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 الجريمة وتمديد اعتقال متظاهرين ضد   ..المستوطنين المتهمين بحرق عائلة دوابشة اطالق سراح .1
عن جميع الذين اعتقلتهم األحد في إطار التحقيق  اإلسرائيليأفرجت أجهزة االحتالل  :وفا –تل ابيب 

صابة أمه وشقيقه بحروق خطيرة،  إلىفي حريق أدى  استشهاد الطفل علي دوابشة ووالده سعد وا 
أيام وأطلقت سراح  5لمدة  48بينما مددت محكمة الصلح في عكا اعتقال خمسة شبان من أراضي 

 ة.قاصرين بتهمة التظاهر ضد جريمة حرق عائلة دوابش
سراح جميع الذين تم اعتقالهم البارحة  إطالقوقال متحدث باسم "الشاباك" لوكالة فرانس برس "تم 

 يحدد عددهم. أن)األحد( لالستجواب" بدون 
في بؤرتين  أشخاصتحدثت عن اعتقال الشين بيت لعشرة  اإلسرائيليةوكانت وسائل اإلعالم 

 لمحتلة.استيطانيتين عشوائيتين في شمال الضفة الغربية ا
واالعتقاالت جرت في بؤرتين قريبتين من قرية دوما الفلسطينية التي قضى فيها الطفل الفلسطيني 

 علي دوابشة ووالده حرقا.
 5لمدة  48ذلك، مددت يوم االثنين، محكمة الصلح في عكا اعتقال خمسة شبان من أراضي  إلى

 لة دوابشة.أيام وأطلقت سراح قاصرين بتهمة التظاهر ضد جريمة حرق عائ
وكان المئات من المواطنين الفلسطينيين قد تظاهروا مساء أمس احتجاجا على حرق عائلة دوابشة 

 في األراضي المحتلة. إسرائيلفي دوما، رافعين األعالم الفلسطينية ومنددين بسياسة حكومة 
هم قاموا بالتسبب المظاهرة لم تكن قانونية وان أنمتظاهرين بادعاء  8 اإلسرائيليةواعتقلت الشرطة 

 بأضرار لسيارات خالل تظاهرهم.
 10/8/2015، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لزيارة عباس إلى إيران خالل الشهرين القادمين ترتيباتأحمد مجدالني:  .2

طهران ـ د ب أ: أعلن مسؤول فلسطيني االثنين عن "ترتيبات" لقيام الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
وقال أحمد مجدالني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة  زيارة رسمية إلى إيران خالل الشهرين القادمين.ب

التحرير الفلسطينية الذي يزور إيران منذ يومين موفدا رسميا من عباس لوكالة أنباء الصين الجديدة 
 )شينخوا(، إنه بحث ترتيبات هذه الزيارة مع المسؤولين اإليرانيين.

ني أن زيارته إلى طهران "تركز على بحث فتح افآفاق وا عادة تصحيح وتصويب وأضاف مجدال
العالقات الفلسطينية مع إيران، وتطوير العالقات الثنائية بما في ذلك بحث ترتيبات رسمية لزيارة 

 تناولنا في المباحثات تعزيز العالقات الثنائية خالل الفترة المقبلةوتابع: " الرئيس عباس إلى طهران".
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عبر تشكيل لجنة مشتركة للتشاور في الملف السياسي والتبادل التجاري والثقافي والتعليمي بين 
 ."الجامعات وتطوير كافة أشكال العالقات الثنائية

 11/8/2015القدس العربي، لندن، 
 

 "مخالفة فاضحة للقانون والمواثيق الدوليةعريقات: محاولة "إسرائيل" تغذية األسير عالن قسرا  " .3
ووصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب : فتحي صّباح - الناصرة ،غزة

مخالفة فاضحة للقانون والمواثيق "محمد عالن قسرًا بأنها األسير عريقات محاولة إسرائيل تغذية 
ورأى أن  ."جريمة حرب"، معتبرًا أن االنتهاكات والتصعيد الذي تقوم به مصلحة السجون "الدولية

متابعة الملف مع المحكمة الجنائية الدولية "السبيل الوحيد لنصرة أسرانا البواسل والتعامل مع هذه 
 القضية بالجدية المطلوبة".

وقال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع، إن "نقل عالن من 
 تغذيته قسريًا".مستشفى سوروكا إلى مستشفى برزيالي يهدف إلى 

 11/8/2015الحياة، لندن، 
 

 التوافق تحاول إخضاع غزة من خالل ملف "الصحة" حكومةالحية: النائب خليل  .4
خليل الحية أن أزمة وزارة الصحة "سياسية مفتعلة وتهدف  .قال النائب في المجلس التشريعي د

 إلخضاع غزة، للضفة الغربية واالحتالل اإلسرائيلي".
ي ختام جلسة عقدها نواب كتلة التغيير واالصالح مع وزارة الصحة لمناقش تحذيرات وأكد الحية ف

مسؤولي الوزارة من أزمة كارثية نتيجة تجاهل حكومة الوفاق لمسؤولياتها أن هدف األزمة إضعاف 
وطالب الحية بوضع خطة إعالمية لتوضيح أزمة  الخدمة الصحية في غزة بشكل متعمد ومقصود.

وقال: "حكومة رام هللا  األزمة لقطاعات الشعب الفلسطيني والنخب الفصائلية.الصحة وتوضيح 
 تستخدم الكذب والخداع بأنها تقدم الخدمات والمساعدات لوزارة الصحة بغزة".

بدوره، شدد وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش أن "الوزارة ونتيجة األزمة الحالية قد تلجأ إلى إعادة 
مستشفى في القطاع من خالل التقليص أو الدمج أو  14ت الموزعة على النظر في شكل الخدما
وأشار أبو الريش إلى أن األزمة الحالية لها عدة أوجه أبرزها عدم التزام وزارة  إيقاف الخدمات بها".

 الصحة بالنفقات التشغيلية للوزارة التي تشمل األدوية والخدمات.
 10/11/2015، فلسطين أون الين
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 لجان شعبية لمواجهة المستوطنين أربع تشكيلن يعلن عن محافظ جني .5
أعلن محافظ جنين اللواء ابراهيم رمضان، خالل االجتماع األول للجنة الشعبية لمواجهة  وفا:-جنين

لجان شعبية لمواجهة  4االستيطان، الذي عقد في قاعة المحافظة، اليوم االثنين، عن تشكيل 
  محافظة وهي بلدات يعبد، وعرابة، وسيلة الظهر، وبرطعة.المستوطنين في مواقع التماس في ال

وركز المحافظ على ضرورة قيام اللجنة المركزة بالتنسيق مع كافة اللجان واألطراف للدفاع عن أمن 
المواطنين في المناطق التي تتعرض لعربدة وتطاول المستوطنين وتفويت الفرصة عليهم للمساس 

 بأرواح وممتلكات الناس.
 10/8/2015، األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة 

 
 أمن السلطة يعيد سالح ضابط إسرائيلي فقده بالخليل ":صفا"وكالة  .6

كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية الليلة الماضية النقاب عن فقدان : ترجمة صفا -القدس المحتلة 
غربية المحتلة، والذي شك بقيام أحد ضباط الجيش لسالحه بالبلدة القديمة من الخليل جنوب الضفة ال

 المستوطنين بسرقته، قبل أن تبلغه أجهزة امن السلطة أن السالح بيدها وتسلمه له على عجل.
ويدور الحديث عن قائد فصيل في كتيبة "كفير" والمسئولة عن االعتقاالت الليلية بالضفة المحتلة، 

 بعد أن تركه على جانب الجيب. فقد سالحه أثناء عودته للمستوطنة اليهودية بقلب الخليل
وفور وصوله للمستوطنة اكتشف فقدان السالح وحاول البحث عنه في خط سيره السابق، ولكنه لم 

 يعثر عليه، وفهم حينها أن أحدًا ما استولى عليه ودارت الشكوك بأحد المستوطنين في المكان.
صوص والتي أبلغتهم بوصول وفيما تواصل الجيش مع أجهزة أمن السلطة في المدينة بهذا الخ

السالح لديها بعد عثور فلسطينيين على السالح فور سقوطه من الجيب وتمت إعادة السالح للضابط 
 على عجل.

وفي أعقاب ذلك قدم الضابط اعتذاره لمستوطني الخليل وقال فيه إنه تسرع باتهامهم في حين قرر 
 الضابط على إهماله.الجيش فتح تحقيق معمق في الحادث والذي يشمل معاقبة 

 11/8/2015، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 اعتقال فتاة من بيت لحم بحجة "نيتها طعن سجانة إسرائيلية" .7

وكاالت: اعتقلت شرطة االحتالل، مساء أمس، في منطقة الخليل فتاة فلسطينية من ال -القدس 
 سكان بيت لحم، بزعم أنها خططت لتنفيذ عملية طعن.
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عاما( من بيت لحم، على حاجز  17قوات االحتالل اعتقلت الفتاة ياسمين أبو سرور )وجاء أن 
 "ميتار" جنوب جبال الخليل، بعد العثور على سكين في حقيبتها.

ورغم تأكيد الفتاة أنها نسيت السكين في حقيبتها، وأنها تستخدمها في تقشير الخضار والفواكه، إال 
 ركز شرطة االحتالل في الخليل.أنه تم اعتقالها، وتحويلها إلى م

وادعى بيان للشرطة أن الفتاة اعترفت بنيتها طعن سجانة في سجن "إيشل" أثناء زيارتها لشقيقها، 
 وتنوي الشرطة تمديد اعتقالها الستكمال التحقيق معها. الذي يقضي حكما.

 11/8/2015األيام، رام هللا، 

 
 ها االحتجاجيةالحركة األسيرة في سجون االحتالل تصعد خطوات .8

دارة سجون : رام هللا )فلسطين( أفادت مصادر مطلعة، بأن الحوار بين قيادة الحركة األسيرة وا 
االحتالل اإلسرائيلي قد "فشل" بسبب "تعنت مصلحة السجون وتلكؤها في تنفيذ مطالب األسرى"، 

سالمي" و"الجبهة وقالت الهيئات القيادية العليا ألسرى حركة "حماس" و"الجهاد اإل حسب قولها.
(، إن األسرى قّرروا الخوض في 10/8الشعبية" في بيانات منفصلة تلّقتها "قدس برس" يوم االثنين 

 خطوات تصعيدية بعد وصول المفاوضات مع مصلحة السجون إلى "طريق مسدود".
 وأعلنت الفصائل الثالث عن اتفاقها على البدء في تنفيذ برنامج تصعيدي داخل سجون االحتالل
لغاء التمثيل االعتقالي داخل السجون واإلضراب المفتوح عن  تمحور حول حل الهيئات القيادية وا 

 الطعام إلى جانب البدء بتنفيذ "البرنامج النضالي المتفق عليه بين الفصائل".
وأوضحت "الجبهة الشعبية" أن عناصرها داخل سجون االحتالل سيشرعون باإلضراب المفتوح عن 

 ، مؤكدة أن "المعركة مع االحتالل ستكون شاقة وطويلة"، وفق تعبيرها.8|11ثالثاء الطعام يوم ال
من جانبها، بّينت حركة "حماس" أن مطالب التحرك هي المطالب العامة بدءًا من العقوبات وانتهاًء 
بأبسط حقوق األسرى المسلوبة، مشيرًة إلى "ارتفاع وتيرة التصعيد في السجون وتوّجه األوضاع 

واعتبرت االعتداء على  فجار بعد رفض مصلحة السجون االستجابة لفرص الحل"، وفق الحركة.لالن
أسرى المعتقالت اإلسرائيلية في الجنوب وباقي السجون، هو جزء من هذه الهجمة، مشيرة إلى أن 

 سياسة العقوبات الجماعية التي تشنها قوات االحتالل بحق األسرى معدة مسبقًا.
ادية ألسرى "الجهاد اإلسالمي"، أن إدارة السجون تبدي "عنجهية وتلكؤ في تلبية ورأت الهيئة القي

مطالب األسرى العادلة"، مؤكدة أن "الّرد سيجعل إدارة السجون تعرف مع من تتعامل ويجعلها تتمنى 
وأضافت "إدارة القمع الصهيونية ستتفاجأ من الردود التي  لو خضعت لمطالب األسرى"، وفق البيان.

 ي خطوة حل التنظيم"، مطالبة أسرى الجهاد بكل السجون "التهيؤ" لما سُيطلب منهم.ستل
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نهاء حزمة العقوبات التي  وطالبت الفصائل الفلسطينية في سجون االحتالل بإنهاء سياسة العزل وا 
لغاء العديد من القوانين والتشريعات  فرضت على األسرى منذ العدوان الحربي على قطاع غزة، وا 

 ية المخالفة ألحكام القانون الدولي اإلنساني، "والتي كان آخرها قانون التغذية القسرية".العنصر 
 10/8/2015قدس برس، 

 

خطورة معركتي األمعاء الخاوية ومواجهة التغذية القسرية التي يخوضها تحذر من  "الجهاد" .9
 "عالن"

التصعيد بعد فشل جولة  تتجه األوضاع في سجون االحتالل اإلسرائيلي نحو: فتحي صّباح -غزة 
جديدة من المفاوضات بين قيادات األسرى الفلسطينيين ومصلحة السجون اإلسرائيلية، في وقت طرأ 

يومًا على التوالي محمد عالن الذي  56تدهور خطير على صحة األسير المضرب عن الطعام منذ 
 مستشفىإلى  نقلته مصلحة السجون فجر أمس من مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع

 "برزيالي" في مدينة المجدل عسقالن.
وتسارعت وتيرة المفاوضات بين األسرى والمصلحة في وقت يخوض عشرات األسرى إضرابًا مفتوحًا 
عن الطعام لوضع حد لسياساتها "القمعية" ووقف عمليات نقلهم من إلى سجن إلى آخر. وقالت 

ولة مفاوضات جديدة بين لجنة أسرى حركة مصادر خاصة إلذاعة "صوت األسرى" في غزة، إن ج
"الجهاد اإلسالمي" في سجن نفحة ومصلحة السجون انتهت من دون التوصل إلى نتيجة في القضايا 
المطروحة، وفي مقدمها قضية عالن. وأضافت أن األسرى أبلغوا المصلحة أن "قرار حل الهيئات 

 عد ظهر اليوم )أمس( في السجون كافة".ب 2التنظيمية ألسرى الجهاد سيسري مفعوله عند الساعة 
حذر القيادي في "الجهاد" خالد البطش من "انعكاسات وخطورة معركتي األمعاء الخاوية ومواجهة و 

التغذية القسرية التي يخوضها عالن". ودعا في حسابه على "فايسبوك" إلى "االلتفاف حول عالن 
هذه المعركة ألن عالن سيكون له شرف وحشد كل الطاقات الشعبية والقانونية لالنتصار في 

 االنتصار في المعركتين معًا".
 11/8/2015الحياة، لندن، 

 
 يعرض على أسر  العمل معه مقابل اإلفراج عنهم شاباك: اللحماس مكتب "إعالم األسر " .11

يلي حماس، إن جهاز األمن العام اإلسرائ قال مكتب "إعالم األسرى"، التابع لحركة: رام هللا )فلسطين(
"شاباك" يبتز األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل، من خالل إجراء مقابالت معهم في مقر 

 الجهاز بالقرب من محكمة "سالم" العسكرية شمال فلسطين المحتلة.
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(، أن ضباط "شاباك" 8|10األسرى" في بيان صحفي تلقته "قدس برس" يوم االثنين ) إعالموأضاف "
بادعاء أن هناك صفقة تحرير يتم الحديث عنها، وبإمكانه شمل أسمائهم  يتعمدون ابتزاز األسرى،

وأشار إلى أن "جميع األسرى سخروا من تلك  فيها بشريطة التعاون مع المخابرات اإلسرائيلية.
المقابالت واعتبروها إفالسًا أمنيًا، كما قام أحد األسرى أثناء المقابلة بالهجوم على الضابط وتكسير 

 أدى إلى اعتداء الجنود عليه وزج به في زنازين العزل"، حسب البيان.مكتبه، ما 
 10/8/2015قدس برس، 

 
دارة سجني "نفحة" و"ريمون"حركة  أسر اتفاق بين : "قدس برس" .11  فتح وا 

أكدت مصادر حقوقية فلسطينية، توصل قيادة أسرى حركة "فتح" مع إدارة سجني  :رام هللا )فلسطين(
 ق تم على إثره تعليق إضراب األسرى عن الطعام لمدة أسبوعين."نفحة" و"ريمون" التفا

(، أنه بحسب 8|10وذكرت إذاعة "صوت األسرى" في بيان صحفي تلقته "قدس برس" يوم االثنين )
االتفاق سيتم نقل األسير رائد الشيخ واألسير مجدي الزعتري إلى سجن "ايشل" واألسيرين عمار 

"، إلى جانب نقل األسرى خالد السميري وسعيد النجار واثنين الدغمة وعلي حسن إلى سجن "ريمون
ونقلت اإلذاعة عن مصادر أسرى "فتح"، أن هذا االتفاق مع إدارة السجون  آخرين إلى سجن "نفحة".

