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الحجارة والزجاجات الحارقة هي سالح فتاك وسنحبطها وسنعاقب من يقوم بها بمنتهى  :نـتـنـيـاهـو .1
 امةالصر 
"األيددام": حدددد رادديس الددورراي اإلسددراايلي بنيددامين ن نيدداهو تربعدد  كددرارات ا  دد   ا ح وم دده  ددي  -القدددس 

مسعى لما تسماه وكف رشق الحجارة والرجاجات الحارك   ي القدس بما يشمل  غييدر  عليمدات إقد ق 
صددرين الدد ين النددار  ددد راشددقي الحجددارة مددا د ددا سددن كددانون بفددر  ارامددات ماليدد  علددى والددد  القا

يرشقون الحجارة ويلقون الرجاجات الحارك ، ود ا القانون ال   يحدد حدد تدندى للعقوبدات ال دي  فدر  
على راشقي الحجارة وملقيدي الرجاجدات الحاركد  والمفركعدات مدا  عريدر ال واجدد الشدرقي علدى األر  

  ي المدين .
"إن الحجدارة والرجاجدات الحاركد  هدي  وكال  ي مس  ل الجلس  األسبوعي  للح وم  اإلسدراايلي ، تمدس:

س ح   اك وهي  ق ل وكد ك لت ول لك ايرنا  دي األيدام األ يدرة  عليمدات إقد ق الندار أل دراد الشدرق  
 ددي القدددس و ددي ن ايدد  األسددبوف اسدد  دم ت ددراد الشددرق  وسدداال جديدددة بموجددة هدد ه ال عليمددات الجديدددة 

 حارك .حيث تصابوا راشقي الحجارة وملقيي الرجاجات ال
وت اف: واليوم سنسمح ب وسيا ركع  القدرات الم اح  أل راد الشرق  بما ي علق بإحباق رشدق الحجدارة 
لقاي الرجاجات الحارك  وسنعرر كوام القدوات المن شدرة ميددانيان مدن تجدل ال صدد  للمشداابين بموجدة  وا 

أن  دل مدن يحداول ادع دداي القاعدة األساسي  ال ي نعمل و قان ل ا على حدودنا ودا ل ترا ينا وهدي بد
 علينا سنصيبه.

و ابا ن نياهو:  ما شرعنا بش ل م سرف بد ا سن كانون بفر  ارامدات ماليد  علدى والدد  القاصدرين 
ال   يرشقون الحجارة ويلقون الرجاجات الحارك ، وليس تكل تهمي  بنظر  هو د ا القانون ال   يحدد 

 لحجارة وملقيي الرجاجات الحارك  والمفركعات.حدان تدنى للعقوبات ال ي  فر  على راشقي ا
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واع بر تنه "د يم ن تن نقبل،  ي القدس تو  ي ت  م دان خ در  دي دولد  إسدراايل،  دي الجليدل تو  دي 
النقة، تن ي م القيام بعمليات إرهابي  وي م البدي  ي إلقاي الرجاجات الحارك  على المر بدات العدابرة تو 

س، لددن نقبددل ب دد ه السددلو يات حيددث سددنحبق ا وسددنعاكة مددن يقددوم ب ددا رشددق الحجددارة ال ددي  ق ددل النددا
 بمن  ى الصرام ".

وبشددأن المسددجد األكصددى  قددد ادعددى ن نيدداهو تن" إسددراايل مل رمدد  بالحفدداظ علددى الو ددا القدداام هندداك، 
لسنا نحن من يغير الو ا القاام، هناك ج ات  حدر  بشد ل  قيدر و دروع ادعدايات د تسداس ل دا 

 حاول تن  منا ص ة المسلمين  ي األكصدى تو  ريدد تن  ددمر المسداجد تو  قدوم بأشدياي  أن إسراايل 
ت ددرال د تسدداس ل ددا واألقددراف ال ددي  قددوم ب دد ا ال حددري  هددي  ددل مددن اإل ددوان المسددلمين والحر دد  

 اإلس مي   ي إسراايل وحماس وتي ان، لألسف، السلق  الفلسقيني ".
اد  امات حول ه ه األو اف  عليه تن ي ف ل ب وجيه ان قادا ه وت اف: "ول لك، إ ا كام تحد ب وجيه 

لددى مصددادر ال حددري   ددي الجليددل ولألسددف، تي ددان  ددي  لددى اددرة وا  لدديس إلددى القدددس بددل إلددى رام ة وا 
 ر يا، حيث يقوم ص ح العارور  بال حري  يومان بعد يوم وسداع  بعدد سداع ، لديس  قدق علدى إلقداي 

على إد ال الم فجرات والعبوات الناسف  إلدى الحدرم الشدريف، والم فجدرات الرجاجات الحارك  بل تي ان 
 ي الحرم الشريف هي  ع ن بمثابد  م فجدرات ووجدود م فجدرات دا دل المسدجد األكصدى هدو عبدارة عدن 

  غيير الو ا القاام".
و ددابا: "إسددراايل سدد حا ظ علدددى الو ددا القدداام و عمدددل بشدد ل ي حلددى بالمسددد ولي  واإلصددرار مددن تجدددل 
 مان  قبيق اإلجرايات القاام ، د ننو   غييرها ول ن د ننو  تن نسمح ألحد تن ي د  إلى  دهور 

 إلى تعمال عنف شااع    د  إلى ادنفجار". "الحرم الشريف"ال ر يبات القاام  على جبل ال ي ل 

 21/9/2015، األيام، رام هللا  
 

 على خلفية االعتداء على فتى في بيت لحمرفيعين في السلطة  ضباطاً عقوبات تطاول  :رام هللا .2
"و ا": تصدر كااد كوات األمن الوقني اللواي ن ال تبو د ان كراران بإعفاي مجموع  من  -رام ة 

ال باق بر ة عالي  من م ام م و حويل م ل س يداف ال أديبي وسجن  باق خ رين و أ ير ر ب م 
 ت لحم يوم الجمع  الما ي .على  لفي  ادع داي بش ل وحشي على   ى  ي بي

وجاي  ي القرار إعفاي  ل من نااة كااد المنقق  ور ب ه عقيد، ونااة مدير العمليات بر به مقدم، 
وكااد ال  يب  ال اص  السادس  بر ب  رااد، وكااد الم م  بر ب  نقية، و حويل م ل س يداف ال أديبي، 

 ريف، و أ ير ر ب م سن .وسجن  مس  خ رين بر ة مساعد وركية تول وركية وع



 
 

 
 

 

 6 ص                                              3702 العدد:         21/9/2015 إلثنينا التاريخ: 
  

وجاي  ي بيان لقوات األمن الوقني تن "ه ا القرار جاي اس نادان ل وصيات لجن  ال حقيق ال ي  لف ا 
اللواي ن ال تبو د ان على  لفي  ادع داي على قفل تثناي كيام القوات بحفظ النظام واألمن، مع بران 

 عليمات الداام ". لك ادع داي  رديان وجاه ن من ت راد  الفوا ال 
من ج  ه ت د مدير الع كات العام  واإلع م  ي األمن الوقني العقيد قيار حا ظ الر اعي تن القرار 
"يأ ي  ي سياق حرص كيادة األمن الوقني على حماي  تبناي شعبنا والوكوف مع م"، مو حان تن من 

ليمات الداام  والسياس  العام  لقوات كاموا ب  ا العمل ومن تعقى ل م األوامر،  الفوا األوامر وال ع
 األمن الوقني ولم يل رموا بحسن األداي وادل رام بالقانون وحقوق وحريات المواقنين.

وشدد على تن القرار هو "رسال  إلى  ل عناصر األمن الوقني بأن  ل من ي جاور القانون وي الف 
ربي نا وت  كنا س قا عليه نفس ال عليمات الداام  وير  ة ت  عمل مشين وم الف لن جنا و 

 العقوب ".
من ج  ه، ت د الناقق الرسمي باسم كوات األمن اللواي عدنان ال مير ، تن كرار كااد كوات األمن 
الوقني اللواي ن ال تبو د ان بإعفاي  باق من م ام م و حويل م إلى ادس يداف ال أديبي وسجن 

 إجرايى قفل  ي بيت لحم الجمع  الما ي، هو خ رين و أ ير ر ب م على  لفي  ادع داي عل
 ان باقي دا لي يأ ي  ي إقار ص حيات اللواي تبو د ان ال ي يمنح ا له القانون.

وتشار  ي ا صال ما "و ا"، إلى تن الم سس  األمني  مل رم  بحماي  تبناي شعبنا والمحا ظ  على 
جراي  حقيقات ومسايل  حول تي   جاور  ات تو م الفات ير  ب ا تبناي الم سس  س م  م وتمن م، وا 

 األمني  بحق المواقنين.
 21/9/2015، األيام، رام هللا

 
 ضّد المتظاهرينالخارجية الفلسطينية تنادي بمحاسبة نتنياهو على قرار الرصاص الحي  .3

ياهو بنيامين ن ن اإلسراايلي"األيام": ح رت ورارة ال ارجي  من ن ااج كرار رايس الورراي  -رام ة 
الرصاص الحي  د الفلسقينيين العرل، واع بر  ا بمثاب  دعوة إسراايلي  رسمي  عام   باس  دام

وكوا ه األمني  وشرق ه للمريد من ك ل الفلسقينيين  ادح  لللمس وقنين الم قر ين ولجيش 
 الميداني ، و س يل عمليات إق ق الرصاص الحي على الفلسقينيين ومم ل ا  م. ولإلعدامات

إلى  رورة وتهمي  اس مرار الحراك العربي اإلس مي والدولي  تمسودعت الورارة  ي بيان صحا ي 
 ي المحا ل  ا    اص ن  ي مجلس األمن الدولي لوكف عمليات  دنيس األكصى، ومسايل  
ومحاسب  المس ولين اإلسراايليين والحا امات والمس وقنين ال ين يقومون بدعم و نفي  ه ه 

 على المواقنين الفلسقينيين العرل.  وادع داي، اتادك حام
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وم ققا ه ال اد   إلى  ادح  ل: إن اس مرار ه ا الحراك د بد وتن يققا القريق على وت ا ت 
  ر  ال قسيم الرماني والم اني للمسجد األكصى المبارك. 

ه ا الحريق،  ما رحبت  ورحبت الورارة بجميا الج ود العربي  واإلس مي  والدولي  المب ول  لوكف
بدعوة الممل   العربي  السعودي  الشقيق  لعقد اج ماف قارئ لورراي  ارجي  منظم  ال عاون اإلس مي 

 للبحث  ي ه ه ال قورات ال قيرة و داعيا  ا، وال حرك من تجل وكف ا  وران.
 21/9/2015األيام، رام هللا، 

 
  " يمثل قوات األمن الفلسطيني وال الحكومةال" في بيت لحم عمل مرفوض ما حدثالحمد هللا:  .4

 اد  تبو سعدال: ندد رايس الورراي الفلسقيني رامي الحمد ة  ي بيان له بما وصفه  - رام ة
ما حدث  إنبد"عمل مر و  ود يم ن الس وت عنه وسي م محاسب   ل من يقوم به". وكال الحمد ة 

نما وم  "د يمثل كوات األمن الفلسقيني ود الح  هي ممارسات  ردي  مر و   بشدة". وا 
وش ل رايس الورراي الفلسقيني لجن   حقيق رسمي  على عجل  حر ت إلى بيت لحم  ي نفس اليوم. 

كدمت اع  اران رسميان له بح ور اإلع م  تنوما لبثت كيادة األمن الوقني ال ي اع دت على الف ى 
وا د مصدر ح ومي  لسقيني اش رق عدم  غربي .المحلي وعدد من كيادات األمن  ي ال ف  ال

 الفيديو " ار جدا بالسلق  الفلسقيني ". تنال شف عن اسمه 
  21/9/2015القدس العربي، لندن، 

 
 لعانت الضفة الغـربية من الحصار والتجـويع مثل غـزة األردنبـرلماني فلسطيني: لوال  .5

جاين بالمجلس الوقني الفلسقيني النااة ال قى رايس لجن  الد اف عن حقوق ال  :)ب را(-عمان 
يحيى السعود بدار بالبرلمان األردني رايس لجن   لسقين النيابي  النااة ب األحد، تمس حسام   ر
يش ل حا ن  صمود للشعة الفلسقيني  األردن" إنالنااة الفلسقيني   ر  وكال ،مجلس النواة

القرة الجغرا ي"، مو حا بانه لود   ي  لسقين بش ل عام وال ف  الغربي  بش ل  اص بسبة
ل ان واكا الحال  ي ال ف  الغربي  د يقل عن الحال ال   يعيشه كقاف ارة من حصار  األردن

 و جويا.
 21/9/2015، الدستور، عّمان
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  "الغستابو"أمن فلسطينية ألنها أشبه بعصابات  أجهزةتيسير خالد: هذه ليست  .6
 يسير  الد، ع و اللجن  ال نفي ي  لمنظم  ال حرير الفلسقيني   اد  تبو سعدال: كال  - رام ة

وع و الم  ة السياسي للجب   الديمقراقي  ل حرير  لسقين،  ي  صريح له على صفح ه ال اص  
 ي موكا ال واصل ادج ماعي " يسبوك" إن "من شاهد اللققات المصورة  ي اع داي تج رة األمن 

بيت لحم  ندد  –ارك  ي مسيرة جماهيري   ي م يم العرة الفلسقيني  على قفل  لسقيني يش
بان  ا ات كوات وشرق  ادح  ل وكقعان المس وقنين للحرم القدسي الشريف، ار سمت  ي  ا ر ه 

 تننا لسنا تمام مش د ألج رة تمن  لسقيني  بل تمام مش د لعصابات اس ابو".
األمن الفلسقيني  ما المواقنين وم ى يقول: "ليس ه  ا   صرف تو يجة تن   صرف تج رة 

الفلسقينيين. ما شاهدناه لم ي ن سلو ا  رديا،  ما تو حت ج ات ح ومي  رسمي .  المش د المرعة 
الفلسقيني ، ما يد عنا للمقالب  بوكف جميا من شارك  ي  األمنشارك  يه عدد اير كليل من تج رة 

 حقيق مس قل   شارك  ي ا القوال السياسي   ادع داي على القفل الفلسقيني عن العمل و ش يل لجن 
ومنظمات المج ما المحلي للوكوف على  فاصيل ما حدث، ومن كرر تص  إرسال كوات األمن 

 الفلسقيني  إلى الم ان ومن تجل ما ا".
وقالة  الد بد" قديم ال وصيات بشأن  لك إلى  ل من اللجن  ال نفي ي  لمنظم  ال حرير الفلسقيني  

الفلسقيني  د  ا  ما يلرم من  دابير  حول دون حدوث مثل ه ه الممارسات ال ي  ليق والح وم  
  قق بعصابات الغس ابو" و ق كوله.

  21/9/2015القدس العربي، لندن، 
 

 سقفًا سياسيًا وتتهرب من تنفيذ االتفاقات "أوسلو"تريد  "إسرائيل"شتية: ا .7
محمد إش ي ، إن إسراايل  ريد تن يبقى ا فاق توسلو  ال ع و اللجن  المر ري  لحر     ح،: كرام ة

سقفان للحل السياسي، وتن ا لم  نف  تيان من اد فاكات الموكع ، و   رة من ا لمنا كيام دول   لسقيني  
 مس قب ن.

وتشار إش ي ،   ل لقااه  ي رام ة، تمس، مقارن  ال نيس  اللوثري  األمير ي ، تن السلق  بش ل ا 
د  لبي الحد األدنى من الحق السياسي للشعة الفلسقيني، وتن حر     ح س قاوم األمر  الحالي

 الواكا بالسبل الشعبي  والدولي  والرسمي ،  ون ا حر    حرر وقني لم  نجر مشروع ا بعد.
وت اف إلى تن المناخ العام  ي األر  الفلسقيني  مح قن جدان؛ نظران دنسداد األ ق السياسي 

 ر ادنشقاق، والمس ويات اير المسبوك  من الفقر والبقال .واس مرا
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ولفت اش ي  إلى تن جيل شباة اليوم  ي  لسقين هم من ُولدوا  ي رمن السلق  د رمن الثورة، داعيان 
ل ه مام ب  ا الجيل " ي د ند ا ثمن اياة جيل  امل من الوعي الوقني والن الي، بحيث  بقى 

جرايا ه وليس  د السلق  وهيا ل ا". البوصل  با جاه القدس  د  ادح  ل وا 
وكال: الرايس محمود عباس نحن معه يواجه  حديا  بيرا ي مثل  ي جرف السلق ، واس مرار 
ادنقسام، واياة العرة من معادل  الشرق األوسق ال ي   صارف  ي ا ث ث اس را يجيات اير عربي  

يران. الدم العربي  ي سوري  والعراق وليبيا واليمن  نام وت اف:  ي وحل  هي إلسراايل و ر يا وا 
إسراايل على  راش من حرير، ول لك   حت معر   ا على األكصى وعلى  ل األر  الفلسقيني  

 عبر تدوا  ا ادس عماري  وهي ادس يقان والمس وقنين.
شب   تمان وقني  وّنوه إلى تن الشرعي  الفلسقيني  عمادها الرايس، وتن الرايس عباس تراد تن ي لق 

 عبر م سسات منظم  ال حرير و جديد دم ا، ولم ي ن ال دف إ  ي موكع .
 21/9/2015األيام، رام هللا، 

 

 الشرطة الفلسطينية الرصاص على المتظاهرين ببيت لحم : "فيديو" يظهر إطالق ميدل إيست آي"" .8
ادا من شرق  السلق  تظ ر مققا مصور على مواكا ال واصل ادج ماعي ت ر : ال ف  الغربي 

 الفلسقيني  وهم يقلقون الرصاص الحي  جاه الم ظاهرين  ي بيت لحم، بال ف  الغربي .
ونشر الموكا البريقاني "ميدل إيست خ " مققا إق ق النار على إثر مظاهرة  رجت بعد مققا 

   رجت نشره الموكا نفسه   لك، يظ ر كما السلق  الفلسقيني  لم ظاهرين الجمع  الما ي، إ
مظاهرات على إثره السبت واألحد، عندما   ح مس ول بالسلق  الفلسقيني  النار على م ظاهرين تمام 

 مجما الم ابرات  ي رام ة.
 21/9/2015، "21موقع "عربي 

 
 حماس تحث مصر على وقف مشروع "إغراق الحدود" .9

  برك للمياه المالح  على ت دت حر   المقاوم  اإلس مي  "حماس" ر   ا للمشروف المصر  بإكام
 قول حدود كقاف ارة ما مصر.

