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الثالثاء2016/11/1 ،

•
•

•

•

•

•

قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س �إن اللجنة املركزية حلركة فتح قررت ،خالل
اجتماعها يف رام اهلل ،وبالإجماع ،عقد امل�ؤمتر ال�سابع للحركة يوم الثالثاء .12016/11/29
قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،خالل م�ؤمتر �صحفي عقده مع نظريه
الإيطايل �سريجيو ماتاريال  Sergio Mattarellaيف بيت حلم� ،إن الت�سوية ال�سلمية هو هدفنا
اال�سرتاتيجي ،وهو م�صلحة للجميع ،و�إن “مفتاح ال�سالم هو �إنهاء االحتالل الإ�رسائيلي،
ورفع الظلم التاريخي الواقع على �شعبنا ،لتعي�ش الدولتان ،فل�سطني و�إ�رسائيل ،ب�أمن
وا�ستقرار و�سالم وجوار ح�سن”.2
�أوعز وزير املوا�صالت الإ�رسائيلي ي�رسائيل كات�س بتمديد ّ
خط القطار ال�رسيع الذي يربط
بني تل �أبيب وغربي القد�س لي�صل �إىل حائط الرباق .ومن �أجل تنفيذ هذا املخطط ،يتعني
حفر نفق بطول كيلومرتين ،بعمق ثمانني مرتا ً حتت �سطح الأر�ض ويلتف حول البلدة
القدمية ،ويكون امتدادا ً لنفق ي�صل حاليا ً �إىل مركز املدينة ،وحتديدا ً عند “مباين الأمة” يف
غربي القد�س.3
ح ّل جمل�س الوزراء الفل�سطيني ،خالل جل�سته الأ�سبوعية ،عدة جمال�س بلدية يف
ال�ضفة الغربية ،و�صادق على ت�شكيل جلان لتقوم مبهام جمال�س تلك الهيئات املحلية املنحلة،
�إىل حني �إجراء االنتخابات املحلية.4
قال وزير العمل الفل�سطيني م�أمون �أبو �شهال �إن احلكومة الفل�سطينية كانت تتوقع تلقي
 1.3مليار دوالر يف �سنة  2015لكنها مل ت�ستلم �سوى  700مليون دوالر .وبح�سب �أبو �شهال
ف�إن �إجمايل ما تلقته احلكومة من م�ساعدات دولية منذ بداية  2016مل يتجاوز  300مليون
دوالر ،م�شريا ً �إىل �أنها تعتمد حاليا ً على ال�رضائب والر�سوم واملقا�صة ،وتدفع بالكاد رواتب
موظفيها.5
قالت حركة حما�س �إن الرئي�س حممود عبا�س رف�ض ر�ؤيتها للم�صاحلة ،و�أ�رص على مواقفه،
خالل لقائه برئي�س املكتب ال�سيا�سي للحركة خالد م�شعل يف قطر يف  .2016/10/27و�أفاد
القيادي يف احلركة �إ�سماعيل ر�ضوان ب�أن حما�س ا�ستجابت للدعوة القطرية من �أجل حتقيق
امل�صاحلة ،وقدمت ر�ؤية متكاملة لتحقيقها ،و�أكدت �أنها لي�ست بحاجة حلوار جديد و�إمنا
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لآليات عملية لتطبيقها على الأر�ض .و�أ�شار ر�ضوان �إىل �أن لقاء الدوحة “مل ُيحقق �أي اخرتاق
يف مو�ضوع امل�صاحلة”.6
• قدمت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين ،التما�سا ً للنيابة الع�سكرية الإ�رسائيلية ال�سرتجاع
جثامني � 23شهيدا ً فل�سطينيا ً من �سكان ال�ضفة الغربية املحتلة ،بينهم � 4شهيدات.7
• يعاين �أهايل خميم خان ال�شيح لالجئني الفل�سطينيني يف ريف دم�شق من تبعات فقدان املواد
الطبية العاجلة ،وحليب الأطفال ،واملواد الغذائية الأ�سا�سية بعد نفاذ �أ�سواق املخيم من جميع
املواد الطبية والغذائية ب�شكل كامل ،ب�سبب احل�صار امل�شدد الذي يفر�ضه اجلي�ش ال�سوري
على املخيم منذ مطلع ت�رشين الأول� /أكتوبر .82016
الأربعاء2016/11/2 ،

•

•
•

•

دعا رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل �إىل �إيجاد مرجعية م�شرتكة موحدة
للداخل واخلارج الفل�سطيني حتت مظلة منظمة التحرير الفل�سطينية ،مبينا ً �أن احلركة تريد
�أن تعمل مع �رشكاء �أقوياء موحدين للعمل من �أجل م�صلحة فل�سطني .وطرح م�شعل يف ر�ؤيته
مل�ستقبل فل�سطني عدة ا�سرتاتيجيات تتمثل يف ال�رشاكة الوطنية وا�ستعادة الوحدة ،وم�رشوع
املقاومة ،وكذلك �إيجاد ا�سرتاتيجية �سيا�سية وطنية م�شرتكة با�سم “امل�رشوع الوطني”،
�إ�ضافة �إىل وجود مرجعية وطنية م�شرتكة للداخل واخلارج الفل�سطيني ،والت�صدي للملفات
ال�ساخنة ب�شكل موحد.9
دعا الناطق الر�سمي با�سم رئا�سة ال�سلطة الفل�سطينية نبيل �أبو ردينة بريطانيا ب�إعادة تقييم
وعد بلفور ،وت�صحيح اخلط�أ التاريخي الذي �سيبقى و�صمة عار يف جبني الإن�سانية.10
�أكدت حركة حما�س ،يف الذكرى الـ  69لوعد بلفور امل�ش�ؤوم� ،أنها لن تتنازل عن ذرة تراب
واحدة من فل�سطني ،م�شددة على مت�سكها بحق العودة �إىل فل�سطني كل فل�سطني ،و�أنها لن
ت�سمح لأحد ٍ كائنا ً من كان �أن يتنازل عن “حقنا الفردي واجلماعي يف العودة” .و�شددت
احلركة على عدم اعرتافها بالكيان الإ�رسائيلي� ،أو ب�أي اتفاق يعرتف بالكيان.11
قال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س حممود الزهار ،خالل كلمة له يف م�ؤمتر “الأمن
القومي الفل�سطيني الرابع” الذي عقد يف مدينة غزة� ،إن امتالك املقاومة الفل�سطينية يف ال�ضفة
الغربية املحتلة لإمكانيات نظريتها يف قطاع غزة ،من �ش�أنه �أن “يح ّرر فل�سطني خالل 24

�ساعة”.12
• قال رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو ،خالل لقائه مع الرئي�س الإيطايل �سريجيو
ماتاريال� ،إن “حماوالت اليون�سكو الرامية �إىل حمو الت�أريخ اليهودي ما هي �إال حماولة

472

ت�شرين الثاين /نوفمرب 2016

ل�سوق اال ّدعاء ب�أنه ال توجد يف احلقيقة �أي �صلة تربط اليهود ب�أرا�ضينا� .إن هذا اال ّدعاء
لي�س باطالً ب�شكل ملمو�س فح�سب بل �إنه يعيق ال�سعي لتحقيق ال�سالم” .و�أ�ضاف نتنياهو
لب ال�رصاع هو الرف�ض الفل�سطيني بقبول دولة يهودية ،و�أنه يعتقد “�أن الرتكيز على
�أن ّ
امل�ستوطنات ي�شكل خط�أ” .و�أ�شار �إىل �أن هناك “دوالً عربية كثرية مل ت ُعد تعترب �إ�رسائيل عدوا ً
لها ،بل �صارت تعتربها حليفاً ،بل وحليفا ً حيويا ً على �صعيد مكافحة الإرهاب الذي ميار�سه
الت�شدد الإ�سالمي بقيادة �إيران �أو داع�ش”.13
• ر�صدت املنظمة العربية حلقوق الإن�سان يف بريطانيا  74حالة اعتقال وا�ستدعاء ،خالل
�شهري �أيلول� /سبتمرب وت�رشين الأول� /أكتوبر  ،2016قامت بها �أجهزة �أمن ال�سلطة يف
ال�ضفة الغربية �ض ّد طلبة اجلامعات على خلفية عملهم النقابي امل�رشوع .و�أو�ضحت املنظمة
�أن “عمليات االعتقال قادها جهازا الوقائي واملخابرات بواقع  38حالة اعتقال نفذتها
املخابرات و 36حالة نفذها الوقائي”.14
اخلمي�س2016/11/3 ،

•

•

•

•

�أعلنت وزارة ال�صحة الفل�سطينية عن ا�ست�شهاد معن نا�رص الدين �أبو قرع ،بعد �إطالق النار
عليه من قوات االحتالل ،بدعوى حماولته تنفيذ عملية طعن ،بالقرب يف م�ستعمرة عوفرا،
�رشق رام اهلل .كما �أ�صيب جندي �إ�رسائيلي واحد يف عملية �إطالق نار وقعت بالقرب من
طولكرم.15
قطعت ال�سلطة الفل�سطينية رواتب موظفني حم�سوبني على القيادي املف�صول يف حركة
فتح حممد دحالن ،وو�صف م�س�ؤولون يف فتح ،مقربون من دحالن يف قطاع غزة ،الأمر
بالـ“جرمية”.16
قال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خليل احلية �إن احلركة �ستعمل على �إجناح الر�ؤية
امل�رصية اجلديدة واخلطوات الإيجابية التي يجري التح�ضري لها جتاه قطاع غزة .و�أعرب
احلية عن �أمله �أن تكلل اجلهود امل�رصية بالنجاح ،خ�صو�صا ً و�أنها ت�أتي يف �إطار التخفيف من
وط�أة احل�صار املفرو�ض على �سكان القطاع على ال�صعيدين االقت�صادي وحركة الأفراد.17
�صادق وزير اجلي�ش الإ�رسائيلي �أفيجدور ليربمان على تو�صية رئي�س هيئة الأركان العامة
للجي�ش الإ�رسائيلي غادي �آيزنكوت ب�إحداث تغيريات على الهرم القيادي للجي�ش .ومن �أبرز
التغيريات :تعيني قائد املنطقة ال�شمالية احلايل �أفيف كوخايف  Aviv Kochaviنائبا ً لرئي�س
هيئة الأركان ،خلفا ً ليائري جوالن ،وتعيني عميكام نوركني ،الذي كان يف من�صب نائب رئي�س
�شعبة التخطيط باجلي�ش ،قائدا ً جديدا ً ل�سالح اجلو ،خلفا ً لأمري �إي�شل.18
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•	�أكد مفتي القد�س والديار الفل�سطينية ال�شيخ حممد ح�سني �أنه ال يحق لرئي�س بلدية االحتالل
يف القد�س وال لغريه التدخل يف �ش�ؤون عبادة امل�سلمني ،م�شددا ً على �أن الأذان من �شعائر
الإ�سالم .وقال رئي�س الهيئة الإ�سالمية العليا ال�شيخ عكرمة �صربي�“ :سيبقى �صوت الأذان
مرتفعا ً فوق م�آذن الأق�صى وامل�ساجد الأخرى يف فل�سطنيَ ...م ْن يدعي �أنه ينزعج من رفع
الأذان عليه �أن يرحل”.
وكان رئي�س بلدية االحتالل يف القد�س نري بركات �أوعز ملدير عام البلدية ببلورة �سيا�سة
ترمي �إىل �إ�سكات �صوت الأذان من امل�ساجد يف الأحياء الفل�سطينية ،بعد �ضغوط مار�سها
م�ستوطنون يف �رشقي القد�س ،وخ�صو�صا ً من م�ستعمرة ب�سجات زئيف.19
• ّ
مت الك�شف عن زيارة قام بها مندوب “�إ�رسائيل” الدائم لدى الأمم املتحدة داين دانون لإمارة
دبي خالل الأيام الثالثة الأوىل من ت�رشين الثاين /نوفمرب  ،2016حيث �شارك يف م�ؤمتر دويل
تناول م�سائل تتعلق بالتطوير العاملي ،باعتباره رئي�س اللجنة القانونية التابعة للأمم املتحدة.
كما �شارك يف امل�ؤمتر حاكم دبيحممد بن را�شد �آل مكتوم.20
اجلمعة2016/11/4 ،

• قررت �سلطات االحتالل حظر �آذان الفجر عرب مكربات ال�صوت اخلارجية يف ثالثة م�ساجد
ببلدة �أبو دي�س� ،رشقي القد�س.21
• �شدد رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،خالل م�ؤمتر �صحفي عقده مع احلاكم العام
لكندا ديفيد جون�ستون  ،David Johnstonعلى جدية القيادة الفل�سطينية يف �صنع “ال�سالم”
على �أ�سا�س ح ّل الدولتني.22
�صح ما تردد من �أخبار عن قطع
• قال زكريا الأغا ،ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح� ،إنه �إذا ّ
رواتب عدد من العاملني يف ال�سلطة الفل�سطينية ،خالفا ً لقانون اخلدمة املدنية“ ،ف�إن هذا
القرار خاطئ ومرفو�ض مهما كانت مربراته” .و�أكد �أن �سيا�سة قطع الرواتب “هو �إجراء غري
�إن�ساين بالإ�ضافة لكونه غري قانوين”.23
• ك�شفت اجلامعة الإ�سالمية يف غزة �أن الطالب �أحمد ال�رشفا ،خريج ق�سم تكنولوجيا الو�سائط
املتعددة وتطوير الويب يف كلية تكنولوجيا املعلومات ،متكن ،من خالل ت�صميم حديث� ،أن
ي�أخذ ال�شخ�ص حيث �شاء (يف العامل االفرتا�ضي) دون �أن يغادر غرفته �أو حتى �رسيره.
ومل يعد يحتاج امل�سافر الذي يريد �أن يقوم بجولة �سياحية للتعرف على معامل عديدة يف
العامل وبع�ض املدن ال�شهرية� ،سوى هاتف ذكي ،ونظارة ذكية ،و�أحد تطبيقات فينيك�س
.24Phoenix
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• قال مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية التابع للأمم املتحدة (�أوت�شا) �إن عدد املباين التي تربعت
بها جهات مانحة وهدمت �أو �صودرت منذ مطلع  2016ي�صل �إىل  273مبنى� ،أي بزيادة
 %150عن �سنة .252015
• يف حفل جلمع التربعات ل�صالح اجلي�ش الإ�رسائيلي ،والذي تنظمه ب�شكل �سنوي منظمة
�أ�صدقاء جي�ش الدفاع الإ�رسائيلي )Friends of the Israel Defense Forces (FIDF
الأمريكية ،جرى جمع  38مليون دوالر ،مقارنة مع  34مليون دوالر جمعت يف �سنة ،2015
و 14مليون دوالر يف �سنة .262012
ال�سبت2016/11/5 ،

• ذكرت القناة العربية الثانية ،يف تقرير لها حول هدم منازل املقاومني الفل�سطينيني ،ب�أن
تلك ال�سيا�سة �أثبتت ف�شلها وعدم جدواها يف وقف الأعمال املقاومة .وقالت القناة �إن
ت�رصيحات عائالت عدد من الفل�سطينيني الذين هدمت منازلهم ت�شري �إىل �أن �سيا�سة هدم
املنازل لن ت�ؤثر فيهم ،ولن جتعلهم يندمون ،ولن تثنيهم عن املقاومة ،بل على العك�س
�ستزيد من مقاومة وكره االحتالل .و�أ�شار التقرير �إىل �أن هذه ال�سيا�سة متوا�صلة منذ
حرب  ،1967وخالل اندالع االنتفا�ضة الثانية يف �سنة  2000د ّمر ما ال يقل عن  666منزالً
خالل خم�س �سنوات.27
• قال رئي�س االئتالف احلكومي الإ�رسائيلي دافيد بيتان ،خالل ندوة �أقيمت بالذكرى 21
الغتيال �إ�سحق رابني� ،إن اغتيال رابني مل يكن بدوافع �سيا�سية ،وعليه ال ميكن اعتبار مقتل
رابني “اغتياالً �سيا�سيا ً”.28
• �أُعلن يف مدينة �إ�سطنبول الرتكية عن ت�أ�سي�س “التجمع الدويل للمهند�سني الفل�سطينيني”،
والذي �أكد �أنه هيئة تن�سيقية لعمل املهند�سني الفل�سطينيني يف ال�شتات والداخل لالرتقاء
بجودة عملهم.29