أخرى ويأتي في سياق تسوية األوضاع داخل المعتقالت ولنزع فتيل التوتر وعودة  إنجازات"له 
 ًا".األمور إلى ما كانت عليه مسبق

 10/8/2015قدس برس، 
 

 ونروااأل تظاهرات في غزة تنديدا  بتقليصات تنظم  "الشعبية" .12
نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمس اعتصامًا جماهيريًا حاشدًا أمام مقر وكالة غوث  غزة:

ي وتشغيل الالجئين الفلسطينيين)أونروا( في مدينة غزة، احتجاجًا على اإلجراءات غير المسبوقة ف
مناطق عملها باألراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا واألردن، والتي تمس بالدرجة األساسية قطاعات 

وفي كلمة باسم الجبهة الشعبية أشار عضو اللجنة المركزية  مهمة مثل التعليم، والخدمات، والصحة.
ي تمس العامة حسين منصور إلى أن "أونروا" أقرت مجموعة جديدة من القرارات المجحفة الت

بمجملها حقوقًا أساسية لالجئين والموظفين بالوكالة تحت مبرر وجود أزمة مالية خطيرة تعاني منها، 
موضحًا أن الوكالة تحاول افتعال أزمة هدفها األساسي إنهاء مهمة الوكالة بشكل تدريجي، وتصفية 

 قضية الالجئين لألبد.

 11/8/2015الخليج، الشارقة، 
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 السابع" سيتبنى خيار المقاومة بكل أشكالها لمواجهة االحتالل فتح "مؤتمر  العالول: .13
أشرف الهور: كشف محمود العالول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في حديث لـ "القدس  -غزة 

العربي" أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيبقى على رأس قيادة الحركة في المرحلة المقبلة. وأكد 
ذي سيتبناه المؤتمر العام القادم للحركة "المؤتمر السابع" سيتبنى خيار أن البرنامج السياسي ال

 "المقاومة بكل أشكالها" لمواجهة االحتالل.
وقال العالول وهو المسؤول عن مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح في الضفة الغربية، وعضو 

وعده في نهايات تشرين الثاني/ اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إن التحضيرات لعقد هذا المؤتمر في م
ن هناك لجانا مكلفة بمهام تنظيمية إلنجازها.  نوفمبر المقبل تسير بشكل منتظم، وا 

وأشار إلى أن من بين اللجان هناك لجنة العضوية، ولجنة البناء الوطني، ولجنة مخصصة لوضع 
 لوائح المؤتمر، ولجنة مخصصة لوضع البرنامج السياسي العام للحركة.

أكد العالول أيضا أن المؤتمر العام القادم سيعقد في الوطن، وأنه على األغلب سيعقد في مدينة وقد 
 رام هللا في الضفة الغربية.

  11/8/2015القدس العربي، لندن، 

 

 متى تظهر النتائج؟ .. أزمة حركة فتح ومخيم عين الحلوة..األحمد للبنانعزام زيارة تقرير:  .14
ملفات أمنية وسياسية واجتماعية جرى تحميلها لزيارة عضو اللجنة مهمات كثيرة و : محمد صالح

، من بينها ملف "فتح" الداخلي األحمدالمركزية لحركة "فتح" والمشرف على الساحة اللبنانية عزام 
والتنظيمي وموجة االغتياالت التي تتعرض لها قيادات "حركة فتح" في عين الحلوة  واألمنيالسياسي 

ملف التقارب بين قيادات فتحاوية والعميد  إلى باإلضافةلمتشددين في المخيمات، والوضع المستجد ل
محمود عيسى "اللينو" المحسوب على محمد الدحالن. كما لم يغب الملف االجتماعي واإلنساني 

رئيس مجلس النواب ومسألة تقليص الخدمات عن لقاءات األحمد، ال سيما مع  باألونرواالمتعلق 
 بري.نبيه  اللبناني

ركزا خالل اللقاء على وضع المخيمات والحالة  واألحمدووفقا لمصادر سياسية متابعة، فإن بري 
تأخذ "فتح" المبادرة، خاصة أنه "إذا أصابها  أنفي عين الحلوة ومسألة االغتياالت وضرورة  األمنية

 الوهن وانتهى دورها.. انتهت القضية الفلسطينية".
طيني، فإن زيارة األحمد لم تحدث خرقًا لجهة الوضع الفتحاوي الداخلي في المقابل، وفي الشق الفلس

وال الوضع في المخيمات وتحديدًا عين الحلوة، ولم تصدر عنها أية قرارات حاسمة بعد موجة 
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، الذي يزور بيروت برفقة مسؤول األمن األحمدأن  إلى.. إال أن المصادر تشير األخيرةاالغتياالت 
ي السلطة الفلسطينية في رام هللا اللواء نضال علي أبو دخان، منهمك بورشة الوطني الفلسطيني ف

عمل فلسطينية داخلية وعلى جدول أعماله لقاءات عدة في السفارة في بيروت، بدأها باجتماع موسع 
الفلسطيني في لبنان وشارك فيها عدد من ضباط هذه القوات بما فيها القوة  األمنمع قيادة قوات 

 مشتركة.ال األمنية
أبدى خالل اللقاء انزعاجه مما يحصل في عين الحلوة واالغتياالت  األحمد أن إلىوتشير المصادر 

، متسائاًل عن دور هذه القوات ودور القوة المشتركة، ومتطرقًا إلى المشاكل العديدة في األخيرة
لى ازدواجية القرار فيهما. وتوجه إلى الجميع بالقول "هل  المطلوب أن نأتي جسمهما القيادي وا 

 بضباط وقوات من فلسطين ليقودوا عمل القوات في مخيمات لبنان؟".
المالحظ خالل االجتماع أنه لم يطلب أي من الضباط المشاركين الكالم أو  أن إلىوتلفت المصادر 

يتحدث عن المشاكل التي تواجهه، علمًا أن أحاديث كثيرة في عين الحلوة تشير إلى غياب الود بين 
الفلسطينية المشتركة  األمنيةعرب وقائد القوة  أبوالوطني الفلسطيني اللواء صبحي  األمند قوات قائ

في لبنان اللواء منير المقدح، والذي تحول بحسب البعض إلى صراع خفي بين وجهتي نظر، األولى 
ن الحلوة، الفلسطينية المشتركة في عي األمنيةعرب وتصر على عدم وجود أي مبرر للقوة  أبويقودها 

بوضعها الحالي، ألنها لم تقم بأي مهمة، ال بل أضرت بالجسم الفتحاوي وساهمت بترهله، والثانية 
 إلىالمشتركة وفاعليتها بوصفها جسمًا عسكريًا إضافيًا  األمنيةيقودها المقدح وتؤكد أهمية القوة 
 جانب "فتح" وسيأتي دورها الحقًا.
"فتح" في لبنان وقيادة الساحة. ووفقًا  إقليمفكان مع قيادتي  حمداألأما االجتماع الثاني الذي عقده 

تحدث عن وضع الحركة في لبنان، مركزًا على الكالم الذي سمعه من الرئيس  األحمدللمصادر فإن 
ليه عدم إ، اللذين نقال أيضا، الذي التقاه إبراهيمالعام اللواء عباس  لألمننبيه بري والمدير العام 

"فتح" في المخيمات، وخاصة في عين الحلوة. وأشار إلى أن ما سمعه خطير جدا الرضى عن وضع 
 ويستحق المتابعة اليومية والميدانية.

ركز خالل اللقاء الفتحاوي الموسع على الوضع السياسي عامة وعلى  األحمد أنوأعلنت المصادر 
 الثاني المقبل. تشرين 9التحضير للمؤتمر السابع للحركة، الذي سينعقد في رام هللا في 

وتساءلت المصادر: هل المؤتمر الذي تنوي "فتح" عقده ساهم في عدم أخذ األحمد أي قرار أمني أو 
حتى انتهاء المؤتمر  األمورسياسي أو عسكري أو تنظيمي حتى تاريخه؟ وهل "فتح" بصدد تبريد 

قيادية جديدة تشارك من يخرج بترتيب البيت الفتحاوي وتشكيل هيئات  أنالسابع الذي من المقرر له 
 .والسياسية؟ واإلداريةتبقى من قيادات تاريخية بالمسيرة التنظيمية 
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وكان األحمد قد التقى، أمس، رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبالط في دارته في 
كليمنصو، بحضور السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور وأمين سر حركة "فتح" وفصائل "منظمة 

 لتحرير الفلسطينية" في لبنان فتحي أبو العردات.ا
 11/8/2015السفير، بيروت، 

 
 مضربين لعدم نقلهم للمشافي وتغذيتهم قسرا  سر  الغرفة طوارئ لألإقامة نتنياهو يأمر ب .15

مصادر إسرائيلية نقلت أن ، أن فادي أبو سعدى، عن 11/8/2015، القدس العربي، لندنذكرت 
خاصة لألسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام  طوارئإقامة غرفة مصلحة السجون تفكر في 

بهدف االلتفاف على لجنة أخالقيات نقابة األطباء اإلسرائيليين التي ترفض حاليا التعامل مع قانون 
 التغذية القسرية لألسرى المضربين.

مة االحتالل اإلسرائيلي وتأتي دراسة إمكانية مثل هذا القرار بناًء على تعليمات مباشرة من رئيس حكو 
عالن. وقال نتنياهو إن إقامة محمد بنيامين نتنياهو بعد مشاورات هاتفية أجراها بخصوص األسير 

يعمل بها أطباء مصلحة السجون اإلسرائيلية ستمكن من تجاوز لجنة األخالقيات في  طوارئغرفة 
ة القسرية لألسرى المضربين عن نقابة األطباء اإلسرائيليين التي ترفض التعامل مع قانون التغذي

هذه في المركز الطبي التابع لمصلحة السجون  الطوارئومن الممكن أن تكون غرفة  الطعام.
 اإلسرائيلية في مدينة الرملة. 

سلطات االحتالل نقلت األسير محمد عالن إلى مستشفى ، أن 11/8/2015، األيام، رام هللاوأضافت 
 تمهيدا إلطعامه قسريا. ،أمسفي عسقالن، صباح  ""برزيالي

وذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، أن رئيس حكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، قّرر بناء وحدة في 
طعامهم قسرًيا كي ال يرغم على  مستشفى "برزالي"، للتعامل مع األسرى المضربين عن الطعام وا 

 رّي، وطواقم أطباء مختلفة.التعامل مع نقابة األطباء التي ترفض تنفيذ اإلطعام القس
يحاولون إقناع مدير المستشفى الذي وافق  "وحسب هذه الوسائل إن "األطباء في مستشفى "برزالي

 على استقبال األسير عالن بالعدول عن قراره، تخّوًفا من إطعامه قسرًيا في المستشفى بعد وصوله.
 
 ع تركيا والتعاون في الشأن السوريتحسن العالقات مفي طمح ن :أنقرةالسفارة اإلسرائيلية في  .16

في تصريح وصف بـ"المفاجئ"، طرحت المسؤولة عن السفارة اإلسرائيلية في أنقرة، : هاشم حمدان
أميره أورن، في مقابلة مع صحيفة "صباح" التركية، للمرة األولى إمكانية التعاون التركي اإلسرائيلي 

 هما، األمر الذي لم يحصل.في الشأن السوري، ولكن بعد تحسين العالقات بين
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وقالت الدبلوماسية اإلسرائيلية إن هناك "تحسنا في العالقات بين إسرائيل وتركيا"، وأن هذا التحسن 
من شأنه أن يؤدي إلى تعاون أمني بينهما في سورية، األمر الذي يحقق أرباحا للطرفين، على حد 

 تعبيرها.
صريح مفاجئ ومثير، وأنها المرة األولى التي يطرح وكتب موقع "واال" اإللكتروني أن الحديث عن ت

 فيها مسؤول إسرائيلي بشكل رسمي إمكانية التعاون مع تركيا في الشأن السوري.
وجاء أن صحيفة "صباح" نشرت يوم اإلثنين، مقابلة مطولة مع أورن، تناولت عددا من القضايا 

 اإلقليمية.
رائيل وتركيا، في ظل ما نشر في الشهور األخيرة وفي ردها على سؤال بشأن وضع العالقات بين إس

عن تجديد اتصاالت المصالحة بين الطرفين، قالت أورون إن الحديث عن عملية متواصلة، وادعت 
أنه حصل تغيير في الجانب اإلسرائيلي، حيث عين مدير عام جديد لوزارة الخارجية دوري غولد، 

التركي، بما يؤشر على التشديد على عالقات إسرائيل وكان أحد قراراته األولى االجتماع مع نظيره 
 مع تركيا، والتي يجب الحفاظ عليها". ووصفت اللقاء المشار إليه بأنه كان إيجابيا.

وقالت أورن إنه بالرغم من الخالفات بين إسرائيل وتركيا بشأن مكانة حركة حماس، فإن إسرائيل ال 
 يهدد أمنها. تزال ترى في الحركة "تنظيما إرهابيا خطيرا

وادعت أن إسرائيل على استعداد للتعاون مع تركيا في القضايا اإلنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى 
 أنها أيدت قرار تركيا إقامة مستشفى في غزة، كما أيدت مبادرات إنسانية أخرى. على حد قولها.

ماضي، من تصريحات تجدر اإلشارة إلى أن تصريحات أورون تأتي بعد فترة قصيرة، في الصيف ال
 رسمية إسرائيلية مفادها أن تركيا "تسمح لناشطين إرهابيين في حركة حماس بالعمل على أراضيها".

وفي حديثها عن سورية، قالت أورن إن "األسد فقد شرعيته منذ مدة طويلة، فهو مجرم دّمر سورية. 
 ولذلك نحن نعتقد أنه ليس جزءا من الحل في سورية".

سرائيل، بعد استكمال عملية تطبيع العالقات وردا على سؤال  بشأن إمكانية التعاون بين تركيا وا 
بينهما، قالت أورن إنه إذا أصبحت العالقات بينهما أفضل، فإنهما سيستفيدان من التعاون بينهما، 
حيث أن تبادل المواقف والتعاون في مجال األمن، ومجاالت أخرى سيكون مفيدا للطرفين. مضيفة 

 لم يحصل بعد.أن ذلك 
وفي هذا السياق أشار موقع "واال" إلى أن أورن هي دبلوماسية كبيرة مختصة بالشرق األوسط، وسبق 

 أن عملت في السفارة اإلسرائيلية في القاهرة، والقنصلية اإلسرائيلية في إسطنبول. 
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سرائيلية الدموي عينت مسؤولة عن السفارة في أنقرة، حيث أنه منذ هجوم البحرية اإل 2014وفي العام 
 ، ال يوجد سفير إسرائيلي في أنقرة.2010على سفينة مرمرة في أيار/ مايو من العام 

 10/8/2015، 48عرب 
 
 "اسرائيل بيتنإفي قضية " كبارمسؤولين  ل أربعة: اعتقاهآرتس .17

في إطار فضيحة الفساد التي طالت مسؤولين كبار في : ذكرت صحيفة هآرتس انه هاشم حمدان
"، اعتقل يوم اإلثنين، المدير العام السابق لـ"دائرة األشغال العامة )ماعتس(" اسرائيل بيتنإحزب "

، أليكيس فيزنتسر، والمدير العام السابق لشركة "نتيفي يسرائيل"، شاي ورئيس شركة مكوروت، سابقاً 
 ".اسرائيل بيتنإبرس، بشبهة ارتكاب مخالفات رشوة في قضية "

، المدير العام السابق لـ"الشركة لالقتصاد )مشكال(، شاؤول مزراحي، واعتقل كما اعتقل، يوم اإلثنين
 دور ليبرمان، وكان مقربا من أحزاب السلطة.جأيضا يسرائيل يهوشوع الذي يعتبر مقربا من أفي

وكانت قد أشارت تقارير سابقة، مصدرها مكتب المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين، إلى 
 ائح اتهام ضد غالبية المشتبهين بالقضية.نيته تقديم لو 

وتوجه لهم تهمة تحويل أموال طائلة من أموال االئتالف الحكومي إلى المجالس والجمعيات، مقابل 
تعيين مقربين في مناصب، وتلقي عموالت تم اقتسامها بين الوسطاء وبين من تم تعيينهم في 

وا ذوي عالقات متشعبة ونافذة، وأشغلوا مناصب يشار إلى أن الذين تم اعتقالهم اليوم كان المنصب.
 رفيعة وضعت ميزانيات كبيرة تحت تصرفهم.