وكال الناقق باسم الحر  ، سامي تبو رهر ،  ي  صريح صحفي اليوم األحد، إن المشروف يمثل 
وتشار تبو   قورة  بيرة على المياه الجو ي ، و  ديدان لعدد  بير من المنارل على الج   الفلسقيني .

 دت رسمي  ما القاهرة لوكف ه ه ال قوة خملين ادس جاب  لقلب ا.رهر  إلى تن الحر   تجرت ا صا
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 ما وتدانت الحر   موكف رايس السلق  محمود عباس ال   اع رف رسميان بأنه هو من نصح 
المس ولين المصريين ب  ه ال قوة، مع برةن تنه دلي ن إ ا يان على دور محمود عباس  ي حصار ارة 

 و نق ا.
 20/9/2015ة، موقع حركة حماس، غز 

 
 الظاظا: برك المياه المصرية على الحدود "انقالب" على قيم الجوار .11

كال ع و الم  ة السياسي لحر   حماس رياد الظاظا، يوم السبت، إن إكدام الجانة المصر  : ارة
على إكام  برك للمياه المالح   ي ر ح على قول حدود المصري  الفلسقيني  يعد "انق با على كيم 

 ر".الجوا
واع بر الظاظا ال قوة المصري  " ساوكا ما ادح  ل والسلق  ل شديد الحصار على ارة، ب دف 

 اب رارها سياسيا"، مناشدا السلقات المصري  إيقاف ه ه اإلجرايات.
، من  قورة  لك البرك على البيا  العام ، م يفا، "ه ه محاودت األكصى إل اع وح ر  ي حديث 

الع كات ما مصر، واأل رار س  ون  بيرة وس قا على ر ح المصري  اير جيدة  عركل صفو 
وت د الظاظا على حرص حر  ه على األمن القومي المصر ،  والفلسقيني ، والن ااج س  ون و يم ".

 داعيا لر ا الحصار عن كقاف ارة و  ح معبر ر ح البر  ل م ين الفلسقينيين من السفر.
ل حمل مس وليا  ا  جاه الم  قفين األربع  والعمل على و ي مو وف خ ر، دعا الظاظا مصر 
كد ا  قفوا من  األربع ي ون الشبان  تنيس بعد اح مالي   تنإق ق سراح م بأسرف وكت مم ن، دون 

 كبل ادح  ل.
 19/9/2015القدس، القدس، 

 
 "غستابوعصابات ووصفه األجهزة األمنية بـ" بيت لحم حادثةفتح تهاجم تيسير خالد لموقفه من  .11

 اد  تبو سعدال:  ي   م حال  الغ ة ال ي  عم الشارف الفلسقيني بسبة ادع دايات  -رام ة 
اإلسراايلي  على المسجد األكصى، دعا ال ل الفلسقيني إلى تن   ون الجمع  )الما ي ( جمع  

ل ص ا ة وه  ا  انت. ل ن بيت لحم ش دت حدثان  ان األبرر  ي م  لف مدن ال ف  الغربي   
 ي اع داي عدد  بير من كوات األمن الفلسقيني على   ى  لسقيني  ان يحاول الوصول لنقق  

 ال ماس ما جيش ادح  ل عند "كبر راحيل" شمال المدين .
من ج  ه كال  يسير  الد، ع و اللجن  ال نفي ي  لمنظم  ال حرير الفلسقيني  وع و الم  ة 

 لسقين،  ي  صريح له على صفح ه ال اص   ي موكا السياسي للجب   الديمقراقي  ل حرير 
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ال واصل ادج ماعي " يسبوك" إن "من شاهد اللققات المصورة  ي اع داي تج رة األمن الفلسقيني  
بيت لحم  ندد بان  ا ات كوات  –على قفل  لسقيني يشارك  ي مسيرة جماهيري   ي م يم العرة 

القدسي الشريف، ار سمت  ي  ا ر ه تننا لسنا تمام وشرق  ادح  ل وكقعان المس وقنين للحرم 
 مش د ألج رة تمن  لسقيني  بل تمام مش د لعصابات اس ابو".

ل ن تسام  القواسمي، الم حدث باسم حر     ح، رد على  صريحات  الد وبع  المس ولين 
ات دليل الفلسقينيين حول ك ي  ادع داي على الف ى  ي بيت لحم كاا  إن "بع  ه ه ال صريح

 على انحراف بوصل  م الوقني ".
وكال القواسمي  ي  صريح صحا ي وصل إلى "القدس العربي": "إن  شبيه رجال األمن والم سس  
الفلسقيني  بعصابات اس ابو يعبر عن حقد  ان من الواجة  وجي ه نحو المح ل اإلسراايلي 

 ومس وقنيه اإلرهابيين".
يجر  م ابع ه على تعلى مس وال و قا للقانون واإلجرايات وت د القواسمي تن ال قأ ال   حصل 

الم بع . ل نه ت اف ان "ه ه ال صريحات المشبوه  ال ي عبر عن ا البع  هي ت قر ب ثير مما 
حدث  ي بيت لحم، ما  أ يد حر     ح على موكف ا الثابت ب رورة عدم ادع داي على ت  

  ي يجة تن  سود دااما". لسقيني من ت  قرف وتن سيادة القانون هي ال
 21/9/2015القدس العربي، لندن، 

 

 االحتالل تمر عبر الوحدة الوطنية مخططاتحماس: مجابهة  .12
رتال القياد   ي حر   "حماس" حسن يوسف، تن  حرير  لسقين ال اري ي  م:  لدون مظلو  -رام ة 

ل ي تظ رت مرون  حماس  ّمت من األمور ال ي  سعى حر  ه ل حقيق ا، م  دا تن "الحلول المرحلي  ا
 من   ل ال وا ق الوقني"، و ق  أ يده.

ن اي ادنقسام  وكال ع و   ل  "ال غيير واإلص ح"  ي ال شريعي الفلسقيني "الوحدة الوقني  وا 
وشّدد يوسف على  رورة إعادة  الدا لي يمر من   ل الحل  ررم  واحدة، وليس  جرا  األمور".

ق ان  ابات حرة ونري  ، "ل ي  مثل جميا  اات الشعة"، م يفا "مجاب   بناي منظم  ال حرير و 
ولفت القياد   ي "حماس"  ادح  ل وم ققا ه بحق المقدسات وايرها  مر عبر الوحدة الوقني ".

 النظر إلى تن حر  ه مل رم  بأ   وا ق وقني يعيد للمشروف الفلسقيني الوقني والق ي  م ان  ما.
 20/9/2015قدس برس، 
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عادة النظر في العالقة مع االحتالل البيتطالب بترتيب القواسمي ي .13  الداخلي وا 
ت د الناقق الرسمي باسم حر   "  ح" تسام  القواسمي، تن ادنقسام م:  لدون مظلو  -رام ة 

السياسي الفلسقيني وال فرك  الدا لي  بين  اات الشعة الواحد " سارة لل ل الفلسقيني"، مو حا تن 
وتو ح القواسمي على تن إيجاد  فلسقينيين "ي عّر ون لم امرة على ك ي  م وهوي  م من  البداي ".ال

الوعي السياسي والوقني لدال الفصاال الفلسقيني  "بات  رورة  ي ه ه المرحل "، م يفا "نعم يوجد 
    ات بين حماس و  ح، ول ن القواسم المش ر   بيننا ت ثر وهي تر ي   صب  للوحدة".

وتشار الناقق باسم "  ح" إلى تن ادن  ابات العام  والعودة لصناديق ادك راف "إحدال الحلول المم ن  
عادة النظر  ي الع ك   للمع ل  الحالي  على الساح  الفلسقيني "، مقالبان ب ر ية البيت الدا لي وا 

وجه للمج ما الدولي و ابا القواسمي "يجة اد فاق على خلي  واحدة وموحدة وال  ما ادح  ل.
 والمح م  الدولي  لمحا م  ادح  ل على جراامه".

 20/9/2015قدس برس، 
 

لمنظمة التحرير لإلسراع في بناء "المرجعية الوطنية  تنفيذيةال"الديموقراطية" تدعو اللجنة  .14
دة"  الموحَّ

في ي  لمنظم  دعت الجب   الديمقراقي  ل حرير  لسقين "اللجن  ال ن: نادي  سعد الدين -عمان 
دة" بددن من  عدد المرجعيات، من تجل  و   ال حرير لإلسراف  ي بناي "المرجعي  الوقني  الموحَّ
معر   ادن فا   الشجاع  بقيادة موحدة من تبناي القدس، ومن الفصاال والقوال والش صيات 

دوان ادح  ل وكالت،  ي بيان تصدر ه تمس، إن "مقاوم  تهالي القدس المح ل   د ع الوقني ".
وان  ا ا ه ألجل الد اف عن المسجد األكصى المبارك، عن المقدسات الديني ، اإلس مي  والمسيحي ، 

 س ف ح قريق ادن فا   الشامل  الثالث   ي األرا ي المح ل ".
ودعت " صاال المقاوم  والقوال المج معي   ي األرا ي المح ل  للنرول الموحد ما جماهير 

ة الفلسقيني  ي الوقن المح ل لمساندة تبناي القدس المح ل  والحفاظ على المقدسات وم ونات الشع
 الديني ".

 20/9/2015الغد، عمان، 
 

 "الشعبية": تشّوه الكيان السياسي الفلسطيني مشكلة الشعب .15
بّين القياد   ي "الجب   الشعبي  ل حرير  لسقين" يوسف عبد الحق، تن م:  لدون مظلو  -رام ة 

ع ل  الرايسي  ال ي يواج  ا الشعة الفلسقيني   من  ي "ال يان السياسي ونظامه، باإل ا   الم
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وكال عبد الحق "الحل ل ل مش  ت الشعة  ل ك صاد والبنيان السياسي المشّوهين"، و ق وصفه.
ن اي  ل شيي له ع ك  بإ فاكي  توسلو ، الفلسقيني ي من  ي وكف  ور  للمفاو ات ب ل تش ال ا، وا 

 كبل اللجوي إلى إعادة  ش يل منظم  ال حرير واج ماف اإلقار القياد  الموحد".
وت اف "من   وكيا توسلو ح ى اآلن لم ي م الحديث  ي عمق المش ل ، وهو ادح  ل"، م يفا 
"وسبة ال قاعس الفلسقيني عن حل مشا له مر بق بن اع  شوه   ر  لدال الم سس  الرسمي  

 ه.والمعار  "، و ق كول
وتشار إلى تن و ا  قق للبني  المج معي  لل يان السياسي الفلسقيني واإلجماف على  ق  واحدة 

 لمقاوم  وردف ادح  ل،  مّثل "إحدال سبل الحل وا  شال م ققات إسراايل  ي المنقق ".
 20/9/2015قدس برس، 

 
 لقاء ميالدينوف بغزة مرزوقحماس تنفي طلب أبو  .16

مي  "حماس" ما ورد على و ال  سما حول قلة نااة رايس الم  ة نفت حر   المقاوم  اإلس 
السياسي د. موسى تبو مرروق ريارة ارة للقاي المنسق الدولي ني ود  مي دينوف لمناكش  ملف 

 ال  دا ، وتن مصر ر  ت ه ا القلة.
هناك ت  وت د الناقق باسم الحر  ، سامي تبو رهر ،  ي  صريح صحفي اليوم ادثنين، تنه لم ي ن 

  ر ية لمثل ه ا اللقاي ما مي دينوف، عدا عن تن معبر ر ح مغلق تص ن؛ مما ي  ة ه ا ال بر.
ودعا تبو رهر  و ال  سما إلى ال وكف عن نسج األ بار ال ا ب  تو جما األ بار ال حري ي  من 

 لو ال .المواكا الي ودي ، مشيران إلى تن الحر    ح فظ بحق ا القانوني لمواج   ت قاي ا
 20/9/2015موقع حركة حماس، غزة، 

 
 المنتجات اإلسرائيلية لمقاطعتهاحماس تشكر آيسلندا  .17

ارة:  قدمت حر   حماس بالش ر آليسلندا بعدما تعلنت مقاقع  ا للمن جات اإلسراايلي  ووصفت ه ه 
وكال عرت الرشق ع و الم  ة السياسي لحر   حماس  ي  صريح  ال قوة بأن ا "إيجابي ".

مق  ة نشره على صفح ه على موكا " يس بوك" ان "ما كامت به خيسلندا من مقاقع  المن جات 
المسجد األكصى  قوة الص يوني  وال ش ير بم سسا  ا الدولي  عبر البرلمان ردا على ان  ا ات 

 إيجابي   س حق الش ر".
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الما ي مقاقع   كد كررت األربعاي -عاصم  خيسلندا  –و انت المجلس البلد   ي ر يا يك 
المن جات اإلسراايلي  بال امل بما  ي ا ب ااا المس وقنات، اح جاجا على مواصل  بقاي ادح  ل 

 اإلسراايلي  ي األرا ي الفلسقيني .
وجاي ه ا القرار دعما لمق رح تحد تع اي البلدي  الداعم للق ي  الفلسقيني  بعدما كدم ادك راح  ون 

 ل العنصر  "األبار يد"  د الشعة الفلسقيني.إسراايل  واصل سياس  الفص
 21/9/2015القدس العربي، لندن، 

 
 فتح لوضع مبادرات لتطوير المجلس الوطني وزيادة حصة المرأة قياداتيدعو  عن فتحنائب  .18

دعا النااة الف حاو  تشرف جمع  رايس المجلس الفلسقيني لل م ين  :عبد ال اد  عو ل –ارة 
ر حر     ح لو ا مبادرة ل قوير المجلس الوقني الفلسقيني بال نسيق ما الوقني، كيادات و واد

 ، مقالبان بريادة حص  المرتة الف حاوي   ي المجلس الوقني.واإلس مي جميا القوال السياسي  الوقني  
جاي  لك،   ل جلسات  فا ر نظم ا المجلس الفلسقيني لل م ين الوقني بعنوان " داعيات الحال  

 خ اق المس قبل"  مت كيادات الحر   النسااي  لحر     ح  ي مقر المجلس بمدين  ارة.الراهن  و 
وكال جمع  " وجد عدة مبادرات من عدة  صاال وش صيات  لسقيني  ل قوير المجلس الوقني 
الفلسقيني، يجة نقاش ا جميعان، وعقد جلسات عصف  هني بعيدان عن ت     ات دا ل حر   

، من  نحو عشرين عامان. مشيران إلى 28/4/1998دورة عقدت للوقني ب اريخ   ح. م  را بأن خ ر 
 ع وان يجة العمل على ريادة حص  المرتة الف حاوي  دا له. 790الوقني يبلغ  تع ايتن 

 اإلع نال عدي ت الجديدة ال ي  م  إد ال إكراروت اف، تن الرايس الراحل ياسر عر ات ر   
للمجلس الوقني على الميثاق الوقني الفلسقيني ول لك بقيت نس    1998عام  21عن ا  ي الدورة 

الميثاق  ما هي دون  عديل ألن الرايس عر ات  ان ير   إكرار  عدي ت اللجن  القانوني  ال ي  م 
 إ اوشدد النااة جمع  على  رورة انعقاد المجلس الوقني بال ل الفلسقيني، وتنه   ش يل ا وك  ا.

 ي ون ال اام ال ل الفلسقيني شرقان دنعقاده  ي الدورة القادم . تن ع ر  لك يجة 
عن دول   لسقين  حت ادح  ل، تم اإلبقاي على القرار األممي  اإلع نو سايل عن هل األولى 

 مبادرةورش  على مس وال الوقن من تجل إق ق  30مشيران إلى تنه سي م عقد  ؟ ما هو 181
 ي.ل قوير المجلس الوقني الفلسقين

 20/9/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 عباس مسؤول عن تفجر األوضاع في شرقي القدس :أوفير جندلمان .19
"األيام": شن بنيدامين ن نيداهو راديس الدورراي اإلسدراايلي حملد   حدري   دد الدرايس محمدود  -القدس 

لدد   دد ل األيددام عبدداس م  مدد  إيدداه بالمسدد ولي  عددن  فجددر األو دداف  ددي مديندد  القدددس الشددركي  المح 
وكدال تو يدر جنددلمان، الم حددث باسدم راديس الدورراي اإلسدراايلي،  دي  غريددات علدى حسدابه  الما ي .

الرسددمي  دددي " دددوي ر": "الدددرايس الفلسددقيني عبددداس يحدددر  علدددى العندددف  ددي القددددس، علدددى مدددن ين قدددد 
ندار ويحدر  علدى وت اف: "الرايس عبداس يلعدة بال األو اف تن يوجه تصابا اد  ام إلى رام ة".

 العنف  ي القدس،  ربني وب ى، سبقني واش  ى!".
وبددددددوره كدددددال ن نيددددداهو: "اإل دددددوان المسدددددلمون وحمددددداس والحر ددددد  اإلسددددد مي  ولألسدددددف تي دددددا السدددددلق  

 حول المسجد األكصى". و روع األ ا يةالفلسقيني   حر  
فلسدقيني   دأن إسدراايل وت اف: "د تساس لأل ا ية ال ي  روع مدن كبدل اإل دوان وحمداس والسدلق  ال

  منا الص ة  ي األكصى تو  سعى إلى  دمير المساجد".
ومن ج  ه كال مدير عام ورارة ال ارجي  اإلسراايلي  دور  اولد  ي بيان وصل "األيام": العالم منقسم 
ام بين تولاك ال ين يحاولون  قوي  ال عايش الديني وتولاك ال ين يحاولون حماي ده، بدالقول: إن "األكدد

 الق رة" للروار الي ود دنست جبل ال ي ل، ومحمود عباس تو ح اآلن على ت  جانة يقف.

 21/9/2015، األيام، رام هللا  
 

 ألف عامل بناء صيني 20ستستعين بـ  "إسرائيل"نتنياهو:  .21
 تسددعارالددف عامددل بندداي صدديني مددن اجددل  فدد   20ت ف ة: س سدد قدم إسددراايل  -القدددس المح لدد  

مددا اعلددن رادديس الددورراي بنيددامين ن نيدداهو راددم معار دد  المدددعي العددام للح ومدد  هدد ا المسددا ن، بحسددة 
عامدل صديني  تلدف 20ان "وصول نحدو  األسبوعي،  ي اج ماف الح وم  تمسوكال ن نياهو،  القرار.

