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" .1هافينجتون بوست عربي" :أبو مرزوق في القاهرة لبحث مصير مختطفي حماس
محمد جمال  -القاهبرة :عدأ عضو المكتب السياسي لحبركة حماس موسى أعو مبرزوق ،الثالثاء 15
سعتمعبر /أيلول  2015محادثات مع مسئولين عجهاز المخاعبرات المصبرية من أجل عحث قضية 4

مخطوفين من حبركة حماس ع د دخولهم مصبر من م عبر برفح.

ووصل أعو مبرزوق إلى القاهبرة مساء االثنين ،في زيابرة برسمية لمدة  3أيام ،لمناقشة االعتداء

اإلسبرائيلي على المسجد األقصى عحسب مصادبر دعلوماسية مصبرية.

مصادبر مصبرية وفلسطينية قالت لـ"هافينجتون عوست عبرعي" إن زيابرة أعو مبرزوق كانت م دة مسعقا
ل قد عدة لقاءات مع المسئولين المصبرين حول عدة ملفات ،أعبرزها "دوبر مصبر في تثعيت التهدئة مع

إسبرائيل" ،ولكن اختطاف أعضاء حماس الـ  4في مصبر والتصبريحات الحادة المتعادلة عين القاهبرة
وحماس أخبرت الزيابرة.

وأكدت المصادبر إن القيادي في "حماس" سيعحث عشكل أساسي مع المسئولين المصبرين ملف

الشعان المخطوفين قعل قبراعة الشهبر في سيناء ،وكذلك االعتداء اإلسبرائيلي المستمبر على المسجد
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األقصى ،والدعوة الجتماع للجام ة ال برعية ،وكذلك لتبرتيب عدة ملفات مشتبركة عين الجانعين أمنية
وأخبرى تت لق عالمصالحة الفلسطينية الداخلية.

حمل أعو مبرزوق السلطات المصبرية ،مسؤولية أمن وسالمة المخطوفين ،داعيا السلطات
وسعق أن ّ
المصبرية ،إلى م برفة مصيبرهم ،وحمايتهم ،عحسب قوله.
وقال إن "هناك شكوكا ،وعالمات استفهام كثيبرة ،وتفسيبرات عدة حول مالعسات حادثة االختطاف"،

وأن "هناك من يقول (لم يذكبر الجهة أو االسم) أن جها از أمنيا مصبريا سياديا قام عذلك ،وهناك من
يقول تنظيم داعش ،وثالث يبرى أن "ال دو اإلسبرائيلي" من دعبر الحادثة ( ،)...وعغض النظبر عن أي

تفسيبر ،أو الت مق في أي تحليل ما يهمنا هو سالمة هؤالء".

هافينجتون بوست عربي2015/9/15 ،

 .2عباس يهاتف العاهل األردني ويتلقى اتصاالً هاتفياً من مشعل

برام هللا  -وفا :أجبرى البرئيس محمود ععاس ،اتصال هاتفي عال اهل األبردني ععد هللا الثاني ،أمس.
وتناول االتصال ،استمبرابر االعتداءات اإلسبرائيلية المتواصلة على المسجد األقصى المعابرك ،وضبروبرة

استمبرابر التحبرك المشتبرك عبرعيا ودوليا لمواجهة هذه االعتداءات الخطيبرة التي تستهدف التقسيم

الزماني والمكاني للمسجد المعابرك .وثمن البرئيس ،تصبريحات الملك ععد هللا الثاني الصادبرة أول من
أمس ،والتي أكد فيها عدم السماح عالمس عالمسجد األقصى المعابرك.

من جانب آخبر تلقى البرئيس ،أمس ،اتصاال هاتفيا من برئيس المكتب السياسي لحبركة حماس خالد

مش ل .وجبرى خالل االتصال الحديث عن االنتهاكات اإلسبرائيلية في مدينة القدس المحتلة ،خاصة
ضد المسجد األقصى .كما جبرى الحديث في عدة مواضيع تت لق عملف المصالحة ،وتنفيذ ما تم
االتفاق عليه ساعقا ألنه الطبريق الوحيد إلنهاء االنقسام.

األيام ،رام هللا2015/9/16 ،

 .3أبو ردينة :استمرار االنقسام إثر االنقالب شجع "إسرائيل" على التمادي واالستخفاف بالشعب الفلسطيني
برام هللا  -وفا  :قال الناطق البرسمي عاسم البرئاسة نعيل أعو بردينة إن استمبرابر االقتحامات واالستف اززات
اليومية في مدينة القدس المحتلة ،واستمبرابر استخفاف إسبرائيل عالمشاعبر الدينية الفلسطينية وال برعية

ستكون له عواقب وخيمة ،مشي ابر إلى انه سيتم اتخاذ اإلجبراءات المناسعة ،واللجوء إلى ق ابربرات مهمة.

وأضاف أعو بردينة" :على إسبرائيل أن ال ت تقد أن الض ف ال برعي الحالي تستطيع استغالله ،مؤكدا

أن الواقع الحالي سيتغيبر وفق حبركة التابريخ ،ولصالح فلسطين ،واألمة ال برعية ،مؤكدا أن مواصلة
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إسبرائيل اعتداءها السافبر على المسجد األقصى المعابرك ،وتجاهلها لكل الدعوات ال برعية والدولية
لوقف هذا التص يد يستدعي تحبركا عبرعيا ،واسالميا ،ودوليا لهذه الحبرب الدينية التي فبرضتها
إسبرائيل ،والتي ستجبر المنطقة إلى حبروب ال تنتهي.

وأكد أن إبرادة الش ب الفلسطيني ال يمكن أن تنكسبر ،وأن التبراخي الدولي واالنحياز األمبريكي عدعم
إسبرائيل ستكون له نتائج سلعية على المنطقة ،مضيفا إن استمبرابر االنقسام إثبر االنقالب شجع

حول الصبراع ضد االحتالل إلى
إسبرائيل على التمادي واالستخفاف عالش ب الفلسطيني ،ألن االنقسام ّ
صبراع داخلي استفادت منه إسبرائيل.
األيام ،رام هللا2015/9/16 ،

 .4اللجنة التنفيذية :اتصاالت لعقد اجتماع عاجل لمجلس األمن حول األقصى
برام هللا  -وفا :دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحبريبر الفلسطينية في اجتماع طابرئ لها أمس" ،إلى
التصدي عحزم لمحاوالت الحكومة اإلسبرائيلية تمبريبر مخططات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد

األقصى المعابرك" ،مؤكدة "برفض المخططات اإلبرهاعية اإلجبرامية التي تستهدف مقدساتنا اإلسالمية
والمسيحية ،ومشددة على أنها لن تمبر تحت أي ظبرف من الظبروف" .وقال عيان عن االجتماع:
قبربرت اللجنة التنفيذية مواصلة االتصاالت مع جام ة الدول ال برعية واألبردن الشقيق ال ضو ال برعي

في مجلس األمن ومنظمة الت اون اإلسالمي وعدد من الدول الصديقة من أجل دعوة مجلس األمن
الجتماع عاجل ودعوته لتحمل مسؤولياته وفقاً لق ابربراته الخاصة حول وضع القدس.

األيام ،رام هللا2015/9/16 ،

 .5المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بوقف انتهاكات االحتالل اتجاه مدينة القدس ومقدساتها
برام هللا :حذبر المجلس الوطني الفلسطيني ،من "التداعيات الخطيبرة على المنطقة عأكملها ،جبراء
الصمت على الممابرسات المستمبرة من قعل االحتالل اإلسبرائيلي اتجاه مدينة القدس ومقدساتها".

وقال المجلس في عيان صحفي يوم الثالثاء ( ،)9|15إن "األف ال التي يقوم عها االحتالل تنتهك كافة
األعبراف والمواثيق وق ابربرات الشبرعية الدولية ،والتي ت تعبر األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية جزءا

أصيال من القدس عاصمة الدولة الفلسطينية".

وأكد العيان الذي تلقت "قدس عبرس" نسخة منه ،على أن "هذه االعتداءات واالقتحامات اإلبرهاعية

والوحشية واالعتقاالت والخبراب الذي خلفته هذه األعمال العبرعبرية ،لن يبردعها ولن يوقفها إال اتخاذ

إجبراءات وق ابربرات جديدة فلسطينيا وعبرعيا واسالميا لحماية المسجد األقصى ،واالعت اد عن ععابرات
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االستنكابر والتنديد التي لم تمنع االحتالل اإلسبرائيلي من المضي قدما في مخططه عحق المسجد
األقصى المعابرك ،وتحدي مشاعبر المسلمين وأحبرابر ال الم" ،عحسب العيان.

قدس برس2015/9/15 ،

 .6حكومة التوافق تنفي مسؤوليتها عن تفاقم أزمة الكهرباء في غزة
برام هللا ،غزة :قالت حكومة الوفاق الفلسطينية يوم الثالثاء إنها ليست مسؤولة عن التفاقم الحاصل في
أزمة انقطاع التيابر الكهبرعائي في غزة منذ عدة أيام ع د اتهامات لها عالتالعب في كميات الوقود

الوابردة لمحطة توليد الكهبرعاء في القطاع المحاصبر.

وذكبرت الحكومة في عيان صحفي أصدبرته ع د اجتماعها األسعوعي في مدينتي برام هللا وغزة ععبر

تقنية البرعط التلفزيوني (الفيديو كونفبرس) أنها "عذلت أقصى الجهود إلصالح شعكة الكهبرعاء المتضبربرة

جبراء الهجوم اإلسبرائيلي على قطاع غزة" صيف ال ام الماضي.

القدس ،القدس2015/9/16 ،

 .7وزارة الداخلية في غزة :التظاهر السلمي حق للمواطنين
استنكبرت و ازبرة الداخلية واألمن الوطني عيان المبركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،الذي زعم عاعتداء

قوات األمن على مواطنين محتجين على خلفية أزمة الكهبرعاء وفض تجم هم عالقوة .وقال المتحدث

عاسم الو ازبرة إياد العزم في تصبريح صحفي إن "الوقائع على األبرض مخالفة عشكل واضح لعيان
المبركز الفلسطيني" .وأضاف أن المواطنين خبرجوا في ع ض مناطق القطاع على مدابر يومين

ُمتتالين عحماية وتأمين قوات الشبرطة ،التي وفبرت لهم األجواء المالئمة إليصال صوتهم".

فلسطين أون الين2015/9/15 ،

 .8حكومة التوافق :اقتحام األقصى جريمة عنصرية إرهابية
برام هللا :نددت الحكومة الفلسطينية في مستهل جلستها األسعوعية عقيام قط ان المستوطنين واليهود

المتطبرفين — وعلى برأسهم وزبراء في حكومة االحتالل اإلسبرائيلي — ع ملية اقتحام واس ة للمسجد
األقصى المعابرك وفبرض حصابر عسكبري على العلدة القديمة في مدينة القدس وعلى المسجد األقصى

ووضع متابريس حديدية عالقبرب من عواعات المسجد.

وح ّذبر مجلس الوزبراء الفلسطيني من مخاطبر وتداعيات شبروع قوات االحتالل اإلسبرائيلي في تنفيذ

اقتحام عسكبري غيبر مسعوق على المسجد األقصى المعابرك واقتحام المصلى القعلي ومنع سلطات
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االحتالل اإلسبرائيلي دخول النساء والفتيات والطالعات من كل األجيال إلى عاحات المسجد ،وقبرابر
وزيبر دفاع دولة االحتالل عحظبر نشاط مصاطب ال لم والبرعاط في المسجد األقصى .وقال إنه جبريمة
عدوان على الديانات السماوية وانتهاك سافبر لحبرية ال عادة وأداء الش ائبر الدينية للمسلمين.

القدس العربي ،لندن2015/9/16 ،

" .9القدس العربي" :اتصاالت فلسطينية لترتيب األوراق قبل خطاب عباس في األمم المتحدة
غزة  -أشبرف الهوبر :قالت مصادبر سياسية فلسطينية برفي ة لـ"القدس ال برعي" إن هناك حبراكا داخليا
مصحوعا عاهتمام مصبري جديد لدفع عجلة عملية المصالحة وعقد اجتماع لإلطابر القيادي المؤقت

ع د تأجيل عقد جلسة المجلس الوطني.

ونجم عن هذا تلقي البرئيس الفلسطيني محمود ععاس اتصاال من برئيس المكتب السياسي لحبركة
حماس ،خالد مش ل ،في الوقت الذي كانت الحبركة قد أوفدت فيه عضو مكتعها السياسي الدكتوبر

موسى أعو مبرزوق الى مصبر ع د قطي ة دامت ألشهبر.

وحسب ما أكدت المصادبر السياسية فإن اآلونة األخيبرة شهدت عدة اتصاالت ولقاءات عهدف تحبريك

المياه البراكدة في ملف المصالحة أعبرزها تحبرك الدكتوبر برمضان ععد هللا شلح األمين ال ام لحبركة
الجهاد اإلسالمي الذي زابر ونائعه زياد النخالة مؤخ ابر ال اصمة المصبرية القاهبرة والتقى مسؤولين في
جهاز المخاعبرات المشبرف على الملف الفلسطيني قعل أن يلتقي عزام األحمد مسؤول ملف المصالحة

في فتح ونظيبره في حماس موسى أعو مبرزوق.

وتؤكد المصادبر أن القاهبرة أجبرت مؤخ ابر اتصاالت مع مسؤولين في البرئاسة الفلسطينية وحبركة فتح

شملت م برفة آخبر وجهات النظبر حول ملف المصالحة ،وذلك قعل وصول البرئيس ععاس قعل عدة

أيام إلى القاهبرة ولقاء البرئيس المصبري ععد الفتاح السيسي.

وأعلغ البرئيس ععاس ع د زيابرته التي دامت ليوم واحد لمصبر عأن البرئيس السيسي عحث م ه طائفة

من الملفات عينها التحبرك الفلسطيني المقعل في األمم المتحدة وكذلك ملف المصالحة الفلسطينية مع

حبركة حماس.

وتقول المصادبر ان البرئيس الفلسطيني ،الذي سهل عملية تأجيل المجلس الوطني ووافق عليها

عاإل ي از لمقبرعيه عتعني موقف التأجيل في اجتماعات التنفيذية ،أبراد ذلك عهدف الحصول مستقعال
على دعم الفصائل الم ابرضة لتوجهه وعلى برأسها حبركة حماس والجعهة الش عية اللتان عابرضتا عقد

اجتماع الوطني عهدف كسب تأييدهما في م بركته السياسية المقعلة مع إسبرائيل.
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وبرحعت ساعقا حبركة حماس عتأجيل عقد اجتماع المجلس الوطني وأكدت على ضبروبرة عقد اإلطابر
القيادي المؤقت لدبراسة جميع الملفات عما فيها إعادة تشكيل مؤسسات المنظمة وفي مقدمتها المجلس

الوطني ،وهذا إضافة إلى ما وبرد في البرؤية التي أعلنتها حبركة حماس مؤخ اًبر وخاصة ملفات الحكومة
واالنتخاعات والمصالحة والدعوة إلى مؤتمبر وطني لوضع استبراتيجية نضالية وطنية مشتبركة.

وكان أعضاء في اللجنة التنفيذية ممن ي تعبرون مقبرعين من البرئيس قد طبرحوا فكبرة تأجيل االجتماع

وفي مقدمتهم الدكتوبر صائب عبريقات أمين سبر اللجنة التنفيذية.

وقد كشف أول أمس نعيل ش ث عضو اللجنة المبركزية لحبركة فتح أن البرئيس ععاس يتجه لإلعالن
خالل خطاعه المتوقع أمام الجم ية ال امة لألمم المتحدة نهاية الشهبر الحالي عن توقف السلطة عن

تطعيق ع ض عنود اتفاق أوسلو ل دم التزام إسبرائيل – إال جزئياً – عاالتفاق منذ توقي ه قعل  22عاماً.

ويؤكد عدد كعيبر من المسؤولين في السلطة الفلسطينية أن الخطاب الذي سيلقيه البرئيس ععاس أمام

الجم ية ال امة سيكون مفصليا.

وفي هذا السياق علمت "القدس ال برعي" أيضا أن هناك مقتبرحات لتقبريب وجهات النظبر الفلسطينية
تشمل االتفاق على خطة التحبرك السياسي من خالل عقد اجتماع لإلطابر القيادي المؤقت لمنظمة

التحبريبر .وبرعما تكون ال اصمة المصبرية القاهبرة هي الخيابر األول ل قده في ظل تحسن ال القة مع

حماس .وهو أمبر طلعته الحبركة ضمن برؤيتها لحل األزمة الفلسطينية وقد تقدمت عهذا الطلب قعل

اإلعالن عن تأجيل اجتماع المجلس الوطني.

القدس العربي ،لندن2015/9/16 ،

 .11الضميري :إصابة ثالثة رجال أمن أحدهم بحالة خطرة برصاص مجهولين في مخيم "جنين"
جنين-محمد مسالمة :أصيب اثنان من عناصبر األجهزة األمنية ،أحدهم عحالة خطبرة وحبرجة للغاية
عبرصاص مجهولين في مخيم جنين مساء اليوم الثالثاء ،فيما أصيب مواطن آخبر وصفت حالته

عالمتوسطة.

وأوضح مديبر الهالل األحمبر في جنين محمود الس دي أن ثالث حاالت نقلت إلى مستشفى "البرازي"،

اثنتان منها لبرجال األمن.

وقال الناطق عاسم األجهزة األمنية اللواء عدنان الضميبري لـ "الحياة الجديدة" :خالل مهبرجان تضامني
نصبرة "لألقصى" في المخيم تشابرك فيه الفصائل الفلسطينية كافة ،ولكن تفاجأ الحضوبر عإطالق نابر

في الهواء ،األمبر الذي ج ل حبركة فتح وع ض الفصائل تنسحب إثبر حالة من الفوضى وتجمع كعيبر
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للمواطنين ع د إطالق النابر ،حيث قامت مجموعة من المواطنين عاالتصال عاألجهزة األمنية وطلعوا
إنهاء حالة الفوضى".

وأضاف :عندما وصلت األجهزة األمنية للمهبرجان ،تم إطالق النابر عليها من خلف جموع

المواطنين ،ما أدى إلصاعة اثنين منهم ،أحدهم أصيب في برأسه ووصفت اإلصاعة عالخطيبرة.

وأكد الضميبري أن هناك قبرابر عمنع إطالق النابر في الهواء ،وكذلك منع لظهوبر أي سالح في

األبراضي الوطنية سوى السالح التاعع للسلطة الفلسطينية وفق القانون ،وعالتالي تحبركت القوة لمنع
إطالق النابر.

وقال :نحن مع التضامن ومع نصبرة المسجد األقصى المعابرك لكن إطالق النابر في المناطق

المأهولة هذا أمبر محظوبر من حيث المعدأ .وأشابر إلى أن قوات األمن ما زالت متواجدة في المخيم

للعحث عن مطلقي النابر.

من جانعه ،قال محافظ جنين إعبراهيم برمضان إن ثالثة من أفبراد األجهزة األمنية أصيعوا عنيبران شعان
داخل مخيم جنين ،أثناء قيامهم عفبرض القانون والنظام على أثبر قيام ع ض األشخاص الملثمين

عإطالق األعيبرة النابرية صوب األجهزة األمنية.

يشابر إلى أن المخيم يفتقد للتيابر الكهبرعائي عسعب إطالق البرصاص على المحول البرئيسي.

