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ال�سبت2016/10/1 ،

• قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س �إن “�أبواب احلوار مع الإ�رسائيليني �أقفلت،
ونحن مل نقفلها وما زالت �أيدينا ممدودة لل�سالم ،ال هم يلغوننا وال نحن نلغيهم ،فلهم دولتهم
ولنا دولتنا� ،إذا وافقوا على ذلك ف�إن املبادرة العربية تن�ص على التطبيع مع الدول العربية
والإ�سالمية بعد حتقيق ال�سالم .ولكن ،ال تلعبوا من حتت الطاولة (�إ�رسائيل) ،وحتاولوا
التطبيع قبل �أن تن�سحبوا من �أر�ضنا”.1
• �أوقفت ال�سلطة الفل�سطينية مدير وحدة الإعالم والبحوث بجهاز االرتباط الع�سكري املقدم
عب فيها عن ر�أيه يف م�شاركة الرئي�س
�أ�سامة من�صور ،بعد ن�رشه ر�سالة على موقع الفي�سبوكّ ،
حممود عبا�س يف ت�شييع الرئي�س الإ�رسائيلي ال�سابق �شمعون برييز .وقال من�صور �إنه تلقى
قرارا ً “بالوقف عن العمل” بعد ن�رشه اجلمعة  2016/9/30ا�ستف�سارا ً موجها ً للرئي�س عبا�س
رس هذه امل�شاركة يف ت�شييع قاتل الأطفال الفل�سطينيني.2
عن � ّ
• ك�شف رئي�س جلنة املتابعة العليا ل�ش�ؤون اجلماهري العربية لفل�سطينيي  1948حممد بركة،
بع�ض �أنواع التمييز العن�رصي �ض ّد فل�سطينيي  ،1948م�شريا ً �إىل �أن ح�صة اليهودي من
الأر�ض تعادل ح�صة �أربعني فل�سطينياً .وقال �إن ن�سبة فل�سطينيي  1948يف “�إ�رسائيل”
تبلغ  ،%18لكن ن�سبة الفقر بينهم ت�ساوي  .%52و�أ�ضاف بركة �أن ال�سلطات الإ�رسائيلية
تتعمد ن�رش اجلرمية يف املجتمع العربي من خالل عدم مالحقة حملة ال�سالح و�إبقاء املجرمني
طلقاء ،و�أن � 1,114شخ�صا ً قتلوا و�سط فل�سطينيي  1948منذ �سنة  2000من دون �أن تعتقل
ال�سلطات القتلة .وقال بركة �إن “ال�سلطات اعرتفت �أن  %90من ال�سالح يف الو�سط العربي
م�صدره اجلي�ش ،الأمر الذي ي�ؤكد وجود خطط وا�ضحة لن�رش اجلرمية يف جمتمعنا”.3

الأحد2016/10/2 ،

• قال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق“ :لو كانت الكرة بخ�صو�ص
امل�صاحلة مبلعب حركة حما�س النتهت م�شكلة االنق�سام منذ فرتة طويلة ،لكن احلقيقة غري
ذلك” .و�أ�ضاف �أبو مرزوق قائالً“ :نحن وفتح مل يبقَ ما نتحاور عليه ،وامللفات التي و ّقعنا
عليها �أ�صبحت يف عهدة رئي�س ال�سلطة حممود عبا�س ،وي�ستطيع �أن يوافق عليها دون تردد
�إن �شاء”.4
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•

•

•

•

•

قال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي بحركة اجلهاد الإ�سالمي �أحمد املدلل �إنه يتوجب على الرئي�س
حممود عبا�س �أن يقدم اعتذارا ً لل�شعب الفل�سطيني؛ جراء م�شاركته بت�شييع جنازة الرئي�س
الإ�رسائيلي الأ�سبق �شمعون برييز.5
قالت اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني �إن حديث رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س
عن العودة للتفاو�ض مع “�إ�رسائيل” ميثل خروجا ً عن الإجماع الفل�سطيني الراف�ض لهذا
النهج ال�سيا�سي .وذكر القيادي يف اجلبهة رباح مهنا �أن الطرح الر�سمي الفل�سطيني هو الطرح
الأكرث هبوطا ً يف تاريخ الق�ضية الفل�سطينية ،معربا ً عن �أ�سفه العتماد ال�سلطة على املوقفني
الإ�رسائيلي والأمريكي يف تغيري املوازين ال�سيا�سية يف املنطقة.6
افتتح قائد املنطقة اجلنوبية يف اجلي�ش الإ�رسائيلي �إيال زمري من�ش�أة تدريب جديدة يف النقب،
كلَّف �إن�شا�ؤها نحو مليون �شيكل (نحو � 266ألف دوالر) ،بنيت فيها �أنفاق للتدريب وما ي�شبه
من�ش�أة ع�سكرية لـ“العدو” ،حت�ضريا ً لأي مواجهة مقبلة مع حما�س يف قطاع غزة.7
قالت جلنة �أهايل الأ�رسى املقد�سيني �إن �سلطات االحتالل نفذت منذ بداية انتفا�ضة الأق�صى
مطلع ت�رشين الأول� /أكتوبر  2015وحتى � ،2016/10/1أي خالل عام كامل 2,355 ،حالة
اعتقال يف �صفوف الفل�سطينيني من كافة �أحياء وقرى مدينة القد�س .ولفتت اللجنة النظر �إىل
�أن  1,209منهم ّ
مت اعتقالهم ميدانياً ،بينما هناك � 1,146شخ�صا ً اعتقلوا بعد اقتحام منازلهم.8
�أ�صدر مركز عبد اهلل احلوراين للدرا�سات والتوثيق تقريره ال�شهري حول االنتهاكات
الإ�رسائيلية بحق ال�شعب الفل�سطيني خالل �شهر �أيلول� /سبتمرب  .2016و�أكد التقرير
ا�ست�شهاد  13فل�سطينياً ،لريتفع عدد ال�شهداء بعد مرور عام على اندالع االنتفا�ضة يف مطلع
ت�رشين الأول� /أكتوبر � 2015إىل � 249شهيداً ،بينهم  57طفالً.9

الإثنني2016/10/3 ،

• قررت حمكمة العدل العليا الفل�سطينية �إجراء االنتخابات املحلية يف كافة حمافظات
ال�ضفة الغربية با�ستثناء قطاع غزة ،على �أن يتم حتديد موعدها خالل �شهر .وكان القرار
قد ا�ستند �إىل املادة  291من قانون �أ�صول املحاكمات املدنية يف اجلل�سة التي تر�أ�سها القا�ضي
ه�شام احلتو .وعقدت جلنة االنتخابات املركزية الفل�سطينية اجتماعا ً طارئا ً يف �أعقاب تلقيها
قرار حمكمة العدل العليا ،و�أعلنت ،يف بيان لها� ،أنها �إذ حترتم قرار حمكمة العدل العليا ف�إنها
ترى �أن ذلك �سيزيد من حدة االنق�سام بني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وي�رض بامل�صلحة
العامة وامل�سرية الدميوقراطية يف فل�سطني .وبناء عليه ،فقد �أو�صت جلنة االنتخابات بت�أجيل
�إجراء االنتخابات املحلية ملدة �ستة �أ�شهر.10
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• �أعلنت حركة حما�س رف�ضها لقرار املحكمة العليا ب�إجراء االنتخابات املحلية بال�ضفة دون
غزة ،مبين ًة �أنه ميار�س التجزئة بني �أبناء ال�شعب الفل�سطيني .وقالت احلركة ،يف ت�رصيح
�صدمت وال�شعب الفل�سطيني بالقرار املفاجئ للمحكمة العليا ب�إجراء
�صحفي� ،إنها ُ
االنتخابات يف ال�ضفة فقط دون غزة ،معترب ًة �أنه قرار م�سيَّ�س يكر�س حالة االنق�سام ويعك�س
حالة التمييز التي متار�سها امل�ؤ�س�سة الر�سمية والق�ضائية يف ال�ضفة جتاه غزة .ودعت حما�س
جلنة االنتخابات املركزية �إىل عدم تطبيق هذا القرار حفاظا ً على وحدة ال�شعب الفل�سطيني يف
•

•

•

•

ال�ضفة والقطاع.11
رف�ضت ف�صائل وقوى فل�سطينية قرار حمكمة العدل العليا الفل�سطينية ،القا�ضي ب�إجراء
االنتخابات املحلية يف ال�ضفة الغربية دون قطاع غزة؛ وقال داود �شهاب ،القيادي يف
حركة اجلهاد الإ�سالمي�“ :إن قرار حمكمة العدل يع ّمق الأزمات الداخلية الفل�سطينية
واالنق�سام ،وي�شغل الفل�سطينيني عن ق�ضاياهم” .كما دعت اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني
احلكومة الفل�سطينية �إىل معاجلة القرار ،وو�صفت ،يف بيان �صحفي ،قرار املحكمة ب�أنه
“تعميق لالنق�سام” .ور�أت اجلبهة الدميوقراطية لتحرير فل�سطني يف عدم �إجراء االنتخابات
بالقطاع “تكري�سا ً لالنق�سام”.12
وجرح � 751آخرون ،فيما ا�ست�شهد
خالل عام من االنتفا�ضة ُقتل � 38إ�رسائيليا ً ُ
 250فل�سطينياً 161 ،منهم ارتقوا خالل تنفيذ عمليات .وتبني الإح�صاءات �أن �شبان
االنتفا�ضة نفذوا خالل عام كامل  269عملية طعن ،وكانت عمليات �إطالق النار هي الو�سيلة
الثانية للفل�سطينيني ،حيث ّ
مت تنفيذ  183عملية منذ انطالق االنتفا�ضة ،فيما كانت عمليات
الدع�س هي الأقل تنفيذا ً بـواقع  33عملية ،تركزت يف ال�شهور الأوىل لالنتفا�ضة.13
قال وزير الدولة الأردين ل�ش�ؤون الإعالم حممد املومني ،يف ت�رصيح للتلفزيون الر�سمي
الأردين� ،إن “اتفاقية الغاز مع �إ�رسائيل هي �أحد خيارات اململكة يف اال�سرتاتيجية املبنية على
تنوع م�صادر الطاقة ،وال جتعل الأردن مرتهنا ً لإ�رسائيل كما يدعي البع�ض” .وبح�سب
املومني ،ف�إن “هذه االتفاقية �ستوفر على اململكة ما مقداره  600مليون دوالر �سنويا ً”.14
قال �شامخ بدرة ،القيادي يف حزب ال�شعب الفل�سطيني� ،إن نا�شطا ً �أ�سرتالياً ،ومب�شاركة
وا�سعة من املت�ضامنني ،بد�أوا ال�سري م�شيا ً على الأقدام من مدينة �سيدين متوجهني �إىل
العا�صمة الأ�سرتالية كانربا� ،سيقطعون خالل م�سريتهم م�سافة ثالثمئة كيلومرت ،يف مدة
ع�رشة �أيام ،و�صوالً �إىل مقر الربملان الأ�سرتايل لت�سليم عري�ضة �إىل الربملان الأ�سرتايل ،موقعة
من �آالف الأ�سرتاليني من نا�شطني و�أكادمييني و�سيا�سيني ،تطالب �أ�سرتاليا االعرتاف بالدولة
الفل�سطينية.15
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• �أعلنت وزارة اخلارجية الإيطالية تقدمي دعم مايل لوكالة الأونروا بقيمة مليون يورو
(نحو  1.12مليون دوالر)؛ �إ�سهاما ً طارئا ً لالجئني الفل�سطينيني يف قطاع غزة الذين دمرت
منازلهم �أو ت�رضرت ،خالل العدوان الإ�رسائيلي على القطاع يف �صيف .162014
• قالت وكالة الأونروا �إن تقريرا ً �أعدته �أمانة م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية (�أونكتاد)
ك�شف عن “ت�شويه” االقت�صاد الفل�سطيني ،حممالً “�إ�رسائيل” امل�س�ؤولية عن و�ضع
االقت�صاد “على حافة االنهيار” .وقالت الوكالة �إن التقرير التف�صيلي �سيُعر�ض يف اجلمعية
العمومية للأمم املتحدة يف ت�رشين الثاين /نوفمرب .172016

الثالثاء2016/10/4 ،

• قررت احلكومة الفل�سطينية“ ،بالت�شاور والتن�سيق الكامل مع الرئي�س حممود عبا�س” ،ت�أجيل
�إجراء انتخابات املجال�س املحلية ملدة �أربعة �أ�شهر ،وكلفت وزير احلكم املحلي بالتن�سيب
لتعيني جلان لت�سيري الأعمال يف املجال�س املحلية.18
• �أكدت حركة حما�س وقوفها �إىل جانب ال�سعودية يف مواجهة قانون جا�ستا JASTA
الأمريكي ،والذي �سيكون من املقدور مبوجبه مقا�ضاة دول كال�سعودية ،على خلفية
هجمات احلادي ع�رش من �أيلول� /سبتمرب  .2001ونبّه الناطق با�سم احلركة �سامي
�أبو زهري ،يف ت�رصيح �صحفي� ،إىل �أن القانون ي�سعى �إىل النيل من �سيادة ال�سعودية،
ودعا �إىل ت�شكيل حتالف عربي �إ�سالمي وا�سع يف مواجهة امل�ؤامرة التي تتعر�ض لها
املنطقة.19
• دانت اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني ّ
ف�ض وقفة �سلمية نظمت يف رام اهلل احتجاجا ً على

م�شاركة الرئي�س حممود عبا�س مبرا�سم جنازة الرئي�س الإ�رسائيلي ال�سابق �شمعون برييز.
وح ّملت اجلبهة ال�شعبية الرئي�س عبا�س امل�س�ؤولية الكاملة ع ّما و�صفته بـ“اعتداء �أجهزته
الأمنية على امل�شاركني يف الفعالية” ،وو�صفت االعتداء بـ“الهمجي”.20
• حذرت الهيئة الإ�سالمية امل�سيحية لن�رصة القد�س واملقد�سات من �رشوع �سلطات االحتالل
ببناء كني�س “جوهرة �إ�رسائيل” يف حي ال�رشف ،يف قلب البلدة القدمية بالقد�س ،على بعد
غربي امل�سجد الأق�صى املبارك.21
مئتي مرت
ّ
• قال الرئي�س التون�سي ال�سابق املن�صف املرزوقي� ،إن “ال�صهاينة لي�سوا وحدهم من
يحا�رصون قطاع غزة ..بل هناك من ي�شاركهم من �أبناء جلدتنا” ،م�ؤكدا ً ا�ستمرار بالده
يف امل�شاركة يف ت�سيري قوافل م�ساعدات �إن�سانية �إىل القطاع ،حتى رفع احل�صار الظامل
واجلائر عنه.22
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• �أيد جمل�س طلبة جامعة البابوية الكاثوليكية يف ت�شيلي بالأغلبية ،قرارا ً ين�ص على دعم حركة
مقاطعة “�إ�رسائيل” (بي دي �أ�س) ،وطالب اجلامعات ب�إلغاء اتفاقياتها مع اجلامعة العربية يف
القد�س املحتلة و“تخنيون  -معهد �إ�رسائيل للتكنولوجيا Technion – Israel Institute of
 ،”Technologyامل�شاركني يف انتهاكات “�إ�رسائيل” للقانون الدويل .و�صوت  37من جمل�س
الطلبة بـ“نعم” ،وعار�ضه  ،2وامتنع .2320
• قال الناطق با�سم وزارة اخلارجية الأمريكية مارك تونر ،يف املوجز ال�صحفي ب�ش�أن ال�سفينة
الن�سائية املتوجهة �إىل قطاع غزة لك�رس احل�صار“ :نتمنى �أن ي�ستجيب م�شغلو قادة ال�سفن
لتعليمات ال�سلطات الإ�رسائيلية من �أجل �ضمان �سالمة و�أمن ركابها ب�أف�ضل طريقة ممكنة”.
وذكر تونر �أن بالده ت�ؤكد “على احلاجة �إىل الدعم الدويل لغزة وتعافيها ..لكن هناك طرق
�أخرى مرخ�صة ومقبولة من قبل احلكومة الإ�رسائيلية ،ميكن من خاللها �إي�صال م�ساعدات
�إىل القطاع”.24
• قالت حركة فتح ،يف بيان �صدر عنها� ،إن “الهجوم امل�أجور والرخي�ص الذي يخرج
عن املن�صات الإعالمية الد�سي�سة ،حتى و�إن كانت هذه املن�صات تابعة لبع�ض ف�صائل
منظمة التحرير ،لن تكون بعيدة عن قوة ورد حركة فتح” .وقالت فتح �إنها “�ست�رضب بيد
من حديد وبال هوادة كل من ُيفكر بامل�سا�س بحركة فتح وقادتها ،ولن تتهاون جتاه مثريي
الفنت واجلبناء ،وخا�صة ملن يعرف حجمه جيدا ً �أمام حجم وم�س�ؤولية حركة فتح”.25
الأربعاء2016/10/5 ،