 11/8/2015، 48عرب 
 
 قسرا  لكن سنحافظ على حياته األسير محمد عالن مستشفى برزيالي: لن نغذ يمدير  .18

الطاقم  مدير مستشفى "برزيالي" في مدينة أشكلون الدكتور حيزي ليفي، أن: أعلن الحياة –الناصرة 
صراره محمد الطبي في المستشفى لن يقوم بتغذية قسرية لألسير  عالن بعد رفضه تلقي العالج وا 

على مواصلة اإلضراب عن الطعام. وقال في تصريحات لوسائل اإلعالم العبرية إن من السابق 
م العناية ألوانه معرفة ما إذا كانت الحالة الصحية لألسير خطرة للغاية، "لكنه افآن موجود في قس

المكثفة، وهو في حال وعي كامل، لكنه ضعيف جدًا، وسنتعامل معه وفقًا ألخالق مهنة الطبيب 
وقانون حقوق المريض، وعلينا الحفاظ على حياته طبقًا لقَسم الطبيب". لكنه لم يستبعد معالجة 

 المريض من دون موافقته في حال تدهورت صحته بشكل خطير، ومن أجل إنقاذ حياته.
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فادت صحيفة "هآرتس" أن مدير المستشفى التزم أمام النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي وأ
عدم إطعام األسير أو عالجه بالقوة، وأنه "إذا ما تدهورت حالته، فسنحاول إقناعه بإجراء فحوص، 

 المهنة". لكننا لن نفعل ذلك رغمًا عن إرادته... أما إذا فقد وعيه، فسندرس الموضوع مع لجنة أخالق
كما أكد رئيس لجنة أخالق المهنة في منظمة األطباء البروفيسور نوعم ريخس لإلذاعة العسكرية، أن 
األطباء لن يقوموا بإطعام األسير بالقوة "ألن ذلك يعتبر عماًل فظًا تستخدم فيه القوة واالعتداء على 

، واإلطعام القسري هو خصوصية المريض على نحو يعّرض حياته للخطر، و"هذا ضد أخالقياتنا
 جزء من التنكيل يحظر علينا عمله".

 11/8/2015، الحياة، لندن
 
 اإلسرائيليويهددون باغتيال الرئيس  االحتاللشباب اإلرهاب اليهودي تغذوا من بطش تقرير:  .19

 اإلسرائيليالصور التي نشرتها مجموعة من اليمين المتطرف للرئيس : آمال شحادة –القدس المحتلة 
ين ريفلين وهو يعتمر الكوفية الفلسطينية ورئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه موشيه رؤوف

يعالون، بزي ضابط نازي، كانت المحرك األساس لإلسرائيليين للتعامل بجدية مع مظاهر العنصرية 
لطفل والفاشية التي انعكست في جرائم ارتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين وأبشعها إحراق ا

حراق والديه وشقيقه وهم نيام في بيتهم في دوما.  الفلسطيني علي دوابشة وهو حي، وا 
فمنفذو الجرائم بحق الفلسطينيين باتوا تنظيمًا خطيرًا، نشأوا وكبروا على سياسة الكراهية للفلسطينيين 

الساحر"، الصمت تجاه هذه المظاهر سيؤدي إلى "انقالب السحر على  أنوطالما حذر الكثيرون من 
وهذا ما يحصل في إسرائيل افآن. فإذا وصل الوضع بالمستوطن اليميني المتطرف وزير التعليم 

منفذي العملية في دوما ومن  أنينشر في مقالة له في صحيفة "نيويورك تايمز"  أننفتالي بينت، إلى 
، إرهابيون وطابور نفذ عملية الطعن في مسيرة المثليين في القدس، وأدى إلى مقتل شابة إسرائيلية

القلق لدى اإلسرائيليين يتزايد والخوف من تكرار جرائم قتل واغتياالت حتى  أنخامس، فهذا يعني 
، اسحق رابين، يتضاعف، ليطرح السؤال األسبقضد مسؤولين إسرائيليين، كمقتل رئيس الحكومة 

أكبر من الخطر  الذي يتصدر نقاش اإلسرائيليين "هل يصبح الخطر على إسرائيل من داخلها،
 الخارجي الذي يركزون عليه"، وعمليًا "ينقلب السحر على الساحر؟"، كما يرى كثيرون.

في نهاية المطاف، يعتبر شباب التنظيمات اإلرهابية اإلسرائيلية أوالد المؤسسة اإلسرائيلية. أرسلتهم 
يقوموا بمهمة "وطنية"، الحكومات اإلسرائيلية، في زمن حكم حزب العمل كما في زمن حزب الليكود، ل

هي احتالل رؤوس الجبال والتالل في الضفة الغربية وتهويدها. كانوا أداة االحتالل األولى في 
التهويد. هناك تغذوا من بطش االحتالل العسكري للفلسطينيين، فراحوا يمارسون اعتداءات أبشع. 



 
 
 
 

 

 16 ص                                               3661 العدد:         11/8/2015 ثالثاءال التاريخ: 
  

. ويهدد بعضهم باغتيال الرئيس السلطة دللتهم ولم تكبل أيديهم. وافآن يتمردون حتى على مرسليهم
 اإلسرائيلي، رؤوبين رفلين وغيره من المسؤولين.

الخبيرة السياسية ليلي جليلي، وصفت هـــذه المجموعات بـ"الثمار الفاسدة" وتقول: "جريمة دوما وقبلها 
اليمينية إحراق كنيسة الطابغة في طبريا ولدتا غضبًا عالميًا وجعلتا التهديد المحلي لهذه المجموعات 

المتطرفة تهديدات شرق أوسطية واسعة. فقد شّن النظام حربًا شاملة على هذا الوحش الذي سمحوا 
 له بأن يترعرع ويكبر.

وفي حين جاء رد فعل اليسار واضحًا وجليًا، بدا رد فعل اليمين مترددًا وخائفًا بل مفزوعًا وكأنهم 
من إمكان ربط اسمهم بما يقترفه هذا يشاهدون الوحش الذي ينقلب على من أوجده، خائفون 

 الوحش".
 

 في كنف اليمين
في إسرائيل يربطون نشاط العشرات من هذه المجموعات اليهودية الفاشية باالنسحاب اإلسرائيلي من 

وأبرز هؤالء "شباب التالل". وفي تصريحات له قال بنحاس فالرشتين، أحد  2005قطاع غزة عام 
هؤالء هم ممن تركوا  إن، 1975يم الطالئعي للمستوطنين منذ سنة مؤسسي "غوش ايمونيم"، التنظ

مقاعد الدراسة في مدارسهم، وابتعدوا عن عائالتهم، وراحوا يشككون في أقرب الناس إليهم. ال 
يلتحقون بالمستوطنين في المستوطنات المعترف بها، وال يقبلون بأي سلطة، وال حتى سلطة 

ل يقيمون بؤر استيطان عشوائية من دون تصريح حكومي رسمي الحاخامات من اليمين المتطرف. ب
ويقذفون الشرطة التي تحاول إجالءهم تطبيقًا للقانون ويتمردون على زعمائهم الدينيين والسياسيين 

 وحتى على أهاليهم في البيوت.
طتا التنظيم، منفذي الجرائم، التي اعتمدت على وثيقتين ضب أعضاءفي التقارير اإلسرائيلية حول 

في تنظيم يضم المئات وربما افآالف، ويعتبرون تطورًا  أعضاءمالحقتهم، يجري الحديث عن  إثناء
. في حينه كان الهدف إيجاد أدوات لمحاربة الدولة، 2008تدريجيًا لنشطاء "بطاقة الثمن" من عام 

رائيل كان يفترض والدفاع عن البناء غير القانوني والبؤر االستيطانية. ومقابل كل بناية تهدمها إس
تنفيذ عملية انتقام. ويضعون لذلك تسعيرة. أما في التنظيم الجديد، فقد جمع بعض نشطاء "بطاقة 
الثمن" القدامى من حولهم، نواة شابة وجديدة، وتخلوا عن مبادئ التناسب. وأصبحت الفكرة التي 

نفًا. في الماضي، كانوا تدمير إسرائيل، وممارسات أكثر ع -يعملون عليها، مصابة بجنون العظمة 
يدّمرون الممتلكات، وفي الحاالت األشد خطـــورة كانــوا يهددون حياة اإلنسان، مثاًل بواسطة رشقه 
بالحجارة. أما القتل فكان خارج حدود اللعبة. لكن بالنسبة إلى النواة الجديدة، فإنهم ال يستبعدون أي 
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بر في الماضي رمزًا لشبيبة التالل، تحتل مكانة عمل عنيف. كما ان قيمة االستيطان الذي كان يعت
منخفضة جدًا لدى أعضاء التنظيم المتطرف. وبالنسبة إليهم فان هذه نقطة ضعيفة ال تستحق 

ذاالوقوف عندها.   األموركان إنشاء البؤر في السابق هو الجوهر والعنف هو الوسيلة، فقد انقلبت  وا 
 اليوم.

كانوا يتبنون  إذاالمتطرف يجتازون محادثة أيديولوجية للتأكد مما قبل انضمام الشباب إلى التنظيم 
االستعداد للتضحية بالنفس من اجل إسرائيل والقدرة  أثباتهمالخط الفكري للتنظيم. ومن شروط القبول 

على الصمت خالل التحقيق. وفي مرحلة الحقة يتم فحص مدى استعدادهم للتقدم نحو تنفيذ عمليات 
 عنيفة جدًا.

 

 لون من كل المناطقيص
نشطاء التنظيم يصلون من جميع أنحاء البالد، وعادة ممن ال يوجد اتصال بينهم وبين المستوطنات 
الدينية القديمة. انهم يأتون إلى التالل بعد تسربهم من المدارس، ويبدأون البحث عن أنفسهم. بعضهم 

فيختلق مواجهات مع  األثارة يعثر على عمل، في الزراعة، على سبيل المثال، وبعضهم يبحث عن
ضرام النار في الحقول. ويتم القبض عليهم  الفلسطينيين. يبدأون باألمور الصغيرة: رمي الحجارة وا 

عنهم، فيتعلمون أساليب استجواب الشرطة والشاباك لهم ويستخلصون العبر. ومع مرور  واإلفراج
مثل إحراق المنازل. ويكرس هؤالء جزءًا الوقت، يكتسبون الثقة بالنفس ويخططون ألعمال أشد عنفًا، 

 .اإلدانةكبيرًا من وقتهم لتحليل نقاط الضعف التكتيكية لقوات األمن كي يتهربوا من 
لهم استخدام هواتفهم الخليوية من مكان آخر خالل قيامهم بتنفيذ  أصدقاءلقد تعلموا الطلب من 

التي يتبعونها، تحدي السلطات.  ىاألخر ، كي يوفروا بذلك حجة وهمية. ومن األساليب أفكارهم
عنهم  أفالمبعضهم يقوم في حال تسلمه أوامر إبعاد أو يتم إطــالق سراحه من التحقيق، بنشر 

يظهرون فيها وهم يضحكون ويتحدثون باستهتار عن المحققين. والهدف من هذا التحدي هو 
التنظيم بشكل  أعضاءنقـــل للشبان افآخرين بأن الشيطان ليس رهيبًا إلى هذا الحد. يت اإلظهار

 أومتواصل من مكان إلى آخر، وهم يحملون كل ما يملكون علـــى ظهورهم. يعتاشون على التبرعات 
منها أوامر اإلبعاد  ألسبابمـــن فرص العمل في الزراعة والبناء. وال يتركز نشاطهم في الضفة، 

مثل المستوطنة  أخرى أماكنلون إلى الكثيرة التي تصدر ضدهم. يتحــركون بين الضفة والقدس ويص
في منطقتي طبريا وصفد في الشمال. ترعرعوا في كنف  أوالدينية ياد بنيامين في السهل الداخلي 

اليمين المتطرف ثم يئسوا منه، يشعرون بالخذالن من الدولة وقيادتها الدينية، يتجهون نحو التمرد 
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ذي يكرهونه، كما يرى أكاديميون درسوا هذه على القوانين. هم مصمــمون على تغيير الواقع ال
 الظاهرة.

التقارير المتداولة حول هؤالء الشباب وتنظيمهم تثير اإلسرائيليين وكما يقول يارون ازراحي، 
المحاضر في مجال العلوم السياسية وأحد أبرز المفكرين من اليسار اإلسرائيلي، فان اليمين 

 إذاتقوض شرعية المشروع االستيطاني برمته. ويضيف: " نهاأ إذاإلسرائيلي مفزوع من هذه الظاهرة 
فإن هذا المستقبل فوضوي وعنيف. جزء من نجاح حركة االستيطان  –كان الشباب هم المستقبل 

قائم على الوحدة المتينة ألقلية معينة. شباب التالل قد يتسببون بشرخ في هذه الوحدة ويمكنهم حتى 
نما انعدام الحدود. أهميةيرة ليست ذات تمزيقها. حقيقة انهم مجموعة صغ . ال عالقة للحجم هنا، وا 

هذه القلة القليلة قد تغير الواقع في إسرائيل وفي جميع أنحاء العالم. انهم يتعاملون مع العنف والتمرد 
على انه امر في غاية الرومانسية". وفي رأي مزراحي أنه "إذا كان المخطط األولي لهم هو 

لقانوني في الضفة الغربية، فإن المخطط الجديد ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير. فهم االستيطان غير ا
 مختلفة. ولديهم خطة لتنفيذ ذلك". أرضاإلسرائيل، بل هم يريدون  األرضال يريدون مزيدًا من 

الخبير السياسي، نحاميا شترسلر، ان هذه  رأىصراحة لنشاط هذه المجموعة  أكثروفي وصف 
نماية المتطرفة لم تأت من الهامش، المجموعة الشباب من مركز األحداث، من التعليم في جامعة  وا 

بار ايالن، من محيط النشطاء السياسيين في المناطق ويحظون بدعم الحاخامات في المستوطنات. 
ويقول: "كان قائمًا إلى جانب الصنبور الرئيسي وتمتع بوفرة من الماء. وهكذا يواصل المتحدثون 

توطنين منذ مقتل رابين وحتى اليوم، تمييز القتلة ومشعلي الحرائق ومرتكبي المذابح بلسان المس
ضارة. وهذا األسبوع دانوا، بنفاق، قتل الرضيع علي  أعشابوالمعتدين بأنهم "قلة"، "هامش"، 

دوابشة"، ويتابع:" الوزير غلعاد أردان، على سبيل المثال، وصف قتلة الرضيع الفلسطيني بأنهم 
فوضوية هامشية مرت بعملية تطرف. كيف مرت؟ من دون توجيه وتثقيف من قبل أحد؟  مجموعة

من دون نزع الشرعية المتواصل عن الفلسطينيين يوميًا من قادة اليمين؟ تساءل شترسلر واضاف: 
"هل تذكرون، على سبيل المثال، مقولة "الصراصير المسممة داخل القنينة" لرفائيل ايتان )رئيس 

(؟ هل تذكرون كتاب الشريعة لحاخامات يتسهار 1982في فترة حرب لبنان  األسبقش أركان الجي
"توراة الملك"، الذي يشرح أن من المسموح والمرغوب فيه قتل األغيار؟ هل تعرفون تنظيم "لهباه" 
وبنتسي غولدشطاين الذي قال أخيرًا انه يجب إحراق الكنائس؟ وكيف يمكن تقبل رفض حاخامات 

ينية في المستوطنات تقديم معلومات حول عصابة "بطاقة الثمن" ومواصلة دفع رواتب المدارس الد
 لهم من الدولة؟ وكيف حدث ولم ينددوا؟ كل شيء هو تثقيف على التطرف والجريمة والقتل".

 11/8/2015، الحياة، لندن
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 تخشى عودة ظاهرة "المقاوم الفردي" "إسرائيلمعاريف: " .21

سلطة الفلسطينية، فقد رصد تقرير إسرائيلي وقوع أربع عمليات، بعد رغم التنسيق األمني مع ال
جريمتي دوما وحرق الدوابشة، أصيب خاللها ستة مستوطنين، وسط خشية إسرائيلية من ظاهرة 

 "المقاوم الفردي".
ووثق التقرير، الذي نشر في موقع "معاريف"، أول عملية ردًا على جريمة دوما، تمثلت بإطالق النار 

سيارة مستوطن قرب مستوطنة "كوخاف هشاحر"، تبعتها عملية رشق سيارة مستوطنين بالحجارة على 
 والزجاجات الحارقة، في حي بيت حنينا في القدس المحتلة، وأسفرت عن إصابة إسرائيليين إثنين.

ى وبحسب التقرير، فإن "تقديرات قيادة جيش االحتالل، تؤكد الرغبة لدى الطرف الفلسطيني بالرد عل
 جريمة دوما".

ونقل "معاريف" عن مسؤول أمني إسرائيلي، قوله إن "سلسلة العمليات التي نفذها الفلسطينيون، تمت 
من قبل أفراد، بدون بنية أو تنظيم محدد"، كما أن هذه العمليات لم تخضع لترتيبات واستعدادات 

يات ناتجة من المناخ العام"، سابقة، وهي ما يطلق عليها جهاز أمن االحتالل "عمليات فردية أو عمل
 طبقًا للمصدر ذاته."

