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االأربعاء، 2017/11/1

�لثالثة ب�صورة ر�صمية، بح�صور وم�صاركة  �لفل�صطينية معابر قطاع غزة  �ل�صلطة  ت�صلمت   •

�ملعابر:  كل  ت�صلمت  �ل�صلطة  �أن  و�حلدود،  �ملعابر  هيئة  رئي�ص  مهنا،  نظمي  و�أكد  م�رشية. 

�أبو �صامل. ووّقع مهنا وممثل حركة حما�ص غازي حمد  رفح، وبيت حانون )�إيريز(، وكرم 

�إىل �ل�صلطة �لفل�صطينية. و�أكد كل من  وثيقة تن�ص على نقل م�صوؤولية �الإ�رش�ف على �ملعابر 

�ملدنية  لل�صوؤون  �لعامة  �لهيئة  ورئي�ص  �حل�صاينة،  مفيد  و�الإ�صكان  �لعامة  �الأ�صغال  وزير 

�لعمل �صارياً  كان  �لتي  و�جلبايات  �لر�صوم  كافة  وقف  قررت  �حلكومة  �أن  �ل�صيخ،   ح�صني 

.
1ً
بها �صابقا

تويرت: عب  تغريدة  يف  مرزوق  �أبو  مو�صى  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال   • 

“�إن �لطريقة �لتي مّت ��صتالم معب رفح فيها غري الئقة، ومل نتفق عليها، و�أي �تفاق يخلو من 
�أن �أبو مرزوق  �لنجاح“. وذكر  له  �لتوقيع عليه لن يكتب  مّت   �لعد�لة و�الإن�صاف ويحرتم ما 

��صتجابة  ��صتبد�ل،  هو  ح�صل  وما  طرفني،  بني  فالوحدة  بالوحدة،  عالقة  له  لي�ص  مّت  “ما 
.
ل�رشوط �إ�رش�ئيل: معابر بال حما�ص“2

�لعلني  باالعتذ�ر  �لبيطانية  �حلكومة  ر�صمي،  بيان  يف  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  رئا�صة  طالبت   •

مطالبته  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  كرر  كما  فل�صطني.  بدولة  و�العرت�ف  �لفل�صطيني،  لل�صعب 

�لفل�صطيني.  �ل�صعب  بحّق  �رتكبته  �لذي  �لتاريخي“  �خلطاأ  بـ“ت�صحيح  بالقيام  لبيطانيا 

ويف مقال ُن�رش يف �صحيفة �لغارديان The Guardian مبنا�صبة �لذكرى �ملئوية الإ�صد�ر وعد 

و�تخاذ  بها،  �ملنوط  بدورها  �لقيام  �لبيطانية  للحكومة  �الأو�ن  �آن  لقد  عبا�ص:  قال  بلفور، 

 1967 حدود  على  فل�صطني  بدولة  و�العرت�ف  �الحتالل،  �إنهاء  �إىل  تهدف  ملمو�صة  خطو�ت 

.
وعا�صمتها “�لقد�ص �ل�رشقية“3

للكيان  م�صتقبل  �أاّل  على  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �صّدد   •

يف  و�أمتنا  �صعبنا  حقوق  من  تنتق�ص  �صفقة  �أي  �أن  موؤكد�ً  فل�صطني،  �أر�ص  على  �الإ�رش�ئيلي 

حقائق  يغري  �أن  يكن  ال  �مل�صوؤوم  بلفور  وعد  �إن  هنية  وقال  �لنجاح.  لها  يكتب  لن  فل�صطني 

�لتاريخ و�جلغر�فيا �لتي ُتثبت حقنا يف �أر�صنا. ونبّه �إىل �أن �ملقاومة �لفل�صطينية بخري، موؤكد�ً 

.
4
�أن خيار �ملقاومة هو �الأقرب وهو �خليار �ال�صرت�تيجي لدحر �الحتالل
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عن  و�لتنقيب  �لبحث  �أعمال  وقف  عن  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطيني  �ملدين  �لدفاع  جهاز  �أعلن   •

يف  �إ�رش�ئيلي  لق�صف  تعّر�ص  �لذي  �ملقاومة  �أنفاق  �أحد  يف  �آثارهم  ُفقدت  فل�صطينيني  خم�صة 

.
52017/10/30

�لتقى نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �صالح �لعاروري �أمني عام حزب �هلل ح�صن   •

ن�رش �هلل يف �لعا�صمة �للبنانية بريوت. وبحث �لعاروري ون�رش �هلل �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي �لذي 

��صتهدف نفقاً �رشق خانيون�ص جنوب قطاع غزة، وتد�عياته، و�أكد� على �لتالقي بني �حلركات 

�أجرى ن�رش �هلل �ت�صاالً برئي�ص �ملكتب  �ملقاومة و�لتن�صيق فيما بينها ملو�جهة �الحتالل. كما 

و�أكد  �لنفق،  ب�صهد�ء  �حلزب  تعازي  عن  فيه  عّب  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي 

ف�صائل  وبقية  �الإ�صالمي،  و�جلهاد  حما�ص،  حركة  يف  �الإخوة  جانب  �إىل  �هلل  حزب  “وقوف 
.
�ملقاومة �لفل�صطينية، يف مو�جهة �لعدو�نية �ل�صهيونية وكل ما ي�صتهدف �ملقاومني يف �ملنطقة“6

يف  �صيا�صي  �غتيال  تنفيذ  �حتمال  من  يعلون  مو�صيه  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  حذر   •

كل حلظة، كما �تهم يعلون، يف مقابلة مع موقع �صحيفة يديعوت �أحرونوت، رئي�ص �حلكومة 

�مل�صالح  �الأمو�ل على  “حفنة من  بنيامني نتنياهو و�أعو�نه بامل�ص بالديوقر�طية، وتف�صيل 

�الأمنية للدولة“. وبح�صب يعلون، فاإنه ال يرى �حتماالت م�صاحلة حقيقية بني حركتي فتح 

�أن تتخلى  �أو  �أ�صلحة حما�ص،  �أن �مل�صاحلة �صتنزع  “يف نهاية �ملطاف ال يرى  وحما�ص، و�أنه 

.
طو�عية عن �صالحها. ولذلك فاإن �مل�صاحلة م�صريها �لف�صل“7

�الأول/  ت�رشين  خالل  �الأق�صى  �مل�صجد  باحات  �إ�رش�ئيلياً  وجندياً  م�صتوطناً   3,871 �قتحم   •

.
8
�أكتوبر 2017، كما �عتقل �أكرث من 160 فل�صطينياً، وهدمت �صبع من�صاآت �صكنية يف �لقد�ص

.
9
نفذ �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي غارة جوية يف �صورية، ��صتهدفت من�صاأة ع�صكرية يف ريف حم�ص  •

�إن �صفري �الإمار�ت يف  Middle East Monitor �لبيطاين،  �إي�صت مونيتور  قال موقع ميدل   •

و��صنطن يو�صف �لعتيبة بحث مع �ملبعوث �الأمريكي �ل�صابق لل�رشق �الأو�صط دني�ص رو�ص 

.
10

كيفية معاقبة قطر، ب�صبب دعمها حلركة مقاطعة “�إ�رش�ئيل“ �ملعروفة با�صم بي دي �أ�ص

اخلمي�س، 2017/11/2

“�ململكة �ملتحدة فخورة بدورها �لذي لعبته  قالت رئي�صة �لوزر�ء �لبيطانية ترييز� ماي �إن   •

يف تاأ�صي�ص دولة �إ�رش�ئيل“. وذكر بيان �صادر عن رئا�صة �لوزر�ء �لبيطانية، بعد لقاء ماي 

مع نظريها �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو يف لندن، �لتي يزورها �الأخري للم�صاركة يف �حتفاالت 

�ل�رشعية  غري  �مل�صتوطنات  �إز�ء  قلقها  عن  �أعربت  “ماي  �أن  بلفور،  لوعد  �ملئوية  �لذكرى 

.
الإ�رش�ئيل“11
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�حتفاالتها  �إلغاء  �إىل  �لبيطانية  �حلكومة  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  دعا   •

بالذكرى �ملئوية لوعد بلفور. جاء ذلك يف كلمة �ألقاها ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح حممد 

تتبجح  �أن  �لبيطانية  �حلكومة  على  �لعار  “من  �إنه  ��صتية:  وقال  عبا�ص.  عن  نيابة  ��صتية 

بقيام وليدتها �إ�رش�ئيل، و�أن حتتفل يف هذه �لذكرى �الأليمة و�ملاأ�صاوية �لتي حلقت بال�صعب 

�لفل�صطيني“. كما َوّجه عبا�ص �أمر�ً بتحريك دعوى قانونية �صّد بريطانيا ب�صبب وعد بلفور، 

.
12

بو�صفه جريًة �صيا�صيًة بحّق �ل�صعب �لفل�صطيني

خطو�ت  يف  �الإ�رش�ع  �إىل  م�صعل  خالد  حما�ص  حلركة  �ل�صابق  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  دعا   •

وتخفيف  �لفر�صة،  ت�صييع  وعدم  �أ�صبابها،  عالج  على  و�لعمل  �لفل�صطينية،  �مل�صاحلة 

�حل�صار عن قطاع غزة ورفع �لعقوبات عنه. و�أكد م�صعل حّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف �ملقاومة 

بكل �أ�صكالها، مبا فيها �ملقاومة �مل�صلحة، لكنه �أبدى ��صتعد�د حما�ص ملمار�صة �ملقاومة �ل�صعبية 

.
13

الإنهاء �الحتالل

قال �صامي �أبو زهري، �ملتحدث با�صم حركة حما�ص، �إن م�رشوع حركته يتمثل يف “�ال�صتمر�ر   •

بتطوير �ملقاومة �صّد �الحتالل و�حل�صول على �ل�صالح لتحقيق ذلك“. و�أ�صاف �أبو زهري، 

يف كلمة له خالل ندوة يف مدينة �إ�صطنبول �لرتكية يف �لذكرى �ملئوية لوعد بلفور، “م�رشوعنا 

يتج�صد بالتم�صك يف مقاومة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، ونحن م�صتمرون يف �لتدريب على �ل�صالح، 

 .
وت�صنيع بع�ص �أ�صكاله، الأن معظم �ل�صو�ريخ �لتي ن�صتخدمها ت�صنع يف غزة“14

�صهدت ع�رش�ت �ملدن �الأوروبية مظاهر�ت �حتجاجية �أمام �ل�صفار�ت و�لقن�صليات �لبيطانية،   •

.
15

تنديد�ً بوعد بلفور. ورفع �ملتظاهرون �الأعالم �لفل�صطينية، ويافطات تدعو لندن لالعتذ�ر

قال كري�ص روز Chris Rose، مدير موؤ�ص�صة �أمو�ص تر�صت Amos Trust �لبيطانية، �لتي   •

عن  لنعتذر  فل�صطني  �إىل  لندن  من  �الأقد�م  على  �صري�ً  جئنا  �لت�صامنية،  �لفعالية  تنظيم  تتوىل 

�خلطاأ �لتاريخي �لذي �رتكبته بريطانيا بحّق �ل�صعب �لفل�صطيني. وقال مدير موؤ�ص�صة “�أمانة 

�صملت  لفل�صطني  �لبيطانيني  �ملت�صامنني  م�صرية  �إن  عو�ص،  �صامي  �ملقد�صة“  �الأر��صي 

فيها �صارك  يوماً؛   147 و��صتغرقت  �الأقد�م،  على  �صري�ً  كم   3,300 فيها  قطعو�  دول،   ع�رش 

جر�ء ماأ�صاته  عن  �لفل�صطيني  لل�صعب  �عتذ�رهم  عن  ليعبو�  بريطانياً  مت�صامناً   55 

.
16

وعد بلفور

قال �الحتاد �الأوروبي �إن ��صتالم �ل�صلطة �لفل�صطينية م�صوؤولية معابر قطاع غزة، ُيعد خطوة   •

مهمة على �صعيد تنفيذ �التفاقية �ملوقعة يف �لقاهرة يف 2017/10/12. وقالت مايا كو�صيجان�صيك 

Maya Kusigansik، �ملتحدثة با�صم �ملمثل �الأعلى لل�صيا�صة �خلارجية يف �الحتاد �الأوروبي 

فيديريكا موغرييني، يف بيان �صحفي، �إن �الحتاد �الأوروبي لَيُوؤَِكد من جديد ��صتعد�ده لتقدمي 

“حتت قيادة  �إعادة �لوحدة بني قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية  �إىل  �لدعم �لكامل للجهود �لر�مية 
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بعثة  ن�رش  الإعادة  �الحتاد  ��صتعد�د  عن  �أعربت  كما  �ل�رشعية“.  �لو�حدة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

.
�حلدود �الأوروبية يف رفح “�إذ� طلبتها �الأطر�ف، ومبجرد �أن ت�صمح �لظروف بذلك“17

طالب �الأمني �لعام للجبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني نايف حو�متة �ل�صلطة �لفل�صطينية   •

بت�صكيل مرجعية وطنية عليا موحدة للمفاو�صات، من كل �لقوى، تدعو حلّل �صيا�صي �صامل 

متو�زن، عمالً بقر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية ومبادرة �لت�صوية �لعربية، وال�صتعادة �لغائب �الأكب 

وحذر  و�لعودة“.  و�لدولة  �مل�صري  تقرير  م�رشوع   – �ملوحد  �لفل�صطيني  �لوطني  “�مل�رشوع 
�إد�رة  حو�متة، يف مقال ن�رشته وكالة معا، من �الندفاع نحو �ملوؤمتر �الإقليمي �لذي تعمل له 

.
18

تر�مب وحكومة نتنياهو

ُعقد يف ر�م �هلل موؤمتر دويل، رف�صاً لوعد بلفور يف ذكر�ه �ملئوية، بح�صور مئة �صخ�صية من   •

17 دولة حول �لعامل، على �لرغم من منع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي و�صول �لوفود �لعربية وعدة 

�لبيطانية  �ملوؤمتر مبطالبة �حلكومة  تاأ�صري�ت دخول. وخرج  �آ�صيا؛ بعدم منحهم  دول من 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  و�أن  �لبيطاين،  �ل�صعب  متثل  ال  ماي  ترييز�  حكومة  و�أن  باالعتذ�ر، 

.
19

ي�صتحق �حلياة

�عرتفت وز�رة �لدفاع �ل�صوي�رشية بزيارة م�صوؤولني �صوي�رشيني قاعدة جوية �إ�رش�ئيلية يف   •

ه�صبة �جلوالن �ملحتل، يف ثالث منا�صبات يف �صنو�ت 2012 و2013 و2015، ملر�قبة �ختبار�ت 

�رش�ءها �صوي�رش�  تعتزم  �لتي  �الإ�رش�ئيلية،   Hermes 900 �أو   900 هريمي�ص  طائرة   على 

�خلارجية  وز�رة  علم  دون  جرت  �لزيار�ت  �إن  �لوز�رة  وقالت  دوالر.  مليون   265 بـ 

.
20

�ل�صوي�رشية، ومل جتِر زيار�ت �أخرى منذ �لك�صف عنها

با�صم  جديدة  تكنولوجية  منظومة  تطوير  من  �نتهى  �أنه  �الإ�رش�ئيلية  �لبحرية  �صالح  �أعلن   •

�صيمبا Simba، هدفها مو�جهة كوماندوز حما�ص وعنا�رش �ملقاومة �لفل�صطينية بغزة، �إذ يتّم 

�لتّعرف ب�رشعة وبدقة على  �إىل  �لعامل، ويهدف  �حلديث عن جهاز متنقل فريد من نوعه يف 

�أن  �لت�صلل عن طريق �لبحر، وخ�صو�صاً من قطاع غزة. وذكر �جلي�ص �الإ�رش�ئيلية  عمليات 

.
21

�جلهاز �جلديد ي�صتطيع حتديد �أي مقاتل د�خل د�ئرة يف �لبحر قطرها ن�صف كيلومرت

اجلمعة، 2017/11/3

�أن  لها،  بيان  يف  فل�صطني،  يف  �الإ�صالمي  �جلهاد  حلركة  �مل�صلح  �جلناح  �لقد�ص،  �رش�يا  �أعلنت   •

 ،2017/10/30 “�إ�رش�ئيل“ يف  �لذي دمرته  �لنفق  �لذين ظلّو� عالقني د�خل  �لن�صطاء �خلم�صة 

ل�رش�يا  ينتمون  منهم   10 �صهيد�ً،   12 �إىل  �ل�صهد�ء  عدد  لريتفع  �لعملية،  تلك  يف  ��صت�صهدو� 

.
22

�لقد�ص، و�ثنان ينتميان لكتائب �لق�صام
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ك�صفت م�صادر �إعالمية عبية مزيد�ً من �لتفا�صيل حول قر�ر �رشطة �الحتالل �إقامة وحدة   •

�رشطية خا�صة، وذلك بذريعة ما و�صفتها بـ“�ال�صطر�بات“ �لتي �ندلعت يف �مل�صجد �الأق�صى 

مركز�ً   15 �إقامة  �الحتالل  �رشطة  قر�ر  عن  ك�صفت  كما   .2017 يوليو  متوز/  خالل  �ملبارك 

.
23

جديد�ً لها يف �لقد�ص �ملحتلة، و�إ�صافة مئات من �لرجال �إىل قو�ت �ل�رشطة �لعاملة يف �ملدينة

�الإذ�عة  هيئة  لر�ديو  حديث  يف  حوتوفيلي  ت�صيبي  �الإ�رش�ئيلي  �خلارجية  وزير  نائب  قالت   •

British Broadcasting Corporation (BBC)l، مبنا�صبة مئوية  �لبيطانية )بي بي �صي( 

�الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  حتت  يقبعون  �لفل�صطينيني  �أن  م�صطلح  ترف�ص  �إنها  بلفور،  وعد 

 The Independent و��صتخدمت بدالً من ذلك تعبري “يهود� و�ل�صامرة“. و�أ�صافت �الندبندنت

�أن حوتوفيلي قالت �إن “�لدولة �الإ�رش�ئيلية متنح �الإ�رش�ئيليني و�لعرب نف�ص �حلقوق، وهو 

�الأمر �لذي حتد�ها فيه مذيع �لـ بي بي �صي نيك روبن�صون ]Nick Robinso[، و�أكد لها �أنه ال 

توجد م�صاو�ة بني حقوق �لعرب و�الإ�رش�ئيليني يف �ل�صفة �لغربية، و�أن �أغلب �لدول تعتب �أن 

 .
�ل�صفة �لغربية جزء من �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة“24

قال رئي�ص جلنة �خلارجية و�الأمن يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي �آيف ديخرت، يف حديث مع موقع و�ال   •

�أ�صغر من حما�ص  تاأ�صي�صها، وهي منظمة  �إنه يعرف حركة �جلهاد �الإ�صالمي منذ  �لعبي، 

وجدية  فتاكة  منظمة  لكنّها  نا�صط،  �آالف   10 نحو  عددها  ويبلغ  و�حلجم،  �لقدرة  ناحية  من 

جد�ً، وهي نفذت عمليات كثرية يف �ل�صابق. و�أ�صاف ديخرت قائالً �إنه من �خلطاأ �العتقاد باأن 

�أنحاء �ل�صفة �لغربية،  �أي�صاً يف  رّدها �صيكون فقط من غزة، فهم لديهم قدر�ت وبنية حتتية 

.
25ً

و�لو�صع يف �ل�صفة ُيتيح لها �إمكانية ��صتهد�ف �أ�صخا�ص د�خل �خلط �الأخ�رش �أي�صا

�الأول/  ت�رشين  خالل  �صعدت  �الحتالل  �صلطات  �أن  للدر��صات  فل�صطني  �أ�رشى  مركز  �أكد   •

2017 من حمالت �العتقال �لتع�صفية �صّد �لفل�صطينيني، حيث ر�صد خم�صمئة حالة  �أكتوبر 

.
26

�عتقال، من بينها �صبعني طفالً قا�رش�ً، وت�صع ن�صاء

قال م�صت�صار مر�صد �لثورة �الإير�نية لل�صوؤون �لدولية علي �أكب واليتي: “�إن حركة حما�ص   •

رف�صت �ل�رشوط �الإ�رش�ئيلية كافة الإمتام عملية �مل�صاحلة، و�لتي كانت متمثلة باإلقاء حما�ص 

لل�صالح و�العرت�ف باإ�رش�ئيل وقطع �لعالقات مع �إير�ن“. و�أّكد واليتي �أن زيارة وفد حما�ص 

.
27

�إىل �إير�ن كانت رد�ً عملياً على رف�ص �ل�رشوط �الإ�رش�ئيلية، على حّد تعبريه

رحبت �الإد�رة �الأمريكية بانت�صار �ل�صلطة �لفل�صطينية على �ملعابر يف قطاع غزة. وقال �ملبعوث   •

�ملتحدة  �لواليات  �إن  له،  بيان  يف  غرينبالت،  جاي�صون  �ل�صالم“  لـ“عملية  �خلا�ص  �الأمريكي 

ترى �أنه من �ل�رشوري �أن تتمكن �ل�صلطة �لفل�صطينية من تويّل م�صوؤولياتها �لكاملة يف غزة. 