• هاجمت البحرية الإ�رسائيلية �سفينة زيتونة الت�ضامنية مع غزة يف املياه الإقليمية ،واقتادتها
ومن عليها من مت�ضامنات ،وعددهن  13مت�ضامنة �أجنبية وعربية ،مليناء �أ�سدود .وقالت
اللجنة الدولية لك�رس احل�صار عن غزة ،يف ت�رصيح �صحفي� ،إن هذا الت�رصف الإ�رسائيلي
قر�صنة بحرية خمالفة للقوانني الدولية ،واعتداء على مت�ضامنات �سلميات ال ي�شكلن �أي
تهديد لدولة االحتالل .و�شدد رئي�س اللجنة زاهر برياوي على �أن ذلك ُيع ّد خرقا ً لقوانني
احل�صانة الربملانية املتعارف عليها دولياً ،لأنه يوجد على منت ال�سفينة برملانية جزائرية لها
احلق الكامل يف التعبري عن ت�ضامنها مع غزة بكل الطرق ال�سلمية ،ومنها التوجه لغزة عرب
البحر.26
• �أعلنت جلنة االنتخابات املركزية الفل�سطينية �إلغاء كل التح�ضريات ال�سابقة التي نفذتها بغية
عقد االنتخابات املحلية ،وذلك بعدما قرر جمل�س الوزراء ت�أجيل االنتخابات املحلية لأربعة
�أ�شهر يف جميع املناطق الفل�سطينية .كما �أعلنت يف بيان لها�“ ،إلغاء العملية االنتخابية ب�شكل
كامل ،واعتبار التح�ضريات املتعلقة بها الغية”.27
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• طالبت وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطيني ب�سحب كتب ت�سيء لل�شعب الفل�سطيني
وق�ضيته العادلةُ ،ت�ستخدم يف �إحدى املدار�س اخلا�صة يف ك ّل من الأردن ،والإمارات،
والبحرين.28
• �شنت طائرات اجلي�ش الإ�رسائيلي عددا ً من الغارات اجلوية على مناطق متفرقة من حمافظات
قطاع غزة ،فيما ق�صفت املدفعية الثقيلة الإ�رسائيلية مواقع للف�صائل الفل�سطينية ،عقب �إعالن
“�إ�رسائيل” �سقوط �صاروخ �أطلق من غزة يف �سديروت.29
• �أطلقت وزيرة العدل الإ�رسائيلية �أييلت �شاكيد م�رشوعا ً جديدا ً يق�ضي ب�س ّن �سل�سلة جديدة
من القوانني الهادفة �إىل “جعل �إ�رسائيل دولة يهودية �أكرث” ،ح�سب قولها .وقالت �شاكيد �إنها
تريد “تعزيز املركب اليهودي يف العالقات احل�سا�سة للدولة بني طابعها اليهودي وطابعها
الدميوقراطي” ،مو�ضحة �أنه ال يجب فقط �أن تكون “�إ�رسائيل” دولة �أكرث يهودية ،و�أن هذا
التوجه �سيجعلها دولة �أكرث دميوقراطية.30
• لقي طيار �إ�رسائيلي م�رصعه وجرح م�ساعده ،وذلك جراء حتطم طائرة من طراز �أف–16
لدى حماولتها الهبوط يف قاعدة رامون  Ramonالع�سكرية ،ب�سبب خلل طر�أ على الطائرة.
وتبني �أن احلادث وقع بعد عودة الطائرة من عملية هجومية �شنّتها على غزة.31
• �أفرجت ال�سلطات الأردنية عن غازي عبد القادر احل�سيني ،ع�ضو املجل�س الوطني الفل�سطيني
والع�ضو ال�سابق باملجل�س الثوري حلركة فتح ،بعد اعتقال ا�ستمر نحو  35يوما ً من قِبل
املخابرات الأردنية.32
• قالت وزارة اخلارجية الأمريكية ،يف بيان لها“ :ندين بقوة قرار احلكومة الإ�رسائيلية الأخري
بدعم خطة من �أجل �إن�شاء م�ستوطنة جديدة وكبرية يف عمق ال�ضفة الغربية” .و�أ�ضافت �أن
“ذلك قد يلحق املزيد من ال�رضر بر�ؤى ح ّل الدولتني”.33
• متنى جادي �شمني  ،Gadi Shamniالقائد ال�سابق لقيادة املنطقة الو�سطى يف اجلي�ش
الإ�رسائيلي ،بقاء عبد الفتاح ال�سي�سي على ر�أ�س ال�سلطة يف القاهرة ل�سنوات عديدة .و�أو�ضح
ح�سن من قدرة “�إ�رسائيل” على مواجهة حركة حما�س مما
�شماين �أن �صعود ال�سي�سي للحكم ّ
�أ�سهم يف �إ�ضعافها ،بح�سب تعبريه .و�شدد �شماين على �أن “�إ�رسائيل” ت�ستفيد من “كراهية
امل�رصيني حلما�س” ،منوها ً �إىل �أن هذه “الكراهية” ترجمت �إىل �إجنازات ل�صالح “�إ�رسائيل”.34
• ن�رشت حركة ال�سالم الآن وجمعية عري عميم (مدينة ال�شعوب) تقريرا ً م�شرتكا ً حول
اال�ستيطان يف حي بطن الهوى ببلدة �سلوان ،وذكر التقرير �أن حي بطن الهوى هو الآن
من �أكرب الأماكن امل�ستهدفة من قِبل امل�ستوطنني يف �رشقي القد�س ،ما يهدد بتهجري
� 90أ�رسة (ما يقرب من  600فل�سطيني) .ويف �سنة  2015زادت اجلمعية اال�ستيطانية عطريت
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كوهانيم � Ateret Cohanimأربعة �أ�ضعاف يف عدد الوحدات اال�ستيطانية التي بحوزتها،
بعد ا�ستيالئها على � 27شقة يف �ستة مبان ٍ يف احلي .و�أ�شار التقرير �إىل �أن هناك  142موقعا ً
ا�ستيطانيا ً يف احلو�ض املقد�س ،و�أنه ّ
مت �إ�ضافة  40موقعا ً جديدا ً منذ انتخاب نتنياهو ،بزيادة
 ،%39و�أن عدد امل�ستوطنني يبلغ  778م�ستوطناً .وقال التقرير �إن ما يقرب من � 300أ�رسة ما
تزال حتت تهديد الطرد والهدم من قبل جمعية عطريت كوهانيم يف بطن الهوى.35
اخلمي�س2016/10/6 ،

•

•

•

•

قال وزير الدفاع الإ�رسائيلي �أفيجدور ليربمان �إنه لن يبادر لأي عمل ع�سكري يف قطاع غزة،
ولي�ست هناك نية للقيام بخطوة ع�سكرية� ،إال “�أننا لن نتح ّمل الق�صف �أكرث” .و�شدد على
�أن كل ق�صف من قطاع غزة على “مناطق �سيادية �إ�رسائيلية” �سيُقابل بر ّد عنيف ،حممالً
حركة حما�س م�س�ؤولية الق�صف .وقال ليربمان يف حفل لل�ضباط والرقباء املتميزين ،عقد يف
تل �أبيب“ :نحن قيادة م�س�ؤولة ومتزنة .ول�سنا من يبحث عن مغامرات ،وال �أحد يدفع نحو
ت�صعيد يف مواجهة حما�س يف قطاع غزة ،لكننا عازمون على الدفاع عن �أمن مواطني دولة
�إ�رسائيل ،ويف هذه النقطة لن ُن�ساوم”.36
قالت وزارة اخلارجية الفل�سطينية� ،إن خطف “�إ�رسائيل” �سفينة زيتونة الت�ضامنية يعك�س
عجز املجتمع الدويل �أمام القر�صنة الإ�رسائيلية ،و�أمام ح�صارها املتوا�صل منذ �أكرث من
ع�رشة �أعوام لقطاع غزة.37
ح ّمل ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خليل احلية حركة فتح ،م�س�ؤولية ف�شل
و�إلغاء االنتخابات البلدية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .وقال احلية ،يف حوار مع �صحيفة
اال�ستقالل�“ :إن حركة فتح هي من �أف�شلت االنتخابات ،بعد �أن ر�أت �أن النتيجة لن تكون يف
�صاحلها ،ب�سبب ف�شلها يف تقدمي قوائم ملتزمة بقانون االنتخابات ،الأمر الذي �أدى يف نهاية
الأمر �إىل �إ�سقاط ت�سع قوائم للحركة يف قطاع غزة” ،مبينا ً �أن حركة فتح جاءت باالنتخابات
املحلية لي�س على �أ�سا�س اال�ستحقاق الوطني ،بل على �أ�سا�س اال�ستحقاق الفتحاوي املُ�سيّ�س.
و�أ ّكد احلية �أنه ،و�أمام �سلوك حركة فتح� ،ستعمل حركة حما�س بالتوافق مع الف�صائل
الفل�سطينية ،على تكليف وت�شكيل جمال�س بلدية يف قطاع غزة ،م�ضيفا ً �أن “عدم جتاوب
الف�صائل مع هذا الطلب �سيدفعنا م�ضطرين لت�شكيل جمال�س بلدية جديدة يف القطاع ،قادرة
على تقدمي اخلدمات لأبناء �شعبنا الفل�سطيني”.38
بحث ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح ،املفو�ض العام لل�ساحة اللبنانية ،عزام الأحمد ،مع
مدير املخابرات يف اجلي�ش اللبناين العميد الركن كميل �ضاهر� ،أو�ضاع املخيمات الفل�سطينية.
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كما التقى الأحمد املدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبناين اللواء �إبراهيم ب�صبو�ص .وتركز
اللقاء على تعزيز التعاون والتن�سيق اللبناين الفل�سطيني ،للمحافظة على الأمن واال�ستقرار
يف لبنان واملخيمات.39
• قال قائد جي�ش املُ�شاة واملظليني الإ�رسائيليني اجلرنال غ�سان عليان ،يف مقابلة ٍمع القناة الثانية
يف التلفزيون الإ�رسائيلي� ،إن حرب لبنان م�س�ألة وقت.40
• اقتحمت ال�رشطة الإ�رسائيلية واملخابرات مكاتب �صحيفة املدينة يف �أم الفحم ،و�صادرت
احلوا�سيب وامل�ستندات و�أعاقت عمل ال�صحيفة ،يف حني �أ�صدر وزير الدفاع �أفيجدور ليربمان
�أمرا ً ب�إغالق امل�ؤ�س�سات التابعة للحركة الإ�سالمية ،وهي :مداد ،وكيوبر�س ،والهيئة ال�شعبية
لن�رصة القد�س والأق�صى .وقال القيادي يف احلركة الإ�سالمية عبد احلكيم مفيد �إنه “ب�شكل
مفاجئ ،متت مداهمة مكاتب كيوبر�س لتعليم الب�سيخومرتي ،و�صحيفة املدينة ،بذريعة
االنتماء حلركة حمظورة ،مع العلم �أن هذه امل�ؤ�س�سات ال تتبع للحركة الإ�سالمية ،وم�سجلة
قانونيا ً كم�ؤ�س�سات ر�سمية”.41
• ك�شفت “�إ�رسائيل” النقاب عن “�إف�شال عملية” كان �سينفذها �ستة من �شباب قرية الغجر
املحتلة يف ه�ضبة اجلوالن ال�سورية .وقالت �إن هذه العملية ،التي كانت �ستُ�ستخدم فيها عبو ٌة
�إيرانية ال�صنع كانت �ستو�ضع يف مكان عام� ،إما يف حيفا �أو �أماكن �أخرى يف �شمال فل�سطني
املحتلة ،هي بتعليمات من حزب اهلل اللبناين .و�أو�ضحت �أن الإعالن عن هذه امل�س�ألة جاء فقط
بعدما قدمت الئحة اتهام �ض ّد ال�شبان ال�ستة يف املحكمة املركزية يف النا�رصة.42
• اقتاد اجلي�ش الإ�رسائيلي �سفينة النا�شطات�“ ،سفينة الن�ساء �إىل غزة” ،التي ّ
مت اعرتا�ضها وهي
يف طريقها �إىل قطاع غزة لك�رس احل�صار الإ�رسائيلي املفرو�ض عليه� ،إىل مرف�أ �أ�سدود .و ُنقلت
النا�شطات مبا�رشة �إىل �سجن الرملة .و�أكدت متحدثة با�سم م�صلحة ال�سجون الإ�رسائيلية
لوكالة فران�س بر�س “�أنهن بانتظار ترحيلهن”.43
• خ�ص�ص االحتاد الأوروبي  12مليون يورو (نحو  13.42مليون دوالر) لدعم جهود الأونروا
لإعادة �إعمار خميم نهر البارد .وي�ضاف هذا املبلغ �إىل  24مليون يورو (نحو  26.84مليون
دوالر) كان االحتاد قد قدمها �سابقا ً لإعادة �إعمار املخيم .و�سيوظف هذا املبلغ مل�ساعدة نحو
�أربعمئة عائلة يف العودة �إىل املخيم وبناء  87وحدة جتارية.44
• قال مركز بيغن  -ال�سادات للأبحاث اال�سرتاتيجية يف جامعة بار �إيالن ،يف درا�سة له� ،إن
اخلطر على “�إ�رسائيل” من الأنفاق الهجومية الـ“�إرهابية” من غزة مبالغ فيه ،ولهذا ف�إن
ٌ
مكلف للغاية ،وو�صول اجلدار �إىل عمق
قرار احلكومة الإ�رسائيلية لبناء جدار حتت الأر�ض
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ع�رشات الأمتار ال معنى ا�سرتاتيجي له ،بل هو م�ضيعة للمال واجلهد ،ومبوازاة ذلك ،ف�إن
بناء اجلدار ،مينح حما�س ن�رصا ً يف جمال العالقات العامة.45
اجلمعة2016/10/7 ،

• و�ضع اجلي�ش الإ�رسائيلي ،بال�رشاكة مع �رشكات مدنية ،خطة تتكون من ثالث مراحل
ملحاولة درء خطر “�أنفاق حما�س الهجومية” ،التي متتد من داخل قطاع غزة �إىل م�ستعمرات

•

•

•

•

غالف غزة ،وتبلغ تكلفة اخلطة  2.5مليار �شيكل (نحو  660مليون دوالر) .وتن�ص اخلطة
على حفر الأر�ض قرب ال�سياج احلدودي وو�ضع �ألواح �سميكة من الإ�سمنت هناك ،ملنع
مرور الأنفاق ،وهذه هي املرحلة الأوىل التي �رشعت ال�رشكات بتنفيذها برفقة اجلي�ش.46
قال حممود الهبا�ش ،م�ست�شار الرئي�س الفل�سطيني لل�ش�ؤون الدينية ،يف خطبة اجلمعة� ،إن
اجلماعة التي �أمر النبي باتباعها هي منظمة التحرير ،وقيادتها ،وهو ي�شري �إىل حممود عبا�س.
و�أ�ضاف ،من �أراد �أن يلحق باجلماعة فليفعل ،ومن ا�شرتط نبذناه و�رشوطه ،وال حاجة لنا به
وال ب�رشوطه ،ومن �ش ّذ �سقط ،ومن �سقط لن نلتفت �إليه.47
ك�شفت القناة العربية الثانية عن �رسقة �أ�سلحة جديدة من قاعدة كتيبة اال�ستطالع 35
التابعة للجي�ش الإ�رسائيلي .ون�رشت القناة �إح�صائية حول �أعداد الأ�سلحة التي �رسقت
�سقت  122قطعة �سالح،
خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية� .إذ �أكدت �أنه خالل �سنة ُ 2009
�سقت  55قطعة ،بالإ�ضافة �إىل  89قطعة �سالح
�سقت  116قطعة ،ويف ُ 2011
ويف �سنة ُ 2010
�سقت يف �سنة  .2013و�أ�شارت القناة �إىل �أن غالبية
يف �سنة  ،2012و 60قطعة �سالح �أخرى ُ
48
الأ�سلحة كانت من طراز �أم–� 16أو . M–16
ك�شف موقع واال الإ�رسائيلي النقاب عن �أن �سالح البحرية الإ�رسائيلي تدرب على �إحباط
عمليات بحرية ميكن �أن ي�شنها مقاتلون �إ�سالميون� ،سواء تابعون حلما�س �أم لتنظيمات
جهادية �أخرى� ،ض ّد �أهداف �إ�رسائيلية يف عمق البحر.49
قررت احلكومة الربيطانية تعليق حتويل ماليني الدوالرات لل�سلطة الفل�سطينية ب�سبب
مزاعم بتقدمي ال�سلطة م�ساعدات لعائالت منفذي هجمات .ويعني القرار ،الذي اتخذته
وزارة التنمية الدولية )� ،Department for International Development (DFIDأن
 25مليون جنيه �إ�سرتليني (نحو  31.73مليون دوالر) �سيتم حجبها يف �سنة  ،2016وهو
ما يعادل ثلث �إجمايل امل�ساعدات املر�سلة �إىل ال�سلطة الفل�سطينية .وجاء القرار بعد �أن تقدم
عدد من النواب الربيطانيني بطلب حتقيق يف مزاعم ب�أن �أمواالً بريطانية تدفع لعائالت منفذي
هجمات .وقد �أقرت منظمة امل�ساعدات اخلارجية الربيطانية ب�أن منظمة التحرير الفل�سطينية
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تقدم م�ساعدات اجتماعية لذوي معتقلني يف ال�سجون الإ�رسائيلية �إال �أن الأموال الربيطانية ال
ت�ستخدم يف هذه امل�ساعدات.50
• قال مكتب وزيرة خارجية االحتاد الأوروبي فيديريكا موغرييني يف بيان� ،إن “قرار موا�صلة
بناء امل�ستوطنات وتو�سيعها يخالف يف �شكل مبا�رش تو�صيات الرباعية” .و�أ�ضاف �أن هذا
الأمر “ي�ضعف �أكرث مما يعزز �أفق التو�صل” �إىل ح ّل الدولتني يف عملية الت�سوية ال�سلمية،
ويق�صي ب�شكل �أكرب �إمكانية “قيام دولة فل�سطينية قابلة للحياة”.51
ال�سبت2016/10/8 ،

