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دارة السجون تتوعد  180ارتفاع عدد األسرى المضربين عن الطعام إلى "هيئة شؤون األسرى":  .1  وا 

أسنرًا ايضموا إلى  32رئنس هنئة شؤو  األسرى والمحررن  عنسى قراقع، إ   "وفا": قال -رام هللا 
إضراب األسرى المفتوح ع  الطعام، فنما توعدت إدارة السجو  اإلسرائنلنة بالتصعند بعد فشل 

 جلسات الحوار مع قنادة األسرى.
سالمي ايضموا أسنرًا م  حركة الجهاد اإل 32وأوضح قراقع في اتصال مع "وفا"، مساء أمس، أ  

إلى اإلضراب المفتوح ع  الطعام في سجيي "يفحة" و"رنمو "، مشنرًا إلى أ  عدد األسرى المضربن  
 .180في سجو  االحتالل ارتفع إلى 

وكا  عدد األسرى المضربن  ع  الطعام في سجو  االحتالل اإلسرائنلي، احتجاجًا على الحملة 
 أسنرًا. 148صباح أمس، إلى  التي تيفذها إدارة السجو  بحقهم، ارتفع،

أسنرًا م  حركة فتح في سج  "يفحة" وهم مضربو  للنوم الخامس  120وم  بن  األسرى المضربن  
أسنرًا م  سج  "رنمو " ايضموا إلى اإلضراب، أمس، م  أربعة  26على التوالي، إضافة إلى 

نة لتحرنر فلسطن  والجهاد فصائل وهي: فتح والجبهة الشعبنة لتحرنر فلسطن  والجبهة الدنمقراط
 اإلسالمي، عالوة على أسنرن  م  سج  "إنشل" ايضما لإلضراب، نوم أول م  أمس.

إلى ذلك، قال يادي األسنر، مساء أمس، إ  جلسات الحوار بن  قنادة األسرى في سجو  االحتالل 
الب األسرى وممنثلي إدارة سج  "يفحة" قد فشلت، وبالمقابل ردت إدارة سجو  االحتالل على مط

 باستمرار التصعند.
 10/8/2015األيام، رام هللا، 

 
 : القيادة تسعى للوصول إلى السالم وتحقيقهعباس .2

محماااود عباااس فاااي رام هللا أمااس وفاااد حركااة القاااوس الفلسااطنينة  السااالطة اساااتقبل رئاانس :وفااا -رام هللا
ساؤول ملاا التواصال ماع ، بحضاور م"إسارائنل"التي تضم غالبناة الشارقنن  فاي  ،قراطي الشرقيو الدنم

واستمع الرئنس لشرح م  قبل أعضاء الوفاد، حاول الحركاة ودورهاا  المجتمع اإلسرائنلي محمد المديي.
 في خدمة النهود الشرقنن  وتيظنم دورهم السناسي داخل المجتمع اإلسرائنلي.

ائم علاى مبادأ الساالم القا إلاىأهمنة دور النهود الشرقنن  في تعزنز فار  الوصاول  إلىوأشار الرئنس 
 .1967رقي القاادس علااى حاادود عااام شااحاال الاادولتن ، إلقامااة الدولااة الفلسااطنينة المسااتقلة وعاصاامتها 

وأكاااد أ  القناااادة الفلساااطنينة تساااعى للوصاااول إلاااى الساااالم وتحقنقااال، باااالرغم مااا  كااال األجاااواء السااالبنة 
 المحنطة بالعملنة السناسنة.
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 السالم.  بدورهم، أكد أعضاء الوفد، سعي حركتهم لتحقنق
 10/8/2015 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 ألف اعتداء من المستوطنين 11توثيق تّم خالل العشر سنوات األخيرة  :إيهاب بسيسو .3

 11قال الياطق باسام الحكوماة الفلساطنينة إنهااب بسنساو ايال تام خاالل العشار سايوات األخنارة تونثناق 
 20وخااالل خمااس ساايوات تاام تونثنااق إحااراق  ألااا اعتااداء ماا  المسااتوطين  بحااق الشااعب الفلسااطنيي،

 كيائس. 5مسجدًا و
وقال بسنسو، "تستمر حكومة "إسرائنل" بتشاجنع جارائم المساتوطين  بحاق شاعبيا ما  خاالل التحارن  

، 1967المستمر ضده، والمصادقة على بياء آالا الوحدات االستنطاينة على األراضي المحتلة عام 
 ارات الهدم واإلزالة، كما نحدث في قرنة سوسنا بالخلنل".والتمدد االستنطايي المستمر، واخط

 10/8/2015 ،الخليج، الشارقة
 
 السلطة لمالحقة المجرمين اإلسرائيليين دبلوماسيًا وقانونياً  .4

أكدت الحكوماة الفلساطنينة أيهاا ستواصال الجهاود كافاة الدبلوماسانة والقايويناة، ما   :الوكاالت-هللارام 
إلساارائنلنن "، ايتصااارًا لحااق الشااعب الفلسااطنيي فااي الحناااة والحرنااة، ودعاات أجاال مالحقااة المجاارمن  "ا

 الفصائل الفلسطنينة إلى تصعند المواجهة ضد االحتالل.
وقاال المتحادث باسام الحكوماة إنهااب بسنساو إ  وجااود االحاتالل هاو سابب كافاة الجارائم التاي ت رتكااب 

ه الجاارائم نتمنثاال فاي إيهاااء هااذا االحااتالل. بحاق أبياااء الشااعب الفلساطنيي وأ  الساابنل الوحنااد لوقااا هاذ
وقااال وزناار الخارجنااة الفلسااطنيي رنااا  المااالكي إ  الجرنمااة البشااعة التااي ارتكبهااا مسااتوطيو  بحااق 
عائلة دوابشة ل  تمر دو  عقاب. وأشار إلاى أ  وزارة الخارجناة اساتيفرت جمناع قطاعاتهاا المختصاة 

تهاكااااات ""اإلساااارائنلنة"" المتواصاااالة ضااااد الشااااعب وبعنثاتهااااا وساااافاراتها بالخااااارح، ماااا  أجاااال فضااااح االي
 الفلسطنيي.

 10/8/2015 ،الخليج، الشارقة
 
 تقرير يؤكد تدهور الحريات اإلعالمية بفلسطين .5

أفااااد تقرنااار حقاااوقي فلساااطنيي بتااادهور أوضااااف الحرناااات اإلعالمناااة فاااي : الرجاااوب عاااو -الخلنااال 
 فلسطن  خالل اليصا األول م  العام الجاري.
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رنااار الاااذي أعليااال المركاااز الفلساااطنيي للتيمناااة والحرناااات اإلعالمناااة  مااادى  فاااي ماااؤتمر واساااتعر  التق
صاااحافي بمدنيااااة رام هللا، األحااااد، أباااارز االيتهاكااااات المرصاااودة خااااالل الفتاااارة المااااذكورة، وبنيهااااا القتاااال 

 واالعتقال واالعتداء الجسدي.
ما  التادهور مقارياة باالفترة وقال مادنر المركاز موساى الرنمااوي إ  الحرناات اإلعالمناة شاهدت المزناد 

ذاتهااا ماا  األعااوام السااابقة، موضااحا أ  الشااهور السااتة األولااى ماا  العااام الجاااري حملاات المزنااد ماا  
المؤشرات التي ال تبشر بأي تحس  على حال حرناة الصاحافة والصاحافنن  فاي فلساطن  خاالل الفتارة 

 القرنبة المقبلة.
فااي الضاافة وقطاااف غاازة، تتصاادرها ماا  حنااث  صااحفنا 115ايتهاكااا طالاات  224وأشااار إلااى تسااجنل 

قسااوتها وخطورتهااا، جرنمااة قتاال المصااور الصااحافي فااي تلفزنااو  فلسااطن  بأاازة كمااال محمااد علااي أبااو 
 يحل.

ايتهاكااا، فاي حاان   114ورغام االيتهاكاات الداخلنااة ذكار الرنماااوي أ  عادد االيتهاكاات اإلساارائنلنة بلا  
 ايتهاكات. 110ارتكبت جهات فلسطنينة 

ل فاااي اليصاااا األول مااا  العاااام  %20أ  هاااذه األرقاااام تمنثااال زناااادة يسااابتها  وأوضاااح اااجنص عماااا كاااا  س 
، ممااا 2013مقاريااة باليصااا األول ماا  عااام  %64الماضااي، الااذي كااا  سااجل ارتفاعااا بلأاات يساابتل 

 ن ظهر صعودا كبنرا في عدد االيتهاكات.
التاي نتعاار  لهااا الصااحافنو  وذكار الرنماااوي أ  االعتااداءات الجساادنة تعتبار ماا  أخطاار االيتهاكااات 

اإلساارائنلنة التااي رصاادها وونثقهااا  مجماال االيتهاكاااتماا   %42ووسااائل اإلعااالم، وشااكلت أكنثاار ماا  
 مركزه.

وفنماااا نتعلاااق بااليتهاكاااات الفلساااطنينة، أوضاااح مااادنر عاااام مركاااز مااادى أيااال رغااام تااادينها مقارياااة ماااع 
ايتهاكا في اليصاا األول ما   54 اعتداءات االحتالل، فإيها ارتفعت بصورة غنر مسبوقة وقفزت م 

 .2015في اليصا األول م  العام  110إلى  2014عام 
وعاازا الرنماااوي الزنااادة الكبناارة فااي عاادد االيتهاكااات الفلسااطنينة إلااى مااا سااماها "الموجااة الجدناادة" ماا  
التاوتر بان  حركتاي حمااس وفاتح، "األمار الااذي ايعكاس كالعاادة علاى واقاع الحرناات اإلعالمناة وحرنااة 

 التعبنر".
حالااة خااالل  11وأشاار إلااى اتساااف اعتقاال األجهاازة األمينااة الفلساطنينة للصااحافنن ، حنااث بلا  عااددها 

 الفترة محل التقرنر.
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حالااة  12حالااة ميااع تأطنااة، و 13حالااة اسااتجواب وتحقنااق، و 16وذكاار التقرناار أ  ماا  االيتهاكااات 
تاالا معادات حالة اعتقال، وسابع حااالت مصاادرة معادات، وتهد 11استدعاء، و نادا واقتحاماا وقاتال واف

 وميعا م  السفر وفصال م  الجامعة واحتجاز حوالة بيكنة.
  9/8/2015 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 مشعل لها لتحسين العالقاتخالد : طهران تشترط زيارة لـ"وكالة األناضول" قيادي في حماس .6

حماس، إ  عالقة الحركة مع  قال مصدر قنادي في حركة: األياضول، عالء الرنماوي - رام هللا
إنرا ، مستمرة في حالة مما وصفل با"النثبات البارد"، مشنرًا إلى أ  طهرا  تشترط زنارة رئنس المكتب 

 السناسي لحماس خالد مشعل لها، لتحسن  العالقات بن  الطرفن .
ل لطهرا ، وأوضح القنادي لمراسل "األياضول"، طالبًا عدم ذكر اسمل، أ  إنرا  تشترط زنارة مشع

 لتحسن  العالقات بنيهما، وهو "ما تراه الحركة غنر مياسبا في هذه المرحلة".
وقال: "مشعل ل  نزور طهرا  في الوقت الحالي .. ، كافة المستونات القنادنة في الحركة مستعدة 

 كنثنرة، ميها التوقنت في هذه المرحلة، فهو غنر مياسب". ألسبابلزنارة طهرا ، عدا مشعل، 
بع: "إنرا  تشترط في العالقة مع حماس زنارة مشعل لطهرا ، وهذا األمر باليسبة ليا، نحتاح إلى وتا

 توقنت تكو  فنل الميطقة أكنثر استقرارا".
وأضاا: "إنرا  جعلت مشعل وزنارتل لطهرا  أساس العالقة، وحماس قالت إلنرا  وكل األطراا، 

ل لدنيا لتحالا ضد طرا. م  أراد  يح  ميفتحو  على الجمنع، لسيا في جنب أحد، وال نوجد توجن
 فلسطن ، علنل دعم مقاومتها وشعبها، ويح  ما إال طلنعة تجمنع األمة على القدس".

  أخذ موقا م  2011 مارس/ آذار  وأوضح القنادي أ  إنرا ، حاولت ميذ بدانة النثورة السورنة
واضحا، بأيها "غنر معينة بالتدخل  حركة حماس لصالح اليظام في سورنا، لك  الحركة كا  موقفها

 في الملفات الداخلنة ألي م  دول الميطقة، كما أيها ل  تقا في وجل طموحات الشعوب المقهورة".
ر اليظام اإلنرايي، وقا كافة أشكال الدعم المالي والعسكري للحركة، وهذا  وتابع: "على إنثر ذلك، قرن

 الحال مستمر ميذ أربع سيوات".
بع  الجهات في إنرا ، لم نسمنها، "حاولت استنثياء الدعم العسكري لكتائب القسام، وأشار إلى أ  

 الجياح المسلح لحماس، واستمرارنتل، لك  هذا األمر لم نيجح، وتوقا أنضًا".
 وأضاا: "كل ما نشاف ع  وجود دعم إنرايي للجهاز العسكري، لنس صحنحا بالمطلق".
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رق، سواء كا  ذلك في الملا السوري أو النميي، أو وأكمل: "هياك حالة م  التجاذب في الش
العراقي، وحتى المصري وغنر ذلك م  ملفات مفتوحة، ظلت الحركة حرنصة في االبتعاد ع  أي 

 ميها، لك  لألسا حاول البع  جريا إلنها بقصد".
يا داخلنا، وقال: "يؤكد أ  موقفيا م  كل ما نجري في الميطقة، نرتبط بإرادة الشعوب، كما يعتبره شأ

 يتميى فنل فقط لألمة التماسك، وحق  الدماء، وعودة الدور لمواجهة أعداء األمة".
 9/8/2015، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 سعدات: دائرة اإلضراب تتسع لوقف الهجمة على األسرى أحمد  .7

سعدات إ  دائرة قال األمن  العام لا"الجبهة الشعبنة لتحرنر فلسطن " أحمد : فتحي صبناح -غزة 
 " في السجو  ع  حل يفسل النوم.اإلسالمياإلضراب تتسع، فنما أعل  تيظنم "الجهاد 

قال سعدات إ  دائرة اإلضراب المفتاااااوح ع  الطعام تتسع، موضحًا أ  أقسامًا عدة في عدد م  و 
تي تشيها الحكومة للمضربن  في سج  "ياااافحل" للمااااطالبة بوقا الهجمة ال لاليضمامالسجو  تستعد 

 اإلسرائنلنة على الحركة األسنرة.
ويقل محامي يادي األسنر قولل أنثياء زنارتل لسج  "يفاااحل" إ  "عيوا  هذا التصعند سنكو  المطالب 

سااناساتها القمعنة  اإلسرائنلنةالعامة، ولنس مطالب حناتاااانة مجااازوءة ضد تصعند مصلحة السجو  
ها سناسة عزل األسااااارى وعملنات التفتنش واالقتاااحام اللنلنة والوحشنة وياااقل ، وميأخنراتجاه األسرى 

 األسرى بن  السجو ، إضافة إلى تشرنع الحكومة اإلسرائنلنة قواين  جدندة للتضااااننق علنهم".
تالا  إلىوأشار اليادي  أ  "مصلحة السجو  أقدمت أخنرًا على يقل أسرى واالعتداء علنهم واف

 م الشخصنة بهدا شرذمة األسرى والتيكنل بهم".أغراضه
   10/8/2015الحياة، لندن، 

 
 تعلن فشل الحوار مع إدارة سجون االحتالل: المعركة بدأت حماس" "الهيئة القيادية ألسرى .8

 ، مساء النوم 3أصدرت الهنئة القنادنة العلنا ألسرى حركة حماس في سجو  االحتالل، بنايها رقم  
 نل بدء المعركة مع إدارة سجو  االحتالل، بعدما كايت قد علنقت خطواتها التصعندنة.األحد، لتعل  ف

عدة جلسات حوار في سج  يفحة في محاولة  9/8/2015وجاء في البنا : عقدت النوم األحد 
للخروح م  األزمة، وتم طرح أكنثر م  مقترح للحل، إال أ  جمنع هذه المقترحات لم ترَق إلى ما 

 أملل.يصبو إلنل وي
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وقررت الهنئة القنادنة عقب فشل جلسات الحوار، حل الهنئات التيظنمنة المحلنة بدءًا م  صدور 
 البنا .

