحفي عقده مع نظيره  ،عباس مودمحقال رئيس السلطة الفلسطينية 

إن السالم هو هدفنا االستراتيجي، وهو  في بيت لحم، Sergio Mattarellaسيرجيو ماتاريال 
ن  مفتاح السالم هو إنهاء االحتالل اإلسرائيلي، ورفع الظلم التاريخي الواقع "مصلحة للجميع، وا 

 .2"سرائيل، بأمن واستقرار وسالم وجوار حسنعلى شعبنا، لتعيش الدولتان، فلسطين وا  
  القطار السريع الذي يربط بين  خط   بتمديديسرائيل كاتس اإلسرائيلي  المواصالتأوعز وزير

، يتعين حفر من أجل تنفيذ هذا المخططو  القدس ليصل إلى حائط البراق.غربي تل أبيب و 
لتف حول البلدة القديمة، ويكون تحت سطح األرض وي مترا   ثمانيننفق بطول كيلومترين، بعمق 

 . 3القدس غربي عند "مباني األمة" في ، وتحديدا  إلى مركز المدينة لنفق يصل حاليا   امتدادا  

   جلسته األسبوعية، عدة مجالس بلدية في الضفة الغربية،  الفلسطيني، خالل الوزراءمجلس  حل
حلية المنحلة، إلى حين إجراء وصادق على تشكيل لجان لتقوم بمهام مجالس تلك الهيئات الم

 .4االنتخابات المحلية
 مليار 1.3 قال وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهال إن الحكومة الفلسطينية كانت تتوقع تلقي 

مليون دوالر. وبحسب أبو شهال فإن إجمالي ما  700لكنها لم تستلم سوى  2015في سنة دوالر 
إلى أنها  مليون دوالر، مشيرا   300لم يتجاوز  2016داية تلقته الحكومة من مساعدات دولية منذ ب

 .5حاليا  على الضرائب والرسوم والمقاصة، وتدفع بالكاد رواتب موظفيهاتعتمد 
  خالل  ،وأصر على مواقفه ،رئيس محمود عباس رفض رؤيتها للمصالحةالإن  حماسقالت حركة

وأفاد القيادي في  .27/10/2016ي ف رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل في قطرئه بلقا
، المصالحةحماس استجابت للدعوة القطرية من أجل تحقيق  إسماعيل رضوان بأن الحركة

نما آلليات عملية لتطبيقهاوقدمت رؤية متكاملة لتحقيق  ها، وأكدت أنها ليست بحاجة لحوار جديد وا 
 .6اق في موضوع المصالحة"وأشار رضوان إلى أن لقاء الدوحة "لم ُيحقق أي اختر  على األرض.

  قدمت هيئة شؤون األسرى والمحررين، التماسا  للنيابة العسكرية اإلسرائيلية السترجاع جثامين
 .7بينهم أربع شهيدات ،شهيدا  فلسطينيا  من سكان الضفة الغربية المحتلة 23

  المواد لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق من تبعات فقدان  الشيحيعاني أهالي مخيم خان
جميع  بعد نفاذ أسواق المخيم من الطبية العاجلة، وحليب األطفال، والمواد الغذائية األساسية
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على  سوري فرضه الجيش اليالمشدد الذي بسبب الحصار  المواد الطبية والغذائية بشكل كامل
2016المخيم منذ مطلع تشرين األول/ أكتوبر 

8. 
 2/11/2016، األربعاء

 سياسي لحركة حماس خالد مشعل إلى إيجاد مرجعية مشتركة موحدة للداخل دعا رئيس المكتب ال
التحرير الفلسطينية، مبينا  أن الحركة تريد أن تعمل مع  منظمةوالخارج الفلسطيني تحت مظلة 

وطرح مشعل في رؤيته لمستقبل فلسطين  شركاء أقوياء موحدين للعمل من أجل مصلحة فلسطين.
ومشروع المقاومة، وكذلك إيجاد ، واستعادة الوحدة ،الشراكة الوطنيةتتمثل في  استراتيجياتعدة 

إضافة إلى وجود مرجعية وطنية  ،سياسية وطنية مشتركة باسم "المشروع الوطني" استراتيجية
  .9مشتركة للداخل والخارج الفلسطيني، والتصدي للملفات الساخنة بشكل موحد

 وعد  بإعادة تقييم بريطانيانبيل أبو ردينة  طينيةالسلطة الفلس رئاسة دعا الناطق الرسمي باسم
 .10اإلنسانيةبلفور، وتصحيح الخطأ التاريخي الذي سيبقى وصمة عار في جبين 

 لوعد بلفور المشؤوم، أنها لن تتنازل عن ذرة تراب واحدة  69الـ في الذكرى  ،أكدت حركة حماس
أنها لن تسمح ألحٍد و لسطين، من فلسطين، مشددة على تمسكها بحق العودة إلى فلسطين كل ف

وشددت الحركة على عدم ". حقنا الفردي والجماعي في العودة"من كان أن يتنازل عن  كائنا  
 .11أو بأي اتفاق يعترف بالكيان ،اعترافها بالكيان اإلسرائيلي

  قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار، خالل كلمة له في مؤتمر "األمن القومي
طيني الرابع" الذي عقد في مدينة غزة، إن امتالك المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية الفلس

ر فلسطين خالل   .12ساعة" 24المحتلة إلمكانيات نظيرتها في قطاع غزة، من شأنه أن "يحر 
  سيرجيو ماتارياللقائه مع الرئيس اإليطالي  خاللرئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، قال، 

محاوالت اليونسكو الرامية إلى محو التأريخ اليهودي ما هي إال محاولة لسوق االد عاء بأنه ال "إن 
توجد في الحقيقة أي صلة تربط اليهود بأراضينا. إن هذا االد عاء ليس باطال  بشكل ملموس 

الرفض  هو الصراع لب  أن  نتنياهو وأضاف ."فحسب بل إنه يعيق السعي لتحقيق السالم
وأشار إلى  ."أن التركيز على المستوطنات يشكل خطأ"عتقد ة، وأنه يطيني بقبول دولة يهوديالفلس

بل وحليفا   ،بل صارت تعتبرها حليفا   ،عربية كثيرة لم تُعد تعتبر إسرائيل عدوا  لها دوال  أن هناك "
 .13"شحيويا  على صعيد مكافحة اإلرهاب الذي يمارسه التشدد اإلسالمي بقيادة إيران أو داع

  خالل شهري حالة اعتقال واستدعاء 74 اإلنسان في بريطانيا لحقوق رصدت المنظمة العربية ، 
 ، قامت بها أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية ضد  2016 األول/ أكتوبر أيلول/ سبتمبر وتشرين

قادها  عمليات االعتقال"وأوضحت المنظمة أن  طلبة الجامعات على خلفية عملهم النقابي المشروع.
 .14"حالة نفذها الوقائي 36حالة اعتقال نفذتها المخابرات و 38جهازا الوقائي والمخابرات بواقع 
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 3/11/2016، الخميس

 إطالق النار عليه  بعدعن استشهاد معن ناصر الدين أبو قرع،  الفلسطينية أعلنت وزارة الصحة
 ة عوفرا، شرق رام هللا.عمر ي مست، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن، بالقرب فاالحتاللمن قوات 

 .15في عملية إطالق نار وقعت بالقرب من طولكرم واحد أصيب جندي إسرائيليكما 
  محسوبين على القيادي المفصول في حركة فتح محمد  موظفينقطعت السلطة الفلسطينية رواتب

 .16""جريمةبالـ األمرمسؤولون في فتح، مقربون من دحالن في قطاع غزة، ، ووصف دحالن
  قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إن الحركة ستعمل على إنجاح الرؤية

وأعرب الحية  المصرية الجديدة والخطوات اإليجابية التي يجري التحضير لها تجاه قطاع غزة.
وأنها تأتي في إطار التخفيف من وطأة  خصوصا  المصرية بالنجاح،  الجهودعن أمله أن تكلل 

 .17قطاع على الصعيدين االقتصادي وحركة األفراداللمفروض على سكان الحصار ا
 رئيس هيئة األركان العامة للجيش دور ليبرمان على توصية جوزير الجيش اإلسرائيلي أفي صادق

 :من أبرز التغييراتو  غادي آيزنكوت بإحداث تغييرات على الهرم القيادي للجيش.اإلسرائيلي 
نائبا  لرئيس هيئة األركان،  Aviv Kochavi ة الحالي أفيف كوخافيتعيين قائد المنطقة الشمالي

الذي كان في منصب نائب رئيس ، Amikam Norkin تعيين عميكام نوركينو  ،يائير جوالنخلفا  ل
 .18مير إيشلخلفا  أل ،قائدا  جديدا  لسالح الجو ،شعبة التخطيط بالجيش

 سين أنه ال يحق لرئيس بلدية االحتالل في أكد مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد ح
 مشددا  على أن األذان من شعائر اإلسالم. ،القدس وال لغيره التدخل في شؤون عبادة المسلمين

قال رئيس الهيئة اإلسالمية العليا الشيخ عكرمة صبري: "سيبقى صوت األذان مرتفعا  فوق مآذن و 
 ي أنه ينزعج من رفع األذان عليه أن يرحل".َمْن يدع ...األقصى والمساجد األخرى في فلسطين

القدس نير بركات أوعز لمدير عام البلدية ببلورة سياسة ترمي إلى االحتالل في وكان رئيس بلدية 
إسكات صوت األذان من المساجد في األحياء الفلسطينية، بعد ضغوط مارسها مستوطنون في 

 .19بسجات زئيف ةعمر من مست خصوصا  و  ،شرقي القدس
   دبي مارة المتحدة داني دانون إل األممالدائم لدى  "إسرائيل"كشف عن زيارة قام بها مندوب ال تم

حيث شارك في مؤتمر دولي تناول  ،2016األولى من تشرين الثاني/ نوفمبر الثالثة  األيامخالل 
كما شارك  باعتباره رئيس اللجنة القانونية التابعة لألمم المتحدة. ،مسائل تتعلق بالتطوير العالمي

  .20محمد بن راشد آل مكتومكم دبي افي المؤتمر ح

 4/11/2016، الجمعة

 مساجد ببلدة ثالثة حظر آذان الفجر عبر مكبرات الصوت الخارجية في  االحتاللسلطات  قررت
  .21شرقي القدسأبو ديس، 
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 كندال العام الحاكم مع عقده صحفي مؤتمر خالل عباس، محمود السلطة الفلسطينية رئيس شدد 
 أساس على السالم صنع في الفلسطينية القيادة جدية على ،David Johnston جونستون  ديفيد
 .22الدولتين حل  

 قطع عن أخبار من تردد ما صح   إذا إنه فتح، لحركة المركزية اللجنة عضو األغا، زكريا قال 
 القرار هذا فإن" ة،المدني الخدمة لقانون  خالفا   الفلسطينية، السلطة في العاملين من عدد رواتب
 إنساني غير إجراء "هو الرواتب قطع سياسة أن وأكد". مبرراته كانت مهما ومرفوض خاطئ

 . 23"قانوني غير لكونه باإلضافة
  خريج قسم تكنولوجيا الوسائط  ،غزة أن الطالب أحمد الشرفا فياإلسالمية  الجامعةكشفت

أن يأخذ  ،من خالل تصميم حديث ،ت، تمكنالمتعددة وتطوير الويب في كلية تكنولوجيا المعلوما
دون أن يغادر غرفته أو حتى سريره. ولم يعد يحتاج )في العالم االفتراضي( الشخص حيث شاء 

المسافر الذي يريد أن يقوم بجولة سياحية للتعرف على معالم عديدة في العالم وبعض المدن 
PHOENIXكس فينيالشهيرة، سوى هاتف ذكي، ونظارة ذكية، وأحد تطبيقات 

24. 
 ( إنوتشاأقال مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة )  عدد المباني التي تبرعت بها

عن  %150 ةدازيب، أي مبنى 273يصل إلى  2016وهدمت أو صودرت منذ مطلع  مانحةجهات 
2015سنة 

25. 
  منظمة أصدقاء ي ، والذي تنظمه بشكل سنو اإلسرائيليفي حفل لجمع التبرعات لصالح الجيش

، مليون دوالر 38األمريكية، جرى جمع  Friends of the IDF (FIDF) جيش الدفاع اإلسرائيلي
2012 في سنةمليون دوالر  14، و2015في سنة  مليون دوالر 34مقارنة مع 

26. 
 5/11/2016، السبت

 نيين، بأن تلك في تقرير لها حول هدم منازل المقاومين الفلسطي ،ذكرت القناة العبرية الثانية
إن تصريحات  القناةوقالت  وعدم جدواها في وقف األعمال المقاومة. فشلهاالسياسة أثبتت 

عائالت عدد من الفلسطينيين الذين هدمت منازلهم تشير إلى أن سياسة هدم المنازل لن تؤثر 
وكره فيهم، ولن تجعلهم يندمون، ولن تثنيهم عن المقاومة، بل على العكس ستزيد من مقاومة 

، وخالل اندالع 1967سياسة متواصلة منذ حرب هذه الوأشار التقرير إلى أن  االحتالل.
 .27خمس سنوات خالل منزال   666دم ر ما ال يقل عن  2000 سنةاالنتفاضة الثانية في 

 إسحاق الغتيال  21أقيمت بالذكرى  خالل ندوة، دافيد بيتان اإلسرائيلي قال رئيس االئتالف الحكومي
 .28"سياسيا   اغتياال  "لم يكن بدوافع سياسية، وعليه ال يمكن اعتبار مقتل رابين  رابينإن اغتيال  ،رابين

  عن تأسيس "التجمع الدولي للمهندسين الفلسطينيين"، والذي أكد  التركية إسطنبولأُعلن في مدينة
 .29ة عملهمأنه هيئة تنسيقية لعمل المهندسين الفلسطينيين في الشتات والداخل لالرتقاء بجود
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 6/11/2016، األحد

  ة في جلس، قررت الفلسطينية الدستورية المحكمةأن  علي أبو دياك الفلسطيني وزير العدلأعلن
أن لرئيس السلطة الفلسطينية الصالحية الكاملة لرفع الحصانة عن أي  ،3/11/2016في  هال

 سنةل 4ار بقانون رقم أشارت إلى أن القر و عضو مجلس تشريعي، في غير أدوار انعقاد المجلس. 
، المتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي محمد 3/1/2012في الصادر  2014

 يوسف شاكر دحالن، قد صدر وفقا  لألصول والصالحيات المخولة للرئيس، بموجب القانون.

س وقال النائب األول لرئيس المجلقرار، الانتقدت الكتلة البرلمانية لحركة حماس ومن جهتها 
في بيان صحفي، إن قرار المحكمة "مخالف ألبسط القواعد الدستورية، وهو  ،التشريعي أحمد بحر

قال سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة كما  لصدوره عن محكمة ُشكلت بقرار باطل". ،باطل
 .30قرار مرفوض وباطل قانونا  الإن  ،حماس

  كفله  أن الراتب حق  مدينة غزة،  عقدته في صحفي، خالل مؤتمر البرلمانية فتحأكدت كتلة
نقاذها من "الشرذمة" داخليا   وأنها ستواصل خطوات إصالح الحركةالقانون للموظف الحكومي،  ، وا 

دفعوا ثمن التزامهم  ين المقطوعة رواتبهم في قطاع غزةوأكدت الكتلة أن الموظف و"التقزيم".
المختلفة، وحرمانهم من عدد من  والبدالت ،والمواصالت ،والعالوات ،من الترقيات بحرمانهم

كتلة نعيمة الشيخ علي ما أسمته الودانت النائب في  الحقوق الوظيفية التي ال حصر لها.
والتي قامت باالستيالء  ،بـ"الجريمة النكراء التي أقدمت عليها بعض الجهات المتنفذة في السلطة

  .31م"وموظفين ملتزمين بشرعيته ،وأسرى محررين ،على رواتب مناضلين
  أكد الناطق باسم حركة حماس حسام بدران أن الكشف عن اعتقال أجهزة السلطة لعدد من الشبان

 يؤكد إصرار السلطة على أن تكون وكيال   ،الضالعين في زرع عبوة ناسفة بالخليل هو أمر خطير
 .32يحمي أمن االحتالل ويطعن ظهر المقاومة

   لألطفال دعما   المتحدة، لألمم موجهة لةرسا فلسطيني مدرسي تلميذ مليون  نصف نحو عوق 
 .33رةمناص أحمد المقدسي للطفل وخصوصا   ،ةاإلسرائيلي سجون ال في األسرى  الفلسطينيين

 بدعوٍة من وزارة الخارجية"إسرائيل"بزيارة المغرب  مملكة وفد مؤل ف من سبعة صحفيين منم اق ، 
 .34م العربيهدف تحسين صورة الدولة العبرية في اإلعالب، اإلسرائيلية