الحياة الجديدة ،رام هللا2015/9/15 ،

 .11مشعل يبحث مع األمير القطري وعباس التطورات الخطيرة باألقصى

ذكبر موقع حركة حماس ،2015/9/15 ،أن برئيس المكتب السياسي لحبركة حماس هاتف اليوم
الثالثاء ،أميبر دولة قطبر الشيخ تميم عن حمد آل ثاني .وأطلع مش ل األميبر القطبري على التطوبرات
الخطيبرة في القدس ،من خالل ما يبرتكعه االحتالل اإلسبرائيلي ووزبراؤه ومستوطنوه من اعتداءات
واقتحامات متكبربرة وممنهجة للمسجد األقصى المعابرك واالعتداء على المصلين والمبراعطين فيه ،في

محاولة لفبرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد عالقوة وعسياسة األمبر الواقع.

وأكد مش ل على أهمية ال مل عاجالً لحماية المسجد األقصى والتحبرك مع المجتمع الدولي من أجل
وقف مخططات االحتالل اإلسبرائيلي في تهويد القدس واألقصى وتقسيمه.

من ناحيته ،أعبرب األميبر تميم عن استنكابره الشديد لالعتداءات اإلسبرائيلية على المسجد األقصى

ومحاوالت فبرض التقسيم الزماني والمكاني عليه ،مؤكداً وقوف قطبر إلى جانب ش عنا الفلسطيني في

مواجهة هذه االعتداءات واالنتهاكات.
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كما ععبر مش ل عن شكبره وتقديبره لقطبر أمي اًبر وحكومة وش عاً على موقفها الثاعت في دعم ش عنا
الفلسطيني وت زيز صموده والوقوف إلى جانب قضيته ال ادلة.

ونشبرت وكالة معاً اإلخبارية ،2015/9/15 ،من برام هللا ،أن مش ل هاتف برئيس السلطة الفلسطينية

محمود ععاس ،يوم الثالثاء ،وجبرى خالل االتصال الحديث عن االنتهاكات اإلسبرائيلية في مدينة
القدس المحتلة ،خاصة ضد المسجد األقصى المعابرك .كما جبرى الحديث في عدة مواضيع تت لق
عملف المصالحة ،وتنفيذ ما تم االتفاق عليه ساعقا ألنه الطبريق الوحيد إلنهاء االنقسام.

 .12حماس :التصعيد اإلسرائيلي في المسجد األقصى يرقى إلى مرتبة إعالن الحرب
غزة :قال الناطق عاسم حبركة حماس ،الدكتوبر سامي أعو زهبري ،في تصبريح صحافي تلقت "القدس

ال برعي" نسخة منه ،إن "التص يد اإلسبرائيلي في المسجد األقصى صعاح أمس يبرقى إلى مبرتعة إعالن
الحبرب" .وطالب المجتمع الدولي عالتحبرك لـ "وقف الجبريمة اإلسبرائيلية قعل انفجابر الوضع عأكمله".
وشدد على أن الش ب الفلسطيني "لن يسمح عتمبريبر المخطط اإلسبرائيلي المجبرم".

من جهته أيضا أكد الناطق عاسم حماس ،حسام عدبران ،أن الهجمة اإلسبرائيلية على المسجد األقصى
ت د "تحديا صابرخا لمشاعبر األمة ال برعية واإلسالمية" .وطالب في تصبريح صحافي آخبر األمة

ال برعية واإلسالمية عـ"وقفة جادة تجاه األقصى تتناسب مع حجم الجبريمة التي يت برض لها" .وطالب

كذلك عالتحبرك على سائبر األص دة لـ"بردع االحتالل ومن ه من مواصلة اعتداءاته المتكبربرة على

المسجد األقصى" .وطالب الكل الفلسطيني عالتوحد وال مل على حماية ونصبرة المسجد األقصى أمام
الهجمة اإلسبرائيلية التي يت برض لها .كما طالب عـ"إطالق يد المقاومة عالضفة المحتلة لتقوم عواجعاتها

في مواجهة مخططات االحتالل" .وأكد عدبران على أن عمليات المقاومة "هي من تجعبر االحتالل
على تغييبر نهجه وتعديل ق ابربراته واجبراءاته الت سفية ضد األقصى والمقدسات اإلسالمية".

القدس العربي ،لندن2015/9/16 ،

" .13الجهاد" :االعتداء على األقصى سيقلب كل الحسابات
غزة :حذبرت الجهاد اإلسالمي من التص يد ال دواني ضد المسجد األقصى ،م تعبرة االعتداء عليه
أحمبرا ،سيقلب كل حساعاتهم .وقال محمد الهندي عضو
طا
وعلى المبراعطين داخله وفي عاحاته خ ً
ً
المكتب السياسي لحبركة الجهاد اإلسالمي" :أن ما يحدث نية معيتة عند حكومة االحتالل لفبرض واقع

مكانيا عتخصيص أماكن خاصة لليهود في عاحات الحبرم".
جديد في المسجد األقصى ،وتقسيمه
ً

التاريخ :األربعاء 2015/9/16

العدد3697 :

ص

11

وشدد الهندي في عيان وصل "م ا" نسخة منه أن االحتالل يستغل انشغال ال برب والمسلمين عأزماتهم
لتكبريس هذا الواقع الجديد ،واألقصى ال يجد من يدافع عنه إال المبراعطين والمبراعطات من البرجال

والشيوخ والنساء وحتى األطفال المصلين.

وشدد الهندي أن هؤالء المصلين الذين يداف ون عن األقصى ينوعون عن كل األمة في الدفاع والذود
عن األقصى ،وال يملكون سوى اإليمان واإلبرادة وبروح التحدي لل دو الم تدي.

وكالة معاً اإلخبارية2015/9/15 ،

" .14الشعبية" تدعو إلعادة تشكيل القيادة الوطنية الموحدة بالقدس
غزة-م ا :دعت الجعهة الش عية لتحبريبر فلسطين ،في عيان وصل "م ا" نسخة منه ،إلعادة تشكيل
القيادة الوطنية الموحدة في مدينة القدس المحتلة ،من أجل التصدي للحبرب الممنهجة التي يشنها

االحتالل اإلسبرائيلي على المدينة ومقدساتها ،خاصة وأن األوضاع تنذبر عاندالع انتفاضة عابرمة
يجب أن يتوحد الجميع خلفها ويشابرك فيها.

وطالعت الجعهة فصائل المقاومة الفلسطينية عوضع كافة الخيابرات لتوجيه ضبرعاتها الموج ة لالحتالل
في عمقه ومواق ه األمنية ومدنه ومست مبراته ،داعية الضفة عاالنتصابر إلى القدس عاالنتفاض في

وجه االحتالل وتحويل مواقع التماس إلى مناطق اشتعاك دائمة.

وكالة معاً اإلخبارية2015/9/15 ،

 .15خليل الحية يدعو الفلسطينيين لالنتفاض من أجل األقصى
دعا القيادي في حبركة حماس خليل الحية الش ب الفلسطيني لالنتفاض نصبرةً للمسجد األقصى،
وانتهاكات االحتالل اإلسبرائيلي المتواصل ضد المسجد .وشدد الحية أن كل محاوالت حبرف العوصلة
عن ما يجبري عاألقصى ستفشل .وقال الحية خالل مسيبرة حاشدة دعت لها حبركة حماس مساء اليوم

نصبرة للمسجد األقصى" :إن األوان أن تنتفض الضفة الغبرعية وتلتهب وتشتغل ثوبرة وفي وجوه
ً
أصحاب التنسيق األمني.

فلسطين أون الين2015/9/15 ،

 .16حماس :أحداث مخيم جنين مؤسفة والرواية الرسمية غير صحيحة

ذكبرت قدس برس ،2015/9/16 ،من جنين ،أن حبركة حماس وصفت أن ما شهده مخيم جنين الليلة
الماضية من أحداث أعقعت فض أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لمهبرجان خطاعي برفع ش ابر "نصبرة
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األقصى" ،عـ "األمبر المؤسف والمحزن والخابرج عن كل نطاق السياقات الوطنية" ،مستنك ابر البرواية
البرسمية التي أدلت عها السلطة عخصوص تلك األحداث.

وقال القيادي في حبركة حماس والوزيبر الساعق وصفي قعها" ،كان من الواجب على الشعاب

الفلسطيني وفصائله وكل أطيافه أن تتحبرك نصبرة للمسجد أألقصى ،وأمس الثالثاء تكثفت الدعوات
في أوساط الشعاب من كل الفصائل وتحبركت ع ض القوى وتعلوبرت الفكبرة ل قد مؤتمبر جماهيبري
وش عي نصبرة للمسجد األقصى الذي تستعاح حبرماته وذلك في الساحة البرئيسية في مخيم جنين ع د

صالة ال شاء معاشبرة".

وأضاف "مع عدء ف اليات المهبرجان دهمت مجموعات من عناصبر األمن الفلسطيني المخيم،
وتقدمت عاتجاه موقع الف الية التي دعت إليها القوى الوطنية واإلسالمية في المخيم ،عهدف منع

فتصدت لها مجموعات من الشعاب وسط إطالق نابر كثيف من قعل قوات السلطة ،عاإلضافة
إقامته،
ّ
تعين أنه مفبرغ على جهاز األمن الوطني ،غيبر أنه لم يكن يلعس زيه ال سكبري ولم
إلى عنصبر مسلّح ّ
يكن في مهمة برسمية" ،مشي ابر إلى أن تلك المواجهات أسفبرت عن وقوع إصاعات في صفوف

المشابركين في المهبرجان ،تم نقلها إلى المستشفى لتلقي ال الج ،وع ضها في حالة حبرجة.

وأعدى وصفي قعها ،استغبراعه الشديد من البرواية البرسمية الفلسطينية التي أفادت عإصاعة ثالثة من

قوات األمن الفلسطيني مساء أمس الثالثاء ( ،)9|16نتيجة إطالق النابر عليهم من قعل مسلحين في
مخيم جنين عشمال الضفة الغبرعية ،م تعبرة أن هذه البرواية "ال تمت للحقيقة عصلة" ،على حد ت عيبره.

وأ ّكد على أن مقاط ة "فتح" لكلمات المهبرجان "لم يكن معبر ابر على اإلطالق ،وانما جاء نتيجة ضغوط
جبراء األحداث من
عليهم لمشابركة حبركة حماس في الف الية" ،الفتا إلى أن الشعاب الذين أصيعوا ّ
عينهم اثنين مفبرغين على ملكات األجهزة األمنية ،لم يكن أي منهم في مهمة أمنية ،ولم يكن أي منهم

يلعس لعاسه ال سكبري وزيه البرسمي.

وأشابر إلى أن المقدم الحاج عماد حسني قاسم الذي ت ّبرض لإلصاعة عبرصاصة في برأسه (وهو في
حالة خطبرة) كان يتواجد ضمن صفوف المشابركين في المهبرجان ،األمبر الذي يفند البرواية البرسمية
التي تحاول التبرويج إلى كونه أصيب عبرصاصة في البرأس إثبر إطالق النابر عليه من قعل "خابرجين

عن القانون" ،مضيفا "ما صبرح عه أحد قيادات حبركة فتح في جنين وجاء فيه أن األشخاص الذين
أطلقوا النابر على أفبراد األمن الفلسطيني ينتمون إلى حبركتي حماس والجهاد اإلسالمي ،ما هو إال

محض افتبراء ال يمت للحقيقة عصلة؛ فالكل ي لم أن عوصلة سالح حماس م بروفة وقد أكدنه الوقائع
على األبرض ،ولم يكن في يوم من األيام موجها إلى صدبر الفلسطيني" ،كما قال.
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وعدوبره طالب وصفي قعها المسؤولين تحبري الدقة واألمانة في تقديم البرواية الحقيقية لما حصل الليلة
في مخيم جنين عندما قاموا عت طيل ان قاد مهبرجان نصبرة األقصى ،م تع ابر أنه "كان األجدبر عالجميع

المشابركة عهذا االحتفال وعف الية ألن القدس والمسجد األقصى ليست مسألة خالفية عين مكونات
الش ب الفلسطيني التنظيمية والفصائلية ،وهي من القضايا التي تحظى عإجماع وطني".

وأضاف المركز الفلسطيني لإلعالم ،2015/9/15 ،من جنين ،أن أجهزة السلطة في محافظة جنين
فضت مساء الثالثاء ،مهبرجاناً خطاعياً في مخيم جنين نصبرة للمسجد األقصى واألسبرى المبرضى في
ّ
سجون االحتالل .وقال شهود عيان لمبراسل "المبركز الفلسطيني لإلعالم"" :إن أجهزة السلطة وعقب
صالة ال شاء معاشبرة أطلقت سيالً غزي اًبر من القناعل المسيلة للدموع على مكان ان قاد المهبرجان

الخطاعي في ساحة مخيم جنين ،في اللحظة التي كان من المقبربر أن يعدأ المهبرجان نصبرة لألقصى

واألسبرى المبرضى في سجون االحتالل ،وأتع تها أجهزة السلطة عزخات كثيفة من البرصاص الحي في

الهواء في محاولة لفض المهبرجان الخطاعي عالقوة".

وأكد الشهود ال يان أن "عناصبر من جهاز األمن الوقائي حاولت التسلل إلى مكان ان قاد المهبرجان

في ساحة مخيم جنين البرئيسة ،ع د الفوضى التي أحدثتها عملية إطالق النابر ،في محاولة العتقال

ع ض القائمين على المهبرجان وع ض المقاومين المسلحين من المخيم".

وتاع وا" :لكن يقظة شعان المخيم كشفت وجودهم ،فانسحب المسلحون من المخيم ،إال أن أجهزة

السلطة عدأت عإطالق البرصاص الحي وسيل غزيبر من القناعل المسيلة للدموع ،عشكل معاشبر على
المواطنين ،ما أدى لوقوع أبرعع إصاعات عالبرصاص في صفوف المواطنين ،وصفت حالة أحدهم وهي

للحاج عماد قاسم طوالعة ( 43عاماً) أنها خطيبرة إلصاعته عبرصاصة في عينه استقبرت في الدماغ،
حيث يبرقد في ال ناية المكثفة في مستشفى الشهيد خليل سليمان ،وسيحول إلى إحدى مستشفيات

مدينة ناعلس لخطوبرة حالته الصحية".

وأكد أحد قادة حبركة الجهاد اإلسالمي لمبراسلنا طالعاً عدم ذكبر اسمه" :أن المهبرجان تم عالتنسيق مع
جميع الفصائل الفلسطينية عما فيها حبركتا فتح وحماس ،لكن السلطة أوعزت لحبركة فتح االنسحاب
من المهبرجان لوجود حماس فيه ،وتم عقعها فض االعتصام عالقوة".

 .17بركة يوجه رسائل للسفراء العرب في لبنان حول االعتداء على األقصى
وجه ممثل حبركة حماس في لعنان ،علي عبركة ،يوم الثالثاء ،برسائل عاجلة إلى سفبراء الدول ال برعية
وقدم عبركة للسفبراء
واإلسالمية الم تمدين في عيبروت حول اعتداء االحتالل على المسجد األقصىّ .
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في البرسالة شبرحاً عن المخطط الصهيوني الخطيبر الذي يت برض له المسجد األقصى المعابرك ،في
محاولة لتقسيمه زمانياً ومكانياً عين المسلمين واليهود ،وصوالً إلى هدمه وعناء الهيكل المزعوم مكانه.

وطالب عبركة الع ثات الدعلوماسية عضبروبرة التحبرك ال اجل واعالغ حكوماتهم الموقبرة ،عضبروبرة الدعوة
إلى عقد اجتماع عاجل لمنظمة الت اون اإلسالمي على مستوى القمة ،لعحث خطوبرة ما يجبري في

المدينة المقدسة واألقصى .كما دعا إلى وضع استبراتيجية موحدة إلنقاذ المسجد األقصى ومدينة

القدس من التهويد.

موقع حركة حماس2015/9/15 ،

 .18حركة حماس ترحب بقرار رفع العلم الفلسطيني على مقر األمم المتحدة
قال سامي أعو زهبري الناطق عاسم حبركة حماس" :تبرحب حبركة حماس عقبرابر برفع ال لم الفلسطيني
على مقبر األمم المتحدة ،وتتقدم عالشكبر والتقديبر لموقف جميع الدول التي صوتت لصالح هذا القبرابر،
وتدعو الحبركة إلى العناء على هذه الخطوة البرمزية ومواصلة الجهود لتمكين ش عنا من حقه في

الحبرية وتقبريبر المصيبر ،وفي المقاعل فإن الحبركة تدين موقف اإلدابرة األمبريكية عوض ها مجموعة من
أعناء ش عنا ومؤسساته على قوائم اإلبرهاب األمبريكية ،وهو موقف يتسم عالظلم واالنحياز لالحتالل

وم اداة األمة ال برعية واإلسالمية".

موقع حركة حماس2015/9/12 ،

 .19دائرة شؤون الالجئين في حماس :تصريح "روجرز" يؤكد الضغوط الدولية إلنهاء "األونروا"
غزة :قالت دائبرة شئون الالجئين في حبركة حماس اإلثنين إن الم لومات التي كشف عنها مديبر
عمليات وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونبروا) عاألبردن ديفيد بروجبرز،

"تؤكد أن تقليصات الوكالة تأتي في سياق ضغوط دولية إلنهاء عملها" .وقالت الدائبرة في تصبريح
مقتضب وصل "صفا" إن تصبريحات بروجبرز "ت كس قناعة براسخة لدى ع ض مسؤولي "األونبروا"

عضبروبرة إنهاء عملها".

وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)2015/9/14 ،

 .21حماس تنظم مسيرات غاضبة في قطاع غزة نصرة للمسجد األقصى
شابرك مئات المواطنين في تظاهبرات غاضعة انطلقت في عدد من محافظات قطاع غزة عدعوة من

حبركة المقاومة اإلسالمية "حماس" نصبرة للمسجد األقصى المعابرك ،وتنديداً عاالقتحامات المتكبربرة
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لساحاته ،وبرفضاً لقبرابر تقسيمه زمانياً ومكانياً .وبردد المشابركون في المسيبرات هتافات غاضعة تجاه ما
يت برض له المسجد األقصى من اعتداءات يومية ازدادت وتيبرتها خالل األيام الثالثة الماضية.

وفي مدينة غزة انطلقت مظاهبرة ضخمة من عدة مساجد تجم ت في ساحة الجندي المجهول غبرب
المدينة ،وبرفع المشابركون الفتات خطّ عليها ععابرات تحيي صمود المقدسيين والمبراعطين في المسجد

األقصى المعابرك.

أما في برفح ،فقد انطلقت تظاهبرة ضخمة من ميدان ال ودة ،وتجمع المشابركون على دوابر النجمة

وسط المدينة ،وهتفوا عش ابرات جماعية تنادي عنصبرة المسجد األقصى المعابرك ،وتبرفض محاولة

تقسيمه زمانياً ومكانياً.

وفي محافظة الوسطى نظمت مسيبرة جماهيبرية حاشدة ،تندد عاستمبرابر االقتحامات المتكبربرة للمسجد

األقصى المعابرك ،وتطالب األمة ال برعية واإلسالمية عتحمل مسؤولياتها تجاه المقدسات اإلسالمية في

فلسطين.

