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• قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ،خالل لقائه مع ن�ساء ينتمني حلركة “ن�ساء
لدي �أي �رشط م�سبق لإجراء مفاو�ضات
ي�صنعن ال�سالم” “ :Women Wage Peaceلي�س ّ
مع الفل�سطينيني ،و�إنني م�ستعد �أن �أذهب الآن �إىل رام اهلل� ،أو �إىل �أي مكان �آخر ،من �أجل �إجراء
مفاو�ضات مبا�رشة من دون �رشوط م�سبقة� .إننا نريد �إجراء مفاو�ضات مع الفل�سطينيني”.
و�شدد نتنياهو على �أن “احلل هو عبارة عن دولتني لل�شعبني —دولة فل�سطينية منزوعة
ال�سالح تعرتف بالدولة القومية لل�شعب اليهودي .و�إذا َن ُ
ويت االلتقاء مع �أبو مازن ،قلن له
�إنني م�ستعد لاللتقاء معه �إذا كان هو م�ستعد لذلك”.1
• اتفقت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،خالل اجتماع لها ،على متابعة التح�ضري
وامل�شاورات لعقد املجل�س الوطني الفل�سطيني يف  14و.22015/9/15
• �أعلنت القيادة املركزية لـ“حتالف القوى الفل�سطينية” يف �سورية ،رف�ضها الدعوة النعقاد
املجل�س الوطني الفل�سطيني يف رام اهلل ،معربة عن “ا�ستنكارها ال�شديد ،لهذه اخلطوة من
جانب رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير” ،حممود عبا�س.3
• اتهم القيادي ال�سابق يف حركة فتح حممد دحالن ،يف حوار مع �صحيفة اليوم ال�سابع
امل�رصية ،رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ب�أنه حتالف مع حركة حما�س ،داعيا ً
�إىل قراءة حما�رض اجتماعاته مع الرئي�س حممد مر�سي .و�أكد دحالن �أن عبا�س “كان ي�أتي
�إىل القاهرة ،ويقوم بالتبليغ عني ،ويتهمني ب�أين �أدعم الثورة امل�رصية ،بالأموال والإعالم،
و�أنا لدي حما�رض تلك االجتماعات ،فخطاب مر�سي الأخري الذي �ألقاه كان اجلميع يعلم
فحواه” .و�أ�شار دحالن �إىل �أن الإفراج عن مروان الربغوثي هو م�س�ؤولية القيادة ال�سيا�سية
الفل�سطينية وحما�س ،م�شددا ً على �أن “مروان الربغوثي لن يخرج من ال�سجن �إال ب�صفقة
�سيا�سية �أو �صفقة تبادل ،وتلك واجب �أن يقوم بها حممود عبا�س”.4
• قال �أمني مقبول� ،أمني �رس املجل�س الثوري حلركة فتح� ،إن الرئي�س حممود عبا�س قال
لأع�ضاء اللجنة املركزية �إنه ال يريد اال�ستمرار والرت�شح جمددا ً لرئا�سة اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير ،لأنه ي�شعر بالتعب ،و�أنه �ضاق ذرعا ً مبمار�سات “�إ�رسائيل” ،وعدم التزامها
با�ستحقاقات عملية ال�سالم.5
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• قال ع�ضو الكني�ست الإ�رسائيلي عومر بار ليف ،يف ت�رصيحات ل�صحيفة معاريف العربية� ،إنّ
حالة الردع الإ�رسائيلية دفنت بني الكثبان الرملية يف غزة ،ورئي�س حكومة االحتالل بنيامني
نتنياهو ووزير جي�ش االحتالل مو�شيه يعلون عاجزين عن الرد على حما�س.6

• ذكر املركز الإعالمي املخت�ص ب�ش�ؤون القد�س والأق�صى “كيوبر�س” �أن  858م�ستوطنا ً
و 170عن�رص خمابرات ،و 20جنديا ً باللبا�س الع�سكري ،بالإ�ضافة �إىل الع�رشات من اجلامعيني
اليهود اقتحموا امل�سجد الأق�صى املبارك خالل �شهر �آب� /أغ�سط�س .72015
• ك�شف تقرير م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية (�أونكتاد) United Nations Conference

) on Trade and Development (UNCTADال�سنوي ،عن �صورة �سوداوية �إىل ح ّد كبري عن
الو�ضع االقت�صادي يف فل�سطني ،م�شريا ً �إىل دور االحتالل الإ�رسائيلي يف حدوث ك�ساد فيها
وبي �أن النمو االقت�صادي ال�سلبي بلغ
خالل �سنة  ،2014يع ّد الأ�شد من نوعه منذ �سنة ّ ،2006
 .%0.4وحذر التقرير من �أن ي�صبح قطاع غزة مكانا ً غري �صالح للحياة بحلول �سنة .2020
وق ّدر التقرير اخل�سائر االقت�صادية املبا�رشة بفعل احلروب الثالث التي تعر�ض لها القطاع،
بثالثة �أ�ضعاف الناجت املحلي الإجمايل ال�سنوي للقطاع.8
الأربعاء2015/9/2 ،

• دعا ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق �إىل املبادرة ب�إطالق حمالت
�إعالمية و�سيا�سية واجتماعية ون�ضالية على امل�ستوى الفردي واجلماعي والف�صائلي،
ملواجهة اخلطط الإ�رسائيلية ال�ساعية لتق�سيم امل�سجد الأق�صى املبارك ،وقال“ :فل�سطينيا ً
الأق�صى يحتاج اللتفاتة من �أبو مازن ومركزية فتح جلمع الفل�سطينيني عليه ،لأن ما هم عليه
الآن ميزق ال�ساحة ويفرقها”.9
• �أكدت حركة حما�س على خطورة عقد املجل�س الوطني بطريقة متفردة ومتجاوزة لكل
االتفاقات الوطنية .وع َّدت احلركة ،يف ت�رصيح �صحفي� ،إ�رصار حممود عبا�س على ذلك �أنه
ميثل عمليا ً �شطبا ً لالتفاقات الوطنية ومتزيقا ً لل�صف الوطني ،وت�شكيل املنظمة وفق مقا�سات
عبا�س ال�شخ�صية واحلزبية .ودعت احلركة الف�صائل الفل�سطينية و�أع�ضاء املجل�س الوطني
�إىل مقاطعة اجتماعات املجل�س لقطع الطريق �أمام هذه ال�سيا�سات العبثية.10
• قال القيادي يف حركة حما�س فتحي حماد �إن “وحدة خم�ص�صة للتفاو�ض من قبل كتائب
الق�سام هي التي تدير ملف الأ�رسى الإ�رسائيليني املوجودين لدى احلركة بغزة”.11
• بلغت عمليات املقاومة واملواجهات مع قوات االحتالل الإ�رسائيلي يف ال�ضفة الغربية خالل
�شهر �آب� /أغ�سط�س  ،2015وفق تقرير �إح�صائي �أعدته �شبكة فل�سطني احلوارية 11 ،عملية،
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�إ�ضافة �إىل  15هجمة على الأقل بقنابل حملية ال�صنع .و�أ�شارت الإح�صائية �إىل ا�ست�شهاد
�أربعة فل�سطينيني ،و�إ�صابة املئات ،بينما �أ�صيب � 52إ�رسائيلياً ،مقارنة ب�إ�صابة � 37إ�رسائيليا ً
يف �شهر متوز /يوليو .122015
• رف�ض �أحمد بحر ،النائب الأول لرئي�س املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني ،قرار رئي�س ال�سلطة
الفل�سطينية حممود عبا�س ،بتعيني حمافظ جديد ل�سلطة النقد الفل�سطينية ،معتربا ً �أن القرار
“باطل” ح�سب ن�صو�ص القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني .وقال بحر ،يف بيان له�“ ،إن الن�ص
القانوين يق�ضي ب�أن تعيني حمافظ �سلطة النقد يجب �أن يتم عرب مر�سوم من رئي�س ال�سلطة
الفل�سطينية ،وي�صادق عليه املجل�س الت�رشيعي”.13
• قال رئي�س املجل�س الوطني �سليم الزعنون �إن مندوبي املجل�س الوطني �سلموا باليد دعوات
لأع�ضاء املجل�س الوطني حل�ضور اجلل�سة العادية مبن فيهم �أع�ضاء حركة حما�س .وقال
الزعنون ،يف لقاء مع �إذاعة موطني� ،إن حما�س ال تريد احل�ضور لأن لديها وجهة نظر
مغايرة.14
•	�أعلن مكتب رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو �أن الأخري �أمر بن�رش � 400رشطي
�إ�ضايف يف القد�س ،ب�سبب ت�صاعد التوتر .كما قرر ن�رش تعزيزات و�إقامة و�سائل مراقبة على
الطريق  ،443املحور الرئي�سي الذي يربط القد�س وتل �أبيب ،ويعرب ال�ضفة الغربية املحتلة
عدة كيلومرتات .وقال املكتب ،يف بيان له� ،إن نتنياهو قال ،خالل اجتماع �أمني� ،إنه �سيدر�س
تغيري �أوامر �إطالق النار باجتاه ملقي احلجارة والزجاجات احلارقة ،و�إن �صعوبة تعامل
النظام الق�ضائي مع ملقي احلجارة من �صغار ال�سن هو الذي يقف وراء درا�سته تغيري �أوامر
�إطالق النار.15
•	�أقر الكني�ست بالقراءة الأوىل ،ويف جل�سة ا�ستثنائية ،قانون ما ي�سمى “مكافحة الإرهاب“،
ومينح القانون �صالحيات وا�سعة للأجهزة الأمنية ،كما يدمج �أنظمة خمتلفة ومتنوعة من
قوانني تعنى بالإرهاب يف �أرجاء العامل ،ويت�ضمن تعريفات مت�شددة للغاية .ومبوجب القانون
ت�صل العقوبة لـ“اجلرائم” التي تتعلق بـ“الإرهاب“ وفقا ً لتعريف “�إ�رسائيل” �إىل ال�سجن

ثالثني عاماً .كما يتعامل القانون مع “من يقدم م�ساعدة للإرهاب“ بالطريقة والعقوبة نف�سها
التي �ست�صدر �ض ّد املنفذ ،فيما يعاقب كل من يظهر ت�أييدا ً لـ“العمليات الإرهابية” بال�سجن
ثالثة �أعوام.16
• ا�ستولت طواقم ما ي�سمى بـ“�سلطة الطبيعة الإ�رسائيلية” ،على جزء كبري من مقربة باب الرحمة،
املال�صقة جلدار امل�سجد الأق�صى املبارك من اجلهة ال�رشقية.17
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• �أعلن فريق الر�صد والتوثيق يف جمموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �أن  50الجئا ً
فل�سطينيا ً ُتو ُّفوا لأ�سباب خمتلفة خالل �شهر �آب� /أغ�سط�س  ،2015بينهم  11الجئا ً ق�ضوا
جراء �إ�صابتهم بطلق ناري ،و 6الجئني ق�ضوا حتت التعذيب يف �سجون النظام ال�سوري،
بينما ق�ضى  17الجئا ً ب�سبب الق�صف واال�شتباكات ،و 8الجئني غرقاً ،والجئان ب�سبب
احل�صار ونق�ص الرعاية الطبية ،والجئان �أُعدما ميدانياً ،والجئ ق�ضى بر�صا�ص قنا�ص،
و 4الجئني لأ�سباب خمتلفة .وذكرت جمموعة العمل �أن عدد الالجئني الفل�سطينيني الذين
ق�ضوا خالل احلرب الدائرة يف �سورية بلغ  3,001الجئ.18

• قرر الق�ضاة الفرن�سيون املكلفون بالتحقيق يف وفاة الرئي�س الفل�سطيني يا�رس عرفات “قتالً”
ر ّد الدعوى املرفوعة ،وفقا ً لبيان نيابة نانتري لفران�س بر�س Agence France-Presse

وحمامي �أرملته فرن�سي�س �شبيرن .19Francis Szpiner

• �أ�صدرت وحدة املرا�سم ل�ش�ؤون احل�صانات واالمتيازات يف وزارة ال�ش�ؤون الفنزويلية قرارا ً
يفيد بعدم حاجة �إ�صدار ت�أ�شريات فنزويلية حلاملي جوازات ال�سفر الديبلوما�سية والعادية
الفل�سطينية .و�أو�ضحت وزارة اخلارجية الفل�سطينية ،يف بيان لها� ،أن هذا القرار جاء “بناء
على االتفاقية املوقعة بني جمهورية فنزويال البوليفارية ودولة فل�سطني يف .20”2012/12/4
اخلمي�س2015/9/3 ،

• دعت ف�صائل فل�سطينية يف قطاع غزة( ،منها حما�س واجلهاد الإ�سالمي)� ،إىل مقاطعة اجتماع
املجل�س الوطني الفل�سطيني ،م�ؤكدة �أنه ي�شكل تهديدا ً خطريا ً للعالقات الوطنية .و�شددت
الف�صائل على �أن عقد املجل�س الوطني يحمل جتاوزا ً قانونيا ً ميار�سه الرئي�س حممود عبا�س
لاللتفاف على اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير .وقالت �إن من ي�شارك يف هذا االجتماع يتحمل
امل�س�ؤولية ع ّما يرتتب عليه من تكري�س لالنق�سام والتفرد.21