  في بداية تشرين الثاني/ القدس لمدينة ألمانيا في مقيما   تركيا   330 من يتكون  وفد لو وصاإلعالن عن 
 لجان طريق عن ُنظ مت نوعها من األولى هي خطوة في ،لمسجد األقصىازيارة ل ،2016نوفمبر 
 .35وهانوفر ،ومونستر ،وهامبورغ ،شتوتغارت :هي ،ألمانية مدن أربع في التركية المساجد
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 بدفع "إسرائيل" تطالب بدراسة التوصية األوروبي االتحاد في األوسط الشرق  شؤون  لجنة قررت 
ل تحتية وبنية بيوت هدم لقاء تعويضات  الضفة في ج المنطقة في بناءها األوروبي االتحاد مو 
 .36التحادا دول من لعدد احتجاج ميقدتل اإلسرائيلية الخارجية وزارةدفع هذا ما و . الغربية

  عاء م اد  وفق و  .غزةقطاع الجنوب الئحة ات هام إلى محكمة بئر السبع ضد  صياد من  لواءقد 
 لتهريب ا  كونه صي اد عالقة مع ناشطي حماس، مستغال    2013 سنةأقام المتَهم  فقد الئحة االت هام،

ات غطس من مصر لصالح الحركة من غ ك 200حاول المتَهم تهريب  2015 سنة. وخالل معد 
عائدا  دوالر، لكن الجيش المصري ألقى القبض عليه مع آَخرين في طريقه  1,200السالح مقابل 

 .37"إسرائيل"مصر، وتم  تسليمه إلى  من
 7/11/2016، اإلثنين

 يعقوب ناجيل اإلسرائيلي القائم بأعمال رئيس هيئة األمن القومي كلٌّ من التقى Jacob Nagel 
مع المبعوث  ،القدسفي  Yitzhak Molcho يتسحاق مولخوس الوزراء لرئي بلوماسييالدوالمبعوث 

في الموقف اإلسرائيلي  هل اوأوضح الذي يعمل على دفع المبادرة الفرنسية. الفرنسي بيير فيمون 
ن الدفع الحقيقي لعملية السالم والتوصل إلى اتفاق سالم سيتحققان فقط من خالل التفاوض أ

لن  "إسرائيل"وأن ، ثر عن تحقيق تلك العملية السلميةعد المنطقة أكوأي مبادرة أخرى تب ،المباشر
قال فيمون إن بالده تصر على دفع مبادرتها و  لموقفها. مؤتمر دولي سيعقد خالفا   تشارك في أي  

 . 38لعقد مؤتمر دولي للسالم قبل نهاية السنة الحالية

 ن السلطة إ ،ف مردخايآيو سطينية الفلالسلطة في مناطق  اإلسرائيلية منسق عمليات الحكومة قال
ما يتسبب بأزمة في الضفة الغربية  ،بشأن قضايا المياه "إسرائيل"الفلسطينية ترفض التعاون مع 

منها األمم المتحدة واالتحاد  ،أنه وجه رسائل إلى منظمات دولية إلىوأشار مردخاي  .غزةوقطاع 
المشاركة في لجنة مياه  الفلسطينية لطةحول رفض الس ،المنظمات والسفراءمن عديد الاألوروبي و 
 .39وتزويد الفلسطينيين بها لحل أزمة المياه ،2010 سنةمشتركة منذ 

 نبيل أبو ردينة إن الرفض اإلسرائيلي الدائم  يةفلسطينالالسلطة  قال الناطق الرسمي باسم رئاسة
قامة سالم دائم وقائم على الشرع ،الدولتين ألي جهد دولي يؤدي إلى حل   هو رسالة  ،ية الدوليةوا 

مبادرة مع وأكد أبو ردينة أن الموقف الفلسطيني الواضح هو  تحٍد واستخفاف بالمجتمع الدولي.
 .40أم رفضت "إسرائيل"السالم الفرنسية سواء وافقت 

  القدس االحتالل في دان عدنان الحسيني، وزير شؤون القدس ومحافظ المدينة، تلويح رئيس بلدية
"إذا ما  :الف المنازل في شرقي القدس بزعم إقامتها على أمالك ليهود وقالبهدم آ بركاتنير 

في الوقت الذي  ،كان بركات يتحدث عن قانون فإن لدينا الكثير من األمالك في القدس الغربية
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يستند إلى  باطال   ال يعدو حديث المستوطنين عن أمالك لهم في القدس الشرقية عن كونه زعما  
 .41وثائق مزورة"

 إنها دفعت منذ تسلمها مهام عملها، أكثر من نصف مليار  الفلسطيني الوفاق الوطني حكومةلت قا
 .42غزة قطاع لصالح قطاع الصحة في دوالر(مليون  2.317 )نحو لكمليار شي 2.1دوالر و

  َّرئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي محمد فرج الغول قرار المحكمة الدستورية عد
أي عضو في القاضي بمنح رئيس السلطة صالحية رفع الحصانة البرلمانية عن الفلسطينية 

و من أن المحكمة الدستورية ال تملك رفع الحصانة عن أي عض نوبيَّ  ".المجلس التشريعي "باطل
 .43خصوصا  أعضاء المجلس التشريعي 

 تورية الفلسطيني بسام الصالحي أن قرار المحكمة الدس في المجلس التشريعي النائب رأى
القاضي بمنح رئيس السلطة صالحية رفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو في  ،الفلسطينية
  .44يتعارض مع القانون األساسي ،شريعيالمجلس الت

 (عاما   14) حكمت المحكمة المركزية اإلسرائيلية في القدس على الطفل األسير أحمد مناصرة 
في القدس  زئيف بسجاتة عمر عملية طعن في مست بتهمة محاولة تنفيذ ،عاما   12 الفعليبالسجن 
 .45برفقة ابن عمه الشهيد حسن مناصرة ،2015في سنة 

  من  ديمة طهبوب عن تبرعها براتبها للشهر األول كامال  في مجلس النواب األردني أعلنت النائب
 .46بيوت البلدة القديمة في القدس إعمارمجلس النواب وثلثه بشكل مستمر لصالح 

 8/11/2016، الثالثاء

  ما بناء  جلأمجموعة ضغط برلمانية )لوبي( من  إقامةعن يولي إدلشتاين رئيس الكنيست أعلن
داخل الكنيست، حيث  في مؤتمر صهيونييسمى "جبل الهيكل"، وذلك خالل مشاركته مع وزراء 

 الحاخامناقش سبل تغيير "الوضع القائم" في األقصى، وقد بادر إلى المؤتمر عضو الكنيست 
أوري وزير الزراعة و  ،أردانلعاد جوزير األمن الداخلي ، وبمشاركة يهودا جليكاليميني المتطرف 

 .47ألكينزئيف ، وما يسمى بوزير شؤون القدس أريل
 ة ومخارط دَ دَ حْ ورشة ومَ  36وا غالق  ،قطعة سالح 370ضبط  تم  أنه  اإلسرائيليجيش ال قال

 ،2016سنة منذ مطلع ، وسائل القتالية المختلفةضبط العديد من الو استعملت لتصنيع األسلحة، 
 .48خالل عمليات الدهم والتفتيش التي أجراها بالضفة الغربية

  في بيان لها، إن رفض رئيس الحكومة اإلسرائيلية للمبادرة الفرنسية  ،الفلسطينية الخارجيةقالت وزارة
 .49شريك السالم اإلسرائيلي عقد مؤتمر دولي للسالم، دليل جديد على غياب إلىوالجهود الهادفة 

 " أمن انتهاكات ارتكبتها أجهزة  507تابعة لحركة حماس، ال "،أهالي المعتقلين السياسيين لجنةرصدت
 .2016ول/ أكتوبر وأيلول/ سبتمبر األالسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، خالل شهري تشرين 
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استدعاء، على  164حالة اعتقال و 191ة نفذ في بيان مفصل لها، بأن أمن السلط ،وأفادت اللجنة
كثفت من انتهاكاتها بحق طلبة  ،وبشكل غير مسبوق  ،خلفية سياسية، مشيرة إلى أن األجهزة األمنية

 .50الجامعات
  ضافة إلى عضو باإلمنظمة  12، الذي يضم مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينيةقال

التي أعلن  ،ن المحكمة الدستوريةإ ،منظمة 133التي تضم  وشبكة المنظمات األهلية، ،مراقب
لم تستكمل إجراءات تشكيلها حسب  ،رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن تشكيلها

قرارات الدستورية "منعدمة" في منح عباس صالحية كالهما في أن  وأضاف األصول والقانون.
ي في غير أدوار انعقاد رفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريع

 .51المجلس بتشريع استثنائي
  أكتوبر ارتفاع عدد العمليات الفلسطينية خالل شهر تشرين األول ياإلسرائيلالشاباك أكد تقرير لجهاز /

وأوضحت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أن التقرير سجل  آخرون. 23، حيث قتل إسرائيليان وأصيب 2016
 2016.52/ سبتمبر عمليات خالل شهر أيلول 109مقارنة مع  منيا  أ عملية وحادثا   153وقوع 

  المشاركين في  أعدادمقبول عن رفع سقف  أمينسر المجلس الثوري لحركة فتح  أمينكشف
 .53مشارك 400,1 إلى 29/11/2016المؤتمر السابع للحركة الذي سيعقد في 

  ت في إحباط مساعي السلطة ن حكومته نجحإقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
أن وأضاف ب .(Interpol اإلنتربول) منظمة الشرطة الجنائية الدوليةالفلسطينية لالنضمام إلى 

 .54اإلنتربول، أثمر بإفشال قبول الطلب الفلسطيني لالنضمام إلى شاقا   حكومته بذلت جهدا  
  ستسيطر  "إسرائيل"إن ختر آفي ديرئيس لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست اإلسرائيلي قال

موقع ونقل  من سقوطها تحت سيطرة حركة حماس. على مناطق السلطة الفلسطينية خوفا   مجددا  
ن ممثل إف ،عن ديختر، قوله: "في حال أجريت انتخابات الختيار خليفة لعباس يسرائيل بالس

 .55"ا  مباشر  ا  إسرائيلي مما يستدعي تدخال   ،حركة حماس سيفوز بشكل مؤكد
 ال رالف طرافق Ralph Tarraf ، إن هناك "حاجة  ية،فلسطينالسلطة الممثل االتحاد األوروبي في

نهاء الحصار  ،ماسة التخاذ خطوات سريعة من أجل إحداث تغييرات اقتصادية وأمنية وا 
وأكد طراف في كلمة له خالل  مع مراعاة مخاوف جيران القطاع". ،المفروض على قطاع غزة

 مع وزير العمل ،بلوماسيا  أوروبيا  يبعد اجتماعه وأكثر من أربعين سفيرا  ودمؤتمر صحفي عقده 
مفيد الحساينة بمدينة  الفلسطينيمأمون أبو شهال ووزير اإلسكان واألشغال العامة  الفلسطيني

أن المشاريع الكثيرة التي ينفذها إلى طراف وأشار  .، وجوب ضمان حرية الوصول إلى غزةغزة
 .56ي ويدعمها في قطاع غزة ليست كافية لمعالجة المشاكل في القطاعاالتحاد األوروب
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  دميتري ميدفيديف رئيس الوزراء الروسي قالDmitry Medvedev ، في لقاء مع القناة الثانية في
الرئيس  ترى  أبلغت روسيا أنها "إسرائيل"ن إ ،صحيفة معاريفي، والذي نقلته التلفزيون اإلسرائيل

 .57أنها ال تؤيدهمن رغم بالضل لها من سواه، السوري بشار األسد أف
  من  فلسطين إن االحتالل اإلسرائيلي لم يترك صنفا   –قالت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال

إلى قرار الحكم على الطفل أحمد  ، مشيرةصنوف االنتهاكات إال واستخدمه بحق أطفال فلسطين
)نحو  شيكلألف  180ى "تعويض" مالي قدره ، إضافة إلعاما   12بالسجن  (عاما   14مناصرة )

عاما (،  15( ومحمد طه )عاما   16، وعلى الطفلين منذر خليل أبو ميالة )دوالر(ألف  47.4
 دوالر( ألف 13.2 )نحو شيكلألف  50"تعويض" مالي بقيمة مع ، عاما   11بالسجن الفعلي لمدة 

 .58لكل منهما
 9/11/2016، األربعاء

 ا  علىؤكد، مالمنتخب دونالد ترامب األمريكيبنيامين نتنياهو الرئيس  سرائيلياإلرئيس الوزراء  أهن 
رئيس  رأىفيما  يولي إدلشتاين ترامب بفوزه.رئيس الكنيست كما هنأ  ."صديق عظيم إلسرائيلنه "أ

 عظيمةفوز ترامب فرصة بالبيت اليهودي ووزير التعليم اإلسرائيلي، نفتالي بينت، أن  حزب
، مشددا  على عن التراجع عن فكرة إقامة دولة فلسطين من أجل اإلعالن فورا   "رائيلإسـ"بالنسبة ل

 .59عهد الدولة الفلسطينية انتهىأن 

 ن ترامب عاقد العزم على إ ،مستشار الرئيس األمريكي المنتخب دونالد ترامب، قال ديفيد فريدمان
وأكد أن مستوى التعاون بين  ،سمقر السفارة األمريكية إلى القد بنقلالوفاء بتعهداته الخاصة 

 .60وقت مضىوأقوى من أي  أوثقسيكون  "إسرائيل"الواليات المتحدة و

 نبيل أبو ردينة إننا سنتعامل مع أي رئيس الفلسطينية  السلطة قال الناطق الرسمي باسم رئاسة
ل  ينتخبه الشعب األمريكي، على قاعدة تحقيق السالم في الشرق األوسط، القائم على أساس ح

 .61القدس عاصمة لدولة فلسطينشرقي ، و 1967الدولتين على حدود الرابع من حزيران 
  األمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى إعادة تقييم سياسة بالده تجاه  الرئيسدعت حركة حماس

أن  ،في تصريح صحفي ،وأكدت الحركة والعمل على إنصاف الشعب الفلسطيني. ،الفلسطينيين
بسبب سياسة االنحياز من اإلدارات  ،لسطيني وقضيته العادلة ما زالت مستمرةمعاناة الشعب الف

 .62األمريكية المتعاقبة لمصلحة االحتالل الصهيوني
  اإلسرائيلي مشروع قانون أساس ينص على  في الكنيست المشتركةالعربية طرحت كتلة القائمة

للقانون الدولي،  ق جماعية، وفقا  لها حقو  "إسرائيل" فيكأقلية قومية  1948فلسطينيي االعتراف ب
رساء هذه الحقوق على أساس المساواة المدنية التامة لهم. د عرض مشروع القانون باسم وق وا 
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يعترف بالعرب كأقلية قومية، وال  النائب جمال زحالقة، الذي قال إن "القانون في إسرائيل ال الكتلة
 . 63"يتعامل معهم كمجموعات دينية فقط يعترف بالحقوق الجماعية والحقوق القومية لهم، إنما

  متحف الشهيد الرمز والقائد الراحل ياسر "محمود عباس إن  يةفلسطينال السلطةقال رئيس
 عباس،وأضاف  ."عرفات؛ أصبح حقيقة مجسدة، يحافظ على إرث نضالي كفاحي لرجل عظيم
حمد أبو الغيط، أن في كلمته بحفل افتتاح المتحف، بحضور أمين عام جامعة الدول العربية أ

القادمة، لتتعرف من خالله على تاريخ  ناجيالألشاهدا  على الوفاء، وهدية  ونبراسا  "المتحف سيبقى 
 .64"واحد من أعظم رجاالت فلسطين والعالم في القرنين العشرين والحادي والعشرين

 10/11/2016، الخميس

  12الـ هرجان المركزي إلحياء الذكرى ، في كلمته بالمالفلسطينية محمود عباس السلطةأكد رئيس 
أن التحقيق في استشهاد عرفات ما زال مستمرا ، وأن لجنة  ،في رام هللا ،الستشهاد ياسر عرفات

التحقيق الفلسطينية، المكلفة بهذه القضية، قد قطعت شوطا  كبيرا  في الوصول إلى الحقيقة، وحين 
 .65عليهاالفلسطيني  شعبالع تتوصل هذه اللجنة إلى نتائج نهائية، سيتم إطال

  السياسي لحركة حماس خالد مشعل الرئيس األمريكي المنتخب دونالد ترامب  المكتبدعا رئيس
إلى تصحيح سياسة بالده الخارجية وعدم االنحياز لالحتالل اإلسرائيلي، مؤكدا  أن ال استقرار في 

 11الـ تقى القدس الشبابي في كلمة ألقاها خالل مل ،وقال مشعل فلسطين. المنطقة بدون حق  
 ، مضيفا  "إسرائيلـ"إن الشعب الفلسطيني ُأثقل من سياسة أمريكا المنحازة ل ،المنعقد في إسطنبول

 .66"أبناء أمتنا قادرون على تصويب مسار التاريخ ووقف التآمر"أن 
  ضية إلى إنهاء االنقسام الفلسطيني على أر  خالد مشعل المكتب السياسي لحركة حماس رئيسدعا

الل حفل إشهار رواية في كلمة هاتفية خ ،وأكد مشعل .الوطنيةبالثوابت مقاومة والتمسك ال
وعلى  ،محمود الزهار، على ضرورة تطوير مساحة العمل الوطني على األرض"المشنقة" ل
 .67األدبي والتصنيعي واإلبداع ،جنبا  إلى جنب في ميادين المقاومة بالسالح والنضالالتواصل 

  رئيس الوزراء الروسي دميتري في لقائه مع  بنيامين نتنياهو اإلسرائيليالوزراء  رئيسقال
 ،وروسيا ،"نحن شركاء في مكافحة اإلرهاب الذي يمارسه اإلسالم المتطرف. إسرائيل :ميدفيديف

نتنياهو وشدد  ."ودول كثيرة أخرى تشاطر الهدف وهو القضاء على داعش ،والواليات المتحدة
من تعزيز تواجدها العسكري  هامنعو  ،لى منع إيران من امتالك األسلحة النوويةع مصممعلى أنه 
تسليح منعها من و  ،بتنظيمهاهي ومن تعزيز تواجد الميليشيات الشيعية التي تقوم  ة،في سوري

 .68""إسرائيل حزب هللا بأسلحة خطيرة توجه ضد  
  لقيام بأعمال واسعة النطاق في إن وزارته تنوي ا شتاينتس يوفالوزير الطاقة اإلسرائيلي قال

"إن  الضفة الغربية، على خلفية فوز دونالد ترامب في االنتخابات الرئاسية األمريكية. وأضاف:
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انتخاب ترامب وتصريحاته المؤيدة إلسرائيل، سيمكنها من توسيع أعمال البناء في 
 . 69المستوطنات"

  أكيد على مركزية القضية الفلسطينية عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الت أمينجدد
في مقابلة مع قناة فلسطين الفضائية، على أن مبادرة  ،وشدد أبو الغيط بالنسبة لألمة العربية.