�أن تلتزم ب�صكل و��صح ال لب�ص  �أي حكومة فل�صطينية  �أنه يجب على  و�صدد غرينبالت على 
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�ل�صابقة  و�اللتز�مات  باالتفاقيات  و�لقبول  �إ�رش�ئيل“،  بـ“دولة  و�العرت�ف  �لعنف،  بنبذ  فيه 

�ل�صلمية. و�أ�صار  “�الإرهابيني“، و�اللتز�م باملفاو�صات  بني �لطرفني، مبا يف ذلك نزع �صالح 

�أي حكومة فل�صطينية فيجب عليها  �أي دور يف  تلعب  �أن  �أر�دت حما�ص  �إذ�  �أنه  �إىل  غرينبالت 

.
28

�لقبول بهذه �ملتطلبات �الأ�صا�صية

ال�صبت، 2017/11/4

)حول   2005 “�تفاقية  �إن  مرزوق،  �أبو  مو�صى  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال   •

و��صتغرب  منها“.  جزء�ً  لي�صت  وم�رش  �حلو�ر�ت،  يف  تطرح  ومل  �نتهت،  غزة(  يف  �ملعابر 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إ�رش�ر  من  تويرت،  على  �صفحته  عب  له  ت�رشيحات  يف  مرزوق،  �أبو 

�ملر�قبني  بعودة  �ملطالبة  خالل  “من  �لبي  رفح  معب  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  وجود  على 

“�إد�رة معب رفح باتت وطنية، فلماذ� �الإ�رش�ر على �لوجود  �الأوروبيني للمعب“. وقال �إن 

.
�الإ�رش�ئيلي بعودة �الأوروبيني؟“29

جديدة  ومناذج  موديالت  عن  “يبحث  �إنه  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

�مل�صتوطنني“. وتابع  بقاء  �الأر�ص مبا فيها دولة بدون حدود مع  �لفل�صطينية على  لل�صيادة 

قائالً: “�أبحث عن موديالت ت�صمل �حلدود �ملفتوحة دون �ل�صيطرة على �ملجال �جلوي“. ولفت 

�لنظر �إىل �أن �لعديد من �لدول �لعربية تلتف حول “�إ�رش�ئيل“ ب�صكل مل يكن يتوقعه، موؤكد�ً �أن 

“�إ�رش�ئيل“ تبذل جهود�ً كبرية لت�صكيل حتالف مع دول �صنية —مل ي�صمها— �صّد �إير�ن. 
وقال نتنياهو، يف تغريدة له على تويرت، �إن ��صتقالة رئي�ص �حلكومة �للبنانية �صعد �حلريري، 

وما قاله يف خطاب �ال�صتقالة، “هو مبثابة دعوة للمجتمع �لدويل من �أجل �ال�صتيقاظ و�لقيام 

.
باإجر�ء�ت �صّد �لعدو�ن �الإير�ين �لذي يحاول جعل �صورية لبنان �آخر“30

 Israeli Public Broadcasting Corporation (Kan)l ك�صفت هيئة �لبث �الإ�رش�ئيلية )كان(   •

يف تقرير م�رشب لها من جهات ع�صكرية، عن �أن 15 جمند�ً يف �صفوف جي�ص �الحتالل �نتحرو� 

.
خالل �صنة 312017

�صهدت �صنو�ت 2015 و2016 و2017 �رتفاعاً ملحوظاً يف ن�صب ت�صوهات �الأجنة يف �ملناطق   •

�ل�رشقية لقطاع غزة، و�لتي كانت تعر�صت لعمليات ق�صف و��صعة خالل �عتد�ء�ت �الحتالل 

�ملتكررة لقطاع غزة. وربط �أطباء وخمت�صون ت�صوهات �الأجنة با�صتخد�م “�إ�رش�ئيل“ �أ�صلحة 

�أ�صدرتها وز�رة �ل�صحة يف غزة، فقد كانت  حمرمة دولياً خالل �عتد�ء�تها. ووفق در��صات 

ن�صبة ت�صوهات �الأجنة قبل �صنة 2006 ثابتة وتتما�صى مع �لن�صب �لعاملية، �أي نحو 40 حالة 

50l%، فاأ�صبحت نحو 63 حالة ت�صوه  لكل �ألف مولود، لكنها �رتفعت بعد �صنة 2010 بنحو 
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 ،2014 2012، وزيادة �أكب بعد عدو�ن  لكل �ألف مولود، ثّم حدثت زيادة �أخرى بعد عدو�ن 

.
32

حيث �قرتبت �الأرقام من 100 حالة ت�صوه لكل �ألف مولود

االأحد، 2017/11/5

رف�ص رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو حّل �لدولتني متاماً، وقال يف مقابلة مع �لـ بي بي �صي،   •

�إن د�عمي حّل �لدولتني ال يحددون �لق�صد من �مل�صطلح. و�أكد نتنياهو �أن �مل�صتعمر�ت “م�صاألة 

جانبية“ يف �لنز�ع �الإ�رش�ئيلي �لفل�صطيني، و�أن �مل�صاألة �ملركزية هي رف�ص �لفل�صطينيني قبول 

وجود دولة يهودية �صمن �أي حدود. و�أ�صاف: “�أعتقد باأن فكرة عدم قدرة �ليهود �ل�صكن يف 

.
يهود� جنوناً“33

�أنه يحتجز جثامني خم�صة فل�صطينيني ��صت�صهدو� يف تفجري �لنفق  �أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي   •

.
على حدود قطاع غزة يف 342017/10/30

�صّدد �أحمد حل�ص، ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح ومفو�ص عام �لتعبئة و�لتنظيم يف قطاع   •

�لفل�صطينية  �أيدي �ملوؤ�ص�صة �الأمنية  “يف  �أن تكون  �أن جميع �ملعابر و�حلدود يجب  غزة، على 

�لو�حدة“. وك�صف حل�ص عن دور مٍل�رش يف �إعادة تدريب �ملوؤ�ص�صة �الأمنية وبنائها وتاأهيلها يف 

.
35

قطاع غزة

�صادقت �للجنة �لوز�رية �الإ�رش�ئيلية ل�صوؤون �لت�رشيع على م�رشوع �لقانون �لذي �أطلق عليه   •

“قانون �ملقاطعة Boycott Bill“، و�لذي تفر�ص مبوجبه، على كل من يدعو �أو يدعم مقاطعة 
)قر�بة  �صيكل  �ألف  �ألف–500   100 بني  ترت�وح  مالية  غر�مة  �إ�رش�ئيلية،  وموؤ�ص�صات  جهات 

.
36

28.5 �ألف–142.3 �ألف دوالر(

�ل�صيخ يو�صف �دعي�ص ت�صاعد �قتحامات  �لفل�صطينية  �لدينية  �أكد وزير �الأوقاف و�ل�صوؤون   •

يف  �الإبر�هيمي  �مل�صجد  بحّق  �العتد�ء�ت  وتو��صل  �الأق�صى،  للم�صجد  �ملتطرفني  �مل�صتوطنني 

�خلليل. و�أ�صار �دعي�ص، يف تقرير �صدر عن �لوز�رة، �إىل �أن �القتحامات و�ل�صلو�ت �لتلمودية 

وطرد  �الأق�صى،  لهدم  �ملتطرفة  و�لدعو�ت  �ل�صاخبة،  و�الحتفاالت  �الأق�صى،  �صاحات  يف 

.
�مل�صلمني، جتاوزت 125 �عتد�ًء و�نتهاكاً خالل ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 372017

ر�صدت هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين 483 حالة �عتقال نفّذتها قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلية   •

2017. وقالت �لهيئة �إن جمموع �لغر�مات  يف �صفوف �الأطفال �لفل�صطينيني، منذ بد�ية �صنة 

�أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  خالل  �ملعتقلني  �الأطفال  على  �الحتالل  �صلطات  فر�صتها  �لتي  �ملالية 

.
38

2017 بلغ 78 �ألف �صيكل )نحو 22.2 �ألف دوالر(
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قالت �لقناة �لعبية �لعا�رشة، �إن وزير �الأمن �لد�خلي �الإ�رش�ئيلي جلعاد �أرد�ن �أعد خطة �أمنية   •

ملنع ما و�صفته بـ“�لهجمات �لفل�صطينية“ يف �لبلدة �لقدية من �لقد�ص. وذكرت �لقناة �أن هذه 

�خلطة تهدف �إىل ت�صديد �حلز�م �الأمني يف منطقة باب �لعمود و�لبلدة �لقدية، من خالل �إقامة 

مر�كز ونقاط تفتي�ص كبرية ت�صبه �لنقاط �لع�صكرية. و�أ�صارت �لقناة �إىل �أن �خلطة ت�صمل ن�رش 

.
39

�أربعني �آلة ت�صوير )كامري�( �أمنية ذكية، لتمكني �ل�رشطة من مر�قبة ما يحدث يف �ملنطقة

�فتُتحت يف قطاع غزة مدر�صة “�جلز�ئر للرتبية �خلا�صة“، وهي �أول مدر�صة خا�صة بتعليم   •

 .
40

�الأطفال من ذوي �الحتياجات �خلا�صة، ودجمهم يف �ملجتمع

�صاركت �ملندوبة �الأمريكية لدى �الأمم �ملتحدة نيكي هايل يف موؤمتر �للوبي �ليهودي �الأمريكي   •

Israeli American Council )IAC(l يف و��صنطن، و�رشحت فيه �أن عهد�ً جديد�ً بد�أ يف �الأمم 

�ملتحدة، و�أن �لواليات �ملتحدة لن تخون “�إ�رش�ئيل“، ولن تدعها وحيدة. وتعهدت هايل بعدم 

تكر�ر �متناع بالدها عن ��صتعمال حّق �لنق�ص “�لفيتو“ كما حدث خالل �لت�صويت على �لقر�ر 

2334 �صّد �ال�صتيطان. و��صتعر�صت هايل �صل�صلة من �خلطو�ت �لتي �تخذتها ملحاربة “�لعد�ء 

.
41

الإ�رش�ئيل“ يف �الأمم �ملتحدة

االإثنني، 2017/11/6

قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني ر�مي �حلمد �هلل �إن مو�صوع �الأمن مل ُيحل بعد يف قطاع غزة،   •

على  لرويرتز  ت�رشيح  يف  �هلل،  �حلمد  و�أ�صاف  للمعابر.  �حلكومة  ��صتالم  من  �لرغم  على 

�أمن  “�ملعابر بدون  �لبرية:  �لوطنية يف مدينة  �ل�صناعات  �فتتاح معر�ص  هام�ص م�صاركته يف 

،2017 �لقاهرة  �تفاق  �الأمن مل يبحث يف  �إن مو�صوع  �هلل  �إد�رتها“. وقال �حلمد   م�ْص ممكن 

.
42

ومّت تاأجيله

ت�رشيحات  �إن  مهنا،  رباح  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  للجبهة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال   •

ر�مي �حلمد �هلل، حول �رشورة توفري �الأمن للمعابر �صحيحة لكن �أهد�فه م�صبوهة. وكتب 

مهنا، على �صفحته يف �لفي�صبوك، �أن ت�رشيح �حلمد �هلل “يزيد من �ل�صكوك يف جدية“ �لرئي�ص 

حممود عبا�ص يف �إمتام �مل�صاحلة. و�صدد مهنا على �أن “كل من يعتقد �أن حركة حما�ص جاءت 

.
للم�صاحلة مهزومة، وال �أور�ق قوة لديها، خمطئ“43

�أبو مرزوق، يف حو�ر مع وكالة �صهاب:  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص مو�صى  قال ع�صو �ملكتب   •

“مل نتحدث يف حو�ر�ت �مل�صاحلة عن �إد�رة من خالل �تفاقيات منتهية كاتفاقية 2005، فنحن 
عن  “وحتدثنا  قائالً:  و�أ�صاف  فيه“.  لالإ�رش�ئيلي  عالقة  ال  ومعب  وطنية  �إد�رة  عن  نتحدث 
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تطبيق ما مّت �لتو�فق عليه، ومع ذلك نرى كالماً من جممل �ملعنيني ال يليق، وطريقة ت�صليم 

.
�ملعابر غري الئقة، و�تفقنا �أن تكون على �أ�صا�ص �ل�رش�كة �لوطنية يف كل �مللفات“44

�إن فتح معب رفح وفق  �أحمد بحر،  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �الأول لرئي�ص �ملجل�ص  �لنائب  قال   •

�تفاقية 2005 مرفو�ص وطنياً وف�صائلياً. كما عّب بحر عن رف�صه مل�صاومة �الحتالل للمقاومة 

على ت�صليم جثث �صهد�ء �لنفق يف �إطار �صفقة ُتغرّي مبادئ �ملقاومة، �أو تقلل من �أهمية �ل�صفقة، 

.
45

م�صدد�ً على �أن �ملقاومة �صتعمل على ��صرتد�د جثامني �ل�صهد�ء بالطريق �لذي تعرفه

�أعلن وزير �لنقل و�ملو��صالت �لفل�صطيني �صميح طبيلة توحيد ر�صوم �لرتخي�ص بني �ل�صفة   •

.
46

�لغربية وقطاع غزة

ذكرت �صحيفة يديعوت �أحرونوت �لعبية �أن وزير �الأمن �لد�خلي �الإ�رش�ئيلي جلعاد �أرد�ن   •

قّرر تو�صيع �صالحيات “حر��ص �الأمن“ يف مر�كز �لت�صوق، و�أماكن �لرتفيه، و�صكك �حلديد 

وغريها، وذلك “منعاً لوقوع �أي عمليات �صّد �الإ�رش�ئيليني“. و�صي�صمح �لقر�ر حلر��ص �الأمن 

 .
47

باعتقال �أو منع �أي �صخ�ص م�صتبه فيه من �لدخول لتلك �ملناطق، �أو طلب هويته

�لفل�صطيني، ممثلة برئي�صها يون�ص �خلطيب، بع�صوية جمل�ص  �لهالل �الأحمر  فازت جمعية   •

 The International �الأحمر  و�لهالل  �الأحمر  �ل�صليب  جلمعيات  �لدويل  �الحتاد  �إد�رة 

�لدورة �نعقاد  خالل  وذلك   ،Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 

.
48

�لـ 21 للجمعية �لعامة لالحتاد �ملنعقدة يف مدينة �أنطاليا يف تركيا

�أطلق �الحتاد �لعاملي لعلماء �مل�صلمني، يف مدينة �إ�صطنبول �لرتكية، حملة عاملية ملنا�رشة �ل�صيخ   •

.
49

ر�ئد �صالح، �ملعتقل يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية

�عتذرت وزيرة �لتنمية �لدولية �لبيطانية بريتي باتيل Priti Patel، ب�صبب عقدها لقاء�ت غري   •

م�رشح بها مع م�صوؤولني �إ�رش�ئيليني خالل عطلة خا�صة، يف �صهري �آب/ �أغ�صط�ص و�أيلول/ 

�صبتمب 2017. ومّت �لك�صف عن �أن باتيل مل ُتخب رئي�صة �لوزر�ء ب�صاأن خططها ملنح مبالغ 

�الإ�رش�ئيلي ملعاجلة الجئني �صوريني  �إىل �جلي�ص  �لبيطانيني“  �ل�رش�ئب  د�فعي  �أمو�ل  “من 
قدمت   2017/11/8 ويف  �جلوالن.  مرتفعات  من  “�إ�رش�ئيل“  حتتلها  �لتي  �ملنطقة  يف  جرحى 

باتيل ��صتقالتها، وكتبت يف ر�صالة �إىل رئي�صة �لوزر�ء ترييز� ماي: “�أقدم �عتذ�ري �لكامل لك 

.
وللحكومة ملا ح�صل، و�أقدم ��صتقالتي“50

الثالثاء، 2017/11/7

�ل�صلطة  �أمن  �أجهزة  �إن  �أحرونوت  يديعوت  ل�صحيفة  ملوقع  فل�صطيني  �أمني  م�صدر  قال   •

خالل �لغربية  �ل�صفة  يف  �إ�رش�ئيلية  �أهد�ف  �صّد  عمليات  �صبع  �أحبطت   �لفل�صطينية 
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�عتقلت �لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  فاإن  �مل�صدر،  وبح�صب   .2017 �أكتوبر  �الأول/   ت�رشين 