وتوقعت قيادة المنطقة الوسطى في جيش االحتالل )المسؤولة عن فرض األمن في الضفة الغربية 
المحتلة(، مزيدًا من التوتر، خصوصًا أن العمليات الفردية "مشكلة، ال توجد لها حلول سحرية، عندما 

 عملية ضد الجنود".يستقل شخص ما سيارته ويقرر تنفذ 
هذه العمليات وّلدت لدى جيش االحتالل مخاوف من عودة ظاهرة المقاوم الفردي غير المرتبط 
بتنظيم محدد، ما يجعل مهمة جمع معلومات استخباراتية عن خلية منظمة شبه مستحيل، فضاًل عن 

 صعوبة إحباط العمليات ذات القرار الفردي.
وف لدى االحتالل من كل سيارة مسرعة، خصوصًا أن القدس خلق هذا الواقع حالة الهلع والخ

المحتلة، شهدت العام الماضي سلسلة عمليات دهس استهدفت محطات وقوف الحافالت العامة، 
والقطار الخفيف، وقد اضطرت سلطات االحتالل آنذاك إلى نشر كتل إسمنتية، وا عالن حالة التأهب 

"هذا األمر قائم في الحسابات رغم التنسيق األمني، ووفق مسؤول أمني إسرائيلي، فإن  األمني.
وأيضًا مصلحة أجهزة األمن الفلسطينية بعدم وقوع عمليات"، معتبرًا أن "حركة حماس تحاول تأجيج 

 األوضاع واإلعالن عن أيام غضب دون نجاح لغاية افآن".
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فلسطيني، بعد تشييع وال يخفي المسؤول ذاته، "التداعيات النفسية واحتقان مشاعر الغضب لدى ال
جثماني كل من الرضيع علي دوابشة ووالده، وسط احتماالت أن يقرر مثل هذا الفلسطيني، في كل 

 لحظة تنفيذ عملية انتقام".
وبحسب المسؤول فإنه "رغم التغطية االستخباراتية الكاملة لألرض المحتلة )في الضفة الغربية 

أن يضمن عدم وقوع عملية، فنحن أيام توتر وفق  والقدس المحتلتين( فإنه ليس بمقدور أي شخص
 كل التقديرات".

 10/8/2015، العربي الجديد، لندن
 
 أوروبية "مقاطعةالبنوك اإلسرائيلية تستعد لـ"تسونامي معاريف:  .21

نشرت صحيفة "معاريف" اإلسرائيلية أمس االثنين تقريرا ادعت فيه أن : برهوم جرايسي - الناصرة
تتوقع "تسونامي مقاطعة" أوروبية، على خلفية توجهات لدى بعض أوساط في  البنوك اإلسرائيلية

 ضد البنوك اإلسرائيلية الداعمة لالستيطان. إجراءات"االتحاد" تدعو إلى اتخاذ 
إنه ال توجد مقترحات عينية لفرض  أسابيعإال أن مصادر مسؤولة في االتحاد األوروبي قالت قبل 

عن أن  أسابيعة في هذه المرحلة. وكانت أنباء تحدثت قبل عدة عقوبات على البنوك اإلسرائيلي
قرار واضح، يقضي بوضع  إلصداراالتحاد األوروبي توصل إلى تفاهمات بين الدول األعضاء، 

األوروبية، لتحذير المستهلكين منها، الذي تتحسب  األسواقشارة على منتوجات المستوطنات في 
 افع سياسية أكثر منه اقتصادية.إسرائيل منه وتتخوف من تطبيقه، لدو 

إال أن الجديد تلك التفاهمات، هو فرض قيود على البنوك اإلسرائيلية التي تستثمر أموال في 
الكبرى  اإلسرائيلية، علما أن للبنوك 1967مستوطنات المناطق الفلسطينية والسورية المحتلة منذ العام 

 فروعا في المستوطنات الكبرى.
صادر مسؤولة في قطاع البنوك تخوفها من أن مقاطعة أوروبا للمستوطنات ونقلت الصحيفة عن م

في جميع  إسكانالتي تقدم قروض  اإلسرائيليةضد البنوك  إجراءاتفرض  إلىوبضائعها، سيقود 
المستوطنات وخاصة في الكتل االستيطانية، بدعم وكفالة حكومة االحتالل. وقال مصدر بنكي، ال 

، بل اإلسكانيةيشارك في نشاط هذه المستوطنات، وليس فقط في القروض  ال إسرائيليوجد بنك في 
 إلجراءاتمنح اعتمادات وقروض مالية لدعم المشاريع االقتصادية، وهذا ما قد يعّرض البنوك  أيضا

 عقابية من االتحاد األوروبي.
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وروبي، وحسب صحيفة "معاريف"، فإن مسؤولي البنوك لن ينتظروا صدور قرارات في االتحاد األ
وسيبادرون لتحركات استباقية، من بينها عقد اجتماع مع وزير المالية، ومسؤولي المؤسسات المالية 

 محتمل من االتحاد األوروبي. إجراءواالقتصادية اإلسرائيلية لبحث أي 
 11/8/2015، الغد، عم ان

 
 الجيش اإلسرائيلي يعمل على تطوير منظومة لمواجهة العبوات الجانبية .22

قال ضباط في القوات البرية اإلسرائيلية إنه بعد فحص عدة منظومات قتالية، لمواجهة : حمدانهاشم 
خطر العبوات الجانبية الناسفة، فإن األجهزة األمنية اإلسرائيلية تفحص منظومة جديدة يمكنها 

 الكشف عن العبوات الناسفة عن بعد بواسطة مجسات خاصة.
كتروني فإن هذه المنظومة يفترض أن تجنب القوات البرية وبحسب تقرير نشره موقع "واال" اإلل

 التعرض إلصابات، إضافة إلى توفير آلية دقيقة لتدمير هذه العبوات الناسفة.
وجاء أنه تم فحص هذه المنظومة من قبل خبراء متفجرات في الجيش اإلسرائيلي، وتبين أنها قادرة 

 ر المأهولة.على العمل على الدبابات والمدرعات والمركبات غي
ونقل عن ضباط إسرائيليين في القوات البرية قولهم إنه باإلمكان تطوير قدرات هذه المنظومة الجديدة 

 بشكل ملموس بما يزيد من قدرة القوات البرية على المناورة.
 10/8/2015، 48عرب 

 
 تقاضي رجال  وامرأة من الجوالن بتهمة قتل جريح سوريالمركزية بالناصرة محكمة ال .23

قّدمت النيابة العامة في إسرائيل، أمس، إلى المحكمة المركزية في مدينة : نظير مجلي - تل أبيب
عاًما(، وهي أم ألربعة أوالد، وأمل أبو صالح  48الناصرة، الئحة اتهام ضد كل من بشيرة محمود )

وري عاًما(، وكالهما من مجدل شمس في هضبة الجوالن المحتلة، تضمنت تهمة قتل جريح س 21)
 نقل إلى إسرائيل للعالج قبل شهرين.

ووفق الئحة االتهام، فإن المتهمين لم يعترفا بتهمة القتل ولم يتعاونا مع المحققين. لكن أشرطة 
مصورة في مواقع عدة ومن زوايا مختلفة، تشير إلى أنهما قاما بالدور األساس في عملية القتل. فقد 

 رحمة، مما أسفر عن موته في وقت الحق. تم توثيقهما وهما يضربان الجريح من دون
نها تواصل التحقيقات مع أشخاص يشتبه  وقالت الشرطة إنها لم تنِه هذا الملف بالئحتي االتهام، وا 

 مواطنا وأطلقت سراحهم. 30بأنهم متورطون في الحادثة، بعدما اعتقلت زهاء 
 11/8/2015، الشرق األوسط، لندن
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 على حراسه وأطفال المخيمات الصيفية ءواالعتدااألقصى للمسجد اقتحام  .24

فادي أبو سعدى: اعتدى جيش االحتالل اإلسرائيلي على أطفال المخيمات الصيفية في  -رام هللا 
القدس المحتلة وعلى حراس المسجد األقصى قرب باب األسباط المؤدي للمسجد، بالهراوات وقنابل 

وحاالت من االختناق الشديد. وأكدت مصادر  الغاز المسيل للدموع ما أدى إلصابة عدد منهم بجراح
األوقاف اإلسالمية في المدينة المقدسة االعتداء بحجة محاولة إبعادهم عن مدخل المسجد للسماح 

 للمتطرفين اليهود باقتحامه.
يذكر أن قوات االحتالل تحاول وبشكل يومي إعاقة دخول أطفال المخيمات الصيفية للمسجد 

ح الباكر وذلك لضمان عدم مشاركتهم في الوقفات االحتجاجية ضد األقصى في ساعات الصبا
 اقتحامات المستوطنين للمسجد.

وجددت جماعات ايهودية اقتحامها لألقصى عبر باب المغاربة على شكل مجموعات صغيرة متتالية 
تم فيما تولت شرطة االحتالل وقواتها الخاصة توفير الحماية لهم. وتجولوا في أركان المسجد لكن 

 منعهم من أداء طقوسهم التلمودية داخله
 11/8/2015القدس العربي، لندن، 

 
 اإلبراهيمي المسجداالحتالل يغلق  .25

استنكر وزير األوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف ادعيس، قرار االحتالل بإغالق : بترا
ه كاماًل أمام المغتصبين، المسجد اإلبراهيمي الشريف في الخليل، أمام المصلين المسلمين وفتح

اعتبارا من الساعة العاشرة لياًل من يوم غد األربعاء ولغاية العاشرة ليال من يوم بعد غد الخميس 
 بدعوى عيد األول من أيلول اليهودي.

وشدد ادعيس على أن المسجد اإلبراهيمي هو مسجد إسالمي خالص بكامل مساحاته وجميع أجزائه، 
متخذة بحقه باطلة ومرفوضة، مشيرا إلى أن هذا اإلغالق ليس األول بل يأتي وأن جميع اإلجراءات ال

ضمن مسلسل االعتداءات المستمرة عليه، عالوة على استمرار منع رفع األذان من على مآذنه 
 والسماح للمستوطنين باستباحته.

 11/8/2015الخليج، الشارقة، 
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 2015ف األول من عام تقرير توثيقي ألوضاع فلسطينيي سورية خالل النص .26

تحت عنوان "فلسطينيو سورية يوميات دامية وصراخ غير مسموع" أصدرت : لندن –مجموعة العمل 
مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بالتعاون مع مركز العودة الفلسطيني في لندن، صباح 

 –رة من كانون األول اليوم، التقرير التوثيقي ألوضاع الالجئين الفلسطينيين في سورية خالل الفت
 (.2015( ولغاية حزيران يونيو )2015يناير )

( صفحة، حيث 311التقرير تناول مأساة فلسطينيي سورية من خالل خمسة محاور توزعت على )
تناول المحوران األول والثاني األوضاع في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية وما عاناه 

 (.2015الستة أشهر األولى من عام )أهلها من ويالت الحرب خالل 
فيما سلط المحور الثالث الضوء على الضحايا الفلسطينيين السوريين الذين قضوا  خالل النصف 

( 2910( ضحايا وذلك من أصل )303( والبالغ عددهم خالل تلك الفترة )2015األول من عام )
( بحسب 2015يونيو ) -ية حزيران ضحايا من الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين قضوا حتى نها

مجموعة العمل، كما تضمن المحور إحصاءات للضحايا الفلسطينيين السوريين مصنفة  إحصائيات
على قائمة تفصيلية بضحايا التعذيب الذين  حسب التاريخ والزمان وسبب الوفاة، فيما احتوى المحور

أو عبر شهادات بعض المفرج عنهم  تم التعرف عليهم عبر الصور المسربة من المعتقالت السورية
 ( ضحية.78والبالغ عددهم )

فيما ناقش المحور الرابع أوضاع فلسطينيي سورية المهجرون إلى لبنان وتركيا وأوروبا والمشكالت 
 القانونية والمعيشية التي تعترضهم في تلك البلدان.

في حين تخصص المحور الخامس بتناول قضايا الهجرة وطرقها والمخاطر والمشكالت التي تواجه 
 الالجئين الفلسطينيين السوريين خالل رحلة بحثهم عن األمان.

يشار أن التقرير اعتمد على عمليات الرصد والمتابعة التي قامت بها مجموعة العمل من أجل 
يدانيين ومجموعة من الباحثين والمهتمين بالشأن الفلسطيني، فلسطينيي سورية عبر شبكة مراسلين م

وذلك لتوثيق مرحلة مهمة من مراحل اللجوء الفلسطيني، وا عداد الوثائق الالزمة للدفاع عن حقوق 
 الالجئين في المحافل المحلية واإلقليمية والدولية.

ة الفلسطيني في لندن كانا الجدير بالذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ومركز العود
قد أصدرا ثالثة تقارير توثيقة مشابهة خالل السنوات الماضية كان أولها تقرير حالة حول أوضاع 

(، فيما صدر تقريران آخران تناوال توثيق معاناة فلسطينيي 2014فلسطينيي سورية صدر مطلع عام )
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سورية اليزال الجرح ينزف" و"فلسطينيو (، واللذان حمال عنواني "فلسطينيو 2014سورية خالل العام )
 سورية بين أمل الرجوع ومرارة الواقع".

 10/8/2015، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

 
 مجزرة جديدة بالبراميل المتفجرة بحق الالجئين الفلسطينيين في بلدة مزيريب جنوب سورية .27

يريب التي تقع على بعد أحد عشر كيلومترا ألقت الطائرات السورية ثالثة برميل متفجرة على بلدة المز 
إلى الشمال الغربي من مدينة درعا جنوب سورية، والتي يقطنها نحو ثمانية آالف وخمسمائة الجئًا 

 70فلسطينيًا، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا عرف منهم المسن "حميد ناصيف الميساوي" 

كبير من اإلصابات بين المدنيين، باإلضافة إلى  عامًا، ووقوع عدد  65سنة، زوجته "عذره الميساوي"
 دمار هائل في المباني والممتلكات.

 10/8/2015، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

 
 عالن لم يتعرض للتغذية القسرية المضربالمحامي جواد بولس: األسير  .28

ير الوحدة القانونية في نادي مد "، أنوفاونقاًل عن "رام هللا ، من 11/8/2015األيام، رام هللا، نشرت 
األسير المحامي جواد بولس، أكد أن األسير المضرب عن الطعام محمد عالن لم يتعرض للتغذية 

وأعرب بولس في بيان صحفي، أن إدارة السجون تبحث عمليًا عن طبيب مدني يكون  القسرية.
 مستعدًا للقيام بتنفيذ هذا األمر في إحدى المستشفيات اإلسرائيلية.

عن الطعام  اإلضرابوأوضح أن الوضع الصحي لألسير عالن صعب للغاية، وذلك الستمراره في 
 على التوالي، رفضًا العتقاله اإلداري. 56لليوم 

ولفت إلى ان األسير عالن محتجز في مستشفى "برزالي" داخل غرفة للعالج المكثف ومحاط بستة 
ليسرى في السرير، وأنه يرفض إجراء أي نوع من سجانين يحرسونه وهو مكبل من قدمه اليمنى ويده ا

وأوضح بولس أنه اجتمع مع رئيس قسم العالج المكثف والطاقم  الفحوصات الطبية ويرفض العالج.
الطبي المسؤول المباشر عن األسير عالن، حيث أكدوا جميعهم أنه ال يوجد لغاية اللحظة أي 

 يًا.استعداد لدى طواقم المستشفى للقيام بإطعامه قسر 
أن مدير مستشفى "برزيالي" في  ،فتحي صّباح ، عن مراسلها11/8/2015الحياة، لندن، وأضافت 

مدينة أشكلون الدكتور حيزي ليفي، أعلن أن الطاقم الطبي في المستشفى لن يقوم بتغذية قسرية 
صراره على مواصلة اإلضراب عن الطعام.  لألسير عالن بعد رفضه تلقي العالج وا 
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 سيخضع لعملية "تعذيب إرهابية" من قبل األطباء عالن : هيئة األسر  .29
أكد رئيس "هيئة شؤون األسرى والمحررين" عيسى قراقع، على أن نقل األسير الفلسطيني : رام هللا

رادته وتطبيق  المضرب محمد عالن إلى مستشفى "برزالي" اإلسرائيلي، جاء بهدف "كسر عزيمته وا 
 ا قال.قانون التغذية القسرية بحقه"، كم

، إلى أن "جريمة محتملة قد 10/8وأشار قراقع  في بيان صحفي تلقته "قدس برس" يوم االثنين 
ترتكب بحق األسير عالن، وأنه سيخضع لعملية تعذيب إرهابية على يد السجانين واألطباء، وهو 
 باألساس يمر في وضع صحي حرج للغاية، وجسمه ال يحتمل ممارسة أي ضغوط أو تعذيب بحقه".
وحّمل قراقع سلطات االحتالل المسؤولية عن حياة األسير عالن، داعيًا إلى تفعيل التحرك الشعبي 

نقاذ حياته  والجماهيري لمساندته وا 
 10/8/2015قدس برس، 

 
 للمحكمة العليا اإلسرائيلية ضد  "اإلطعام األسر  القسري" التماسا  هيئتان حقوقيتان تقدمان  .31

بالناصرة، ومؤسسة يوسف الصديق لرعاية  اإلنسانسة ميزان لحقوق "وفا": قدمت مؤس -رام هللا 
، ضد قانون إطعام األسرى القسري الذي أقره اإلسرائيليةاألسرى أمس، التماسًا للمحكمة العليا 

 الكنيست اإلسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة.
بطال هذا القانون كونه  وفيه  اإلنسانيينافي القانون الدولي وطالب االلتماس المحكمة العليا بإلغاء وا 

 تعٍد صارخ على كرامة وحقوق األسير وخاصة حقه في التعبير واالحتجاج.
، تطبيق هذا القانون بحق األسير اإلسرائيليةوُقدم االلتماس في ظل الحديث عن نية السلطات 

 اإلداري عالن والذي يرقد في مستشفى برزالي.
لقانون باستخدام القوة، هو مساس بحقوق األسير األساسية المحمية وأوضح االلتماس أن تطبيق هذا ا

وفق القوانين والمعاهدات الدولية ووفق القانون الدولي اإلنساني والمصادق عليها في قانون أساس 
 حرية الفرد والكرامة.

