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الأحد2015/11/1 ،

•	�أ�صيب ثالثة جنود �إ�رسائيليني ،بينهم �إ�صابة حرجة ،يف عملية ده�س عند مفرتق بيت عينون
�رشق مدينة اخلليل ،وجنح منفذ العملية يف الفرار من املكان .كما �أعدمت قوات االحتالل
الإ�رسائيلي فادي الفروخ ،من بلدة �سعري� ،شمال اخلليل ،وذلك ب�إطالق النار عليه من م�سافة
خم�سني مرتا ً بزعم “حماولته طعن �أحد اجلنود”.1

• انتُخبت فل�سطني نائبا ً للرئي�س يف امل�ؤمتر الإ�سالمي لوزراء العمل ،وع�ضوا ً للجنة التوجيهية
للعامني القادمني ،وذلك خالل الدورة الثالثة للم�ؤمتر املنعقد يف العا�صمة الإندوني�سية
جاكرتا.2

• ن�رش موقع �أن �آر جي الإ�رسائيلي �إعالنا ً للجي�ش الإ�رسائيلي عن اعتقال خلية للجهاد الإ�سالمي
كانت تنوي تنفيذ عملية جنوب مدينة اخلليل؛ وبح�سب �ضابط يف اجلي�ش الإ�رسائيلي ف�إن
اخللية مكونة من خم�سة فل�سطينينيّ ،
مت اعتقال ثالثة منها .و�أ�شار الإعالن �إىل مقتل �ضياء
تالحمة� ،أحد �أفرادها ،فجر  2015/9/22جنوب اخلليل بالقرب من بلدة خر�سا ،حيث انفجرت
بيده قنبلة يدوية كان ينوي ا�ستخدامها يف العملية ،ما عرقل عملية التنفيذ.3
• ذكر موقع واال الإ�رسائيلي �أن ال�رشطة الإ�رسائيلية ق ّررت تغيري قواعد �إطالق النار على
الفل�سطينيني� ،إذ ع ّدت ،يف تعليماتها اجلديدة لعنا�رصها ،الألعاب النارية �أداة قاتلة ،وبالتايل

�سمحت لق ّواتها ب�إطالق النار على املتظاهرين الذين ي�ستعملون الألعاب النارية املواجهات.4

•	�أظهرت درا�سة �إح�صائية �أعدها مركز القد�س لدرا�سات ال�ش�أن الإ�رسائيلي والفل�سطيني
�أن  37عملية طعن �ض ّد جنود وم�ستوطنني �إ�رسائيليني نفذها �شبان فل�سطينيون خالل
ت�رشين الأول� /أكتوبر  .2015وجاء يف الدرا�سة �أن الفرتة ذاتها �شهدت  34حادث �إطالق نار،
كان �أهمها �أربع عمليات� ،إ�ضافة �إىل  60حماولة طعن ،نفذ منها  ،37حيث زعمت �سلطات
االحتالل �إحباط  23عملية� ،إ�ضافة �إىل ثالث عمليات ده�س .و�أ�سفرت هذه العمليات عن مقتل
� 11إ�رسائيلياً� ،إ�ضافة �إىل �إ�صابة � 257آخرين ،فيما قتل �إ�رسائيليان اثنان بنريان ال�رشطة
الإ�رسائيلية� ،إ�ضافة �إىل مهاجر من �أرترييا.5
•	�أعلنت منظمة عائدون جلبل الهيكل  Returning to the Mountاال�ستيطانية عن حملة لن�شطائها
متنح فيها جائزة مالية لكل م�ستوطن يحاول اقتحام امل�سجد الأق�صى وتعتقله ال�رشطة.6
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• �أفادت وزارة ال�صحة الفل�سطينية �أن ح�صيلة العدوان الإ�رسائيلي يف ت�رشين الأول� /أكتوبر
كانت � 72شهيداً ،ربعهم من الن�ساء والأطفال ،و�أكرث من  2,270جريحاً ،بالإ�ضافة �إىل
ما يزيد عن � 5آالف حالة اختناق نتيجة الغاز امل�سيل للدموع .و�أ�ضافت الوزارة ،يف بيان
�صحفي� ،أن قوات االحتالل قتلت  54مواطنا ً يف ال�ضفة الغربية و 17يف قطاع غزة ،و�شاب
يف النقب بالأرا�ضي املحتلة �سنة  ،1948و�أ�شارت �إىل �أن من بني ال�شهداء  15طفالً� ،أ�صغرهم
ال يتجاوز الثمانية �أ�شهر� ،إ�ضافة �إىل �سيدتني� ،إحداهن ُقتلت يف قطاع غزة وهي حامل يف
�شهرها اخلام�س ،ما يعني �أن  %23.6من جمموع ال�شهداء هم من الأطفال والن�ساء.7
•	�أعلن فريق الر�صد والتوثيق يف جمموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �أن  29الجئا ً
فل�سطينيا ً ق�ضوا خالل ت�رشين الأول� /أكتوبر  ،2015بينهم ع�رشة الجئني جراء �إ�صابتهم
بطلق ناري ،وثالثة حتت التعذيب يف �سجون النظام ال�سوري ،بينما ق�ضى �سبعة نتيجة
الق�صف واال�شتباكات ،والجئان �أعدما ميدانياً ،والجئ ق�ضى ب�سبب احل�صار ونق�ص
الرعاية الطبية ،والجئ ق�ضى بر�صا�ص قنا�ص ،والجئ ق�ضى حرقاً ،والجئة اغتيلت يف
خميم الريموك.8
• جاء يف بيان للديوان امللكي الأردين �أن امللك عبد اهلل الثاين �شدد على �أن م�ساحة امل�سجد الأق�صى
تبلغ  144دومنا ً (� 144ألف م )2كاملة ،وقال�“ :ستتم متابعة مواقف الطرف الإ�رسائيلي من
مو�ضوع التق�سيم املكاين والزماين ،وهذا املو�ضوع بالن�سبة لنا هو ّ
خط �أحمر”.9
الإثنني2015/11/2 ،

• ا�ست�شهد فل�سطيني و�أ�صيب �آخر بجراح بر�صا�ص قوات االحتالل الإ�رسائيلي على حاجز
اجللمة الع�سكري �شمال �رشق مدينة جنني بزعم حماولة الطعن .كما �أعلنت ال�رشطة
الإ�رسائيلية عن اعتقال فل�سطيني �أقدم على طعن ثالثة �إ�رسائيليني� ،إ�صابة �أحدهم خطرة،
يف ري�شون لت�سيون جنوب تل �أبيب .و�أ�صيب �إ�رسائيلي �آخر بجروح خطرة يف عملية طعن يف
منتجع نتنانيا �شمال تل �أبيب ،و ّ
مت �إطالق النار على املنفذ ف�أ�صيب بجروح خطرية.10
• قالت جلنة �أهايل املعتقلني ال�سيا�سيني يف ال�ضفة الغربية املحتلة �إنها �أح�صت ارتكاب �أجهزة
�أمن ال�سلطة الفل�سطينية لـ  300اعتداء بحق املواطنني خالل ت�رشين الأول� /أكتوبر .2015
و�أكدت اللجنة ،يف بيان لها� ،أنها وثقت  103حاالت اعتقال 74 ،منها على يد جهاز الأمن
الوقائي ،و 29على يد جهاز املخابرات العامة ،عدا عن ع�رشات حاالت املداهمة واملحاكمات
والتمديد ورف�ض الإفراج ،بالإ�ضافة �إىل املحاوالت امل�ستمرة للإحاطة بانتفا�ضة القد�س.11
• قال مدير مكتب الإعالم احلكومي يف غزة �سالمة معروف “�إن املكتب قام بتوثيق  89حالة
اعتداء على ال�صحافيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة �أثناء انتفا�ضة القد�س” خالل
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ت�رشين الأول� /أكتوبر  ،2015ف�ضالً عن “التحري�ض على و�سائل الإعالم الفل�سطينية
وال�صحافيني �سواء ب�إر�سال الر�سائل لهم �أو عرب الإعالم الإ�رسائيلي”.12
• حذر الرئي�س الإ�رسائيلي ال�سابق �شمعون برييز من �أن غياب ح ّل �سلمي لل�رصاع الإ�رسائيلي
الفل�سطيني يرتكز على ح ّل الدولتني يهدد بالدخول يف حرب داخلية مع الفل�سطينيني.
و�أو�ضح برييز “�أن تكون ثمة دولة يهودية على جزء من الأر�ض خري من �أن حتوز الأر�ض
كلها دون دولة يهودية” .وتابع“ :على �إ�رسائيل تطبيق ح ّل الدولتني من �أجل م�صلحتها هي
لأننا لو فقدنا الأغلبية ،ونحن الآن مت�ساوون (مع الفل�سطينيني) ،لن تكون لنا دولة يهودية �أو
دولة دميوقراطية .هذه هي امل�س�ألة الرئي�سية ،وللأ�سف هم (احلكومة) يعملون اجتاه م�ضاد
لذلك”.13
• �صادقت الهيئة العامة للكني�ست بالقراءتني الثانية والثالثة على القانون الذي ين�ص على احلد
الأق�صى من العقوبة على را�شقي احلجارة؛ عقوبة �سجن مدتها ثالث �سنوات ،ال ُي�سمح
بتحويلها �إىل �سجن مع وقف التنفيذ �إال لأ�سباب خا�صة ،كما يت ّم �سحب املخ�ص�صات من
والد ْين �أدين طفلهما بتهمة ارتكاب جرمية ر�شق احلجارة خالل مكوث الطفل بال�سجن.14
• �أ ّكد �أر�شاد هورموزلو  ،Arshad Hormozloم�ست�شار الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان،
�أن بالده �ستبقى �إىل جانب ال�شعب الفل�سطيني والدفاع عن حقوقه ولن تتخلى عن دورها
جتاهه ،بعد فوز حزب العدالة والتنمية ) Justice and Development Party (AKPيف
االنتخابات الت�رشيعية .ولفت هورموزلو النظر �إىل �أن املوقف الرتكي �سي�أخذ �أبعادا ً متطورة
يف التعامل مع الق�ضية الفل�سطينية ولن يرتاجع مطلقا ً مهما كانت الظروف ،م�ؤكدا ً �أن ق�ضية
رفع احل�صار عن غزة هي حمور اهتمام ال�سيا�سة الرتكية وهي ال�رشط لإعادة تطبيع
العالقات مع “�إ�رسائيل”.15
الثالثاء2015/11/3 ،

• قالت وزارة الداخلية الفل�سطينية يف قطاع غزة ،يف ت�رصيح �صحفي� ،إن “انهيارا ً �أر�ضيا ً
وا�سعا ً �أدى حلدوث حفرة كبرية وقع يف املنطقة احلدودية جنوبي مدينة رفح �أق�صى جنوبي
القطاع ،وذلك بفعل �ضخّ املياه من اجلانب امل�رصي �أ�سفل املنطقة احلدودية”.16
• قال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة اجلهاد الإ�سالمي خالد البط�ش ،خالل م�سرية م�شرتكة
�رشق غزة حلما�س واجلهاد الإ�سالمي دعما ً النتفا�ضة القد�س�“ ،سنحافظ على هذا ال�شكل
من كفاح االنتفا�ضة ،لكن �إذا متادى االحتالل يف عدوانه فاملقاومة لن ت�سمح �أبدا ً ب�أن يبقى
النزيف من جانب واحد”.17
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• قالت حركة فتح ،يف بيان ملفو�ضية الإعالم والثقافة يف احلركة“ ،نحن ال ندين وال ن�ستنكر
جرائم االحتالل املنظمة �ض ّد �شعبنا وم�ؤ�س�ساته احل�ضارية والثقافية واملدنية ،لأننا نعترب
هذه اجلرائم انعكا�سا ً ل�سيا�سة حكومته املرعوبة من �إجنازات القيادة ال�سيا�سية لل�شعب
الفل�سطيني على �صعيد القانون الدويل ويف الأمم املتحدة”.18
• قال رئي�س حزب ي�ش عتيد (هناك م�ستقبل) يائري البيد �إن “الأحداث احلالية ُتثبت �أنه �آن
الأوان لإخراج الفل�سطينيني من حياتنا ،و�أن نرفع ونعزز جدار الف�صل بيننا وبينهم”،
وذلك يف مقابلة له مع املوقع الإلكرتوين ل�صحيفة يديعوت �أحرونوت .و�أ�شار البيد �إىل “�أن
العملية القادمة لن تكون بوا�سطة ال�سكني ،بل ببطاقة االقرتاع؛ �سوف يكون لنا رئي�س بلدية
فل�سطيني يف القد�س ،يقرر ال�صلوات يف احلرم القد�سي وحائط الرباق” .و�أ�ضاف البيد قائالً:
“�أنا �أريد االنف�صال عنهم ،وال �أريد �أن �أحيا معهم ،وال �أريد �أن �أراهم يف �شوارع �إ�رسائيل
يحملون ال�سكاكني ،نحن ل�سنا بحاجة �أن نعي�ش مع  3.5مليون فل�سطيني”.19
• قال وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه يعلون �إن قائدي مقاتالت ب�سالح اجلو الإ�رسائيلي
تدربوا م�ؤخرا ً مع نظراء عرب لهم يف الواليات املتحدة .وذلك يف �إ�شارة �إىل ت�رصيح مل�س�ؤول
�أمريكي حول تدريب م�شرتك �شاركت فيه طائرات �أردنية.20
• قالت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين الفل�سطينية �إنها وثقت  800حالة اعتقال جرت يف
�صفوف القا�رصين الفل�سطينيني خالل ت�رشين الأول� /أكتوبر 2015؛ الن�سبة الأكرب منهم من
مدينة القد�س.21
• �أفادت وزارة ال�صحة الفل�سطينية ب�إ�صابة  17فل�سطينيا ً خالل مواجهات مع االحتالل يف
طولكرم و�صوريف ورام اهلل.22

• ق ّدم االحتاد ال�سعودي لكرة القدم اعتذاره ر�سميا ً عن خو�ض مباراته مع فل�سطني يف رام اهلل،
�ضمن الت�صفيات الآ�سيوية امل�ؤهلة �إىل مونديال رو�سيا  ،2018وك�أ�س �آ�سيا يف الإمارات ،2019
وذلك ب�سبب �إ�رصارها على عدم العبور عرب املنافذ الإ�رسائيلية.23
• قال �سفري االحتاد الأوروبي يف “�إ�رسائيل” الر�س �أندر�سون � Lars Andersenإن االحتاد
الأوروبي لن ي�سمح بو�ضع عالمة “�صنع يف �إ�رسائيل” على منتوجات امل�ستعمرات التي �سيتم
ت�صديرها �إليه .و�شدد ال�سفري على �أنه “من غري املعقول �أن يتم و�سم منتجات امل�ستوطنات
على �أنها �صنعت يف �إ�رسائيل ،هذا غري �صحيح” ،وقال �إن “اخلطوة تقنية ،والهدف منها هو
حتديد �أماكن �صناعة املنتوجات التي ت�صل �إىل االحتاد”.24
• قالت اللجنة ال�سيا�سية التابعة للجمعية الربملانية الآ�سيوية �إن الهبَّة اجلماهريية الفل�سطينية
احلالية جاءت ردا ً على االنتهاكات والإجراءات ال�صارخة والقا�سية واملتمثلة يف �إحراق
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الأطفال الفل�سطينيني وعائالتهم حتى املوت من قبل قوات االحتالل وامل�ستوطنني .و�أ�شارت
اللجنة ،خالل اجتماع املجل�س التنفيذي للجمعية الربملانية الآ�سيوية يف طهران� ،إىل �أن ردة
الفعل الفل�سطينية جاءت �أي�ضا ً ردا ً على االقتحامات اليومية للم�سجد الأق�صى ،مع عدم
ال�سماح للم�صلني امل�سلمني من الو�صول �إليه.25
الأربعاء2015/11/4 ،