الأحد2016/11/6 ،

•	�أعلن وزير العدل الفل�سطيني علي �أبو دياك �أن املحكمة الد�ستورية الفل�سطينية قررت ،يف
جل�سة لها يف � ،2016/11/3أن لرئي�س ال�سلطة الفل�سطينية ال�صالحية الكاملة لرفع احل�صانة
عن �أي ع�ضو جمل�س ت�رشيعي ،يف غري �أدوار انعقاد املجل�س .و�أ�شارت �إىل �أن القرار بقانون رقم
 4ل�سنة  2014ال�صادر يف  ،2012/1/3املت�ضمن رفع احل�صانة عن ع�ضو املجل�س الت�رشيعي
حممد يو�سف �شاكر دحالن ،قد �صدر وفقا ً للأ�صول وال�صالحيات املخولة للرئي�س ،مبوجب
القانون.
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ومن جهتها انتقدت الكتلة الربملانية حلركة حما�س القرار ،وقال النائب الأول لرئي�س
املجل�س الت�رشيعي �أحمد بحر ،يف بيان �صحفي� ،إن قرار املحكمة “خمالف لأب�سط القواعد
الد�ستورية ،وهو باطل ،ل�صدوره عن حمكمة ُ�شكلت بقرار باطل” .كما قال �سامي
�أبو زهري ،الناطق با�سم حركة حما�س� ،إن القرار مرفو�ض وباطل قانونا ً.30
•

•

•
•
•

�أكدت كتلة فتح الربملانية ،خالل م�ؤمتر �صحفي عقدته يف مدينة غزة� ،أن الراتب حقّ كفله
القانون للموظف احلكومي ،و�أنها �ستوا�صل خطوات �إ�صالح احلركة داخلياً ،و�إنقاذها من
“ال�رشذمة” و“التقزمي” .و�أكدت الكتلة �أن املوظفني املقطوعة رواتبهم يف قطاع غزة دفعوا ثمن
التزامهم بحرمانهم من الرتقيات ،والعالوات ،واملوا�صالت ،والبدالت املختلفة ،وحرمانهم
من عدد من احلقوق الوظيفية التي ال ح�رص لها .ودانت النائب يف الكتلة نعيمة ال�شيخ علي ما
�أ�سمته بـ“اجلرمية النكراء التي �أقدمت عليها بع�ض اجلهات املتنفذة يف ال�سلطة ،والتي قامت
باال�ستيالء على رواتب منا�ضلني ،و�أ�رسى حمررين ،وموظفني ملتزمني ب�رشعيتهم”.31
�أكد الناطق با�سم حركة حما�س ح�سام بدران �أن الك�شف عن اعتقال �أجهزة ال�سلطة لعدد من
ال�شبان ال�ضالعني يف زرع عبوة نا�سفة باخلليل هو �أمر خطري ،ي�ؤكد �إ�رصار ال�سلطة على �أن
تكون وكيالً يحمي �أمن االحتالل ويطعن ظهر املقاومة.32
و ّقع نحو ن�صف مليون تلميذ مدر�سي فل�سطيني ر�سالة موجهة للأمم املتحدة ،دعما ً للأطفال
الفل�سطينيني الأ�رسى يف ال�سجون الإ�رسائيلية ،وخ�صو�صا ً للطفل املقد�سي �أحمد منا�رصة.33
قام وفد م�ؤلّف من �سبعة �صحفيني من مملكة املغرب بزيارة “�إ�رسائيل” ،بدعو ٍة من وزارة
اخلارجية الإ�رسائيلية ،بهدف حت�سني �صورة الدولة العربية يف الإعالم العربي.34
�أُعلن عن و�صول وفد يتكون من  330تركيا ً مقيما ً يف �أملانيا ملدينة القد�س يف بداية
ت�رشين الثاين /نوفمرب  ،2016لزيارة امل�سجد الأق�صى ،يف خطوة هي الأوىل من نوعها
ُن ّظمت عن طريق جلان امل�ساجد الرتكية يف �أربع مدن �أملانية ،هي� :شتوتغارت ،وهامبورغ،

ومون�سرت ،وهانوفر.35
• قررت جلنة �ش�ؤون ال�رشق الأو�سط يف االحتاد الأوروبي التو�صية بدرا�سة تطالب “�إ�رسائيل”
بدفع تعوي�ضات لقاء هدم بيوت وبنية حتتية م ّول االحتاد الأوروبي بناءها يف املنطقة ج يف
ال�ضفة الغربية .وهذا ما دفع وزارة اخلارجية الإ�رسائيلية لتقدمي احتجاج لعدد من دول
االحتاد.36
• ق ّدم ا ّدعاء لواء اجلنوب الئحة ا ّتهام �إىل حمكمة بئر ال�سبع �ض ّد �صياد من قطاع غزة .ووفق
م�ستغلً كونه �صيّادا ً
ّ
الئحة اال ّتهام ،فقد �أقام املت َهم �سنة  2013عالقة مع نا�شطي حما�س،
لتهريب مع ّدات غط�س من م�رص ل�صالح احلركة .وخالل �سنة  2015حاول املت َهم تهريب
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 200كغ من ال�سالح مقابل  1,200دوالر ،لكن اجلي�ش امل�رصي �ألقى القب�ض عليه مع � َآخرين
يف طريقه عائدا ً من م�رص ،و ّ
مت ت�سليمه �إىل “�إ�رسائيل”.37
الإثنني2016/11/7 ،

•

•

•

•

التقى ك ٌّل من القائم ب�أعمال رئي�س هيئة الأمن القومي الإ�رسائيلي يعقوب ناجيل
 Jacob Nagelواملبعوث الديبلوما�سي لرئي�س الوزراء يت�سحاق موخلو  Yitzhak Molchoيف
القد�س ،مع املبعوث الفرن�سي بيري فيمون الذي يعمل على دفع املبادرة الفرن�سية .و�أو�ضحا
له املوقف الإ�رسائيلي يف �أن الدفع احلقيقي لـ“عملية ال�سالم” والتو�صل �إىل “اتفاق �سالم”
�سيتحققان فقط من خالل التفاو�ض املبا�رش ،و�أي مبادرة �أخرى تبعد املنطقة �أكرث عن حتقيق
تلك الت�سوية ال�سلمية ،و�أن “�إ�رسائيل” لن ت�شارك يف � ّأي م�ؤمتر دويل �سيعقد خالفا ً ملوقفها.
وقال فيمون �إن بالده ت�رص على دفع مبادرتها لعقد “م�ؤمتر دويل لل�سالم” قبل نهاية ال�سنة
احلالية.38
قال من�سق عمليات احلكومة الإ�رسائيلية يف مناطق ال�سلطة الفل�سطينية يو�آف مردخاي� ،إن
ال�سلطة الفل�سطينية ترف�ض التعاون مع “�إ�رسائيل” ب�ش�أن ق�ضايا املياه ،ما يت�سبب ب�أزمة يف
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .و�أ�شار مردخاي �إىل �أنه وجه ر�سائل �إىل منظمات دولية ،منها
الأمم املتحدة واالحتاد الأوروبي والعديد من املنظمات وال�سفراء ،حول رف�ض ال�سلطة
الفل�سطينية امل�شاركة يف جلنة مياه م�شرتكة منذ �سنة  ،2010حلل �أزمة املياه وتزويد
الفل�سطينيني بها.39
قال الناطق الر�سمي با�سم رئا�سة ال�سلطة الفل�سطينية نبيل �أبو ردينة �إن الرف�ض الإ�رسائيلي
الدائم لأي جهد دويل ي�ؤدي �إىل ح ّل الدولتني ،و�إقامة “�سالم” دائم وقائم على ال�رشعية
الدولية ،هو ر�سالة حتد ٍ وا�ستخفاف باملجتمع الدويل .و�أكد �أبو ردينة �أن املوقف الفل�سطيني
الوا�ضح هو مع “مبادرة ال�سالم الفرن�سية” �سواء وافقت “�إ�رسائيل” �أم رف�ضت.40
دان عدنان احل�سيني ،وزير �ش�ؤون القد�س وحمافظ املدينة ،تلويح رئي�س بلدية االحتالل
يف القد�س نري بركات بهدم �آالف املنازل يف �رشقي القد�س بزعم �إقامتها على �أمالك ليهود
وقال�“ :إذا ما كان بركات يتحدث عن قانون ف�إن لدينا الكثري من الأمالك يف القد�س الغربية ،يف
الوقت الذي ال يعدو حديث امل�ستوطنني عن �أمالك لهم يف القد�س ال�رشقية عن كونه زعما ً باطالً
ي�ستند �إىل وثائق مزورة”.41

• قالت حكومة الوفاق الوطني الفل�سطيني �إنها دفعت منذ ت�سلمها مهام عملها� ،أكرث من
ن�صف مليار دوالر و 1.2مليار �شيكل (نحو  317.2مليون دوالر) ل�صالح قطاع ال�صحة يف
قطاع غزة.42
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ع َّد رئي�س اللجنة القانونية يف املجل�س الت�رشيعي حممد فرج الغول قرار املحكمة الد�ستورية
الفل�سطينية ،القا�ضي مبنح رئي�س ال�سلطة �صالحية رفع احل�صانة الربملانية عن �أي ع�ضو يف
وبي �أن املحكمة الد�ستورية ال متلك رفع احل�صانة عن �أي ع�ضو
املجل�س الت�رشيعي “باطل”َّ .
ً43
من �أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي خ�صو�صا .
ر�أى النائب يف املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني ب�سام ال�صاحلي �أن قرار املحكمة الد�ستورية
الفل�سطينية ،القا�ضي مبنح رئي�س ال�سلطة �صالحية رفع احل�صانة الربملانية عن �أي ع�ضو يف
املجل�س الت�رشيعي ،يتعار�ض مع القانون الأ�سا�سي.44
حكمت املحكمة املركزية الإ�رسائيلية يف القد�س على الطفل الأ�سري �أحمد منا�رصة ( 14عاماً)
بال�سجن الفعلي  12عاماً ،بتهمة حماولة تنفيذ عملية طعن يف م�ستعمرة ب�سجات زئيف يف
القد�س يف �سنة  ،2015برفقة ابن عمه ال�شهيد ح�سن منا�رصة.45
�أعلنت النائب يف جمل�س النواب الأردين دمية طهبوب عن تربعها براتبها من جمل�س النواب؛
لل�شهر الأول كامالً ،وثلثه ب�شكل م�ستمر ،ل�صالح �إعمار بيوت البلدة القدمية يف القد�س.46

الثالثاء2016/11/8 ،

•

•

•

•

�أعلن رئي�س الكني�ست يويل �أدلي�شتاين عن �إقامة جمموعة �ضغط برملانية (لوبي) من �أجل
بناء ما ي�سمى “جبل الهيكل” ،وذلك خالل م�شاركته مع وزراء يف م�ؤمتر �صهيوين داخل
الكني�ست ،حيث ناق�ش �سبل تغيري “الو�ضع القائم” يف الأق�صى ،وقد بادر �إىل امل�ؤمتر ع�ضو
الكني�ست احلاخام اليميني املتطرف يهودا جليك ،ومب�شاركة وزير الأمن الداخلي جلعاد
�أردان ،ووزير الزراعة �أوري �أريل ،وما ي�سمى بوزير �ش�ؤون القد�س زئيف �ألكني.47
قال اجلي�ش الإ�رسائيلي �أنه ّ
وم َددَة وخمارط
مت �ضبط  370قطعة �سالح ،و�إغالق  36ور�شة َ ْ
ا�ستعملت لت�صنيع الأ�سلحة ،و�ضبط العديد من الو�سائل القتالية املختلفة ،منذ مطلع
�سنة  ،2016خالل عمليات الدهم والتفتي�ش التي �أجراها بال�ضفة الغربية.48
قالت وزارة اخلارجية الفل�سطينية ،يف بيان لها� ،إن رف�ض رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية
للمبادرة الفرن�سية واجلهود الهادفة �إىل عقد “م�ؤمتر دويل لل�سالم” ،دليل جديد على غياب
�رشيك ال�سالم الإ�رسائيلي.49
ر�صدت “جلنة �أهايل املعتقلني ال�سيا�سيني” ،التابعة حلركة حما�س 507 ،انتهاكات ارتكبتها
�أجهزة �أمن ال�سلطة الفل�سطينية بال�ضفة الغربية املحتلة ،خالل �شهري ت�رشين الأول� /أكتوبر
و�أيلول� /سبتمرب  .2016و�أفادت اللجنة ،يف بيان مف�صل لها ،ب�أن �أمن ال�سلطة نفذ  191حالة
اعتقال و 164ا�ستدعاء ،على خلفية �سيا�سية ،م�شرية �إىل �أن الأجهزة الأمنية ،وب�شكل غري
م�سبوق ،كثفت من انتهاكاتها بحق طلبة اجلامعات.50
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• قال جمل�س منظمات حقوق الإن�سان الفل�سطينية ،الذي ي�ضم  12منظمة بالإ�ضافة �إىل ع�ضو
مراقب ،و�شبكة املنظمات الأهلية ،التي ت�ضم  133منظمة� ،إن املحكمة الد�ستورية ،التي �أعلن
رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س عن ت�شكيلها ،مل ت�ستكمل �إجراءات ت�شكيلها ح�سب
الأ�صول والقانون .و�أ�ضاف كالهما يف �أن قرارات الد�ستورية “منعدمة” يف منح عبا�س
�صالحية رفع احل�صانة الربملانية عن �أي ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي يف غري �أدوار
انعقاد املجل�س بت�رشيع ا�ستثنائي.51
•

•
•

•

�أكد تقرير جلهاز ال�شاباك الإ�رسائيلي ارتفاع عدد العمليات الفل�سطينية خالل �شهر
ت�رشين الأول� /أكتوبر  ،2016حيث ُقتِل �إ�رسائيليان و�أ�صيب � 23آخرون .و�أو�ضحت �إذاعة
“�صوت �إ�رسائيل” �أن التقرير �سجل وقوع  153عملية وحادثا ً �أمنيا ً مقارنة مع  109عمليات
خالل �شهر �أيلول� /سبتمرب .522016
ك�شف �أمني �رس املجل�س الثوري حلركة فتح �أمني مقبول عن رفع �سقف �أعداد امل�شاركني يف
امل�ؤمتر ال�سابع للحركة الذي �سيعقد يف � 2016/11/29إىل  1,400م�شارك.53
قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو �إن حكومته جنحت يف �إحباط م�ساعي
ال�سلطة الفل�سطينية لالن�ضمام �إىل منظمة ال�رشطة اجلنائية الدولية (الإنرتبول .)Interpol
و�أ�ضاف ب�أن حكومته بذلت جهدا ً �شاقاً� ،أثمر ب�إف�شال قبول الطلب الفل�سطيني لالن�ضمام �إىل
الإنرتبول.54
قال رئي�س جلنة اخلارجية والأمن التابعة للكني�ست الإ�رسائيلي �آيف ديخرت �إن “�إ�رسائيل”
�ست�سيطر جمددا ً على مناطق ال�سلطة الفل�سطينية خوفا ً من �سقوطها حتت �سيطرة حركة
حما�س .ونقل موقع ي�رسائيل بال�س عن ديخرت ،قوله“ :يف حال �أجريت انتخابات الختيار
خليفة لعبا�س ،ف�إن ممثل حركة حما�س �سيفوز ب�شكل م�ؤكد ،مما ي�ستدعي تدخالً �إ�رسائيليا ً
مبا�رشا ً”.55