• �أبلغ وزير اخلارجية الفل�سطيني ريا�ض املالكي �أع�ضاء ال�سلك الدبلوما�سي املعتمدين لديها
�أن “�إ�رسائيل” بد�أت فعليا ً بتق�سيم امل�سجد الأق�صى املبارك زمانيا ً بني امل�سلمني واليهود،
مطالبة بتدخل دويل عاجل وفاعل “لوقف فتيل االنفجار”.22
• قام وفد من منظمة التحرير الفل�سطينية برئا�سة ع�ضو اللجنة التنفيذية للمنظمة �أحمد جمدالين
بزيارة دم�شق ،وبحث مع كبار امل�س�ؤولني ال�سوريني �أو�ضاع الالجئني الفل�سطينيني يف
�سورية وتطورات الأو�ضاع يف فل�سطني واملنطقة.23
• �أكد ع�ضو املكتب ال�سيا�سي يف حركة حما�س �سامي خاطر� ،أن حماولة مبعوث الرباعية ال�سابق
�إىل ال�رشق الأو�سط توين بلري لتثبيت اتفاق وقف �إطالق النار بني املقاومة الفل�سطينية
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واالحتالل الإ�رسائيلي يف قطاع غزة مل تنجح حتى الآن يف التو�صل �إىل نتيجة ملمو�سة .و�ألقى
خاطر بالالئمة يف ذلك على االحتالل الإ�رسائيلي.24
• دعا ع�ضو املكتب ال�سيا�سي للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني رباح مهنا �إىل مقاطعة اجتماعات
املجل�س الوطني الفل�سطيني والإ�رصار على عقد دورية عادية له بتوافق كامل عليها .وحثّ
مهنا �أع�ضاء املجل�س الوطني �إىل عدم ح�ضور اجتماعات املجل�س كونها �ستتم من دون توافق
وطني.25
• دعا املجل�س االقت�صادي واالجتماعي العربي يف ختام �أعمال دورته الـ  96التي عقدت يف مقر
جامعة الدول العربية يف القاهرة� ،إىل ا�ستمرار تقدمي الدعم الالزم لالقت�صاد الفل�سطيني يف
مواجهة االحتالل الإ�رسائيلي.26
• طلب بابا الفاتيكان البابا فرن�سي�س من الرئي�س الإ�رسائيلي ر�ؤوفني ريفلني ا�ستئناف
املفاو�ضات املبا�رشة بني الإ�رسائيليني والفل�سطينيني ،والتو�صل �إىل ح ّل منا�سب لعدد من
اخلالفات ،كتمويل املدار�س امل�سيحية يف “�إ�رسائيل”.27
اجلمعة2015/9/4 ،

• قالت م�صادر �إ�رسائيلية �إن اجلي�ش الإ�رسائيلي ا�ستطاع ر�صد عملية �إطالق كتائب الق�سام
لأربعة �صواريخ جتريبية جتاه �سواحل البحر املتو�سط.28
• ذكر املوقع الإلكرتوين ل�صحيفة معاريف �أن وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه يعلون وقع
�أوامر هدم منازل ملتهمني بتنفيذ عمليات �ض ّد اجلي�ش الإ�رسائيلي وامل�ستوطنني يف
ال�ضفة الغربية والقد�س.29
• ذكر موقع واال الإخباري العربي �أن اجلهات الأمنية الإ�رسائيلية بد�أت تنظر يف �إيجاد �آلية
وبي املوقع
ميكن من خاللها التن�سيق �أمنيا ً مع حركة حما�س التي ت�سيطر على قطاع غزةّ .
�أن اجلي�ش قرر و�ضع معيار جديد للعمل مع العمليات من غزة ،ب�إطالق �صاروخ على موقع
حلما�س يف حال �أطلقت �أي طلقة ،مبينا ً �أن اجلي�ش ال ي�سعى للت�صعيد و�أن ردوده �ستكون
حذرة للغاية.30
•	�أفادت ممثلة ال�سيا�سة اخلارجية يف االحتاد الأوروبي فيديريكا موغرييني �أن دوالً عربية
�ستن�ضم �إىل اللجنة الرباعية لل�سالم يف ال�رشق ا لأو�سط يف نيويورك نهاية �أيلول /
�سبتمرب � ،2015سعيا ً �إىل �إيجاد �سبيل لإحياء حمادثات ال�سالم بني “�إ�رسائيل” والفل�سطينيني،
يف �إطار مبادرة ديبلوما�سية �أوروبية جديدة .و�أ�شارت موغرييني �إىل �أنه من املقرر �أن تن�ضم
ال�سعودية وم�رص والأردن والأمني العام للجامعة العربية �إىل اللجنة الرباعية ،على هام�ش
اجتماعات اجلمعية العامة للأمم املتحدة.31
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ال�سبت2015/9/5 ،

• قال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق �إن احلركة لن تكون امتدادا ً
مل�رشوع �أو�سلو ،و�أن ما رف�ضته احلركة لغريها لن تر�ضاه لنف�سها .و�أكد �أبو مرزوق �أن �أي
تثبيت التفاق وقف �إطالق النار ،الذي ُو ّقع مع جميع الف�صائل يف القاهرة �إبان احلرب على
غزة  ،2014يجب �أن يكون مقابل فتح املعابر ،و�إي�صال كل م�ستلزمات �إعادة الإعمار ،وك�رس
احل�صار ،وت�شغيل املطار ،وبناء امليناء البحري .وجدد �أبو مرزوق ت�أكيده على �أن االتفاق
يجب �أن يكون يف �سياق وطني ولي�س منفرداً ،و�أن يكر�س الوحدة وينبذ االنق�سام.32
• كلف رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س املندوب الفل�سطيني الدائم يف الأمم املتحدة
العمل وب�رسعة مع الأمني العام للأمم املتحدة ،التخاذ الإجراءات املنا�سبة وال�رضورية
ال�ستيعاب الالجئني الفل�سطينيني يف �أرا�ضي ال�سلطة الفل�سطينية ،لوقف معاناة الت�رشد
واملوت والت�شتت يف دول العامل ،نتيجة الأو�ضاع ال�صعبة يف املنطقة.33

• قال ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية �أحمد جمدالين �إن املخيمات الفل�سطينية
يف �سورية �شهدت تطورات �إيجابية ،م�شريا ً �إىل عودة �أعداد كبرية ممن ا�ضطروا للنزوح من
التجمعات الفل�سطينية القريبة من املخيمات.34
• ح ّذر وزير الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية الفل�سطينية يو�سف ادعي�س من ج ّر املنطقة �إىل حرب
دينية ب�سبب ال�سيا�سات واالنتهاكات التي متار�سها “�إ�رسائيل” جتاه امل�سجد الأق�صى.35

• �سجلت حمافظات ال�ضفة الغربية املحتلة الأ�سبوع املا�ضي ،وقوع خم�س عمليات للمقاومة
الفل�سطينية ،يف ارتفاع ملحوظ يف العمليات التي ت�ستهدف جنود االحتالل واملغت�صبني
ال�صهاينة .وقد �أ�صيب ع�رشة �إ�رسائيليني بينهم �أربعة جنود.36
• وقعت ا�شتباكات بالأيدي بني �أن�صار الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س و�أن�صار القيادي
املف�صول من حركة فتح النائب حممد دحالن ،خالل تنظيم انتخاب قيادة حملّية للحركة يف
“�إقليم” و�سط مدينة خانيون�س ،جنوب قطاع غزة .و�أ�سفرت اال�شتباكات عن �إ�صابة نحو
� 12شخ�صاً ،واعتقلت ال�رشطة نحو  30منا�رصا ً من الطرفني.37
• ذكرت جمموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �أن الأجهزة الأمنية ال�سورية توا�صل
اعتقال �أكرث من  1,500الجئ فل�سطيني يف �سجونها 966 ،معتقالً منهم بني طفل ،وامر�أة،
وكبار يف ال�سن ،و�أ�شقاء ،و�آباء ،و�أبناء ،وعائالت ب�أكملها .وقالت املجموعة �إنهم يتعر�ضون
لكافة �أنواع التعذيب ،والتي ق�ضى خاللها  414الجئ فل�سطيني ،كما �أ�شارت �إىل وجود ّ
ر�ضع
يف �أح�ضان �أمهاتهم يف الأفرع الأمنية ال�سورية.38
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الأحد2015/9/6 ،

•	�أعلن رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو عن البدء ب�إقامة مقطع من ال�سياج الأمني
اجلديد على احلدود مع الأردن ،ملنع تدفق “�إرهابيني” ومت�سللني يبحثون عن العمل .وقال
نتنياهو �إن هذا املقطع �سيقام ما بني مدينة �إيالت ومنطقة متناع ،و�سيتم بعد ذلك �إن�شاء
ال�سياج الأمني على امتداد احلدود الأردنية حتى منطقة ه�ضبة اجلوالن.39
•	�أعلنت ممثلة ال�سيا�سة اخلارجية يف االحتاد الأوروبي فيديريكا موغرييني عن قرار و�سم
منتجات امل�ستعمرات الإ�رسائيلية يف �أ�سواق القارة الأوروبية .و�أ�ضافت موغرييني ،يف ختام
اجتماع لوزراء خارجية دول االحتاد الأوروبي يف لوك�سمبورغ“ ،اقرتبنا من �إنهاء العمل يف
هذه الق�ضية ،ولكنه ال يزال متوا�صالً”.40
• حذر مازن البنا ،نائب رئي�س �سلطة املياه يف قطاع غزة ،من خطورة �إقدام ال�سلطات امل�رصية
على حفر قناة مائية على احلدود بني القطاع وم�رص .وقال البنا �إن هذا ي�شكل “تهديدا ً خطريا ً
على الأمن القومي املائي للم�رصيني والفل�سطينيني على ح ٍد �سواء ،ال�شرتاكهم يف اخلزان
اجلويف ذاته”.41
• قال رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين عي�سى قراقع �إن جمل�س ال�صندوق العربي لدعم
الأ�رسى الفل�سطينيني والعرب وت�أهيل املحررين �أقر دعمه الأ�رسى املحررين مب�شاريع �صغرية
على �شكل قرو�ض ،ي�رشف عليها برنامج ت�أهيل الأ�رسى يف الهيئة ،بقيمة مليون و� 250ألف
دوالر ،حيث �ستغطي  59م�رشوعا ً لأ�رسى و�أ�سريات حمررين يف ال�ضفة وغزة.42
• قال وكيل وزارة اخلارجية الفل�سطينية يف قطاع غزة ،القيادي يف حركة حما�س غازي حمد،
�إن حركة حما�س �ست�سمح بخروج �أع�ضاء املجل�س الوطني عرب معرب بيت حانون حل�ضور
جل�سة املجل�س املقرر عقدها برام اهلل.43
• ذكرت و�سائل �إعالم �إ�رسائيلية �أن جي�ش االحتالل �أكمل عملية تخطيط عائق على امتداد
احلدود مع قطاع غزة ،الكت�شاف الأنفاق الفل�سطينية املمتدة حتت احلدود .ووفقا ً ملوقع
“�صوت �إ�رسائيل” ،فقد بلغت تكلفة امل�رشوع نحو مليار �شيكل (نحو  253.8مليون دوالر).44
• ا�ست�شهدت املواطنة ريهام دواب�شة مت�أثرة بجراحها البليغة التي �أ�صيبت بها خالل حرق
منزل عائلتها من قبل م�ستوطنني متطرفني يف  ،2015/7/31والذي �أدى �إىل ا�ست�شهاد طفلها
الر�ضيع علي على الفور ،وزوجها �سعد بعد �أ�سبوع من وقوع اجلرمية ،بينما يعالج ولدها
�أحمد يف م�ست�شفى �إ�رسائيلي.45
•	�أ�صدر خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �أمرا ً با�ست�ضافة �ألف فل�سطيني
من ذوي ال�شهداء لأداء فري�ضة احلج لهذه ال�سنة.46
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• دان بيان �صادر عن م�ؤمتر �أقامه احتاد الأطباء العرب ونقابة �أطباء م�رص بالتعاون مع احتاد
املحامني العرب حول قانون التغذية الق�رسية للأ�رسى امل�رضبني عن الطعام يف ال�سجون
الإ�رسائيلية ،مبقر دار احلكمة بالقاهرة ،املمار�سات غري الإن�سانية التي متار�س �ض ّد الأ�رسى
يف �سجون االحتالل ،خ�صو�صا ً بعد م�صادقة الكني�ست على قانون التغذية الق�رسية بحق
امل�رضبني عن الطعام.47
• تظاهرت جماهري بريطانية يف مدينة كارديف الواقعة يف والية ويلز احتجاجا ً على لعب
“منتخب �إ�رسائيل لكرة القدم” �ضمن ت�صفيات قارة �أوروبا ،وطالبت بطرد “�إ�رسائيل” من
هذه الريا�ضة ،وب�إن�صاف ال�شعب الفل�سطيني املحتل الذي يعاين يف �شتى املجاالت جراء
االحتالل الإ�رسائيلي.48
• قال وزير االقت�صاد الفرن�سي �إميانويل ماكرون � Emmanuel Macronإن “موقف فرن�سا
الثابت ،وهو �أي�ضا ً موقف االحتاد الأوروبي ،حول اال�ستيطان الإ�رسائيلي ،هو �أنه غري
قانوين يف نظر القانون الدويل”.49
الإثنني2015/9/7 ،