وأضاا البنا : قرريا بدء البريامج اليضالي المتفق علنل سلفًا، ابتداء م  صباح نوم االنثين  
م  العقوبات  ، كما يبل على أ  مطالب التحرك ستصبح هي المطالب العامة بدءاً 10/8/2015

 وايتهاء بأبسط حقوق األسرى المسلوبة.
وختم البنا  بالقول: لقد بدأت المعركة، فاعلموا أ  خنر سالح فنها هو التقوى، فتزودوا ميل، وأكنثروا 

 م  الدعاء.

 9/8/2015موقع حركة حماس، 

 
 "أسرى حركة الجهاد" تعتزم حّل التنظيم في كافة سجون االحتالل .9

نادنة ألسرى حركة الجهاد اإلسالمي في سجو  االحتالل؛ أ  النوم االنثين  سنتم حل أعليت الهنئة الق
تيظنم حركة الجهاد اإلسالمي في كافة السجو ؛ وذلك ردًا على تعيت إدارة مصلحة السجو  
الصهنوينة باالستجابة لمطالب أسرى حركة الجهاد اإلسالمي بعودة الميقولن  إلى سج  رنمو  

لأاء كافة الع  قوبات الصادرة بحقهم.واف
وأفادت الهنئة أ  نثالنثن  م  أسرى حركة الجهاد اإلسالمي الميقولن  تعسفنًا م  سج  رنمو  إلى 
سج  يفحة؛ دخلوا األحد إضرابًا مفتوحًا ع  الطعام؛ مطالبن  بحقوقهم العادلة بميع اليقل تعسفنًا 

لأاء كافة العقوبات الصادرة بحقهم؛ وميع وحدة القتل الم  سماة متساداة م  الدخول لأرا األسرى.واف
وأوضحت الهنئة أ  أعداد أسرى الجهاد المضربن  سترتفع كل نوم مع تعيت اإلدارة ورفضها لمطالب 

وفي الرسالة التي وصلت مؤسسة مهجة القدس أضافت الهنئة القنادنة أ  حل  األسرى العادلة.
كل مباشر وتحمل مسئولناتها تجاههم؛ مما التيظنم نعيي جعل اإلدارة في مواجهة أسرى الجهاد بش

نستحنل علنها إدارة شئويهم؛ محملة إدارة مصلحة السجو  الصهنوينة المسئولنة الكاملة ع  حناة 
 أسرايا في سجو  االحتالل الذن  نتعرضو  لهجمة مسعورة م  قبل وحدات القمع الصهنوينة. 

 10/8/2015السبيل، عّمان، 

 

 بزعم طعنه مستوطنًا قرب رام هللا فلسطينياً  جيش االحتالل يقتل شاباً  .11
استشهد الشاب أيس ميتصر طل، في العشرنيات م  عمره، م  بلدة قطية شمال غرب : رام هللا

القدس المحتلة، بعد أ  أطلقت قوات االحتالل اليار علنل بزعم طعيل مستوطيًا داخل محطة للوقود 
 دنية رام هللا." القرنب م  معتقل "عوفر" غرب م443في شارف "
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 آخرن  أشخا واكد بنا  لشرطة االحتالل يبأ استشهاد الشاب وأ  الجنش نمشط الميطقة بحنثا ع  
 في المكا  قد نكويوا على صلة بعملنة الطع .

عامًا، أصنب بجراح طفنفة في كتفل،  26المستوط  نبل  م  العمر  إ  اإلسرائنلنةوقالت المصادر 
اليار  إطالق إلىري تسندق" لتلقي العالح، فنما سارف جيود االحتالل لمستشفى "شع أنثرهايقل على 

 الستشهاد. أدىعلى الشاب ما 
  10/8/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 عملية الطعن: لن ينعم االحتالل باألمن حماس تبارك .11
تي يفذها بارك القنادي في حركة حماس في الضفة الأربنة، حسام بدرا ، عملنة الطع  البطولنة ال

الشهند أيس طل مساء نوم األحد، قرب سج  عوفر االحتاللي غرب مدنية رام هللا، مؤكدًا أ  
 المقاومة بدأت تستعند زمام المبادرة في الضفة.

وشدد بدرا ، في تصرنح صحفي، على أ  االحتالل ل  نيعم باألم  في األراضي المحتلة م  النوم 
نعننثو  في المد  والقرى الفلسطنينة فسادًا، وطالما أ  جنشل فصاعدًا، طالما أ  قطعا  مستوطينل 

 نواصل بطشل بحق أبياء شعبيا.
وزان القنادي في حماس للشعب الفلسطنيي الشهند البطل أيس ميتصر طل اب  بلدة قطية ميفذ 
عملنة الطع ، مشنرًا إلى أ  مكا  العملنة قرب سج  عوفر، أوصل رسالة كذلك م  المقاومة إلى 

ا ، وأ  المقاومة ستواصل الرد على ايتهاكات االحتالل األ سرى أيهم لنسوا وحدهم في مواجهة السجن
 المختلفة.

وأكد بدرا  على أ  االحتالل تيتظره أنام قاسنة في ساحة المواجهة بالضفة الأربنة، مشددًا على أ  
 ها بشكل شبل نومي.جنش االحتالل ومخابراتل باتا عاجزن  ع  وقا ردود المقاومة التي نتلقوي

وجدد بدرا  مطالبتل الشباب م  أبياء الشعب الفلسطنيي بالمبادرة وضرب االحتالل في كافة أماك  
 تواجده، مؤكدًا أ  االحتالل ال نعرا سوى لأة القوة والسالح التي نتقيها أبياء المقاومة.

 9/8/2015موقع حركة حماس، 

 

 في ظل التصعيد اإلسرائيلي ضاع الفلسطينيةاألو  تبحثانفتح و"الشعبية" بيروت: حركة  .12
بحث وفد م  حركة "فتح"، اللنلة الماضنة، مع وفد م  الجبهة الشعبنة  :"القدس" دوت كوم -بنروت

 لتحرنر فلسطن  في لبيا ، األوضاف الفلسطنينة عامة في ظل التصعند اإلسرائنلي األخنر.
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عزام األحمد، وعضونة فتحي أبو العردات،  وترأس وفد حركة "فتح" عضو اللجية المركزنة للحركة
وسمنر الرفاعي، وسفنر فلسطن  لدى لبيا ، عضو المجلس النثوري، أشرا دبور، في حن  ترأس 
وفد الجبهة الشعبنة، يائب األمن  العام للجبهة أبو أحمد فؤاد، وعضونل ماهر الطاهر ومروا  عبد 

 العال، وأبو جابر، أعضاء المكتب السناسي للجبهة.
وجرى خالل اللقاء الموسع، الذي عقد في مقر سفارة دولة فلسطن ، بحث األوضاف الفلسطنينة عامة 
في ظل التصعند اإلسرائنلي الخطر والعدوا  المستمر م  قطعا  المستوطين  ضد أبياء شعبيا 

 الفلسطنيي، والجرنمة اإلرهابنة بحق عائلة دوابشة.
ستراتنجنة الوطينة الفلسطنينة لمواجهة االحتالل واالستنطا  وتم االتفاق على توحند الجهود ضم  اال

ومحاوالت تهوند القدس، واتخاذ إجراءات كفنلة بضما  أم  واستقرار أبياء شعبيا الفلسطنيي في 
 لبيا ، ومالحقة كل م  نحاول إنثارة الفت  والفوضى في المخنمات.

طار ميظمة التحرنر الفلسطنينة، وتفعنل كما جرى بحث سبل تعزنز الوحدة الوطينة الفلسطنينة في إ
زالة العقبات أمام جهود تشكنل حكومة وحدة وطينة، وتمكن  الحكومة م  القنام بعملها  مؤسساتها، واف

 على كافة األر  الفلسطنينة على طرنق إيهاء االيقسام.
 10/8/2015، القدس، القدس

 

 لضفةمن أنصارها با خمسةحماس تتهم أمن السلطة باعتقال حركة  .13
اتهمت حركة حماس األجهزة األمينة التابعة للسلطة الفلسطنينة باعتقال خمسة : رام هللا  فلسطن  

مواطين  م  الضفة الأربنة المحتلة، على خلفنة ايتمائهم السناسي ومعارضتهم لسناسات السلطة، 
 فنما استدعت أربعة آخرن  للتحقنق في مقراتها.

 9/8/2015قدس برس، 

 
 اعتقاالت غير مسبوقة في المستوطنات ووضع متطرفْين قيد االعتقال اإلداري": إسرائيل" .14

أمس حملتها ضد المتطرفن  النهود، وقامت للمرة األولى  "إسرائنل"كنثنفت : أ ا ب -القدس المحتلة 
بسلسلة اعتقاالت داخل المستوطيات في الضفة الأربنة المحتلة، فضاًل ع  وضعها متطرفْن  

عتقال اإلداري لستة أشهر قابلة للتجدند في إطار التحقنق في حرنق أدى إلى مقتل نهودنْن  قند اال
 رضنع فلسطنيي ووالده في قرنة دوما شمال الضفة.
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وبعد التعر  إلى ايتقادات شدندة م  المعارضة اإلسرائنلنة والخارح بدعوى السماح للمستوطين  
م  تموز  نولنو  الماضي  31رق في "باإلفالت م  العقاب"، ضاعفت الحكومة ميذ حادث الح

 دعواتها إلى تبيي الحزم واعتقال المتطرفن  النهود.
ولجأت السلطات اإلسرائنلنة أمس إلى إجراء استنثيائي، ووضعت متطرفن  نهودنن  انثين  قند 
االعتقال اإلداري م  دو  توجنل أي تهمة لستة أشهر قابلة للتجدند، ما نرفع عدد المعتقلن  إدارنًا 

 م  النهود إلى نثالنثة.
وقال ياطق باسم وزارة الدفاف لوكالة "فرايس برس": "تم وضع مئنر اتنيأر وافنتار سلوينم اللذن  
اعتقال في األنام األخنرة قند االعتقال اإلداري لستة أشهر مع إمكا  التجدند". وأوضح بنا  صادر 

ي "ضد الياشطن  المتطرفن  م  النمن  ع  وزنر الدفاف موشنل نعالو  أيل تم فر  االعتقال اإلدار 
 في إطار تورطهم في أيشطة ميظمة نهودنة متطرفة".

ومئنر اتنيأر هو حفند الحاخام مئنر كاهايا، مؤسس حركة "كاخ" العيصرنة المياهضة للعرب والذي 
 سية  وضع األسبوف الماضي قند االعتقال اإلداري. 18. وكا  مردخاي مانر  1990اغتنل عام 

ايل تم اعتقال عدد م  "المشتبل بهم" خالل عملنات يفذتها قوات  أمسأعليت الشرطة اإلسرائنلنة كما 
 التحقنق في الحرنق. إطارم  الشرطة في بؤر استنطاينة عشوائنة في الضفة في 

"وحدة الشرطة الخاصة بمكافحة الجرائم القومنة قامت بعملنات تفتنش واعتقال  إ وقالت في بنا  
 التي وقعت في دوما". األحداث  المشتبل بهم في بؤر استنطاينة عشوائنة على خلفنة بحق عدد م
 األولىالمرة  أيهاعملنة في المستوطيات، كما  اإلسرائنلنةالتي تيفذ فنها الشرطة  األولىوهذه المرة 

 التي تعل  فنها اعتقاالت مرتبطة مباشرة بجرنمة دوما.
 10/8/2015، الحياة، لندن

 
 قلق من مرحلة ما بعد عباسو  ..: السلطة الفلسطينية تمنع اندالع انتفاضة جديدة"إسرائيل" .15

صحا إسرائنل، ، أ  الخلنل، م  عو  الرجوب، عن 9/8/2015، الجزيرة نت، الدوحةذكرت 
النوم األحد، تياولت أسباب عدم ايفالت األوضاف في الضفة بعد حرق عائلة دوابشة، وتطرقت 

 نلي. كما واصلت تسلنط الضوء على آنثار اتفاق الدول الكبرى مع إنرا .لتطرا المجتمع اإلسرائ
ففي خبر رئنس يقل موقع واال اإللكترويي ع  مسؤولن  أمينن  أ  التخوا م  اشتعال الوضع كا  
سند الموقا بعد إحراق عائلة دوابشة م  بلدة دوما جيوب يابلس، لك  ذلك لم نحدث باستنثياء 

 حاالت شاذة.
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در الصحنفة أسباب عدم التصعند إلى "التعاو  األميي بن  إسرائنل والسلطة الفلسطنينة" وترجع مصا
 لكيها تؤكد أ  الفلسطنينن  في الضفة الأربنة "ملوا الواقع األميي".

ونيقل الموقع اإللكترويي ع  ضابط َوَصفل بالكبنر، في فرقة الضفة، قولل إ  مواجهات شبل نومنة 
 الفلسطنينن  لكيها ال تصل إلى وسائل اإلعالم لعدم تسجنل إصابات.تسجل بن  المستوطين  و 

ونضنا المصدر، ردا على سؤال حول سبب عدم وجود مظاهرات جماهنرنة، أ  م  نساهم في 
االستقرار هو اليهج السناسي للسلطة الفلسطنينة، مشنرا إلى مساهمة األجهزة األمينة الفلسطنينة "في 

 كبح الجماح".
"العهد الصهنويي األخنر" اعتبرت الكاتبة ينفا لينر أ  عهد رئنس الوزراء الحالي  وتحت عيوا 

بينامن   يتيناهو "قد نكو  العهد الصهنويي األخنر" مؤكدة أ  "م  المهم أ  نعرفوا هذا في واشيط  
 وأ  إسرائنلنن  كنثنرن  نتحفظو  على سلوك يتيناهو". 

تالل شمال الضفة "ملنئة بالمجاين  دو  أ  نشوش وتابعت، في مقال لها بصحنفة هآرتس، أ  
علنهم أحد... في الماضي قاموا بتفجنر الفلسطنينن  بالمواد المتفجرة والنوم هم نحرقويهم باليار 

 المقدسة".
وع  هنمية التطرا في إسرائنل، يقلت صحنفة معارنا ع  رئنس جهاز الشاباك السابق نوفال 

ع فنسبوك م  قنام "دولة نهودا" متدنية ومتطرفة إلى جايب دولة دنسك  تحذنره في حسابل على موق
وشدد على أيل "في دولة نهودا نوجد مئات الشباب.. عشرات ميهم نتخذو  كل نوم  إسرائنل.