موقع حركة حماس2015/9/15 ،

 .21حركة المقاومة الشعبية تبحث مع ممثل حماس في لبنان األوضاع الفلسطينية
عيبروت – صفا :اجتمع الشيخ أعو قاسم دغمش األمين ال ام لحبركة المقاومة الش عية يوم الثالثاء مع
علي عبركة ممثل حبركة حماس في لعنان في ال اصمة عيبروت .وقال عيان صادبر عن حبركة المقاومة
الش عية تلقت "صفا" نسخة منه أن الجانعين است برضا آخبر المستجدات على ص يد القضية

الفلسطينية وخصوصاً ال دوان اإلسبرائيلي المتواصل على المسجد األقصى المعابرك .وناشد الجانعان
أعناء أمتنا ال برعية واإلسالمية وأحبرابر ال الم للتحبرك ال اجل إلنقاذ القدس والمسجد األقصى من خطبر

التهويد.

وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)2015/9/15 ،

 .22أسرى حماس :اقتحام األقصى جريمة تستوجب الرد الحازم
برام هللا (فلسطين) :استنكبرت الهيئة القيادية ال ليا ألسبرى حبركة حماس" ،في سجون االحتالل
اإلسبرائيلي ،االقتحامات المستمبرة للمسجد األقصى المعابرك التي تنفذها قوات االحتالل ،واعتدائها

على المصلين داخله.

واعتعبرت الهيئة في عيان لها اليوم الثالثاء ( ،)9|15أن تلك االقتحامات "جبريمة عحق المقدسات

تستوجب على أعناء أمتنا وش عنا البرد الفوبري والحازم عليها".
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وأضاف العيان الذي تلقت "قدس عبرس" نسخة منه ،أن "ما يت برض له المسجد األقصى اليوم على
أيدي المستوطنين ،يأتي في سياق فبرض األمبر الواقع تمهيداً لتقسيم المسجد زمانياً".

ودعت الهيئة ،األمة ال برعية واإلسالمية ،إلى "دعم صمود أهل القدس والمبراعطين في المسجد

األقصى عاعتعابرهم خط الدفاع األول عن مقدسات المسلمين" ،كما طالعت أعناء الش ب الفلسطيني

واألمة ال برعية واإلسالمية" ،عتلعية نداء النفيبر ال ام يوم الجم ة القادم انتصا اًبر للقدس واألقصى ،وثوبرة

في وجه ال صاعات اإلسبرائيلية وقوات االحتالل" ،عحسب العيان.

وكانت قوات االحتالل اإلسبرائيلي جددت اليوم الثالثاء ،اقتحامها لعاحات المسجد األقصى ،لليوم
الثالث على التوالي ،عهدف إخبراج المصلين والم تكفين داخله ،لتأمين الحماية للمستوطنين ،الذين
يقتحمونه على شكل مجموعات إحياء لما يسمى "برأس السنة ال عبرية" ،حيث اعتدت على المصلين

داخله وأصاعت واعتقلت عددا منهم.

قدس برس2015/9/15 ،

 .23حماس :االحتالل استهدف األقصى بعد استهداف السلطة للمقاومة
غزة (فلسطين) :أكد القيادي في حبركة حماس الدكتوبر صالح العبردويل ،على أنه ما كان لقوات

االحتالل اإلسبرائيلي أن تقدم على انتهاك المسجد األقصى والعدء عخطة تقسيمه زمانيا ومكانيا ،لوال

أنها وجدت المناخ السياسي واإلعالمي مهيئأ لها من السلطة الفلسطينية وع ض األطبراف اإلقليمية.

وأوضح العبردويل في تصبريحات لـ "قدس عبرس" ،أنه "ما كان لالحتالل اإلسبرائيلي أن يقدم على
خطواته في األقصى في وضح النهابر إال ألنه وجد المناخ مناسعا لذلك ،فالمقاومة مستهدفة من

السلطة الفلسطينية التي تقطع الكهبرعاء عن قطاع غزة لمدة  20ساعة في اليوم ،وتصادبر المنح التي
تأتي لصالح غزة لقاء مدها عالكهبرعاء من قطبر ومن االتحاد األوبروعي  ..وغزة تجمع األموال من

الفقبراء وت طيها للسلطة ،لكنها تمتنع مبرة أخبرى عحجة أن غزة ال تفي عالتزاماتها المالية".

وأضاف" :األمبر ال يقف عند ذلك الحد ،عل يتزامن مع حملة إعالمية أخبرى ضد المقاومة وضد

حماس في الضفة وفي ع ض وسائل اإلعالم المصبري ،ي في االحتالل ويحمل حماس والمقاومة
مسؤولية ما يجبري في القدس ،عينما مازالت قضية المختطفين في مصبر مجهولة المصيبر ،واغالق

م عبر برفح ال يزال قائما ،والعيوت المدمبرة الزالت على حالها".

وذكبر العبردويل أن هذا أيضا يصاحعه تص يد من االحتالل على حدود غزة عاستهداف العيوت اآلمنة
والجنود الذين يقفون على الحدود ،فيما وصفه عأنه "تنسيق معاشبر عين االحتالل والسلطة إلنهاك

المقاومة وتشتيت اهتماماتها".
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وأ كد العبردويل على أن "ما يجبري في األقصى وضد المقاومة في الضفة عالمالحقة األمنية واالعتقال
والتنسيق األمني ،أو ما يجبري في قطاع غزة من تشديد للحصابر وقطع للكهبرعاء والماء الصالح

للشبرب ،والحملة اإلعالمية في الضفة وع ض وسائل اإلعالم ال برعية الموالية لها ،هدفها الس ي
لهزيمة المقاومة وتبركي ها".

وأضاف" :هذا األمبر أصعح مكشوفا للفلسطينيين عشكل خاص ولل الم عشكل عام ،والمقاومة ت لمت

على البرغم من شدة الم ابرك وت قيدها كيف يمكنها أن تقاتل على جعهات مت ددة ،دون أن تقدم أي

تنازل عن الثواعت" ،على حد ت عيبره.

قدس برس2015/9/15 ،

" .24األخبار" :اتفاق بين حماس و"جماعة دحالن ..مخيم عين الحلوة خط أحمر
قاسم س .قاسم :على مدى أبرعع ساعات ،التقى خصوم برئيس السلطة الفلسطينية محمود ععاس في

معنى مقاعل للسفابرة الفلسطينية في عيبروت .للمبرة األولى ُي قد لقاء برسمي في ال اصمة اللعنانية عين
حبركة حماس ومحسوعين على القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحالن ،وقد تش ّب العحث فيه من
أمن مخيم عين الحلوة إلى وضع خطة عمل لمنع ععاس من إحكام سيطبرته على منظمة التحبريبر

الفلسطينية.

بروج "الدحالنيون" له حضبره عن "حماس" القياديون موسى أعو مبرزوق وأسامة حمدان
اللقاء الذي ّ
وعلي عبركة ،وعن الطبرف اآلخبر سميبر مشهبراوي (اليد اليمنى لدحالن) وخالد غزال وادوابر كتوبرة،
والقائد الساعق للكفاح المسلح محمود عيسى (اللينو).

ما الذي "لم الشامي على المغربي"؟
يقول أحد الحاضبرين لـ"األخعابر" إن أمن المخيم الفلسطيني األكعبر في لعنان ،و"الخوف من تكبرابر
سينابري و مخيم اليبرموك عما يشتت أعناء المخيم" ،يفبرضان على "حماس" مثل هذا التواصل،
"خصوصاً أن لدحالن أنصا اًبر عين ضعاط فتح" ،ع دما كان األمبر يقتصبر ساعقاً على فتح.

ضبرب اإلسالميين في المخيم كان نقطة الخالف عين الحاضبرين ،إذ برأى "اللينو" أن الحل األفضل

لمشكلة المخيم هو القضاء على هؤالء لكي ال تتكبربر المواجهة م هم ،فيما ح ّذبر الوفد الحمساوي من

مثل هذا التوجه ،م برعاً عن خشيته من سينابريو أميبركي لتصفية وجود الالجئين في لعنان وشطب

حق ال ودة ،خصوصاً أنه لم يعق في لعنان سوى " 180ألف فلسطيني ي يشون في المخيمات ،ما

استدل الوفد على هذا التوجه عمؤشبرات عدة ،منها نية المجتمع
يتيح استي اعهم في أي مكان" .و ّ
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الدولي إلغاء عمل وكالة "أونبروا" وتحويل األموال التي كانت تخصص لها إلى حكومات الدول التي
يسكن فيها الالجئون لتسييبر أموبرهم ،ما ي ني شطب حق ال ودة .وأوضحت المصادبر أنه "لطالما

تذبرعت
عانت الوكالة الدولية من عجز في ميزانيتها ،لكنها المبرة األولى التي ت لن فيها األمبر .وهي ّ
عهذا ال جز التخاذ خطوات إجبرائية مثل وقف تقديم ع ض الخدمات والتهديد عتقليص عدد مدابرسها
ووقف عبرامج المساعدات المالية لالجئين".

مما يجبري في عين الحلوة ،عأن أطبرافاً خابرجية "تس ى إلى افت ال
وشبرح الحمساويون وجهة نظبرهم ّ
اإلشكاالت عين الفصائل .وع دما فشل سينابريو توبريط المخيم مع محيطه ومع الجيش اللعناني خالل
أحداث ععبرا ،تحاول األطبراف نفسها اليوم تفجيبر المخيم من الداخل".

ع د تقديم هذه الحيثيات ،استطاع المجتم ون ،عحسب المصادبر ،إقناع "اللينو" عـ"تسهيل عمل
القيادات الفلسطينية للحفاظ على التهدئة" .لكن األخيبر انتقد تصبرف الفصائل وتحميلها حبركة فتح

برد ف ل تقوم عه إثبر اغتيال أحد قياداتها .وقد أعدى "الدحالنيون" ،برغم
مسؤولية التص يد ع د كل ّ
خالفهم مع ععاس ،حبرصهم على فتح ،مؤكدين أنهم سيمن ون استهداف ضعاطها ،ألن ذلك

سيض ف الحبركة في المخيم.

لم يكن عين الحلوة موضوع العحث الوحيد عين الوفدين اللذين تطبرقا إلى الوضع الفلسطيني ال ام،

خصوصاً دعوة ععاس المجلس الوطني إلى االن قاد النتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحبريبر،
قعل أن يلغي الدعوة تحت ضغط الفصائل الفلسطينية .وقال أحد الحاضبرين إنه "كان هناك اتفاق

على أن هدف ععاس ال ينحصبر في تطييبر جماعة دحالن واحكام السيطبرة على اللجنة التنفيذية

للمنظمة فحسب ،عل ضبرب فتح والمجيء عقيادات م بروفة عتنسيقها األمني مع إسبرائيل".

وعلمت "األخعابر" أن مشهبراوي التقى في عيبروت أيضاً األمين ال ام لحبركة الجهاد اإلسالمي برمضان
شلح وعحث م ه في المواضيع نفسها .وتم االتفاق على الس ي إلى عقد اجتماع لإلطابر القيادي
الموحد "المؤقت" لمنظمة التحبريبر في القاهبرة ،وهو ما تبرفضه مصبر في الوقت الحالي .واختتم

جبر المخيم
مشهبراوي زيابرته للعنان علقاء المديبر ال ام لألمن ال ام اللواء ععاس إعبراهيم ،وأكد له برفض ّ
إلى أي مواجهة قد تؤثبر على استقبرابر لعنان .وقال أحد مسؤولي فصائل تحالف القوى الفلسطينية إن
"جماعة دحالن في لعنان ال يبريدون المواجهة مع أحد وي ملون على أساس أنهم القوى الحافظة

لألمن في المخيمات ،في برسالة منهم إلى ععاس عأن من يتهمهم عاستهداف أمن المخيمات وتفتيت

فتح هم من ي ملون على حفظه والحفاظ على هيعة الحبركة".
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 .25نتنياهو يقرر تشديد العقوبة على رماة الحجارة إثر مواجهات المسجد األقصى
برام هللا " -القدس" دوت كوم :ذكبرت صحيفة م ابريف ال عبرية ،مساء الثالثاء ،أن برئيس الوزبراء
اإلسبرائيلي عنيامين نتنياهو قبربر زيابرة أماكن حساسة (لم تحدد) في شبرقي القدس ،ما يوحي عان ذلك

قد يشمل الحبرم القدسي الشبريف (المسجد األقصى) الذي ي تعبر من اشد األماكن حساسية في
القدس .وأشابرت م ابريف إلى أن نتنياهو عقد هذه الليلة اجتماعا طابرئا لقيادات أمنية وسياسية
وقضائية لتحديد ال قوعات السبري ة التي يمكن فبرضها على براشقي الحجابرة وملقي الزجاجات الحابرقة.

وقال نتنياهو على هامش االجتماع "سنقوم عكل اإلجبراءات الممكنة إلعادة السالم إلى القدس

وضواحيها" ،مضيفا "ال عد من اتخاذ إجبراءات قانونية سبري ة لت زيز البردع.

القدس ،القدس2015/9/15 ،

 .26الشرطة اإلسرائيلي تعزز وجودها في القدس والمسجد األقصى
برام هللا" -القدس" دوت كوم :أمبر القائم عإعمال المفتش ال ام لشبرطة االحتالل اإلسبرائيلية الميجوبر
جنبرال عنتسي ساو عمواصلة "ت زيز لواء القدس" عالمئات من أفبراد الشبرطة يوميا دون تحديد اجل

لذلك .جاء ذلك في ختام جلسة تبرأسها الميجوبر جنبرال ساو لتقييم األوضاع إثبر تصاعد المواجهات
في عاحة الحبرم القدسي الشبريف لليوم الثالث ع د سلسلة االقتحامات األخيبرة التي ت برض لها المسجد

األقصى من قعل المستوطنين وقوات االحتالل.

وحسب اإلذاعة اإلسبرائيلية فقد أكد الميجوبر ساو ان الشبرطة اإلسبرائيلية "لن تدخبر جهدا عالوسائل
والقوات كلما اقتضت الضبروبرة ذلك" .وأشابر إلى انه امبر أيضا عـ "تكثيف المساعي على الص يد

االستخعابراتي" عهدف القاء القعض على الذين يشابركون في المواجهات.

القدس ،القدس2015/9/15 ،

 .27والد الضابط غولدن :حماس رفضت عرضاً بمقايضة الكهرباء بالجنود

كشف والد الضاعط المفقود في قطاع غزة خالل الحبرب األخيبرة "هدابر غولدن" ،الليلة ،عن برفض

حبركة حماس ل برض تقدم عه برجال أعمال عتزويد غزة عالكهبرعاء عشكل فوبري مقاعل اإلفبراج عن
"جثث" الجنود لديها .وقال "سمحاه غولدين" م قعاً على التظاهبرات االحتجاجية على نقص الكهبرعاء
في القطاع ،إن زيادة حصة الكهبرعاء الواصلة للقطاع ستتم فقط حال اإلفبراج عن جثة الجندي أوبرون

شاؤول والضاعط هدابر غولدين .وادعى قائالً" :حماس تستغل م اناة سكان القطاع وتزيد من

م اناتهم فعاإلمكان تزويد القطاع عالكهبرعاء عشكل معاشبر حال إعادة حماس لجثث عولدين وأوبرون".
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ولفت إلى م برفته ع برض تقدم عه برجال أعمال منذ فتة طويلة ويقضي عمضاعفة كمية الكهبرعاء
الواصلة لغزة وذلك فقط ع د إعادة جثث الجنديين مشي اًبر إلى برفض حماس لهذا ال برض.

وأختتم حديثه عالقول" :إن إغبراق غزة في الظالم يأتي عسعب حماس ومواقفها" .على حد ت عيبره.

وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)2015/9/16 ،

 .28مراقبون :نتنياهو وأردان يدفعان باتجاه تفجر األوضاع في القدس
القدس :قال مبراقعون في مدينة القدس إن برئيس الوزبراء اإلسبرائيلي عنيامين نتنياهو ووزيبر األمن الداخلي

جل اد أبردان يدف ان عاتجاه تفجيبر األوضاع في القدس عشكل عام والمسجد األقصى عشكل خاص
عسعب مواقفهما اليمينية المتطبرفة .ووصف المبراقعون أبردان عأنه "اليد الضابرعة" لبرئيس الوزبراء

اإلسبرائيلي وجماعات اليمين اإلسبرائيلي المتطبرف .وقد تصاعدت ممابرسات الشبرطة ضد المصلين
وحبراس المسجد األقصى منذ تسلم أبردان و ازبرة األمن الداخلي المسؤولة أيضا عن الشبرطة اإلسبرائيلية.

وابردان هو من المؤيدين القتحامات اليهود للمسجد األقصى وس ى منذ تسلمه لمنصعه من اجل

التص يد ضد المصلين ععبر الدفع عاتجاه إخبراج المصلين في المسجد عن القانون تحت ش ابر إخبراج
المبراعطين والمبراعطات عن القانون .وم لوم أنه ليست هناك جم ية أو حبركة أو تنظيم يسمى
المبراعطون والمبراعطات وهو ما يج ل األجبراء اإلسبرائيلي يستهدف كل المصلين في المسجد.

وكان أبردان لوح عإجبراءات شديدة ضد المصلين الذين يتصدون القتحامات المستوطنين للمسجد األقصى.

األيام ،رام هللا2015/9/16 ،

 .29االستخبارات اإلسرائيلية :التنسيق األمني مع السلطة الفلسطينية ينبع من مصلحتهم في البقاء
محمد عديبر :يبرفض برئيس قسم األعحاث في ش عة االستخعابرات ال سكبرية اإلسبرائيلية ،الجنبرال إيلي
التنعؤ عمصيبر البرئيس الفلسطيني محمود ععاس ،مشي اًبر إلى وجود الكثيبر من األسماء
عن مئيبرّ ،
المبرشحة لخالفته .وفي المقاعل ،ال يش بر الجنبرال اإلسبرائيلي عالخشية على استمبرابر التنسيق األمني

عين السلطة واسبرائيل" ،فالتهديدات التي تواجهها السلطة واسبرائيل ،مثل حماس ،متشاعهة في
اإلجمال ،ولذلك فإن جزءاً من التنسيق األمني مع السلطة ال ينعع من حعهم لنا ،عل من مصلحتهم

في العقاء ،وأعتقد أن المصالح المشتبركة عيننا تزداد حالياً".

وبرداً على سؤال حول الجهة األكثبر إثابرة لقلق االستخعابرات اإلسبرائيلية ،يقول الجنبرال اإلسبرائيلي
"األمبر مثل عناتي ،فأنا ال أعلم ّأيهم أحب أكثبر .جمي هم يثيبرون قلقي" .لكن للجنبرال اإلسبرائيلي "عنات
مفضالت" على ما يعدو ،فـ"على المستوى ال سكبري ،حزب هللا هو المنظمة األقوى في المنطقة ولديه
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مما كنا
القدبرات األكعبر على التسعب عالضبربر ،وهو األكثبر أهمية في المنطقة ،لكننا أكثبر جاهزية ّ
عليه عام  ."2006ويضيف "حزب هللا عالتأكيد يعني قوته ،وهناك داعش الذي ينتشبر أمام حدودنا

تبرمم نفسها".
ولديه إنجازات في سوبريا ،وحماس التي ّ
تبرمم قوتها" ،وهي تبريد
وحول وضع حماس في قطاع غزة ،برأى عن مئيبر أنها ال تزال "مبردوعة" لكنها ّ
أن تكون جاهزة للم بركة القادمة ،سواء على ص يد است ادة ما كان لديها ،أو تحسين قدبراتها" .واذ

ال حظ أن حماس تواجه ص وعات في عمليات التبرميم "عسعب أنشطتنا وأنشطة مصبر" ،أشابر إلى أنها

تحتاج إلى أشهبر كثيبرة لتست يد ما كانت عليه" .وأضاف "ثمة أشخاص في الداخل ،مثل إسماعيل

أعو هنية ،وفي الخابرج ،مثل خالد مش ل ،يدبركون أنه ال يمكن االستمبرابر في الخيابر ال سكبري وحده،
ويجب إنتاج خيابرات أخبرى" ،الفتاً إلى أن "النقاش اآلن (داخل حماس) هو عين التأثيبر اإليبراني
والالععين اآلخبرين .وحماس تحاول ك ادتها الل ب على الحعلين .إنهم يبريدون أن يعقوا على عالقة

وثيقة عإيبران وأن يبرعحوا أموال خصمها الس ودي".