 .70لسالم العربية غير قابلة للتعديلا
  رينبالتجقال جايسون Jason Greenblattخاص للشؤون اإلسرائيلية للرئيس المستشار ، ال

ات ال تشكل أي عقبة في طريق عمر بأن األخير يرى بأن المست ،الد ترامبدون المنتخباألمريكي 
 .71الفلسطيني - للصراع اإلسرائيلي حل   وأن ال نية لديه في فرض أي   ،السالم

 ي المنتخب مايك بينسمريكنائب الرئيس األ أكد Mike Pence في رسالة للجمهور اإلسرائيلي ،
 .عظيما   والوقوف إلى جانبها شرفا   "إسرائيل"دعم  د  يع، أنه اإلنترنتعلى  عبر مقطع فيديو بث  

ا تقف إلى جانب إسرائيل أمريكن ا  كفاح إسرائيل هو كفاح الواليات المتحدة، و "وقال بينس، إن 
 .ذاته هو مصير الواليات المتحدة "إسرائيل"، الفتا  إلى أن مصير "وتدعم قضيتها العادلة

ف إلى جانب إسرائيل، والقدس العاصمة األبدية كيف ال يمكن لشخص جيد أال يق"وأضاف: 
 .72"والموحدة للشعب اليهودي والدولة اليهودية

 11/11/2016، الجمعة

  سرائيل  المنتخب دونالد ترامب كيياألمر قال الرئيس "إنني أحب وأحترم إسرائيل ومواطنيها. وا 
عبير وحرية العبادة واألهمية التي والواليات المتحدة تتقاسمان الكثير من القيم المشتركة، مثل حرية الت
"أتوقع أن أعزز  :وأضاف ترامب تولى إلنشاء فرص لمجمل المواطنين من أجل تحقيق أحالمهم".

قراطية و أن إسرائيل هي الديم العالقة غير القابلة لالنفصال بين أمتينا العظيمتين. وأعرف جيدا  
 وتشكل شعاع أمل للكثيرين". ،اإلنسان والمدافعة الوحيدة عن حقوق  ،الوحيدة في الشرق األوسط

من أجل  ،والفلسطينيين خالل فترة واليته "إسرائيل"نه يرغب بتحقيق سالم بين على أترامب وشدد 
في  هاما   بإمكان إدارتي أن تؤدي دورا  "قتنع م ، وأنه"إنهاء ما سماها "الحرب التي ال تنتهي أبدا  

ودائم، الذي يجب تحقيقه بواسطة مفاوضات بين مساعدة الجانبين من أجل تحقيق سالم عادل 
سرائيل والشعب اليهودي يستحقون ذلك" ،الجانبين أنفسهما  . 73وأال ُيفرض عليها من جانب آخرين. وا 

 لقائه مع رئيس الوزراء الروسي دميتري  ، خاللقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
أن يقابله  ئيل ال يمكن أن يكون مجانيا " إذ ال بد  دولة إسراـ"ب الفلسطينيإن االعتراف  ،ميدفيديف

 اعتراف إسرائيلي بدولة فلسطين. مطالبا  الرئيس األمريكي المنتخب دونالد ترامب بتطبيق حل  
 الدولتين لتحقيق السالم.
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مبادرة استضافة المفاوضات فالديمير بوتين طرح الرئيس الروسي  إن ميدفيديفومن جهته، قال 
ا زالت قائمة ومطروحة ويمكن ماإلسرائيلي دون شروط مسبقة، و  الطرفين الفلسطينيالمباشرة بين 

الدولتين الحل الوحيد لتحقيق السالم الراسخ  وقت، ألن روسيا ترى في حل   استغاللها في أي  
  .74والثابت في هذه األرض

 منعتغزة  قطاع في الفلسطينية الحكومة أن البردويل صالح حماس حركة في القيادي ذكر 
 محمد فتح من المفصول القيادي من مقربون  به يقوم أن المتوقع من كان خطابيا ، مهرجانا  
 يتعلق ال األمر أن البردويل وأوضح .عرفات ياسر الفلسطيني الزعيم وفاة ذكرى  في دحالن،
 بين والتصادم لالحتكاك منعا   أمني إجراء هو ما بقدر فتح حركة في طرف ضد   سياسي بموقف
 .75فتح حركة فرقاء

 صبري صيدم إن فلسطين حصلت على المرتبتين  الفلسطيني قال وزير التربية والتعليم العالي
، التي أعلنت نتائجها في اإلمارات، Abacus الثانية والرابعة في مسابقة الحساب الذهني لألباكس

هذه المسابقة، وطلبة فلسطين الذين فازوا ب دولة. ثمانينبمشاركة أربعة آالف طالب وطالبة من 
 .76هم: سدين سري في المرتبة الثانية، وعدي زعبي وعدي شاهين في المرتبة الرابعة

  يعتزمون  "إسرائيل"الغاز مع  اتفاقيةاألردنية وقفة احتجاج كان مناهضو  األمنمنعت قوات
تنظيمها أمام مبنى الحكومة في العاصمة عم ان

77. 
  واألنشطة اإلنمائية في األراضي الفلسطينية  نيةاإلنسامنسق األمم المتحدة للمساعدات قال

أي بزيادة  ،2016بداية منذ  منشأة 286استولت على  أوهدمت  "إسرائيل"إن  روبرت بايبر
2015 سنةفي  ةإجمالي العمليات المشابهبمقارنة  ،165%

78.  
 12/11/2016، السبت

  اإلسرائيلي يسرائيل كاتسوزير المواصالت واالستخبارات العبرية إن  صحيفة كول هعيرقالت 
ووفقا   ات المحيطة بها بشبكة القطارات الخفيفة.عمر أعلن عن مخطط لربط مدينة القدس بالمست

لهذا المخطط؛ فإن شبكة القطارات الخفيفة ستخترق "الخط األخضر" في أربعة خطوط، حيث 
بط خط ا  آخر كما سير  ،زئيف بسجاتو  ،وعطروت ،وآدم ،ات معاليه أدوميمعمر ستتجه إلى مست

ومن  ،سنوات وسيستغرق استكمال هذا المشروع خمسا  إلى ست   بين القدس ومبسيرت تسيون.
 2022.79 في سنةفيه أن يبدأ العمل  على المقرر

  الفلسطينيةقال النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس نايف الرجوب إن وقف وزارة المالية 
لآلخر، وهي  إقصاء  واضحا   عد  الشرعية يُ  أنهم ضد   همةبتمن األسرى المحررين  ثالثينرواتب 

خطوة من شأنها أن تزيد حالة الشرخ الموجودة في الساحة الفلسطينية. وطالب الرجوب السلطة 
 .80قطعها الفلسطينية بعدم الكيل بمكيالين، والعمل على إعادة رواتب األسرى التي تم  
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 إن توقف بناء  ،آفي ديخترنيست اإلسرائيلي قال رئيس لجنة الخارجية واألمن التابعة للك
وأضاف ديختر أنه "يجب إنهاء قضية تجميد االستيطان والعودة  ات "مضيعة للوقت".عمر المست

 .81للبناء في القدس"
 قال قائد فرقة غزة البريغادير يهودا فوكس Yehuda Fox لمستوطنين يعيشون في محيط قطاع 

اس. صاروخ هنا أو هناك لن يؤدي إلى حرب ولن : "لن ننجر بسهولة لمواجهة مع حمغزة
من أن أي مواجهة لن تكون  دور ليبرمان"، محذرا  جفيأوزير الدفاع  من يقربها. وهكذا فهمت أيضا  

مثل سابقاتها، وستكون قوية وسريعة وصعبة، وأكد أن مثل هذه المواجهة ستأتي في يوم من 
 .82محالة األيام ال

 13/11/2016، األحد

 والقاضي بمنع  "،قانون المؤذن"لشؤون التشريع على ما يسمى بـ اإلسرائيليةلجنة الوزارية صادقت ال
إطالق األذان عبر مكبرات الصوت بحجة إزعاج المحيطين بالمسجد ودور العبادة عموما ، في 

ات وداخل الخط األخضر، وذلك تمهيدا  عمر مساجد القدس المحتلة والمناطق القريبة من المست
عن حزب  النائبوقال مقدم مشروع القانون  ى الكنيست لمناقشته والمصادقة عليه.لعرضه عل

قانونه يحظى بتأييد واسع من قبل الوزراء في  إن ،Motti Yogev البيت اليهودي موتي يوغاف
 أعلن بنيامين نتنياهو أنه سيؤيد مشروع القانون.كما  الليكود والبيت اليهودي.

 ئمة العربية المشتركة في الكنيست مشروع القانون.ومن جهتها فقد استنكرت القا
 إلىيهدف  ،اتعمر لمستل "تسويةالقانون ، ُيسمى "وافقت اللجنة الوزارية على مشروع قراركما 

 .83في الضفة الغربيةإضفاء الشرعية على البؤر االستيطانية التي أقيمت 
 ينة من خطورة اإلجراءات نبيل أبو رد السلطة الفلسطينية حذر الناطق الرسمي باسم رئاسة

اإلسرائيلية المتمثلة بتشريع البؤر االستيطانية ومنع األذان عبر مكبرات الصوت، والتي ستجر 
 .84المنطقة إلى كوارث

  حذر رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم لدى األمم المتحدة، من أن فلسطين ستجعل حياة
بائسة"؛ في حال أقدمت على نقل السفارة األمريكية اإلدارة األمريكية القادمة برئاسة دونالد ترامب "

 .85من تل أبيب إلى القدس
  دعت فصائل فلسطينية رئيسية، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للعمل على كشف المسؤولين عن

وأكدت الفصائل المنضوية تحت لواء تجمع  استشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
 .86ة"، في بيان لها، على ضرورة كشف حقيقة قتلة عرفات"القوى الوطنية واإلسالمي

  عن  مفتوحا   اإلسالمية داخل الخط األخضر الشيخ رائد صالح إضرابا   الحركةأعلن رئيس
 .87على عزله في سجن نفحة الصحراوي  احتجاجا   ،الطعام
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 14/11/2016، اإلثنين

 احتجاجا   ،فوق منصة الكنيست المغرب من أذانطلب أبو عرار برفع و حمد الطيبي أ انقام النائب 
وهو يقود حملة  األول،المحرض  نتنياهو هو" إنالطيبي  الوق .األذانقانون منع مشروع على 

علق النائب و هو جزء ال يتجزأ من مشهد هذا الوطن".  األذانن ا  و  ،المسلمين سالموفوبيا ضد  إ
في المساجد سنرفعه من  "إذا ُمنع األذان :قائال   ،بوك فيسالباسل غطاس، على صفحته عبر 

ذا ُمنع في الكنائس، فبيوتنا كلها مساجد وكنائس. صوت األذان يذكرنا ويذكرهم دائما   الكنائس، وا 
 .88بأن هذه األرض عربية، خمس مرات في اليوم"

  محمود عباس "نريد القدس أن تبقى مفتوحة للعبادة لجميع أتباع  يةفلسطينالسلطة القال رئيس
قدس أن شرقي الالدولة المحتلة ل "إسرائيل" وأضاف أنه ليس من حق   الثالث". ةالسماويالديانات 

 .89مقدسات اإلسالمية والمسيحية فيهاالتغير طابعها وهويتها، واالعتداء على 
 في الذكرى الرابعة لمعركة حجارة السجيل، إنها والمقاومة  ،بيان عسكري  في قالت كتائب القسام

 .90وتطورا  في كل المجاالت ،وبناء   ،وقوة ،إعدادا   ،كثيرة الفلسطينية قد تقدمت بمراحل
  االستيطاني،  عمونةقررت المحكمة العليا اإلسرائيلية رفض طلب الحكومة تأجيل إخالء موقع

25/12/2016ووجوب تنفيذ اإلخالء كما كان مقررا  قبل 
91. 

  لة" نصرة للقدس وفلسطين، دولة إفريقية إلى ضرورة القيام بـ"تعبئة شام 14دعا فقهاء وعلماء من
العلماء في صدر عن  محاوالت إسرائيلية للتغلغل" في القارة السمراء. وشدد بيان أليو"التصدي 

لنصرة القدس والتصدي  نواكشوطالذي انعقد في العاصمة الموريتانية  ،ختام "ملتقى القدس الثاني"
رة العمل "من أجل إعادة التضامن على ضرو ، لـ"مسار التطبيع مع إسرائيل" في القارة اإلفريقية

 .92القضية الفلسطينية" بين الشعوب اإلفريقية، وجمعها على نصرة القضايا العادلة، وخصوصا  
  بيير كرينبول إنه فوجئ خالل زياراته لعواصم عدد من الدول، المفوض العام لوكالة األونروا قال

، خالل مؤتمر صحفي عقده لكرينبو  تكون منسية. وأضاف بأن قضية الالجئين الفلسطينيين تكاد
ان، إن التركيز ينصب على ما يجري على هامش اجتماعات اللجنة االستشارية للوكالة في عم  

 .93دول المنطقة من اضطرابات سياسية وتهجير لآلالف من السكان في عدد من
  واحلها في للغاز قبالة س جديدا   حقال   24، عطاءات لتراخيص استكشاف رسميا   "إسرائيل"،طرحت

وقال وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شتاينتس "نحن  سنوات. أربعمرة منذ  ألولالبحر المتوسط، 
ن إوبحسب شتاينتس ف ".حقال   24نطرح نصف منطقتنا االقتصادية الخالصة لالستكشاف في 

 إلسرائيل غالبية الغاز الطبيعي في المنطقة االقتصادية الخالصة التابعة أن إلى"التقديرات تشير 
احتمال  أكدتدراسة قامت بها شركة استشارية فرنسية  أن الطاقةوزارة  وأكدت لم تكتشف بعد".
 .94من الغاز من الحقول الجديدة 3ممليار  2,138مليار برميل نفط و 6.6الحصول على 
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 من  يةاألمريك اإلدارةعن انزعاج  إليزابيث ترودوالخارجية األمريكية باسم وزارة متحدثة ال أعربت
على القانون الذي من شأنه إضفاء  ،موافقة اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لشؤون التشريع باإلجماع

 .95في الضفة الغربية المحتلة أقيمتالشرعية بأثر رجعي على البؤر االستيطانية التي 
 15/11/2016، الثالثاء

  ف "هجوم" بالحجارة والزجاجات آال ثالثةن الفلسطينيين نفذوا أكثر من إ اإلسرائيلية الشرطةقالت
 يناير /ثانيالالهجمات وقعت منذ بداية كانون  شهور. عشرةالحارقة باتجاه أهداف في القدس خالل 

بالزجاجات  432واقعة إلقاء حجارة، و 2,844سجلت حيث ، 2016أكتوبر  /ولاألحتى تشرين 
 .96الحارقة

 النائب محمد  مع التحالف بصدد يستل الحركة إنمحمود الزهار  القيادي في حركة حماس قال
الزهار أن ورأى  .محمود عباس ةالفلسطينيالسلطة رئيس  ضد  المفصول من حركة فتح،  ،دحالن
"كونهما شريكان في برنامج الرهان على  بالنسبة لحماس بين كل من عباس ودحالن ال فرق 

 .97تحقيق السالم مع إسرائيل وما يسمى عملية السالم"

 إلى وقف رهانها  الفلسطينية والسلطة التحرير قيادة منظمة لتحرير فلسطين عبيةدعت الجبهة الش
لى بعد فوز ترامب، و  على اإلدارة األمريكية ورعايتها للمفاوضات الثنائية، خصوصا   إعادة ا 

وعالقاتها الدولية بناء  على مدى دعم الدول للحقوق الفلسطينية. وطالبت  تحالفاتهاصياغة 
ظمة التحرير بـ"سحب اعترافها بدولة إسرائيل، واإلعالن عن تحللها من االلتزامات قيادة منالجبهة 