 أمالك الفلسطنينن ". أومستونات مختلفة م  العيا أو اإلرهاب ضد أجساد 
دعت إلى عقد  ،ستونات إسرائنلنة رسمنةم، أ  القاهرةم   ،10/8/2015، الشرق، الدوحةوأضافت 

يقاش عاجل حول مستقبل العالقة مع السلطة الفلسطنينة، بعد غناب رئس السلطة محمود عباس 
المحتمل ع  واجهة األحداث، وذلك بحسب ما يقل الصحفي ب  كاسبنت ع  أعضاء بارزن  في 

 لجية الخارجنة واألم  التابعة للكينست، النوم األحد.
شاملة للتعامل مع مرحلة ما بعد عباس سنفضي إلى  استراتنجنةعضاء، أ  عدم وضع وأكد األ
 هائل، وقال تقرنر يشره موقع "نسرائنل بالس"، أمس السبت. استراتنجيضرر 

وأوضح كاسبنت، أ  أكنثر ما ننثنر القلق في إسرائنل هو أ  نترشح القنادي في حركة "فتح" مروا  
سج  مدى الحناة في سجو  االحتالل، وأ  نتم ايتخابل، مما البرغونثي، الذي نقضي حكما بال

 سنشكل تحدنا هائال إلسرائنل، أل  العالم سنتعامل معل كرئنس معتقل م  قبل قوة احتالل.
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 %8تضاعف ميزانية جيشها بنسبة  "إسرائيل" .16
تدخل  ، %8منزاينة جنشها بيسبة  أساسضاعفت الحكومة اإلسرائنلنة ، :برهوم جرانسي -الياصرة

في المنزاينة األساس النثابتة، عدا الزنادات التي تتلقاها المنزاينة م  فائ  الموازية العامة وم  
 22مستوى قناسنا نقارب  2016الوالنات المتحدة، ما سنجعلها تسجل في العامن  الجاري والمقبل 

. %3عاما نصل إلى  ملنار دوالر كمنزاينة شبل نثابتة، في حن  أ  الموازية العامة ستشهد تقلنصا
ورف  بينامن  يتيناهو ومعل وزنر الحرب موشنل نعلو  توصنة لجية تحقنق رسمنة بتقلن  ما نزند 

 ع  ملناري دوالر م  منزاينة جنش االحتالل.
ورغم مرور نثماينة أشهر م  العام الحالي، إال أيل ال توجد في إسرائنل موازية مقررة لهذا العام، وم  

، يهائنا، حتى األسبوف األول م  2016ا الكينست سونة مع منزاينة العام المقبل المفتر  أ  نقره
تشرن  النثايي  يوفمبر  المقبل. وندور في إسرائنل جدل واسع ميذ سيوات، حول حجم منزاينة جنش 

ملنار دوالر، كمنزاينة نثابتة، إال أ  جنش االحتالل  14إلى  13.5االحتالل، التي تتراوح عادة ما بن  
ملنار دوالر، ونضاا إلى هذا، تحونل  3.2نتلقى سيونا دعما عسكرنا م  الوالنات المتحدة بمعدل 

 إلى ملنار دوالر. 1.5مالي سيوي م  الفائ  العام م  مختلا الوزارات نتراوح سيونا ما بن  
 ملنار دوالر، 22مستوى قناسي غنر مسبوق بيحو  2014وبلأت منزاينة جنش االحتالل في العام 

بهدا تأطنة مصارنا العدوا  على غزة، في صنا العام ذاتل. وتطالب جهات مختلفة بتقلن  
منزاينة الجنش، ولك  في بيود الرواتب وامتنازات الضباط، ورواتب التقاعد، وتأخنر س  التقاعد 

 ح.المبكر م  الجنش، وتقلن  أعداد الجنش اليظامي، إال أ  أحدا ال نطالب بتقلن  منزاينات التسل
، فم  شأ  منزاينة الجنش النثابتة أ  تصل هذا %8وبعد قرار رفع منزاينة جنش االحتالل بيسبة 

ملنارات دوالر م  الدعم العسكري  3لنها ما نزند ع  إملنار دوالر، نضاا  17العام إلى حوالي 
 م  فائ  الموازية المتوقع. إضافنةاألمنركي، وملناري دوالر، كتحونالت مالنة 

 10/8/2015، ّمانالغد، ع
 
 همن مظاهرات ضدّ  إلغاء زيارة نتنياهو إلى سخنين تحسباً  .17

في أعقاب توصنة قدمتها أجهزة أم  إسرائنلنة، تقرر إلأاء زنارة رئنس حكومة إسرائنل، : بالل ضاهر
 بينامن  يتيناهو، إلى مدنية سخين ، التي كايت مقررة النوم االنثين .

و في افتتاح غرفة طوارئ أمامنة، التي أقنمت بالقرب م  ستاد وكا  م  المقرر أ  نشارك يتيناه
 الدوحة في المدنية.
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وتبن  أ  السبب الرئنسي إللأاء الزنارة هو التحسب م  تظاهرات ضد يتيناهو، بعد أ  تعالت 
وأبل   "قاتل األطفال".ادعوات في سخين  لتيظنم مظاهرات احتجاح على الزنارة ووصا يتيناهو ب

 الحكومة رئنس بلدنة سخين  ماز  غيانم بإلأاء الزنارة.مكتب رئنس 
 10/8/2015، 48عرب 

 
 والفاتيكان "إسرائيل"المدارس األهلية المسيحية تحذر من أزمة بين  .18

حذر طاقم المدارس األهلنة المسنحنة في البالد م  أزمة دبلوماسنة بن  إسرائنل : بالل ضاهر
 نة والتعلنم اإلسرائنلنة بتقلن  منزاينات هذه المدارس.والفاتنكا ، في أعقاب قرار وزارة الترب

وجرت خالل الشهور النثماينة األخنرة مفاوضات بن  ممنثلن  ع  الوزارة والمدارس األهلنة، التي نتعلم 
ألا طالب عربي. وفي أعقاب تقلن  منزاينات هذه المدارس، لجأت إداراتها إلى رفع  33فنها قرابة 

جوة في منزايناتها. لك  قرار الوزارة بتحدند المبل  الذي تجبنل المدارس م  القسط الدراسي لسد الف
 الطالب صعد األزمة.

وحذر رئنس طاقم المدارس الكانثولنكنة، األب عبد المسنح فهنم، أمس األحد، م  أ  تقلن  
 المنزاينات وميع رفع مبل  قسط الدراسة هو بمنثابة "حكم باإلعدام" على المدارس األهلنة.

قال طاقم المدارس األهلنة إ  المدارس ستواجل صعوبة في اإليفاق بعدما حددت وزارة التربنة و 
 شنكل. 4500شنكل سيونا بدال م   2500والتعلنم القسط با

وأضاا الطاقم أ  الوزارة اقترحت بتحونل شبكة المدارس األهلنة إلى شبكة حكومنة، وأ  خطوة 
 وي المسنحي وسنمس بشكل كبنر باألقلنة المسنحنة في البالد".كهذه م  شأيها "إيهاء المشروف الترب

وتهدد المدارس األهلنة بإعال  اإلضراب وعدم فتح السية الدراسنة المقبلة في مطلع أنلول، وحذرت 
 م  أزمة دبلوماسنة بن  إسرائنل والفاتنكا .

ساونة مع منزاينة المدارس م  جايبها ادعت وزارة التربنة والتعلنم أ  منزاينة المدارس األهلنة مت
 المعترا بها ولنست رسمنة.

 10/8/2015، 48عرب 
 
 مستوطنون يهود يقتحمون المسجد األقصى ويرفعون األعالم اإلسرائيلية قرب بواباته .19

"األنام": جدد عشرات المستوطين  اإلسرائنلنن  اقتحامهم للمسجد األقصى، أمس، حنث  -القدس 
 الهنكل" المزعوم ومستوطيو  اقتحام المسجد باألعالم اإلسرائنلنة. حاول يشطاء ما نسمى "ميظمات

 ".أكبروردن المصلو  وحراس المسجد على هذه االستفزازات بتردند صنحات التكبنر، "هللا 
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وفي محنط المسجد األقصى، تصدى المبعدو  عيل لمحاوالت يشطاء "ميظمات الهنكل" المزعوم 
المرابطو  عيد باب السلسلة على استفزازات المستوطين  بالتكبنر  برفع األعالم اإلسرائنلنة، ورد  

 والشعارات التي تؤكد إسالمنة المسجد األقصى وتيفي أي حق نهودي فنل.
وذكر المركز اإلعالمي لشؤو  القدس واألقصى أ  حركتي "عائدو  إلى الجبل" و" طالب م  أجل 

تجوب أبواب المسجد األقصى، في خطوة قالوا إيها الهنكل" دعتا مؤخرًا إلى مسنرة أعالم إسرائنلنة 
 تهدا إلى بسط السنادة اإلسرائنلنة علنل بداًل م  السنادة العربنة على حد زعمهم.

 10/8/2015األيام، رام هللا، 
 
 بالقدس مليون دوالر لمشاريع تهويد البلدة القديمة 40رصد االحتالل ي .21

سرائنلي في القدس القدنمة، في هذه األنام، اللمسات "األنام": تضع سلطات االحتالل اإل -القدس 
األخنرة لمخطط شامل الستكمال تهوند حي الشرا في البلدة القدنمة في القدس الواقع غرب األقصى 

 والذي نسمنل النهود "الحي النهودي".
ملنو  شنكل  يحو  150وقال المركز اإلعالمي لشؤو  القدس واألقصى: إ  االحتالل رصد مبل  

ملنو  دوالر  لتيفنذ مشارنع متزامية في الحي، ترعاها ما نسمى با "الشركة لتطونر الحي  40
النهودي، ندعم هذه المخطط كل م  وزنر البيى التحتنة اإلسرائنلي "نوآا جاليط"، ووزنر القدس 

 اإلسرائنلي "زئنا إلكان ".
ة تحت األر ، بعد تيفنذ سنار  600وبحسب المخطط فإيل سنتم إقامة موقا سنارات نتسع ليحو 

حفرنات في عمقها في الجهة الجيوبنة الشرقنة للحي، بالقرب م  مسجد الدنسي، وسنتم حفر يفق 
 تحت األر  نخترق سور القدس التارنخي للوصول إلى هذا الموقا. 

كما سنتم التركنز على الميطقة المحنطة بالمسجد العمري، وسط الحي، حنث سنتم بياء محالت 
ملنو  شنكل، في حن  ستصدر قرنبًا رخصة بياء لتيفنذ  25وتحسن  البيى التحتنة بمبل   تجارنة

مشروف مصعدن  في قلب األر ، لربط حي الشرا بحي المأاربة وميطقة البراق، بهدا تكنثنا 
الوجود النهودي وتشجنع السناحة األجيبنة، وتسهنل الوصول إلى ميطقة حائط البراق، وذلك بتكلفة 

 مالنن  دوالر  7ملنو  شنكل   26يحو 
وفي الوقت ذاتل ستيشر، خالل األسابنع القادمة، مياقصة للبدء ببياء كينس ضخم باسم "جوهرة 

 ملنو  دوالر . 12ملنو  شنكل   45إسرائنل" في الحي ذاتل، بتكلفة يحو 
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هذه ، نضع تصوره في استراتنجيونأتي هذا المخطط، بحسب مصادر إسرائنلنة، م  خالل مخطط 
األنام المدنر الجدند لشركة الحي النهودي "إنتي بتسالل"، م  ضميل ترتنبات ليقل عشرات ملكنات 

 العقارات المقدسنة، وتحونلها إلى ملكنات نهودنة، مسجلة رسمنًا بدائرة "الطابو" اإلسرائنلنة.
، 1967لي عام نذكر أ  حي الشرا هو أحد األحناء المقدسنة التي سنطر علنها االحتالل اإلسرائن

 وهدم أجزاء كبنرة ميها، وحولها إلى حي استنطايي باسم "الحي النهودي". 
 10/8/2015األيام، رام هللا، 

 
 بالقدس مهرجان للخمور على أرض مقبرة مأمن هللا .21

"األنام": تستعد شركات إسرائنلنة تبنع الخمور والمشروبات الروحنة إلطالق فعالنات  -القدس 
 لحادي عشر، على أر  مقبرة مأم  هللا اإلسالمنة التارنخنة في القدس المحتلة.مهرجا  الخمور ا

وذكرت بلدنة االحتالل في القدس، عبر موقعها الرسمي على اإليتريت، بأ  فعالنات المهرجا  
   م  شهر آب الجاري، بمشاركة كبرى شركات الخمور اإلسرائنلنة.27-26ستجري في تارنخ  

صيفًا م  الخمور والمشروبات الروحنة  120المهرجا  فسنتم عر  وبحسب القائمن  على 
المصيوعة في إسرائنل والعالم وبمذاقات مختلفة، كما وستتخلل فعالنات المهرجا  عرو  غيائنة 

ألا  20صاخبة وراقصة وفقرات فينة لمأين  وفياين  إسرائنلنن  وعالمنن ، ونتوقع مشاركة يحو 
 شخ  في المهرجا .

كز اإلعالمي لشؤو  القدس واألقصى": نأتي مهرجا  الخمور بالتزام  مع افتتاح فرف جدند وقال المر 
لشبكة مقاهي  ليدفنر ، والتي تقدم الخمور على أر  مقبرة مأم  هللا اإلسالمنة، األمر الذي أنثار 
ة موجة غضب كبنرة لدى المسلمن  ولجا  األوقاا، الذن  اعتبروا الخطوة ايتهاكًا صارخًا لحرم

 األموات وخدش لمشاعر المسلمن  في فلسطن  والعالم".
 10/8/2015األيام، رام هللا، 

 
 لألسرى المضربين "التغذية القسرية"فتوى تجيز مقاومة  .22

األياضول: أصدر محمد حسن  المفتي العام للقدس والدنار الفلسطنينة، ورئنس مجلس  - رام هللا
لمضربن  ع  الطعام في سجو  االحتالل اإلسرائنلنة، اإلفتاء األعلى، فتوى نجنز فنها لألسرى ا

 مقاومة التأذنة القسرنة، التي أقرها الكينست  البرلما   اإلسرائنلي مؤخرًا.
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أ  قنام األسرى في “وتي  الفتوى، التي يشرت على موقع دار اإلفتاء الفلسطنينة األحد، على 
على السجا ، نجوز إذا لم نجدوا وسنلة سجو  االحتالل بمقاومة التأذنة القسرنة، كأسلوب ضأط 

 ”.غنرها، لتحصنل حقوقهم اإليساينة المشروعة
وبياء علنل، فإ  م  نقضي يحبل م  األسرى، وهو نقاوم باإلضراب ع  الطعام لينل “وأضافت 

 ”.حرنتل، فإيل ن عد م  الشهداء، وهللا تعالى أعلم
 10/8/2015القدس العربي، لندن، 

 
 قسراً  إلطعامهاألسير المضرب عن الطعام محمد عالن إلى "برزالي"  نقلتسجون ال مصلحة .23

قامت إدارة سجو  االحتالل، فجر النوم بيقل األسنر محمد عال  المضرب  :ترجمة خاصة - رام هللا
في مستشفى  األطباء  إلى مستشفى  برزنالي  في عسقال ، بعد رف  57ع  الطعام ميذ  

 قسرا."سوروكا" في بئر السبع إطعامل 
وأشرا مدنر عام وزارة الصحة ومدنر عام مؤسسة  يجمة داود الحمراء  اإلسعافنة شخصنا، على 

، يظرًا لخطورة حالة اإلسرائنليعال  بعد أ  تلقنا إنعازًا هاتفنا م  رئنس الوزراء  األسنرعملنة يقل 
 الصحنة.

امل مع األسرى المضربن  وأيشأت إدارة السجو  غرفة طوارئ داخلنة في مستشفى  برزنالي  للتع
 ع  الطعام ما نسمح لها بااللتفاا على رف  األطباء العاملن  في الجهاز الصحي تأذنتهم قسرناً 

وكايت يقابة األطباء في إسرائنل أعليت معارضتها القاطعة للتأذنة القسرنة لألسرى، معتبرًة إناها 
 مخالفة لقايو  كرامة اإليسا .