المسمى عـ"أنصابر عيت المقدس" ،فيلفت عن مئيبر إلى أنه نشأ في
أما عن فبرع داعش في سيناء،
ّ
العداية على أنه حبركة مناهضة إلسبرائيل" ،لكن اآلن يتعلوبر التقديبر أن هدفه البرئيس هو مصبر...
وهو يختابر عدم ال مل ضدنا ،وهو اآلن يحصل على الدعم والمساعدة من حماس ،في المال

والتدبريب والتوجيه ،وفي المقاعل يساعد حماس في تهبريب الوسائل القتالية".

األخبار ،بيروت2015/9/16 ،

 .31إصابات خالل قمع االحتالل مظاهرات بالضفة احتجاجاً على تواصل االعتداءات على األقصى

أصيب أمس الثالثاء ،شاب فلسطيني عالبرصاص الحي ،وخمسة آخبرون عالبرصاص الم دني المغلف

عالمطاط ،وأصيب عدد من األشخاص عحاالت اإلغماء خالل المواجهات ال نيفة التي اندل ت في
المنطقة الغبرعية لمدينة طولكبرم شمال الضفة الغبرعية المحتلة.

وكان ال شبرات من الفلسطينيين ،قد خبرجوا ،في مسيبرة غاضعة دعت إليها القوى الوطنية الفلسطينية

احتجاجاً على تواصل اعتداءات االحتالل اإلسبرائيلي على المسجد األقصى المعابرك والمبراعطين فيه.

وقالت المصادبر المحلية إن جنود االحتالل أطلقوا البرصاص الحي والم دني المغلف عالمطاط عاتجاه

الشعان ،إضافة إلى قناعل الصوت والغاز المسيل للدموع مما أدى إلى وقوع عشبرات اإلصاعات
عاالختناق الشديد عولجوا جمي هم عشكل ميداني.

وفي علدة البرام ،أُصيب عشبرات الفلسطينيين غالعيتهم عحاالت اختناق ،خالل مواجهات اندل ت ،عقب

تفبريق الجيش اإلسبرائيلي لمسيبرة منددة عالممابرسات الصهيونية في المسجد األقصى.
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في غضون ذلك ،اعتصم المئات من طلعة جام ة الخليل في جنوب الضفة الغبرعية المحتلة ،داخل
حبرم الجام ة تضامناً مع المسجد األقصى المعابرك ،وطالب الم تصمون الدول ال برعية واإلسالمية
عضبروبرة التدخل الفوبري من أجل حماية األقصى.

السبيل ،عمان2015/9/16 ،

" .31اإلسالمية المسيحية" تطالب برص الصفوف لحماية األقصى
برام هللا :طالب "الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصبرة القدس والمقدسات" أعناء الش ب الفلسطيني
ومؤسساته عـ "برص الصفوف لحماية األقصى من التهويد" ،ودعوة الدول ال برعية واإلسالمية إلى

"تقديم المزيد من المساندة للش ب الفلسطيني إلفشال مخططات االحتالل التهويدية".

واستنكبرت الهيئة في عيان صحفي تلقته "قدس عبرس" يوم الثالثاء (" )9|15تحويل المسجد األقصى

الى ثكنة عسكبرية لليوم الثالث على التوالي ،إضافة إلى استمبرابر اقتحام قوات االحتالل اإلسبرائيلي

لعاحات المسجد األقصى واطالقها قناعل الصوت والغاز واألعيبرة المطاطية ...ومهاجمتها المصلين
وطالب المدابرس واالعتداء عليهم عطبريقة وحشية ،األمبر الذي أدى إلى إصاعة ما يقابرب  150مواطنا

خالل الثالث أيام الماضية ،حتى اللحظة".

واعتعبر األمين ال ام لـ"الهيئة اإلسالمية المسيحية" الدكتوبر حنا عيسى ،أن "االعتداء على حبرمة

المسجد األقصى المعابرك وتدنيس عاحاته من المستوطنين اليهود عحبراسة الوحدات الخاصة من

الشبرطة اإلسبرائيلية ،حلقة من حلقات المسلسل اإلجبرامي.

قدس برس2015/9/15 ،

 .32محكمة إسرائيلية تقضي بأن موت األسير عرفات جرادات نتيجة الضرب احتمال وارد
الناصبرة  -وديع عواودة :أكدت محكمة إسبرائيلية في حكمها أن أسعاب موت األسيبر الفلسطيني
عبرفات جبردات ،قعل عامين "غامضة وال يمكن نفي ت برضه للضبرب قعل وفاته".

وأصدبرت محكمة الصلح في علدة عيتاح تكفا (ملعس) مؤخ ابر قبرابرها النهائي عموضوع التحقيق في

أسعاب وفاة األسيبر عبرفات جبردات عام  .2013وجاء القبرابر ع د سماع المبراف ات القانونية التي
استمبرت قبراعة سنتين ونصف السنة ،واالطالع على مواد التحقيق ،إضافة إلى  4تقابريبر تشبريح

قدمت للمحكمة خالل المداوالت القانونية ال ديدة.
مختلفة ّ
وأقبرت المحكمة عأن المواد المقدمة لها تدل على أن أسعاب وفاة األسيبر داخل السجن "ما زالت
غامضة" وعلى أنه "ال يمكن نفي إمكانية ت برضه للضبرب خالل االعتقال".
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يذكبر أن الشهيد عبرفات جبردات أعتقل في  18شعاط  /فعبرايبر  2013ووجهت له تهمة برمي الحجابرة
وال عوات الحابرقة مستهدفا قوات األمن .وخالل وجوده في سجن "مجيدو" وجد فاقدا للوعي على

سبريبره يوم في  23من الشهبر نفسه ،أي ع د  10أيام على عدء سجنه.

القدس العربي ،لندن2015/9/16 ،

 .33هيئة األسرى توقع اتفاقاً مع البنك اإلسالمي العربي لصالح األسرى المحررين

برام هللا :وقع عيسى قبراقع ،برئيس "هيئة شؤون األسبرى والمحبربرين" ،اتفاقية ت اون مشتبرك لتمويل
وتطويبر مشابريع صغيبرة لألسبرى المحبربرين مع سامي ص يدي ،مديبر عام العنك اإلسالمي ال برعي.

وجاءت االتفاقية الخاصة عاألسبرى عهدف دعم األسبرى المحبربرين وفتح آفاق جديدة للبرياديين منهم
للحصول على قبروض إلنشاء وتطويبر مشابريع صغيبرة عقيمة تمويل قصوى قيمتها  20ألف دوالبر

"تساعدهم وأسبرهم في تحسين ظبروفهم الحياتية واالقتصادية" ،كما وبرد في االتفاق.

وقال قبراقع خالل التوقيع إن األسبرى والمحبربرين "هم واجهة النضال الوطني الفلسطيني .وهم عحاجة
من الكل الفلسطيني عقطاعيه ال ام والخاص للدعم واإلسناد لتمكينهم ماديا واقتصاديا ومساندتهم في

تكوين هويتهم االقتصادية المستقلة التي توفبر لهم مقومات الحياة الكبريمة".

وقد وق ت االتفاقية في مقبر الهيئة في برام هللا عحضوبر أحمد سبرطاوي ،مديبر دائبرة التخطيط
وال القات ال امة في العنك اإلسالمي ال برعي ،ومبروان عدوي ،مديبر دائبرة تنمية المشابريع الصغيبرة

والمتوسطة .ومن الهيئة محمد العطة ،مديبر عام دائبرة التأهيل ،وكوثبر جعبر ،مديبرة دائبرة القبروض.

القدس العربي ،لندن2015/9/16 ،

 .34تدهور الوضع الصحي ألسير فلسطيني مضرب عن الطعام
الخليل :أفاد مبركز حقوقي فلسطيني أن الوضع الصحي لألسيبر المضبرب عن الط ام سليمان محمد

توفيق اسكافي ( 30عاماً) من مدينة الخليل ،تدهوبر جبراء تواصل إضبراعه منذ عداية شهبر أيلول

(سعتمعبر) الحالي؛ احتجاجاً على استمبرابر اعتقاله إدابرياً.

وقال مبركز "أسبرى فلسطين" للدبراسات في عيان تلقته "قدس عبرس" الثالثاء ( )9|15إن األسيبر
المضبرب اسكافي ،ي اني من ض ف وهزال عام في الجسم ،كما أنه يتكلم ويتحبرك ععطء شديدين،
ويشتكي من آالم في البرأس والم دة عشكل متواصل ،إضافة إلى ان دام قدبرته على النوم ،وما

ضاعف من إعيائه نقله منذ عداية إضبراعه  3مبرات ،حيث يقعع حالياً في زنازين عزل سجن النقب
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الصحبراوي ،ويمنع من زيابرة عائلته أو المحامي؛ في محاولة للضغط عليه والتبراجع عن إضبراعه
المتواصل منذ أسعوعين.

قدس برس2015/9/15 ،

 .35تقرير :التساوي السكاني في فلسطين التاريخية ..معضلة لـ"يهودية" و"ديموقراطية" "إسرائيل"
ألول مبرة منذ النكعة الفلسطينية عام  1948يكاد عدد ال برب داخل فلسطين التابريخية يتجاوز عدد

اليهود ما سيشكل مشكلة كعيبرة أمام دعاة ال يش في دولة واحدة.

إذ ُيطبرح هنا سؤال كيف إلسبرائيل أن تحافظ على "ديمقبراطيتها" و"يهوديتها" في حال إجبراء انتخاعات
عمشابركة أغلعية عبرعية؟
فالت ادل السكاني في دولة واحدة تضم إسبرائيل والضفة الغبرعية وقطاع غزة يض ف من حجج هؤالء

الدعاة ،الذي يعبرز عينهم البرئيس اإلسبرائيلي بروعين بريفلين.

وقد نشبر المكتب المبركزي اإلسبرائيلي لإلحصاء هذا األسعوع أبرقاما جديدة ألعداد السكان تُظهبر أن
عدد السكان في إسبرائيل زاد عـ  %1.9خالل الـ  12شه ابر األخيبرة ليصل إلى  8.4ماليين نسمة في
الوقت الذي ازدادت فيه أعداد المهاجبرين اليهود إلى إسبرائيل خاصة من فبرنسا وبروسيا وأوكبرانيا إلى

 .%35وتُظهبر األبرقام أن  %74.9من سكان إسبرائيل يهود ( 6.3ماليين نسمة) و1.75( %20.7

مليون نسمة) عبرب مسلمون ومسيحيون يتألفون من فلسطينيين عقوا في إسبرائيل ع د قيامها عام

 ،1948غيبر أن الصوبرة ستتعدل في حال ضم الضفة الغبرعية والقدس الشبرقية ،اللتين يعلغ عدد
سكانهما  2.79مليون ،وقطاع غزة الذي يعلغ عدد سكانه  1.76مليون.

واذا أضيف إليهم  1.75مليون عبرعي ي يشون في إسبرائيل يكون عدد السكان المنحدبرين من أصل

فلسطيني في إسبرائيل والمناطق الفلسطينية  6.3ماليين نسمة وهو نفس عدد اليهود ،واذا نظبرنا إلى
أن هذه األبرقام الفلسطينية نشبرت قعل عام فسنجد أن هناك احتماال قويا عأن يكون عدد ال برب قد

تجاوز عالف ل عدد اليهود خصوصا في ظل استمبرابر النمو الفلسطيني.

ويبرفض ع ض الساسة اليمينيين ومنهم أعضاء في حكومة نتنياهو فكبرة دولة فلسطينية مستقلة برفضا
تاما ويقتبرحون عدال من ذلك ضم م ظم الضفة الغبرعية ،عينما يدافع آخبرون منهم البرئيس اإلسبرائيلي

بريفلين عن حل الدولة الواحدة وهو ما سيكون أم ابر م قدا إلسبرائيل من حيث عقائها "ديمقبراطية"
و"يهودية" ،إذ ستتوجب عليها جديا دبراسة كيفية المحافظة على وض ها كدولة ديمقبراطية كاملة

األبركان يتمتع فيها الش عان اليهودي والفلسطيني عحقوق متساوية.
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وي تعبر األستاذ في جام ة جوبرج واشنطن مايكل عابرنيت في هذا السياق أنه "من وجهة نظبر من
يبريدون الحفاظ على سالمة إسبرائيل كدولة يهودية وديمقبراطية يصعح حل الدولتين هو الحل الوحيد

الذي تزداد الحاجة إليه عإلحاح ،عينما أي خيابر آخبر سي ني إما أن إسبرائيل لن تعقى ديمقبراطية أو لن
تعقى يهودية".

المركز الفلسطيني ،بديل ،بيت لحم2015/9/11 ،

" .36الكتلة اإلسالمية" تصعد احتجاجاتها الطالبية بالقدس المفتوحة
ص دت الكتلة اإلسالمية في جام ة القدس المفتوحة لليوم البراعع على التوالي احتجاجاتها الطالعية
ضد القبرابر األخيبر إلدابرة الجام ة عتقليص منحة األخوة لطالب الجام ة ،من  %50إلى ثالث فئات

( ،)%25 ،%35 ،50في ظل األوقات الص عة التي يمبر عها الش ب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتدبرجت خطوات الكتلة اإلسالمية المطالعة إلدابرة الجام ة عال دول عن القبرابر ،عين تنظيم عدد من

االعتصامات والوقفات ،وتوصيل برسائل إلدابرة الجام ة إلعادة الحقوق للطلعة ،وصوال إلغالق أعواب

الجام ات وت ليق الدبراسة .وقالت الكتلة اإلسالمية في العيان برقم  3لها" إننا في الكتلة اإلسالمية ال

زلنا نفتح عاب الحوابر للجام ة وادابرتها وما أغلقناه أمامهم وال أمام أحد ،عل أعطينا اإلدابرة مهلة كافية

لدبراسة المطالب واستبرجاع الحقوق ،وال زالت تت نت عالقبرابر عحجج ال قيمة وال برصيد لها" .وأضافت
الكتلة اإلسالمية" ما زلنا نواصل ف الياتنا الحضابرية والنقاعية للوصول لحل ينهى األزمة التي تسععت

عها إدابرة الجام ة".

السبيل ،عمان2015/9/16 ،

 .37المخرجة الفلسطينية مي المصري في "مهرجان تورنتو" بفيلم " 3000ليلة"
القاهبرة – "القدس ال برعي" :يشابرك الفيلم الفلسطيني " 3000ليلة" ،الذي ُي د التجبرعة البروائية األولى
للمخبرجة الفلسطينية مي المصبري صاحعة البرصيد المهم من األفالم الوثائقية التي حازت على
الجوائز واشادة النقاد ضمن "مهبرجان توبرنتو السينمائي الدولي" ( 10إلى  20سعتمعبر – أيلول) في
قسم سينما ال الم الم اصبرة ،حيث يشهد الفيلم عبرضه ال المي األول.

الفيلم إنتاج فلسطيني فبرنسي أبردني لعناني مشتبرك ،ويشابرك في عطولته ميساء ععد الهادي ونادبرة

عمبران ،ويحكي قصة م لمة فلسطينية شاعة يتم اعتقالها ظلماً في سجن إسبرائيلي وتضع مولودها

فيه ،لتبرعي طفلها وسط سجينات فلسطينيات سياسيات ،وأخبريات إسبرائيليات جنائيات.
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مي المصبري مخبرجة فلسطينية أمبريكية ،دبرست السينما وهي في الساع ة عشبرة من عمبرها في جام ة
كاليفوبرنيا ،عيبركلي وجام ة والية سان فبرانسيسكو في الواليات المتحدة األمبريكية ،حيث حصلت على

دبرجة العكالوبريوس.

القدس العربي ،لندن2015/9/16 ،

" .38األخبار"ٍ :
أياد إسرائيلية وراء عملية وسط سيناء
سيناء :حالة غضب شديد ال تزال تسيطبر على أهالي سيناء وقعائلها ،منذ واق ة مقتل  12مواطناً
واصاعة  4آخبرين ،قعل يومين ،من أعناء عائلة العبريكات التاع ة لقعيلة التياها في منطقة الحسنة
(وسط) ،خاصة ع د الحديث عن ضلوع عناصبر إسبرائيليين في تنفيذ ال ملية التي نفى األمن المصبري

أي عالقة له عها ،وخاصة أنها جبرت في وسط سيناء ،حيث يقل التوتبر األمني والم ابرك عن شمالها.

تقول مصادبر قعلية وشهود عيان من أعناء عائلة العبريكات ،وقد نجوا من المجزبرة التي عدأت عقذيفة
ثم إطالق نابر ،إن "منفذي ال ملية كانوا يبرتدون الزي األسود وم هم أسلحة صغيبرة الحجم ،وكانت

ومتتع ي األثبر ،فإن
لهجتهم غيبر عبرعية األصل" .وأضافوا أنه وفق برصد أهل المنطقة للطبريق
ّ
"ال ناصبر تسللت وعادت من الجعال الموازية للحدود مع األبراضي الفلسطينية المحتلة (إسبرائيل)".

ويقول أهالي منطقة خبريزة ،التاع ة لمبركز الحسنة ،إنهم ال يتهمون األمن المصبري عهذه الف لة ،عل تتوجه
أصاع هم إلى "جهاز الموساد اإلسبرائيلي" .ويطالعون قوات الجيش الثالث التي وصلت إلى المكان ع د

الحادث ،عالتحقيق وم برفة كيف تسلل أولئك ال ناصبر إلى وسط سيناء من دون كشفهم ومالحقتهم.

األخبار ،بيروت2015/9/16 ،

 .39ملك األردن يؤكد ضـرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً حيال االعتداءات اإلسـرائيلية على األقصى

اتصاال هاتفيا امس الثالثاء ،من
عمان  -كمال زكابرنة وعت ابر :تلقى ملك األبردن ععد هللا الثاني،
ً
البرئيس الفلسطيني محمود ععاس ،جبرى خالله عحث االعتداءات واالنتهاكات اإلسبرائيلية األخيبرة في

القدس ،خصوصا في المسجد األقصى .كما عحث ملك األبردن ععد هللا الثاني وبرئيس جمهوبرية

مصبر ال برعية ،ععد الفتاح السيسي ،خالل اتصال هاتفي يوم أمس الثالثاء ،االعتداءات واالنتهاكات
اإلسبرائيلية األخيبرة في المسجد األقصى وتداعياتها ،حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق المكثف عين

العلدين في التصدي لهذه االعتداءات واالنتهاكات .وأعبرب البرئيس السيسي ،خالل االتصال ،عن

مساع مكثفة لحماية المقدسات اإلسالمية
دعمه وتقديبره لجهود جاللة الملك ،وما يقوم عه األبردن من
ٍ
والمسيحية في القدس.
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كما عحث ملك األبردن ععد هللا الثاني ،أمس الثالثاء ،خالل اتصال هاتفي مع سمو الشيخ تميم عن
حمد آل ثاني ،أميبر قطبر ،االعتداءات واالنتهاكات اإلسبرائيلية األخيبرة في المسجد األقصى ،وما يقوم

عه األبردن من جهود حثيثة لوقفها.