المترتبة عن اتفاق أوسلو وملحقاته"، بما يمهد الطريق إلجراء مراجعة نقدية شاملة، واستعادة 
 .98الوحدة الوطنية على قاعدة التمسك بأهداف المشروع الوطني

 من شأنه أن  "تسويةالقانون "أفيحاي مندلبليط من أن  ةيليحذر المستشار القانوني للحكومة اإلسرائ
 . 99محكمة الجنايات الدولية إلى "إسرائيل"يقود 

  الكنيست اإلسرائيلي على قانون يقضي بمنع منح تأشيرة الدخول للبالد لمن يدعو لمقاطعة صادق
 .100، أو يدعم وينتمي لجهات ومؤسسات تدعم هذه المقاطعة"إسرائيل"
 هو إضفاء  ،المقترح "الغرض من مشروع قانون التسويةإن لسالم اآلن اإلسرائيلية قالت حركة ا

في  ،الشرعية بأثر رجعي على آالف الوحدات السكنية التي بنيت على أراٍض فلسطينية خاصة
 وأشارت إلى أن مشروع القانون يمثل تصريحا   ."البؤر االستيطانية والمستوطنات غير الشرعية

 .101بالسرقة
  كنيسة الالتين في القدس المحتلة األب مانويل مسل م: "نعلن نحن العرب المسيحيين أن  يعرا قال

ومن دونه ال شرف لنا كفلسطينيين، وسنتجاوز االستنكار إلى مقاومة  ،في القدس شرف لنا ذاناأل
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وأضاف: "إذا  سنة". 1,400واألجراس منذ  ذانالقرار، فمدينة القدس لها طابع ديني ِميزُته األ
 .102أسكتوا مآذَنكم اعَتِمُدوا أجراَسنا تدعوكم للصالة"

 16/11/2016، األربعاء

  ُتلت سيدة فلسطينية في اشتباكات اندلعت بين مسلحين فلسطينيين وعناصر من األجهزة األمنية ق
  .103للسلطة الفلسطينية في البلدة القديمة بمدينة نابلس التابعة

  شخصيات من حاشية الرئيس األمريكي  إنرائيلي، وزير الدفاع اإلس ،ليبرماندور جفيأقال
وأكد  رسائل تطالب بعدم فرض وقائع على األرض. "إسرائيل" إلىالمنتخب دونالد ترامب نقلت 

تفاهمات واتفاقات مع اإلدارة األمريكية الجديدة تسمح لنا  إلىالتوصل "ضرورة على  ليبرمان
 .104"برى بالبناء االستيطاني داخل الكتل االستيطانية الك

  كشـــف القيـــادي فـــي حركـــة حمـــاس موســـى أبـــو مـــرزوق أن حـــوارات المصـــالحة بـــين حركتـــي فـــتح
وحماس قد توقفت، وأن الرئيس محمود عباس أصر على شروطه لتحقيق المصالحة، خـالل لقائـه 

مـــع قيـــادة حمـــاس، وهـــي الشـــروط التـــي ترفضـــها  ،2016األول/ أكتـــوبر  فـــي تشـــرين ،فـــي الدوحـــة
هنــاك فيتــو أمريكــي وفيتــو إســرائيلي علــى مشــاركة حمــاس فــي أي أن زوق أبــو مــر ن وبــي   حمــاس.

وقــال إنــه "لــم يعــد هنــاك مجــال ألي لقــاء، إال إذا تغيــر . مســتوى مــن مســتويات النظــام الفلســطيني
 .105"موقف فتح وعادت للحوار حول ما جرى االتفاق عليه

 أمينهــا العــام رمضــان  برئاســة ،أعلنــت حركــة الجهــاد اإلســالمي فــي فلســطين أن وفــدها إلــى مصــر
فـي  ت،وذكـر ، اجتمع في القاهرة مع رئيس جهـاز المخـابرات العامـة المصـرية خالـد فـوزي  ،عبد هللا

ول المصـــري علـــى جهـــود ومقترحـــات الحركـــة لترتيـــب البيـــت ؤ المســـ أطلـــعبيـــان صـــحفي، أن الوفـــد 
دارة الصراع مع االحتالل. رعاية حوار وطنـي أبدى فوزي استعداد بالده الستضافة و و  الفلسطيني وا 

لمواجهــــــة كــــــل التحــــــديات  ،فلســــــطيني جديــــــد مــــــن أجــــــل ترتيــــــب البيــــــت الفلســــــطيني مــــــن الــــــداخل
 .106واالستحقاقات القائمة

  مؤتمر أمـام الفيـديو كـونفرانس فـي كلمـة نقلـت عبـر ، بنيامين نتنيـاهواإلسرائيلي جدد رئيس الوزراء 
الـــذي دعـــت لـــه  للســـالم الـــدولي للمـــؤتمر رفضـــه ،لليهـــود فـــي شـــمال أمريكـــا، المنعقـــد فـــي واشـــنطن

 .107فرنسا
 قــانون التســوية. ،فــي قــراءة أولــى ،نجــح االئــتالف الحكــومي اإلســرائيلي فــي أن يمــرر فــي الكنيســت 

 —بيـــنهم نتنيـــاهومـــن — نائبـــا   58تحويـــل مشـــروع القـــانون إلـــى لجنـــة الكنيســـت بعـــد تصـــويت  وتـــم  
 .108نائبا   50ومعارضة  ،لصالحه
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 س من المحكمة اإلسرائيلية العليـا السـماح لهـا بهـدم منـازل فلسـطينية طلبت بلدية االحتالل في القد
لبلديـــة مـــن المحكمـــة لوطلـــب المستشـــار القـــانوني  فـــي ضـــاحية بيـــت حنيـــا شـــمال القـــدس المحتلـــة.

 .109مبنى شيدت حسب ادعائه بصورة مخالفة للقانون  14 السماح بتنفيذ أوامر هدم لـ
  الفرصـــة قـــد تضـــاءلت لعقـــد مـــؤتمر الســـالم الـــدولي فـــي ن "إ ،الـــرئيس الفرنســـي فرانســـوا هوالنـــدقـــال

وأوضـح هوالنـد،  باريس الشهر المقبل على ضوء نتائج االنتخابات الرئاسية في الواليـات المتحـدة".
 الظـروف الراهنـة". بـأن "اإلدارة الحاليـة فـي واشـنطن لـن تشـارك بـالمؤتمر فـي ظـل   لـه، في تصـريح

لــــد ترامــــب، بتنفيــــذ مــــا صــــرح بــــه خــــالل حملتــــه اب، دونورأى أن "قيــــام الــــرئيس األمريكــــي المنتخــــ
بــين الجــانبين اإلســرائيلي  االنتخابيــة ســيؤدي إلــى فشــل الجهــود الدوليــة لــدفع العمليــة الســلمية قــدما  

 .110والفلسطيني"
  واألنشـــطة اإلنمائيـــة فـــي األراضـــي الفلســـطينية  اإلنســـانيةمنســـق األمـــم المتحـــدة للمســـاعدات قـــال

ميدانية تفقد خاللها سـير العمـل فـي معبـر رفـح البـري، "إن الكثيـر مـن  خالل جولة ،روبرت بايبر
ن الفلسطينيين هنا في غزة ال يتمتعون بالحق اإلنساني بالتنقل  الحاالت اإلنسانية بحاجة للسفر، وا 

ــذين شــاهدتهم هنــا فــي المعبــر، هــدفهم واحــد والســفر". أو  ،إمــا العــالج ؛وقــال بــايبر "كــل النــاس ال
 .111وهي أبسط الحقوق" ،أو مواصلة دراستهم ،مشاهدة أهليهم

 17/11/2016، الخميس

  أنـــه ال يمكـــن بـــأي حـــال مـــن  ،رصرصـــو  الســـابق لمجلـــس القضـــاء األعلـــى الفلســـطيني الـــرئيسأكـــد
الظــروف الحاليــة، وشــدد فــي الوقــت ذاتــه علــى  األحــوال أن يعــود إلــى القضــاء الفلســطيني فــي ظــل  

: "لدي  تصميم بعدم العودة لقضاء ثقافته القضائية روقال صرصو  تمسكه بمنصبه رئيسا  للمجلس.
تغول السلطة القضائية بطريقة فجة" في الضفة الغربية، منوها  إلى أن هناك بعض  صفر في ظل  

 .112القضاة ممن يتماهون مع أجهزة أمن السلطة في هذا الجانب
 لي فــي الضــفة الغربيــة مــأمون أبــو شــهال المــديرة القطريــة للبنــك الــدو  الفلســطيني أطلــع وزيــر العمــل

نتيجـــة السياســـات  ،، علـــى الوضـــع االقتصـــادي الصـــعبMarina Wes وقطـــاع غـــزة مارينـــا ويـــس
ألف عاطـل عـن  400حو نوأكد خالل اللقاء وجود  ومؤسساته. الشعب الفلسطينياإلسرائيلية بحق 

الفقــــر فــــي مختلـــــف  ألــــف أســــرة تعــــيش تحــــت خــــط   320، والضــــفة الغربيــــة والقطــــاعالعمــــل فــــي 
 .113حافظاتمال
   كـــل حجــــر  ،اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمــــة التحريـــر الفلســـطينية وصـــف صـــائب عريقـــات، أمــــين ســـر"

بأنـــه غيـــر  حتـــى هـــذا اليـــوم، 1967اســـتيطاني وضـــع علـــى األرض الفلســـطينية المحتلـــة منـــذ عـــام 
 .114االستيطان باطلة والغية وغير مقبولة" شرعي". وأكد عريقات أن "محاوالت شرعنة
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 ــرت وســائل اإل عــالم اإلســرائيلية فضــيحة  جديــدة طالــت رئــيس الحكومــة بنيــامين نتنيــاهو ورجالــه فج 
وتـــدوُر  التـــي تجـــري المفاوضـــات حاليـــا  بشـــأنها. ،غواصـــات مـــن ألمانيـــاثـــالث حـــول صـــفقة شـــراء 

رهـــا تحقيـــقة فـــي صـــحيفة معـــاريف، وتناولتـــه بعـــدها كـــل وســـائل اإلعـــالم، حـــول  الفضـــيحة التـــي فج 
رئــيس مجلــس األمــن القــومي اإلســرائيلي بالشــركة األلمانيــة التــي تنــتج  عالقــة نائــب القــائم بأعمــال

معطيــات تشــيُر كــذلك إلــى تــور ط هــذا الرجــل أيضــا  بعالقــة مــع شــركات الغــاز نشــرت الغواصــات. و 
والجـيش اإلسـرائيلي إلـى  ،ومجلـس األمـن القـومي ،واضطرت رئاسة الوزراء اإلسـرائيلية اإلسرائيلية.

 .115ف كلٍ  منها من الفضيحة الجديدةإصدار بيانات توضح مواق
 ـــدة ـــات جدي ـــزمين بالخدمـــة  ،نشـــرها الجـــيش اإلســـرائيلي ،أظهـــرت معطي تراجـــع حماســـة الشـــبان المل

وبحسـب  العسكرية لالنخراط في هذه الخدمة، كما تراجعـت الحافزيـة للخدمـة فـي الوحـدات القتاليـة.
ملـــزمين بالخدمـــة العســـكرية لـــم ال عامـــا   18الــــ  مـــن الشـــبان فـــي ســـن   %28.1هـــذه المعطيـــات، فـــإن 

 .116%41.9يمتثلوا في قاعدة التجنيد، وكانت هذه النسبة بين الشابات 
  أيام. وقال الشـيخ كمـال خمسة  بدأه قبل الذيأوقف الشيخ رائد صالح إضرابه المفتوح عن الطعام

، ألخضـراخطيب، رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية داخل الخـط 
"لقد أوقف الشيخ رائد إضرابه عن الطعـام، اسـتجابة لطلـب لجنـة المتابعـة العليـا  :ألناضولوكالة ال

أن "المطالـــب التــي خــاض الشـــيخ رائــد علــى أساســـها مضــيفا   ،للجمــاهير العربيــة ولجنـــة الحريــات"
 . 117كانت احتجاجية على ظروف المعتقلين ولم تكن مطالب خاصة به" ،إضرابه

 إنـه  بـدفء العالقـات بـين القـاهرة وتـل أبيـب، وقـال ديفـد غـوفرينير اإلسرائيلي في مصر أشاد السف
ر ُســل م األولويــات فــي الشــارع المصــري  االقــول الجــ ُيمكــن  .زم إن القضــية الفلســطيني ة لــم تُعــد تتصــد 

 د  ُتعــ "إسـرائيل"ن إوتـابع غـوفرين قــائال  فـي مقــاٍل نشـره فــي صـحيفة يــديعوت أحرونـوت اإلســرائيلية، 
ــف ضــد   لــدى المصــريين عــامال  أساســيا  فــي جلــب االســتقرار للمنطقــة، بســبب حربهــا التــي ال تتوق 

 غـوفرينوخُلص  حماس وضد  تنظيماٍت إرهابيٍة أخرى في الشرق األوسط، على حد  وصفه. حركة
إلــى القــول إنــه قبــل أربعــة عقــود لــم نحلــم بــأن نصــل إلــى هــذا الُمســتوى مــن التعــاون األمنــي مــع 

 .118مصر
 18/11/2016، الجمعة

  استشـهد شــاب فلســطيني وأصــيب عـدد آخــر خــالل مواجهــات مـع قــوات االحــتالل اإلســرائيلي شــرق
 .119مخيم البريج وسط قطاع غزة

 الثانيــة علــى  الحــرب ذكــرى  فــي اإلســالمي، الجهــاد لحركــة العســكري  الجنــاح ،القــدس ســرايا كشــفت
 أنفــاق أحــد فــي جديــدة صــواريخ تجهيــزهم خــالل عناصــرها يظهــر ،قصــير فيــديو مقطــع عــن غــزة،

 .120المقاومة
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  في حسابه في تويتر، أن البيت اليهودي ووزير التعليم اإلسرائيلي، نفتالي بينت حزبرئيس كتب ،
أنه يعـرف ب قوله وتابع بينت ".ولن يبيع أمن إسرائيل مقابل المال أبدا   ،"رئيس الحكومة ليس فاسدا  
 .121""وتوجد خصومة سياسية وخالفات بيننا، لكنه ليس فاسدا   ،أعوام ةنتنياهو منذ أكثر من عشر 

  أفيحــاي منــدلبليط ةالمستشــار القــانوني للحكومــة اإلســرائيليإســرائيلية أن  صــحفيةذكــرت مصــادر ،
، يدرسـان ثالثـة حلـول قضـائية تسـمح بــ"تبييض" البـؤر االسـتيطانية دون إيليـت شـاكيد عـدلووزيرة ال

وعـالوة علـى اسـتخدام "أمـالك الغـائبين"، فإنـه  ه االئـتالف الحكـومي.استخدام القانون الـذي يـدفع بـ
 تجري دراسة إمكانية اعتبار المستوطنين في الضفة الغربية "سكانا  محليين"، كما تجري دراسة حل  

 .122آخر وهو إقامة جهاز تعويض مماثل لما اتبع في قبرص، وحظي بمصادقة المجتمع الدولي
 لـن  1948فـي ختـام جلسـتها الطارئـة، أن فلسـطينيي ، 1948ا لفلسـطينيي أعلنت لجنة المتابعة العليـ

جماهيرنــا "وقالــت المتابعــة إن  .يلتزمــوا بالقــانون العنصــري، الــذي تنــوي الحكومــة اإلســرائيلية إقــراره
المســاجد وأجــراس  أذانالعربيــة وشــعبنا كلــه، لــن يحتــرم القــانون الــذي يفســح المجــال أمــام إســكات 

. وقـررت ودينيـا   وسياسـيا   يس المتابعة محمد بركة إن هـذا القـانون سـاقط أخالقيـا  . وقال رئ"الكنائس
سلســلة مــن النشــاطات الكفاحيــة، بمــا لجــدول وضــع المتابعــة، ترقــب قــرارات الحكومــة اإلســرائيلية، و 

 .123القانون كليا   سن   يوم غضب، في حال تم   إعالنفيها 
  منــع  اإلســرائيليلــى محــاوالت ســلطات االحــتالل ع الناصــرة أذان العشــاء؛ ردا  مدينــة رفعــت كنــائس

 .124في المساجد األذان
  األمريكيــة ســراح األســير الفلســطيني لــديها راشــد الزغــاري، بعــد اعتقــال دام  الســلطاتأطلقــت

 .125قل إلى موريتانيا، ونُ عاما   16
 19/11/2016، السبت

 ظـــر تســـلم الـــرئيس " تنتإســـرائيلالنقـــاب عـــن أن " األســـبوعيةالعبريـــة  كشـــفت صـــحيفة كـــول هعيـــر
ألـــف وحـــدة  30كـــي الجديـــد دونالـــد ترامـــب منصـــبه، للبـــدء بتنفيـــذ مخططـــات لبنـــاء أكثـــر مـــن ياألمر 

ألــــف وحــــدة  15يشــــمل المخطــــط الصــــهيوني بنــــاء حيــــث  اســــتيطانية جديــــدة فــــي القــــدس المحتلــــة.
عطــروت،  -قلنــديا، وآالف الوحــدات فــي المنطقــة الصــناعية قلنــديا  -اســتيطانية فــي مطــار القــدس

 .126يلوجو تي راموت عمر مئات الوحدات في مستو 
 مدرسـة جديـدة  15غـزة زيـاد ثابـت أن الـوزارة سـتفتتح قطـاع أكد وكيـل وزارة التربيـة والتعلـيم العـالي ب

2017/2018وستكون تحت الخدمة بداية العام الدراسي المقبل 
127. 