 10/8/2015القدس، القدس، 
 
 عن الطعام ألسبوعين إضرابهمأسرى "نفحة" يعلقون  .24

قالت هنئة شؤو  األسرى والمحررن ، إ  األسرى المضربن  في سج   -الحناة الجدندة  -رام هللا 
 أنام على إضرابهم. 6"يفحة"، علقوا إضرابهم المفتوح ع  الطعام لمدة أسبوعن ، بعد 

"أ  األسرى بعد حوار مطونل مع إدارة السج  في  وبنيت الهنئة، في بنا  لها، مساء النوم األحد،
'يفحة"، أمهلوا مصلحة السجو  أسبوعن  لتيفنذ مطالبهم وافعادتهم إلى أقسامهم والكا ع  سناسة 

 التصعند بحقهم".
 9/8/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 "قانون األسرى"رام هللا مطالبين بتنفيذ بمئات األسرى المحررين يتظاهرون أمام مقر الحكومة  .25
مئات األسرى الفلسطنينن  المحررن  نتظاهرو  أمام مقر الحكومة في رام : منرفت صادق -رام هللا 

هللا مطالبن  بتيفنذ قايو  األسرى، ونقولو  إ  شرنحة المياضلن  نجب أال تتظاهر للمطالبة بحقوقها 
 الطبنعنة للعنش بكرامة.

تصاما مفتوحا أمام مقر الحكومة في رام هللا بالضفة، وطالب األسرى المحررو  الذن  بدؤوا اع
، وأصدر الرئنس 2014والذي أتبع بلوائح تيفنذنة عام  2013بتفعنل قايو  األسرى المعدل عام 

 محمود عباس مرسوما بتيفنذه قبل شهر.
واتهم األسنر المحرر عصمت ميصور، وهو م  مدنية رام هللا، وقضى عشرن  عاما متواصلة 

الحتالل "جهات في السلطة الوطينة الفلسطنينة بتعطنل القايو  ووضع العصي في دوالنب بسجو  ا
وقال للجزنرة يت إ  االحتجاجات المطالبة  تيفنذ القايو  بحجة التكلفة المرتفعة على خزنية السلطة".

 بحقوق األسرى واألسرى المحررن  تقررت ميذ أشهر، لك  قنادات األجهزة األمينة تدخلت وعلى
 رأسها رئنس جهاز المخابرات ووعدت بالحل لك  شنئا لم نتأنر.

 9/8/2015، نت، الدوحة، الجزيرة
 

 مواجهات ليلية مع االحتالل في أحياء القدس .26
ايدلعت مواجهات لنلنة بن  مواطين  فلسطنينن  وقوات االحتالل اإلسرائنلي في عدة : القدس المحتلة

 شابْن  فلسطنينْن .يقاط بمدنية القدس، أسفرت ع  اعتقال 
وأفادت مراسلة "قدس برس" بأ  مواجهات خفنفة ايدلعت في ساعة متأخرة م  اللنلة الماضنة 
 السبت/ األحد  بن  قوات االحتالل والشبا  الفلسطنينن  عيد مفترق الشارف الرئنسي في حي الطور 

 شرق المدنية، أدت إلى اعتقال الشاب عمر أبو الهوى.
مة، ايدلعت مواجهات في شارف الواد وميطقة "باب حطة" قرب المسجد األقصى، وفي البلدة القدن

 تخلنلها إطالق قوات االحتالل للقيابل الصوتنة والأازنة المسنلة للدموف صوب السبا  الفلسطنينن .
كما ايدلعت مواجهات متفرقة بن  شبا  فلسطنينن  رشقوا قوات االحتالل بالحجارة والزجاجات الحارقة 

 بلدة العنسونة شرق المدنية المحتلة، وبلدة الرام شمالها، لم ت سفر ع  وقوف إصابات أو اعتقاالت.في 
 9/8/2015قدس برس، 
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 مستوطنون يضرمون النيران بأراضي قرية بورين بالضفة .27

أضرم مستوطيو  الينرا  في أراضي المواطين  الفلسطنينن  بقرنة بورن  : عاطا دغلس - يابلس
يابلس شمال الضفة الأربنة، وأتت الينرا  على مساحات واسعة م  أراضي المواطين  جيوب مدنية 

 المزروعة بمختلا األشجار وخاصة الزنتو .
وأشعل المستوطيو  اليار في ميطقتن  مختلفتن  بالقرنة، حنث أقدم مستوطيو  م  مستوطية براخاه 

دويما  15قنة، وطالت الينرا  أكنثر م  والبؤرة االستنطاينة جفعات روين  على إشعال الميطقة الشر 
 م  أراضي المواطين   الدويم نساوي ألا متر مربع .

وأقدم مستوطيو  آخرو  م  مستوطية نتسهار على إشعال الينرا  بالميطقة الجيوبنة الأربنة للقرنة 
 ميطقة جبل سلما   والتي طالت مياطق أوسع قدرت بمئات الدويمات كويها توصل نثالث قرى 

 عضها البع ، وهي بورن  ومادما وعصنرة القبلنة.بب
 9/8/2015نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 مأوى يعيشون أوضاًعا مأساوية عالقون في مصر بالالفلسطينيون المركز حقوقي:  .28

أكد مركز حقوقي أ  العالقن  الفلسطنينن  في األراضي المصرنة بفعل إغالق معبر رفح البري، بات 
 ونعنشو  أوضاًعا مأساونة.الكنثنر ميهم بل مأوى 

وقال مركز اإليسا  للدنمقراطنة والحقوق، في بنا ، إ  "مرضى وعالقو  نيتظرو  على الجايب 
 المصري أماًل في أ  ن فتح الميفذ الوحند لهم على البلدا  المجاورة لنعودوا إلى أهلهم ووطيهم".

أكتوبر/  24نوًما فقط ميذ أحداث  19لا نوًما وفتح استنثيائنا 268وأشار المركز إلى أ  المعبر أغلق 
 ، وهو ما وضع قطاف غزة في كارنثة إيساينة حقنقنة.2014تشرن  أول 

ألا حالة إيساينة مسجلة في  20ويقل المركز ع  مصادر وصفها با"الرسمنة"، ع  أكنثر م  
 كشوفات السفر، فضاًل ع  عشرات آالا آخرن  غنر مدرجن  في الكشوفات.

 9/8/2015، نفلسطين أون الي
 
 غزة: غارات وهمية واعتداءات على المزارعين وصيادي األسماك .29

شيت الطائرات الحربنة اإلسرائنلنة سلسلة غارات وهمنة على مياطق متفرقة في القطاف، في  :غزة
 وقت كايت فنل قوات بحرنة وأخرى برنة تهاجم الصنادن  ومزارعي الحدود.
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ء مدنية عزة، ياجمة ع  ش  الطائرات الحربنة غارات وسمعت أصوات ايفجارات كبنرة في أيحا
 وهمنة فوق القطاف، باختراق حاجز الصوت.

إلى ذلك هاجمت الزوارق الحربنة بينرا  رشاشاتها مراكب الصنادن  قبالة ساحل ميطقة السوداينة 
ائي، ما شمال مدنية غزة. وقال شهود عنا  إ  الزوارق الحربنة اإلسرائنلنة أطلقت اليار بشكل عشو 

 عملهم، والعودة للشاطئ خشنة على حناتهم. إكمالدفع الصنادن  للهرب م  الميطقة قبل 
جاء ذلك قبل أ  تقوم قوات االحتالل الموجودة على الحدود الشرقنة للقطاف م  جهة الوسط، 

 باستهداا المزارعن ، خالل عملهم في حقولهم الزراعنة. 
 10/8/2015القدس العربي، لندن، 

 
 فاع وفيات الرضع في غزة للمرة األولى منذ نصف قرن بسبب الحصارارت .31

ارتفعت يسبة وفنات الرضع في قطاف غزة للمرة األولى ميذ خمسن  عاما، وفق   :ب ا أ  – غزة
الحصار  إلىوكالة غوث وتشأنل الالجئن  الفلسطنينن   األويروا  التي عزت ذلك  أعليتما 

 ميذ يحو تسع سيوات.المفرو  على القطاف  اإلسرائنلي
عامهم األول م  أصل كل ألا مولود.  إيهاءطفال في غزة قبل  127، كا  نموت 1960ففي عام 
 رضنع م  كل ألا، حسب األويروا. 20.2 إلىتراجع هذا العدد  2008وفي عام 

كل خمس سيوات، ارتفعت يسبة  بإحصاءللوكالة التي تقوم  إحصاءفي آخر  2013لك  في عام 
لكل  12الرابع م   أسبوعهمرضنع. كما ارتفع عدد الرضع الذن  نموتو  قبل  22.4 إلى الوفنات

 .2013لكل ألا في  20.3 إلى 2008ألا في 
األويروا "قلقة جدا م  التأنثنر البعند  أ واكد اكنهنرو سانتا مدنر بريامج الصحة في األويروا في بنا  

 الصحنة والتزود باألدونة والمعدات الطبنة في غزة".   على البيى التحتنةاإلسرائنلياألمد للحصار  
 9/8/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 : موظفو "األونروا" يعتصمون احتجاجًا على سياستهاغزة .31

خرح المئات م  موظفي ومعلمي قطاف التعلنم في وكالة غوث وتشأنل الالجئن   عنسى سعد هللا:
مخنمات الالجئن  في قطاف  أكبرجماهنرنة في مخنم جبالنا أمس، في مسنرة  األويرواالفلسطنينن  

رسالة إلى المفو   األويرواووجل المحتجو  الذن  اعتصموا بياء على دعوة اتحاد موظفي  غزة.
العام لألويروا طالبوه فنها بضرورة وقا خطواتها التصعندنة المجحفة بحق مالنن  الالجئن  

 الفلسطنينن  والموظفن  في مؤسساتها.
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 األويرواوفي كلمة لل خالل التظاهرة أكد رئنس المؤتمر العام التحاد الموظفن  داخل مياطق عملنات 
الخمس، سهنل الهيدي، أ  موظفي األويروا كافة نرفضو  سناسات التقلن  التي تتبعها الوكالة، 

 مشددا على خطورة قراراتها األخنرة.
راراتها بتقلن  خدماتها وتأجنل بدء العام الدراسي، وحذر الهيدي األويروا م  مأبة االستمرار في ق

 متوعدًا بأ  العالم سنرى ما هي خطواتيا التي سيقوم بها إزاء كل تلك القرارات.
سيتحدى العالم في حال اتخذت الوكالة قرارها بتأجنل العام الدراسي، وهذه باكورة »وأضاا الهيدي: 

 «.لقرارات المجحفة بحق الالجئن  الفلسطنينن فعالناتيا المياهضة لذلك القرار وغنره م  ا
 10/8/2015األيام، رام هللا، 

 
 القائد والمفكر السياسي" –كتاب "غسان الكنفاني  .32

« القائد والمفكر السناسي -غسا  كيفايي »نستكمل بسام أبو شرنا في كتابل : ماز  معروا
سطنينة في بنروت. فهو سبق الصادر حدننثًا ع  دار رنا  الرنس، صيع فسنفساء الذاكرة الفل

وأيجز كتابن  ع  ناسر عرفات وودنع حداد إضافة إلى كتاب نثالث كمذكرات شخصنة بعيوا  
الذي كتبل مع ضابط « أفضل األعداء» كلها صادر ع  دار الرنس ، إضافة إلى « بنروت مدنيتي»

 استخبارات سابق في الجنش اإلسرائنلي.
م لأسا  كيفايي كأدنب فلسطنيي. ما نلفت االيتباه في مؤلا أبو شرن ا الجدند، أ  عيوايل ال ن قدنص

قائد »تقتصر على مزاناه كا  -اليانثر األول في األدب الفلسطنيي الحدنث  -فصورة كيفايي هيا 
ها في الكتاب بهذا المعيى، بنوغرافنا سناسنة خالصة، نجرنب أبوشر «. ومفكر سناسي نا أ  ندسن

داخل بنوغرافنا كيفايي األدبنة. األمر الذي نردنيا إلى حقنقة أ  كيفايي، ورغم عملل السناسي الطونل، 
واإلشكالي حن  ييظر إلى تلك المرحلة، ال نزال نحضر في الذاكرة الفلسطنينة والعربنة عمومًا، 

ل، رغم أ  االغتنال الذي دبرتل عي« السناسي الشهند»فنما تأنب صورة « األدنب الشهند»بوصفل 
إسرائنل لل ويف ذْتل  أبوشرنا نتهم المخابرات األردينة أنضًا بالضلوف في العملنة ، كا  بدوافع 

أبرَز رموز الجبهة الشعبنة لتحرنر فلسطن  في ذلك الوقت، الحزب الرادنكالي ل سناسنة أواًل، كوي
 لتيااظنمنة وعالقتل الشااخصنة بجورح حبش.آيذاك، ونحضر  دوره اإلعالمي الالفت ومهماتل ا

 10/8/2015الحياة، لندن، 



 
 

 
 

 

 23 ص                                               3660 العدد:         10/8/2015 اإلثنين التاريخ: 
  

 
 دراسات في الدين والتربية وفلسطين والنهضة تكريمًا للدكتور هشام نشابه ":الدراسات الفلسطينية" .33

أصدرت مؤسسة الدراسات الفلسطنينة كتابًا تكرنمنًا للمفكر هشام يشابل، أحد أعالم : الحناة - بنروت
والتربنة والتعلنم في لبيا  والعالم العربي، ورئنس مجلس أمياء مؤسسة الدراسات الفلسطنينة الفكر 

طوال نثماينة وعشرن  عامًا، في مرحلة صعبة عايى لبيا  خاللها، ومعل المؤسسة، ونالت الحرب 
وشعبها  والأزو اإلسرائنلي وأقساها احتالل بنروت، عاصمة العواصم العربنة وأشدها التحامًا بفلسطن 

 وقضنتها.
عددًا م  الدراسات تعالج « دراسات في الدن  والتربنة وفلسطن  واليهضة»نتضم  الكتاب وعيوايل 

جملة قضانا كايت في مركز اهتمام هشام يشابل، أعدها باحنثو  وعلماء عرب، بعضهم أصدقاء لل، 
 وبعضهم اآلخر زمالء تعاويوا معل أو شاركوه الهم التربوي يفسل.

 10/8/2015، لندن، الحياة
 

 "ونـروااأل "يرفض دور األمم المتحدة والمجتمـع الدولـي في تصفيـة  "العمل اإلسالمي" .34
عقد المكتب التيفناذي لحازب جبهاة العمال اإلساالمي اجتماعال العاادي برئاساة : حمدا  الحاح-عما  

انا المعروضااة علااى ، وبعااد التااداول فااي القضاا"السااكر أبااوعلااي "اليائااب األول لألماان  العااام المهياادس 
جاااادول األعمااااال، رفاااا  الحاااازب دور األماااام المتحاااادة والمجتمااااع الاااادولي المشاااابوه فااااي تصاااافنة وكالااااة 

والتخلااي عاا  مسااؤولنتهم تجاااه الالجئاان  الفلسااطنينن  ومااا ذلااك إال مقدمااة لتصاافنة القضاانة   األويااروا 
سقاط حق العودة، ونيبئ بتيفناذ مشاارنع التاوطن ، وحرماا  الال جئان  ما  حقهام باالعودة، الفلسطنينة واف

لقااء العابء علاى حكوماات الادول  والتشاأنل والصاحة والبنئاة   التعلانموم  حقهم فاي العانش الكارنم  واف
وفااي الوقاات الااذي حااذر فناال الحاازب ماا  هااذه اإلجااراءات، طالااب الحكومااة بالقنااام باادورها  المستضاانفة.