 العقارات". تسعار ي كقاف البناي ل سريا بناي المسا ن  قوة  روري  وم م  ل ف  
كرار، هناك مشا ل مر بق  ب لك  ت العام  "على ارار  اإل اع بث  ا  ن نياهو  ي  صريحات وت اف

 ".األسعارول ن بناي عدد من المسا ن سيريد من العر  ما يسمح لنا ب غيير 
و ددان ن نيدداهو يشددير إلددى ان قددادات وج  ددا المس شددار القددانوني للح ومدد  ي ددودا  اينشدد اين الدد   يشددغل 

  قدام عمال من الصين.منصة المدعي العام للح وم  دس تي ا
 ويعار   اينش اين ال قوة ألن د ا فاكي  ثنااي  رسمي  بين البلدين حول العمال.
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انده نظدرا للحاجد  الملحد   دي هد ه الق دي  سدي م جلدة العمدال بددون  األحددوكالت ورارة المال  ي بيان 
د ا لوسقاي للحصول ا فاق ثنااي بين البلدين، ما و ا خليات ل مان حماي  حقوك م ومنع م من ال

 على  صاريح.
الفددا مددن الفلسددقينيين وسدد   خدف  37عامددل  ددي كقدداف البندداي  ددي إسددراايل، مددن م  تلددف 216وهندداك 
 من الصينيين. 3700بين م  تجنبيعامل 

و حددثت ورارة المددال عددن نقددص  ددي اليددد العاملدد  نظددرا د  قددار عمددال البندداي الفلسددقينيين واإلسددراايليين 
إلدددى عددددم ادسددد قرار  دددي  وظيدددف الفلسدددقينيين الددد ين كدددد يددد م الغددداي  باإل دددا  ل رمددد  إلدددى الم دددارات ا

 .األمني  لألو اف صاريح العمل ال اص  ب م نظرا 
مددددن و يددددرة  %50بددددد تسددددرفالددددورارة ان و يددددرة عمددددل الصددددينيين  ددددي بندددداي المبدددداني المر فعدددد   وت ددددا ت

 .األ رين واألجانةاإلسراايليين والفلسقينيين 
لددن  سددمح لعمال ددا بالعمددل  ددي مسدد وقنات  إن دداإسددراايل  ددي حريددران الما ددي  تبلغددتن و انددت الصددي

 ال ف  الغربي  المح ل .

 21/9/2015، األيام، رام هللا  
 

 المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية يوافق على تحديد عقوبة دنيا مؤقتة بحق راشقي الحجارة  .21
مد  اإلسددراايلي ، ي دودا  اينشدقاين، مسدداي األحدد،  دد ل وا دق المس شددار الق دااي للح و : رار  نابلسدي

جلس  عقدت  ي م  ة رايس الورراي، على  حديد عقوب  دنيا لألح ام الصدادرة بحدق راشدقي الحجدارة 
م ك نا لمدة عام، ور    شريا كانون يحدّدد العقوبد  الددنيا، كداا ن إن "  درة العدام  مدنح الح ومد   رصد  

م دراس   شريا كدانون تم د"، باإل دا   إلدى تنده وا دق علدى تن يد م اسد عمال دراس  ال قوة، وبعدها ي 
بدددورها، عار ددت وريددرة الق دداي تييلددت شددا يد، تن يدد م  حديددد العقوبدد  الدددنيا  كّناصدد  ببنددادق "روجددر".

سددقاقا  ا"، مقالبدد  بددأن يددد م  لمدددة عددام  قددق، كاالدد  إن "مدددة عددام واحددد ايددر  ا يدد  لدراسدد  ال قددوة وا 
وكالت شا يد لصحيف  "هآر س" إن ا " نو   قديم اك راح األمدر الم كدت لمددة  لمدة ث ث  تعوام. قبيق ا 

 ث ث  تعوام   ل الجلس  الن ااي  لبحث المو وف يوم ال ميس".
 20/9/2015، 48عرب 

 
 دبلوماسيون إسرائيليون سابقون حثوا البرازيل عدم استقبال السفير الجديد لديهاهآرتس:  .22

 وج ت مجموع  مدن النشدقاي اليسداريين اإلسدراايليين، بيدن م ث ثد  سدفراي سدابقين، إلدى : ب ل  اهر
ح وم  البراريل وحثوها على عدم اس قبال السفير اإلسراايلي الجديد لدي ا، داني ديان،  ونه مس وقن 
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وتشدددغل منصدددة راددديس مجلدددس المسددد وقنات  ددددي السدددابق، حسدددبما ت دددادت صدددحيف  "هدددآر س"، اليددددوم 
و دددان راددديس الح ومددد  اإلسدددراايلي  ووريدددر ال ارجيددد  بنيدددامين ن نيددداهو، كدددد عدددين ديدددان سدددفيرا  .ادثندددين

إلسدددراايل  دددي البراريدددل،  يمدددا   دددرت تنبددداي تمدددس تن رايسددد  البراريدددل، ديلمدددا روسددديف، اع ر دددت علدددى 
 ال عيين وبعثت برساال ب  ا ال صوص إلى إسراايل عبر كنوات دبلوماسي .

المجموعددد  اليسددداري  تجدددروا محادثدددات مدددا سدددفير  البراريدددل  دددي إسدددراايل و  دددرت "هدددآر س" تن تع ددداي 
والسددددلق  الفلسددددقيني  وتو ددددحوا ل مددددا تن اسدددد قبال ديددددان  سددددفير يعنددددي مددددنح شددددرعي  دوليدددد  للمشددددروف 

ويقلددددق علددددى مجموعدددد  اليسدددداريين اسددددم "اللجندددد  السياسددددي  لمن دددددال منظمددددات السدددد م".  ادسدددد يقاني.
  الدد ين حثددوا الح ومدد  البراريليدد  علددى عدددم اسدد قبال ديددان  سددفير هددم: والدبلوماسدديون السددابقون الث ثدد

مدير عام ورارة ال ارجي  األسبق وسفير إسراايل  ي جنوة ت ريقيا و ر يا، الد  ور تلون ليايدل؛ سدفير 
 إسراايل السابق  ي جنوة ت ريقيا، إي ن باروخ؛ سفير إسراايل السابق  ي باريس، ايلي بار نا ي.

 21/9/2015، 48عرب 
 

 للتجنيد اإلجباري عشرات اليهود المتدينين يتظاهرون في القدس رفضاً  .23
:  ظاهر عشرات الي ود الم دينين، مساي األحد،  ي مديند  القددس المح لد ، األنا ول-المح ل القدس 
ا   اإلجبار   ي الجيش اإلسراايلي. لل جنيدر  ن

رق  اإلسددددراايلي  اع قلددددت اثنددددين مددددن الي ددددود وت ددددا ت اإل اعدددد  اإلسددددراايلي  العامدددد  )رسددددمي ( تن الشدددد
ا لل جنيد اإلجبار . "دوار السبت"الم دينين، ال ين  ظاهروا بالقرة من   وسق القدس، ر  ن

عامددان، ال دمدد  اإلجباريدد   18ويفددر  القددانون اإلسددراايلي علددى  ددل مددواقن ومواقندد ، يبلددغ مددن العمددر 
 "الم ددينين"البي  العظمى مدن م ال دمد ، إد تن  ي الجيش، وُيس ثنى من  لك العرة ال ين  ر   الغ

 الي ود ير  ون تداي ال دم  بداعي ال فرغ لدراس  ال وراة.

 21/9/2015القدس العربي، لندن، 
 

 راشـقـي الـحـجـارة : عواقب خطيرة لإلجراءات اإلضافية ضـدّ "بتسيلم" .24
ن عواكددددة  قيددددرة لإلجددددرايات "روي ددددرر": حدددد رت منظمدددد  "ب سدددديلم" الحقوكيدددد  اإلسددددراايلي  مدددد -القدددددس 

اإلسددراايلي  اإل ددا ي  ال ددي ا  دد   ا الح ومدد   ددد راشددقي الحجددارة الفلسددقينيين  ددي القدددس الشددركي ، 
 مشيرة إلى تن اس عمال ال  يرة الحي  سي د  لمريد من إراك  الدماي.

مدن باسد عمال وكالت ساريت مي اايلي الناققد  بلسدان المنظمد  ل لفريدون "روي درر": "السدماح لقدوات األ
ال  يرة الحي   ي المواج ات  ي القدس الشركي  ي وكا تن ي د  إلدى عواكدة ممي د ، ون وكدا تن ي دون 
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هناك مريدد مدن إراكد  الددماي. ن وكدا  صداعدان  دي دورة العندف ولديس ان فا دان  دي دورة العندف، ويبددو 
ال عامدل مدا موكدف معقدد جددان  دي  -والقدوة وحددها-تن الح وم  اإلسراايلي  مصرة على اس عمال القوة 

وتداندت الم حدثد  اإلجدرايات اإلسدراايلي  الجديددة ووصدف  ا بأن دا ايدر كانونيد  وايدر  القدس الشدركي ".ب
 ت  كي .

وكالددت: "بددالقبا لدديس هندداك شددك  ددي تن السددلقات اإلسددراايلي  علي ددا تن  حمددي الجم ددور وتن  حددا ظ 
 لددك نع قدد تن هدد ا النددوف مددن الددن ج الدد   يجعددل القددوة علدى القددانون والنظددام  ددي القدددس الشددركي ، ومددا 

والقددوة وحدددها علددى جدددول العمددل، بمددا  ددي  لددك العقوبددات الجماعيدد .. وبمددا  ددي  لددك اد جدداه للعمددل 
البوليسددي القدداام علددى القب دد  الثقيلدد  ايددر كددانوني وايددر ت  كددي، والح ومدد   ح دداع إلددى ال عامددل مددا 

 الشركي  وليس انع اسا  ا".األسباة الج ري  ال امن   ي القدس 
 21/9/2015، األيام، رام هللا  
 

 ينشر "القبة الحديدية" في سديروت ونتيفوت  سرائيليجيش اإلال .25
كالت مصادر إع مي  إسراايلي  إن جيش ادح  ل نشر اليوم األحد، بقاريات منظوم  : رار  نابلسي

 كقاف ارة المحاصر. القب  الحديدي   ي بلد ي سديروت ون يفوت القريب ين من
 -و ابعدددت المصدددادر تن السدددبة وراي نشدددر المنظومددد  هدددو سدددقوق صددداروخ كبدددل من صدددف ليدددل الجمعددد 

 السبت  ي عسق ن.
 20/9/2015، 48عرب 

 
 انفجار سيارة في مدينة حيفا .26

بمدين  حيفا و قا لمدا نشدره موكدا  "دريبوس"انفجرت تمس سيارة  انت م وكف   ي شارف  ب را: –رام ة 
موكدا ادنفجدار الد    إلدى وج دت  اإلسدراايلي  ر العبر . وتشدار الموكدا إلدى تن كدوات مدن الشدرق  رو 

مادي  جسيم   ي السيارة وعددد مدن السديارات القريبد  مدن موكدا ادنفجدار،  دي حدين  ت رار سبة  ي 
 ادث. حقيقا لمعر    لفيات الح اإلسراايلي . و  حت الشرق  األنلم يبلغ عن وكوف إصابات ح ى 

 21/9/2015، الدستور، عّمان
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 على أسلحة حديثة حماس تدرب عناصر "والية سيناء"يزعم: مصدر أمني إسرائيلي  .27
حر دد  حمدداس بان ددا  دددرة عناصددر  نظدديم  إسددراايليا  ددم مصدددر تمنددي  :"القدددس" دوت  ددوم -رام ة

 تسدلح   العدام الما دي علدى ب در البغدداد تبدو"ودي  سيناي " ال ي كامت بمبايع  رعيم  نظيم "داعدش" 
 .األلماني  األنبايحديث  و قا لما نقل ه و ال  

 قورا من بين ا صواريخ من  ت ثروحسة  ات المصدر  ان "ودي  سيناي" با ت  س  دم وساال ك الي  
 ت دددرادقدددرار " ورنيدددت" الم دددادة للددددروف، وصدددواريخ ار  جدددو مدددن قدددرار "ايغددد " ال دددي "يددد م  ددددرية 

 من جانة حر   حماس". المنظم  علي ا
، الدد   لددم يدد م  سددمي ه، كولدده إن األمندديعددن المصدددر  اإلسددراايلي  اإل اعدد اسدد نادا لمددا نقل دده  وتشددارت
يوليدددو -منددد  شددد ر  مدددور  األسدددلح "دحظدددت سدددت مدددرات اسددد  دام هددد ه  اإلسدددراايلي  األمنيددد الج دددات 

لموسدددا  دددي حجدددم وعندددف القليلددد  الما دددي  "ارديدددادا م األشددد ر ددد ل  تي ددداالما دددي "  مدددا دحظدددت 
مدرعد   ابعد  للجديش المصدر   وخليداتالنشاقات المسلح  ل  ه المنظم  ومدن بين دا اسد  داف حدواجر 

 ".النوعي  األسلح وسق اس  دام ه ه 
هد ه المنظمد  ايدر  إلى إيصال اقرق  توو ابا انه لم يعرف بعد مصدر ه ه الوساال الق الي  النوعي  

الجدديش المصددر   تهدددافهدد ا ال نظدديم يسدد  دمون ا  ددي هجمددا  م علددى  ت ددراداندده بددات مددن الم  ددد ان 
 تعقدداةهدد ا ال نظدديم اثب ددوا كدددر  م علددى اسدد  دام هدد ه الوسدداال " ددي  ت ددراد تنواسدد قرد  العددام. واألمددن
 وال دريبات ال ي  لقوها على يد نشقاي حر   حماس". اإلرشاد

 د يشدد للدددال  نظدديم "وديدد  سدديناي" كددد   األسددلحوجددود مثددل هدد ه  تن إسددراايلي  امنيدده اع بددرت مصددادرو 
نمددا قدرا علددى كدوات الجدديش المصددر   حسدة  المرابقد   ددي القددرف  اإلسددراايليعلددى كدوات الجدديش  وا 

 المصري . اإلسراايلي من الحدود  األ ر

 20/9/2015، القدس، القدس
 
 مواطناً  40مستوطنًا يقتحمون األقصى بحماية االحتالل واعتقال  150القدس:  .82

مس وقنان إسراايليان، تمس، اك حاما  م لساحات المسجد  150الر وف ترنا وق: جدد  عبد - رام ة
األكصى بحماي  الشرق  اإلسراايلي  ال ي شنت   ل األيام القليل  الما ي  حمل  اع قادت واسع  

س  دام مواقنان  ي وكت تكرت  يه الح وم  اإلسراايلي  السماح با 40 ي صفوف الفلسقينيين شملت 
 الرصاص الحي  د من  قول إن م راشقي حجارة ورجاجات حارك .

مس وقنان إسراايليان اك حموا المسجد األكصى،  ي  150وكال تحد حراس المسجد األكصى تن نحو 
 المغارب .الساعات الصباحي  من يوم تمس،  حت حراس  الشرق  اإلسراايلي  من   ل باة 
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مس وقنان  150إلسراايلي  لوبا السمر   ي بيان وصل "األيام" اك حام وت دت الم حدث  بلسان الشرق  ا
للمسجد، وكالت: " م   ل ساعات صباح تمس، بف رة الريارات المع ادة )لألجانة واير المسلمين( 

 من السواح". 350راار بما ي  من عدد  500 سجيل د ول نحو 
سلسل ، إحدال بوابات المسجد األكصى، واع قلت عناصر الشرق  السيدة ج اد الرارم عند باة ال

   ل اح جاع نساي  لسقينيات على منع ن من د ول المسجد األكصى.
 ما وصعدت الشرق  اإلسراايلي  من حم ت اع قال  لسقينيين  ي ال ف  الغربي ، بما  ي ا القدس 

 الشركي ، بحج  إلقاي حجارة على كوات ادح  ل
 لسقينيان  ي  27ان، تن الشرق  اع قلت   ل اليومين الما يين و  رت الشرق  اإلسراايلي   ي بي

 لسقينيين  م اع قال م،  جر تمس، بشب   إلقاي الحجارة والرجاجات  4مدين  القدس الشركي ، بين م 
الحارك ، ملوح  باس مرار ادع قادت "لل وصل إلى اع قال  ا   ال العين  ي عمليات رشق الحجارة 

 .خج ن تم عاج ن"
 21/9/2015األيام، رام هللا، 

 
 .. لحظة قنص طفل فلسطيني برصاص قوات االحتالل.بالفيديو .82

ان شر على مواكا ال واصل ادج ماعي مققا  يديو ُيظ ر لحظ  مراكب  واس  داف قفل  لسقيني 
 من ِكبل تحد جنود ادح  ل.

عيار نار  تمس السبت، عامان" ب 14وت ادت مصادر صحفي   لسقيني  عن إصاب  قفل  لسقيني "
  ل كما كوات ادح  ل اإلسراايلي مسيرة سلمي   ي  فر كدوم ال ابا لمحا ظ  كلقيلي  بال ف  

 الغربي .
 ما ت اد منسق المقاوم  الشعبي   ي  فر كدوم مراد ش يو ، تن جيش ادح  ل هاجم المشار ين  ي 

عامان"، بعيار  14قفل عبد ة هيثم عباس "المسيرة مس  دمان الرصاص الحي، ما تدال إلى إصاب  ال
  ي الف   نقل على إثرها إلى المس شفى، حسبما   رت و ال  "معا" الفلسقيني .

https://www.youtube.com/watch?v=Fsl9a2eg-nc 
 21/9/2015الشرق، الدوحة، 

 
 عن الطعام اإلضراب إلىجدد ينضمون  أسرى 7النقب و سجنوفاة أسير فلسطيني في  .03

ثر عليه مي ان  ي تحد السجون ا عُ  لسقيني   تسيرنا  ر موكا "رو ر" اإلسراايلي تن : و ا –ام ة ر 
 اإلسراايلي   ي منقق  النقة، وان نجم  داوود الحمراي  قوم بفحص الجث  لمعر   السبة.
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رنران   وكالت الناقق  باسم شرق  ادح  ل لوبا السمر  إنه  م العثور على جث  تسير  لسقيني  ي
ادع قال  ي مر ر شرق  "ن يفوت" وكد  ارق الحياة. وتو حت تن األسير الم و ى يبلغ من العمر 

سن ( وهو من س ان بلدة الظاهري   ي محا ظ  ال ليل، و ان موكو ان  ي رنران  ادع قال هناك.  32)
 ات الع ك ،  يما  وتشارت إلى الشرق   قوم بأعمال الفحص وال حقيق ب ا   ال فاصيل والم بسات

 لم  رد ت   فاصيل عن تسباة الو اة و داعيا  ا.
من جانبه، كال ناد  األسير الفلسقيني إن األسير الم و ى  ي مع قل النقة هو تحمد شحدة تحمد 

 سن ( من الظاهري  جنوة ال ليل. 33ش ات )
إلى اإل راة  تسرال ان موا 7من ج   ت رال، ت ادت هيا  ش ون األسرال والمحررين تمس تن 

 يومان. 31المف وح عن القعام   امنان ما رم ا م الم ربين من  
 21/9/2015الحياة، لندن، 

 
 في النقبالمواطنين العرب  لقناصة ضدّ ا ستستخدم اإلسرائيلية الشرطة .03

كررت الشرق  اإلسراايلي  اس  دام القناص   د المواقنين العرة  ي مناقق القرال :  اهر ب ل
ير المع رف ب ا  ي النقة، بادعاي وكوف عدة تحداث جرال  ي ا إلقاي حجارة با جاه سيارات العربي  ا

ونقلت صحيف  "هآر س"  ي عددها الصادر اليوم،  مارة،  ي مناقق ديمونا وشقية الس م ورهق.
ص  ادثنين، عن مصادر  ي الشرق  وورارة الق اي اإلسراايلي  كول ا إن كرار الح وم  باس  دام القنا

  د راشقي الحجارة  ي القدس المح ل  سيسر  على النقة.
وو قا ل قارير إع مي   إن شرق  ادح  ل اس  دمت القناص   ي القدس   ل األيام الما ي . 
ويقلق القناص  تعيرة ناري  حي  من نوف "روار" با جاه الم ظاهرين و دعي تن ه ا النوف من األعيرة 

دم بش ل واسا  د الم ظاهرين الفلسقينيين  ي ال ف  الغربي . رام  لك الناري  ليس كا  ، ويس  
 تدال اس  دام ه ه األعيرة إلى اس ش اد عدد من الفلسقينيين.