• ك�شف رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل عن ر�ؤية و�ضعتها احلركة للخروج
من الأزمة الفل�سطينية الراهنة ،عرب حوار وطني �شامل ،للتوافق على ا�سرتاتيجية م�شرتكة
يف مواجهة االحتالل الإ�رسائيلي .وقال م�شعل ،خالل م�ؤمتر �صحفي� ،إن خطوة عقد املجل�س
الوطني ب�صورة فردية يلحق ال�رضر بالق�ضية الفل�سطينية ،ومن �ش�أنه �أن يكر�س االنق�سام
الداخلي ،داعيا ً �إىل ت�أجيل الدعوة احلالية لعقد املجل�س الوطني �إىل حني التوافق الوطني على
عقده .كما دعا م�شعل الفل�سطينيني �إىل النفري العام و�ش ّد الرحال �إىل الأق�صى ،والعمل على
املقاومة بكل �أ�شكالها ،و�أ�شار �إىل �أن العرو�ض التي تلقتها احلركة حول تثبيت وقف �إطالق
النار كثرية� ،إال “�أننا مل ن�صل �إىل �شيء حتى الآن”.50
• ت�شري البيانات الر�سمية التي ن�رشتها ال�سلطات الإ�رسائيلية �إىل �أن هناك ما يزيد عن � 11ألف �أمر
هدم “معلق” ي�ستهدف ما يزيد عن � 13ألف مبنى فل�سطيني ،من بينها منازل يف املنطقة ج يف
ال�ضفة الغربية.51
• �أو�صت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،يف اجتماع ح�رضه �أغلب �أع�ضائها،
رئي�س املجل�س الوطني الفل�سطيني �سليم الزعنون بت�أجيل انعقاد دورة املجل�س التي كانت
مقررة منت�صف �شهر �أيلول� /سبتمرب� ،إىل حني الإعداد اجليد للدورة و�ضمان �أو�سع م�شاركة
وطنية فيها.52
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• ك�شف مدير الدائرة ال�سيا�سية ملنظمة التحرير الفل�سطينية بدم�شق �أنور عبد الهادي عن
�أن الف�صائل الفل�سطينية عر�ضت م�ؤخرا ً اتفاقا ً على م�سلحي تنظيمي داع�ش والن�رصة
املتواجدين داخل خميم الريموك ،ين�ص على ترك الف�صائل املخيم وال�سماح لل�سكان بالعودة،
يف مقابل ان�سحاب م�سلحي داع�ش والن�رصة من املخيم �إىل حميطه ،ويتم ن�رش عنا�رص من
الف�صائل الفل�سطينية �إىل جانب ه�ؤالء امل�سلحني .لكن هذا العر�ض ما زال قيد الدرا�سة من قبل
امل�سلحني الذين قالوا �إنهم يدر�سون العر�ض مع قيادتهم.53
• قال ما ي�سمى قائد املنطقة اجلنوبية يف جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي �سامي ترجمان ،خالل
م�ؤمتر هرت�سليا الأمني� ،إن “�إ�رسائيل �ستنظر م�ستقبالً يف تغيري حكم حما�س بغزة ،لكنها
يف الوقت احلايل غري معنية بذلك ،و�إن عملية اجلرف ال�صامد كانت قائمة على منطق توجيه
�رضبات �صعبة لإ�ضعاف احلركة يف مواجهة �إ�رسائيل ،ويف املقابل عدم �إ�سقاطها حتى ال تتم
زعزعة اال�ستقرار ونتحمل م�س�ؤولية القطاع”.54
• ك�شف جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي عن جهاز رادار ُيع ُّد الأول من نوعه� ،سيدخل اخلدمة
بعد نحو ال�شهر يف املنطقة املحيطة بقطاع غزة .وذكرت الإذاعة الإ�رسائيلية �أن هذا الرادار
خم�ص�ص لقذائف الهاون على الأرا�ضي الإ�رسائيلية .وبح�سب ما ُك�شف ،ف�إن هذا اجلهاز
�سيوفر عددا ً كبريا ً من الإنذارات كما �سيزيد من زمن الإنذار  10–8ثوان.55
�ست طائرات ا�ستطالع غري م�سلحة
• �صادق جمل�س ال�شيوخ يف الربملان ال�سوي�رسي على �رشاء ّ
من طراز هريمي�س � 900أو  ،Hermes 900بقيمة  250مليون دوالر ،ب�أغلبية � 30صوتا ً
ل�صالح ال�صفقة ،و� 12ض ّدها .وقال وزير الدفاع ال�سوي�رسي �أويل مارر � Ueli Maurerإن
�سوي�رسا ال ت�شرتي هذه الطائرات من “�إ�رسائيل” بل من �رشكة خا�صة ،و�إن هذه الطائرات
�سي�ستخدمها حر�س احلدود ال�سوي�رسي.56
الثالثاء2015/9/8 ،

• �أعلنت وزارة اخلارجية الأمريكية �أن الواليات املتحدة �أدرجت على الئحتها ال�سوداء
لـ“الإرهابيني الدوليني” �أ�سماء ثالثة من قادة حركة حما�س ،وهم يحيى �سنوار ،وروحي
م�شتهى ،وحممد �ضيف القائد الع�سكري لكتائب الق�سام ،كما �أدرجت الأ�سري اللبناين ال�سابق
�سمري القنطار.
وقالت حركة حما�س �إن و�ضع عدد من قيادات حما�س والق�سام على قائمة “الإرهاب الأمريكية”

هو �إجراء غري �أخالقي ومناق�ض للقانون الدويل .و�شدد الناطق با�سم احلركة �سامي �أبو زهري،
يف ت�رصيح �صحفي ،على �أن هذا الإجراء ميثل ت�شجيعا ً للإرهاب الإ�رسائيلي.57
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• ك�شف القيادي يف اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني عمر �شحادة �أن الأمني العام للجبهة
�أحمد �سعدات �أر�سل من �سجنه ر�سالة عاجلة للرئي�س حممود عبا�س ،دعاه فيها �إىل �رضورة
�إلغاء انعقاد املجل�س الوطني يف هذه املرحلة احل�سا�سة ،وذلك مبا ين�سجم مع امل�صلحة العامة
لل�شعب الفل�سطيني .وقال �شحادة ،يف ت�رصيحات �صحفية� ،إنه ّ
مت ت�سليم الر�سالة املفتوحة
�إىل رئي�س املجل�س الوطني الفل�سطيني �سليم الزعنون .كما �أكد �شحادة مقاطعة اجلبهة ب�شكل
ر�سمي الجتماعات املجل�س الوطني الفل�سطيني يف حال ّ
مت عقده يف موعده املعلن.58
•	�أعربت حركة حما�س عن بالغ قلقها جراء اختطاف �أربعة مواطنني فل�سطينيني لدى عبورهم
�إىل الأرا�ضي امل�رصية من قطاع غزة .و�أر�سلت احلركة ر�سائل عدة بهذا اخل�صو�ص وجهتها
ل�سكرتري عام الأمم املتحدة بان كي مون ،والأمني العام جلامعة الدول العربية نبيل العربي،
ولرئي�س اللجنة الفرعية للجنة ال�صليب الأحمر يف قطاع غزة ممادو �سو ،Mamadou Su
و�أمني عام املنظمة العربية حلقوق الإن�سان عالء �شلبي.59
• تباهى رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو بنجاحه يف مترير �صفقة الغاز يف الكني�ست
مع �رشكة الطاقة نوبل �إنرجي و�رشكة ديلك  ،Delekبعد ت�صويت � 59ض ّد  51نائباً .وقال
نتنياهو ،بعد �إقرار اخلطة يف الكني�ست�“ ،أنا ملزم بجلب الغاز ،مئات املليارات لدولة �إ�رسائيل،
للتعليم ،لل�صحة والرفاه”.60
• ن�رشت دائرة الإح�صاء املركزية الإ�رسائيلية �إح�صائية جديدة حول عدد ال�سكان مبنا�سبة عيد
ر�أ�س ال�سنة العربي ،وتبني منها �أن عدد ال�سكان بلغ  8.412ماليني ن�سمة ،ي�شمل الفل�سطينيني
يف القد�س املحتلة والعرب ال�سوريني يف ه�ضبة اجلوالن املحتلة .وت�شري املعطيات �إىل �أن عدد
ال�سكان ارتفع � 158ألف ن�سمة تقريباً� ،أي زيادة �سكانية بن�سبة  .%1.9وبلغ عدد ال�سكان
اليهود  6.3ماليني ،ي�شكلون ن�سبة  ،%74.9والعرب  1.746مليون ،ي�شكلون ن�سبة ،%20.7
وي�شمل الإح�صاء �أكرث من � 300ألف يف القد�س املحتلة و�أكرث من � 20ألفا ً يف اجلوالن .وبلغ عدد

ال�سكان الآخرين� ،أي غري العرب وامل�سجلني بدون دين � 366ألفاً ،ون�سبتهم .61%4.4

• �رشعت وكالة الأونروا يف تنفيذ م�رشوع جتريبي للم�ساعدات النقدية للم�ساكن مقابل العمل،
�ضمن مبادرة “التعايف املبكر” يف غزة ،وهو برنامج قوبل برف�ض من �أ�صحاب املنازل املدمرة،
وقالوا �إنه مقدمة للتخلي عنهم يف ظ ّل حياة الت�رشد الداخلي التي يعي�شونها منذ �أن دمرت
“�إ�رسائيل” منازلهم يف احلرب الأخرية .وقالت الأونروا “�إن هذا الربنامج املخ�ص�ص ل�سكان
�صمم لتعوي�ض تكاليف
املنازل التي دمرت خالل احلرب الإ�رسائيلية الأخرية قبل عامُ ،

الإ�سكان امل�ؤقت من خالل فر�ص عمل ق�صرية الأمد”.62
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• و ّقع �أكرث من � 107آالف �شخ�ص على عري�ضة يف بريطانيا تدعو �إىل اعتقال رئي�س الوزراء
الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو —التهامه بارتكاب جرائم حرب— عندما يزور لندن لإجراء
حمادثات مع رئي�س الوزراء ديفيد كامريون.63
الأربعاء2015/9/9 ،

• �أعلن �سليم الزعنون رئي�س املجل�س الوطني الفل�سطيني ت�أجيل عقد دورة املجل�س الوطني
الفل�سطيني ،التي كانت مقررة منت�صف �شهر �أيلول� /سبتمرب يف رام اهلل� ،إىل موعد ال يتجاوز
نهاية هذه ال�سنة.64
• قال الناطق با�سم حركة حما�س �سامي �أبو زهري ،يف ت�رصيح �صحفي� :إن حما�س ترحب
بـ“الإعالن عن ت�أجيل عقد اجتماع املجل�س الوطني ا�ستجابة ملطالب القوى وال�شخ�صيات
الوطنية” .و�أكد �أبو زهري على �رضورة عقد الإطار القيادي امل�ؤقت لدرا�سة جميع امللفات،
مبا فيها �إعادة ت�شكيل م�ؤ�س�سات املنظمة ويف مقدمتها املجل�س الوطني.65
• ا�ستنكرت ف�صائل املقاومة الفل�سطينية بغزة قرار اخلارجية الأمريكية و�ضع ثالثة من
قادة املقاومة على الئحة الإرهاب الأمريكي ،وع َّدت القرار �إعالنا ً متجددا ً بانحياز الإدارة
الأمريكية لالحتالل الإ�رسائيلي ودعمه بكل جرائمه �ضد ال�شعب الفل�سطيني.66
• �أعادت “�إ�رسائيل” فتح مقر �سفارتها يف القاهرة بعد �أربع �سنوات من �إغالقه .وقال مدير مكتب
اجلزيرة يف رام اهلل وليد العمري �إن حفل االفتتاح ح�رضه عن اجلانب ا لإ�رسائيلي
املدير العام لوزارة اخلارجية دوري جولد ،وال�سفري الإ�رسائيلي وال�سلك الديبلوما�سي العامل
معه ،وعن اجلانب امل�رصي نائب رئي�س املرا�سم ،بالإ�ضافة لل�سفري الأمريكي يف القاهرة.67
• قال وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه يعلون �إن الأجهزة الأمنية الإ�رسائيلية متلك معلومات
كاملة عن منفذي جرمية �إحراق عائلة دواب�شة يف قرية دوما ق�ضاء نابل�س �أواخر متوز/
يوليو  .2015وقال يعلون �إن �أجهزة الأمن الإ�رسائيلي تكتفي باعتقال امل�ستوطنني املتهمني
�إداريا ً دون تقدميهم للمحاكمة“ ،لكي ال ت�ضطر للك�شف �أمام املحكمة عن م�صادر املعلومات
اال�ستخبارية”.68
• وجه املدعي العام الإ�رسائيلي توجيهات بتحديث املبادئ التوجيهية العامة باالعتقال والعقاب
للفل�سطينيني را�شقي احلجارة ،والتي ت�صل عقوبتها �إىل ع�رشين عاما ً بال�سجن الفعلي مع
�رضورة التفريق بني �إلقاء حجارة “عفوية” وبني �إلقاء الزجاجات احلارقة.69
• و َّقع وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه يعلون �أمرا ً �أدرج مبوجبه “املرابطني واملرابطات”
و“طالب م�صاطب العلم” يف امل�سجد الأق�صى املبارك كتنظيمني حمظورين .وقالت وزارة
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الدفاع الإ�رسائيلية �إن التوقيع على هذا الأمر جاء بناء على تو�صيات جهاز ال�شاباك وال�رشطة
الإ�رسائيليني ،وبعد االقتناع �أن هذه اخلطوة مطلوبة من �أجل الدفاع عن �أمن “الدولة”

وال�سالمة العامة والنظام العام.70
•	�أعلنت بلدية االحتالل يف القد�س ،يف بيان لها� ،أن جلنة الأ�سماء �أقرت خالل الأ�سبوع املا�ضي
تقدمي �ستني ا�سما ً من الأ�سماء اجلديدة لل�شوارع يف �أحياء �رشقي القد�س.71
•	�أعلن ال�سفري حممد �إ�سماعيل العمادي ،رئي�س اللجنة القطرية لإعادة �إعمار غزة ،عن تنفيذ
رزمة م�شاريع حيوية جديدة يف غزة تبلغ قيمتها �أكرث من  60مليون دوالر.72
• نقلت وكاالت �أنباء �إيرانية عن املر�شد الأعلى للجمهورية الإ�سالمية يف �إيران علي خامنئي
 Ali Khameneiقوله ،خالل ا�ستقباله وفودا ً �شعبية� ،إن “القادة ال�صهاينة قالوا بعد
املفاو�ضات النووية ب�أنهم تخل�صوا من هاج�س �إيران حتى � 25سنة مقبلة ،لكنني �أقول لهم
ب�أنهم لن يروا الـ � 25سنة املقبلة ،و�إن �شاء اهلل ،لن يكون هناك �شيء ا�سمه الكيان ال�صهيوين
خالل ال�سنوات اخلم�س والع�رشين املقبلة”.73
• فر�ضت وزارة اخلزانة الأمريكية عقوبات على �أربعة م�س�ؤولني بحركة حما�س وممولني
لها ،و�رشكة مقرها ال�سعودية تقدم متويل مايل للحركة؛ هم� :صالح العاروري ،ع�ضو
املكتب ال�سيا�سي للحركة الذي قالت الوزارة �إنه م�س�ؤول عن حتويالت الأموال حلما�س،
وماهر �صالح ،مدعية �أنه ممول للحركة مقيم بال�سعودية ،وهو يحمل اجلن�سيتني الأردنية
والربيطانية ،وقالت الوزارة �إنه ير�أ�س اللجنة املالية حلما�س يف ال�سعودية ،و�أبو عبيدة خريي
حافظ الأغا ،وهو �سعودي ،وحممد ر�ضا حممد �أنور عو�ض ،وهو م�رصي .كما فر�ضت
الوزارة الأمريكية عقوبات على جمموعة “�أ�سياف الدولية القاب�ضة للتجارة واال�ستثمار”،
ومقرها يف ال�سعودية ،وقالت �إن الأغا يديرها ،وا�ستخدمها لتمويل حما�س.74
اخلمي�س2015/9/10 ،

