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الوقائع الفلسطينية

 2016/9/1قال نائب املكتب السيايس لحركة "حامس" موىس أبو مرزوق
إن حركته ال ميكن أن تقيم أي "صلح دافئ" مع إرسائيل ،وإن املبادرة
املرصية للسالم مل تنضج بعد ،وهي قيد اإلعداد داخل املؤسسة املرصية،
لكن ما فهمناه من ترصيح الرئيس عبد الفتاح السييس أن خطواتها هي
توحيد حركة فتح ،وبعدها الذهاب إىل مصالحة فلسطينية داخلية،
ثم تقدم إرسائيل رؤيتها حول السالم ،لتتم بعد ذلك استضافة القاهرة
صل ًحا بني الجانيني الفلسطيني واإلرسائييل.
(العريب الجديد)2016/9/1 ،

 2016/9/1رصح عضو يف اللجنة املركزية نبيل أبو ردينة لـ "القدس
العريب" أن الحركة موقفها واضح ،وهو أنها مستعدة إلعادة النظر يف
قضية املفصولني باستثناء محمد دحالن .وأضاف" :سنقابلهم واح ًدا
واح ًدا ونراجع ملفاتهم ،ومن يرتاجع عن مواقفه السابقة وليس ضده
أي قضايا أخرى ،يعود اىل أطر الحركة "معززًا مكر ًما" .أما بالنسبة
إىل دحالن عضو اللجنة املركزية املفصول واملتهم بقضايا فساد مايل
وسيايس ،عىل حد قوله ،فال مجال له للعودة إىل صفوف الحركة أيًّا
كانت األسباب.
(القدس العريب)2016/9/1 ،

 2016/9/1شن وزير األمن اإلرسائييل أفيغدور ليربمان هجو ًما عنيفًا
عىل رئيس السلطة محمود عباس ،واصفًا نظام الفساد الذي أقامه
عباس بأنه العائق الرئيس يف وجه التطور االقتصادي يف الضفة الغربية.
وزعم ليربمان أنه التقى رجال أعامل فلسطينيني يقولون إنه يجب
التخلص من عباس؛ ألنه يقف يف وجه التطور االقتصادي.
(الرشق األوسط)2016/9/1 ،

 2016/9/3يخوض ستة شبان تعتقلهم أجهزة األمن الفلسطينية إرضابًا
عن الطعام منذ خمسة أيام؛ احتجا ًجا عىل استمرار اعتقالهم منذ
شهور ،من دون تقديم الئحة اتهام بحقهم حتى اللحظة .وكانت أجهزة
املخابرات الفلسطينية قد أعلنت اعتقال ثالثة منهم بعد عرشة أيام من
اختفائهم قرب مدينة رام الله ،ثم اعتقل ثالثة آخرون من أصدقائهم
من دون توجيه تهم إليهم.
(الجزيرة نت)2016/9/3 ،

 2016/9/3تعرضت الصناعات الجوية اإلرسائيلية لرضبة هي األصعب
منذ عرشات السنني ،وذلك بانفجار القمر الصناعي "عاموس  ،"6وتسبب
انفجار الصاروخ الدافع للقمر الصناعي األربعاء بقاعدة إطالقه بوالية
فلوريدا األمريكية بانفجار القمر ،ومن ث ّم خسارة  195مليون دوالر.
وعمل عرشات املهندسني اإلرسائيليني عىل مدار  4سنوات لتصميم
القمر األحدث ،والذي كان سيحل محل قمر "عاموس  ،"2وجرى فقدان
 5.2طن من املعدات التي كان يحملها القمر.
(الرأي األردنية)2016/9/3 ،

 2016/9/4قال الناطق باسم حركة املقاومة اإلسالمية "حامس" سامي
أبو زهري ،إن أي توجه من حركة فتح بغزة إىل محكمة العدل العليا

يف رام الله ،وتجاوز املحاكم املختصة يف القطاع؛ ميثل انتهاكًا للقانون
والتفافًا عىل قرارات لجنة االنتخابات املركزية التي أسقطت بعض
قوائم حركة فتح .وأشار أبو زهري يف ترصيح صحفي مساء األحد ،إىل
أن املادة  23من قانون االنتخابات املحلية تنص عىل أن محكمة البداية
(كل يف محافظته) هي املحكمة املختصة بالنظر يف الطعون عىل قرارات
لجنة االنتخابات املركزية.
(موقع حركة حامس)2016/9/4 ،