• قال رالف طراف  ،Ralph Tarrafممثل االحتاد الأوروبي يف ال�سلطة الفل�سطينية� ،إن هناك
“حاجة ما�سة التخاذ خطوات �رسيعة من �أجل �إحداث تغيريات اقت�صادية و�أمنية ،و�إنهاء
احل�صار املفرو�ض على قطاع غزة ،مع مراعاة خماوف جريان القطاع” .و�أكد طراف يف كلمة
له خالل م�ؤمتر �صحفي عقده بعد اجتماعه و�أكرث من �أربعني �سفريا ً وديبلوما�سيا ً �أوروبياً،
مع وزير العمل الفل�سطيني م�أمون �أبو �شهال ووزير الإ�سكان والأ�شغال العامة الفل�سطيني
مفيد احل�ساينة مبدينة غزة ،وجوب �ضمان حرية الو�صول �إىل غزة .و�أ�شار طراف �إىل �أن
امل�شاريع الكثرية التي ينفذها االحتاد الأوروبي ويدعمها يف قطاع غزة لي�ست كافية ملعاجلة
امل�شاكل يف القطاع.56
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• قال رئي�س الوزراء الرو�سي دميرتي ميدفيديف  ،Dmitry Medvedevيف لقاء مع القناة
الثانية يف التلفزيون الإ�رسائيلي ،والذي نقلته �صحيفة معاريف� ،إن “�إ�رسائيل” �أبلغت رو�سيا
�أنها ترى الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد �أف�ضل لها من �سواه ،بالرغم من �أنها ال ت�ؤيده.57
• قالت احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال – فرع فل�سطني� ،إن االحتالل الإ�رسائيلي مل يرتك
�صنفا ً من �صنوف االنتهاكات �إال وا�ستخدمه بحق �أطفال فل�سطني ،م�شرية �إىل قرار احلكم
على الطفل �أحمد منا�رصة ( 14عاماً) بال�سجن  12عاماً� ،إ�ضافة �إىل “تعوي�ض” مايل قدره
� 180ألف �شيكل (نحو � 47.4ألف دوالر) ،وعلى الطفلني منذر خليل �أبو ميالة ( 16عاماً)
وحممد طه ( 15عاماً) ،بال�سجن الفعلي ملدة  11عاماً ،مع “تعوي�ض” مايل بقيمة � 50ألف �شيكل
(نحو � 13.2ألف دوالر) لكل منهما.58
الأربعاء2016/11/9 ،

•

•

•

•

•

هن�أ رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو الرئي�س الأمريكي املنتخب دونالد ترامب،
م�ؤكدا ً على �أنه “�صديق عظيم لإ�رسائيل” .كما هن�أ رئي�س الكني�ست يويل �أدلي�شتاين ترامب
بفوزه .فيما ر�أى رئي�س حزب البيت اليهودي ووزير التعليم الإ�رسائيلي ،نفتايل بينت� ،أن
فوز ترامب فر�صة عظيمة بالن�سبة لـ“�إ�رسائيل” من �أجل الإعالن فورا ً عن الرتاجع عن فكرة
�إقامة دولة فل�سطني ،م�شددا ً على �أن عهد الدولة الفل�سطينية انتهى.59
قال ديفيد فريدمان ،م�ست�شار الرئي�س الأمريكي املنتخب دونالد ترامب� ،إن ترامب عاقد
العزم على الوفاء بتعهداته اخلا�صة بنقل مقر ال�سفارة الأمريكية �إىل القد�س ،و�أكد �أن م�ستوى
التعاون بني الواليات املتحدة و“�إ�رسائيل” �سيكون �أوثق و�أقوى من �أي وقت م�ضى.60
قال الناطق الر�سمي با�سم رئا�سة ال�سلطة الفل�سطينية نبيل �أبو ردينة �إننا �سنتعامل مع �أي
رئي�س ينتخبه ال�شعب الأمريكي ،على قاعدة حتقيق “ال�سالم” يف ال�رشق الأو�سط ،القائم على
�أ�سا�س ح ّل الدولتني على حدود الرابع من حزيران  ،1967و�رشقي القد�س عا�صمة لدولة
فل�سطني.61
دعت حركة حما�س الرئي�س الأمريكي املنتخب دونالد ترامب �إىل �إعادة تقييم �سيا�سة بالده
جتاه الفل�سطينيني ،والعمل على �إن�صاف ال�شعب الفل�سطيني .و�أكدت احلركة ،يف ت�رصيح
�صحفي� ،أن معاناة ال�شعب الفل�سطيني وق�ضيته العادلة ما زالت م�ستمرة ،ب�سبب �سيا�سة
االنحياز من الإدارات الأمريكية املتعاقبة مل�صلحة االحتالل ال�صهيوين.62
طرحت كتلة القائمة العربية امل�شرتكة يف الكني�ست الإ�رسائيلي م�رشوع قانون �أ�سا�س ين�ص
على االعرتاف بفل�سطينيي  1948ك�أقلية قومية يف “�إ�رسائيل” لها حقوق جماعية ،وفقا ً
للقانون الدويل ،و�إر�ساء هذه احلقوق على �أ�سا�س امل�ساواة املدنية التامة لهم .وقد عر�ض
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م�رشوع القانون با�سم الكتلة النائب جمال زحالقة ،الذي قال �إن “القانون يف �إ�رسائيل ال
يعرتف بالعرب ك�أقلية قومية ،وال يعرتف باحلقوق اجلماعية واحلقوق القومية لهم� ،إمنا
يتعامل معهم كمجموعات دينية فقط”.63
• قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س �إن “متحف ال�شهيد الرمز والقائد الراحل
يا�رس عرفات �أ�صبح حقيقة جم�سدة ،يحافظ على �إرث ن�ضايل كفاحي لرجل عظيم”.
و�أ�ضاف عبا�س ،يف كلمته بحفل افتتاح املتحف ،بح�ضور �أمني عام جامعة الدول العربية
�أحمد �أبو الغيط� ،أن املتحف �سيبقى “�شاهدا ً على الوفاء ،وهدي ًة ونربا�سا ً لأجيالنا القادمة،
لتتعرف من خالله على تاريخ واحد من �أعظم رجاالت فل�سطني والعامل يف القرنني
الع�رشين واحلادي والع�رشين”.64
اخلمي�س2016/11/10 ،

•

•

•

•

�أكد رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،يف كلمته باملهرجان املركزي لإحياء الذكرى
الـ  12ال�ست�شهاد يا�رس عرفات ،يف رام اهلل� ،أن التحقيق يف ا�ست�شهاد عرفات ما زال م�ستمراً،
و�أن جلنة التحقيق الفل�سطينية ،املكلفة بهذه الق�ضية ،قد قطعت �شوطا ً كبريا ً يف الو�صول
�إىل احلقيقة ،وحني تتو�صل هذه اللجنة �إىل نتائج نهائية� ،سيتم �إطالع ال�شعب الفل�سطيني
عليها.65
دعا رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل الرئي�س الأمريكي املنتخب دونالد
ترامب �إىل ت�صحيح �سيا�سة بالده اخلارجية وعدم االنحياز لالحتالل الإ�رسائيلي ،م�ؤكدا ً
�أن ال ا�ستقرار يف املنطقة بدون حقّ فل�سطني .وقال م�شعل ،يف كلمة �ألقاها خالل ملتقى
القد�س ال�شبابي الـ  11املنعقد يف �إ�سطنبول� ،إن ال�شعب الفل�سطيني �أُثقل من �سيا�سة �أمريكا
املنحازة لـ“�إ�رسائيل” ،م�ضيفا ً �أن “�أبناء �أمتنا قادرون على ت�صويب م�سار التاريخ ووقف
الت�آمر”.66
دعا رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل �إىل �إنهاء االنق�سام الفل�سطيني على
�أر�ضية املقاومة والتم�سك بالثوابت الوطنية .و�أكد م�شعل ،يف كلمة هاتفية خالل حفل �إ�شهار
رواية “امل�شنقة” ملحمود الزهار ،على �رضورة تطوير م�ساحة العمل الوطني على الأر�ض،
وعلى التوا�صل جنبا ً �إىل جنب يف ميادين املقاومة بال�سالح والن�ضال ،والإبداع الأدبي
والت�صنيعي.67
قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو يف لقائه مع رئي�س الوزراء الرو�سي دميرتي
ميدفيديف“ :نحن �رشكاء يف مكافحة الإرهاب الذي ميار�سه الإ�سالم املتطرف� .إ�رسائيل،
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ورو�سيا ،والواليات املتحدة ،ودول كثرية �أخرى ت�شاطر الهدف وهو الق�ضاء على داع�ش”.
و�شدد نتنياهو على �أنه م�صمم على منع �إيران من امتالك الأ�سلحة النووية ،ومنعها من
تعزيز تواجدها الع�سكري يف �سورية ،ومن تعزيز تواجد امليلي�شيات ال�شيعية التي تقوم هي
بتنظيمها ،ومنعها من ت�سليح حزب اهلل ب�أ�سلحة خطرية توجه �ض ّد “�إ�رسائيل”.68
قال وزير الطاقة الإ�رسائيلي يوفال �شتاينتز �إن وزارته تنوي القيام ب�أعمال وا�سعة النطاق يف
ال�ضفة الغربية ،على خلفية فوز دونالد ترامب يف االنتخابات الرئا�سية الأمريكية .و�أ�ضاف:
“�إن انتخاب ترامب وت�رصيحاته امل�ؤيدة لإ�رسائيل� ،سيمكنها من تو�سيع �أعمال البناء يف
امل�ستوطنات”.69
جدد �أمني عام جامعة الدول العربية �أحمد �أبو الغيط الت�أكيد على مركزية الق�ضية الفل�سطينية
بالن�سبة للأمة العربية .و�شدد �أبو الغيط ،يف مقابلة مع قناة فل�سطني الف�ضائية ،على �أن
“مبادرة ال�سالم العربية” غري قابلة للتعديل.70
قال جاي�سون غرينبالت  ،Jason Greenblattامل�ست�شار اخلا�ص لل�ش�ؤون الإ�رسائيلية
للرئي�س الأمريكي املنتخب دونالد ترامب ،ب�أن الأخري يرى ب�أن امل�ستعمرات ال
ت�شكل �أي عقبة يف طريق الت�سوية ال�سلمية ،و�أن ال نية لديه يف فر�ض � ّأي ح ّل لل�رصاع
الإ�رسائيلي  -الفل�سطيني.71
�أكد نائب الرئي�س الأمريكي املنتخب مايك بن�س  ،Mike Penceيف ر�سالة للجمهور الإ�رسائيلي
عرب مقطع فيديو بثّ على الإنرتنت� ،أنه يع ّد دعم “�إ�رسائيل” والوقوف �إىل جانبها �رشفا ً
عظيماً .وقال بن�س �إن “كفاح �إ�رسائيل هو كفاح الواليات املتحدة ،و�إن �أمريكا تقف �إىل جانب
�إ�رسائيل وتدعم ق�ضيتها العادلة” ،الفتا ً �إىل �أن م�صري “�إ�رسائيل” هو م�صري الواليات املتحدة
ذاته .و�أ�ضاف“ :كيف ال ميكن ل�شخ�ص جيد �أال يقف �إىل جانب �إ�رسائيل ،والقد�س العا�صمة
الأبدية واملوحدة لل�شعب اليهودي والدولة اليهودية”.72

اجلمعة2016/11/11 ،

• قال الرئي�س الأمريكي املنتخب دونالد ترامب “�إنني �أحب و�أحرتم �إ�رسائيل ومواطنيها.
و�إ�رسائيل والواليات املتحدة تتقا�سمان الكثري من القيم امل�شرتكة ،مثل حرية التعبري ،وحرية
العبادة ،والأهمية التي توىل لإن�شاء فر�ص ملجمل املواطنني من �أجل حتقيق �أحالمهم”.
و�أ�ضاف ترامب�“ :أتوقع �أن �أعزز العالقة غري القابلة لالنف�صال بني �أمتينا العظيمتني .و�أعرف
جيدا ً �أن �إ�رسائيل هي الدميوقراطية الوحيدة يف ال�رشق الأو�سط ،واملدافعة الوحيدة عن حقوق
الإن�سان ،وت�شكل �شعاع �أمل للكثريين” .و�شدد ترامب على �أنه يرغب بتحقيق “�سالم” بني
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“�إ�رسائيل” والفل�سطينيني خالل فرتة واليته ،من �أجل �إنهاء ما �سماها “احلرب التي ال تنتهي
�أبدا ً” ،و�أنه مقتنع ب�إمكان �إدارته “�أن ت�ؤدي دورا ً هاما ً يف م�ساعدة اجلانبني من �أجل حتقيق
�سالم عادل ودائم ،الذي يجب حتقيقه بوا�سطة مفاو�ضات بني اجلانبني �أنف�سهما ،و�أال
ُيفر�ض عليها من جانب �آخرين .و�إ�رسائيل وال�شعب اليهودي ي�ستحقون ذلك”.73

• قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،خالل لقائه مع رئي�س الوزراء الرو�سي
دميرتي ميدفيديف� ،إن االعرتاف الفل�سطيني بـ“دولة �إ�رسائيل ال ميكن �أن يكون جمانيا ً” �إذ
ال ب ّد �أن يقابله اعرتاف �إ�رسائيلي بدولة فل�سطني .مطالبا ً الرئي�س الأمريكي املنتخب دونالد
ترامب بتطبيق ح ّل الدولتني لتحقيق “ال�سالم”.

ومن جهته ،قال ميدفيديف �إن طرح الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني مبادرة ا�ست�ضافة
املفاو�ضات املبا�رشة بني الطرفني الفل�سطيني والإ�رسائيلي دون �رشوط م�سبقة ،ما زالت
قائمة ومطروحة وميكن ا�ستغاللها يف � ّأي وقت ،لأن رو�سيا ترى يف ح ّل الدولتني احلل الوحيد
لتحقيق “ال�سالم” الرا�سخ والثابت يف هذه الأر�ض.74

• ذكر القيادي يف حركة حما�س �صالح الربدويل �أن احلكومة الفل�سطينية يف قطاع غزة منعت
مهرجانا ً خطابياً ،كان من املتوقع �أن يقوم به مقربون من القيادي املف�صول من فتح حممد
دحالن ،يف ذكرى وفاة الزعيم الفل�سطيني يا�رس عرفات .و�أو�ضح الربدويل �أن الأمر ال يتعلق
مبوقف �سيا�سي �ض ّد طرف يف حركة فتح بقدر ما هو �إجراء �أمني منعا ً لالحتكاك والت�صادم
بني فرقاء حركة فتح.75
• قال وزير الرتبية والتعليم العايل الفل�سطيني �صربي �صيدم �إن فل�سطني ح�صلت على
املرتبتني الثانية والرابعة يف م�سابقة احل�ساب الذهني للأباك�س  ،Abacusالتي �أعلنت
نتائجها يف الإمارات ،مب�شاركة �أربعة �آالف طالب وطالبة من ثمانني دولة .وطلبة فل�سطني
الذين فازوا بهذه امل�سابقة ،هم� :سدين �رسي يف املرتبة الثانية ،وعدي زعبي وعدي �شاهني
يف املرتبة الرابعة.76
• منعت قوات الأمن الأردنية وقفة احتجاج كان مناه�ضو اتفاقية الغاز مع “�إ�رسائيل” يعتزمون
تنظيمها �أمام مبنى احلكومة يف العا�صمة ع ّمان.77

• قال من�سق الأمم املتحدة للم�ساعدات الإن�سانية والأن�شطة الإمنائية يف الأرا�ضي الفل�سطينية
روبرت بايرب �إن “�إ�رسائيل” هدمت �أو ا�ستولت على  286من�ش�أة منذ بداية � ،2016أي بزيادة

 ،%165مقارنة ب�إجمايل العمليات امل�شابهة يف �سنة .782015
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•

•

قالت �صحيفة كول هعري العربية �إن وزير املوا�صالت واال�ستخبارات الإ�رسائيلي ي�رسائيل
كات�س �أعلن عن خمطط لربط مدينة القد�س بامل�ستعمرات املحيطة بها ب�شبكة القطارات
اخلفيفة .ووفقا ً لهذا املخطط؛ ف�إن �شبكة القطارات اخلفيفة �ستخرتق “اخلط الأخ�رض” يف
�أربعة خطوط ،حيث �ستتجه �إىل م�ستعمرات معاليه �أدوميم ،و�آدم ،وعطروت ،وب�سجات
زئيف ،كما �سريبط ّ
خطا ً �آخر بني القد�س ومب�سريت ت�سيون .و�سي�ستغرق ا�ستكمال هذا
�ست �سنوات ،ومن املقرر �أن يبد�أ العمل فيه يف �سنة .792022
امل�رشوع خم�سا ً �إىل ّ
قال النائب يف املجل�س الت�رشيعي عن حركة حما�س نايف الرجوب �إن وقف وزارة املالية
الفل�سطينية رواتب ثالثني من الأ�رسى املحررين بتهمة �أنهم �ض ّد ال�رشعية ُيع ّد �إق�صا ًء وا�ضحا ً
للآخر ،وهي خطوة من �ش�أنها �أن تزيد حالة ال�رشخ املوجودة يف ال�ساحة الفل�سطينية .وطالب
الرجوب ال�سلطة الفل�سطينية بعدم الكيل مبكيالني ،والعمل على �إعادة رواتب الأ�رسى التي ّ
مت
قطعها.80
قال رئي�س جلنة اخلارجية والأمن التابعة للكني�ست الإ�رسائيلي �آيف ديخرت� ،إن توقف بناء
امل�ستعمرات “م�ضيعة للوقت” .و�أ�ضاف ديخرت �أنه “يجب �إنهاء ق�ضية جتميد اال�ستيطان
والعودة للبناء يف القد�س”.81
قال قائد فرقة غزة يهودا فوك�س  Yehuda Foxمل�ستوطنني يعي�شون يف حميط قطاع غزة:
“لن ننجر ب�سهولة ملواجهة مع حما�س� .صاروخ هنا �أو هناك لن ي�ؤدي �إىل حرب ولن يقربها.
وهكذا فهمت �أي�ضا ً من وزير الدفاع �أفيجدور ليربمان” ،حمذرا ً من �أن �أي مواجهة لن تكون
مثل �سابقاتها ،و�ستكون قوية و�رسيعة و�صعبة ،و�أكد �أن مثل هذه املواجهة �ست�أتي يف يوم
من الأيام ال حمالة.82