م القباول بأناة حلاول تحمنال األرد  بالضأط على المجتمع الدولي بما نكفل استمرار عمال الوكالاة وعاد
 العودة.أنة تبعات إضافنة أو تفرنط بحق الالجئن  في 

 10/8/2015الدستور، عمان، 
 
 " األردني يدعو المانحين للوفاء بالتزاماتهم تجاه الالجئين الفلسطينيين"األعيان"" .35

جاااه الالجئاان  الفلسااطنينن  دعااا مجلااس األعنااا  األرديااي الاادول المايحااة إلااى الوفاااء بالتزاماتهااا ت: بتاارا
لتالفااي األزمااة المالنااة التااي تماار بهااا وكالااة غااوث وتشااأنل الالجئاان  الفلسااطنينن  "أويااروا" واسااتمرار 

 عملها لما نشكلل ذلك م  استمرار للشرعنة الدولنة والتخفنا ع  الالجئن .
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 لالجئان المقدماة  أي يق  أو إلأاء لخدمات "أويروا" إ وقال المجلس في بنا  أصدره أمس السبت: 
وخاصاة األرد  الاذي  لالجئان الفلسطنينن  سنترتب علنل تداعنات على أم  واستقرار الدول المضنفة 

 نستضنا العدد األكبر م  الالجئن . 
 9/08/2015الخليج، الشارقة، 

 
 األسرىمع نفير  " تضامناً ""السفارة الصهيونية" أماموقفة عمان:  .36

لااة األردينااة الشاابابنة ليصاارة األساارى وقفااة احتجاجنااة أمااام مسااجد يظماات الحم: خلناال قياادنل-عمااا  
واحتجاجا  يفنرهم،الكالوتي قرب سفارة الكنا  الصهنويي تضاميا مع األسرى في سجو  االحتالل في 

 االحتالل.على التعامل الصهنويي اإلرهابي للكنا  الصهنويي مع األسرى في سجو  
األردينان  فاي ساجو  االحاتالل ويشاطاء فاي مجاال قضانة  وشاارك فاي الفعالناة عادد ما  ذوي األسارى

فنماااا رفعااات الفتاااات تيااادد بممارساااات االحاااتالل تجااااه األسااارى وتؤكاااد علاااى تضاااام  الشاااعب  األسااارى،
 الصهنويي.تعامل مع الكنا   أياألرديي مع األسرى في سجو  االحتالل ودعمهم للمقاومة ورف  

 10/8/2015السبيل، عمان، 
 
 "حزب هللا"ويدي تجسس لمصلحة إسرائيل: توقيف س .37

ساامحت المحكمااة اإلساارائنلنة بيشاار يبااأ اعتقااال حساا  خلناال خناازرا ، الحاماال للجيساانة : حلمااي موسااى
 السوندنة وم  أصل فلسطنيي ومولود في لبيا ، على خلفنة اتهامل بالتجسس لمصلحة "حزب هللا".

عامًا، حال وصولل إلاى  55م  العمر  وكايت السلطات األمينة اإلسرائنلنة قد اعتقلت خنزرا ، البال 
 تموز الماضي بشبهة التعاو  مع "حزب هللا".  21مطار اللد في 

وقااد تااولى محققااو  ماا  جهاااز "الشاااباك" وماا  وحاادة التحقنقااات فااي الشاارطة اإلساارائنلنة اسااتجوابل عاا  
 عالقاتل بلبيا  و "حزب هللا". 

و م  يشاطاء "جياد هللا" المقارب ما  "حازب وتتهم إسرائنل شخصًا في بنروت ندعى طارق عنسى، وه
 .هللا"، بأيل م  رتب لقاءات خنزرا  بيشطاء الحزب

وحساب الئحاة االتهااام اإلسارائنلنة ضاد خناازرا ، فاإ  ممنثلاي "حاازب هللا" طلباوا ميال العماال علاى تجينااد 
يناة إسرائنلنن ، مع التشدند على أياس ذوي عالقات بنهود، أو برجاال فاي الجانش أو فاي مؤسساات أم
 أو حكومنة. وفضاًل ع  ذلك طلبوا ميل جمع معلومات ع  يقاط معنية في إسرائنل تحوي تجمعات
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للجنش، ومخاز  لألسلحة والدبابات والقواعد العسكرنة. وتتلخ  التهم ضد خنزرا  بمخالفات تسلنم  
 معلومات، واالتصال مع عمنل أجيبي.

 10/8/2015السفير، بيروت، 
 
 تنكر محاوالت رفع العلم اإلسرائيلي على قبة المسجد األقصى الجامعة العربية تس .38

جامعاة الادول العربناة أ   ما  القااهرة،  د ب أ ، عا  وكالاة 10/8/2015القدس العربي، لندن، ذكرت 
االقتحامااات المتكااررة للمسااجد األقصااى المبااارك، ماا  قباال المتطاارفن  اإلساارائنلنن ، ومحاااولتهم  أداياات

  علنل.رفع العلم اإلسرائنلي 
وقااال الساافنر محمااد صاابنح األماان  المساااعد رئاانس قطاااف فلسااطن  واألراضااي العربنااة المحتلااة، عقااب 
لقائل وفًدا م  هنئة المرابطن  في القدس الشرنا برئاسة نوسا مصطفى مخنمر، إ  هذا أمار جدناد 

 قدنم واالعتداءات على المسجد األقصى متكررة، وتكاد تكو  نومنة.
ودعااا  عامااا. 46جدناادة فااي ذكاارى خااراب الهنكاال، وحاارق المسااجد األقصااى ميااذ وحااذر ماا  اعتااداءات 

 .”الطأنا  اإلسرائنلي الكبنر“الدول العربنة إلى وقفة جادة لوقا هذا 
الجامعاة العربناة  أ  ،ع  محماود غرناب ،القاهرة م  ،10/8/2015 ،األناضول لألنباء وكالة وأضافت
ألاا اعتاداء مياذ مطلاع العاام  11اإلسارائنلنن  ارتكباوا  المساتوطين إ  ا9/8/2015ايوم األحدو ذكرت، 
 الجاري.

تدخل واضح م  مجلس األم  واألمن  العاام لألمام المتحادة باا  “ باوطالبت الجامعة، بحسب البنا ، 
كااي مااو  وجمنااع الاادول الموقعااة علااى مننثاااق األماام المتحاادة واتفاقنااات جينااا"، قائلااة إ  "المسااؤولنة 

 هذه المبادئ السامنة لإليساينة بأجمعها". جماعنة في الحفاظ على
ماا وصافتل باا"تصاعد اقتحاماات المساتوطين  المتطارفن  ، وأدايت األماية العامة لجامعة الدول العربناة

للمساجد األقصااى، بشاكل غناار مسابوق مااا نيااذر بكارنثاة سااتعم الميطقاة برمتهااا، ال سانما بعااد محاااوالت 
 لم اإلسرائنلي على المسجد".الجماعات االستنطاينة المتطرفة رفع الع
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 قطر تدشن مشروعا خيريا لكفالة األرامل في غزة .39

تبرعاات دولااة قطار بإقامااة مشاروف خنااري لكفالاة أراماال قطاااف : اإلفريجاي ومحمااد جماال مصااعب-غازة 
غزة، عبر الدكتور ماز  الهاجري وزوجتل الداعنة فاطمة العلاي، وبإشاراا جمعناة دار الكتااب والساية 

 .في قطاف غزة
وجاء المشروف تحت عيوا  "الساعي على األرملة"، ماا نعاد بصامة جدنادة لدولاة قطار، أمنارًا وحكوماة 
وشاااعبًا، ماااواطين  ومقنمااان ، ومؤسساااات خنرناااة، وأنثااارا واضاااحا وملموساااا فاااي مساااايدة ودعااام الشاااعب 

ات الفلساااطنيي مااا  خاااالل تيفناااذ العدناااد مااا  المشاااارنع الخنرناااة، والبااارامج المختلفاااة للفناااا مااا  القطاعااا
 الحناتنة واالجتماعنة.

 10/8/2015، الشرق، الدوحة
 
 مسؤول أممي: مؤشرات إيجابية لحل أزمة وكالة "أونروا" المالية .41

الياااطق اإلعالمااي باساام وكالااة  أويااروا ، أ  مؤشاارات  "سااامي مشعشااع"أعلاا  : محمااد خبنصااة-رام هللا
 إنجابنة طرأت لحل أزمة الوكالة التعلنمنة.

صال هاتفي مع مراسال وكالاة األياضاول الناوم األحاد:" هيااك بعا  المؤشارات وقال مشعشع خالل ات
اإلنجابنة لحل موضوف األزمة المالنة، لكيهاا لام ترتاق إلاى المساتوى الاذي يأملال، خاصاة أيياا يتواصال 

 مع الدول المايحة كافة، وحتى الدول التي لم تقدم نومًا مساعدات مالنة للوكالة".
ا، أ  "بقاااء الوضااع علااى حالاال، نعيااي أ  الوكالااة مقبلااة علااى أماارن : أولهمااا وأكااد الياااطق باساام أوياارو 

اساااتمرار طااارق األباااواب لتاااوفنر األماااوال الالزماااة للوكالاااة، نثايناااًا إخطاااار أولنااااء األماااور، بقااارار الوكالاااة 
 تأجنل العام الدراسي، علمًا أ  قرار التأجنل لنس بالسهل".

ناال إ  تاام، لماادة أنااام فقااط، وال نتجاااوز الشااهر أو أكنثاار وأعاارب مشعشااع عاا  أملاال أ  نكااو  قاارار التأج
يح  ال يرند حلول مؤقتة تتكرر كل عام أو يصا عام، بل يرناد حلاواًل طونلاة المادى، لتاوفنر وقال: "

 قاعدة مالنة متنية".
 9/8/2015، وكالة األناضول لألنباء، أنقرة

 
 رفض أممي لقانون التغذية القسرية لألسرى .41

ا أرياؤوط: قال مسؤولو  كبار في المؤسسات األممناة فاي األراضاي الفلساطنينة، الرؤو  عبد-القدس 
تمااوز، الااذي نساامح بالتأذنااة القساارنة للمعتقلاان  والسااجياء  30إ  "القااايو  اإلساارائنلي الااذي اعتمااد فااي 
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المضااربن  عاا  الطعااام فااي السااجو  اإلساارائنلنة هااو ماادعاة للقلااق ألولئااك الااذن  نعملااو  علااى حمانااة 
 الصحة للفلسطنينن  في األراضي الفلسطنينة المحتلة". الحق في

األنااام": إياال "نحتماال أ  نااؤنثر القااايو  علااى جمنااع “لااا وأضااافوا فااي بنااا  مشااترك، وصاالت يسااخة مياال 
المعتقلااان  وال سااانما المعتقلااان  الفلساااطنينن  الاااذن  لجاااؤوا إلاااى اإلضاااراب عااا  الطعاااام احتجاجاااًا علاااى 

 ترات طونلة على أساس أوامر إدارنة دو  تهمة".أوضاعهم، بما في ذلك االحتجاز لف
وشددوا في هذا الصدد على أ " اإلضراب ع  الطعام هو شكل غنر عينا لالحتجاجاات، نساتخدمل 
األفراد الذن  استيفدوا وسائل أخارى ما  االحتجااح لتسالنط الضاوء علاى خطاورة أوضااعهم، الحاق فاي 

 .االحتجاح السلمي هو حق أساسي م  حقوق اإليسا "
ووقااع البنااا  روباارت بااانبر، يائااب الميسااق الخااا  لألماام المتحاادة لعملنااة السااالم فااي الشاارق األوسااط، 
وجنمس توربن ، رئنس مكتب المفو  األممي األعلى لحقوق اإليسا  في األراضي المحتلة، وجنرالد 

 روكنيشواب، رئنس مكتب ميظمة الصحة العالمنة في األراضي الفلسطنينة المحتلة.
إلى أ  يقابة األطبااء اإلسارائنلنة قالات، إ  اإلطعاام القساري هاو بمنثاباة تعاذنب، ووصافل خباراء  ولفتوا

 األمم المتحدة لحقوق اإليسا  بأيل ايتهاك لحقوق اإليسا  على الصعند الدولي. 
 10/8/2015األيام، رام هللا، 

 
 لعقابالتنظيمات اإلرهابية اليهودية: تاريخ حافل باالعتداءات واإلفالت من ا .42

ميذ احتاللها لفلسطن ، العدند م  التيظنمات اإلرهابنة النهودنة، التي  إسرائيلعرفت : يانا زندايي
استهدفت الفلسطنينن ، فضاًل ع  عدد كبنر م  اإلرهابنن  الذن  يفذوا عملنات إرهابنة بشكل فردي، 

، اإلسرائيليةفي المستوطيات الدنينة المتشددة التي يشأوا فنها، خصوصًا -متأنثرن  بالبنئة النمنينة
 واإلندنولوجنة القومنة المتطرفة التي نحملويها.

كما اعتمدت بع  هذه التيظنمات، سناسة تضننق الدائرة على أعضائها، بحنث نعملو  بسرنة تامة 
وغالبًا ال نعرفو  بعضهم البع ، مما نصعبن التحقنقات الحقًا حول المجازر والعملنات اإلرهابنة 

فذويها، وهو الوضع الذي ما زال قائمًا حتى النوم، ونستألل "الشاباك" شماعة، لفشلل أو عدم التي ني
 جدنتل في مالحقة اإلرهابنن .

في نثماينينات القر  الماضي على سبنل المنثال، أ طلق اسم "الميظمات السرنة النهودنة"، على 
نوينو/حزنرا  م  العام  2ونوم تيظنمات مختلفة، لنهود يفذوا عملنات إرهابنة ضد فلسطنينن . 

في ميظمة  أعضاءم  هذه التيظنمات بتفخنخ سنارات نثالنثة رؤساء بلدنات  أعضاء، قام 1983
صابتهم بجراح بلنأة. نثم عادت نوم  وقتلت نثالنثة طالب  1983نولنو/تموز  26التحرنر الفلسطنينة، واف
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التيظنمات لتفجنر  أعضاءة م  بإلقاء قيبلة على الكلنة اإلسالمنة في الخلنل. وخططت مجموع
 المسجد األقصى.

 أعضاءتمكن  "الشباك" في حنيل م  الكشا ع  بع  المعلومات، لكيل لم نسارف العتقال 
ميهم، بعضهم متلبسن  خالل عملنة تفخنخ خمس حافالت في  29التيظنمات، إلى أ  تم اعتقال 

 ميهم فقط. 15ة ، وايتهى األمر بإداي1984أبرنل/ينسا   27شرقي القدس في 
كم بالمؤبد على نثالنثة  ألا  300سيوات، نثم وقنع  7، فنما لم تتجاوز أحكام آخرن  أعضاءح 

على عرنضة تطالب بإطالق سراحهم. الحقًا تم إطالق سراحهم بعفو م  الرئنس  يإسرائيل
 فهي: اإلسرائيليةي حاننم هرتسوغ. أما أبرز التيظنمات اإلرهابنة إسرائيلال
 

 هاب ضد اإلرهاب""منظمة إر 
، عدة عملنات وضع قيابل 1984ونيانر/كايو  النثايي  1983شهد شهرا دنسمبر/كايو  األول 

مفخخة، في مؤسسات دنينة فلسطنينة في ميطقة القدس، وتم اعتقال نثالنثة أشخا ، حكموا بالسج  
 لمدة ست سيوات فقط.

 
 "عصابة لفتا"
النثايي، تم الكشا ع  تيظنم نهودي، خطط لتفجنر تحدندًا في شهر نيانر/كايو   1984في العالم 

العصابة، نقنمو  على أراضي قرنة لفتا المهجرة. وتم اكتشاا  أعضاءالمسجد األقصى، وكا  
نيانر/كايو  النثايي، نحملو   26أمرهم بعد أ  تمكيوا م  التسلل إلى باحات الحرم القدسي لنلة 

التيظنم غنر مؤهلن  للوقوا أمام القضاء،  أعضاءعبوات ياسفة. تم الزعم في حنيل أ  انثين  م  
فنما فر عضو نثالث هاربًا إلى خارح البالد، أما العضو الرابع  شمعو  باردا  فتم سجيل إلى أ  

يهاء المهمة 1988تمكن  م  الفرار عام  ، وحصل على صاروخ "الو" أراد استعمالل لتفجنر األقصى واف
ج  ألجلها، لكيل عاد وسلم يف  نة.إسرائيلسل للشرطة، وفقًا لمصادر التي س 

 
 "دورية االنتقام"

، قام أربعة م  تالمذتل 1990في أعقاب مقتل مؤسس حركة "كاخ" اإلرهابنة، مئنر كاهايا في العام 
بإيشاء مجموعة ايتقامًا لل أطلقت على يفسها اسم "دورنة االيتقام"، وقاموا في الذكرى النثاينة لمقتل 

ة على سوق القصابن  في البلدة القدنمة في القدس، أسفرت ع  استشهاد زعنمهم، بإلقاء قيبل
عامًا، خرجوا  15و 5حكم بسجيهم لفترة تتراوح بن   يإسرائيلالفلسطنيي وجرح آخرن . القضاء 



 
 

 
 

 

 29 ص                                               3660 العدد:         10/8/2015 اإلثنين التاريخ: 
  

عنزر وانزما ، أما الميفذ الرئنسي فتم تخفن  سجيل لعشر  يإسرائيلالالحقًا بعفو م  الرئنس 
 سيوات.