 2016/9/4أثارت قرارات لجنة االنتخابات املركزية إسقاط قوائم "فتح"
غضب أنصار الحركة الذين أكدوا متسكهم
يف ثالث مناطق بقطاع غزةَ ،
بحقهم يف املنافسة وخوض االنتخابات البلدية .وفور إعالن قرار لجنة
االنتخابات املركزية ضجت أوساط حركة "فتح" بالغضب ،عا ّدين قرار
اللجنة غري قانوين ،وأنّه يتعارض مع القانون الفلسطيني ،مؤكدين
عزمهم عىل مواصلة الخطوات القانونية.
(األيام الفلسطينية)2016/9/4 ،

 2016/9/6نرشت صحيفة يديعوت أحرونوت أمس تحقيقًا أفاد بأن
وزارة األمن الداخيل اإلرسائييل ،متيز ضد يهود الفالشا يف مسألة منح
ترخيصا لحمل السالح
الراغبني منهم يف العمل يف رشكات الحراسة
ً
الخاص .وتشري هذه الواقعة إىل استمرار التمييز العنرصي ضد اليهود
الذين استقدمتهم إرسائيل قبل نحو ثالثة عقود من إثيوبيا ،وبات
عددهم يتعدى مئة ألف ،عىل رغم الوعود املتكررة من س َدنة الدولة
بالعمل عىل وقف التمييز ،وهي وعود تلقّى مثلها اليهود املتحدرون
من أصول أفريقية وآسيوية (سفارديم) منذ أكرث من  60عا ًما ،لكنها
مل تلغِ بعد تفضيل اليهود "األشكناز" (الغربيني) عليهم .وطبقًا لتقرير
"يديعوت أحرونوت" ،فإن عد ًدا من اليهود "الفالشا" الذين أنهوا
خدمتهم العسكرية اإللزامية ،ورغبوا يف العمل يف رشكات حراسة
لكسب لقمة العيش؛ ُرفض ألنه يفتقر إىل ترخيص يف حمل السالح.
(الحياة اللندنية)2016/9/6 ،

 2016/9/8قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية وقف االنتخابات
البلدية املحلية املزمع إجراؤها يف ترشين األول /أكتوبر يف الضفة
الغربية وقطاع غزة .وكان من املقرر أن ت ُجرى االنتخابات املحلية يف
الثامن من الشهر ذاته .وذكرت مصادر فلسطينية أن املحكمة أصدرت
قرارها بناء عىل دعوى قدمها محام محيل ،يعرتض فيها عىل عدم
الدعوة إىل إجراء االنتخابات يف القدس املحتلة .ويأيت قرار محكمة
العدل العليا يف وقت أعلنت فيه حركة حامس أنها لن تقدم أي
قوائم حزبية باسمها يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،وستدعم "قوائم
الكفاءات" ،بينام يعوق الخالف السيايس بني حركتي فتح وحامس إجراء
االنتخابات الترشيعية والرئاسية.
(موقع عرب )2016/9/8 ،48

 2016/9/18قامت الرشطة اإلرسائيلية ،بحملة اعتقاالت يف صفوف
حزب "التجمع الوطني الدميقراطي" نالت أكرث من عرشة من أعضائه،
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بينهم قيادات بارزة ،وفق ما علمته العريب الجديد ،وذلك يف سياق
الحملة املتواصلة عىل الحزب ،وبادعاءات حول خروق يف عمليات
ونشاط متويل التجمع .ويف مقدمة املعتقلني رئيس الحزب ،عوض
عبد الفتاح ،وأعضاء من اللجنة املركزية ُعرف منهم "مخلص برغال،
حسني سلطاين ،جامل دقة ،مراد حداد ،لولو طه ،عز الدين بدران،
صمود ذياب" ،وأعضاء آخرون يف الحزب ومؤيدون له ،ومنهم "إياد
خاليلة ،محمد طربيه ،منيب طربيه ،عامر طه ،عوين بنا ،رياض
أبو مخ" .ونفى املكتب السيايس للحزب ،يف بيان ،كل التهم التي
تناقلتها وسائل اإلعالم ،عا ًّدا "هذه االعتقاالت التعسفية هي حلقة
جديدة يف سلسلة املالحقات السياسية ،التي يتعرض لها التجمع ،يف
محاولة سلطوية مكشوفة للنيل من دوره الوطني والدميقراطي".
(العريب الجديد)2016/9/18 ،