الأحد2016/11/13 ،

• �صادقت اللجنة الوزارية الإ�رسائيلية ل�ش�ؤون الت�رشيع على ما ي�سمى بـ“قانون امل�ؤذن”،
والقا�ضي مبنع �إطالق الأذان عرب مكربات ال�صوت بحجة �إزعاج املحيطني بامل�سجد ودور
العبادة عموماً ،يف م�ساجد القد�س املحتلة واملناطق القريبة من امل�ستعمرات وداخل اخلط
الأخ�رض ،وذلك متهيدا ً لعر�ضه على الكني�ست ملناق�شته وامل�صادقة عليه .وقال مقدم م�رشوع
القانون النائب عن حزب البيت اليهودي مردخاي يوغيف � ،Mordhay (Moti) Yogevإن
قانونه يحظى بت�أييد وا�سع من قبل الوزراء يف الليكود والبيت اليهودي .كما �أعلن بنيامني
نتنياهو �أنه �سي�ؤيد م�رشوع القانون.
ومن جهتها فقد ا�ستنكرت القائمة العربية امل�شرتكة يف الكني�ست م�رشوع القانون.
484

ت�شرين الثاين /نوفمرب 2016

•

•

•

•

كما وافقت اللجنة الوزارية على م�رشوع قرارُ ،ي�سمى “قانون الت�سوية” للم�ستعمرات،
يهدف �إىل �إ�ضفاء ال�رشعية على الب�ؤر اال�ستيطانية التي �أقيمت يف ال�ضفة الغربية.83
حذر الناطق الر�سمي با�سم رئا�سة ال�سلطة الفل�سطينية نبيل �أبو ردينة من خطورة الإجراءات
الإ�رسائيلية املتمثلة بت�رشيع الب�ؤر اال�ستيطانية ومنع الأذان عرب مكربات ال�صوت ،والتي
�ستجر املنطقة �إىل كوارث.84
حذر ريا�ض من�صور ،مندوب فل�سطني الدائم لدى الأمم املتحدة ،من �أن فل�سطني �ستجعل
حياة الإدارة الأمريكية القادمة برئا�سة دونالد ترامب “بائ�سة”؛ يف حال �أقدمت على نقل
ال�سفارة الأمريكية من تل �أبيب �إىل القد�س.85
دعت ف�صائل فل�سطينية رئي�سية� ،إىل ت�شكيل جلنة حتقيق دولية للعمل على ك�شف امل�س�ؤولني
عن ا�ست�شهاد الرئي�س الفل�سطيني الراحل يا�رس عرفات .و�أكدت الف�صائل املن�ضوية حتت لواء
جتمع “القوى الوطنية والإ�سالمية” ،يف بيان لها ،على �رضورة ك�شف حقيقة قتلة عرفات.86
�أعلن رئي�س احلركة الإ�سالمية داخل اخلط الأخ�رض ال�شيخ رائد �صالح �إ�رضابا ً مفتوحا ً عن
الطعام ،احتجاجا ً على عزله يف �سجن نفحة ال�صحراوي.87

الإثنني2016/11/14 ،

•

•

•
•

قام النائبان �أحمد الطيبي وطلب �أبو عرار برفع �أذان املغرب من فوق من�صة الكني�ست،
احتجاجا ً على م�رشوع قانون منع الأذان .وقال الطيبي �إن “نتنياهو هو املحر�ض الأول ،وهو
يقود حملة �إ�سالموفوبيا �ض ّد امل�سلمني ،و�إن الأذان هو جزء ال يتجز�أ من م�شهد هذا الوطن”.
وعلّق النائب با�سل غطا�س ،على �صفحته عرب الفي�سبوك ،قائالً�“ :إذا ُمنع الأذان يف امل�ساجد
�سرنفعه من الكنائ�س ،و�إذا ُمنع يف الكنائ�س ،فبيوتنا كلها م�ساجد وكنائ�س� .صوت الأذان
يذكرنا ويذكرهم دائما ً ب�أن هذه الأر�ض عربية ،خم�س مرات يف اليوم”.88
قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س “نريد القد�س �أن تبقى مفتوحة للعبادة
جلميع �أتباع الديانات ال�سماوية الثالث” .و�أ�ضاف �أنه لي�س من حقّ “�إ�رسائيل” الدولة
املحتلة ل�رشقي القد�س �أن تغري طابعها وهويتها ،واالعتداء على املقد�سات الإ�سالمية
وامل�سيحية فيها.89
قالت كتائب الق�سام يف بيان ع�سكري ،يف الذكرى الرابعة ملعركة حجارة ال�سجيل� ،إنها واملقاومة
الفل�سطينية قد تقدمت مبراحل كثرية� ،إعداداً ،وقوة ،وبنا ًء ،وتطورا ً يف كل املجاالت.90
قررت املحكمة العليا الإ�رسائيلية رف�ض طلب احلكومة ت�أجيل �إخالء موقع عمونا اال�ستيطاين،
ووجوب تنفيذ الإخالء كما كان مقررا ً قبل .912016/12/25
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•

•

•

•

دعا فقهاء وعلماء من  14دولة �إفريقية �إىل �رضورة القيام بـ“تعبئة �شاملة” ن�رصة للقد�س
وفل�سطني ،و“الت�صدي لأي حماوالت �إ�رسائيلية للتغلغل” يف القارة ال�سمراء .و�شدد بيان
�صدر عن العلماء يف ختام “ملتقى القد�س الثاين” ،الذي انعقد يف العا�صمة املوريتانية
نواك�شوط لن�رصة القد�س والت�صدي لـ“م�سار التطبيع مع �إ�رسائيل” يف القارة الإفريقية،
على �رضورة العمل “من �أجل �إعادة الت�ضامن بني ال�شعوب الإفريقية ،وجمعها على ن�رصة
الق�ضايا العادلة ،وخ�صو�صا ً الق�ضية الفل�سطينية”.92
قال املفو�ض العام لوكالة الأونروا بيري كرينبول �إنه فوجئ خالل زياراته لعوا�صم عدد
من الدول ،ب�أن ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني تكاد تكون من�سية .و�أ�ضاف كرينبول ،خالل
م�ؤمتر �صحفي عقده على هام�ش اجتماعات اللجنة اال�ست�شارية للوكالة يف ع ّمان� ،إن الرتكيز
ين�صب على ما يجري يف عدد من دول املنطقة من ا�ضطرابات �سيا�سية وتهجري للآالف من
ال�سكان.93
طرحت “�إ�رسائيل” ،ر�سمياً ،عطاءات لرتاخي�ص ا�ستك�شاف  24حقالً جديدا ً للغاز قبالة
�سواحلها يف البحر املتو�سط ،لأول مرة منذ �أربع �سنوات .وقال وزير الطاقة الإ�رسائيلي
يوفال �شتاينتز “نحن نطرح ن�صف منطقتنا االقت�صادية اخلال�صة لال�ستك�شاف يف
 24حقالً” .وبح�سب �شتاينتز ف�إن “التقديرات ت�شري �إىل �أن غالبية الغاز الطبيعي يف املنطقة
االقت�صادية اخلال�صة التابعة لإ�رسائيل مل تكت�شف بعد” .و�أكدت وزارة الطاقة �أن درا�سة
قامت بها �رشكة ا�ست�شارية فرن�سية �أكدت احتمال احل�صول على  6.6مليار برميل نفط
و 2,138مليار م 3من الغاز من احلقول اجلديدة.94
�أعربت املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية الأمريكية �إليزابيث ترودو عن انزعاج الإدارة
الأمريكية من موافقة اللجنة الوزارية الإ�رسائيلية ل�ش�ؤون الت�رشيع بالإجماع ،على
القانون الذي من �ش�أنه �إ�ضفاء ال�رشعية ب�أثر رجعي على الب�ؤر اال�ستيطانية التي �أقيمت يف
ال�ضفة الغربية املحتلة.95

الثالثاء2016/11/15 ،

• قالت ال�رشطة الإ�رسائيلية �إن الفل�سطينيني نفذوا �أكرث من ثالثة �آالف “هجوم” باحلجارة
والزجاجات احلارقة باجتاه �أهداف يف القد�س خالل ع�رشة �شهور .الهجمات وقعت منذ
بداية كانون الثاين /يناير حتى ت�رشين الأول� /أكتوبر  ،2016حيث �سجلت  2,844واقعة �إلقاء
باحلجارة ،و 432بالزجاجات احلارقة.96
• قال القيادي يف حركة حما�س حممود الزهار �إن احلركة لي�ست ب�صدد التحالف مع النائب
حممد دحالن ،املف�صول من حركة فتح� ،ض ّد رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س .ور�أى
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الزهار �أن ال فرق بالن�سبة حلما�س بني كل من عبا�س ودحالن“ ،كونهما �رشيكان يف برنامج
الرهان على حتقيق ال�سالم مع �إ�رسائيل وما ي�سمى عملية ال�سالم”.97
• دعت اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني قيادة منظمة التحرير وال�سلطة الفل�سطينية �إىل وقف
رهانها على الإدارة الأمريكية ورعايتها للمفاو�ضات الثنائية ،خ�صو�صا ً بعد فوز ترامب ،و�إىل
�إعادة �صياغة حتالفاتها وعالقاتها الدولية بنا ًء على مدى دعم الدول للحقوق الفل�سطينية.

وطالبت اجلبهة قيادة منظمة التحرير بـ“�سحب اعرتافها بدولة �إ�رسائيل ،والإعالن عن
حتللها من االلتزامات املرتتبة عن اتفاق �أو�سلو وملحقاته” ،مبا ميهد الطريق لإجراء مراجعة
نقدية �شاملة ،وا�ستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة التم�سك ب�أهداف امل�رشوع الوطني.98
• حذر امل�ست�شار القانوين للحكومة الإ�رسائيلية �أفيحاي مندلبليت من �أن “قانون الت�سوية” من
�ش�أنه �أن يقود “�إ�رسائيل” �إىل حمكمة اجلنايات الدولية.99
• �صادق الكني�ست الإ�رسائيلي على قانون يق�ضي مبنع منح ت�أ�شرية الدخول للبالد ملن يدعو
ملقاطعة “�إ�رسائيل”� ،أو يدعم وينتمي جلهات وم�ؤ�س�سات تدعم هذه املقاطعة.100
• قالت حركة ال�سالم الآن الإ�رسائيلية �إن “الغر�ض من م�رشوع قانون الت�سوية املقرتح ،هو
�إ�ضفاء ال�رشعية ب�أثر رجعي على �آالف الوحدات ال�سكنية التي بنيت على �أرا�ض ٍ فل�سطينية
خا�صة ،يف الب�ؤر اال�ستيطانية وامل�ستوطنات غري ال�رشعية” .و�أ�شارت �إىل �أن م�رشوع القانون
ميثل ت�رصيحا ً بال�رسقة.101

• قال راعي كني�سة الالتني يف القد�س املحتلة الأب مانويل م�سلّم“ :نعلن نحن العرب امل�سيحيني
�أن الأذان يف القد�س �رشف لنا ،ومن دونه ال �رشف لنا كفل�سطينيني ،و�سنتجاوز اال�ستنكار
�إىل مقاومة القرار ،فمدينة القد�س لها طابع ديني مِيز ُته الأذان والأجرا�س منذ � 1,400سنة”.
أجرا�سنا تدعوكم لل�صالة”.102
و�أ�ضاف�“ :إذا �أ�سكتوا م�آذ َنكم اعتَ ِم ُدوا �
َ
الأربعاء2016/11/16 ،

• ُقتلت �سيدة فل�سطينية يف ا�شتباكات اندلعت بني م�سلحني فل�سطينيني وعنا�رص من الأجهزة
الأمنية التابعة لل�سلطة الفل�سطينية يف البلدة القدمية مبدينة نابل�س.103
• قال �أفيجدور ليربمان ،وزير الدفاع الإ�رسائيلي� ،إن �شخ�صيات من حا�شية الرئي�س الأمريكي
املنتخب دونالد ترامب نقلت �إىل “�إ�رسائيل” ر�سائل تطالب بعدم فر�ض وقائع على الأر�ض.
و�أكد ليربمان على �رضورة “التو�صل �إىل تفاهمات واتفاقات مع الإدارة الأمريكية اجلديدة
ت�سمح لنا بالبناء اال�ستيطاين داخل الكتل اال�ستيطانية الكربى”.104
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• ك�شف القيادي يف حركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق �أن حوارات امل�صاحلة بني حركتي فتح
وحما�س قد توقفت ،و�أن الرئي�س حممود عبا�س �أ�رص على �رشوطه لتحقيق امل�صاحلة ،خالل
لقائه يف الدوحة ،يف ت�رشين الأول� /أكتوبر  ،2016مع قيادة حما�س ،وهي ال�رشوط التي
وبي �أبو مرزوق �أن هناك فيتو �أمريكي وفيتو �إ�رسائيلي على م�شاركة
ترف�ضها حما�سّ .
حما�س يف �أي م�ستوى من م�ستويات النظام الفل�سطيني .وقال �إنه “مل يعد هناك جمال لأي
لقاء� ،إال �إذا تغري موقف فتح وعادت للحوار حول ما جرى االتفاق عليه”.105
•

•

•

•

•

•

�أعلنت حركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني �أن وفدها �إىل م�رص ،برئا�سة �أمينها العام رم�ضان
عبد اهلل ،اجتمع يف القاهرة مع رئي�س جهاز املخابرات العامة امل�رصية خالد فوزي ،وذكرت،
يف بيان �صحفي� ،أن الوفد �أطلع امل�س�ؤول امل�رصي على جهود ومقرتحات احلركة لرتتيب
البيت الفل�سطيني و�إدارة ال�رصاع مع االحتالل .و�أبدى فوزي ا�ستعداد بالده ال�ست�ضافة
ورعاية حوار وطني فل�سطيني جديد من �أجل ترتيب البيت الفل�سطيني من الداخل ،ملواجهة
كل التحديات واال�ستحقاقات القائمة.106
جدد رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ،يف كلمة نقلت عرب الفيديو كونفران�س �أمام
م�ؤمتر لليهود يف �شمال �أمريكا ،املنعقد يف وا�شنطن ،رف�ضه لـ“امل�ؤمتر الدويل لل�سالم” الذي
دعت له فرن�سا.107
جنح االئتالف احلكومي الإ�رسائيلي يف �أن ميرر يف الكني�ست ،يف قراءة �أوىل“ ،قانون الت�سوية”.
و ّ
مت حتويل م�رشوع القانون �إىل جلنة الكني�ست بعد ت�صويت  58نائبا ً —من بينهم نتنياهو—
ل�صاحله ،ومعار�ضة  50نائبا ً.108
طلبت بلدية االحتالل يف القد�س من املحكمة الإ�رسائيلية العليا ال�سماح لها بهدم منازل
فل�سطينية يف �ضاحية بيت حنيا �شمال القد�س املحتلة .وطلب امل�ست�شار القانوين للبلدية من
املحكمة ال�سماح بتنفيذ �أوامر هدم لـ  14مبنى �شيِّد ح�سب ادعائه ب�صورة خمالفة للقانون.109
قال الرئي�س الفرن�سي فران�سوا هوالند� ،إن “الفر�صة قد ت�ضاءلت لعقد م�ؤمتر ال�سالم الدويل
يف باري�س ال�شهر املقبل على �ضوء نتائج االنتخابات الرئا�سية يف الواليات املتحدة” .و�أو�ضح
هوالند ،يف ت�رصيح له ،ب�أن “الإدارة احلالية يف وا�شنطن لن ت�شارك بامل�ؤمتر يف ظ ّل الظروف
الراهنة” .ور�أى �أن “قيام الرئي�س الأمريكي املنتخب ،دونالد ترامب ،بتنفيذ ما �رصح به خالل
حملته االنتخابية �سي�ؤدي �إىل ف�شل اجلهود الدولية لدفع العملية ال�سلمية قدما ً بني اجلانبني
الإ�رسائيلي والفل�سطيني”.110
قال من�سق الأمم املتحدة للم�ساعدات الإن�سانية والأن�شطة الإمنائية يف الأرا�ضي الفل�سطينية
روبرت بايرب ،خالل جولة ميدانية تفقد خاللها �سري العمل يف معرب رفح الربي�“ ،إن الكثري
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من احلاالت الإن�سانية بحاجة لل�سفر ،و�إن الفل�سطينيني هنا يف غزة ال يتمتعون باحلق
الإن�ساين بالتنقل وال�سفر” .وقال بايرب“ :كل النا�س الذين �شاهدتهم هنا يف املعرب ،هدفهم
واحد؛ �إما العالج� ،أو م�شاهدة �أهليهم� ،أو موا�صلة درا�ستهم ،وهي �أب�سط احلقوق”.111
اخلمي�س2016/11/17 ،