.
51

46 من �أع�صاء حركة حما�ص يف �ل�صفة �لغربية، باالإ�صافة �إىل �لع�رش�ت من �لف�صائل �الأخرى

�الأمنية“ على  “�مل�صكلة  �ل�صبب يف ظهور  �إن  �لناطق با�صم حركة حما�ص فوزي برهوم،  قال   •

�صيطرة  فرتة  موجودة  كانت  �لتي  �الأمنية  �لعنا�رش  �حلكومة  �إخالء  لقر�ر  يعود  �ملعابر، 

.
52

حركته

��صتالم  على  مالحظات  هناك  �إن  �لبط�ص،  خالد  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  يف  �لقيادي  قال   •

�حلكومة �لفل�صطينية ملهامها يف قطاع غزة. وبنّي �لبط�ص �أن “�الأمور غري مطمئنة، و�لت�صليم 

مل يكن مريحاً، وحما�ص ملتزمة باتفاق �مل�صاحلة، ونحن بانتظار �ملرحلة �لثانية من �التفاق، 

.
وهناك مالحظات على ت�صليم �ملعابر“53

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  خرق  تو��صل  حما�ص  �إن  ريفلني  روؤوفني  �الإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  قال   •

هذه  �إز�ء  �الأيدي  مكتوفة  جتل�ص  لن  “�إ�رش�ئيل“  و�إن  باملدنيني،  �مل�ّص  بهدف  �أنفاقاً  وحتفر 

.
54

�ال�صتفز�ز�ت

�مل�صجد  مد�خل  جميع  عند  جديدة  مر�قبة  كامري�ت  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �رشطة  ن�صبت   •

�الأق�صى “�ملخ�ص�صة للم�صلني �مل�صلمني“، با�صتثناء باب �الأ�صباط، بح�صب ما ك�صفت �لقناة 

�الأوقاف  يف  كبري  م�صوؤول  عن  �الإ�رش�ئيلية  �لقناة  ونقلت  �الإ�رش�ئيلي.  للتلفزيون  �لعا�رشة 

.
�الإ�صالمية قوله �إن “�أحد�ً مل يبلغنا باأنه مّت ن�صب �لكامري�ت، مّت تركيبها يف �صمت تام“55

�أعلنت موؤ�ص�صات فل�صطينية تعنى ب�صوؤون �ملعتقلني وحقوق �الإن�صان، �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي   •

�لتقرير  و�أو�صح  طفالً.   125 بينهم   ،2017 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  فل�صطينياً   483 �عتقل 

�الإد�ريني �ملعتقلني  عدد  بذلك  لي�صل  �إد�رياً،  �أمر�ً   86 �أ�صدرت  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات   �أن 

نحو 450. كما �أ�صار �لتقرير �أن �إجمايل عدد �ملعتقلني �لفل�صطينيني يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية بلغ 

.
56

نحو 6,300 معتقل، بينهم نحو 250 طفالً، و59 �مر�أة، بينهن 11 فتاة قا�رش

�ال�صتيطان،  حول  �الأول  �الأوروبي  �ملوؤمتر  بروك�صل،  �الأوروبي  �الحتاد  عا�صمة  يف  �ختتم   •

�الأر�ص ومقاومة �ال�صتيطان، ود�ئرة �صوؤون  للدفاع عن  �لوطني  �ملكتب  �لذي نظمه كل من 

�الأوروبية  �ملوؤ�ص�صات  من  �لعديد  مع  بالتعاون  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  يف  �ملغرتبني 

وقرر  �أوروبية.  دولة   24 من  و��صع  �أوروبي  بح�صور  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �ملنا�رشة 

�لتو�صيات،  �ال�صتيطان ملتابعة  �أوروبية ملناه�صة  باملوؤمتر ت�صكيل جلنة تن�صيق  �مل�صاركون 

ملناه�صة  باأوروبا  �ملدين  �ملجتمع  موؤ�ص�صات  دور  ت�صتنه�ص  عمل  وخطة  برنامج  وو�صع 

.
57

�ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي
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االأربعاء، 2017/11/8

�أعلن مدير عام �ل�رشطة �لفل�صطينية حازم عطا �هلل عن ��صتئناف �لتن�صيق �الأمني مع �جلانب   •

�الإ�رش�ئيلي قبل نحو �أ�صبوعني، بجميع �الأ�صكال، بعد وقفه جزئياً يف متوز/ يوليو 2017. كما 

قال عطا �هلل، خالل موؤمتر �صحفي، �إنه يجب على حركة حما�ص �أن تنزع �صالحها، من �أجل 

“�صلطة و�حدة، وقانون و�حد، و�صالح  �أنه يتحدث عن  �إجناح �تفاق �مل�صاحلة، م�صدد�ً على 

و�حد“، و�أنه يرف�ص �أن حتتفظ كتائب �لق�صام ب�صالحها. وقال: “هذ� م�صتحيل. كيف يكنني 

.
تويل �الأمن عندما يوجد هناك كل تلك �ل�صو�ريخ و�مل�صد�صات وغريها؟ هل هذ� ممكن؟“58

“�إن �مل�صاحلة خيار ��صرت�تيجي ال رجعة فيه“، جمدد�ً  قال رئي�ص �لوزر�ء ر�مي �حلمد �هلل:   •

تاأكيده �أن �ملعابر حتتاج �إىل �أمن. وعّب �حلمد �هلل، خالل كلمته يف “موؤمتر �لرت�ث �ل�صعبي يف 

حمافظة جنني و�جلليل.. ُهوّية و�نتماء“، عن �أمله �أن جتد �لف�صائل يف �جتماعها يف �لقاهرة، 

.
59

هذ� �ل�صهر، حالً لق�صية �الأمن، مبا يّكن �حلكومة ب�صكل كامل يف غزة

عادو�  غزة  موظفي  من  ع�رشة  �إن  �لبا�صا،  عوين  غزة  يف  �ملالية  لوز�رة  �مل�صاعد  �لوكيل  قال   •

.
60

للعمل مبعب كرم �أبو �صامل �لتجاري

قال نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص يف قطاع غزة خليل �حلية، �إن �ملرحلة �لقادمة   •

حتتاج �إىل حكومة وحدة وطنية ي�صرتك فيها �لكل �لوطني؛ حتى تقوم باأعباء �ملرحلة، ويكن 

�أن تكون حكومة �إنقاذ حتى �إجر�ء �النتخابات. و�أ�صاف �حلية، يف حو�ر تلفزيوين مع ف�صائية 

�الأق�صى، �أن حما�ص ترى باأن تلتزم �حلكومة �لقادمة ببنامج وثيقة �لوفاق �لوطني، �أو تكون 

.
61

حكومة بال برنامج �صيا�صي

�لبي  رفح  مبعب  �خلا�صة   2005 �تفاقية  �إن  و�الإ�صالمية،  �لوطنية  و�لقوى  �لف�صائل  قالت   •

�لفل�صطينية،  �لوطنية  لل�صيادة  �نتهاكاً  “يعدُّ  بها  �لعمل  �أن  موؤكدة  �ل�صالحية“،  “منتهية 
رفح معب  �أن  لها،  بيان  يف  �لف�صائل،  و�أكدت  �الأجنبية“.  �لو�صاية  د�ئرة  �إىل   ويعيدنا 

�إىل تعيدنا  ال  م�صرتكة،  تو�فقية  �صيغة  عن  �لبحث  ي�صتدعي  م�رشي،   -  فل�صطيني 

�لديوقر�طية،  و�جلبهة  �جلهاد،  وحركة  حما�ص،  )حركة  �لف�صائل  و�أكدت   .2005 �تفاقية 

و�جلبهة �ل�صعبية، وجبهة �لتحرير �لفل�صطينية، و�جلبهة �ل�صعبية – �لقيادة �لعامة، ومنظمة 

�ل�صاعقة، وحركة �ملبادرة �لوطنية، وحزب فد�( �ملوقعة على �لبيان، على �رشورة �أن ي�صع 

.
62

�الجتماع �الآليات �لالزمة لذلك دون تبديل �أو تغيري

قر�قع،  عي�صى  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  برئي�ص  ممثلة  �لوطنية  �ل�صلطة  وّقعت   •

زيارة  لتنظيم  فنية  �تفاقية  �لقد�ص،  يف  �لبعثة  مبدير  ممثلة  �الأحمر  لل�صليب  �لدولية  و�للجنة 

.
63

عائلية �إ�صافية لالأ�رشى، بح�صور ورعاية رئي�ص �لوزر�ء ر�مي �حلمد �هلل
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بينهم فل�صطينيني،  الجئني   3,607 �إن  �صورية،  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  قالت   • 

�ل�صوري  �جلي�ص  قو�ت  هجمات  نتيجة   ،2011 مار�ص  �آذ�ر/  منذ  حياتهم  فقدو�  �مر�أة،   462

105 ن�صاء، ما يز�لون  1,640 �صخ�صاً، بينهم  �أن  عليهم. و�أ�صافت �ملجموعة، يف تقرير لها، 

د�خل �صجون �لنظام �ل�صوري، و�أن خميم �لريموك يخ�صع حل�صار خانق منذ 1,575 يوماً، 

.
64

فقد خاللها نحو 200 �صخ�ص حياتهم ب�صبب �جلوع ونق�ص �ملو�د �لطبية

قالت حنان ع�رش�وي، ع�صو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �إن �لبيت �الأبي�ص   •

�أدنى �صّك  ي�صهد جتمعاً كبري�ً ملن لهم تاريخ طويل يف دعم �ل�صهيونية و�ال�صتيطان، ودون 

فاإن �لنفوذ �الإ�رش�ئيلي يف �لبيت �الأبي�ص �أ�صبح كبري�ً، وكذلك يف وز�رة �خلارجية �الأمريكية، 

.
65

هذ� عد� عن �ملندوبة �الأمريكية لدى �الأمم �ملتحدة نيكي هايل

�لعامل  بطولة  يف  �الإ�رش�ئيلية  �لبعثة  الأع�صاء  �أر��صيه،  لدخول  تاأ�صري�ت  منَح  �ملغرب  رف�ص   •

.
66

للجودو، بح�صب ما ذكرت �لقناة �ل�صابعة للتلفزيون �الإ�رش�ئيلي

�نتُخب كرمي قدورة، من �أ�صول فل�صطينية، رئي�صاً لبلدية دمناركية عن فئة �لنا�صئة و�ل�صباب،   •

.
67

يف �صابقة هي �الأوىل من نوعها

اخلمي�س، 2017/11/9

�أكد ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح عبا�ص زكي، يف مقابلة ن�رشها “ر�ديو علم“ �لذي يبث   •

�صالح  ي�ّص  ومن  للذبح،  نقاد  خر�ف  نكون  ولن  نظيف،  �ملقاومة  �صالح  “�أن  �ل�صفة:  من 

�أن  �إ�رش�ئيل“، على حّد تعبريه. و�أكد زكي  �ملقاومة لي�ص وطنياً، و�حلديث عنه يت�صاوق مع 

“لدينا كتائب يف غزة و�الآن �صنعود لن�صلحها“، وقال بلهجة حادة: “هذه لغة �إ�رش�ئيل د�ئماً 
يف �ملطالبة ب�صحب �صالحنا، ونحن ل�صنا عبيد�ً، ولن ن�صحب هذ� �ل�صالح، وممنوع �حلديث يف 

�أن يكون طرحه يف  �إ�رش�ئيل، ممكن  �أو �ن�صحاب  “يف حال �ل�صالم  هذ� �ملو�صوع“. و�أ�صاف: 

.
�لو�جهة“68

عرفات،  يا�رش  موؤ�ص�صة  ورئي�ص  فتح،  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  �لقدوة،  نا�رش  قال   •

فاإنه ال جمال لالنتقا�ص من م�صوؤولية  �لرئي�ص يا�رش عرفات،  �غتيال  13 عاماً من  �إنه وبعد 

 .
69

“�إ�رش�ئيل“ �لكاملة، �ل�صيا�صية و�جلنائية، حول عملية �غتياله
جلنة  �أجرتها  �لتي  �النتخابات  يف  �ليون�صكو،  يف  جلنة  مقرر  مبقعد  فل�صطني  دولة  فازت   •

ممثلة  فل�صطني  وفازت  �حلالية.  دورتها  يف  �لدولية  للمنظمة  �لعام  للموؤمتر  �لتابعة  �لثقافة 

وفاز  �إيطاليا،  �إىل  �لرئا�صة  �آلت  فيما  �للجنة،  مقرر  مبقعد  �أن�صطا�ص  منري  �ملناوب  بال�صفري 

خالل  �للجنة  �عتمدت  كما  وز�مبيا.  و�لفلبني،  و�ألبانيا،  فنزويال،  ممثلي  من  كل  بالع�صوية 
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�جتماعاتها، باإجماع �أع�صائها ودون �حلاجة لت�صويت، قر�ر�ً يتعلق ب�صْون �لرت�ث �لثقايف 

.
70

يف مدينة �لقد�ص �لقدية

 13 �لـ  �ل�صنوية  �لذكرى  “�لتيار �الإ�صالحي بحركة فتح“ بقيادة حممد دحالن،  �أحيا موؤيدو   •

لوفاة �لرئي�ص �لفل�صطيني �ل�صابق يا�رش عرفات، مبهرجان جماهريي يف غزة. وقال �لنائب 

ماجد �أبو �صمالة، �إن “�لتيار �الإ�صالحي“ م�صمم على �مل�صي يف تفاهمات �مل�صاحلة �ملجتمعية 

�لقتلى  �إعالن م�صاحلة جمتمعية ملئة عائلة قتيل؛  مع حركة حما�ص. كما مّت خالل �ملهرجان 

.
�لذين ق�صو� يف �أحد�ث �القتتال �لد�خلي، يف قطاع غزة منت�صف 712007

قال قائد �جلبهة �لد�خلية يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي تامري يدعي Tamir Yadai �إنه على قناعة باأن   •

حركة �جلهاد �الإ�صالمي �صرتد ع�صكرياً على عملية ق�صف �لنفق �لتي وقعت يف 2017/10/30، 

.
72

خ�صو�صاً بعد �حتجاز جثامني خم�صة �صهد�ء

 ،CNBC رف�ص وزير �خلارجية �ل�صعودي عادل �جلبري، يف مقابلة مع قناة �صي �أن بي �صي  •

�أنه مو�صحاً  لبنان،  يف  �هلل  حزب  �صّد  و“�إ�رش�ئيل“  بالده  بني  تعاون  وجود  تاأكيد  �أو   نفي 

.
“ال يكنه �لتعليق على �ل�صائعات“73

م�رشوع  �إطار  يف  �لقد�ص،  مدينة  �إىل  �لرتكية  قونية  والية  يف  مر�م  بلدية  من  فريق  و�صل   •

من �ملكّون  �لفريق  وقام  �لقد�ص.  و�أزقة  �لعثمانية  �الآثار  لتنظيف  �حلميد“،  عبد  “خطى   على 

�لذي  �لورد،  ماء  ب�صكب   ،Fatma Toru طورو  فاطمة  �لبلدية  رئي�صة  بينهم  �أ�صخا�ص،   110

�إنهم  طورو  وقالت  �الأق�صى.  �مل�صجد  حميط  يف  �لرتكية،  �إ�صبارطة  والية  من  معهم  جلبوه 

�لقد�ص.  بزيارة  لالأتر�ك  �أردوغان،  طيب  رجب  �لرئي�ص  لدعوة  ��صتجابة  �لقد�ص  �إىل  جاوؤو� 

و�أ�صافت طورو �أنهم ز�رو� مدينتي �لقد�ص و�خلليل، ونظفو� نحو �صتني من �الآثار �لعثمانية، 

.
74

من �لد�خل و�خلارج

اجلمعة، 2017/11/10

قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني ر�مي �حلمد �هلل، يف لقاء مع قناة �لعربية، �إن جناح �مل�صاحلة   •

��صتيعاب جزء من موظفي حكومة غزة  �الأمن، و�إن حكومته تعمل على  مرهون بحّل ملف 

.
75

�ل�صابقة

�تفاق  لتح�صني  عاجل،  �صكل  ويف  وطنياً  “�لعمل  �إىل  لها،  بيان  يف  �ل�صعبية،  �جلبهة  دعت   •

�مل�صاحلة، ومو�جهة جملة من �لعر�قيل طفت على �ل�صطح يف �الأيام �الأخرية، وتز�منت معها 

ت�رشيحات َتْوِتريية تهدد طريق �مل�صاحلة، وتعود بنا من جديد �إىل �ملربع �الأول لالنق�صام“. 