 2016/9/29دانت العديد من الفصائل الفلسطينية ،مشاركة رئيس
السلطة الفلسطينية ،محمود عباس يف جنازة الرئيس التاسع إلرسائيل،
شمعون بريس ،ودعته إىل العدول عن قراره ،وعدم املشاركة يف الجنازة.
وأجمعت الفصائل أن تقديم التعازي واملشاركة يف الجنازة يلحق الرضر
بالقضية الفلسطينية ،ومبنزلة استخفاف بدماء الشهداء ،وشددت عىل
أن مثل هذه الخطوات تشجع وتحفز عىل تطبيع العالقات مع تل
أبيب عىل حساب القضية الفلسطينية.
(موقع عرب )2016/9/29 ،48

 2016/10/2نرشت صحيفة معاريف ،استطال ًعا للرأي يكشف عن
مواصلة تصدر يائري البيد وحزبه "ييش عتيد" بفارق خمسة مقاعد
عن حزب الليكود ،بينام تحافظ القامئة العربية املشرتكة عىل قوتها
املتمثلة بـ  13مقع ًدا .والالفت للنظر يف هذا االستطالع هو إمكان
تشكيل حكومة برئاسة البيد من دون ض ّم املتدينني لالئتالف ،وهو
ما بنى عليه البيد حمالته االنتخابية السابقة ،مع أنه حاول متلقهم
مؤخ ًرا ،وشوهد عدة مرات يرتدي املالبس الدينية اليهودية ويؤدي
صلوات معينة .وعىل الرغم من تفوق حزبه يف االستطالعات ،أشار
االستطالع الذي نرشته الصحيفة إىل أن البيد يتأخر بواقع  %10يف
حال تخيري املنتخبني بينه وبني نتنياهو؛ إذ قال  %44إنهم يفضلون
رئيسا للحكومة ،بينام فضل  %34البيد ،وقال  %21إنهم
نتنياهو ً
ال يعلمون.
(موقع عرب )2016/10/2 ،48

 2016/10/3قال القيادي يف حركة حامس موىس أبو مرزوق يف تغريدة
له عرب حسابه عىل موقع "تويرت"" :قرار محكمة العدل العليا بإجراء
االنتخابات يف الضفة دون غزة ،هو تسييس للقضاء وتعميق لالنقسام".
وأوضح أبو مرزوق أن قرار املحكمة هو مبنزلة تقسيم مرفوض للوطن.
قائل" :رفضه مطلوب من الجميع".
وطالب الجميع برفض القرار ً
(املركز الفلسطيني لإلعالم)2016/10/3 ،

 2016/10/3قال وزير األمن العام اإلرسائييل جلعاد أردان ،إن هناك
تعاونًا إيجاب ًيا مع إدارة "فيسبوك" التي تلبي احتياجات إرسائيل،
إال انه ع ّد تعاون إدارة شبكة التواصل االجتامعي غري كاف ملواجهة
ما وصفه بـ "التحريض من قبل الفلسطينيني" .وأضاف أن هناك
ارتفا ًعا يف حدة "التحريض" عرب شبكات التواصل االجتامعي ،وبخاص ًة
"فيسبوك"؛ ما يزيد من احتامل تجدد الهجامت مع بدء األعياد
اليهودية واملخاوف من ذلك .ويرى أردان يف مقابلة مع موقع "واال"
العربي ،أن األمور وصلت إىل مرحلة "تجاوز عتبة التحريض".
(الرأي األردنية)2016/10/3 ،

 2016/10/4أجمعت الدوائر الرسمية واملحافل االقتصادية يف تل
أبيب ،عىل أن صفقة بيع الغاز الضخمة لألردن ،تنطوي عىل عوائد
اقتصادية وإسرتاتيجية هائلة لالحتالل اإلرسائييل ،عالوة عىل أنها
ستعزز من مكانة رئيس الحكومة بنيامني نتنياهو .فهذه الصفقة
التي تعد األوىل من نوعها لبيع الغاز اإلرسائييل لدولة أجنبية بعد
استخراجه من حقل "ليفيتان" ،وصفت من قبل دوائر الحكم والنخب
يف تل أبيب بأنها "تاريخية" ،وستحسن من هامش املناورة املتاح أمام
الحكومة ،يف كل ما يتعلق بسياساتها املستقبلية إزاء قطاع الطاقة.
(العريب الجديد)2016/10/4 ،