 11/8/2015األيام، رام هللا، 
 
 " غرب مدينة جنينبركساتاالحتالل يهدم " .31

بركسات بمحتوياتها  أربعة، الليلة الماضية، اإلسرائيليهدمت قوات االحتالل  :علي سمودي -جنين 
 في بلدة الجلمة غرب مدينة جنين، بذريعة عدم الترخيص.
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دائرة التنظيم ترافقهم قوات  أفرادفرحة لـ "القدس" دوت كوم، بان  أبورئيس مجلس الجلمة خالد  وأفاد
يها البركسات المقامة داخل حدود البلدة قرب الحاجز معززة حاصرت المنطقة المقامة ف إسرائيلية

جدار  إلقامةالبلدة التي صودرت مساحات كبيرة منها  أراضياالحتالل على  أقامهالعسكري والذي 
 الفصل العنصري، وشرعت في عمليات الهدم.

 11/8/2015القدس، القدس، 
 
 ومنشأة زراعية في الخليل وسلفيت منازلاالحتالل يهدم ثالثة  .32

"وفا": أقدمت قوات االحتالل، أمس، على هدم ثالثة منازل ومنشأة زراعية في محافظتي  -رام هللا 
 الخليل وسلفيت، وأخطرت بهدم عدة مساكن في محافظة أريحا.

ففي محافظة الخليل، أقدمت سلطات االحتالل على هدم منزلين وحظيرة في خربة "الرهوة" شرق بلدة 
 ن الحصول على ترخيص مسبق مما يسمى "اإلدارة المدنية اإلسرائيلية".الظاهرية بحجة إقامتهما دو 

وفي محافظة سلفيت، هدمت قوات االحتالل، فجر أمس، منزاًل في بلدة دير بلوط غرب مدينة 
  سلفيت.

 11/8/2015األيام، رام هللا، 
 
 األقصى للدفاع عن منازل سلوانالمسجد  جنوبنصب خيمة اعتصام  .33

الهوى "الحارة الوسطى" ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك، خيمة نصب أهالي حي بطن 
اعتصاٍم في الحي للدفاع عن منازلهم والتصدي للجمعيات االستيطانية الصهيونية التي تسعى بدعم 

 من سلطات االحتالل لوضع اليد على المزيد من منازل المواطنين في المنطقة.
التواجد في الخيمة للتباحث حول مستجدات األمور التي  إلىنين من جانبها، دعت لجنة الحي المواط

 تتعلق بمنازل الحي والتصدي ألي محاولة جديدة لالستيالء على منازل المواطنين في الحي.
يذكر أن خيمة االعتصام أقامتها اللجنة على أرض منزل عائلة أبو ناب المهّددة بالمصادرة من قبل 

 الجمعيات االستيطانية.
 11/8/2015يل، عمان، السب
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 يناقش "المضمون السياسي لمشروع العودة" األوسطمركز دراسات الشرق  .34
ورشة عمل بعنوان "المضمون السياسي  8/8/2015عقد مركز دراسات الشرق األوسط مساء السبت 

بية لمشروع وحق العودة" بمشاركة مجموعة من األكاديميين ورؤساء المؤسسات واللجان الحزبية والنقا
 واألهلية العاملة في قضية الالجئين الفلسطينيين.

وشارك في الورشة كل من أمين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق، والمهندس 
ابراهيم غوشة عضو حركة حماس، واألستاذ جميل طليب رئيس دائرة حق العودة وعضو المكتب 

أمين سر لجنة حق العودة في أحزاب المعارضة، السياسي لحزب حشد، واألستاذ طلعت أبو حاشية 
ورئيسة مركز راجع للعمل الوطني األستاذة عال عابد، والدكتور منير عقل رئيس لجنة فلسطين في 
حزب جبهة العمل االسالمي، والدكتور مظفر الجالمدة رئيس لجنة فلسطين في النقابات المهنية، 

، والباحثة في موضوع الالجئين الدكتورة ناديا سعد وأستاذ العلوم السياسية الدكتور نظام بركات
 الدين، فيما أدار الورشة رئيس مركز دراسات الشرق األوسط األستاذ جواد الحمد.

أكد المتحدثون على ضرورة االنتقال من مرحلة التأكيد على حق العودة الذي أصبح حقًا مسلمًا به 
ة تشكيل نظرية للمشروع السياسي للعودة ووضع كفلته كافة القوانين الدولية، والوصول إلى مرحل

دارة مشروع العودة،  المضامين السياسية له وبحث آليات محددة لتطبيقه وبناء عمل مؤسسي لتنظيم وا 
 مشيرين إلى تجربة المشروع الصهيوني في إقامة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين.

طيني في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني كما شدد المتحدثون على ضرورة بث الوعي الوطني الفلس
ابتداًء من مرحلة الطفولة لغرس القضية الفلسطينية في نفوسهم واستقراء مدى تفاعل الجيل معها، 
مع التأكيد على أن نيل جنسية دولة أو مواطنتها ال يعني إلغاء حق العودة، وأن مكان السكن ال 

 المخيمات. يحدد صفة الالجئ الذي ال يلغى بإلغاء وجوده في
10/8/2015 

 
 فعاليات تضامنية مع األسر  المضربين في الضفة .35

ُنّظمت ظهر االثنين في مدن الخليل ونابلس ورام هللا بالضفة الغربية المحتلة، فعاليات : الخليل
 تضامنية مع األسرى المضربين عن الطعام ورفضًا لقرار االحتالل بتشريع قانون "التغذية القسرية".

نقاذ حياته، مشيرين إلى أن خطرًا حقيقيًا بات وطالب الم شاركون باالفراج عن المحامي عالن وا 
 يتهدد حياة عالن بالتزامن مع االعالن عن تنفيذ قانون "التغذية القسرية" بحقه ورفضه لذلك.
 10/8/2015قدس برس، 
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 الدوابشةلشهيد االمؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة تقيم أنشطة رياضية باسم  :لبنان .36
في  المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضةأقامت  تضامنا مع الشهيد الرضيع علي الدوابشهلبنان: 

 لبنان عددًا من األنشطة الرياضية في طرابلس وصور وصيدا.
 األولللناشئين في مخيم البداوي وفاز بالمركز  الطاولةالمؤسسة دورة بكرة  في طرابلس، أقامت

 .ابن نادي الخليل األمينالشاب امجد 
المؤسسة دورة في بطولة الكيوكشنكاي في بين نادي بيسان البرج الشمالي ونادي  وفي صور، أقامت

 .نهاية تم توزيع الميداليات على المشاركينالوفي  الرشيدية على ارض ملعب حيفا الرشيدية اإلصالح
شهيد الرضيع علي الدوابشة مباريات كأس ال 7/8/2015يوم الجمعة  أما في صيدا، أقامت المؤسسة

 .في كرة القدم، وذلك على أرض ملعب الشهيد د. عبدالعزيز الرنتيسي في مشاريع الهبة
بين نادي الهبة ونادي اإلصالح، والتي  2001-2000ثم جمعت المباراة المخصصة لمواليد سنة 

 .0/2أسفرت عن تتويج نادي الهبة بطاًل لهذه الفئة العمرية بنتيجة 
بين نادي الهبة ونادي اإلصالح،  2005-2004معت المباراة الثانية المخصصة لمواليد سنة بينما ج

 .1/2والتي أسفرت عن تتويج نادي اإلصالح بطاًل لهذه الفئة العمرية بنتيجة 
 10/8/2015لمؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة، لبنان، ا

 
 ي في عهد السيسي التقارب المصري الصهيون يرصدموقع "فوروارد" اليهودي  .37

نشر موقع " فوروارد"، المهتم بالشؤون اليهودية، تقريًرا رصد فيه تغيًرا جذرًيا وصفه بالكبير في سلوك 
السيسي" استقبل  عبد الفتاحالقيادة السياسية والنخبة المصرية تجاه الكيان الصهيوني، مضيًفا أّن "

ودارت النقاشات حول التحديات  األميركيةهودية بعد أيام من مقتل نائبه العام، وفًدا من اللجنة الي
"اإلرهابية" اإلقليمية، وعملية السالم المتوقفة، واالتفاق النووي مع إيران، وحفظ التراث اليهودي 

 بمصر. 
وأوضح التقرير أّن الزيارة تأتي في الوقت الذي تعيد فيه مصر تقييم حقبة الخمسينيات وسياسات 

األقلية اليهودية، أما افآن فيقل استخدام لفظ "يهودي" بغرض السباب.  التأمين؛ حيث سحقت الدولة
وأشار التقرير إلى أّن المسلسل الدرامي "حارة اليهود"، الذي تم عرضه في رمضان الماضي، أظهر 
اإلخوان المسلمين على أنهم الخطر األكبر على وحدة وأمن البالد وليس اليهود أو حتى الصهاينة. 

ادات اليهود المقيمين بالقاهرة، حيث قال "إيزاكسون"، أحد ثمانية يهود مقيمين ورصد أيًضا شه
س اهتماما أكبر لمبمصر: "منذ تولي السيسي الرئاسة أالحظ مزيدا من االحترام تجاه إسرائيل، كما ن
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باألمور المشتركة بين البلدين، والتي منها االهتمامات االستراتيجية المصرية واإلسرائيلية تجاه 
 حماس، وخاصة عالقتها مع الجماعات المتطرفة األخرى". 

يوليو، حيث قال إن "السيسي"، اتخذ عد خطوات للتقارب  30وتعرض التقرير بشكل مباشر إلى نظام 
مع الكيان الصهيوني منها إعادة السفير المصري إلى "تل أبيب"، وكذلك استخدام المحطات 

فظ "اإلرهابية" لوصف الهجمات الصاروخية التي تقوم بها التليفزيونية الموجهة من قبل الحكومة ل
حماس ضد "إسرائيل"، باإلضافة إلى أنه في أعقاب هجمات سيناء تشارك الجانبين المصري 

 و"اإلسرائيلي" بشكل متزايد المعلومات االستخباراتية عن مهربي األسلحة في سيناء.
 10/8/2015، 3373التقرير المعلوماتي،

 
 "األونروا"يحذر من تداعيات وقف تمويل  "ميالعمل اإلسال" .38

هيئة األمم المتحدة إلى االستمرار بالقيام  "محمد عواد الزيود"دعا األمين العام لحزب اإلسالمي 
بواجباتها اإلنسانية تجاه قطاع التعليم الذي تضطلع به وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

تفضي إلى إلغاء أو توقيف ذلك العمل اإلغاثي، والذي يقوم على  ا"، منتقدا بشدة أي قراراتو نر و "األ
 تعليم نحو مئة ألف طالب.

، عبر المنسق المقيم "ونمبان كي "وطالب الزيود في مذكرة بعثها لألمين العام لألمم المتحدة  
ن للمنظمة في عّمان، باستمرار تلك المؤسسة اإلنسانية بالقيام بدورها الموجه لرعاية الالجئي

الفلسطينيين، "الذين طردوا من أرضهم ظلمًا وشردوا من أوطانهم قسرًا"، مشددا على ضرورة الضغط 
على الدول المانحة للوفاء بتعهداتها، وتقديم المخصصات الموعود بها لتغطية العجز المالي للوكالة، 

رئيس الوزراء  إلىها وانتقد الحزب في مذكرة رفع وبما يمكنها من االستمرار بأداء دورها اإلنساني.
الدكتور عبد هللا النسور اليوم االثنين تخلي المجتمع الدولي عن مسؤوليته اإلنسانية تجاه الالجئين، 
ومحاولة تحميل الدول المضيفة تكاليف الرعاية اإلنسانية، مما يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا مضافًا على 

 ة المدارس، والمستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية.كاهل الخزينة والتزاماتها المالية، وعبئًا على سع
 11/8/2015السبيل، عمان، 

 
 وكارثة إنسانية تحل بنصف مليون طالب ومريض من الالجئين ..األردنبتخلي وظائفها  "األونروا" .39

أن انفجار لغم  "محمد ذنيبات"والتعليم األردني الدكتور  وزير التربيةبسام البدارين: يعرف  –عمان 
الرغبة وليس "ة غوث الالجئين الفلسطينيين وا غالق مكاتبها في بالده مسألة تندرج تحت عنوان وكال
 ."القدرة
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والحكومة األردنية إغالق مكاتب الوكالة في األردن، كما هو متوقع ومعلن في  "الذنيبات"في قياسات 
لوب فيها وخالل أيام االستيقاظ على حالة مط "تعليميا"األول من شهر أيلول/سبتمبر المقبل يعني 

ألف طالب يتلقون العلم في  125فقط استيعاب كتلة بشرية من طالب المدارس ال يقل عددها عن 
 مدارس الوكالة بمختلف المراحل الدراسية.

، وهو أيضا نائب رئيس الوزراء، معادلة القدرة والرغبة بوضوح، "الذنيبات"هنا حصريا طرح الوزير 
يع وفي أي حال تدبير مقاعد دراسية لكل هؤالء من أبناء الالجئين، معتبرا معلنا أن وزارته ال تستط

 غير ممكن عمليا. أن ذلك التدبير
في الواقع ال توجد ميزانية مالية مناسبة للتعامل مع تداعيات إغالق فرع وكالة الغوث في الساحة 

يعمل على تجاهل هذا  األردنية، ال في قطاع الصحة وال في قطاع التعليم وال يوجد غطاء سياسي
التحدي والقناعة تتكرس وسط النخبة األردنية بأن المسألة ال تبتعد عن مؤامرة جديدة خلفها أصابع 

 إسرائيلية وأمريكية تحت سياق فرض وقائع جديدة.
ن كانت حركة وزارة الخارجية بطيئة للغاية في السياق، وهو ما تنبهت له  الحكومة بدورها تضغط وا 

في مجلس األعيان أصدرت بيانا دعت فيه للتحرك ولمساندة حراك العاملين في مكاتب لجنة معنية 
وهيئات وكالة الغوث في األردن، وهو حراك يتقاطع في نتائجه مع الحرص والسهر على بقاء فرع 

 الوكالة فاعال وناشطا.
رار المتوقع في المؤسسات السيادية والمهمة في الدولة األردنية ال تتحرك ضد الق أنالالفت جدا 

اإليقاع نفسه، وال تبدو مهتمة حيث يقتصر االهتمام على وزراء الخدمات الذين يرفعون الصوت 
 ."القدس العربيلـ "يعرفون ما سيواجهون، كما قال أحد الوزراء المعنيين  ألنهمبسبب القرار الوشيك، 

لذين يحذرون من "كارثة لكن الصمت الرسمي في اإلطار يبدو "مريبا" حتى للنشطاء العاملين ا
وشيكة" ستطال تأمين رعاية نحو نصف مليـون الجـئ فلسطيني في األردن، على األقل، يتلقون 

 خدمات مباشرة.
لذلك يعلن رئيس مكاتب وكالة الغوث في عمان، وبعدما قرر مناقالت انتهت بالتخلص من عشرات 

من شهر أيلول/سبتمبر المقبل بسبب الوكالة ستوقف نشاطها في األردن في األول  أنالموظفين، 
 عجز فاضح في الميزانية.