•

•

•

•

انتقدت حركة حما�س ا�ستثناء غزة من جدول زيارات وفد املحكمة اجلنائية الدولية للمنطقة،
وع ّدت ذلك ا�ست�سالما ً لإمالءات االحتالل الإ�رسائيلي .ور�أت حما�س ،يف بيان لها� ،أنه بناء على
ذلك ف�إن “زيارة وفد املحكمة فارغة امل�ضمون ولن يكون لها جدوى” ،م�ؤكدة �أنها ت�سببت يف
املزيد من الأمل لل�شعب الفل�سطيني و�أهايل ال�ضحايا الذين كانوا ينتظرون دورا ً فاعالً ملحكمة
اجلنايات الدولية ي�ضمن �إن�صافهم ،ويقدم الإ�رسائيليني القتلة �إىل املحاكم الدولية.52
قال وزير التعليم الإ�رسائيلي ،رئي�س البيت اليهودي ،نفتايل بينت ،يف من�شور له على
الفي�سبوك� ،إنه يجب منح العفو العام للجندي الذي �أعدم ال�شهيد عبد الفتاح ال�رشيف“ ،دون
�أن يقبع يوما ً واحدا ً يف ال�سجن ،يف حال متت �إدانته”.53
متكنت الفل�سطينية مي�س �شديد ،من بلدة عالر �شمايل طولكرم ،واملحا�رضة يف جامعة النجاح
الوطنية بنابل�س ،من احل�صول على املرتبة الأوىل يف م�سابقة يف جمال الإبداع العلمي يف حقل
�أجهزة تطوير الطاقة� ،أقيمت يف الأردن .وبيّنت �شديد �أن ر�سالة املاج�ستري التي قدمتها
ا�ستكماالً لتخرجها يف جمال الطاقة املتجددة كانت تتعلق بت�صميم جهاز ُي�ستخدم يف جتفيف
احلم�أة (خمرجات وروا�سب عملية تنقية املياه العادمة) ،با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية .وقد
�شاركت يف امل�سابقة  13دولة عربية ،عر�ض فيها  83بحثا ً واخرتاعا ً عمليا ً.54
قالت �سمرية �ضوايفية ،الربملانية اجلزائرية التي �شاركت يف �سفينة زيتونة لك�رس احل�صار
عن قطاع غزة� ،إن ال�سلطات الإ�رسائيلية مار�ست على امل�شاركات “�ضغطا ً نف�سيا ً رهيبا ً” لدى
توقيفهن وخالل التحقيق معهن.55

الأحد2016/10/9 ،

• ا�ست�شهد املقد�سي م�صباح �أبو �صبيح ( 39عاماً) ،بعد تنفيذه عملية م�سلحة ب�إطالق النار
على عدد من �أفراد ال�رشطة والإ�رسائيليني يف حي ال�شيخ جراح ب�رشقي القد�س ،ما �أدى
�إىل مقتل �أحد عنا�رص الوحدات اخلا�صة يف ال�رشطة الإ�رسائيلية “ي�سام  ”Yasamوامر�أة
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•

•

•

•
•

•

�إ�رسائيلية و�إ�صابة خم�سة �آخرين .و�أعلنت حركة حما�س ،يف بيان �صحفي� ،أن ال�شهيد
�أبو �صبيح هو ع�ضو من �أع�ضائها.56
�أكد رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل على م�ضي حما�س ،ومن خلفها
جماهري ال�شعب الفل�سطيني وقواه ،يف طريق اجلهاد واملقاومة حتى حترير فل�سطني .و�شدد
م�شعل ،خالل ات�صال هاتفي بعائلة ال�شهيد م�صباح �أبو �صبيح ،على “ا�ستمرار املقاومة
واجلهاد حتى تطهري القد�س والأق�صى من دن�س االحتالل ،وحترير �أ�رسانا ومعتقلينا من
�سجونه ،وعودة �أبناء �شعبنا والجئيه ونازحيه �إىل �أر�ض الوطن”.57
�أكد م�أمون �سويدان ،م�ست�شار رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية ،وجود �إجماع فتحاوي على �إعادة
انتخاب حممود عبا�س رئي�سا ً حلركة فتح ،وعلى تر�شيحه لالنتخابات الرئا�سية املقبلة.
وقال �سويدان ،يف حديث ملرا�سل معاً� ،إن “كل ما ي�شاع حول تعيني خليفة للرئي�س عبا�س هي
�إ�شاعات م�صدرها م�شبوه”.58
�صادقت احلكومة الإ�رسائيلية يف اجتماعها الأ�سبوعي ،على منح دائرة اال�ستيطان �صالحيات
احلكومة بكل ما يتعلق باال�ستيطان ،ومبوجبها ف�إن دائرة اال�ستيطان �ستكون م�س�ؤولة عن
“دفع التخطيط لغر�ض �إقامة جتمعات �سكنية قروية جديدة”� ،إ�ضافة �إىل “تنفيذ �أن�شطة من
�أجل �إقامة جتمعات �سكنية جديدة يف القطاع القروي مبوجب قرارات احلكومة؛ وبينها �شقّ
طرق� ،إقامة بنى حتتية� ،إقامة مع�سكر م�ؤقت ملجموعة م�ستوطنني ،تنفيذ �أعمال تخطيط
وتطوير وترميم بنى حتتية يف جتمعات قروية”.59
�أعلن رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ،يف جل�سة حكومته الأ�سبوعية� ،أنه يعتزم
�إطالق ا�سم �شمعون برييز على مفاعل دميونا النووي.60
طلب وزير الدفاع �أفيجدور ليربمان من ديفيد بيتان  ،David Bitanرئي�س االئتالف
احلكومي الإ�رسائيلي ،بتمرير قرار ملزم للأحزاب امل�شاركة يف احلكومة مبقاطعة القائمة
العربية امل�شرتكة يف الكني�ست ،باعتبارها “تعدت جميع اخلطوط احلمراء” بعدم م�شاركتها
يف جنازة �شمعون برييز.61
هدمت قوات االحتالل الإ�رسائيلي نحو خم�سني من�ش�أة موزعة بني “برك�سات” من ال�صفيح
املعدين وحظائر للموا�شي ،كما هدمت خيما ً ل�سكن املواطنني يف خربة الر�أ�س الأحمر مبنطقة
الأغوار ال�شمالية �شمال ال�ضفة الغربية.62

الإثنني2016/10/10 ،

• �أكد فايز �أبو عيطة ،الناطق با�سم حركة فتح� ،أن حكومة االحتالل وحدها من يتحمل نتائج
ردود الفعل الفل�سطينية ،م�شريا ً �إىل �أن رعاية احلكومة الإ�رسائيلية للإرهاب واال�ستيطان
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والعبث باملدينة املقد�سة والتهويد والأ�رسلة وكل هذه الإجراءات ت�ؤدي �إىل املزيد من ردود
الفعل الفل�سطينية .وجاءت ت�رصيحات �أبو عيطة تعليقا ً على عملية القد�س ،مت�سائالً“ :متى
يدرك نتنياهو �أن الأمن واال�ستقرار ال يتحقق �إال ب�إحقاق احلقوق امل�رشوعة ل�شعبنا ،ويف
مقدمتها القد�س عا�صمة للدولة الفل�سطينية”.63
• قال ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية� ،أ�سعد عبد الرحمن� ،إن “احلوار
دائر حاليا ً بجدية حول تعيني نائب للرئي�س حممود عبا�س ،باعتباره �أمرا ً طبيعيا ً وم� ّؤ�س�سيا ً
لتجنيب الو�ضع الفل�سطيني الكثري من ال�رصاعات واملنزلقات غري املرغوبة” .و�أ�شار �إىل �أن
“الأ�سماء املتداولة تدور حول ا�سمني اثنني؛ �أولهما الأخ حممد دحالن ،الذي يرى كثريون
�أن ا�سمه مطروح من قبل جهات عربية و�إقليمية متنوعة” .و�أن “اال�سم الثاين الذي يرتدد
فهو الدكتور نا�رص القدوة ،الذي يقال �إنه جاء نتيجة توافق بني �شخ�صيات طاحمة و�أخرى
متنفذة داخل اللجنة املركزية”.64
• قالت حركة حما�س �إن �إرادة املقاومة �ستك�رس �أنف االحتالل ،ولن ترتك الأ�رسى حتى
تعيدهم .و�أكدت احلركة على ل�سان الناطق با�سمها ح ّماد الرقب� ،أن االحتالل ال�صهيوين

يتهرب من دفع ثمن جنوده الأ�رسى بيد املقاومة الفل�سطينية .و�أكد �أن �صفقة وفاء الأحرار
الأوىل لن تكون الأخرية ،وما بجعبة املقاومة �سي�سعد به �أ�رسانا وذويهم.65
• �أكد فوزي برهوم ،الناطق با�سم حركة حما�س� ،أن حركته تدر�س ت�شكيل جمال�س حملية
جديدة يف قطاع غزة ،مبا يحقق ال�رشاكة الوطنية لتقدمي خدمات �أف�ضل لل�سكان ،لكنه رف�ض
طريقة التعيني التي �ستلج�أ �إليها احلكومة الفل�سطينية ،ونفى يف الوقت ذاته تلقي حما�س �أي
ات�صاالت ب�ش�أن ترتيب زيارة قريبة لرئي�س الوزراء رامي احلمد اهلل للقطاع.66
• �أكد حتقيق �إ�رسائيلي حول قتل الأم الفل�سطينية احلامل مرام �أبو �إ�سماعيل و�شقيقها يف
� ،2016/4/27أن عنا�رص الأمن الإ�رسائيلي يف حاجز قلنديا� ،شمال القد�س املحتلة� ،أطلقوا النار
عليهما من دون �أن يكون هناك �أي �سبب ي�ستدعي ذلك.67
• �ض ّم نادي يوفنتو�س  ،Juventusبطل �إيطاليا ،الطفل الفل�سطيني را�شد احلجاوي البالغ من
العمر ع�رشة �أعوام بعدما خطف الأنظار مبهاراته الفريدة بالن�سبة لالعب بهذا العمر.68

الثالثاء2016/10/11 ،

• وجهت املحكمة املركزية الإ�رسائيلية ،الئحة اتهام �ض ّد املعتقل الفل�سطيني حممد فواز �إبراهيم
جوالين الذي اعتقل يف  ،2016/9/9من خميم �شعفاط �رشقي القد�س ،متهمة �إياه بالتخطيط
لـ“تنفيذ هجوم انتحاري �ضخم” .ونقلت �إذاعة “�صوت �إ�رسائيل” �أن جوالين “ينتمي حلركة
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حما�س؛ وتلقى تعليمات من ن�شطاء حما�س يف غزة بوا�سطة الإنرتنت الرتكاب االعتداء ،بحيث
يتم متويله من اخلليل ،كما ّ
مت ت�شجيعه على جتنيد �أ�شخا�ص �آخرين لتنفيذ هجمات”.69
• قرر جمل�س الوزراء الفل�سطيني عودة املجال�س املحلية كافة �إىل �أعمالها كاملعتاد كما كانت قبل
.702016/8/6
لطي اخلالفات
• قال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خليل احلية �إن حركته ت�سعى ّ
مع اجلمهورية الإيرانية ،وتطوير العالقات معها “بعيدا ً عن الطائفية” ،م�ش ّددا ً على وقوف
حما�س مع ال�سعودية يف وجه الظلم الأمريكي .و�ش ّدد احلية على �أن حما�س ال تتدخل
بال�ش�ؤون الداخلية مل�رص ،و�أنها متد يدها لتطوير العالقة معها ،م�شريا ً �إىل �أن م�رص اليوم
“�أ�سرية معلومات م�ضللة من االحتالل والأجهزة الأمنية الفتحاوية”.71
• ر�أت حركة حما�س ت�رصيحات رئي�س الوزراء الفل�سطيني رامي احلمد اهلل حول رغبة احلكومة
بتهيئة الظروف الق�ضائية قبل �إجراء �أي انتخابات باخلطرية ،وتزيد من تعقيد الأو�ضاع على
ال�ساحة الفل�سطينية .وقال الناطق با�سم احلركة �سامي �أبو زهري �إن هذه الت�رصيحات تعني

عدم اعرتاف احلكومة بامل�ؤ�س�سات الق�ضائية القائمة يف غزة ،والرغبة يف جتاوزها ان�سجاما ً
مع موقف حركة فتح وحتقيقا ً مل�صاحلها.72

• قال رئي�س �شعبة العمليات يف اجلي�ش الإ�رسائيلي نيت�سان �ألون � Nitzan Alonإن و�ضع
“�إ�رسائيل” جيد من الناحية اال�سرتاتيجية لكن احتماالت اخلطر قائمة ،خ�صو�صا ً يف ال�ساحة
الفل�سطينية .وقال �إن �أكرث ما ّ
يق�ض م�ضجعه هو “�سيناريوهات الأحداث التي تبدو تكتيكية،
�شيء بني عملية كبرية وبني هجوم �صغري مفاجئ ،ال �سيّما من ال�ساحة الفل�سطينية،
وخ�صو�صا ً من غزة” .و�أ�شار �ألون �إىل �أن �إ�سقاط حكم حما�س يتطلّب االنت�صار يف احلرب،
و�أن “االنت�صار يف غزة ال ي�ستدعي تدمري قوة العدو الع�سكرية بالكامل ،بل منعه من العمل
بنجاعة”.73
• �أعلنت وزارة الداخلية الفل�سطينية �أن عدد �سكان قطاع غزة و�صل املليونني بوالدة الطفل
وليد جهاد مقبل �شعت يف م�ست�شفى نا�رص يف خانيون�س.74
• قال نائب رئي�س الوزراء الرتكي نعمان كورتوملو�ش � Numan Kurtulmuşإن املنظمات
الإرهابية الأوىل يف ال�رشق الأو�سط هي تلك التي �أن�ش�أها “الإرهابيون املحتلون” .وتابع،
خالل امل�ؤمتر الأول لالئتالف النقابي العاملي لن�رصة القد�س وفل�سطني ،املنعقد يف �إ�سطنبول،
قائالً“ :جميع من يعرف تاريخ فل�سطني يعرف الأفعال الإرهابية التي ارتكبتها تلك املنظمات
من �أجل طرد الفل�سطينيني من �أرا�ضيهم ،و�إبعادهم عن قراهم ومدنهم”.75
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الأربعاء2016/10/12 ،
• قال رئي�س هيئة التخطيط الع�سكرية يف اجلي�ش الإ�رسائيلي عميكام نوركني Amikam

 ،Norkinيف حديث ٍ
خا�ص �أدىل به ل�صحيفة يديعوت �أحرونوت العربية� ،إن الهدف الرئي�سي
ٍّ
للجي�ش الإ�رسائيلي هو املُحافظة على الهدوء يف اجلبهة ال�شماليةْ � ،أي �سورية ولبنان ،م�شريا ً
�إىل �أن اجلي�ش� ،أكرث من � ّأي وقت م�ضى ،بات �أكرث جاهزية ،و�أنه ُيوا�صل حت�ضري نف�سه حلرب