 2016/10/4أظهر استطالع جديد للرأي العام اإلرسائييل أن %25
من اإلرسائيليني ،فكروا يف إمكان الهجرة من إرسائيل ،خالل السنوات
وبي
الخمس األخرية ،بينام قال  %77إنهم مل يفكروا يف الهجرةّ .
شخصا مبن
االستطالع الذي أجراه موقع "واال" العربي مبشاركة ً 646
فيهم من املجتمع العريب ،أن  %25من اإلرسائيليني يفكرون يف الهجرة
من إرسائيل ،بسبب سوء األوضاع األمنية السائدة فيها.
(األيام الفلسطينية)2016/10/4 ،

 2016/10/5واصل االحتالل اإلرسائييل خالل أيلول /سبتمرب املايض
عمليات االقتحام للمناطق الفلسطينية ومداهمة املنازل وتفتيشها،
واستمر يف حمالت االعتقال التعسفية ضد أبناء الشعب الفلسطيني؛ إذ
رصد "مركز أرسى فلسطني للدراسات"  450حالة اعتقال ،من بينهم 75
رصا ،و 13امرأة وفتاة.
ً
طفل قا ً
(موقع عرب )2016/10/5 ،48

 2016/10/5أكدت اللجنة الوزارية الرباعية العربية املعنية بالتحرك
إلنهاء االحتالل اإلرسائييل لألرايض الفلسطينية ،أهمية مواصلة االتصال
والتنسيق مع الجانب الفرنيس ،بشأن دعم مبادرته لعقد مؤمتر دويل
للسالم قبل نهاية العام الحايل ،بهدف إنهاء االحتالل اإلرسائييل وفق
إطار زمني محدد.
(القدس العريب)2016/10/5 ،

 2016/10/5أيد مجلس طلبة جامعة البابوية الكاثوليكية يف
تشييل باألغلبية ق ـرا ًرا ينص عىل دعم حركة مقاطعة إرسائيل،
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وسحب االستثامرات منها ،وفرض العقوبات عليها ( ،)BDSومطالبة
الجامعات بإلغاء اتفاقياتها مع الجامعة العربية يف القدس املحتلة
ومعهد إرسائيل للتكنولوجيا "التخنيون" املشارك َْي يف انتهاكات
إرسائيل للقانون الدويل.
(األيام الفلسطينية)2016/10/5 ،

 2016/10/6أعلنت مصادر إرسائيلية ،أن سفينة "زيتونة" التي كانت
يف طريقها لكرس الحصار عىل قطاع غزة ،دخلت عند الثالثة من
فجر يوم الخميس  6ترشين األول /أكتوبر ،إىل ميناء أسدود ،بعدما
جرتها قطع سالح البحرية اإلرسائيلية .واعرتض سالح البحرية يف جيش
االحتالل ،طريق سفينة "زيتونة" ،عند الخامسة من بعد ظهر األربعاء 5
ترشين األ ّول /أكتوبر .وقامت قطع البحرية بتوجيه وجر السفينة و َمن
عىل متنها إىل ميناء أسدود .ووفقًا ملصادر إرسائيلية ،فقد تم احتجاز
الناشطات عىل منت السفينة لغرض التحقيق معهن.
(الجزيرة نت)2016/10/6 ،

 2016/10/8فضّ ت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية يف مدينة نابلس،
مسرية سلمية ملواطنني من عائلة "حالوة" يطالبون باإلفراج عن أبنائهم
املعتقلني لدى األمن الفلسطيني منذ نحو ثالثة أشهر .وقالت مصادر
محلية فلسطينية وشهود عيان :إن أمن السلطة أطلق قنابل الغاز
املسيل للدموع والقنابل الصوتية باتجاه مسرية للعرشات من عائلة
"حالوة" مبيدان الشهداء ،قبل أن يُفرقها .وأفادت املصادر أن املسرية
ت ُنظم لليوم الثاين ،ويُطالب خاللها املواطنون باإلفراج عن أبناء لهم،
اعتقلتهم أجهزة أمن السلطة خالل مواجهات وأحداث شهدتها مدينة
نابلس يف آب /أغسطس املايض.
(فلسطني أون الين)2016/10/8 ،

