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 فلسطينيةاليوميات ال
 2015 سبتمبر/ أيلول

 2015/9/1، الثالثاء

 ن لحركة "نساء يصنعن يمع نساء ينتم خالل لقائه ،بنيامين نتنياهواإلسرائيلي رئيس الوزراء  قال
نني مستعد أن أذهب  ،السالم": "ليس لدّي أي شرط مسبق إلجراء مفاوضات مع الفلسطينيين وا 

من أجل إجراء مفاوضات مباشرة من دون شروط  ،ي مكان آخرأو إلى أ ،اآلن إلى رام هللا
الحل هو عبارة عن دولتين "ن وشدد على أ .الفلسطينيين"مسبقة. إننا نريد إجراء مفاوضات مع 

ذا ن   دولة—للشعبين  ن ويت  فلسطينية منزوعة السالح تعترف بالدولة القومية للشعب اليهودي. وا 
 .1ي مستعد لاللتقاء معه إذا كان هو مستعد لذلك"قلن له إنن مازن،االلتقاء مع أبو 

  ها، على متابعة التحضير ل خالل اجتماع الفلسطينية،اتفقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
15/9/2015و 14في  والمشاورات لعقد المجلس الوطني الفلسطيني

2. 

 الدعوة النعقاد المجلس رفضها  ةأعلنت القيادة المركزية لـ"تحالف القوى الفلسطينية" في سوري
الوطني الفلسطيني في رام هللا، معربة عن "استنكارها الشديد، لهذه الخطوة من جانب رئيس اللجنة 

 .3التنفيذية لمنظمة التحرير" محمود عباس

 المصرية اتهم القيادي السابق في حركة فتح محمد دحالن، في حوار مع صحيفة اليوم السابع ،
إلى قراءة محاضر  محمود عباس بأنه تحالف مع حركة حماس، داعيا   رئيس السلطة الفلسطينية

وأكد دحالن أن عباس "كان يأتي إلى القاهرة، ويقوم بالتبليغ  اجتماعاته مع الرئيس محمد مرسي.
عني، ويتهمني بأني أدعم الثورة المصرية، باألموال واإلعالم، وأنا لدي محاضر تلك 

وأشار دحالن إلى أن  لذي ألقاه كان الجميع يعلم فحواه".االجتماعات، فخطاب مرسي األخير ا
على أن  مسؤولية القيادة السياسية الفلسطينية وحماس، مشددا   ومروان البرغوثي ه اإلفراج عن

"مروان البرغوثي لن يخرج من السجن إال بصفقة سياسية أو صفقة تبادل، وتلك واجب أن يقوم 
 .4بها محمود عباس"

 قال ألعضاء  محمود عباس الرئيس ، إنأمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ،قال أمين مقبول
 ،لرئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إنه ال يريد االستمرار والترشح مجددا   المركزيةاللجنة 

وعدم التزامها باستحقاقات عملية  "،إسرائيل"بممارسات  ألنه يشعر بالتعب، وأنه ضاق ذرعا  
 . 5السالم

  إّن  ،العبرية ، في تصريحات لصحيفة معاريفمر بار ليفو ععضو الكنيست اإلسرائيلي قال
حالة الردع اإلسرائيلية دفنت بين الكثبان الرملية في غزة، ورئيس حكومة االحتالل بنيامين 
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إّن  بار ليفوأضاف  نتنياهو ووزير جيش االحتالل موشيه يعلون عاجزين عن الرد على حماس.
 .6عجزا عن الرد على حماسوقد يدفنان رؤوسهما في الرمال،  نتنياهو ويعلون

  عنصر مخابرات 170و مستوطنا   858ذكر مركز شؤون القدس واألقصى "كيوبرس" أن، 
باإلضافة إلى العشرات من الجامعيين اليهود اقتحموا المسجد  ،العسكريباللباس  جنديا   20و

2015أغسطس شهر آب/ األقصى المبارك خالل 
7. 

  تقرير مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"كشف United Nations Conference on Trade 

and Development "UNCTAD" ،عن صورة سوداوية إلى حد كبير عن الوضع  السنوي
سنة إلى دور االحتالل اإلسرائيلي في حدوث كساد فيها خالل  االقتصادي في فلسطين، مشيرا  

وحذر  .0.4%ن أن النمو االقتصادي السلبي بلغ وبيّ  .2006 سنةد من نوعه منذ األش دّ ، يع2014
وقّدر التقرير  .2020 سنةغير صالح للحياة بحلول  مكانا   غزة من أن يصبح قطاعالتقرير 

الخسائر االقتصادية المباشرة بفعل الحروب الثالث التي تعرض لها القطاع، بثالثة أضعاف 
 .8السنوي للقطاع الناتج المحلي اإلجمالي

 2/9/2015، األربعاء

  حركة حماس موسى أبو مرزوق إلى المبادرة بإطالق حمالت لدعا عضو المكتب السياسي
إعالمية وسياسية واجتماعية ونضالية على المستوى الفردي والجماعي والفصائلي، لمواجهة 

األقصى يحتاج  سطينيا  وقال "فل، المسجد األقصى المبارك لتقسيمالخطط اإلسرائيلية الساعية 
اللتفاتة من أبو مازن ومركزية فتح لجمع الفلسطينيين عليه، ألن ما هم عليه اآلن يمزق الساحة 

 .9ويفرقها"

  أكدت حركة حماس على خطورة عقد المجلس الوطني بطريقة متفردة ومتجاوزة لكل االتفاقات
ى ذلك أنه يمثل عمليا  في تصريح صحفي، إصرار محمود عباس عل ،وعدت الحركة الوطنية.

شطبا  لالتفاقات الوطنية وتمزيق الصف الوطني، وتشكيل المنظمة وفق مقاسات عباس 
ودعت الحركة الفصائل الفلسطينية وأعضاء المجلس الوطني إلى مقاطعة  الشخصية والحزبية.

 .10اجتماعات المجلس لقطع الطريق أمام هذه السياسات العبثية

  اس فتحي حماد إن "وحدة مخصصة للتفاوض من قبل كتائب القسام حركة حم القيادي فيقال
 .11هي التي تدير ملف األسرى اإلسرائيليين الموجودين لدى الحركة بغزة"

  بلغت عمليات المقاومة والمواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية خالل شهر
عملية، إضافة إلى  11ين الحوارية، ، وفق تقرير إحصائي أعدته شبكة فلسط2015 أغسطس /آب
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 ،د أربعة فلسطينيينااستشهإلى  ةحصائيوأشارت اإل بقنابل محلية الصنع. األقلهجمة على  15
2015 / يوليوإسرائيليا  في شهر تموز 37مقارنة بإصابة  ،إسرائيليا   52المئات، بينما أصيب  ةباصا  و 

12. 

 ريعي الفلسطيني، قرار رئيس السلطة النائب األول لرئيس المجلس التش ،رفض أحمد بحر
أن القرار "باطل"  الفلسطينية محمود عباس، بتعيين محافظ جديد لسلطة النقد الفلسطينية، معتبرا  

، "إن النص القانوني يقضي له في بيان ،وقال بحر حسب نصوص القانون األساسي الفلسطيني.
ئيس السلطة الفلسطينية، ويصادق بأن تعيين محافظ سلطة النقد يجب أن يتم عبر مرسوم من ر 

 .13عليه المجلس التشريعي"

  قال رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون إن مندوبي المجلس الوطني سلموا باليد دعوات
وقال  حركة حماس. أعضاءلحضور الجلسة العادية بمن فيهم  الوطنيلمجلس األعضاء 
 .14حضور ألن لديها وجهة نظر مغايرةحماس ال تريد ال إنموطني،  إذاعةفي لقاء مع  ،الزعنون

 إضافيشرطي  400مر بنشر أاألخير  أنمكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو  أعلن 
قامةكما قرر نشر تعزيزات  في القدس، بسبب تصاعد التوتر. ، 443وسائل مراقبة على الطريق  وا 

وقال  غربية المحتلة عدة كيلومترات.المحور الرئيسي الذي يربط القدس وتل أبيب ويعبر الضفة ال
النار  إطالق أوامرنه سيدرس تغيير إ أمني،خالل اجتماع  قال، نتنياهوالمكتب، في بيان له، إن 

صعوبة تعامل النظام القضائي مع  إنوقال نتنياهو  باتجاه ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة.
 .15النار إطالق أوامرتغيير  ملقي الحجارة من صغار السن هو الذي يقف وراء دراسته

  ،"يمنح و أقر الكنيست بالقراءة األولى، وفي جلسة استثنائية، قانون ما يسمى "مكافحة اإلرهاب
كما يدمج أنظمة مختلفة ومتنوعة من قوانين تعنى  ،القانون صالحيات واسعة لألجهزة األمنية

تصل العقوبة القانون موجب وب. يتضمن تعريفات متشددة للغايةو  ،باإلرهاب في أرجاء العالم
يتعامل كما  سنة. ثالثين السجن إلى "إسرائيل"لتعريف  "الجرائم" التي تتعلق "باإلرهاب" وفقا  لـ

المنفذ، فيما  بنفس الطريقة والعقوبة التي ستصدر ضدّ  مع "من يقدم مساعدة لإلرهاب" القانون
 .16سنوات ثالثاإلرهابية" بالسجن لعمليات ـ"ال يعاقب كل من يظهر تأييدا  

 سلطة الطبيعة اإلسرائيلية"، على جزء كبير من مقبرة باب الرحمةـاستولت طواقم ما يسمى ب"، 
 .17المالصقة لجدار المسجد األقصى المبارك من الجهة الشرقية

  الجئا  فلسطينيا   50أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن
جراء إصابتهم قضوا الجئا   11بينهم  ،2015أغسطس  /خالل شهر آب مختلفةألسباب  وات وف  

الجئا   17الجئين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، بينما قضى  6بطلق ناري، و
الجئين غرقا ، والجئان قضيا بسبب الحصار ونقص الرعاية  8بسبب القصف واالشتباكات، و
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 الجئين ألسباب مختلفة. 4قضى و برصاص قناص،  والجئ قضى، الطبية، والجئان أ عدما ميدانيا  
عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا خالل الحرب الدائرة في سورية وذكرت مجموعة العمل أن 

 .18الجئ 3,001بلغ 

  ردّ  "قتال  "الفلسطيني ياسر عرفات  الرئيسالتحقيق في وفاة بقرر القضاة الفرنسيون المكلفون 
 Francis نيابة نانتير لفرانس برس ومحامي أرملته فرنسيس شبينرلبيان  وفقا   ،وعةالدعوى المرف

Szpiner
19. 

   يفيد بعدم  أصدرت وحدة المراسم لشؤون الحصانات واالمتيازات في وزارة الشؤون الفنزويلية قرارا
وأوضحت  حاجة إصدار تأشيرات فنزويلية لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والعادية الفلسطينية.

في بيان لها، أن هذا القرار جاء "بناء على االتفاقية الموقعة بين  ،وزارة الخارجية الفلسطينية
 .20"4/12/2012في جمهورية فنزويال البوليفارية ودولة فلسطين 

 3/9/2015، الخميس

  إلى مقاطعة اجتماع  (،حماس والجهاد اإلسالمي منها) ،فلسطينية في قطاع غزة فصائلدعت
وشددت الفصائل  لس الوطني الفلسطيني، مؤكدة أنه يشكل تهديدا  خطيرا  للعالقات الوطنية.المج

حمل تجاوزا  قانونيا  يمارسه الرئيس محمود عباس لاللتفاف على يعلى أن عقد المجلس الوطني 
وقالت إن من يشارك في هذا االجتماع يتحمل المسؤولية عّما  اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

 .21يترتب عليه من تكريس لالنقسام والتفرد

 أن  يهارياض المالكي أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لد الفلسطيني أبلغ وزير الخارجية
بدأت فعليا  بتقسيم المسجد األقصى المبارك زمانيا  بين المسلمين واليهود، مطالبة بتدخل  "إسرائيل"

 .22دولي عاجل وفاعل "لوقف فتيل االنفجار"

 وفد من منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أحمد مجدالني  قام
 ةمع كبار المسؤولين السوريين أوضاع الالجئين الفلسطينيين في سوري وبحثزيارة دمشق، ب

 .23في فلسطين والمنطقة األوضاعوتطورات 

  لة مبعوث الرباعية السابق أكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس سامي خاطر أن محاو
 توني بلير لتثبيت اتفاق وقف إطالق النار بين المقاومة الفلسطينية واالحتالل األوسطإلى الشرق 

 خاطر وألقى .لم تنجح حتى اآلن في التوصل إلى نتيجة ملموسة اإلسرائيلي في قطاع غزة
 .24في ذلك على االحتالل اإلسرائيلي بالالئمة
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 لجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا إلى مقاطعة اجتماعات لسي دعا عضو المكتب السيا
 مهنا وحثّ  المجلس الوطني الفلسطيني واإلصرار على عقد دورية عادية له بتوافق كامل عليها.