 21/9/2015، فلسطين المحتلة، 48عرب 
 
 مياه البحر المصرية تواصل إغراق الحدود في غزة لتدمير األنفاق .08

ه البحر ال ي بدتت السلقات المصري     ا  واصلت عمليات وصول ميا: تشرف ال ور -ارة 
على قول الحدود الفاصل  عن كقاف ارة ح ى إلى مدين  ر ح الحدودي . وه ا تمر ين ر بد" ارث  
إنساني " بسبة ما س  لفه من ان يارات تر ي  م وكع   ي  لك المنقق  ال ي  قام تسفل ا تنفاق 

 ل  رية الب ااا.
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عمليات  خ مياه البحر من كبل السلقات المصري   إنن الحدود وكال س ان يققنون على مقرب  م
)بدتت من  مساي ال ميس الما ي(   واصل مما تدال إلى ريادة  ميات المياه ال ي  صل الجانة 

 الفلسقيني من الحدود ال ي يفصل ا جدار تسمن ي وتس ك شاا  .
 يلوم را إلى   رر  12بقول و سببت المياه ال ي وصلت الحدود الفلسقيني  ما مصر والمم دة 

 القبق  ال ارجي  لألر  ال ي تصبح السير علي ا صعبا للغاي  ن يج  القين النا ج  ي  لك المنقق .
وي  د نااة رايس سلق  المياه  ي ارة، مارن البنا، تن حفر السلقات المصري  كناة مااي  على 

لمصريين والفلسقينيين على حد سواي الحدود "يش ل   ديدان  قيران على األمن القومي المااي ل
 ل قاسم م ال ران الجو ي نفسه".

و  رت سلق  جودة البيا   ي بيان ل ا  لقت "القدس العربي" نس   منه تن العملي   ش ل  ارث  لما 
 سببه من خثار على ان قال الملوح  عبر قبقات ال رب  ل صل إلى المياه الجو ي  مسبب  ار فاعا شديدا 

 المياه الجو ي . ي ملوح  
ا دن فا  وت دت تن الجانة الفلسقيني سي ون الم  رر األ بر من ملوح  ال ران الجو ي نظرن 

منسوة المياه  يه بسبة السحة العالي منه، مما يعني  د ق المياه المالح  للجانة الفلسقيني. 
ود ر ح". وت دت تن وت دت سلق  البيا  تنه ما ريادة المدة الرمني  "يم ن تن ي  قى ال لوث حد

انسياة المياه  ي األنفاق وا  راك ا للمناقق الس ني  "ي دد س م  المباني الس ني  والبنى ال ح ي  من 
شب ات الصرف الصحي وشب ات مياه الشرة وال ا ف وال  رباي األر ي  و لك بسبة ان شار شب   

 هاال  من األنفاق".
حدود بعد ال خ ال جريبي للمياه، مشيرة تي ا إلى تن وت دت وجود ان يارات  ي شوارف مواري  لل

 األمر ي دد الققاف الرراعي المع مد على المياه الجو ي  للر   ي المناقق الحدودي .
وقالبت سلق  جودة البيا  السلقات المصري  بوكف ه ه اإلجرايات ودعت جامع  الدول العربي  

   بحق اإلنسان الفلسقيني".ورابق  العالم اإلس مي لل د ل لد "وكف ال ارث
 21/9/2015القدس العربي، لندن، 

 
 نقابة المهندسين في من األقصى مرابطات .00

تكامت لجن  م ندسون من تجل  لسقين والقدس  ي نقاب  الم ندسين ندوة مقدسي  بعنوان " هة 
 واك حامات المسرال". ..األكصى.

ن المسجد األكصى وال صد  و حدثت المرابق   ديج   ويص عن  جرب  ما  ي الد اف ع
 منع م من د ول المسجد األكصى. إلىللمس وقنين والم قر ين ال ين يق حمون األكصى، مما تدال 
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حادت ادع قال ال ي  عر ن ل ا المرابقات   ل  صدي م لقوات ادح  ل  إلىو قركت المرابق  
يوما  ي  240األكصى بمعدل الص يوني والمق حمين، حيث اع قلت المرابق  سبا مرات وتبعدت عن 

 العام الواحد.
العديد من الم ايقات وال  ديدات ال ي   عر  ل ا المرابقات من كبل ادح  ل  إلىوتشارت 

وال ع ية الجسد  والنفسي وان  اك حرم  ا، و وجيه الش اام ل ا  واإلبعادالص يوني،  السجن 
سقين وسجن ا ما مدمنات وشا ات جنسيا  ارع  ل توارة  إلىو  ديدها بأ   توددها و رحيل ا 

 و عري  ا  ي السجن.
و ي الوكت ال   ان قدت  يه  ويص عدم  حمل السلق  الفلسقيني  لمس وليا  ا  جاه األكصى 
والمرابقين  يه، ت دت على تهمي  الحفاظ على الوصاي  والسيادة األردني  على المسجد األكصى، 

الف ن  بين الشعة األردني والفلسقيني من   ل  رويجه لوجود ادح  ل يحاول ررف  تن إلىوتشارت 
 ا فاق بين األردن و لسقين بشأن  قسيم األكصى.

 الص اين ال حرك لنصرة المسجد األكصى والحيلول  دون  نفي   إلى واإلس مي ودعت الدول العربي  
صى من   ل  ير ادح  ل ريارة األك تنلم ققا  م  ي ال قسيم الرماني والم اني لألكصى. وت دت 

 األكصى ود المرابقين  يه،  اص  وان الريارات السياحي  د   م  ي   رات ادك حامات. د   دم
ولف ت  ويص وهي إحدال المدرسات  ي مصاقة العلم باألكصى و حمل درج  الماجس ير  ي 

كة علي ا مصقلحات الرباق ومصاقة العلم تصحبت من المحرمات وال ي يعا تنال فسير، 
 ادح  ل.

بدر ناصر اس مرار النقاب  الم ندس ومن جانبه ت د رايس لجن  م ندسون من تجل  لسقين والقدس 
  ي الحفاظ على صمود الشعة الفلسقيني  ي القدس من   ل حمل  " لنشعل كناديل صمودها".

 21/9/2015السبيل، عمَّان، 
 
 ة"تشن "غارات وهمي إسرائيليةغزة: طائرات حربية  .03

(، قاارات حربي  إسراايلي  بش ل مفاجئ وم ثف  ي تجواي كقاف 9|20حلقت صباح يوم األحد )
 ارة، وشنت "اارات وهمي ".

"، 16ن تسرابنا من القاارات الحربي  اإلسراايلي  من نوف "اف إوكال مراسل "كدس برس"  ي ارة 
 حلقت صباح اليوم األحد بش ل مفاجئ وم ثف  ي تجواي كقاف ارة.

ت اف تن  حليق القاارات تصدر تصوات عالي  م  رك  حاجر الصوت وما يعرف بد "الغارات و 
 الوهمي "،  ي ظل   وف المواقنين من تن  قوم ه ه القاارات ب نفي  اارات حقيقي .
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  ما ش دت تجواي المناقق الحدودي   حليق م ثف لقاارات ادس ق ف "بدون قيار".
(، سلسل  اارات على كقاف ارة 9|19راايلي  شنت  جر السبت )و انت القاارات الحربي  اإلس

 مس  د   مواكا للمقاوم  وبرع ل  صادت.
 20/9/2015قدس برس، 

 
 عن األقصى فلسطينيو ألمانيا: فعاليات جماهيرية دفاعاً  .03

باشر "ال جما الفلسقيني  ي تلمانيا" القيام بعدد من ال حر ات الجماهيري  المنددة بد "ال جم  
 إلسراايلي  الم صاعدة على مدين  القدس ومقدسا  ا ومعالم ا د سيما المسجد األكصى المبارك".ا

سب مبر الجار  عبر وكف  جماهيري   ي برلين ر عت / تيلول 18الجمع  يوم وانقلقت ال حر ات 
 " م سس  شعار "األكصى لن ُيقّسم" نظم ا "ال جما الفلسقيني  ي تلمانيا" و"رابق  المرتة الفلسقيني

"شباة تلماني من تجل القدس". وتعلن المشار ون  ي الوكف  ا ب م من ادع دايات اإلسراايلي  
 ال ي  س  دف المسجد األكصى وتعربوا عن   امن م ما المواقنين الفلسقينيين  ي القدس.

مانيا، حّ ر (  ي مدين  ر لن اوسن الواكع  ارة تل9|19السبت ) يوم ما نظم "ال جما" وكف  جماهيري  
المشار ون  ي ا من ادس  داف اإلسراايلي الم عاظم للمقدسات اإلس مي  والمسيحي   ي القدس 

 وادع دايات المباشرة على المسجد األكصى وتعمال ال ن يل والحرق دا له.
ويع رم "ال جما الفلسقيني  ي تلمانيا"، بحسة بيان صدر عنه،  نظيم مل قى جماهير   بير  ي 

ث من  شرين تول )ت  وبر(  ي مدين  ش و غارت الواكع  جنوة ارة الجم وري  اد حادي ،  حت الثال
 عنوان "تدر وا المسجد األكصى".

 20/9/2015قدس برس، 
 
 د يتصعالع حركة حماس في غزة ومسؤولين إسرائيليين لمنع ماتصاالت  :مصدر مصري .03

البلدات اإلسراايلي  القريب  من الحدود على ال و ر ال   ش ده كقاف ارة و  ال ور: برامتشرف -ارة 
ق ق ث ث  صواريخ من ارة  مدار اليومين الما يين بعد شن إسراايل اارات جوي  على الققاف وا 
على بلدات إسراايلي ، إد تن ال دوي عاد مجددا وسق تنباي عن إجراي الوسقاي المصريين ا صادت 

ه دي الوسقاي، ال ين تبرموا كبل ت ثر من عام  تنعدة  ما القر ين إلعادة ال  دا . و  رت  قارير
سراايل،  ثفوا   ل الساعات الما ي  ا صاد  م إلعادة  ا فاق   دا  بين الفصاال الفلسقيني  وا 

 ال دوي من جديد إلى ساح  كقاف ارة.
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وشملت اد صادت الحديث ما حر   حماس  ي ارة وما مس ولين إسراايليين من تجل اح واي 
لموكف ومنا  صاعد األمور بعد عمليات كصف إسراايلي  لمواكا  ابع  لد  ااة القسام عقة رعم  ل ا

 تبية إق ق ث ث  صواريخ من ارة على إحدال بلدا  ا الحدودي .
ونقل موكا "الرسال  نت" المقرة من حر   حماس عن مصدر مصر  كوله ان م لم يبلغوا من ت  

 ال  دا  بناي على ال قورات وموج  ال صعيد األ يرة.قرف  لسقيني تو إسراايلي بحل 
وكال المصدر: "ح ى اللحظ  د  رال ال  دا   ي كقاف ارة ال ي جرال  وكيع ا  ي السادس والعشرين 

وتشار إلى تن مصر  راكة  كاام  و لرم األقراف الموكع  على اد فاق". 2014من تاسقس / اة 
كقاف ارة و اص  إق ق ث ث  صواريخ من ارة  جاه عن  ثة جميا ال قورات ال ي  جر   ي 

 البلدات اإلسراايلي  المحيق  بالققاف ورد ادح  ل بقصف عدد من المواكا الفلسقيني .
ودعا المصدر المصر  األقراف ال ي وكعت على ا فاق ال  دا  ل ل رام بجميا بنوده وحث الفصاال 

 سعى من   ل ا لد "جر  إن اارات اإلسراايلي " ال ي كال الفلسقيني  على عدم "ادنجرار وراي ادس فر 
شعال المنقق  بأ مل ا".  ارة لحرة وا 

 21/9/2015القدس العربي، 
 
 على مصر اً ياستراتيج فهمي هويدي: القناة المائية تشكل خطراً  .03

 الجيش المصر  للقناة المااي  بين ارة ت ّد المف ر المصر    مي هويد ، تن حفر :محمود هني 
والسياسي. وكال هويد   ي  ادس را يجيومصر، يش ل  قرنا جسيمنا على القر ين  ي بعديه 

 صريح  اص بد"الرسال  نت"، إّن ال قر ال   ي ر ة على وجود القناة، سي ثر ح منا بش ل سلبي 
 على حجم الموكف المصر   جاه الق ي  الفلسقيني ، مشددنا على تنه د ي وا ق الدور المصر   جاه

بين ارة وسيناي عن قريق  األنفاقال قيرة. وبدت الجيش المصر   ي ردم  األ عالالق ي  ما ه ه 
ال   ي دد ب دمير الحدود بش ل  امل بين مصر وارة. وحول الموكف المصر   األمركناة مااي ، 

ر ، بل إن ا  جاه ه ه القناة، بّين تن ه ه القناة لم  درس جيدنا، ولم  قرح للنقاش دا ل الشارف المص
المصري .  األ بارو أ ي على هامش  األهدافليست محل اه مام الشأن العام، وهي اير معلوم  

وتشار هويد  إلى تن ه ا الموكف بحاج  الى  نوير الرت  العام المصر  بشأن  قور ه، ود بد تن 
 يقرح دا ل كنوا ه القبيعي  للنقاش. 
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ي ، كال إن ه ه المسأل  د  رال معقدة نظرنا لعوامل عدة   علق و يما ي علق بالع ك  المصري  الحمساو 
ودور رايس السلق  محمود عباس  ي  شويه الع ك ،  اإل وانبع ك  النظام المصر  ما جماع  

 ل ا ع ك  ما ما يعرف بد"ادس م السياسي".  إكليمي  غوق  إلى إ ا  
 20/9/2015الرسالة، فلسطين المحتلة، 

 
 الشريف ال يقبل الشراكة أو التقسيم الحرم: األقصى كامل األردن ملك .02

األحد، رايس المجلس األوروبي، دونالد  اسك،  تمسة الثاني،  اس قبل الملك عبد :)ب را(-عمان 
ال   يرور الممل   حاليان، حيث ت د ج ل ه ر  ه ال ام لما  قوم به إسراايل من اع دايات وان  ا ات 

 الحرم الشريف. ي المسجد األكصى و 
رة  ي المسجد األكصى الشديدة ل ع دايات وادن  ا ات اإلسراايلي  األ ي ه إدانملد األردن وت د 

والحرم القدسي الشريف، وب له تكصى الج ود لوكف ا، وبال نسيق ما م  لف األقراف الفاعل   ي 
 المج ما الدولي، مشددا على تن المسجد األكصى  امل الحرم الشريف د يقبل الشرا   تو ال قسيم.

وصا اد حاد األوروبي، با  ا  وجدد  ي ه ا اإلقار، ال أ يد على  رورة كيام المج ما الدولي،  ص
مواكف حارم  لوكف ه ه ادع دايات وادن  ا ات ال قيرة، وال ي  ش ل  حديا صار ا للمواثيق 

 الدولي .
وح ر اللقاي رايس الديوان المل ي ال اشمي، ونااة رايس الورراي ورير ال ارجي  وش ون المغ ربين، 

 س ول األوروبيومدير م  ة ج ل  الملك، والو د المرا ق للم
 21/9/2015الدستور، عمَّان، 

 
 48نعتز برعاية حجاج  :األردني وزير األوقاف .02

 فقد ورير األوكاف والش ون والمقدسات اإلس مي  الد  ور هايل : هارون خل  قاة -المدين  المنورة 
  ي م   الم رم  واقمأن على 1948الحفيظ داود تمس عددان من مسا ن حجاع مسلمي عرة  عبد

تو اف الحجاع  ي مسا ن م م  دا تن البعثات األردني  المرا ق  للحجاع  عمل ل دم  الحجاع  ي 
 مواكع م ومسا ن م  .

 ما  فقد ورير األوكاف مقر البعث  القبي  المرا ق  للحجاع مشيدا بالدور ال    قوم به البعث  القبي  
نع ر ب قديم الرعاي   األردن"إننا  ي  اودد وكال  ي معالج  الحجاع و قديم الع جات ال رم  ل م.

و م ين م من تداي  ري   الحج "مشيرا إلى الدور ال   يقوم به األردن  48لحجاع مسلمي عرة 
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 دم  ك ايا األم  العربي  واإلس مي  و اص  الدور ال   يقوم  الثاني  ي عبد ةبقيادة ج ل  الملك 
 إلس مي   ي ا للحفاظ على هوي  ا العربي  واإلس مي .به األردن  ي رعاي  القدس والمقدسات ا

 21/9/2015الرأي، عمَّان، 
 
 الهيئة الخيرية األردنية تسير قافلة مساعدات إلى غزة .33

كقاف ارة  إلىكا ل  مساعدات  األحدسيرت ال يا  ال يري  األردني  ال اشمي  تمس  :)ب را(-عمان 
القا ل  م ون  من  إنعام ال يا  ايمن المفلح،  تمينل وكا .األمري يمقدم  من جمعي  بيت المال 

انه  م نقل ا على م ن شاحنات  إلىا سبا شاحنات محمل  بأربعين وحدة س ني  جاهرة ) ر ان(، مشيرن 
 الفلسقيني . واإلس انالعام   األشغالوسي م  سليم ا لورارة  األردني القوات المسلح  

 21/9/2015الدستور، عمَّان، 
 

 خمسون نائبًا يطالبون بطرد السفير اإلسرائيلي: األردن .33
قالبت م  رة نيابي  األحد من الح وم  قرد السفير اإلسراايلي من عمان و لك  ي م  رة وكع ا 

وقالبت الم  رة ال ي  بناها النااة علي السنيد الح وم  باس دعاي السفير األردني من   مسون ناابا.
القدرة  وا عقااه، األردن قوي  موكف  إلى  واد  عرب  "بما ي د   ل تبية، والشروف بمراجع  ا فاكي

وشدد النواة  ي م  ر  م على تن "ا فاكي  واد   على لعة دوره المر ر   ي الق ي  الفلسقيني ".
وتدانوا  واصل "العدوان الص يوني  ا تو مقدس  د يجور المس ب ا".عرب  المش وم ، ليست كدرن 
 كصى.الوحشي" على المسجد األ

 21/9/2015السبيل، عمَّان، 
 

 األقصىالمسجد الرئيس السوداني األسبق سوار الذهب يدعو لتشكيل قوة دولية لحماية  .42
سوار ال هة، إلى  ش يل كوة دولي   عبد الرحمندعا الرايس السوداني األسبق المشير : ال رقوم

األمم الم حدة والم سسات    ون م م  ا حماي  األكصى من ان  ا ات ادح  ل اإلسراايلي، وحث
 الدولي   ات الصل ، و ص المسلمين ب رورة ر ا الصوت عاليا من تجل إن اي اح  ل  لسقين.