 2016/10/8قالت الربملانية الجزائرية ،سمرية ضوايفية التي شاركت يف
سفينة "زيتونة" لكرس الحصار عن قطاع غزة ،إن السلطات اإلرسائيلية
ضغطت عىل املشاركات "ضغطًا نفس ًيا رهي ًبا" ،لدى توقيفهن ،وخالل
التحقيق معهن .وأوضحت ضوايفية أن  14جنديًا من جنود االحتالل
"اقتحموا السفينة زيتونة بعد محارصتها بقوارب صغرية ،وبعد االقتحام
بدأوا بجر السفينة إىل ميناء أسدود".
(موقع عرب )2016/10/8 ،48

 2016/10/9كشفت جمعية يهود إثيوبيا "الفالشا" ،النقاب عن أن
 64يهوديًا إثيوبيًا ،سيصلون إىل إرسائيل يوم األحد املوافق  9ترشين
األول /أكتوبر ،عقب موافقة السلطة اإلرسائيلية عىل هجرتهم إليها.
وقال رئيس الجمعية اليهودية "تسفاهون أمدوآمل" ،إن إرسائيل سمحت
الكل املقدر بـ  9آالف من اليهود
للدفعة األوىل من إجاميل العدد ّ
اإلثيوبيني ،بالهجرة إىل إرسائيل.
(املستقبل اللبنانية)2016/10/9 ،

 2016/10/10أكد النائبان جامل زحالقة وحنني زعبي أن تحقيقات
الرشطة املتواصلة مع قادة حزب التجمع وأعضائه وناشطيه ،تندرج يف

نطاق املالحقة السياسية للحزب وسعي املؤسسة اإلرسائيلية لتصفية
العمل السيايس للجامهري العربية يف البالد ،ورضب األحزاب والحركات
السياسية والوطنية واإلسالمية.
(موقع عرب )2016/10/10 ،48

 2016/10/10أظهرت إحصاءات فلسطينية رسمية أن قطاع غزة يشهد
حالة والدة جديدة كل  10دقائق مبعدل سبعة مواليد كل ساعة .وذكرت
اإلحصاءات الصادرة عن مكاتب اإلدارة العامة لألحوال املدنية يف وزارة
الداخلية يف غزة ،أن القطاع شهد  4983مولو ًدا جدي ًدا خالل أيلول/
سبتمرب املايض ،بواقع  166مولو ًدا يوميًا .يف املقابل تظهر اإلحصاءات أن
مكاتب األحوال املدنية سجلت  291حالة تبليغ عن وفاة خالل أيلول/
سبتمرب املايض ،بواقع  10حاالت وفاة يوميًا.
(رأي اليوم)2016/10/10 ،

 2016/10/12نرشت وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية (وفا)
أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قبل استقالة املستشار
سامي رصصور ،رئيس املحكمة العليا ،ورئيس مجلس القضاء األعىل.
وكلف املستشا َر عامد سليم قامئًا بأعامله .وأشار موقع عرب  48يف
نقل عن محمد وتد ،إىل أن اإلعالن عن قبول استقالة
ً ،2016/10/12
املستشار رصصور جاء بعد أسبوعني من حدوث تراشق إعالمي بينه
وبني عضو اللجنة املركزية لحركة فتح توفيق الطرياوي الذي اتهمه
بالتزوير واستخدام مكانته وسلطاته ألغراض شخصية.
(موقع عرب )2016/10/12 ،48

 2016/10/12قال القيادي يف حركة "الجهاد اإلسالمي" ،خرض عدنان،
إن االعتقاالت التي تشنها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية يف الضفة
الغربية ،بحق قادة وعنارص من الحركة "تندرج يف إطار التنسيق األمني
مع االحتالل ومالحقة كل من يحمل فكر املقاومة" .ورأى عدنان يف
حديث لـ "قدس برس" ،أن الفلسطينيني وعالقاتهم "البينية" هم الخارس
الوحيد من جراء املالحقات واالعتقاالت التي يقوم بها أمن السلطة،
والتي تستهدف قادةً ،ورموزًا ،وأرسى محررين ،وأبناء شهداء.
(قدس برس)2016/10/12 ،