•

•

•

•

•

�أكد الرئي�س ال�سابق ملجل�س الق�ضاء الأعلى الفل�سطيني �رص�صور� ،أنه ال ميكن ب�أي حال من
الأحوال �أن يعود �إىل الق�ضاء الفل�سطيني يف ظ ّل الظروف احلالية ،و�شدد يف الوقت ذاته على
“لدي ت�صميم بعدم العودة لق�ضاء ثقافته
مت�سكه مبن�صبه رئي�سا ً للمجل�س .وقال �رص�صور:
ّ
الق�ضائية �صفر يف ظ ّل تغول ال�سلطة الق�ضائية بطريقة فجة” يف ال�ضفة الغربية ،منوها ً �إىل �أن
هناك بع�ض الق�ضاة ممن يتماهون مع �أجهزة �أمن ال�سلطة يف هذا اجلانب.112
�أطلع وزير العمل الفل�سطيني م�أمون �أبو �شهال املديرة ال ُقطرية للبنك الدويل يف
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة مارينا وي�س  ،Marina Wesعلى الو�ضع االقت�صادي ال�صعب،
نتيجة ال�سيا�سات الإ�رسائيلية بحق ال�شعب الفل�سطيني وم�ؤ�س�ساته .و�أكد خالل اللقاء وجود
نحو � 400ألف عاطل عن العمل يف ال�ضفة الغربية والقطاع ،و� 320ألف �أ�رسة تعي�ش حتت ّ
خط
الفقر يف خمتلف املحافظات.113
رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية“ ،كل حجر
و�صف �صائب عريقات� ،أمني � ّ
ا�ستيطاين و�ضع على الأر�ض الفل�سطينية املحتلة منذ عام  1967حتى هذا اليوم ،ب�أنه غري
�رشعي” .و�أكد عريقات �أن “حماوالت �رشعنة اال�ستيطان باطلة والغية وغري مقبولة”.114
فجرت و�سائل الإعالم الإ�رسائيلية ف�ضيح ًة جديدة طالت رئي�س احلكومة بنيامني نتنياهو
ّ
ورجاله حول �صفقة �رشاء ثالث غوا�صات من �أملانيا ،التي جتري املفاو�ضات حاليا ً ب�ش�أنها.
ٌ
حتقيق يف �صحيفة معاريف ،وتناولته بعدها كل و�سائل
فجرها
وتدو ُر الف�ضيحة التي ّ
الإعالم ،حول عالقة نائب القائم ب�أعمال رئي�س جمل�س الأمن القومي الإ�رسائيلي National
ري
) Security Council (NSCبال�رشكة الأملانية التي تنتج الغوا�صات .ون�رشت معطيات ت�ش ُ
كذلك �إىل تو ّرط هذا الرجل �أي�ضا ً بعالقة مع �رشكات الغاز الإ�رسائيلية .وا�ضطرت رئا�سة
الوزراء الإ�رسائيلية ،وجمل�س الأمن القومي ،واجلي�ش الإ�رسائيلي �إىل �إ�صدار بيانات تو�ضح
مواقف ك ٍّل منها من الف�ضيحة اجلديدة.115
�أظهرت معطيات جديدة ،ن�رشها اجلي�ش الإ�رسائيلي ،تراجع حما�سة ال�شبان امللزمني
باخلدمة الع�سكرية لالنخراط يف هذه اخلدمة ،كما تراجعت احلافزية للخدمة يف الوحدات
القتالية .وبح�سب هذه املعطيات ،ف�إن  %28.1من ال�شبان يف �س ّن الـ  18عاما ً امللزمني باخلدمة
الع�سكرية مل ميتثلوا يف قاعدة التجنيد ،وكانت هذه الن�سبة بني ال�شابات .116%41.9
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• �أوقف ال�شيخ رائد �صالح �إ�رضابه املفتوح عن الطعام الذي بد�أه قبل خم�سة �أيام .وقال ال�شيخ
كمال خطيب ،رئي�س جلنة احلريات يف جلنة املتابعة العليا للجماهري الفل�سطينية داخل اخلط
الأخ�رض ،لوكالة الأنا�ضول“ :لقد �أوقف ال�شيخ رائد �إ�رضابه عن الطعام ،ا�ستجابة لطلب
جلنة املتابعة العليا للجماهري العربية وجلنة احلريات” ،م�ضيفا ً �أن “املطالب التي خا�ض
ال�شيخ رائد على �أ�سا�سها �إ�رضابه ،كانت احتجاجية على ظروف املعتقلني ومل تكن مطالب
خا�صة به”.117
• �أ�شاد ال�سفري الإ�رسائيلي يف م�رص ديفيد غوفرين بدفء العالقات بني القاهرة وتل �أبيب،
وقال �إنه ُيكن القول اجلازم �إن الق�ضية الفل�سطينية مل ت ُعد تت�ص ّدر ُ�سلّم الأولويات يف ال�شارع
امل�رصي .وتابع غوفرين قائالً يف مقالٍ ن�رشه يف �صحيفة يديعوت �أحرونوت الإ�رسائيلية،
�إن “�إ�رسائيل” ُتع ّد لدى امل�رصيني عامالً �أ�سا�سيا ً يف جلب اال�ستقرار للمنطقة ،ب�سبب حربها
التي ال تتو ّقف �ض ّد حركة حما�س و�ض ّد تنظيمات ٍ �إرهابية ٍ�أخرى يف ال�رشق الأو�سط ،على ح ّد
و�صفه .وخلُ�ص غوفرين �إىل القول �إنه قبل �أربعة عقود مل نحلم ب�أن ن�صل �إىل هذا املُ�ستوى من

التعاون الأمني مع م�رص.118
اجلمعة2016/11/18 ،

• ا�ست�شهد �شاب فل�سطيني و�أ�صيب عدد �آخر خالل مواجهات مع قوات االحتالل الإ�رسائيلي
�رشق خميم الربيج و�سط قطاع غزة.119
• ك�شفت �رسايا القد�س ،اجلناح الع�سكري حلركة اجلهاد الإ�سالمي ،يف ذكرى احلرب الثانية
على غزة ،عن مقطع فيديو ق�صري ،يظهر عنا�رصها خالل جتهيزهم �صواريخ جديدة يف �أحد
�أنفاق املقاومة.120
• كتب رئي�س حزب البيت اليهودي ووزير التعليم الإ�رسائيلي ،نفتايل بينت ،يف ح�سابه يف
تويرت� ،أن “رئي�س احلكومة لي�س فا�سداً ،ولن يبيع �أمن �إ�رسائيل مقابل املال �أبدا ً” .وتابع بينت
قوله ب�أنه يعرف نتنياهو منذ �أكرث من ع�رشة �أعوام“ ،وتوجد خ�صومة �سيا�سية وخالفات
بيننا ،لكنه لي�س فا�سدا ً”.121
• ذكرت م�صادر �صحفية �إ�رسائيلية �أن امل�ست�شار القانوين للحكومة الإ�رسائيلية �أفيحاي
مندلبليت ،ووزيرة العدل �أييلت �شاكيد ،يدر�سان ثالثة حلول ق�ضائية ت�سمح بـ“تبيي�ض”
الب�ؤر اال�ستيطانية دون ا�ستخدام القانون الذي يدفع به االئتالف احلكومي .وعالوة
على ا�ستخدام “�أمالك الغائبني” ،ف�إنه جتري درا�سة �إمكانية اعتبار امل�ستوطنني يف
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ال�ضفة الغربية “�سكانا ً حمليني” ،كما جتري درا�سة ح ّل �آخر وهو �إقامة جهاز تعوي�ض مماثل
ملا اتبع يف قرب�ص ،وحظي مب�صادقة املجتمع الدويل.122
• �أعلنت جلنة املتابعة العليا لفل�سطينيي  ،1948يف ختام جل�ستها الطارئة� ،أن فل�سطينيي 1948

لن يلتزموا بالقانون العن�رصي ،الذي تنوي احلكومة الإ�رسائيلية �إقراره .وقالت املتابعة �إن
“جماهرينا العربية و�شعبنا كله ،لن يحرتم القانون الذي يف�سح املجال �أمام �إ�سكات �أذان
امل�ساجد و�أجرا�س الكنائ�س” .وقال رئي�س جلنة املتابعة حممد بركة �إن هذا القانون �ساقط
�أخالقيا ً و�سيا�سيا ً ودينياً .وقررت اللجنة ترقب قرارات احلكومة الإ�رسائيلية ،وو�ضع
جدول ل�سل�سلة من الن�شاطات الكفاحية ،مبا فيها �إعالن يوم غ�ضب ،يف حال ّ
مت �س ّن القانون
كليا ً.123

• رفعت كنائ�س مدينة النا�رصة �أذان الع�شاء؛ ردا ً على حماوالت �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي
منع الأذان يف امل�ساجد.124
• �أطلقت ال�سلطات الأمريكية �رساح الأ�سري الفل�سطيني لديها را�شد الزغاري ،بعد اعتقال دام
 16عاماً ،و ُنقل �إىل موريتانيا.125
ال�سبت2016/11/19 ،

• ك�شفت �صحيفة كول هعري العربية الأ�سبوعية النقاب عن �أن “�إ�رسائيل” تنتظر ت�سلم
الرئي�س الأمريكي اجلديد دونالد ترامب من�صبه ،للبدء بتنفيذ خمططات لبناء �أكرث
من � 30ألف وحدة ا�ستيطانية جديدة يف القد�س املحتلة .حيث ي�شمل املخطط ال�صهيوين بناء
� 15ألف وحدة ا�ستيطانية يف مطار القد�س  -قلنديا ،و�آالف الوحدات يف املنطقة ال�صناعية
قلنديا  -عطروت ،ومئات الوحدات يف م�ستعمرتي راموت وجيلو.126
• �أكد وكيل وزارة الرتبية والتعليم العايل بقطاع غزة زياد ثابت �أن الوزارة �ستفتتح
 15مدر�سة جديدة و�ستكون حتت اخلدمة بداية العام الدرا�سي املقبل .1272018/2017
• �أفاد تقرير �صادر عن هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين ،التابعة ملنظمة التحرير الفل�سطينية،
�أن  %57من الأ�رسى القابعني يف ال�سجون ،والذين يبلغ عددهم نحو �سبعة �آالف �أ�سري،

هم من �أ�رسى حركة فتح ،و�أن  %90من الأ�رسى القدامى الذين ق�ضوا �أكرث من  20عاما ً

هم من �أ�رسى حركة فتح ،وعلى ر�أ�سهم عميد الأ�رسى و�أقدمهم كرمي يون�س .وقالت
الهيئة �إن نحو  %50ممن يق�ضون �أحكاما ً بال�سجن امل�ؤبد ملرة واحدة �أو ملرات عدة ينتمون
حلركة فتح.128
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• طالب وزير ال�صحة الإ�رسائيلي با�ستثناء “�صافرة ال�سبت” من قانون الأذان .ومن جهته فقد
هدد ع�ضو الكني�ست العربي �أحمد الطيبي باللجوء �إىل املحكمة العليا الإ�رسائيلية يف حال ّ
مت
ن�ص القانون.129
ا�ستثناء “�صافرة ال�سبت” من ّ
• قال نادي الأ�سري �إن قوات االحتالل الإ�رسائيلي حتتجز نحو  350طفالً فل�سطينيا ً تقل
�أعمارهم عن  18عاماً ،بينهم  12فتاة قا�رص يف �سجونها ،بني حمكومني وموقوفني .و�أو�ضح
النادي ،يف بيان له مبنا�سبة اليوم العاملي للطفل� ،أنه و ّثق �أكرث من �ألفي حالة اعتقال للأطفال
منذ �أواخر �سنة  ،2015تركزت معظمها يف مدينة القد�س املحتلة.130
• منعت ال�سلطات الأردنية �إقامة مهرجان ن�رصة الأق�صى الـ  16يف الكرك (جنوب العا�صمة
ع ّمان) .وقال الأمني العام حلزب جبهة العمل الإ�سالمي حممد الزيود �إن “ما جرى من منع
ملهرجان الأق�صى ال�ساد�س ع�رش ،واالعتداء على خيمة املهرجان و�إغراقها باملياه ،ما هو �إال
خرق للقانون ول�سيادته ،من جهة يفرت�ض �أن تلتزم بالقانون و�أن حتافظ على تنفيذه”.131
• ّ
مت الك�شف عن قيام ال�سلطات اللبنانية بت�شييد جدار �إ�سمنتي يف اجلهة الغربية ملخيم
عني احللوة يف �صيدا جنوب لبنان .وقال قائد قوات الأمن الوطني الفل�سطيني يف لبنان
�صبحي �أبو عرب �إن �أعمال البناء بد�أت بالفعل يف منطقة الب�ساتني بعد قرار اتخذته القوى
الأمنية اللبنانية .و�أ�ضاف �أبو عرب �أن “عملية ت�شييد اجلدار ح�صلت بعلم وتن�سيق بني
القوى والف�صائل الفل�سطينية من جهة ،وبني اجلي�ش اللبناين من جهة �أخرى ،حيث ّ
مت االتفاق
على ا�ستحداث هذا اجلدار خارج �أرا�ضي املخيم” .وقال م�س�ؤول القوة الأمنية امل�شرتكة
الفل�سطينية منري املقدح� ،إن “القوى الفل�سطينية اجتمعت بقيادة اجلي�ش وخمابراتها واتفقت
على م�سار امل�رشوع”.132
الأحد2016/11/20 ،

• و�صف خالد م�شعل ،رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س ،م�ساعي ال�سلطات الإ�رسائيلية
ملنع الأذان يف القد�س ب�أنه “لعب بالنار” .و�أكد م�شعل �أنه “لن يكون هناك ا�ستقرار باملنطقة �إال
بنيل ال�شعب الفل�سطيني حقوقه ورحيل االحتالل”.133
• �أكد الناطق با�سم امل�ؤمتر ال�سابع حلركة فتح ،حممود �أبو الهيجا� ،أن انعقاد امل�ؤمتر ما زال
قائما ً يف موعده نهاية ت�رشين الثاين /نوفمرب  ،2016بالرغم من تدخالت �أطراف عربية
و�إقليمية لت�أجيله .و�أ�شار �أبو الهيجا �إىل �أن اللجنة التح�ضريية للم�ؤمتر تقوم بالتوا�صل ب�شكل
فردي مع �أع�ضاء امل�ؤمتر الذين �سيح�رضونه ،حيث و�صل عددهم �إىل  1,375ع�ضواً ،م�ؤكدا ً
�أن ال�سقف الأعلى لعدد امل�شاركني  1,400ع�ضو ،وال �إ�شكالية تتعلق يف هذا الأمر.134
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• قال نبيل �شعث ،ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح�“ ،إن الربنامج ال�سيا�سي املقدم �إىل امل�ؤمتر
العام ال�سابع حلركة فتح لي�س تفاو�ضياً ،ولو �أنه يرتك الإمكانية للعودة �إىل التفاو�ض يف حال
تلبية متطلبات حمددة .وبالتايل هو برنامج مواجهة ال عنفية ما زالت مركزة على الن�ضال
ال�شعبي واحلراك الدويل ،وي�رشح بالتف�صيل دور احلركة يف الن�ضال ال�شعبي واحلراك الدويل
ويركز على املقاطعة ال�شاملة”.135
• قال م�س�ؤول العالقات العربية يف حركة حما�س �أ�سامة حمدان� ،إن “االت�صاالت بني حركته
وم�رص ما تزال قائمة” ،م�ؤكدا ً “وجود بع�ض االنفراجات التي حدثت يف الآونة الأخرية يف