  ""تيظنم بات عان
توالت السيوات، واستمرت التيظنمات النهودنة اإلرهابنة التي تستهدا الفلسطنينن ، بالظهور في 

اعتقال مجموعة م  المستوطين  أقاموا تيظنمًا باسم "بات عان "،  2002، وتم في العام إسرائيل
لحة م  نهدا إلى القنام بعملنات مسلنحة ضد الفلسطنينن . تم اتهام المجموعة كذلك بسرقة أس

 ي، لك  في المقابل تمت تبرئتهم م  تهمة قتل نثماينة فلسطنينن .إسرائيلالجنش ال
 

 "تدفيع الثمن" و"فتية التالل"
عاد إلى الواجهة ما ن سمى با"عملنات تدفنع النثم "، التي طاولت في السيوات األخنرة  2008في العام 

تهم، ابتداء م  تخرنب سناراتهم وخط عبارات والعام الحالي، ممتلكات الفلسطنينن  في الداخل ومقدسا
عيصرنة علنها، وصواًل إلى إحراق مساجد وكيائس، كا  آخرها كينسة الطابأة في ميطقة طبرنا قبل 
يحو شهر. وتعالت أصوات الفلسطنينن  وقناداتهم بالداخل، تطالب باعتبار عملنات "تدفنع النثم "، 

، وعدم تطونقها اإلسرائيليةنة األمنر الذي أبدتل األجهزة عملنات إرهابنة، وايتقدوا التقاعس الكبن
غالبًا، وع رفت  اإلسرائيليةللظاهرة أو اعتقال الفاعلن  في معظم الحاالت، القادمن  م  المستوطيات 

 مجموعة ميهم باسم "فتنة التالل".
 

 "تمرد"
يجر، حفند مؤسس حركة ، المستوط  مئنر إنتناإلسرائيليةمطلع األسبوف الماضي، اعتقلت األجهزة 

عامًا، اعتبره "الشاباك"  24"كاخ" اإلرهابنة منئنر كاهايا. وعلى الرغم م  أ  عمره ال نتجاوز 
ي م  أخطر الشخصنات، إذ نقا على رأس تيظنم "تمرد"، وهو تيظنم نضم عشرات إسرائيلال

مجموعات "تدفنع النثم ". نتم تشددًا وتيظنمًا، مم  كايوا ن شكلو  "فتنة التالل" و  أكثرالفتنة، ويسخة 
التيظنم بعيانة فائقة، ونعقدو  اجتماعاتهم بسرنة تامة في الجبال م  دو  أجهزة  أعضاءاختنار 

، يابعة م  كو  التيظنم نستهدا األسبوفالمحمول أو غنرها. مخاوا "الشاباك"، التي تكشفت هذا 
نثارة اضطرابات عينفة أواًل م  خالل استهداا الفلسطنينن ، إذ نسعى لتي إسرائيل ظنم اعتداءات واف

شعال الوضع إلى حن  ايهنار اليظام في  اث، وذلك األحدمتأنثرا ب إسرائيلفي الضفة الأربنة، واف
 ، التي هدمت بع  البؤر االستنطاينة.اإلسرائيليةايتقامًا م  المؤسسة الرسمنة 
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 عمليات "فردية" وأحكام هزيلة
أقدم إرهابنو  نهود على تيظنم عشرات العملنات اإلرهابنة التي  لفلسطن ، يإسرائيلالميذ االحتالل 

ينفت م  قصبل  استهدفت الفلسطنينن ، في القدس المحتلة، الضفة الأربنة والداخل الفلسطنيي، وص 
على أيها عملنات فردنة، لم تك  في إطار تيظنمات. لك  الواقع نؤكد أ  هذه  اإلسرائيليةالمؤسسة 

، ما هي إال يتاح تطرا دنيي، أندنولوجي وقومي، وهي واضحة الميابع، تترعرف العملنات "الفردنة"
في بنئة حاضية لمنثل هذه التوجهات. وال نمك  يسنا  إقدام مستوطين  على خطا وحرق الفتى 

 الفلسطنيي محمد أبو خضنر قبل يحو عام، وحرق الرضنع علي دوابشة وعائلتل قبل أنام.
، مجزرة الحرم اإلبراهنمي في اإلسرائيليةبرت فردنة م  قصبل المؤسسة وم  بن  العملنات التي اعت

فلسطنينًا  29، فقتل 1994فبرانر/شباط  25الخلنل التي يفذها اإلرهابي باروخ غولدشطان ، نوم 
 .125وأصاب 

، اليار 2005أغسطس/آب  4وفي الداخل الفلسطنيي، فتح المستوط  اإلرهابي عندا  ياتا  زادة، في 
وأصاب آخرن . واعتبرت  أبرناءحافلة في مدنية شفاعمرو العربنة في الجلنل، فقتل أربعة داخل 

الجماهنر العربنة في الداخل الفلسطنيي وقناداتها، أ  ياتا  زادة ال ن منثنل حالة فردنة، ولك  تنارًا 
لت الضحنة لم تحرك ساكيًا، بل ح اإلسرائيليةكاماًل م  المستوطين  المتطرفن ، إال أ  المؤسسة  ون

إلى جالد، وقامت بسج  م  قاموا بالدفاف ع  أيفسهم وباقي ركاب الحافلة، متهمة إناهم بقتل 
 اإلرهابي النهودي.

مع اإلرهابنن ،  اإلسرائيليةعلى الرغم م  تكرار العملنات اإلرهابنة النهودنة، تساهلت المؤسسة 
ل الرئنس  أكثري، وفي إسرائيلوكايت األحكام مخففة في القضاء ال م  حالة تم العفو عيهم بتدخن

نو  ميذ عقود وحتى إسرائيلي، الذي نميحل القايو  هذه الصالحنة. ونؤدي الساسة الإسرائيلال
نوميا هذا، دورًا كبنرًا في تأذنة العيصرنة والتطرا، م  خالل تصرنحاتهم وتحرنضهم على 

 مستوطين  والمتطرفن  والتماهي معهم.الفلسطنينن ، وتيافسهم في الكنثنر م  األحنا  على دعم ال
تطول األمنثلة الممتدة ميذ عقود لك  قبل أنام معدودة فقط، صرح رئنس ميظمة "لنهافا" اإلرهابنة 

ه التي جاءت أقوالالنهودنة، بيتسي غوبشطان ، بصورة علينة ع  تأننده لحرق الكيائس، وتم تونثنق 
ل يدوة ع قدت في معهد دنيي نهودي في ردًا على سؤال أحد الحاضرن ، في شرنط مسجل خال

هذه الميظمة إرهابنة، بل إ  "الشاباك" زعم في  اإلسرائيليةالقدس، لك  إلى النوم ال تعتبر السلطات 
 اآلوية األخنرة، عدم وجود أدلة ضد ميظمة "لنهافا" تسمح باإلعال  عيها كميظمة إرهابنة.

 10/8/2015، العربي الجديد، لندن
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 د والفاسدون في الحالة الفلسطينيةالمال الفاس .43
بو مدن أفرنح   

أعرا مسبقا حساسنة ما سأكتب عيل ومحاذنر التعاطي في منثل هذا األمر مع شرنحة ال تزال تملك 
مفاتنح قوة المال وبالتالي عياصر كاتم الصوت وخيق األيفاس وتقنند الحركة، ولك  حق الدفاف 

جبا ال مفر ميل وهذا نتطلب أ  يقا في مواجهة الشرعي ع  اليفس والمال والوط  نصبح وا
االيحراا السناسي والمالي وهما كتوأم سنامي نرتبط كل ميهم في األخر وجودا وعدما، خاصة في 
العالم العربي والعالم النثالث، يهبا وسلبا لمقدرات الشعوب في الحرنة والكرامة ومهدرن  حقل في 

فياهبي األموال م  بالدهم نتفتق ذهيهم ع  طرق شنطاينة  مستقبل الحناة والشواهد واليماذح كنثنرة
لالحتفاظ بتلك األموال وتوظنفها سناسنا مع قوى االحتالل واالستعمار وهيا يقول أ  الحالة 
الفلسطنينة هي أخطر الحاالت أل  الوط  بكاملل محتل والمال جلل خارجي نميح في معظمل 

الفلسطنيي في الداخل والخارح تشكنل حلا الفضول ألسباب سناسنة والسؤال هل نستطنع الشعب 
؟؟!! ولعل أول كتاب صدر ع  الحالة الفلسطنينة ميذ مدة هي للكاتب الصحفي بنيوا فوكو ، فلقد 

راصدا لبع  حاالت االيحراا   West Bankersاجتهد للوصول إلى الحقنقة بكتابل المعيو  
يتباه نذكر إال ما يشره الصدنق عبد الباري المالي في السلطة ومر ذلك كتاب بكل أسا بدو  ا

عطوا  حن  كا  رئنسا لجرندة القدس العربي إال أ  الكاتب لم نستطع اإلحاطة بكل ظواهر وحاالت 
دراسة الباحث وائل السعند والذي  أيضا  الفساد الفتقاره إلى الونثائق والمعلومات الدامأة وهذا ما واجل 

هذا ما واجهل صدنقيا رفنق اليتشة  أبو شاكر   أيضا  ت ويشر بحنثل في مؤسسة باحث للدراسا
مسؤول ملا مكافحة الفساد فتمخ  جبل يشاطل ع  بع  الفئرا  الصأنرة الهاربة أو الخارجة م  
مظلة السلطة الحالنة فأعاد البع  ميهم فتات ما اختلس ويهب على قاعدة  المال السانب بعلم 

ت السائبة نا أخ أبو شاكر فدعيي أذكرك عيدما تزامليا في السرقة  !! ولك  اليفوس واليظام كاي
المجلس التشرنعي األول الذي تصدى لكنثنر م  القضانا وأشنر على سبنل المنثال قضنة إعادة أموال 
صيدوق االستنثمار حنث أعند أقل م  يصا ما توقع المجلس ولم يستطنع أ  يفعل شنئا بعد شهور 

ائق أو معلومات م  ذوي األمر ، كما واجل المجلس عقد شركة م  البحث والتيقنب لعدم وجود ونث
كهرباء غزة في ضوء مالحظات لجية تولت دراسة العقد وتبن  أيل عقد إذعا  مجحا جعل أهل غزة 
نلطمو  الخدود ونشقو  الجنوب حتى تارنخل أل  الشركة صاحبة العقد أغدقت المال الفاسد وال زالت 

ارنخل وأرشنا المجلس التشرنعي األول مرجع لكنثنر م  القضانا لم  رائحتل تفوح م  البع  حتى ت
 أراد االطالف.
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لقد كايت مواجهة الفساد صعبة وذلك لنس لشطارة اللصو  ولك  لتحالفهم مع بع  مراكز يفوذ 
السلطة كويهم أصبحوا جزءا ميها مع اعتمادهم على السلوك الميحرا للبع  بإغدافهم الهدانا 

سؤولن  متيفذن  لشراء ذممهم وسد الحيك أو ما نسمو  كشوا البركة كما فعل رنا  واألموال على م
يصر وهي عملنة تسمى تحضنر مسرح اليهب مسبقا لذا كايت األحكام والتسونات غنر ميصفة بل 

ويصا ملنار  أصلومضحكة فما معيى الحكم باسترداد عشرة أو خمسة عشر ملنو  دوالر م  
 !!أكثرأو  الملنار
 أ شاكر يشر التحقنقات على مواقع اإليتريت لعل وعسى  أبوحدنث نطول وأرجو م  األخ هذا 

 نتحدث البع  بما نعلم ما ال يعلم.
وعود على بدء فإ  مصنبة الفساد بدأت حن  وضعت وفصلت خطة اقتصادنة للسلطة بوحي 

 األمن أجهزةبع  ي بعد بروتوكول بارنس االقتصادي واختنر للخطة م  اختنر بشراكة مع إسرائيل
وهيا غرق في المال الوفنر م  ال نحلم بشراء بدلة وحذاء وكا  كل ذلك م  خلا مجلس الوزراء 

، بترول، حدند، دخا ، إسميتوالوزراء المختصن  كالمالنة واالقتصاد وبدأ سوق االحتكار واليهب 
 دقنق، الخ..

ا  اختلفت الوجوه والظروا والجمنع وتولى ميظمو المعابر التخدنم على الخطة والحال هو الحال و 
في جنب المعلم الخواجا، االحتالل وعلى سبنل المنثال كا  جهاز اميي نتولى تحصنل مائة وستو  

وكا  عددها ما نقارب ستمائة سنارة نومنا  إسرائيلتدخل القطاف م   أودوالر ع  كل سنارة تخرح 
خن  ما نقارب عشرة آالا سنارة في خر كا  نقوم بتر آهياك جهاز اميي  أ م  غزة فقط كما 

القطاف بعندا ع  وزارة المواصالت لعدم قايوينة الترخن  كويها مسروقة او خالفل يظنر دفع مبل  
جعل م  القطاف مرتعا  أخرىبصور  أخرىنعادل خمسة آالا دوالر ع  سنارة سيونا وهياك أمنثلة 
ميهم م  مقال كتبتل بعد االيقسام حن  قلت  للفساد والفلتا  وهنأ األمور لاليقسام ولقد غضب كنثنرا

 انثقلهم المال ع  حمل السالح ولك  أصدقتيي األنام القول .
البترولي  األسودما سبق باختصار هو ع  فترة السلطة ولك  بصراحة الم تك  البدانات مع المال 
روق ومفاصل الفاسد والمفسد مع الميظمة وفصائلها.. الم نسري ذلك المال كالسم الزعاا في ع

الحركة الوطينة وكليا يعلم ماذا جرى بعد حرب الخلنج حن  تكرر تجفنا النيابنع والحدنث نطول لما 
 فنل.جرى بعد ذلك م  تدفنع النثم  وصوال لما يح  

الميظمة وفصائلها قد حصلت على ما نربو ع  خمسة وعشرو  ملنار دوالر  أ لقد كايت التقدنرات 
ال املك  ولألمايةاليذر النسنر  إالارقة ايل لم نرصد للداخل تحت االحتالل بأسعار ذلك الزم  والمف

ونثائق مرجعنة لهذه األرقام التقرنبنة ولك  ظواهر األمور كايت كاشفة للواقع وعلى م  عانشوا 
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آ  األوا  لتتحدنثوا وهيا اسجل كلمة للقائد الشهند أبو علي مصطفى كا   أقولوشاركوا تلك الفترة 
ظبي على هامش فعالنة حول القضنة وأود هيا الحدنث ع   أبول كارنثة سمعتها ميل في ذلك الما

قصة تواترت ع  احد المسؤولن  المالنن  تبن  االستهتار في معالجة أمور المال حنيما سأل ذلك 
المسؤول ع  انثيي عشر ملنو  دوالر فقال ايل مول بها صفقة سالح في غزة وحنيما سأل ع  