• دعا رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل �إىل و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية فاعلة
ال�ستمرار انتفا�ضة القد�س .وقال م�شعل ،يف لقاء عرب تقنية �سكايب  Skypeمع عدد من
ال�صحفيني يف مدينة غزة� ،إنه ال ب ّد من ا�سرتاتيجية وطنية حقيقية قادرة وفاعلة ميدانياً،
وال ب ّد من املزاوجة بني الفعل امليداين املقاوم وبني اجلهود ال�سيا�سية والتحرك الإقليمي
والدويل .و�شدد م�شعل على �أهمية الوحدة الوطنية ،و�رضورة تال�شي � ّأي �سلوك على الأر�ض
ي�ضعف االنتفا�ضة ويجه�ضها� ،أو ي�ضع عوائق �أمام ا�ستمرارها ،و�أ�ضاف قائالً�“ :آن الأوان
للتن�سيق الأمني �أن يتوقف” .كما �أ�شار م�شعل �إىل �أن “انتفا�ضة الأق�صى حررت غزة ،وعلينا
�أن نوجه االنتفا�ضة احلالية لتحرير القد�س وال�ضفة الغربية ب�شكل كامل ،وهناك م�س�ؤولية
وطنية م�شرتكة ،وهناك �رشاكة يف امل�س�ؤولية والهم”.26
• قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،يف بداية اجتماع اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفل�سطينية� ،إنه “يجب على �إ�رسائيل تطبيق نظام اال�ستات�سكو [( ]status quoاملتعلق مبكانة
امل�سجد الأق�صى وب�سلطة الأوقاف الإ�سالمية) ،الذي كان مطبقا ً قبل العام  ،2000ولي�س
الذي حتاول فر�ضه حاليا ً”.27
• اعتمدت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،يف اجتماع لها ،تو�صيات اللجنة
ال�سيا�سية املتعلقة بتحديد العالقات الأمنية وال�سيا�سية واالقت�صادية مع �سلطة االحتالل
الإ�رسائيلي ،التي �أكدت عدم �إمكانية ا�ستمرار الأو�ضاع على ما هي عليه.28
• ا�ست�شهد �إبراهيم �سمري �إبراهيم ال�سكايف ،من اخلليل ،بر�صا�ص قوات االحتالل الإ�رسائيلي،
على مدخل بلدة حلحول ال�شمايل “احلواور” ،بحجة تنفيذ عملية ده�س �أدت �إىل �إ�صابة جنديني
�أحدهما جروحه حرجة.29
رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية� ،إن احتمال �سحب
• قال �صائب عريقات� ،أمني � ّ
اعرتاف منظمة التحرير بـ“�إ�رسائيل” �أ�صبح قائماً ،وذلك لعدم التزام احلكومات الإ�رسائيلية
املتعاقبة ب�أي من االتفاقات والتفاهمات التي و ّقعت معها .ودعا �إىل عقد املجل�س الوطني
الفل�سطيني لإقرار الربنامج ال�سيا�سي اجلديد للمنظمة.30
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• بعث رئي�س وفد فل�سطني بالأمم املتحدة ريا�ض من�صور بر�سالة �إىل �سفري بريطانيا
ماثيو ريكروفت  ،Matthew Rycroftالرئي�س احلايل ملجل�س الأمن ،جاء فيها“ :بعد �إعادة
اجلثث املحتجزة للفل�سطينيني الذين قتلتهم قوات االحتالل خالل ت�رشين الأول� /أكتوبر ،ويف
�أعقاب الفح�ص الطبي ،تبني �أن اجلثث �أعيدت من دون القرنيات و�أع�ضاء �أخرى” ،م�ضيفا ً �أن
هذا ي�ؤكد “تقارير �سابقة عن ا�ستئ�صال �أع�ضاء”.31
• قال رئي�س �شعبة اال�ستخبارات الأ�سبق يف اجلي�ش الإ�رسائيلي عامو�س يدلني ،خالل كلمة له
يف م�ؤمتر �أمني بكلية �سبري ب�سديروت حتت عنوان “من اجلرف ال�صامد لالنتفا�ضة الثالثة”،
“�إنه ال ينبغي التقليل من �إجنازات حما�س باحلرب ،وذلك على الرغم من �رضب اجلي�ش
لذراعيها اال�سرتاتيجيتني التي �أعدتهما :الأنفاق وال�صواريخ بعيدة املدى” .و�أ�ضاف قائالً:
“لكن وعلى الرغم من ذلك فقد حققت حما�س �إجنازات ا�سرتاتيجية ال ميكن اال�ستهانة بها،
قاتلت على مدار  50يوما ً �أمام اجلي�ش الأقوى يف ال�رشق الأو�سط� ،أغلقت مطار بن جوريون،
وكانت ال�سبب بهجرة �سكان اجلنوب لبيوتهم ،وو�ضعت �رشوطا ً �أطالت �أمد العملية”.32
• وافقت احلكومة الأردنية على �إن�شاء منطقة حرة للتبادل التجاري مع مناطق ال�سلطة
الفل�سطينية على اجلانب الأردين ،تبد�أ �أعمالها مطلع �سنة .332016
اخلمي�س2015/11/5 ،

• ا�ست�شهد �صياد فل�سطيني بر�صا�ص اجلي�ش امل�رصي مبدينة رفح جنوب قطاع غزة .وقالت
وزارة الداخلية والأمن الوطني الفل�سطيني �إن حادثة قتل البحرية امل�رصية لل�صياد فار�س
مقداد خالل عمله يف بحر رفح ميثل “تطورا ً خطريا ً وتعديا ً على حقوق �شعبنا داخل �أر�ضه
ومياهه”.34
• ا�ست�شهد مالك طالل ال�رشيف من مدينة اخلليل بعد �إطالق قوات االحتالل النار عليه عند
دوار مفرق جممع م�ستعمرات غو�ش عت�صيون .وادعت م�صادر �إ�رسائيلية �أن ال�شهيد اقرتب
من جمموعة جنود كانت يف حمطة للبا�صات فنفذ اجلنود �إجراءات “اعتقال م�شتبه” ،لكن
ال�شاب الفل�سطيني ا�ستل �سكينا ً كان يحملها ،وهنا �أطلق اجلنود النار وقتلوه.35
• دعا ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خليل احلية �إىل ت�شكيل جلان تن�سيقية يف كافة
مدن ال�ضفة واملناطق الفل�سطينية ال�ستمرار االنتفا�ضة ،م�ؤكدا ً وجود �إجماع ف�صائلي على
ا�ستمرارها ودعمها.36
• �أعلن الناطق الر�سمي با�سم اللجنة املركزية حلركة فتح نبيل �أبو ردينة �أن اللجنة تدعم
تو�صيات اللجنة ال�سيا�سية املتعلقة بتحديد العالقة الأمنية وال�سيا�سية واالقت�صادية مع
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�سلطة االحتالل الإ�رسائيلي ،واعتمادها من قبل اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
وقرارات املجل�س املركزي.37
• قال الناطق با�سم حركة حما�س �سامي �أبو زهري ،يف ت�رصيح �صحفي� ،إن احلركة ترحب
ب�إحياء ذكرى رحيل الرئي�س الفل�سطيني الراحل يا�رس عرفات يف مدينة غزة“ ،مع ترك
التفا�صيل جلهات االخت�صا�ص” .و�أ�شار �أبو زهري �إىل �أن حركة فتح مل جت ِر �أي ات�صاالت
مع حما�س بهذا ال�ش�أن ،و�أن االت�صاالت التي جرت معها كانت من خالل م�ؤ�س�سة ال�شهيد
يا�رس عرفات.38
• �رصح وزير الداخلية الإ�رسائيلي �سيلفان �شالوم �أن “�إ�رسائيل” والأردن ا�ستكملتا �صياغة
�رشوط العطاء الدويل امل�شرتك الذي �سيطرح قريبا ً حلفر قناة بني البحر الأحمر والبحر امليت.
و�أ�ضاف �شالوم �أن م�رشوع القناة �سيُ�ستخدم لإزالة ملوحة مياه البحر ،ولتوليد الطاقة،
3
و�سيتم عربه �ضخّ نحو  120مليون م 3من املاء ،حيث �ستتم �إزالة امللوحة من نحو  80مليون م
من هذه الكمية.39
• قالت وزارة اخلارجية الأمريكية �إن الواليات املتحدة تع ّد ت�رصيحات �أدىل بها ران باراتز
 ،Ran Baratzامل�ست�شار الإعالمي اجلديد لرئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو،
“مزعجة ومهينة” .وقال املتحدث با�سم اخلارجية ،جون كريبي� ،إن جون كريي حتدث �إىل
نتنياهو و�أعلمه �أنه “�سيعيد النظر” يف تعيني باراتز يف من�صب امل�ست�شار الإعالمي بعد �أن
ُينهي نتنياهو زيارته للواليات املتحدة.40
• وعدت هيالري كلينتون ،مر�شحة االنتخابات التمهيدية للحزب الدميوقراطي الأمريكي،
ب�أنها �إذا �أ�صبحت رئي�سة للواليات املتحدة �ستعزز العالقات بني بالدها و“�إ�رسائيل” .وكتبت
كلينتون ،يف مقال ن�رشه موقع �صحيفة فورود  ،Forwardالتي تتوجه �إىل اليهود الأمريكيني،
�أن “التحالف بني بلدينا يتخطى ال�سيا�سة”.41
•	�أغلقت �إدارة موقع الفي�س بوك � 12صفحة تفاعلية على مواقع مقربة من �إعالم حركة حما�س
يف ال�ضفة الغربية املحتلة.42
اجلمعة2015/11/6 ،

• ارتقى �شهيدان فل�سطينيان و�أ�صيب  57فل�سطينيا ً يف اجلمعة ال�ساد�سة النتفا�ضة القد�س
خالل املواجهات التي اندلعت يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.43
• ُقتل جندي �إ�رسائيلي ب�إطالق قنا�ص فل�سطيني النار على حاجر ع�سكري �إ�رسائيلي �شمال
اخلليل ،وذلك يف ثاين عملية قن�ص خالل �ساعتني يف املحافظة .كما ّ
مت �إ�صابة م�ستوطنني
بجراح� ،أحدهما حرجة ،يف عملية طعن نفذها فل�سطيني يف �شمال القد�س.44
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• حذر ممثلو عدد من الف�صائل الوطنية والإ�سالمية من امل�ؤامرات الدولية التي تهدف لإجها�ض
انتفا�ضة القد�س ،ودعوا يف مداخالت قدموها يف �إطار لقاء عقدته حركة اجلهاد الإ�سالمي
مبقرها يف م�رشوع بيت الهيا ،مبنا�سبة دخول الهبّة �شهرها الثاين� ،إىل تطوير و�سائل الهبّة
وحمايتها حتى حتقيق �أهدافها الوطنية وال�سيا�سية.45
• �أكدت الهيئة الفل�سطينية ل�ش�ؤون الأ�رسى واملحررين ،يف تقرير �أ�صدرته� ،أن االحتالل
الإ�رسائيلي اعتقل ع�رشات الآالف من الأطفال الفل�سطينيني الذين تقل �أعمارهم عن  18عاما ً منذ
احتالله �سنة  ،1967ولفتت �إىل �أنه ّ
مت ت�سجيل نحو � 12ألف حالة اعتقال لأطفال فل�سطينيني
منذ �سنة .462000
• قال الأمني العام حلزب اهلل اللبناين ال�سيد ح�سن ن�رص اهلل �إن “�إ�رسائيل لي�ست نتاج م�رشوع
�صهيوين فقط ،و�إمنا نتاج �إرادة دولية ،وما زالت حتظى بدعم �أمريكي ودويل” .وقال يف كلمة
له خالل فعاليات “امللتقى العلمائي الدويل لدعم فل�سطني” يف بريوت� ،إن “الفل�سطينيني هم يف
مقدمة الت�صدي للم�رشوع اال�ستكباري العاملي وحا�رضون يف اخلط الأمامي يف الدفاع عن
�أمتنا” .كما حيّا ن�رص اهلل “االنتفا�ضة الفل�سطينية ال�رشيفة” ،و�أكد �أنها “حتتاج �إىل كل �أ�شكال
الدعم” ،و�شدد على �أن ما يجري اليوم يف فل�سطني يعرب عن “روح جهادية عالية”.47
• ك�شف املر�صد الأورومتو�سطي حلقوق الإن�سان �أن قوات االحتالل نفذت  31جرمية �إعدام
ميداين يف ال�ضفة الغربية مبا فيها القد�س منذ اندالع انتفا�ضة القد�س .وبح�سب املر�صد
الأورومتو�سطي ف�إن قوات االحتالل تعمدت قتل الأ�شخا�ص ،بالرغم من قدرتها على القب�ض
عليهم ،وتع ّمدت ترك امل�صابني ينزفون لفرتات طويلة قبل �أن يفارقوا احلياة.48
ال�سبت2015/11/7 ،

• ح ّمل نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية ال�سلطات امل�رصية امل�س�ؤولية
الكاملة عن قتل الفتى ال�صياد فرا�س مقداد ،وطالبها بوقف �إغراق احلدود مبياه البحر ،وفتح
معرب رفح احلدودي .وقال هنية ،خالل ت�أدية واجب العزاء يف رفح� ،إن حادثة قتل ال�صياد
“تعد ا�ستخفافا ً بالدم الفل�سطيني”.49
• قال �أمني �رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية �صائب عريقات ،يف مقابلة مع
بي بي �سي� ،إن �أبناء جيله من القادة الفل�سطينيني قد ف�شلوا يف حتقيق ما ي�صبو �إليه اجليل
التايل من الفل�سطينيني والذين يعي�شون الآن حالة من الأ�سى .و�أ�ضاف عريقات“ :مل �أ�ستطع
حتقيق ذلك عرب جمل�س الأمن ،وال عرب املفاو�ضات ،وذلك لي�س لأنني ف�شلت بل لأن �أمثال
بنيامني نتنياهو ت�سببوا ب�إف�شايل”.50
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• و�صف مدير عام معرب رفح ،خالد ال�شاعر ،حركة تنقل امل�سافرين الفل�سطينيني خالل
�سنة  2015عرب املعرب ب�أنها �أ�سو�أ ال�سنوات على الإطالق ،حيث مل تتجاوز عدد �ساعات العمل
� 120ساعة.51
الأحد2015/11/8 ،