 ن أ يــر الفلســطينية،، التابعــة لمنظمــة التحر أفــاد تقريــر صــادر عــن هيئــة شــؤون األســرى والمحــررين
هـم مـن أسـرى  ،أسـير سؤعة  الف  نحـووالذين يبلغ عددهم  ،من األسرى القابعين في السجون  57%

مـن أسـرى حركـة  عامـا  هـم 20من األسرى القدامى الذين يقضون أكثر من  %90ن أو  ،حركة فتح
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يقضـون  ممـن %50 نحـون إوقالـت الهيئـة  وعلى رأسهم عميـد األسـرى وأقـدمهم كـريم يـونس. ،فتح
 .128لمرات عدة ينتمون لحركة فتح أوبالسجن المؤبد لمرة واحدة  أحكاما  

 هــدد ومــن جهتــه فقــد  ن.اذاأل قــانون  باســتثناء "صــافرة الســبت" مــن اإلســرائيلي وزيــر الصــحة طالــب
اسـتثناء  عضو الكنيست العربي أحمد الطيبـي بـاللجوء إلـى المحكمـة العليـا اإلسـرائيلية فـي حـال تـم  

 .129القانون  ت" من نص  "صافرة السب
  طفال  فلسطينيا  تقل أعمارهم عن  350قال نادي األسير إن قوات االحتالل اإلسرائيلي تحتجز نحو

 فـي بيـان ،وأوضـح النـادي فتاة قاصر في سجونها، بـين محكـومين وموقـوفين. 12عاما ، بينهم  18
 ســنةل لألطفــال منــذ أواخــر حالــة اعتقــا ألفــي بمناســبة اليــوم العــاملي للطفــل، أنــه وثــق أكثــر مــن لــه

 .130، تركزت معظمها في مدينة القدس المحتلة2015
  فــــي الكــــرك )جنــــوب العاصــــمة  16الـــــ منعــــت الســــلطات األردنيــــة إقامــــة مهرجــــان نصــــرة األقصــــى

ـــ وقـــال األمـــين العـــام لحـــزب جبهـــة العمـــل اإلســـالمي محمـــد الزيـــود إن "مـــا جـــرى مـــن منـــع  ان(.عم 
عتــداء علــى خيمــة المهرجــان وا غراقهــا بالميــاه، مــا هــو إال لمهرجــان األقصــى الســادس عشــر، واال

 .131خرق للقانون ولسيادته، من جهة يفترض أن تلتزم بالقانون وأن تحافظ على تنفيذه"
   فـي الجهـة الغربيـة لمخـيم عـين الحلـوة  إسـمنتيتشييد جـدار بالسلطات اللبنانية  الكشف عن قيامتم

صـبحي أبـو عـرب في لبنـان من الوطني الفلسطيني وقال قائد قوات األ في صيدا جنوب لبنان.
 إن أعمــال البنــاء بــدأت بالفعــل فــي منطقــة البســاتين بعــد قــرار اتخذتــه القــوى األمنيــة اللبنانيــة.
وأضـــاف أبـــو عـــرب أن "عمليـــة تشـــييد الجــــدار حصـــلت بعلـــم وتنســـيق بـــين القـــوى والفصــــائل 

االتفـاق علـى اسـتحداث  يـث تـم  الفلسطينية من جهة، وبين الجيش اللبناني مـن جهـة أخـرى، ح
ـــة المشـــتركة الفلســـطينية منيـــر  هـــذا الجـــدار خـــارج أراضـــي المخـــيم". وقـــال مســـؤول القـــوى األمني

 .132إن "القوى الفلسطينية اجتمعت بقيادة الجيش ومخابراتها واتفقت على مسار المشروع" ،المقدح
 20/11/2016، األحد

 اس، مســاعي الســلطات اإلســرائيلية لمنــع رئــيس المكتــب السياســي لحركــة حمــ ،وصــف خالــد مشــعل
وأكـد مشــعل أنـه "لـن يكـون هنــاك اسـتقرار بالمنطقـة إال بنيــل  "لعــب بالنـار". بأنـهذان فـي القـدس األ

 .133الشعب الفلسطيني حقوقه ورحيل االحتالل"
  أن انعقـاد المـؤتمر مـا زال قائمـا   ،جـايمحمـود أبـو اله ،فـتحأكد الناطق باسم المؤتمر السابع لحركة 

قليمية عربيةتدخالت أطراف  من رغمبال، 2016تشرين الثاني/ نوفمبر في موعده نهاية   لتأجيله. وا 
أن اللجنـــة التحضـــيرية للمـــؤتمر تقـــوم بالتواصـــل بشـــكل فـــردي مـــع أعضـــاء  إلـــىوأشـــار أبـــو الهيجـــا 

ــذين سيحضــرونه، حيــث وصــل عــددهم  ، مؤكــدا  أن الســقف األعلــى ا  عضــو  1,375 إلــىالمــؤتمر ال
 .134تتعلق في هذا األمر إشكاليةعضو، وال  400,1مشاركين لعدد ال
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  قــال نبيــل شــعث، عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح "إن البرنــامج السياســي المقــدم إلــى المــؤتمر
ولو أنه يترك اإلمكانية للعودة إلى التفاوض في حال تلبية  ،العام السابع لحركة فتح ليس تفاوضيا  

رنـــامج مواجهــة ال عنفيـــة مــا زالـــت مركـــزة علــى النضـــال الشـــعبي وبالتــالي هـــو ب .متطلبــات محـــددة
والحـراك الــدولي، ويشــرح بالتفصـيل دور الحركــة فــي النضـال الشــعبي والحــراك الـدولي ويركــز علــى 

 .135المقاطعة الشاملة"
 أسامة حمـدان إن "االتصـاالت بـين حركتـه ومصـر  حماس في حركةمسؤول العالقات العربية  قال

"وجود بعض االنفراجات التـي حـدثت فـي اآلونـة األخيـرة فـي موضـوع معبـر  ؤكدا  ما تزال قائمة"، م
ن الحركة "طرحت رؤية واضحة فيما يتعلق بمعبر رفح تتمحور حول ثالث نقاط؛ أوأضاف  رفح".

أن يبقــى مفتوحــا  بشــكل دائــم لصــالح  تتمثــل فــي التعامــل معــه علــى أنــه معبــر عربــي عربــي، وال بــد  
 .136لمصري"الشعبين الفلسطيني وا

  علـى حـدود مخـي م  صبحي أبـو عـرب أن الجـدارفي لبنان قائد قوات األمن الوطني الفلسطيني أكد
ســنوات، وقــد أطلعنــا علــى الخريطــة،  10كمــا ســمعنا مــن الدولــة اللبنانيــة، مقــرر منــذ "عــين الحلــوة 
ضــمن وأضــاف أن الجــدار "يقــع ضــمن األراضــي اللبنانيــة ولــيس  هــذه اللحظــة". إلــىوجــرى تأجيلــه 
. واستبعد أبو عرب أن يؤدي بناء الجـدار لهـدم جسـور الثقـة التـي بنيـت مـع الدولـة "أراضي المخيم

ده يأن تشــيإلــى ا  شــير اللبنانيــة بعــد عمليــة تســليم المطلــوبين مــن المخــيم أخيــرا  إلــى القــوى األمنيــة، م
لمخيم ولحماية ، هو لحماية ااألجهزة"كما سمعنا من الدولة، ومدير مخابرات في الجنوب، وبعض 

بل يقع في المنطقـة الجنوبيـة الغربيـة لـه  ،الجيش في الوقت ذاته. والجدار ليس حول كامل المخيم
 .137ومن طرف البساتين المحاذية للطريق الجنوبية الساحلية"

  فـــي المفاوضـــات تـــه، "فـــي مســـتهل جلســـة لحكوم ،بنيـــامين نتنيـــاهو اإلســـرائيلي الـــوزراءقـــال رئـــيس
 التوصـل إلـى اتفـاق سـالم بـين البلـدين يصـمد حاليـا   تـم   ،ت بين إسـرائيل ومصـرالمباشرة التي أجري

 .138"ما يقرب من أربعة عقود تحت قيادة الرئيس المصري السيسي الشجاعة
  أن ديــوان رئاســة وزراء االحــتالل يــدرس احتمــال إدخــال تغييــرات علــى  العبريــةاإلذاعــة  موقــعذكــر

صر الحظر على الفتـرة بـين السـاعة الحاديـة عشـرة لـيال  صيغة مشروع قانون منع رفع األذان، ليقت
 إلـىأنـه يسـعى مـن خـالل ذلـك الرئاسـة ونقلـت اإلذاعـة العبريـة عـن ديـوان  .وحتـى السـابعة صـباحا  

كتلة يهود التـوراة )يهـدوت أن  إضافة إلىالقانون لئال ترفضه المحكمة العليا،  مشروعتليين صيغة 
 .139"حرمة يوم السبت"ببدء  إيذانا  الصفارات  يستثني استخدام ،تطالب بإضافة بند إليه هتوراة(

  كشــف فريــق الرصــد والتوثيــق فــي مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية أنــه اســتطاع توثيــق
 .140في سورية زمةمنذ بداية األ استشهدواطفال  فلسطينيا   211بيانات 

  ُحــو ن، أي مــا نســبته 2,207,535حــو نب 2016 ســنةر عــدد األطفــال فــي فلســطين حتــى منتصــف قــدَّ ي
أنثـــى، بحســـب تقريـــر لمركـــز اإلحصـــاء  1,080,252ذكـــر، و 1,127,283مــن الســـكان، مـــنهم  45.8%
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، واإلنــــاث 650,709وبحســــب التقريــــر، بلــــغ عــــدد األطفــــال الــــذكور فــــي الضــــفة الغربيــــة  الفلســــطيني.
، 455,932إلنـاث فـي حـين بلـغ عـدد ا ،476,574 ، أما في قطاع غزة، فقد بلـغ عـدد الـذكور624,320

 .141من سكان الضفة الغربية %4.43من سكان قطاع غزة، مقابل  %6.49حيث يشكل األطفال 
 ملـف الماضـي وفـتح صـفحة جديـدة  حان الوقـت لطـي   نهإ أردوغانالرئيس التركي رجب طيب  قال

حـديث  فـي أول ،أضاف، في حـديث للقنـاة الثانيـة التليفزيونيـةو  ."إسرائيل"في العالقات بين بالده و
ا تـزال تخـيم علـى هـذه ممافي مرمرة سفينة  أحداثأن  ،عاما   13عالم إسرائيلية منذ إ له مع وسائل 

نمـا جهـة سياسـية نشـأت  ،نه ال يرى فـي حركـة حمـاس "حركـة إرهابيـة"إ أردوغانقال و  العالقات. وا 
ن المفقــودين وبشــأن الجنــود اإلســرائيليي ويســعى معهــا لتحقيــق الســالم بالمنطقــة. ،العتبــارات وطنيــة

بغزة، أشار إلى أنه لم يكن من ضمن شروط صفقة المصالحة مع تل أبيـب، لكنـه أبـدى اسـتعداده 
 .142لحل هذه القضية هفي إطار الحديث بينه وبين بنيامين نتنياهو لبذل قصارى جهد

 خــالل "المــؤتمر النقــابي األوروبــي الفلســطيني"  ،طالــب اتحــاد نقابــات عمــال دول االتحــاد األوروبــي
ــــع  ،بروكســــلبالــــذي عقــــد  ـــــ"تحمل مســــؤولياتها والوقــــوف أمــــام حكوماتهــــا لمن ــــة ب النقابــــات األوروبي

الشـــــركات األوروبيـــــة مـــــن التعامـــــل مـــــع نظيرتهـــــا اإلســـــرائيلية، وأن توقـــــف التبـــــادل التجـــــاري مـــــع 
  .143إسرائيل"

 21/11/2016، اإلثنين

  ازل الـــذي شـــرعت الحكومـــة ن الجـــدار العـــإإلنســـان فـــي بريطانيـــا اقالـــت المنظمـــة العربيـــة لحقـــوق
 والحرمـان ،والبـؤس ،وسـيعمق مـن الغربـة ،اللبنانية ببنائـه حـول مخـيم عـين الحلـوة لـن يعـزز األمـن

 .144الذي يعيشه الفلسطينيون داخل المخيم
 إنــه يواصــل محاولــة الــدفع نحــو  ،قــال رئــيس الحكومــة بنيــامين نتنيــاهو خــالل جلســة لــوزراء الليكــود

أراض تعــود كمــا يبــدو لســكان  إلــىمــن خــالل نقــل بيــوت الســكان  ،ةعمونــبــؤرة  إخــالءيمنــع  حــل  
ـــــي  ـــــي الماضـــــي لكـــــنهم تركوهـــــا ف أراضـــــيهم "أمـــــالك ُعـــــدَّت و  ،1967فلســـــطينيين عاشـــــوا هنـــــاك ف

 .145غائبين"
  الـذي يرمـي لحظـر اسـتخدام مكبـرات الصـوت فـي المسـاجد  اإلسـرائيليتركيا مشـروع القـانون عد ت

ـــر مقبـــول". ـــال  لرفـــع األذان "غي ـــوزراء التركـــينوق ـــاطق باســـم الحكومـــة ،ائـــب رئـــيس ال ـــان  ،الن نعم 
 .146"إهانة لثقافة وماضي وتاريخ القدس" اإلسرائيليمشروع القانون  إن ،كورتولموش

   الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وذلك في اللجنة الثالثـة  جرى التصويت على قرار يؤيد حق
د ِمـعتُ ا المتحـدة، وفيـه  لألمـمالتابعة للجمعية العامـة  ،ية"واإلنسانية والثقاف االجتماعية"لجنة الشؤون 

، وجــزر المارشـــال، "إســرائيل"دول )كنــدا، و 7دولــة لصــالح القــرار، وعارضــته  170 بأغلبيــةالقــرار 
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ميرون، ادول عـــن التصـــويت )الكـــ 5وميكرونيزيـــا، ونـــاورو، وبـــاالو، والواليـــات المتحـــدة( وامتنعـــت 
 .147نواتو(ا، و وار، وهندوراس، وتونغاز وكوت دي

 22/11/2016، الثالثاء

  على حاجز قلنديا العسكري شمال مدينة القـدس  اإلسرائيلي بالرصاص فلسطينيا   االحتاللأعدم جنود
 .148والقدس هللا أغلقوا الحاجز الذي يربط مدينتي رام المحتلة بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، ثم  

  ألعضــاء  ستســمح قريبــا   ةأن الشــرطة اإلســرائيلي دانأر أكــد وزيــر األمــن الــداخلي اإلســرائيلي جلعــاد
 .149القيام بجوالت ميدانية داخل ساحات المسجد األقصىبالكنيست والوزراء 

  المقــرب مــن محمـد دحــالن، عــن وجـود ترتيبــات لعقــد  ،عــن حركـة فــتح أشــرف جمعـة النائــبكشـف
ؤتمر الـذي سـيعقد فـي ، غيـر ذلـك المـثوريـا   مؤتمر آخر لحركـة فـتح، سـيفرز لجنـة مركزيـة ومجلسـا  

على القائمين على عقد المـؤتمر الـذي وصـفه  هجوما   ، وذلك بعد أن شن  29/11/2016في رام هللا 
 .150لعدم تمثيله كل أعضاء حركة فتح ،بـ"التجمع"

   ــالي بينــت حــزبرئــيس  قيــامالكشــف عــن تــم ــيم اإلســرائيلي، نفت بزيــارة  البيــت اليهــودي ووزيــر التعل
 ."Zionist Organization of America منظمة صهاينة أمريكـا"عقدته  عا  اجتما هر و نيويورك، وحض

اجتمـــع بينـــت مـــع جهـــات أخـــرى عـــدة، يمكـــن أن تتســـلم مناصـــب فـــي إدارة ترامـــب، ونـــاقش معهـــا و 
 -اإلســرائيلي  والجاليــة اليهوديــة األمريكيـة، والسياســة األمريكيــة إزاء الصــراع "إســرائيل"العالقـة بــين 
التــي و  ،الــدولتين ينــت بــأن تتبنــى اإلدارة الجديــدة خطتــه السياســية كبــديل لحــل  بواقتؤؤ    الفلســطيني.