دفيل في جيوب مدنية غزة حنث أقنمت مستوطية يتسرنم فوقل وحنيما جلت  السالح قال تم
المستوطية لم نك  هياك سالح وال ما نحزيو  وربما تكو  هذه القصة يموذح للمحاكاة ولك  جبل 
النثلج اكبر بكنثنر، وكا  لسوء استعمال المال يتائج كارنثنة حن  أصرت بع  الفصائل على عسكرة 

كبرى فخر الشعب الفلسطنيي مما ايعكس سلبا معطنا االحتالل فرصة استعمال االيتفاضة األولى ال
القوة المفرطة ضد جماهنر االيتفاضة وذلك ما حذر ميل في حنيها الدكتور حندر عبد الشافي أشنر 
إلى مصدر آخر كا  ندخل ذمة ميظمة التحرنر وهو ضرنبة الخمسة في المائة م  رواتب الموظفن  

نة وغنرها وكا  رقما ال نستها  بل  ربما تفكر حماس في ذلك اآل   ندفعل الموظا في الدول الخلنج
م  قوت أبيائل راضنا في سبنل فلسطن  وحن  وقعت الواقعة بعد زلزال حرب الخلنج دفعوا أنثمايا 

م  خمسة عشر ملنار دوالر واآل   أكثرمضاعفة اقلها الطرد والشتات وضناف المدخرات بما نقدر 
ذكرهم أو نستشنرهم في مستقبل القضنة أو مستقبلهم وتركوا لمصنرهم المجهول وأذكر أ  ال أحد ن

الرئنس الشهند ناسر عرفات كا  دائم الحدنث ع  األموال الخمسة في المائة التي بقنت لدى بع  
العرب وكا  نذكر بأضب ا  احد مشانخ الخلنج صادر مبل  وزوح بل المئات م  مواطينل كما 

 في إعادة أربعمائة وخمسو  ملنو  دوالر م  تلك األموال.رف  القذا
الحدنث ع  هذه األموال وغنرها ننثنر االسى والحز  والتوق للمحاسبة ففي غزة فقط مائة وانثيا  
ونثالنثو  الا جامعي نبحنثو  ع  وظنفة بواب بما بعادل مائة دوالر شهرنا أو وظنفة بطالة لمدة 

البحث ع  كابوية أو سلة غذائنة وأعدادهم ال حصر لها كما أ   خمسة وأربعو  نوما وهياك طوابنر
األسر المحتاجة للشؤو  االجتماعنة ال نصرا لها إال سبعمائة وخمسو  شنكل كل نثالنثة شهور 
ياهنك ع  المر  والعالح والسك  المدمر وشح المناه والكهرباء هؤالء نيظرو  مشدوهن  لم  

والمال هيا نطل براسل ولسايل رغم ايا حائزنل لنقول شاهدويي اغترفوا المال وتربعوا على عرشل، 
في المياسبات السعندة وغنرها كنا نرفل األبياء واألحفاد في العز والرز خارح الوط  بتكلفة 

 داعشي. ألاالمالنن  طائرات فيادق ضنوا مجوهرات طبل وزمر الخ.. وأبو ماز  نبشر بسبعمائة 
ومظاهر التجلي  اإلسرائيليةل في الحالة الفلسطنينة الملتبسة للحالة يعود اآل  للمال والحال المان

واضحة للمال السناسي الذي أصبح ال فكاك ميل م  الراتب وحتى منزاينة الميظمة والياظر إلى حال 
اء العامو  للتيظنمات نخشوا اتخاذ موقا األمنالفصائل الميضونة تحت رانتها شكال نرى أ  
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يفنذنة بعندا ع  توجهات الرئاسة حتى ال نأامروا بضناف المنزاينة وبالتالي سناسي في اللجية الت
ضناف التيظنم يفسل وهيا يعرح على الوضع في إقلنم غزة فحماس هياك تشرف وتفر  الضرائب 
والرسوم لعصر المواط  الأزي محاولة حل ازمتها المالنة على حساب أزمة المواط  والوط  وال 

ع  اإلفتاء وتحلنل المحرم ولقد شاهديا بالصوت الصورة احد المسؤولن   نتورف بع  المسؤولن 
 أعضاءنقول للتجار حققوا أرباحكم وال شأ  لكم بمعاياة المواط  وفي بع  األحوال نتورط بع  

 المجلس التشرنعي لألسا في ذلك األمر.
ا ما كايت حماس نة أصابها ما أصاب قبلها وهذاألمنبع  العياصر  أ كما أ  األخطر م  ذلك 

دائما تحاول تفادنل وأعطي منثال حن  تتاح فرصة فتح معبر رفح فال سبنل للمواط  بالوصول 
للجايب المصري دو  دفع الدوالر األخضر كل بقدر حاجتل ومقدرتل يح  يعلق الجرس في رقبة 

حكمة صمت أبو الهول آ  لها أ  تيتهي ووجب وضع حد للمال السناسي  إ الجمنع ويقول 
التأرجح بن  انرا  وم  واالها وبن  السعودنة وم  واالها  إ وايحرافل وهيا يقول لحماس بصراحة 

خطر نجب تجيبل فالسعودنة وانرا  كلتاهما تتأرجح بن  واشيط  وموسكو ومعسكراتهم م  ربنع 
 وخرنا وبالوي ال حصر لها فالمال هيا مأفو  ملعو  .

مبكرا م  نخلا م  والحدنث نطول ع  شبق المتيافسن   أعود إلى مسرح خالفة السلطة الذي يصب
قرار الخالفة لنس فلسطنينا بل صاحب الفصل فنل حصول المرشح على  إ للسلطة وهيا يقول 

للمال دورا  أ أمرنكنة وبعد ايبهار م  العربا  كما  أخرىنة والإسرائيلرخصتن  للقنادة واحدة 
احادنث اإلفك وراقبوا مواقعهم اإللكتروينة ويقول أ  أهم أساسنا فيح  يرى ويسمع كنفنة االستقطاب و 

األهداا عدا امتطاء صهوة الشعب والقضنة إ  بقنت قضنة هو تحصن  ايفسهم بالموقع حرصا 
 على الخلا الخا   األبياء واألسرة  ولنس الخلا العام  الشعب  فهو مقدور علنل في تقدنرهم.

ا أودى المال بحناة الشهند ناسر عرفات فبع  مم  هيا أصل أنها القارئ العزنز لكنفنة كن
النهم مفروشا بيفس المال للينل م  أبو  إسرائيلتحصلوا على المال مم  كايوا حولل كا  طرنق 

عمار وتصفنتل باالغتنال فم  اغتروا بالمال وقعوا في برانث  الخواجا ها  علنهم التفرنط والتآمر على 
باناهم المالنة ونساعدهم في التحونل واإلخفاء والنثم  المطلوب هو قائدهم حنث كا  االحتالل نعلم خ

رأس ناسر عرفات وهيا أيوه أ  بوادر تمرد ظهرت عيد البع  قبل الحصار وبعد الحصار بعدم 
االيصناف إلى تعلنمات الرئنس وازدادت وضوحا تحت السطح تحالفات تسعى لما بعد ناسر عرفات 

نة وبعضهم نتمسح األ  بناسر عرفات األمنلى الساحة السناسنة ووأحس بذلك كنثنر مم  تواجدوا ع
 وسنرتل .



 
 

 
 

 

 35 ص                                               3660 العدد:         10/8/2015 اإلثنين التاريخ: 
  

هيا على الرئنس أبو ماز  بعد عقد م  اغتنال أبو عمار أ  نختم حناتل السناسنة بخطوة حاسمة 
بكشا الأطاء ع  م  تورطوا وذلك بإعادة التحقنق وبجدنة مع االعتذار لألخ توفنق الطنراوي 

نة فار  إسرائيلابة والقضاء الفريسي أو الدولي فالعلة أوال فلسطنينة بأوامر ودعكم م  حكانة الين
فلسطن  كما يقول مقدسة ال تخفي أسرار الكو  وشعب فلسطن  ال نأفر وال نيسى والبد م  ذلك ولو 

 طال الزم .
سأليي صدنق اطلع على مسودة المقال على م  تحر  نا أخ!! قلت لل هذا لنس تحرنضا وا  كا  

لفهم كذلك فيعم هو على الجمنع ولييه  بمفهوم جدند يدق جدرا  الخزا  ويحاول تصحنح ا
أقالم كنثنرة م  الكتاب والمنثقفن  بدأت بشجاعة تشخن   أ البوصلة وما نشجعيي على ذلك 

ولو اصطا العشرات والمئات لطردت  األمنالمر  والعالح كرأس حربة دو  خوا م  المال و
حنا فلم  أسمعتالمقولة المتداولة م  سوق الوط  ودعويا ال يقول يادنت إذا العملة الردنئة عكس 

يما إدراكا لما نمك  إدراكل.  نعد في العمر أو القضنة بقنة ال يقول ذلك نئسا واف
 وال يامت أعن  الجبياء

 كاتب ووزنر العدل الفلسطنيي السابق*
 8/10/2015، رأي اليوم، لندن

 
 "أونروا" والمخاوف األردنية .44

 مع  البناري
هياك تجاوٌز مبال  فنل، بع  الشيء، في اتهام قوى ومؤسسات مدينة أردينة وكالة غوث وتشأنل 
الالجئن  الفلسطنينن  التابعة لألمم المتحدة  أويروا ، بأيها إذا ما أيهت خدماتها "تعبث بأم  األرد  

ر هننية، وأكالفل كنثنرة على غنر واستقراره"، لك  المخاطر التي نيذر بها هذا األمر على األرد  غن
صعند. ونمك  حسبا  األوامر المشددة م  وزارة التربنة والتعلنم بعدم تسجنل أي تلمنذ في مدارسها 
ذ تتيوف  قادم م  مدارس  أويروا  في المملكة م  وسائل الضأط الحكومنة على الميظمة األممنة. واف

العاملن  في وكالة الأوث، واالتصاالت  فعالنات المجتمع المديي األرديي، وكذا اعتصامات
ملنو   101الحكومنة، م  أجل إنفاء الدول المايحة بما نيقذ  أويروا  م  مشكالتها المالنة الصعبة  

دوالر ، فذلك كلل، وغنره، نشنر إلى شعور األرد ، الرسمي واألهلي، بأ  توقا خدمات وكالة 
ألا الجئ فلسطنيي  380مخنمًا في المملكة، ولا  13الأوث، التعلنمنة والصحنة واإلغانثنة، في 

مستفند م  خدماتها، سنتسبب بأعباء مهولة على الحكومة لنس في وسعها أ  تقوم بها، خصوصا 
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إذا ما ت ركت أكالا هذه األعباء م  دو  تأطنة مالنة م  الخارح، أو بقنت في مهب الوعود 
 واالبتزاز. 

ودة، في اتصاالت مع المسؤولن  في الدول المايحة لوكالة نيشط وزنر الخارجنة األرديي، ياصر ج
 أيضا  الأوث  الوالنات المتحدة وبرنطاينا وغنرهما  م  أجل أ  تستمر الوكالة في تقدنم خدماتها، و

م  أجل أ  ال تكو  هياك أي إجراءات تقشفنة، تؤنثر على يوعنة هذه الخدمات. ونقوم الموقا 
وا  م  عجز مالي، مستمر ميذ سيوات، على األرضنة القايوينة، األرديي بشأ  ما تأالبل  أوير 

، استيادا إلى فقرة في قرار الجمعنة 1949المأخوذ بها ميذ إيشاء هذه الميظمة األممنة الكبرى، في 
، الخا  بعودة الالجئن  الفلسطنينن  إلى دنارهم. وتؤكد عمنا ، في هذا 194العامة لألمم المتحدة 
لوكالة نجب أ  تستمر في توفنر خدماتها لهؤالء الالجئن ، ما دامت مشكلتهم الخصو ، أ  هذه ا

قائمة. وم  المفارقات الظاهرة أ  األرد  الذي ندبُّ الصوت عالنًا م  أجل بقاء  أويروا  وخدماتها 
 ملنو  دوالر سيونًا.   140كا  نطالب بزنادة موازيتل ومخصصاتل م  هذه الوكالة، والتي تبل  

سألة وكالة الأوث فلسطنينة، ولنس في وسع ميظمة التحرنر  المفتر  أيها الممنثل الشرعي لنست م
للشعب الفلسطنيي  أ  تحمل دواًل كبرى وعظمى على اإلنفاء باستحقاقات هذه المؤسسة التي قامت 
يسايي مقدنر وكبنر للفلسطنينن . وأل  األمر كذلك، حاجة األرد ، وكذا لبيا   ما ذا بدور إغانثي واف

ع  سورنة؟ ، شدندة اإللحاح، إلى مظلة عربنة سناسنة قونة وفاعلة، مؤنثرة على عواصم المجتمع 
الدولي، صاحبة القرار األقدر على الحسم، م  أجل إيقاذ  أويروا ، بالحؤول دو  مضي التوجل 

بنة غينة المرنب الذي ندفع إلى أ  تتحمنل جامعة الدول العربنة مسؤولنات الوكالة، وتتكفل دول عر 
بيفقاتها. وهياك مؤشرات تدفع إلى الظ  بأ  نثمة ينات دولنة  أمنركنة؟  إلى هذا المسار، وربما 
اعتبرت مداوالت االجتماف غنر الرسمي للدول المضنفة لالجئن  والدول المايحة في عمنا ، في 

ال تلك اليننات على األسبوف األخنر م  نولنو/تموز الماضي، مؤشرًا مقلقًا، نيبئ بما نذهب إلى إيز 
 الواقع. 

عيدما نجهر األرد ، في البرلما ، بمجلسنل اليواب واألعنا ، وفي مجلس الوزراء، وفي تشكنالت 
مدينة عرنضة، بمخاوفل الحقنقنة م  أ  نجد يفسل أمام الحائط، إذا ما يجحت  المؤامرة؟ ، بتعبنر 

 اليسور، فإيل في ذلك إيما ن بادر إلى قوى ومؤسسات أهلنة في رسالة إلى رئنس الحكومة، عبدهللا
إيذار األمم المتحدة وممولنها. وعيدما ترى فاعلنات غنر قلنلة في المملكة أ   مؤامرة  الوكالة 
الدولنة، وم  نقا وراءها، تهدا إلى جعل األرد  وطيا بدنال للفلسطنينن ، فذلك كلل ل  نكو  لل 

إدراك اليكبة الجدندة التي قد تحل بالشعب الفلسطنيي، ال أي أنثر، إذا لم تتداف الدول العربنة إلى 
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سمح هللا، إذا صار الذي ن خشى ميل. ولك ، ع  أي دوٍل عربنة يتحدث، والحال العربي على ما 
 يرى؟

 10/8/2015، العربي الجديد، لندن
 
سرائيل .45  حماس وا 

 آفي نسسخروا
ابو ماز   غاضبا على يحو خا . ، بدا رئنس السلطة الفلسطنينة محمود عباس  األحدظهر نوم 

منرتس لزنارة عباس في المقاطعة  أعضاءففي أعقاب قتل الرضنع علي دوابشة في قرنة دوما وصل 
في رام هللا، كي نعربوا ع  صدمتهم م  الحالة ونقدموا العزاء. جلس عباس وايصت لمقدمة رئنسة 

ها، بشكل ذكر برئنس أقوالرجمة منرتس زهافا غلئو  بوجل مكفهر. عنياه شبل مأمضتن  لسماف ت
 الوزراء الراحل ارئنل شارو ، الذي درح على االستماف بعنين  شبل مأمضتن  للمحنطن  بل.