•	�أكدت حركة حما�س �أن حماولة ما �أ�سمتها “بع�ض الأطراف” ال�ضغط على احلركة لدفعها
لتقدمي تنازالت �سيا�سية هي حماوالت واهمة .وقال القيادي يف احلركة ح�سام بدران �إن
قرارات اخلزانة الأمريكية �ض ّد عدد من قيادات حما�س� ،إ�ضافة �إىل قرارات اخلارجية م�ؤخراً،
ت�أتي ان�سجاما ً مع املوقف الأمريكي الثابت واملنحاز لالحتالل .و�أ�ضاف بدران قائالً“ :هذه

املواقف ال�سلبية جتاه قيادات وطنية مرموقة حتظى ب�شعبية عالية لدى �شعبنا الفل�سطيني
تعترب مبثابة اعتداء على الكل الفل�سطيني”.75
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قال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س روحي م�شتهى ،يف ت�رصيح �صحفي� ،إن قرار
وزارة اخلارجية الأمريكية ب�إدراج ا�سمه على القائمة ال�سوداء الأمريكية لـ“الإرهابيني
الدوليني” ،لن يثنيه عن ت�أدية دوره يف خدمة �شعبه وق�ضيته.76
قال رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو �إن “هناك قادة عرب يدعمون يف الغرف
املغلقة االعرتاف ب�إ�رسائيل كدولة لل�شعب اليهودي .وهم ينتظرون �أن تن�ضج عملية ال�سالم
لقول ذلك ب�شكل علني” .و�أ�شار نتنياهو ،يف حديث له مع ال�صحفيني خالل زيارته �إىل لندن،
�إىل �أن هناك “فجوة كبرية بني ما ن�سمعه يف الغرف املغلقة وبني الت�رصيحات العلنية” ،لبع�ض
القادة العرب.77
قال املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان� ،إن قوات االحتالل الإ�رسائيلي ت�شدد اخلناق على
�صيادي قطاع غزة وحتاربهم يف و�سائل عي�شهم .و�شهدت الفرتة املمتدة من 2015/7/1
وحتى  ،2015/8/31وقوع  13حادثة �إطالق نار� ،أدت �إىل �إ�صابة ثالثة �صيادين فل�سطينيني
واعتقال ع�رشة ،واحتجاز خم�سة قوارب و�شباك �صيد ،و�إتالف قارب �صيد.78
قال مدير وكالة الدفاع ال�صاروخي الأمريكية نائب الأمريال جيم�س �سريجن James Syring
�إن الواليات املتحدة و“�إ�رسائيل” على بعد �أ�سابيع من التو�صل �إىل م�سودة اتفاق ب�ش�أن الإنتاج
امل�شرتك لنظام الدفاع اجلوي الإ�رسائيلي “مقالع داود”  ،David’s Slingالذي يطوره
البلدان معاً .وقال �سريجن �إنه من املتوقع �أن يدخل هذا النظام العمليات ال�سنة القادمة.79
�صوتت اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،ل�صالح رفع علم فل�سطني ب�صفتها دولة غري ع�ضو
لها �صفة املراقب يف الأمم املتحدة ،وفقا ً للقرار  ،A/69/L.87/Rev.1الذي اعتمد مبوافقة
 119دولة ع�ضو ،ومعار�ضة  8دول ،وامتناع  45دولة عن الت�صويت.80
قال املفو�ض العام للأونروا بيري كرينبول �إنهم يف الوكالة ما زالوا يعانون من عجز مايل يف كل
القطاعات التي تعمل بها ،و�إنهم ي�سعون �إىل �إيجاد احللول لها .و�أ�شار كرينبول �إىل �أن الأونروا
لديها عجز هذه ال�سنة يقدر بنحو  101مليون دوالر ،و�أن ما و�صل من تربعات بلغت قيمته
 80مليون دوالر.81

اجلمعة2015/9/11 ،

•	�أعلن مو�سى �أبو مرزوق ،ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س� ،أن احلركة “ترتب“ لزيارة
العا�صمة الرو�سية مو�سكو ،وترغب بزيارة طهران“ ،ملا فيه م�صلحة للق�ضية الفل�سطينية”،
م�ؤكدا ً �أنه ال وجود لأي اتفاق حول تثبيت وقف �إطالق النار مع “�إ�رسائيل” يف غزة .ودعا
�أبو مرزوق م�رص لـ“ا�ستئناف دورها من جديد” ،م�شددا ً على �أن عالقة قطاع غزة مع القاهرة
“تفر�ضها حقائق التاريخ واجلغرافيا”.82
353

اليوميات الفل�سطينية
• قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س� ،إن ما جرى يف الأمم املتحدة “هو خطوة مهمة
يف م�سرية الق�ضية الفل�سطينية ،و�إن �شاء اهلل �سرنفع علم دولة فل�سطني يف مدينة القد�س”.
و�أ�شار �إىل �أن رفع علم دولة فل�سطني يف الأمم املتحدة �سيتم عند ذهابه للم�شاركة يف اجتماعات
اجلمعية العامة للأمم املتحدة.83
• رحبت القوى والف�صائل الفل�سطينية والفعاليات ال�شعبية بقرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة
الذي وافقت فيه على رفع علم فل�سطني يف مقرات الأمم املتحدة.84
• قال النائب الأول لرئي�س املجل�س الت�رشيعي �أحمد بحر “�إن املقاومة هي من �ستحقق ال�سيادة
احلقيقة لل�شعب الفل�سطيني على �أر�ضه بعد زوال االحتالل ودحره” .وبني بحر ،يف بيان
�صحفي� ،أن املقاومة هي ال�سبيل الوحيد لرفع علم فل�سطني على �أ�سوار القد�س بعد كن�س
االحتالل عن �أر�ض فل�سطني.85
• قال الناطق با�سم حركة حما�س ،ح�سام بدران ،يف ت�رصيح �صحفي� ،إن قرارات اخلزانة
الأمريكية �ضد عدد من قيادات حما�س� ،إ�ضافة �إىل قرارات اخلارجية ،ت�أتي ان�سجاما ً مع
املوقف الأمريكي الثابت واملنحاز لالحتالل.86
• قال رئي�س احلركة الإ�سالمية بالداخل املحتل رائد �صالح “�إن قرار يعلون بحظر م�صاطب
العلم هو لعب بالنار و�إعالن حرب دينية على الإ�سالم وامل�سلمني” .وهتف �صالح ،خالل
مهرجان “الأق�صى يف خطر” ،با�سم املرابطني واملرابطات ونيابة عنهم�“ :إن مكان قرار يعلون
الطبيعي حتت �أقدامنا” .و�أعلن �صالح عن �إطالق م�رشوع “�ألف م�رشوع لن�رصة القد�س
وامل�سجد الأق�صى”.87
•	�أكد امل�ست�شار الإعالمي للأونروا عدنان �أبو ح�سنة �أن الأونروا �سجلت نزوح نحو � 300ألف
نازح داخل �سورية من جمموع الالجئني الفل�سطينيني املتواجدين فيهاُ ،م�شريا ً �إىل �أن معدالت
الفقر والبطالة ونق�ص اخلدمات بلغت �أرقاما ً عالية بني الالجئني الفل�سطينيني يف �سورية
ولبنان ،ما جعل �أو�ضاع الالجئني يعي�شون ظروفا ً �سيئة وخطرية جداً ،مو�ضحا ً �أن املجموعات
امل�سلحة متنع طواقم الأونروا من الو�صول لالجئني ،خ�صو�صا ً يف خميم الريموك.88
• �صادقت احلكومة الهندية على �صفقة ل�رشاء ع�رش طائرات من دون طيار من طراز هريون 1
�أو  Heron 1من “�إ�رسائيل” ،بقيمة  400مليون دوالر.89
ال�سبت2015/9/12 ،

•	�أ�صدر قائد الأمن الوطني يف ال�ضفة الغربية املحتلة اللواء ن�ضال �أبو دخان تعميما ً داخليا ً
على الأجهزة الأمنية ,يق�ضي ب�إنزال عقوبة ال�سجن ثالثة �أ�شهر لكل منت�سب ينتقد �أو يهاجم
ال�سلطة عرب موقع الفي�س بوك.90
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• طالبت اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني وحركة املبادرة الوطنية الفل�سطينية رئي�س ال�سلطة
الفل�سطينية حممود عبا�س بعقد اجتماع للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير (الإطار القيادي
امل�ؤقت) املنبثقة من اتفاق امل�صاحلة فوراً ،لو�ضع االتفاق مو�ضع التنفيذ.91
• رحبت حركة حما�س بقرار رفع العلم الفل�سطيني على مقر الأمم املتحدة ،متقدمة بال�شكر
والتقدير ملوقف جميع الدول التي �صوتت ل�صالح هذا القرار ،ودعت احلركة �إىل البناء على
هذه اخلطوة الرمزية ,وموا�صلة اجلهود لتمكني ال�شعب الفل�سطيني من حقه يف احلرية
وتقرير امل�صري.92
• �أكد الناطق الإعالمي با�سم مركز كيوبر�س حممود �أبو عطا �أن االحتالل الإ�رسائيلي و�أذرعه
التنفيذية يخططون لأو�سع اقتحامات “غري م�سبوقة” للم�سجد الأق�صى ،وذلك مبنا�سبة
الأعياد العربية.93
الأحد2015/9/13 ،

• قبل �ساعات من بدء االحتفال بعيد ر�أ�س ال�سنة العربية ,ت�أجج التوتر يف باحة امل�سجد الأق�صى
املبارك يف القد�س املحتلة ،حيث وقعت ا�شتباكات بني �شبان فل�سطينيني وقوات خا�صة من
ال�رشطة الإ�رسائيلية التي اقتحمت امل�سجد ،وقامت للمرة الأوىل بطرد حرا�س امل�سجد
الأردنيني .و�أ�سفرت اال�شتباكات عن �إ�صابة �أكرث من مئة من امل�صلني واملعتكفني املتواجدين
يف امل�سجد.94
• قال الناطق الر�سمي با�سم الرئا�سة الفل�سطينية نبيل �أبو ردينة �إن ال�سلطة الفل�سطينية تدين
“ب�شدة اقتحام جي�ش و�رشطة االحتالل للم�سجد الأق�صى املبارك واالعتداء على امل�صلني”،
م�شددا ً على �أن “القد�س ال�رشقية واملقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية خط �أحمر ،ولن نقف
مكتويف الأيدي �أمام هذه االعتداءات”.95
• نددت الف�صائل الفل�سطينية ،يف بيان �صدر عقب اجتماع عاجل �ض ّم  13ف�صيالً فل�سطينياً،
باالعتداءات واالقتحامات املتكررة من قبل جي�ش االحتالل وامل�ستوطنني لباحات امل�سجد
الأق�صى ،معتربة ذلك تطورا ً خطريا ً ي�أتي يف �سياق اجلرائم التي ترتكب بحق املقد�سات
واملواطنني الفل�سطينيني.
ونا�شدت الف�صائل قادة وعلماء و�شعوب الأمة حتمل م�س�ؤوليتها يف حماية امل�سجد الأق�صى،
وتوفري احلماية له وللمواطنني الفل�سطينيني وتعزيز �صمودهم يف مدينة القد�س.96

• قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ،يف بيان له� ،إن “�إ�رسائيل” �ستتخذ جميع
الإجراءات من �أجل احلفاظ على الو�ضع القائم وعلى ال�سالمة العامة يف امل�سجد الأق�صى.
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و�أ�ضاف نتنياهو �أن “من حقّ �إ�رسائيل ،ومن واجبها العمل �ض ّد امل�شاغبني الذين يخلون
بالنظام العام يف باحة امل�سجد الأق�صى ،وذلك من �أجل ال�سماح بحرية العبادة يف هذا املكان
املقد�س” ،وقال �إنه �سيعمل ب�رصامة �ض ّد �أولئك الذين ير�شقون احلجارة ،ويلقون الزجاجات
احلارقة والعبوات النا�سفة ،وي�ستخدمون �أي �أداة قتالية �أخرى داخل باحة امل�سجد الأق�صى.97
• حذر جمل�س اجلامعة العربية لوزراء اخلارجية ،يف بيان �صادر عن دورته الـ  ،144االحتالل
الإ�رسائيلي من مغبة متاديه يف ا�ستفزاز م�شاعر العرب وامل�سلمني حول العامل من خالل
ا�ستكمال خطته العدوانية وغري القانونية الرامية �إىل تغيري الو�ضع القانوين القائم للم�سجد
الأق�صى املبارك.98
الإثنني2015/9/14 ،

• اقتحم ما بني  150و� 170رشطيا ً �إ�رسائيليا ً امل�سجد الأق�صى و�سط �إطالق كثيف للقنابل
ال�صوتية والقنابل امل�سيلة للدموع .و�أدى االقتحام �إىل �إ�صابة فل�سطينيني اثنني بجروح.99
• قال منر ح ّماد ،امل�ست�شار ال�سيا�سي لرئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س� ،إن املجل�س
الوطني لن ُيعقد �إال داخل الوطن.100
• طالبت حنان ع�رشاوي ،ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،يف بيان �صحفي،
“املجتمع الدويل والعاملني العربي والإ�سالمي ،بتحمل م�س�ؤولياتهم والتدخل العاجل للجم
العدوان الإ�رسائيلي امل�ستفز واملتوا�صل بحق امل�سجد الأق�صى واملقد�سات الدينية و�أبناء
�شعبنا الأعزل يف القد�س”.101
•	�أكد نائب �سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية الفل�سطينية فتحي ال�شيخ خليل ،خالل م�ؤمتر
�صحفي� ،أن �أزمة الكهرباء وتقلي�ص برنامج التوزيع يف قطاع غزة لي�ست مالية ،و�إمنا تالعب
متعمد من هيئة البرتول يف احلكومة الفل�سطينية بكميات الوقود املطلوبة لغزة ،وا�ستغالل
لأيام �إغالق معرب كرم �أبو �سامل ،لإحداث حالة من البلبلة واالحتقان يف ال�شارع.102
• دعا الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان الأمم املتحدة للتحرك حيال انتهاكات “�إ�رسائيل”
للم�سجد الأق�صى .و�أ�شار �أردوغان ،خالل ات�صال هاتفي مع الأمني العام للأمم املتحدة
بان كي مون� ،إىل الزيادة امللحوظة ،يف الآونة الأخرية ،للم�ساعي الإ�رسائيلية املثرية للقلق،
لتق�سيم امل�سجد الأق�صى زمانيا ً ومكانياً .كما �أعرب �أردوغان ،خالل ات�صال هاتفي مع نظريه
الفل�سطيني حممود عبا�س ،عن ا�ستنكاره اقتحام ال�رشطة الإ�رسائيلية امل�سجد الأق�صى.103
• ا�ستقبل الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س
خالد م�شعل يف �أنقرة .و�أفاد مرا�سل وكالة الأنا�ضول �أن اللقاء املغلق بني الطرفني جرى يف
الق�رص الرئا�سي ،ودام نحو �ساعة.104
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• تبنى االحتاد الأوروبي رزمة من الإجراءات لدعم ال�سلطة الفل�سطينية بقيمة �إجمالية ت�صل
�إىل  88مليون يورو (نحو  99.73مليون دوالر) يف بع�ض الق�ضايا امللحة يف قطاع غزة
و�رشقي القد�س ،بالإ�ضافة �إىل دعم مبا�رش �إىل ال�سلطة الفل�سطينية.105
الثالثاء2015/9/15 ،