( عن حرنه العميق لما يجر   ي 9|20وتعرة سوار ال هة  ي  صريحات لد "كدس برس" يوم األحد )
ين بق ايا ت رال عن القدس القدس واألكصى، وكال: "تنا حرين ااي  الحرن دنشغال العرة والمسلم

واألكصى، ما يقوم به ادح  ل  ي األكصى م سف جدا تن د يجد األكصى من يدا ا عنه، 
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وت سايل: تين جامع  الدول العربي  ومنظم  ال عاون اإلس مي، وتين األمم الم حدة نفس ا، ما يجر  
  ي األكصى د يجور ب ل المقاييس".

رص  انشغال العرة بق اياهم الدا لي  ليفر وا واكعا جديدا  ي وت اف: "لقد اس غل الص اين   
 لسقيني، ول لك  مس ولي  العرة والمسلمين جميعا تن يوكفوا ه ا العبث بين م وادل فات إلى الق ايا 

 المصيري ، د بد من صحوة  مير حقيقي ".
يعقل تن  ظل األمم  وا  م سوار ال هة األمم الم حدة بال قصير  ي حماي  األكصى، وكال: "د

الم حدة ه  ا صام   تو مراكب  لما يجر  من ان  ا ات  ي األكصى من ادح  ل و أن هناك ني  
مبي   ل لك، وتع قد تن المس ولي  ال برال  قا على عا ق العرة والمسلمين ال ين يجة تن ير عوا 

 صو  م عاليا د اعا عن األكصى"، على حد  عبيره.
 20/9/2015، قدس برس

 
 للقوانين والمواثيق الدولية على قطاع غزة يشكل خرقاً  المفروضاستمرار الحصار مركز حقوقي:  .43

ت د مدير "مر ر جينيف للديمقراقي  وحقوق اإلنسان" تنور الغربي تن  صاعد ادن  ا ات : جينيف
لى ال ي  مارس ا كوات ادح  ل اإلسراايلي  ي القدس واألكصى، واس مرار الحصار المفرو  ع

كقاف ارة "يش  ن  ركا للقوانين والمواثيق الدولي   ات الصل  باح رام مبادئ الحقوق األساسي  
لإلنسان"، ودعا السلق  الفلسقيني  ومصر وسويسرا وباكي الم سسات الدولي  إلى "ال حرك من تجل 

 ال  فيف من معاناة الفلسقينيين".
(، لقد "اس معت بألم وحسرة ل صريح 9|20) "كدس برس" يوم األحد صريحات لدوكال الغربي  ي 

الرايس محمود عباس وهو ي حدث ألحد القنوات المصري  عن األسالية الواجة ا باع ا لمريد إح ام 
الحصار ال    فر ه السلقات اإلسراايلي  على ارة..  ومن ه ه األسالية تهمي   خ مياه البحر 

األسلوة القمعي والوحشي ال   ا بع ه السلق  دا ل ما بقي من تنفاق..  ما  ابعت بقلق  بير 
 الفلسقيني  لقما المح جين على ادع دايات اإلسراايلي  على القدس والمسجد األكصى".

ودعا الغربي "السلقات المصري  القاام  إلى  حمل مس وليا  ا األدبي  والقانوني  إراي س ان الققاف 
ال  فيف من معاناة الشعة المحاصر  ي ارة  من تجل ا  ا   دابير ملموس  وعاجل    دف إلى

 و  ح معبر ر ح بش ل كانوني وداام بين كقاف ارة ومصر".
و ّ ر مدير مر ر "جنيف للديمقراقي  وحقوق اإلنسان" بأن اإلجرايات الم   ة " ع بر عقابا جماعيا 

ساني ال ظلم تمام مجرم بالقانون الدولي، ويم ن للفلسقينيين والم  ررين من ه ا السلوك اير ادن



 
 

 
 

 

 29 ص                                              3702 العدد:         21/9/2015 إلثنينا التاريخ: 
  

الق اي الدولي، وسي ون من الصعة على السلقات المصري  الد اف عن نفس ا و اص  وهي  سعى 
 دع راف دولي يصعة  حقيقه  ي الوكت الحالي" و ق كوله.

وت اف يقول " ما ن  ر بأنه  مت إدان  و جريم ممارسات تمن السلق  الفلسقيني   ي مجلس حقوق 
واألسالية الم بع   ي كما المح جين والمقاومين ل ح  ل..  يه  رق وا ح  اإلنسان ت ثر من مرة

للقانون واع داي على حق شعة يقاوم اح  ل اير شرعي..  وعلى تمن السلق  الفلسقيني  حماي  
الشعة الفلسقيني د ادع داي عليه  ي  رق جسيم لحقوق الناس  ي المقاوم  بش ى األش ال 

 ه القوانين الدولي  الساري ".الم اح  وهو حق   فل
 20/9/2015، قدس برس

 
 مليون لاير 53 "الهالل القطري" ينفذ مشاريع في القدس بـ .44

 53بلغت كيم  المشاريا ال ي نف ها ال  ل األحمر الققر  باألرا ي المقدس  حوالي : هديل صابر
ال دمات القبي   ا  و يروتي مليون لاير كقر  و لك  ي محاول  ل مان ال د ل العاجل بش ل داام 

 للم  ررين.
األحمر  وان  ى ال  لحيث ي ابا "ال  ل"  نفي  مشاريا  قوير ال دمات القبي  بمس شفى المقاصد 

الققر  م  را من إجراي مناكص  ل جديد معظم األج رة القبي  بمس شفى المقاصد ال يري  
ن موجودة بالمس شفى من كبل، و لك اإلس مي ، والحصول على تج رة قبي  جديدة م قورة لم   

 بدعم من البنك اإلس مي لل نمي .
 21/9/2015الشرق، الدوحة، 

 
 مليون لاير 5.4 تدعم صمود المرابطين بالمسجد األقصى بـ "عيد الخيرية" .45

 قوم عيد ال يري  ب نفي  عدة مشاريا  ي المسجد األكصى ب  لف   قدر بأربع  م يين ونصف : الدوح 
المقرر تن  بدت المرحل  األولى من ه ه المشاريا الم نوع  ال ي يقوم تالب ا على  فريغ قلب   لاير ومن

العلم للدراس   ي المسجد األكصى والمرابق   يه  د محاودت اا صابه من ادح  ل اإلسراايلي 
رك   حيث ي هة الناس ألعمال م ومدارس م وجامعا  م وي يال   يريد تن يس غل الف رة الصباح

 30وكال السيد علي بن  الد ال اجر  المدير ال نفي   لققاف المشاريا ال ارجي  إن لدينا  المسجد.
 1050قالبا وقالب ، ت  تن هناك  35مصقب   ي المسجد األكصى، و ل مصقب   ح و  على 

 قالبا   فل م عيد ال يري  بالمسجد األكصى بش ل دور .
 21/9/2015الشرق، الدوحة، 
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 "التطبيع" ائريون يطلقون مبادرة ضدّ نشطاء جز  .46

تقلقت ن ب  من النشقاي الجرااريين، مبادرة تقلقت علي ا "حر   ال صد  لل قبيا : الجراار
والفو ى"،    ّمن دعوة  ل القوال والش صيات الفاعل    ريا وثقا يا وسياسيا واج ماعيا  ي الب د، 

   العربي ؛ المادي  من ا والمعنوي ".إلى مواج    ل ما من شأنه " رة مقومات وجود األم
(، 9|20و قوم المبادرة ال ي نشرت  فاصيل ا صحيف  "صوت األحرار تون دين" الجرااري  يوم األحد )

على تساس " ش يص ما تصاة األم  العربي  من حال  الفو ى وال وان"، ترجعت تسباب ا لعوامل 
فراد  ي األوقان العربي ، وعودة األقماف ادس عماري  ث ث  هي؛ "انفراد هيمن  ت  ار ادس بداد وادن

الجديدة الرامي  إلى  جرا   ل األوقان العربي  اإلس مي  القاام ، ل رة الروابق الوجداني  لألم  
كحام ا  ي حال  من الرية والبلبل ، وثالثا  وسيا داارة نفو  ال يان الص يوني عن قريق ال قبيا  وا 

  لسقين ومحاول  إعقااه دورا محوريا  ي المنقق  العربي  واإلس مي ".و وسيا مس عمرا ه  ي 
 20/9/2015، قدس برس

 
 من قادة المستوطنين جديداً  إسرائيلياً  البرازيل ترفض سفيراً  .47

ت دت مصادر إسراايلي  تمس، تن ح وم  ا  لقت رساال من رايس  البراريل  :برهوم جرايسي -الناصرة
ا  عيين رايس مجلس المس وقنات األسبق داني ديان، سفيرا إسراايليا لدال ديلما روسيف،  فيد بر   

البراريل، وت دت تن القبول ب  ا ال عيين، سي م  فسيره بقبول البراريل ل س يقان  ي المناقق المح ل  
، وحسة المصادر،  إن ه ا القرار يشّ ل حرجا لرايس الورراي بنيامين ن نياهو، ال   1967من  العام 

 شغل تي ا منصة ورير ال ارجي .ي
و ور صدور النبأ، بدت حراك سياسي وشعبي  ي البراريل لر   السفير اإلسراايلي الجديد، ووكعت 

منظم  شعبي  ونقاب  وم سس  مدني  براريلي ، على بيان للرت   ي البراريل،  دعو  يه  40ت ثر من 
لجديد، و را ق بيان ال ياات البراريلي  ما الح وم  البراريلي  لر   اع ماد السفير اإلسراايلي ا

مدا  ت للعديد من النواة البراريليين  ي جلسات رسمي ، تدانوا  ي ا  رشيح مس وقن سفيرا 
 ."إسراايلد"ل

 21/9/2015الغد، عّمان، 
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 عباس السلطة محمود من احتمال استقالة رئيس الواليات المتحدةواال العبري: قلق موقع  .48
وكا واد العبر ، اليوم السبت، إن كلقا ين اة اإلدارة األمري ي  من  دهور األو اف كال م :القدس

م اني  انع اسات ما يجر  على ال ف  الغربي  وارة، وار باق  لك  األمني  م  را  ي القدس، وا 
 بالم اوف من اح مال اس قال  الرايس الفلسقيني محمود عباس.

ن بين رعيم المعار   ادسراايلي  ي سحاق هير سوغ، وورير وتشار الموكا دج ماف عقد تمس  ي لند
ال ارجي  األمير ي جون  ير ، ال   كد يج ما  ي وكت دحق ما رايس الورراي اإلسراايلي بنيامين 

 ن نياهو والرايس الفلسقيني محمود عباس.
الشرق  وحسة الموكا،  إن اللقاي عقد  ي إقار سعي  ير  للقاي مس ولين وكادة سياسيين  ي

األوسق، ل س ماف آلراا م حول الو ا القاام  ي المنقق  برم  ا، بما  ي ا الملف السور  و داعيات 
 ال د ل الروسي.

وكال الموكا، إن  ير  يبحث عن ت  ار ملموس  ل جديد العملي  السياسي  بين الفلسقينيين 
 واإلسراايليين.

حاليا  قاة الرايس عباس تمام األمم الم حدة بعد وت اف، "السيناريو ال   يقلق الوديات الم حدة 
عادة المس ولي  عن مليوني  لسقيني  م اني   قديم اس قال ه تو حل السلق  الفلسقيني  وا  عشرة تيام، وا 

  ي يد إسراايل".
و ابا، "مثل ه ه ال قوة س حدث انفجارا م صاعدا ين قل من القدس إلى ال ف  وارة ال ي تقلق 

و ان، حيث من الم وكا تن مثل ه ه ال قوة تن   ا إسراايل  ي موكف د من ا باألمس صار 
  حسد عليه من منظور دولي".

وتشار الموكا للجدل ال   دار بشأن محاودت الوديات الم حدة من  نحو ت ثر من عام ونصف 
 ل جديد المفاو ات و شل ا بسبة الشروق ال ي و ع ا الجانبان الفلسقيني واإلسراايلي.

تيام كبيل  قاة الرايس عباس  ي األمم الم حدة  جنة  10اف، تن  ير  سيحاول   ل وت 
حصول و ا ت ثر  قورة لمحاول  منا انفجار الو ا بين الفلسقيني واإلسراايليين، ول نه ليس 

 واثقا من كدر ه على منا حرة كادم .
 20/9/2015القدس، القدس، 

 
 ي في القدس وتدعو لمعالجتهسرائيلهاب اإلر "عدم االنحياز" تدين اإل  .49

ادانت حر   عدم ادنحيار ادرهاة ادسراايلي والممارسات ال دام  واير القانوني  ادسراايلي   :القدس
  ي القدس، داعي  المج ما الدولي للعمل بش ل جماعي لوكف ه ه ادن  ا ات.
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ثر اج ماف م  ب ا ال نسيقي ) ة، دعت الحر   مجلس الجمع ،  ي مقر األمم الم حد يوم( NAMوا 
األمن الدولي، للقيام بواجبا ه و قا للميثاق لمعالج  ه ا الو ا ال   د يرال يش ل   ديدا للسلم 

 واألمن الدوليين، بما  ي  لك الو ا ال قير  ي القدس الشركي  المح ل .
لم ي وشددت على  رورة ا  ا  مجلس األمن إجرايات عاجل  لل صد  ل  ه ال قورات ال ام ، وا

كدما إليجاد حل سلمي و قا لقرارات األمم الم حدة ومبدت األر  مقابل الس م، ومبادرة الس م 
 العربي .

وتدانت بشدة تعمال العنف وادس فرار وال حري  من كبل كوات ادح  ل اإلسراايلي والم قر ين  ي 
 ل ما عواكة بعيدة المدال.المسجد ادكصى، ال ي   دد بمريد من رعرع  اس قرار الو ا ال ش بالفع

وت دت  رورة ادح رام ال امل لقدسي  المسجد ادكصى وو عه ال اري ي الراهن من كبل جميا 
األقراف، واح رام حقوق المصلين المسلمين للعبادة  ي س م، بعيدا عن العنف وال  ديدات 

 وادس فرارات.

 19/9/2015القدس، القدس، 
 

 قتصادية ونفوذهامصالح روسيا اال "عقدة"سورية  .51
ما  عرير الوجود العس ر  الروسي  ي سوري  )القاعدة البحري   ي قرقوس، والجوي  : عدنان  ريم 

 ي مقار باسل األسد بالقرة من مدين  القرداح (، هل ينّف  "القيصر الجديد"   ديمير بو ين نصيح  
 سن ؟ 400ى القيصر بقرس األ بر )وهو من تعظم القياصرة الروس( ال ي  عود ال

 قول النصيح  إن على روسيا، إ ا ترادت ان  بقى تم  كوي  عظيم ، ان  حقق ث ث  شروق  ي 
، ح ى لو ا قرت الى الصراف ما ال ادئسياس  ا ال ارجي . علي ا تودن ان  صل الى المحيق 

ح ى لو ا قرت الفارسي . وتن  بلغ ثانيان المياه الدا ا   ي البحر األبي  الم وسق،  اإلمبراقوري 
الع كات وال حالفات ما سوري  )ال  ل  ت  لالعثماني . وتن  قيم، ت يران،  اإلمبراقوري الى  قوي  

موكع ا "الجيوس را يجي" ال   يربق ث ث كارات هي خسيا  إلىال صية  ي  لك العصر( نظران 
 وتوروبا وت ريقيا.