لبنان الثالثة .وفيما يتعلق بعملية برية �إ�رسائيلية يف حال اندالع احلرب اللبنانية الثالثة ،فر ّد
نوركني بالقول :نعم �سيكون اجتياحا ً بريا ً للجنوب اللبناين ،و�سيكون هذا االجتياح هجوميا ً
وقا�سيا ً للغاية.76

• َقبِل رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ا�ستقالة امل�ست�شار �سامي �رص�صور ،رئي�س
املحكمة العليا ،ورئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى ،وكلف امل�ست�شار عماد �سليم بالقيام ب�أعماله.
وجاء ذلك بعد �أ�سبوعني من حدوث ترا�شق �إعالمي بينه وبني ع�ضو اللجنة املركزية حلركة
فتح توفيق الطرياوي ،الذي اتهم �رص�صور بالتزوير وا�ستخدام مكانته و�سلطاته لأغرا�ض
�شخ�صية.77

• �أ�صدر رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س قرارا ً بالعفو عن املقدم يف جهاز االرتباط
الع�سكري �أ�سامة من�صور �أبو عرب ،و�إحالته �إىل التقاعد .وجاء ذلك بعد �أن �أ�صدرت املحكمة
الع�سكرية حكما ً عليه بال�سجن ملدة عام ،والف�صل النهائي من اخلدمة .وكانت الأجهزة الأمنية
قد اعتقلت �أبو عرب على خلفية من�شور له على �صفحته ال�شخ�صية يف الفي�سبوك ،انتقد فيه
م�شاركة عبا�س يف جنازة �شمعون برييز.78
• دعا املتحدث با�سم حركة فتح �أ�سامة القوا�سمي حركة حما�س �إىل اخلروج من تنظيم جماعة
ّ
وف�ض عقدها التنظيمي معها .و�أ�شار القوا�سمي ،يف بيان �صحفي� ،إىل �أهمية
الإخوان امل�سلمني،
قيام حما�س �أي�ضا ً بـ“مراجعة �شاملة وعميقة وجادة �إىل �سيا�ساتها على جميع امل�ستويات،
وخا�صة امللف الوطني الفل�سطيني الداخلي وعالقتها مع الف�صائل الفل�سطينية”.79
• �أكد ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س زياد الظاظا �أن االحتالل الإ�رسائيلي وافق منذ
�ست �سنوات على ّ
خط الكهرباء � ،161إال �أن ال�سلطة الفل�سطينية ممثلة برئي�س ال�سلطة عبا�س
ّ
ترف�ض �إعطاء املوافقة ملد قطاع غزة بهذا اخلط .و�أو�ضح الظاظا �أن االحتالل الإ�رسائيلي يطلب
خطابا ً ر�سميا ً من ال�سلطة الفل�سطينية باملوافقة و�إدخال ّ
خط  161للخدمة� ،إال �أنها متانع حتى
اللحظة.80
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اخلمي�س2016/10/13 ،

•

•

•

•

•

•

�صادقت جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليون�سكو)،
على م�رشوع قرار ين�ص على كون القد�س مدينة ذات �أهمية خا�صة للديانات الثالث ،وجتاهل
الت�سمية الإ�رسائيلية للأق�صى ،معتمدا ً الت�سمية الإ�سالمية “الأق�صى /احلرم ال�رشيف”،
وت�سمية “حائط الرباق /احلائط الغربي للأق�صى” ،متجاهالً ت�سمية “حائط املبكى” .كما دان
القرار املمار�سات الإ�رسائيلية داخل الأق�صى ويف حميطه ،وطالب ب�إعادة الو�صاية الأردنية
احل�رصية عليه ،مبا يف ذلك منح الأردن �سلطة تنظيم الدخول �إليه وال�صالة فيه .و�صوتت 24
دولة ل�صالح القرار ،مقابل  6دول فقط عار�ضته ،و 26دولة امتنعت عن الت�صويت ،وتغيَّب
ممثلو دولتني خالل االجتماعات املنعقدة يف مقر اليون�سكو يف العا�صمة الفرن�سية باري�س .ويف
 2016/10/18اعتمدت منظمة اليون�سكو القرار ب�شكل نهائي �إثر م�صادقة املجل�س التنفيذي
لليون�سكو ،الذي ي�ضم  58ع�ضوا ً.81
�أقر املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني ،خالل جل�سة ُعقدت يف قطاع غزة مب�شاركة نواب كتلة
التغيري والإ�صالح التابعة حلركة حما�س ،تو�صية اللجنة القانونية درا�سة عودة احلكومة
الـ  11برئا�سة �إ�سماعيل هنية ملزاولة عملها بعد تخلي حكومة احلمد اهلل عن واجباتها جتاه
قطاع غزة.82
قال املتحدث با�سم حركة فتح فايز �أبو عيطة�“ :إن دعوة نواب حما�س يف ت�رشيعي غزة لإعادة
حكومة حما�س برئا�سة القيادي يف حما�س �إ�سماعيل هنية للحكم هي دعوة خمالفة للقانون،
و ُتع ّد دعوة لالنف�صال وتكري�س لالنق�سام”.83
قال الناطق با�سم حركة حما�س �سامي �أبو زهري ،خالل ندوة �سيا�سية� ،إنه وفقا ً مل�س�ؤولني
دوليني ا�ستمعت لهم حما�س ،ف�إن رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ا�ستجاب ل�ضغوط
�أوروبية لإجراء االنتخابات املحلية ،وكان يراهن على �أن جتري االنتخابات بال�ضفة فقط
دون غزة .ونبه �إىل �أنه توفرت للحركة معلومات حول �ضغوط مور�ست من �أطراف �إقليمية
لوقف االنتخابات فجاء �إلغا�ؤها يف هذا ال�سياق.84
�أ�صيب جنديان �إ�رسائيليان بجراح و�صفت باملتو�سطة بعد تعر�ضهما لعملية دع�س على
حاجز الزعيم قرب القد�س املحتلة .وقالت ال�رشطة ،يف بيان لها� ،إن املهاجم متكن من الهرب
ب�سيارته.85
�أعلنت �أنقرة �أنها �ستتبادل ال�سفراء مع تل �أبيب خالل ع�رشة �أيام ،فيما ك�شفت “�إ�رسائيل”،
خالل زيارة وزير الطاقة الإ�رسائيلي يوفال �شتاينتز �إىل تركيا� ،أنها بد�أت البحث مع تركيا يف
جدوى بناء �أنبوب غاز يربط بني البلدين حتت البحر لإمداد تركيا ومنها �أوروبا بالغاز.86
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املن�سق اخلا�ص للأمم املتحدة لـ“عملية ال�سالم” يف ال�رشق الأو�سط نيكوالي
• قال
ّ
مالدينوف ،يف م�ؤمتر �صحفي مبدينة غزة�“ :إن الأمم املتحدة �ستوا�صل العمل مع �إ�رسائيل،
لتخفيف القيود التي تفر�ضها على قطاع غزة” .و�أ�ضاف“ :ال ميكن معاقبة �سكان
قطاع غزة من خالل فر�ض احل�صار عليهم ،وتقييد حركتهم وحركة الب�ضائع من و�إىل
القطاع ،خا�صة يف ظ ّل ت�صاعد التوترات بني الطرفني” .وجدد مالدينوف ت�أكيد الأمم املتحدة
على دعمها “الكامل” ،لرفع احل�صار عن قطاع غزة ،مع الأخذ بعني االعتبار املخاوف الأمنية
لدى “�إ�رسائيل” ،على ح ّد قوله.87
اجلمعة2016/10/14 ،

•

•
•

•

علّقت “�إ�رسائيل” تعاونها مع منظمة اليون�سكو ،و�أعلن وزير الرتبية والتعليم الإ�رسائيلي
نفتايل بينت الوقف الفوري لكل م�شاركة ون�شاط ولقاء مع اليون�سكو ،م�ضيفا ً �أن “هذا القرار
[املتعلق بامل�سجد الأق�صى] يدعم الإرهاب ويكافئ الإرهابيني اجلهاديني الذين نفذوا عمليات
�إرهابية يف القد�س الأ�سبوع اجلاري ،لكننا �سنحارب الإرهاب الديبلوما�سي يف القد�س”.88
�أ�صيب جندي �إ�رسائيلي من حر�س احلدود بجراح ،يف عملية طعن نفذها �شاب فل�سطيني قرب
بلدة قطنّة �شمال غرب مدينة القد�س املحتلة.89
�أكدت حركة فتح على رف�ضها امل�سبق ملخرجات م�ؤمتر “العني ال�سخنة” حول الق�ضية
الفل�سطينية ،املنعقد يف م�رص ،و�سط مقاطعة ر�سمية من قبل احلركة ،وقال املتحدث با�سم
احلركة �أ�سامة القوا�سمي ،يف بيان �صحفي� ،إن �أي لقاءات �أو م�ؤمترات يراد منها مناق�شة
الق�ضية الفل�سطينية و“�إعادة بناء حركة فتح” يجب �أن يتم الرتتيب لها مع امل�ؤ�س�سات الر�سمية
لل�شعب الفل�سطيني واملتمثلة مبنظمة التحرير الفل�سطينية وحركة فتح ،و�أن �أي مناق�شة
تقام لـ“�إعادة بناء حركة فتح” يجب �أن متر عرب قيادة احلركة و�أطرها الر�سمية فقط.90
قال مدير عام مركز بت�سيلم الإ�رسائيلي حجاي �إلعاد  ،Hagai El-Adيف كلمة �ألقاها �أمام
جمل�س الأمن الدويل ،وعر�ض فيها �صورة الواقع احلايل يف املناطق املحتلة� ،إنه “يجب �إحقاق
حقوق الفل�سطينيني ،ويجب �إنهاء االحتالل ،ويجب على جمل�س الأمن �أن يتح ّرك ،والآن هو
�أوان ذلك” .و�شدد على �أنه وبعد نحو ن�صف قرن من ال�سيطرة الع�سكرية الإ�رسائيلية على
تتو�سع ،هي �أحد العوامل
ماليني الب�رش ما زال االحتالل يتع ّمق ،وامل�ستعمرات التي ما زالت
ّ

الأ�سا�سية يف االنتهاك اليومي حلقوق الإن�سان الفل�سطيني.91
• قال رئي�س جلنة اخلارجية والأمن التابعة للكني�ست الإ�رسائيلي �آيف ديخرت �إن “�إ�رسائيل”
تبذل جهودا ً على كل امل�ستويات حتى ال ت�صيبها مفاج�أة من �أنفاق حركة حما�س ،وذلك
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عرب التطوير التقني ،واملوازنات املالية ،وطرق القتال ،وجمع املعلومات للنجاح يف التعامل
مع هذا التهديد الأمني .و�أ�ضاف ديخرت �أنه لن ي�صاب باملفاج�أة �إن ّ
مت انتخاب رئي�س املكتب
ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل رئي�سا ً لل�سلطة الفل�سطينية �إذا �أجريت انتخابات رئا�سية
فل�سطينية.92
• ن�أت املديرة العامة ملنظمة اليون�سكو �إيرينا بوكوفا بنف�سها عن القرار بخ�صو�ص القد�س
وامل�سجد الأق�صى ،م�شددة على �أهمية طابع القد�س بالن�سبة للم�سيحية والإ�سالم واليهودية
والتعاي�ش بني الأديان ال�سماوية الثالثة ،الذي �أدى �إىل �إدراج املدينة على قائمة الرتاث العاملي
للإن�سانية .وقالت يف بيان لها� ،إن “الرتاث يف مدينة القد�س غري قابل للتجزئة ،وتتمتّع كل
من الديانات الثالث يف القد�س باحلق باالعرتاف بتاريخها وعالقتها مع املدينة” .و�شددت
على �أن “امل�سجد الأق�صى /احلرم ال�رشيف مكان مق ّد�س للم�سلمني متاما ً كما �أن جبل الهيكل
ومنه احلائط الغربي هو املكان الأكرث قد�سية يف الديانة اليهودية ،والذي يقع على ُبعد ب�ضع
خطوات من كني�سة القيامة وجبل الزيتون ،الأماكن املقد�سة للم�سيحيني”.93
• قال املر�شح لالنتخابات الرئا�سية الأمريكية عن احلزب اجلمهوري دونالد ترامب �إن قرار
منظمة اليون�سكو “دليل �آخر على انحياز الأمم املتحدة �ض ّد �إ�رسائيل” .و�أ�ضاف ترامب،
على �صفحته على موقع الفي�سبوك�“ ،إن القد�س هي عا�صمة �أبدية لإ�رسائيل ،والغالبية
ال�ساحقة يف الكوجنر�س �صوتت لذلك �سابقا ً” .و�شدد على �أن “حماولة الأمم املتحدة �إنكار
ال�صلة بني ال�شعب اليهودي واملدينة املقد�سة ،ما هو �إال حماولة �أحادية اجلانب لتجاهل
ثالثة �آالف عام من التاريخ”.94
• �أكد الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون على �أهمية مدينة القد�س القدمية و�أ�سوارها
للديانات ال�سماوية الثالث ،و�شدد على �أهمية االرتباط الديني والتاريخي للم�سلمني واليهود
وامل�سيحيني ب�أماكنهم املقد�سة .وكرر الأمني العام �أن �أي م�رشوع قد ينفي القد�سية امل�شرتكة
لهذه املواقع —التي ال ميكن نكرانها— ال يخدم م�صلحة “ال�سالم” ،ولن ي�سفر �سوى عن
ت�أجيج العنف والت�شدد.95
ال�سبت2016/10/15 ،

• هاجم رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو ،يف من�شور له على الفي�سبوك ،ب�شدة،
ممثل منظمة بت�سيلم يف جمل�س الأمن الدويل ،وو�صف املنظمة بـ“املهلو�سة والزائلة ،ان�ضمت
�إىل اجلوقة املناه�ضة لإ�رسائيل” .وادعى نتنياهو �أن “احلقيقة تكمن يف �أن الفل�سطينيني
هاجموا �إ�رسائيل طيلة  50عاما ً قبل �إن�شاء امل�ستوطنات ،وا�ستمروا يف مهاجمة �إ�رسائيل من
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غزة ،بعد �أن تركت لهم ،ويهاجمونا من ال�ضفة الغربية يف الوقت الذي يطالبون فيه بحق
العودة لي�س فقط �إىل تلك املناطق ،ولكن �أي�ضا ً �إىل يافا وعكا وحيفا ،هذه املطالبات تدعم
التحري�ض الإجرامي املوجه لنا منذ ت�أ�سي�س الدولة”.96
• ك�شفت �صحيفة كول هعري الإ�رسائيلية عن م�شاريع ا�ستيطانية يف ال�ضفة والقد�س املحتلتني،
ت�شمل بناء مئات الوحدات ال�سكنية .وذكرت ال�صحيفة �أن �رشكة نويف همعيني Nofei
 Hama‘ayan companyت�رشف على بناء منطقة جتارية �ضخمة يف مدخل م�ستعمرة مي�شور
�أدوميم با�ستثمار ي�صل �إىل  350مليون �شيكل (نحو  91.75مليون دوالر) ،على م�ساحة
 72دومنا ً (� 72ألف م .)2ويت�ضمن امل�رشوع ثالث مناطق م�شرتيات ،تبلغ م�ساحة البناء فيها
� 60ألف م .2وتبني �رشكة “يورو �إ�رسائيل” خم�سة م�شاريع 122 :وحدة �سكنية يف م�ستعمرة
هار حوما ،و 24وحدة يف م�ستعمرة ب�سجات زئيف ،و 78وحدة يف م�ستعمرة النبي يعقوب،
و 32وحدة يف م�ستعمرة �أريل ،و 96وحدة يف م�ستعمرة موديعني.97
الأحد2016/10/16 ،