• بد�أ ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق حمادثات مع م�س�ؤولني بجهاز
املخابرات امل�رصية ،من �أجل بحث ق�ضية �أربعة خمطوفني من حركة حما�س بعد دخولهم
م�رص من معرب رفح.106
• قال الناطق با�سم حركة حما�س �سامي �أبو زهري ،يف ت�رصيح �صحفي� ،إن “الت�صعيد
الإ�رسائيلي يف امل�سجد الأق�صى �صباح �أم�س [الإثنني  ]2015/9/14يرقى �إىل مرتبة �إعالن
احلرب“ .وطالب �أبو زهري املجتمع الدويل بالتحرك لـ“وقف اجلرمية الإ�رسائيلية قبل
انفجار الو�ضع ب�أكمله”.107

• ذكرت �صحيفة معاريف العربية �أن رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو عقد اجتماعا ً
طارئا ً لقيادات �أمنية و�سيا�سية وق�ضائية لتحديد العقوبات ال�رسيعة التي ميكن فر�ضها على
را�شقي احلجارة وملقي الزجاجات احلارقة .وقال نتنياهو�“ :سنقوم بكل الإجراءات املمكنة
لإعادة ال�سالم �إىل القد�س و�ضواحيها”.108
• قال البيت الأبي�ض �إنه ي�شعر بالقلق ال�شديد �إزاء �أحداث “العنف” يف القد�س ،وقال املتحدث
با�سم البيت الأبي�ض جو�ش �أرني�ست �إنه من ال�رضوري على اجلانبني الفل�سطيني والإ�رسائيلي
“التحلي ب�ضبط النف�س” و“التخلي عن الأفعال والأقوال اال�ستفزازية”.109
• قال املبعوث الأممي اخلا�ص �إىل ال�رشق الأو�سط نيكوالي مالدينوف ،يف جل�سة جمل�س الأمن
الدويل� ،إن “الأمم املتحدة تكرر دعوتها (م�رص و�إ�رسائيل) للرفع الكامل جلميع معابر قطاع
غزة ،على النحو املتوخى يف قرار جمل�س الأمن ( 1860يف �سنة  ،)2009مع الو�ضع يف االعتبار
املخاوف الأمنية لكل من �إ�رسائيل وم�رص”.110
• قال والد ال�ضابط املفقود يف القطاع هدار غولدن �إن “حركة حما�س رف�ضت عر�ضا ً تقدم به
رجال �أعمال بتزويد غزة بالكهرباء فورا ً مقابل �إطالق اجلنود الإ�رسائيليني املحتجزين
لديها �أو جثثهم” ،و�أ�ضاف جولدن للقناة التلفزيونية العربية الثانية �أن “زيادة ح�صة
الكهرباء الوا�صلة للقطاع �ستتم فقط يف حال ت�سليم جثتي اجلندي �شا�ؤول �آرون وال�ضابط
هدار غولدن” .واتهم غولدن حما�س ب�أنها “ت�ستغل معاناة �سكان القطاع وتزيد من
معاناتهم” ،و�شدد على �أن “�إغراق غزة يف الظالم جاء ب�سبب حما�س ومواقفها”.111
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الأربعاء2015/9/16 ،

• قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو�“ :إننا نعلن احلرب على را�شقي احلجارة
وملقي الزجاجات احلارقة وامل�شاغبني” ،و�شدد على �أنه لن يقبل بـ“الأو�ضاع احلالية،
ونعتزم �إعطاء اجلنود و�أفراد ال�رشطة الو�سائل التي يحتاجون �إليها ليت�سنى لهم الرد ب�شكل
حازم و�صارم للغاية على را�شقي احلجارة وملقي الزجاجات احلارقة� .سنحدث تغيريات يف
تعليمات �إطالق النار و�سنفر�ض حدا ً �أدنى من العقوبات” .و�أ�شار نتنياهو �إىل �أن الإ�رسائيليني

لن يقبلوا بـ“هذه الظواهر ،لي�س فقط يف القد�س وطرقاتها ،بل �أي�ضا ً يف النقب واجلليل”.112
• قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س �إن “�إ�رسائيل” تقوم عمليا ً بتق�سيم امل�سجد
الأق�صى زمانيا ً ورمبا مكانيا ً بني اليهود وامل�سلمني ،م�ؤكدا ً �أن “التق�سيم الزماين واملكاين لن
مير على الإطالق” ،و�أن “القد�س خط �أحمر ولن ن�سمح بامل�سا�س بها” .ووعد عبا�س ب�أنه
�سيقدم مفاج�أة خالل رحلته املقبلة �إىل الأمم املتحدة ،م�ؤكدا ً �أنه �سيلقي “يف نهاية اخلطاب
قنبلة .ولن �أك�شف عن ماهية هذه القنبلة” .وعن مالب�سات ا�ستقالته �أ�شار عبا�س �إىل وجود
“طابور داخلي يحاول منعنا من الإبقاء على ج�سم املنظمة”.113
• ا�ستهجن �أحمد بحر ،النائب الأول لرئي�س املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني ،ما طرحه االحتالل
عرب و�سائل �إعالمه من عرو�ض قدمها حلركة حما�س تت�ضمن الإفراج عن الأ�رسى مقابل
الكهرباء لغزة .وقال بحر ،يف ت�رصيح �صحفي�“ ،إننا يف غزة م�ستعدون للعي�ش يف الظالم
مقابل �أن يرى �أ�رسانا نور احلرية ،ولن نرتاح حتى نبي�ض ال�سجون من الأ�رسى”.114
• قالت حركة حما�س ،يف بيان �صحفي� ،إن الهجمة التي ي�شنها االحتالل على امل�سجد الأق�صى
هي خال�صة تنفيذية خلطة و�ضعها حاخامات ال�صهاينة وحكامهم وقطعان م�ستوطنيهم،
م�ؤكدة �أن جهات عدة قد ُجندت من �أجل التغطية على خمطط التق�سيم .و�أ�ضافت احلركة
�أن من ميار�سون ال�ضغط على ال�شعب الفل�سطيني ومقاومته ويعملون على ت�شتيت جهد
باق وال
املقاومة وا�ستنزافها خدمة مل�صاحلهم لدى العدو ال�صهيوين هم واهمون ،فال العدو ٍ
هم باقون.115
• قال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خليل احلية �إن احلركة طرحت على الف�صائل
الفل�سطينية ر�ؤية متكاملة لرتتيب البيت الوطني الفل�سطيني .و�أكد احلية �أن امل�رشوع الوطني
يف خطر ،و�أن البيت الفل�سطيني ينهار ،داعيا ً الف�صائل الفل�سطينية �إىل �إعادة ترتيب البيت
الفل�سطيني والبحث عن حلول مل�شاكل غزة.116
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•	�أعلن ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح ورئي�س كتلتها الربملانية عزام الأحمد �أن الرئي�س
حممود عبا�س كلفه باالت�صال بحركة حما�س ،ا�ستكماالً الت�صاله برئي�س املكتب ال�سيا�سي
حلركة حما�س خالد م�شعل ،والتخاذخطوات عملية يف �إطار حتقيق امل�صاحلة ،الفتا ً النظر �إىل
�أن وحدة الفل�سطينيني �رشط �أ�سا�سي للدفاع عن القد�س وامل�سجد الأق�صى و�إنهاء االحتالل
الإ�رسائيلي.117
• قررت مدينة ركيا فيك ،عا�صمة �آي�سلندا ،مقاطعة الب�ضائع الإ�رسائيلية بالكامل
ولي�س فقط ب�ضائع امل�ستعمرات؛ احتجاجا ً على موا�صلة االحتالل الإ�رسائيلي للأرا�ضي
الفل�سطينية .واتخذ جمل�س ركيا فيك هذا القرار املقرتح من ع�ضو البلدية بيورك فلهمدوتر
 ،Björk Vilhelmsdóttirوذلك دعما ً للق�ضية الفل�سطينية ،لأن “�إ�رسائيل” توا�صل �سيا�سة
الف�صل العن�رصي �ض ّد ال�شعب الفل�سطيني.118
اخلمي�س2015/9/17 ،

• بد�أت قوات اجلي�ش امل�رصي يف �ضخّ املياه خالل القناة التي �أن�ش�أتها على طول احلدود بني
�سيناء وقطاع غزة ،وحتديدا ً يف املنطقة العازلة التي �أقامها اجلي�ش بعد تهجري الأهايل وهدم
املنازل .وجل�أ اجلي�ش �إىل حفر قناة مائية على حدود �سيناء مع قطاع غزة ،بطول ميتد �إىل  13كم،
وعمق يراوح بني � 8–6أمتار ،بح�سب رئي�س احتاد قبائل �سيناء �إبراهيم املنيعي.119
• طالبت �سلطة املياه الفل�سطينية يف قطاع غزة املنظمات الدولية والأممية باتخاذ ما يلزم من
�إجراءات من �أجل وقف و�إلغاء تنفيذ برك املياه التي يقوم اجلي�ش امل�رصي ببنائها على احلدود
اجلنوبية ملدينة رفح ،ملا ت�شكله من خطورة على خمزون املياه اجلوفية الفل�سطينية.120
• دعا �إيلي بن دهان ،نائب وزير الأمن الداخلي الإ�رسائيلي� ،إىل طرد را�شقي احلجارة
الفل�سطينيني ،وتهجريهم وعائالتهم �إىل خارج الأرا�ضي املحتلة .ونقلت القناة ال�سابعة يف
التلفزيون العربي عن ابن دهان قوله ب�أن “هذا هو احلل البديل وال �شك �أننا �سن�ضطر �إىل
ا�ستخدامه مرة واحدة على الأقل؛ فبعد �أن نطرد عائلة قام ابنها بر�شق حجر وقتل ،ف�إن هذا
�سريدع الآخرين”.121
• طالب رئي�س حزب “�إ�رسائيل بيتنا” �أفيجدور ليربمان بنيامني نتنياهو باال�ستقالة من
من�صبه على خلفية تدهور الأو�ضاع الأمنية يف القد�س خ�صو�صاً ،وتراجع النمو االقت�صادي.
و�أ�ضاف ليربمان �أنه “يجدر برئي�س احلكومة �أن يعتذر من مواطني �إ�رسائيل على الوعود
الكاذبة التي نرثها ،وبعد �أن يعتذر عليه �أن ي�ستقيل”.122
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• نا�شد ال�شيخ رائد �صالح الأردن بفر�ض �سيا�سة حقيقية على امل�سجد الأق�صى املبارك،
وال�ضغط لوقف االعتداءات �ض ّد حرا�س الأق�صى ،الذين هم موظفون لدى وزارة الأوقاف
الأردنية .و�أ�شار �صالح ،خالل مقابلة معه عرب برنامج “بال حدود” والذي تبثه قناة اجلزيرة،
�إىل �أن نحو  9,050عن�رصا ً �إ�رسائيليا ً قام باقتحام امل�سجد الأق�صى خالل الأ�شهر الثماين الأوىل
من �سنة 2015؛ ملمحا ً �إىل �أن االحتالل بد�أ ميهد لهدم قبة ال�صخرة و�إقامة الهيكل املزعوم.
و�أكد �صالح على �أن “�إ�رسائيل” حتارب كل الدعم املقدم للأق�صى ،حيث قامت ب�إغالق نحو
�أربعني جمعية حول العامل حملت على عاتقها دعم املقد�سيني ،حيث يعي�ش  %80منهم حتت
خط الفقر ،ونحو  %35منهم عاطلون عن العمل.123
•	�أعرب جمل�س الأمن الدويل عن قلقه البالغ �إزاء ت�صاعد التوتر يف القد�س .ودعا ،يف بيان له،
�إىل احلفاظ على الو�ضع التاريخي الراهن للم�سجد الأق�صى ،كما طالب بالوقف الفوري لكل
�أ�شكال العنف والتوتر يف حميط احلرم القد�سي .وحثّ جمل�س الأمن جميع الأطراف على
العمل بتعاون خلف�ض التوترات والعنف واالمتناع عن التحري�ض والأعمال اال�ستفزازية.124
• حذر املبعوث الأممي اخلا�ص �إىل ال�رشق الأو�سط نيكوالي مالدينوف من �أن حربا ً جديدة يف
وعب عن قلقه وقلق الأمم املتحدة من الت�صعيد الإ�رسائيلي الأخري
املنطقة �ستكون مدمرةّ ،
يف مدينة القد�س املحتلة ،معتربا ً �أن ما يجري يف القد�س “ي�شجع على التطرف” .وك�شفت
م�صادر ل�صحيفة احلياة عن �أن مالدينوف التقى خالل زيارته غزة ،لب�ضع �ساعات ،نائب
رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية ،للمرة الأوىل منذ توليه من�صبه يف �آذار/
مار�س .1252015
اجلمعة2015/9/18 ،

• منعت قوات االحتالل الإ�رسائيلي رئي�س الوزراء رامي احلمد اهلل ،ورئي�س جهاز املخابرات
العامة ماجد فرج ،ورئي�س جهاز الأمن الوقائي زياد هب الريح من دخول مدينة القد�س عرب
حاجز حزما.126
•	�أكد فريق الر�صد والتوثيق يف جمموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �أنه و ّثق �أكرث من
 3,022فل�سطينيا ً �سوريا ً ُتو ُّفوا ب�سبب احلرب الدائرة يف �سورية .حيث �أدى الق�صف �إىل
ا�ست�شهاد  1,043الجئا ً فل�سطينياً ،فيما ق�ضى  663الجئا ً ب�سبب اال�شتباكات ،وق�ضى حتت
التعذيب يف �سجون ومعتقالت النظام  415الجئا ً.127
•	�أعلن الهالل الأحمر الفل�سطيني �أن عدد امل�صابني بلغ  177م�صاباً ،يف ح�صيلة اعتداءات قوات
االحتالل الإ�رسائيلي� ،إثر م�سريات ومواجهات اندلعت يف عدة مناطق بال�ضفة الغربية ن�رصة
للأق�صى والقد�س.128
360