فلسطيني في أجزاء من الضـفة الغربيـة، إلـى جانـب دفـع خطـوات لفـرض  تتضمن إنشاء حكم ذاتي
 ، فـي"إسـرائيل"السيادة اإلسرائيلية على المناطق األخرى، بشكل تدريجي، كضم معاليه أدوميم إلى 

 . 151أولية مرحلة

 مكن طبيب متخصص في جراحة القلب ومهندس ميكانيكي في قطاع غزة مـن صـناعة أول قلـب ت
 .152ساعات متواصلة بنجاح ست  تمت زراعته في جسد خروف لمدة  اصطناعي،

 حكــم اإلعــدام الصــادر مــن محكمــة الجنايــات لخيــرت الشــاطر، نائــب  المصــرية ألغــت محكمــة الــنقض
، عبــد العــاطيوأحمــد  البلتــاجيوالقيــاديين بالجماعــة محمــد  ،المســلمين اإلخــوان العــام لجماعــة مرشــدال

العام  مرشدال ،ومحمد بديع ،يكما ألغت حكم السجن المؤبد الصادر بحق الرئيس األسبق محمد مرس
قضية التخابر مع حركة حماس. وقررت المحكمة إعادة محاكمة المتهمـين أمـام إحـدى  فيإلخوان، ل

 .153أصدرت الحكم األول التيأن تكون مغايرة للدائرة  دوائر محكمة جنايات القاهرة، على
 بــين سـالم اتفـاق إلـى يتوصـل مــن يكـون " أن يـود   أنـه ترامـب دونالــد المنتخـب األمريكـي الـرئيس أعلـن 

كوشنر  جاريد ابنته زوج أن وأضاف ".عظيما   إنجازا   هذا سيكون " ترامب وقال ".والفلسطينيين إسرائيل
Jared Kushner154محتملة سالم مفاوضات في بدور يضطلع أن رثوذكسي، يمكنأ يهودي ، وهو. 
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  23/11/2016، األربعاء

 أنفــي بيــان مشــترك،  ،فــؤاد الســنيورة والنائــب بهيــة الحريــري  الــوزراء اللبنــاني األســبق رئــيس أعلــن 
"الجــدار الــذي يجــري تشــييده للفصــل بــين مخــيم عــين الحلــوة ومحيطــه هــو مســتنكر ومرفــوض مــن 

جميع أهالي مدينة صيدا، ألنه يتسبب بحال من التشنج واالحتقان نعتقد أن لبنان قبلهما ومن قبل 
 .155ما في هذه الظروف الدقيقة"بغنى عنها، ال سي  

 ا تـزال مسـتمرة بتـدمير مـ "إسـرائيل"ن إ ردينـة أبـونبيل الفلسطينية  السلطة باسم رئاسة المتحدث قال
مفاوضـات قائمـة علـى  إلـىالعودة  أو ،بيعتهاط إلىمناخ مناسب لعودة الحياة  إيجادأي فرصة أو 

الحـديث عـن أي  إن، قـائال   ردينـة أبـووتـابع  الـدولتين. علـى قـرارات حـل   أوقرارات الشرعية الدوليـة 
بهــا مــا لــم يوافــق  ن الشــعب الفلســطيني غيــر معنــي  إفــ ،إقليميــةالحــديث عــن ترتيبــات  أوحكــم ذاتــي 

 .156عربية والدولية مصيره الموتال يقوم على الشرعية ال حل   ن أي  أ، و عليه
 ـــ ب عضـــو المكتـــب السياســـي لحركـــة حمـــاس خليـــل الحيـــة بـــإعالن الـــرئيس التركـــي رجـــب طيـــب رح 

في ملف الجنود اإلسرائيليين األسرى لدى حماس،  ،"إسرائيل"بين حماس و للتوسطأردوغان استعداده 
 .157اطة لصفقة جديدةوس لكنه اشترط أن يلتزم االحتالل بصفقة وفاء األحرار حتى تنجح أي  

  ،تعــرض غــالبيتهم لقــرارات كــان قــد عقــد قيــاديون مــن حركــة فــتح مــن الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة
فــي رام هللا، هــاجموا فيــه المــؤتمر الســابع للحركــة ووصــفوه  صــحفيا   مــؤتمرا  فصــل وتجميــد ســابقة، 

 .158ونه حفلة""ألنه ال يتعدى ك رفض مدخالته كافةأكدوا و  ،وتبرؤوا من منظميه ،بـ"الحفلة"
  أعلــن رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو أن حكومتــه طلبــت المســاعدة مــن روســيا واليونــان

 . وذكر بيان صادر عن مكتـب نتنيـاهومن البالد وكرواتيا في إخماد حرائق اندلعت بأنحاء متفرقة
 . 159لطلب نتنياهو، ووعدت بإرسال طائرات مكافحة حرائق هذه الدول استجابتأن 

 مدرســة فــي الضــفة  2,914أن هنــاك  الفلســطينية أظهــر تقريــر أصــدرته وزارة التربيــة والتعلــيم العــالي
 ،مدرســـة حكوميـــة 2,135، بينهـــا (فـــي قطـــاع غـــزة 720فـــي الضـــفة و 2,194)الغربيـــة وقطـــاع غـــزة 

ـــرواتابعـــة لوكالـــة األ 353و بلـــغ عـــدد المعلمـــين فـــي المـــدارس بكافـــة مراحلهـــا و  خاصـــة. 426و ،ون
 .160في قطاع غزة 23,046في الضفة الغربية و 43,090ومعلمة، منهم  معلما   66,136

  دعا القادة العرب واألفارقة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى ضرورة القيام بذلك في وقت
فريقيـة ختام أعمال القمة العربيـة اإل وطالب القادة في اإلعالن الخاص بفلسطين، الصادر في قريب.
ـــ ،ة فـــي مـــاالبو، مجلــس األمـــن الـــدوليالرابعــ لم واألمـــن بـــأن يتحمــل مســـؤولياته فـــي الحفــا  علـــى الس 

القـــادة الـــدول  وحـــث   اإلســـرائيلي بجميـــع جوانبـــه. -العربـــي  الـــدوليين، واتخـــاذ خطـــوات لحـــل الصـــراع
 .161اتعمر األعضاء على مقاطعة البضائع والمنتجات التي يتم إنتاجها وتصديرها من المست

  قدعا  "إسـرائيل"الخاص لألمـم المتحـدة لعمليـة السـالم فـي الشـرق األوسـط نيكـوالي مالدينـوف  المنس 
ات عمر إلــى االنصــياع للــدعوات المتكــررة لوقــف البنــاء غيــر القــانوني للوحــدات الســكنية فــي المســت

 .162بالضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك شرقي القدس
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 إلنسانية، ومنسق اإلغاثة الطارئة، ستيفن أوبراينطالب وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون ا 
Stephen O'Brienبضــمان دخــول مــواد  "إســرائيل"بــإلزام  ،، فــي كلمتــه أمــام مجلــس األمــن الــدولي

 . 163اإلعمار واإلغاثة إلى قطاع غزة
  24/11/2016، الخميس

 كعمـل" معـه عامـلالت سـيتم متعمـد حريـق أي   أن من اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الوزراء حذر رئيس 
 أردان جلعـاد الـداخلي األمـن وزيـر قـال جهتـه، مـن ."كإرهـابي ذلـك علـى الفاعـل وسيعاقب إرهابي،

 .164فاعل بفعل نشبت األقل على الحرائق في "إسرائيل" نصف إن
  لمنظمــة التحريــر الفلســطينية اســتعدادها للتعــاون مــع إدارة الــرئيس األمريكــي  التنفيذيــةأبــدت اللجنــة

فـي بيـان صـحفي  ،وأكدت اللجنـة .1967نالد ترامب، لتحقيق مبدأ الدولتين على حدود المنتخب دو 
للقــرارات  اســتنادا   ،قضــايا الوضــع النهــائي كافــة بعــد اجتمــاع عقدتــه فــي رام هللا، علــى ضــرورة حــل  

 .165الشرعية الدولية ذات العالقة
 فلسـطين سـتقدم المسـاعدة اللـواء يوسـف نصـار أن دولـة  الفلسـطيني أعلن مدير عام الـدفاع المـدني

 .166"إسرائيل"في إخماد الحرائق المندلعة في عدة مناطق في 
  ــد مشــعل ــانيين إلــى ســرعة وقــف  المســؤوليندعــا رئــيس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس خال بنــاء اللبن

لغائــه رئــيس ، خــالل اتصــاالته بكــل مــن وأوضــح مشــعل، الجــدار الــذي يبنــى حــول مخــيم عــين الحلــوة وا 
اللبنــاني نبيــه بــري، ورئــيس الــوزراء اللبنــاني تمــام ســالم، ورئــيس الحكومــة المكلــف ســعد مجلــس النــواب 

وعلـى العالقـات األخويـة التـي تـربط  ،خطورة هـذا اإلجـراء علـى أوضـاع الالجئـين فـي المخـيم ،الحريري 
 .167وما يعكسه هذا الجدار من صور ودالالت سلبية ،الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني

 س لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيـة محمـد بركـة، حملـة التحـريض التـي يقودهـا رئـيس دان رئي
الجمــــاهير  اإلســــرائيلي بنيــــامين نتنيــــاهو، ووزراؤه وعــــدد مــــن المســــؤولين، ضــــد   االحــــتاللحكومــــة 
وقــال  العــرب بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، بــالوقوف وراء الحرائــق.الفلســطينيين باتهــام  ،العربيــة
فــي بيــان لــه، إن الجمــاهير العربيــة توجــه االتهــام وتــدين نتنيــاهو بعنصــريته وقصــوره، فهــي  ،بركــة

 .168صاحبة البالد والوطن ولن ترضى له أن يحترق 
  نشرت الحكومة الفرنسية، تعليمات تلزم المسـتوردين وشـبكات التسـويق بوسـم منتجـات المسـتعمرات

لمحتلــــة، بمــــا فــــي ذلــــك القــــدس، إضــــافة إلــــى إنتاجهــــا فــــي الضــــفة الغربيــــة ا اإلســــرائيلية، التــــي تــــم  
 .169الجوالن

  25/11/2016، الجمعة

 مطـالبهم، مـع لجيش اللبناني أبلغـتهم بتجاوبهـا قالت القيادة الفلسطينية الموحدة في لبنان إن قيادة ا
، أنهــا لهــافــي بيــان  ،وأضــافت القيــادة وأوقفــت العمــل ببنــاء الجــدار فــي محــيط مخــيم عــين الحلــوة.
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األســـبوعين القـــادمين علـــى إعـــداد تصـــور شـــامل للتعامـــل مـــع الوضـــع األمنـــي فـــي ســـتعمل خـــالل 
 وخصوصا  في مخيم عين الحلوة، بما يحقق األمن واالسـتقرار فـي المخيمـات والجـوار. ،المخيمات

"ال وجــود ألي قــرار بإقامــة قالــت فيــه:  بيانــا   مديريــة التوجيــه - اللبنــاني الجــيش قيــادةأصــدرت كمــا 
المخــيم ومحيطــه، ومــا يبنــى هــو ســور حمايــة متفــق عليــه مــع القــوى الفلســطينية، هــذا الجــدار بــين 

ويهدف إلى الحفا  على سالمة المخيم ومنع تسلل اإلرهابيين إليه أو الخروج منه، باإلضـافة إلـى 
 .170إغالق األنفاق المؤدية إلى بساتين المواطنين

 ن "المخيمـات لـم ولـن تكـون خنجـرا  ، ألهـا فـي بيـان ،أكدت قيادة فصـائل منظمـة التحريـر فـي لبنـان 
فــي الخاصــرة اللبنانيــة"، وشــكرت "قيــادة الجــيش ومديريــة المخــابرات التــي اســتجابت لمطلــب القيــادة 
السياســية الفلســطينية وقــف العمــل ببنــاء الجــدار، فــي إطــار إفســاح المجــال أمــام الفصــائل والقــوى 

لجة كـل القضـايا األمنيـة داخـل المخـيم، الوطنية واإلسالمية الفلسطينية لوضع دراسة تفصيلية لمعا
 . 171بما يضمن الحفا  على استقرار أمنه والجوار"

 رفـض  ،في القاهرة 32 في كلمته خالل افتتاح الدورة الـ ،أكد وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك
وفـــي مقـــدمتها قـــانون اعتقـــال ومحاكمـــة األطفـــال  ،"إســـرائيل"التشـــريعات العنصـــرية التـــي تصـــدرها 

 .172ومشروع قانون منع األذان في القدس والمسجد األقصى ،فلسطينيينال
 عســكري شــمالي الي، علــى حــاجز مخــيم شــعفاط ســرائيلاستشــهد شــاب برصــاص قــوات االحــتالل اإل

 يحمـل سـكينا   كـان هإنـ ،المتحدثـة باسـم شـرطة االحـتالل لوبـا السـمري وقالـت  شرق القدس المحتلة.
 .173حاجزاليلي على حاول طعن أحد أفراد األمن اإلسرائ

  أثنـــاء جولتـــه فـــي قاعـــدة ســـالح الطيـــران فـــي فـــي  ،نتنيـــاهواإلســـرائيلي بنيـــامين  الـــوزراءرئـــيس قـــال
إنه باستثناء حاالت قليلة من حرائق سببها اإلهمال، فإن الجزء األكبر منها كان متعمـدا ، ، الشمال

فـــي  علــى تقــديم الــدعم وشــكر نتنيــاهو األردن ومصــر ودول المنطقـــة "ولمســنا هنــا بــذور إرهـــاب".
 .174إطفاء الحرائق

  26/11/2016، السبت

  تتهمهم بـ"الضلوع في إضرام حرائـق، والتحـريض  شخصا   23اعتقال عن اإلسرائيلية  الشرطةأعلنت
ن الشــرطة تــتحفظ إلهــا، علــى إضــرامها"، وقالــت المتحدثــة باســم الشــرطة لوبــا الســمري فــي تصــريح 

عتقــاالت مــن أجـل "الحفــا  علــى سـالمة مجريــات التحقيقــات"، علــى المعلومــات الخاصـة باال حاليـا  
1948 لكنها ذكرت أن المعتقلين من فلسطينيي

175. 
 بنيـامين نتنيـاهو بـرئيس السـلطة الفلسـطينية محمـود عبـاس وشـكره اإلسـرائيلي رئيس الـوزراء  اتصل

طفائيين من أجل تقديم المساعدة في إخماد الحرائق سياراتعلى إرسال   .176إطفاء وا 
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 إن حكومة االحـتالل سـتهدم بيـوت المتسـببين فـي  أردانوزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد ال ق
قولـــه إنـــه ســـيعمل علـــى "تعـــديل التشـــريعات  أردانال العبـــري عـــن اإشـــعال الحرائـــق. ونقـــل موقـــع و 

 .177شخص يدان بإضرام النار" اإلسرائيلية لهدم منزل أي  
 جماليـــة للخســـائر التـــي لحقـــت بـــاالحتالل علـــى إثـــر نشـــرت مواقـــع عبريـــة متعـــددة، حصـــيلة شـــبه إ

لتقارير من جهات إسرائيلية مختصـة نشـرها  ووفقا   على التوالي. ة أيامالحرائق التي استمرت لخمس
فـي ( 2كـم 2.8)دونـم  2,800 ، منهـاالتهمتها النيـران( 2كم 41)دونم  00041,موقع واال العبري، فإن 

وحـــدة ســـكنية،  1,784بمغادرتهـــا، حيــث تضـــررت  هاانمـــن ســـك 1,616والتـــي اضــطر  ،مدينــة حيفـــا
احترقـت ( 2كـم 7.5)دونـم  7,500وأشـارت التقـارير إلـى أن  وحدة باتت غير صـالحة للسـكن. 527و

 .178في منطقة القدس
  إن الجـيش اإلسـرائيلي شـرع منـذ مـدة فـي بـوط حبو أمير  العبري  الاقال الخبير العسكري في موقع و

لـدفع بهـم لحركة حماس في غزة، مـن خـالل تصـميم روبوتـات آليـة  التحضير للمعركة القادمة ضد  
مـــن الجنـــود الحقيقيـــين، خشـــية ســـقوط خســـائر بشـــرية فـــي  فـــي المقدمـــة لمقاتلـــة الفلســـطينيين بـــدال  

 .179صفوف جنودها
  قال المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان إن ما قامت به الحكومـة اللبنانيـة مـن بنـاء جـداٍر مـع

قالــت و  الالجئــين. مثــاال  فاضــحا  لمعاملتهـا العدائيــة ضــد   عــد  ل مخــيم عـين الحلــوة يُ أبـراج حراســٍة حــو 
"إن الجــدران ال تواجــه األســباب  Pam Bailey الســكرتير العــام للمرصــد األورومتوســطي بــام بيلــي

 .180الجذرية للمشاكل، بل تفر ق وتظلم"
  27/11/2016، األحد

  فـي  ي، إن الوضـع األمنـ(عسـكرية اإلسـرائيلية )أمـانهليفي، رئيس شعبة االستخبارات ال هرتزلقال
المقبـــل، وذلـــك علـــى خلفيـــة تقـــوض مكانـــة الـــرئيس  2017 ســـنةسيتصـــاعد خـــالل ، الضـــفة الغربيـــة

فـــي الســـلطة  ةغيـــر مســـتقر  ســـنةكون تســـ 2017 ســـنة الفلســـطيني محمـــود عبـــاس. وقـــال هليفـــي إن
سـترغب حمـاس بتحقيـق  الـذي عبـاسوسـتكون هنـاك جهـات كثيـرة سـتحتج علـى قيـادة  ،الفلسـطينية