 2016/10/14صوت أعضاء الهيئة اإلدارية (مجلس املدراء) ملنظمة
األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة "اليونسكو" ( 58عض ًوا) ،يف
اجتامعهم يف العاصمة الفرنسية باريس ،ملصلحة مرشوع قرار يقطع
العالقات اليهودية بالحرم القديس الرشيف يف القدس املحتلة .وأيد
القرار 24 ،دولة ،مقابل  6ضده ،بينام امتنع عن التصويت  26عض ًوا،
وتغيبت دولتان هام رصبيا وتركامنستان .وصوت ملصلحة القرار إىل
جانب فلسطني ،الربازيل ،والصني ،ومرص ،وجنوب أفريقيا ،وبنغالدش،
وفيتنام ،وروسيا ،وإيران ،ولبنان ،وماليزيا ،واملغرب ،وموريشيوس،
واملكسيك ،وموزمبيق ،ونيكاراغوا ،ونيجرييا ،وعامن ،وباكستان ،وقطر،
وجمهورية الدومينيكان ،والسنغال ،والسودان .وانتقلت فرنسا وبضغط
إرسائييل من مؤيد للقرار يف املرة األوىل إىل ممتنع ،إىل جانب السويد
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وسلوفينيا والهند واألرجنتني والتوغو .ومل يصوت ملصلحة القرار أي من
الدول األوروبية .وصوت ضد القرار الواليات املتحدة وبريطانيا والتفيا
وهولندا وأستونيا وأملانيا.
(القدس العريب)2016/10/14 ،

 2016/10/17قال الخبري العسكري اإلرسائييل يف صحيفة معاريف
ألون بن دافيد إن املعطيات الرقمية الفلسطينية تثري قلق اإلرسائيليني؛
ألن عدد سكان قطاع غزة تجاوز حاجز املليونني ،وهم ينضمون إىل
 2.9مليون فلسطيني يعيشون يف الضفة الغربية ،وهناك  1.786مليون
عريب يعيشون داخل إرسائيل.
(الجزيرة نت)2016/10/17 ،

 2016/10/18رشعت إرسائيل وأملانيا يف التفاوض من أجل بناء غواصة
جديدة ،هي السادسة من طراز "دولفني"؛ لتنضم إىل أسطول الغواصات
اإلرسائييل .ويتوقع أن تصل الغواصة الجديدة إىل إرسائيل ،إذا تم
االتفاق نهائ ًيا عىل بنائها ،يف نهاية  .2018وعىل الرغم من أن أسطول
الغواصات اإلرسائييل كبري نسب ًيا ،فإن دور الغواصات يف الردع والحرب
اإللكرتونية يدف ُع سالح البحرية يف الكيان اإلرسائييل إىل املطالبة باملزيد.
(السفري اللبنانية)2016/10/18 ،

 2016/10/21طالب النظام املرصي برئاسة عبد الفتاح السييس،
السلطة الفلسطينية يف رام الله ،بعدم اتخاذ أي إجراءات ضد إرسائيل
يف مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ،إىل ما بعد االنتخابات الرئاسية
األمريكية ،وفق ما أفاد مسؤول فلسطيني لصحيفة هآرتس اإلرسائيلية.
وبحسب ما قاله املسؤول الفلسطيني الذي مل يكشف عن اسمه ،فإ ّن
الواليات املتحدة أبلغت الجانب الفلسطيني بعدم اتخاذ أي خطوات
يف مجلس األمن وعدم تقديم مشاريع قرارات جديدة ،قبل االنتخابات
األمريكية ،مهددة باستخدام حق النقض (فيتو) ضد أي من هذه
املشاريع ،حتى لو بشأن النشاط االستيطاين اإلرسائييل.
(العريب الجديد)2016/10/21 ،

 2016/10/21قدم األمني العام لحركة الجهاد اإلسالمي محمد
رمضان شلح مبادرة من عرش نقاط ،هدفها الخروج من املأزق الذي
تعيشه القضية الفلسطينية؛ تبدأ أوالها بإعالن الرئيس عباس إلغاء
"اتفاق أوسلو" .وشمل برنامج "النقاط العرش" التي قدمها األمني
العام للجهاد اإلسالمي ،إعادة بناء منظمة التحرير؛ لتصبح "الوعاء
الجامع للشعب الفلسطيني" ،وأن تعلن املنظمة سحب االعرتاف
بإرسائيل .وشمل الربنامج أيضً ا إعالن املرحلة التي يعيشها الشعب
الفلسطيني بأنها ما زالت "مرحلة تحرر وطني من االحتالل وإعادة
االعتبار للمقاومة وتعزيز وتطوير انتفاضة القدس".
(القدس العريب)2016/10/21 ،