“��صتمر�ر �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �ملر�وغة و�ملماطلة يف �لقيام  �إنه  و�نتقدت �ل�صعبية ما قالت 

.
مب�صوؤولياتها، على رغم �الأجو�ء �الإيجابية �لتي تخللت ��صتالم �لوز�ر�ت و�ملعابر“76
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باإعالن  �ل�صعودية  متلفزة،  كلمة  يف  �هلل،  ن�رش  ح�صن  �للبناين  �هلل  حلزب  �لعام  �الأمني  �تهم   •

�أن  �حلرب على لبنان وحزبه، كما �تهم �ل�صعودية بتحري�ص دول �لعامل على لبنان، م�صيفاً 

.
77

لديه معلومات باأن �ل�صعودية طلبت من “�إ�رش�ئيل“ �رشب لبنان

�أعلن �الحتاد �الأوروبي �أنه قرر تقدمي دعم �إ�صايف لوكالة �الأونرو� بقيمة 10.5 ماليني يورو   •

.
78

)نحو 12.23 مليون دوالر(، دعماً التفاق �مل�صاحلة �لفل�صطينية

ال�صبت، 2017/11/11

�إحياء  مهرجان  يف  بثت  م�صجلة  كلمة  يف  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال   •

ذكرى يا�رش عرفات يف �صاحة �ل�رش�يا مبدينة غزة، “�إننا ما�صون قدماً يف م�صرية �مل�صاحلة 

.
�لفل�صطينية، و�صوالً ل�صلطة و�حدة، وقانون و�حد، و�صالح �رشعي و�حد“79

�أن  “ما نريده،  قال �ملتحدث با�صم �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية يف �ل�صفة عدنان �ل�صمريي:   •

بامللف  يتعلق  وفيما  �لع�صكرية“.  �خلدمة  قانون  �أر�صية  على  وموحد�ً  و�حد�ً  �الأمن  يكون 

�الأمني يف �ل�صفة، و�آلية �ختبار �لع�صكريني �لذين تقاعدو� موؤخر�ً، وعددهم �صبعة �آالف، قال 

.
80

�ل�صمريي �إنه �صيتم جتنيد 17 �ألف ع�صكري جديد بدالً من �لذين تقاعدو�

طالب ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص مو�صى �أبو مرزوق، يف ندوة مبدينة �إ�صطنبول،   •

�أن  �أنه ال مانع  �لفل�صطينية، موؤكد�ً  �ل�صلطة  �لتحرير ورئا�صة  بالف�صل ما بني رئا�صة منظمة 

يكون  “�أن  ب�رشط  ولكن  فتح،  حركة  من  �لتحرير،  منظمة  ورئي�ص  �ل�صلطة،  رئي�ص  يكون 

حقيقي  غياب  “هناك  مرزوق:  �أبو  وقال  �ل�صتات“.  من  و�لثاين  فل�صطني،  د�خل  من  �الأول 

مل�رشوع وطني و�حد منذ زمن طويل، ما ترك تاأثري�ً بليغاً يف �لق�صية �لفل�صطينية“، و“�لنظام 

�ل�صيا�صي“ قائم على موؤ�ص�صتني )�ل�صلطة، ومنظمة �لتحرير(، ومن �ملمكن �أن تتطور �الأمور 

�تفاقية  عليه  ن�صت  كما  لي�صت  “�ل�صلطة  لكن  �مل�صتقبل،  يف  فل�صطينية  دولة  �إقامة  �إعالن  �إىل 

�لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �لنظام  يتطور  �أن  �ملمكن  ومن  �إيجابياً،  تطور�ً  تطورت  فهي  �أو�صلو، 

.
�أف�صل مما هو عليه يف �لوقت �حلايل“81

�لقومي  �الأمن  موؤمتر  خالل  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  دعا   •

�لتحديات  للتعامل مع  �إىل بناء روؤية فل�صطينية و��صرت�تيجية متكاملة  �لفل�صطيني �خلام�ص، 

و�لفر�ص، على ر�أ�صها جتميع �لقوى �لوطنية، و��صتعادة �لوحدة �لفل�صطينية، و�إمتام م�رشوع 

�مل�صاحلة. و�أكد على مت�صك حما�ص باتفاق �لقاهرة 2011، وعدم �خلروج عنه، و�أكد هنية على 

�أن �مل�صاحلة �صاأن وطني، ولي�صت ملفاً غز�وياً، و�أن �ل�صفة يجب �أن تنعم كما غزة بامل�صاحلة 

.
82

و�آثارها
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عن  ُتعّب  “�إ�رش�ئيل“  تبثها  �لتي  �لتهديد�ت  �إن  فل�صطني،  يف  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  قالت   •

�صدر  �صحفي  بيان  يف  ذلك  جاء  �لفل�صطينية“.  �ملقاومة  فعل  ردة  من  وقلق  خوف  “حالة 
�لفل�صطينية �ملناطق  يف  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  عمليات  ملن�صق  فيديو  على  تعقيباً  �حلركة   عن 

.
83

يو�آف مردخاي، ن�رشه على �صفحته على �لفي�صبوك، وهدد فيه �ملقاومة �لفل�صطينية

االأحد، 2017/11/12

ن�صري  �لتي  �ال�صرت�تيجية  “�إن  هنية:  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  قال   •

عن  تر�جع  وال  �ملقاومة،  م�رشوع  وبناء  حفظ  يف  �ال�صتمر�ر  هي  �لوطنية  �لوحدة  بعد  عليها 

م�رشوع �ملقاومة، وال م�صاومة عليه“. وتابع: “�إنه ومن خالل قر�ءتنا للم�صهد �لفل�صطيني، 

و�ل�صهيوين، و�الإقليمي، و�لدويل باإ�رش�ف �الإد�رة �الأمريكية، فال بديل �أمامنا �صوى �لذهاب 

.
للم�صاحلة �لفل�صطينية لت�صبح فري�صة �رشعية و�رشورية وطنية“84

حول  �لدويل  �ملوؤمتر  �فتتاح  خالل  كلمته  يف  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال   •

�الإ�رش�ئيلي  �إجر�ء�ت �الحتالل  �إن  �لكويت،  �لكويتية،  �لعا�صمة  �لفل�صطيني يف  �لطفل  معاناة 

�لذين  �الأطفال  خ�صو�صاً  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  فئات  من  عمرية  فئة  �أي  ِ ت�صتثن  مل  �لقمعية 

�الجتماعية  �ل�صوؤون  وزيرة  وقالت  �الإن�صان.  حلقوق  و�صارخ  و��صح  النتهاك  يتعر�صون 

و�لعمل، �لكويتية هند �ل�صبيح، يف كلمة لها خالل �ملوؤمتر، �إن “�صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 

.
تعمد �إىل حتطيم �لو�قع �لنف�صي و�لوجد�ين للطفل �لفل�صطيني“85

وّقع وزير �لرتبية و�لتعليم �لعايل �لفل�صطيني �صبي �صيدم �تفاقيات مع روؤ�صاء �جلامعات   •

5.66 ماليني  20 مليون �صيكل )نحو  �لوز�رة مبوجبها مبلغ  �لعامة و�حلكومية؛ َخ�ص�صت 

1.43 مليون دوالر( جلامعات  5.1 ماليني �صيكل )نحو  �لعلمي؛ منها  �لبحث  لدعم  دوالر(؛ 

.
86

قطاع غزة

“الأنه  �أحمر؛  خّط  �الأمني  �مللف  �إن  �حلية  خليل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال   •

�أمن �ملو�طن، ور�فع مل�رشوع �لتحرير؛ ولي�ص م�رشوعاً حامياً  م�رشوع وطني، يحافظ على 

لالحتالل بالتن�صيق �الأمني“، م�صري�ً �إىل �أن �لف�صائل وّقعت يف �تفاقية �لقاهرة 2011 على �أن 

.
“�لتن�صيق �الأمني جرية، وخيانة عظمى يحا�صب عليها �لقانون �لفل�صطيني“87

هجوم  �أي  عن  �مل�صوؤولية  حما�ص  حركة  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  حّمل   •

بـ“�رش�مة كبرية جد�ً على كل من  “�إ�رش�ئيل“ �صرتد  �أن  ينطلق من قطاع غزة، م�صدد�ً على 

.
يحاول �أن يعتدي علينا من �أي جبهة كانت“88
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�أطلق �أكرث من ثمامنئة ع�صو يف �للجنة �ملركزية حلزب �لليكود �الإ�رش�ئيلي دعوة �إىل عقد موؤمتر   •

عام للحزب، تتخلّله �مل�صادقة على �قرت�ح تطبيق �لقانون �الإ�رش�ئيلي على جميع �مل�صتعمر�ت 

.
89

�لو�قعة يف �ل�صفة �لغربية

حّذر �ملن�ّصق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لـ“عملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط“ نيكوالي مالدينوف،   •

يف تغريدة ن�رشها على تويرت، من بيانات و�صفها بـ“�ملتهورة“ للف�صائل �لفل�صطينية يف قطاع 

�لديوقر�طية  و�جلبهة  حما�ص  حركة  من  كل  و�أعلنت  خطري.  ت�صعيد  يف  تت�صبب  قد  غزة، 

لتحرير فل�صطني رف�صهما لت�رشيحات مالدينوف، و�أكدتا �أن عليه توجيه �نتقاده لالحتالل 

.
90

�الإ�رش�ئيلي �لذي ت�صبب يف حالة �لتوتر

االإثنني، 2017/11/13

�حلديث  �لكني�صت،  �أمام  له  خطاب  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  كرر   •

مكانة  �أن  مدعياً  �ملنطقة،  يف  عربية  ودول  “�إ�رش�ئيل“  بني  �لعالقات  يف  متو��صل  تقدم  عن 

“�إ�رش�ئيل“ �لدولية يف “حت�صن د�ئم“، و�أن �لدول �الأجنبية “ت�صطف يف رتل ٍلتعزيز عالقاتها 
مع �إ�رش�ئيل“، م�صري�ً �إىل �أن �لتبادل �لتجاري مع �ليابان، مثالً، ت�صاعف يف �ل�صنو�ت �الأخرية 

لزيارة  دعوة  وتلّقيه  �ل�صني،  مع  �لعالقات  حت�صن  �إىل  �أي�صاً  نتنياهو  و�أ�صار  مرة.  ع�رشين 

.
91

�لهند

�أعلن رئي�ص �صلطة �لطاقة ظافر ملحم، �أن “�لعمل جار ٍعلى �إعد�د خطة الإعادة تاأهيل �صبكات   •

�لطاقة  يف  �لعجز  �إن  فل�صطني،  �صوت  الإذ�عة  ملحم،  وقال  غزة“.  قطاع  يف  �لكهرباء  توزيع 

�لكهربائية �لالزمة لقطاع غزة ي�صل �إىل 68l%، و�لعمل جار ٍلتاأمني �لكهرباء يف �لقطاع لثماين 

�صي�صتغرق   %100l بن�صبة  �لكهرباء  عمل  عودة  �أن  �إىل  م�صري�ً  �الأدنى،  باحلد  يومياً  �صاعات 

.
92

�صنو�ت

�لقاهرة  �إىل  متوجهة  حما�ص  �أن  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أكد   •

مبلفاته   ،2011 التفاق  �الأمني  �لتطبيق  يحقق  مبا  و�إجناحها،  �مل�صاحلة  الإمتام  �جلدية  بكل 

�ملختلفة. و�أ�صاد هنية، خالل ��صتقباله وفد�ً �صوي�رشياً، بدور �صوي�رش� خالل �ملرحلة �ل�صابقة 

يف حماولة حتقيق تقاربات وخ�صو�صاً يف ملف �ملوظفني، مرحباً بالدور �ل�صوي�رشي يف دعم 

.
93

�جلهود �مل�رشية لتحقيق �مل�صاحلة

��صتمر�ر  �أن  فل�صطني،  لتحرير  �ل�صعبية  للجبهة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  مهنا،  رباح  �أكد   •

.
94

�الإجر�ء�ت �لعقابية �صّد قطاع غزة ال يخدم �مل�صاحلة
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�أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أنه �عتقل ليل �الأحد 2017/11/12 – �الإثنني 2017/11/13 �أحد كبار   •

�جلهاد  حركة  يف  م�صدر  و�أكد  �ملحتلة.  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  قياديي 

 .
95

�عتقال طارق قعد�ن، �أحد قادته �صمن حملة �العتقاالت

للت�صويت  �ال�صتعد�د�ت  �الإ�رش�ئيلي،  �لكني�صت  يف  و�الأمن  �خلارجية  �ل�صوؤون  جلنة  ناق�صت   •

يف �لقر�ءة �الأوىل، على م�رشوع قانون يطالب “�إ�رش�ئيل“ باقتطاع مبلغ من �أمو�ل �ل�رش�ئب 

�ملعتقلني  لالأ�رشى  و�متياز�ت  كرو�تب  تدفعه  ما  ي�صاوي  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  حتولها  �لتي 

يف �صجونها، و�ملخ�ص�صات �لتي تدفعها الأ�رش �ل�صهد�ء و�جلرحى، وتقدر بنحو 300 مليون 

.
96ً

دوالر �صنويا

�أّكدت جميع �الأحز�ب و�ل�صخ�صيات و�لهيئات �الأوروبية �لتي �لتقى بها وفد �لقائمة �لعربية   •

رف�صها  بروك�صل،  يف  �الأوروبي  �الحتاد  مقر  ز�ر  �لذي  �الإ�رش�ئيلي،  �لكني�صت  يف  �مل�صرتكة 

.
97

�لقاطع مل�رشوع “تبادل �ل�صكان“ �لذي تطرحه جهات �إ�رش�ئيلية

عملية  �أكب  لتنفيذ  �رّشي  خمطط  تنفيذ  على  تعكف  “�إ�رش�ئيل“  �أن  �لعبية  كان  قناة  ذكرت   •

�لقد�ص، و�لتي تقع خارج �جلد�ر.  هدم �صت�صتهدف مبان ٍ�صكنية يف منطقة كفر عقب �صمال 

�لعملية �صتت�صبب  �أبر�ج �صكنية، و�أن هذه  �إىل هدم �صتة  �أن �ملخطط يهدف  �لقناة  و�أو�صحت 

لفل�صطينيني  كاملة  “حارة“  متثل  �الأبر�ج  تلك  �أن  �إىل  م�صرية  �لفل�صطينيني،  مئات  �إخالء  يف 

.
98

يحملون �لهوية �لزرقاء

�صوؤ�ل  على  رد�ً  غرينبالت،  جاي�صون  �ل�صالم“  لـ“عملية  �خلا�ص  �الأمريكي  �ملبعوث  قال   •

لـ�صحيفة �الأيام عب �لبيد �الإلكرتوين، عن موعد تقدمي �خلطة �الأمريكية لتحريك �ملفاو�صات 

�ملجمدة: “لقد �أم�صينا �لكثري من �لوقت يف �ال�صتماع و�لتعامل مع �الإ�رش�ئيليني و�لفل�صطينيني 

و�لزعماء �الإقليميني �لرئي�صيني، على مدى �الأ�صهر �لقليلة �ملا�صية، للم�صاعدة يف �لتو�صل �إىل 

�أو  لتطوير  م�صطنعاً  زمنياً  جدوالً  ن�صع  لن  “�إننا  غرينبالت:  و�أ�صاف  د�ئم“.  �صالم  �تفاق 

عر�ص �أي �أفكار حمددة، ولن نفر�ص �أي �صفقة �أبد�ً، هدفنا هو ت�صهيل، ولي�ص �إمالء، �تفاق 

.
�صالم د�ئم لتح�صني حياة �الإ�رش�ئيليني و�لفل�صطينيني و�الأمن عب �ملنطقة“99

ن�رشت �صحيفة ذ� د�يلي ميل The Daily Mail ر�صالة لويل �لعهد �لبيطاين �الأمري ت�صارلز   •

 Laurens van der Post بعثها ل�صديقه �لباحث لورن�ص فان دير بو�صت Prince Charles

يف �صنة 1986، �أكد فيها “�أن هجرة �ليهود �الأوروبيني �إىل فل�صطني ت�صببت يف �ال�صطر�بات 

على  و��صنطن  “حّث  �رشورة  على  ت�صارلز  و�صّدد  �الأو�صط“.  �ل�رشق  منطقة  عرفتها  �لتي 

و�أن  �أ�صا�صاً،  �صاميان  �صعبان  هما  و�ليهود  “�لعرب  �أن  وكتب  �ليهودي“،  للّوبي  �لت�صدي 
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�مل�صاكل،  �أكب  يف  ت�صبب  بولند�(  من  )وبالذ�ت  �أوروبا  من  وخا�صة  �الأجانب  �ليهود  قدوم 

.
�لتي تعرفها منطقة �ل�رشق �الأو�صط“100

�خلم�ص،  �ملناطق  يف  �لوكالة  عمليات  الإد�رة  �لعادية  �لوكالة  ميز�نية  �إن  �الأونرو�  وكالة  قالت   •

ل�صنة 2017، قد بلغت 700 مليون دوالر، و�إنها عانت من عجز مايل ُيقدر بنحو 115 مليون 

.
101

دوالر، �نخف�ص �إىل نحو 77 مليون دوالر

ن�رش �لنائب �ل�صابق عن حزب �لعمل �الإ�رش�ئيلي �إيريل مرجاليت �صور�ً له خالل م�صاركته   •

 Enriching the Middle East’s “�إثر�ء �مل�صتقبل �القت�صادي يف �ل�رشق �الأو�صط  يف موؤمتر 

Economic Future Conference“، �لذي �ختتم �أعماله يف �لعا�صمة �لقطرية �لدوحة. وعلّق على 

�ل�صور قائالً: يجب على “�إ�رش�ئيل“ �أن تكون ر�ئدة يف جمال �لتعاون �القت�صادي يف �ملنطقة. 

مبادر�ت  �أ�صبوع  خالل  عربية،  دول  عن  ممثلني  جانب  �إىل  يجل�ص  �أنه  �إىل  مرجاليت  و�أ�صار 

.
102

�لهايتك �لدويل يف �لدوحة، و�لهدف �مل�صرتك هو �إيجاد �صبل لتعزيز �لتعاون �مل�صرتك

الثالثاء، 2017/11/14

�إقليمية كثرية تريد  �أن هناك قوى  �للجنة �ملركزية حلركة فتح عز�م �الأحمد من  حّذر ع�صو   •

م�صاركته  خالل  موؤكد�ً،  �لد�خلية،  �للبنانية  باخلالفات  لبنان  يف  �لفل�صطينية  �ملخيمات  زّج 

�أعلى  على  �ت�صاالت  “جرى  �أنه  �الأملاين،   DW دبليو  دي  تلفزيون  مع  حو�ري  برنامج  يف 

.
�مل�صتويات، و�أكدنا �أننا ل�صنا طرفاً يف �الأزمة �للبنانية“103

�ملقاومة هو  “�صالح  �أن  �أحمد بحر،  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �الأول لرئي�ص �ملجل�ص  �لنائب  �أكد   •

�الإ�رش�ئيلي... من يحاول نزع  �عتد�ء�ت �الحتالل  �لذي يحمي �صعبنا من  �ل�رشعي  �ل�صالح 

.
�صالح �ملقاومة يلعب بالنار“104

قال ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح نا�رش �لقدوة، �إن ق�صية حتييد �ل�صالح و�صبطه ق�صية   •

جوهرية مهمة، و�أكد �لقدوة �أنه يجب �إخ�صاع �ل�صالح �إىل قيادة فل�صطينية وطنية و�صيا�صية 

�صالح  �إد�رة  ملف  يكون  �أن  على  و�حدة،  حكومة  �صلطة  حتت  يكون  �أن  و�رشورة  و�حدة، 

�ل�رش�كة  ي�صتند على مبد�أ  �إجماع وطني،  �ملعرتف بها �صمن برنامج  �لفل�صطينية،  �لف�صائل 

.
105

�ل�صيا�صية �لكاملة بني جميع �الأطر�ف �لفل�صطينية

مل  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  �أن  ��صتية  حممد  فتح،  حلركة  �الأمريكية  �للجنة  ع�صو  �أكد   •

تقدم حتى �للحظة �أي �أفكار حول �خلطة �لتي تعكف على �إعد�دها الإنهاء �ل�رش�ع يف �ل�رشق 

�الأو�صط، وذلك على �لرغم من �إجر�ء �مل�صوؤولني �الأمريكيني لـ 17 لقاء مع �جلانبني �لفل�صطيني 

.
106

و�الإ�رش�ئيلي فيما يتعلق بهذ� �خل�صو�ص
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�لو�حد  عبد  حممد  �لقطري  نظريه  مع  �صيدم  �صبي  �لعايل  و�لتعليم  �لرتبية  وزير  وّقع   •

�حلمادي، �أول �تفاقية تعاون بني فل�صطني وقطر مبجاالت �لرتبية و�لتعليم �لعايل، مبا ي�صمل 