 .181"إسرائيل"إلى واقع يضع تحديات أمام وسيؤدي ذلك إنجازات ضده. و 

  م يلحركـة حمـاس خالـد مشـعل إن انتفاضـة القـدس أفشـلت مخطـط تقسـ السياسـيقال رئيس المكتب
، ودفعــــت االحــــتالل إلــــى التراجــــع، لكنــــه يصــــر علــــى اســــتكمال ومكانيــــا   المســــجد األقصــــى زمانيــــا  

خـالل مـؤتمر للجماعـة اإلسـالمية لـه فـي كلمـة مسـجلة  ،مشعل قالو  يجد أي غفلة.مشروعه حين 
نتألم آلالم الشـعب الكشـميري المسـلم ومـا يعانيـه مـن اضـطهاد  إننا"في مدينة كراتشي الباكستانية، 

ذا  على الرغم من أن لنا قضية تشغلنا، ونحن نعلم موقع قضية كشـمير فـي قلـب كـل باكسـتاني، وا 
 .182"في قلوبكم فإن كشمير في قلوبناكانت فلسطين 
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  دعوة بحضـور الجلسـة االفتتاحيـة الـ، الناطق باسم حماس، إن الحركة قررت تلبيـة برهومقال فوزي
قال داوود شهاب، كما  عبر ممثلين من الحركة في الضفة الغربية.، السابع لحركة فتح مؤتمرلل

 جنة القوى الوطنية واإلسـالمية فـيالناطق باسم حركة الجهاد، إن الحركة ستبعث ممثلها في ل
 .183لمؤتمرلرام هللا لحضور الجلسة االفتتاحية 

  تلقــى  إلــى القــاهرة إن وفــد حركــة الجهــاد ،داود شــهاب الجهــاد اإلســالمي حركــة باســمقــال النــاطق
وأكـد شـهاب أن قطـاع غـزة سيشـهد  المصري بتقديم تسهيالت كبيرة لقطـاع غـزة. من الجانب وعودا  

فـتح يـتم مصـرية بـأن  وفـد تلقـى وعـودا  الن أن وبـي   ،مصـرفـي ملـف العالقـات مـع  ةإيجابيـتطـورات 
 .184هوأن يتم تسهيل حركة األفراد والمسافرين عبر  ،معبر رفح على فترات متقاربة ومنتظمة

  رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنيـاهو، فـي أول تعليـٍق لـه علـى اشـتباك جـرى علـى حـدود قال
إننا على أهبة االستعداد بشكل جيـد " :"داعش" من تنظيمرية المحتلة مع خلية هضبة الجوالن السو 

ولـــن نســـمح ألي عناصـــر ســـواء أكانـــت تابعـــة لـــداعش أو لجهـــات معاديـــة  ،علـــى حـــدودنا الشـــمالية
وكانـت هـذه الخليـة قـد  .ة"الحرب الدائرة في سـوري في ظل   ،أخرى بتكريس وجودها بمحاذاة حدودنا

بقصف الخلية من الجو  "إسرائيل"فرد ت  ،من الجيش اإلسرائيلي في الجوالن أطلقت النار على قوة
 .185ما أدى إلى مقتل أربعة من أفرادها

  شـراء  ،باإلجمـاع (كابينيـت)المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون السياسية واألمنية قرر
ئرات التي ستخدم بذلك سيصل عدد هذه الطايصل ل، F35 أو 35أف  طائرة إضافية من طراز 17

 .186طائرة 50إلى  اإلسرائيلي في صفوف سالح الجو

  أعلنت السلطات اإلسرائيلية أن رجال اإلطفاء نجحوا فـي إخمـاد الحرائـق التـي انـدلعت لخمسـة أيـام
شخصــا  أصــيب معظمهــم  122ولــم تتســبب الحرائــق فــي أي وفيــات، لكــن تمــت معالجــة  متواصــلة.

 .187ق خدمات اإلسعافباالختناق نتيجة تنشق الدخان، وف
  طالــب الــرئيس اإلســرائيلي  أردوغــانذكــرت وســائل إعــالم إســرائيلية أن الــرئيس التركــي رجــب طيــب

جـاء  بإعادة النظر في قـانون منـع األذان الـذي تعتـزم الحكومـة اإلسـرائيلية تشـريعه. رؤوفين ريفلين
التركيــة الجويــة فــي للتعبيــر عــن شــكر بــالده علــى المســاعدة بأردوغــان  ريفلــينذلــك خــالل اتصــال 

ستواصل الحفا  على حرية العبـادة لكافـة األديـان، لكنـه  "إسرائيل"ريفلين أن  زعمو  إخماد الحرائق.
 .188ببذل جهوده الستعادة جثامين الجنود اإلسرائيليين التي تحتجزها حركة حماس أردوغانطالب 

  لكشـي ي مليـار  نحـو بلغـت ئيل""إسـراضرار الحرائق فـي أ نأ، غير الرسمية، األوليةالتقديرات تشير 
 The Israel Nature and أعلنت الهيئة اإلسرائيلية للطبيعة والحدائقكما  .مليون دوالر( 520نحو )

Parks Authority  مــــن الغابــــات ( 2كــــم 130)ألــــف هكتــــار  13أن النيــــران أتــــت علــــى أكثــــر مــــن
 .189والمساحات الخضراء
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  28/11/2016، اإلثنين

 بزرفـرموقـع ميـدل إيسـت أو  كشـف Middle East Observer  البريطـاني أن الهـدف مـن إنشـاء سـتة
حصـل  إنـه وقـال الموقـع ."إسـرائيل"في سيناء، هو إيصال مياه النيل إلى  ،غير معلن عنها ،أنفاق

 .190على صور حصرية من مواقع العمل في هذه األنفاق
 كة فــي جهــود إطفــاء الحرائــق بالمشــار  يةفلســطينالســلطة الإن قــرار  الفلســطينية قالــت وزارة الخارجيــة

والتزاماتهــا اإلنســانية، ولــيس طمعــا  فــي تلقــي  ،وقوانينهــا ،مــع مبادئهــا ، جــاء منســجما  "إســرائيل"فــي 
 .191الشكر من الحكومة اإلسرائيلية

  فلسـطين للدراسـات بـأن عـدد نـواب المجلـس التشـريعي المختطفـين لـدى االحـتالل  أسـرى أفاد مركـز
 .192النائب عن محافظة الخليل عزام سلهبارتفع إلى ستة، بعد اعتقال 

  أكـــد النـــاطق اإلعالمـــي باســـم المـــؤتمر الســـابع لحركـــة فـــتح محمـــود أبـــو الهيجـــا، اكتمـــال النصـــاب
فـــي  ،الهيجـــاوأشـــار أبـــو  مـــن األعضـــاء إلـــى رام هللا. %92مـــا نســـبته  بحضـــورالقـــانوني للمـــؤتمر 

مــن أعضــاء  %80وأن عضــو،  1,400مــؤتمر صــحفي، إلــى أن عــدد أعضــاء المــؤتمر وصــل إلــى 
380من أصل  عضوا   250قطاع غزة وصلوا إلى رام هللا، حيث وصل 

193. 
 عيشـــهم ســـبل فـــي غـــزة قطـــاع صـــيادي بمحاربـــة اإلســـرائيلي االحـــتالل قـــوات حقـــوقي تقريـــر اتهـــم. 

 اإلســرائيلية لالعتــداءات توثيقــا   اإلنســان لحقــوق  الفلســطيني المركــز أصــدره الــذي التقريــر وتضــمن
 فقـــد ،للتقريـــر ووفقـــا  . قطـــاعال فـــي الفلســـطينيين الصـــيادين ، ضـــد  31/10/2016–1/1 الفتـــرة خـــالل
 لممتلكــات قصــف حــوادث 7 بينهــا مــن اعتــداء، حادثــة 135 علــى اإلســرائيلية االعتــداءات اشــتملت

تــــالف  صــــيادين، 8 إصــــابة إلــــى أدت نــــار، إطــــالق حادثــــة 100و الصــــيادين،  صــــيد، قــــوارب 9وا 
 لقـوارب مطـاردة حادثـة 28باإلضـافة إلـى  .فلسـطينيين لصـيادين املكيتهـ تعـود صـيد شباك وتمزيق
ـــى أدت غـــزة، بحـــر فـــي صـــيادين ـــال إل ـــارب 32 واحتجـــاز صـــيادا ، 111 اعتق ـــى جانـــب  صـــيد، ق إل
 .194غزة قطاع في فلسطينيين لصيادين ملكيتها تعود صيد شباك من قطع احتجاز

 علــى المعماريـة الهندسـة مجـال فــي" بوسـتر" بحـث بأفضـل العطاونــة، بـدر الفلسـطيني الباحـث فـاز 
 جامعـات الـدكتوراه مـن طالبا  من طلبة 38 بين من اختياره األوروبية، بعد أن تم   الجامعات مستوى 
 .195والفحوى  والمنهجية األصالة على وتم  اختيار البوستر بناء   مختلفة، أوروبية

  ــقــال للبــرامج  2016 ســنةزانيــة ان أنــوار أبــو ســكينة إن ميالنــاطق الرســمي لوكالــة األونــروا فــي عم 
قــدر العجــز المــالي فيهــا و مليــون دوالر،  668والخــدمات التــي تقــدمها الوكالــة مقــدرة بقيمــة 

 .196مليون دوالر، بعد استئناف كندا تقديم الدعم المالي للمنظمة األممية 37بـ 
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 ينالفلسـطيني الالجئـين مـن ضـحية 456 إنها وثقـت سورية فلسطيني أجل من العمل مجموعة قالت 
 كـــرم الفلســـطيني د الالجـــئاالســـوري، بعـــد استشـــه النظـــام ســـجون  فـــي التعـــذيب تحـــت قضـــوا الـــذين

 .197أعوام ةثالث لنحو دام اعتقال األسدي، بعد
  29/11/2016، الثالثاء

  محمـود عبـاس قائـدا  عامـا  لحركـة فـتح، بإجمـاع الحاضـرين  السلطة الفلسـطينية رئيس انتخابأعيد
وقــال  .فـي رام هللااصــة بأعضـاء مـؤتمر فــتح السـابع الـذي افتــتح أعمالـه فـي الجلسـة االفتتاحيـة الخ

 .198لحركة فتح سليم الزعنون إن اللجنة المركزية أوصت باإلجماع ترشيح الرئيس عباس رئيسا  
  وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل رسالة لرئيس السلطة محمود عباس خالل

جاهزيـة حمـاس لكـل مقتضـيات  ىعلـ هـاأكد في، انعقد في رام هللاي الذ ،المؤتمر السابع لحركة فتح
مشـعل  وشـدد لمـا فيـه المصـلحة الفلسـطينية. ،وكل الفصائل والقوى والشخصـيات ،الشراكة مع فتح
على أن مـؤتمر فـتح  علي التي ألقاها النائب في المجلس التشريعي الشيخ أحمد الشيخفي الرسالة 

ممـا  ،انعكاسـاتها علـى القضـية الفلسـطينية وعلـى الوضـع اإلقليمـي ينعقد فـي ظـروف اسـتثنائية لهـا
 .199"يضاعف من مسؤولياتنا الوطنية جميعا  "

  حــذ ر رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو أقطــاب االئــتالف اليمينــي الحــاكم مــن أن "قــانون
 .200"إسرائيل" التسوية" سيؤدي إلى فتح تحقيق في المحكمة الجنائية في الهاي ضد  

 خـــالل  ،ريفلـــينووعـــد . ناذمشـــروع قـــانون األ نـــه يعــارضأ رؤوفـــين ريفلـــين اإلســـرائيليرئيس الـــ أكــد
ومــدير الــدائرة  ،عبــد الحكــيم ســمارة القاضــياجتماعــه مــع رئــيس محكمــة االســتئناف الشــرعية العليــا 

المـؤذنين و  األئمـةورئـيس نقابـة  ،مـخ أبـوفي قسم الطوائف في وزارة الداخلية الشيخ زياد  اإلسالمية
 .201قانون الجل عدم طرح مشروع أنه سيعمل لدى الجهات المعنية من ، أالشيخ محمد كيوان

  الرياضـــيات والعلـــوم  مواضـــيعدلـــت نتـــائج االمتحـــان الـــدولي فـــيTrends in International 

Mathematics and Science Study (TIMSS)  فــي هــذا التــدريج  "إســرائيل"علــى تراجــع مكانــة
، وبــالعلوم مــن 16 ـإلــى الــ 7تراجعــت بتــدريج الــدول بموضــوع الرياضــيات مــن المكــان العــالمي، إذ 

19الـ إلى  13المكان 
202. 

  مناســبة اليــوم العــالمي للتضــامن مــع الشــعب بالعمــاد ميشــال عــون، اللبنــاني شــدد رئــيس الجمهوريــة
لــــدول للمنظمــــة الدوليــــة لحــــض ا الفلســــطيني، علــــى أن إحيــــاء هــــذا اليــــوم "يجــــب أن يشــــكل حــــافزا  

األعضــاء علــى التــزام تنفيــذ القــرارات الصــادرة عنهــا، والمتعلقــة بحقــوق الشــعب الفلســطيني، وعلــى 
الفلسـطينيين عـون وحيـا  الالجئين فـي العـودة إلـى ديـارهم". الذي ينص على حق   194رأسها القرار 

 بياإليجـــا"حرصـــه علـــى التفاعـــل  علـــى الـــذين يعيشـــون فـــي لبنـــان، منـــذ تهجيـــرهم القســـري، مؤكـــدا  
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حتـى تحقيـق أهـداف  ،لمؤسسات الدولـة معهـم، لصـون كرامـاتهم، وتـوفير ظـروف عـيش كريمـة لهـم
 .203نضالهم بالعودة إلى أرض فلسطين"

  ــدفاع عــن المســجد األقصــى لــيس مهمــة األطفــال قــال الــرئيس التركــي رجــب طيــب أردوغــان إن ال
نـي القضـية الفلسـطينية وحمايـة ، إنمـا تبالذين ال يملكون سـوى الحجـارة سـالحا   ،الفلسطينيين العز ل

ــة كافــة المســلمين. وأ : "نتطلــع إلــى اتخــاذ الخطــوات الفوريــة قــائال  ف ضــاالقــدس، هــي قضــية ومهم 
عـن رفـع الضـغوط الممارســة  الالزمـة إلعـادة األراضـي التاريخيـة التـي يملكهــا الفلسـطينيون، فضـال  

د عبادة المسلمين وتضر بقداسة هم. ولن نقف صامتين حيال الممارسات واالنتهاكات التي تقيضد  
 .204المسجد األقصى"

  عب ر رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، خالل أعمال المؤتمر السنوي األول لرابطة "برلمانيون
عــن رفضـــه ، ألجــل القــدس"، الــذي انعقــد فـــي إســطنبول، تحــت شــعار "القـــدس وتحــديات المرحلــة"

 .205استخدام مكبرات الصوت في رفع األذان لمشروع قانون إسرائيلي، يسعى لفرض قيود على
 رمز التحـرر والنضـال الفلسـطيني، وذلـك  د  توشح برلمان جنوب إفريقيا بالكوفية الفلسطينية التي تع

 .206بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
  30/11/2016، األربعاء

  البرنـــامج السياســـي للحركـــة رئـــيس حركـــة فـــتحو محمـــود عبـــاس،  ةالفلســـطينيالســـلطة أعلـــن رئـــيس ،
أكــد رفــض الحلــول االنتقاليــة أو المرحليــة والمجتــزأة، والدولــة ذات الحــدود  والــذيللســنوات القادمــة، 

 المؤقتة، وما يسمى الوطن البديل، أو إبقاء األوضاع على ما هـي عليـه، ورفـض الدولـة اليهوديـة.
علـــى: "التمســـك بالســـالم العـــادل وشـــدد عبـــاس فـــي خطـــاب أمـــام المشـــاركين بمـــؤتمر فـــتح الســـابع، 

والتأكيد على أن سالمنا لن يكون استسالما   ،الدولتين والشامل كخيار استراتيجي، على أساس حل  
: "الزم عبـاس قـال ،فيمـا يتعلـق بالمصـالحة الوطنيـةو ". والحفا  علـى ثوابتنـا الوطنيـة أو بأي ثمن،

وبــين أخوتنــا فــي حمــاس، المصــالحة  ومــا فــي طريــق ثانيــة غيــر المصــالحة بيننــا المصــالحةنكمــل 
علـــى أســـاس االنتخابـــات ومـــن يحصـــل علـــى أصـــوات الشـــعب يســـتلم البلـــد، أي انتخابـــات رئاســـية 

: "لـن ووجه عباس تحـذيرا  واضـحا  لكـل ضـالع بالفلتـان األمنـي، قـائال   وتشريعية والمجلس الوطني".
 .207لفلتان بكل الوسائل"أسمح بالفلتان األمني، ومن سيلعب باألمن سأقطع يده، وسأحارب ا

  دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالـد مشـعل إلـى بـذل المزيـد مـن الجهـود لـدعم القضـية
وأكـد مشـعل، فـي  المجال مفتوحا  لالحـتالل اإلسـرائيلي.وعدم ترك الفلسطينية في المحافل الدولية، 