• �أ�صيب خم�سة م�ستوطنني �إ�رسائيليني يف ثالث هجمات فل�سطينية منف�صلة يف ال�ضفة الغربية
املحتلة.52
• قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س �إنه ال ي�ؤيد انتفا�ضة ثالثة �أو �أي عمل م�سلح،
بل هبّة جماهريية �سلمية ،لأن الإ�رسائيليني يريدوننا م�سلحني حتى يتمكنوا من الق�ضاء
علينا ،م�شريا ً �إىل “�أننا حتملنا خ�سائر فادحة يف االنتفا�ضة الثانية ،وغزة تعر�ضت للتدمري
ثالث مرات ،ويحاول الإخوان يف ال�ضفة �ش ّن عملية �ض ّد �إ�رسائيل حتى يعطوهم املربر لتدمري
ال�ضفة” .وقال عبا�س ،يف لقاء مع ر�ؤ�ساء حترير ال�صحف امل�رصية يف القاهرة“ ،ل�سنا دولة،
ولي�س لنا �سلطة �أو �أي �صالحيات ،و�أنا �شخ�صيا ً �أدخل و�أخرج ب�إذن ،وال يوجد لدينا ما
نخ�رسه” .وك�شف عبا�س عن وجود مفاو�ضات مبا�رشة بني حما�س و“�إ�رسائيل” ،وكذلك
لقاءات غري مبا�رشة يرعاها توين بلري الذي و�صفه �أبو مازن ب�أنه “جا�سو�س وابن .”...وقال
عبا�س �إنه كان “هناك م�رشوع ر�سمي لإعطاء حما�س ما بني � 600إىل �ألف كيلومرت يف �سيناء
للفل�سطينيني خالل حكم الإخوان [حممد مر�سي]” ،و�أنه رف�ضه.53
• رفعت حكومة االحتالل الإ�رسائيلي ميزانية وزارة الدفاع بن�سبة  %13.3ملواجهة ما قالت
عنه متغريات ع�سكرية و�أمنية .فقد بلغت ميزانية الكيان الإ�رسائيلي ل�سنة  2016نحو
 424.8مليار �شيكل (نحو  111مليار دوالر) ،مقابل  383.9مليار �شيكل (نحو  100مليار دوالر)
ل�سنة  .2015وبلغت ميزانية وزارة الدفاع  17مليار دوالر بعدما ّ
مت رفعها بنحو  2مليار دوالر
(بن�سبة  )%13.3ح�سب مطلب وزير الدفاع مو�شيه يعلون.54
• ر�صد تقرير لوحدة مراقبة اال�ستيطان التابعة ملعهد الأبحاث التطبيقية (�أريج) ،يف تقريره
الدوري ل�شهر ت�رشين الأول� /أكتوبر  ،2015ما جمموعه  244اعتداء ُنفذ من قبل امل�ستوطنني
الإ�رسائيليني �ض ّد الفل�سطينيني وممتلكاتهم يف خمتلف مناطق ال�ضفة الغربية .وكان الن�صيب
الأكرب من هذه االعتداءات يف حمافظة اخلليل بـ  67اعتداء ،وتلتها حمافظة نابل�س بـ  52اعتداء،
�أما يف حمافظة القد�س فو�صلت اعتداءات امل�ستوطنني �إىل  47اعتداء.55
• �أكد املتحدث الر�سمي با�سم الرئا�سة امل�رصية عالء يو�سف �أن اللقاء الذي عقد بني الرئي�س
عبد الفتاح ال�سي�سي والرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س ،يف القاهرة� ،شهد تباحثا ً ب�ش�أن
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الأو�ضاع الإن�سانية والأمنية املتدهورة يف الأرا�ضي الفل�سطينية .وقال يو�سف �إن “ال�سي�سي
�أكد �أن الإجراءات التي تتخذها م�رص من �أجل ت�أمني حدودها ال�رشقية تت ّم بتن�سيق كامل
مع ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،وال ميكن �أن تهدف �إىل الإ�رضار بالأ�شقاء الفل�سطينيني يف
قطاع غزة” ،و�أو�ضح يو�سف �أن عودة ال�سلطة الفل�سطينية لقطاع غزة وتوليها الإ�رشاف
على املعابر ،وفقا ً للمقررات الدولية� ،سيكون له نتائج �إيجابية على انتظام فتح املعابر مع
القطاع.56
الإثنني2015/11/9 ،

• ا�ست�شهدت الفتاة ر�شا حممد عوي�صي ( 24عاماً) بر�صا�ص االحتالل على معرب الياهو جنوب
قلقيلية بذريعة حماولة طعن .وادعت خمابرات االحتالل �أنها عرثت بحوزة ال�شهيدة على
ورقة مكتوب عليها ب�أنها تنوي تنفيذ عملية.57

• �أ�شاد الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما ،خالل ا�ستقباله رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني
نتنياهو يف البيت الأبي�ض ،بـ“العالقات اال�ستثنائية” بني البلدين ،وقال“ :كما قلت غالبا ً �إن �أمن
�إ�رسائيل هو من �أولوياتي يف ال�سيا�سة اخلارجية” .و�أكد �أوباما على قناعته �أن الدولة العربية
“لي�س من حقها فقط ،بل من واجبها الدفاع عن نف�سها” ،ودان “ب�أ�شد العبارات �أعمال العنف
التي يقوم بها الفل�سطينيون �ض ّد مواطنني �إ�رسائيليني �أبرياء” ،الأمر الذي يثري خماوف من
انتفا�ضة جديدة.58
• قال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق“ :ال تفكري لدينا با�ستبدال
�شرب من �أر�ض فل�سطني ب�أمتار من غريها ،مهما ا ّدعى املدعون �أو افرتى املفرتون” .و�أ�ضاف:
“ال نفاو�ض الكيان ،ولن نعرتف به ،و�سنقاومه حتى زواله ،ر�ضي من ر�ضي ،ورف�ض من
رف�ض” .و�ش ّدد �أبو مرزوق على �أنه “ال �إمارة يف غزة ،وال دولة بدون غزة ،ودولتنا املن�شودة
من البحر للنهر ،و�إن ر�آها البع�ض �آماالً ف�سنجعلها واقعا ً”.59
• اعتقلت قوات االحتالل  25فل�سطينياً ،من حمافظة قلقيلية ،زاعمة �أنهم �أع�ضاء يف حركة
حما�س .وادعت م�صادر �إ�رسائيلية� ،أن من بني املعتقلني م�س�ؤولني كبار يف احلركة� ،شاركوا يف
ت�شكيل خاليا كانت تعتزم القيام بعمليات �ض ّد جي�ش االحتالل وامل�ستوطنني.60
• قال وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه يعلون �إن �أجهزة الأمن الإ�رسائيلية تعرف من ارتكب
جرمية �إحراق عائلة دواب�شة ،يف قرية دوما ،وقال“ :يف اللحظة التي ّ
مت فيها اكت�شاف �أمر
املجموعة امل�س�ؤولة عن اجلرمية ،و�أدركنا �أننا لن ن�ستطيع تقدميهم للمحاكمة ،عندها ّ
مت
فر�ض االعتقال املنزيل عليهم ،وفر�ض االعتقال الإداري”.61
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• قالت ع�ضو الكني�ست حنني زعبي ،خالل م�شاركتها يف احتفال نظمته منظمات ي�سارية
بالعا�صمة الهولندية �أم�سرتدام� ،إن “�إ�رسائيل” تقوم ب�أعمال ت�شبه تلك التي مار�ستها احلكومة
النازية ب�أملانيا بحق اليهود يف ثالثينيات القرن املا�ضي .وح ّذرت زعبي من �أن ال�صمت على ما
يرتكبه االحتالل من جرائم بحق الفل�سطينيني ي�شكل تعاونا ً وت�آمرا ً مع “�إ�رسائيل”.62
• دان جمل�س جامعة الدول العربية ،على م�ستوى وزراء اخلارجية العرب ،الإرهاب الر�سمي
املنظم الذي متار�سه “�إ�رسائيل” ،و“ما يرتكبه جي�شها وم�ستوطنوها من انتهاكات ج�سيمة
وجرائم فظيعة ترقى �إىل جرائم احلرب واجلرائم �ض ّد الإن�سانية من قتل ممنهج ،وا�ستيطان،
وتهويد ،وتطهري عرقي م�ستمر” .وطالب املجل�س ،يف ختام دورته غري العادية بالعا�صمة
ال�سعودية الريا�ض على م�ستوى وزراء اخلارجية ،بالتوجه العربي �إىل جمل�س الأمن لتوفري
نظام حماية دولية لل�شعب الفل�سطيني.63
• قال البيت الأبي�ض �إن هدف ح ّل الدولتني بني الفل�سطينيني والإ�رسائيليني لن يتحقق ،على
الأرجح ،خالل ال�شهور الأخرية للرئي�س باراك �أوباما يف ال�سلطة .وقال نائب م�ست�شارة الأمن
القومي الأمريكي بني رود�س �“ :Ben Rhodesإن الرئي�س �أوباما ي�شعر بخيبة �أمل من عدم
متكنه من دفع الطرفني ،الإ�رسائيلي والفل�سطيني� ،إىل التو�صل �إىل ح ّل �سيا�سي للنزاع ،و�إن
�أوباما يفكر يف �إلقاء خطاب يعرب فيه عن ر�ؤيته بالن�سبة للحل املن�شود”.64
الثالثاء2015/11/10 ،

• ا�ست�شهد �شابان يف القد�س و�رشق بيت حلم بر�صا�ص قوات االحتالل بذريعة �أنهما كانا
يريدان القيام بعمليات طعن .كما �أقدم فتيان فل�سطينيان على طعن رجل �أمن �إ�رسائيلي يف
حمطة للقطار اخلفيف يف حي ب�سغات زئيف اال�ستيطاين ،و�أ�صيب �أحدهما بالر�صا�ص بينما
اعتقل الآخر.65
• قال اللواء توفيق الطرياوي ،رئي�س جلنة التحقيق الفل�سطينية بوفاة الرئي�س يا�رس عرفات� ،إن
“جلنة التحقيق تو�صلت �إىل ال�شخ�ص الذي ن ّفذ اغتيال الرئي�س الراحل يا�رس عرفات” ،وقال:
“بقي لغز �صغري فقط قد يحتاج �إىل وقت لك�شف بقية تفا�صيل عملية االغتيال” ،ورف�ض
�إعطاء مزيد من املعلومات ب�ش�أن امل�شتبه به و�سري التحقيق ،لكنه قال�“ :أ�ؤكد �أن �إ�رسائيل هي
من تتحمل م�س�ؤولية اغتياله”.66

• قال رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين عي�سى قراقع يف بيان له �إن  %95من الأطفال
الأ�رسى انتزعت منهم اعرتافات بالقوة وحتت التهديد وال�ضغط النف�سي واجل�سدي،
ف�أجربوا على االعرتاف للخال�ص من هذا التهديد.67
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• دعا خليل احلية ،رئي�س كتلة حما�س الربملانية� ،إىل “�إعادة ت�شكيل املجل�س الوطني” ،ليكون
هناك متثيل لكل القوى .وقال احلية �إنه من غري املقبول �أن تكون حركة بحجم حما�س غري
ممثلة يف املجل�س الوطني الفل�سطيني.68
• ت�سلمت م�ؤ�س�سة يا�رس عرفات منزل الرئي�س الراحل يا�رس عرفات يف مدينة غزة ،وذلك ع�شية
الذكرى الـ  11ال�ست�شهاده .و�أكد ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح زكريا الآغا �أن املنزل
�سيُح ّول �إىل متحف خا�ص بالرئي�س الراحل ،للحفاظ على �إرث الرئي�س وما ميثله من رمزية
الثورة لل�شعب الفل�سطيني .وقال الآغا �إن هذه اخلطوة �إيجابية ويف االجتاه ال�صحيح ،معربا ً
عن �أمله يف الو�صول �إىل خطوات �أخرى من هذا القبيل مع حركة حما�س.69
• قال رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو �إنه “يف �أية ت�سوية قادمة مع الفل�سطينيني،
يجب �أن يكون من حقنا العمل داخل حدود الدولة الفل�سطينية” .و�شدد نتنياهو على “�أن
امل�ستوطنات لي�ست هي جذر امل�شكلة ،بل رف�ض القيادة الفل�سطينية االعرتاف بالدولة
اليهودية”.70
الأربعاء2015/11/11 ،

•	�أقر االحتاد الأوروبي و�ضع مل�صق املن�ش�أ على املنتجات الواردة من امل�ستعمرات الإ�رسائيلية
لتمييزها عن املنتجات الواردة من “�إ�رسائيل” .و ّ
مت تبني القرار خالل اجتماع للمفو�ضني
الأوروبيني يف بروك�سل .و�أو�ضح م�صدر يف املفو�ضية الأوروبية �أن “الإجراء تقني وال
يتعلق باتخاذ موقف �سيا�سي جديد” .و�شدد على �أن االحتاد الأوروبي “ال ي�ساند دعوات
العقوبات� ،أو مقاطعة املنتجات الإ�رسائيلية”.
وقال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو �إن “قرار االحتاد الأوروبي هو عبارة عن
نفاق ،وكيل مبكيالني ،ويتطرق �إىل �إ�رسائيل فقط ولي�س �إىل � 200رصاع �آخر يدور يف العامل”.71
• ك�شف جهاز ال�شاباك الإ�رسائيلي عن تنفيذ الفل�سطينيني  609عمليات ده�س ،وطعن ،و�إطالق
نار ،و�إلقاء زجاجات حارقة خالل �شهر واحد ،قد �أ�سفرت عن مقتل � 12إ�رسائيلياً ،و�إ�صابة
 257بجروح.72
•	�أ�صيب ما يزيد على مئتي فل�سطيني بجروح ،بينهما اثنان يف حالة اخلطر ال�شديد ،واملئات
بحاالت اختناق متفاوتة ،يف مواجهات مع قوات االحتالل الإ�رسائيلي �أعقبت م�سريات
جماهريية فل�سطينية.73
• قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،خالل كلمة له يف م�ؤمتر القمة الرابعة للدول
العربية ودول �أمريكا اجلنوبية ،يف الريا�ض�“ :أيدينا ال زالت ممدودة لل�سالم طبقا ً للقانون
الدويل ،وقرارات ال�رشعية الدولية ،واالتفاقات املوقعة ،ومبادرة ال�سالم العربية ،و�آن الأوان
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لأن تتوقف بع�ض القوى الدولية عن امل�ساواة بني ال�ضحية واجلالد ،و�إن �شعبنا �إن مل ينعم
بحريته وكرامته و�سيادته وا�ستقالله ،ف�إن �أحدا ً لن ينعم بها”.74
• �أكد قادة ور�ؤ�ساء وفود الدول العربية ودول �أمريكا اجلنوبية ،يف البيان اخلتامي لأعمال
قمتهم الرابعة يف مركز امللك عبد العزيز الدويل للم�ؤمترات بالريا�ض ،على �رضورة ح ّل
الق�ضية الفل�سطينية حالً عادالً و�شامالً .وجاء يف “�إعالن الريا�ض” �أن “االحتالل امل�ستمر
للأرا�ضي الفل�سطينية والن�شاط اال�ستيطاين املتزايد الذي تقوم به �إ�رسائيل ،يعيق عملية
ال�سالم ويقو�ض حل الدولتني ويقلل فر�ص حتقيق ال�سالم الدائم”.75
• قال الرئي�س الإيراين ح�سن روحاين �إن “دولة �إ�رسائيل احلالية لي�ست �رشعية” ،و�إنه يتعني
تنظيم ت�صويت حول �إعادة �أرا�ضي � 1948إىل الالجئني الفل�سطينيني .و�أ�ضاف روحاين،
يف مقابلة مع و�سائل �إعالم فرن�سية� ،إن بالده ال تقيم عالقات مع “�إ�رسائيل” لهذا ال�سبب،
وترى �أنه يتعني على جميع الأ�شخا�ص من �أ�صل فل�سطيني الهائمني على وجوههم يف اخلارج
�أن يتمكنوا من العودة �إىل �أرا�ضيهم .و�أكد روحاين �أنه يجب “تنظيم انتخابات عامة حتت
�إ�رشاف الأمم املتحدة ،ومهما كانت النتائج نحن �سنقبلها” ،مو�ضحا ً �أنه ال يتحدث عن دولتني
(فل�سطينية و�إ�رسائيلية) تتعاي�شان بل عن دولة واحدة.76
اخلمي�س2015/11/12 ،