وعحث ملك األبردن خالل اتصال هاتفي أمس ،مع نائب البرئيس األمبريكي جو عايدن ،األوضاع في

المنطقة ،خصوصا في سوبرية وال براق .وجبرى خالل االتصال عحث االعتداءات واالنتهاكات
اإلسبرائيلية األخيبرة في المسجد األقصى ،حيث أكد الملك ععد هللا ضبروبرة اتخاذ اإلدابرة األمبريكية

موقفا حازما حيال هذه االنتهاكات واالعتداءات.

عمان2015/9/16 ،
الدستورَّ ،

 .41رئيس مجلس النواب األردني :خطواتنا جادة إلدانة واستنكار االعتداءات اإلسرائيلية
عمان – (عت ابر) :أكد برئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطبراونة أن مجلس النواب اتخذ الخطوات
ّ
الجادة إلدانة واستنكابر االعتداءات اإلسبرائيلية على المسجد األقصى ،وتكثيف االتصاالت مع

العبرلمان ال برعي والعبرلمان الدولي التخاذ موقف حاسم ،وهي الخطوات التي تساند جهود الملك ععد

هللا الثاني في هذا المقام .وأكد أن مجلس النواب يدعم تصبريحات الملك ععد هللا الثاني األخيبرة التي

جاءت خالل لقائه أمس برئيس الوزبراء العبريطاني ديفيد كاميبرون ،حيث وضع المجتمع الدولي أمام
مسؤولياته ،وحذبر من التمادي اإلسبرائيلي على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس والمسجد

األقصى ،وهو ما اعتعبره الطبراونة موقفا يمثل المؤسسات الدستوبرية كافة.

عمان2015/9/16 ،
الدستورَّ ،

 .41فعاليات شعبية وأكاديمية أردنية تطالب المجتمع الدولي بلجم "إسرائيل"
المفبرق -توفيق أعو سماقة :أكدت ف اليات ش عية وأكاديمية في محافظة المفبرق ،وقوفها ودعمها
للمطالب األبردنية المتكبربرة في كف اليد اإلسبرائيلية عن المسجد األقصى الذي يت برض النتهاكات

مستفزة ،م تعبرين أن الدفاع عن األقصى هو ابرث تابريخي أبردني هاشمي عامتياز.

عمان2015/9/16 ،
الرأيَّ ،

 .42وزير األوقاف األردني :األردن سيتصدى بحزم لكل ما يمس المقدسات اإلسالمية والمسيحية

عمان  -زايد الدخيلَّ :
شدد وزيبر األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية هايل داود على أن األبردن
ّ
مؤكدا أن األبردن "سيتصدى عحزم
عقيادة الملك ععد هللا الثاني "ي تعبر المسجد األقصى خطا احمبر"،
ً
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لكل ما يمس المقدسات اإلسالمية والمسيحية تنفيذا للوصاية الهاشمية على األماكن المقدسة في
القدس الشبريف" .وأكد أن "جميع الخيابرات الدعلوماسية والقانونية مفتوحة أمام األبردن للدفاع عن
المسجد في وجه المتطبرفين اإلسبرائيليين" .وأشابر داود إلى "تواطؤ الحكومة اإلسبرائيلية مع المتطبرفين
اإلسبرائيليين عخصوص األقصى" ،مشددا على أن األبردن "هو صاحب الوالية عليه وعلى إسبرائيل

احتبرام واجعاتها كدولة محتلة تجاه أماكن ال عادة".

عمان2015/9/16 ،
الغدَّ ،

 .43نقابة الصحفيين تندد بإجراءات "إسرائيل" التهويدية في المسجد األقصى
عمان  -نيفين ععد الهادي :نددت نقاعة الصحفيين عشدة اليوم عاقتحام قوات االحتالل اإلسبرائيلي عاحة
ّ
المسجد األقصى ومهاجمة المصلين من المدنيين الفلسطينيين ال زل عالقناعل الصوتية والغاز المسيل
للدموع في إطابر تص يد غيبر مقعول ضد المقدسات اإلسالمية والمسيحية في األبراضي الفلسطينية

المحتلة .وحذبرت النقاعة من الخطوبرة العالغة في سياسة انتهاك المقدسات الدينية لما يمثله ذلك من
تأجيج لمشاعبر الغضب ،وتقويض الجهود التي تستهدف استئناف المفاوضات الفلسطينية-اإلسبرائيلية.

وطالعت النقاعة في اجتماعها اليوم اتخاذ موقف عبرعي واسالمي موحد ضد تهويد المسجد وتحويله

من مسجد إسالمي إلى م عد لهم وهذا لن يكون طالما أن هناك مبراعطين ومبراعطات في المسجد،
األمبر الذي يدعو األمة أن ال تتبرك المقدسيين وحدهم في الم بركة وأن تتحبرك وت لي الصوت

لمواجهة االعتداء اإلسبرائيلي الغاشم.

عمان2015/9/16 ،
الدستورَّ ،

 .44مشروع بيان لمجلس األمن يدعو إلى وقف االستف اززات وأعمال العنف في القدس الشريف
نيويوبرك -األناضول :وزعت الع ثة أألبردنية لدي األمم المتحدة الثالثاء ،مشبروع عيان صحفي على
أعضاء مجلس األمن الدولي ،يدعو لوقف االستف اززات واالعتداءات اإلسبرائيلية المتواصلة علي

المسجد األقصى .وي برب مشبروع العيان -الذي حصلت األناضول علي نسخة منه -عن "القلق
العالغ لمجلس األمن إزاء التطوبرات في القدس الشبرقية المحتلة ،وخاصة سلسلة االستف اززات األخيبرة،

والتحبريض على المسجد األقصى ،وتصاعد التوتبر في هذا الصدد" .ويدعو مشبروع العيان "جميع
األطبراف إلى وقف كل االستف اززات والتحبريض وأعمال ال نف ،والي االحتبرام التام للقانون الدولي".

القدس العربي ،لندن2015/9/16 ،
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 .45األردن :لن نسكت على العدوان اإلسرائيلي السافر
أكدت الحكومة األبردنية ،أمس ،أنها لن تصمت على مواصلة إسبرائيل اقتحام المسجد األقصى،
ودبراستها كل الخيابرات المتاحة جهة وقف االعتداءات المتكبربرة .وقال وزيبر الدولة لشؤون اإلعالم
واالتصال الناطق البرسمي عاسم الحكومة محمد المومني "إن األبردن لن يسكت على ال دوان السافبر

وهذه الجبرائم لن تجلب للمحتل األمن واالستقبرابر" .وأضاف "على إسبرائيل التوقف فو اًبر عن استف اززاتها

واألبردن مستمبر في التصدي لذلك والقيام عواجعه تجاه المسجد األقصى وكل الخيابرات تُدبرس لحماية
المقدسات وصونها من االعتداءات".
الخليج ،الشارقة2015/9/16 ،

 .46لجنة أردنية للتحقيق مع رؤساء بلديات زاروا "إسرائيل"
عمان :كشف وزيبر العلديات األبردني وليد المصبري عن تشكيل لجنة للتحقيق مع ثالثة برؤساء علدية
زابروا إسبرائيل مؤخبرا ،وقال "إنه سيتم إعالغ اللجنة النياعية نتائج التحقيق حين انتهائه" ،وأضاف خالل

اجتماع مغلق مع لجنة فلسطين النياعية "إن الو ازبرة ال ت لم عن الموضوع شيئا ،وان اثنين من برؤساء
العلديات زعموا أنهما ذهعا إلى إسبرائيل في إجازة خاصة" .واستنكبرت اللجنة الزيابرة م تعبرة إياها

تطعي ية مع ال دو اإلسبرائيلي ،ويجب محاسعة برؤساء العلديات عليها.

االتحاد ،أبو ظبي2015/9/16 ،

 .47النقابات المهنية األردنية تطالب بقطع العالقات مع "إسرائيل"
دعت النقاعات المهنية الحكومة إلى قطع ال القات مع ال دو الصهيوني وسحب السفيبر بردا على

االقتحامات المتكبربرة للمستوطنين وجنود االحتالل للمسجد األقصى .وقالت النقاعات في عيان لها حمل

عنوان "األقصى يف ل ..فهل تف لون" إن تلك االعتداءات التي تمثل اعتداء صابرخا على الدولة
األبردنية صاحعة السيادة على المسجد األقصى والتي تصل عنا إلى حالة من الغضب والحنق ال يمكن
توقع نتائجها العتعابرات القدسية والجوابر ومحوبرية المكان والقضية عالنسعة لألبردن .واكد العيان ضبروبرة

توجيه الدعم عكافة أشكاله للمبراعطين في األقصى الذين قدموا لل الم أجمع دبرسا عميقا كيف أن اإلبرادة
الحبرة تتصدى عكل شجاعة وعزة للمحتل المدجج عالسالح وتبرغمه على التبراجع فصاحب الحق يقف

كالجعل األشم .وأكدت أن األقصى وفلسطين قضية تجمع وال تفبرق ،وان الفبرصة السانحة نحو التقاء
جهود الدول ال برعية جمي ا التخاذ موقف مشبرف يسجله التابريخ ويساهم عوقف االعتداء.

عمان2015/9/16 ،
الدستورَّ ،
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 .48لبنان" االعتداءات على األقصى :تنديد لبناني بالصمت العربي
تواصلت بردود الف ل السياسية المنددة عاالعتداءات اإلسبرائيلية المتكبربرة على المسجد األقصى.

وفي هذا اإلطابر برأى البرئيس سليم الحص أن "هذه الممابرسات الصهيونية تظهبر مدى استخفاف
مشيبر إلى أن "قعلة المسلمين
ًا
ال دو اإلسبرائيلي عحبرمة مقدسات المسلمين ومشاعبرهم في ال الم"،
األولى تت برض لليوم الثالث على التوالي لالعتداء والتدنيس ،والمسجد األقصى يت برض لالستعاحة
من قعل ال دو اإلسبرائيلي دون وازع وال برادع" .وأضاف "لم ن د ن ول على المنظمات الدولية وال

منظمة المؤتمبر اإلسالمي وال لجنة القدس كلها ،ولم ت د تكفي عيانات الشجب واالستنكابر لمواجهة
االعتداءات الصهيونية التي تمابرس عحق ش عنا ومقدساتنا" ،موضحا "أننا أمام جبريمة منظمة

يمابرسها ال دو اإلسبرائيلي عتواطؤ وصمت عبرعي واضح وفاضح دون محاسعة ،مستغال حالة التبرهل

التي تصيب أمتنا ال برعية ومستفيدا من االنقسام الفلسطيني الم يب" .وشدد الحص على "أننا نهيب
عالش ب الفلسطيني المناضل وعكل مخلص شبريف في هذا الوطن ال برعي عالوقوف وقفة واحدة

واالنتفاض دفاعا عن شبرف ال برب والمسلمين" .وقال "ستعقى القدس واألقصى قطب البرحى
والعوصلة ،شاء من شاء وأعى من أعى مهما اشتدت اعتداءات ال دو ومهما طال الزمن".

وقال البرئيس نجيب ميقاتي" :يعدو أن الالمعاالة تجاه االعتداء على المسجد األقصى شج ت ال دو

اإلسبرائيلي على االستمبرابر في انتهاك حبرمته" ،أضاف ميقاتي" :ما استهانت أمة عمقدساتها إال هانت

ع ين أعدائها".

وتوجه الوزيبر الساعق فيصل كبرامي عـ"التحية إلى حبراس األقصى المبراعطين لحمايته عصدوبرهم ال ابرية
من ال هبر الصهيوني" ،كما حيا "الش وب التي لن تبرضى عما برضي الحكام من عابر وخذالن.

ولألقصى برب يحميه".

وسأل مجلس المفتين عقب اجتماعه عبرئاسة مفتي الجمهوبرية الشيخ ععد اللطيف دبريان" ،هل كان

اإلسبرائيليون يتجبرؤون على تدنيس األقصى واقتحامه وعلى تدميبر ع ض محتوياته واعتقال المصلين،

لو أن ال برب والمسلمين على قلب برجل واحد؟ هل كانوا يبرتكعون كل هذه الفواحش لو كانوا يحسعون

لبرد ف ل انتقامي عبرعي واسالمي؟".

واذ اعتعبر نائب برئيس المجلس اإلسالمي الشي ي األعلى الشيخ ععد األميبر قعالن أن "الدفاع عن
المقدسات في فلسطين حق وواجب ديني يقع على عاتق المسلمين" ،سأل "أين أصعحت فلسطين

وقضية ش عها ومقدساتها في الحبراك الش عي والبرسمي ال برعي ،حتى عاتت فلسطين فبريسة سهلة أمام

الوحش الصهيوني".
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وطالعت "الجماعة اإلسالمية" في لعنان "األقطابر ال برعية التي اعتبرفت عالكيان الصهيوني وأقامت عالقات
م ه عأن تغلق سفابراتها وتقطع عالقاتها مع عدو ينتهك الحبرمات وي تدي على المصلين في المساجد".

كما ندد عاالعتداءات الصهيونية على األقصى كل من :المفتي الج فبري الممتاز الشيخ أحمد قعالن،
برئيس "ندوة ال مل الوطني" وجيه فانوس" ،المؤسسة الفلسطينية لحقوق األنسان ـ شاهد" ،و"االتحاد

ال المي ل لماء المقاومة".

السفير ،بيروت2015/9/16 ،

 .49االتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدعو لمقاومة االحتال ل بالقدس بكل الوسائل
دعا االتحاد ال المي ل لماء المسلمين اليوم الثالثاء إلى مقاومة ممابرسات االحتالل اإلسبرائيلي
اإلجبرامية على أبرض فلسطين عكل الوسائل الممكنة ،وعخاصة اقتحام المسجد األقصى المعابرك.

وندد االتحاد في عيان صحفي تلقت "صفا" نسخة منه ،عانتهاكات االحتالل اإلجبرامية عحق المسجد
األقصى عاقتحام ساحاته وأبروقته واحبراق ع ض نوافذه وأعواعه ومكوناته التابريخية ،واالعتداء على
المبراعطين والمبراعطات ،ومنع المسلمين من الصالة أو الدخول للمسجد .واستنفبر االتحاد األمة اإلسالمية

وال برعية وقادتها وعلماءها ومفكبريها وأحبرابرها وال الم الحبر لنصبرة المسجد األقصى والدفاع عنه ،ضد
إجبرام االحتالل في حق فلسطين ومقدساتها وش عها حتى تكون القوة مع الحق ،وليس الحق مع القوة.

وحث االتحاد ال المي القيادات الفلسطينية على التوقف عن المفاوضات ال عثية ،والتنسيق األمني

اآلثم ،والتحبرك عما يثعت أن هناك عقية من دين أو عبروعة ،وأن تتوحد الفصائل الفلسطينية تحت

خيابر المقاومة الشاملة .وطالب االتحاد علماء المسلمين ودعاته عالعدء في حملة "أنقذوا األقصى"
التي تستهدف إعالن حالة النفيبر ال ام عين أعناء المسلمين في ال الم للدفاع عن المسجد األقصى،

وفضح مخططات االحتالل وأتعاعه وم اونيه ،وتخصيص النشاطات الدعوية والوقفات االحتجاجية
وخطب الجم ة القادمة للحديث عن فلسطين والقدس واألقصى وحمايته.

وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) ،غزة2015/9/15 ،

 .51أمير قطر يجري اتصاالت دولية وعربية بشأن االنتهاكات اإلسرائيلية في القدس
الدوحة ( -قنا) :أجبرى الشيخ تميم عن حمد آل ثاني أميبر قطبر اتصاالت هاتفية الثالثاء ،مع كل من
البرئيس فبرانسوا أوالند برئيس جمهوبرية فبرنسا وديفيد كاميبرون برئيس وزبراء عبريطانيا ،وعان كي مون
األمين ال ام لمنظمة األمم المتحدة ،ومع كل من ال اهل الس ودي الملك سلمان عن ععد ال زيز آل

س ود ،وال اهل األبردني الملك ععد هللا الثاني.
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وقالت وكالة األنعاء القطبرية البرسمية ،إنه جبرى خالل هذه االتصاالت "التعاحث حول االنتهاكات
واألخطابر التي تت برض لها مدينة القدس ،والمسجد األقصى ،السيما وأن إسبرائيل لم تتوبرع عن

اإلفصاح عن نواياها ال دوانية في تقسيم األقصى مكانيا وزمانيا والمس عحبرمته".

وععبر األميبر عن استنكابره لل دوان اإلسبرائيلي المستمبر على الش ب الفلسطيني والمسجد األقصى،

مطالعا جميع األطبراف الدولية عتحمل المسؤولية والتحبرك الفوبري لل مل على وقف هذا ال دوان.
ً
ودعا األميبر األمين ال ام لألمم المتحدة إلى ضبروبرة عذل الجهود والمساعي األممية ،وفقا للشبرعية
الدولية والقانون الدولي ،التخاذ كافة التداعيبر ال اجلة لوقف هذه االنتهاكات وحماية الش ب

الفلسطيني والمقدسات الدينية ووقف كافة األعمال ال دوانية واالستف اززية اإلسبرائيلية.

وأكد أميبر قطبر خالل االتصالين عال اهلين الس ودي واألبردني" ،أهمية تكاتف الجهود ال برعية
واإلسالمية من أجل اتخاذ موقف موحد لت زيز وحماية حقوق الش ب الفلسطيني ،ووضع حد لل دوان

اإلسبرائيلي الغاشم عليه ،وعلى المسجد األقصى المعابرك".

القدس العربي ،لندن2015/9/16 ،

 .51إيران تدعو إلى عقد اجتماع طارئ بشأن االعتداءات اإلسرائيلية على المسجد األقصى
لندن(-أ ف ب) :نددت طهبران عـ"االعتداءات اإلسبرائيلية على األماكن المقدسة للمسلمين" ،ودعت
الناطقة عاسم الخابرجية اإليبرانية مبرضية أفخم "منظمة الت اون اإلسالمي إلى عقد اجتماع طابرئ

لعحث التحبركات الواجب القيام عها".

الحياة ،لندن2015/9/16 ،

 .52رئيس مجلس األمة الكويتي يطالب بتحرك عربي واسالمي لوقف االعتداءات الصهيونية على األقصى
دان برئيس مجلس األمة عاإلناعة معابرك الخبرينج اقتحام قوات من جيش االحتالل اإلسبرائيلي لعاحات
المسجد األقصى المعابرك ومحاصبرة المصلين في ذكبرى ما يسمونه برأس السنة ال عبرية.

ودعا الخبرينج جام ة الدول ال برعية ومنظمة الت اون اإلسالمي إلى القيام عتحبرك دولي إليقاف تلك

االعتداءات الصهيونية المتواصلة على الش ب الفلسطيني وعلى المقدسات في فلسطين المحتلة.