.
107

�لبحث �لعلمي و�لتكنولوجيا

قال �صامي �أبو زهري، �لناطق با�صم حركة حما�ص، خالل �جلل�صة �الفتتاحية للموؤمتر �لعاملي   •

من  �ملقاومة،  بتحويل  حما�ص  “جنحت  �إ�صطنبول:  يف  �الإ�صالمية،  �لتجمعات  الحتاد   26 �لـ 

مقاومة حم�صورة بحزب، �إىل ثقافة �صعب، يتباهى بها، �أهل �لبلد“. وتابع قائالً: “لذلك، �لذين 

تتحول  لن  �الأحالم  وهذه  و�همون،  �صالحها،  ونزع  �ملقاومة،  وقف  يريدون  �إنهم  يقولون 

.
لو�قع، و�ملقاومة قوية وقادرة“108

لزيارة �ل�صيخ  �آل  �لعزيز  عبد  �ل�صعودية  مفتي  قر�  �أيوب  �الإ�رش�ئيلي  �الت�صاالت  وزير  دعا   • 

تل �أبيب. وقال قر�، يف تغريدة له على تويرت، �إنه يبارك للمفتي �ل�صعودي فتو�ه �صّد �حلرب، 

�لفل�صطينيني، و�إن كلَّ مظاهر�ت  �إرهابية ت�رش  �إن حما�ص منظمة  �ليهود، وقولَه  و�صّد قتل 

.
109

�)Demagogy الأق�صى دعاية رخي�صة )دياغوجيا�

قادة  من  عدد�ً  لقائه  خالل  �ألكني،  زئيف  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  يف  �لقد�ص  �صوؤون  وزير  �أعلن   •

يف  ج  �مل�صنفة  �ملنطقة  يف  �ليهود  �مل�صتوطنني  عدد  لزيادة  م�رشوع  �إطالق  عن  �مل�صتوطنني، 

.
110

�ل�صفة �لغربية �ملحتلة �إىل مليون يهودي

االأربعاء، 2017/11/15

 Taylor فور�ص  تايلور  قانون  �الأمريكي  �لنو�ب  مبجل�ص  �خلارجية  �لعالقات  جلنة  �أقرت   •

دعماً  يقدمون  �لذين  و�الأفر�د  �حلكومات  �صّد  عقوبات  فر�ص  على  ين�ص  �لذي   Force Act

ومتنح  حلما�ص،  كبري�ً  مالياً  دعماً  تقدم  قطر  �إن  �للجنة  وقالت  حما�ص.  حلركة  ومادياً  مالياً 

قدرها م�صاعد�ت  يخف�ص  �أن  �صاأنه  من  قانون  م�رشوع  �للجنة  �أقرت  كما  لقيادتها.   �للجوء 

�ل�صلطة  تتوقف  مل  ما  للفل�صطينيني،  �صنوياً  �ملتحدة  �لواليات  تقدمها  دوالر  مليون   300

�لفل�صطينية عما و�صفته �للجنة بـ“�ملكافاأة على جر�ئم �لعنف“. وقد �أيدت �للجنة �لقانون �جلديد 

��صتمر�ر  مثل  با�صتثناء�ت  لي�صمح  �لت�رشيع،  على  �صابق  تعديل  بعد  وذلك  معار�صة،  دون 

�ل�صلطة �لت�رشيع منع  �الأطفال. وي�صتهدف  �ل�صحي ولقاحات   �لتمويل مل�رشوعات �ل�رشف 

.
111

من دفع رو�تب، يكن �أن ت�صل �إىل 3,500 دوالر يف �ل�صهر، الأ�رش �ل�صهد�ء و�الأ�رشى

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف ذكرى �إعالن �ال�صتقالل، �إن دولة فل�صطني   •

�حلرة و�مل�صتقلة على حدود �لر�بع من حزير�ن �صنة 1967، وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية �آتية 

.
112

ال حمالة
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�لوزر�ء  رئي�ص  “�صخ�صية  �إن  �لبدويل  �صالح  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال   •

ر�مي �حلمد �هلل غري مرغوبة لدى حما�ص لتويل �أي حكومة فل�صطينية قادمة“، م�صدد�ً، خالل 

حديث لـ“�صبكة �صو� للجميع“، على �أن حّل حكومة �لوفاق �لوطني وت�صكيل حكومة وحدة 

.
113

وطنية �أكرث قوة ونز�هة، �أ�صبح مطلباً جلميع �لف�صائل

�تهم د�ود �صهاب م�صوؤول �ملكتب �الإعالمي يف حركة �جلهاد �الإ�صالمي “�إ�رش�ئيل“ بـ“ممار�صة   •

2014 مئات  �أنها قامت بخرق �تفاق �لتهدئة ل�صنة  �إىل  �لنظر  �لعدو�ن“ على قطاع غزة، الفتاً 

.
114

�ملر�ت، و�أكد �أن �ملقاومة، مبا فيها �رش�يا �لقد�ص، ت�صتعد جيد�ً لكل �الحتماالت

�أفيجدور ليبمان، يف بيان له عقب جولة ميد�نية �أجر�ها على  قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي   •

�الإير�ين يف �صورية، ولن ت�صمح  �لنفوذ  “�إ�رش�ئيل“ لن ت�صمح بتعزيز  �إن  �ل�صمالية،  �حلدود 

.
ل�صورية باأن ت�صبح جبهة �أمامية �صّد “�إ�رش�ئيل“115

ب�رشعية  مندلبليت  �أفيحاي  �لعام  و�لنائب  �الإ�رش�ئيلية  للحكومة  �لق�صائي  �مل�صت�صار  �أفتى   •

.
116

م�صادرة �أر��ص ٍفل�صطينية مبلكية خا�صة، بزعم �الحتياجات �لعامة يف �مل�صتعمر�ت

�أفادت معطيات مكتب �الإح�صاء �ملركزي �الإ�رش�ئيلي، يف تقرير له مبنا�صبة يوم �لطفل �لعاملي،   •

باأنه يف نهاية �صنة 2016، و�صل عدد �الأطفال يف “�إ�رش�ئيل“ �إىل 2.852 مليون طفل، ي�صكلون 

25.3l% من جممل عدد  1948 ما ن�صبته  �أطفال فل�صطينيي  �ل�صكان، وي�صكل  33l% من عدد 

.
117

�الأطفال

فّجرت قو�ت �الحتالل منزل �ل�صهيد منر �جلمل، من بلدة بيت �صوريك �صمال غرب �لقد�ص   •

.
�ملحتلة، و�لذي قام بعملية بالقرب من مدخل م�صتعمرة هار �أد�ر، يف �أيلول/ �صبتمب 1182017

وقعت فل�صطني وتون�ص �أربع �تفاقيات للتعاون �ملايل يف قطاع �لبنوك، يف مقر �لبنك �ملركزي   •

.
119

�لتون�صي، يف �لعا�صمة تون�ص

ُعنّي ملحق ع�صكري يف �ل�صفارة �لقب�صية يف تل �أبيب، للم�صاعدة يف تطوير �لعالقات �لع�صكرية   •

و�لتعاون �ال�صرت�تيجي، وذلك للمرة �الأوىل يف تاريخ �لعالقات �لديبلوما�صية بني “�إ�رش�ئيل“ 

.
120

وقب�ص

اخلمي�س، 2017/11/16

قال رئي�ص هيئة �الأركان �لعامة للجي�ص �الإ�رش�ئيلي غادي �آيزنكوت، خالل مقابلة مع موقع   •

�صّد  م�صرتكة  م�صالح  و“�إ�رش�ئيل“  لل�صعودية  �إن  عربية،  �صحيفة  مع  �الأوىل  هي  �إيالف، 

�لتعامل مع �إير�ن. ونفى وجود �أي نية لدى جي�ص بالده ملهاجمة حزب �هلل يف لبنان، لكن لن 

تقبل “�إ�رش�ئيل“ باأي تهديد ��صرت�تيجي لها. وعّب �آيزنكوت عن �رشوره بهذه �لفر�صة �لتي 

.
121ً

تتيح له �لتحدث عب �الإعالم �لعربي عن “�إ�رش�ئيل“ ع�صكرياً و�صيا�صيا
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�أن  �مل�صاحلة، مبيناً  �أنه ال رجعة عن  �ل�صنو�ر  �أكد رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى   •

�الحتالل  �إال  منه  ي�صتفيد  وال  �لفل�صطيني،  �لوطني  للم�رشوع  دمار  �النق�صام  ��صتمر�ر 

“�إن مل ن�صتطع ح�صد جهودنا لطّي �صفحة �النق�صام،  �أنه  �ل�صنو�ر على  �ل�صهيوين. و�صدد 

.
فاإن �صعبنا بعد عام �صيع�ّص �أ�صابع �لندم على �صياع هذه �لفر�صة �لتاريخية“122

يف  �لتحقيق  نتائج  عن  بريوت،  �للبنانية  بالعا�صمة  �صحفي  موؤمتر  يف  حما�ص،  حركة  �أعلنت   •

�إن  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص حممد نز�ل،  �لزو�ري. وقال ع�صو �ملكتب  ق�صية �غتيال حممد 

�حلركة �صكلت جلنة حتقيق من خمتلف �أجهزتها، وبا�رشت عملها فور وقوع عملية �الغتيال 

جهاز  �أن  وهي  قاطعة،  حقيقة  �إىل  خلُ�صت  �لتحقيق  جلنة  باأن  نز�ل  و�أكد   .2016/12/15 يف 

�ملو�صاد �الإ�رش�ئيلي هو �جلهة �مل�صوؤولة عن عملية �الغتيال. و�أو�صح نز�ل باأن حما�ص لديها 

�لكيان  ملو�جهة  �ملمكنة  �خليار�ت  كل  لدر��صة  يديها  بني  �لتقرير  هذ�  �صت�صع  قانونية  جهة 

�ل�صهيوين. وقال باأن �لهدف من هذ� �لتحقيق هو �أال ُتقيَّد ق�صية �غتيال �ل�صهيد �لزو�ري �صّد 

.
123

جمهول

دعا رئي�ص حزب �ل�صعب �لفل�صطيني ب�صام �ل�صاحلي �لف�صائل �لفل�صطينية للقفز عن �تفاق   •

.
�أو�صلو، وبناء �إطار �صيا�صي جديد، يعتمد على “�العرت�ف �لعاملي بالدولة �لفل�صطينية“124

للرئي�ص حممود  �أكدت  �ل�صعودية  �أن  ��صتية  �ملركزية حلركة فتح حممد  �للجنة  ك�صف ع�صو   •

عبا�ص دعمها جهود �مل�صاحلة، و�أنها رفعت دعمها �ملايل لل�صلطة �لفل�صطينية من 7.5 ماليني 

الإنهاء  منا�صبة  �أر�صية  ي�صكل   2011 �تفاق  �إن  وقال  دوالر.  مليون   20 �إىل  �صهرياً  دوالر 

.
125

�النق�صام، لكن رمبا يكون بحاجة �إىل حتديث ملر�عاة �لتطور�ت

�نتقد �أين �ل�ص�صنية، �الأمني �لعام للجان �ملقاومة �ل�صعبية، �لرئي�ص حممود عبا�ص، وذلك يف   •

�ليوم �الأول �لذي ك�صف فيه تنظيمه عن �صخ�صيته، بعد توليه �ملن�صب قبل خم�ص �صنو�ت؛ 

وقال �ل�ص�صنية: “�إن �لرئي�ص عبا�ص ي�صتخدم �مل�صاحلة �لفل�صطينية لتعزيز �صيا�صات �لتفرد 

.
و�الإق�صاء، بعيد�ً عن �لروح �حلقيقية للم�صاحلة �ملرجوة بني �أبناء �ل�صعب �لو�حد“126

فيها  يعي�ص  �لتي  “�لبيوت“  باإخالء  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  �أمر   •

�صارع من  بالقرب  �ملحتلة،  �لقد�ص  مدينة  مبحيط  جتمعات  يف  �لبدو،  من   فل�صطينيون 

“منتدى  ُي�صمى  ما  ممثلي  مع  عقدها  جل�صة  ختام  يف  ذلك  جاء  �مليت.  �لبحر  باجتاه   1 رقم 

�ملمثل   ،Jerusalem Belt Forum )Forum Otef Yerushalayim(l �ليميني  �لقد�ص“  غالف 

لتيار �مل�صتوطنني �الإ�رش�ئيليني، باالإ�صافة �إىل ممثلني عن �ملجل�ص �الإقليمي مل�صتوطني ماطيه 

.
127

بنيامني
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�لعيزرية  قرب  �لبابا،  جبل  منطقة  يف  �لبدو  �لفل�صطينيني  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جي�ص  �صلّم   •

�رشقي �لقد�ص، و�لقريبة �أي�صاً من م�صتعمرة معاليه �أدوميم، �أو�مر باإخالء بيوتهم، ومغادرة 

�ملنطقة �لتي يعي�صون فيها منذ نحو خم�صة عقود، وذلك متهيد�ً لهدمها. ويقطن هذه �ملنطقة 

.
128

فل�صطينيون من عرب �جلهالني، بعد �أن و�صلو� �إليها، �إثر تهجريهم من �لنقب عام �لنكبة

.
129

هدمت جر�فات و�آليات �إ�رش�ئيلية قرية �لعر�قيب بالنقب للمرة 121 على �لتو�يل  •

�أ�صدرت حمكمة والية فر�نكفورت �الأملانية حكماً يوؤيد حّق �خلطوط �جلوية �لكويتية يف عدم   •

.
130

نقل �إ�رش�ئيليني، على �عتبار �أن �ل�رشكة �صتو�جه تد�عيات ق�صائية �إذ� ما و�فقت على ذلك

�ملناطق  �إىل  ديبلوما�صية  بعثة  الإر�صال  يجريها  ترتيبات  وجود  عن  �الأوروبي  �الحتاد  �أعلن   •

�لفل�صطينية، لبحث تطور�ت �مل�صاحلة يف قطاع غزة. و�أبدى �الحتاد ��صتعد�ده الإعادة ن�رش 

.
131

بعثته �خلا�صة على معب رفح �لفا�صل عن م�رش، بهدف �إعادة �فتتاحه من جديد

اجلمعة، 2017/11/17

�أجرى �للو�ء ماجد فرج، رئي�ص جهاز �ملخابر�ت �لعامة �لفل�صطينية، مباحثات يف مدينة غزة   •

�ل�صنو�ر،  �لقطاع يحيى  �لغربية، مع رئي�ص حركة حما�ص يف  �ل�صفة  من  قادماً  �لتي و�صلها 

.
ركزت على بحث ترتيبات “�مللف �الأمني“132

�إن قر�ر حكومة  �لفل�صطينية طارق ر�صماوي، يف بيان �صحفي،  �لناطق با�صم �حلكومة  قال   •

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي باإخالء “�لبيوت“ �لتي يعي�ص فيها فل�صطينيون من �لبدو يف حميط مدينة 

.
133

�لقد�ص، هو �نتهاك �صارخ لكافة �لقو�نني و�لقر�ر�ت �لدولية �ملتعلقة بالق�صية �لفل�صطينية

عر�ص �ملعهد �لوطني لل�صحة �لعامة يف ر�م �هلل نتائج در��صة خا�صة مبدى �نت�صار وتعاطي   •

�لفل�صطينية،  �ل�صحة  وز�رة  مع  بالتعاون  �أعدها  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أر��صي  يف  �ملخدر�ت 

�ملتحدة  �الأمم  World Health Organization يف فل�صطني، ومكتب  �لعاملية  �ل�صحة  ومنظمة 

و�لوكالة   ،United Nations Office on Drugs and Crime و�جلرية  باملخدر�ت  �ملعني 

Korean International Cooperation Agency. وك�صفت �لنتائج  �لكورية للتعاون �لدويل 

�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أر��صي  يف  خطر  ب�صكل  �ملخدر�ت  يتعاطون  �صخ�ص   26,500 نحو  �أن 

.
134

بينهم 16,453 يف �ل�صفة، و10,047 يف غزة

طالب بطريرك �ملدينة �ملقد�صية و�صائر �أعمال فل�صطني و�الأردن، �لبطريرك ثيوفيلو�ص �لثالث،   •

 World Council of �لعامل  كنائ�ص  ملجل�ص  �لتنفيذية  �للجنة  ملمثلي  عّمان  يف  �جتماع  خالل 

�إىل جانب  350 كني�صة يف �لعامل، جمل�ص �لكنائ�ص �لعاملي بالوقوف  Churches، و�لذي يثل 

مدينة  يف  تاريخياً  �لقائم  �لو�صع  على  و�ملحافظة  �خلليل،  باب  ق�صية  ��صتئناف  يف  �لكني�صة 

.
135

�لقد�ص
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�لقد�ص  �لعام يف  �لقن�صل �الأمريكي  بّث تلفزيون وطن �ملحلي يف ر�م �هلل، مقطع فيديو لنائب   •

“نحن  قائالً:  �لعربية  باللغة  �لفيديو  يف  وحتدث   ،Michael Hankey هانكي  مايكل  �ملحتلة 

م�صتمرون يف تركيزنا على دعم �لقطاع �خلا�ص، الأننا ندرك �أنه لن يكون هناك �أي حّل د�ئم 

حلل �ل�رش�ع �إال يف �ل�صّق �القت�صادي، ونريد �أن نرى لدى �لفل�صطينيني فر�ص عمل ليوفرو� 

 .
حياة كرية لعائالتهم“136

يف  موؤمتر�ً   )BDS Gulf غولف  �أ�ص  دي  )بي  �خلليج  يف  “�إ�رش�ئيل“  مقاطعة  حركة  نظمت   •

�لكويت ملقاومة �لتطبيع يف �خلليج �لعربي، حتت رعاية رئي�ص جمل�ص �الأمة �لكويتي مرزوق 

 .
137

�لغامن

ال�صبت، 2017/11/18

�أنه تلقى ر�صالة  �لفل�صطينية �صائب عريقات  �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير  �للجنة  �أمني �رش  ذكر   •

منظمة  مكتب  فتح  متديد  ي�صتطيعو�  مل  باأنهم  تفيد  �الأمريكية،  �خلارجية  وز�رة  من  خطية 

�لتحرير يف و��صنطن. و�أ�صار عريقات �إىل �أن �لقيادة �لفل�صطينية ردت على �الإد�رة �الأمريكية 

كما  �ملكتب.  فتح  �إعادة  حلني  �أ�صكالها  بكل  �الأمريكية  �الإد�رة  مع  �الت�صاالت  �صتعلق  باأنها 

نقلت وكالة �أ�صو�صيتد بر�ص The Associated Press عن وزير �خلارجية �الأمريكية ريك�ص 

�رشورة  على  ين�ص  �أمريكياً  قانوناً  يخالفون  �لفل�صطينيني  باأن  قرر  �إنه  قوله،  تيلر�صون 

ملحاكمة  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  بدفع  �لفل�صطينيون  قام  ما  �إذ�  �لتحرير،  منظمة  بعثة  غلق 

.
138

“�إ�رش�ئيل“ على جر�ئم بحّق �لفل�صطينيني
�أيام،  �ل�صلطات �مل�رشية معب رفح �حلدودي مع قطاع غزة يف كال �الجتاهني لثالثة  فتحت   •

.
139

للمرة �الأوىل، حتت م�صوؤولية حكومة �لتو�فق �لوطني �لفل�صطيني

�لرئي�ص  نهج  متابعة  �إىل  �ملنطقة،  “زعماء  ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  دعا   •

�مل�رشي �الأ�صبق �أنور �ل�صاد�ت و�ل�صري على خطاه، و�لقدوم �إىل �لقد�ص وفتح �صفحة جديدة 

لي�ص فقط يف عالقات �إ�رش�ئيل مع �لعامل �لعربي بل يف �ملنطقة باأ�رشها“. و�أ�صاف يف تغريدة 

�لدول  �ئتالف من  �إىل  �أي وقت م�صى  �أكرث من  �الأو�صط يحتاج  “�ل�رشق  �لفي�صبوك:  له على 

.
�ملعتدلة �صّد �إير�ن“140

االأحد، 2017/11/19

عربية  دول  مع  عالقات  تقيم  �أبيب  تل  �أن  �صتاينتز  يوفال  �الإ�رش�ئيلي  �لطاقة  وزير  ك�صف   •

�إ�صالمية “معتدلة“ مبا فيها �ل�صعودية، ت�صاعد “�إ�رش�ئيل“ على كبح جماح �إير�ن يف �ملنطقة. 