�أيلول� /سبتمرب 2015

• �شنت طائرات �إ�رسائيلية غارات على �شمال قطاع غزة �أعقبها دوي انفجارات ،وذلك بعد وقت
ق�صري من ق�صف زوارق �إ�رسائيلية مناطق يف بلدة بيت الهيا ،بعد جتدد �إطالق �صواريخ
باجتاه بلدات �إ�رسائيلية من القطاع.129
• قالت وزيرة العدل الإ�رسائيلية �إيليت �شاكيد �إنها �أجنزت تعديالً على القانون ي�سمح بفر�ض
عقوبات على �آباء القا�رصين الفل�سطينيني الذين �أدينوا ب�إلقاء احلجارة.130
• امتدح قائد �شعبة اال�ستخبارات يف البحرية الإ�رسائيلية امللقب “ي” ،ت�شديد البحرية امل�رصية
احل�صار املفرو�ض على قطاع غزة ومنع �أي عمليات تهريب �إليه عرب البحر .وقال امل�س�ؤول
الع�سكري يف مقابلة ل�صحيفة يديعوت �أحرونوت العربية� :إن هناك “�سيطرة كبرية للم�رصيني
على �سواحلهم ،وقد �أ�صبحوا �أكرث �رصامة يف البحر ،و�أحبطوا الكثري من حماوالت التهريب
�إىل قطاع غزة ،وتعليمات �إطالق النار لديهم خمتلفة عن تعليماتنا و�أكرث عدوانية” .وك�شف
“ي” عن �سماح “�إ�رسائيل” للبحرية امل�رصية بزيادة قواتها على ال�سواحل البحرية.131
• بد�أ اجلي�ش امل�رصي ب�ضخ كميات كبرية من مياه البحر يف �أنابيب عمالقة مددها يف وقت �سابق
على طول احلدود بني قطاع غزة وم�رص ،يف حماولة لتدمري �أنفاق التهريب �أ�سفل احلدود،
عرب �إغراقها.132
ال�سبت2015/9/19 ،

• قال ال�شيخ رائد �صالح ،رئي�س احلركة الإ�سالمية يف الداخل الفل�سطيني� ،إنه “يف حال ا�ستمرار
االنتهاكات الإ�رسائيلية ،ف�إنها قد ت�ؤدي �إىل قيام انتفا�ضة فل�سطينية ثالثة يف ال�ضفة الغربية
والقد�س” ،م�شريا ً �إىل �أن “�إ�رسائيل” تقوم بـ“التق�سيم الزماين واملكاين للم�سجد الأق�صى،
وفق خطط مدرو�سة ومعدة م�سبقا ً”.133
• تداول ن�شطاء عرب مواقع التوا�صل االجتماعي ت�سجيالً م�صورا ً لرئي�س ال�سلطة الفل�سطينية
حممود عبا�س وهو يفاخر ب�أنه �صاحب فكرة �إغراق حدود رفح باملياه ،حتى يتم بذلك تدمري
الأنفاق بني غزة وم�رص.
وكان عبا�س قد قال —خالل املقابلة التي �أجرتها معه قناة “البلد” امل�رصية يف �سنة —2014
�إنه مل يرتك منا�سبة �إال وطالب ب�إغالق الأنفاق �سواء ب�إغراقها باملياه �أو ببناء �سياج حديدي
على احلدود ،م�ؤكدا ً �سعيه احلثيث لتدمري الأنفاق.134
• تبنى تنظيم غري معروف ُيطلق على نف�سه ا�سم “�رسية ال�شهيد عمر حديد /بيت املقد�س”
امل�س�ؤولية عن �إطالق �صواريخ من قطاع غزة باجتاه الأرا�ضي الفل�سطيني التي حتتلها
“�إ�رسائيل” منذ �سنة .1351948
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• نقلت القناة ال�سابعة عن وزير الأمن الداخلي الإ�رسائيلي جلعاد �أردان قوله “�إن وجود
ال�رشطة بات ملمو�سا ً [يف امل�سجد الأق�صى] ،و�سنفعل كل ما ن�ستطيع من �أجل احلفاظ على
الهدوء ،فنحن ننوي احلفاظ على الو�ضع الراهن يف احلرم القد�سي ،لكن ما ر�أيناه يف الأيام
الأخرية هو حتويل احلرم �إىل م�ستودع للإرهاب“.136
• قالت �صحيفة يديعوت �أحرونوت العربية� ،إن الإدارة الأمريكية نقلت �إىل الهيئة
الأمنية الإ�رسائيلية خالل الأ�سبوع املا�ضي مبلغ  351مليون دوالر لدعم تطوير منظومة
القبة احلديدية ،و 268مليون دوالر للت�سلح ب�صواريخ حيت�س.137
الأحد2015/9/20 ،

• قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو�“ :إن احلجارة والزجاجات احلارقة هي
غينا يف الأيام الأخرية تعليمات �إطالق النار
�سالح فتاك ،وهي تقتل ،وقد قتلت ،ولذلك ّ
لأفراد ال�رشطة يف القد�س” ،و�أ�ضاف قائالً“ :واليوم �سن�سمح بتو�سيع رقعة القدرات املتاحة
لأفراد ال�رشطة مبا يتعلق ب�إحباط ر�شق احلجارة ،و�إلقاء الزجاجات احلارقة”.138
•	�أ�صدر قائد قوات الأمن الوطني الفل�سطيني ن�ضال �أبو دخان قرارا ً ب�إعفاء جمموعة من
ال�ضباط برتب عالية من مهامهم وحتويلهم لال�ستيداع الت�أديبي ،و�سجن �ضباط �آخرين
وت�أخري رتبهم ،على خلفية االعتداء ب�شكل وح�شي على فتى يف بيت حلم يف .1392015/10/18
• قال ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح حممد ا�شتية �إن “�إ�رسائيل” تريد �أن يبقى اتفاق �أو�سلو
�سقفا ً للحل ال�سيا�سي ،و�أنها مل تنفذ �أيا ً من االتفاقات املوقعة ،وتتهرب منها ملنع قيام دولة
فل�سطينية م�ستقبالً .و�أ�شار ا�شتية �إىل �أن ال�سلطة ب�شكلها احلايل ال تلبي احلد الأدنى من

احلق ال�سيا�سي لل�شعب الفل�سطيني ،و�أن حركة فتح �ستقاوم الأمر الواقع بال�سبل ال�شعبية
والدولية والر�سمية ،كونها حركة حترر وطني مل تنجز م�رشوعها بعد.140
•	�أكدت حركة حما�س رف�ضها للم�رشوع امل�رصي ب�إقامة برك للمياه املاحلة على طول حدود
قطاع غزة مع م�رص .وقال الناطق با�سم احلركة �سامي �أبو زهري ،يف ت�رصيح �صحفي� ،إن
امل�رشوع ميثل خطورة كبرية على املياه اجلوفية ،وتهديدا ً لعدد كبري من املنازل على اجلهة

الفل�سطينية ،م�شريا ً �إىل �أن احلركة �أجرت ات�صاالت ر�سمية مع القاهرة لوقف هذه اخلطوة،
�آملة اال�ستجابة لطلبها.141
• قال بنيامني نتنياهو ،رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي“ ،الإخوان امل�سلمون وحما�س واحلركة
الإ�سالمية ،وللأ�سف �أي�ضا ً ال�سلطة الفل�سطينية حتر�ض وتروج الأكاذيب حول امل�سجد
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الأق�صى” .و�شدد نتنياهو على �أنه “ال �أ�سا�س للأكاذيب التي ُتروج من قبل الإخوان وحما�س
وال�سلطة الفل�سطينية ك�أن �إ�رسائيل متنع ال�صالة يف الأق�صى �أو ت�سعى �إىل تدمري امل�ساجد”.142
• جدد  150م�ستوطنا ً �إ�رسائيليا ً اقتحاماتهم ل�ساحات امل�سجد الأق�صى بحماية ال�رشطة
الإ�رسائيلية.143
الإثنني2015/9/21 ،
•

•

•

•

•
•

قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س خالل حفل ت�سلمه ميدالية بلدية باري�س:
“�أيادينا ممدودة لل�سالم ،وال�سالم الذي نن�شده ونعمل من �أجله لي�س لنا وحدنا ،و�إمنا هو
لنا وجلرياننا الإ�رسائيليني ،ولكل �شعوب ودول اجلوار ،فبال�سالم القائم على احلق ،والعدل،
والقانون ،واالحرتام ،والثقة املتبادلة� ،سنكون جميعا ً رابحني ،ففي هذا م�صلحة لأجيالنا
احلا�رضة والقادمة جميعا ً”.144
قالت بلديات ووزارات وم�ؤ�س�سات حكومية يف قطاع غزة� ،إن اخلندق املائي الذي ي�شقه
اجلي�ش امل�رصي على طول ال�رشيط احلدودي ي�شكل “خطرا ً بيئيا ً و�إن�شائيا ً” ،على املنطقة.
وذكر رئي�س بلدية مدينة رفح �صبحي ر�ضوان ،خالل م�ؤمتر �صحفي� ،أن اخلندق املائي
الذي يقيمه اجلي�ش امل�رصي ،هو عبارة عن �أنابيب بقطر � 24إن�ش (نحو � 60سم) ،وتبعد عن
ال�رشيط احلدودي نحو 100م.145
اتهم م�شري امل�رصي ،القيادي يف حركة حما�س ،ال�سلطات امل�رصية بالعمل على “�إغراق قطاع
غزة” .وقال امل�رصي ،خالل وقفة ت�ضامنية مع الفل�سطينيني املختطفني الأربعة يف م�رص،
“مل�صلحة من تغرق حدود غزة ويختطف �أبنا�ؤها على �أر�ض عربية ،بينما ُيعامل العدو
معاملة جيدة؟ حلم رابني بغرق غزة يتحقق وهو يف قربه ،لكن ب�أيد عربية”.146
التقى الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني  Vladimir Putinيف مو�سكو رئي�س الوزراء
الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ملناق�شة النزاع يف �سورية .وقال نتنياهو �إنه “كان من املهم جدا ً
�أن �آتي �إىل هنا من �أجل تو�ضيح �سيا�ستنا ،واحلر�ص على �أال يح�صل �أي �سوء تفاهم بني
قواتنا” .وقال نتنياهو �إن رو�سيا و“�إ�رسائيل” �ستن�سقان �أعمالهما الع�سكرية يف �ش�أن �سورية
لتجنب تبادل �إطالق النار يف �شكل غري مق�صود ،و�أ�شار �إىل �أنه اتفق مع بوتني “على �آلية ملنع
حدوث �سوء تفاهم”.147
قال مركز كيوبر�س �إن بلدية االحتالل يف القد�س �أق ّرت م�رشوع تغيري الأ�سماء العربية لل�شوارع
والأحياء يف �رشق املدينة وا�ستبدالها ب�أخرى عربية ،وذكر �أن عددها بلغ  800ا�سم.148
قال مركز كيوبر�س �إنه منذ كانون الثاين /يناير وحتى  2015/9/20اقتحم � 9,954إ�رسائيليا ً
امل�سجد الأق�صى ،وهم على النحو التايل 8,391 :م�ستوطناً 921 ،عن�رصا ً من خمابرات
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االحتالل 335 ،جنديا ً بلبا�س ع�سكري� 307 ،إ�رسائيليني �آخرين .ولفت النظر �إىل �أنه ّ
مت خالل
الفرتة ذاتها ت�سجيل نحو  277حالة اعتقال من داخل امل�سجد الأق�صى �أو عند بواباته ،انتهت
�أغلبها بقرارات �إبعاد عن الأق�صى ملدد ترتاوح بني �أ�سبوعني �إىل �ستة �أ�شهر.149

• ا�ستقبل الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان ،يف الق�رص الرئا�سي ب�إ�سطنبول ،وفدا ً من
الأع�ضاء العرب يف الكني�ست الإ�رسائيلي .وا�ستغرق اللقاء ،الذي ّ
مت بعيدا ً عن و�سائل
الإعالم� ،أكرث من �ساعتني .ووفقا ً مل�صادر يف الرئا�سة الرتكية ،فقد �ض ّم وفد �أع�ضاء الكني�ست:
�أحمد الطيبي ،وجمال زحالقة ،وطالب �أبو عرار ،و�أ�سامة ال�سعدي.150

• و�صف الداعية ال�سعودي ال�شيخ عو�ض القرين تنفيذ اجلي�ش امل�رصي مل�رشوع القناة املائية
بني غزة وم�رص بـ“الإجراء اخلياين الإجرامي” ،داعيا ً ال�سعودية �إىل التحرك لإنهاء هذه
امل�أ�ساة “التي ال حتتمل ت�أجيالً” .ور�أى القرين �أن النظام امل�رصي بفعلته هذه �أ�صبح �أداة
وخملبا ً قذرا ً لـ“�إ�رسائيل” �ض ّد قطاع غزة.151

• ح ّول البنك الدويل مبلغا ً مقداره  25مليون دوالر ،مقدما ً من الرنويج واململكة املتحدة،

لل�سلطة الفل�سطينية ،من �أموال ال�صندوق االئتماين للخطة الفل�سطينية للإ�صالح والتنمية.152