فضا
وقال الخبرينج في تصبريح صحافي :إن الكويت حكومة ومجلس أمة وش ًعا ،تستنكبر وتبرفض بر ً
مطلقًا لهذا ال دوان اإلسبرائيلي الغاشم على المسجد األقصى أولى القعلتين وثالث المسجدين ومسبرى

مشيبر إلى إن الش وب ال برعية واإلسالمية تبرفض استمبرابر عجز
ًا
النعي محمد صلى هللا عليه وسلم،
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المجتمع الدولي عن القيام عدوبره لوقف آلة الحبرب وال دوان اإلسبرائيلية على المدنيين والمقدسات في
األبراضي المحتلة.

السياسة ،الكويت2015/9/16 ،

 .53وقفة تضامنية نصرة للمسجد األقصى في إسطنبول
نظمت الجم ية التبركية للتضامن مع فلسطين (فيدابر) يوم الثالثاء وقفة تضامنية نصبرة للمسجد

األقصى والمبراعطين المقدسيين ،في ساحة مسجد السلطان محمد الفاتح في إسطنعول.

وشابرك في الوقفة هيئة علماء فلسطين في الخابرج وهيئة علماء أهل السنة في تبركيا واالتحاد ال المي

ل لماء المسلمين ،وجمع من أعناء فلسطين وال برب واألتبراك ،وطالعوا عنصبرة األقصى ووقف الهجمة

اإلسبرائيلية الشبرسة ضد األقصى والمقدسيين.

واعتعبرت جم ية (فيدابر) في عيان وزع خالل الوقفة التضامنية ،الحملة اإلسبرائيلية ضد المسجد

خطيبر يجب التصدي له ،يستحق الخبروج عن الصمت
ًا
يدا
األقصى ومحاولة تقسيمه زمانيا تص ً
ال برعي واإلسالمي واالنتفاضة برفضا لهذه الجبرائم التهويدية.
ودعت أحبرابر ال الم إلى هعة جماهيبرية تضامنية مع المسجد األقصى ومواصلة الف اليات البرافضة

لجبرائم االحتالل في القدس ،وأن تكون سفابرات االحتالل وجهة هذه الوقفات.

وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) ،غزة2015/9/15 ،

 .54البيت األبيض يدين أحداث العنف في القدس
واشنطن  -مصطفى صالح :قال العيت األعيض يوم الثالثاء إنه يش بر عالقلق الشديد إزاء أحداث
ال نف في القدس حيث اشتعك شعان فلسطينيون مع الشبرطة اإلسبرائيلية في حبرم المسجد األقصى.

وقال المتحدث عاسم العيت األعيض جوش إيبرنست إنه من الضبروبري على الجانعين "التحلي عضعط

النفس" و"التخلي عن األف ال واألقوال االستف اززية" في الموقع.

وكالة رويترز لألنباء2015/9/15 ،

 .55مجلس األمن يناقش بياناً عربياً بشأن األقصى

نيويوبرك :يناقش مجلس األمن الدولي مشبروع عيان عبرعيا حول التطوبرات األخيبرة التي يشهدها المسجد
أمبر غيبر مقعول.
األقصى ومحيطه ،في وقت اعتعبر فيه العبرلمان األوبروعي التص يد عاألماكن المقدسة ًا

وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) ،غزة2015/9/15 ،
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 .56بان كي مون :جميع اإلجراءات التي تتخذها "إسرائيل" ليست لها أي صالحية قانونية
برام هللا  -فادي أعو س دى :ع ث األمين ال ام لألمم المتحدة ،عان كي مون برسالة إلى وزيبر الخابرجية
برياض المالكي برداً على برسالته عشأن األحداث األخيبرة في الحبرم الشبريف والمسجد األقصى في
القدس الشبرقية المحتلة أعدى فيها قلقه العالغ إزاء هذه األحداث واالستف اززات .وقال إن جميع
اإلجبراءات التي تتخذها إسبرائيل والبرامية إلى تغييبر طاعع ومبركز مدينة القدس "ليست لها أي

صالحية قانونية وتت ابرض مع أحكام القانون الدولي وتقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين" .ودعا
األمين ال ام كل األطبراف لاللتزام عضعط النفس واحتبرام حق الحبرية الدينية وقدسية األماكن المقدسة.

القدس العربي ،لندن2015/9/16 ،

 .57األمم المتحدة تدعو مصر و"إسرائيل" لفتح معابر غزة بالكامل
نيويوبرك _ األناضول :جددت األمم المتحدة ،يوم الثالثاء ،دعوتها إلى مصبر واسبرائيل عضبروبرة الفتح

الكامل لجميع م اعبر قطاع غزة ،على النحو المتوخى في قبرابر مجلس األمن الدولي برقم  1860ل ام

 .2009وقال المنسق األممي ل ملية السالم في الشبرق األوسط ،نيكوالي مالدينوف ،في جلسة مجلس
األمن الدولي ،اليوم ،إن "األمم المتحدة تكبربر دعوتها (مصبر واسبرائيل) للبرفع الكامل لجميع م اعبر

قطاع غزة ،على النحو المتوخى في قبرابر مجلس األمن  ،)2009( 1860مع الوضع في االعتعابر
المخاوف األمنية لكل من إسبرائيل ومصبر" .وناشد مالدينوف ،في إحاطته للمجلس ،الدول

والمؤسسات المانحة عضبروبرة اإلس ابرع عتلعية الت هدات المالية الم لن عنها في مؤتمبر القاهبرة إلعادة

إعمابر غزة (عقد في أكتوعبر/تشبرين .)2014

القدس العربي ،لندن2015/9/16 ،

 .58األمم المتحدة :أحداث األقصى قد تشعل المنطقة
ا ف ب -وفا :حذبرت األمم المتحدة من أن المواجهات التي تحصل في المسجد األقصى ومحيطه
قد تش ل أعمال عنف في الشبرق األوسط ،مع مواصلة آلة الحبرب اإلسبرائيلية عدوانها على الحبرم

القدسي الشبريف لليوم الثالث على التوالي ،األمبر الذي دفع منظمة التحبريبر الفلسطينية للدعوة إلى

عقد جلسة طابرئة لمجلس األمن لعحث كيفية وقف "المخططات اإلسبرائيلية" إزاء الحبرم القدسي.

وحذبر االتحاد األوبروعي من أن "تص يد ال نف (في األقصى) يشكل استف از اًز وتشجي اً على الكبراهية
وخصوصاً خالل فتبرة األعياد اليهودية ،ومع اقتبراب عيد األضحى لدى المسلمين".
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واعتعبرت فبرنسا أن "هذه األحداث تعبرز ضبروبرة إحياء مفاوضات السالم" عين إسبرائيل والفلسطينيين.
وأعدى المتحدث عاسم الخابرجية األميبركية جون كيبرعي في عيان أول "القلق الشديد" للواليات المتحدة،

وناشد الطبرفين "الحفاظ على الوضع البراهن" في عاحة المسجد األقصى المستمبر منذ ال ام .1967

المستقبل ،بيروت2015/9/16 ،

 .59أبا الوليد سالماً ..إن لألقصى رجاالً

سيف الدين ععد الفتاح

يطالعني المتحذلقون عما يسمونه كذعا وزو ابر عالحياد ،يخوفونني من مكيدة التحيز ،يقولون :ال تتحيز إلى
فئة ،وهللا يقول (إال متحي از إلى فئة) ،يقولون :كن مع نفسك ال إلى هؤالء وال إلى هؤالء ،وهللا يصف

المنافقين عهذا (مذعذعين عين ذلك ال إلى هؤالء وال إلى هؤالء ،ومن يضلل هللا فلن تجد له سعيال)..

يسمون انعطاحهم عل عمالتهم حيادا وموضوعية ثم يبريدونك أن تكون م هم ومثلهم ،منعطحا أو
عميال عاسم الحياد والموضوعية .يا هؤالء ،إن الحياد عين الحق والعاطل عاطل ،واالمتناع عن تأييد

فئة الخيبر شبر ،وعدم الوقوف مع الكبرامة وال دل والحبرية والممان ة والمقاومة لكل عدوان وظلم لهو
المشابركة الكعبرى في ال دوان والظلم ..علمتم ذلك وتظاهبرتم عالجهل أو كنتم حقا من الجاهلين.

األقصى الجليل أسيبر وله عمبر طويل في أسبر الصهاينة ،ولم أعبرف أسي ابر القى خذالنا من أهله

وأمته كما القى هذا األسيبر الجليل ،ولم يخذله أحد كما خذله عل ضي ه هؤالء الذين يتشدقون عأنهم
حبراسه وحماته والمداف ون عنه من أدعياء القومية ومبرضى ال لمانية ومبرتزقة األنظمة العائسة التاع ة

العائ ة ،والجيوش القاع ة الخان ة ،والحكومات السام ة الطائ ة..

يبرون كل يوم جبريمة في ساحة الحبرم الثالث وعاحته وصحنه ،جبريمة في عيت مقدسنا وفي حق
المبراعطين على هذا الثغبر ال ظيم وال تطبرف لهم عين وال يتحبرك منهم لسان ،فضال عن أن تتحبرك

قدمان أو يدان ،أو جنبراالت من جيوش اعتادت اغتيال األوطان ال صد ال دوان ..ثم يخبرج من

يبريدني أن أكون محايدا عين أولئك وعين أهل ال زة والكبرامة والنخوة والمبروءة والنضال الحقيقي ..أال

ّتعا للكلمات الزائفة واألدمغة المست مبرة وال قول المحتلة واألفهام الم تلة!!
حين ي برعد الصهاينة في حبرمنا وينتهكون حبرماتنا وي يثون في قدسنا فسادا وقتال وحبرقا واعتقاال
واضطهادا ،فإنهم ال ينظبرون إلى هذا الذي قد أعجعته أكذوعة "السلطة" وتالعب عمقولة "الدولة"

وامتألت نفسه ومن م ه عكابرثة "التنسيق األمني" مع ال دو ضد المقاومة..

ال ينظبرون إلى هذا الذي يطلب تفويضا من القمة ال برعية لضبرب أنعل ظواهبر حياتنا :المقاومة

الفلسطينية عقيادة حماس وفصائل ال زة ومبراعطي األقصى ..إنما ينظبرون إلى هؤالء الذين ي برفون
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كيف يبردون عليهم الصاع صاعين ،وال يخافون من تهديد وال وعيد؛ ومن ثم جاءتهم هذه الكلمات
الصادقة من أعي الوليد..
وهكذا تكلم أبو الوليد..
"إن مخطط االحتالل القاضي عتقسيم المسجد األقصى لن يمبر ،وسن مل على إفشاله"" .أحذبر ال الم

الغبرعي والشبرقي من تمبريبر مخطط إسبرائيل لتقسيم األقصى؛ ألن ذلك لن يخدم االستقبرابر في المنطقة".

"أدعوكم أيها األحبرابر في فلسطين وعيت المقدس للنفيبر ال ام ،وشد البرحال لألقصى"" .إذا لم نتوحد
على األقصى فمتى نتوحد؟"" .إن غياب استبراتيجية وطنية فلسطينية موحدة من أجل مواجهة ال دو

الصهيوني خطبر على القضية"" .المطلوب هو معادبرات إلى األمام ال ت ميق األزمة"" .يجب أن نكون
شبركاء في القبرابر والمسؤولية ثم نتصدى لل دو"" .العد من حوابر وطني شامل يشابرك فيه الجميع.. ،

ونحن جاهزون له في أي زمان وأي مكان".

هذه هي كلمات القائد الموزون عميزان المقاومة ال عمنطق المقاولة ..،حين يخاطب ال دو عوصفه
عدوا ال غيبر ،وحين يخاطب الش ب عوصفه أعطاال وأح ابربرا ،وحين يخاطب الشبريك عمنطق الوحدة

والتوحد على ما ال يجوز فيه اختالف :تحبريبر األقصى ،وحين يخاطب الجميع عمسئولياتهم ،وهو
ي برف ماذا سيف ل حين يأتي موعده .وهذه كلمات قليالت لكنها تحتاج إلى وقفات مع سائبر

الجهات ..هي حاشية على كلمات ونداءات أعي الوليد.

هذا ال الم الشبرقي والغبرعي ماذا ف ل أو يف ل لقضيتنا األم غيبر أنه ي ادينا ويؤازبر أعادينا ..إن أكثبر

دول ال الم –طع ا ع د أنظمة التحكم فينا الميمونة -قد ابرتعطت مع الصهاينة عنوع من ال القات
السياسية واالقتصادية ،ع د فتبرة تمنع وامتناع عسعب ما كان عندنا من مناعة وحصانة ضد التصهين.

اليوم يتصهين ال الم على وقع خطوات ال برب المهبرولة عاتجاه إسبرائيلهم ..فهل يطلب هذا ال الم استق ابر ابر

أم إسكاتا لصوتنا وتقييدا لمقاومتنا ع د أن تعجحت قواهم الكعبرى عن ت المقاومة الوطنية الم تدى عليها

عاإلبرهاب وال دوان ،مع مؤازبرة الم تدين والدفاع عنهم في كل مكان وزمان!! لكنه تحذيبر مهم :ال تنتظبروا
استق ابر ابر على جثثنا وكبرامتنا وحقوقنا التي لن نتنازل عنها قيد أنملة ع د اليوم ،ن م نقول مع من يقول إنه

أنه لوال صهاينة ال برب ما تج أبر صهاينة اليهود على ما ف لوا عأقصانا وقدسنا.

وهذه الدول ال برعية واإلسالمية ،أال تستش بر أن تبراجع قضيتنا في فلسطين لن ي ود عليها إال عكل

خبراب ودمابر؟ هل إذا تبراج ت المقاومة وتحققت المساومة سيكتفي األخطعوط الصهيوني عذلك؟ هل

إعانتكم ال دو على أعنا ئكم سي ود عليكم عسالم أو أمن أو استقبرابر أو استقالل أو تنمية او برخاء؟
هيهات هيهات لما تحلمون ..إن أي مبراهنة خابرج دائبرة المقاومة ال ت ني سوى أنكم تستجيبرون من
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البرمضاء عالنابر ..إن االستعداد قد أعمى األعصابر وأضل النظم المتحكمة ..وان المعادبرة المنتظبرة هي
المصالحة مع المقاومة واست ادة الوعي عأنها المالذ األخيبر..

ويا هذه الش وب ال برعية واإلسالمية ،وأقصد ش وعنا وأمتنا الحقيقية ..فالذين هللوا لل دوان الصهيوني

األخيبر على غزة ال زة ليسوا منا ولسنا منهم  ..أما ش وعنا الحبرة فأسألهم مع أعي الوليد :ماذا

تنتظبرون ع د تدنيس األقصى؟ أليس هذا فبرعا عن تدنيس االحتالل الداخلي في كل قطبر لكل

الحبرمات وقم ه لكل الحبريات واهدابره لكل الحقوق اإلنسانية؟ أليس هذا هو التطوبر الطعي ي للسكوت
والخنوع الذي طال عليه األمد أمام وكالء االحتالل والمتصهينين المتحكمين في عالدنا؟ إن انتفاضة

جديدة أصعحت هي الحل اليوم ..أدعوكم لالنتفاض ..أدعوكم للنفيبر  ..أدعوكم لصحوة ضميبر!!.

أال تستحون حينما تبرون النسوة يتقدمون صفوف البرعاط لألقصى وأبرى الشيخ ال جوز يدفع عيده

ويبرفع صوته عالبروح عالدم نفديك يا أقصى ،انتدب طفل الحجابرة عاألمس في انتفاضة كعبرى ،واليوم

ينتدب الشيوخ ونسوة يحمون األقصى ..يا هللا ،انتفضوا من أجل أقصاكم وقدسكم يبرحمكم هللا وال

تبركنوا للذين ظلموا من صهاينة أو متصهينة ،من حكام يقاتلون لحماية كبراسي استعدادهم ،وينعطحون

عند تدنيس الصهاينة لألقصى.

أما أنت أيها الش ب الفلسطيني ال ظيم ،أيها الش ب القائد وش ب القادة واألعطال ،فإن ال يون
تبرمقك ،ليس لكي تنفبر إلى األقصى فأنت مبراعط على ثغبره ،ولكن لكي تفبرض الوحدة على الذين

يقتاتون من فبرقتنا ،ويت يشون من تشبرذمنا ..ال قيادة ع د اليوم عغيبر اتحاد ،وال اتحاد وال قيادة وال
سلطة إال على أبرضية المقاومة..
أبا الوليد ال فوض فوك..

إن المبراعطين والمبراعطات على أعواب األقصى وفي أكناف عيت المقدس يسم ونك وي برفون أنك

ِ
فامض فإن هللا م ك ،وخطوات األعطال تتع ك ،ودعوات ش وعنا
تمثلهم ولست كمن يمثل عليهم..
تعابرك عملك وف لك وتدعمك.