عن  �لك�صف  من  تخجل  ال  “�إ�رش�ئيل“  �إن  �الحتالل،  جي�ص  الإذ�عة  حديث  يف  �صتاينتز،  وقال 
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�لذي يخجل من ذلك، و�إن  �الآخر هو  �لطرف  �لعالقات مع دول عربية و�إ�صالمية، لكن  هذه 

�أن  �صتاينتز  و�أ�صاف  �رشية.  �لعالقات  على  �الإبقاء  يف  �لدول  هذه  رغبة  حترتم  “�إ�رش�ئيل“ 
�ل�صعودية تعمل مع “�إ�رش�ئيل“ �صّد متدد وعدو�نية �إير�ن يف �ملنطقة. كما �أكد �ثنان من كبار 

Ram Ben-Barak ويعكوف  رجال �ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلية �ل�صابقني، هما ر�م بن بر�ك 

�ال�صتخبارية  باملعلومات  �ل�صعودية  “�إ�رش�ئيل“ تزود  �أن   ،Yaakov Amidror عامي درور 

.
�لالزمة ملو�جهة �إير�ن و“�الإ�صالم �ملتطرف“141

�أن  لها  يكن  ال  �إنه  �هلل،  ر�م  يف  طارئ  �جتماع  بعد  لها  بيان  يف  �لفل�صطينية،  �حلكومة  قالت   •

كافة  يف  �لقانونية  وواليتها  �صيادتها  ب�صط  من  بتمكينها  �إال  وم�صوؤولياتها،  مبهامها  تقوم 

�ملجاالت �الأمنية و�ملدنية. و�أ�صافت �حلكومة �أنه “مل يتم ت�صلم �لوز�ر�ت و�لدو�ئر �حلكومية 

�نتهاء  حني  �إىل  �النتظار  بحجة  باملوظفني،  �ملتعلقة  �خلالفية  �لق�صايا  نتيجة  فاعل،  ب�صكل 

�للجنة �لقانونية �الإد�رية من �إجناز �أعمالها يف معاجلة �لق�صايا �ملدنية و�الإد�رية �لناجمة عن 

.
�النق�صام، كما هو مقرر يف موعد �أق�صاه �الأول من �صباط/ فب�ير 2018“142

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خليل �حلية، “�إن حكومة �لوفاق �لوطني ت�صلمت   •

مهامها كاملة يف قطاع غزة، و�حلو�ر �لوطني �لف�صائلي �لذي �صيبد�أ بعد غد �لثالثاء بالقاهرة 

.
�صيبحث عدة ملفات هامة“143

بدفع  �أ�رشى  و�صتة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  يلزم  قر�ر�ً  �لقد�ص  يف  �ملركزية  �ملحكمة  �أ�صدرت   •

تعوي�صات مالية بقيمة 62 مليون �صيكل )نحو 17.6 مليون دوالر( �إىل �صحايا ثالث عائالت 

يهودية قتلو� مع بدء �النتفا�صة �لثانية، خالل عملية م�صلحة على �صارع رقم 443، �أ�صفرت 

.
144

عن مقتل ثالثة �إ�رش�ئيليني

رف�ص �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي روؤوفني ريفلني طلب �لعفو �لذي تقدمت به هيئة �لدفاع عن �جلندي   •

.
145

قاتل �ل�صهيد �ل�رشيف من �خلليل، �إيلور عز�ريا

دعا جمل�ص وزر�ء �خلارجية �لعرب، يف بيان له، �الإد�رة �الأمريكية �إىل �إعادة �لنظر يف قر�رها   •

.
146

�خلا�ص باإغالق مكتب منظمة �لتحرير �لفل�صطينية بو��صنطن

�إنه  �ليوم،  �مل�رشي  ل�صحيفة  ت�رشيحات  يف  �ل�صعودي،  �خلارجية  وزير  �جلبري،  عادل  قال   •

“لدينا ما هو �أهم من قطر، وهو �الإرهاب يف �إير�ن ولبنان و�ليمن، وال ينبغي �أال ن�صغل بالنا 
�إال  �أ�صا�صية، ورغم خطاب �لقطريني و�ل�صوت �لعايل  6 مطالب  مبا يقوله �لقطريون، ولدينا 

عن  و�لتخلي  �أمريكا،  مع  �الإرهاب  مكافحة  �تفاقية  توقيع  مثل  لنا؛  ملطالب  ��صتجابو�  �أنهم 

.
حما�ص من �أجل �إمتام �جلهود �مل�رشية يف جناح �مل�صاحلة“147
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االإثنني، 2017/11/20

�أعرب �ملن�ّصق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لـ“عملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط“ نيكوالي مالدينوف   •

�لفل�صطينيني يف قطاع غزة، بالرغم من بدء  �أو�صاع  �أي حت�ّصن“ يف  “لعدم حدوث  �أ�صفه  عن 

تنفيذ �تفاق �مل�صاحلة بني حركتي فتح وحما�ص. ورّحب مالدينوف، يف �الإفادة �لتي قدمها 

با�صتئناف  �الأو�صط“،  �ل�رشق  يف  “�حلالة  ب�صاأن  عقدت  �لتي  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  جل�صة  يف 

.
148

�لتن�صيق �الأمني �لكامل بني “�إ�رش�ئيل“ و�ل�صلطة �لفل�صطينية

خالل  �إ�رش�ئيليني  قتلى  لعائالت  مالية  تعوي�صات  �أي  دفع  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رف�صت   •

ال  “�إننا  و�ملحررين:  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  رئي�ص  قر�قع،  عي�صى  وقال  �الأق�صى.  �نتفا�صة 

ندفع للمحتلني وقتلة �أبناء �صعبنا �لفل�صطيني، ومقاومة �ل�صعب �لفل�صطيني لالحتالل مقاومة 

.
م�رشوعة وفق �لقانون �لدويل“149

بيار  �لفرن�صي  �لعام  �لقن�صل  مع  ب�صارة  �صكري  �لفل�صطيني  و�لتخطيط  �ملالية  وزير  وّقع   •

Pierre Kochar �تفاقية لدعم �ملو�زنة �لفل�صطينية بقيمة ثمانية ماليني يورو )نحو  كو�صار 

.
150

9.4 ماليني دوالر(

�فتتح ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح عز�م �الأحمد، نيابة عن رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية   •

.
151

حممود عبا�ص، مكتب هيئة �الإذ�عة و�لتلفزيون �لفل�صطينية بالقاهرة

رف�صت حركة حما�ص و�صف حزب �هلل �للبناين وحركات �ملقاومة باالإرهاب، موؤكدًة �أن �لذي   •

�ل�صعب  به حكومة �الحتالل �صّد  �الإ�رش�ئيلي وما تقوم  �إرهاب �الحتالل  يد�ن هو  �أن  يجب 

الجتماع  �خلتامي  �لبيان  بخلو  تفاجاأت  �إنها  بيان،  يف  �حلركة  وقالت  �الأعزل.  �لفل�صطيني 

وزر�ء �خلارجية �لعرب �لطارئ، من �الإ�صارة �إىل �الإرهاب �ل�صهيوين �لذي يتعّر�ص له يومياً 

ة  �ل�صعب �لفل�صطيني و�أر�صه ومقد�صاته. ودعت �حلركة �إىل توحيد كّل جهود ومقدر�ت �الأمَّ

�لعربية و�الإ�صالمية يف مو�جهة �لعدّو �ل�صهيوين، و�إىل م�صاعدة �ل�صعب �لفل�صطيني يف �نتز�ع 

.
152

حقوقه وحترير �أر�صه

�الأمن ميز�نية  بزيادة  �ملالية  وز�رة  ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  طالب   • 

بـ 4.8 مليار�ت �صيكل )نحو 1.362 مليار دوالر( يف �ل�صنو�ت �لثالث �لقادمة. ويدعي ليبمان 

“�لتغيري �لنوعي“،  �أن �لتطور�ت �الإقليمية وعدم �ال�صتقر�ر �مل�صتمر يف �ملنطقة تدخل �صمن 

.
153

م�صيفاً: “و�صلنا �إىل حّد جند فيه �صعوبة يف تلبية �الحتياجات �الأمنية“، على حّد قوله

�أ�صدرت د�ئرة فح�ص �لطعون باملحكمة �الإد�رية �لعليا �مل�رشية، حكماً ق�صائياً برف�ص طعن   •

�إبر�هيم ي�رشي، �لذي طالب فيه بوقف ت�صدير �لغاز �مل�رشي لـ“�إ�رش�ئيل“. وكانت �لدعوى 
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�ملقامة، �لتي حملت رقم 11885 ل�صنة 55 ق�صائية، تخت�صم رئي�ص �لوزر�ء ووزير �لبرتول، 

.
ب�صفاتهما، مل�صوؤوليتهما عن ت�صدير �لغاز �مل�رشي لـ“�إ�رش�ئيل“154

قال وزير �خلارجية �لقطري �ل�صيخ حممد بن عبد �لرحمن �آل ثاين، �إن دول �حل�صار تقّو�ص   •

��صتقر�ر �ملنطقة وتقامر بحياة �ل�صعوب. وفيما يتعلق بحركة حما�ص، �أو�صح �أن قطر مل ولن 

تدعم �حلركة، لكنها تدعم ب�صورة �صفافة �صكان قطاع غزة �لذي ُدمر ب�صبب �حلرب، م�صري�ً 

.
155

�إىل �أن �التهامات ب�صاأن دعم حما�ص جاءت يف �صياق حملة دعائية �صّد قطر

RAFAEL رفائيل  �الأ�صلحة  تطوير  �صلطة  مع  ع�صكرية  �صفقة  �لهندية  �لدفاع  وز�رة  �ألغت   • 

l�الإ�رش�ئيلية ت�صل قيمتها �إىل �أكرث من ن�صف مليار دوالر، �لتي كان من �ملفرت�ص �أن حت�صل 

مبوجبها على ثمانية �آالف �صاروخ م�صاد للدبابات من طر�ز �صبايك Spike وثالثمئة قاذفة 

�صو�ريخ. وح�صب ما نقلت و�صائل �إعالم عن م�صادر هندية، فاإن �أ�صباب �إلغاء �ل�صفقة، تعود 

لرغبة هندية يف تعزيز �ل�صناعات �لدفاعية �ملحلية. ووفقاً مل�صدر �لقناة �لثانية، فاإن “�جلي�ص 

لتطوير  طويالً  وقتاً  ي�صتغرق  �صوف  �أنه  يعرفون  الأنهم  �لدفاع،  وز�رة  قر�ر  �نتقد  �لهندي 

�صو�ريخ حملية �ل�صنع“. كما �أ�صار �إىل �أن “�إلغاء �ل�صفقة قد يوؤجل ب�صكل كبري زيارة نتنياهو 

.
�ملقررة للهند، يف كانون �لثاين/ يناير �ملقبل“156

دعا رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، خالل لقائه �مللك �الإ�صباين يف مدريد، �حلكومة   •

�ل�صالم  حتقيق  فر�ص  دعم  يف  �أهمية  من  له  “ملا  فل�صطني  بدولة  �العرت�ف  �إىل  �الإ�صبانية 

.
باملنطقة“157

الثالثاء، 2017/11/21

�أ�صدر رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص قر�ر�ً بوقف �الت�صاالت مع �جلانب �الأمريكي،   •

يف  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  مكتب  عمل  ترخي�ص  جتديد  عدم  و��صنطن  قر�ر  على  رد�ً 

و��صنطن. وقال �ملتحدث با�صم �لرئي�ص �لفل�صطيني نبيل �أبو ردينة، يف �ت�صال هاتفي مع قناة 

عالقتهم  ت�صويب  الإعادة  �لفل�صطينيني  �أمام  فر�صة  �صت�صكل  �لقادمة  �ملرحلة  �إن  �جلزيرة، 

مع �الإد�رة �الأمريكية، كما ت�صكل فر�صة حلركة حما�ص لتعيد ح�صاباتها و“تعود �إىل �ملوقف 

.
�لوطني“158

قال رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو، يف �لذكرى �الأربعني لزيارة �أنور �ل�صاد�ت �إىل “�إ�رش�ئيل“:   •

عن  لالإعالن  ��صتعد�د  على  �لذي  �لفل�صطيني،  بال�صاد�ت  �ألتِق  مل  �إنني  �أقول  �أن  “يوؤ�صفني 
رغبته باإنهاء �ل�رش�ع، وعلى ��صتعد�د لالعرت�ف بدولة �إ�رش�ئيل يف �أي حدود وحقنا باالأمن 

.
و�ل�صالم“159
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�الإ�رش�ئيلي  �عتد�ء�ت �الحتالل  باأن  �أفاد تقرير �صدر عن هيئة مقاومة �جلد�ر و�ال�صتيطان   •

وم�صتوطنيه على �أر��صي �لفل�صطينيني �ملزروعة بالزيتون، ومز�رعيها، خالل مو�صم قطف 

�لزيتون، �أ�صجار  على  �عتد�ء   44 منها  �عتد�ء؛  مئة  يقارب  ما  بلغت   ،2017 ل�صنة   �لزيتون 

.
160

و56 �عتد�ء على �ملز�رعني �لفل�صطينيني �لذين يقومون بقطف �لثمار

نفى وزير �خلارجية �ل�صعودي عادل �جلبري وجود �أي عالقة بني بالده و“�إ�رش�ئيل“، وقال   •

�جلبري، يف مقابلة مع قناة �صي بي �صي �مل�رشية، “�إن مبادرة �ل�صالم �لعربية ت�صكل خارطة 

.
طريق للو�صول لل�صالم، وللبدء يف تطبيع �لعالقات بني �إ�رش�ئيل و�لدول �لعربية“161

قالت �ملتحدثة با�صم �خلارجية �الأمريكية هيذر ناورت، �إن مكتب منظمة �لتحرير �لفل�صطينية   •

“نحن على �ت�صال مع  يف و��صنطن مفتوح، ويعمل على حّد علمها. و�أ�صافت ناورت قائلة: 

�أن  �أريد  ال  هذ�.  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  مكتب  و�صع  ب�صاأن  �لفل�صطينيني  �مل�صوؤولني 

�ملكتب  �إغالق  عن  �حلديث  �أن  �إىل  م�صرية  لالأمر“،  تغطيتهم  يف  �الأحد�ث  �ل�صحفيون  ي�صتبق 

.
رمبا يكون �صابقاً الأو�نه. و�أ�صافت: “نود �أن يتمكنو� من �إبقائه مفتوحاً“162

االأربعاء، 2017/11/22

تطبيق  �آلية  لبحث  يومني  مد�ر  على  �لقاهرة  يف  �جتمع  �لذي  �لفل�صطينية  �لف�صائل  وفد  �أكد   •

�تفاق �مل�صاحلة �لفل�صطينية، على �رشورة �لتنفيذ �الأمني و�لدقيق لكل بنوده، وفق �لتو�ريخ 

للقانون  وفقاً  كاملة،  وو�جباتها  مب�صوؤولياتها  �حلكومة  ال�صطالع  و�صوالً  فيه،  �ملحددة 

�الأ�صا�صي و�الأنظمة �لفل�صطينية �ملعمول بها يف فل�صطني. و�أكد �لبيان �خلتامي لالجتماع، على 

�أهمية �لوحدة �لوطنية، كما مّت �التفاق على �إجر�ء �نتخابات ت�رشيعية، ورئا�صية، وللمجل�ص 

2018، كما قرر �مل�صاركون �لعودة �إىل جولة جديدة من �ملفاو�صات  �لوطني قبل نهاية �صنة 

�أبرزها  �لبيان �صتة بنود رئي�صية،  2018. وت�صّمن  ب�صاأن �مل�صاحلة يف مطلع �صباط/ فب�ير 

�لن�ص على �أن منظمة �لتحرير هي �ملمثل �ل�رشعي و�لوحيد للفل�صطينيني، و�رشورة ممار�صة 

.
163

�حلكومة مهام عملها كاملة يف قطاع غزة

�إىل  لي�صل  �الحتالل  لدى  �ملختطفني  �لفل�صطينيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  نو�ب  عدد  �نخف�ص   •

�أربعة �صهور يف �العتقال  �أم�صى  �أن  �لر�زق، بعد  �لنائب عمر عبد  �الإفر�ج عن  نائباً، بعد   11

.
164

�الإد�ري

�أفيحاي  �أن �مل�صت�صار �لق�صائي للحكومة �الإ�رش�ئيلية و�لنائب �لعام  ذكرت �صحيفة هاآرت�ص   •

مندلبليت يعمل على م�صادرة �أر��ص ٍفل�صطينية خا�صة، وذلك بهدف ترخي�ص 1,048 وحدة 

.
165

�صكنية، على �الأقل، يف �مل�صتعمر�ت �ملقامة على �أر��صي �ل�صفة �لغربية
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 ،Path to Life Association �أجل �حلياة“ �الإ�رش�ئيلية  “من  بيّنت معطيات جمعتها جمعية   •

عر�صت يف �لكني�صت، �أن و�حد�ً من كل خم�صة فتية يفكر جدياً باالنتحار، كما بينت �أن معدل 

عدد حاالت �النتحار قد �رتفع من 103 حاالت لكل 100 �ألف ن�صمة �صنة 2006 �إىل 110 حاالت 

.
يف �صنة 1662016

هدمت جر�فات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، يوم �الأربعاء 2017/11/22، �صبعة منازل لفل�صطينيني   •

.
167

يف �لقد�ص و�ل�صفة �لغربية �ملحتلتني، بذريعة عدم �لرتخي�ص

ملن “�إ�رش�ئيل،  �إن   ،Dries van Agt �أغت  فان  دري�ص  �الأ�صبق  هولند�  وزر�ء  رئي�ص  قال   • 

ال يعرف، متتلك جمموعة من �لقنابل �لنووية، فهي دون �صّك �أخطر دولة يف منطقة �ل�رشق 

�الإ�رش�ئيلية،   - �لفل�صطينية  �لق�صية  حول  نقا�صية  جل�صة  خالل  �أغت،  فان  وقال  �الأو�صط“. 