•

•

•

•

قال الناطق با�سم حركة حما�س �سامي �أبو زهري �إن رئي�س احلكومة الفل�سطينية رامي
احلمد اهلل يت�رصف كم�س�ؤول يف حركة فتح ولي�س رئي�سا ً حلكومة توافقية .و�أكد �أبو زهري،
يف ت�رصيح �صحفي� ،أن احلمد اهلل يتجاهل معاناة غزة ويتبنى مواقف معادية حلما�س،
و�أو�ضح ب�أن حركة فتح انقلبت على التوافق ب�ش�أن ت�شكيلة احلكومة ،وا�ستبدلت عددا ً من
وزراء احلكومة بقيادات من فتح؛ مما حولها �إىل حكومة فتحاوية.98
قال حممد فرج الغول رئي�س اللجنة القانونية يف املجل�س الت�رشيعي� ،إن عودة احلكومة الـ 11
برئا�سة �إ�سماعيل هنية �ستكون لت�سيري الأعمال �إىل حني ت�شكيل حكومة �أخرى ونيلها الثقة،
وفق ما يقره القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني.99
حذرت ثمانون منظمة �أهلية يف قطاع غزة من تدهور الأو�ضاع الإن�سانية يف القطاع ب�شكل
خطري؛ يف ظ ّل ا�ستمرار احل�صار وبطء حركة الإعمار .وقالت املنظمات ،يف نداء م�شرتك
للمجتمع الدويل ،مبنا�سبة مرور عامني على انعقاد م�ؤمتر املانحني بالقاهرة لإعادة �إعمار
قطاع غزة �إنه قد ارتفعت ن�سبة البطالة �إىل نحو  ،%42ويعي�ش نحو  %65من ال�سكان حتت
ّ
خط الفقر (بينهم  %38يف فقر مدقع) ،فيما يعتمد نحو  %80من ال�سكان على امل�ساعدات.100
قال �أمني �رس حركة فتح يف قطاع غزة �إبراهيم �أبو النجا “�إن رئي�سنا حممود عبا�س ،رئي�س
ال�رشعية الفل�سطينية الذي ال �صوت يعلو فوق �صوته” .و�أ�ضاف ،خالل م�ؤمتر �صحفي
يف غزة�“ ،أن م�ؤمتر دحالن يف م�رص مرفو�ض من قبلنا ،وال نعرتف ب�أي �شيء ي�صدر عنه،
ومطمئنون لدعم ال�شقيقة م�رص ل�رشعية الرئي�س عبا�س”.101
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• د�شنت وزارة املوا�صالت الإ�رسائيلية م�رشوع �سكة القطار الذي يربط حيفا مبنطقة
بي�سان على احلدود مع الأردن ،والذي كان جزءا ً من م�سار �سكة حديد احلجاز الذي �أقيم
يف عهد الدولة العثمانية قبل نحو  111عاماً ،و ّ
مت تعطيله مع االحتالل الإ�رسائيلي ب�سبب
حرب  .1948وقال وزير املوا�صالت الإ�رسائيلي ي�رسائيل كات�س� ،إن �إعادة �إحياء �شبكة
�سكة حديد احلجاز يع ّد حدثا ً تاريخياً ،الفتا ً النظر �إىل �أن ّ
خط القطار الذي يربط حيفا
مبنطقة املرج و�صوالً �إىل احلدود الأردنية ي�شكل رافعة لل�سالم االقت�صادي مع الأردن
•

•

•

•

وبقية الدول العربية وتركيا.102
قال مدير عام منظمة بت�سيلم الإ�رسائيلي حجاي �إلعاد ،يف مقال ن�رش على موقع �صحيفة
ه�آرت�س الإ�رسائيلية�“ ،إنني تكلمت يف الأمم املتحدة �ض ّد االحتالل ،لأنني �أحاول �أن �أكون
�إن�ساناً .فالب�رش �أيا ً كانوا يتحملون م�س�ؤولية رفع الظلم الواقع على النا�س الآخرين .وواجب
�أخالقي ملقى عليهم ليفعلوا �شيئا ً”.103
ن�رشت �شبكة “حدث” الإعالمية مقطع �رشيط ت�سجيل (فيديو) يو�ضح مكانة ال�سي�سي
يف عيون الإ�رسائيليني .فقد قال احلاخام يوئيل بن نون “ :Yoel Ben-Nunانقالب
ال�سي�سي �أهم معجزة �إلهية حدثت لإ�رسائيل” ،بينما قال وزير الدفاع الإ�رسائيلي �أفيجدور
ليربمان“ :عام  2013كان عاما ً رائعاً؛ لأنه �شهد انح�سار خماطر الإخوان يف م�رص والربيع
العربي” .وذكر املعلق نحميا �شرت�سلر � Nehemia Shtraslerأن “�إ�رسائيل خططت لإنفاق
 30مليار دوالر لتعزيز جي�شها بعد تفجري الربيع العربي ،وتراجعنا بعد انقالب
ال�سي�سي”.104
قال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س حممود الزهار �إن احلركة اعتقلت خلية
�إرهابية داخل قطاع غزة ،كانت تخطط لتنفيذ هجوم على اجلي�ش امل�رصي .و�أ�ضاف
الزهار لـ امل�رصي اليوم� ،إن جماعات مت�شددة يف غزة ،لها عالقة بالأمن الإ�رسائيلي وال�سلطة
الفل�سطينية ،حاولت تنفيذ هجمات �ض ّد اجلي�ش امل�رصي ،وهجمات وهمية �ض ّد “�إ�رسائيل”
للزج با�سم حما�س يف �أي عملية تخريبية يف املنطقة.105
ّ
�أعلن مدير عام الإدارة العامة ل�ش�ؤون الإقامة الكويتي ،اللواء طالل معريف ،عن “قرار لوزارة
الداخلية [الكويتية] باعتماد تعديل اجلن�سية للفل�سطينيني حملة وثائق ال�سفر من �سورية
وم�رص والعراق ولبنان �إىل جواز ال�سلطة الفل�سطينية الذي يحملونه” ،م�ؤكدا ً “مبا�رشة
قطاع �ش�ؤون الإقامة الإجراءات اخلا�صة بتنفيذ قرار وزير الداخلية لتعديل �أو�ضاع
نحو � 8آالف فل�سطيني من حملة تلك الوثائق املقيمني يف البالد [الكويت]”.106
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الإثنني2016/10/17 ،

• ذكرت تقارير �إ�رسائيلية �أن عنا�رص من كتائب الق�سام �أجروا جتربة لإطالق �صاروخ بعيد
املدى يف اجتاه البحر من جهة قطاع غزة .و�أو�ضحت �أن �أ�صوات انفجارات ال�صاروخ �سمعت
يف القطاع ويف البلدات الإ�رسائيلية املحيطة به.107
• توعدت ف�صائل املقاومة الفل�سطينية يف قطاع غزة ب�أ�رس مزيد من اجلنود الإ�رسائيليني
ومبادلتهم بالأ�رسى القابعني يف �سجون االحتالل .جاء ذلك خالل مهرجان خطابي نظمته
حركة حما�س �أمام اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر International Committee of the Red

) Cross (ICRCيف غزة ،ت�ضامنا ً مع الأ�رسى الفل�سطينيني ،يف الذكرى اخلام�سة لإمتام
�صفقة وفاء الأحرار.108

• �أكدت حركة حما�س على عدم �رشعية املحكمة الد�ستورية ،وع َّدتها م�ؤ�س�سة فتحاوية �ش ّكلها
رئي�س ال�سلطة حممود عبا�س من ق�ضاة فتحاويني ،بعيدا ً عن التوافق الوطني ،للهيمنة على
مفا�صل النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني .و�شدد الناطق با�سم احلركة �سامي �أبو زهري ،يف
ت�رصيح �صحفي ،على عدم �رشعية � ّأي قرارات �أو م�ؤ�س�سات يتم �إن�شا�ؤها �أو التعديل عليها
من قبل عبا�س بعيدا ً عن التوافق الوطني ،حيث �إنه ال ميلك �أي �صالحية قانونية بعد انتهاء
مدة واليته القانونية.109
• قال �أمني �رس املجل�س الثوري حلركة فتح �أمني مقبول� ،إن امل�ؤمتر العام ال�سابع للحركة �سيعقد
يف نهاية �شهر ت�رشين الثاين /نوفمرب .1102016
رشعت “�إ�رسائيل” و�أملانيا بالتفاو�ض من �أجل بناء غوا�صة جديدة ،هي ال�ساد�سة من طراز
•� َ
دولفني  ،Dolphinلتن�ضم �إىل �أ�سطول الغوا�صات الإ�رسائيلي .ويتوقع �أن ت�صل الغوا�صة
اجلديدة �إىل “�إ�رسائيل”� ،إذا ّ
مت االتفاق نهائيا ً على بنائها ،يف نهاية �سنة .1112018

• قال اخلبري الأمني الإ�رسائيلي يو�سي ميلمان ،يف مقال ن�رشه ب�صحيفة معاريف� ،إن العالقات
الأمنية بني م�رص و“�إ�رسائيل” مل تكن يوما ً �أف�ضل مما هي عليه اليوم ،وهي ترتكز �إىل
م�صالح مت�شابهة وعلى ر�أ�سها حماربة الإرهاب .وتابع قائالً“ :يف �إ�رسائيل تع ّرف العالقات
مع القاهرة على �أنها حتالف ا�سرتاتيجي ،وهي ت�أتي من حيث �أهميتها للم�صالح الأمنية

القومية يف املرتبة الثانية مبا�رشة بعد العالقات الإ�رسائيلية الأمريكية احلميمة” .و�شدد على
�أن عبد الفتاح ال�سي�سي ُيع ّد حليفا ً مهماً؛ فمنذ �أن جاء �إىل ال�سلطة ،ارتقت الروابط الع�سكرية
والأمنية بني البلدين ،لت�صل �إىل م�ستويات رفيعة جتاوزت مبراحل ما كانت عليه يف �أثناء حكم

ح�سني مبارك.112
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• �أنهت الندوة التي نظمها “املركز القومي لدرا�سات ال�رشق الأو�سط” �أعمالها باخلروج بالعديد
من التو�صيات التي تخ�ص م�ستقبل الق�ضية الفل�سطينية ،حيث ناق�شت “�سبل دفع وتطوير
وا�ست�رشاف الق�ضية الفل�سطينية” .و�أو�صت الندوة التي ت�سببت “بزوبعة فتحاوية داخلية”،
يف بيان لها ،ب�رضورة �إعادة الق�ضية الفل�سطينية �إىل “�صدارة الأولويات العربية ،بعد تراجعها
�إثر اال�ضطرابات التي ح�صلت يف الإقليم ،وتراجع الدعم العربي” .و�شدد املتحاورون على
مت�سكهم “بال�رشعية الفل�سطينية؛ ممثلة مبنظمة التحرير الفل�سطينية رئي�ساً ،وجلنة تنفيذية

وجمل�سا ً وطنيا ً ل�ضمان ا�ستمرار اال�ستقرار الوطني ،وا�ستكمال م�سرية عودة الأرا�ضي
املحتلة لإقامة الدولة الفل�سطينية”.113
• اتهم بو �شاك ،مدير عمليات وكالة الأونروا�“ ،إ�رسائيل” ب�إعاقة �إ�صدار املوافقات املتعلقة
ب�إدخال مواد البناء الالزمة لإعادة بناء �أربعمئة منزل من املنازل املهدمة خالل احلرب على
وبي بو �شاك �أن العجز يف ميزانية الأونروا بلغ  70مليون دوالر.114
غزة يف ّ .2014
• �أقر امل�ؤمتر العام حلزب ائتالف الي�سار الراديكايل �سرييزا  Syrizaاحلاكم يف اليونان
بالإجماع ،يف نهاية م�ؤمتره العام ،دعوة حكومة بالده لالعرتاف بدولة فل�سطني امل�ستقلة،
ودعا �إىل تقدمي كل الدعم املطلوب لفل�سطني.115
الثالثاء2016/10/18 ،

• �أكد �أبو عبيدة ،الناطق الع�سكري با�سم كتائب الق�سام� ،أن “العدو �سيدفع الثمن مرغما ً يف �أي
�صفقة تبادل جديدة ،و�سيتفاج�أ العامل و�أ�رسانا و�شعبنا حينما ي�أتي الوقت املنا�سب لنك�شف
كامل احلقائق التي تدخرها املقاومة من �أجل حرية الأ�رسى” .وقال �أبو عبيدة ،يف كلمة له
مبنا�سبة الذكرى اخلام�سة ل�صفقة وفاء الأحرار“ :العدو يتهرب من دفع اال�ستحقاقات
ل�صفقة جديدة ،ويحاول ن�رش الأكاذيب وي�ضلل جمهوره بدعاوى �ساقطة ،وهذا عهدنا به”،
م�ضيفا ً �أن “هذا ال�سلوك لن يغري من واقع الأمر �شيئاً ،ولن ينفعه هذا التهرب طال الزمان �أم
ق�رص ،و�أن عامل الزمن لن يكون �أبدا ً يف �صالح العدو �إن هو توهم ذلك”.116

• �أعلنت حركة حما�س �أن حكومة التوافق الوطني التي ير�أ�سها رامي احلمد اهلل انتهت مدتها
املتفق عليها يف “اتفاق ال�شاطئ” �سنة  ،2014وف�شلت يف �إجناز مهامها التي �أوكلت لها ،و�أهمها
عملية دمج الوزارات والتح�ضري لالنتخابات الت�رشيعية والرئا�سية .كما انتقد الناطق با�سم
حما�س عبد اللطيف القانوع ،يف ت�رصيح �صحفي ،حركة فتح ،وحملها م�س�ؤولية “ف�شل
حكومة احلمد اهلل يف �إجناز مهامها”.117
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قال وزير الأمن الداخلي الإ�رسائيلي جلعاد �أردان �إن احلكومة الإ�رسائيلية مل تبادر �إىل �إحداث
�أي تغيري للو�ضع القائم يف امل�سجد الأق�صى .و�شدد �أردان على �أن عدم املبادرة لإحداث �أي
تغيري يف الو�ضع القائم يخالف ما قال عنه “التحري�ض الذي يروجه الفل�سطينيون” ،و�أن مثل
هذا الو�ضع ُيعد “جمحفا ً بحقوق اليهود يف املنطقة املقد�سة”.118
بي حتقيق داخلي يف اجلي�ش الإ�رسائيلي �أن قادة اجلي�ش مل يكونوا على دراية وا�سعة بق ّوة
ّ
خطر الأنفاق وحجمها ع�شيّة احلرب على قطاع غزة� ،صيف  .2014و�أ�شار التحقيق �إىل �أنه
“ع�شية احلملة ،كان خطر الأنفاق الهجومية لدى كافة قادة القوات املناورة مرفوعا ً لق ّوة
جمهولة” .و�أ�ضاف التحقيق �أن “قيادة العدو وقدراتها على �إطالق �صواريخ على �إ�رسائيل مل
يتم امل�سا�س بها حتى اليوم الأخري من العملية ،يف حني �أن عدد ال�ضحايا لدى حما�س كان �أدنى
من املتوقع بالنظر �إىل القوة النارية التي ّ
مت ا�ستخدامها”.119
انتقد الأمني العام للأمم املتحد بان كي مون قرار منظمة اليون�سكو املتعلق بامل�سجد الأق�صى.
وقال املتحدث با�سم الأمني العام للأمم املتحدة ا�ستيفان دوغريك � ،Stéphane Dujarricإن
“بان كي مون ي�ؤكد من جديد �أهمية البلدة القدمية يف القد�س و�أ�سوارها للديانات ال�سماوية
الثالث ،وي�شدد على �أهمية االرتباط الديني والتاريخي للم�سلمني وامل�سيحيني واليهود
بالأماكن املقد�سة”.120
تتجه تركيا لتحديث �أكرث من ثالثمئة دبابة �أمريكية من طراز �أم–� 60أو  M–60خالل الفرتة
القادمة ،بالتعاون مع “�إ�رسائيل” .وت�صل تكلفة تطوير الدبابة الواحدة �إىل ثالثة ماليني
دوالر �أمريكي ،بتكلفة �إجمالية قد ت�صل �إىل نحو مليار دوالر.121

الأربعاء2016/10/19 ،

• ارتكبت قوات النظام ال�سوري جمزرة جديدة يف خميم خان ال�شيح ،راح �ضحيتها �ستة
من �أبناء املخيم ،عندما �أطلقت قوات النظام �صاروخا ً حراريا ً موجها ً على �سيارة من نوع
فان  ،Vanعند خروجها من املخيم املحا�رص.122
• ا�ست�شهدت فتاة فل�سطينية على حاجز زعرتة جنوب نابل�س ،جراء �إطالق النار عليها من قِبل
جنود االحتالل على احلاجز .بعدما حاولت تنفيذ عملية طعن �ض ّد جنود االحتالل.123
• �أكد ح�سني ال�شيخ ،رئي�س الهيئة العامة لل�ش�ؤون املدنية الفل�سطينية� ،أن “�إ�رسائيل” رف�ضت
طلبا ً فل�سطينيا ً بنقل رفات عدد من قادة منظمة التحرير الفل�سطينية من دم�شق لدفنها يف
�أرا�ضي ال�سلطة الفل�سطينية ،بعد �أن قام تنظيم “داع�ش” بتحطيم �شواهد قبور يف خميم
الريموك يف دم�شق .وبح�سب ال�شيخ ،طلب الفل�سطينيون من “�إ�رسائيل” نقل رفات كل من
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•
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•