الثالثاء2015/9/22 ،

• حذر رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س من خماطر اندالع “انتفا�ضة ال نريدها”،
يف حال ا�ستمرار االنتهاكات واالعتداءات الإ�رسائيلية بحق امل�سجد الأق�صى املبارك .وقال
عبا�س ،خالل م�ؤمتر �صحفي م�شرتك مع الرئي�س الفرن�سي فران�سوا هوالند ،يف ق�رص
الإليزيه�“ ،إن ما يجري يف منتهى اخلطورة ،وال نريد له �أن ي�ستمر لأنه �إذا ا�ستمر ف�إن البديل
هو الفو�ضى ،والبديل هو انتفا�ضة ال نقبلها وال نريدها .لذلك علينا �أن نطالب نتنياهو وقف
هذه االنتهاكات التي جتري يف القد�س وبالتايل �أن يوقف اال�ستيطان الذي يعترب غري �رشعي
بلغة جميع العامل ،لنهيئ الظروف للمفاو�ضات”.153
• ر�أى الرئي�س الإ�رسائيلي ر�ؤوفني ريفلني �أن بناء الثقة بني اليهود والفل�سطينيني هو �ضمان
ال�ستمرار وجود اليهود يف “البالد” وم�ستقبلهم .وكتب ريفلني يف ر�سالة وجهها �إىل فعالية
ي�شارك فيها فتية يهود وفل�سطينيني يف القد�س� :إن “االعتناء بالعالقات بني اليهود والعرب
يجب �أن تكون الهم املركزي ال�سيا�سي والعام والإعالمي و�أي �شيء �أقل من ذلك لي�س �إال
�إهمال وتخ ٍّل من جانبنا عن م�ستقبلنا وم�ستقبل �أوالدنا”.154

•	�أفاد نادي الأ�سري الفل�سطيني ب�أن عدد املعتقلني يف مدينة القد�س و�صل �إىل  150مواطنا ً
ومواطنة ،خالل ع�رشة �أيام ،غالبيتهم من القا�رصين والأطفال.155
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•	�أكد في�صل املقداد ،نائب وزير اخلارجية ال�سوري� ،أنه لي�س هناك �أي قرار �سوري مينع
الفل�سطينيني من ال�سفر والتحرك داخل الأرا�ضي ال�سورية وخارجها .و�أفادت وكالة الأنباء
ال�سورية (�سانا) �أن كالم املقداد جاء خالل ا�ستقباله مدير الدائرة ال�سيا�سية ملنظمة التحرير
الفل�سطينية �أنور عبد الهادي.156
• �أ�صدر وكيل وزارة الرتبية والتعليم بحكومة الإنقاذ الوطني يف ليبيا خالد رزق قرارا ً يقت�ضي
مبوجبه معاملة الطلبة الفل�سطينيني �أ�سوة بالطلبة الليبيني يف الت�سجيل باملدار�س احلكومية،
مع الت�أكيد على جمانية التعليم.157
• قال املر�صد الأورومتو�سطي حلقوق الإن�سان ،يف تقري ٍر له� ،إن االنتهاكات الإ�رسائيلية
والتحري�ض بحق امل�سجد الأق�صى ت�صاعدت ب�شكل كبري خالل �سنة  .2015وقال املر�صد
�إن ال�سلطات الإ�رسائيلية اتخذت منذ بداية �سنة  2015وحتى نهاية �شهر �آب� /أغ�سط�س 2015
قرارات ب�إبعاد  227مقد�سيا ً عن امل�سجد الأق�صى ،واعتقلت � 255آخرين من �ساحات امل�سجد
وعلى مداخله .و�أو�ضح التقرير �أن عدد اليهود الذين زاروا باحات امل�سجد الأق�صى يف
�سنة  2014بلغ ما يقرب من � 11ألف يهودي ،بزيادة بن�سبة  %28عن �أولئك الذين جا�ؤوا
لزيارته �سنة  ،2013وتقريبا ً �ضعف عدد الزوار اليهود �سنة  .2009وقال املر�صد �إن عدد
امل�ستوطنني الذين دخلوا �ساحات امل�سجد الأق�صى على مدار الثمانية �أ�شهر الأوىل من
�سنة  2015بلغ قرابة  7,200م�ستوطن ،رافقهم � 820ضابطا ً وجنديا ً �إ�رسائيليا ً.158
• حثّ وزير الداخلية الإ�رسائيلي ال�سابق جدعون �ساعر  ،Gideon Sa’arوهو الرجل الثاين يف
حزب الليكود ،على تق�سيم �سورية �إىل دويالت وفق املكونات العرقية واملذهبية املختلفة؛
ويف مقال ن�رشه موقع يديعوت �أحرنوت ،و�شاركه يف �إعداده جابي �سيبوين ،Gabi Siboni
الباحث يف معهد �أبحاث الأمن القومي الإ�رسائيلي� ،أو�ضح �أنه بالإمكان تد�شني �أربع دويالت:
كردية يف ال�شمال ،وعلوية يف الغرب ،ودرزية يف ال�رشق واجلنوب ،و�سنية يف الو�سط .و�شدد
�ساعر و�سيبوين على �أن تطبيق هذا املقرتح يحقق مطلبا ً ا�سرتاتيجيا ً لـ“�إ�رسائيل” ،يتمثل يف
منع احلركات الإ�سالمية ال�سنية يف �سورية من الو�صول �إىل احلكم فيها.159
الأربعاء2015/9/23 ،

• قال �أحمد بحر ،النائب الأول لرئي�س املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني� ،إن الهدف من اختطاف
ال�شبان الفل�سطينيني الأربعة ،قبل �أكرث من �شهر يف �شبه جزيرة �سيناء ،هو الوقيعة بني
الفل�سطينيني وامل�رصين ،م�ؤكدا ً �أن ال�سلطات امل�رصية تتحمل م�س�ؤولية اختطافهم لأن
العملية متت على �أر�ضهم.160
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• وجه املر�شد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي ،نداء �إىل احلجاج الذين بد�أوا بالتوافد �إىل
مكة املكرمة لأداء منا�سك احلج� ،أكد فيه �أن جرائم “�إ�رسائيل” التي بلغت ممار�ساتها العدوانية
يف فل�سطني “ذروة ال�شقاء واخلبث” ،و�إ�ساءتها املتكررة ُ
حلرمة امل�سجد الأق�صى ،واال�ستهانة
ب�أرواح الفل�سطينيني وممتلكاتهم ،ت�شكل جميعها الق�ضية الأوىل جلميع امل�سلمني.161
اخلمي�س2015/9/24 ،

• طالب نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية م�رص ب�إيقاف م�رشوع
القناة املائية على طول حدودها مع القطاع .وخاطب هنية م�رص ،خالل خطبة عيد الأ�ضحى،
بالقول�“ :أوقفوا هذا امل�رشوع الذي ي�رض بتاريخ م�رص وب�شعبها ،ف�ضالً عن ال�رضر الذي
يلحقه بالبيئة واملياه” ،وقال “نحن نريد مل�رص �أن تكون �سيدة الأمة يف حترير امل�سجد الأق�صى”.
ولفت هنية النظر �إىل �أن غزة التي تدافع عن الأمة جديرة ب�إعادة الإعمار وفك احل�صار وفتح
املعابر ،ال ب�إن�شاء قناة مائية تعزل قطاع غزة.162
•	�أعلن مكتب رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي �أن املجل�س الوزاري امل�صغر لل�ش�ؤون ال�سيا�سية
والأمنية �سمح بـتو�سيع ال�صالحيات املمنوحة لقوى ال�رشطة والأمن الإ�رسائيلية لإطالق
الر�صا�ص احلي على را�شقي احلجارة .وتبنى �أع�ضاء املجل�س بالإجماع اخلطة التي عر�ضها
رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو لقمع را�شقي احلجارة ،وتت�ضمن تغيري قواعد �إطالق النار
وجعلها �أكرث مرونة.163
•	�أقام جهاز املو�ساد الإ�رسائيلي احتفاالً خا�صا ً مبرور  65عاما ً على �إن�شائه ،بح�ضور رئي�س
احلكومة بنيامني نتنياهو ،ورئي�س اجلهاز احلايل تامري باردو  .Tamir Pardoوك�شف رئي�س
اجلهاز �أن  %40من عاملي املو�ساد هم من الن�ساء ،و�أن  %24منهن ي�شغلن منا�صب رفيعة.
و�أ�شار باردو �إىل �أن  %23من عمال املو�ساد ترتاوح �أعمارهم بني  32–22عاما ً.164

اجلمعة2015/9/25 ،

• طالب املراقب الدائم لدولة فل�سطني لدى الأمم املتحدة يف نيويورك ريا�ض من�صور ،خالل
كلمة فل�سطني �أمام وزراء و�سفراء الدول الـ � ،134أع�ضاء جمموعة الـ  77وال�صني ،على هام�ش
اجتماعات اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،الدول الأع�ضاء يف املنظمة الدولية للعمل على اتخاذ
�إجراءات �سيا�سية واقت�صادية �صارمة �ض ّد امل�ستعمرات وب�ضائعها.165
• نفت كتائب الق�سام �أن تكون قد اتخذت �إجراءات �أدت �إىل �إقالة امل�س�ؤول عن �شعبة اال�ستخبارات
�أبو ر�ضوان دباب�ش .وو�صفت الكتائب ،يف بيان لها ،ال�شبكة الإخبارية التي ن�رشت التقرير،
والذي �أ�شار �إىل ف�صل دباب�ش من من�صبه ،بـ“امل�شبوهة”.166
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• ما �إن �أعلن جهاز ال�شاباك عن اعتقال �أربعة �شبان من بلدة �صور باهر ب�رشقي القد�س بزعم
الت�سبب بقتل م�ستوطن فقد ال�سيطرة على �سيارته بعد ر�شقها باحلجارة يف ،2015/9/14
حتى تعالت الأ�صوات الإ�رسائيلية الر�سمية التي تطالب بـ“�إعدامهم”؛ حيث دعا وزير
الزراعة �أوري �أريل �إىل تطبيق عقوبة “الإعدام” باعتبارها “�أف�ضل عقوبة رادعة” ملن و�صفهم
بـ“القتلة” .وقال رئي�س حزب “�إ�رسائيل بيتنا” �أفيجدور ليربمان �إنه يتوجب على املحكمة
�إ�صدار حكم “الإعدام” بحقهم .كما دعا رئي�س حزب العمال �إ�سحق هرت�سوغ �إىل �إنفاذ القانون
وتطبيقه بالكامل �ضد من و�صفهم بـ“الإرهابيني القتلة”.167
• التقى رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو مع الرئي�س الإ�رسائيلي ر�ؤوفني ريفلني
يف ديوان الرئي�س الإ�رسائيلي .وهذا اللقاء هو الأول بني االثنني بعد قطيعة ا�ستمرت �أكرث من
�شهرين ،ح�سبما �أفاد ريفلني نف�سه يف مقابالت �صحفية �سابقة.168
ال�سبت2015/9/26 ،

• دافع الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي عن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها بالده على
احلدود مع قطاع غزة .وقال ال�سي�سي ،وفق ما جاء يف بيان للرئا�سة� ،إن الإجراءات التي
تتخذها م�رص من �أجل ت�أمني حدودها ال�رشقية تت ّم بتن�سيق كامل مع ال�سلطة الفل�سطينية،
وال ميكن �أن ت�رض الأ�شقاء الفل�سطينيني بقطاع غزة .و�أكد �أن هذه الإجراءات تهدف �إىل حماية
احلدود امل�رصية واملحافظة على الأمن القومي امل�رصي والفل�سطيني .كما �شدد ال�سي�سي
على �رضورة عودة ال�سلطة الفل�سطينية لقطاع غزة و�إ�رشافها على املعابر ،م�ؤكدا ً على �أن ذلك
�سيكون له �أثر كبري يف انتظام فتحها.
واقرتح ال�سي�سي تو�سيع دائرة ال�سالم مع “�إ�رسائيل” لت�شمل عددا ً �أكرب من الدول العربية،
وطالب ،يف حوار مع �أ�سو�شيتد بر�س ) ،Associated Press (APبتكثيف اجلهود من �أجل
التو�صل �إىل حل للق�ضية الفل�سطينية.
غري �أن عالء يو�سف ،املتحدث الر�سمي با�سم الرئا�سة امل�رصية ،قال �إن الرتجمة ال�صحفية
التي ّ
مت تداولها لن�ص حديث ال�سي�سي مع وكالة �أ�سو�شيتد بر�س غري دقيقة ،فيما يتعلق
باجلزء اخلا�ص بعملية ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط.169
•	�أكدت اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني �أن �سماح ما ُي�سمى جمل�س االحتالل امل�صغر بـتو�سيع
ال�صالحيات املمنوحة لقوى ال�رشطة والأمن لإطالق الر�صا�ص احلي على را�شقي احلجارة
هو حلقة جديدة من حلقات “الإرهاب ال�صهيوين” املنظم �ض ّد ال�شعب الفل�سطيني .وقالت
اجلبهة ،يف بيان �صحفي� ،إن “تو�سيع االحتالل دائرة عدوانه من خالل �إقراره هذه القوانني
التي ت�ستهدف بالدرجة الأ�سا�سية الأطفال والفتية هي ه�سترييا و�صلت ح ّد اجلنون”.170
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الأحد2015/9/27 ،

• قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،يف ت�رصيحات لتلفزيون فل�سطني� ،إن على
العامل كله �أن ينتبه ملا يجري يف امل�سجد الأق�صى واملخاطر املرتتبة على ذلك ،م�شريا ً �إىل �أن
ا�ستمرار االعتداءات الإ�رسائيلية على امل�سجد الأق�صى ميكن �أن ي�ؤدي �إىل كوارث .واتهم
عبا�س “�إ�رسائيل” ب�أنها “تريد حتويل الق�ضية من �سيا�سية �إىل دينية” .171
•	�أظهرت بيانات �صادرة عن وزارة املالية الفل�سطينية �أن اخلزينة تلقت  %28فقط مما توقعته
احلكومة من منح مالية وم�ساعدات خالل ال�شهور الثمانية الأوىل من �سنة .1722015
• قال عبا�س زكي ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح �إنه �آن الأوان الرتداد كل من كان مع عملية
ال�سالم واتفاق �أو�سلو عن هذه العملية الفا�شلة ،واالنطالق نحو ا�سرتاتيجية جديدة ملواجهة
ا�ستحقاقات املرحلة املقبلة ،و�أ�ضاف زكي �أنه يجب االرتداد عن اتفاق �أو�سلو بعدما تبني �أن
“�إ�رسائيل” �سلكت �سلوك املماطلة والت�سويف والتهرب من هذا االتفاق “امل�ش�ؤوم” .و�أ�ضاف
زكي قائالً“ :هذا ما ناق�شناه بكل �رصاحة يف اجتماعات اللجنة املركزية حيث قلنا لن ن�ص ّوب
م�سار العملية ال�سلمية ،بل املطلوب عدم التعامل معها ،وبالتايل يجب الدفع بكل ما كان م�ؤجالً،
ومن هنا قال �أبو مازن �سوف �أترك مواقعي ا�ستجابة لهذا التوجه”.173
• رحب رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو بدعوة الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي
�إىل تو�سيع دائرة ال�سالم مع “�إ�رسائيل” لت�شمل دوالً عربية �أخرى.174
• قالت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين الفل�سطينية �إنها �سجلت �أكرث من � 90ألف حالة اعتقال
بحق الفل�سطينيني منذ بدء انتفا�ضة الأق�صى يف .1752000/9/28
• قال احتاد العمال يف قطاع غزة �إن احل�صار الإ�رسائيلي املفرو�ض على القطاع للعام الثامن
على التوايل وما خلفه العدوان الأخري �صيف  ،2014رفعا عدد العاطلني �إىل � 213ألفاً ،من �أ�صل
� 330ألف عامل ،م�شرياً ،يف بيان له� ،إىل �أن ن�سبة الفقر يف �صفوف ه�ؤالء ناهزت .176%70
• �سلمت ال�رشطة الفل�سطينية �أربعة من �أفراد اجلي�ش الإ�رسائيلي دخلوا �أرا�ضي ال�سلطة
الفل�سطينية عن طريق اخلط�أ .وقالت الإذاعة الإ�رسائيلية الر�سمية �إن “اجلنود الأربعة كانوا
يحملون �سالحهم ال�شخ�صي”.177
الإثنني2015/9/28 ،