أعضاء المجلس الوطني إلى عدم حضور اجتماعات المجلس كونها ستتم من دون توافق 
 .25وطني

 التي عقدت في مقر  96 في ختام أعمال دورته الـ العربي عيدعا المجلس االقتصادي واالجتما
جامعة الدول العربية في القاهرة، إلى استمرار تقديم الدعم الالزم لالقتصاد الفلسطيني في مواجهة 

 .26اإلسرائيلياالحتالل 

 استئناف المفاوضات  رؤوفين ريفلينمن الرئيس اإلسرائيلي البابا فرنسيس  الفاتيكان طلب بابا
مناسب لعدد من الخالفات، كتمويل  مباشرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، والتوصل إلى حلّ ال

 .27"إسرائيل"المدارس المسيحية في 

 4/9/2015، الجمعة

  ألربعةي استطاع رصد عملية إطالق كتائب القسام اإلسرائيل ية إن الجيشإسرائيلقالت مصادر 
 .28طتجاه سواحل البحر المتوس تجريبيةصواريخ 

  اإلسرائيلي موشيه يعلون وقع أوامر هدم  دفاعلصحيفة معاريف أن وزير ال اإللكترونيذكر الموقع
 .29والقدسالغربية في الضفة  المستوطنينو  اإلسرائيليالجيش  منازل لمتهمين بتنفيذ عمليات ضدّ 

  د آلية يمكن العبري أن الجهات األمنية اإلسرائيلية بدأت تنظر في إيجا اإلخباري واالذكر موقع
ن الموقع أن الجيش وبيّ  مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة. من خاللها التنسيق أمنيا  

العمليات من غزة، بإطالق صاروخ على موقع لحماس في  معقرر وضع معيار جديد للعمل 
 .30أن الجيش ال يسعى للتصعيد وأن ردوده ستكون حذرة للغاية حال أطلقت أي طلقة، مبينا  

 عربية ستنضم إلى  أن دوال   ممثلة السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي فيديريكا موغيرينيادت أف
إلى إيجاد  ، سعيا  2015 سبتمبرأيلول/ اللجنة الرباعية للسالم في الشرق األوسط في نيويورك نهاية 

ماسية أوروبية والفلسطينيين، في إطار مبادرة دبلو  "إسرائيل"سبيل إلحياء محادثات السالم بين 
ة ومصر واألردن واألمين العام سعوديمن المقرر أن تنضم الإلى أنه  موغيرينيوأشارت جديدة. 

 .31للجامعة العربية إلى اللجنة الرباعية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة

 5/9/2015، السبت

  ركة لن تكون امتدادا  المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إن الح عضوقال
وأكد أبو مرزوق أن أي تثبيت  لمشروع أوسلو، وأن ما رفضته الحركة لغيرها لن ترضاه لنفسها.
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، 2014ع مع جميع الفصائل في القاهرة إبان الحرب على غزة قّ الذي و   ،التفاق وقف إطالق النار
يصال كل مستلزمات إعادة اإلعمار  ،، وكسر الحصاريجب أن يكون مقابل فتح المعابر، وا 

وجدد أبو مرزوق تأكيده على أن االتفاق يجب أن يكون  وتشغيل المطار وبناء الميناء البحري.
 .32في سياق وطني وليس منفردا ، وأن يكرس الوحدة وينبذ االنقسام

  المندوب الفلسطيني الدائم في األمم المتحدة العمل  ،محمود عباسالسلطة الفلسطينية  رئيسكلف
األمين العام لألمم المتحدة التخاذ اإلجراءات المناسبة والضرورية الستيعاب الالجئين  وبسرعة مع

 ،لوقف معاناة التشرد والموت والتشتت في دول العالم ،الفلسطينية السلطة الفلسطينيين في أراضي
 .33نتيجة األوضاع الصعبة في المنطقة

 أحمد مجدالني إن المخيمات الفلسطينية  الفلسطينية قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
تطورات إيجابية، مشيرا  إلى عودة أعداد كبيرة ممن اضطروا للنزوح من  شهدتفي سورية 

 .34التجمعات الفلسطينية القريبة من المخيمات

  المنطقة إلى حرب دينية يوسف ادعيس من جرّ  الدينية الفلسطينيةوالشؤون  األوقافحّذر وزير 
 .35تجاه المسجد األقصى "إسرائيل"واالنتهاكات التي تمارسها السياسات  بسبب

  عمليات للمقاومة خمس الضفة الغربية المحتلة األسبوع الماضي، وقوع  محافظاتسجلت
 الفلسطينية في ارتفاع ملحوظ في العمليات التي تستهدف جنود االحتالل والمغتصبين الصهاينة.

 .36نودجأربعة إسرائيليين بينهم عشرة وقد أصيب 

  القيادي المفصول  أنصارباأليدي بين أنصار الرئيس الفلسطيني محمود عباس و  اشتباكاتوقعت
تنظيم انتخابات قيادة محّلية للحركة في "إقليم" وسط  خاللالنائب محمد دحالن،  فتح من حركة

، واعتقلت شخصا   12وأسفرت االشتباكات عن إصابة نحو  مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
 .37من الطرفينمناصرا   30لشرطة نحو ا

  اعتقال أكثر من  األجهزة األمنية السورية تواصل أنمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ذكرت
نهم بين طفل وامرأة وكبار في السن وأشقاء وآباء وأبناء  ممعتقال   966سجونها، فلسطيني في  الجئ 1,500

الجئ  414والتي قضى خاللها  ،تعرض لكافة أنواع التعذيبيوقالت المجموعة إنهم وعائالت بأكملها. 
 .38وجود رّضع في أحضان أمهاتهم في األفرع األمنية السوريةأشارت إلى  فلسطيني، كما

 6/9/2015، األحد

 األمني الجديد  مقطع من السياج عن البدء بإقامةبنيامين نتنياهو  اإلسرائيلي رئيس الوزراء أعلن
هذا  إنوقال نتنياهو  ومتسللين يبحثون عن العمل. "إرهابيين"لمنع تدفق  على الحدود مع األردن
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السياج األمني على  إنشاءوسيتم بعد ذلك  ،ومنطقة تمناع إيالتالمقطع سيقام ما بين مدينة 
 .39امتداد الحدود األردنية حتى منطقة هضبة الجوالن

  عن قرار وسم منتجات  ا موغيرينيممثلة السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي فيديريكأعلنت
في ختام اجتماع لوزراء  ،موغيرينيوأضافت  اإلسرائيلية في أسواق القارة األوروبية. المستعمرات

خارجية دول االتحاد األوروبي في لوكسمبورغ "اقتربنا من إنهاء العمل في هذه القضية، ولكنه ال 
 .40"يزال متواصال  

  المياه في قطاع غزة، من خطورة إقدام السلطات المصرية حذر مازن البنا، نائب رئيس سلطة
 ا  خطير  ا  يشكل "تهديد هذاوقال البنا إن  على حفر قناة مائية على الحدود بين القطاع ومصر.

ين والفلسطينيين على حٍد سواء، الشتراكهم في الخزان الجوفي يعلى األمن القومي المائي للمصر 
 .41ذاته"

  ى والمحررين عيسى قراقع إن مجلس الصندوق العربي لدعم األسرى قال رئيس هيئة شؤون األسر
بمشاريع صغيرة على شكل  األسرى المحررين الفلسطينيين والعرب وتأهيل المحررين أقر دعمه

ألف دوالر، حيث  250قروض، يشرف عليها برنامج تأهيل األسرى في الهيئة، بقيمة مليون و
 .42ن في الضفة وغزةمشروعا  ألسرى وأسيرات محرري 59ستغطي 

 غازي حمد إن  الفلسطينية في قطاع غزة، القيادي في حركة حماس، قال وكيل وزارة الخارجية
حركة حماس ستسمح بخروج أعضاء المجلس الوطني عبر معبر بيت حانون لحضور جلسة 

 .43عقدها برام هللا قررلماالمجلس 

  ة تخطيط عائق على امتداد الحدود ن جيش االحتالل أكمل عمليأية إسرائيلت وسائل إعالم ذكر
 ،لموقع "صوت إسرائيل" ووفقا   األنفاق الفلسطينية الممتدة تحت الحدود. الكتشاف، غزة مع قطاع

 .44 مليون دوالر( 8253.)نحو  حو مليار شيكلنمشروع البلغت تكلفة  فقد

  حرق منزل  بها خالل أصيبتريهام دوابشة متأثرة بجراحها البليغة التي  المواطنةاستشهدت
لى استشهاد طفلها الرضيع إدى أ والذي ،31/7/2015من قبل مستوطنين متطرفين في  تهاعائل

زوجها سعد بعد أسبوع من وقوع الجريمة، بينما يعالج ولدها أحمد في مستشفى و  ،علي على الفور
 .45إسرائيلي

  فلسطيني من ألف أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا  باستضافة
 .46السنة هذوي الشهداء ألداء فريضة الحج لهذ

 مؤتمر أقامه اتحاد األطباء العرب ونقابة أطباء مصر بالتعاون مع اتحاد عن  بيان صادر دان
المحامين العرب حول قانون التغذية القسرية لألسرى المضربين عن الطعام في السجون 
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األسرى في  التي تمارس ضدّ  اإلنسانيةالممارسات غير  اإلسرائيلية، بمقر دار الحكمة بالقاهرة،
مصادقة الكنيست على قانون التغذية القسرية بحق المضربين بعد  خصوصا  سجون االحتالل، 

 .47عن الطعام

 منتخب "على لعب  احتجاجا   تظاهرت جماهير بريطانية في مدينة كارديف الواقعة في والية ويلز
من هذه الرياضة،  "إسرائيل"وطالبت بطرد ، ت قارة أوروباضمن تصفيا "إسرائيل لكرة القدم

وبإنصاف الشعب الفلسطيني المحتل الذي يعاني في شتى المجاالت جراء االحتالل 
 .48اإلسرائيلي

  ماكرون إيمانويلقال وزير االقتصاد الفرنسي Emmanuel Macron ن "موقف فرنسا الثابت، إ
نه غير قانونّي في نظر أاالستيطان اإلسرائيلّي، هو  موقف االتحاد األوروبّي، حول وهو أيضا  

 .49القانون الدولّي"

 7/9/2015، اإلثنين

  كشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل عن رؤية وضعتها الحركة للخروج من
األزمة الفلسطينية الراهنة، عبر حوار وطني شامل للتوافق على استراتيجية مشتركة في مواجهة 

خالل مؤتمر صحفي، إن خطوة عقد المجلس الوطني بصورة  ،وقال مشعل ل اإلسرائيلي.االحتال
ق الضرر بالقضية الفلسطينية، ومن شأنه أن يكرس االنقسام الداخلي، داعيا  إلى تأجيل حفردية يل

 مشعلدعا كما  الدعوة الحالية لعقد المجلس الوطني إلى حين التوافق الوطني على عقده.
، الرحال إلى األقصى، والعمل على المقاومة بكل أشكالها إلى النفير العام وشدّ الفلسطينيين 
أننا لم نصل "العروض التي تلقتها الحركة حول تثبيت وقف إطالق النار كثيرة، إال  نوأشار إلى أ

 .50"إلى شيء حتى اآلن

 أمر  11,000د عن هناك ما يزي أنّ  إلى تشير البيانات الرسمية التي نشرتها السلطات اإلسرائيلية
في " ج"مبنى فلسطيني، من بينها منازل في المنطقة  13,000عن  يستهدف ما يزيد "معلق"هدم 

 .51الضفة الغربية

 غلب أعضائها، رئيس أ في اجتماع حضره  ،أوصت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
منتصف  مقررة مجلس التي كانتالفلسطيني سليم الزعنون بتأجيل انعقاد دورة ال الوطنيالمجلس 

 .52مشاركة وطنية فيها أوسعإلى حين اإلعداد الجيد للدورة وضمان  أيلول/ سبتمبر،شهر 

  أنعن  عبد الهاديأنور  مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية بدمشقكشف 
ة" المتواجدين "داعش" و"النصر تنظيمي الفصائل الفلسطينية عرضت مؤخرا  اتفاقا  على مسلحي 