 11/8/2015، لندن، لقدس العربيا
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 ا"األونرو لـ"الغاز وتطالب بسد عجز وكالة  اتفاقيةأحزاب المعارضة تنتقد  .41
 األردنــياليســارية والقوميـة اجتماعـه الــدوري فـي مقـر حــزب الشـعب الـديمقراطي  األحـزابعقـد ائـتالف 
 اقش عددًا من القضايا السياسية المحلية والعربية."حشد" حيث ن

التوقيــع علــى اتفاقيــة الغــاز مــع العــدّو  إجــراءاتوأكــد االئــتالف رفضــه للموقــف الرســمي بالمضــّي فــي 
موقفهــا فــي وقــت مبكــر، وحــذرت فيــه مــن المخــاطر  أصــدرتاالئــتالف قــد  أحــزابالصــهيوني، وكانــت 

 .األردنيةلوطنية الكبرى لمثل هذه االتفاقية على المصالح ا
ورأت أن التهديــــدات االســــتعمارية وراء تقلــــيص خــــدمات وكالــــة الغــــوث، وأعلنــــت وقوفهــــا إلــــى جانــــب 

 الالجئين الفلسطينيين ونقابة العاملين في وكالة الغوث الرافضة تقليص الخدمات.
سد العجز استخدام الدول العربية لنفوذها والضغط على المجتمع الدولي ل إلىاالئتالف  أحزابودعت 

فــورًا واالســتمرار فــي بقــاء هــذا الشــاهد )األونــروا( علــى مأســاة الالجئــين الفلســطينيين؛ بســبب االحــتالل 
الصـهيوني العنصـري، وتؤكـد أن النوايـا الخبيثـة فـي إثـارة النزاعـات بـين الالجئـين والـدول المضـيفة لــن 

 تجد لها صدى بين الدول والشعوب العربية.
 11/8/2015السبيل، عمان، 

 
 ونروا"األ موازنة ثابتة لـ" بتخصيصسياسيون أردنيون يطالبون  .41

أطلـــق مجموعـــة مـــن السياســـيين األردنيـــين، دعـــوة لتحديـــد موازنـــة ماليـــة ثابتـــة لمنظمـــة غـــوث : عمـــان
وتشـغيل الالجئــين الفلسـطينيين "أونــروا" مـن قبــل منظمـة األمــم المتحـدة، معتبــرين أن تهديـدات الوكالــة 

 مة لالجئين، من شأنها "خدمة مشاريع تصفية قضية العودة".بتقليص خدماتها المقدّ 
جاء ذلك خالل مشاركة مجموعة من األكاديميين والخبراء ورؤساء األحزاب السياسية في ورشة عمـل 

(، تحـــت 8|10عقـــدها مركـــز "دراســـات الشـــرق األوســـط" فـــي العاصـــمة األردنيـــة عمـــان، يـــوم االثنـــين )
 ق العودة".عنوان "المضمون السياسي لمشروع وح

ونـــاقش المشـــاركون فـــي الورشـــة، المبـــادئ األساســـية المتضـــمنة لمشـــروع العـــودة وكيفيـــة إنشـــاء حركـــة 
سياسية متخصصة بتطبيق مشروع العودة والمحافظة على الحق القـانوني لالجئـين الفلسـطينيين، كمـا 

قض مــــع العــــودة بحثــــوا فكــــرة العــــودة الجزئيــــة واســــتخدام الحــــق الفــــردي المطلــــق بــــالعودة بمــــا ال يتنــــا
الجماعية، داعين إلى إنشاء صندوق لتمويل العائدين وتسهيل عـودتهم وتـوفير مصـادر دخـل لهـم فـي 

 فلسطين.
واعتبــروا أن مــا يجــري فــي وكالــة األمــم المتحــدة لغــوث وتشــغيل الالجئــين الفلســطينيين "أونــروا" تحــت 

اف علـــى القـــرار األممـــي )رقـــم عنـــوان العجـــز المـــالي هـــو محاولـــة لــــ "تصـــفية قضـــية الالجئـــين وااللتفـــ
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ــــة المطروحــــة 194 ــــول الدولي ــــين الفلســــطينيين لتقبــــل الحل ــــة ضــــغط علــــى الالجئ (، واســــتخدامها كورق
 بخصوص توطينهم وتخليهم عن حق العودة".

وطالب المشاركون في الورشة، بالتحرك السياسي الستصدار قرار أممي لتثبيت موازنة "أونروا"، أسـوة 
 رهن التبرعات والمنح الطوعية للدول. إبقائهالمتخصصة وعدم بغيرها من الوكاالت ا

 10/8/2015قدس برس، 

 
 دوالر مليون 100لتوفير  : هناك جهات دولية تبذل جهودا  "أبو حسنة" .42

لحل أزمة  إيجابيهونروا في قطاع غزة عدنان أبو حسنة، وجود مؤشرات األأكد المتحدث باسم وكالة 
أبو حسنة في حديث صحفي، "أن هناك جهات دولية لم يسمها تبذل  وأوضح. العجز المالي لألونروا
 مليون دوالر، من أجل إنقاذ الفصل الدراسي الجديد المهدد بالتأجيل". 100جهودًا حثيثة لتوفير 
في غزة ساندرا ميشيل، جددت تأكيدها على صعوبة إدارة األزمة المالية  األونرواوكانت نائبة مفوضة 

الدول المانحة باإليفاء  "ميشيل"وطالبت  بسبب قلة الدعم المقدم من قبل المانحين. في وكالة األونروا
 لتكون قادرة على تحمل مسئوليتها تجاه الالجئين الفلسطينيين. "األونروا"بالتزاماتها تجاه 

 10/8/2015، فلسطين أون الين

 
 كنائسلدعوته إلحراق  "الهافا"الفاتيكان يطالب بتوجيه التهم لزعيم منظمة  .43

أن مؤسسة حراسة األرض المقدسة الفرنسيسكان  "يسرائيل هيوم" و"هآرتس"ذكرت صحيفتا هللا: رام 
المستشار القضائي  إلىالمسؤولة من قبل الفاتيكان عن المقدسات المسيحية في إسرائيل توجهت 

 "الهافا"مة للحكومة يهودا فاينشتاين والنائب العام للدولة شاي نيتسان وطالبت بتقديم رئيس منظ
 اليمينية بنتسي غوفشتاين بعد إعالن دعمه إلحراق الكنائس.

 في رسالته الى نيتسان وفاينشتاين أن تصريحات غوفشتاين وادعى محامي المؤسسة فريد جبران
تحرض على العنصرية في ظروف خطيرة. ولذلك يتحتم على المستشار تفعيل صالحياته وتقديم "

 ."هالئحة اتهام ضده وضد شركائ
 11/8/2015، لندن، القدس العربي

 
 على غزة" إسـرائيل"انتقد حرب  كندياستقالة مسؤول  .44

 اسـتقالته كندا، قدمقراطي الجديد المعارض في و اوتاوا مورجان ويلدون، أحد قيادات الحزب الديمبترا: 
جومــا ســتيفين هــاربر هامــن الحــزب بعــد شــن حــزب المحــافظين الحــاكم برئاســة رئــيس الــوزراء الكنــدي 
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حــول الحــرب  االجتمــاعيعليــه بســبب تعليقــات كــان أدلــى بهــا العــام الماضــي علــى مواقــع التواصــل 
 اإلسرائيلية على قطاع غزة.

الفيدراليـة التـي انطلقـت حمالتهـا رسـميا قبـل أيـام  االنتخابـاتوسحب ويلـدون ترشـيحه عـن الحـزب فـي 
لـم يعـد ويلـدون يظهـر علـى الموقـع في منطقة كيـنجس هـانتس، بمقاطعـة نوفاسكوتشـيا الكنديـة، حيـث 

 الرسمي للحزب.
 الفـيس بـوكوكان ويلدون وصـف الحـرب اإلسـرائيلية علـى قطـاع غـزة بأنهـا جريمـة حـرب وكتـب علـى 

لكـن رد الفعـل الصـامت  ،ال أتفق مع البريطاني جورج جاالوي في كـل مـا يقولـه: "قائال 2014 أبفي 
لغـرب، فـإذا هـاجم فلسـطيني فـإن السياسـي مـن حـزب للهجوم على غزة يدل على الكيـل بمكيـالين فـي ا

 ."المحافظين سوف يأخذ موقفا معاكسا وسيكون رد الفعل هائال
، "أشــعر بخيبــة أمــل فــي الديمقراطيــة الكنديــة اليــوم" :قــال ويلــدون االســتقالةوفــي أول تعليــق لــه علــى 

 مؤكدا أن ما حدث تشويه قام به حزب المحافظين المنافس.
 11/8/2015الدستور، عمان، 

 

 دوالر لبدء العام الدراسي مليون 101"األونروا":  .45
أعلن المفوض العام لوكالة األونروا بيير كرينبول أن الوكالة "لن تبدأ العام الدراسـي  :نادية سعد الدين

مليون دوالر أميركي بالكامل، لضـمان اسـتمرار العـام الدراسـي بـدون  101على الجديد إال إذا حصلت 
ال، في تقرير خاص وجهه إلى أمين عام األمم المتحدة بان كي مون عن الوضع المالي وق انقطاع".

للوكالة، إنه "مـا لـم تتلـق الوكالـة التمويـل الـالزم لتغطيـة العجـز فـي ميزانيتهـا العامـة، بحلـول منتصـف 
م الشـــهر الحـــالي، فـــإن األزمـــة الماليـــة قـــد تجبـــر الوكالـــة علـــى تعليـــق خـــدماتها التعليميـــة إلـــى أن يــــت

 الحصول على المبلغ كاماًل".
مــن جهتــه، مضــى مفــوض عــام الوكالــة فــي تبريــر قــراره المتعلــق بالعــام الدراســي، باإلحالــة إلــى حاجــة 

ـــروا"  ـــذي يمثـــل رواتـــب العـــاملين فـــي برنـــامج التعلـــيم لــــ""األون تمويل مناســـب لســـّد عجزهـــا المـــالي، وال
وأوضــح أن "نســبة التمويــل  بعــة أشــهر قادمــة".مدرســة لفتــرة أر  700والتكــاليف التشــغيلية إلدارة حــوالي 

فقــــط، مــــا دفــــع الوكالــــة للتقليــــل مــــن قيمــــة واســــتمرار  % 37الخــــاص بالمناشــــدة إلقلــــيم ســــورية بلغــــت 
 المساعدات المالية التي توزع على الالجئين الفلسطينيين هناك، والذين يعيشون ظروفًا صعبة جدًا".

"الالجئـين الفلسـطينيين مـن سـورية والموجـودين فـي كـل ولفت إلى أن هذا األمر ينطبـق، أيضـًا، علـى 
من األردن ولبنان، حيث لم يعودوا يتسلمون المساعدات المخصصة للسـكن، مـا يـؤثر علـى العـائالت 

 التي ال تملك الوسائل لتأمين المسكن المالئم".
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 %46إال علـى  أما "مناشدة الطوارئ الخاصة باألراضي الفلسطينية المحتلة للعام الحالي، فلم تحصـل
ــة تعهــدات بقيمــة  منهــا فقــط  %70مليــون دوالر، تــم اســتالم  227مــن التمويــل فقــط، فيمــا تلقــت الوكال

مليون دوالر قيمة المناشدة الخاصة بإعمار قطـاع غـزة التـي تـم  720كتبرعات مالية فعلية، من أصل 
 اإلعالن عن الحاجة الملحة إليها"، بحسب كرينبول.

 11/8/2015الغد، عمان، 
 

اني ة عن  "إسرائيل"مسؤول ملف  األسر  في حماس موسى دودين: حماس لن تمنح  .46 معلومات مج 
 مصير أسراها في غز ة

أّكد عضو المكتب السياسّي لحماس ومسؤول ملّف األسرى والشهداء والجرحى : عدنان أبو عامر
ثالث إللزامها  فيها موسى دودين للمونيتور أّن حماس سوف تطلب ضمانات من إسرائيل عبر طرف

بشروط صفقة التبادل المقبلة، وعدم إفساح المجال أمامها للتنّصل من أّي التزامات تّم االتّفاق في 
 شأنها، ولن تقّدم أّي معلومات مّجانّية إلى إسرائيل من دون دفع أثمان إلى حماس، لم يفصح عنها.

عامًا في  18جنوب الضّفة الغربّية، عامًا، وهو من مدينة الخليل  42قضى دودين، البالغ من العمر 
، بتهمة تنفيذ عدد من العملّيات المسّلحة ضمن كتائب 2011و 1993السجون اإلسرائيلّية بين عامي 

صابة البعض  عّز الدين القّسام، الجناح العسكرّي لحماس، وقتل عدد من الجنود اإلسرائيلّيين وا 
 7ائيل بالسجن المؤّبد مدى الحياة، قضى منها افآخر، وتنظيم خاليا مسّلحة، حيث حكمت عليه إسر 

، وتم إبعاده إلى قطر بقرار 2011سنوات في زنزانة انفرادّية في مرات متقطعة، ثم أطلق سراحه عام 
من إسرائيل، التي رفضت بقاءه في مسقط رأسه مدينة الخليل بالضفة الغربية خشية عودته لالنخراط 

 في العمليات المسلحة ضد إسرائيل.
ي خالل مقابلة حصرّية مع "المونيتور" من الدوحة، رفض دودين، وهو ويعتبر من المقّربين من ف

رئيس المكتب السياسّي لحماس خالد مشعل، االّتهامات اإلسرائيلّية لألسرى المحّررين باالنخراط في 
ّيين ضّد عملّيات فدائّية مسّلحة في الضفة الغربية، على الرغم من أّن ذلك حّق لكّل الفلسطين

االحتالل اإلسرائيلّي، مشيرًا إلى أّن تهاون إسرائيل الحالي يعكس انخفاضا في قيمة جنودها، وأن 
موقفها االنتهازي تجاه جنودها من شأنه أن يخفض المعنويات ويساعد حماس في المواجهة المسلحة 

 القادمة.
فاوض المقبل في صفقة التبادل لم ينف دودين صّحة األنباء التي تحّدثت عن تشكيل حماس طاقم الت

مع إسرائيل أو يؤّكدها، معتبرًا تسريب هذه األخبار جزءًا من حرب األعصاب التي تديرها إسرائيل 
ضّد حماس، لكّن الحركة متنّبهة إلى ذلك، وهي ليست مضطّرة إلى التجاوب مع أّي تخمينات 
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لسابقة، وتفهم جّيدًا العقلّية األمنية إسرائيلّية، ألّن حماس استفادت كثيرًا من مفاوضات الصفقة ا
 اإلسرائيلّية.

 
المونيتور: في أواسط تم وز/يوليو، ذكر رئيس المكتب السياسي  لحماس خالد مشعل، أن  إسرائيل 
طلبت تسليم رفات جنود إسرائيلي ين، ومستوطنين دخلوا طوعا  إلى غز ة. كم لد  حماس من 

 حياء أم أمواتا ؟اإلسرائيلي ين جنودا  أم مستوطنين، أ
بالفعل، وصلنا الطلب اإلسرائيلّي عبر أحد الدبلوماسّيين، أراد تحريك ملّف األسرى  دودين:

اإلسرائيلّيين لدى حماس. وفي هذا اإلطار، كان رّد الحركة واضحًا على لسان رئيسها مشعل، أّن 
، وليست هناك 2014 يوليو 20حماس لم تعترف إاّل بأسر الجندّي اإلسرائيلّي شاؤول آرون في 

معلومات من دون أثمان، وفي حال رغبت إسرائيل في معرفة المزيد من المعلومات، عليها الوفاء 
، واإلفراج عن كّل من أعادت 2011بالتزاماتها التي تنّصلت منها في صفقة وفاء األحرار في عام 

 اعتقالهم، وبعد ذلك يمكن الحديث عن صفقة جديدة.
هذه الصفقة، فهذا أمر خاضع إلى الجّهة المختّصة في المؤّسسة العسكرّية في أّما حول اإلعداد ل

حماس، وبالتأكيد ال يوجد ما يدعو القيادة السياسّية في الحركة في المرحلة الحالّية إلى الطلب من 
 هذه الجهة العسكرية في حماس اإلفصاح عن أّي معلومة تخّص األسرى اإلسرائيلّيين.