عامان، وموس و  دير  60منقق  من  ت ثر من ل لك  ع بر سوري  تهم حليف اس را يجي لروسيا  ي ال
من   ل ا جريان م مان من سياس  ا ال ارجي   ي الشرق األوسق، وهي )ا  سوري (، كاعدة م م  

 للمصالح ادك صادي  والعس ري  الروسي .
 لفت موا ق  الرايس السور  على  حويل ميناي قرقوس الى كاعدة ثاب ه للسفن النووي  الروسي ، 

عظم الديون السوري ، ا ا   الى صفق  تسلح    مثل بعملي  شراي بال قسيق او بالَدين، شقة م
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اس ندريه"  SMT" الد اعي ، ونظم "صواريخ 1" مقا ل ، ونظم " بان سير اس 29و شمل قاارات "ميغ
 ".1650"، واواص ين من قرار "امور 130الد اعي ، وقاارات "ياك 

القاعدة الروسي  الوحيدة على البحر الم وسق و ارع ترا ي اد حاد ول  ه القاعدة تهمي   برال،   ي 
السو يا ي السابق، ول ا بعد اس را يجي  بير  ون ا محق  ال موين الوحيدة لألسقول الروسي  ي 
الم وسق و ارع روسيا. وما يريد تهمي  ا العس ري  ان ا  منح القوات الروسي   رص  الوصول السريا 

 والمحيق األقلسي. الى البحر األحمر
ل لك   شى روسيا  سار  ا كاعدة قرقوس البحري ،  ي حال سقق النظام  ي سوري . ومن هنا كرار 
كياد  ا بحماي  ه ه القاعدة بأ  ثمن، وكد ت د  ي ه ا المجال القااد العام للقوات البحري  الروسي  

ري  ال ي  قوم بإمداد وصيان  الفريق  ي  ور  شير وف " رورة اس مرار عمل كاعدة قرقوس العس 
السفن الروسي  الموجودة  ي البحر األبي  الم وسق، والبوارع الحربي  ال ي  شارك  ي م ا ح  

 القرصن   ي  ليج عدن او المحيق ال ند ".
والمصالح الروسي  د  ق صر على النفو  العس ر  والسياسي، بل  شمل اي ان المصالح ادك صادي  

 80رباانه وهي  ح ل المر ب  ال امس  بين  ت برالس ح الروسي ا   عد سوري  من  ال ي  بدت بشراي
دول . اما ادس ثمارات الروسي   ي سوري   قد بلغ حجم ا و ق احصايات ار    جارة دمشق ح ى 

بليون دودر، و  جاور حاليان العشرين بليونان، و  ر ر اساسان  ي الصناعات  19نحو  2011العام 
  بالقاك  ومجال النفق والغار، و برر  ي ه ا المجال تهمي  صفق  عقد ال نقية المبرم ما الم علق

شر   "سيور نفق اار" الروسي ، وهي اول شر   تجنبي   حصل على حق ال نقية واإلن اع  ي 
الجرف القار  ال ابا لسوري ، ويشمل المنقق  المم دة من جنوة شاقئ مدين  قرقوس الى محا اة 

 2190 يلو م ران، وبمساح  اجمالي   صل إلى نحو  70بانياس، وبعمق عن الشاقئ يقدر بنحو مدين  
 مليون دودر، وهي  قديرات الحد األدنى. 100 يلوم ران مربعان، و بلغ  لف  الصفق  

ا ا   الى شر   "سيور نفق اار" الروسي ، هناك شر ات روسي  تبدت ت يران اه مام ا بال نقية 
البحر  عن النفق والغار  ي المياه السوري . وي  د  لك ورير النفق والثروة المعدني   ي  وادس  شاف

دمشق سليمان العباس، ال   تشار الى ان لديه قلبات كيد الدرس من شر ات عدة. ل ن ال  ت 
شر    11لبع  المراكبين، انه سبق د ول الشر ات الروسي  للعمل  ي كقاف النفق السور ، اكدام 

نبي  على ادنسحاة من العمل  ي ه ا الققاف، و شفت بيانات صادرة عن "ورارة النفق والثروة تج
المعدني " تن إجمالي  ساار الشر ات األجنبي  العامل   ي كقاف النفق السور  من  بدي األرم  ح ى 

 بليون دودر. 6.4، بلغت نحو 2013ن اي  عام 
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 17تلف برميل  ي اليوم، مقابل  80ت إرهابي  على نحو إ ا   الى األسباة األمني  وسيقرة منظما
لسيقرة النظام،  إن انسحاة الشر ات األجنبي  من مناقق  ال ا ع تلف برميل  قق  ي المناقق 

شمال سوري  ربما يعود الى علم ا تن الموارد النفقي  والغاري   ي منقق  دير الرور والمناقق 
، ما يعني ان موارد المناقق البحري  س   سة تهمي  ال ردي  مرشحه للن وة بعد ب ا سنوات

  برال  ي المس قبل.
ويبدو ان األمير يين ليسوا بعيدين من ه ا ال دف الجيوسياسي، وسبق ل م ان و عوا دراسات 
بإشراف ورارة ال ارجي    ل  ولي هي ر   لين ون مس ولي  ا،  وصي بأن ي ون اس غ ل نفق 

ر ي ،  صوصان الشر   ال ي ا  شفت حقول الغار  ي اسراايل، وال ي سوري   ي تيد  شر ات تمي
يمثل ا  ي ع كا  ا بالدواار األمير ي  الرايس السابق بيل  لين ون، وهي  ي الوكت  ا ه  سعى الى 
اس غ ل ه ه الثروة المر قب   ي سواحل لبنان البحري ، انق كان من حرص األمير يين على  رورة 

موارد شرق البحر الم وسق  حت سيقر  م، وتن ي د  الى  صدير الغار الى  ر يا ان ي ون  قوير 
ومن ثم الى األسواق األوروبي ،    ون الن يج   قليص دور روسيا  ي مجال  رويد  ر يا بالغار، 

  ي الما  من حاج  ا حاليان. 70ال   يمثل 
 وديات الم حدة  ي الحرة السوري .الدولي بين روسيا وال ادس را يجيوه  ا  برر  قورة الصراف 

( ان الساحل الشركي للم وسق، ت  الساحل USGSوبعد ا  شاف هيا  المسح الجيولوجي األمير ي  )
بليون م ر م عة  700يح و  على م رون هاال من الغار يقدر بد  الفلسقيني- اللبناني-السور  

بليون م ر  437مص و قدر  مي ه بد إ ا   إلى النفق، وا  شاف حقل اار  ي منقق  كارة كرة ح
م عة )وكد حصلت روسيا على عقود ال نقية  يه(. وبعدما ر  ت سوري  مرور  ق اار كقر 
ال   يحمل الغار اإلسراايلي والمصر  إلى  ر يا لوصله بأنبوة "نابو و" من ترا ي ا واس عا ت 

إ ا   إلى اار بحر كروين  عنه بأنبوة اار يمر من إيران إلى العراق إلى سوري  إلى لبنان،
بأنابية السيل الجنوبي  ي "ااربروم"، تصبحت سوري  عقدة تنابية الغار ال ي  ع بر شرايين دماي 

 القرن الحالي. وبال الي  إن من يسيقر على سوري  ي ح م بالقرن الحالي.
 قوة عظمى تصبح الصراف على سوري  مصيريان بالنسب  إلى روسيا و رص   هبي  دس عادة دورها 

 ي حلب  الصراف الدولي. وسوري  با ت  ي صميم األمن ادك صاد  الروسي. ومن هنا يرال 
  المراكبون ان من يراهن على  غير الموكف الروسي  جاه سوري  هو واهم.

 21/9/2015الحياة، لندن، 
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 شخص ماتوا تعذيبًا في سجون النظام ألف 6627لفًا لـ أ 27تضم  "صور قيصر" .51
صورهم « المصور كيصر»كالت شب   حقوكي  سوري  ان اجمالي عدد ال حايا ال ين سرة : لندن
مح م  »صورة،  ي وكت كال محامون معار ون ان  تلف 27 حوالي حي  ل م  6627هو 

 الى من صف العام الجار . 2012ك ي  من   أسيس ا ن اي   تلف 55 بحوالينظرت « اإلرهاة
 27جاي  ي « ال ولو وست المصور»دراس  بعنوان « إلنسانالشب   السوري  لحقوق ا»وتعدت 

صفح  و ناولت  ي ا  حايا ال ع ية ال ين  م  سرية صورهم من المس شفيات العس ري  السوري . 
 2011القوات الح ومي  لجأت ومن  األيام األولى ل ن فا   الشعبي   ي خ ار )مارس( »وت ادت ان 

لعشوااي  والمر رة، وما  وسا عمليات اد  فاي القسر  بدتت  ظ ر إلى سياس  ادع قادت ال عسفي  ا
الو يات بسبة ال ع ية، حيث  انت الحادت  سجل  ي ش ل شبه يومي وت حت من جي  دول  

 «.وشملت  ل المناقق المن ف  
وتن عددها بلغ  2015الصور ال ي سرب ا كيصر بدتت بادن شار  ي خ ار »وتشارت الدراس  إلى تن 

تلف صورة  55 حي ، ب  ف ما ان شر على وساال اإلع م بوجود  6627صورة لد  26948اب  كر 
 «.تلف  حي  11أل ثر من 

خة  20ح ى  2011منققي  نوعان ما بالنسب  للشب   ال ي سجلت من  خ ار »و ع بر ه ه اإلحصااي  
، نحن نقول داامان قف ن  82امرتة، و 24ش صان بسبة ال ع ية، بين م  2781مق ل  2013)تاسقس( 

 «.تن ه ا هو الحد األدنى ألنه يس حيل الحصول على جميا الحادت
الجانة ال وثيقي الحقوكي، وهو ما ي صنا  ي ه ا الجانة،  قد »وت دت الدراس  تن ال دف من ا هو: 

 وتي ان عبر المواكا اإلل  روني  على صور ل حايا ك لوا بسبة ال ع ية دا ل« كيصر»حصلنا عبر 
وتشارت إلى «. مرا ر ادح جار الح ومي ، ل ن يبقى األمر األهم هو ال عرف إلى هوي   ل صورة

ون ج من مقابق  « الشب  »تن ال دف من ا هو مقابق  الصور المسرب  ما األرشيف الموجود لدال 
  حي ، و لك عبر ال واصل ما األهالي تو المعارف تو 772صورة مسرب  معر   هوي   3100كراب  

النشقاي المحليين و ان العدد األ بر من ال حايا من محا ظ  ريف دمشق  ل  ا محا ظ ي درعا 
 وحمص.

وهو رايس كسم األدلددد  الجنااي   ي « كيصر»ش ادات رايس ، اثن دددان من ا لد  9و  منت الدراس  
 601ع  ي مس شفى الشرق  العس ري  ومرا قددددده سامي، وتربا روايات ألش اص مدددروا ب جرب  الع 
ش ادات لعاملين  ي  3العس ر  بدمشق وهو الم ان ال   ال ققت  يه معظم صور ال حايا، و

معظم ه دي ال حايا ك لوا بسبة ال ع ية،  ما    من صور  حايا »المس شفى  ا ه. وت ا ت تن 
عن س    مجارر ار  بت  ي ريف دمشق )دوما، ال مير، رن وس(، و ي محا ظ  درعا، وهي عبارة
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مجارر،  ما يوجد بع  الصور لجثث مسلحين  ابعين للمعار   ك لوا تو تصيبوا   ل ادش با ات 
 «.والمعارك ما القوات الح ومي 
 رورة إيجاد سبيل  عال لحماي  المع قلين ال ين هم بمثاب  رهاان لدال »وح ت مجلس األمن على 

نيسان  14 ي  2042م ابع   نفي  القرارات الركم السلقات السوري    صرف ب م  يفما  شاي وتن عليه 
 22الصادر  ي  2139، والقرار الركم 2012العام  21الصادر  ي  2043، والقرار الركم 2012)ابريل( 

 «.، والقا ي بو ا حد ل   فاي القسر 2014شباق ) براير( 
ديوان النياب   ي  الى  لك، كال محامون معار ون ان اجمالي عدد الق ايا المحال  إلى  ل من

وح ى ن اي  حريران )يونيو( الما ي، بلغ  2012مح م  اإلرهاة بين  شرين الثاني )نو مبر( 
 30534ك ي  تحيلت ما المع قلين الموكو ين إلى المح م ، ومن ا  24121ك ي  من ا  54655»

السجون المدني   ك ي  تحيلت إلي ا من المحا ظات، من دون إحال  المع قلين، حيث ي م إيداع م  ي
 «. ي المحا ظات وي م إرسال ملفا  م  قق إلى مح م  اإلرهاة

بلغ عدد الق ايا ال ي ينظرها اآلن ك اة ال حقيق السبع   ي األش ر الس   األولى من »وت ا وا: 
عشرة خدف ملف من الملفات المحال  إلى مح م  اإلرهاة »، ا ا   الى «ك ي  21127ه ا العام 
ملف  مت محا م  بع  م ح وريان والبعدددد  األ ر ما  43500 حوالي م ايابيان. وهناك   م محا م 

ثماني  خدف   م محا م  م موكو ين تمام مح م  جنايات  حواليرال كيد المحا م ، من بين م 
 «.الفان ما رالوا موكو ين لمصلح  ك اة  حقيق مح م  اإلرهاة 11اإلرهاة وهناك ما يقارة 

 21/9/2015دن، الحياة، لن
 
 عودوا إلى شعبكم… يا قادة فلسطين .38

 د. عصام نعمان
ما  انت الن سات والمصااة ال ي تصابت ك ي   لسقين، وخ رها حمل  ادس ي ي على األكصى، 

 ل حدث لو لم   ن الق ي  كد  قدت مر ري  ا  ي الحياة الفلسقيني ،  ما  ي الحياة العربي .
ي  الق ي  تهل ا، ودسيما القياديين الم م رسين على رتس ش ى المس ول األول عن إ اع  مر ر 

الفصاال الفلسقيني . ه دي جميعان  حّولوا من مقاوم  إلى نظام، وب لك د ي  لفون  ثيران عن تهل 
الفلسقيني لم « النظام»النظام  ي دول عربي  عّدة هّبت علي ا وتودت ب ا ان فا ات شعبي  عارم . 

مح اجان إلى واحدة  حول ا إلى ان فا   جماهيري   تصبح  شعبي  كوي . لعله ي عّر ، بعد، ل بّ 
من كيادات الفصاال ال ي  بدو منشغل  « حا ميه»هاد  . نعم، الشعة الفلسقيني مدعو إلى حو م  
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بال نارف،  ي ما بين ا على الصدارة والسلق  ا ثر مما هي من رق   ي مقاوم  مدني ، تو ميداني  
 الص يوني. د العدو 

ال روع من الحال  ال ارثي  ال ي يررح  ح  ا الو ا الفلسقيني، ي قّلة اس عادة مر ري  الق ي . 
اس عادُة المر ري    قلة اس عادة الوحدة الوقني  دا ل ال يان الفلسقيني الم مثل بمنظم  ال حرير 

ي ي  إّد ب حرير المنظم  من ال ار  ادس را يجي الفلسقيني . ود سبيل إلى الن و  ب ل ه ه الم ام 
الفلسقيني المغلول والمشلول والعاجر عن مواج   ال حديات اير « النظام»السلق ، ت  من  تثقال

 المسبوك  ال ي  واجه الق ي  وال يان معان.
لقد  شلت جميا المحاودت لمصالح  الفصاال الفلسقيني  ود ع ا، مج مع ن، إلى اس عادة الوحدة 

، إّد تن يعود القادة الفلسقينيون، بع  م  ي األكل، إلى الشعة إ نقيني . د يبقى، الوقني  الفلس
عادة البناي وال فعيل.  الفلسقيني بما هو حارس الق ي  ومس ودف القدرة على الن و  وال صحيح وا 

اهير القادة الثوريون مقاَلبون، بال عاون ما كياديين شعبيين خ  ين بال  اثر وال عا د، بدعوة الجم
وشلل ا، إلى ادع صام  ي مقار منظم  ال حرير،  ما  ي « الرسمي »السا ق  على جمود القيادات 

مقار الفصاال المن وي   حت لواا ا، تو الناشق   ارع إقارها، دا ل الوقن المح ل و ي عالم 
م الش ات، لمقالب  كادة منظم  ال حرير والسلق  وكيادات ساار الفصاال،  حت قاال   دوي

 الفلسقيني.  لك ي ون با  ا  ال دابير اآل ي :« إسقاق النظام«ادع صام، بدِ 
اع ن »المنبثق  عن « لجن   فعيل منظم  ال حرير»اودن، إحياي اإلقار القياد  المعروف باسم 

عادة  ش يل ا بقياديين  ف ين من الصف ادول 2005عام « القاهرة ، ال ي لم  ج ما إّد مرة واحدة، وا 
جميا الفصاال وال ياات والنقابات وميادين الحياة الفلسقيني ، بعيدان عن المحاصص  والمقاسم    ي

الجديدة « ال يا  القيادي  العليا»تن ا  ا  القرارات الملرم   ي  تساس ي  وريا مقاعد ال مثيل، على 
 ي ّم بال وا ق وليس بال صويت.

برااس  محمود عباس )او « ال يا  القيادي  العليا» يتع اثانيان،  أليف ح وم  وقني  جامع  من بين 
 ايره،  ي حال ر  ه، ممن  راه ال يا  مناسبان( ل قرر بالسرع  المم ن :

اع بار ال ف  الغربي  واكع   حت ادح  ل اإلسراايلي المباشر وبال الي إلغاي ا فاق ال نسيق األمني 
 قيني .المعقود بين السلقات اإلسراايلي  والسلق  الفلس

ادس يقان ب ل الوساال الم اح ، ود سيما المقاوم   تعمالدعوة الشعة الفلسقيني إلى مواج   
 المدني  والميداني .

القدس  تنحاي)جد(  نظيم المرابق   ي األكصى على مدار الساع ، و عرير المواج    ي جميا 
 قان.وال ف  الغربي ، ود سيما ما ي علق من ا بمقاوم  تعمال ادس ي
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)د(  فعيل لجان القدس  ي الوقن المح ل وعالم الش ات، ودسيما صندوق دعم القدس، و لك 
 بال عاون ما جميا الج ات  ات الصل .

، بصورة م ك  ، ص حيات اللجن  ال نفي ي   ي منظم  ال حرير، «ال يا  القيادي  العليا»ثالثان،   ولى 
 و     بالسرع  المم ن  ال دابير اآل ي :

.  أليف لجن   ح يري  م م  ا إعادة تعمال ارسم سياس  الح وم  الوقني  الجامع  و وجي  ا ومراكب  
لمنظم  ال حرير، بغي   حديد تسس  أليف المجلس الوقني الفلسقيني، سواي  األساسيالنظر بالنظام 

جراياتبال وا ق،  توبادن  اة   األساسيالقانون اس ثنااي ، و عديل  تودعو ه إلى دورات عادي   وا 
  نفي  سياس  ا وكرارا  ا. تدواتمن  تداةللسلق  ل حديد ع ك  ا بالمنظم ،  ي  صبح 

 م م  ا إعادة النظر باس را يجي « ادس را يجيلجن  ال  قيق »)جد(  أليف 
، من   ل «العملي  السياسي »، و شل ما يسمى توسلوالعمل الوقني الفلسقيني بعد سقوق ا فاق 

من ج  ، وادع راف األممي بالدول  « ادس يقان تعمال  الرباعي  وايرها، واس شراي اللجن»
الم حدة، وكبول ع وي   لسقين  ي نظام روما الم علق  األممالفلسقيني ، ور ا العلم الفلسقيني  ي 

 .ت رالبالمح م  الجنااي  الدولي  من ج   
المنوه ب ما خنفان وب  ما،  ادس را يجي  ال  قيق )د( بعد ادق ف على  قارير اللجن  ال ح يري  ولجن

بدعوة المجلس الوقني الفلسقيني إلى ادنعقاد  ارع الوقن المح ل، « ال يا  القيادي  العليا» قوم 
كرار ما ي ون كد جرال  من  قارير و وصيات ومشروعات وم ققات  إعدادهمن تجل مناكش  وا 

ص حات اج ماعه ادس ثنااي ال اري ي، منظم   حرير جديدة ، بحيث ُينجة المجلس الوقني  ي وا 
واس را يجي  ا ووساال عمل ا، و لك  له  ي إقار صف  ا ودورها  وتج ر  ا اعل  ب ي لي  ا وكيادا  ا 

  حر    حرير وقني  ع مد المقاوم  ن جان وثقا  .
 نظيم الفعال، والعمل إن  ر يا منظم  ال حرير إلى ه ا المس وال المر جى من الر ي  السياسي ، وال

 المقاوم ال ادف د يم ن تن ي حقق من   ل خليات المنظم  والسلق   ي و ع ما المرر  الحالي.
وألن القوال الحي   ي الشعة الفلسقيني كادرة، بال أ يد، على  حقيق المر جى ل ا ومن ا،   ي مدعوة 

 ي مقار منظم  ال حرير على مدال الم  الك، و لك بادع صام الجماهير  « النظام»ل ن فا   د 
 العالم برم ه لحمل تهل القرار الفلسقيني  ي جميا مس ويا ه على الر وخ لمقالب ا المحق .