• ذكرت م�صادر طبية فل�سطينية �أن الع�رشات من عنا�رص وحدة امل�ستعربني باجلي�ش
الإ�رسائيلي اقتحموا الق�سم الذي يتواجد فيه اجلريح عزام ال�شاللدة يف امل�ست�شفى الأهلي يف
مدينة اخلليل ،ف�أطلقوا عدة ر�صا�صات على ابن عمه عبد اهلل حلظة خروجه من دورة املياه
فا�ست�شهد على الفور ،وقاموا باختطاف عزام بعد تكبيل �شقيقه على ال�رسير قبيل االن�سحاب
من املكان.77
• قال رئي�س احلركة الإ�سالمية يف فل�سطني املحتلة �سنة  1948ال�شيخ رائد �صالح� ،إن االنتفا�ضة
“ر ّد فعل طبيعي لتوا�صل اعتداءات االحتالل على القد�س وامل�سجد الأق�صى ،وال ميلك �أي
�إن�سان �أن يعلن عن نهايتها” ،ور�أى �أن قرار االحتالل ب�سجنه هو “جزء من العدوان املتوا�صل
على كل ما هو فل�سطيني” .وعن تطلعه للدور امل�رصي جتاه الق�ضية الفل�سطينية بعد حدوث
االنقالب؛ ر�أى ال�شيخ �صالح �أن عودة الدور امل�رصي يف دعم الق�ضية الفل�سطينية يتطلب �أن
“يتحرر ال�شعب امل�رصي من االحتالل الدموي الذي يقوده ال�سي�سي وبلطجيته”.78
• �أعلن وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه يعلون �أن اجلي�ش �سي�رشع قريبا ً يف �أعمال حفر قناة
“عائق �أر�ضي” حماذية لل�سياج احلدودي املحيط بقطاع غزة.79
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قررت احلكومة الفل�سطينية ت�شكيل قوة حرا�سة حلماية امل�ست�شفيات الفل�سطينية بعد اقتحام
قوة �إ�رسائيلية �أحدها يف ال�ضفة الغربية.80
اتفق ممثلو الف�صائل ،و�ضمنها حما�س وفتح ،يف ختام اجتماع لهم يف قطاع غزة ،على
�رضورة رفع العلم الفل�سطيني يف الفعاليات اجلماهريية الداعمة النتفا�ضة القد�س ،وو�ضع
برنامج عملي مل�ساندة ال�شباب يف امليدان.81
ت�ضمن فيلم وثائقي بثته القناة الإ�رسائيلية الثانية اعرتافا ً �ضمنيا ً مب�س�ؤولية جهاز املو�ساد
عن اغتيال القيادي بحركة حما�س حممود املبحوح يف كانون الثاين /يناير  2010ب�إمارة دبي،
حيث �أ�شار الفيلم �إىل م�شاركة �شخ�صية بارزة باملو�ساد —مل ي�سمها— يف عملية االغتيال.
وك�شف الفيلم �أن العملية �سبقتها حماولة �أخرى الغتيال املبحوح �سنة  2009بوا�سطة ال�سم
يف دبي �أي�ضاً ،لكنه توجه حينها �إىل �سورية وتلقى العالج هناك.82
وافقت املحكمة الإ�رسائيلية العليا على هدم منازل عائالت ال�شبان الذين تتهمهم “�إ�رسائيل”
بتنفيذ عمليات �ض ّد �إ�رسائيليني .وتقع البيوت املزمع هدمها يف رام اهلل ونابل�س وقلنديا.83
اعتمدت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم املتحدة واملعنية بامل�سائل االقت�صادية
واملالية ،قرارا ً ين�ص على “ال�سيادة الدائمة لل�شعب الفل�سطيني يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة،
مبا فيها القد�س ال�رشقية ،ولل�سكان العرب يف اجلوالن ال�سوري املحتل على مواردهم
الطبيعية” ،وذلك ب�أغلبية � 156صوتا ً ل�صالح القرار ،وامتناع  9دول عن الت�صويت ،بينما
�صوتت  7دول �ض ّد القرار ،من بينها الواليات املتحدة ،و“�إ�رسائيل” ،وكندا.84

اجلمعة2015/11/13 ،

• ُقتِل م�ستوطنان وجرح ثالث بالقرب من م�ستعمرة عتنائيل جنوب مدينة اخلليل بعملية �إطالق
نار ،ومتكن منفذ العملية من الفرار .وقال جهاز ال�شاباك الإ�رسائيلي �إن منفذ عملية �إطالق
النار هو الع�ضو يف حركة اجلهاد الإ�سالمي �شادي �أحمد مطاوع التميمي .وادعى ال�شاباك �أنه
وجد ال�سالح امل�ستعمل يف العملية مع امل�شتبه ،بالإ�ضافة �إىل ال�سيارة التي ا�ستقلها ،وادعى �أن
امل�شتبه اعرتف خالل التحقيق الأويل بعالقته بالعملية.85
• ا�ست�شهد ثالثة فل�سطينيني يف حمافظتي اخلليل ورام اهلل ،بينما �أ�صيب الع�رشات خالل
مواجهات مع قوات االحتالل يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.86
• قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س �إن مو�ضوع امل�سجد الأق�صى لي�س ال�سبب
الوحيد للحراك ال�شعبي لأبناء القد�س ،بل املمار�سات العن�رصية من قبل االحتالل الإ�رسائيلي
هي التي حركت الفل�سطينيني دون توجيهات من �أحد .كما �أعلن عبا�س �أن العمل جا ٍر على نقل
م�ؤ�س�سات الدولة الفل�سطينية �إىل القد�س قريباً ،من خالل العمل ال�سيا�سي والديبلوما�سي.87
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• دعا رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل �إىل ت�شكيل قيادة وطنية ميدانية
موحدة النتفا�ضة القد�س“ ،حتى تقود الفعل املقاوم نحو الفعل املن�شود بتكامل وتناغم
بني جهود اجلميع” .كما دعا م�شعل ،يف ت�رصيحات لقناة القد�س الف�ضائية� ،إىل “التوافق
على تكتيكات االنتفا�ضة و�أدواتها وحمددات ا�سرتاتيجيتها ،بحيث نعمل معا ً مب�سار واحد،
وا�سرتاتيجية واحدة ،لتحقيق الأهداف الوطنية بطاقة فاعلة”.88
• �أكد منفذ �أحد عمليات الطعن يف مدينة القد�س ،بالل غامن ،امتناعه عن قتل الأطفال وكبار
ال�سن من امل�ستوطنني لـ“�إميانه �أن املقاومة الفل�سطينية تقوم على �أ�س�س دينية وح�ضارية”،
وقال يف ر�سالة من داخل ال�سجن� ،إننا “مل نحر�ص على القتل الع�شوائي يف العملية التي قمنا
بتنفيذها يف القد�س لأجل القتل فقط ،و�إمنا جاءت عمليتنا ردا ً على اقتحامات امل�سجد الأق�صى،
وا�ستهداف الن�ساء من قبل اجلي�ش الإ�رسائيلي ،الذي ا�ستهدفناه يف احلافلة”.89
• ا�ستنكرت حملة “ال للتحري�ض” االتهامات التي وجهتها بع�ض الأ�صوات الإعالمية واملحلية
يف لبنان �إىل الفل�سطينيني بزعم التورط يف تفجريي برج الرباجنة ،يف ال�ضاحية اجلنوبية
للعا�صمة اللبنانية بريوت ،معتربة ذلك “جرمية ال تقل ب�شاعة عن جرمية التفجري”.90
• �أطلق رئي�س الوزراء الربيطاين ال�سابق توين بلري يف القد�س املحتلة مبادرة جديدة للتو�صل
�إىل اتفاق �سالم بني “�إ�رسائيل” والفل�سطينيني .وقال بلري �إنه يعمل الآن كمواطن ،ب�صفته
اخلا�صة ،للدفع من �أجل التو�صل �إىل ت�سوية عن طريق املفاو�ضات.91
• �أمر القا�ضي الإ�سباين جوزيه دي ال ماتا  Jose de la Mataكالً من ال�رشطة واحلر�س املدين
ب�إخباره حال و�صول رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي نتنياهو و�ستة م�س�ؤولني �إ�رسائيليني
�سابقني وحاليني �إىل �إ�سبانيا� ،إذ ميكن �أن يتم توقيفهم على خلفية ق�ضية الهجوم على �أ�سطول
احلرية يف �سنة .922010
• قال ع�ضو الربملان الإيرلندي� ،أحد م�س�ؤويل حزب ال�شني فني  Sinn Féinالإيرلندي،
�شني كرو �“ ،Seán Croweإن �إ�رسائيل دولة تخرق القانون الدويل ،وندعم بقوة قرار االحتاد
الأوروبي ترميز وحتديد م�صدر املنتجات الإ�رسائيلية”� ،آمالً �أن “تقود هذه اخلطوة حلظر
منتجات امل�ستوطنات ككل ،و�أن يتم جتميد �أي مميزات جمركية تتمتع بها �إ�رسائيل خلرقها
القانون الدويل والإن�ساين ،من خالل احتاللها للأر�ض الفل�سطينية”.93
• قال مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية (�أوت�شا) – الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة،
�إن احلواجز الإ�رسائيلية الطيارة يف منطقة اخلليل �سجلت رقما ً قيا�سياً ،حيث بلغت  32من
جمموع  130حاجزا ً يف ال�ضفة الغربية خالل �أ�سبوع ،و�أ�شار �إىل ا�ستمرار العديد من احلواجز
يف مدينة القد�س و�أماكن �أخرى يف ال�ضفة الغربية .وجاء يف تقريره �أنه “ ّ
مت �إغالق ثالثة مداخل
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ملدينة اخلليل ،ومدخل قرية بني نعيم ،ووادي اجلوز ،وقرية دورا ،وخميم الفوار لالجئني،
واملفرتق الذي يربط قرية �سعري ومدينة اخلليل ب�شارع .94”60
ال�سبت2015/11/14 ،

• دعا �إ�سماعيل هنية ،نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س� ،إىل �رضورة حماية
االنتفا�ضة من خالل ثالثة عوامل مهمة ،وهي� :إيقاف التن�سيق �أو التعاون الأمني ،وحماوالت
االحتواء ،وت�شكيل ا�سرتاتيجية وطنية جامعة حلمايتها .ودعا هنية ،خالل م�ؤمتر الأمن
القومي الفل�سطيني الثالث بغزة� ،إىل عقد املجل�س املركزي ملنظمة التحرير و�رضورة تطبيق
اتفاقات القاهرة.95
•	�أكدت حركة حما�س �أن “�شعبنا الفل�سطيني املنتف�ض ومقاوميه الأبطال �سريدون بطرقهم
اخلا�صة على هدم االحتالل ملنازل املقاومني يف كل من نابل�س و�سلواد” .و�شددت احلركة ،يف
بيان �صحفي ،على �أن “هدم قوات االحتالل فجر اليوم ملنازل ثالثة من املقاومني الأ�رسى يف
نابل�س ،ومنزل معتقل �سيا�سي لدى ال�سلطة يف �سلواد برام اهلل ،مل ولن يوقف �سيل العمليات
اجلارف الذي �أطلقه ال�شباب املقاوم يف وجه االحتالل”.96
• قال رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين الفل�سطينيني عي�سى قراقع �إن عدد الأ�سريات
الفل�سطينيات يف معتقالت االحتالل ارتفع �إىل � 37أ�سرية.97

الأحد2015/11/15 ،

• قال ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية وا�صل �أبو يو�سف �إن املنظمة مل تناق�ش
م�ؤخرا ً �أي مبادرات جديدة لدفع عملية ال�سالم ،وقال �إن توين بلري “لن يكون هو العنوان لأي
و�ساطة ،خا�صة و�أنه مل ينجز �أي �شيء خالل وجوده يف من�صبه الر�سمي كمبعوث لعملية
ال�سالم” .و�أكد �أبو يو�سف �أنه ال يوجد �أي �إمكانية للتعامل مع بلري ،م�شريا ً �إىل �أن الرجل يف هذا
الوقت “ال ميثل �أي �شيء” ،وجدد اتهامات اللجنة التنفيذية لبلري ب�أنه “منحاز ب�شكل كامل
لالحتالل”.98
• نفى املتحدث با�سم حركة فتح �أحمد ع�ساف ما تداولته و�سائل الإعالم من �أخبار حول
امل�صاحلة مع حممد دحالن ،م�ؤكدا ً �أن الهدف من بثّ هذه الإ�شاعات هو ت�ضليل الر�أي العام
الفل�سطيني والإيحاء ب�أن دحالن ما زال قادرا ً على لعب دور يف احلا�رض وامل�ستقبل.99
• عرب رئي�س جلنة ال�ش�ؤون الأوروبية يف الربملان ال�سلوفاكي لوبو�ش بالها  Lubos Blahaعن
�أمله ل�سقوط الأعداد الكبرية من ال�ضحايا الفل�سطينيني ،وعن ت�ضامنه مع �أُ�رسهم وال�شعب
الفل�سطيني يف ن�ضاله الهادف �إىل ا�ستعادة حقوقه امل�رشوعة .و�أ�شار بالها خالل لقائه ال�سفري
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الفل�سطيني لدى اجلمهورية ال�سلوفاكية عبد الرحمن ب�سي�سو ،يف مقر الربملان ال�سلوفاكي،
�إىل �أن �أوروبا مل تعد حتتمل الغطر�سة الإ�رسائيلية واالنتهاكات امل�ستمرة حلقوق ال�شعب
الفل�سطيني املُق َّرة وفق القانون الدويل ،والقانون الدويل الإن�ساين ،وال�رشعية الدولية،