 2016/10/22يقود رئيس االئتالف الحكومي اإلرسائييل النائب عن
الليكود ،دافيد بيطون ،مبادرة لتقديم مرشوع قانون مينع مبوجبه

كل من يحمل املواطنة اإلرسائيلية ،الدعوة إىل فرض عقوبات عىل
"إرسائيل" يف الهيئات واملؤسسات الدولية .ومن املتوقع أن يبدأ بيطون
املسار الترشيعي فور العودة إىل الكنيست إىل دورتها الشتوية ،ويفرض
مرشوع القانون املحتمل من ًعا لإلرسائيليني من الظهور يف املؤسسات
الدولية التي متلك "صالحيات إجرائية" ،مثل مجلس األمن الدويل،
والطلب منها فرض عقوبات عىل "إرسائيل" ،ومن يتجاوز القانون سيتم
تجريده من املواطنة اإلرسائيلية.
(موقع عرب )2016/10/22 ،48

 2016/10/22أفاد رئيس "هيئة شؤون األرسى واملحررين" ،يف
رام الله ،عيىس قراقع ،أن ثالثني أس ًريا فلسطين ًيا يف سجون االحتالل
اإلرسائييل ،يعيشون أوضا ًعا صحية صعبة؛ نتيجة إصابتهم بأمراض
خبيثة وأورام خطرية ،يف ظل تعمد االحتالل عدم تقديم العالج.
وأشار قراقع خالل كلمته يف اعتصام تضامني مع أسري مريض يف
مدينة قلقيلية ،إىل أن "سياسة اإلهامل الطبي أصبحت سياسة
موت بطيء وقتل متعمد بحق األرسى املرىض ،نتيجة عدم تقديم
العالجات الالزمة لهم وإجراء الفحوصات الدورية للمعتقلني؛ ما
يؤدي إىل تفاقم األمراض يف أجسامهم إىل درجة الخطر الشديد".
(قدس برس)2016/10/22 ،

 2016/10/29أعلن اللواء عدنان ضمريي الناطق باسم األجهزة
األمنية عن االستمرار يف مالحقة الخارجني عىل القانون يف مخيم
بالطة .موض ًحا أنه مل يتم إلقاء القبض عىل أي من املطلوبني .وأضاف
الضمريي لـ "الحياة الجديدة" أن "التحرك األمني يستهدف نحو
 10مطلوبني للعدالة ،وخارجني عىل القانون ،متهمني بجرائم قتل
وإطالق النار عىل قوات األمن"؛ إذ أسفرت محاولة فجر األمس عن
اشتباك مسلح بني أفراد األمن واملطلوبني.
(الحياة الجديدة)2016/10/29 ،

 2016/10/29كشفت مصادر مطلعة أن اللقاء األخري الذي عقد بني
الرئيس محمود عباس وقادة حركة حامس يف الدوحة ،مل يحقق أي
اخرتاق باتجاه املصالحة وإنهاء االنقسام الوطني .وقالت املصادر إن
اللقاء الذي شارك فيه عن حامس رئيس املكتب السيايس للحركة خالد
مشعل ونائبه إسامعيل هنية ،توقف عند جميع العقبات التي حالت
دون إمتام املصالحة وإنهاء االنقسام ،لكن مل يتم التغلب عىل أي منها.
(الحياة اللندنية)2016/10/29 ،

 2016/10/29أصيب عدد من املواطنني الفلسطينيني وعنارص
أمن السلطة الفلسطينية ،يف اشتباكات مسلحة عنيفة ،بني مواطنني
ومسلحني من جهة ،وأجهزة أمن السلطة التي اقتحمت مخيم بالطة
رشق نابلس بأعداد كبرية من جهة أخرى .إذ شهد املخيم أعنف
مواجهات مسلحة بني املئات من عنارص أجهزة أمن السلطة ومسلحني.
(املركز الفلسطيني لإلعالم)2016/10/29 ،