ي الذي وصل إلى رام هللا ولكيل سرعا  ما ايتقل للهجوم إسرائيلومع أ  عباس رد بالشكر للوفد ال
ما »قة التي علق فنها. فقال: وباألساس سعى إلفهام الحاضرن  حجم الضائ إسرائيلعلى حكومة 

لعائالت الشهداء  الذن  قتلوا في عملنات اإلرهاب النهودي ا أ. ي ؟ لم   أقوللالذي نمكييي أ  
 أكثراألمرنكنة التي بالكلمات ال اإلدارة أكثر، قال. وهاجم يتيناهو بل وربما «سنرفعو  شكواهم؟

ما  إذا»ول غنر واضح، بقي بال جواب: إلى الهواء ق أطلقبساطة، هجرت الفلسطنينن . وعيدها 
، قال ولم نوضح ما «استمر الوضع كما هو ففي الشهر القرنب القادم، سنكو  ليا موقا آخر

 نقصد.
مما نيبأي. فقد سبق أ  أطلق عباس تهدندات  أكثرمراقب غافل نقا جايبا، ما كا  نمكيل أ  نتأنثر 

، قبل أ  تقع العملنة الوحشنة في أسبوفو صراحة ولم نحصل معها شيء. ومع ذلك، قبل يح أكثر
ماز  نهدد  أبو إ ، عودند غرايوت يبأ نقول األولىدوما، يشر محلل الشؤو  العربنة في القياة 

إلى وسائل اإلعالم  أرسل. بعد ذلك األمور. بدانة، حاول مقربوه يفي أيلولباالستقالة م  ميصبل في 
تهدند قنادة  اإلطالقوايل اراد على «   سناقهاه أخرجت عأقوال»شخصنات م  فتح شرحت با  

فتح بسبب مشاكل تيظنمنة قبل ايعقاد المؤتمر السابع للحركة. وال نزال، على الرغم م  جملة 
بالفعل التهدند الصرنح أمام  أطلقمحاوالت اليفي م  مقربي وشبل مقربي عباس، فا  رئنس السلطة 

منرتس؟ أم  أعضاءماز  في لقائل مع  أبوتحدث عيل  الذي« اآلخرالموقا »رجالل. فهل هذه خطوة 
 ربما نعد هو مفاجأة كبرى؟
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م  الصعب القول في هذه المرحلة. نثمة غنر قلنل م  المؤشرات التي تؤكد الشك با  عباس نعد 
مكايل. احد  إخالءغنر قلنل م  المؤشرات على أيل ال نعتزم  أيضا  لخطوة كبنرة وبالمقابل  األرضنة
وربما «. كل شيء سنتأنر» أيلولقربا وافق فقط على أ  نقول ليا ايل في شهر  كثرأرجالل ال

ابو ماز   أقوال، هذه المرة نتعاطو  مع أيضا   اإلسرائيليةبخالا المرات السابقة، في الساحة 
 بجدنة.

 
 ماذا سيفعل؟

  اب  م  عشر سيوات ميذ ايتخب ابو ماز  لميصب الرئنس الفلسطنيي، وقد بات اال أكثرمرت 
التي دخل فنها المقاطعة وحتى النوم، نواصل كويل مؤندا  األولىسية. م  اللحظة  80م   أكثر

، على أمل أ  تؤدي مفاوضات 67حدود  أساسوفلسطن ، على  إسرائيلمتحمسا لفكرة الدولتن ، 
كايو   في يهانة المطاا إلى اقامة الدولة الفلسطنينة الميشودة. غنر أيل ميذ إسرائيلياجحة مع 

وحتى النوم، اخذ هذا الحلم باالبتعاد فقط. مكاية حماس تعززت في الجمهور  2005النثايي 
ي تحكم حكومة ال ترى فنل شرنكا وتكبد يفسها عياء قول ذلك إسرائيلالفلسطنيي، وفي الطرا ال

نام أ  تقوم في الضفة في نوم م  اال إمكانيةلكل م  نرند أ  نسمع والمستوطيات تواسع التوسع. 
مما تبدو كواقع. السكا  الفلسطنينو  في القرى  أكثرياظره وتبدو كخنال  أمامدولة فلسطنينة، ايتهت 

المحنط برام هللا، يابلس أو بنت لحم، نرو  على مدى السين  كنا نتأنر الواقع الجأرافي السناسي 
 لنميإقذات تواصل  . دولة فلسطنينةأخرىوالبؤر االستنطاينة والمستوطيات تحتل جبل آخر وقمة 

 م  الخلنل وحتى جين ، لم تعد فكرة عملنة.
في واشيط .  اإلدارةالخناية الذي نشعر بل م  جهة  إحساسنيبأي بالطبع أ  نضاا إلى ذلك 

طالما استمر  إسرائيلمفاوضات مع  إدارةعلى عدم  باإلصرار أقيعلذات الرئنس األمرنكي الذي 
نركز  األبن البنت «. فلسطنينن »عنم الذي ال نذكر النوم كلمة البياء في المستوطيات هو ذات الز 

وهو االتفاق اليووي مع إنرا . كل الباقي  األوسطعلى شيء واحد فقط في هذه اللحظة في الشرق 
وفي داخل فتح قام  أخرىالمصالحة مع حماس في غزة اختفت هي ال إمكانيةنيتظر. وبالتوازي فا  

 ل ا محمد دحال .لل ميافس نحاول التآمر علن
ع   اإلعال ، السؤال إذا كايت كل هذه المشاكل ستؤدي بالرجل إلى االستقالة او كبدنل أخرىومرة 

ئل نوم ياألمنمنثل وقا التيسنق  أخرىخطوة دراماتنكنة  في المقاطعة م  قبل  األحد. عيدما س 
هتل، هل ستتوقا بسؤال غاضب م  ج أجاب، مكانيةإلحزاي سميتوا ع  هذه ا 10مراسل القياة 

هجمات المستوطين  ضد الفلسطنينن . وقفت هياك متفاجئا إلى جايب سميتوا. ميذ سيوات غنر 
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سية  وكا  دوما نعرا كنا نحافظ على الهدوء، اما الصحافنن   15قلنلة وأيا أعرا عباس  للدقة 
 على االقل، ولك  نبدو أ  شنئا فنل قد ايكسر.

اث حول اختطاا األحدعيدما ولدت بالذات كل « لجرا الصامدا»ولعلل نيبأي البدء م  اواخر 
مع  نةاألمنالنثالنثة في حزنرا  والحرب في غزة، في ظل تونثنق العالقة  اإلسرائيليينالفتنا  
نة مع الفلسطنينن . غنر أ  منثل هذه الخطوة لم تقع. إسرائيل، ولدت توقع خطوة سناسنة إسرائيل

معينة بادخال قوات ابو ماز  إلى قطاف غزة كي  إسرائيلبا   فقد فهموا في السلطة بسرعة شدندة
، قوات تحافظ على الهدوء وبالمقابل ل  نحصلوا على شيء. «مقاول تيفنذ»نقوموا بهياك بدور 

 وكايت خنبة االمل ظاهرة.
رجال ابو ماز  اييا في السية القادمة سيشهد تطورات هامة  أحد/سبتمبر الماضي قال لي أيلولوميذ 

ي. كادت تيقضي سية ونيبأي االشارة انجابا إلى أ  رسالة األمن سنما في كل ما نتعلق بالتيسنق وال
اعرب ع  معارضة قاطعة لكل  أيضا   األحدي لم تتأنر: وفي نوم األمنابو ماز  باليسبة للتيسنق 

حس  ي بقي بل وتاألمنينة للنثأر على موت دوابشة او لكل مظهر عيا. وبالتوازي فا  التيسنق 
 فقط في السية االخنرة.

القادم كايت هياك حتى قبل تلمنحات ابو ماز   أيلولوال نزال، في يظرة إلى الوراء، المؤشرات قبنل 
 منرتس. أعضاءامام 

قبل يحو شهرن  تقرنبا، قال رئنس الفرنق الفلسطنيي المفاو  م  م.ت.ا في مقابلة في رام هللا: 
وتحدث منثينا على «. حناة ذات الشيء. أيا ال اتحدث ع  العياقبل يهانة هذا الصنا، ل  تبدو ال»

 «.الكل نفهم با  الوضع كما هو ل  نبقى حتى يهانة الصنا»تدونل اليزاف وكرر قائال: 
 

 يتعاطون مع التهديدات بجدية إسرائيلفي 
ولك  ما الذي نمك  للسلطة أ  تفعلل في منثل هذه الوضعنة وهل لم يسمع م  قبل منثل هذه 

االحتمالة ال تبدو عالنة. فلماذا نستنثمر  إ تهدندات؟ أوال، استقالة عباس ممكية ولك  نجب القول، ال
ميافسنل في م.ت.ا وفي فتح إذا  إضعاااالخنرة في محاولة  األشهرابو ماز  كل هذه الجهود في 

د ربل م  ؟ فقد حر  على مصادرة أموال سالم فنا ، اقالة ناسر عبأيلولكا  نيوي االستقالة في 
ا « 1العدو رقم »ميصب أمن  سر اللجية التيفنذنة لميظمة العفو الدولنة وواصل الحرب الهادئة ضد 

 محمد دحال .
 هل كا  نعمل هكذا شخ  نوشك قرنبا على ترك ميصب رئنس السلطة؟
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بدو  بجدنة؟ أوال ال  رجالل ن إمكانيةمع ذلك نتعاطو  مع هذه ال اإلسرائيليةإذ  لماذا في الساحة 
عالئم العصبنة الحقنقنة وهذا مؤشر على أيهم نتعاطو  مع تهدندات الرئنس وال نستخفو  بها. 

عم  نمكيل أ  نكو  خلنفة لعباس في حالة عدم سماح  أقوال أيضا  بهدوء تام تجري خلا الكوالنس 
نحاول  حالتل الصحنة لل باالستمرار. ولك  إذا استقال عباس واضح جدا أ  انا م  رجال فتح ل 

الحلول محلل كرئنس للسلطة. وهذا يصل إلى السبب النثايي الذي م  أجلل نتعاطو  مع هذا التهدند 
 .إسرائيلبحدنة: هذا سنيارنو كابوس دولة  اإلسرائيليةنة األمنفي الساحة 

غنر أيل «. اإلطالقفلنستقنل، م  نحتاجل على »نقولو :  اإلسرائيليينعلى أي حال، غنر قلنل م  
والدور الهام الذي نلعبل  إسرائيلنفهمو  جندا ضرروة ابو ماز  لدولة  اإلسرائيلية األمنحافل في م

في الحفاظ على الهدوء اليسبي. بدو  عباس وبدو  سلطة، ستكا االجهزة ع  العمل ووجع الرأس 
 اآلخر. وهذا ال شيء مقارية بوجع الرأس أضعااسنضاعا ضعفن  ونثالنثة  إسرائيلي لدولة األمن

ا بدو  سلطة فلسطنينة تقوم بعملها، م  سنعالج الشؤو  المدينة للمياطق؟ م  سنخلي القمامة، 
ترند أ  تعود للدور الذي قامت  إسرائيلنحر  على الماء، الكهرباء، المجاري وما شابل؟ هل دولة 

سنردو   البنت النهودي، أعضاء، بم  فنهم اإلسرائيليين؟ اغلبنة ساحقة م  أوسلوبل حتى اتفاقات 
 باليفي على ذلك.

 
 البديل خطوط صورته

مم  ندعو   إسرائيللعباس ولفتح. ولعل كل اولئك في « البدنل»نوم النثالنثاء التقنت في رام هللا 
النوم با  ابو ماز  لنس شرنكا التفاق سالم، نتعن  علنهم أ  نتعرفوا على هذا البدنل، ع  كنثب 

 أكبر.
هللا، كا  نمك  ا  يجد في ذات الصباح الشنخ حس  نوسا،  في مكاتب حركة حماس في شمال رام

م  كبار مسؤولي الميظمة في الضفة، محمد ابو طنر  الذي اشتهر في حنيل بفضل لحنتل البرتقالنة 
بنضاء  واحمد عطوا ، عضو البرلما  ع  حماس م  سكا  القدس في االصل  أصبحتالتي 

 نية.م  المد اإلسرائيليةوالذي ابعدتل السلطات 
السناسة اإلعالمنة المختلفة جدا لمسؤولي الميظمة في الضفة، مقارية بسناسة يظرائهم  إطارربما في 

أي مشكلة للقاء صحافنن   أولئك، لنس لزعماء حماس اإلسرائيليةفي غزة مم  نقاطعو  اإلعالم 
ر حماس في رام هللا م  خاللهم. ما أطلقل كبا اإلسرائيليةنن  والحدنث مع الجمهور والقنادة إسرائيل

 م  غزة او م  الخارح. بأولئكاعتداال، اقل حماسة، مقارية  أكثر، تبدو أقوالم  
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، م  كل «1948فلسطن  »وعلى الحنطا  برزت خرنطة «. يإسرائيلبش وجهك لل»نكاد نكو  
حماس والصوت صوت فتح.  أنادي األناديصوب، ولك  تصرنحات قادة حماس بدت معتدلة جدا. 

دولة فلسطنينة في  إقامةعلى  2005حماس وافقت في اتفاق القاهرة »لشنخ حس  نوسا: وقال ا
 «.يح  يقبل ذلك مقابل الهدية«. 67يعم، حدود »وكرر قولل،  67ع   أخرىسألتل مرة «. 67حدود 

 
 ؟إسرائيلوماذا عن اتفاق سالم مع 

ال يدعي أ  يكو  بدنال يح  تفي حماس »اتخذ الشنخ نوسا خطا حذرا وغنر سلبي.  أيضا  وهيا 
وعيدما «. م  ذلك أكثر. يح  ال يطلب المفاوضاتللسلطة أو لا م.ت.ا. هم سندنرو  معكم 

رفاقل في قنادة الحركة في غزة وفي الخارح،  أقواله تبدو مختلفة ع  أقوالأبدنت لل مالحظة با  
الرأي في قنادة  ، مصعب حس  نوسا  وجود خالفات في«األخضر األمنر»لم نياص الشنخ  ابو 

حماس هي حركة كبنرة واسعة م  ياحنة فكرة. نوجد بنييا حوار دائم. وبطبنعة االحوال »الميظمة: 
توجد اراء مختلفة. ولك  عيدما نكو  مطلوبا اتخاذ قرار في موضوف جدي، نتخذ موقا واحد نمنثل 

 «.في الميظمة دو  استنثياء أعضاءكل ال
 أيضا  وحماس في غزة وهكذا  إسرائيلإلى اتفاق تهدئة بن  كما تحدث نوسا ع  ضرورة الوصول 

. ولك  الكنثنرن  في قنادة الميظمة لم نستطنبوا اللهجة المتصالحة أخرىمحمد ابو طنر في مقابلة 
لمسؤولي حماس في الضفة. لنس سرا أ  قادة الميظمة في غزة كا  نسرهم أ  نروا موجات عملنات 

لسلطة، حتى لو كا  نعيي هذا ا  نعتقد قادة الحركة هيا مرة ا إضعاافي الضفة الأربنة بهدا 
 .أخرى

إذا ما استقال عباس؟ نبدو أ  ال. ففتح ال  إسرائيلهل هذه ستكو  القنادة الفلسطنينة التي ستواجهها 
. ولك  التفضنل م  جايب األمورتزال على ما نكفي م  القوة في الضفة كي تقرر اليبرة وروح 

لى الوضع الراه  وعدم تقدم المفاوضات للسالم، نؤدي إلى تعزنز التأنند لحماس للحفاظ ع إسرائيل
ضعاا . فهي ال ترند وال تؤم  إسرائيلالسلطة. حماس تتقاسم في هذه اللحظة ذات المصلحة مع  واف

 الدولتن . أساساتفاق سالم على  إمكانيةب
، نستمر إسرائيلونل المدى مع م  ياحنتهم نمك  التوقنع في كل نوم معن  على اتفاق وقا يار ط

، ال تعود أكثردولة فلسطنينة. إلى أ  بعد عشر سيوات، ربما أقل، ربما  ةإقاملسيوات، حتى بدو  
 تكو  دولة النهود. إسرائيلدولة 

 9/8/2015 ،موقع والال
 10/8/2015، القدس العربي، لندن
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