المخيم والسماح للسكان بالعودة، في المقابل  الفصائل نص على تركي ،داخل مخيم اليرموك
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محيطه، ويتم نشر عناصر من الفصائل  إلىمخيم الانسحاب مسلحي "داعش" و"النصرة" من 
 ا زال قيد الدراسة من قبل المسلحينملكن هذا العرض  .جانب هؤالء المسلحين إلىالفلسطينية 
 .53نهم يدرسون العرض مع قيادتهمإالذين قالوا 

 ،خالل مؤتمر قال ما يسمى قائد المنطقة الجنوبية في جيش االحتالل اإلسرائيلي سامي ترجمان 
بغزة، لكنها في الوقت الحالي  حماسهرتسليا األمني، إن "إسرائيل ستنظر مستقبال  في تغيير حكم 

كانت قائمة على منطق توجيه ضربات صعبة  ن عملية الجرف الصامدا  و  ،غير معنية بذلك
إلضعاف الحركة في مواجهة إسرائيل، وفي المقابل عدم إسقاطها حتى ال تتم زعزعة االستقرار 

 .54ونتحمل مسؤولية القطاع"

   حو ناألول من نوعه، سيدخل الخدمة بعد  عد  كشف جيش االحتالل اإلسرائيلي عن جهاز رادار ي
بقطاع غزة. وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن هذا الرادار مخصص  الشهر في المنطقة المحيطة

 كبيرا   شف فإن هذا الجهاز سيوفر عددا  حسب ما ك  بو  هاون على األراضي اإلسرائيلية.اللقذائف 
 .55ثوان 10-8من اإلنذارات كما يزيد من زمن اإلنذار 

  ّالع غير مسلحة من طائرات استط صادق مجلس الشيوخ في البرلمان السويسري على شراء ست
 ،لصالح الصفقة صوتا   30بأغلبية  ،مليون دوالر 250"، بقيمة Hermes 900" 900 طراز هيرميس

سويسرا ال تشتري هذه  إن Ueli Maurer مورر أوليوقال وزير الدفاع السويسري  ها.ضدّ  12و
دود ن هذه الطائرات سيستخدمها حرس الحا  بل من شركة خاصة، و  "إسرائيل"الطائرات من 

 .56السويسري

 8/9/2015، الثالثاء

 " لإلرهابيينأعلنت وزارة الخارجية األمريكية أن الواليات المتحدة أدرجت على الئحتها السوداء 
يحيى سنوار وروحي مشتهى ومحمد ضيف ، وهم " أسماء ثالثة من قادة حركة حماسالدوليين

 السابق سمير القنطار.  األسير اللبنانيكما أدرجت  ،القائد العسكري لكتائب القسام
إن وضع عدد من قيادات حماس والقسام على قائمة "اإلرهاب األمريكية" هو  قالت حركة حماسو 

وشدد الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، في  إجراء غير أخالقي ومناقض للقانون الدولي.
 .57تصريح صحفي، على أن هذا اإلجراء يمثل تشجيعا  لإلرهاب اإلسرائيلي

 القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عمر شحادة أن األمين العام للجبهة أحمد  كشف
 انعقادمن سجنه رسالة عاجلة للرئيس محمود عباس دعاه فيها إلى ضرورة إلغاء  أرسلسعدات 

المجلس الوطني في هذه المرحلة الحساسة، وذلك بما ينسجم مع المصلحة العامة للشعب 
تسليم الرسالة المفتوحة إلى رئيس  في تصريحات صحفية، إنه تمّ  ،ادةوقال شح الفلسطيني.
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أكد شحادة مقاطعة الجبهة بشكل رسمي . كما المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون
 .58عقده في موعده المعلن الجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني في حال تمّ 

 واطنين فلسطينيين لدى عبورهم إلى أعربت حركة حماس عن بالغ قلقها جراء اختطاف أربعة م
وأرسلت الحركة رسائل عدة بهذا الخصوص وجهتها لسكرتير  األراضي المصرية من قطاع غزة.

نبيل العربي، ولرئيس اللجنة  بان كي مون، واألمين العام لجامعة الدول العربية المتحدةعام األمم 
، وأمين عام المنظمة Mamadou Su الفرعية للجنة الصليب األحمر في قطاع غزة ممادو سو

 .59العربية لحقوق اإلنسان عالء شلبي

  تباهى رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بنجاحه في تمرير صفقة الغاز في الكنيست مع
وقال نتنياهو، بعد  .نائبا   51 ضدّ  59، بعد تصويت Delek ديلكشركة الطاقة نوبل إنرجي و  ةشرك

ست، "أنا ملزم بجلب الغاز، مئات المليارات لدولة إسرائيل، للتعليم، للصحة إقرار الخطة في الكني
 .60والرفاه"

  نشرت دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية إحصائية جديدة حول عدد السكان بمناسبة عيد رأس
مليون نسمة، يشمل الفلسطينيين في القدس  8.412السنة العبري، وتبين منها أن عدد السكان بلغ 

وتشير المعطيات إلى أن عدد السكان  محتلة والعرب السوريين في هضبة الجوالن المحتلة.ال
مليون،  6.3. وبلغ عدد السكان اليهود %1.9، أي زيادة سكانية بنسبة ألف نسمة تقريبا   158ارتفع 

أكثر من اإلحصاء ، يشمل %20.7مليون، يشكلون نسبة  1.746، والعرب %74.9يشكلون نسبة 
في الجوالن. وبلغ عدد السكان اآلخرين، أي غير  ألفا   20في القدس المحتلة وأكثر من  ألف 300

 .61%4.4ونسبتهم  ،ألفا   366العرب والمسجلين بدون دين 

  األونروا في تنفيذ مشروع تجريبي للمساعدات النقدية للمساكن مقابل العمل، ضمن وكالة شرعت
ه قالوا إنمج قوبل برفض من أصحاب المنازل المدمرة، و في غزة، وهو برنا "التعافي المبكر"مبادرة 

منازلهم  "إسرائيل"مقدمة للتخلي عنهم في ظل حياة التشرد الداخلي التي يعيشونها منذ أن دمرت 
إن هذا البرنامج المخصص لسكان المنازل التي دمرت خالل " األونرواوقالت  في الحرب األخيرة.

مم لتعويض تكاليف اإلسكان المؤقت من خالل فرص  ،مالحرب اإلسرائيلية األخيرة قبل عا ص 
 .62"عمل قصيرة األمد

  اعتقال رئيس الوزراء  إلىآالف شخص على عريضة في بريطانيا تدعو  107وقع أكثر من
يزور لندن إلجراء محادثات  عندما —بارتكاب جرائم حرب التهامه—بنيامين نتنياهو  اإلسرائيلي

 .63رونمع رئيس الوزراء ديفيد كامي
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 9/9/2015، األربعاء

  أعلن سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تأجيل عقد دورة المجلس الوطني
موعد ال يتجاوز نهاية  إلىفي رام هللا  سبتمبر /أيلولالتي كانت مقررة منتصف شهر  ،الفلسطيني

 .64سنةال ههذ

 رحب ت إن حماس :قال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري، في تصريح صحفي
اإلعالن عن تأجيل عقد اجتماع المجلس الوطني استجابة لمطالب القوى والشخصيات ـ"ب

بما  ،وأكد أبو زهري على ضرورة عقد اإلطار القيادي المؤقت لدراسة جميع الملفات ."الوطنية
 .65فيها إعادة تشكيل مؤسسات المنظمة وفي مقدمتها المجلس الوطني

  وضع ثالثة من قادة المقاومة  األمريكيةمة الفلسطينية بغزة قرار الخارجية استنكرت فصائل المقاو
لالحتالل  األمريكية اإلدارةبانحياز  ا  متجدد إعالنا  القرار  عدَّت، و األمريكي اإلرهاب الئحةعلى 

 .66ودعمه بكل جرائمه ضد الشعب الفلسطيني اإلسرائيلي

  وقال مدير مكتب  عد أربع سنوات من إغالقه.فتح مقر سفارتها في القاهرة ب" إسرائيل"أعادت
الجزيرة في رام هللا وليد العمري إن حفل االفتتاح حضره عن الجانب اإلسرائيلي المدير العام لوزارة 

والسفير اإلسرائيلي والسلك الدبلوماسي العامل معه، وعن  Dore Gold ولدجالخارجية دوري 
 .67ة للسفير األمريكي في القاهرةالجانب المصري نائب رئيس المراسم، باإلضاف

  تملك معلومات كاملة عن اإلسرائيلية  األمنيةجهزة األقال وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلون إن
وقال  .2015 / يوليومنفذي جريمة إحراق عائلة دوابشة في قرية دوما قضاء نابلس أواخر تموز

ستوطنين المتهمين إداريا  دون تقديمهم أجهزة األمن اإلسرائيلي تكتفي باعتقال الم إن يعلون
 .68مام المحكمة عن مصادر المعلومات االستخبارية"أللمحاكمة، "لكي ال تضطر للكشف 

  وجه المدعي العام اإلسرائيلي توجيهات بتحديث المبادئ التوجيهية العامة باالعتقال والعقاب
بالسجن الفعلي مع ضرورة  عاما   20 إلىللفلسطينيين راشقي الحجارة، والتي تصل عقوبتها 

 .69التفريق بين إلقاء حجارة "عفوية" وبين إلقاء الزجاجات الحارقة

  َّطالب "و "المرابطين والمرابطات"بموجبه  أدرج ع وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلون أمرا  وق
ئيلية وقالت وزارة الدفاع اإلسرا في المسجد األقصى المبارك كتنظيمين محظورين. "العلممصاطب 

 وبعد اإلسرائيليين، بناء على توصيات جهاز الشاباك والشرطةجاء إن التوقيع على هذا األمر 
والسالمة العامة والنظام  "الدولة"أن هذه الخطوة مطلوبة من أجل الدفاع عن أمن االقتناع 

 .70العام



 اليوميات الفلسطينية  ___________________________________________________________ 

 12 راسات واالستشارات            مركز الزيتونة للد        

 سبوع الماضي األخالل أن لجنة األسماء أقرت  لها، في بيان ،بلدية االحتالل في القدس أعلنت
 .71من األسماء الجديدة للشوارع في أحياء شرقي القدس اسما   ستينتقديم 

 رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة، عن تنفيذ رزمة  ،أعلن السفير محمد إسماعيل العمادي
  .72مليون دوالر 60مشاريع حيوية جديدة في غزة تبلغ قيمتها أكثر من 

 المرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية في إيران علي خامنئي قوله،  نقلت وكاالت أنباء إيرانية عن
خالل استقباله وفودا  شعبية، إن "القادة الصهاينة قالوا بعد المفاوضات النووية بأنهم تخلصوا من 

ن شاء هللا،  25سنة مقبلة، لكنني أقول لهم بأنهم لن يروا الـ  25هاجس إيران حتى  سنة المقبلة، وا 
 .73ك شيء اسمه الكيان الصهيوني خالل السنوات الخمس والعشرين المقبلة"لن يكون هنا

  فرضت وزارة الخزانة األمريكية عقوبات على أربعة مسؤولين بحركة حماس وممولين لها وشركة
 أن أسماءهم هي:ذكرت وزارة الخزانة ؛ و يديرها أحدهم لتقديم تمويل مالي للحركة السعوديةمقرها 

المكتب السياسي للحركة الذي قالت إنه مسؤول عن تحويالت األموال  عضو ،صالح العاروري
يحمل الجنسيتين األردنية وهو  ،ممول للحركة مقيم بالسعودية مدعية أنه ،وماهر صالح ،لحماس

عبيدة خيري حافظ  أبوو ، لجنة المالية لحماس في السعوديةقالت الوزارة إنه يرأس الو  ،والبريطانية
وزارة األمريكية الكما فرضت  وهو مصري. ،عوض أنورومحمد رضا محمد  ،وهو سعودي ،األغا

قالت و  ،ومقرها في السعودية "،أسياف الدولية القابضة للتجارة واالستثمار" عقوبات على مجموعة
 .74واستخدمها لتمويل حماس ،يديرها األغاإن 