 …الر وخ لقوة المنقق  فاديان لمنقق القوة
 21/9/2015القدس العربي، لندن، 
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 .. بعُث الهمِّّ أوالاألقصىإنقاذ  .30
 إحسان الفقيه

ثير  ي   ابه "ال امل" عن األحداث ال ي  لت   ح القدس واس رداد ص ح يقول الم رخ المسلم ابن األ
 الدين لألكصى: 

"لما  ان الجمع  األ رال، رابا شعبان، صلى المسلمون  يه الجمع ، ومع م ص ح الدين، وصلى 
ماما برسم الصلوات ال مس، وتمر تن ُيعمل له منبر،  قيل له: إن نو  ر  ي ُكّب  ص ح الدين  قيبا وا 

الدين محمودا  ان كد عمل بحلة منبرا تمر الُصّناف بالمبالغ   ي  حسينه وا  قانه، وكال: ه ا كد 
 عملناه لُينّصة بالبيت الُمقدس،  عمله النّجارون  ي عدة سنين لم يعمل  ي اإلس م مثله.

مله  أمر )ت  ص ح الدين( بإح اره، ُ ُحمل من حلة وُنصة بالقدس، و ان بين عمل المنبر وح
 ما يريد على عشرين سن ، و ان ه ا من  رامات نور الدين وُحسن مقاصده، رحمه ة".

ه ا السلقان العادل )نور الدين محمود( تس ا  ص ح الدين األيوبي،  ان يعيش على حلم  حرير 
 األكصى، وصنا منبرا يليق بم ان ه، ل ي ينقله إليه بعد  حريره من تيد  الصليبيين، وي قة عليه

  ي المسلمين، ل ن المنّي  كد وا  ه كبل  حقيق حلمه.
*  لك هي النفوس ال ي تدر ت ما يعنيه األكصى، هٌم سرال  ي دماي المسلمين، لما سمعوا خيات 
 القرخن   لى على تسماع م: }سبحان ال   تسرال بعبده لي  من المسجد الحرام إلى المسجد األكصى{.

برسول ة صلى ة عليه وسلم من م   إلى القدس ليصلي  عندما تدر وا الح م  من اإلسراي
باألنبياي، ثم يعرع به إلى السماي، ولم يعرع به مباشرة من المسجد الحرام، حيث  انت الرحل  إي انا 
بان قال الرعام   ي ه ه البقع  إلى المسلمين،  األر  }هلل يورث ا من يشاي من عباده والعاكب  

 للم قين{.
رال الرسول وتولي القبل ين وتحد المساجد الث ث ال ي ُ شدُّ إلي ا الرحال، سيَّر الفاروق من تجل مس

 عمر   ااة ال وحيد ل حريره، وكقا المسا ات الشاسع  ل سلم مفا يح القدس.
* من تجل األكصى، لم  ر سم ادب سام  على ثغر ص ح الدين األيوبي،  يقول:  يف ت حك 

لصفوف وكادها إلى النصر عبر حقين، وعاد األ ان يُشّق الس ون بعدما واألكصى تسير؟،  وّحد ا
 ااة عن األكصى كراب  ماا  عام.

 لما قال األمد، وُو عت صورة األكصى على رفٍّّ كديم  ي  ا رة القوم، لم يعد لصر ات األكصى 
 مجية.
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د  ي ساحات * يش د األكصى م  را  روة ال صعيد اإلسراايلي المحموم، ب دف  ر  واكا جدي
األكصى، من ال قسيم الرماني والم اني للمسجد بين المسلمين والي ود،  م يدا ل دمه وبناي ال ي ل 

 المرعوم.
و ي ظل ال صعيد اإلسراايلي  ي المسجد األكصى، يقف الغرة موكف المشاهد، ويقلق على 

 لي ود تو المسيحيين.اس حياي دعوا ه لل  دا ، قالما تن األمر د ي علق بم اجم  دور عبادة ل
 أعاد المج ما الدولي إلى األ هان موكفه الصارم الحارم  د قالبان، عندما كامت الحر    ي 
ت غانس ان ب دم  مثال بو ا، ال    ان يعبده بع  السااحين، حين ا انقلقت صر ا  م بدعوال 

 المحا ظ  على ال راث اإلنساني.
جراي اد صادت * وتما ح ام العرة،   ما عودونا د يمل  ون شياا سوال الشجة وادس ن ار، وا 

 لمناكش  الو ا الراهن، دون ا  ا   قوات صارم  جدي   جاه ادع دايات السا رة على األكصى.
وبين ه دي وه دي يقف المرابقون  ي األكصى بصدور عاري ، يواج ون خل  البقش الص يوني ، 

  الرجال 
 سواي، ينا حون عن مسجدهم، دون ت  دعم  ارجي.والنساي واألقفال والشيوخ على ال

تكول )بغير تن ي مل ني اليأس والقنوق(، ليس هناك ما ُيعّول عليه بعد ة سوال ه دي ال ين يرابقون 
 ي األكصى، وتما تن يحدث  دّ ل عربي إس مي تو دولي لو ا حل ج ر ،   و تمر محال  ي 

 ه ه الف رة.
 لق ي ؟ إ ن، لما ا    بين  ي  لك ا

تكول إن  حرير األكصى لن ي ون إد إ ا صارت ه ه الق ي  هما ساادا، ورتسا لقاام  اده مامات 
 لدال المسلمين.

ول ا ينبغي تن ُيبعث هّم  حرير األكصى من جديد، بعدما   البت ال موم واألرمات على األم  
  أنس  ا 

 األكصى، وتشغل  ا عن ال ف ير  ي الد اف عنه.
نحرك ه ه الق ي ، ونجعل ا حديث الساع  ال ي د  ن  ي، على المنابر، والمقاهي،  ي ينبغي تن 

 المدارس واألندي ،  ي المنرل والعمل، بين الروجين، واألشقاي، واألصدكاي.
* بعُث ه ا ال ّم ليس مجرد حل ش لي يقوم به العاجرون، إنه صياا  وعي، و ش يل رت  عام، إ ا 

 صقباغ به، حين ا س سلك القرارات السياسي  ا جاها خ ر.ما نجحت الشعوة  ي اد
 جميا اإلجرايات ال ي يقوم ب ا ادح  ل  جاه األكصى، من حوادث إحراق، ومحاودت ل ل ل  ُبنيانه 
وتساسه بال حليق المس مر للقيران، والحفريات الم  ابع   حت األكصى، وادك حامات الم  ررة من 
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ددة ب أمين الشرق  اإلسراايلي ،  ل ه ه اإلجرايات، يراد من ا )ك ل(  لك الجماعات والعناصر الم ش
 ال ّم  ي نفوس المسلمين ما إلفه و ثرة مشاهد ه.

 جايت ه ه ادن  ا ات األ يرة،  ي ظل وجود الفو ى ال ي عمت األم ، واألرمات ال ي اندلعت 
 يق هدم األكصى. ي ا،   ان ال وكيت مناسبا لققا تشواق و قوات واسع  على قر 

ليست المظاهرات والوكفات ادح جاجي  وحدها  صُلح ح ، تهم من  لك حقن  لك الجماهير الُمغّيب  
 بجرعات يقظ    ري ، ي ولى مس ولي  ا كادة الرت  والنُّ ة من المثقفين والُ  اة والصحفيين والُمرّبين.

 20/9/2015، "21موقع "عربي 
 
 ن التكتيكي واالستراتيجيإسرائيل تتخّبط في القدس بي .33

 حلمي موسى
 بدو الصورة محّيرة من الجانة اإلسراايلي  ي  ل ما ي علق بال عامل ما المسأل  الفلسقيني .  من 
الناحي  السياسي  د  ريد الفلسقينيين بين صفو  ا ول ن ح وم  ا الحالي   ر   جوهريان مبدت حل 

لول  دون  و ر الشروق إلنشاي الدول  الفلسقيني . جل الحيتالدول ين و ب ل  ل ما  ي وسع ا من 
ومن الناحي  األمني   نظر حول ا   جد تن العرة، بمن  ي م الفلسقينيون، يعيشون تشد حادت 
ادنقسام الجغرا ي والقاافي والم هبي والمناققي حدة،   س شعر تن من مصلح  ا عدم الظ ور  ي 

 ي الوكت نفسه  حاول اإل ادة من الو ا القاام   عمد إلى الصورة و رك العرة  ي م ابح م. ل ن ا و 
 جيير ادك  ال لمصلح  ا من   ل محاول   لق  حالف ما دول تو تقراف عربي  باسم محارب  
اإلرهاة. و  هة إلى تبعد من  لك بمحاول   رسيخ هيمن  ا على القدس واألرا ي المح ل  ومحاول  

 نيان. قسيم الحرم القدسي رمانيان وم ا
وثم   ي إسراايل من يرال األمور بش ل م  لف عن  لك ال ي يراها كادة الح وم  اإلسراايلي . و ل 
ما ي علق بالقدس عمومان وبالحرم القدسي  صوصان يش ل مرخة لقراية ه ا اد   ف.  اليمين الحا م 

الحق »بقصد   ريس  شجيا الي ود على ريارة الحرم « حري  العبادة»ال    ثيران ما حاول، باسم 
 يه ُيصّر قوال الوكت على تنه ير    غيير الو ا القاام. ول ن  غيير الو ا القاام  ي « الي ود 

الحرم القدسي يجر  على كدم وساق ومن  رمن قويل وبش ل  دريجي. ود ي في عدد من ورراي 
رم،  ما د ي في بع  م الح وم  اإلسراايلي  نفس ا إيمان م بوجوة السماح للي ود بالص ة  ي الح

  أييده إلعادة بناي ال ي ل م ان الحرم القدسي.
ول ن ما تن   م اإلشارة إلى تن ال حر ات اإلسراايلي   ي الحرم هي جري من م قق واسا ح ى 
 ع بر إسراايل ه ا  حري ان د يس ند إلى تساس. وما  لك  إن اد  امات  د إسراايل على ه ا 
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م الحرم اإلبراهيمي  ي ال ليل، رمانيان وم انيان،  س ند إلى ت ثر من تساس. تما الصعيد، وسابق   قسي
ادعايات الح وم  اإلسراايلي  بأن ا د  نو   غيير الواكا القاام  ي الحرم   و  ع ن د يس ند إلى ت  

ل ين تساس. وما القرارات ال ي ا   ها ورير الد اف موشي يعلون بإ راع المرابقين والمرابقات ا
ي واجدون دا ل الحرم لمنا ادع دايات الي ودي  عليه إد  أ يد على الني   ي  غيير الواكا القاام. 
 ما تن اإلجرايات القمعي  الم ثف   ي القدس ومحيق ا  حاول منا تهالي القدس والفلسقينيين عمومان 

 من مناصرة األكصى والد اف عنه.
سراايلي  واإلجرايات القمعي  ال ي  مارس ا الشرق  والجيش  ي اإل« القانوني »وا  ا ت  ت اإلجرايات 

شوارف القدس ومحيق األكصى  إن الصورة وا ح : إسراايل  ريد  جريد الفلسقينيين من حق م  ي 
الد اف عن الحرم القدسي. وه ا يعني تن ا  ريد بقاي الجميا ليس  قق  ي افل  عما   ّقق و فعل 

نما بعيدان عن ممارس  حق  م  ي الد اف عن مقدسا  م. ووا ح تن تهل القدس والمدا عين عن وا 
األكصى لم  عد لدي م توهام بشأن ما يجر . وهم من ناحي  م د يريدون تن يسجل بحق م   دن 
الحرم القدسي وال  لي عن الد اف عنه. واألهم تن م د يصّدكون ادعايات إسراايل بأن ا د  ريد  غيير 

د يصدكون تن تحدان سوف يدا ا عن األكصى ت ثر من م. وربما ل  ا السبة نجدهم  الواكا القاام  ما
يواج ون بصدورهم العاري  رصاص العدو اإلسراايلي وهراوا ه ويب لون  ل ما  ي وسع م ل ن شار 

شغال اإلسراايليين  ي باكي المناقق من ج   ت رال.   ي محيق األكصى والد اف عنه من ج   وا 
اايل بعد تن رتت تن الجم ور الفلسقيني  ي القدس ومحيق ا لم ي ل من المواج   ووا ح تن إسر 

ولم ي راجا عن حقه  ي الد اف عن القدس صارت  دعو لل  دا . وه ه ليست دعوة جديدة ول ن 
 حت تمثال ه ه الدعوة ا  فت المصلح  اإلسراايلي   ي  نفيس ادح قان على تمل تن د ي فّجر 

ك عوامل ت رال  د ا إسراايل للدعوة لل  دا   ي القدس تول ا تن ا رتت تن العرة الو ا. ول ن هنا
 ورام ارك م  ي ش ل الدم لم ينسوا القدس.

نما اح مال حدوث  قورات   المسأل  لم  عد  يسير  رسيخ السيقرة على القدس والحرم القدسي وا 
    لسقيني   حمل  ي قيا  ا  قيرة. وبين ه ه ال قورات و ي مقّدم  ا اح مادت نشوة ان فا

ان ياران تو  دميران تو   ليان عن السلق  الفلسقيني . ثم تن ما يجر   ي القدس يعية الع كات 
ادس را يجي  القاام  بين إسراايل والدول العربي  الم صالح  مع ا و صوصان األردن ومصر. 

م  ا ما مصر واألردن على تن ا ومعروف تن إسراايل د  رال  رال  ي معاهدات الس م ال ي تبر 
  ر اس را يجي ومن الم  د تن ا د   اقر بال  لي عن ا بسبة رابات اليمين  ي   ريس إنجار 
يبقى تكل كيم . والمسأل  هنا هي  ي األصل حسابات ربح و سارة وهي حسابات مرهون  بوك  ا 

 وكابل  لل غيير عندما   غير الظروف.
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سراايلي  الد ين   ي الوصول بالع كات ما الدول العربي  ال ليجي  إلى وعدا  لك هناك الراب  اإل
مس وال ال حالف العلني  ارة  ي مواج   إيران وت رال  ي مواج   اإلرهاة األصولي الم قرف. 
ومنققي اد  را  تن  ل محاول  لل قدم  ي ه ا المجال  صقدم بعقب  القدس والحرم القدسي. وليس 

لسجال الدا لي اإلسراايلي حول الحرم القدسي والم اقر على إسراايل تعلن صد   تنه  ي  روة ا
، يااير لبيد تن من مصلح  إسراايل اآلن  بني المبادرة العربي  للس م.   ناك «هناك مس قبل»رعيم 

من ي من تن ال عامل ما واكا م فّجر بمثل ه ا ال جاهل للمس قبل يم ن تن يحمل  ي قيا ه كدران 
 ن ال قر على إسراايل. بيران م

 21/9/2015السفير، بيروت، 
 
 إسرائيل تختبر ما بجعبتها في ساحات األقصى .33

 ميرون رابوبورت
 صاعد العنف  ي القدس كد ي ون انع اسا لمحاول   قوم ب ا ح وم  ن نياهو ل غيير الو ا القاام  ي 

 الحرم القدسي. 
تهب  ادس عداد ل ن شار  ي توكات الحرة،  ي و ر لدال إسراايل عدد هاال من كوات ادح ياق على

إلى  2000وكد اس  دمت إسراايل ه ه األداة  ي توع األيام السا ن  تثناي ادن فا   الثاني  من عام 
وتثناي الحم ت العس ري  الم  لف  على كقاف  2006، و  لك تثناي الحرة  ي لبنان عام 2005عام 
 ارة.

سراايلي )ال نيست(  جنيد عناصر من وحدات شرق  الحدود لل عامل ويوم الجمع  تجار البرلمان اإل
ما العنف الم صاعد  ي القدس. األعداد ال ي يجر   جنيدها تكل تهمي  من الرسال  الموج   إلى 

 اإلسراايليين، ومفادها تننا "نواجه ترم   قيرة  ي القدس".
ات األمن اإلسراايلي  والنشقاي ما من شك  ي تن الصدامات   ثفت  ي األسبوف الما ي بين كو 

الفلسقينيين دا ل وحول مجما المسجد األكصى و ي تما ن م  لف  ت رال من مدين  القدس. ت قر 
ال قورات على اإلق ق  انت  لك ال ي حدثت عشي  رتس السن  الي ودي  الجديدة يوم األحد 

رجم   يان  لسقينيون سيار ه الما ي، عندما  و ي تحد الس ان الي ود جراي س    كلبي  بعد تن 
بالحجارة على ال ق "الحدود " اير المعلم ال   يفصل بين األحياي الي ودي  واألحياي الفلسقيني  

 دا ل القدس الشركي  المح ل .
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ول ن ح ى ه ه اللحظ  لم  صل حدة ادش با ات إلى الحجم ال   وصل ه تثناي "ادن فا   الصغيرة" 
، بعد تن ت رمت مجموع  من الي ود الم قر ين 2014ر/ يوليو من عام ال ي اندلعت  ي ش ر  مو 

 النيران بف ى  لسقيني من حي شعفاق وهو حي وتحركوه ح ى الموت.
كد يفسر الرد اإلسراايلي العنيف وكرار  جنيد اح ياقيي الشرق  على تن ما اس عرا  للقوة، ول ن 

ل  العنف الحالي   بدو  ما لو تن ا  انت معر   األمر  وق  ل اع بار خ ر،  و ع ك  بحقيق  تن جو 
على األكصى تو على جبل ال ي ل  ما يسميه الي ود. د بد من اإلشارة  ي ه ا الصدد إلى تنه، 
وعلى مدال ما يقرة من ماا  عام،  انت ادش با ات العنيف   ي ه ا الم ان الحساس دااما  ولد 

 ن.العنف و نشره  ي  ل ترجاي إسراايل/  لسقي
يحاول المس ولون اإلسراايليون، مثل ورير الد اف الدا لي جلعاد إردان، و ا ادش با ات الحالي  
 من سياق الج د المب ول دس عادة األمن  ي ه ا الم ان المقدس وللحفاظ على الو ا القاام  يه. 