و�رشعية حقوق الإن�سان.100
الإثنني2015/11/16 ،

• ا�ست�شهد �شابان فل�سطينيان بر�صا�ص االحتالل يف خميم قلنديا �شمال القد�س ،حني اقتحم
االحتالل املخيم لهدم منزل ال�شاب حممد �أبو �شاهني ،املتهم بتنفيذ عملية دير ابزيع ،التي قتل
فيها �إ�رسائيلي يف .1012015/6/19
• قال عزام الأحمد ،ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح� ،إنه ّ
مت التو�صل �إىل اتفاق مع م�رص على
�إعادة ت�شغيل معرب رفح قريباً ،وفتحه �أمام امل�سافرين والب�ضائع وفق ترتيبات جديدة.
و�أكد الأحمد �أن وفدا ً فل�سطينياً� ،ض ّم مدير اال�ستخبارات العامة ماجد فرج وع�ضو اللجنة

املركزية حلركة فتح �صخر ب�سي�سو ،تو�صل �إىل اتفاق تف�صيلي مع وفد م�رصي برئا�سة
الوزير خالد فوزي ،مدير اال�ستخبارات العامة ،عقب الزيارة الأخرية للرئي�س حممود عبا�س
�إىل القاهرة ولقائه الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي.102
• ق ّدرت وزارة الأ�شغال العامة والإ�سكان الأ�رضار التي حلقت بقطاع الإن�شاءات يف قطاع غزة
جراء العدوان الإ�رسائيلي يف �سنة  2014بنحو ثالثة مليارات دوالر .وقال الوكيل امل�ساعد
ل�ش�ؤون املحافظات عفيف �سعيد �إنه ّ
مت تدمري �أكرث من � 12ألف منزل ب�شكل كامل ،ونحو
� 12ألف منزل �أ�صبحت غري قابلة لل�سكن ،ونحو � 144ألف منزل ت�رضرت ب�شكل جزئي،
مو�ضحا ً �أن �أكرث من � 100ألف مواطن ما زالوا م�رشدين �أو ي�سكنون يف بيوت م�ؤقتة.103
• طالب وكيل وزارة الداخلية يف قطاع غزة كامل �أبو ما�ضي القيادة امل�رصية بفتح معرب رفح
ب�شكل عاجل يف االجتاهني ،وال�سماح للب�ضائع والأفراد بالدخول �إىل قطاع غزة .ودعا
�أبو ما�ضي م�رص �إىل حتمل م�س�ؤوليتها التاريخية نحو قطاع غزة ب�شكل خا�ص وفل�سطني
عامة ،ورفع كافة �أ�شكال احل�صار.104
•	�أعلن فهمي الزعارير ،نائب �أمني �رس املجل�س الثوري حلركة فتح ،ت�أجيل انعقاد امل�ؤمتر العام
ال�سابع للحركة ،مع اال�ستمرار بتح�ضريات امللفات كافة والو�صول �إىل اجلاهزية التامة .وقال
الزعارير �إن ت�أجيل انعقاد امل�ؤمتر جاء “انطالقا ً من حر�ص احلركة على تعزيز �أركان هبّة
القد�س واحلفاظ عليها”.105
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• �ألقت الأجهزة الأمنية الفل�سطينية يف قطاع غزة القب�ض على العميل (ب .ج ،).والذي قالت
عنه �إنه من �أخطر عمالء االحتالل ال�صهيوين .و�أفاد العميل �أنه ارتبط باملخابرات ال�صهيونية
يف �سنة � 2004إىل �أن ّ
مت القب�ض عليه يف منت�صف �سنة  .2015كما �أفاد �أنه كان �سببا ً يف اغتيال
ما يزيد عن ع�رشة مقاومني ،و�أنه كان �سببا ً يف ا�ستهداف بع�ض امل�ساجد ومراكز ال�رشطة
يف القطاع ،وعدد من مراب�ض ال�صواريخ ،والأنفاق ،ونقاط الرباط ،و�أماكن تخزين ال�سالح،
ومنازل املقاومني و�سياراتهم.106
• قال كالً من مقرر الأمم املتحدة اخلا�ص بحقوق ا لإن�سان يف ا لأرا�ضي الفل�سطينية
مكارم ويبي�سونو ،وخبري الأمم املتحدة حول الإعدامات التع�سفية كري�ستوف هاينز
 ،Christof Heynsيف بيان مكتوب� ،إن هناك “حاالت ا�ستخدام مفرط للقوة من قبل قوات
الأمن الإ�رسائيلية �ض ّد الفل�سطينيني ،بينها بع�ض احلاالت التي قد تعترب �إعدامات تع�سفية،
وما زالت م�ستمرة ،وبع�ضها ّ
مت ت�سجيله على �أ�رشطة م�صورة”.107
الثالثاء2015/11/17 ،

• قال املتحدث با�سم احلركة الإ�سالمية داخل اخلط الأخ�رض �إن “احلركة تلقت قرارا ً موقعا ً
با�سم وزير الدفاع مو�شيه يعالون يحظر ن�شاط احلركة” .كما ا�ستدعت �رشطة االحتالل عددا ً
من قيادات احلركة للتحقيق .وداهمت ال�رشطة  17م�ؤ�س�سة تابعة للحركة يف مدن �أم الفحم
وراهط ويافا ،كما دهمت مكتب رئي�سها ال�شيخ رائد �صالح ومنزل نائبه كمال اخلطيب،
و�صادرت وثائق و�أجهزة حا�سوب .وقال ال�شيخ رائد �إن جهة عربية ،رف�ض الإف�صاح عن
ا�سمها يف الوقت الراهن ،قد ات�صلت مب�س�ؤول كبري يف القن�صلية الأمريكية بـالقد�س ،و�أكدت له
�أن حظر ن�شاط احلركة �سي�سهم يف ك�رس �شوكتها ،ويدعم التطبيق العملي للتفاهمات الأخرية
لوزير اخلارجية الأمريكي جون كريي ورئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو ب�ش�أن
امل�سجد الأق�صى املبارك.108
• ا�ست�شهد الفل�سطيني حممد منري ح�سن �صالح ،واعتقل فل�سطينيان �آخران ،وذلك يف �أعقاب
ا�شتباك مع قوات االحتالل قرب قرية ترم�سعيا ،الواقعة بني نابل�س ورام اهلل .وبح�سب
التقارير الإ�رسائيلية ف�إن ال�شبان الثالثة و�صلوا يف مركبة �إىل مدخل قرية ترم�سعيا ،و�رشعوا
ب�إطالق النار باجتاه قوات االحتالل.109
• قال القيادي يف حركة حما�س غازي حمد �إنه مل يتم الت�شاور �أو التوا�صل مع قيادة حما�س
ب�ش�أن االتفاق على �آليات جديدة لفتح معرب رفح الربي ،ومن ال�صعب ت�صور جناح اتفاق
دون توافق الكل الفل�سطيني.110
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أرا�ض
• �أعلن رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو �أنه �صادق على الت�سويق الفوري ل ٍ
بهدف بناء  436وحدة ا�ستيطانية يف م�ستعمرة رمات �شلومو ،و 18وحدة يف م�ستعمرة
راموت ،املجاورتني للقد�س.111
• قال ع�ضو الكني�ست عن القائمة العربية امل�شرتكة طلب �أبو عرار �إن “�إ�رسائيل” “�أعلنت
احلرب على الو�سط العربي يف �إ�رسائيل ،وعلى �إ�رسائيل حتمل العواقب“ .وقال �أبو عرار،
للإذاعة الإ�رسائيلية� ،إن “احلركة الإ�سالمية” غري م�س�ؤولة عن موجة العنف الأخرية،
وح ّمل �سيا�سات رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو ب�ش�أن احلرم القد�سي م�س�ؤولية الت�سبب
باالنتفا�ضة الثالثة.112
• قال مركز امليزان حلقوق الإن�سان �إن القوات الإ�رسائيلية ت�ستغل معابرها مع قطاع غزة
العتقال الفل�سطينيني .و�أ�شار املركز �إىل �أن قوات االحتالل اعتقلت  35فل�سطينيا ً منذ مطلع
�سنة .1132015
• �أ�صدرت ال�سلطات الق�ضائية يف جنوب �إفريقيا ،مذكرات اعتقال بحق �أربعة قادة ع�سكريني
�إ�رسائيليني �سابقني ،على خلفية الهجوم الإ�رسائيلي على �سفينة مرمرة �سنة  .2010ووفق
بيان �صادر عن هيئة الإغاثة الإن�سانية وحقوق الإن�سان واحلريات (�آي �أت�ش �أت�ش) ف�إن
“مذكرات االعتقال �صدرت �ض ّد رئي�س الأركان الإ�رسائيلي ال�سابق جابي �أ�شكنازي ،وقائد
�سالح البحرية ال�سابق �إليعازر ماروم [ ،]Eliezer Maromورئي�س اال�ستخبارات الع�سكرية
ال�سابق عامو�س يادلني ،ورئي�س اال�ستخبارات اجلوية ال�سابق �أفي�شاي ليفي [،]Avishai Levy
�ضمن الق�ضية التي بد�أتها ال�صحفية اجلنوب �أفريقية خديجة ديفيدز [،]Gadija Davids
التي كانت على منت ال�سفينة”.114
الأربعاء2015/11/18 ،

• �أكدت حركة حما�س حر�صها على فتح معرب رفح الربي ،و�ضمان حقّ ال�شعب الفل�سطيني
يف التنقل بحرية ودون �أي قيود .و�أ�شار الناطق با�سم احلركة �سامي �أبو زهري �إىل �أنه �سبق
و�أن قدمت احلركة �أطروحات مرنة و�أبدت ا�ستعدادها للتعاطي مع �أي مقرتح �إيجابي يهدف
�إىل فتح معرب رفح ب�شكل طبيعي .وقال �أبو زهري �إن هناك �إ�رصارا ً من البع�ض على التفرد
وجتاوز اتفاق امل�صاحلة ،و�صياغة اتفاق بعيدا ً عن معطيات الواقع بطريقة جتعل من ال�صعب
�إنفاذه وتطبيقه.115
• �شنت طائرات االحتالل الإ�رسائيلي ثالث غارات على مواقع لألوية النا�رص �صالح الدين
وكتائب الق�سام يف مدينة غزة وو�سط قطاع غزة دون وقوع �إ�صابات.116
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•

•

•

•

وقعت احلكومة الفل�سطينية واحلكومة الإيطالية اتفاقية “قر�ض مي�رس” ،لدعم �إعادة �إعمار
قطاع غزة ،وذلك بقيمة  15مليون يورو (نحو  16مليون دوالر) ،على �أن ت�سده احلكومة خالل
�أربعني عاماً .ووفق االتفاقية ف�إن منحة بقيمة  1.45مليون يورو (نحو  1.54مليون دوالر)
كذلك �ست�رصف لوزارة الأ�شغال العامة لتمكينها من �إدارة م�رشوع �إعادة �إعمار البيوت
املهدمة �ضمن هذا القر�ض ،وهو جزء من التعهد املايل الذي قدمته احلكومة الإيطالية بعد
م�ؤمتر القاهرة لإعادة �إعمار غزة.117
هاجم رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو وزيرة اخلارجية ال�سويدية مارجوت
وول�سرتوم وا�صفا ً �إياها ب�أنها م�صابة “بالعمى” بذريعة �أنها “تتهم �إ�رسائيل بالإرهاب“ .كما
ملح نتنياهو �إىل �إمكانية �ض ّم �أجزاء من ال�ضفة الغربية ،بقوله “هناك عدة خطوات �أحادية وعدة
توجهات ،انتظروا لرتوا .ولي�ست جميعها باالجتاهات التي يتوقعها النا�س”.118
قتلت قوات االحتالل الإ�رسائيلي  16طفالً فل�سطينيا ً منذ بداية انتفا�ضة القد�س يف بداية
ت�رشين الأول� /أكتوبر  ،2015لريتفع عدد الأطفال الذين قتلهم جنود االحتالل وامل�ستوطنون
منذ بداية �سنة � 2015إىل  21طفالً.119
قالت جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني �إن قوات االحتالل الإ�رسائيلي ارتكبت  277اعتداء
بحق طواقم الإ�سعاف الطبية يف الأرا�ضي الفل�سطينية منذ مطلع ت�رشين الأول� /أكتوبر
 .2015و�أو�ضحت اجلمعية ،يف بيان لها� ،أن قوات االحتالل �أ�صابت  131م�سعفا ً ومتطوعا ً يف
الهالل الأحمر الفل�سطيني� ،إىل جانب ت�رضر  76مركبة �إ�سعاف ،كما منعت طواقم اجلمعية
من الو�صول لـ  70حالة من امل�صابني واملر�ضى.120