•

•

•

•

مو�ضوع معرب رفح” .و�أ�ضاف �أن احلركة “طرحت ر�ؤية وا�ضحة فيما يتعلق مبعرب رفح
تتمحور حول ثالث نقاط؛ تتمثل يف التعامل معه على �أنه معرب عربي عربي ،وال ب ّد �أن يبقى
مفتوحا ً ب�شكل دائم ل�صالح ال�شعبني الفل�سطيني وامل�رصي”.136
�أكد قائد قوات الأمن الوطني الفل�سطيني يف لبنان �صبحي �أبو عرب �أن اجلدار على حدود
خميّم عني احللوة “كما �سمعنا من الدولة اللبنانية ،مقرر منذ � 10سنوات ،وقد �أطلعنا على
اخلريطة ،وجرى ت�أجيله �إىل هذه اللحظة” .و�أ�ضاف �أن اجلدار “يقع �ضمن الأرا�ضي اللبنانية
ولي�س �ضمن �أرا�ضي املخيم” .وا�ستبعد �أبو عرب �أن ي�ؤدي بناء اجلدار لهدم ج�سور الثقة
التي بنيت مع الدولة اللبنانية بعد عملية ت�سليم املطلوبني من املخيم �أخريا ً �إىل القوى الأمنية،
م�شريا ً �إىل �أن ت�شييده “كما �سمعنا من الدولة ،ومدير خمابرات يف اجلنوب ،وبع�ض الأجهزة،
هو حلماية املخيم وحلماية اجلي�ش يف الوقت ذاته .واجلدار لي�س حول كامل املخيم ،بل يقع يف
املنطقة اجلنوبية الغربية له ومن طرف الب�ساتني املحاذية للطريق اجلنوبية ال�ساحلية”.137
قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ،يف م�ستهل جل�سة حلكومته“ :يف املفاو�ضات
املبا�رشة التي �أجريت بني �إ�رسائيل وم�رصّ ،
مت التو�صل �إىل اتفاق �سالم بني البلدين ي�صمد
حاليا ً ما يقرب من �أربعة عقود حتت قيادة الرئي�س امل�رصي ال�سي�سي ال�شجاعة”.138
ذكر موقع �إذاعة “�صوت �إ�رسائيل” �أن ديوان رئا�سة وزراء االحتالل يدر�س احتمال �إدخال
تغيريات على �صيغة م�رشوع قانون منع رفع الأذان ،ليقت�رص احلظر على الفرتة بني ال�ساعة
 11:00ليالً وحتى � 7:00صباحاً .ونقلت �إذاعة “�صوت �إ�رسائيل” العربية عن ديوان الرئا�سة
�أنه ي�سعى من خالل ذلك �إىل تليني �صيغة م�رشوع القانون لئال ترف�ضه املحكمة العليا،
�إ�ضافة �إىل �أن كتلة يهود التوراة (يهدوت هتوراة) تطالب ب�إ�ضافة بند �إليه ،ي�ستثني ا�ستخدام
ال�صفارات �إيذانا ً ببدء “حرمة يوم ال�سبت”.139
ك�شف فريق الر�صد والتوثيق يف جمموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �أنه ا�ستطاع
توثيق بيانات  211طفالً فل�سطينيا ً ا�ست�شهدوا منذ بداية الأزمة يف �سورية.140
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• ُيق َّدر عدد الأطفال يف فل�سطني حتى منت�صف �سنة  2016بنحو � ،2,207,535أي ما ن�سبته
نحو  %45.8من ال�سكان ،منهم  1,127,283ذكر ،و� 1,080,252أنثى ،بح�سب تقرير
ملركز الإح�صاء الفل�سطيني .وبح�سب التقرير ،بلغ عدد الأطفال الذكور يف ال�ضفة الغربية
 ،650,709والإناث � ،624,320أما يف قطاع غزة ،فقد بلغ عدد الذكور  ،476,574يف حني بلغ
عدد الإناث  ،455,932حيث ي�شكل الأطفال  %49.6من �سكان قطاع غزة ،مقابل  %43.4من
�سكان ال�ضفة الغربية.141
لطي ملف املا�ضي وفتح �صفحة
• قال الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان �إنه حان الوقت ّ
جديدة يف العالقات بني بالده و“�إ�رسائيل” .و�أ�ضاف ،يف حديث للقناة الثانية التلفزيونية،
يف �أول حديث له مع و�سائل �إعالم �إ�رسائيلية منذ  13عاماً� ،أن �أحداث �سفينة مايف مرمرة
ما تزال تخيم على هذه العالقات .وقال �أردوغان �إنه ال يرى يف حركة حما�س “حركة
�إرهابية” ،و�إمنا جهة �سيا�سية ن�ش�أت العتبارات وطنية ،وي�سعى معها لتحقيق “ال�سالم”
باملنطقة .وب�ش�أن اجلنود الإ�رسائيليني املفقودين بغزة� ،أ�شار �إىل �أنه مل يكن من �ضمن �رشوط
�صفقة امل�صاحلة مع تل �أبيب ،لكنه �أبدى ا�ستعداده يف �إطار احلديث بينه وبني بنيامني نتنياهو
لبذل ق�صارى جهده حلل هذه الق�ضية.142
• طالب احتاد نقابات عمال دول االحتاد الأوروبي ،خالل “امل�ؤمتر النقابي الأوروبي
الفل�سطيني” الذي عقد بربوك�سل ،النقابات الأوروبية بـ“حتمل م�س�ؤولياتها والوقوف �أمام
حكوماتها ملنع ال�رشكات الأوروبية من التعامل مع نظريتها الإ�رسائيلية ،و�أن توقف التبادل
التجاري مع �إ�رسائيل”.143
الإثنني2016/11/21 ،

• قالت املنظمة العربية حلقوق الإن�سان يف بريطانيا �إن اجلدار العازل الذي �رشعت احلكومة
اللبنانية ببنائه حول خميم عني احللوة لن يعزز الأمن ،و�سيعمق من الغربة ،والب�ؤ�س،
واحلرمان الذي يعي�شه الفل�سطينيون داخل املخيم.144
• قال رئي�س احلكومة بنيامني نتنياهو خالل جل�سة لوزراء الليكود� ،إنه يوا�صل حماولة الدفع
نحو ح ّل مينع �إخالء ب�ؤرة عمونا ،من خالل نقل بيوت ال�سكان �إىل �أرا�ض ٍ تعود كما يبدو
ل�سكان فل�سطينيني عا�شوا هناك يف املا�ضي لكنهم تركوها يف  ،1967و ُع َّدت �أرا�ضيهم “�أمالك
غائبني”.145
• ع ّدت تركيا م�رشوع القانون الإ�رسائيلي الذي يرمي حلظر ا�ستخدام مكربات ال�صوت
يف امل�ساجد لرفع الأذان “غري مقبول” .وقال نائب رئي�س الوزراء الرتكي ،الناطق با�سم
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احلكومة ،نعمان كورتوملو�ش� ،إن م�رشوع القانون الإ�رسائيلي “�إهانة لثقافة ،وما�ضي،
وتاريخ القد�س”.146
• جرى الت�صويت على قرار ي�ؤيد حقّ ال�شعب الفل�سطيني يف تقرير امل�صري ،وذلك يف اللجنة الثالثة،
“جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية والإن�سانية والثقافية” ،التابعة للجمعية العامة للأمم املتحدة ،وفيه
اعتُمِد القرار ب�أغلبية  170دولة ل�صالح القرار ،وعار�ضته  7دول (كندا ،و“�إ�رسائيل” ،وجزر
املار�شال ،وميكرونيزيا ،وناورو ،وباالو ،والواليات املتحدة) ،وامتنعت  5دول عن الت�صويت
(الكامريون ،وكوت ديفوار ،وهندورا�س ،وتونغا ،وانواتو).147
الثالثاء2016/11/22 ،

•

•
•

•

�أعدم جنود االحتالل الإ�رسائيلي بالر�صا�ص فل�سطينيا ً على حاجز قلنديا الع�سكري �شمال
مدينة القد�س املحتلة بزعم حماولته تنفيذ عملية طعن ،ثم �أغلقوا احلاجز الذي يربط مدينتي
رام اهلل والقد�س.148
�أكد وزير الأمن الداخلي الإ�رسائيلي جلعاد �أردان �أن ال�رشطة الإ�رسائيلية �ست�سمح قريبا ً
لأع�ضاء الكني�ست والوزراء بالقيام بجوالت ميدانية داخل �ساحات امل�سجد الأق�صى.149
ك�شف النائب عن حركة فتح �أ�رشف جمعة ،املقرب من حممد دحالن ،عن وجود ترتيبات لعقد
م�ؤمتر �آخر حلركة فتح� ،سيفرز جلنة مركزية وجمل�سا ً ثورياً ،غري ذلك امل�ؤمتر الذي �سيعقد
يف رام اهلل يف  ،2016/11/29وذلك بعد �أن �ش ّن هجوما ً على القائمني على عقد امل�ؤمتر الذي
و�صفه بـ“التجمع” ،لعدم متثيله كل �أع�ضاء حركة فتح.150
ّ
مت الك�شف عن قيام رئي�س حزب البيت اليهودي ووزير التعليم الإ�رسائيلي ،نفتايل بينت،
بزيارة نيويورك ،وح�ضوره اجتماعا ً عقدته منظمة �صهاينة �أمريكا Zionist Organization

 .of Americaواجتمع بينت مع جهات �أخرى عدة ،ميكن �أن تت�سلم منا�صب يف �إدارة ترامب،
وناق�ش معها العالقة بني “�إ�رسائيل” واجلالية اليهودية الأمريكية ،وال�سيا�سة الأمريكية �إزاء
ال�رصاع الإ�رسائيلي  -الفل�سطيني .واقرتح بينت ب�أن تتبنى الإدارة اجلديدة خطته ال�سيا�سية
كبديل حل ّل الدولتني ،والتي تت�ضمن �إن�شاء حكم ذاتي فل�سطيني يف �أجزاء من ال�ضفة الغربية،
�إىل جانب دفع خطوات لفر�ض ال�سيادة الإ�رسائيلية على املناطق الأخرى ،ب�شكل تدريجي،
ك�ضم معاليه �أدوميم �إىل “�إ�رسائيل” يف مرحلة �أولية.151
• متكن طبيب متخ�ص�ص يف جراحة القلب ومهند�س ميكانيكي يف قطاع غزة من �صناعة �أول
�ست �ساعات متوا�صلة بنجاح.152
قلب ا�صطناعي ،متت زراعته يف ج�سد خروف ملدة ّ
• �ألغت حمكمة النق�ض امل�رصية حكم الإعدام ال�صادر من حمكمة اجلنايات خلريت ال�شاطر،
نائب املر�شد العام جلماعة الإخوان امل�سلمني ،والقياديني باجلماعة حممد البلتاجي و�أحمد
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عبد العاطي ،كما �ألغت حكم ال�سجن امل�ؤبد ال�صادر بحق الرئي�س الأ�سبق حممد مر�سي،
وحممد بديع ،املر�شد العام للإخوان ،يف ق�ضية التخابر مع حركة حما�س .وقررت املحكمة
�إعادة حماكمة املتهمني �أمام �إحدى دوائر حمكمة جنايات القاهرة ،على �أن تكون مغايرة
للدائرة التي �أ�صدرت احلكم الأول.153
• �أعلن الرئي�س الأمريكي املنتخب دونالد ترامب �أنه يو ّد �أن “يكون من يتو�صل �إىل اتفاق �سالم
بني �إ�رسائيل والفل�سطينيني” .وقال ترامب�“ :سيكون هذا �إجنازا ً عظيما ً” .و�أ�ضاف �أن زوج
ابنته جاريد كو�شرن  ،Jared Kushnerوهو يهودي �أرثوذك�سي ،ميكن �أن ي�ضطلع بدور يف
مفاو�ضات “�سالم” حمتملة.154
الأربعاء2016/11/23 ،

• �أعلن رئي�س الوزراء اللبناين الأ�سبق ف�ؤاد ال�سنيورة والنائب بهية احلريري ،يف بيان م�شرتك،
�أن “اجلدار الذي يجري ت�شييده للف�صل بني خميم عني احللوة وحميطه هو م�ستنكر ومرفو�ض
من قبلهما ومن قبل جميع �أهايل مدينة �صيدا ،لأنه يت�سبب بحال من الت�شنج واالحتقان نعتقد
�أن لبنان بغنى عنها ،ال �سيّما يف هذه الظروف الدقيقة”.155

• قال املتحدث با�سم رئا�سة ال�سلطة الفل�سطينية نبيل �أبو ردينة �إن “�إ�رسائيل” ما تزال
م�ستمرة بتدمري �أي فر�صة �أو �إيجاد مناخ منا�سب لعودة احلياة �إىل طبيعتها� ،أو العودة
�إىل مفاو�ضات قائمة على قرارات ال�رشعية الدولية �أو على قرارات ح ّل الدولتني .وتابع
�أبو ردينة قائالً� ،إن احلديث عن �أي حكم ذاتي �أو احلديث عن ترتيبات �إقليمية ،ف�إن ال�شعب
معني بها ما مل يوافق عليه ،و�أن � ّأي ح ّل ال يقوم على ال�رشعية العربية
الفل�سطيني غري
ّ
والدولية م�صريه املوت.156

رحب ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خليل احلية ب�إعالن الرئي�س الرتكي رجب طيب
• ّ
�أردوغان ا�ستعداده للتو�سط بني حما�س و“�إ�رسائيل” ،يف ملف اجلنود الإ�رسائيليني الأ�رسى
لدى حما�س ،لكنه ا�شرتط �أن يلتزم االحتالل ب�صفقة وفاء الأحرار حتى تنجح � ّأي و�ساطة

ل�صفقة جديدة.157

• عقد قياديون من حركة فتح من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،كان قد تعر�ض غالبيتهم لقرارات
ف�صل وجتميد �سابقة ،م�ؤمترا ً �صحفيا ً يف رام اهلل ،هاجموا فيه امل�ؤمتر ال�سابع للحركة
وو�صفوه بـ“احلفلة” ،وترب�ؤوا من منظميه ،و�أكدوا رف�ض مدخالته كافة “لأنه ال يتعدى
كونه حفلة”.158
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• �أعلن رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو �أن حكومته طلبت امل�ساعدة من رو�سيا
واليونان وكرواتيا يف �إخماد حرائق اندلعت ب�أنحاء متفرقة من البالد .وذكر بيان �صادر عن
مكتب نتنياهو �أن هذه الدول ا�ستجابت لطلب نتنياهو ،ووعدت ب�إر�سال طائرات مكافحة
للحرائق.159
• �أظهر تقرير �أ�صدرته وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية �أن هناك  2,914مدر�سة يف
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ( 2,194يف ال�ضفة و 720يف قطاع غزة) ،بينها  2,135مدر�سة
حكومية ،و 353تابعة لوكالة الأونروا ،و 426خا�صة .وبلغ عدد املعلمني يف املدار�س بكافة
مراحلها  66,136معلما ً ومعلمة ،منهم  43,090يف ال�ضفة الغربية و 23,046يف قطاع غزة.160
• دعا القادة العرب والأفارقة الدول التي مل تعرتف بعد بدولة فل�سطني �إىل �رضورة القيام بذلك
يف وقت قريب .وطالب القادة يف الإعالن اخلا�ص بفل�سطني ،ال�صادر يف ختام �أعمال القمة
العربية الإفريقية الرابعة يف ماالبو ،جمل�س الأمن الدويل ،ب�أن يتحمل م�س�ؤولياته يف احلفاظ
ال�سلم والأمن الدوليني ،واتخاذ خطوات حلل ال�رصاع العربي  -الإ�رسائيلي بجميع
على ّ
جوانبه .وحثّ القادة الدول الأع�ضاء على مقاطعة الب�ضائع واملنتجات التي يتم �إنتاجها
وت�صديرها من امل�ستعمرات.161
• دعا املن�سق اخلا�ص للأمم املتحدة لـ“عملية ال�سالم” يف ال�رشق الأو�سط نيكوالي مالدينوف
“�إ�رسائيل” �إىل االن�صياع للدعوات املتكررة لوقف البناء غري القانوين للوحدات ال�سكنية يف
امل�ستعمرات بال�ضفة الغربية املحتلة ،مبا يف ذلك �رشقي القد�س.162
• طالب وكيل الأمني العام للأمم املتحدة لل�ش�ؤون الإن�سانية ،ومن�سق الإغاثة الطارئة� ،ستيفن
�أوبراين  ،Stephen O’Brienيف كلمته �أمام جمل�س الأمن الدويل ،ب�إلزام “�إ�رسائيل” ب�ضمان
دخول مواد الإعمار والإغاثة �إىل قطاع غزة.163
اخلمي�س2016/11/24 ،