 
ا تتحف ظ حماس على الكشف عن مصير اإلسرائيلي ين الذين في حوزتها، وما هي المونيتور: لماذ

 مطالبها للكشف عنهم؟
تحّفظنا عن اإلدالء بأّي معلومات تخّص األسرى اإلسرائيلّيين لدى حماس، نابع من  دودين:

حّقهم فظائع المصلحة اإلنسانّية العليا لألسرى الفلسطينّيين، الذين يمارس االحتالل اإلسرائيلّي في 
يومّية في سجونه التي باتت تشبه المقابر، ويتّم التنكيل بهم في كّل مّرة تأسر حماس جنودًا 
إسرائيلّيين. لذلك، فإّن دافعنا األساسّي في كّل ما يتعّلق بمعلومات عن األسرى اإلسرائيلّيين هي 

معلومة بال ثمن، وأعتقد أّن مصلحة أسرانا الفلسطينّيين في السجون اإلسرائيلّية، ولن ندلي بأّي 
صرارنا في هذا الموضوع خالل الصفقة السابقة في   .2011االحتالل اإلسرائيلّي جّرب عزيمتنا وا 

أّما مطالبنا، فلن نعلنها قبل بدء مفاوضات صفقة التبادل، لكّننا بالتأكيد أثبتنا في الصفقة الماضية 
 خّيب ظّنهم.أّننا عند حسن ظّن أسرانا وشعبنا وأّمتنا، ولن ن
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سرائيل؟ ومن هم الوسطاء  المونيتور: هل يمكن القول إن  صفقة التبادل بدأت عملي ا  بين حماس وا 
 فيها؟

مارس االحتالل اإلسرائيلّي في الصفقة الماضية حرب أعصاب على األسرى الفلسطينّيين  دودين:
كل شبه يومّي، ومنها وذويهم في محاولة منه للضغط على حماس، عبر تسريب أخبار كاذبة في ش

أّن هناك مفاوضات تجري، وهناك صفقة وشيكة، وكّل ذلك من أجل خلق أجواء ضاغطة على 
الحركة لتخفيض سقفها، لكّنه وصل إلى قناعة في النهاية أّن حماس المحّملة بآمال آالف األسرى 

ك نهيب بالجميع عدم وعائالتهم غير قابلة للضغط في هذا الموضوع، لكّنه اليوم يعيد الكّرة، ولذل
 االستناد إلى أّي معلومات ليست من المصادر الرسمّية لحماس.

أؤّكد هنا أّنه ال توجد أّي مفاوضات تبادل في المرحلة الحالّية، ما دامت عائالت المفقودين 
وقعوا اإلسرائيلّيين لم تدرك حقيقة أّن دولتها تستخدم أبناءها وقودًا لحروبها، وهي مستعّدة لقتلهم إذا 

في األسر، وبيعهم إذا لم يتحّرك ذووهم لمعرفة مصيرهم، وقد أثبتت كّل التجارب الماضية أّن 
حكومات االحتالل اإلسرائيلّي لم تحّرك هذا الملّف إاّل بعد تحريك عائالتها للشارع، وثبت لهذه 

 العائالت أّن الحكومة غّررت بها سنوات عّدة.
 

ن  حماس شك لت طاقم التفاوض، هل يمكن الحديث عن أسماء المونيتور: خرجت تسريبات تقول إ
 الطاقم؟
تقف خلف معظم التسريبات في هذا الموضوع مصادر إسرائيلّية أو صحافة صفراء، والعدّو  دودين:

اإلسرائيلّي يلجأ إلى إطالق هكذا إشاعات ألسباب متعّددة منها: نشر بعض األسماء الكبيرة من أجل 
هذا الملّف وقربها منه وتأثيرها فيه، ومحاولة استثارتها لإلدالء بمعلومات، تحديد مدى بعدها عن 

وتحريك المياه الراكدة في الموضوع عبر إثارة بلبلة وضبابّية في هذا الملّف، والمؤّسسة األمنية في 
 حماس واعية لذلك، وتتعامل مع الموضوع بحرفّية ومهنّية.

مة، وما نستطيع قوله في اختصار، إّن الحركة لم فّضلت حماس الصمت، وعدم إعطاء أّي معلو 
تعلن عن طاقمها للتفاوض عبر وسطاء، لكّننا لن نترّدد في إعالن الطاقم المختّص بذلك في حال 
اقتضت الضرورة، ولسنا في حاجة إلى مساعدة بعض الصحف اإلسرائيلّية لمعرفة من يستطيع أن 

 يحمل أعباء هذا الملّف داخل حماس.
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يتور: ما هو السقف األقصى الذي ترغب حماس في الوصول إليه من صفقة التبادل، بمعنى المون
 ما هو العدد الذي تريد حماس أن تطلق سراحه من األسر  الفلسطيني ين؟

، السقوط األخالقّي لدولة االحتالل 2014من أبرز ما أّكدته حرب غّزة األخيرة في عام  دودين:
ئيلّية، فهي تقّدس الجندّي اإلسرائيلّي إذا كان يحمل السالح، ويقاتل وللمؤّسسة العسكرّية اإلسرا

لتحقيق أطماع الساسة اإلسرائيلّيين ومصالحهم، لكّن إسرائيل مستعّدة لقتله أثناء وقوعه في األسر، 
 ونسيانه سنوات طويلة إذا أصبح أسيرًا بالفعل.

ة المتبلورة أخيرًا لجنودها، ومفادها أّن بصراحة، تراقب حماس نظرّية المؤّسسة الصهيونّية العسكريّ 
"الجندّي مالك إذا حمل السالح، شيطان إذا وقع في األسر". ونعتبر أّن هذه االنتهازّية التي تتعامل 
بها المؤّسسة السياسّية والعسكرّية اإلسرائيلّية في التعامل مع جنودها تشّكل ضربة مؤلمة لمعنوّيات 

نظومة األخالقّية للمؤّسسة السياسّية والعسكرّية، ونحن متيّقنون أّننا جيش االحتالل، وتفّككًا للم
سنحصد ثمار ذلك في المواجهة العسكرّية األولى المقبلة مع الجيش، في ظّل نظرّية التفّوق 

 األخالقّي التي تحملها المقاومة الفلسطينّية في الحرص على مقاتليها وأسراها.
 

رين عن تنفيذ عملي ات مسل حة في المونيتور: صدرت ات هامات إسرا ئيلي ة بمسؤولي ة األسر  المحر 
رون  الضف ة الغربي ة. كيف ترد  عليها؟ وكيف تصف تعامل الدول التي يقيم فيها األسر  المحر 

 معهم؟ هل هناك حري ة حركة داخلها، ال سي ما تركيا وقطر؟
شريف أن يمارس المقاومة ضّد االحتالل ال بّد من التأكيد أّنه من حّق كّل فلسطينّي حّر و  دودين:

اإلسرائيلّي. وهذا حّق طبيعي مكفول للشعوب المحتلة، سواء كان المقاوم أسيرًا محّررًا أم طالبًا أم 
 عاماًل.

ولذلك، فإّن إقحام فكرة عدم مقاومة االحتالل من قبل األسرى المحّررين التي يحاول االحتالل 
لفلسطينّيين مسألة مرفوضة من حيث المبدأ، ألّنها محاولة لتكبيل اإلسرائيلّي اختالقها، في وعي ا

األسرى الذين أفرج عنهم في صفقة التبادل بقيود مشابهة لمن أفرج عنهم في المفاوضات السياسّية 
سرائيل، وتطبيق هذه القيود على أّي صفقة تبادل مقبلة. وكّل ذلك لن  بين السلطة الفلسطينّية وا 

كانت تشترط إسرائيل على األسرى الفلسطينيين الذين تطلق سراحهم بموجب ينطلي علينا، حين 
 المفاوضات مع السلطة الفلسطينية أن يوقعوا على تعهدات خطية بعدم العودة للعمل المسلح.

أؤّكد هنا أّن كّل ما تّم ترويجه حول مشاركة األسرى المحّررين من تركيا وقطر في عملّيات فدائّية 
روايات مختلقة من االحتالل اإلسرائيلّي وأطراف في السلطة الفلسطينّية، وأقصى غير صحيح، وهي 

ما في الموضوع أن يكون بعض األسرى المحّررين أوصلوا مبالغ مالّية إلى عائالت محتاجة من 
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أهالي الشهداء والجرحى واألسرى، ثّم استغّلها االحتالل وبعض المغرضين إلحراج الدول المستضيفة 
 ن، التي عاملتهم بمسؤولّية كبيرة بما يتناسب مع تاريخهم وشرف قضّيتهم.للمحّرري

 
المونيتور: هل ستقبل حماس في صفقة التبادل المقبلة بإبعاد أسر  فلسطيني ين خارج الضف ة 

 الغربي ة، إلى قطاع غز ة أو الدول العربي ة مثال ؟
هذه الحملة المسعورة التي تشّنها  قبل اإلجابة عن هذا السؤال، علينا التساؤل: ما سرّ  دودين:

إسرائيل ضّد األسرى المبعدين، ما دام أّنها أصّرت على إبعادهم خارج فلسطين؟ نحن نعرف عقلّية 
 العربّي الجّيد هو العربّي المّيت".“إن المؤّسسة األمنية الصهيونّية التي تقول 

صفقة السابقة في الضّفة الغربّية توقيع لقد كّنا مقتنعين بأّن بقاء بعض األسرى الفلسطينّيين في ال
على قرار اغتيالهم، ألّن إسرائيل ستصّفي معهم الحساب بأثر رجعّي، ألّنهم أوجعوا االحتالل 
بعملّيات فدائّية مدّوية، وأصابوه في مقتل، ولذلك تّمت فكرة إبعادهم بموافقة األسير، وبتقدير مهنّي 

ماس، انطالقًا من مقاربة مفادها أّن بقاء هؤالء األسرى ومدروس من خالل المؤّسسة األمنية في ح
في ساحة المقاومة بغّض النظر عن مكان تموضعهم الجغرافّي، وقدرتهم على التكّيف والعمل في 

 أسوأ الظروف، أفضل من أن يظلوا هدفا سهال لالحتالل اإلسرائيلّي في الضّفة الغربّية.
يلّي بأّي صفقة تبادل مقبلة، فإّن حماس ستطلب ضمانات وتحّسبًا لعدم التزام االحتالل اإلسرائ

واضحة من إسرائيل عبر طرف ثالث، وكّل االتهامات التي تثار حول إبعاد األسرى الفلسطينّيين 
خارج األراضي الفلسطينية، هي إّما كيدّية نابعة من أطراف فلسطينّية مفلسة من خيار تحرير 

السابقة، ألن هذه األطراف عجزت عن إطالق سراح األسرى، األسرى، وتحاول تبهيت صفقة التبادل 
وال تريد أن تمنح حماس إنجازًا وطنيًا، أو أطراف بريئة ساذجة تدفعها العاطفة، وال تحبذ نفي األسرى 
خارج بالدهم بعيدًا عن عائالتهم، لكنها ال تدرك غايات هذا الخيار االستثنائّي وأبعاده األمنية، 

سرى بإبقائهم بعيدًا عن المالحقة اإلسرائيلية، حيث اعتقلت إسرائيل في يونيو وحرصه على حياة األ
العشرات ممن أطلق سراحهم في الصفقة السابقة ممن بقوا داخل الضفة الغربية، فيما بقي من  2014

 تم إبعادهم طلقاء أحرارًا.
 10/8/2015المونيتور، 
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 مفاجأة أيلول .. عقد المجلس الوطني .47

صريهاني الم  
يردد الرئيس منذ فترة بأنه سيتخذ قراًرا مصيرًيا ومفاِجًئا في شهر أيلول القادم، واحتار المراقبون 
والمتابعون بماهية هذا القرار، فهل سيكون تقديم استقالته، أو حل السلطة، أو تغيير شكلها ووظائفها 

ها، أو وقف التنسيق األمني، والتزاماتها لتنسجم مع االعتراف الدولي وتنصل إسرائيل من التزامات
وتنفيذ قرارات اجتماع المجلس المركزي األخير، أو أن ما في جعبة الرئيس هو دعوة المجلس 

 الوطني إلى االنعقاد.
المفترض أن تُبحث القضايا المصيرية والجوهرية بشكل جماعي ومؤسسي وبمشاركة شعبية قبل 

بحيث يتحمل الجميع المسؤولية عن إقرارها وتنفيذها،  اتخاذ القرارات بشأنها حتى يتم االستعداد لها،
 ال أن يتم التعامل معها كألغاز ومفاجآت.

قبل التوقف أمام ذلك، سنشير إلى ما تردد عن مقاطعة الجبهتين "الشعبية" و"الديمقراطية" 
فية الجتماعات اللجنة التنفيذية، األمر الذي ثبت عدم صحته، مع تأكيد اعتراض الجبهتين على كي

دارة األمور بصورة فردية في اللجنة التنفيذية، ما يسبب إزعاًجا يفرض التعامل معه  اتخاذ القرار وا 
 قبل تصاعده.

بصرف النظر عّما سبق، فإن هذا العام شهد توتًرا في العالقات داخل اللجنة التنفيذية جّراء تهميشها 
 الفلسطينية. المترافق مع تزايد المخاطر والتحديات التي تهدد القضية 

تفاقم الوضع بعرض مشروع قرار على مجلس األمن في نهاية العام الماضي من دون عرضه على 
اللجنة التنفيذية، خصوًصا بعدما تبين أنه ينتقص من الحقوق الوطنية المتضمنة في القانون الدولي 

 ر.وقرارات األمم المتحدة وفي قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحري
ورًدا على ذلك، هدد بعض الفصائل اليسارية بعدم حضور اجتماعات ما تسمى "القيادة الفلسطينية" 
التي يشارك فيها أكثر من خمسين شخًصا، ما أدى إلى االستجابة لطلبها، إذ عادت اللجنة التنفيذية 

 " لالجتماع.لتعقد اجتماعاتها بصورة منفصلة إلى حين وقوع "جريمة دوما" فتمت دعوة "القيادة
وتكررت القصة في عدم تطبيق قرارات المجلس المركزي األخير، التي نّصت على "وقف التنسيق 
األمني وا عادة النظر في العالقة مع سلطات االحتالل"، في وقت تعّمق فيه التنسيق األمني بعد 

 ."جريمة دوما" في محاولة الحتواء ردود األفعال الفلسطينية ومنع اندالع انتفاضة
وزادت الطين بلة األخبار عن لقاء مؤكد بين عريقات وسيلفان شالوم، المسؤول عن المفاوضات في 
الحكومة اإلسرائيلية، للبحث في كيفية استئناف المفاوضات وأمور أخرى من دون إعالم اللجنة 
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اف التنفيذية، التي يشكل عقدها خروًجا عن قرارات اإلجماع الوطني التي وضعت شروًطا الستئن
 المفاوضات.

ما سبق يدل داللة قاطعة على أن هناك خلاًل جوهرًيا في آلية صنع القرار، إذ يتخذ بشكل فردي، 
ذا اُتخذ بشكل جماعي ولم يكن متوافًقا مع السياسة المعتمدة ال يصار إلى تطبيقه، ما يجعل  وا 

كل دورها منذ توقيع المؤسسة تغيب أكثر وتأخذ معها ما تبقى من دور للمنظمة التي تقّزمت وتآ
"اتفاق أوسلو" وتأسيس السلطة التي أصبحت مركز الثقل على حساب المنظمة، بالرغم من أنها 
جاءت كسلطة حكم ذاتي محدود ومقيدة باشتراطات والتزامات ال تجعل بإمكانها تمثيل مصالح 

 الشعب الفلسطيني وتطلعاته وحقوقه.
د اجتماعات اللجنة التنفيذية بصورة منفصلة أو إن جوهر الخلل ال يعود إلى عقد أو عدم عق

نما يكمن في أن اللجنة التنفيذية ومعها كل  بتعويمها في إطار القيادة الفلسطينية على أهمية ذلك، وا 
مؤسسات المنظمة )المجلسين الوطني والمركزي( تقادمت وترهلت وتآكلت شرعيتها بعد مرور 

وتجديدها، فمتوسط عمر أعضاء المجلس الوطني ال عشرات السنوات من دون إصالحها وتغييرها 
يقل عن سبعين عاًما. واستمرت مؤسسات المنظمة بالرغم من فقدانها الشرعية وفشل الطريق الذي 

 سارت فيه. 
فمصادر الشرعية كما هو معروف إما صناديق االقتراع، أو المقاومة المستندة إلى البرنامج الوطني 

موحدة، والمنظمة فقدت شرعيتها لعدم إجراء االنتخابات،  استراتيجيةالمتفق عليه والمنبثق عنه 
 وتخليها عن المقاومة، وتقديمها للتنازالت عن برنامج اإلجماع الوطني سيًرا وراء إنجاح المفاوضات.