اخلمي�س2015/11/19 ،

• �ص ّعدت املقاومة الفل�سطينية من ن�شاطها ،ونفذت عمليتي طعن و�إطالق نار يف تل �أبيب
وجنوب ال�ضفة الغربية� ،أ�سفرتا عن مقتل � 4إ�رسائيليني و�إ�صابة � 11آخرين ،وا�ست�شهاد
فل�سطيني .كما �أُ�صيب جنديا ً �إ�رسائيليا ً بجروح يف عملية طعن نفذها فل�سطيني بالقرب من
مع�سكر �شاكيد يف جنني.121
• قالت القناة الثانية الإ�رسائيلية �إن “عدد القتلى الإ�رسائيليني يف الهجمات الفل�سطينية بلغ
 16قتيالً ،منذ مطلع ال�شهر املا�ضي [ت�رشين الأول� /أكتوبر  ]2015بالإ�ضافة �إىل �إ�صابة
الع�رشات”.122
• قال تقرير �صادر عن هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين الفل�سطينية �إن “�إ�رسائيل” اعتقلت ما
يزيد على �ألف طفل فل�سطيني منذ مطلع ت�رشين الأول� /أكتوبر  .2015وذكر التقرير ،الذي
�صدر مبنا�سبة يوم الطفل العاملي� ،أن نحو  400طفل فل�سطيني ما يزالون قيد االعتقال.123
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• طالب وزير العدل الفل�سطيني امل�ست�شار �سليم ال�سقا ،خالل مداخلته يف الدورة الـ  31لوزراء
العدل العرب يف مقر اجلامعة العربية بالقاهرة ،بت�شكيل جلان متخ�ص�صة لإعداد وتوثيق
انتهاكات وجرائم “�إ�رسائيل” بحق ال�شعب الفل�سطيني ،لتقدميها �إىل املحاكم الدولية ملحا�سبة
امل�س�ؤولني الإ�رسائيليني عن تلك اجلرائم.124
• قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ،خالل م�ؤمتر دويل بغربي القد�س“ :نحن
نقف وال ن�سقط ،بالرغم من �أن الربابرة ي�سقطون �أحيانا ً �ضحايا من بيننا ،دولتنا قوية
ونحن ن�صمد” .و�أ�ضاف قائالً“ :توجد حيوانات متوح�شة من امل�سلمني يف مدننا ،وعندما
تفهم القوى احل�ضارية خطورة امل�شكلة ،لن يتبقى �أمامها �إال التوحد ب�شكل وا�ضح وهزم
هذه احليوانات ،ويوجد ا�سم لهذه احليوانات وهو الإ�سالم املت�شدد”.125
• دعا مبعوث الأمني العام للأمم املتحدة �إىل ال�رشق الأو�سط نيكوالي مالدينوف “�إ�رسائيل” �إىل
وقف منو “دولة امل�ستوطنني يف ال�ضفة الغربية” ورفع احل�صانة عن جرائم امل�ستوطنني �ض ّد
الفل�سطينيني .و�شدد ميالدينوف على تطبيق التفاهمات الأخرية يف �ش�أن احلفاظ على الو�ضع
القائم يف امل�سجد الأق�صى ،و“ال�سماح للفل�سطينيني بدفن موتاهم من دون ت�أخري ،وتخفيف
القيود يف اخلليل و�إعادة فتح �أ�سواقها ،واتخاذ خطوات لتقوية التن�سيق الأمني بني �إ�رسائيل
وال�سلطة الفل�سطينية لتجنب �أي ت�صعيد”.126
• قالت درا�سة �أمريكية حديثة� ،أعدها ديفيد �أولربايت  David Albrightمن املعهد الأمريكي
للعلوم والأمن الدويل )� ،Institute for Science and International Security (ISISإنه
مبوجب ح�سابات �إح�صائية ومعلومات جرى الك�شف عنها يف املا�ضي ف�إن بحوزة “�إ�رسائيل”
نحو  115ر�أ�سا ً نووياً .كما يت�ضح من الدرا�سة �أنه بح�سب الطاقة الإنتاجية للبلوتونيوم
 Plutoniumيف “�إ�رسائيل” ،فمن املمكن ا�ستغاللها لإنتاج � 90إىل  290قطعة �سالح نووي.127
اجلمعة2015/11/20 ،

• قال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق ،يف كلمة له خالل فعاليات
امل�ؤمتر العربي العام لدعم انتفا�ضة ال�شعب الفل�سطيني يف بريوت“ ،االنتفا�ضة الثالثة ،جاءت
لتقول �إنها انتفا�ضة التحرير التي �ستجرب االحتالل على االن�سحاب من ال�ضفة الغربية
والقد�س املحتلة ،وعلى �إطالق �رساح جميع �أ�رسانا من �سجونه ،و�ستك�رس احل�صار عن قطاع
غزة� ،إ�ضافة �إىل �أنها حافظت �سلفا ً على القد�س والأق�صى”.128
• �أقر رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،يف مقابلة �أجرتها معه القناة الإ�رسائيلية
العا�رشة ،ب�أنه رف�ض عر�ضا ً لت�سوية قدمه له رئي�س احلكومة الإ�رسائيلي ال�سابق �إيهود �أوملرت
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�سنة  ،2008ويق�ضي بو�ضع “البلدة القدمية” يف �رشقي القد�س حتت رقابة دولية .وقال
عبا�س �إنه دعم فكرة تبادل الأرا�ضي ،لكن �أوملرت �ضغط عليه للموافقة دون ال�سماح له ب�أن
يدر�س اخلريطة املقرتحة.129
• منع الأمن الرتكي يف مطار �إ�سطنبول اللواء توفيق الطرياوي ،ع�ضو اللجنة املركزية حلركة
فتح ،من دخول الأرا�ضي الرتكية .وقال الطرياوي �إن الأمن الرتكي اعتربه �شخ�صا ً غري
�ست �ساعات قبل �أن ي�ضعه على �أول طائرة متجهة
مرغوب به ،واحتجزه يف املطار لأكرث من ّ
�إىل الأردن .وقال الطرياوي“ :ال �أعتقد �أن الأ�سباب �أمنية ،وال�شيء الوحيد الذي ميكن �أن �أفكر
به هو موقفي من الإخوان امل�سلمني ،ومهاجمتي الدائمة لهم على �شا�شات التلفزيون”.130

• �أكد نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية على �أن القرار الإ�رسائيلي
بحظر احلركة الإ�سالمية بالداخل الفل�سطيني املحتل �سابقة خطرية ،و�أكد على �أن “حظر
احلركة الإ�سالمية عدوان على حرية معتقداتنا ،وهو ما ي�ستلزم من �شعبنا و�أمتنا وقفة جادة
لإحباط �أهدافه اخلبيثة”.131
• �أفرجت الواليات املتحدة عن اجلا�سو�س ا لأمريكي ال�سابق جوناثان بوالرد
 ،Jonathan Pollardالذي �أدين بالتج�س�س ل�صالح “�إ�رسائيل” ،بعد ثالثني عاما ً ق�ضاها
يف ال�سجن يف والية كارولينا ال�شمالية ،ومنعته من مغادرة ا لأرا�ضي ا لأمريكية ملدة
خم�سة �أعوام بعد الإفراج عنه.132
ال�سبت2015/11/21 ،

• �أ�صيب �أربعة �إ�رسائيليني يف عملية طعن مبدينة كريات غات جنوب تل �أبيب ،نفذها �شاب
فل�سطيني .و�أعلنت ال�رشطة الإ�رسائيلية عن اعتقال من ِّفذ عملية الطعن واثنني �آخرين ق َّدما
امل�ساعدة له ،بعد خم�س �ساعات �أم�ضتها ال�رشطة يف البحث.133
• عقدت ف�صائل فل�سطينية اجتماعا ً ت�شاوريا ً مو�سعاً ،على هام�ش م�ؤمتر لدعم انتفا�ضة القد�س
يف بريوت� ،أكدت خالله على �رضورة تطوير االنتفا�ضة ودعمها والعمل على ا�ستمراها.
و�شارك ممثلو خمتلف القوى الفل�سطينية يف االجتماع ،مبا فيهم حركتي فتح وحما�س.134
• �أظهرت معطيات �إح�صائية خا�صة بعملية التجنيد ن�رشها اجلي�ش الإ�رسائيلي ،وتغطي
�سنة  2015حتى تاريخ �إعداد التقرير� ،أن  %50من الذكور ممن تبلغ �أعمارهم  18عاما ً
يتجندون للجي�ش فقط ،فيما �سجل جتنيد الفتيات للخدمة يف الوحدات القتالية ارتفاعا ً كبريا ً
بن�سبة  .%250وانخف�ضت ن�سبة جتنيد ال�شبان البدو بـ  .%50ويتغري هذا االجتاه عند الطائفة
الدرزية حيث �سجلت ن�سبة  ،%88وهي الن�سبة ذاتها التي �سجلها الرجال اليهود الأثيوبيني،
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لكن الن�ساء الأثيوبيات �سجلن ن�سبة  .%58وبلغت ن�سبة املت�رسبني الإجمالية من اخلدمة قبل
انتهاء فرتة التجنيد بني الذكور  ،%17مقابل  %20يف  ،2014فيما بلغت الن�سبة  %8.3بني
الن�ساء مقابل  %8.5يف .1352014
• ذكرت �إذاعة ري�شيت بيت  Reshet Betالعربية �أن ال�رشكة امل�شغلة للأقمار ال�صناعية
الإ�رسائيلية فقدت االت�صال مع القمر ال�صناعي الإ�رسائيلي عامو�س � 5أو .Amos 5
و�أو�ضحت الإذاعة �أن فقدان االت�صال مع القمر �أدى �إىل توقف كافة اخلدمات التي يقدمها هذا
القمر للم�شرتكني.136
• قال عي�سى قراقع ،رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين يف بيان له� ،إن عدد الأ�سريات
الفل�سطينيات يف ال�سجون الإ�رسائيلية ارتفع �إىل �أربعني �أ�سرية بينهن ت�سع قا�رصات.137
• اقتحمت قوة كبرية من اجلي�ش الإ�رسائيلي مقر �إذاعة راديو اخلليل ،وف ّككت �أجهزة البث
و�صادرتها ،و�أبلغت العاملني يف الإذاعة قرار �إغالقها ل�ستة �أ�شهر بتهمة “التحري�ض”.138
• قالت �صحيفة معاريف العربية �إن رئي�س �أركان جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي غادي �آيزنكوت
�أمر ب�إعادة انت�شار لواء كفري  Kfir Brigadeيف حمافظة اخلليل ،بعد �أن كان منت�رشا ً يف كافة
�أنحاء ال�ضفة ،وذلك يف ختام مداوالت �أمنية .ولواء كفري ي�ضم خم�س كتائب ،وهو �أكرب لواء يف
�سالح امل�شاة الإ�رسائيلي.139
• قررت جمعية علماء الأنرثوبولوجيا “علم الإن�سان” الأمريكية American

) Anthropological Association (AAAمقاطعة امل�ؤ�س�سات الأكادميية الإ�رسائيلية،
احتجاجا ً على ممار�ساتها �ض ّد الفل�سطينيني .و�صوت  1,040ع�ضوا ً من جمل�س اجلمعية على
اقرتاح املقاطعة ،فيما عار�ضه .140136
الأحد2015/11/22 ،

• ا�ست�شهد فل�سطينيان اثنان بعد اتهامهما بتنفيذ عمليات طعن وده�س يف ال�ضفة الغربية ،كما
ا�ست�شهدت فتاة فل�سطينية ,بعد �أن ده�سها الرئي�س ال�سابق ملا يعرف مبجل�س م�ستعمرات
�شمال ال�ضفة.141
• تبنت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية تو�صيات اللجنة ال�سيا�سية الفل�سطينية ب�أن
يوجه الرئي�س حممود عبا�س ر�سالة �إىل عدد من قادة العامل ،مبن فيهم “�إ�رسائيل”ُ ،يطلب فيها
من احلكومة الإ�رسائيلية االعرتاف بدولة فل�سطينية ،ووقف الأن�شطة اال�ستيطانية ،والإفراج
عن الدفعة الرابعة من الأ�رسى؛ ويف حال رف�ضت ،ف�إن ذلك يعني انتهاء املرحلة االنتقالية
ووقف العمل باالتفاقات مع “�إ�رسائيل” .و�أو�صت اللجنة ال�سيا�سية �أن “ ُيطرح على املجل�س
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الوطني الفل�سطيني يف جل�سته القادمة درا�سة �إمكانية �إعادة النظر باعرتاف منظمة التحرير
الفل�سطينية ب�إ�رسائيل”.142
•	�أعلن ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س وزير املالية ال�سابق زياد الظاظا� ،أن “الأ�سابيع
القادمة �ست�شهد توزيعا ً مل�ستحقات املوظفني عن طريق توزيع الأرا�ضي ،وت�صفريا ً حل�سابات
املوظفني من ديون البلديات والكهرباء �ضمن خطة حلل �أزمة رواتب وم�ستحقات املوظفني”.
و�أو�ضح الظاظا �أنه �سيتم توزيع م�ستحقات املوظفني بغزة عرب توزيع  1,200–965دومن
( 1.2–0.97كم )2من الأرا�ضي احلكومية من مناطق �شمال وجنوب قطاع غزة ،و�أ�شار �إىل
�أنه يف زمن الراحل يا�رس عرفات وزعت ال�سلطة �آالف الدومنات بال�ضفة وغزة على �أفراد
الأجهزة الأمنية دون مقابل.
وقال رئي�س �سلطة الأرا�ضي بغزة �إبراهيم ر�ضوان �إن توزيع الأرا�ضي على موظفي
غزة كت�سديد مل�ستحقاتهم املرتاكمة لن يكون �إجبارياً .وذكر ر�ضوان �أن “احلديث لي�س عن
أرا�ض بل هو ا�شرتاك عدد من املوظفني  40–20موظف يف قطعة �أر�ض بني
توزيع � ٍ
 800و 1,000مرت [مربع] �أي دومن واحد ،وه�ؤالء �إما يقومون ببيعها �أو البناء عليها”.143
•	�أعلن وزير ال�صحة الفل�سطيني جواد عواد �أن فل�سطني ح�صلت على الع�ضوية الكاملة يف
جمل�س وزراء ال�صحة بدول منظمة التعاون الإ�سالمي.144
• ح�صلت ال�سلطة الفل�سطينية على قرار دويل �سيمكن امل�شغلني من �إن�شاء �شبكات خليوية
عري�ضة النطاق م�ستقلة ومنف�صلة متاما ً عن ال�شبكات الإ�رسائيلية ،وذلك ب�إجماع كامل من
كافة الدول الأع�ضاء يف االحتاد الدويل لالت�صاالت بدون حتفظ من � ّأي دولة.145
• ا�ستقبل نائب الأمني العام حلزب اهلل اللبناين نعيم قا�سم وفدا ً قياديا ً من حركة حما�س،
�ض ّم ع�ضو املكتب ال�سيا�سي مو�سى �أبو مرزوق ،وم�س�ؤول العالقات اخلارجية �أ�سامة
حمدان ،وممثل احلركة يف لبنان علي بركة ،بح�ضور م�س�ؤول امللف الفل�سطيني يف
حزب اهلل ح�سن حب اهلل .و�شكر قا�سم الوفد على التعزية بـ“�شهداء العدوان التكفريي يف
برج الرباجنة” ،و�أ َّكد على “�أهمية مواجهة الفتنة و�صنَّاعها”.146
• نفى القيادي يف حركة حما�س �صالح الربدويل �أن يكون هناك �أي “مبادرة حقيقة” بخ�صو�ص
معرب رفح قدمت �إىل حركة حما�س؛ ال من حممد دحالن وال من حممود عبا�س.147
• قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو �إنه �أمر الأجهزة الأمنية بتكثيف عملياتها يف
حمافظة اخلليل ،م�شريا ً �إىل �أن اخلليل باتت ت�شكل نقطة انطالق ملعظم ما و�صفها بـ“العمليات
الإرهابية”.148
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• �أفاد من�سق احلملة الوطنية الفل�سطينية ال�سرتداد جثامني ال�شهداء �سامل خلة� ،أن اجلي�ش
الإ�رسائيلي يوا�صل احتجاز جثامني � 31شهيدا ً فل�سطينيا ً منذ اندالع انتفا�ضة القد�س يف
ت�رشين الأول� /أكتوبر  ،2015و�أن االحتالل �أعاد ت�سعة جثامني فقط.149
• قرر حزب العمال الربيطاين مقاطعة �رشكة حرا�سات �أمنية وب�ضائع امل�ستعمرات الإ�رسائيلية.
وقالت �صحيفة معاريف العربية �إن احلزب قرر فر�ض مقاطعة على �رشكة جي فور �إ�س
للحرا�سات الأمنية ب�سبب م�ساعدتها لـ“�إ�رسائيل” وعملها داخل دولة االحتالل ،و�أ�ضافت �أنه
“بعد عر�ض القرار على الت�صويت يف هيئة �إدارة احلزب؛ �صوت  12ع�ضوا ً جلانب القرار،
وعار�ضه � 4أع�ضاء فقط”.150
الإثنني2015/11/23 ،