نظمتها “جمعية �ل�صباب �الإ�صرت�كيني Socialist Youth Association“ مبدينة �أوترخت، �إن 

“�لعامل باأ�رشه يغ�ص �لطرف عن �حل�صار �ملفرو�ص على قطاع غزة �لفل�صطيني، مبا يف ذلك 
.
هولند� �أي�صاً“168

�إد�رة  �إىل  م�صرتكة  ر�صالة  �الأمريكيني  و�لديوقر�طي  �جلمهوري  �حلزبني  من  �أع�صاء  وّجه   •

الإعالنه  �نتقاد  فيها  �الأمريكي،  �خلزينة  وزير  �إىل  ت�صليمها  وجرى  تر�مب،  دونالد  �لرئي�ص 

مكافحة  جمال  يف  قطر  مع  تفاهم  مذكرة  �إىل  �لتو�صل  عن   2017 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف 

�الإرهاب. وجاء يف �لر�صالة: “ن�صعر بقلق عميق حيال �الإعالن �مل�صرتك �لذي يتجنب �أي ذكر 

حلركة حما�ص“. و�أ�صاف �ملوقعون على �لر�صالة �أن �لعا�صمة �لقطرية �لدوحة باتت “مالذ�ً 

.
للم�صوؤولني �الإرهابيني من حركة حما�ص“169

اخلمي�س، 2017/11/23

�الهتمام  تر�جع  من  م�صعل  خالد  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  للمكتب  �ل�صابق  �لرئي�ص  حّذر   •

�لعربي بالق�صية �لفل�صطينية �إىل م�صتوى غري م�صبوق، لدرجة �أن بع�ص �الأنظمة باتت ال متانع 

يف �لت�صحية بالق�صية يف �صبيل �صمان ��صتمر�ريتها باحلكم. وتطرق م�صعل، يف جل�صة نقا�ص 

“هناك موؤ�رش�ت  �إن  “�صفقة �لقرن“، وقال  �إىل  نظمها مركز �جلزيرة للدر��صات يف �لدوحة، 

على �أنها �صفقة باالأ�صا�ص من �إنتاج �أنظمة عربية هدفها �إر�صاء �أمريكا و�لكيان، ل�صمان هذه 

�لنظر عما تقرتفه يف بلد�نها من جتاوز�ت يف جمال حقوق  �الأنظمة مو��صلة �حلكم، ولغ�ص 

�الإن�صان، و�إن �لواليات �ملتحدة تلقفت �ل�صفقة وتعيد �إنتاجها وتغليفها وعر�صها كم�رشوع 

.
�أمريكي لل�صالم“170
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�ل�صعودي �لعهد  ويلّ  �إن  �جلديد  �لعربي  ل�صحيفة  �مل�صتوى  رفيع  فل�صطيني  م�صوؤول  قال   • 

حممد بن �صلمان �أبلغ �لرئي�ص حممود عبا�ص، �لذي �لتقاه يف �لريا�ص، ��صتعد�د �ل�صعودية لدفع 

خ�صو�صاً  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  دخول  مقابل  �ملالية،  �لفل�صطينية  �مل�صاحلة  ��صتحقاقات 

حركة حما�ص، يف تهدئة طويلة �الأمد مع “�إ�رش�ئيل“، و�صمان حتييد غزة عن �ل�رش�ع �لد�ئر 

يف �ملنطقة �لعربية و�الإ�صالمية. و�أ�صاف �مل�صوؤول، �لذي ��صرتط عدم ذكر ��صمه، �أن �ل�صعودية 

طلبت �أي�صاً من عبا�ص �لعمل على �إبعاد حما�ص عن �إير�ن وحزب �هلل، و�أنها م�صتعدة للم�صاركة 

 .
171

يف �أي جهد ي�صاعد يف هذ� �الأمر

حتقيقها  حال  حركته  �أع�صاء  من  حكومة  بت�صكيل  �النفر�د  بعدم  �لبدويل  �صالح  تعهد   •

�لبدويل،  وقال   .2018 نهاية  قبل  �إجر�ئها  على  �ملتفق  �لت�رشيعية  �النتخابات  يف  �الأغلبية 

�لفل�صطينية �لتحرير  منظمة  يف  �حلركة  م�صاركة  �إن  �الأو�صط:  �ل�رشق  �صحيفة  مع  حو�ر   يف 

.
ال يعني �لقبول ببناجمها �حلايل، �لذي و�صفه باأنه “�أ�صاع 78l% من �أر�ص فل�صطني“172

�أكد جميل مزهر، ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي للجبهة �ل�صعبية، وع�صو وفد �مل�صاحلة يف �لقاهرة،   •

.
173

�أن �لف�صائل مل حتقق �أي تقدم يف ملفات �مل�صاحلة �لتي جرى بحثها يف �لعا�صمة �مل�رشية

�أكّد ممثل حركة �جلهاد �الإ�صالمي يف طهر�ن نا�رش �أبو �رشيف، �أن موقف �ل�صلطة �لفل�صطينية   •

ورئي�صها حممود عبا�ص هو �لذي يعطل جهود �مل�صاحلة �لفل�صطينية، وخ�صو�صاً ��صتجابتهم 

بع�ص  عليهم  متار�صها  �لتي  و�ل�صغوط  و�الأمريكية،  �ل�صهيونية  و�مل�صاريع  للمخططات 

.
174

�الأطر�ف �الإقليمية

�ت�صال  نتنياهو هّدد يف  بنيامني  �إن رئي�ص �حلكومة  �لعا�رشة،  �الإ�رش�ئيلية  للقناة  تقرير  قال   •

هاتفي مع �لرئي�ص �لفرن�صي �إيانويل ماكرون Emmanuel Macron �الأحد 2017/11/19، 

باأنه “يدر�ص مهاجمة �أهد�ف �إير�نية يف �صورية“، مو�صحاً �أن ماكرون “حاول تهدئة نتنياهو 

.
وثنيه عن فعل ذلك“175

ر�أى وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان �أن حمادثات �مل�صاحلة �جلارية بني �ل�صلطة   •

ي�صعل  �أن  “�نفجارها  �صاأن  من  و�أن  �صيء“،  �جتاه  يف  “تذهب  حما�ص  وحركة  �لفل�صطينية 

“�الأو�صاع يف قطاع  �إن  �إ�رش�ئيلية عنه قوله،  �إعالم  �ملنطقة“، على حّد قوله. ونقلت و�صائل 

غزة ما ز�لت متوترة على �لرغم من مرور وقت“ على تفجري “�إ�رش�ئيل“ لنفق يتبع �ملقاومة 

.
�لفل�صطينية، و�إن “�إ�رش�ئيل ت�صتعد للرد على �لهجوم“176

 Asian �الآ�صيوية  �لبملانية  �جلمعية  �جتماعات  ختام  يف  �ل�صادر  �إ�صطنبول،  �إعالن  �أكد   •

�لفل�صطينية  �لدولة  �إقامة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حّق  على   ،Parliamentary Assembly

�الأن�صطة  لكافة  �إد�نته  عن  �الإعالن  وعّب  �لقد�ص.  وعا�صمتها   ،1967 حدود  على  �مل�صتقلة 
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كذلك  �إد�نته  عن  و�أعرب  �لفل�صطينية،  �ملباين  �صّد  �لهدم  وعمليات  �الإ�رش�ئيلية،  �ال�صتيطانية 

.
177

لكافة �النتهاكات �لتي متار�صها قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي

عّب �لناطق بل�صان �ل�رشطة �لفل�صطينية بغزة �أين �لبطنيجي عن رف�صهم �ملطلق �إعادة بناء   •

�أ�صكال  من  �صكل  �أي  يرف�صون  �أنهم  على  م�صدد�ً  فقط،  و�حد  بلون  بغزة  �الأمنية  �الأجهزة 

.
178

�الإق�صاء لعنا�رش �الأمن يف قطاع غزة �لبعيد عن �لتن�صيق �الأمني

قدمت نائب وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي ت�صيبي حوتوفيلي �عتذ�ر�ً لليهود �الأمريكيني، بعد   •

الأنهم  �الأو�صط  �ل�رشق  فهم  يف  �صعوبة  يجدون  �إنهم  مقابلة،  خالل  بقولها  �إليهم  �أ�صاءت  �أن 

يعي�صون حياة مريحة، وال يقومون بتاأدية �خلدمة �لع�صكرية، وال يعرفون ما معنى �حلياة يف 

.
179

ظّل هجمات م�صتمرة

اجلمعة، 2017/11/24

قال �ملتحدث با�صم �خلارجية �الأمريكية �إدغار فا�صكيز Edgar Vasquez، �إن �لواليات �ملتحدة   •

“ن�صحت مكتب منظمة �لتحرير �لفل�صطينية باأن يق�رش ن�صاطه على ما يخ�ص حتقيق �صالم 
د�ئم و�صامل بني �الإ�رش�ئيليني و�لفل�صطينيني“. وقال فا�صكيز �إنه بدالً من قر�ر �الإغالق �صيتم 

.
180

فر�ص “قيود“ على �ملكتب، دون �أن يحدد طبيعتها

حكومة  متكني  �إن  �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لرئي�ص  �الأول  �لنائب  بحر،  �أحمد  قال   •

�لتو�فق �لوطني يف غزة يتحقق من خالل رفع �حل�صار عن �لقطاع، ووقف �لتن�صيق �الأمني 

.
181

بني �ل�صلطة �لفل�صطينية و�الحتالل �الإ�رش�ئيلي

��صتهدف م�صجد�ً  �لذي  �الإرهابي“  “�لتفجري  �لفل�صطينية حممود عبا�ص  �ل�صلطة  د�ن رئي�ص   •

ع�رش�ت  ب�صقوط  وت�صبب  �صيناء،  �صمال  حمافظة  يف  �لعري�ص  من  �لقريبة  �لرو�صة  قرية  يف 

�ل�صحايا و�إ�صابة مدنيني م�رشيني. كما د�ن �لناطق با�صم وز�رة �لد�خلية و�الأمن �لوطني يف 

قطاع غزة �إياد �لبزم “�لعمل �الإجر�مي“ �لذي ��صتهدف م�صجد �لرو�صة. ومن جهتها د�نت 

 .
182

حركة حما�ص �لتفجري

يعقوب  �ل�صحة  وزير  باإعالن  متثلت  �ليمينية،  “�إ�رش�ئيل“  بحكومة  �ئتالفية  �أزمة  �نفجرت   •

لت�صليح  عمل  ت�رشيح  �إ�صد�ر  على  �حتجاجاً  ��صتقالته   ،Yaakov Litzman ليت�صمان 

و�أبلغه  نتنياهو،  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  �لتقى  �إنه  ليت�صمان  وقال  �ل�صبت.  يوم  �لقطار�ت 

.
183

��صتقالته من من�صبه، الأنه لي�ص م�صتعد�ً للجلو�ص يف حكومة ال حترتم حرمة يوم �ل�صبت

حلم، بيت  مدن  يف  �لوطنية  و�لقوى  �الأرثوذك�صية  �لعربية  و�ملوؤ�ص�صات  �جلمعيات  قررت   • 

خالل  عنه،  ينوب  من  �أو  �لثالث  ثيوفيلو�ص  �لبطريرك  مقاطعة  �صاحور،  وبيت  جاال،  وبيت 
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�صاحور،  بيت  يف  و�الأجد�د  �الآباء  كني�صة  وعيد  جاال،  بيت  �صفيع  نيقوال  مار  بعيد  �الحتفال 

�أر��صي �لوقف �لعربي �الأرثوذك�صي  ويف عيد �مليالد، وذلك رد�ً على عمليات بيع وت�رشيب 

.
184

لل�رشكات �الإ�رش�ئيلية و�ال�صتيطانية

قال مكتب تن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية �لتابع لالأمم �ملتحدة )�أوت�صا(، �إن �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية   •

.
185ً

هدمت 119 منزالً يف �رشقي �لقد�ص، منذ بد�ية 2017، ما �أدى �إىل تهجري 211 فل�صطينيا

�إبر�م �صفقة مع �رشكة تطوير �لو�صائل �لقتالية رفائيل  �أعلنت وز�رة �لدفاع �لبيطانية عن   •

قيمة  وبلغت  �لدفاعية،  �حلديدية  �لقبة  منظومة  لندن  �صت�صرتي  مبوجبها  �الإ�رش�ئيلية، 

�لثانية �لقناة  �أفادت  ما  بح�صب  دوالر(،  ماليني   104 )نحو  �إ�صرتليني  مليون   78  �ل�صفقة 

.
186

�الإ�رش�ئيلية

ال�صبت، 2017/11/25

جددت �للجنة �ملركزية حلركة فتح، يف بيان �صدر عقب �جتماعها يف ر�م �هلل، برئا�صة حممود   •

عبا�ص، تقديرها للجهود �مل�رشية يف جمال �مل�صاحلة و��صتعادة �لوحدة، و�أكدت �لتز�مها بكل 

�إجناز  بهدف  عليها،  �ملتفق  �لقادمة  �الجتماعات  يف  �لفّعالة  م�صاركتها  وعلى  عليه،  �تفق  ما 

�لتقدم �ملطلوب. كما �أكدت �أهمية متكني �حلكومة و�رشورة �إجناز ذلك بالكامل، كخطوة �أوىل 

.
187

ال بّد منها

�الأمن  �أبحاث  �ل�صابق مو�صيه يعلون، خالل ندوة، يف معهد  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  تباهى وزير   •

�لقومي �الإ�رش�ئيلي، باأنه ال يوجد بني روؤ�صاء �حلكومات �الإ�رش�ئيلية �أو �أع�صاء �لكني�صت من 

.
188

َقتََل �أكرث منه، وذلك يف �إ�صارة، على ما يبدو، �إىل �جلر�ئم �ملرتكبة بحّق �لفل�صطينيني

�أعلن وزير �لرتبية و�لتعليم �لعايل �لفل�صطيني �صبي �صيدم عن مو�فقة بريطانيا على �رشف   •

�إ�صهاماتها �ل�صنوية �لبالغة 20 مليون جنيه �إ�صرتليني )نحو 26.4 مليون دوالر( و�ملخ�ص�صة 

.
189

لدعم �ملو�زنة �لعامة لفل�صطني، مبا ي�صمل تخ�صي�ص جزء منها ل�صالح �لتعليم

االأحد، 2017/11/26

�جتماع  عقب  �لر�صمي،  فل�صطني  لتلفزيون  �ل�صيخ،  ح�صني  لفتح  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  قال   •

حتى  يتعد  “مل  غزة  يف  �صالحياتها  ممار�صة  من  �لوفاق  حكومة  متكني  �إن  �ملركزية،  �للجنة 

�الآن 5l%“. وقال عز�م �الأحمد �إن “كل �لف�صائل يف �جتماع �لقاهرة �أجمعت على �أن �حلكومة 

حركة  قالت  جهتها،  ومن  غزة“.  يف  قائمة  �ملو�زية  �حلكومة  و�أن  �لتمكني،  يف  عر�قيل  �أمامها 

حما�ص �إنها �صهلت ت�صلّم �حلكومة �لفل�صطينية ملهامها يف قطاع غزة، تنفيذ�ً التفاق �مل�صاحلة. 

وقال �لقيادي يف حما�ص �صامي �أبو زهري، �إن فتح و�حلكومة و�ل�صلطة، حتى �للحظة، مل تنفذ 
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�أن �لعقوبات مل ترفع عن غزة بعد، بل يتم  �أي �صيء من ��صتحقاقات �تفاق �مل�صاحلة. و�أكد 

.
190

��صتخد�م تلك �لعقوبات مبنطق �البتز�ز الأهل غزة وفر�ص �أجندة عليهم

�أعقاب  يف  �حلريدية،  و�حلركة  �حلاكم  �لليكود  حزب  بني  �حلكومي  �الئتالف  �أزمة  �نتهت   •

�ملتطرفة“،  �الأرثوذك�صية  “�لف�صائل  وروؤ�صاء  نتنياهو  بنيامني  �حلكومة  رئي�ص  بني  �جتماع 

�أيام  يف  �حلديد  �صكة  يف  �الأعمال  باأزمة  يتعلق  فيما  و�صطّي  حلٍّ  �إىل  �جلانبان  خالله  تو�صل 

�إغالق  عدم  “على  �لثانية،  �الإخبارية  �الإ�رش�ئيلية  �لقناة  بح�صب  �الأطر�ف،  و�تفق  �ل�صبت. 

�ملحال �لتجارية يف تل �أبيب خالل �أيام �ل�صبت، و�أن حركة �لقطار�ت خالل �أيام �الأ�صبوع لن 

تتاأثر“. ومّت تبني �قرت�ح باأن “ُي�صمح لوزير �لعمل باأن ياأخذ يف عني �العتبار �ل�صالمة �لعامة، 

يتعلق  فيما  �لعام“،  �حليّز  على  �ل�رشر  ودرجة  �ملوظف،  ورفاهية  �الإ�رش�ئيلية،  و�لتقاليد 

.
191

باأعمال �صيانة �صكة �حلديد

•  للمرة �الأوىل �صت�صغل جمند�ت مقاتالت �إ�رش�ئيليات ثالث دبابات. فقد بد�أ �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي 

 .
192

بتدريب 13 جمندة كمقاتالت ل�صالح �ملدّرعات لت�صغيل دبابات

�الأقد�م،  على  �صري�ً  عبوره  يكن  �صياحي  م�صار  بناء  متويل  على  �الحتالل  حكومة  و�فقت   •

ياريف  �ل�صياحة  وزير  �أعلن  ما  بح�صب  �جلوالن،  وه�صبة  �ملحتلة  �لغربية  بال�صفة  وير 

ليفني. ورّحب رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو بالقر�ر �لذي ر�آه “�أ�صا�صياً“ لتعزيز 

�ل�صياحة. وقال ليفني �إن “�مل�صار �جلديد �صيعب مدينة �لقد�ص �لقدية و�أماكن حافلة بالتاريخ 

�ليهودي“. وبعد مو�فقة �حلكومة على �لتمويل، �صيتعني على جلنة موؤلفة من عدد من �لوزر�ء 

.
193

تقدمي �ملقرتحات للم�رشوع �لذي تبلغ ميز�نيته 10 ماليني �صيكل )نحو 2.8 مليون دوالر(

�رشطة  عنا�رش  �أن  �ملحتلة،  �لقد�ص  يف  �الإ�صالمية  �الأوقاف  د�ئرة  �أجرته  �لذي  �لتحقيق  �أكد   •

“عاثو�  2017؛  يوليو  متوز/  خالل  �الأق�صى  �مل�صجد  �قتحمو�  �لذين  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 

وخربو�  �لرخام،  وحطمو�  حمتوياتها،  بع�ص  و�صادرو�  �الأذ�ن،  بغرفة  وعبثو�  فيه،  خر�باً 

�ملكلفة  جلانها  �إليها  تو�صلت  �لتي  �لفح�ص  نتائج  �إن  لها،  بيان  يف  �لد�ئرة،  وقالت  �ل�صجاد“. 