• حذر رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو من �أن � ّأي حريق متعمد �سيتم التعامل معه
“كعمل �إرهابي ،و�سيعاقب الفاعل على ذلك ك�إرهابي” .من جهته ،قال وزير الأمن الداخلي

جلعاد �أردان �إن ن�صف احلرائق يف “�إ�رسائيل” على الأقل ن�شبت بفعل فاعل.164
• �أبدت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية ا�ستعدادها للتعاون مع �إدارة الرئي�س
الأمريكي املنتخب دونالد ترامب ،لتحقيق مبد�أ الدولتني على حدود  .1967و�أكدت اللجنة ،يف
بيان �صحفي بعد اجتماع عقدته يف رام اهلل ،على �رضورة ح ّل ق�ضايا الو�ضع النهائي كافة،

ا�ستنادا ً للقرارات ال�رشعية الدولية ذات العالقة.165
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• �أعلن مدير عام الدفاع املدين الفل�سطيني اللواء يو�سف ن�صار �أن دولة فل�سطني �ستقدم
امل�ساعدة يف �إخماد احلرائق املندلعة يف عدة مناطق يف “�إ�رسائيل”.166
• دعا رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل امل�س�ؤولني اللبنانيني �إىل �رسعة وقف
بناء اجلدار الذي يبنى حول خميم عني احللوة و�إلغائه ،و�أو�ضح م�شعل ،خالل ات�صاالته بكل
من رئي�س جمل�س النواب اللبناين نبيه بري ،ورئي�س الوزراء اللبناين متام �سالم ،ورئي�س
احلكومة املكلف �سعد احلريري ،خطورة هذا الإجراء على �أو�ضاع الالجئني يف املخيم ،وعلى
العالقات الأخوية التي تربط ال�شعبني ال�شقيقني اللبناين والفل�سطيني ،وما يعك�سه هذا
اجلدار من �صور ودالالت �سلبية.167
• دان رئي�س جلنة املتابعة العليا للجماهري العربية حممد بركة ،حملة التحري�ض التي يقودها
رئي�س حكومة االحتالل الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ،ووزرا�ؤه وعدد من امل�س�ؤولني� ،ض ّد
اجلماهري العربية ،باتهام الفل�سطينيني العرب ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش ،بالوقوف وراء
احلرائق .وقال بركة ،يف بيان له� ،إن اجلماهري العربية توجه االتهام وتدين نتنياهو بعن�رصيته
وق�صوره ،فهي �صاحبة البالد والوطن ولن تر�ضى له �أن يحرتق.168
• ن�رشت احلكومة الفرن�سية ،تعليمات تلزم امل�ستوردين و�شبكات الت�سويق بو�سم منتجات
امل�ستعمرات الإ�رسائيلية ،التي ّ
مت �إنتاجها يف ال�ضفة الغربية املحتلة ،مبا يف ذلك القد�س� ،إ�ضافة
�إىل اجلوالن.169
اجلمعة2016/11/25 ،

• قالت القيادة الفل�سطينية املوحدة يف لبنان �إن قيادة اجلي�ش اللبناين �أبلغتهم بتجاوبها مع
مطالبهم ،و�أوقفت العمل ببناء اجلدار يف حميط خميم عني احللوة .و�أ�ضافت القيادة ،يف بيان
لها� ،أنها �ستعمل خالل الأ�سبوعني القادمني على �إعداد ت�صور �شامل للتعامل مع الو�ضع
الأمني يف املخيمات ،وخ�صو�صا ً يف خميم عني احللوة ،مبا يحقق الأمن واال�ستقرار يف
املخيمات واجلوار .كما �أ�صدرت قيادة اجلي�ش اللبناين  -مديرية التوجيه ،بيانا ً قالت فيه“ :ال
وجود لأي قرار ب�إقامة هذا اجلدار بني املخيم وحميطه ،وما يبنى هو �سور حماية متفق عليه
مع القوى الفل�سطينية ،ويهدف �إىل احلفاظ على �سالمة املخيم ومنع ت�سلل الإرهابيني �إليه �أو
اخلروج منه ،بالإ�ضافة �إىل �إغالق الأنفاق امل�ؤدية �إىل ب�ساتني املواطنني.170
• �أكدت قيادة ف�صائل منظمة التحرير يف لبنان ،يف بيان لها� ،أن “املخيمات مل ولن تكون خنجرا ً
يف اخلا�رصة اللبنانية” ،و�شكرت “قيادة اجلي�ش ومديرية املخابرات ،التي ا�ستجابت ملطلب
القيادة ال�سيا�سية الفل�سطينية ،وقف العمل ببناء اجلدار ،يف �إطار �إف�ساح املجال �أمام الف�صائل
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والقوى الوطنية والإ�سالمية الفل�سطينية ،لو�ضع درا�سة تف�صيلية ملعاجلة كل الق�ضايا
الأمنية داخل املخيم ،مبا ي�ضمن احلفاظ على ا�ستقرار �أمنه واجلوار”.171
• �أكد وزير العدل الفل�سطيني علي �أبو دياك ،يف كلمته خالل افتتاح الدورة الـ  32ملجل�س وزراء
العدل العرب يف القاهرة ،رف�ض الت�رشيعات العن�رصية التي ت�صدرها “�إ�رسائيل” ،ويف
مقدمتها قانون اعتقال وحماكمة الأطفال الفل�سطينيني ،وم�رشوع قانون منع الأذان يف القد�س
وامل�سجد الأق�صى.172
• ا�ست�شهد �شاب بر�صا�ص قوات االحتالل الإ�رسائيلي ،على حاجز خميم �شعفاط الع�سكري
�شمايل �رشق القد�س املحتلة .وقالت املتحدثة با�سم �رشطة االحتالل لوبا ال�سمري Luba
� ،Samriإنه كان يحمل �سكينا ً حاول طعن �أحد �أفراد الأمن الإ�رسائيلي على احلاجز.173
• قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ،يف �أثناء جولته يف قاعدة �سالح الطريان يف
ال�شمال� ،إنه با�ستثناء حاالت قليلة من حرائق �سببها الإهمال ،ف�إن اجلزء الأكرب منها كان
متعمداً“ ،ومل�سنا هنا بذور �إرهاب” .و�شكر نتنياهو الأردن وم�رص ودول املنطقة على تقدمي
الدعم يف �إطفاء احلرائق.174
ال�سبت2016/11/26 ،

•

•
•

•

�أعلنت ال�رشطة الإ�رسائيلية عن اعتقال � 23شخ�صا ً تتهمهم بـ“ال�ضلوع يف �إ�رضام حرائق،
والتحري�ض على �إ�رضامها” ،وقالت املتحدثة با�سم ال�رشطة لوبا ال�سمري يف ت�رصيح لها،
�إن ال�رشطة تتحفظ حاليا ً على املعلومات اخلا�صة باالعتقاالت من �أجل “احلفاظ على �سالمة
جمريات التحقيقات” ،لكنها ذكرت �أن املعتقلني من فل�سطينيي .1751948
ات�صل رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو برئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س
و�شكره على �إر�سال �سيارات �إطفاء و�إطفائيني من �أجل تقدمي امل�ساعدة يف �إخماد احلرائق.176
قال وزير الأمن الداخلي الإ�رسائيلي جلعاد �أردان �إن حكومة االحتالل �ستهدم بيوت
املت�سببني يف �إ�شعال احلرائق .ونقل موقع واال العربي عن �أردان قوله �إنه �سيعمل على “تعديل
الت�رشيعات الإ�رسائيلية لهدم منزل � ّأي �شخ�ص يدان ب�إ�رضام النار”.177
ن�رشت مواقع عربية متعددة ،ح�صيلة �شبه �إجمالية للخ�سائر التي حلقت باالحتالل �إثر
احلرائق التي ا�ستمرت خلم�سة �أيام على التوايل .ووفقا ً لتقارير من جهات �إ�رسائيلية خمت�صة
ن�رشها موقع واال العربي ،ف�إن � 41ألف دومن ( 41كم )2التهمتها النريان ،منها  2,800دومن
( 2.8كم )2يف مدينة حيفا ،والتي ا�ضطر  1,616من �سكانها مبغادرتها ،حيث ت�رضرت
 1,784وحدة �سكنية ،و 527وحدة باتت غري �صاحلة لل�سكن .و�أ�شارت التقارير �إىل �أن
 7,500دومن ( 7.5كم )2احرتقت يف منطقة القد�س.178
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اليوميات الفل�سطينية
• قال اخلبري الع�سكري يف موقع واال العربي �أمري بوحبوط �إن اجلي�ش الإ�رسائيلي �رشع منذ
مدة يف التح�ضري للمعركة القادمة �ض ّد حركة حما�س يف غزة ،من خالل ت�صميم روبوتات �آلية
للدفع بها يف املقدمة ملقاتلة الفل�سطينيني بدالً من اجلنود احلقيقيني ،خ�شية �سقوط خ�سائر
ب�رشية يف �صفوف جنودها.179

• قال املر�صد الأورومتو�سطي حلقوق الإن�سان �إن ما قامت به احلكومة اللبنانية من بناء جدار ٍ
مع �أبراج حرا�سة ٍ حول خميم عني احللوة ُيع ّد مثاالً فا�ضحا ً ملعاملتها العدائية �ض ّد الالجئني.
وقالت ال�سكرتري العام للمر�صد الأورومتو�سطي بام بيلي �“ Pam Baileyإن اجلدران ال
تواجه الأ�سباب اجلذرية للم�شاكل ،بل تف ّرق وتظلم”.180
الأحد2016/11/27 ،

• قال هرتزل هليفي ،رئي�س �شعبة اال�ستخبارات الع�سكرية الإ�رسائيلية (�أمان)� ،إن الو�ضع
الأمني يف ال�ضفة الغربية� ،سيت�صاعد خالل �سنة  2017املقبلة ،وذلك على خلفية تقو�ض مكانة
الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س .وقال هليفي �إن �سنة � 2017ستكون �سنة غري م�ستقرة يف
ال�سلطة الفل�سطينية ،وهناك جهات كثرية �ستحتج على قيادة عبا�س الذي �سرتغب حما�س
بتحقيق �إجنازات �ضده .و�سي�ؤدي ذلك �إىل واقع ي�ضع حتديات �أمام “�إ�رسائيل”.181
• قال رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل �إن انتفا�ضة القد�س �أف�شلت خمطط
تق�سيم امل�سجد الأق�صى زمانيا ً ومكانياً ،ودفعت االحتالل �إىل الرتاجع ،لكنه ي�رص على
ا�ستكمال م�رشوعه حني يجد �أي غفلة .وقال م�شعل ،يف كلمة م�سجلة له خالل م�ؤمتر للجماعة
الإ�سالمية يف مدينة كرات�شي الباك�ستانية�“ ،إننا نت�أمل لآالم ال�شعب الك�شمريي امل�سلم وما
يعانيه من ا�ضطهاد على الرغم من �أن لنا ق�ضية ت�شغلنا ،ونحن نعلم موقع ق�ضية ك�شمري يف
قلب كل باك�ستاين ،و�إذا كانت فل�سطني يف قلوبكم ف�إن ك�شمري يف قلوبنا”.182
• قال فوزي برهوم ،الناطق با�سم حما�س� ،إن احلركة قررت تلبية الدعوة بح�ضور اجلل�سة
االفتتاحية للم�ؤمتر ال�سابع حلركة فتح ،عرب ممثلني من احلركة يف ال�ضفة الغربية .كما قال
داود �شهاب ،الناطق با�سم حركة اجلهاد� ،إن احلركة �ستبعث ممثلها يف جلنة القوى الوطنية
والإ�سالمية يف رام اهلل حل�ضور اجلل�سة االفتتاحية للم�ؤمتر.183
• قال الناطق با�سم حركة اجلهاد الإ�سالمي داود �شهاب� ،إن وفد حركة اجلهاد �إىل القاهرة
تلقى وعودا ً من اجلانب امل�رصي بتقدمي ت�سهيالت كبرية لقطاع غزة .و�أكد �شهاب �أن

وبي �أن الوفد تلقى وعودا ً
قطاع غزة �سي�شهد تطورات �إيجابية يف ملف العالقات مع م�رصّ ،
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•

•

•

•

•

م�رصية ب�أن يتم فتح معرب رفح على فرتات متقاربة ومنتظمة ،و�أن يتم ت�سهيل حركة الأفراد
وامل�سافرين عربه.184
تعليق له على ا�شتباك جرى على
قال رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو ،يف �أول
ٍ
حدود ه�ضبة اجلوالن ال�سورية املحتلة مع خلية من تنظيم داع�ش�“ :إننا على �أهبة اال�ستعداد
ب�شكل جيد على حدودنا ال�شمالية ،ولن ن�سمح لأي عنا�رص �سواء �أكانت تابعة لداع�ش �أو
جلهات معادية �أخرى بتكري�س وجودها مبحاذاة حدودنا ،يف ظ ّل احلرب الدائرة يف �سورية”.
وكانت هذه اخللية قد �أطلقت النار على قوة من اجلي�ش الإ�رسائيلي يف اجلوالن ،فر ّدت
“�إ�رسائيل” بق�صف اخللية من اجلو ،ما �أدى �إىل مقتل �أربعة من �أفرادها.185
قرر املجل�س الوزاري الإ�رسائيلي امل�صغر لل�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية (كابينت) بالإجماع،
�رشاء  17طائرة �إ�ضافية من طراز �أف– ،35لي�صل بذلك عدد هذه الطائرات التي �ستخدم يف
�صفوف �سالح اجلو الإ�رسائيلي �إىل  50طائرة.186
�أعلنت ال�سلطات الإ�رسائيلية �أن رجال الإطفاء جنحوا يف �إخماد احلرائق التي اندلعت
خلم�سة �أيام متوا�صلة .ومل تت�سبب احلرائق يف �أي وفيات ،لكن متت معاجلة � 122شخ�صا ً
�أ�صيب معظمهم باالختناق نتيجة تن�شق الدخان ،وفق خدمات الإ�سعاف.187
ذكرت و�سائل �إعالم �إ�رسائيلية �أن الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان طالب الرئي�س
الإ�رسائيلي ر�ؤوفني ريفلني ب�إعادة النظر يف قانون منع الأذان الذي تعتزم احلكومة
الإ�رسائيلية ت�رشيعه .جاء ذلك خالل ات�صال ريفلني ب�أردوغان للتعبري عن �شكر بالده على
امل�ساعدة الرتكية اجلوية يف �إخماد احلرائق .وزعم ريفلني �أن “�إ�رسائيل” �ستوا�صل احلفاظ
على حرية العبادة لكافة الأديان ،لكنه طالب �أردوغان ببذل جهوده ال�ستعادة جثامني اجلنود
الإ�رسائيليني التي حتتجزها حركة حما�س.188
ت�شري التقديرات الأولية ،غري الر�سمية� ،أن �أ�رضار احلرائق يف “�إ�رسائيل” بلغت نحو
ملياري �شيكل (نحو  520مليون دوالر) .كما �أعلنت �سلطة الطبيعة واملتنزهات الإ�رسائيلية
� The Israel Nature and Parks Authorityأن النريان �أتت على �أكرث من � 13ألف هكتار
( 130كم )2من الغابات وامل�ساحات اخل�رضاء.189