• ا�ست�شهد ثالثة مواطنني يف �إعدامات ميدانية جديدة نفذتها قوات االحتالل يف غربي القد�س
وجنوب نابل�س وغرب رام اهلل ،فيما قتل جندي �إ�رسائيلي و�أ�صيبت جمندة طعنا ً قرب قرية
نعلني.151
• قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،يف كلمة �ألقاها بالنيابة عنه مراقب فل�سطني الدائم
يف الأمم املتحدة ريا�ض من�صور ،مبنا�سبة اليوم العاملي للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني� ،إن
“الو�ضع القائم يف ظ ّل االحتالل والقب�ضة احلديدية الإ�رسائيلية غري قابل لال�ستمرار ،فهو
و�صفة حقيقية لبقاء منطقتنا ب�شكل م�ستمر يف دوامة العنف والدم وال�رصاع”.152
•	�أعلن رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو عن �سل�سلة �إجراءات قال �إن اجلي�ش
الإ�رسائيلي �سينفذها يف ال�ضفة الغربية يف حماولة لوقف حوادث الطعن .كما �أ�صدر وزير
الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه يعلون �أربعة قرارات و�صفت بـ“املهمة” ،يف حماولة للت�أقلم مع
�سل�سلة العمليات وملنع املزيد منها .وعلى ر�أ�س تلك القرارات :القيام مبوجة اعتقاالت وا�سعة
ب�صفوف حركة حما�س بال�ضفة الغربية ،وحظر دخول الفل�سطينيني على الكثري من املناطق
القريبة من جتمع م�ستعمرات غو�ش عت�صيون ،و�سحب الت�صاريح من �أقرباء منفذي
العمليات ،وعمليات الإبعاد عن ال�ضفة �إىل قطاع غزة.153
• قالت ما ت�سمى بـ“منظمات الهيكل” �إن قوات االحتالل الإ�رسائيلي �أبلغتهم ب�أنه �سيتم ال�سماح
لـ  60م�ستوطنا ً باقتحام امل�سجد الأق�صى يومياً ،اعتبارا ً من  .2015/11/23وح�سب اخلطة
الإ�رسائيلية اجلديدة ،ف�إن  45م�ستوطنا ً �سيدخلون يف الفرتة ال�صباحية ،و 15يف فرتة ما بعد
الظهر ب�شكل يومي.154
• قدمت �أربع منظمات حقوقية فل�سطينية مذكرة قانونية �إىل املدعية العامة للمحكمة اجلنائية
الدولية فاتو بن�سودا ،تتهم فيها “�إ�رسائيل” بارتكاب “جرائم حرب“ يف حقّ الفل�سطينيني
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خالل العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة �صيف  .2014وحتتوي املذكرة ،التي قدمها مدير
م�ؤ�س�سة احلق حلقوق الإن�سان �شعوان جبارين نيابة عن امل�ؤ�س�سات الأربعة وعن ال�ضحايا،
معلومات وثقتها من خالل عمل م�شرتك حول تلك اجلرائم.155
الثالثاء2015/11/24 ،

•	�أ�صيب �أربعة جنود �إ�رسائيليني ،بينهم �ضابط برتبة عقيد ،يف عملية ده�س نفذها فل�سطيني
بالقرب من حاجز زعرتة جنوب مدينة نابل�س .و�أطلق اجلنود النار على املنفذ و�أ�صابوه
بجراح متو�سطة.156
�ست
• �صوتت  171دولة يف الأمم املتحدة حلق ال�شعب الفل�سطيني يف تقرير م�صريه ،وعار�ضته ّ
دول ,هي كندا ،و“�إ�رسائيل” ،وجزر املار�شال ،وميكرونيزيا ،وباالو ،والواليات املتحدة ،كما
امتنعت �أربع دول عن الت�صويت ,هي الكامريون ،وهندورا�س ،وجنوب ال�سودان ،وتونغا.157
• قال �صائب عريقات� ،أمني �رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية� ،إن الرئي�س
حممود عبا�س �أكد لوزير اخلارجية الأمريكي جون كريي �أن “البحث عن الأمن وال�سالم
واال�ستقرار والتهدئة يبد�أ �أوالً ب�إعادة �إحياء مبد أ� الدولتني على حدود  .”1967وك�شف
عريقات النقاب عن خم�سة ملفات مكتوبة� ،سلّمها عبا�س لكريي ،تتعلق بال�شهداء وجثامني
ال�شهداء التي حتتجزها “�إ�رسائيل” ،واجلرحى ،واال�ستيطان ،والتحري�ض ،و�إرهاب
امل�ستوطنني.158
•	�أكد رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو خالل اجتماعه مع وزير اخلارجية
الأمريكي جون كريي� ،أن “�إ�رسائيل مل ولن جتمد اال�ستيطان ،و�إذا �أراد املجتمع الدويل �أن
مننح الفل�سطينيني تراخي�ص بناء فنحن نريد من املجتمع الدويل اعرتافا ً بحقنا بالبناء يف الكتل
اال�ستيطانية” .وربط نتنياهو تغيري الأو�ضاع الأمنية واالقت�صادية يف ال�ضفة الغربية بعودة
الهدوء �إىل �سابق عهده ،وطلب اعرتافا ً �أمريكيا ً بالبناء اال�ستيطاين �ضمن الكتل اال�ستيطانية
وامل�ستعمرات الكربى مقابل رزمة من اخلطوات (الت�سهيالت) التي تخطط “�إ�رسائيل”
لتنفيذها يف ال�ضفة الغربية.159
•	�أكد وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي دعم الواليات املتحدة لـ“�إ�رسائيل” ،وقال خالل لقائه
نتنياهو“ :ال ينبغي لأحد �أن يعي�ش يوميا ً مع �أعمال عنف وهجمات �إرهابية يف ال�شارع ،يتم
تنفيذها با�ستخدام ال�سكاكني واملق�صات �أو ال�سيارات .هذه الأعمال الإرهابية ت�ستحق الإدانة
و�أود �أن �أعرب هنا عن الإدانة الكاملة جلميع �أعمال الإرهاب التي حت�صد �أرواح �أبرياء”.160
• ك�شفت دائرة الإح�صاء املركزية الإ�رسائيلية عن ارتفاع عدد اليهود املغاربة الذين هاجروا
�إىل “�إ�رسائيل” خالل �سنة  2014بن�سبة  %230مقارنة مع �سنة  ،2013وبن�سبة %330
450

ت�شرين الثاين /نوفمرب 2015

يف فرتة  .2012–2000وك�شفت دائرة الإح�صاء �أن عدد اليهود املغاربة الذين هاجروا �إىل
“�إ�رسائيل” بلغ  729يهوديا ً يف �سنة  ،2014مقابل  297يهوديا ً يف �سنة .1612013
• طالب الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون ال�سلطات امل�رصية “ب�رضورة و�ضع جدول
زمني منتظم ،لفتح معرب رفح �أمام حركة الأ�شخا�ص ال �سيّما احلاالت الإن�سانية ،ح�سبما
ي�سمح به الو�ضع الأمني”.162
الأربعاء2015/11/25 ،

• ا�ست�شهد الفل�سطيني حممد �إ�سماعيل حممد ال�شوبكي ،من خميم الفوار جنوب مدينة اخلليل،
مت�أثرا ً بجروحه ،وذلك بعد �أن �أطلقت قوات االحتالل الإ�رسائيلي النار على ال�شوبكي بدعوى
حماولته طعن �أحد اجلنود .كما ا�ست�شهد الطفل �إبراهيم عبد احلليم داوود ،مت�أثرا ً ب�إ�صابته
بر�صا�صة يف القلب يف الن�صف الأول من �شهر ت�رشين الثاين /نوفمرب  ،2015خالل مواجهات
مع االحتالل برام اهلل.163
• �أعلن وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه يعلون �أن الأجهزة الأمنية الإ�رسائيلية تنوي �إقامة
“�سياج ذكي” ،مزود بتقنيات ،للف�صل بني منطقة اخلليل الفل�سطينية ومنطقة كريات جات،
وهو �شبيه للجدار عند احلدود مع م�رص.164
• �أقر الكني�ست الإ�رسائيلي ،بالقراءة التمهيدية ،م�رشوع قانون ي�سمح مبحاكمة الأطفال
الذين تقل �أعمارهم عن الـ  14عاما ً و�سجنهم ،ب�أغلبية  65ع�ضو كني�ست ورف�ض  22ع�ضواً.
ومبوجب هذا امل�رشوع ف�إنه �سيتم احتجاز الطفل يف مركز مغلق للرعاية حتى يبلغ �س ّن
الـ  14عاما ً ليتم نقله �إىل ال�سجن.165
• ك�شفت القناة الثانية يف التلفزيون الإ�رسائيلي النقاب عن �أن جي�ش االحتالل ا�ستخدم ،لأول
مرة ،يف تدمريه للمنازل خالل عدوانه على قطاع غزة �صيف  ،2014قنابل �أمريكية من نوع
�أ�س دي بي � ،SDBصنع �رشكة بوينغ  Boeing Companyالأمريكية ،والتي تع ّد الأكرث فتكا ً
ودقة يف �إ�صابة �أهدافها.166
• �أعلن مطورو حقل ليفياثان للغاز الإ�رسائيلي عن توقيع اتفاق �أويل ل�ضخ الغاز �إىل م�رص
عرب ّ
خط �أنابيب بحري ملدة ت�صل �إىل � 15سنة ،وقالوا �إن ليفياثان �سيزود �رشكة دولفينو�س
القاب�ضة امل�رصية مبا ي�صل �إىل �أربعة مليارات مرت مكعب من الغاز �سنوياً .وقالت وزارة
البرتول امل�رصية �إن “قطاع البرتول امل�رصي لي�س طرفا ً يف هذا االتفاق” ،لكنه �أ�ضاف �أن
قطاع البرتول “لي�س لديه مانع لل�سماح ل�رشكات القطاع اخلا�ص الراغبة يف ا�سترياد الغاز،
مقابل تعرفة يتم االتفاق عليها”.167
451

اليوميات الفل�سطينية
• قال �إياد مدين ،الأمني العام ملنظمة التعاون الإ�سالمي ،يف كلمة �ألقاها بالنيابة عنه حميد
�أوبيلريو  Hamid Opeloyeruالأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون االقت�صادية ،يف ور�شة عمل يف
�إ�سطنبول برتكيا�“ ،إن ت�شجيع ال�سياحة �إىل القد�س ال�رشيف من �ش�أنه �أن يدعم هذه املدينة
املقد�سة ،ومي ِّكن �أهلها ،وينقل معاناتهم ومطالبهم �إىل بقية �أرجاء العامل الإ�سالمي خا�صة،
واملجتمع الدويل بوجه عام”.168
• قال املر�شد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي �إن �إيران �ستدعم االنتفا�ضة الفل�سطينية “�ض ّد
�إ�رسائيل ب�أي طريقة ت�ستطيع” ،ورف�ض اتهامات �أمريكية ب�أن املوجة اجلديدة من الهجمات
بال�سكاكني والده�س بال�سيارات التي ي�شنها الفل�سطينيون ترقى مل�ستوى “الإرهاب“.169
•	�أعلن نائب املتحدث بل�سان اخلارجية الأمريكية مارك تونر عن رف�ض الواليات املتحدة طلب
رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو االعرتاف بالبناء يف الكتل اال�ستيطانية .وقال
تونر �إن الواليات املتحدة مل تدافع �أبدا ً عن امل�ستعمرات ومل تدعمها ومل تتخذ �سيا�سة متنح
ال�رشعية لها.170
اخلمي�س2015/11/26 ،
•

•
•

•

ا�ست�شهد ثالثة فل�سطينيني بر�صا�ص قوات االحتالل الإ�رسائيلي ،وهم� :سامر ح�سن �رسي�سي
على حاجز زعرتة جنوب نابل�س بزعم حماولته طعن جنود ،ويحيى ي�رسي طه من بلدة قطنة
�شمال غرب القد�س ،وخالد حممود جوابرة من خميم العروب �شمال اخلليل ،بعد �إ�صابتهما
خالل مواجهات مع االحتالل.171
دعا النائب العام الفل�سطيني �إ�سماعيل جرب لتوحيد ال�سلطة الق�ضائية بني قطاع غزة
وال�ضفة الغربية املحتلة كمقدمة للوحدة الفل�سطينية بني حركة حما�س وحركة فتح.172
قال مركز ابن تيمية يف قطاع غزة ،يف بيان له� ،إن الأجهزة الأمنية الفل�سطينية �أفرجت عن
ع�رشات “ال�سلفيني اجلهاديني” ،مبينا ً �أن املفرج عنهم اعتقلوا �أكرث من �ستة �أ�شهر بقرارات
“كيدية ال ت�ستند لأي م�سوغ حتى من قوانينهم الو�ضعية الو�ضيعة”.173
و�صل بابا الأقباط يف الإ�سكندرية توا�رضو�س الثاين �إىل مدينة القد�س ،على ر�أ�س وفد كن�سي،
يف زيارة هي الأوىل من نوعها منذ ع�رشات ال�سنوات حل�ضور جنازة مطران القد�س وال�رشق
الأدنى للأقباط .وقالت بطريركية الأقباط يف القد�س ،يف بيان �صحفي� ،إن زيارة توا�رضو�س
ت�أتي “ليرت�أ�س �صالة جناز مثلث الرحمات على نيافة احلرب اجلليل الأنبا �أبراهام ،مطران
الكر�سي الأور�شليمي” .وقال توا�رضو�س �إنه ال يع ّد وجوده “يف القد�س زيارة لأن الزيارة
معناها خمتلف ،حيث يجب التح�ضري لها وعمل جدول ومواعيد ،بينما وجودي يف القد�س
اليوم �أعتربه واجبا ً �إن�سانيا ً ومل�سة وفاء لإن�سان قدم حياته كلها خلدمة الوطن والكني�سة”.174
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اجلمعة2015/11/27 ،