•

•

•

خليل الوزير (�أبو جهاد) ،ورفات القياديني يف حركة فتح �سعد �صايل ،وممدوح �صيدم،
ومقاتلني �آخرين “ا�ست�شهدوا يف املعارك مع �إ�رسائيل يف لبنان و�سورية ،و ّ
مت دفنهم يف مقربة
ال�شهداء يف خميم الريموك حينها”.124
وجه انتقادات
ذكرت القناة الثانية الإ�رسائيلية �أن رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو ّ
�شديدة اللهجة �إىل الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما ،وذلك على خلفية موقف وا�شنطن املناه�ض
لل�سيا�سات الإ�رسائيلية اال�ستيطانية بالأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة .ويرى نتنياهو �أن �أوباما
ي�شكل خطرا ً وجوديا ً على امل�رشوع اال�ستيطاين ،وحذر من مغبة �إقدام الإدارة الأمريكية على
خطوات �أحادية اجلانب وحماولة �أوباما فر�ض وقائع على الأر�ض خالل الفرتة املتبقية له.125
قال ي�رسائيل ح�سون  ،Yisrael Hassonمدير �سلطة الآثار الإ�رسائيلية ،خالل حفل افتتاح
مقر �سلطة الآثار الإ�رسائيلية يف القد�س ،ب�أن قرار منظمة اليون�سكو ،حول املواقع املقد�سة يف
القد�س ،ي�ضع املنظمة الأممية يف فئة مقاتلي داع�ش نف�سها ،الذين قاموا بتدمري ونهب املواقع
الأثرية يف �سورية والعراق لتمويل “دولة اخلالفة” اخلا�صة بهم.126
ذكر موقع واال العربي �أن اجلي�ش الإ�رسائيلي �أوقف بناء اجلدار اجلديد ملحاربة الأنفاق على
احلدود مع قطاع غزة ،ب�شكل م�ؤقت ،بهدف �إعادة طرح “عطاء �إقامة امل�رشوع” .و�أ�شار
املوقع �إىل �أن � 13رشكة �أجنبية ،منها واحدة تركية ،تقدمت بعرو�ض �أ�سعار تكلفتها باهظة
مت عر�ضها يف العطاء الأول ،بالرغم من �أنها كانت �أكرث تكلفة من التي ّ
بالن�سبة لتلك التي ّ
مت
طرحها من قبل وزارة الدفاع �آنذاك.127
�أفرجت ال�سلطات امل�رصية عن �سبعة فل�سطينيني من �سكان قطاع غزة ،احتجزتهم يف
�أيلول� /سبتمرب  ،2016يف مطار القاهرة خالل عودتهم �إىل القطاع من ال�سعودية بعد �أداء
منا�سك احلج.128
دعا مدير اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر يف قطاع غزة ممادو �سو  ،Mamadou Sowالذي
تفقد املعرب برفقة م�س�ؤويل وزارة الداخلية يف غزة� ،إىل �رضورة فتح هذا املعرب من �أجل �إنهاء
م�أ�ساة �سكان غزة .وقال �سو ،يف م�ؤمتر �صحفي� ،إنه “ي�شعر بالأمل” جراء ما �شاهده من
حاالت �إن�سانية بحاجة ما�سة لل�سفر.129
املن�سق اخلا�ص للأمم املتحدة لـ“عملية ال�سالم” يف ال�رشق الأو�سط نيكوالي مالدينوف
حذر ّ
من ت�صاعد التوتر يف قطاع غزة ،يف ظ ّل ا�ستمرار الإغالق واحل�صار .وقال مالدينوف ،يف
جل�سة مداوالت مفتوحة يف جمل�س الأمن الدويل عرب الفيديو كونفران�س من القد�س“ ،ملن
يعتقدون �أن �سكان غزة ميكن �أن يعاقبوا بالإغالق� ،أو بفر�ض قيود على دخول مواد البناء
ال�رضورية لالقت�صاد ،يجب �أن يعرفوا �أن درجة (التوتر) يف غزة ترتفع .ا�سمحوا يل ب�أن
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�أكون وا�ضحا ً للغاية� ،إىل �أولئك الذين ي�شيدون الأنفاق ويطلقون ال�صواريخ ويهربون املواد
الع�سكرية ويرتبحون من ال�سوق ال�سوداء �أو ي�سعون خللق املواجهات� ،إن �أعمالهم خطرية
وغري م�س�ؤولة� .إنهم ي�رسقون من �شعبهم ويخاطرون بحياة الفل�سطينيني والإ�رسائيليني
على ح ّد �سواء”.130
اخلمي�س2016/10/20 ،

•

•

•

•

�أعلنت وزارة الداخلية يف قطاع غزة عن قيامها ب�إتالف  300طن (� 300ألف كغ) من املتفجرات
التي خلفتها احلرب على غزة يف �صيف  .2014و�أو�ضحت �أن �سبعني خمت�صا ً من هند�سة
املتفجرات قاموا بالتعامل معها ب�شكل يدوي ،دون �أجهزة خا�صة (الروبوت) ب�سبب حظر
االحتالل دخولها.131
املن�سق اخلا�ص للأمم املتحدة لـ“عملية
رف�ضت حركة حما�س ،الت�رصيحات التي �أدىل بها
ّ
ال�سالم” يف ال�رشق الأو�سط نيكوالي مالدينوف ،التي قال فيها �إن “حفر الأنفاق ،وتهريب
املواد الع�سكرية� ،أعمال غري م�س�ؤولة”.132
ر�أى رئي�س دائرة �ش�ؤون الالجئني يف حركة حما�س ع�صام عدوان يف قرار تعديل اجلن�سية
لالجئني الفل�سطينيني يف الكويت ،ب�أنها خطوة تهدف لـ“�إلغاء �صفة الالجئ” حلملة وثائق
�سفر ،من �سورية وم�رص والعراق ولبنان ،عرب �سحب هذه الوثائق ومنحهم جوازات �سفر
بديالً عنها .و�أ�ضاف عدوان قائالً“ :هناك ت�سوية مترر من حتت الطاولة تهدف �إىل توطني
�أكرب عدد من الالجئني معنويا ً يف اخلارج ،حتى ي�صبحوا رعايا لل�سلطة الفل�سطينية ولي�سوا
الجئني ،وذلك لإلغاء حقّ العودة”.133
�أعلن جهاز ال�شاباك الإ�رسائيلي �أنه اعتقل �أربعة فل�سطينيني من �سكان قطاع غزة يتهمهم
مبحاولة تنفيذ عملية خطف جندي �إ�رسائيلي وقتله .وقال ال�شاباك ،يف بيان له� ،إنه اعتقل يف
 2016/9/21حممود يو�سف ح�سني �أبو طه من خانيون�س ،حني طلب الدخول �إىل “�إ�رسائيل”
عرب معرب �إيريز بغر�ض التجارة .وزعم �أنه “ات�ضح �أثناء التحقيق معه �أنه كان يرت�أ�س خلية
ّ
مت توجيهها من تنظيم اجلهاد الإ�سالمي يف قطاع غزة ،خططت لتنفيذ عملية خطرية يف قاعة

�أفراح وخطف جندي وقتله لأغرا�ض تبادل ال�سجناء”.134
• طالب جمل�س الكنائ�س العاملي  World Council of Churchesواملجل�س الوطني لكنائ�س
امل�سيح  The National Council of the Churches of Christيف الواليات املتحدة ،يف بيان
م�شرتك �صدر عنهما ،ب�إنهاء االحتالل الإ�رسائيلي واحل�صار املفرو�ض على قطاع غزة،
واحرتام احلق يف “اتخاذ �إجراءات دميقراطية وال عنفية من �أجل العدالة وال�سالم”.135
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اجلمعة2016/10/21 ،

•

•

•

•

•

طرح الأمني العام حلركة اجلهاد الإ�سالمي رم�ضان عبد اهلل ،يف كلمة له خالل مهرجان
مركزي كبري �أقامته احلركة يف الذكرى الـ  29النطالقتها يف مدينة غزة ،مبادرة مكونة من
ع�رش نقاط لإنهاء االنهيار ،والإ�سهام يف اخلروج من امل�أزق الفل�سطيني ،م�شددا ً على عدم
وجود ح ّل لالحتالل الإ�رسائيلي �سوى الكفاح واملقاومة.136
رحبت حركة حما�س ،يف ت�رصيح لها ،باملبادرة التي �أعلنها الأمني العام حلركة اجلهاد
الإ�سالمي رم�ضان عبد اهلل ،وقالت �إنها مبادرة �شاملة لت�صويب الو�ضع الفل�سطيني ،ودعت
كل الأطراف الفل�سطينية �إىل دعم هذه املبادرة.137
طالب النظام امل�رصي ال�سلطة الفل�سطينية بعدم اتخاذ �أي �إجراءات �ض ّد “�إ�رسائيل” يف جمل�س
الأمن الدويل� ،إىل ما بعد االنتخابات الرئا�سية الأمريكية ،بح�سب ما �أفاد م�س�ؤول فل�سطيني
ل�صحيفة ه�آرت�س.138
�أعلن رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو �أن حكومته �ستن�ضم �إىل متويل م�رشوع
غربلة ركام ي�ستخرج من امل�سجد الأق�صى ،وهو م�رشوع تنفذه جمعية �إلعاد اال�ستيطانية
من �أجل العثور على �آثار يف ركام ا�ستخرج من امل�سجد الأق�صى يف �أثناء �إعادة ترميم امل�صلى
املرواين نهاية ت�سعينيات القرن املا�ضي .وادعى نتنياهو ،خالل افتتاح مبنى “القرية الأثرية”
يف القد�س ،والتي تبلغ م�ساحته � 35ألف م ،2ويقع بالقرب من “متحف �إ�رسائيل” ،و�سي�ستخدم
كمركز لن�شاط �سلطة الآثار الإ�رسائيلية� ،أن “�إ�رسائيل هي املكان الوحيد يف ال�رشق الأو�سط
الذي ال تهدم فيه طوائف متطرفة م�ساجد وكنائ�س”.139
ك�شفت �صحيفة معاريف الإ�رسائيلية �أن االحتالل ي�سعى �إىل �رشاء ثالث غوا�صات متطورة
من �أملانيا ب�إمكانها حمل ر�ؤو�س نووية ،ب�سعر �إجمايل يبلغ  1.3مليار دوالر .ويف الوقت الذي
رف�ضت فيه وزارة الدفاع الإ�رسائيلية التعليق على معلومات ال�صحيفة� ،أ ّكد املتح ّدث با�سم
احلكومة الأملانية لوكالة فران�س بر�س �أن “�إ�رسائيل تدر�س �رشاء غوا�صات جديدة لتحل حم ّل

�أ�سطولها احلايل بحلول عام .140”2027
• قال م�س�ؤول ملف الأغوار ال�شمالية يف حمافظة طوبا�س معتز ب�شارات� ،إن م�ستوطنني من
م�ستعمرتي م�سكيوت و�سلعيت ،ا�ستولوا خالل يومني على �أكرث من ثالثمئة دومن ( 0.3كم،)2
وو�ضعوا فيها �أ�سا�سات ملعر�شات ووحدات ا�ستيطانية ،عالوة على م ّد �أنابيب مياه.141
• انتقد رئي�س احلكومة الإيطالية ماتيو رينزي  Matteo Renziب�شدة قرار اليون�سكو حول
القد�س ،وقال �إن �إيطاليا التي امتنعت عن الت�صويت على القرار �ستعار�ضه يف امل�ستقبل.
وقال رينزي �إنه “ال ميكن اال�ستمرار يف هذه املذكرات التي تهدف ملهاجمة �إ�رسائيل ،مرة يف
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الأمم املتحدة و�أخرى يف اليون�سكو .والقول ب�أن القد�س واليهودية لي�س بينهما عالقة ي�شبه
القول ب�أن ال�شم�س تن�رش الظالم” .و�أ�ضاف�“ :إذا كان ال ب ّد من ك�رس الوحدة الأوروبية حول
هذا املو�ضوع ،فلتك�رس”.142

• دعا مر�شح احلزب اجلمهوري للرئا�سة الأمريكية دونالد ترامب جمهوره يف “�إ�رسائيل” �إىل
اجتماع �شعبي �سيقيمه على مقربة من امل�سجد الأق�صى املبارك ،وذلك احتجاجا ً على قرار
جمل�س اليون�سكو.143
ال�سبت2016/10/22 ،

• يقود رئي�س االئتالف احلكومي الإ�رسائيلي النائب عن الليكود دافيد بيتان ،مبادرة لتقدمي
م�رشوع قانون مينع مبوجبه كل من يحمل املواطنة الإ�رسائيلية الدعوة لفر�ض عقوبات على
“�إ�رسائيل” يف الهيئات وامل�ؤ�س�سات الدولية .ومن يتجاوز القانون �سيتم جتريده من املواطنة
الإ�رسائيلية.144

• اعتقلت ال�رشطة والأجهزة الأمنية الفل�سطينية � 33شخ�صا ً من عائلة واحدة يف مدينة اخلليل،
وذلك بزعم قيام �أفراد من العائلة بالتحري�ض على ال�رشطة وعرقلة عمل �أفرادها خالل
ن�شاطهم ،و�ضبط مركبات غري قانونية ،واالعتداء على رجال الأمن.145
الأحد2016/10/23 ،

• تعهد رئي�س حكومة االحتالل الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ،يف ت�رصيحات �صحفية ،بامل�شاركة
ال�شخ�صية يف نقل الغبار من �أ�سفل امل�سجد الأق�صى ،داعيا ً املجتمع اليهودي �إىل االن�ضمام
�إليه .وقال ي�رسائيل ح�سون ،مدير �سلطة الآثار الإ�رسائيلية�“ ،إن �سلطته قررت بالتن�سيق
مع احلكومة �أن ي�شارك كل �شاب �إ�رسائيلي قبل جتنيده يف اجلي�ش يف عمليات احلفر �أ�سفل
الأق�صى ويف حميطه وداخل البلدة القدمية من القد�س” ،على اعتبار �أنها “مهمة وطنية”.146
• قال الأمني العام للجنة امللكية الأردنية ل�ش�ؤون القد�س عبد اهلل كنعان� ،إن رئي�س الوزراء
الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو وحكومته وكل الإ�رسائيليني ي�رصون على تزوير التاريخ،
و�رسقة الآثار ،وعدم االعرتاف ب�أنه ال يوجد �أي �أثر �سواء للهيكل املزعوم �أو لغريه ،مما له
عالقة باليهود واليهودية حتت الأق�صى �أو بجواره �أو حوله.147
• بثّت �أكرب قناتني �إخباريتني يف التلفزيون الإ�رسائيلي ،الثانية والعا�رشة ،مقابالت ح�رصية
خا�صة من داخل الأرا�ضي العراقية ،وحتديدا ً من منطقتي كرد�ستان العراق واملو�صل،
و�صورا ً للمعارك ال�ضارية التي ت�شهدها الأخرية �ض ّد مقاتلي تنظيم داع�ش ،يف املو�صل.
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•