وعلى تن م ويجر   صوير النشقاي المسلمين الم واجدين على الجبل على تن م هم مصدر العنف، 
هم ال ين ي ايقون "السياح" الي ود وي اجمون م رام تن  ل ما يريده ه دي هو ريارة جبل ال ي ل، 
وعلى تن م هم ال ين يجمعون المعدات شبه العس ري  مثل األلعاة الناري  ومسدسات قلقات اإلنارة 

 والعبوات الم فجرة محلي  الصنا.
إلع م اإلسراايلي  والدواار السياسي .  لقد دعا رايس  ناسة مثل ه ه الر ي  م قلبات وساال ا

الورراي بنيامين ن نياهو إلى اس  دام الشدة ما الفلسقينيين ال ين يرمون اإلسراايليين بالحجارة، وح ى 
قالة المدعي العام بإصدار  فوي  يسمح باس  دام القناص   د الم ظاهرين الفلسقينيين  ي 

 القدس.
دا لي إردان  قد اك رح عدم  ركي  الق اة ال ين يصدرون تح اما "م فف " على تما ورير الد اف ال

 الفلسقينيين ال ين يدانون برمي الحجارة.
ول ن إسراايل تبعد ما   ون عن البراية  ي ال صعيد الحالي حول األكصى.  قبل ش ر  قريبا تعلن 

ابقون والمرابقات، ألن تع ايهما ورير الد اف إردان عن ني ه حظر منظم ين  لسقيني ين، هما المر 
 ي صدون لروار جبل ال ي ل من الي ود ويصيحون  ي وجوه م ب  اف "ة ت بر".

وهي القيود ال ي  حظر على الرجال  –كبل تسبوعين تعيد  ر  القيود على المصلين المسلمين 
غاا ا. يقول و لك بعد مرور عام  امل على إل –والنساي دون سن معين  د ول المسجد األكصى 

وهي منظم  إسراايلي  يساري   نشق  ي القدس، إن  لك  ان  –ت يف  ا ارس ي، الباحث  ي إر تميم 
بال أ يد كرارا سياسيا ولم ي ن كرارا ا    ه الشرق ، ود تدل على  لك من تنه لم  جر ت  اش با ات 

 حا تمام جميا المسلمين. ات بال  ي المنقق  قوال الش ور ال ي  ان مجما األكصى   ل ا مف و 
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كبل يوم واحد من رتس السن  الي ودي  اك حمت كوات الشرق  المجما، ورعموا تن م وجدوا عبوات 
ناسف  واير  لك من المواد ال ي تعدت لل جوم على الروار والمصلين الي ود ال ين  ان من 

   جبل ال ي ل/ األكصى.المفرو  تن يأ وا للص ة عند حااق المب ى، وال   يقا مباشرة  حت ساح
كوبل ه ا ال جوم بمقاوم  عنيف  دا ل المسجد األكصى نفسه وتدال  لك إلى اش با ات ما الشرق  
اإلسراايلي   ي  ا   األحياي المجاورة  ي القدس الشركي . تما الحادث ال    و ي  يه تحد المقيمين 

 الي ود بعد تن تلقي حجر على سيار ه  وكا بعد  لك بيوم.
ما يعلم إردان وايره من المس ولين اإلسراايليين  إن الغالبي  العظمى من الي ود ال ين يرورون و 

المجما ليسوا سياحا تبرياي يرابون  قق  ي ال م ا بجمال العمارة اإلس مي  الع يق  المقام   وق 
البيت  الجبل، بل إنه يوجد من بين م نشقاي سياسيون مثل ورير الرراع  يور  خرييل من حرة

الي ود  اليميني الم قرف، وي ودا اليك، الناشق  ي حرة اللي ود ال   يرور المجما يوميا  قريبا 
 وي غق على الح وم  ح ى   اعف من الوجود الي ود   ي مجما األكصى.

يقالة اليك، ال   نجا من محاول  اا يال العام الما ي على يد مسلح  لسقيني، بأد  ق صر 
نما   اح تي ان للي ود،  ما تنه د ي في هد ه الن ااي، حري  العبادة د ا ل األكصى على المسلمين وا 

 تد وهو بناي المعبد )ال ي ل( الي ود  على الجبل.
ي ثر اليك الغمو  الشديد  يما ي علق بمصير تما ن العبادة اإلس مي  الموجودة حاليا، إد تن 

عن تماني م بأن يروا كب  الص رة  ف ك وال ي ل الثالث  خ رين ايره، مثل ورير الرراع  خرييل، عبروا
 يبنى محل ا. 

وليس اريبا إ   اك تن يشعر الفلسقينيون بالقلق الشديد وتن يس فروا حينما يرون "السياح" مثل خرييل 
 تو اليك ي مشيان كريبا من ه ه األما ن.

إنجار تكل منه مثل  قسيم مناقق بالقبا يبدو ه ا ال دف مس حيل ال حقق، ول ا كد  ر ى إسراايل ب
 الريارة تو ح ى ساعات الص ة  ي المنقق  بين الي ود والمسلمين.

النمو ع ال   د يبشر ب ير  ي ه ا الصدد هو كبر اآلباي الم سسين )المسجد اإلبراهيمي(  ي 
لمين ال ليل، حيث  ر  الجيش اإلسراايلي بالقوة  قسيم  لك الم ان المقدس بين المصلين المس

من المصلين  29راح  حي  ا  1994والي ود، وه ا ما تدال إلى مجررة ار  ب ا مسلح ي ود   ي عام 
 المسلمين.

، كالت 2014 ي  صريح لموكا "ميدل إيست خ " تدلت به  ي ش ر  شرين األول/ ت  وبر من عام 
لي   ي ال نيس   ات و انت حين ا رايس  لجن  الش ون الدا  –مير  ريغيف، وريرة الثقا   الحالي  

سواي  ان مسلما تم  –النفو  ال بير، إن ا  انت " نا ل من تجل تن ي م ن  ل مواقن  ي إسراايل 



 
 

 
 

 

 46 ص                                              3702 العدد:         21/9/2015 إلثنينا التاريخ: 
  

من الص ة  يما يع بره م انا مقدسا له. وليس معقودن تن ي م ا المسلمون بحري   -مسيحيا تم ي وديا 
بأن األمر  ي ال ليل "يسير على  ير العبادة  ي جبل ال ي ل بينما يحرم من  لك الي ود". وادعت 

 ما يرام".
 ان  ل من إردان ون نياهو كد  ع دا بأن يحا ظا على الو ا القاام  ي األكصى  ما هو من  تن 

"حري  العبادة" للجميا نفس  لك  . ول ن، كد ي في شعار1967اح لت إسراايل القدس الشركي  عام 
 يل   قق.ال دف ال   تشارت إليه ريغيف كبل ش ور كل

و ما ي حظ الباحث  ا ارس ي،  قد يساعد العنف ال   يمارسه الفلسقينيون  وق جبل ال ي ل  د 
"الروار" الي ود   ن من إردان ون نياهو على إظ ار تن كرار  قسيم ساعات الريارة والص ة على جبل 

بقين والمرابقات من د ول ال ي ل بين الي ود والمسلمين بات تمران د مفر منه. وكد ي ون منا المرا
المسجد األكصى والني  المبي    ي المس قبل لمنا المصلين المسلمين من البقاي تثناي الليل دا ل 
مجما المسجد هو جري من ه ه العملي . بل ي فا ر إردان بأنه من  تن وكا  بني سياسا ه  قد راد 

 عليه من كبل. عدد الي ود ال ين يرورون الجبل س   ت عاف مقارن  بما  ان
ول ن إسراايل س  ون م قرة ليس  قق لل عامل ما الفلسقينيين  ي ما ي علق باألكصى..  بحسة 
معاهدة الس م بين إسراايل واألردن،  ح فظ الممل   ال اشمي  بو ا  اص دا ل األكصى، بل هي 

 ان ال   يقا  يه ال ي  د ا روا ة موظفي األوكاف اإلس مي  ال ين  ناق ب م مس ولي  إدارة الم
 الحرم الشريف تو جبل ال ي ل.

 ي  شرين الثاني/ نو مبر الما ي حينما وكعت اش با ات مشاب   دا ل األكصى، اس دعى عاهل 
األردن الملك عبد ة، ن نياهو إلى عمان ل ح يره من عواكة  غيير الو ا القاام هناك.  ما  ان من 

بف ح بوابات األكصى تمام جميا المصلين المسلمين وو ا كيودا ن نياهو  ي اليوم ال الي إد تن تمر 
 على ريارات السياسيين اإلسراايليين إلى جبل ال ي ل.

كد   ون األمور اآلن  غيرت،  ح وم  ن نياهو ال ي  ش لت بعد ادن  ابات  ي ش ر خ ار/ مارس 
د، مثل ريغيف  ي ورارة الثقا      ون  قق من األحراة اليميني . ولعل ه ا ما يفسر تن الورراي الجد

 وخيليت شا يد  ي ورارة العدل، يسعون إلى و ا مع قدا  م السياسي  كيد ال نفي .
  دد ريغيف بحرمان الم سسات الثقا ي  الناقق  باللغ  العربي  من ال مويل الح ومي إ ا ر  وا 

على اس ق لي  المح م  العليا القبول بف رة تن إسراايل دول  ي ودي . تما شا يد  يريد  رعم هجوم 
اإلسراايلي .  ي مثل ه ا المناخ يس ل على الورير إردان  صور إحداث  غيير  ي الو ا القاام  ي 

 األكصى لصالح النشقاي السياسيين الي ود من تمثال اليك.
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صحيح تن ادش با ات ال ي اندلعت بعد ال جوم على األكصى  ي وكت مب ر من األسبوف الما ي 
عان ما ان قلت إلى القدس الشركي ، ولعل ا مرشح  لمريد من ال صعيد، ول ن ا لم   جاور القدس سر 

بعد إلى باكي ال ف  الغربي . وح ى ال جوم الصارو ي من ارة على بلدة سديروت جنوة إسراايل 
واكي ليل  الجمع ، وهو األول من نوعه ال     عر  له منقق  مأهول  بالس ان من  عملي  الجرف ال

 لما ي،  إنه يم ن تن يع بر  صعيدا محدودا.ا ي الصيف 
يع قد  ا ارس ي تنه، و ما حدث  ي  شرين الثاني/ نو مبر من العام الما ي،  إن ال غق القادم من 
األردن، حيث ح ر الملك إسراايل   ل لقااه برايس الورراي البريقاني دا يد  اميرون  ي وكت مب ر 

تن ب ده "لن ي ون لدي ا  يار سوال ا  ا  إجراي" إ ا ما  عدت إسراايل على من ه ا األسبوف، من 
 الو ا القاام  ي األكصى، سي ون له  أثير على ن نياهو.

ربما. ول ن  ي ظل المراع السااد حاليا دا ل الح وم  اإلسراايلي ،  قد   جه األمور  ي مسارات 
ر ادح ياق  ي شرق  الحدود لن يغني ولن ت رال م  لف .  ي ه ه الحال   إن  جنيد بع  عناص

 يسمن من جوف.
 "(21ترجمة خاصة لـ"عربي ،19/9/2015 )"ميدل ايست آي"

 20/9/2015، "21موقع "عربي 
 
 كلمة أبو مازن .33

 عميره هاس
تمس ت الصحا   اإلسراايلي  محمود عباس ب لم .  في م  مر صحا ي، ولدال  ناوله  األسبوفه ا 

«. النجس  بأكدام مالمقدس   تما ننالن نسمح ل م ب دنيس »كال عباس: ، األكصى ي  األحداث
 تماالي ود وه  ا ي ون  شف ظاهرا عن وج ه الحقيقي.  تكدامويع قد  فسير بيت شما  انه كصد 

، ال ي من المش وك تن   ون ال ققت   انت للنااة احمد القيبي:  قد شرح بان األ رالال فسيرات 
د وهو  دنيس  األح ي شرق  اإلسراايليين المسلحين للمسجد وهم ين علون اك حام ال تا بهعباس 

 للقدسي  واس  فاف بالمسلمين.
الشب ات ادج ماعي  الفلسقيني  الشرق  الفلسقيني  وج ار  تمس تمن  لك  تيامبعد يومين د ث ث  

م ظاهرين ال ين شقوا األمن الوقني ال ابع  لعباس م لبس  بفعل  ا:  ظ ر يوم الجمع  منا رجال ا ال
. األكصىقريق م نحو موكا عس ر  إسراايلي  ي بيت لحم ل ح جاع على السياس  اإلسراايلي   ي 

من  األكلبع ا من رجال األمن ممن بالغوا  ي  رب م دثنين على  تي ا اميرا ) في ( ال ققت 
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، هو ابن  ابق  ي 17الم روبين، محمد حمامرة ابن الد  تحدالم ظاهرين. وبعد  لك  بين بان 
 الشرق  الفلسقيني  يعمل  ي ورارة الدا لي   ي رام ة.

د مفر من « الحياة الجديدة«و« القدس»، «األيام»الصحف اليومي  الفلسقيني  الث ث  د  تمامولم ي ن 
ال قرق للحادث ، بش ل اير مباشر:  قد بلغت تمس عن  ش يل لجن   حقيق، بأمر من رايس الورراي 

،  م ن اآل ر.  ما تن ج ار األمن الوقني ش ل لجن   حقيق هو الحمد ةير الدا لي  رامي وور 
، عدنان ال مير  األمنمن ريارة حمامرة الجريح. وصرح الناقق بلسان تج رة  اآلنح ى  تع ا ها

ما ي عار  والقانون الفلسقيني. وه ا بالمناسب  هو الرد المع اد  ل أل رادبان ه ا سلوك مر و  
 ووجه الناققون الفلسقينيون بال قارير عن  ن يل رجال األمن بالمواقنين.

صحف السبت الث ث، المليا  بصور المواج ات بين كوات األمن اإلسراايلي  والشبان الفلسقينيين، 
من درين  من الشرق  الفلسقينيين ين لون بالعصي وبالر  ت بشابين  ي  ت ثرلم  نشر صور 
الم ظاهرين  ي بيت لحم رشقوا بالحجارة  تنصحيف ان إلى  وتشارتإلى سور الفصل. الشارف الم د  

 والرجاجات الفارا  رجال األمن الفلسقينيين.
 ترسلواالوقني على الم ظاهرين  ان م  واألمنمن بين رجال الشرق  « ت راد»ح ى دون تن يع د  

ت لحم وبرع الركاب  والنار للجيش ليفصلوا بين حجارة الم ظاهرين وبين سور الفصل  ي جنوة بي
ال ي  منا  ي ا الشرق  الفلسقيني  الم ظاهرين، وح ى الموكف  األولىاإلسراايلي. وه ه ليست المرة 

  اان  ليس جديدا. توالجماهير  من السلق   مقاول  رعي ل ح  ل 
ال عليمات الناقق ال مير ، مثلما  ي ظروف مشاب    ي الما ي، شرح لوساال اإلع م بان 

ل باق األمن الفلسقينيين هو منا الشباة من المنقق  ت من ادك راة من مواكا الجيش اإلسراايلي  
 ي نقاق ال ماس من تجل حماي  م،  و ا على حيا  م إ ا ما وعندما يقلق الجنود اإلسراايليون النار 

 عباس. رتوام انه يقصد بالقبا « ال عليمات»علي م. وعندما ي حدث ال مير  عن 
عباس  ي  اك الم  مر الصحا ي،  ي تن  ل ش يد يصل إلى الجن   تكوالو  ناك  ال عليمات ما 

و ل جريح ي لقى ثوابا من ة. ويفيد ال ناك  بان عباس اح جاع إلى ال صريحات الحادة بال ات  ي 
  رايس الورراي إلى القدس يوم الجمع ترسليشوش على عجره وسعيه إلى ال  دا . ول  ا الغر   قد 

الوكااي، ول ن الجنود لم يسمحوا ل م بعبور حاجر حرما  واألمنومس ولي ج ار الم ابرات  الحمد ة
 والد ول إلى القدس.

وبالنظر إلى ال ح يرات اإلسراايلي  عن   فيف حدة  عليمات   ح النار  ثم  منقق  بير  ي جواة 
مصابا  ي المواج ات ما الجيش  170ن نحو الفلسقيني ع األحمرال مير .  قد بلغ ال  ل 

 تكوالهي داوا الو ا بل الع س. وما  لك يبدو تن  تناإلسراايلي  ي يوم الجمع ؛ وما  ان للق لى 
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الجم ور بانه   م م بالفعل  إكناف س قبل باس  فاف.  صعة على  بار مس ولي السلق  الفلسقيني  
 حياة المواقن البسيق.
راب  عباس المصمم  د اليوم، مثلما  ي  ل   رة سابق  من ال و ر ادس ثنااي د و نبا ال عليمات من 

د  فسر  األ رالمنا ادش عال وال صعيد وعمليا  أ ير  حقيم الو ا الراهن. ه ه الراب  هي 
 ، و ع بر و أن ا  حر  ا اع بارات مصلح  لج ات  ات ام يارات نم  ا السلق .إيجابا

يلقي »يف ر  به تن  تيلول 30عيد على  قوا ه الدبلوماسي .  في يشوش ال ص تني اف عباس 
 ان ه ا وعدا المع اد كبل ال قاة  ي األمم الم حدة(. و  راوح ال قارير  األ يرة) ي السنوات « كنبل 

دول   لسقين  وجد  حت  تنعن  اإلع نوبين  توسلوعن ن اي  ا فاكات  اإلع نبين  األولي 
عن  تما) توروبا      تنوبال الي  ان إسراايل هي المس ول  عن ا. وهو يأمل  ادح  ل اإلسراايلي

 الوديات الم حدة  قد سبق تن  نارل(  جاه إسراايل  قوات حارم   برر دبلوماسي ه ووجود السلق .
 اإل راة توكفإلى كنبل  القدس. محمد ع ن وان  ان  إ ا  د  ت رالول ن كبل كنبل ه،     ك كنابل 

سبع  مع قلين  تن، إد اإلدار ، اح جاجا على اس اناف اع قاله ت راللقعام ال   بدته مرة عن ا
خ رين م ربون عن القعام من  ث ثين يوما مقالبين ب حريرهم تو  قديم م إلى المحا م .  إداريين

، يش و الناس بقدر ت بر من الو ا ادك صاد  الصعة. ثم   قارير عن األ حىوما كرة عيد 
عد الجريم   ي ال ف  والققاف. و ي ارة ي حدثون ب مس عن  صاعد دراما ي ي  ي عدد  صا

 محاودت ادن حار.
. تما القنابل إ راب مالم ربين عن القعام بوكف  إكنافمنا الم ظاهرين هو تمر س ل؛  ما يم ن 

 تنن ليس ي  رها، ول  تند المر بق  مباشرة بسياس  إسراايل،  بوسا عباس  األ رالالم      
 يعقل ا.

 20/9/2015هآرتس 
 21/9/2015، القدس العربي، لندن
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 :كاريكاتير .57

 

 
 20/9/2015الدوحة، نت،  الجزيرة.
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