موقع "عربي 2015/9/16 ،"21

 .61واشنطن تسعى إلى وقف االنفتاح الدولي على "حماس"
عدنان أعو عامبر
الخابرجية األمبريكّية في  8أيلول /سعتمعبر ّأنها أدبرجت على الئحتها
عصوبرة مفاجئة ،أعلنت و ازبرة
ّ
محمد ضيف ،يحيى السنوابر وبروحي مشتهى.
هاعيين
ّ
السوداء لإلبر ّ
الدوليين  3من قادة "حماس" ،وهمّ :
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تاريخ عسكري
القسام ،الجناح ال سكبري
وذكبر موقع و ازبرة
الخابرجية األمبريك ّية ّ
أن للثالثة دو اًبر في تأسيس كتائب ّ
ّ
ضد إسبرائيل ،ويشمل تصنيفهم
مليات المسلّحة
ّ
لحماس منتصف  ،1991وتخطيطهم لتنفيذ ال ّ

هاعيين حظبر دخول أمبريك ّيين في ت اقدات تجابرّية م هم وتجميد أمالكهم الموجودة في الواليات
كإبر ّ
هاعيون ،برغم
المبرة األولى الّتي تصف فيها واشنطن قادة من "حماس" ّ
عأنهم إبر ّ
المتّحدة .وقد تكون ّ
هاعية منذ عام  ،2001وسعق لها اعتقال برئيس مكتعها السياسي الساعق
تصنيفها لـ"حماس" كحبركة إبر ّ
ّ
فضلت اإلعقاء على اتّهام "حماس" عاإلبرهاب
موسى أعو مبرزوق عين عامي ّ ،1997-1995
لكنها ّ
تصنف قادة منظّمات أخبرى كزعيم القاعدة أيمن الظواهبري
عموماً ،من دون ذكبر أسماء قادتها ،كما ّ

اإلسالمية أعو عكبر العغدادي.
وزعيم تنظيم الدولة
ّ
محمد
وعند التّ بريف عقادة "حماس" الثالثة المدبرجين ضمن القائمة األمبريك ّية لإلبرهاب ،يظهبر
ّ
األول فيمن تالحقهم إسبرائيل منذ عام  ،1993ويحاط عالسبرّية والحذبر،
الضيف 50 ،عاماً ،وهو ّ
غزة من عام  ،2014وأشبرف على
ائيلية فاشلة ،آخبرها في حبرب ّ
وت ّبرض لمحاوالت اغتيال إسبر ّ
أما يحيى السنوابر،
عمليات ّ
ضد إسبرائيل أوق ت عشبرات القتلى اإلسبر ّ
ّ
ائيليين عين عامي ّ .2014-1993

الفلسطينيون" عام  1984قعل
 53عاماً ،فش ّكل المجموعة ال سكبرّية األولى لـ"حماس" عاسم "المجاهدون
ّ
القسام ،واعتقلته إسبرائيل في عام  1989وحكمت عليه  426عاماً .وع د إطالق سبراحه
تأسيس كتائب ّ
عام  ،2011ضمن صفقة التعادل ،أصعح عضواً في المكتب السياسي لـ"حماس" ،وهو ي ّد من عقولها
ّ
مؤسسي جهاز "المجد" األمني التّاعع
االستخعابرّية ،فيما ي تعبر بروحي مشتهى 56 ،عاماً ،أحد
ّ
ّ
ائيلية،
لـ"حماس" عام  ،1985اعتقلته إسبرائيل عام  1988عتهمة استهداف عمالء المخاعبرات اإلسبر ّ
وحكمت عليه  240عاماً ،قضى منها  24عاماً ،ليطلق سبراحه عام  ،2011ضمن ذات صفقة

التعادل ،وعات عضواً في مكتب "حماس" السياسي منذ عام .2012
ّ
متقدمة لدى "حماس" ،عسعب
هاعية األمبريكّية مكانة ّ
ويحتل القادة الثالثة المدبرجون ضمن القائمة اإلبر ّ
ّ
ي منذ عدايات حماس األولى أواخبر  ،1987وحتّى هذه اللّحظة ،وهو أمبر له أثبر
ابرتعاطهم ع ملها ال سكبر ّ

إيجاعي لدى كوادبرها ،فاستهداف إسبرائيل لهم يبرفع أسهمهم عصوبرة كعيبرة ،فلقد قصفت منازلهم خالل حبرب
ّ
الفلسطينيين.
عين
ته
عي
ش
ازدادت
فلسطيني
قيادي
ضد
يضها
بر
تح
في
ادت
ز
ما
ل
وك
،
2014
عام
غزة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أن "حماس ال تتلقّى تصنيفها
وأ ّكد مشتهى ،هو أحد المستهدفين عالقبرابر األمبريك ّي ،لـ"المونيتوبر" ّ
دولياً،
كحبركة إبرهاعية من واشنطن ،وال ت تعبر مقاومة االحتالل اإلسبر
ألنه ّ
ائيلي إبرهاعاًّ ،
حق مكفول لها ّ
ّ
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وقبرابر واشنطن لن يثنيها عن االستمبرابر في المقاومة حتّى تحبريبر األبرض ،فهل تحتاج أمبريكا إلى
هاعية؟".
وقت طويل لتدبرك ّ
تحبربر ،وليست إبر ّ
أن حماس حبركة ّ

وعأنه يناقض القانون
ووصفت "حماس" في عيان عـ 8أيلول/سعتمعبر القبرابر األمبريكي عغيبر
األخالقي ّ
ّ
ّ
الساعق
ويشجع اإلبرهاب اإلسبر
الدولي
ائيلي ،فيما علّق حسام عدبران ،وهو ّ
الناطق عاسم "حماس" والقائد ّ
ّ
ّ
ّ

ائيلية عقب اعتقاله منذ
لكتائب ّ
القسام في الضفّة الغبر ّعية وبرافق السنوابر ومشتهى في السجون اإلسبر ّ
عام  ،2002وحتى إطالق سبراحه عام  2011ضمن صفقة التعادل ،على القبرابر األمبريكي عقوله
ّ
سياسية هو محاوالت واهمة،
"إن الضغط على حماس من أجل دف ها لتقديم تنازالت
لـ"المونيتوبر"ّ :
ّ
وطنيين مبرموقين
ألنه يستهدف قادة
ضد قادة حماس منحاز لالحتالل اإلسبر
ائيليّ ،
فالقبرابر األمبريك ّي ّ
ّ
ّ
الفلسطينيين".
يحظون عش ّعية عالية عين
ّ
قبربرت في 12
لم تتوقّف بردود ف ل "حماس" على القبرابر األمبريك ّي عند التّصبريحات ،عل ّ
غزة،
أي من قادتها العابرزين على المستويين
ي خابرج ّ
السياسي وال سكبر ّ
أيلول/سعتمعبر ،حظبر سفبر ّ
ّ
لكن عضو المكتب السياسي في "حماس" زياد الظاظا
خشية اعتقالهم ،عقب صدوبر القبرابر األمبريك ّيّ ،
ّ
نفى في  13أيلول/سعتمعبر صدوبر القبرابر.
السياسيين ،وهو كما يعدو
لقد استهدف القبرابر األمبريكي قادة "حماس" ال سكبرّيين ،ولم يشمل قادتها
ّ
ي ،كما برجحت ذلك
عفوياً ،فقد تبرغب واشنطن في التّمييز عين جناحي الحبركة
ليس ّ
السياسي وال سكبر ّ
ّ
أوساط سياسية مقبرعة من حماس يوم  9أيلول/سعتمعبر ،ومحاولة أمبريكية للضغط على ال سكبر لوقف
قوة تأثيبر على ال سكبر لمن هم من خوض حبرب جديدة في
عملياتهم ّ
ّ
ضد إسبرائيل ،ومنح الساسة ّ
مبرة وجود منظومة متكاملة داخلها عين الساسة وال سكبر ،ومن
ّ
غزة ،برغم ّ
أن "حماس" أ ّكدت أكثبر من ّ

الص ب إحداث شبروخ عينهما.

المتحدث عاسمها صالح العبردويل في حديث مع
وح ّذبر عضو المجلس التشبري ي في "حماس" و
ّ
ّ
ضد  3من قادة حماس ضوءاً أخضبر إلسبرائيل البرتكاب
"المونيتوبر" من أن يكون "القبرابر األمبريك ّي ّ
غزة".
جبرائم في ّ
تجفيف المنابع
هاعيين ،عل فبرضت و ازبرة الخزانة األمبريكّية
ولم تكتف الواليات المتّحدة عإدبراج  3من قادة "حماس" كإبر ّ
في  11أيلول/سعتمعبر عقوعات على  4آخبرين ،وهم :عضو المكتب السياسي في الحبركة صالح
ّ
الماليين ويقومون
ألنهم من مسؤولي "حماس"
ال ابروبري ،ماهبر جواد ،خيبري األغا ،ومحمد برضا ّ
ّ
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ضد إسبرائيل في الضفّة الغبر ّعية ،وعتحويل مئات آالف الدوالبرات إلى كتائب
عمليات عسكبرّية ّ
عتمويل ّ
القسام لشبراء أسلحة.
ّ
البرشق في حديث مع "المونيتوبر":
السياق ،قال عضو المكتب
وفي هذا ّ
السياسي في "حماس" عزت ّ
ّ
فلسطينية يخدم مخطّطات االحتالل
شخصيات
"إن قبرابر الخزانة األمبريك ّية عفبرض عقوعات على
ّ
ّ
ّ

ي الداعم لش عنا الفلسطيني ،الّذي يت ّبرض لإلبرهاب
اإلسبر
ائيلي في التضييق على ال مل الخيبر ّ
ّ
ّ
اإلسبرائيلي اليومي".
ّ
ّ
ألنها تتزامن مع محاوالت الحبركة كسبر
أن "حماس" تفاجأت من الق ابربرات األمبريك ّيةّ ،
وأخي اًبر ،يعدو ّ
السياسية ،وكان آخبرها حوابراتها خالل األشهبر األخيبرة منذ عداية  2015مع ع ض
جدابر ال زلة
ّ
األطبراف الغبرعية واإلقليمية إلنجاز اتفاق التهدئة عين حماس عوساطة "طوني عليبر" مع وث اللجنة

البرعاعية الدولية الساعق ،برغم الحصابر الّذي فبرضه المجتمع الدولي عليها منذ عام  ،2006عقب
ّ
ضدها تبرجمة ل دم
أن الق ابربرات األمبريك ّية ّ
فوزها في انتخاعات المجلس التشبري ّي .وبرّعما ت تقد "حماس" ّ
ودولية ،وتبريد واشنطن
إقليمية
برضاها عن جهود الحبركة عتواصلها في األشهبر األخيبرة مع أطبراف
ّ
ّ
ديعلوماسياً.
سياسياً وعزلها
استمبرابر حصابرها
ّ
ّ
ألنها
برداً على ق ابربراتهاّ ،
أن "حماس" ذاهعة إلى خوض مواجهة مع واشنطن ّ
وفي الوقت نفسه ،ال يعدو ّ
كما يعدو م ّنية عاستمبرابر اتّصاالتها مع دوائبر صنع القبرابر في ال الم ،وتحصبر مواجهتها المسلّحة مع
أن القبرابر األمبريكي برّعما لن يكون له
إسبرائيل فقط وداخل األبراضي
الفلسطينية وليس خابرجها ،وتبرى ّ
ّ
ّ
تأثيبر كعيبر على أدائها السياسي ،كما أكد محللون سياسيون مقبرعون من حماس يوم  9أيلول/سعتمعبر،
ّ
ومنهم مصطفى الصواف ،اإلعالمي العابرز في غزة ،مبرجحاً أن يكون القبرابر األمبريكي محاولة
النووي.
تل أعيب الّتي غضعت من اتّفاق واشنطن مع طهبران حول العبرنامج
أمبريكية إلبرضاء ّ
ّ
المونيتور2015/9/15 ،

 .61محاولة فرض التقسيم الزماني لألقصى :بين األمر الواقع وميزان القوى
زياد اعحيص

برغم ما يعدو على السطح من إيحاء إسبرائيلي عالثقة والتفوق ،ومن اقتحامات متتالية لألقصى على

مدى ثالثة أيام حتى اآلن مبرشحة للزيادة ،واقفال المسجد أمام المبراعطين والمبراعطات في فتبرة الصعاح
على مدى أبرع ة أساعيع حتى اآلن ،إال أن التشخيص الموضوعي يقول عأن الحكومة اإلسبرائيلية
تحاول فبرض التقسيم الزماني في وقت ال يسمح ميزان القوى لها عه ،وعأنها تقفز قفزة في الهواء،
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وهي تحاول من خالل حديث صحافتها عن "عملية عسكبرية" في األقصى ،وخطوات كعيبرة قادمة ،أن
تخفي تبرددا كعي ابر وتوجسا مما قد تجلعه عليها محاولة فبرض التقسيم.

ليس هذا هذيانا ،أو حالة إنكابر يدخلها مبريض عمبرض عضال ع د إخعابره عمبرضه ،عل هو تشخيص

موضوعي معني على دبراسة ميزان القوى ،وعلى إدبراك لمساحات الممكن الواس ة التي لم تستغلها
ّ
األمة ال برعية أو اإلسالمية في مواجهة المحاولة الصهيونية الحالية لفبرض التقسيم على مدى

األساعيع الماضية.

محاولة فرض التقسيم وموازين القوى
على المستوى الداخلي يقود عنيامين نتنياهو حكومة أغلعية عسيطة قائمة على اليمين واليمين
المتطبرف ،عأغلعية  63نائعا من أصل  ،120يخاصمه فيه ع ض أقبرب حلفائه فكبريا وموضوعيا

طة لالنقضاض عليها ألسعاب عدة ،عينها
أفيغدوبر ليعبرمان ،وتنتظبر م ابرضة المبركز واليسابر أي سق َ
طول انتظابرها خابرج الحكومة ،والكبره الشخصي الذي براكمه نتنياهو في نفوس زعمائها.

على مستوى المواجهة اإلسبرائيلية الفلسطينية فقد شهدت الفتبرة الماضية عدة استف اززات دف ت أجهزة

األمن اإلسبرائيلية لبرفع مستوى التحذيبر من إمكانية نشوب مواجهة في الضفة الغبرعية ،وكانت
التقديبرات واضحة ع د إحبراق عائلة دواعشة ،عأن هذا الهدوء لم يكن ليستمبر لوال التنسيق األمني ،وأن

الهدوء يبرتكز لحد كعيبر على األداء األمني لسلطة برام هللا ولم ي د قائما على عيئة سياسية مهيأة في

عحل أو حتى عملية تفاوضية عالحد األدنى ،وفي غياب األمن الشخصي لسكان الضفة
غياب وعد ّ
الغبرعية أو قطاع منهم ،وفي ظل التهويد المتصاعد لألقصى والمقدسات.
على مستوى اإلقليم فت يش الدولة الصهيونية اليوم في إقليم مشت ل ومتحبرك ،يص ب التنعؤ فيه عما

قد يحمله الصعاح التالي ،وهذا ما يدف ها للمناوبرات المتتالية على الجعهة الشمالية ،والى عناء جدابر
حتى مع حدودها األكثبر أمنا وهدوءا واستق ابر ابر مع األبردن.

أما على المستوى الدولي ،فيشهد ال الم اليوم انحسا ابر مستم ابر للدوبر األمبريكي ،ولقدبرة الواليات المتحدة

على التدخل المعاشبر حول ال الم ،وهو ما ي طي مساحات تحبرك لقوى عالمية أصغبر حجما ،وللقوى
اإلقليمية الكعيبرة نسعيا التي عاتت تتحبرك عحبرية أكعبر ،وهو ما ي ني أن الغطاء األمبريكي المطلق لم
ي د يؤتي القطاف ذاته ،وقيمته آخذة عالتبراجع النسعي عاما ع د عام .ناهيك عن أزمة ال القات

اإلسبرائيلية-األمبريكية الحالية على خلفية االتفاق النووي اإليبراني ،وعلى خلفية سلوك نتنياهو األخيبر
تجاه اإلدابرة األمبريكية خالل االنتخاعات اإلسبرائيلية الماضية.
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صحيح أن الوضع ال برعي أسوأ حاال ،وأن هناك حالة تشبرذم واحتبراب داخلي وأداء سياسي خال من
الحدود الدنيا من المسؤولية في دول إقليمية كعبرى ،إال أن وجود األزمة على الطبرفين ي ني ععساطة
عقاء األوضاع على ما هي عليه ،وأن ال يتمكن طبرف من تمبريبر تغييبرات كعبرى لمصلحته ما دام

الميزان ال يسمح عذلك؛ واقعال الحكومة اإلسبرائيلية على مثل هذا التغييبر مبرتعط أكثبر عتطبرف وزبرائها

الذين يحتل أعضاء جماعات الم عد الدينية-القومية  7حقائب و ازبرية فيها ،وعِبرهان لدى العقية على
تمبر عليهم تغييبرات ال يسمح عها ميزان القوى عف ل الهزيمة النفسية المزمنة ،وهو أمبر
أن ال برب قد ّ
مبرة.
سعق له أن حصل غيبر ّ
هذا ي ني عاختصابر عأن البرد الجاد -إن جاء -كفيل عأن ي ّبري واقع الحكومة اإلسبرائيلية في هذا
الميزان ،وأن يف ّ ل نقاط الض ف وثغبرات القوة من حولها ،وأن يدف ها عالتالي إلى التبراجع عن محاولة
تمبريبر التقسيم الزماني ولو لفتبرة ،وهذا "البرد الجاد" يقودنا إلى الشق التالي من هذا التحليل ،وهي

المضي ة.
مساحات الممكن
ّ

مساحات الممكن المضيعة فلسطينيا وعربيا واسالميا
العداية أوال على مستوى القدس :يعلغ عدد سكان العلدة القديمة من ال برب نحو  34000نسمة ،عينما
يعلغ عدد حملة عطاقات اإلقامة المقدسية الزبرقاء نحو  ،300000واذا ما علمنا أن عدد الم تكفين في

األقصى ليلة االثنين كانوا  20مبراعطا ،فهذا ي ني أن  6من كل عشبرة آالف من سكان العلدة القديمة
للقدس شابركوا في االعتكاف ليال ،وأن نحو  7من كل مائة ألف مقدسي شابركوا ،فضال عن أن

إجمالي من شابرك في المواجهات في األقصى نها ابر لم يتجاوز المئات.

هذا ي ني ععساطة -وع يدا عن نزعة تملق الجماهيبر السائدة اليوم -أن الدفاع عن المسجد األقصى
والبرعاط فيه لم يكن خيا ابر ش عيا مقدسيا من األساس خالل المواجهة الحالية ،وأن من براعطوا في

المسجد للدفاع عنه كانوا ثلة قليلة م زولة تمكن االحتالل من االستفبراد عهم وسط مئات آالف

المعالية ،أو عاجزة.

لم نشهد في القدس إضبراعا ،وال إغالقات ،وال هعة ش عية على غبرابر هعة برمضان صيف عام ،2014
أي من هذه كفيل عأن ي يد م ادلة البردع إلى نصاعها ،وأن يضع الحكومة
وال حتى عمليات فبرديةُّ .
اإلسبرائيلية وجها لوجه أمام حقيقة ميزان القوى المختل ،كما سعق ألفبراد ذوي إبرادة أن ف لوا مثل

الشيخ المجاهد خضبر عدنان واألسيبر محمد عالن.

على مستوى األبراضي المحتلة عام  1948فهناك ش وبر عام عاالستنزاف ،برغم أن الحبركة اإلسالمية
سعق لها أن قامت عمسيبرات ش عية كعيبرة ساعقا تمكنت من قلب الميزان ،لكنها تعدو عاجزة عن ذلك
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أو مستنزفة اليوم ،أما في الضفة الغبرعية فالتنسيق األمني مستمبر عال أفق ،وعال وعد عأي مستقعل،
وعال منافع؛ عال أدنى عقل أو منطق يمكن تسويغه عه.

على المستوى الش عي ال برعي واإلسالمي ف واصم الجوابر موات ،حتى األبردن الذي اعتاد مسيبرات شد
البرحال البرمزية إلى الحدود انكفأ عنها هذا ال ام ،برغم أن تحبركا حاشدا في أي من ال واصم ال برعية

ك ّمان أو البرعاط أو تونس أو الخبرطوم كفيل عأن يحبرك عبركة ال جز ال برعي اآلسنة ،وعأن يستدعي
سلسة ف ل يثمبر من خالل الضغط على الحكومات واألنظمة ،وسعق له أن أثمبر عند محاولة نتنياهو
استعدال الجسبر الخشعي في شهبر .2012/11

أخي ابر على المستوى البرسمي ،ف لى مدى أبرع ة أساعيع من المواجهة الحالية ،وثالثة أيام من االقتحامات
الدموية المتتالية لم تصل القضية كمشبروع قبرابر ال في مجلس األمن ،وال في الجم ية ال مومية لألمم

المتحدة ،وال في اليونيسكو ،مع أن األبردن -الوصي المعاشبر على المسجد -عضو اليوم في مجلس

األمن ،فما نفع هذه ال ضوية إن لم تستخدم للدفاع عن أقدس مقدسات األمة الواقع تحت المسؤولية
المعاشبرة للدولة األبردنية؟ وما قيمة ُح ّمى البرمزيات وبرفع علم فلسطين في ساحة األمم المتحدة مقاعل
ال دوان على األقصى ،ألم يكن ال دوان على األقصى أولى عالجهد الدعلوماسي الفلسطيني؟
عاختصابر ،لم يقم أحد عالممكن القائم عين يديه حتى اآلن ،والقعول عتمبريبر التقسيم الزماني دون القيام
عالممكن ،وبرغم أن ميزان القوى ال يسمح عتمبريبره ،هو عجز يتمدد من األيدي والجوابرح إلى ال قول
واألفهام حتى ال ت ود تت برف على واقع القوى أو مساحات الممكن ،وواجب الساعة واللحظة هو أن

يقوم كل طبرف عكل ما عين يديه من مساحات الف ل الممكنة ،وهذا وحده كفيل عوقف مخطط التقسيم

الزماني عشكل فوبري ولو إلى حين ،وعمنع معادبرة الصهاينة لما هو أسوأ مستثمبرين حالة ال جز الحالية.