• ك�شفت �صحيفة ه�آرت�س الإ�رسائيلية �أن مدير عام وزارة اخلارجية الإ�رسائيلية دوري جولد
زار الإمارات العربية يف  ،2015/11/24للم�شاركة يف اجتماع ملجل�س الوكالة الدولية للطاقة
املتجددة �إيرينا ) ،International Renewable Energy Agency (IRENAبيد �أن الهدف
الأ�سا�سي للزيارة كان االتفاق النهائي على فتح ممثلية ديبلوما�سية �إ�رسائيلية يف �أبو ظبي.
وقال م�س�ؤول �إ�رسائيلي �إنه ّ
مت تعيني الديبلوما�سي رامي حتان  Rami Hatanرئي�سا ً للممثلية
اجلديدة.
وقالت وزارة اخلارجية الإ�رسائيلية ،يف بيان لها يف “ ،2015/11/29لأول مرة �ستفتح دولة
�إ�رسائيل ممثلية ديبلوما�سية لدى وكالة الأمم املتحدة للطاقة املتجددة �إيرينا التي تتخذ من
�أبو ظبي مقرا ً لها”.175
• ناق�ش املجل�س الوزاري الإ�رسائيلي امل�صغر لل�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية ،ب�شكل مكثف،
�سيناريو انهيار ال�سلطة الفل�سطينية ،كما ناق�ش كيف يجب �أن تتعامل وت�ستعد “�إ�رسائيل”
لهذه الإمكانية.176
• ا�ست�شهد فل�سطينيان بعد �أن �أعدمتهما قوات االحتالل وامل�ستوطنون ،بعد عمليتي ده�س؛
الأوىل يف بلدة بيت �أمر �شمال مدينة اخلليل� ،أدت �إىل �إ�صابة خم�سة جنود �إ�رسائيليني ،والثانية
يف بلدة بري نباال مبحافظة القد�س.177
• قال رئي�س الهيئة ال�سيا�سية الأمنية يف وزارة الدفاع الإ�رسائيلية عامو�س جلعاد �إنه يف موازاة
حقيقة �أن ال�سلطة الفل�سطينية “تزود وقود التحري�ض على �إ�رسائيل حمليا ً ودولياً ،ويجب
وقفه لأنه �سريتد لنحرها” ،ف�إن �أجهزتها الأمنية “تعمل بتن�سيق تام مع �أجهزة الأمن
الإ�رسائيلية ملنع تدهور الو�ضع الأمني يف ال�ضفة الغربية ...وهي لي�ست �رشيكة يف العنف،
وحذار من �أن تتحول �إىل جهات عنيفة وحمر�ضة” .و�أ�ضاف جلعاد �أن ما يح�صل الآن لي�س
�شبيها ً مبا ح�صل مع اندالع االنتفا�ضة الثانية“ :الآن نواجه منظومة مبعرثة لأفراد حم َّر�ضني
رش خططت العمليات و�أم ّدت
يخرجون لعمليات ،بينما يف االنتفا�ضة الثانية كانت هناك مراكز � ّ
املنفذين بو�سائل قتالية”.178
•	�أعلنت م�رص عن اكت�شاف نفق فوالذي مقام �أ�سفل حدودها مع قطاع غزة ،ي�ستخدم يف
عمليات تهريب الب�ضائع.179

ال�سبت2015/11/28 ،

• قال نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية ،يف كلمة له خالل ملتقى علماء
فل�سطني الدويل الأول� ،إذا كان االحتالل لديه من اخليارات والبدائل ملواجهة االنتفا�ضة ،ف�إن
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اليوميات الفل�سطينية
احلركة مل ُتخرج كل ما يف جعبتها بعد ،ومن �إجنازاتها �أنها �أ�سقطت نظرية الردع الإ�رسائيلية.
و�أ�شار هنية �إىل زيارة وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي ،وما حمله من مطالب �إ�رسائيلية
تتعلق بت�سهيالت لل�شعب الفل�سطيني وبع�ض املغريات التي ال ترقى �إىل �أن ت�صل لنقطة دم
من ال�شعب الفل�سطيني .و�أ�ضاف“ :الزيارة فا�شلة مبنظورهم لكنها كا�شفة مبنظورنا لطبيعة
الدور يف و�أد االنتفا�ضة ،ومن ي�صف االنتفا�ضة بالإرهاب هو وزير �إرهابي يدعم االحتالل
ال�صهيوين”.180
• قال عبد الرحيم الفرا ،ال�سفري الفل�سطيني لدى بلجيكا ولوك�سمبورغ واالحتاد الأوروبي� ،إنه
“ال جدوى من مفاو�ضات ال حترتم حقّ �شعبنا يف تقرير م�صريه” ،م�شريا ً �إىل “ف�شل اتفاقيات
�أو�سلو وعملية ال�سالم ،و�أن املفاو�ضات الإ�رسائيلية  -الفل�سطينية ال طائل من ورائها”.181
• دعا وزير املوا�صالت الإ�رسائيلي ي�رسائيل كات�س احلكومة الإ�رسائيلية �إىل تغيري �سيا�ستها يف
ال�ضفة الغربية ،وت�ضييق اخلناق على الفل�سطينيني ب�شتى الو�سائل ملنع تنفيذ عمليات ده�س
وطعن ،ومن هذه الو�سائل ،احل�صار وعدم منح تراخي�ص العمل.182
• قال رئي�س الهيئة ال�سيا�سية الأمنية يف وزارة الدفاع الإ�رسائيلية عامو�س جلعاد �إن �سالح
اجلو الرو�سي ي�ستخدم املجال اجلوي الإ�رسائيلي خالل عملياته الع�سكرية ب�سورية.183
• خل�صت منظمة ال�سالم الآن الإ�رسائيلية �إىل �أن تعداد امل�ستوطنني يف ال�ضفة الغربية مقارنة
بالفل�سطينيني قليل ،وبالتايل فمن ال�سهل �إخال�ؤهم من الأرا�ضي التي يحتلونها و�إعادتها
لأ�صحابها الفل�سطينيني .وذكر تقرير �إح�صائي �أعدته احلركة �أن حجم امل�ستوطنني ي�صل
�إىل � 370( %12ألف م�ستوطن) من �سكان ال�ضفة الغربية ،و�أنهم ال ي�شكلون �سوى  %4من

الإ�رسائيليني .مع الإ�شارة �إىل �أن حركة ال�سالم الآن جتاهلت �أعداد امل�ستوطنني يف �رشقي
القد�س ،التي هي جزء من ال�ضفة الغربية ،ولكن ال�سالم الآن مل تتعامل معها كذلك.184
• قالت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين �إن حاالت االعتقال يف �صفوف املواطنني منذ بداية
ت�رشين الأول� /أكتوبر  2015و�صلت �إىل  2,400حالة ،ن�صفهم من الأطفال القا�رصين ،دخلوا
�سجون االحتالل لفرتات خمتلفة .و�أ�شارت �إىل ت�صاعد وترية االعتقاالت الإدارية لي�صل
العدد �إىل ما يقارب الـ  500معتقل �إداري .وذكرت الهيئة �أن عدد الأ�رسى الذين ما زالوا قيد
االعتقال و�صل عددهم �إىل ما يقارب � 7,000أ�سري ،بينهم  430طفالً قا�رصاً ،و� 40أ�سرية.185

• قالت جمموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �إنها و ّثقت  1,013حالة اعتقال يف �صفوف
الالجئني الفل�سطينيني من قبل �أجهزة الأمن ال�سورية ،بينها  73الجئة “جمهوالت امل�صري”،
كما ذكرت �أن �أكرث من  3,067فل�سطينيا ً �سوريا ً ق�ضوا ب�سبب احلرب الدائرة يف �سورية.186
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• �شارك الآالف من فل�سطينيي  1948يف “املظاهرة القطرية” ،والتي نظمت يف مدينة �أم الفحم،
بدعوة من جلنة املتابعة العليا للجماهري العربية ،احتجاجا ً على قيام �سلطات االحتالل بحظر
احلركة الإ�سالمية  -جناح ال�شمال.187
• �أفادت درا�سة متخ�ص�صة حول قطاع االت�صاالت الفل�سطيني ب�أن ال�رشكتني الفل�سطينيتني
امل�شغلتني للهواتف اخللوية تخ�رسان ما بني  100–80مليون دوالر �سنوياً ،ب�سبب قر�صنة
االحتالل لرتددات اجليل الثالث التي بد�أت “�إ�رسائيل” العمل بها منذ �سنة  ،2006وما
زال اجلانب الفل�سطيني حمروما ً منها .ويف املقابل تن�شط �رشكات املحمول الإ�رسائيلية يف
الأرا�ضي الفل�سطينية ،وجتني ما بني  40–10مليون دوالر �سنوياً ،وال تدفع �رضائب لل�سلطة
خالفا ً للبند الرابع يف اتفاق �أو�سلو.188
• رف�ض بابا الأقباط توا�رضو�س الثاين دعوة الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س �إىل زيارة
رام اهلل ،و�شدد على �أنه لن يدخل الأرا�ضي الفل�سطينية �إال ب�صحبة �شيخ الأزهر �أحمد الطيب.189
الأحد2015/11/29 ،

• �أعلنت وزارة اخلارجية الإ�رسائيلية �أن رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو “�أمر بتعليق
االت�صاالت الديبلوما�سية مع م�ؤ�س�سات االحتاد الأوروبي وممثليه” حول عملية ال�سالم.
كما قالت �إن هذا التعليق �سيكون �ساريا ً يف وقت تقوم احلكومة الإ�رسائيلية ب�إعادة تقييم لدور
االحتاد يف جهود ال�سالم .وجاء يف بيان للخارجية“ :من املهم �أن نو�ضح �أن �إ�رسائيل �ستبقي
حمادثاتها الدبلوما�سية مع الدول ب�شكل منفرد —مثل �أملانيا وبريطانيا وفرن�سا— �إال �إنها
�ستوقفها مع م�ؤ�س�سات االحتاد الأوروبي” .و�أو�ضح البيان �أن القرار ي�أتي ردا ً على قرار
االحتاد الأوروبي و�ضع مل�صقات على منتجات امل�ستعمرات.190
• ا�ست�شهد �أمين �سميح العبا�سي ،وهو �أ�سري حمرر ،بعد �إ�صابته خالل مواجهات اندلعت يف
حي ر�أ�س العمود يف �رشقي القد�س .كما ا�ست�شهد ب�سيم عبد الرحمن �صالح بر�صا�ص قوات
االحتالل يف حي الواد يف البلدة القدمية يف القد�س بعد �أن زعمت قوات االحتالل �أنه طعن
�رشطي �إ�رسائيلي.191
• قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو �إن حكومته لن ت�سلم ال�سلطة الفل�سطينية ولو
مرتا ً واحدا ً يف ال�ضفة الغربية ،وذلك ردا ً على تقارير قالت �إنه �سين�سحب من � 40ألف دومن
( 40كم )2من ال�ضفة الغربية .وقال نتنياهو ،يف جل�سة حلزب الليكود� ،إن من حتدث عن انهيار
عالقات “�إ�رسائيل” مع العامل العربي كان خمطئاً ،م�شريا ً �إىل افتتاح ممثلية لـ“�إ�رسائيل” يف
�أبو ظبي قريبا ً.192
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اليوميات الفل�سطينية
• ك�شفت القناة الإ�رسائيلية الثانية �أن عدد اجلنود الإ�رسائيليني الذين �أ�صيبوا ب�إعاقات نتيجة
العمليات التي تعر�ضوا لها واحلروب التي خا�ضها جي�ش االحتالل ،حتى تاريخ �إعداد
التقرير ،بلغ  56,708جندياً .و�أ�شارت القناة �إىل �أنه منذ بداية  2014دخل  623جمندا ً �ضمن
املعاقني جراء تعر�ضهم للإ�صابة يف العدوان على غزة �صيف  ،2014ويف العمليات الفل�سطينية
خالل �سنة .1932015

• ك�شفت نائب وزير اخلارجية الإ�رسائيلي ت�سيبي حوتوفيلي عن ت�شكيل وزارتها طاقما ً
خا�صا ً ملتابعة املواقع الإلكرتونية الفل�سطينية والعربية ومواقع التوا�صل االجتماعي ،وتقدمي
البالغات بحقها.194
الإثنني2015/11/30 ،

إ�رسائيليي اثنني بقتل الفتى حممد �أبو خ�ضري يف
• دانت املحكمة املركزية ا لإ�رسائيلية �
ْ
�سنة  ،2014ولكنها �أرج�أت �إدانة املتهم الرئي�سي بعملية القتل حتى  ،2015/12/20بانتظار
فح�ص تقرير حول و�ضعه النف�سي.195
• �شهد م�ؤمتر املناخ العاملي  World Climate Conferenceيف باري�س م�صافحة رئي�س الوزراء
الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو والرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س يف �أول لقاء بينهما منذ خم�س
�سنوات .وقال نتنياهو �إن م�صافحته لعبا�س كانت بروتوكولية ،وال تعك�س تغريا ً يف العالقات،
و�أ�شار �إىل �أنه التقى قادة عرب بينهم من لي�س لـ“�إ�رسائيل” عالقات مع بالدهم.196
• ذكرت هيئة املعابر واحلدود بوزارة الداخلية الفل�سطينية �أنه ّ
مت �إغالق معرب رفح خالل
�سنة  2015ملدة  315يوماً ،وما زال مغلقا ً حتى تاريخ �إ�صدار هذا التقرير لأكرث من مئة يوم
على التوايل ،يف حني ّ
مت فتحه ملدة  19يوما ً فقط خالل ال�شهور الـ  11املا�ضية وعلى فرتات
متباعدة.197

• قررت قيادة اجلي�ش الإ�رسائيلي ر�سميا ً �إحالة الدبابات من نوع مريكافا � 2أو � Merkava 2إىل
التقاعد ،وحتويلها �إىل ناقالت جند .وقال دفري �أدري  ،Dvir Edriامل�س�ؤول عن مدر�سة تدريب
اجلنود� ،إنهم �سي�ستخدمون دبابات مريكافا � 3أو  ،Merkava 3ومريكافا � 4أو  Merkava 4يف
العمليات الع�سكرية.198
• �أعلنت متحدثة با�سم املفو�ضية الأوروبية لل�ش�ؤون اخلارجية �أن االحتاد الأوروبي �سيوا�صل
عمله يف عملية ال�سالم يف �إطار اللجنة الرباعية لل�رشق الأو�سط ،و�أ�ضافت �أن وزيرة اخلارجية
الأوروبية فيديريكا موغرييني ناق�شت هذا املو�ضوع مع رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني
نتنياهو على هام�ش م�ؤمتر املناخ العاملي يف باري�س.199
456

ت�شرين الثاين /نوفمرب 2015

• قال الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني ورئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ،يف
اجتماعهما على هام�ش م�ؤمتر املناخ يف باري�س� ،إن اجلي�شني الرو�سي والإ�رسائيلي ين�سقان
ب�شكل جيد �أن�شطتهما يف �إطار �آلية تن�سيق جديدة ّ
مت �إعدادها على �ضوء الأزمة املتفاقمة يف
�سورية.200
• �صوتت امل�ؤ�س�سة الوطنية للدرا�سات الن�سوية يف الواليات املتحدة National Women’s

) Studies Association (NWSAب�أغلبية كبرية على قرار مقاطعة “�إ�رسائيل” .وجاء يف
القرار �أن امل�ؤ�س�سة ال ت�ستطيع �أن تغ�ض الطرف عما و�صفته ب�سيا�سة القمع واال�ضطهاد
والعنف التي ميار�سها االحتالل �ض ّد الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة وداخل
اخلط الأخ�رض وه�ضبة اجلوالن املحتلة ،متهمة “�إ�رسائيل” بامل�س�ؤولية عن تهجري
مئات �آالف الفل�سطينيني من بالدهم خالل �أحداث النكبة �سنة .2011948

457