•

•

•

•

وخالل البث ،تو�سطت املرا�سلة مقاتلي قوات البي�شمركة  ،Peshmergaو�أجرت مقابالت
معهم ورافقتهم �إىل “مناطق القتال”.148
�أكد القيادي يف حركة حما�س �صالح الربدويل �أن ال عالقة حلركته من قريب �أو بعيد باخلالف
الدائر بني رئي�س ال�سلطة رئي�س حركة فتح حممود عبا�س والقيادي املف�صول من فتح
حممد دحالن .و�أو�ضح الربدويل �أن “الذين يريدون الربط بني �إفراج الأجهزة الأمنية يف
غزة عن القيادي يف حركة فتح زكي ال�سكني وال�سماح له بال�سفر للعالج يف اخلارج ،بوجود
�صفقة حلما�س مع دحالن ،م�ضللون لي�س �إال” .و�أ�ضاف قائالً“ :ال�سكني ق�ضى معظم فرتات
مت الإفراج عنه قبل نحو �شهرين ،وتقدم بطلب للعالج يف اخلارج ،وقد ّ
حمكوميته ،وقد ّ
مت
ال�سماح له بذلك”.149
قال حممد دحالن ،ع�ضو املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني� ،إن �إ�رصار رئي�س ال�سلطة
الفل�سطينية حممود عبا�س على عقد امل�ؤمتر ال�سابع حلركة فتح� ،سي�ؤدي �إىل تقزمي احلركة
وتقلي�صها حتى تالئم طموحاته ال�صغرية ،وفق تعبريه .وردا ً على �س�ؤال حول عقد م�ؤمتر
وطني لكل الأطراف الفل�سطينية بهدف �إنهاء اخلالفات� ،أو�ضح دحالن �أن العمل جار ٍ يف هذا
ال�صدد ،منوها ً �إىل �أن م�رص �سيكون لها دو ٌر يف ذلك.150
�أكد ع�ضو املجل�س الثوري حلركة فتح يف القد�س دمييرتي دلياين �أن �أجهزة �أمن ال�سلطة
الفل�سطينية باتت رهن �سيطرة من و�صفهم بـ“املتنفذين” يف احلركة ،ممن ي�سعون للحفاظ
على م�صاحلهم .و�أ�شار دلياين �إىل �أنه علم من خالل و�سائل الإعالم بقرار ف�صله من احلركة،
على خلفية م�شاركته يف لقاء عقده عدد من كوادر وقيادات فتح يف خميم الأمعري قرب
رام اهلل.151
�أر�سلت مديرة منظمة اليون�سكو �إيرينا بوكوفا ر�سالة لوزير التعليم الإ�رسائيلي نفتايل
بينت ،قالت فيها �إنها �ستعمل على منع تزوير التاريخ .وقالت بوكوفا ،يف الر�سالة التي
ن�رشها موقع �صحيفة معاريف الإ�رسائيلية� ،إنها ت�ؤمن “بعالقة ال�شعب اليهودي التاريخية
ب�أر�ض �إ�رسائيل ،والتي متتد لأكرث من � 3,500سنة” ،وتعهدت فيها بالعمل على منع فعاليات
وقرارات “�ض ّد ال�سامية و�ض ّد �إ�رسائيل”.152
قالت �صحيفة ذا �إندبندنت  The Independentالربيطانية �إن “�إ�رسائيل” رف�ضت منح
 115نا�شطا ً بريطانيا ً ت�أ�شريات لدخول �أرا�ضيها منذ بدء �سنة .1532016

الإثنني2016/10/24 ،

• �أكد املتحدث الر�سمي با�سم حركة حما�س �سامي �أبو زهري �أن هناك ات�صاالت عديدة جرت
م�ؤخرا ً بني قيادة احلركة وم�س�ؤولني م�رصيني للت�أكيد على مت�سك حما�س بعالقات “جيدة”
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مع القاهرة ،ورغبتها بتطويرها مبا ي�سهم يف خدمة م�صالح ال�شعب الفل�سطيني واملحافظة
على دور م�رص التاريخي جتاه الق�ضية الفل�سطينية.154
قال وزير الدفاع الإ�رسائيلي �أفيجدور ليربمان �إن “�إ�رسائيل” بحاجة �إىل �شخ�ص �آخر
غري حممود عبا�س ،يكون قادرا ً على التوقيع على اتفاق الو�ضع النهائي معها؛ “نحتاج �إىل
�شخ�ص �آخر قادر على اتخاذ قرار �صعب �سيكون مبثابة هزة �أر�ضية لأنه �سيفتح الباب
�أمام �إ�رسائيل لإقامة عالقات مع الدول العربية” .و�أ�ضاف ،خالل مقابلة مع �صحيفة القد�س
املقد�سية� ،أن “�إ�رسائيل” مل تعد بحاجة �إىل احلروب لتحقيق �أهدافهاَ ،فل ِم تتكلّف على احلروب
ما دامت �أهدافها حتققها الدماء العربية امل�سفوكة يف ظ ّل “ال�شتاء العربي؟” بح�سب تعبريه.
وقال ليربمان“ :لي�س لدينا نيات لبدء حرب جديدة” .و�أ�شار �إىل ا�ستعداد الكيان الإ�رسائيلي
لرفع احل�صار عن قطاع غزة والإ�سهام يف �إعماره ،ب�رشط �أن تتخلى حما�س عن برناجمها
الع�سكري�“ ،سنكون من �أوائل امل�ستثمرين يف مينائهم ،ومطارهم ،ومنطقتهم ال�صناعية”.
وه ّدد ليربمان قائالً �إن “احلرب املقبلة مع القطاع �ستكون مد ّمرة والأخرية لهم”.155
قال وزير احلكم املحلي الفل�سطيني ح�سني الأعرج �إن دولة الكويت ،ومن خالل ال�صندوق
الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية ،قد و ّقعت مع ال�سلطة الفل�سطينية منحة مببلغ
�إجمايل  200مليون دوالر ملختلف القطاعات املت�رضرة يف قطاع غزة ،ك�إ�سهام منها
لإعادة �إعمار غزة ،وكان لقطاع احلكم املحلي الن�صيب الأكرب بعد قطاع الإ�سكان ،مببلغ
 35مليون دوالر ،موزعة على  25بلدية يف قطاع غزة ،حيث �سيتم تنفيذ  62م�رشوعا ً يف
قطاعات فرعية خمتلفة.156
ر�أى الرئي�س ال�سابق ملجل�س الق�ضاء الأعلى الفل�سطيني �سامي �رص�صور �أن قرار �إقالته من
من�صبه يثبت بالدليل القاطع تدخل ال�سلطة الفل�سطينية يف اجلهاز الق�ضائي ،وممار�ستها
�ضغوطا ً عليه.157
دانت نقابة ال�صحفيني الفل�سطينيني ب�شدة� ،إقدام �صحيفة القد�س املقد�سية على �إجراء مقابلة
مع وزير الدفاع الإ�رسائيلي �أفيجدور ليربمان ،ون�رشها يف عددها ال�صادر يوم الإثنني
.1582016/10/24

الثالثاء2016/10/25 ،

• �أعلن �أكرم الرجوب ،حمافظ مدينة نابل�س� ،أن �أجهزة الأمن الفل�سطينية اعتقلت خلية خططت
لـ“تهديد ال�سلم الأهلي” .وقال الرجوب ،يف حديث لوكالة الأنا�ضولّ “ :
مت اعتقال جمموعة
خططت لزعزعة الأمن وال�سلم الأهلي ،وال يزال العمل جاريا ً مبا يخ�ص التحقيق مع املعتقلني،
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•

•

•

•

ومالحقة �آخرين ما زالوا فارين من قب�ضة الأمن” .ونفى الرجوب املعلومات التي قالت �إن
اخللية خططت لتنفيذ اغتياالت بحق ثالثة من قيادات حركة فتح.159
قال املتحدث با�سم حركة فتح �أ�سامة القوا�سمي� ،إن ا�ستهداف الرئي�س حممود عبا�س ،القائد
العام حلركة فتح ،هو ا�ستهداف مبا�رش وخمطط خبيث لت�صفية الق�ضية الفل�سطينية برمتها،
وم�صادرة القرار الوطني الفل�سطيني امل�ستقل ،ومترير م�شاريع روابط القرى اجلديدة.160
�أعلن مدير الدائرة الإعالمية لهيئة ال�ش�ؤون املدنية حممد املقادمة� ،أن اجلانب الإ�رسائيلي
�أبلغ الهيئة مبوافقته على تو�سعة م�ساحة ال�صيد يف �شواطئ و�سط وجنوب قطاع غزة �إىل
ت�سعة �أميال بحرية ،اعتبارا ً من  ،2016/11/1بدالً من امل�ساحة املعمول بها ،والتي تبلغ
�ستة �أميال.161
�أكد رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى امل�ستقيل القا�ضي �سامي �رص�صور �أنه ُطلب منه توقيع
ورقة قبيل توليه املن�صب من باب احرتام الرئي�س ،و�أنها ا�ستخدمت يف وقت الحق على �أنها
ورقة ا�ستقالة .و�شدد �رص�صور على �أنه مل يقدم ا�ستقالته ،و�أن “الورقة التي ُوقعت غري
قانونية ،و�أن من يتحدث على �أنها ورقة ا�ستقالة هو �شخ�ص ال يفقه بالقانون حتى لو قر�أ
الورقة”.162
قال الوزير الإ�رسائيلي ت�ساحي هنغبي �إن �أقوال �أفيجدور ليربمان ل�صحيفة القد�س تعك�س
موقف احلكومة فيما يخ�ص قطاع غزة .م�ؤكدا ً �أن “�إ�رسائيل” م�ستعدة للم�ساعدة يف �إعادة
�إعمار القطاع �إذا �أوقفت حركة حما�س حفر الأنفاق والت�سلح .وتطرق هنغبي �إىل م�س�ألة �إعادة
ال�ضابط هدار جولدن واجلندي �شا�ؤول �آرون قائالً �إن امل�ساعي يف هذا امل�ضمار ما زالت
م�ستمرة من وراء الكوالي�س.163

• ذكرت القناة العربية الثانية �أن ال�رشطة الإ�رسائيلية �أو�صت با�ستئناف ال�سماح لأع�ضاء
الكني�ست اليهود بـ“زيارة” امل�سجد الأق�صى.164
• جاء يف تقرير داخلي ّ
مت تعميمه على جنود اجلي�ش الإ�رسائيلي �أنه كان من املمكن تفادي �إطالق
النار على فل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية يف �أربعة حوادث منفردة ،لو كانت قوات جي�ش الدفاع
قد ت�رصفت ب�شكل �أن�سب خالل هذه احلوادث .وكان فل�سطينيان قد قتال يف هذه احلوادث
و�أ�صيب اثنان �آخران بجروح خطرية.165

• قال موقع واال الإخباري الإ�رسائيلي ،نقالً عن م�صادر فل�سطينية رفيعة امل�ستوى� ،إن
ال�سعودية علّقت حتويل �أموال املعونات لل�سلطة الفل�سطينية يف رام اهلل ،منذ �أكرث من
�ستة �أ�شهر.166
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•

•

•

•

•

•
•

�صوتت جلنة الرتاث العاملي التابعة ملنظمة اليون�سكو ،باالقرتاع ال�رسي ،ل�صالح قرار ي�ؤكد
من جديد على الو�ضع القائم يف امل�سجد الأق�صى كموقع مقد�س لعبادة امل�سلمني .وي�ستخدم
م�رشوع القرار ،م�صطلح “امل�سجد الأق�صى /احلرم ال�رشيف” للإ�شارة �إىل امل�سجد الأق�صى.
كما �شجب القرار التدابري وال�سيا�سات الإ�رسائيلية يف القد�س ،خ�صو�صا ً يف امل�سجد الأق�صى،
التي تهدد حقّ امل�سلمني يف �أداء �شعائرهم الدينية يف م�سجدهم .و�أكد القرار �أي�ضا ً �رضورة
احرتام وحماية الرتاث الثقايف للم�سجد الأق�صى /احلرم ال�رشيف ،على النحو املبني يف الو�ضع
الراهن ،كموقع للم�سلمني للعبادة وكجزء ال يتجز�أ من الرتاث الثقايف العاملي.167
ا�ستنكر  15نائبا ً يف كتلة فتح الربملانية باملجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني ما و�صفوه بتغ ّول
الأجهزة الأمنية يف ال�ضفة الغربية .وح ّمل بيان� ،أ�صدره النواب ،الرئي�س حممود عبا�س
امل�س�ؤولية الكاملة عن �سوء ا�ستخدام ال�سلطة والأجهزة الأمنية يف قمع احلريات .كما عزا
البيان ات�ساع اخلالفات الداخلية يف فتح �إىل �سيا�سة عبا�س واملقربني منه.168
ك�شف املكتب الوطني املكلف من احلكومة الفل�سطينية مبتابعة ملف �إعادة �إعمار
قطاع غزة عن و�صول دفعة جديدة من املنحة الكويتية لأ�صحاب املنازل املدمرة خالل
العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة .وقال ب�شري الري�س ،م�ست�شار رئي�س الوزراء الفل�سطيني
ل�ش�ؤون الإعمار� ،إن منحة بقيمة  16.685مليون دوالر و�صلت خزينة وزارة املالية ،و�سيتم
توزيعها على  547م�ستفيداً ،وهي الدفعة الثالثة والأخرية من عدد امل�ستفيدين الإجمايل.169
�أعلن االحتاد العام للموظفني العرب يف وكالة الأونروا ف�شل احلوار مع �إدارة الأونروا،
والبدء يف �سل�سلة من اخلطوات الت�صعيدية ،وذلك بعد �أيام من احلوار املكثف بني اجلانبني.
وقال رئي�س احتاد العاملني يف الأونروا �سهيل الهندي� ،إن االحتاد قرر �إغالق املقرات الرئي�سية
للوكالة يف ال�ضفة وغزة ليومني.170
تعقيبا ً على مبادرة الأمني العام حلركة اجلهاد الإ�سالمي رم�ضان عبد اهلل ،قال ع�ضو اللجنة
املركزية حلركة فتح عزام الأحمد ل�صوت فل�سطني� ،إن “حركة فتح ال متانع النقاط التي
جاءت بها املبادرة ،لكن الكرة لي�ست يف يدها” ،داعيا ً حركة اجلهاد �إىل البحث عمن مل يطبق
هذه النقاط ومينع حكومة الوفاق من القيام بعملها يف قطاع غزة.171
�أعلن رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ا�ستدعاء ال�سفري الإ�رسائيلي لدى اليون�سكو
للت�شاور� ،إثر قرار ت�صويت جديد حول �رشقي القد�س املحتلة.172
ذكرت �صحيفة ه�آرت�س� ،أن هناك ارتفاعا ً قيا�سيا ً يف �أعداد امل�ستوطنني الذين اقتحموا
امل�سجد الأق�صى خالل الأعياد اليهودية .وبح�سب ال�صحيفة؛ ف�إن ثالثة �آالف م�ستوطن
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اقتحموا الأق�صى خالل فرتة الأعياد ،وهي زيادة غري م�سبوقة مقارنة ب�سنوات �سابقة،
م�شري ًة �إىل �أنه خالل عيد العر�ش لوحده اقتحم  1,600م�ستوطن امل�سجد .و�أ�شارت �إىل �أن
� 11ألف م�ستوطن اقتحموا امل�سجد الأق�صى منذ بداية �سنة  ،2016وهو رقم قيا�سيّ ،
مت
ك�رسه فقط ملرة واحدة خالل �سنة  2014باقتحام  11,754م�ستوطناً ،وهو رقم مل ي�سجل
منذ .1731967

• قررت النيابة العامة الإ�رسائيلية� ،إغالق ملف التحقيق �ض ّد اثنني من جنود االحتاللَ ،قتَال
ال�شهيدين ال�شقيقني مرام �أبو �إ�سماعيل و�إبراهيم طه ،عند حاجز قلنديا يف .1742016/4/27
• �أفادت القناة العربية الثانية ب�أن نحو � 78ألف �إ�رسائيلي دخلوا �سيناء لق�ضاء عطلة الأعياد
خالل �شهر ت�رشين الأول� /أكتوبر .1752016
• �أكد ديفيد فريدمان  ،David Friedmanم�ست�شار مر�شح الرئا�سة الأمريكية دونالد ترامب،
�أن امل�ستعمرات الإ�رسائيلية يف ال�ضفة الغربية املحتلة لي�ست غري �رشعية ،م�شريا ً �إىل �أن هذا
موقف ي�شاركه به ترامب ،م�ضيفا ً �أن املر�شح يعرتف بالقد�س عا�صمة لـ“�إ�رسائيل” .وقال
لوكالة فران�س بر�س ،بعد جتمع لأن�صار ترامب يف القد�س� ،إن لدى املر�شح اجلمهوري
“�شكوكا ً عميقة” حيال فر�ص ح ّل الدولتني لإنهاء النزاع الإ�رسائيلي الفل�سطيني.176
اخلمي�س2016/10/27 ،