 10/9/2015، الخميس

 الضغط على الحركة لدفعها لتقديم أكدت حركة حماس أن محاولة ما أسمتها "بعض األطراف "
وقال القيادي في الحركة حسام بدران إن قرارات الخزانة  هي محاوالت واهمة. سياسيةتنازالت 
مع  انسجاما   تأتي قرارات الخارجية مؤخرا   إلى إضافةعدد من قيادات حماس  ضدّ  األمريكية
هذه المواقف السلبية تجاه ": ائال  بدران ق وأضاف الثابت والمنحاز لالحتالل. األمريكيالموقف 

قيادات وطنية مرموقة تحظى بشعبية عالية لدى شعبنا الفلسطيني تعتبر بمثابة اعتداء على الكل 
 .75"الفلسطيني

 في تصريح صحفي، إن قرار وزارة  ،قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس روحي مشتهى
ه "إلرهابيين الدوليين"، لن يثنيلـاء األمريكية الخارجية األمريكية بإدراج اسمه على القائمة السود

 .76عن تأدية دوره في خدمة شعبه وقضيته

  إن "هناك قادة عرب يدعمون في الغرف المغلقة رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو قال
كدولة للشعب اليهودي. وهم ينتظرون أن تنضج عملية السالم لقول ذلك  بإسرائيلاالعتراف 
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ن هناك إلى أ ،إلى لندن زيارتهفي حديث له مع الصحفيين خالل  ،نتنياهو شاروأ لني".بشكل ع
 .77"فجوة كبيرة بين ما نسمعه في الغرف المغلقة وبين التصريحات العلنية"، لبعض القادة العرب

  قال المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، إن قوات االحتالل اإلسرائيلي تشدد الخناق على صيادي
، 31/8/2015وحتى  1/7/2015وشهدت الفترة الممتدة من  غزة وتحاربهم في وسائل عيشهم.قطاع 
، واحتجاز عشرة صيادين فلسطينيين واعتقالثالثة حادثة إطالق نار، أدت إلى إصابة  13وقوع 
تالف قارب صيدخمسة    .78قوارب وشباك صيد، وا 

 ل جيمس سيرنجقال مدير وكالة الدفاع الصاروخي األمريكية نائب األميرا James Syring  إن
المشترك  اإلنتاجعلى بعد أسابيع من التوصل إلى مسودة اتفاق بشأن  "إسرائيل"الواليات المتحدة و

وقال  .الذي يطوره البلدان معا   ،David's Sling" مقالع داود"لنظام الدفاع الجوي اإلسرائيلي 
 .79ةمالقاد سنةمن المتوقع أن يدخل العمليات ال هإن سيرنج

  صوتت الجمعية العامة لألمم المتحدة، لصالح رفع علم فلسطين بصفتها دولة غير عضو لها
دولة  119الذي اعتمد بموافقة  ،A/69/L.87/Rev.1للقرار  صفة المراقب في األمم المتحدة، وفقا  

 .80دولة عن التصويت 45وامتناع  ،ومعارضة ثماني دول ،عضو

  ما زالوا يعانون من عجز مالي في  الوكالةإنهم في كرينبول  بييرألونروا لالمفوض العام قال
إلى أن كرينبول وأشار  نهم يسعون إلى إيجاد الحلول لها.ا  و  ،كل القطاعات التي تعمل بها

وأن ما وصل من تبرعات بلغت  ،مليون دوالر 101يقدر بنحو  سنةال هاألونروا لديها عجز هذ
 .81مليون دوالر 80قيمته 

 11/9/2015، الجمعة

  ،المكتب السياسي لحركة حماس، أن الحركة "ترتب" لزيارة  عضوأعلن موسى أبو مرزوق
أنه  العاصمة الروسية موسكو، وترغب بزيارة طهران، "لما فيه مصلحة للقضية الفلسطينية"، مؤكدا  

ودعا أبو مرزوق مصر  في غزة. "إسرائيل"ال وجود ألي اتفاق حول تثبيت وقف إطالق النار مع 
أن عالقة قطاع غزة مع القاهرة "تفرضها حقائق التاريخ  على مشددا   ،""استئناف دورها من جديدلـ

 .82"والجغرافيا

  هو خطوة مهمة في "، إن ما جرى في األمم المتحدة محمود عباس السلطة الفلسطينيةرئيس قال
ن شاء هللا سنرفع علم دولة فلسطين في مدينة الق القضيةمسيرة  وأشار إلى  ."دسالفلسطينية، وا 

المتحدة سيتم عند ذهابه للمشاركة في اجتماعات الجمعية  األممأن رفع علم دولة فلسطين في 
 .83العامة لألمم المتحدة
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  الذي الفلسطينية والفعاليات الشعبية بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  والفصائلرحبت القوى
 .84المتحدةرفع علم فلسطين في مقرات األمم  وافقت فيه على

  قال النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر "إن المقاومة هي من ستحقق السيادة
 ،في بيان صحفي ،وبين بحر. الحقيقة للشعب الفلسطيني على أرضه بعد زوال االحتالل ودحره"

أن المقاومة هي السبيل الوحيد لرفع علم فلسطين على أسوار القدس بعد كنس االحتالل عن 
 .85فلسطينرض أ

 إن قرارات الخزانة األمريكية  باسم حركة حماس، حسام بدران، في تصريح صحفي، قال الناطق
تأتي انسجاما  مع الموقف األمريكي  ،إضافة إلى قرارات الخارجية ،ضد عدد من قيادات حماس

 .86الثابت والمنحاز لالحتالل

  إن قرار يعلون بحظر مصاطب العلم بالداخل المحتل رائد صالح " اإلسالميةقال رئيس الحركة
خالل مهرجان  ،وهتف صالح. دينية على اإلسالم والمسلمين" حرب وا عالنهو لعب بالنار 

"إن مكان قرار يعلون الطبيعي  :المرابطين والمرابطات ونيابة عنهم باسم ،"األقصى في خطر"
والمسجد إطالق مشروع "ألف مشروع لنصرة القدس عن وأعلن صالح  تحت أقدامنا".

 .87"األقصى

  نازح  ألف 300حو نأكد المستشار اإلعالمي لألونروا عدنان أبو حسنة أن األونروا سجلت نزوح
م شيرا  إلى أن معدالت الفقر  فيها،الفلسطينيين المتواجدين  مجموع الالجئينمن  سوريةداخل 

ي سورية ولبنان، ما جعل والبطالة ونقص الخدمات بلغت أرقاما  عالية بين الالجئين الفلسطينيين ف
أوضاع الالجئين يعيشون ظروفا  سيئة وخطيرة جدا ، موضحا  أن المجموعات المسلحة تمنع طواقم 

 .88األونروا من الوصول لالجئين، خصوصا  في مخيم اليرموك

  1صادقت الحكومة الهندية على صفقة لشراء عشر طائرات من دون طيار من طراز هارون 
"Heron 1"  89مليون دوالر 400بقيمة  "،ئيلإسرا"من. 

 12/9/2015، السبت

   على  داخليا   أصدر قائد األمن الوطني في الضفة الغربية المحتلة اللواء نضال أبو دخان تعميما
يقضي بإنزال عقوبة السجن ثالثة أشهر لكل منتسب ينتقد أو يهاجم السلطة عبر  األمنيةاألجهزة 

 .90فيسبوكالموقع التواصل االجتماعي 
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  السلطة  رئيسطالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية
بعقد اجتماع للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير )اإلطار القيادي  عباسمحمود  الفلسطينية

 .91قت( المنبثق من اتفاق المصالحة فورا ، لوضع االتفاق موضع التنفيذؤ الم

 فع العلم الفلسطيني على مقر األمم المتحدة، متقدمة بالشكر والتقدير حركة حماس بقرار ر  ترحب
الحركة إلى البناء على هذه الخطوة  ودعتالدول التي صوتت لصالح هذا القرار،  جميعلموقف 

 .92من حقه في الحرية وتقرير المصير ب الفلسطينيشعالالرمزية ومواصلة الجهود لتمكين 

 قدسنا" لإلعالم المتخصص بشؤون القدس محمود أبو عطا أن  أكد الناطق اإلعالمي باسم مركز"
االحتالل اإلسرائيلي وأذرعه التنفيذية يخططون ألوسع اقتحامات "غير مسبوقة" للمسجد األقصى، 

 .93وذلك بمناسبة األعياد العبرية

 13/9/2015، األحد

 ة المسجد األقصى قبل ساعات من بدء االحتفال بعيد رأس السنة العبرية تأجج التوتر في باح
حيث وقعت اشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات خاصة من  ،المبارك في القدس المحتلة

األردنيين.  المسجد الشرطة اإلسرائيلية التي اقتحمت المسجد، وقامت للمرة األولى بطرد حراس
في المتواجدين من المصلين والمعتكفين  100وأسفرت االشتباكات عن إصابة أكثر من 

 .94مسجدال

 بشدة  إن السلطة الفلسطينية تدين نبيل أبو ردينة الفلسطينية قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة"
على  اقتحام جيش وشرطة االحتالل للمسجد األقصى المبارك واالعتداء على المصلين"، مشددا  
ي أمام أن "القدس الشرقية والمقدسات اإلسالمية والمسيحية خط أحمر، ولن نقف مكتوفي األيد

 .95هذه االعتداءات"

 فلسطينيا   فصيال   13 في بيان صادر عقب اجتماع عاجل ضمّ  الفلسطينية، نددت الفصائل، 
باالعتداءات واالقتحامات المتكررة من قبل جيش االحتالل والمستوطنين لباحات المسجد 

دسات والمواطنين يأتي في سياق الجرائم التي ترتكب بحق المق خطيرا   معتبرة ذلك تطورا   األقصى،
 الفلسطينيين.

األقصى، قادة وعلماء وشعوب األمة تحمل مسؤوليتها في حماية المسجد  الفصائل وناشدت
 . 96الحماية له وللمواطنين الفلسطينيين وتعزيز صمودهم في مدينة القدس وتوفير

 جميع اإلجراءات ستتخذ  "إسرائيل" له، إنفي بيان  ،قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
وأضاف نتنياهو  من أجل الحفاظ على الوضع القائم وعلى السالمة العامة في المسجد األقصى.

المشاغبين الذين يخلون بالنظام العام في باحة  ومن واجبها العمل ضدّ  ،من حق إسرائيل" أن
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عمل يسإنه  قالو "، المسجد األقصى وذلك من أجل السماح بحرية العبادة في هذا المكان المقدس
 ،ويلقون الزجاجات الحارقة والعبوات الناسفة ،أولئك الذين يرشقون الحجارة بصرامة ضدّ 

 .97ويستخدمون أي أداة قتالية أخرى داخل باحة المسجد األقصى

  االحتالل 144 صادر عن دورته الـ ، في بيانلوزراء الخارجية العربيةحذر مجلس الجامعة ،
في استفزاز مشاعر العرب والمسلمين حول العالم من خالل استكمال اإلسرائيلي من مغبة تماديه 

خطته العدوانية وغير القانونية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني القائم للمسجد األقصى 
 .98المبارك

 14/9/2015، اإلثنين

  يةلقنابل لصوتلكثيف  إطالقوسط  األقصىالمسجد  إسرائيليا   شرطيا   170و 150اقتحم ما بين 
  .99فلسطينيين اثنين بجروح إصابةاالقتحام إلى  وأدى المسيلة للدموع.القنابل و 

  المجلس الوطني  إن السلطة الفلسطينية محمود عباس، لرئيس السياسيالمستشار  ،ادنمر حمّ قال
 .100داخل الوطن إالعقد لن ي  

 بيان صحفيفي  ،عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،طالبت حنان عشراوي، 
عربي واإلسالمي، بتحمل مسؤولياتهم والتدخل العاجل للجم العدوان ل"المجتمع الدولي والعالمين ا

اإلسرائيلي المستفز والمتواصل بحق المسجد األقصى والمقدسات الدينية وأبناء شعبنا األعزل في 
 .101القدس"

  مؤتمر صحفي ، خاللخ خليلفتحي الشيالفلسطينية والموارد الطبيعية  الطاقةأكد نائب سلطة، 
نما تالعب متعمد من  أن أزمة الكهرباء وتقليص برنامج التوزيع في قطاع غزة ليست مالية، وا 

واستغالل أليام إغالق معبر  ،بكميات الوقود المطلوبة لغزة الفلسطينيةحكومة الهيئة البترول في 
 .102كرم أبو سالم إلحداث حالة من البلبلة واالحتقان في الشارع

 للمسجد  "إسرائيل"األمم المتحدة للتحرك حيال انتهاكات  دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
إلى  ،خالل اتصال هاتفي مع األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون أردوغان، أشارو  األقصى.