موقع "عربي 2015/9/16 ،"21

 .62ماذا يجري في األقصى :حوار مع الشيخ كمال الخطيب
أحمد عن براشد عن س ّيد

م بركة المسجد األقصى لم تكن مفاجئة ،فال دو الصهيوني ُي ّد لها ال ّدة منذ احتالل الجزء الشبرقي
من القدس في حزيبران (يونيو)  .1967اتّعع ال دو سياسة النفس الطويل في تطويق األقصى ،منفّذاً

يسميه
حفبريات واس ة تحته،
ّ
ومفخخاً األحياء المحيطة عه عالمستوطنات؛ س ياً إلى هدمه ،والى ما ّ

عدة تنشط في التحبريض على هدم المسجد وعناء
"إعادة عناء الهيكل" فوق أنقاضه .جماعات يهودية ّ
الهيكل المزعوم مكانه .في أواخبر شهبر تموز (يوليو) الماضي ،نظّمت هذه الجماعات (للسنة الثانية
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على التوالي) ما أسمتها "ثوبرة الخيام" ،تحت ش ابر "ال يوجد عيت هلل"؛ محاولة عذلك تحبريض اليهود
على المشابركة في خيام نصعتها عالقبرب من مقعبرة "مأمن هللا" وسط المدينة المقدسة.

في األيام الثالثة األخيبرة (الساعقة لنشبر هذا المقال) ت ّبرض األقصى العتداءات غيبر مسعوقة هي
يسميه الخطاب الصهيوني" :التقسيم
األعنف واألخطبر منذ إحبراقه عام  ،1969وتهدف إلى ما ِّ

الزماني والمكاني" للمسجد ،عحيث ُيسمح لليهود عالصالة فيه خالل أوقات محددة في مواضع محددة.
في مستهل الحملة ال دوانية ،دف ت قوات االحتالل عأعداد كعيبرة من الغاصعين (المستوطنين)
والسائحين إلى المسجد (ال يقل عن  180غاصعاً و 750سائحاً أجنعياً عحسب مديبرية أوقاف القدس)،

فضالً عن تدنيس وزيبر الزبراعة الصهيوني وأحد أكعبر داعمي االستيطان ،أوبري أبرئيل ،عاحات

(تسمى غالعاً "اقتحامات" ،وهو مصطلح
يومي اإلثنين والثالثاء
المسجد .واستمبرت االعتداءات
ّ
َْ
محايد) ُمخلّفةً إصاعات واس ة في صفوف ح ّبراس األقصى والمبراعطين فيه ،والذين حاولت قوات
ال دو إجالءهم عال نف .كما ابرتكعت هذه القوات جبرائم تخبريب واس ة داخل المسجد ،في انتهاك

سافبر لثالث أقدس مكان في اإلسالم ،وفي خبرق واضح للحبريات الدينية التي تتشدق عها الدول

الغبرعية البراعية للكيان الصهيوني.

اتصلت يوم اإلثنين عالشيخ كمال الخطيب ،نائب برئيس الحبركة اإلسالمية في فلسطين المحتلة،

(كنت قد تشبرفت علقائه ألول مبرة قعل سنوات في مخيم حج برعتْه براعطة ال الم اإلسالمي لضيوف
خادم الحبرمين ،وأهداني زيت زيتون مستخلصاً من شجبرة مجاوبرة لألقصى) .سألت الشيخ عما يجبري

في األقصى هذه األيام فقال" :في كل سنة ،وخالل موسم األعياد اليهودية ،تحدث اقتحامات جماعية

للمسجد األقصى ،ومنذ شهبر والجماعات اليهودية الدينية تتحدث عن قائمة االقتحامات وفقاً للتوابريخ

التالية 9/13 :عيد برأس السنة ال عبرية؛  9/23عيد الغفبران (ألكيعوبر)؛ و  9/28إلى  10/5عيد المظلة.
وافق أمس األحد ،واليوم اإلثنين برأس السنة ال عبرية ،ولذا ،أقدمت الجماعات الدينية والحزعية على

ميز هذا االقتحام عن غيبره من
اقتحام األقصى عحماية كل األجهزة األمنية اإلسبرائيلية ،وما ّ
االقتحامات الساعقة ال نف الشديد ضد المبراعطين ،والتخبريب الواسع للممتلكات التابريخية ،واالعتداء
حبراس المسجد ومديبره الشيخ عمبر الكسواني ،واع ادهم مؤقتاً.
على ّ
إالم يبرمي الكيان الصهيوني عحديثه عن التقسيم الزماني والمكاني ،وهل هو عازم وقادبر اآلن على
تنفيذ هذا التقسيم؟ يجيب الخطيب :كان الهدف االستبراتيجي للمؤسسة اإلسبرائيلية وما يزال هو عناء

الهيكل الثالث مكان قعة الصخبرة المشبرفة تحديداً ،حيث يزعم اليهود كذعاً أن الهيكل الثاني الذي
هدمه تيطس البروماني عام  70للميالد كان في موضع القعة .ومن أجل تحقيق هذا الهدف ،فإنهم
ي تمدون أسلوب التدبرج ععبر تخصيص أزمنة ثاعتة يدخل فيها اليهود األقصى للصالة ،وال يدخل فيها
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المسلمون ،أو تخصيص أماكن لهم في ساحات تاع ة لألقصى يدخلونها وال يدخلها المسلمون .وقد
جاء هذا ال برض ع د ال برض األول القاضي عأن ما تحت األبرض لليهود وما فوقها للمسلمين ،والذي

فشل خالل مفاوضات واي عالنتيشن عام  ،1998حيث كان الش ب الفلسطيني ضاغطاً على

المفاوض الفلسطيني عبرفض التفبريط في األقصى ،فضالً عن التأكيد أن جبريمة المفاوض الفلسطيني
أصالً كانت سماحه عوضع األقصى على طاولة المفاوضات .وأما التقسيم الزماني والمكاني،
فمصيبره الفشل أمام صمود ش عنا برغم كل القمع .يس ى االحتالل إلى إخالء المسجد وساحاته عالقوة؛

ليتسنى له اقتحامها عيسبر في أزمنة ثاعتة (من  8إلى  11صعاحاً ،ومن  1:30إلى  3:30ع د الظهبر).

لكن صمود المبراعطين يج ل المقتحمين في برعب دائم.

سألت الخطيب :هل يكفي البرعاط في األقصى إلجهاض خطة التقسيم المدفوعة عأسطوبرة الهيكل التي

ي تنقها المجتمع الصهيوني عأطيافه كافة؟ عن غوبريون قال ذات يوم :ال م نى إلسبرائيل من دون
القدس ،وال م نى للقدس من دون الهيكل .يجيب :ال عد أن يستمبر البرعاط؛ ليدبرك االحتالل أن

عد من هذا الحبراك اإلعالمي ليقبرع آذان
لألقصى أهالً ،وأن المقتحمين غبرعاء ولصوص .ثم ال ّ
الغافلين والمتخاذلين .صحيح أن هذا الجهد وحده ال يكفي ،لكنه يؤخبر مشابريع االحتالل وي برقلها.
المطلوب هو توفبر إبرادة التحبريبر من خالل مشبروع عالمي تضطلع عه األمة كلها؛ حكومات وش وعاً.

األقصى عحاجة إلى مشبروع تحبريبر تماماً كمشبروع التحبريبر زمن صالح الدين األيوعي.
لماذا اختار الكيان الصهيوني هذا الوقت بالذات للعدوان على األقصى؟

يجيب الخطيب :المؤسسة اإلسبرائيلية تحسن قبراءة الواقع السياسي ال برعي ،وهي تنظبر إلى هذه

المبرحلة عوصفها فبرصتها الذهعية ،حيث الوضع في المنطقة مأزوم ومضطبرب ،ففي مصبر انقالب،
وفي سوبريا مجازبر ،ومثلها في ال براق ،ودول الخليج منشغلة عاليمن ،فلم ي د ثمة مكان لالهتمام
عالقدس وفلسطين .أضف إلى ذلك استمبرابر التنسيق األمني عين إسبرائيل والسلطة الفلسطينية والذي

يحدث من خالل قمع كل تحبرك مناصبر للقدس في المناطق التي تسيطبر عليها السلطة.

سألت الخطيب :كأنك تشيبر إلى أن االنقالب على البرئيس مبرسي سهّل هذه الجبرائم ضد األقصى؟
صبرح أحد وزبراء االحتالل اإلسبرائيلي أن مجيء السيسي كان كبرامة برعانية
فأجاب" :حتماً ويقيناً ،فلقد ّ
إن موقف البرئيس مبرسي خالل الحبرب على غزة
لعني إسبرائيل كالكبرامات التي كانت في غاعبر األيامّ .
أواخبر عام  2012كان له أثبره المعاشبر في وقف ال دوان .وقد برأينا ،في المقاعل ،كيف كان موقف
االنقالعيين من ال دوان على غزة عام  .2014في يوم األبرع اء الماضي أعلن وزيبر الحبرب

اإلسبرائيلي ،موشي ي لون ،أن المبراعطين في األقصى تنظيم إبرهاعي ،وعدالً من أن نسمع موقفاً
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مشبرفاً كموقف البرئيس مبرسي ،إذا عنا نسمع في اليوم نفسه خعبر إعادة افتتاح السفابرة
مصبرياً ّ
اإلسبرائيلية في القاهبرة".

وماذا عن األبردن ،سألت الخطيب ،أليست م اهدة "وادي عبرعة" الموقّ ة عينه وعين الكيان الصهيوني
تلزم الكيان ع دم تغييبر طعي ة األوضاع في األقصى ،وأن تشبرف الحكومة األبردنية على المقدسات

اإلسالمية؟ أال ينعغي أن يحتج األبردنيون؟ دوبر األبردن مهم جداً ،يجيب الشيخ" ،أوالً ،ألنها تتمتع
عالوصاية على الحبرم الشبريف ،وثانياً ألنها تقيم اتفاقية سالم مع االحتالل اإلسبرائيلي ،لكن يعدو مع

حد
األسف أن اعتعابرات اخبرى تحول دون استغالل هاتين الميزتين ،وقد علغت وقاحة االحتالل ّ
ضبرب حبراس األقصى واعتقالهم واع ادهم ،وعلى برأسهم مديبر المسجد ،وكلهم موظفون في وزبراة
األوقاف األبردنية .ولذلك ،فاألبردن مطالعة اليوم عخطوات جادة لمواجهة هذه ال برعدة.

شاهدتك أمس في تقبريبر لقناة الجزيبرة أمس تتحدث عن مكة واألقصى وعيناك تذبرفان ..لماذا عكيت؟

لم يكن في الحقيقة عكاء ض ف ،يقول الشيخ ،عقدبر ما كان عكاء حبرقة على األقصى ع د االعتداء
على اإلخوة المبراعطين فيه ،وطبردهم منه عالقوة ،تذكبرت حال المسجد األقصى وهو ٍ
خال من برواده
عينما ي ّج المسجد الحبرام عالحجاج.
هل عقي أمل في الحكومات ال برعية؟ ال ن ّول على الحكومات ،يقول الشيخ كمال الخطيب ،عل إن
صمتها عما يجبري في األقصى برسالة تفهمها المؤسسة اإلسبرائيلية عوصفها موافقة ،أو ال معاالة على

الم ّول ع د هللا ت الى هو على الش وب المعابركة التي عبرفت الطبريق ،وس ت إلى تغييبر
األقلُ .
األنظمة في مستهل البرعيع ال برعي ،وأنا على يقين أن أحد أهم أسعاب الثوبرات المضادة هو ضمان
مؤداها أن الطبريق الى القدس
وجود أنظمة تحمي حدود إسبرائيل .إن قبراءة التابريخ تدلنا على حقيقة ّ
ال عد أن يمبر ععبر القاهبرة ودمشق ،هكذا كان األمبر زمن الصليععين ،حيث سعق تحبر َيبر القدس تحبر ُيبر
القاهبرة من الفاطميين ال عيديين ،وتحبريبر دمشق من األمبراء ال مالء للصليعيين .وما كان عاألمس
يجب أن يكون اليوم ،فلن تتحبربر القدس إال إذا تحبربرت القاهبرة ودمشق.

العرب ،الدوحة2015/9/16 ،

 .63أوسلو واالستيطان والتسوية المستحيلة
نعيل السهلي

مبر على اتفاقات أوسلو اثنان وعشبرون عاماً ( ،)2015-1993من دون نيل الش ب الفلسطيني أي
ّ
حق من حقوقه الوطنية ،عل على ال كس ،أكد متاع ون للشأن اإلسبرائيلي أن النشاط االستيطاني
اإلسبرائيلي لم يتوقف العتة منذ كبرنفال االتفاق في العيت األعيض في  ،1993-9- 13حيث تمت
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سيطبرة الجيش اإلسبرائيلي على عشبرات األلوف من الدونمات من األبراضي الفلسطينية في الضفة
الغبرعية عما فيها القدس حتى أيلول (سعتمعبر) الجابري.

وثمة إجماع عين األحزاب التي ساهمت في الحكومات اإلسبرائيلية منذ توقيع اتفاقات أوسلو على

ضبروبرة إنشاء المستوطنات وتسبريع وتيبرتها في عمق األبراضي الفلسطينية ،خصوصاً في قلب
القدس ،عغية فبرض التصوبر اإلسبرائيلي للحل سواء ععبر تعادل األبراضي والسكان ،عما ال يتجاوز
اثنين في المئة من مساحة الضفة الغبرعية ،وهي المساحة التي أقيمت عليها المستوطنات الكعيبرة ،أو

لجهة فبرض إعقاء حدود الدولة اإلسبرائيلية على ما هي عليه اآلن.

وتؤكد دبراسات أن النشاط االستيطاني اإلسبرائيلي في الضفة الغبرعية المتواصل منذ عام  ،1967أدى

إلى عناء  151مستوطنة إسبرائيلية تضم أكثبر من ثالثمئة وخمسين ألف مستوطن إسبرائيلي ،إضافة

إلى  26مستوطنة تلف القدس عطوقين من جميع الجهات ،ويتبركز فيها نحو  180ألف مستوطن
إسبرائيلي ،وهناك مخططات لفبرض وقائع استيطانية إسبرائيلية في الضفة وفي داخل األحياء ال برعية

القديمة من القدس.

وصادبرت الحكومات اإلسبرائيلية المت اقعة أكثبر من  40في المئة من مساحة الضفة الغبرعية العالغة

 5800كيلومتبر مبرعع لمصلحة إنشاء المستوطنات والطبرق االلتفافية التي تبرعط عينها ،ناهيك عن
سيطبرة إسبرائيلية على أكثبر من  80في المئة من مساحة القدس .وي تعبر العاحثون في قضايا
االستيطان أن الجدابر ال ازل هو من أكعبر النشاطات االستيطانية التي شهدتها وتشهدها األبراضي

الفلسطينية منذ توقيع اتفاقات أوسلو.

لكن في مواجهة القوانين الدولية التي تؤكد عدم شبرعية النشاطات االستيطانية ،اتع ت الحكومات

اإلسبرائيلية المت اقعة منذ "أوسلو" سياسات محددة لإلطعاق على األبرض الفلسطينية ،وشبرعنة عناء
المستوطنات عليها ،وذلك عغية برسم جغبرافيا سياسية قسبرية ،وعخاصة في القدس.

وتع اً لذلك يمكن للفلسطينيين خوض م بركة قانونية ضد نشاطات إسبرائيل االستيطانية ،وذلك

عاالعتماد على ق ابربرات المنظمات الدولية وفي مقدمها ،قبرابر مجلس حقوق اإلنسان الذي أشابر أكثبر
من مبرة إلى أن استمبرابر االستيطان اإلسبرائيلي الذي يبرسم جغبرافيا إسبرائيلية قسبرية على أبراضي

الفلسطينيين ،هو انتهاك للقانون الدولي عما في ذلك توسيع المستوطنات ومصادبرة األبراضي وهدم

المنازل والممتلكات الفلسطينية ،وطبرد الفلسطينيين وشق الطبرق االلتفافية لتغييبر الطاعع ال مبراني

والتكوين الديموغبرافي لألبراضي المحتلة عما فيها القدس الشبرقية ،فضالً عن كون االستيطان يشكل

انتهاكاً التفاقية جنيف البراع ة المت لقة عحماية المدنيين وقت الحبرب.
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ويتطلب األمبر تعني خطاب سياسي فلسطيني جديد يس ى إلى تطعيق القانون الدولي الداعي إلى
تفكيك المستوطنات وتبرحيل المستوطنين .وفي هذا السياق أكدت ال شبرات من الق ابربرات الدولية أن

المستوطنات تمثل عقعة برئيسية أمام تحقيق السالم ال ادل والشامل وانشاء الدولة الفلسطينية عالم نى
الحقيقي للكلمة ،أي السيادة الفلسطينية الكاملة على مفاتيح االقتصاد الفلسطيني والم اعبر وال القات
مع دول ال الم.

قد تكون عملية االعتبراف عفلسطين عضواً مبراقعاً في األمم المتحدة  -فضالً عن انضمامها ل دد من
المنظمات الدولية خالل ال امين المنصبرمين  -عامالً مساعداً لبرسم عالقات فلسطينية وعبرعية مع
غالعية دول ال الم للضغط على إسبرائيل وانصياعها للق ابربرات الدولية ،حيث تندد غالعية دول ال الم

على الدوام عالق ابربرات اإلسبرائيلية المتتالية والمتسابرعة البرامية إلنشاء آالف الوحدات االستيطانية في

عمق الضفة الغبرعية ،وفي شكل خاص في مدينة القدس.

ويلحظ متاع ون أن حكومة نتانياهو البراع ة  -وك قاب للفلسطينيين -ع د االنضمام للمحكمة
الجنائية ،زادت من نشاطاتها االستيطانية لفبرض أمبر واقع تهويدي يص ب الفكاك منه ،ولم تخبرج

اعتداءات الجيش اإلسبرائيلي وقط ان المستوطنين المستمبرة  -ع د تشكيل الحكومة المذكوبرة  -على
سكان المدن الفلسطينية عن السياق المذكوبر.

ويعقى القول إنه ع د اثنين وعشبرين عاماً على اتفاقات أوسلو العائسة ( ،)2015-1993عات من

الضبروبري تدويل قضية االستيطان -أي المستوطنات والمستوطنين -ألنها تمثل م لماً أساسياً من

م الم االحتالل اإلسبرائيلي لألبراضي الفلسطينية ،واألجدى هو برفع ش ابر تفكيك المستوطنات وتبرحيل

المستوطنين عن األبراضي الفلسطينية المحتلة ،وليس تجميد االستيطان ،وذلك تطعيقاً للق ابربرات الدولية
التي تؤكد عدم شبرعية إقامة المستوطنات وفبرض الديموغبرافيا اإلسبرائيلية قس اًبر على حساب الش ب

الفلسطيني وأبرضه.
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