الإثنني2016/11/28 ،

• ك�شف موقع ميدل �إي�ست �أوبزرفر  Middle East Observerالربيطاين �أن الهدف من �إن�شاء
�ستة �أنفاق ،غري معلن عنها ،يف �سيناء ،هو �إي�صال مياه النيل �إىل “�إ�رسائيل” .وقال املوقع �إنه
ح�صل على �صور ح�رصية من مواقع العمل يف هذه الأنفاق.190
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• قالت وزارة اخلارجية الفل�سطينية �إن قرار ال�سلطة الفل�سطينية بامل�شاركة يف جهود �إطفاء
احلرائق يف “�إ�رسائيل” ،جاء من�سجما ً مع مبادئها ،وقوانينها ،والتزاماتها الإن�سانية ،ولي�س
طمعا ً يف تلقي ال�شكر من احلكومة الإ�رسائيلية.191

• �أفاد مركز �أ�رسى فل�سطني للدرا�سات ب�أن عدد نواب املجل�س الت�رشيعي املختطفني لدى
االحتالل ارتفع �إىل �ستة ،بعد اعتقال النائب عن حمافظة اخلليل عزام �سلهب.192
• �أكد الناطق الإعالمي با�سم امل�ؤمتر ال�سابع حلركة فتح حممود �أبو الهيجا ،اكتمال الن�صاب
القانوين للم�ؤمتر بح�ضور ما ن�سبته  %92من الأع�ضاء �إىل رام اهلل .و�أ�شار �أبو الهيجا ،يف

م�ؤمتر �صحفي� ،إىل �أن عدد �أع�ضاء امل�ؤمتر و�صل �إىل  1,400ع�ضو ،و�أن  %80من �أع�ضاء
قطاع غزة و�صلوا �إىل رام اهلل ،حيث و�صل  250ع�ضوا ً من �أ�صل .193380
• اتهم تقرير حقوقي قوات االحتالل الإ�رسائيلي مبحاربة �صيادي قطاع غزة يف �سبل

عي�شهم .وت�ضمن التقرير الذي �أ�صدره املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان توثيقا ً

لالعتداءات الإ�رسائيلية ،خالل الفرتة � ،2016/10/31–1/1ض ّد ال�صيادين الفل�سطينيني يف
القطاع .ووفقا ً للتقرير ،فقد ا�شتملت االعتداءات الإ�رسائيلية ،وجمملها  135حادثة اعتداء،
 7حوادث ق�صف ملمتلكات ال�صيادين ،و 100حادثة �إطالق نار؛ �أدت �إىل �إ�صابة � 8صيادين،
و�إتالف  9قوارب �صيد ،ومتزيق �شباك �صيد تعود ملكيتها ل�صيادين فل�سطينيني.
بالإ�ضافة �إىل  28حادثة مطاردة لقوارب �صيادين يف بحر غزة؛ �أدت �إىل اعتقال � 111صياداً،
واحتجاز  32قارب �صيد� ،إىل جانب احتجاز قطع من �شباك �صيد تعود ملكيتها ل�صيادين
فل�سطينيني يف قطاع غزة.194
• فاز الباحث الفل�سطيني بدر العطاونة ،ب�أف�ضل بحث “بو�سرت” يف جمال الهند�سة املعمارية
على م�ستوى اجلامعات الأوروبية ،بعد �أن ّ
مت اختياره من بني  38طالبا ً من طلبة الدكتوراه من
جامعات �أوروبية خمتلفة ،و ّ
مت اختيار البو�سرت بنا ًء على الأ�صالة واملنهجية والفحوى.195

• قال الناطق الر�سمي لوكالة الأونروا يف ع ّمان �أنوار �أبو �سكينة� ،إن ميزانية �سنة  2016للربامج

واخلدمات التي تقدمها الوكالة مقدرة بقيمة  668مليون دوالر ،وقدر العجز املايل فيها
بـ  37مليون دوالر ،بعد ا�ستئناف كندا تقدمي الدعم املايل للمنظمة الأممية.196

• قالت جمموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �إنها وثقت � 456ضحية من الالجئني
الفل�سطينيني الذين ق�ضوا حتت التعذيب يف �سجون النظام ال�سوري ،بعد ا�ست�شهاد الالجئ
الفل�سطيني كرم الأ�سدي ،بعد اعتقال دام لنحو ثالثة �أعوام.197
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الثالثاء2016/11/29 ،

• �أعيد انتخاب رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س قائدا ً عاما ً حلركة فتح ،ب�إجماع
احلا�رضين يف اجلل�سة االفتتاحية اخلا�صة ب�أع�ضاء امل�ؤمتر ال�سابع حلركة فتح ،الذي افتتح
�أعماله يف رام اهلل .وقال �سليم الزعنون �إن اللجنة املركزية �أو�صت بالإجماع تر�شيح الرئي�س
عبا�س رئي�سا ً حلركة فتح.198
• وجه رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل ر�سالة لرئي�س ال�سلطة حممود
عبا�س خالل امل�ؤمتر ال�سابع حلركة فتح ،الذي انعقد يف رام اهلل� ،أكد فيها على جاهزية حما�س
لكل مقت�ضيات ال�رشاكة مع فتح ،وكل الف�صائل والقوى وال�شخ�صيات ،ملا فيه امل�صلحة
الفل�سطينية .و�شدد م�شعل يف الر�سالة التي �ألقاها النائب يف املجل�س الت�رشيعي ال�شيخ �أحمد
ال�شيخ علي ،على �أن م�ؤمتر فتح ينعقد يف ظروف ا�ستثنائية لها انعكا�ساتها على الق�ضية
الفل�سطينية وعلى الو�ضع الإقليمي ،مما “ي�ضاعف من م�س�ؤولياتنا الوطنية جميعا ً”.199

• ح ّذر رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو �أقطاب االئتالف اليميني احلاكم
من �أن “قانون الت�سوية” �سي�ؤدي �إىل فتح حتقيق يف املحكمة اجلنائية يف الهاي �ض ّد
“�إ�رسائيل”.200
• �أكد الرئي�س الإ�رسائيلي ر�ؤوفني ريفلني �أنه يعار�ض م�رشوع قانون الأذان .ووعد ريفلني،
خالل اجتماعه مع رئي�س حمكمة اال�ستئناف ال�رشعية العليا القا�ضي عبد احلكيم �سمارة،
ومدير الدائرة الإ�سالمية يف ق�سم الطوائف يف وزارة الداخلية ال�شيخ زياد �أبو مخ ،ورئي�س
نقابة الأئمة وامل�ؤذنني ال�شيخ حممد كيوان� ،أنه �سيعمل لدى اجلهات املعنية من �أجل عدم طرح
م�رشوع القانون.201
• دلت نتائج االمتحان الدويل يف موا�ضيع الريا�ضيات والعلوم Trends in International

) Mathematics and Science Study (TIMSSعلى تراجع مكانة “�إ�رسائيل” يف هذا
التدريج العاملي� ،إذ تراجعت بتدريج الدول مبو�ضوع الريا�ضيات من املكان الـ � 7إىل الـ ،16
وبالعلوم من املكان الـ � 13إىل الـ .20219
• �شدد رئي�س اجلمهورية اللبناين العماد مي�شال عون ،مبنا�سبة اليوم العاملي للت�ضامن
مع ال�شعب الفل�سطيني ،على �أن �إحياء هذا اليوم “يجب �أن ي�شكل حافزا ً للمنظمة الدولية
حل�ض الدول الأع�ضاء على التزام تنفيذ القرارات ال�صادرة عنها ،واملتعلقة بحقوق ال�شعب
الفل�سطيني ،وعلى ر�أ�سها القرار  194الذي ين�ص على حقّ الالجئني يف العودة �إىل ديارهم”.
وحيا عون الفل�سطينيني الذين يعي�شون يف لبنان ،منذ تهجريهم الق�رسي ،م�ؤكدا ً على
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“حر�صه على التفاعل الإيجابي مل�ؤ�س�سات الدولة معهم ،ل�صون كراماتهم ،وتوفري ظروف
عي�ش كرمية لهم ،حتى حتقيق �أهداف ن�ضالهم بالعودة �إىل �أر�ض فل�سطني”.203
• قال الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان �إن الدفاع عن امل�سجد الأق�صى لي�س مهمة الأطفال
الفل�سطينيني العزّل ،الذين ال ميلكون �سوى احلجارة �سالحاً� ،إمنا تبني الق�ضية الفل�سطينية
وحماية القد�س ،هي ق�ضية ومه ّمة كافة امل�سلمني .و�أ�ضاف قائالً“ :نتطلع �إىل اتخاذ اخلطوات
الفورية الالزمة لإعادة الأرا�ضي التاريخية التي ميلكها الفل�سطينيون ،ف�ضالً عن رفع
ال�ضغوط املمار�سة �ض ّدهم .ولن نقف �صامتني حيال املمار�سات واالنتهاكات التي تقيد عبادة
امل�سلمني وت�رض بقدا�سة امل�سجد الأق�صى”.204
عب رئي�س الوزراء الرتكي ،بن علي يلدرمي ،خالل �أعمال امل�ؤمتر ال�سنوي الأول لرابطة
• ّ
“برملانيون لأجل القد�س” ،الذي انعقد يف �إ�سطنبول ،حتت �شعار “القد�س وحتديات املرحلة”،
عن رف�ضه مل�رشوع قانون �إ�رسائيلي ،ي�سعى لفر�ض قيود على ا�ستخدام مكربات ال�صوت يف
رفع الأذان.205
• تو�شح برملان جنوب �إفريقيا بالكوفية الفل�سطينية التي ُتع ُّد رمز التحرر والن�ضال الفل�سطيني،
وذلك مبنا�سبة اليوم العاملي للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني.206
الأربعاء2016/11/30 ،

• �أعلن رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية ورئي�س حركة فتح ،حممود عبا�س ،الربنامج ال�سيا�سي
للحركة لل�سنوات القادمة ،والذي �أكد رف�ض احللول االنتقالية �أو املرحلية واملجتز�أة ،والدولة
ذات احلدود امل�ؤقتة وما ي�سمى الوطن البديل� ،أو �إبقاء الأو�ضاع على ما هي عليه ،ورف�ض
الدولة اليهودية .و�شدد عبا�س يف خطاب �أمام امل�شاركني بامل�ؤمتر ال�سابع حلركة فتح ،على
“التم�سك بال�سالم العادل وال�شامل كخيار ا�سرتاتيجي ،على �أ�سا�س ح ّل الدولتني ،والت�أكيد
على �أن �سالمنا لن يكون ا�ست�سالما ً �أو ب�أي ثمن ،واحلفاظ على ثوابتنا الوطنية” .وفيما يتعلق
بامل�صاحلة الوطنية ،قال عبا�س“ :الزم نكمل امل�صاحلة وما يف طريق ثانية غري امل�صاحلة بيننا
وبني �أخوتنا يف حما�س ،امل�صاحلة على �أ�سا�س االنتخابات ومن يح�صل على �أ�صوات ال�شعب
ي�ستلم البلد� ،أي انتخابات رئا�سية وت�رشيعية واملجل�س الوطني” .ووجه عبا�س حتذيرا ً
وا�ضحا ً لكل �ضالع بالفلتان الأمني ،قائالً“ :لن �أ�سمح بالفلتان الأمني ،ومن �سيلعب بالأمن
�س�أقطع يده ،و�س�أحارب الفلتان بكل الو�سائل”.207
• دعا رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل �إىل بذل املزيد من اجلهود لدعم
الق�ضية الفل�سطينية يف املحافل الدولية ،وعدم ترك املجال مفتوحا ً لالحتالل الإ�رسائيلي.
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و�أكد م�شعل ،يف كلمة له خالل فعالية اليوم العاملي للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني ،على
�أهمية هذه اجلهود ودورها يف ف�ضح �سيا�سات االحتالل �أمام الر�أي العام العاملي .و�أ�شار �إىل
�أن امل�رشوع ال�صهيوين والغربي كان حري�صا ً على تدمري العراق ،ويحر�ص اليوم على تدمري
و�صب الزيت على نار ال�رصاعات
�سورية و�إبقاء نزيفها دون ح ّل ،وتفتيت املنطقة العربية،
ّ
الطائفية والعرقية.208

• � ّأجلت احلكومة الإ�رسائيلية الت�صويت على م�رشوعي قانون يتعلق �أحدهما بت�رشيع ب�ؤر
ا�ستيطانية يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،والآخر مبنع ا�ستخدام مكربات ال�صوت يف
امل�ساجد لرفع الأذان.209

• ن�رشت حركة ال�سالم الآن الإ�رسائيلية تقريرا ً بعنوان “�سلب الأرا�ضي الكبري” ،يت�ضح
منه ب�أن امل�صادقة على “قانون الت�سوية” �ست�ؤدي �إىل تبيي�ض  55موقعا ً ا�ستيطانيا ً توجد

فيها  797وحدة �سكنية ،منها  254مبنى دائماً ،و 543متطورة �سكنية قائمة على م�ساحة
 3,067دومنا ً ( 3.067كم )2من الأرا�ضي الفل�سطينية اخلا�صة يف ال�ضفة الغربية.210

• قالت الناطقة الإعالمية ملركز �أ�رسى فل�سطني للدرا�سات �أمينة طويل ،يف تقرير� ،إن حاالت
االعتقال بلغت منذ اندالع االنتفا�ضة ما يزيد عن � 9آالف حالة اعتقال .وبينت �أن حاالت
االعتقال و�صلت بني الأطفال القا�رصين منذ ت�رشين الأول� /أكتوبر � 2016إىل  2,500طفل،
ما يزال  370طفالً منهم خلف الق�ضبان ،وعدد منهم جرحى ،بينما بني الن�ساء بلغت
 300حالة ،ما تزال � 56أ�سرية منهن معتقلة ،بينهن  13جريحة �أ�صنب بالر�صا�ص احلي حلظة
االعتقال.211
• قررت جلنة الرتاخي�ص التابعة لق�سم التخطيط والبناء يف بلدية االحتالل يف القد�س ،املوافقة
على �إ�صدار ترخي�ص ملخطط بناء م�صعد الرباق ،بني حارة ال�رشف و�ساحة الرباق ،والذي
يحتوي على نفقني �أحدهما عمودي والآخر �أفقي.212
• عقدت �سل�سلة لقاءات يف مدينة �صيدا اللبنانية بني وفد من مديرية خمابرات اجلي�ش اللبناين
يف اجلنوب ،مع كل من النائبة بهية احلريري ،والأمني العام للتنظيم ال�شعبي النا�رصي
د� .أ�سامة �سعد ،ورئي�س االحتاد العاملي لعلماء املقاومة ال�شيخ ماهر حمود .و�أكد الوفد “�أن
العمل يف ال�سور [جدار عني احللوة] قد توقف يف الوقت احلايل ،ونحن طلبنا من الف�صائل
الفل�سطينية �إعداد خطة ل�ضبط الو�ضع الأمني تكون بديالً مقنعا ً عن ال�سور ،ت�ضمن ت�سليم
املطلوبني ،والت�صدي لأي ن�شاط م�شبوه داخل املخيم ،ومنع �أي تهديد لأمن املخيم وللأمن
الوطني اللبناين”.213
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• طالب امل�ؤمتر الأول لرابطة “برملانيون لأجل القد�س” ،الربملانات العربية والإ�سالمية
والدولية ،بت�شكيل جلنة للقد�س وفل�سطني �ضمن جلانهم الدائمة .وقرر امل�شاركون يف
اجلل�سة اخلتامية للم�ؤمتر الذي عقد على مدار يومني ،يف مدينة �إ�سطنبول الرتكية ،ت�شكيل
جلان متخ�ص�صة يف القانون الدويل والقانون الدويل الإن�ساين ،لك�شف جرائم االحتالل �أمام
املحافل الدولية ،ومالحقة جمرمي احلرب ال�صهاينة �أمام املحكمة اجلنائية الدولية وحماكم
الدول التي ي�سمح ق�ضا�ؤها بذلك ،وخ�صو�صا ً اجلرائم التي ترتكب يوميا ً يف امل�سجد الأق�صى
املبارك والقد�س.214
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