سجد األقصى الزيادة الملحوظة، في اآلونة األخيرة، للمساعي اإلسرائيلية، المثيرة للقلق، لتقسيم الم
خالل اتصال هاتفي مع نظيره الفلسطيني محمود عباس،  أردوغان، كما أعرب .ومكانيا   زمانيا  

 .103عن استنكاره اقتحام الشرطة اإلسرائيلية المسجد األقصى
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  استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في
ألناضول أن اللقاء المغلق بين الطرفين جرى في القصر الرئاسي اوكالة وأفاد مراسل  أنقرة.

 .104بأنقرة، ودام نحو ساعة

  بقيمة إجمالية تصل إلى  يةفلسطينالسلطة التبنى االتحاد األوروبي رزمة من اإلجراءات لدعم
شرقي في بعض القضايا الملحة في قطاع غزة و  (مليون دوالر 99.73)نحو  مليون يورو 88

 .105ضافة إلى دعم مباشر إلى السلطة الفلسطينيةالقدس، باإل

 15/9/2015، الثالثاء

  حماس موسى أبو مرزوق محادثات مع مسؤولين بجهاز  لحركة السياسيبدأ عضو المكتب
مخطوفين من حركة حماس بعد دخولهم مصر  أربعةالمخابرات المصرية من أجل بحث قضية 

 .106من معبر رفح

 ي أبو زهري، في تصريح صحفي، إن "التصعيد اإلسرائيلي حماس سام حركةالناطق باسم  قال
وطالب  يرقى إلى مرتبة إعالن الحرب". [14/9/2015]اإلثنين  في المسجد األقصى صباح أمس

 .107المجتمع الدولي بالتحرك لـ"وقف الجريمة اإلسرائيلية قبل انفجار الوضع بأكمله"أبو زهري 

  طارئا   اء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا  أن رئيس الوزر  العبرية معاريفذكرت صحيفة 
لقيادات أمنية وسياسية وقضائية لتحديد العقوبات السريعة التي يمكن فرضها على راشقي الحجارة 

"سنقوم بكل اإلجراءات الممكنة إلعادة السالم إلى  :وقال نتنياهو وملقي الزجاجات الحارقة.
 .108القدس وضواحيها"

 وقال المتحدث باسم  ،في القدس "العنف"ض إنه يشعر بالقلق الشديد إزاء أحداث قال البيت األبي
"التحلي  الفلسطيني واإلسرائيلي إنه من الضروري على الجانبينجوش أرنيست البيت األبيض 

 .109بضبط النفس" و"التخلي عن األفعال واألقوال االستفزازية"

  في جلسة مجلس األمن الي مالدينوفالمبعوث األممي الخاص إلى الشرق األوسط نيكو قال ،
سرائيل( للرفع الكامل لجميع "الدولي، إن  غزة،  معابر قطاعاألمم المتحدة تكرر دعوتها )مصر وا 

(، مع الوضع في االعتبار 2009في سنة ) 1860على النحو المتوخى في قرار مجلس األمن 
 .110"المخاوف األمنية لكل من إسرائيل ومصر

 حركة حماس رفضت عرضا  تقدم به رجال "ولدن إن غمفقود في القطاع هدار قال والد الضابط ال
، "الجنود اإلسرائيليين المحتجزين لديها أو جثثهم إطالقأعمال بتزويد غزة بالكهرباء فورا  مقابل 

زيادة حصة الكهرباء الواصلة للقطاع ستتم "العبرية الثانية أن  التلفزيونيةولدن للقناة جوأضاف 
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 هم غولدن حماسوات ."رون والضابط هدار غولدنآل تسليم جثتي الجندي شاؤول فقط في حا
إغراق غزة في الظالم جاء "أن  شدد علىو  "،القطاع وتزيد من معاناتهم سكانتستغل معاناة " هاأنب

 .111"بسبب حماس ومواقفها

 16/9/2015، األربعاء

  الحرب على راشقي الحجارة وملقي إننا نعلن "رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو: قال
ونعتزم إعطاء الجنود  ،األوضاع الحاليةـ"قبل بيلن وشدد على أنه  "،الزجاجات الحارقة والمشاغبين

وأفراد الشرطة الوسائل التي يحتاجون إليها ليتسنى لهم الرد بشكل حازم وصارم للغاية على راشقي 
 في تعليمات إطالق النار وسنفرض حدا   الحجارة وملقي الزجاجات الحارقة. سنحدث تغييرات

ليس فقط في  ،هذه الظواهرـ"ب واقبليلن  أشار نتنياهو إلى أن اإلسرائيليينو ". أدنى من العقوبات
 .112"في النقب والجليل بل أيضا   ،القدس وطرقاتها

  بتقسيم المسجد األقصى  تقوم عمليا   "إسرائيل"إن  محمود عباس ةالفلسطينيالسلطة رئيس قال
أن "التقسيم الزماني والمكاني لن يمر على  بين اليهود والمسلمين، مؤكدا   وربما مكانيا   مانيا  ز 

 خالل ووعد عباس بأنه سيقدم مفاجأة اإلطالق"، وأن "القدس خط أحمر ولن نسمح بالمساس بها".
ف عن ماهية في نهاية الخطاب قنبلة. ولن أكش"لقي يس أنه رحلته المقبلة إلى األمم المتحدة، مؤكدا  

وعن مالبسات استقالته أشار عباس إلى وجود "طابور داخلي يحاول منعنا من اإلبقاء  هذه القنبلة".
 .113على جسم المنظمة"

 ما طرحه االحتالل عبر  ،النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ،استهجن أحمد بحر
 الكهرباء لغزة. األسرى مقابلفراج عن عروض قدمها لحركة حماس تتضمن اإل منوسائل إعالمه 

في غزة مستعدون للعيش في الظالم مقابل أن يرى أسرانا  "إننا ،في تصريح صحفي ،وقال بحر
  .114"نور الحرية، ولن نرتاح حتى نبيض السجون من األسرى

 إن الهجمة التي يشنها االحتالل على المسجد األقصى هي ، في بيان صحفي ،قالت حركة حماس
تنفيذية لخطة وضعها حاخامات الصهاينة وحكامهم وقطعان مستوطنيهم، مؤكدة أن جهات  خالصة

وأضافت الحركة أن من يمارسون الضغط . عدة قد جندت من أجل التغطية على مخطط التقسيم
على الشعب الفلسطيني ومقاومته ويعملون على تشتيت جهد المقاومة واستنزافها خدمة لمصالحهم 

 .115وني هم واهمون، فال العدو باٍق وال هم باقونلدى العدو الصهي

  السياسي لحركة حماس خليل الحية إن الحركة طرحت على الفصائل  المكتبقال عضو
وأكد الحية أن المشروع الوطني في  الفلسطينية رؤية متكاملة لترتيب البيت الوطني الفلسطيني.
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طينية إلى إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وأن البيت الفلسطيني ينهار، داعيا  الفصائل الفلس ،خطر
 .116والبحث عن حلول لمشاكل غزة

  محمود  الرئيسأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها البرلمانية عزام األحمد أن
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس باستكماال  التصاله حركة حماس، ب باالتصالعباس كلفه 

إلى أن وحدة  النظر طوات عملية في إطار تحقيق المصالحة، الفتا  خالتخاذ و خالد مشعل، 
نهاء االحتالل الفلسطينيين شرط أساسي للدفاع    .117اإلسرائيليعن القدس والمسجد األقصى وا 

 مقاطعة البضائع اإلسرائيلية بالكامل وليس فقط بضائع ، عاصمة آيسلندا ،قررت مدينة ركيا فيك
واتخذ مجلس ركيا فيك  مواصلة االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية.على  ؛ احتجاجا  المستعمرات
للقضية  دعما  ، وذلك Björk Vilhelmsdóttir عضو البلدية بيورك فلهمدوترمن لمقترح اهذا القرار 

 . 118الشعب الفلسطيني تواصل سياسة الفصل العنصري ضدّ  "إسرائيل"الفلسطينية، ألن 

 17/9/2015، الخميس

  على طول الحدود بين  أنشأتهاالمياه خالل القناة التي  الجيش المصري في ضخّ  اتقو بدأت
سيناء وقطاع غّزة، وتحديدا  في المنطقة العازلة التي أقامها الجيش بعد تهجير األهالي وهدم 

ولجأ الجيش إلى حفر قناة مائية على حدود سيناء مع قطاع غّزة، بطول يمتد إلى  المنازل.
 .119أمتار، بحسب رئيس اتحاد قبائل سيناء إبراهيم المنيعي 8إلى  6راوح بين ، وعمق يكم 13

  طالبت سلطة المياه الفلسطينية في قطاع غّزة المنظمات الدولية واألممية باتخاذ ما يلزم من
لغاء تنفيذ برك المياه التي يقوم الجيش المصري ببنائها على الحدود  إجراءات من أجل وقف وا 

 .120لما يشكله من خطورة على مخزون المياه الجوفية الفلسطينية ،رفح الجنوبية لمدينة

  إلى طرد راشقي الحجارة الفلسطينيين ،نائب وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي ،إيلي بن دهاندعا، 
ونقلت القناة السابعة في التلفزيون العبري عن  وتهجيرهم وعائالتهم إلى خارج األراضي المحتلة.

هو الحل البديل وال شك أننا سنضطر إلى استخدامه مرة واحدة على  هذا" أنببن دهان قوله ا
 .121ن هذا سيردع اآلخرين"إاألقل؛ فبعد أن نطرد عائلة قام ابنها برشق حجر وقتل ف

 " دور ليبرمان بنيامين نتنياهو باالستقالة من منصبه على ج" أفياسرائيل بيتنإطالب رئيس حزب
وأضاف ليبرمان  وتراجع النمو االقتصادي. ،في القدس خصوصا   خلفية تدهور األوضاع األمنية

أنه "يجدر برئيس الحكومة أن يعتذر من مواطني إسرائيل على الوعود الكاذبة التي نثرها، وبعد 
 .122أن يعتذر عليه أن يستقيل"
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  ناشد الشيخ رائد صالح األردن بفرض سياسة حقيقية على المسجد األقصى المبارك، والضغط
العتداءات ضّد حراس األقصى، الذين هم موظفون لدى وزارة األوقاف األردنية. وأشار لوقف ا

صالح، خالل مقابلة معه عبر برنامج "بال حدود" والذي تبثه قناة الجزيرة، إلى أن نحو 
عنصرا  إسرائيليا  قام باقتحام المسجد األقصى خالل األشهر الثماني األولى من سنة  9,050
قامة الهيكل المزعوم. وأكد صالح ؛ ملمحا  إل2015 ى أن االحتالل بدأ يمهد لهدم قبة الصخرة وا 

جمعية  أربعينعلى أن "إسرائيل" تحارب كل الدعم المقدم لألقصى، حيث قامت بإغالق نحو 
منهم تحت خط الفقر، ونحو  %80حول العالم حملت على عاتقها دعم المقدسيين، حيث يعيش 

 .123منهم عاطلون عن العمل 35%

 في بيان له ،ودعا. أعرب مجلس األمن الدولي عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوتر في القدس، 
، كما طالب بالوقف الفوري لكل أشكال للمسجد األقصىإلى الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن 
مجلس األمن جميع األطراف على العمل بتعاون  وحثّ  العنف والتوتر في محيط الحرم القدسي.

 .124ض التوترات والعنف واالمتناع عن التحريض واألعمال االستفزازيةلخف

  من أن حربا  جديدة في  المبعوث األممي الخاص إلى الشرق األوسط نيكوالي مالدينوفحذر
المنطقة ستكون مدمرة، وعّبر عن قلقه وقلق األمم المتحدة من التصعيد اإلسرائيلي األخير في 

وكشفت مصادر  أن ما يجري في القدس "يشجع على التطرف". مدينة القدس المحتلة، معتبرا  
نائب رئيس المكتب  ،لبضع ساعات ،التقى خالل زيارته غزة مالدينوفالحياة عن أن  صحيفةل

2015مارس / للمرة األولى منذ توليه منصبه في آذار ،السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
125. 