علــى أهميــة هــذه الجهــود  ،كلمــة لــه خــالل فعاليــة اليــوم العــالمي للتضــامن مــع الشــعب الفلســطيني
وأشـار إلـى أن المشـروع الصـهيوني  فضح سياسات االحتالل أمام الرأي العام العـالمي. فيودورها 
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بقــاء نزيفهــا دون  ةويحــرص اليــوم علــى تــدمير ســوري ،علــى تــدمير العــراق والغربــي كــان حريصــا   وا 
 .208والعرقيةالزيت على نار الصراعات الطائفية  وصب   ،وتفتيت المنطقة العربية ،حل  

   بتشريع بـؤر اسـتيطانية فـي  أحدهماالتصويت على مشروعي قانون يتعلق  اإلسرائيليةحكومة اللت أج
 .209بمنع استخدام مكبرات الصوت في المساجد لرفع األذان واآلخر ،المحتلة الفلسطينية األراضي

 يتضــــح منــــه بــــأن  ،الكبيــــر" األراضــــيتقريــــرا  بعنــــوان "ســــلب  اإلســــرائيلية نشــــرت حركــــة الســــالم اآلن
وحـــدة  797موقعـــا  اســـتيطانيا  توجـــد فيهـــا  55ض يبيـــت إلـــى" ســـتؤدي ةالمصـــادقة علـــى "قـــانون التســـوي

( 2كـم 067.3)دونمـا   067,3متطورة سـكنية قائمـة علـى مسـاحة  543و ،مبنى دائما   254منها  ،سكنية
 .210في الضفة الغربية الفلسطينية الخاصة راضياألمن 

 حـــاالت إن تقريـــر، طويـــل، فـــي أمينـــة للدراســـات فلســـطين أســـرى  لمركـــز اإلعالميـــة الناطقـــة قالـــت 
 االعتقال حاالت أن وبينت .اعتقال حالة 9,000 عن يزيد ما االنتفاضة اندالع منذ بلغت االعتقال
 مـنهم يـزال مـا طفـل، 2,500 إلـى 2016 تشـرين األول/ أكتـوبر منـذ القاصـرين األطفـال بين وصلت

 مـنهن يـزال امـ حالـة، 300 بلغـت النسـاء بـين بينمـا جرحـى، منهم ددوع القضبان، خلفطفال   370
 .211االعتقال لحظة الحي بالرصاص أصبن جريحة 13 بينهنمعتقلة،  أسيرة 56

 علـى الموافقـة القـدس، فـي االحـتالل بلديـة في والبناء التخطيط لقسم التابعة التراخيص لجنة قررت 
 علـى يحتـوي  والـذي البـراق، وسـاحة الشرف رةحا بين البراق، مصعد بناء لمخطط ترخيص إصدار
 .212أفقي واآلخر عمودي أحدهما نفقين

 بـين وفـد مـن مديريـة مخـابرات الجـيش اللبنـاني فـي  في مدينـة صـيدا اللبنانيـة عقدت سلسلة لقاءات
أســامة د. واألمــين العــام للتنظــيم الشــعبي الناصــري  ،مــع كــل مــن النائبــة بهيــة الحريــري  ،الجنــوب
 وأكد الوفد "أن العمل في السور تحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود.ورئيس اال ،سعد

قد توقف في الوقت الحالي، ونحن طلبنا من الفصـائل الفلسـطينية إعـداد خطـة  ]جدار عين الحلوة[
عــن الســور، تضــمن تســليم المطلــوبين، والتصــدي ألي  مقنعــا   لضــبط الوضــع األمنــي تكــون بــديال  

 .213تهديد ألمن المخيم ولألمن الوطني اللبناني" أياخل المخيم ومنع نشاط مشبوه د
  ،طالــب المــؤتمر األول لرابطــة "برلمــانيون ألجــل القــدس"، البرلمانــات العربيــة واإلســالمية والدوليــة

وقـــرر المشـــاركون فـــي الجلســـة الختاميـــة  بتشـــكيل لجنـــة للقـــدس وفلســـطين ضـــمن لجـــانهم الدائمـــة.
التركيـة، تشـكيل لجـان متخصصـة فـي  إسـطنبولار يـومين، فـي مدينـة للمـؤتمر الـذي عقـد علـى مـد

ومالحقـة  ،القانون الدولي والقانون الـدولي اإلنسـاني، لكشـف جـرائم االحـتالل أمـام المحافـل الدوليـة
 ،مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحاكم الدول التي يسـمح قضـاؤها بـذلك

 .214في المسجد األقصى المبارك والقدس ترتكب يوميا  الجرائم التي  خصوصا  و 
 
 



 2016 رنوفمب/ ثانيتشرين ال _____________________________________________________

  33       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

 

 الهوامش

 
 .1/11/2016، )وفا( ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 1
 .1/11/2016، رام هللا، الحياة الجديدةموقع صحيفة  2
3 , 1/11/2016.Ynetnews website 
 .1/11/6201وكالة وفا،  4
 .2/11/2016، أبو ظبي، االتحادموقع صحيفة  5
 .1/11/2016وكالة قدس برس،  6
 .2/11/2016، رام هللا، األيامموقع صحيفة  7
 .1/11/2016، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريةموقع  8
 .2/10/2016موقع حركة حماس،  9

 .2/11/2016 ،وكالة وفا 10
 .2/10/2016موقع حركة حماس،  11
 .2/11/2016، ركز الفلسطيني لإلعالمالم 12
 .2/11/2016اإلسرائيلي، موقع ديوان رئاسة الوزراء  13
 .2/11/2016، لندن -في بريطانيا  اإلنسانالمنظمة العربية لحقوق موقع  14
 .4/11/2016، األيام 15
 .4/11/2016، لندن، الشرق األوسطموقع صحيفة  16
 .3/11/2016موقع حركة حماس،  17
18 newspaper website, 3/11/2016. ayomIsrael H 
 .4/11/2016، األيام 19
 .4/10/2016اإلسرائيلي )عربيل(، والتلفزيون  إسرائيلصوت موقع  20
 .5/11/2016، األيام 21
 .5/11/2016، وكالة وفا 22
 .5/11/2016، القدس العربي 23
 .5/11/2016، القدس العربي 24
 .5/11/2016، األيام 25
 . وانظر أيضا :4/11/2016، ريةوكالة معا  اإلخبا 26

Ynetnews, 4/10/2016. 

 .5/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم 27 
 .5/11/2016، 48عرب موقع  28
 .5/11/2016، فلسطين أون الينموقع  29
 .7/11/2016، األيام؛ و6/11/2016 ،، القدسالقدس، وموقع صحيفة موقع حركة حماس 30
 .6/11/2016 ،فلسطين أون الين 31
 .6/11/2016، موقع حركة حماس 32
 .7/11/2016، العربي القدس 33
34 , 7/11/2016.Ynetnews 

 



 اليوميات الفلسطينية  ___________________________________________________________ 

 34    مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                

 
 .6/11/2016موقع الجزيرة.نت،  35
36 newspaper website, 7/11/2016. Haaretz 
 :وانظر أيضا   .7/11/2016المصدر، إسرائيل،  37

Ynetnews, 6/11/2016. 
 .8/11/2016، القدس العربيو ؛7/11/2016اإلسرائيلي، ديوان رئاسة الوزراء  38
39 , 8/11/2016.Ynetnews 
 .7/11/2016 ،وكالة وفا 40
 .8/11/2016 ،األيام 41
 .7/11/2016 ،وكالة وفا 42
 .7/11/2016 ،قدس برس 43
 .7/11/2016 ،قدس برس 44
45 , 7/11/2016.Ynetnews 
 .8/11/2016، ، عم انالغدموقع صحيفة  46
47 , 7/11/2016.Haaretz 
 .8/11/2016ا، وكالة وف 48
 .8/11/2016 ،وكالة وفا 49
 .8/11/2016 ،قدس برس 50
 .8/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم 51
 .9/11/2016، األيام 52
 .8/11/2016وكالة معا ،  53
54 , 8/11/2016.Ynetnews 
 .9/11/2016، 21عربي موقع  55
 .9/11/2016، األيام 56
 .9/11/2016نت، .الجزيرة 57
 8/11/2016، فلسطين – لعالمية للدفاع عن األطفالالحركة اموقع  58

 . وانظر أيضا :9/11/2016اإلسرائيلي، ديوان رئاسة الوزراء  59

The Jerusalem Post newspaper website, 9/11/2016. 
60 , 9/11/2016.The Jerusalem Post 

 .9/11/2016 ،وكالة وفا 61
 .9/11/2016موقع حركة حماس،  62
 .01/11/2016 ،الشرق األوسط 63
 .9/11/2016 ،وكالة وفا 64
 .10/11/2016وكالة وفا،  65
 .10/11/2016موقع حركة حماس،  66
 .10/11/2016موقع حركة حماس،  67
 .10/11/2016اإلسرائيلي، ديوان رئاسة الوزراء  68
 .11/11/2016وكالة األناضول لألنباء،  69
 .10/11/2016وكالة وفا،  70
71 /2016./1110, Post The Jerusalem 

 



 2016 رنوفمب/ ثانيتشرين ال _____________________________________________________

  35       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

 
 وانظر أيضا : .13/11/2016، األيام 72

Jewish News online website, 10/11/2016. 
73 , 11/11/2016.website The Wall Street Journal and, Israel Hayom 

 .12/11/2016، األيام 74
 .11/11/2016قدس برس،  75
 .12/11/2016، األيام 76
 .12/11/2016، الجزيرة.نت 77
 .12/11/2016، األيام 78
 .13/11/2016، ، عم انالرأي موقع صحيفة 79
 .12/11/2016، موقع حركة حماس 80
 .12/11/2016 ،األناضولوكالة  81
 .13/11/2016، الشرق األوسط 82
 . وانظر أيضا :13/11/2016اإلسرائيلي، ديوان رئاسة الوزراء ، و 48عرب  83

Ynetnews, and Jerusalem online website, 13/11/2016. 
 .13/11/2016 ،كالة وفاو  84
 .14/11/2016، األيام 85
 .13/11/2016، 48عرب  86
 .14/11/2016.نت، الجزيرة 87
 .11/2016/ 15، لندن، العربي الجديدموقع صحيفة و ، األيام 88
 .14/11/2016وكالة وفا،  89
 .14/11/2016موقع حركة حماس،  90
91 /11/2016.14, Ynetnews 
 .11/2016/ 15وكالة األناضول،  92
 .15/11/2016، الشرق األوسط 93
94 , 15/11/2016.website Israel The Times of 
 .15/11/2016، القدس 95
96 /11/2016.15, Ynetnews 
 .15/11/2016رأي اليوم اإللكترونية، لندن، موقع  97

 .16/11/2016، القدس العربي 98
 .16/11/2016، الغد 99

 .15/11/2016، 48عرب  100
 .16/11/2016، األيام 101
 .16/11/2016، بيروت، السفيرموقع صحيفة  102
 .16/11/2016، 48عرب  103
104 , 16/11/2016.Ynetnews 
 .16/11/2016 ،العربي الجديد 105
 .16/11/2016فلسطين أون الين، و ، الجزيرة.نت 106

 .17/11/2016، القدس العربي 107
108 16/11/2016. ,Ynetnews 

 



 اليوميات الفلسطينية  ___________________________________________________________ 

 36    مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                

 
 .16/11/2016وكالة وفا،  109
 .17/11/2016، الغد 110
 .17/11/2016، األيام 111
 .17/11/2016 ،فلسطين أون الين 112
 .17/11/2016، الحياة الجديدة 113
 .8/11/2016، الشرق األوسط 114
 وانظر أيضا : .18/11/2016، السفير 115

Ynetnews, 18/11/2016. 
 .17/11/2016، 48عرب  116
 .17/11/2016األناضول، وكالة  117
 .17/11/2016، اإللكترونية رأي اليوم 118
 .18/11/2016، فلسطين أون الين 119
 .19/11/2016، القدس العربي 120
 .18/11/2016، 48عرب  121
 .18/11/2016، األيام 122
 .19/11/2016، الغد 123
 .18/11/2016، رأيال 124
 .18/11/2016، الحياة الجديدة 125
 .19/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم 126
 .17/11/2016، فلسطين أون الين 127
 .19/11/2016، الجديدةالحياة  128
 .18/11/2016، القدس 129
 .19/11/2016، 48عرب  130
 .19/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم 131
 .19/11/2016، سكاي نيوز عربيةموقع  132
 .20/11/2016، وكالة األناضول 133
 .20/11/2016قدس برس،  134
 .21/11/2016، األيام 135
 .21/11/2016، الغد 136
 .21/11/2016، القدس العربي 137
 .20/11/2016، اإلسرائيليديوان رئاسة الوزراء  138
 .20/11/2016، الحياة الجديدة 139
 .20/11/2016، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية 140
 .20/11/2016، إلحصاء الفلسطينيل ي لمركز موقع الجهاز ا 141
 .22/11/2016 ،القدسو ؛21/11/2016، القدس العربي 142
 .20/11/1620نت، .الجزيرة 143
 



 2016 رنوفمب/ ثانيتشرين ال _____________________________________________________

  37       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

 
 .21/11/2016، في بريطانيا اإلنسانالمنظمة العربية لحقوق  144
 .22/11/2016، القدس العربي 145
 .21/11/2016، وكالة وفا 146
 .22/11/2016، وكالة وفا 147
 .22/11/2016الجزيرة.نت،  148
 .22/11/2016، 48عرب  149
 .23/11/2016، القدس العربي 150
 .23/11/2016، الشرق األوسط 151
 .22/11/2016، القدس 152
 .22/11/2016، ، مصرالوطنموقع صحيفة  153
154 ., 22/11/2016newspaper websiteThe New York Times  
 .23/11/2016، ، بيروتالنهارموقع صحيفة  155
 .23/11/2016 ،وفاوكالة  156
 .23/11/2016، موقع حركة حماس 157
 .23/11/2016وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(،  158
 .23/11/2016وديوان رئاسة الوزراء اإلسرائيلي، ، وكالة األناضول 159
 .23/11/2016، القدس 160
 .24/11/2016، الشرق األوسط 161
 .23/11/2016، موقع مركز أنباء األمم المتحدة 162
 .24/11/2016 ،األناضولوكالة  163
164 ., 24/11/2016Ynetnews 
 .24/11/2016 ،اوكالة وف 165
 .24/11/2016 ،وكالة وفا 166
 .24/11/2016ماس، موقع حركة ح 167
 .25/11/2016، األيام 168
 .24/11/2016، 48رب ع 169
 .26/11/2016، بيروت، المستقبلموقع صحيفة ، و 25/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم 170
 .26/11/2016 ،، لندنالحياةموقع صحيفة  171
 .25/11/2016 ،الحياة الجديدة 172
 .25/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم 173
 .26/11/2016 ،ياةالح 174
 وانظر أيضا : .26/11/2016 ،األناضولوكالة  175

Ynetnews, 26/11/2016. 
 .26/11/2016اإلسرائيلي، ديوان رئاسة الوزراء  176
 .26/11/2016، 21 عربي 177
 .27/11/2016، القدس 178
 .26/11/2016، الجزيرة.نت 179
 



 اليوميات الفلسطينية  ___________________________________________________________ 

 38    مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                

 
 .26/11/2016، لحقوق اإلنسان المرصد األورومتوسطيموقع  180
181 ., 28/11/2016aretzHa 
 .72/11/2016موقع حركة حماس،  182
 .28/11/2016، األيام 183
 .27/11/2016فلسطين أون الين،  184
 .28/11/2016، السفيرو ؛27/11/2016اإلسرائيلي، ديوان رئاسة الوزراء  185
 .27/11/2016اإلسرائيلي، ديوان رئاسة الوزراء  186
 .28/11/2016، الحياة 187
 .27/11/6201، 48عرب  188
 ، وانظر أيضا :27/11/2016، نت.الجزيرة 189

Ynetnews, 27/12/2016. 
 ، وانظر أيضا :28/11/2016، موقع رصد، القاهرة 190

The Middle East Observer Newspaper website, 28/11/2016. 
 .28/11/2016 ،الحياة الجديدة 191
 .28/11/2016 ،مركز أسرى فلسطين للدراساتموقع  192
 .82/11/2016، وكالة وفا 193
 http://pchrgaza.org/ar/?p=12924انظر:  ،28/11/2016، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان 194

 .28/11/2016وفا،  وكالة 195
 .28/11/2016، ، عم انالسبيلموقع صحيفة  196
 .28/11/2016موقع مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية،  197
 .29/11/2016، وكالة وفا 198
 .29/11/2016 موقع حركة حماس، 199
200 , 29/11/2016Ynetnews 
 .29/11/2016، عربيل 201
202 ., 29/11/2016Ynetnews 
 .30/11/2016، السفير 203
 .29/11/2016 ،األناضولوكالة  204
 .30/11/2016 ،األناضولوكالة  205
 .29/11/2016، وفاوكالة  206
 .30/11/2016وكالة وفا،  207
 .30/11/2016، موقع حركة حماس 208
 .1/12/2016، الغد 209
 .1/12/2016، القدس 210
 .30/11/2016، مركز أسرى فلسطين للدراسات 211
 .1/12/2016، األيام 212
 .1/12/2016، السفير 213
 .30/11/2016، 21عربي  214