• �أكد رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س وجوب حتقيق امل�صاحلة الوطنية الفل�سطينية،
و�إزالة �أ�سباب االنق�سام من خالل ت�شكيل حكومة وحدة وطنية ،و�إجراء االنتخابات .جاء ذلك
يف �أثناء غداء عمل �أقامه وزير خارجية قطر ال�شيخ حممد عبد الرحمن �آل ثاين يف الدوحة،
مب�شاركة رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل ،ورئي�س الوزراء الفل�سطيني
ال�سابق �إ�سماعيل هنية .و ّ
مت خالل اللقاء الت�أكيد على �رضورة ا�ستئناف احلوار بني حركتي
فتح وحما�س .وقالت حركة حما�س �إن قيادة احلركة عر�ضت خالل اللقاء مع الرئي�س عبا�س
ر�ؤية متكاملة لتحقيق امل�صاحلة .و�أ�شارت احلركة ،يف ت�رصيح �صحفي� ،إىل �أن اللقاء جاء
برعاية قطرية ،و�أكدت على التم�سك مببد�أ ال�رشاكة الوطنية يف خمتلف املواقع وامل�س�ؤوليات
والقرار ،من خالل حكومة الوحدة الوطنية ،واملجل�س الت�رشيعي ،ومنظمة التحرير
الفل�سطينية.177
• قال رئي�س �سلطة املياه مازن غنيم �إن مو�ضوع املياه الفل�سطينية هو ملف �سيا�سي بامتياز،
و�إنه �آن الأوان لرفع الظلم الإن�ساين عن ال�شعب الفل�سطيني .وقال غنيم يف كلمته �أمام امل�ؤمتر
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الدويل اخلا�ص “املياه العربية حتت االحتالل” يف القاهرة� ،إن “�إ�رسائيل” تفر�ض ح�صارا ً
مائيا ً جائرا ً على ال�شعب الفل�سطيني ،و�أو�ضح غنيم �أن  %97من اخلزان اجلويف ال�ساحلي
يف قطاع غزة غري �صاحلة لال�ستخدام الآدمي و�سينهار اخلزان �سنة  2020وفق التقارير
الدولية.178
• قدمت النيابة العامة الإ�رسائيلية الئحة اتهام �إىل املحكمة املركزية يف القد�س اتهمت فيها ال�شاب
حممد مو�سى عبا�سي ،من ر�أ�س العمود يف القد�س املحتلة ،بالتخطيط لتنفيذ عملية �إطالق
نار ،ون�رش تعليقات يف �صفحته على الفي�سبوك تدعو لتنفيذ عمليات .وبح�سب ال�شاباك ف�إن
“عبا�سي م�ؤيد حلركة حما�س وكان �ضالعا ً يف عدد من عمليات �إلقاء زجاجات حارقة و�إطالق
مفرقعات و�إلقاء حجارة باجتاه قوات الأمن و�سيارات �إ�رسائيلية”.179

• قال رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو �إن “حماربة �أعدائنا مل تنته ِ بعد ،ولكن
ينبغي �أن �أذ ّكر ب�أنه طر�أت يف هذا ال�سياق حتوالت مرحب بها ،بع�ض الدول العربية التي
حاربتنا �سابقا ً ولي�س فقط تلك التي �صنعت ال�سالم معنا ،تدرك اليوم �أنها تقف معنا يف نف�س
اخلندق”.180
اجلمعة2016/10/28 ،

• ذكرت �صحيفة ه�آرت�س �أن وزير الدفاع الإ�رسائيلي �أفيجدور ليربمان �أوعز للجي�ش بتح�ضري
خطة تنفيذية الحتالل قطاع غزة ،ومتابعة ما يجري من معارك قا�سية يف املو�صل لال�ستفادة
منها حلظة احلرب املقبلة ،بعد جناح تنظيم داع�ش يف حفر �أنفاق �ضخمة.181
• رف�ض علماء �آثار �إ�رسائيليون وعامليون ،مزاعم �سلطة الآثار الإ�رسائيلية ،عن رقعة “ ّ
مت
اكت�شافها” م�ؤخراً ،مكتوب عليها ا�سم “القد�س” باللغة العربية ،وتعود ح�سب االدعاء �إىل
� 700سنة قبل امليالد ،وهي الرقعة التي ل ّوح بها رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو
ليهاجم فيها قرار اليون�سكو .فقد �شكك عامل الآثار الإ�رسائيلي الربوفي�سور �أهارون مئري
 ،Aharon Meirيف م�ؤمتر “جتديدات يف علم �آثار القد�س” ،يف �أ�صالة الرقعة .وهاجم �سلطة
الآثار على قرارها ن�رش الك�شف عن الرقعة مع �أنه ،على ح ّد قوله“ ،وا�ضح م�سبقا ً �أنها
�ستكون مو�ضع خالف”.182
• ك�شف �صحفي �إ�رسائيلي عن حديث �صحفي ملر�شحة الرئا�سة الأمريكية هيالري
كلينتون يف �سنة  ،2006تقول فيه �إن االنتخابات الفل�سطينية التي �أجريت يف تلك ال�سنة،
وفازت فيها حركة حما�س ،كانت “خط�أ فادحا ً” .وقال ال�صحفي يف �صحيفة جوي�ش بر�س
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� The Jewish Pressإيلي ت�شوم�سكي � Eli Chomskyإن احلوار عبارة عن ت�سجيل رف�ضت
ال�صحيفة ن�رشه تفاديا ً لإحراج �أي طرف .وجاء يف حديث كلينتون الذي ك�شفه ال�صحفي“ :ال
�أرى �أنه كان من املجدي بالن�سبة �إلينا املطالبة ب�إجراء االنتخابات يف الأرا�ضي الفل�سطينية،
وما دمنا طالبنا بهذه االنتخابات ف�إنه كان من الأجدر بنا التحقق من قدرتنا على حتديد اجلهة
التي �ستفوز بها”.183
• ذكرت �صحيفة ه�آرت�س �أن عدد املنازل التي دمرتها ال�سلطات الإ�رسائيلية خالل عام يف
املناطق ج يف ال�ضفة الغربية بلغت  780منزالً .و�أو�ضحت ال�صحيفة� ،أن عدد الأ�شخا�ص
الذين فقدوا منازلهم نتيجة ذلك بلغ � 1,129شخ�صاً ،م�شري ًة �إىل �أن عدد املنازل التي ّ
مت
تدمريها يف املنطقة ج يف �سنة  2015بلغ  453منزالً ،ما ت�سبب بفقد  580فل�سطينيا ً �أماكن
�سكنهم .وت�شري ال�صحيفة �إىل ازدياد عدد املباين التي ّ
مت هدمها يف القد�س والتي بلغت
مت تدمريها يف القد�س يف �سنة  ،2015ما �أدى لفقد  164مقد�سيا ً
 125منزالً ،مقارنة بـ  78منزالً ّ
منازلهم ،مقارن ًة بـ � 108أ�شخا�ص يف �سنة .1842015
• قال قائد �سالح الرب يف جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي اجلرنال كوبي باراك ،يف حديث ملوقع
واال العربي ،حول ميدان القتال امل�ستقبلي واحلرب مع حما�س“ :قد يحدث ذلك غداً ،وقد
يحدث ذلك بعد � 3سنوات ،اليوم ال نرى حافزيه ملعركة قادمة من جهة حما�س ،لكن كما ر�أينا
يف الأ�سابيع الأخرية� ،صاروخا ً من منظمة �صغرية مع قتلى� ،أو على مبنى �سكني� ،أو على
رو�ضة �أطفال قد يغري االجتاه بالكامل ،هذا هو احلال يف ال�رشق الأو�سط ،قد ي�شتعل يف �أي
حلظة”.185
ال�سبت2016/10/29 ،

• �أ�صيب الفل�سطيني �أحمد �أمني حامد بجراح خطرية� ،إثر �إطالق قوات االحتالل النار على
�سيارته ،قرب بلدة عني يربود� ،رشق مدينة رام اهلل .وزعمت و�سائل �إعالم عربية �أن �إطالق
النار جاء عقب حماولته تنفيذ عملية دع�س لعدد من جنود االحتالل.186
• طالب ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خليل احلية بت�رسيع خطوات تخفيف احل�صار
عن غزة ،يف ظ ّل تعنت االحتالل وت�شديده احل�صار على غزة ،وتقلي�ص عدد ال�شاحنات املدخلة
للقطاع �إىل الن�صف .كما ك�شف احلية �أن الرئي�س حممود عبا�س مت�سك مبواقفه ال�سابقة خالل
االجتماع الذي عقده يف قطر مع رئي�س املكتب ال�سيا�سي خالد م�شعل ونائبه �إ�سماعيل هنية.187
• قالت حركة اجلهاد الإ�سالمي �إنها تلقت ردودا ً �إيجابية من كافة القوى والف�صائل الوطنية
والإ�سالمية ،مبا فيها حركة فتح ،حول املبادرة التي تقدم بها الأمني العام للحركة رم�ضان
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عبد اهلل ،لإنهاء االنق�سام ومعاجلة امل�أزق الذي متر به الق�ضية الفل�سطينية .وذكر داود �شهاب،
املتحدث الر�سمي با�سم احلركة� ،إن حركة فتح مل تبلغنا موقفها الر�سمي من املبادرة حتى
اللحظة ،لكن �شخ�صيات قيادية فيها رحبت باملبادرة ووافقت عليها.188
بي تقرير اال�ستيطان الأ�سبوعي ال�صادر عن املكتب الوطني للدفاع عن الأر�ض ومقاومة
• ّ
اال�ستيطان التابع للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية �أن االحتالل هدم  166مبنى
يف القد�س منذ بداية �سنة  ،2016بينها � 112شقة و 54مبنى ا�ستخدمت كمحال جتارية
وخمازن.189
• �أحيا الآالف من فل�سطينيي  1948ذكرى مرور �ستني عاما ً على جمزرة كفر قا�سم .وانطلقت
م�سرية حا�شدة يف و�سط مدينة كفر قا�سم ،يتقدمها �أع�ضاء عرب يف الكني�ست الإ�رسائيلي،
وممثلي حركات وم�ؤ�س�سات عربية.190
الأحد2016/10/30 ،

• ا�ست�شهد �شاب فل�سطيني بر�صا�ص االحتالل بزعم حماولته تنفيذ عملية دع�س قرب بلدة
بيت �أمر �شمايل اخلليل� ،أ�سفرت عن �إ�صابة ثالثة من اجلنود بجروح طفيفة.191
• قال املدير العام لدائرة امليزانية العامة يف وزارة املالية الفل�سطينية برام اهلل فريد غنام لـقد�س
بر�س�“ :إن اململكة ال�سعودية مل تدفع منذ �سبعة �أ�شهر التزاماتها ال�شهرية مليزانية ال�سلطة،
والتي ُتقدر قيمتها بـ  140مليون دوالر �أمريكي”.192
• �أبدى رئي�س جلنة اخلارجية والأمن التابعة للكني�ست الإ�رسائيلي �آيف ديخرت معار�ضته
ال�شديدة لإقامة ميناء بحري يف قطاع غزة دون جتريد القطاع من ال�سالح �أوالً.193
• ّ
مت الك�شف عن �أن احلكومة الإ�رسائيلية د�شنت قبل �أيام م�رشوع “وجه القد�س” ،من خالل
و�ضع حجر الأ�سا�س للم�رشوع الذي تقدر تكاليفه بنحو  350مليون دوالر .و�شارك يف
مرا�سيم التد�شني كل من وزير املوا�صالت الإ�رسائيلي ي�رسائيل كات�س ،وما ي�سمى بوزير
�ش�ؤون القد�س ،زئيف �ألكني ،ورئي�س بلدية االحتالل ،نري بركات .و�سيبنى امل�رشوع
على م�ساحة  211دومنا ً (� 211ألف م ،)2يف مدخل غربي القد�س ،قريبا ً من جممع البنايات
احلكومية الإ�رسائيلية ،و�سيحتوي على مراكز جتارية ،ومراكز �سياحية ،وفنادق ،ومراكز
ترفيه ،ومركز م�ؤمترات ،بتكلفة �إجمالية قدرها  2.5مليار دوالر �أمريكي؛ �سيبنى فيه
 24برجاً 14 ،منها بـ  24طابقاً ،و 9منها بـ  9طوابق ،ويرمي امل�رشوع �إىل توفري نحو
� 40ألف مكان عمل جديد.194
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• �أو�ضحت درا�سة �إح�صائية� ،أعدها مركز القد�س لدرا�سات ال�ش�أن الإ�رسائيلي والفل�سطيني،
�أن عدد �شهداء انتفا�ضة القد�س التي انطلقت يف ت�رشين الأول� /أكتوبر  ،2015بلغ � 262شهيداً.
و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن حمافظة اخلليل ت�صدرت قائمة املحافظات التي قدمت �شهداء خالل
االنتفا�ضة ،حيث قدمت � 78شهيداً ،تليها القد�س بـ � 57شهيداً ،فيما �سجلت حمافظات قطاع
غزة � 36شهيداً .وعن التوزيعة الف�صائلية ظلت فئة امل�ستقلني تزيد عن حاجز  %60من �أعداد
ال�شهداء ،مع بلوغ ن�سبة املنظمني بالف�صائل الفل�سطينية من ال�شهداء بنحو  ،%23والباقي من

�أن�صار الف�صائل.195
الإثنني2016/10/31 ،

• ا�ست�شهد ال�رشطي الفل�سطيني حممد عبد اخلالق تركمان ،من بلدة قباطية جنوبي جنني،
ويعمل يف ال�رشطة اخلا�صة برام اهلل ،و�أ�صيب ثالثة جنود �إ�رسائيليني ،خالل عملية �إطالق
نار على حاجز ع�سكري قرب م�ستعمرة بيت �إيل �شمال �رشقي مدينة البرية.196
• �أكد النائب الأول لرئي�س املجل�س الت�رشيعي �أحمد بحر� ،أن احلل الوحيد لإنقاذ الق�ضية
الفل�سطينية يكمن بالتوحد خلف م�رشوع املقاومة والتم�سك بالثوابت الوطنية حتى زوال
االحتالل من �أر�ضنا .وك�شف بحر عن تنكر ال�سلطة الفل�سطينية لتطبيق ما يتم االتفاق عليه
من مبادرات وحوارات عقدت يف مكة والدوحة والقاهرة ،م�شريا ً �إىل �أن امل�شكلة لي�ست يف
االتفاق بل يف تنفيذ ما يجري االتفاق عليه.197
• اتهم القيادي يف حركة حما�س م�شري امل�رصي حركة فتح والرئي�س حممود عبا�س مبحاولة
“التفرد بالق�ضية الفل�سطينية و�رسقتها بعيدا ً عن ال�شعب الفل�سطيني” .و�أكد امل�رصي �أن
“ال�شعب الفل�سطيني قدم خالل خمتلف مراحل مواجهته لالحتالل من الت�ضحيات البطولية
الكثري ،و�أنه ي�ستحق رئي�سا ً يف م�ستوى تلك الت�ضحيات” .وقدم امل�رصي �صورة قامتة ملرحلة
رئا�سة حممود عبا�س لل�شعب الفل�سطيني .لكن امل�رصي �أكد �أن “كل ذلك �ش�أن فل�سطيني
داخلي ،لن ت�سمح حما�س لأي طرف خارجي بالتدخل فيه� ،أو حماولة فر�ض رئي�س يف مواقع
ال�سلطة �أو يف املنظمة”.198
• قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ،يف خطابه بافتتاح الدورة ال�شتوية للكني�ست
الإ�رسائيلي� ،إن كثريا ً من الدول العربية “مل تعد ترى �إ�رسائيل عدوا ً” ،و�أ�ضاف �أن طريق
ال�سالم ال يتحقق بالتنازالت ،و“�سيجر العا ُ
مل العربي الفل�سطينيني �إىل ال�سالم ولي�س

العك�س”.199
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•
•

•

•

قالت جمعية حماربة ال�رسطان الإ�رسائيلية �إن يف “�إ�رسائيل” � 200ألف مري�ض بال�رسطان،
حيث تبلغ الزيادة ال�سنوية � 30ألف حالة.200
قال رئي�س اجلمهورية اللبنانية املنتخب مي�شال عون ،يف خطاب الق�سم ،عن ال�رصاع مع
“�إ�رسائيل”“ :لن ن�ألو جهدا ً ولن نوفر مقاوم ًة ،يف �سبيل حترير ما تب ّقى من �أرا�ض ٍ لبنانية
حمتلّة ،وحماية وطننا من عد ٍّو مل يزل يطمع ب�أر�ضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية”� ،أما فيما
يتعلق بالالجئني الفل�سطينيني فـ“جنهد دوما ً لتثبيت حقّ العودة ولتنفيذه”.201
البدء بتطبيق قرار �سابق لوزارة الرتبية والتعليم الأردنية بعدم ال�سماح للمعلمني من قطاع
غزة ،والذين ي�سكنون يف خميم جر�ش (خميم غزة) ،ويقيمون �إقامة دائمة يف الأردن منذ
عقود ،من العمل يف التدري�س والإدارة باملدار�س اخلا�صة ،باعتبار هذه املهن “مغلقة” على
الأردنيني فقط.202
�أفاد تقرير ب�أن امللياردير الأمريكي اليهودي �شيلدون �أديل�سون Sheldon Adelson
تربع مببلغ  25مليون دوالر ملجموعة �سوبر باك  Super PACخم�ص�صة لهزمية احلملة
االنتخابية لهيالري كلينتون .وقال م�صدر لـفوك�س نيوز  Fox Newsب�أن �أديل�سون
يدر�س التربع مببلغ  25مليون دوالر �إ�ضايف مع دخول ال�سباق �إىل البيت الأبي�ض �أيامه
الأخرية.203
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