 18/9/2015، الجمعة

 ورئيس جهاز المخابرات العامة  ،سرائيلي رئيس الوزراء رامي الحمد هللامنعت قوات االحتالل اإل
ورئيس جهاز األمن الوقائي زياد هب الريح من دخول مدينة القدس عبر حاجز  ،ماجد فرج

 .126حزما

  أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وّثق أكثر من
 استشهادحيث أدى القصف إلى  وا بسبب الحرب الدائرة في سورية.ف  ت و فلسطينيا  سوريا   3,022
الجئا  بسبب االشتباكات، في حين قضى تحت  663الجئا  فلسطينيا ، فيما قضى  1,043

 .127الجئا   415التعذيب في سجون ومعتقالت النظام 

  ات في حصيلة اعتداءات قو  ،177عدد المصابين بلغ  أنأعلن الهالل األحمر الفلسطيني
، نصرة الغربية مسيرات ومواجهات اندلعت في عدة مناطق بالضفة إثر اإلسرائيلياالحتالل 
 .128والقدس لألقصى
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  ذلك بعد وقت و غزة أعقبها دوي انفجارات، قطاع شنت طائرات إسرائيلية غارات على شمال
تجاه بعد تجدد إطالق صواريخ با ،قصير من قصف زوارق إسرائيلية مناطق في بلدة بيت الهيا

 .129من القطاع بلدات إسرائيلية
  على القانون يسمح بفرض عقوبات  تعديال   أنجزت إنهايليت شاكيد إاإلسرائيلية  العدلقالت وزيرة

 .130على آباء القاصرين الفلسطينيين الذين أدينوا بإلقاء الحجارة

 رية في امتدح قائد شعبة االستخبارات في البحرية اإلسرائيلية الملقب "ي" البحرية المص
وقال  على قطاع غزة ومنع أي عمليات تهريب إليه عبر البحر. المفروضتشديدها الحصار 

"سيطرة كبيرة  هناكالعبرية: إن  يديعوت أحرونوتالمسؤول العسكري في مقابلة لصحيفة 
وأحبطوا الكثير من محاوالت  ،للمصريين على سواحلهم، وقد أصبحوا أكثر صرامة في البحر

 طاع غزة، وتعليمات إطالق النار لديهم مختلفة عن تعليماتنا وأكثر عدوانية".التهريب إلى ق
 .131عن سماح "إسرائيل" للبحرية المصرية بزيادة قواتها على السواحل البحرية"ي" وكشف 

  بدأ الجيش المصري بضخ كميات كبيرة من مياه البحر في أنابيب عمالقة مددها في وقت سابق
غزة ومصر، في محاولة لتدمير أنفاق التهريب أسفل الحدود، عبر  على طول الحدود بين قطاع

 .132إغراقها

 19/9/2015، السبت

  إنه "في حال استمرار الداخل الفلسطينيالشيخ رائد صالح، رئيس الحركة اإلسالمية في قال ،
ة ، فإنها قد تؤدي إلى قيام انتفاضة فلسطينية ثالثة، في الضفة الغربياإلسرائيليةاالنتهاكات 

تقوم بـ"التقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى، وفق خطط  "إسرائيل"والقدس"، مشيرا  إلى أن 
 .133مدروسة ومعدة مسبقا "

   لرئيس السلطة الفلسطينية محمود  مصورا   تداول نشطاء عبر مواقع التواصل االجتماعي تسجيال
يتم بذلك تدمير األنفاق بين  حتى ،عباس وهو يفاخر بأنه صاحب فكرة إغراق حدود رفح بالمياه

 غزة ومصر. 
 إنه —2014في سنة خالل المقابلة التي أجرتها معه قناة "البلد" المصرية —وكان عباس قد قال 

لم يترك مناسبة إال وطالب بإغالق األنفاق سواء بإغراقها بالمياه أو ببناء سياج حديدي على 
 .134سعيه الحثيث لتدمير األنفاق الحدود، مؤكدا  

 بيت المقدس" المسؤولية  بنى تنظيم غير معروف ي طلق على نفسه اسم "سرية الشهيد عمر حديد/ت
" منذ سنة إسرائيلاألراضي الفلسطيني التي تحتلها "عن إطالق صواريخ من قطاع غزة باتجاه 

1948
135. 
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  رطة بات قوله "إن وجود الشجلعاد أردان وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي  عننقلت القناة السابعة
جل الحفاظ على الهدوء، فنحن ننوي أ، وسنفعل كل ما نستطيع من [المسجد األقصى]في  ملموسا  

الحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي، لكن ما رأيناه في األيام األخيرة هو تحويل الحرم 
 .136إلى مستودع لإلرهاب"

  ة نقلت إلى الهيئة األمنية اإلدارة األمريكيإن حرونوت العبرية، أقالت صحيفة يديعوت
مليون دوالر لدعم تطوير منظومة القبة  351األسبوع الماضي مبلغ خالل اإلسرائيلية 
 .137للتسلح بصواريخ حيتسدوالر مليون  268الحديدية، و

 20/9/2015، األحد

  اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو: "إن الحجارة والزجاجات الحارقة هي سالح فتاك الوزراءرئيس قال، 
رنا في األيام األخيرة تعليمات إطالق النار ألفراد الشرطة في ولذلك غيّ  ،وقد قتلت ،وهي تقتل

اليوم سنسمح بتوسيع رقعة القدرات المتاحة ألفراد الشرطة بما يتعلق ": وقائال   وأضاف "،القدس
لقاء الزجاجات الحارقة ،بإحباط رشق الحجارة  .138"وا 

  نضال أبو دخان قرارا  بإعفاء مجموعة من الضباط لسطيني الفاألمن الوطني  قواتأصدر قائد
على  ،وسجن ضباط آخرين وتأخير رتبهم ،برتب عالية من مهامهم وتحويلهم لالستيداع التأديبي
18/10/2015في خلفية االعتداء بشكل وحشي على فتى في بيت لحم 

139. 

 يد أن يبقى اتفاق أوسلو سقفا  تر  "إسرائيل"إن  اشتيةالمركزية لحركة فتح محمد  اللجنةال عضو ق
للحل السياسي، وأنها لم تنفذ أيا  من االتفاقات الموقعة، وتتهرب منها لمنع قيام دولة فلسطينية 

أن السلطة بشكلها الحالي ال تلبي الحد األدنى من الحق السياسي  اشتية إلىوأشار  مستقبال .
بالسبل الشعبية والدولية والرسمية، كونها للشعب الفلسطيني، وأن حركة فتح ستقاوم األمر الواقع 

 .140حركة تحرر وطني لم تنجز مشروعها بعد

  رفضها للمشروع المصري بإقامة برك للمياه المالحة على طول حدود قطاع  حماسأكدت حركة
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، في تصريح صحفي، إن المشروع  غزة مع مصر.

 لمياه الجوفية، وتهديدا  لعدد كبير من المنازل على الجهة الفلسطينية.يمثل خطورة كبيرة على ا
وأشار أبو زهري إلى أن الحركة أجرت اتصاالت رسمية مع القاهرة لوقف هذه الخطوة آملين 

 .141االستجابة لطلبها

  اإلخوان المسلمون وحماس والحركة اإلسالمية اإلسرائيلي،رئيس الوزراء  ،نتنياهوبنيامين قال"، 
شدد نتنياهو و  حول المسجد األقصى". وتروج األكاذيبالسلطة الفلسطينية تحرض  ولألسف أيضا  
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"ال أساس لألكاذيب التي تروج من قبل اإلخوان وحماس والسلطة الفلسطينية كأن  على أنه
 .142إسرائيل تمنع الصالة في األقصى أو تسعى إلى تدمير المساجد"

  143ماتهم لساحات المسجد األقصى بحماية الشرطة اإلسرائيليةمستوطنا  إسرائيليا  اقتحا 150جدد. 

 21/9/2015، اإلثنين

 أيادينا : محمود عباس خالل حفل تسلمه ميدالية بلدية باريس الفلسطينية السلطة رئيس قال"
نما هو لنا ولجيراننا  ونعملممدودة للسالم، والسالم الذي ننشده  من أجله ليس لنا وحدنا، وا 

 ،والعدل، والقانون، واالحترام ،ولكل شعوب ودول الجوار، فبالسالم القائم على الحق اإلسرائيليين،
 .144والثقة المتبادلة، سنكون جميعا  رابحين، ففي هذا مصلحة ألجيالنا الحاضرة والقادمة جميعا "

  قالت بلديات ووزارات ومؤسسات حكومية في قطاع غزة إن الخندق المائي الذي يشقه الجيش
نشائيا   بيئيا   طول الشريط الحدودي، يشكل "خطرا   لىعالمصري  وذكر رئيس بلدية  "، على المنطقة.وا 

أن الخندق المائي الذي يقيمه الجيش المصري، ، مدينة رفح صبحي رضوان، خالل مؤتمر صحفي
 .145م 100حو نسم(، وتبعد عن الشريط الحدودي  60نحو إنش ) 24هو عبارة عن أنابيب بقطر 

  القيادي في حركة حماس السلطات المصرية بالعمل على "إغراق مصريالاتهم مشير ،
في  خالل وقفة تضامنية مع الفلسطينيين المختطفين األربعة ،وقال المصري. قطاع غزة"

، "لمصلحة من تغرق حدود غزة، ويختطف أبناؤها على أرض عربية، بينما ي عامل مصر
 .146وهو في قبره، لكن بأيد عربية" العدو معاملة جيدة؟ حلم رابين بغرق غزة يتحقق

  التقى الرئيس الروسي فالديمير بوتينVladimir Putin  في موسكو رئيس الوزراء اإلسرائيلي
هنا  إلى"كان من المهم جدا  أن آتي  إنه وقال نتنياهو بنيامين نتنياهو لمناقشة النزاع في سورية.

وقال نتنياهو إن  تفاهم بين قواتنا".يحصل أي سوء  أالجل توضيح سياستنا، والحرص على أمن 
ستنسقان أعمالهما العسكرية في شأن سورية لتجنب تبادل إطالق النار في  "إسرائيل"روسيا و

 .147اتفق مع بوتين "على آلية لمنع حدوث سوء تفاهم" وأشار إلى أنه ،شكل غير مقصود

 لقدس أقّرت مشروع تغيير ا االحتالل في قال المركز اإلعالمي لشؤون القدس واألقصى إن بلدية
 ، وذكرت أنه عددهااألسماء العربية للشوارع واألحياء في شرق المدينة واستبدالها بأخرى عبرية

 .148اسم 800بلغ 

  20/9/2015وحتى  / ينايرثانيالقال المركز اإلعالمي لشؤون القدس واألقصى إنه منذ كانون 
عنصرا   921مستوطنا ،  8391نحو التالي: وهم على ال األقصى، المسجد إسرائيليا   9,954اقتحم 

إلى أنه  النظر ولفت إسرائيليين آخرين. 307جنديا  بلباس عسكري،  335من مخابرات االحتالل، 
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حالة اعتقال من داخل المسجد األقصى أو عند بواباته،  277تسجيل نحو  هاخالل الفترة ذات تمّ 
 .149وح بين أسبوعين إلى ستة أشهرانتهت أغلبها بقرارات إبعاد عن األقصى لمدد تترا

  من األعضاء  قصر الرئاسي بإسطنبول، وفدا  الالتركي رجب طيب أردوغان، في  الرئيساستقبل
عن وسائل اإلعالم، أكثر من  بعيدا   واستغرق اللقاء، الذي تمّ  العرب في الكنيست اإلسرائيلي.

أحمد الطيبي،  :اء الكنيستوفد أعض لمصادر في الرئاسة التركية، فقد ضمّ  ووفقا   ساعتين.
 .150وجمال زحالقة، وطالب أبو عرار، وأسامة السعدي

  عوض القرني تنفيذ الجيش المصري لمشروع القناة المائية بين  خالسعودي الشي الداعيةوصف
السعودية إلى التحرك إلنهاء هذه المأساة "التي ال  اإلجرامي"، داعيا   يغزة ومصر بـ"اإلجراء الخيان

 "إسرائيلـ"ل قذرا   القرني أن النظام المصري بفعلته هذه أصبح أداة ومخلبا   رأى". و يال  تحتمل تأج
 . 151قطاع غزة ضدّ 

  للسلطة  (،مقدمة من النرويج والمملكة المتحدة) ،مليون دوالر 25مبلغا  مقداره  الدوليحّول البنك
 .152لتنميةماني للخطة الفلسطينية لإلصالح واتئمن أموال الصندوق اال الفلسطينية

 22/9/2015، الثالثاء

  محمود عباس من مخاطر اندالع "انتفاضة ال نريدها"، في حال  رئيس السلطة الفلسطينيةحذر
خالل  ،وقال عباس استمرار االنتهاكات واالعتداءات اإلسرائيلية بحق المسجد األقصى المبارك.