لقد فقدت مؤسسات المنظمة الشرعية مع أن المنظمة ال تزال شرعية معترًفا بها فلسطينًيا وعربًيا 
نما معرضة للضياع إذا استمرت مؤسسات المنظمة ودولًيا، و  لكن هذه الشرعية لن تبقى إلى األبد، وا 

 غائبة ومغيبة ولم تستوعب التطورات والحقائق الجديدة. 
فقد أثبتت االنتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية التي جرت منذ تأسيس السلطة وحتى افآن حدوث 

لعام الفلسطيني وأوزان القوى وأدوارها، فلم تعد "فتح" التي قادت تغييرات حاسمة على اتجاهات الرأي ا
مسيرة النضال الفلسطيني طوال عشرات السنين ومعها بقية فصائل منظمة التحرير تملك األغلبية 
الكبيرة والمستقرة التي تمنحها حق القيادة، بل أخذت "حماس" تنافسها إلى حد حصولها على أغلبية 

يعي، وهذا يدل على أن مؤسسات المنظمة لم تعد تمثل غالبية الشعب مقاعد المجلس التشر 
الفلسطيني، ما يستدعي إما إجراء انتخابات للمجلس الوطني حيثما أمكن، أو تجديد عضوية المجلس 
الوطني وتشكيل مجلس وطني جديد بالتوافق، بما يعكس التغييرات ويلبي االحتياجات واألولويات 

 يف السياسي.ويمثل مختلف ألوان الط
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في هذا السياق تأتي األنباء التي تشير إلى أن الرئيس وأوساًطا قيادية نافذة يدرسون فكرة دعوة 
المجلس الوطني إلى االنعقاد، بمشاركة عضويته القديمة مضاًفا إليها أعضاء المجلس التشريعي، أو 

 بتشكيل مجلس وطني بالطريقة السابقة وفًقا لنظام المحاصصة.
 سبق، هناك أسئلة تطرح نفسها بقوة: إزاء ما 

السؤال األول: ما عالقة ما نّص عليه "اتفاق القاهرة" وملحقاته حول قيام "لجنة تفعيل المنظمة" بلعب 
دور اإلطار القيادي المؤقت لفترة مؤقتة ليقوم بمهمات، أهمها التحضير إلجراء انتخابات المجلس 

 الوطني وتشكيل مجلس وطني جديد؟
ة إلى عقد المجلس الوطني القديم، خصوًصا من دون توافق وطني على ذلك، تمثل تجاوًزا إن الدعو 

نما تؤدي إلى تعميقه أكثر.  التفاق المصالحة، وتبقي القديم على قدمه وال تشكل مخرًجا من المأزق وا 
، وفي حال دعوة المجلس القديم ورفضت "حماس" و"الجهاد"، وربما غيرهما من الفصائل، المشاركة

وهذا محتمل جًدا: فهل سيتم المضي بالدعوة حتى النهاية مع مخاطر عدم توفير النصاب السياسي 
 74والقانوني، وبحجة أن "حماس" ستكون مدعوة للحضور بثقلها في المجلس التشريعي، إذ لديها 

 نائًبا هم تلقائًيا أعضاء المجلس الوطني؟
سياسية التي تقف وراء دعوة المجلس الوطني إلى السؤال الثاني )وهو األهم(: ما هي األغراض ال

لى أين يريد الشعب الفلسطيني  االنعقاد: هل هي البحث في: أين تقف القضية الفلسطينية افآن، وا 
إيصالها وكيف )وهذا هو الطبيعي والمطلوب(؛ أو جعل المؤسسات الفلسطينية أكثر طواعية مما هي 

 والمحاور؟عليه افآن وتقديم ترضيات لبعض األشخاص 
إحياء مؤسسات المنظمة التي دخلت العناية المشددة منذ أوسلو هو المدخل الطبيعي إلعادة بناء 
الحركة الوطنية والتمثيل وا عادة تعريف المشروع الوطني، من خالل تشكيل مجلس وطني جديد يمثل 

تشكيل مجلس تأسيسي الشعب الفلسطيني قواًل وفعاًل، وحتى يتم ذلك ال بد من خطوة تمهيدية تتمثل ب
-100يمكن أن يكون هو اإلطار القيادي المؤقت المتفق عليه، مع ضرورة توسيعه ليصل إلى )

( عضًوا، بما يضمن توسيع تمثيل مختلف التجمعات واألطياف والقطاعات، خصوًصا المرأة 150
 والشتات والشباب.

يطة أن يتم التوافق الوطني عليها، أو األخذ باقتراحات أخرى مطروحة سابًقا أو يمكن أن ُتطَرح شر 
التي ستبقى  -بحيث يقوم هذا المجلس التأسيسي الذي ال يتجاوز أو يلغي أو يستبدل المنظمة 

ببلورة عقد اجتماعي )ميثاق وطني( يحفظ الرواية  -المرجعية إلى حين تشكيل مؤسساتها من جديد 
ل على أساس برنامج الحد األدنى والقواسم والحقوق التاريخية، ويوفر إمكانية للعمل السياسي الفاع

المشتركة، ويحدد األسس واألهداف والقيم وقواعد العمل وأشكال النضال األساسية، ليصار بعد ذلك 
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إلى تشكيل مجلس وطني جديد باالنتخاب حيثما أمكن، والتعيين بالتوافق عند تعذر االنتخاب، ولكن 
نظام المحاصصة الفصائلي المعتمد سابًقا، بحيث يجري باالستناد إلى معايير موضوعية بعيًدا عن 

االختيار ضمن آليات جديدة، على سبيل المثال يمكن أن يقوم كل تجمع باختيار ممثليه، ويتم إحياء 
اللجان واالتحادات الشعبية والنقابات المهنية عبر االنتخابات وبصورة تضم أفرًعا لها في جميع 

 أماكن تواجد الشعب الفلسطيني.
 11/8/2015، األيام، رام هللا

 
 بال دولة القيادةحماس..  .48

 فايز الفايز
ال تزال األوساط السياسية واإلعالمية العربية خصوصًا الفلسطينية منشغلة بالتباكي على جريمة 
صابة أخويه ووالدته أثناء نومهم  إحراق عائلة الشهيد الفلسطيني الطفل علي دوابشة والحقا والده، وا 

بقرية دوما على يد مجموعة من اإلرهابيين اليهود، ورغم بشاعة الجريمة التي تمثل  في منزلهم
"الطبيعة اليهودية الصهيونية" فإن قطاع غزة المحاصر حتى اليوم شهد طيلة سنوات آالف الحوادث 
حراق األطفال والنساء والعائالت داخل بيوتهم، جراء القصف الصاروخي والمدفعي  المشابهة لقتل وا 

مباشر من قبل جيش االحتالل الصهيوني، ولكن الفرق أن غزة فيها قيادة تدعى حماس تأخذ الثأر ال
بأي طريقة من القاتل الصهيوني، فيما في الضفة الغربية هناك "قادة بال قيادة" ال يملكون إال العويل 

 والتهديد اللفظي والتهويل.
تح كثيرا، رغم االبتسامات المطاطية التي حماس، التي ال يحبها الرئيس محمود عباس وال قيادة ف

يحاول الجميع إظهارها خالل االجتماعات، تشكل قلقا كبيرا لدى القيادة السياسية والعسكرية 
اإلسرائيلية، وهم يحاولون إفشال أي عملية مصالحة تسعى لها حماس مع قيادة فتح، أو مع أي 

ن أي مبرر واضح أو تهديد سياسي وأمني طرف من األطراف العربية التي تناصب حماس العداء دو 
معلن، لهذا شهدت حماس خالل العقد الماضي حصارا سياسيا وماليا كبيرا من غالبية األنظمة 
العربية عدا دولة قطر التي واجهت اتهامات مضحكة من قبل بعض األنظمة بأنها تدعم حماس 

مة دون أن يكشف قناعه ليظهر الوحش عالنية، فيما كان النظام السوري ال يزال يبيع بضاعة المقاو 
خالل الثورة، ولهذا اضطرت حماس إلى التعامل مع إيران لتأمين التمويل المالي والدعم العسكري 

 الالزم للدفاع عن أرض غزة وشعبها، وضمان بقائها جدارا صلبا في وجه االحتالل اإلسرائيلي.
فعليا كليبيا والعراق واليمن وسوريا وتحولت اليوم وبعد أن انهار عدد من الدول العربية وأنظمتها 

أراضيها إلى ساحات حرب مزدوجة، دون أي إمكانية لمن يدعون حكمها بالسيطرة عليها، تبقى 
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حركة حماس تمثل القيادة الحكيمة والمحترفة سياسيا وعسكريا لقطاع غزة الذي يعادل بمساحته 
كة الدفاع عن األرض واإلنسان ضد الوحشية وسكانه مساحة وسكان بعض الدول العربية، وتقود معر 

واإلرهاب اإلسرائيلي الممنهج، رغم الخالف بينها وبين بعض األنظمة العربية، فيما الشريك الوطني 
في الضفة الغربية ال يملك من أمره شيئا، حتى تحول إلى مدير منطقة، يسير األعمال اليومية، بينما 

ة تهديدا فاضحا للمجاهدين والثوار والوطنيين الذين يقاومون يشكل قادة األجهزة األمنية في السلط
 االحتالل.

من هنا يبدو األمر أكثر طرافة محزنة، مابين قيادة حماس التي ال تشكل فعليا قيادة دولة، وما بين 
دارة أمور الدولة، فإما سقطت ضحية الثورات أو نخرها الفساد  قيادات دول فشلت في الحكم وا 

لعجز السياسي، أو تحولت إلى الحكم العسكري الباطش، وسخرت القضاء واإلعالم والمديونية وا
والسياسة وحتى التعليم ضد خصومها ومعارضيها، وما يجمع هؤالء جميعا هو مناصبتهم العداء 

 لحركة حماس وقادتها واعتبارهم إرهابيين.
الد مشعل قيادته لها كقائد إن حركة حماس عادت لتثبت وجودها وقوتها السياسية، فقد مثل السيد خ

حكيم محترف، فهو بات يمتلك ألق الزعامة بسبب الكاريزما التي يتمتع بها، فحضوره طاغ في 
المشهد السياسي وهو يعتمد فلسفة متميزة في طروحاته السياسية فيما يخص الصراع الفلسطيني 

مركز األول كأكثر القيادات اإلسرائيلي، حيث يمتلك الرؤية الحصيفة التي مكنته من البقاء في ال
الفلسطينية احتراما وشعبية لدى العالم العربي والعالمي، وتمثل زياراته إلى المملكة العربية السعودية 
واجتماعه مع الملك سلمان بن عبدالعزيز والمحادثات التي جرت وما سيتبعها من تطورات إيجابية 

سالم السياسي عموما، يعتبر فتحا متميزا لصالح قطاع غزة خصوصا والتعاطي مع حركة حماس واإل
للحركة التي عانت خالل السنوات الماضية من القطيعة العربية لها، فيما يلعب القادة افآخرون 
كموسى أبومرزوق ومحمود الزهار ويحيى البطش وغيرهم روافع سياسية لتلك القيادة الفلسطينية في 

 جنوب فلسطين.
حماس والدعوات التي تلقتها من قبل الخارجية الروسية واالتصاالت  إن االنفتاح السعودي على قيادة

الرفيعة مع القيادة التركية والحضور الحمساوي في المشهد الفلسطيني العام وبقاء العالقة مع إيران 
دون قطيعة، كل ذلك يعود فضله سياسيا إلصرار القيادة القطرية على أن تبقى حركة حماس قوية 

ماليا، خالل السنوات الماضية، ولعل مشروع الميناء العائم والمطار الذي اقترحته معنويا وسياسيا و 
قطر وتركيا، إن تم تنفيذه يعطي األمل لحياة أفضل لسكان قطاع غزة وا عادة إعماره، ولكن األهم من 
هذا أن تغير األنظمة التي تعادي حماس سياستها تجاهها، في ظل تصاعد التنظيمات المتطرفة 



 
 
 
 

 

 44 ص                                               3661 العدد:         11/8/2015 ثالثاءال التاريخ: 
  

جوب البالد العربية وفي ظل تصاعد قوة حركات اليمين اإلسرائيلي والحركات اإلرهابية التي ت
 الصهيونية التي تنكل بالفلسطينيين وتقتلهم بدم بارد.

إن حماس باتت قيادة تستطيع قيادة دولة كبرى، رغم ما يشيعون عنها في األوساط الصهيونية 
أن لها رسالة وهدفا، ورسمت إطارًا أيديولوجيًا والعربية المضادة من المعلومات المضللة، ذلك 

وسياسيًا وعسكريًا لخدمة ذلك الهدف دون الخشية من الموت للقيادات واغتيالهم، فالرسالة هي 
الخالص من العدو الصهيوني وحماية الشعب الفلسطيني الذي نسيه الثوار والمجاهدون وقيادته 

 المستمتعة بالتصاريح اإلسرائيلية.
 11/8/2015، لدوحةالشرق، ا
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 أمير أورن
ماليين إسرائيلي، ال ُتسمع  8بسبب تصميم شخص واحد يهدد  وأوبامافي الحرب الدائرة بين نتنياهو 

المسؤولين الوطنيين وتقديراتهم االستخبارية: رئيس قسم االستخبارات، الجنرال هرتسي  أصوات
بن مئير، الذين يصمتون مثل  إيليالعسكرية، العقيد هليفي، رئيس قسم البحث في االستخبارات 

التي تسمع داخل االستخبارات العسكرية حيث أن من الحيوي معرفة  األصوات. إنهم يخفون األسماك
 الدولة بها، التي أقسموا على خدمتها وليس خدمة رئيس الحكومة.

ء ال يريدان التورط أو الدخول تقديراتهما. هؤال إخراجسلفيهما، افيف كوخافي وايتي بروم تجرآ على 
 بنيامين نتنياهو. إغضابفي الجدل العلني أو 
، ال مزيد من التأييد األخرس لرئيس الهرم، اختفت فجأة. يتم التساوق 1973 األولال مزيد من تشرين 

المقلقة. يصورون جرأة لجنة اغرينات بتحمل  األفكارمع اليمين. يأكلون بفم مغلق، فم واحد. يخفون 
لمسؤولية لالستخبارات على أنها أداة فارغة ـ وكأنهم هم وليس المستوى القيادي والسياسي، يقررون ا

إلى الجيش اإلسرائيلي سيتحدثون أيضًا مع  إضافةالعمل ـ وعندها نشر التقدير والتحذير حيث أنه 
 الموساد ووزارة الخارجية.

بارات العسكرية حول خط القدس ـ عندما يخفي المستوى السياسي معلومات مصيرية عن االستخ
في  أقيمتالتقييم االستراتيجية التي  أجهزةواشنطن فان العملية تتشوش. ما كان هو ما سيكون. 

القومي( ضعيفة وصماء. نتنياهو افآن  األمن، هيئة األركان)قسم التخطيط في هيئة  األخيرةالعقود 
رجية الذي فرض على الوزارة رئيس هيئة ليس فقط سيد الموساد المباشر بل هو أيضًا وزير الخا

، حيث أن الخبراء «الشباك»ومدير عام. المستويات المهنية في الموساد ووزارة الخارجية مثلما في 
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يقومون بتقدير تأثير الصراع اإلسرائيلي األمريكي على قيام الفلسطينيين بخطوات دبلوماسية أو 
سكرية أيضًا، لكن محظور عليهم الكذب ألن الثمن عنيفة. جميعهم مطيعون، رئيس االستخبارات الع

 الوطني يكون باهظا جدا.
الحديث يدور هنا عن ثالث قضايا: التوازن مع ـ ضد االتفاق النووي مع إيران؛ العالقات اإلسرائيلية 

، وغياب المعلومات االستخبارية ـ التي هي خبز وأوبامااألمريكية التي تتأثر من الصدام بين نتنياهو 
الستخبارات العسكرية اليومي ـ ونتنياهو يتنازل عنها من اجل االستمرار في عد أعضاء مجلس ا

 الشيوخ الديمقراطيين الذين يفضلونه على رئيسهم.
إلى االتفاق النووي. وتقديرهم هذا يتناقض مع  بإيجابيوجد في االستخبارات العسكرية من ينظر 

األمنية ـ يوجد أيضًا  األجهزةغادي آيزنكوت ورؤساء  األركانالرفض المطلق لهليفي وقائد هيئة 
شيء أخفي عن الجمهور وكأنه لم يكن ـ بخالف أسرار الدولة. أين اختفى قسم الرقابة، الذي يفترض 

 ؟.األشياءأن يتوقع حدوث 
إلسرائيل وحلفائها، يهود الواليات المتحدة، واضحة لكل مواطن. ليست كذلك االنفتاحية  األضرار
بارية الغير مسبوقة، والمواد الخام التي يتم جمعها عن طريق األمريكيين خاصة في الجو االستخ

والفضاء، في البحر والبر، والمقدمة إلسرائيل بشرط أن تكف عن التهديد بعمل خاص ضد كل 
من ذلك: عندما يحرقون هو  واألخطرالعالم. يحرم نتنياهو إسرائيل من هذه القدرة االستخبارية، 

النادي فانهما يحوالن إسرائيل، كما يقول ضابط أمريكي رفيع المستوى، من زرقاء إلى  ويعلون
 حمراء.

نتنياهو الذي يخاف من نشر التقديرات االستخبارية التي تناقض مواقفه، يريد منع الجمهور 
الموحدة ضد االتفاق مع  اإلسرائيليةوالكونغرس من رؤية الشرخ في االستعراض الكاذب للجبهة 

 ران. الضباط الذين يتعاونون مع هذه الطريقة ُيقصرون في مسؤوليتهم الوطنية.إي
 10/8/2015هآرتس 
 11/8/2015القس العربي، لندن، 
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