“دلت   ،2017/7/27–14 �لفرتة  �الأق�صى خالل  �مل�صجد  �الإ�رش�ئيلية بحّق  �النتهاكات  متابعة 

على وجود عبث وتخريب من قبل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف معظم م�صليات ومر�فق �مل�صجد 

.
�الأق�صى خالل تلك �لفرتة“194

م�صاعد�ت  مل�رش  تقدم  “�إ�رش�ئيل“  �إن  يعلون  مو�صيه  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال   •

متنوعة، منوهاً �إىل �أن م�رش و�الأردن تعلمان على من تعتمد�ن يف مو�جهة �الإرهاب ويف ق�صايا 

�إنه  يعلون  وقال  �الأمر“.  “حل�صا�صية  تفا�صيل  تقدمي  دون  بذلك  يكتفي  �أنه  مو�صحاً  �أمنية، 

.
195

يجب عدم �لك�صف عالنية عن م�صاعد�ت “�إ�رش�ئيل“ �إىل م�رش
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�أثناء �لتحقيق معه  قال جهاز �أمن �لدولة �للبناين �إن �ملمثل �مل�رشحي زياد عيتاين �عرتف يف   •

بجرم �لتخابر و�لتعامل مع “�إ�رش�ئيل“، بعد �إلقاء �لقب�ص عليه يوم �جلمعة 2017/11/24 يف 

.
196

�لعا�صمة بريوت

االإثنني، 2017/11/27

قال خليل �حلية ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، يف موؤمتر �صحفي، �إن �حلالة �الإعالمية   •

“ال تطمئن“. و�نتقد ت�رشيحات �صحفية لقياد�ت كبرية من فتح، قال �إنها “و�صعت �رشوطاً 
جديدة“ الإمتام �مل�صاحلة، م�صري�ً �إىل �أن “هناك �أطر�فاً تريد �النقالب على �مل�صاحلة“. ورف�ص 

ما يوّجه حلركته من قبل قياد�ت فتح من �تهامات، تتعلق باإعاقتها عملية “�لتمكني“. وحدد 

�ملقاومة“،  “�صالح  �لنقا�ص، وهي ملفات  “ملفات حمر�ء“ ال تقبل  ُتعّد  �إنها  ثالثة ملفات قال 

.
و“�ملوظفني“، و“�الأمن“197

نفت حركة فتح �أن تكون طرحت نزع �صالح �ملقاومة خالل جل�صات �حلو�ر �لفل�صطيني. وقال   •

�لناطق با�صم فتح �أ�صامة �لقو��صمي، للجزيرة، �إن �صالح �ملقاومة فعالً خط �أحمر، و�إن حركته 

مل تطرح �أبد�ً مو�صوع نزعه على طاولة �حلو�ر، موؤكد�ً �أن فتح حركة مقاومة، وتعرف قيمة 

ذلك �ل�صالح، على حّد تعبريه. و�أو�صح �لقو��صمي �أن فتح مل ت�صمع عن نزع �صالح �ملقاومة 

 .
198

�إال يف و�صائل �الإعالم من قادة حما�ص

�أكد حممد ��صتيه، ع�صو مركزية فتح، �أن حكومة �لوفاق �لوطني ��صتلمت �ملعابر يف قطاع غزة   •

على �أكمل وجه. وقال ��صتيه: “�إخو�ننا يف حركة حما�ص متعاونون على �أكمل وجه يف كل ما 

.
يتعلق مبفا�صل �مل�صاحلة يف قطاع غزة“199

يف  �ملوجودة   ،Gila Gamliel جملئيل  جيال  �الإ�رش�ئيلية  �الجتماعية  �مل�صاو�ة  وزيرة  قالت   •

م�رش للم�صاركة يف موؤمتر ن�صائي تابع لالأمم �ملتحدة، ووفقاً للقناة �لعبية �لثانية، يف حو�ر 

فيه  ليقيمو�  للفل�صطينيني  مكان  �أف�صل  �إن   ،Sovereignty Magazine �ل�صيادة  جملة  مع 

دولتهم هو �صيناء. وبح�صب �لقناة �لعبية، فاإن �خلارجية �مل�رشية طلبت ب�صكل ر�صمي من 

.
200

نظريتها �الإ�رش�ئيلية تو�صيح تلك �لت�رشيحات

قال د�ين د�نون، مندوب “�إ�رش�ئيل“ لدى �الأمم �ملتحدة، باأن لديه ن�صاطات ذ�ت طابع حو�ري   •

مع نظر�ء له من 12 دولة �إ�صالمية وعربية ممن ال تقيم عالقات ديبلوما�صية مع “�إ�رش�ئيل“. 

وقال �إن “بع�ص هوؤالء �ل�صفر�ء كانو� يتنقلون من مكان الآخر مبجرد م�صاهدتهم يل يف �أروقة 

.
�الأمم �ملتحدة، �أما �ليوم في�صافحوين ويتبادلون �لعناق معي“201
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�إىل  “�لقبة �حلديدية �لبحرية“  �أعلن �صالحا �جلو و�لبحرية �الإ�رش�ئيليان عن حتول منظومة   •

عمالنية، بعد �صل�صلة من جتارب �العرت��ص �لناجحة �لتي �أجريت يف عر�ص �لبحر، ��صتغرقت 

.
202

نحو عام ون�صف �لعام من �الإعد�د و�لفح�ص

 The Meir Amit �ال�صتخبار�تية  للمعلومات  عميت  مئري  مركز  عن  �صادر  تقرير  قال   •

Intelligence and Terrorism Information Center، �لتابع لوز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية، 

ما.  بطريقة  حليفني  ود�ع�ص  “�إ�رش�ئيل“  �صيجعل  �صورية  يف  �الإير�ين  �لوجود  مو�جهة  �إن 

و�أ�صار �لتقرير، �إىل �أن “�إ�رش�ئيل“ مل تعد تخ�صى د�ع�ص بعد �صقوط م�رشوعها، و�الآن �لقلق 

.
203

�لرئي�صي يف تل �أبيب يتمحور حول �لوجود �الإير�ين يف �صورية

فل�صطني  �إن   ،Mandela Mandela مانديال  مانديال  �إفريقيا،  جنوب  يف  �لبملان  ع�صو  قال   •

.
204

تتعر�ص الأ�صوء �أنو�ع �لف�صل �لعن�رشي

الثالثاء، 2017/11/28

دعت �حلكومة �لفل�صطينية، خالل جل�صتها �الأ�صبوعية يف ر�م �هلل، �ملوظفني �لتابعني لل�صلطة   •

وقالت  �صنو�ت.  ع�رش  منذ  مرة  الأول  وذلك  �لوز�ر�ت،  يف  عملهم  �إىل  �لعودة  �إىل  �لفل�صطينية 

�لوطنية،  �مل�صاحلة  حتقيق  خلطو�ت  و��صح  ��صتباق  �حلكومة  قر�ر  �إن  فل�صطينية  ف�صائل 

يعيق  �لقر�ر  �أن  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  و�أكدت  �لوطني.  �لكّل  ت�رش  ومناكفات 

�مل�صاحلة ويهدف الإرباك �ل�صاحة �لفل�صطينية. و�صددت حركة حما�ص على �أن �لقر�ر خمالف 

“��صتعجال يف  �أ�صارت حركة �جلهاد �الإ�صالمي �إىل �أن �لقر�ر هو  2011. فيما  التفاق �لقاهرة 

.
غري مو�صعه، قد تعك�ص تد�عيات �صلبية على �إجر�ء�ت تطبيق �مل�صاحلة“205

�لتمكني  ��صتخد�م م�صطلح  �أن  ح�صن خري�صة،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لرئي�ص  �لثاين  �لنائب  �أكد   •

.
206

و�الإ�رش�ر عليه، يهدف �إىل تاأجيل �مل�صاحلة وتعطيلها

 Paul كاغامي  �لرو�ندي بول  بالرئي�ص  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية،  �لتقى رئي�ص �حلكومة   •

من  “كجزء  كيغايل،  يف  جديدة  �إ�رش�ئيلية  �صفارة  �فتتاح  عن  و�أعلن  نريوبي،  يف   ،Kagame

بحث  كما  �الإفريقي.  �الإ�رش�ئيلي  �لتعاون  وتعميق  �إفريقيا  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لتو�جد  تو�صيع 

.
نتنياهو وكاغامي �إمكانية فتح خّط طري�ن مبا�رش بني “�لبلدين“207

�إىل  �لدخول  من  �ل�صوي�رشية  �لوفود  منع  ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قرر   •

توين  جوليان  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  لدى  �ل�صوي�رشي  �ل�صفري  عقدها  لقاء�ت  بعد  غزة،  قطاع 

Julian Toni مع قياد�ت حركة حما�ص. وبح�صب �لقناة �لعبية �لثانية، فاإن من�صق عمليات 

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية يف �ملناطق �لفل�صطينية يو�آف مردخاي، توّجه بتو�صية �إىل ليبمان ملنع 

.
208

دخول �لوفود �ل�صوي�رشية �إىل قطاع غزة عب �ملعابر �الإ�رش�ئيلية
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�صادقت �للجنة �لوز�رية �الإ�رش�ئيلية ل�صوؤون �لت�رشيع، على تعديل “قانون �أ�صا�ص: �لقد�ص  •

Basic Law: Jerusalem the Capital of Israel“، مبا ي�صمح بف�صل خميم �صعفاط لالجئني 

�لثانية  للقر�ءتني  �لكني�صت،  يف  للت�صويت  لعر�صه  متهيد�ً  وذلك  �لقد�ص،  عن  عقب  وكفر 

.
209

و�لثالثة. و�أيد ت�صعة �أع�صاء كني�صت �قرت�ح �لقانون مقابل معار�صة �صبعة

 Agence لوكالة فر�ن�ص بر�ص Israel Chess Federation أعلن �الحتاد �الإ�رش�ئيلي لل�صطرجن�  •

France-Presse )AFP(l �أن �صبعة العبني قدمو� طلبات للح�صول على تاأ�صري�ت دخول �إىل 

26–2017/12/30، بعد �أن  �ل�صعودية للم�صاركة يف بطولة �صتجري يف �لريا�ص خالل �لفرتة 

.
210

�أعلن �الحتاد �لعاملي للعبة �أنه ي�صعى لت�صهيل ذلك

ك�صف مدير مركز �لتخطيط �لبديل �ملتخ�ص�ص يف �صوؤون �لبناء و�لتخطيط حنا �صويد �لنقاب   •

وقرية،  بلدة  �ألف  نحو  يف  �ل�صكن  من   1948 فل�صطينيي  ينع  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �أن  عن 

.
211

بحجة �أنها مبنية لليهود فقط

�أقامته �لبعثة �الإ�رش�ئيلية لدى �الأمم  قال نائب �لرئي�ص �الأمريكي مايك بين�ص، خالل �حتفال   •

�ل�صفارة  نقل  وكيفية  موعد  بجدية  يدر�ص  تر�مب  دونالد  �لرئي�ص  �إن  بنيويورك،  �ملتحدة 

�الأمريكية يف “�إ�رش�ئيل“ �إىل �لقد�ص. و�أ�صاف بين�ص، يف �لوقت نف�صه، �أن تر�مب “ملتزم �أي�صاً 

.
باإحالل �ل�صالم يف �ل�رش�ع �الإ�رش�ئيلي �لفل�صطيني“212

االأربعاء، 2017/11/29

�أعلنت �لف�صائل �لفل�صطينية �تفاقها على تاأجيل عملية ت�صلم �حلكومة ملهامها يف قطاع غزة.   •

حركتا  �إن  �صحفي،  موؤمتر  خالل  عيطة،  �أبو  فايز  فتح  حلركة  �لثوري  �ملجل�ص  ع�صو  وقال 

من غزة  يف  ملهامها  �حلكومة  ت�صلم  عملية  ��صتكمال  تاأجيل  م�رش  من  طلبتا  وحما�ص   فتح 

خطو�ت  ل�صمان  �لرتتيبات  ��صتكمال  بهدف  وذلك   ،2017 دي�صمب  �الأول/  كانون   10 �إىل   1

.
213

�إجناز �مل�صاحلة

�أ�صدر رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص قر�ر�ً بوقف “جميع �لت�رشيحات �لتي تتناول   •

�مل�صاحلة �لوطنية و�ملت�صببني يف عرقلتها فور�ً، وذلك من �أجل �مل�صلحة �لوطنية �لفل�صطينية، 

.
وعالقاتنا مع �الأ�صقاء �مل�رشيني، مع �لتقيد �لفوري بالقر�ر، ولل�رشورة �لق�صوى“214

�أ�صدرت حمكمة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف تل �أبيب حكماً بال�صجن �ملوؤبد �أربع مر�ت و60 عاماً،   •

يف  نفذو�  �لذين  زين؛  ويون�ص  خمامرة،  وخالد  خمامرة،  حممد  �لفل�صطينيني:  �الأ�رشى  بحق 

جنود  �أربعة  مقتل  عن  �أ�صفرت  �أبيب،  بتل  جتاري  مركز  د�خل  نار  �إطالق  عملية   2016/6/8

.
215

و�إ�صابة �آخرين
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قال رئي�ص وفد �لبملان �الأوروبي ل�صوؤون �لعالقات مع فل�صطني، �إن �لوقت قد حان العرت�ف   •

�لدول �الأع�صاء يف �الحتاد بدولة فل�صطني م�صتقلة على حدود �صنة 1967، وعا�صمتها �لقد�ص. 

وطالب رئي�ص �لوفد، يف بيان ملنا�صبة �ليوم �لدويل للت�صامن مع �ل�صعب �لفل�صطيني، بتعليق 

.
216

�تفاقية �ل�رش�كة مع “�إ�رش�ئيل“، �إىل �أن تلتزم �لتز�ماً حقيقياً باحرت�م حقوق �الإن�صان

اخلمي�س، 2017/11/30

�أمنية،  جلنة  �صكلت  �لوز�رة  �إن  غزة:  بقطاع  �لد�خلية  وز�رة  با�صم  �لناطق  �لبزم،  �إياد  قال   •

و�صعت خاللها ت�صور�ت لدمج �الأجهزة �الأمنية �ل�صابقة مع �لقائمة يف غزة؛ موؤكد�ً �أن “�مللف 

.
�الأمني له �تفاق و��صح، وجاهزون لتطبيقه“217

قال �لنائب �الأول لرئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �أحمد بحر، �إن حركة حما�ص م�صتمرة يف �إجناز   •

��صرت�تيجية وطنية لتحرير فل�صطني. و��صتهجن بحر قر�ر حكومة  بناء  �أجل  �مل�صاحلة من 

.
218

�حلمد �هلل �لقا�صي بعودة �ملوظفني �مل�صتنكفني ب�صكل ع�صو�ئي

.
219

ُقتل جندي �إ�رش�ئيلي طعناً يف عر�د ب�صحر�ء �لنقب، والذ منّفذ عملية �لطعن بالفر�ر  •

ق�صفت طائر�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي عدة مو�قع للمقاومة �لفل�صطينية يف �أرجاء قطاع غزة.   •

و�أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي عن �صقوط جمموعة من قذ�ئف �لهاون على موقع ع�صكري �صمايل 

.
220

قطاع غزة

قال �الأمني �لعام ملنظمة �لتعاون �الإ�صالمي يو�صف بن �أحمد �لعثيمني، يف كلمة له بالدورة �لثالثة   •

ملوؤمتر حو�ر�ت �لبحر �الأبي�ص �ملتو�صط MED – Mediterranean Dialogues �لتي �نطلقت 

يكن ال  حلّها  وبدون  �ملنطقة،  يف  �الأكب  �لتحدي  ت�صكل  �لفل�صطينية  “�لق�صية  �إن  روما،   يف 

.
�حلديث عن تو�زنات �إقليمية ونظام �إقليمي جديد يحقق �الأمن و�ل�صلم و�ال�صتقر�ر“221

�حلرية  �أ�صطول  على  �العتد�ء  يف  “�إ�رش�ئيل“  حماكمة  عدم  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  قررت   •

�أعلنت �ملدعية �لعامة  2010، كما  �أيار/ مايو  �إىل غزة يف  Freedom Flotilla �لذي كان متجهاً 

�لتحقيق  باإغالق  يق�صي  �صابقاً  قر�ر�ً  موؤكدة   ،Fatou Bensouda �صودة  بن  فاتو  للمحكمة 

.
222

�الأويل

�أعلن ممثل �لهند لدى �ل�صلطة �لفل�صطينية عن تقدمي دعم بقيمة 1.25 مليون دوالر �أمريكي   •

.
223

لوكالة �الأونرو�

ك�صفت وزيرة �مل�صاو�ة �الجتماعية �الإ�رش�ئيلية جيال جملئيل عن حملة دولية تقودها تل �أبيب   •

ال�صتعادة ما تّدعي �أنها �أمالك يهود �لدول �لعربية و�إير�ن، �لذين مّت ��صتجالبهم لال�صتيطان 

.
224

يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة
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�عتمدت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة م�رشوع �لقر�ر �ملعنون “�لقد�ص“؛ بتاأييد 151 ع�صو�ً،   •

مقابل �عرت��ص �صتة، و�متناع ت�صعة عن �لت�صويت. وكررت �جلمعية �لعامة يف �لقر�ر، �لتاأكيد 

على �أن �أي �إجر�ء�ت تتخذها “�إ�رش�ئيل“، لفر�ص قو�نينها وواليتها �لق�صائية و�إد�رتها على 

.
225

مدينة �لقد�ص، غري قانونية، وبالتايل فهي الغية وباطلة