، في قصر François Hollande مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند
وال نريد له أن يستمر ألنه إذا استمر  ،، "إن ما يجري في منتهى الخطورةÉlysée Palaceاإلليزيه 

لذلك علينا أن نطالب نتنياهو  .فإن البديل هو الفوضى، والبديل هو انتفاضة ال نقبلها وال نريدها
تيطان الذي يعتبر غير شرعي وقف هذه االنتهاكات التي تجري في القدس وبالتالي أن يوقف االس

 .153بلغة جميع العالم، لنهيئ الظروف للمفاوضات"

 أن بناء الثقة بين اليهود والفلسطينيين هو ضمان الستمرار  رؤوفين ريفلينالرئيس اإلسرائيلي  رأى
في رسالة وجهها إلى فعالية يشارك فيها فتية  ريفلينوكتب  " ومستقبلهم.البالد"وجود اليهود في 

ن "االعتناء بالعالقات بين اليهود والعرب يجب أن تكون الهم إ :وفلسطينيين في القدسيهود 
من جانبنا عن  المركزي السياسي والعام واإلعالمي وأي شيء أقل من ذلك ليس إال إهمال وتخل  

 .154مستقبلنا ومستقبل أوالدنا"

 مواطنا   150إلى  بأن عدد المعتقلين في مدينة القدس وصل الفلسطيني أفاد نادي األسير
 .155ومواطنة، خالل عشرة أيام، غالبيتهم من القاصرين واألطفال
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 أنه ليس هناك أي قرار سوري يمنع  ،نائب وزير الخارجية السوري ،أكد فيصل المقداد
وأفادت وكالة األنباء  داخل األراضي السورية وخارجها. والتحركالفلسطينيين من السفر 

قداد جاء خالل استقباله مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير أن كالم الم (سانا)السورية 
 .156الفلسطينية أنور عبد الهادي

  يقتضي بموجبه  الوطني في ليبيا خالد رزق قرارا   اإلنقاذأصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بحكومة
ية مع التأكيد على معاملة الطلبة الفلسطينيين أسوة بالطلبة الليبيين في التسجيل بالمدارس الحكوم

 .157مجانية التعليم

  إن االنتهاكات اإلسرائيلية  له، في تقريرٍ  ،لحقوق اإلنسان األورومتوسطيقال المرصد
وقال المرصد إن  .2015 سنةوالتحريض بحق المسجد األقصى تصاعدت بشكل كبير خالل 

قرارات  2015س أغسط /وحتى نهاية شهر آب 2015سنة السلطات اإلسرائيلية اتخذت منذ بداية 
آخرين من ساحات المسجد وعلى  255مقدسيا  عن المسجد األقصى، واعتقلت  227بإبعاد 
بلغ  2014 سنةأن عدد اليهود الذين زاروا باحات المسجد األقصى في  التقرير وأوضح مداخله.

، 2013 سنةعن أولئك الذين جاؤوا لزيارته  %28ألف يهودي، بزيادة بنسبة  11ما يقرب من 
وقال إن عدد المستوطنين الذين دخلوا ساحات  .2009 سنةعدد الزوار اليهود  تقريبا  ضعفو 

مستوطن،  7,200بلغ قرابة  2015 سنةالمسجد األقصى على مدار الثمانية أشهر األولى من 
 .158ضابطا  وجنديا  إسرائيليا   820رافقهم 

  ّاإلسرائيلي السابق جدعون ساعر الداخليةوزير  حث Gideon Sa'ar وهو الرجل الثاني في حزب ،
وفي مقال  إلى دويالت وفق المكونات العرقية والمذهبية المختلفة. ةلى تقسيم سوريعالليكود، 

، الباحث في مركز Gabi Siboni نشره موقع يديعوت أحرنوت، وشاركه في إعداده جابي سيبوني
دية في الشمال، وعلوية في أبحاث األمن القومي، أوضح أنه باإلمكان تدشين أربع دويالت: كر 

وشدد ساعر وسيبوني على أن تطبيق  الغرب، ودرزية في الشرق والجنوب، وسنية في الوسط.
يتمثل في منع الحركات اإلسالمية السنية في  "إسرائيلـ"ل استراتيجيا   هذا المقترح يحقق مطلبا  

 .159من الوصول إلى الحكم فيها يةسور 

 23/9/2015، األربعاء

 الهدف من اختطاف الشبان  إن ،لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني األولالنائب  ،حرأحمد ب قال
هو الوقيعة بين الفلسطينيين  ،قبل أكثر من شهر في شبه جزيرة سيناء ،الفلسطينيين األربعة
العملية تمت على  ألنالسلطات المصرية تتحمل مسؤولية اختطافهم  أن والمصرين، مؤكدا  

 .160أرضهم
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 الحجاج الذين بدأوا بالتوافد إلى مكة إلى علي خامنئي، نداء  اإليرانيةد األعلى للثورة وجه المرش
في  العدوانيةالتي بلغت ممارساتها  "إسرائيل"أن جرائم  فيه أكد ،داء مناسك الحجالمكرمة أل

ساءتها"ذروة الشقاء والخبث"،  فلسطين  ، واالستهانة بأرواحاألقصىالمتكررة لح رمة المسجد  وا 
 .161المسلمين لجميع األولى القضيةوممتلكاتهم، تشكل جميعها  الفلسطينيين

 24/9/2015، الخميس

  مصر بإيقاف مشروع القناة  المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية رئيسطالب نائب
وخاطب هنية مصر، خالل خطبة عيد األضحى، بالقول:  المائية على طول حدودها مع القطاع.

لمشروع الذي يضر بتاريخ مصر وبشعبها، فضال  عن الضرر الذي يلحقه بالبيئة أوقفوا هذا ا"
هنية ولفت  ."نحن نريد لمصر أن تكون سيدة األمة في تحرير المسجد األقصى" وقال"، والمياه
إلى أن غزة التي تدافع عن األمة جديرة بإعادة اإلعمار وفك الحصار وفتح المعابر، ال النظر 

 .162ة تعزل قطاع غزةبإنشاء قناة مائي

  أعلن مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية واألمنية
سمح بـتوسيع الصالحيات الممنوحة لقوى الشرطة واألمن اإلسرائيلية إلطالق الرصاص الحي 

راء بنيامين وتبنى أعضاء المجلس باإلجماع الخطة التي عرضها رئيس الوز  على راشقي الحجارة.
 .163نتنياهو لقمع راشقي الحجارة، وتتضمن تغيير قواعد إطالق النار وجعلها أكثر مرونة

  على إنشائه، بحضور رئيس  عاما   65احتفاال  خاصا  بمرور  اإلسرائيلي الموساد جهازأقام
. وكشف رئيس Tamir Pardoباردو مير االحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس الجهاز الحالي ت

 منهن يشغلن مناصب رفيعة. %24من عاملي الموساد هم من النساء، أن  %40هاز أن الج
 .164عاما   32إلى  22تتراوح أعمارهم بين  الموساد من عمال %23إلى أن  باردو شاروأ

 25/9/2015، الجمعة

 كلمة  خالل ،طالب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة في نيويورك رياض منصور
والصين، على هامش  77 أعضاء مجموعة الـ ،134 ن أمام وزراء وسفراء الدول الـفلسطي

اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة، الدول األعضاء في المنظمة الدولية للعمل على اتخاذ 
 .165وبضائعها المستعمرات إجراءات سياسية واقتصادية صارمة ضدّ 

 االستخبارات شعبة عن المسؤول إقالة إلى أدت اتإجراء اتخذت قد تكون أن القسام كتائب نفت 
 والذي التقرير، نشرت التي اإلخبارية الشبكة لها، بيان في الكتائب، ووصفت .دبابش رضوان أبو

 .166"المشبوهة"بـ منصبه، من دبابش فصل إلى أشار
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  شرقي القدس بزعم بشبان من بلدة صور باهر أربعة الشاباك عن اعتقال  جهازن أعلن إما
، حتى 14/9/2015لتسبب بقتل مستوطن فقد السيطرة على سيارته بعد رشقها بالحجارة في ا

 أريل أوريدعا وزير الزراعة ؛ حيث الرسمية التي تطالب بـ"إعدامهم" اإلسرائيلية األصواتتعالت 
قال رئيس و  تطبيق عقوبة "اإلعدام" باعتبارها "أفضل عقوبة رادعة" لمن وصفهم بـ"القتلة". إلى
 نه يتوجب على المحكمة إصدار حكم "اإلعدام" بحقهم.إدور ليبرمان يجأف "إسرائيل بيتنا"ب حز 

إلى إنفاذ القانون وتطبيقه بالكامل ضد من وصفهم سحق هرتسوغ إ رئيس حزب العمالكما دعا 
 .167بـ"اإلرهابيين القتلة"

  في ديوان  رؤوفين ريفلين الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو مع الرئيس اإلسرائيلي رئيسالتقى
وهذا اللقاء هو األول بين االثنين بعد قطيعة استمرت أكثر من شهرين،  الرئيس اإلسرائيلي.

 .168سابقة حسبما أفاد ريفلين نفسه في مقابالت صحفية

 26/9/2015، السبت

 حدود دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن اإلجراءات األمنية التي اتخذتها بالده على ال
وقال السيسي، وفق ما جاء في بيان للرئاسة، إن اإلجراءات التي تتخذها مصر  مع قطاع غزة.

بتنسيق كامل مع السلطة الفلسطينية، وال يمكن أن تضر  من أجل تأمين حدودها الشرقية تتمّ 
وأكد أن هذه اإلجراءات تهدف إلى حماية الحدود المصرية  األشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

كما شدد السيسي على ضرورة عودة السلطة  لمحافظة على األمن القومي المصري والفلسطيني.وا
شرافها على المعابر، م أن ذلك سيكون له أثر كبير في انتظام  ؤكدا  علىالفلسطينية لقطاع غزة وا 

 فتحها.

 ،طالبو ، أكبر من الدول العربية لتشمل عددا   "إسرائيل"اقترح السيسي توسيع دائرة السالم مع و 
، بتكثيف الجهود من أجل التوصل إلى حل Associated Press في حوار مع أسوشيتد برس

 للقضية الفلسطينية.
ن الترجمة الصحفية التي إ قال المصرية،رئاسة الالمتحدث الرسمي باسم  يوسف،عالء غير أن 

ق بالجزء الخاص تداولها لنص حديث السيسي مع وكالة أسوشيتد برس غير دقيقة، فيما يتعل تمّ 
 .169بعملية السالم في الشرق األوسط

  الشعبية لتحرير فلسطين أن سماح ما ي سمى مجلس االحتالل المصغر بـتوسيع  الجبهةأكدت
الصالحيات الممنوحة لقوى الشرطة واألمن إلطالق الرصاص الحي على راشقي الحجارة هو 

في  ،وقالت الجبهة لشعب الفلسطيني.ا حلقة جديدة من حلقات "اإلرهاب الصهيوني" المنظم ضدّ 
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هذه القوانين التي تستهدف  إقرارهإن "توسيع االحتالل دائرة عدوانه من خالل  ،بيان صحفي
 .170الجنون" بالدرجة األساسية األطفال والفتية هي هستيريا وصلت حدّ 

 27/9/2015، األحد

 إن على العالم كله  ،لسطينفي تصريحات لتلفزيون ف ،محمود عباس السلطة الفلسطينية رئيس قال
استمرار  أن إلى المسجد األقصى والمخاطر المترتبة على ذلك، مشيرا   فيأن ينتبه لما يجري 

 "إسرائيلعباس "واتهم  يمكن أن يؤدي إلى كوارث. األقصىعلى المسجد  اإلسرائيليةاالعتداءات 
 . 171نها "تريد تحويل القضية من سياسية إلى دينية"أب

  فقط مما توقعته  %28صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية أن الخزينة تلقت  بياناتأظهرت
2015سنة الحكومة من منح مالية ومساعدات خالل الشهور الثمانية األولى من 

172. 