•	�أكد ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين� ،أمري دولة قطر يف كلمة �ألقاها ،يف اجلمعية العامة للأمم
املتحدة ،على �رضورة التو�صل �إىل حل �رسيع للنزاع الإ�رسائيلي الفل�سطيني .و�أ�شار ال�شيخ
متيم �إىل �أن حتقيق ت�سوية عادلة ودائمة تنهي االحتالل الإ�رسائيلي للأرا�ضي الفل�سطينية
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و�إقامة الدولة الفل�سطينية يحتاج �إىل �رشيك �إ�رسائيلي لل�سالم .غري �أنه لفت االنتباه �إىل عدم
وجود �رشيك �إ�رسائيلي ل�سالم عادل حالياً ،وال حتى لت�سوية ،داعيا ً �إىل عدم التهرب من
الواجب الدويل جتاه “�آخر م�س�ألة ا�ستعمارية مفتوحة يف التاريخ”.178
• قال رئي�س الوزراء الفل�سطيني رامي احلمد اهلل �إنه على الرغم من “كل املحاوالت لف�صل
قطاع غزة� ،سنبقى نحاول حتى ترجع غزة �إىل ال�رشعية ،ولن تقام دويلة هناك وال دولة،
ولن يكون هناك ال ميناء وال مطار يف قطاع غزة ،والتزامنا يف غزة مطلق ومبدئي ولن نتخلى
عنها و�سنبقى نحاول مهما كلف الأمر” .وك�شف احلمد اهلل ،يف حوار مع �صحيفة احلدث
الفل�سطيني الإلكرتونية ،عن وجود جتاوزات �إدارية ومالية يف  1,082منظمة وم�ؤ�س�سة غري
حكومية من بني  2,882م�ؤ�س�سة يف ال�ضفة الغربية ،وذكر �أنه ا�ستنادا ً �إىل تقرير وزارة الداخلية
ف�إن هناك  500م�ؤ�س�سة غري فاعلة على الإطالق .كما �أ�شار احلمد اهلل �إىل وجود ح�صار عربي
مايل غري معلن مفرو�ض على ال�سلطة الفل�سطينية.179
•	�أعرب �أمني �رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية �صائب عريقات عن خيبة �أمله
من “�إهمال” الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما للمو�ضوع الفل�سطيني يف خطابه �أمام اجلمعية
العامة للأمم املتحدة .وت�ساءل عريقات يف بيان ،عما �إذا كان الرئي�س �أوباما “يعتقد �أن ب�إمكانه
هزمية تنظيم داع�ش والإرهاب� ،أو حتقيق الأمن واال�ستقرار يف منطقة ال�رشق الأو�سط
بتجاهله ال�ستمرار االحتالل الإ�رسائيلي واال�ستيطان الإ�رسائيلي واالعتداءات الإ�رسائيلية
املتوا�صلة على امل�سجد الأق�صى؟”.180
• قال النائب يف املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني عن كتلة التغيري والإ�صالح �إ�سماعيل الأ�شقر
“�إن الرئي�س حممود عبا�س �أ�صبح ي�شكل عبئا ً على ال�شعب الفل�سطيني” ،ور�أى �أن “اخلطورة
يف �ضلوعه يف �إغراق الأنفاق برفح ،هو �إعطاء ذريعة للنظام امل�رصي بخنق غزة و�إغراقها
وتدمريها” .و�شدد الأ�شقر على “�أن كل الأزمات والكوارث التي يعاين منها ال�شعب
الفل�سطيني وق�ضيته وراءها االحتالل ثم حممود عبا�س ،والتي كان تواط�ؤه مع ال�سلطات
امل�رصية وطلبه ب�إغراق احلدود بني فل�سطني وم�رص مبياه البحر”.181
•	�أكد ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية �أحمد جمدالين تعر�ض القيادة
الفل�سطينية ل�ضغوط �أمريكية مبا�رشة وغري مبا�رشة يف حماولة لإحياء م�سار جديد من
املفاو�ضات بني اجلانبني الفل�سطيني والإ�رسائيلي.182
• قال القيادي يف حركة حما�س �صالح الربدويل� ،إن ت�شديد احل�صار على قطاع غزة و�إغراق
�أنفاقها مع م�رص باملياه ي�شكل �رضبات موجعة يف قلب ال�شعب الفل�سطيني ومقاومته ،لكنها
لي�ست قاتلة .وقال الربدويل “للأ�سف ال�شديد فقد ت�أكد بالدليل الآن �أن �إغراق الأنفاق باملياه
هي فكرة عبا�س وحلم دولة االحتالل قبله”.183
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اليوميات الفل�سطينية
• اقتحم  150جنديا ً �إ�رسائيليا ً مدعمني مبدرعة باحة امل�سجد الأق�صى —لأول مرة منذ احتالله
يف �سنة  —1967يف حماولة لإخراج املعتكفني واملرابطني فيه قبيل موعد اقتحام اليهود
للم�سجد مبنا�سبة عيد العر�ش اليهودي (ال�سوكوت) .184Sukkot
• قالت رئي�سة الربازيل ديلما رو�سيف  ،Dilma Rousseffيف كلمتها �أمام اجلمعية العامة
للأمم املتحدة� ،إنه مل يعد بالإمكان احتمال اال�ستيطان الإ�رسائيلي يف ال�ضفة الغربية.
و�أ�ضافت رو�سيف �أنه ال ميكننا ال�صرب �أكرث على قيام دولة فل�سطني ،وال ميكننا ّ
غ�ض النظر
عن امل�ستعمرات يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،م�ؤكدة �أنه ال ميكن التهاون يف م�س�ألة تو�سيع
امل�ستعمرات.185

• قال تقرير للبنك الدويل �إن الفل�سطينيني يزدادون فقرا ً لل�سنة الثالثة على التوايل ،م�شريا ً �إىل �أن
م�ستوى �أداء االقت�صاد الفل�سطيني �سوف يبقى �أدنى من طاقاته الكامنة �إىل �أن يت ّم �إبرام اتفاق
�سالم ،غري �أنه ا�ستدرك �أن من املمكن لالقت�صاد الفل�سطيني جتاوز التّوقعات املفرت�ضة،
حتّى من دون �إبرام �صفقة �سالم نهائية� ،إذا ما جرى تنفيذ االتفاقات النّافذة ،ورفع القيود
املفرو�ضة .و�أ�شار التقرير �إىل �أن ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي �آخ ٌذ يف
االنكما�ش منذ �سنة  ،2013وذكر �أن م�ستويات البطالة مرتفعة ،وال �سيّما يف �أو�ساط ّ
ال�شباب

يف قطاع غزة ،حيث تتجاوز  ،%60و�أن  %25من الفل�سطينيني يعي�شون يف الفقر.186
الثالثاء2015/9/29 ،

• دانت احلكومة الفل�سطينية الت�صعيد الإ�رسائيلي املتوا�صل يف مدينة القد�س عموماً ،وامل�سجد
الأق�صى خ�صو�صا ً.187
•	�أكدت حركة حما�س �أن عوامل االنتفا�ضة قائمة و�أدواتها حا�رضة ،و�أن “زيت ا�شتعالها” ال
يفارق القلوب ،وحذرت “�إ�رسائيل” من العبث بامل�سجد الأق�صى .وقالت احلركة ،يف بيان لها،
�إن م�س�ألة اندالع انتفا�ضة جديدة �ض ّد “�إ�رسائيل” هي “م�س�ألة حلظات زمانية” يتبدل فيها
كل �شيء ،وقالت “لن يوقف االنفجا َر ت�آمر وال تواط�ؤ وال عربدة وال قوة” .وقالت حما�س
“�إن ح�سم املعركة ،وال�سيطرة على امل�سجد الأق�صى ،لي�س بالأمر الهني ،ولن مير مرور
الكرام دون �أن يعود ال�شعب الفل�سطيني املنهكة قواه يف ال�ضفة وغزة والقد�س وال�شتات �إىل
االنتفا�ضة من جديد”.188
• حذرت كتائب الق�سام ،يف ت�رصيح لها ،من �أن امل�سا�س بامل�سجد الأق�صى �سي�ؤدي �إىل “انفجار
ال ميكن تقدير قوته وتبعاته”.189
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• �أظهرت نتائج ا�ستطالع للر�أي العام �أن امل�رصيني يرون �أن “�إ�رسائيل” هي العدو الأكرب
بالن�سبة �إىل بالدهم ،تليها مبا�رشة الواليات املتحدة الأمريكية .وك�شف اال�ستطالع �أن
“�إ�رسائيل” جاءت ك�أكرث الدول عداوة مل�رص حيث ح�صلت على  88نقطة ،وح�صلت الواليات
املتحدة على  37نقطة.190
الأربعاء2015/9/30 ،

•	�أعلن رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،يف خطابه �أمام الدورة الـ  70للجمعية العامة
للأمم املتحدة يف نيويورك� ،أن اجلانب الفل�سطيني ال ميكنه اال�ستمرار بااللتزام باالتفاقيات
املوقعة مع “�إ�رسائيل” ،ما دامت هذه الأخرية م�رصة على عدم االلتزام بها ،وترف�ض وقف
اال�ستيطان والإفراج عن الأ�رسى ،وعلى “�إ�رسائيل” �أن تتحمل م�س�ؤولياتها كافة ك�سلطة
احتالل ،لأن الو�ضع القائم ال ميكن ا�ستمراره.191
• و�صف مكتب رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو كلمة الرئي�س الفل�سطيني حممود
عبا�س �أمام اجلمعية العامة للأمم املتحدة بـ“املليئة بالأكاذيب“ .وقال مكتب نتنياهو ،يف بيان
له� :إن كلمة عبا�س “ت�شجع على التحري�ض والعنف يف ال�رشق الأو�سط” .و�أ�ضاف البيان �أن
“�إ�رسائيل تتوقع من رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية� ،أن يت�رصف ب�شكل يتحلى بامل�س�ؤولية ،لذلك
عليه �أن يقبل دعوة رئي�س الوزراء ال�ستئناف التفاو�ض املبا�رش دون �رشوط م�سبقة”.192
• طالبت حركة حما�س رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س بالإعالن احلا�سم عن موت
اتفاق �أو�سلو و�سحب االعرتاف بالعدو ال�صهيوين ،حتى تتحقق م�صداقية �إعالنه عدم
االلتزام باالتفاقات املوقعة مع الكيان الإ�رسائيلي .وقالت احلركة ،يف بيان �صحفي� ،إنه
على عبا�س وقف التن�سيق الأمني فوراً ،و�إطالق يد املقاومة يف ال�ضفة ،داعية �إياه �إىل وقف
االعتقاالت ال�سيا�سية ،والإفراج الفوري عن كافة املعتقلني .وطالبت حما�س رئي�س ال�سلطة
بالتطبيق الفوري لبنود امل�صاحلة ،والبدء باجتماع الإطار القيادي امل�ؤقت ملنظمة التحرير،
وت�شكيل حكومة وحدة وطنية ،ورفع احل�صار عن غزة .كما دعت احلركة عبا�س �إىل التوجه
فورا ً �إىل حمكمة اجلنايات الدولية ملالحقة جمرمي احلرب ال�صهاينة.193
• قال وزير الأمن الداخلي الإ�رسائيلي جلعاد �أردان �إن “�إ�رسائيل” تدر�س �إمكانية �إ�صدار �أوامر
�إبعاد واعتقال �إداري بحق من �سماهم امل�شاغبني يف امل�سجد الأق�صى .وقال �أردان“ :قلت
�إننا �سنتخذ خطوات غري م�سبوقة لإعادة الأمن �إىل امل�سجد الأق�صى ،وهذا ما قمنا به خالل
الأ�سابيع الأخرية و�سن�ستمر باتخاذ مثل هذه اخلطوات بعد فرتة الأعياد”.194
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• قال رئي�س ق�سم التخطيط ال�سابق يف قيادة املنطقة اجلنوبية يف جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي
رونن مريل � ،Ronen Merliإن اخلط�أ الذي وقع فيه جي�شه خالل احلرب الأخرية يف غزة ،هو
عدم ت�صفية القيادة ال�سيا�سية والع�سكرية حلما�س .وح�سب �صحيفة معاريف العربية فقد
�شدد مريل على �أن احلرب القادمة �ستبد�أ من عند هذه القيادات ،متوقعا ً ا�ستمرار الهدوء يف
قطاع غزة ،لكن لي�س لفرتة طويلة.195
• خالل حفل �أقيم لرفع العلم الفل�سطيني للمرة الأوىل يف مقر الأمم املتحدة ،قال الأمني العام
للمنظمة بان كي مون �إن ذلك الرمز هو خطوة �أوىل نحو االعرتاف بدولة فل�سطني كع�ضو
كامل الع�ضوية يف املنظمة .وقال مون �إن رفع العلم يرمز �إىل التزام الأمم املتحدة الطويل العهد
بدعم التطلعات الفل�سطينية ،و�أ�ضاف “اخلطوة الأوىل هي �ضمان دمج ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة حتت �سلطة واحدة”.196
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