  الرتداد كل من كان مع عملية  األواننه آن إقال عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح
ملية الفاشلة، واالنطالق نحو استراتيجية جديدة لمواجهة عن هذه الع أوسلوالسالم واتفاق 

 أنوأضاف زكي أنه يجب االرتداد عن اتفاق أوسلو بعدما تبين ، استحقاقات المرحلة المقبلة
زكي  فاض. وأسلكت سلوك المماطلة والتسويف والتهرب من هذا االتفاق "المشؤوم" "إسرائيل"

تماعات اللجنة المركزية حيث قلنا لن نصوب مسار "هذا ما ناقشناه بكل صراحة في اج قائال  
ومن  وبالتالي يجب الدفع بكل ما كان مؤجال   ،بل المطلوب عدم التعامل معها ،العملية السلمية

 .173ترك مواقعي استجابة لهذا التوجه"أمازن سوف  أبوهنا قال 

  إلىالفتاح السيسي رحب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بدعوة الرئيس المصري عبد 
 .174عربية أخرى لتشمل دوال   "إسرائيل"توسيع دائرة السالم مع 

  ألف حالة اعتقال بحق  90إنها سجلت أكثر من  الفلسطينية األسرى والمحررين شؤونقالت هيئة
28/9/2000في الفلسطينيين منذ بدء انتفاضة األقصى 

175. 

 لي المفروض على القطاع للعام الثامن إن الحصار اإلسرائي قال اتحاد العمال في قطاع غزة
أصل ، من ألفا   213، رفعا عدد العاطلين إلى 2014التوالي وما خلفه العدوان األخير صيف  على
 .176%70 في بيان له، إلى أن نسبة الفقر في صفوف هؤالء ناهزت ،مشيرا  ، ألف عامل 330

  الفلسطينية عن  السلطة لوا أراضيمن أفراد الجيش اإلسرائيلي دخأربعة الفلسطينية  الشرطةسلمت
كانوا يحملون سالحهم ربعة وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية إن "الجنود األ طريق الخطأ.

 .177الشخصي"
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 28/9/2015، اإلثنين

  أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر في كلمة ألقاها، في الجمعية العامة لألمم
إلى حل سريع للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني. وأشار الشيخ تميم إلى  المتحدة، على ضرورة التوصل

قامة الدولة  أن تحقيق تسوية عادلة ودائمة تنهي االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية وا 
الفلسطينية يحتاج إلى شريك إسرائيلي للسالم. غير أنه لفت االنتباه إلى عدم وجود شريك 

إلى عدم التهرب من الواجب الدولي تجاه  ، وال حتى لتسوية، داعيا  إسرائيلي لسالم عادل حاليا  
 .178"آخر مسألة استعمارية مفتوحة في التاريخ"

  كل المحاوالت لفصل قطاع " من رغمإنه على ال رامي الحمد هللا الفلسطينيوزراء الرئيس قال
دولة، ولن يكون غزة، سنبقى نحاول حتى ترجع غزة إلى الشرعية، ولن تقام دويلة هناك وال 

هناك ال ميناء وال مطار في قطاع غزة، والتزامنا في غزة مطلق ومبدأي ولن نتخلى عنها 
صحيفة الحدث الفلسطيني ، في حوار مع هللاكشف الحمد و  وسنبقى نحاول مهما كلف األمر".

منظمة ومؤسسة غير حكومية من  1,082وجود تجاوزات إدارية ومالية في عن  ،اإللكترونية
 هناك مؤسسة في الضفة الغربية، وذكر أنه استنادا  إلى تقرير وزارة الداخلية فإن 2,882ن بي

إلى وجود حصار عربي مالي  كما أشار الحمد هللا غير فاعلة على اإلطالق.ة مؤسس 500
 .179غير معلن مفروض على السلطة الفلسطينية

  صائب عريقات عن خيبة أمله من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  سرأعرب أمين
أوباما للموضوع الفلسطيني في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم باراك "إهمال" الرئيس األمريكي 

كان الرئيس أوباما "يعتقد أن بإمكانه هزيمة تنظيم  إذاعما ، وتساءل عريقات في بيان المتحدة.
الشرق األوسط بتجاهله الستمرار االحتالل داعش واإلرهاب، أو تحقيق األمن واالستقرار في منطقة 

 .180اإلسرائيلي واالستيطان اإلسرائيلي واالعتداءات اإلسرائيلية المتواصلة على المسجد األقصى؟"

 إن  األشقر قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير واإلصالح إسماعيل"
الخطورة في ضلوعه "أن  ورأى، "الفلسطينيالرئيس محمود عباس أصبح يشكل عبئا  على الشعب 

شدد و  ذريعة للنظام المصري بخنق غزة وا غراقها وتدميرها". إعطاءفي إغراق األنفاق برفح، هو 
ها ء"أن كل األزمات والكوارث التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وقضيته ورا األشقر على

المصرية وطلبه بإغراق الحدود بين  ه مع السلطاتؤ والتي كان تواط ،االحتالل ثم محمود عباس
 .181بمياه البحر" ومصرفلسطين 
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  أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدالني تعرض القيادة الفلسطينية
لضغوط أمريكية مباشرة وغير مباشرة في محاولة إلحياء مسار جديد من المفاوضات بين 

 .182الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي

  قال القيادي في حركة حماس صالح البردويل، إن تشديد الحصار على قطاع غزة وا غراق أنفاقها
 مع مصر بالمياه يشكل ضربات موجعة في قلب الشعب الفلسطيني ومقاومته، لكنها ليست قاتلة.

 الشديد فقد تأكد بالدليل اآلن أن إغراق األنفاق بالمياه هي فكرة عباس لألسف" البردويل وقال
 .183وحلم دولة االحتالل قبله"

  في  هألول مرة منذ احتالل—األقصى المسجد مدعمين بمدرعة باحة  ا  إسرائيلي ا  جندي 150اقتحم
في محاولة إلخراج المعتكفين والمرابطين فيه قبيل موعد اقتحام اليهود للمسجد  —1967 سنة

 .184اليهودي بمناسبة عيد العرش

 قالت رئيسة البرازيل ديلما روسيف Dilma Rousseff في كلمتها أمام الجمعية العامة لألمم ،
روسيف  وأضافت احتمال االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية. باإلمكاننه لم يعد إالمتحدة، 

في  المستعمراتالنظر عن  وال يمكننا غّض  ،أنه ال يمكننا الصبر أكثر على قيام دولة فلسطين
 .185المستعمراتال يمكن التهاون في مسألة توسيع األراضي الفلسطينية، مؤكدة أنه 

  إلى أن  للسنة الثالثة على التوالي، مشيرا   الدولي إن الفلسطينيين يزدادون فقرا   لبنكلتقرير قال
مستوى أداء االقتصاد الفلسطيني سوف يبقى أدنى من طاقاته الكامنة إلى أن يتّم إبرام اتفاق 

لالقتصاد الفلسطيني تجاوز الّتوقعات المفترضة، حّتى من  سالم، غير أنه استدرك أن من الممكن
وأشار  دون إبرام صفقة سالم نهائية، إذا ما جرى تنفيذ االتفاقات الّنافذة، ورفع القيود المفروضة.

 سنةنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي آخٌذ في االنكماش منذ التقرير إلى أن 
بطالة مرتفعة، وال سّيما في أوساط الّشباب في قطاع غزة، حيث مستويات الذكر أن و  ،2013

 .186في الفقريعيشون من الفلسطينيين  %25أن و  ،%60تتجاوز 

 29/9/2015، الثالثاء

 والمسجد التصعيد اإلسرائيلي المتواصل في مدينة القدس عموما   الفلسطينية حكومةال دانت ،
 .187األقصى خصوصا  

 نتفاضة قائمة وأدواتها حاضرة، وأن "زيت اشتعالها" ال يفارق أن عوامل اال حماس أكدت حركة
إن مسألة  ،في بيان لها ،وقالت الحركة من العبث بالمسجد األقصى. "إسرائيل" وحذرتالقلوب، 

وقالت "لن  ،هي "مسألة لحظات زمانية" يتبدل فيها كل شيء "إسرائيل" اندالع انتفاضة جديدة ضدّ 
والسيطرة  ،"إن حسم المعركة حماس وقالت تواطؤ وال عربدة وال قوة".يوقف االنفجار  تآمر  وال 
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ولن يمر مرور الكرام دون أن يعود الشعب الفلسطيني  ،ليس باألمر الهين ،على المسجد األقصى
 .188المنهكة قواه في الضفة وغزة والقدس والشتات إلى االنتفاضة من جديد"

  مساس بالمسجد األقصى سيؤدي إلى "انفجار ال من أن ال ،لهافي تصريح  ،القسام كتائبحذرت
 .189يمكن تقدير قوته وتبعاته"

  إلىالعدو األكبر بالنسبة هي  "إسرائيلأن " يرونأظهرت نتائج استطالع للرأي العام أن المصريين 
جاءت كأكثر  "إسرائيلأن "وكشف االستطالع  مباشرة الواليات المتحدة األمريكية. تليها ،بالدهم

 .190نقطة 37لت الواليات المتحدة على صوح ،نقطة 88ة لمصر حيث حصلت على الدول عداو 

 30/9/2015، األربعاء

  للجمعية العامة لألمم  70 خطابه أمام الدورة الـ، في محمود عباس يةفلسطينال السلطةأعلن رئيس
الموقعة مع الجانب الفلسطيني ال يمكنه االستمرار بااللتزام باالتفاقيات  أن، نيويوركالمتحدة في 

 واإلفراجمصرة على عدم االلتزام بها، وترفض وقف االستيطان هذه األخيرة ، ما دامت "إسرائيل"
أن تتحمل مسؤولياتها كافة كسلطة احتالل، ألن الوضع القائم ال  "إسرائيل"عن األسرى، وعلى 

 .191يمكن استمراره

  ئيس الفلسطيني محمود عباس وصف مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة الر
إن  له: في بيان ،وقال مكتب نتنياهو أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة بـ"المليئة باألكاذيب".

"إسرائيل  أن البيان أضافو  والعنف في الشرق األوسط". التحريضتشجع على عباس "كلمة 
ة، لذلك عليه أن يقبل تتوقع من رئيس السلطة الفلسطينية، أن يتصرف بشكل يتحلى بالمسؤولي

 .192دعوة رئيس الوزراء الستئناف التفاوض المباشر دون شروط مسبقة"

 محمود عباس باإلعالن الحاسم عن موت اتفاق  الفلسطينية طالبت حركة حماس رئيس السلطة
أوسلو وسحب االعتراف بالعدو الصهيوني؛ حتى تتحقق مصداقية إعالنه عدم االلتزام باالتفاقات 

وقالت الحركة، في بيان صحفي، إنه على عباس وقف التنسيق  اإلسرائيلي. الكيانع الموقعة م
طالق يد المقاومة في الضفة، داعية إياه إلى وقف االعتقاالت السياسية ،األمني فورا   واإلفراج  ،وا 

رئيس السلطة بالتطبيق الفوري لبنود المصالحة والبدء  حماس توطالب الفوري عن كافة المعتقلين.
ورفع الحصار  ،وتشكيل حكومة وحدة وطنية ،جتماع اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحريربا

كما دعت الحركة عباس إلى التوجه فورا  إلى محكمة الجنايات الدولية لمالحقة مجرمي  عن غزة.
 .193الحرب الصهاينة

  إصدار أوامر إبعاد تدرس إمكانية  "إسرائيل" أردان إنلعاد جقال وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي
: "قلت إننا سنتخذ أردانوقال  بحق من سماهم المشاغبين في المسجد األقصى. إداريواعتقال 
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وهذا ما قمنا به خالل األسابيع األخيرة  ،المسجد األقصى إلىخطوات غير مسبوقة إلعادة األمن 
 .194وسنستمر باتخاذ مثل هذه الخطوات بعد فترة األعياد"

  رونن  اإلسرائيلي طيط السابق في قيادة المنطقة الجنوبية في جيش االحتاللالتخ قسمقال رئيس
هو عدم  غزة،إن الخطأ الذي وقع فيه جيشه خالل الحرب األخيرة في  Ronen Merliمرلي 

وحسب صحيفة معاريف العبرية فقد شدد مرلي على  تصفية القيادة السياسية والعسكرية لحماس.
لن  ، لكنمتوقعا  استمرار الهدوء في قطاع غزةعند هذه القيادات، أن الحرب القادمة ستبدأ من 

 .195ليس لفترة طويلة

 قال األمين العام  ،خالل حفل أقيم لرفع العلم الفلسطيني للمرة األولى في مقر األمم المتحدة
للمنظمة بان كي مون إن ذلك الرمز هو خطوة أولى نحو االعتراف بدولة فلسطين كعضو كامل 

طويل العهد بدعم الرمز إلى التزام األمم المتحدة يعلم الرفع مون إن ي المنظمة. وقال العضوية ف
وأضاف "الخطوة األولى هي ضمان دمج الضفة الغربية وقطاع غزة تحت  ،التطلعات الفلسطينية

 .196سلطة واحدة"
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