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 دتستبعد اتفاق تهدئة طويل األم "الجهاد" .1

على فتح ممر بحري يربط قطاع غزة  "إسرائيل"تواصلت ردود الفعل على أنباء عن موافقة : غزة
استبعدت حركة "الجهاد و هدنة طويلة األمد.  إلىبجزيرة قبرص في إطار أي اتفاق محتمل للتوصل 

 اإلسالمي" التوصل قريبًا إلى اتفاق تهدئة طويل األمد مع إسرائيل في قطاع غزة.
طق بلسان "الجهاد" داود شهاب إن الوسطاء بين إسرائيل وحماس لم يقدموا أي مسودات أو وقال النا

اقتراحات إسرائيلية محددة في شأن التهدئة، واكتفوا خالل لقاءاتهم مع حماس بطرح أفكار ورؤى 
ع، شفهية. ونفى في مقابلة متلفزة وجود موافقة إسرائيلية على إقامة ميناء عائم قبالة شواطئ القطا

 أن "كل ما يتم تداوله هو تهدئة في مقابل رفع الحصار عن غزة". إلىالفتًا 
 16/8/2015الحياة، لندن، 

 
 تشكيل لجنة مشتركة للتشاور السياسيو  ..موعد مبدئي لزيارة عباس طهران :مجدالني .2

ن يمسررررؤول ، أنمحمررررد يررررونس ،رام هللا، نقرررراًل عررررن مراسررررلها فرررري 16/8/2015 ،الحياااااة، لناااادننشرررررت 
ن الررررئيس محمرررود عبررراس  - العالقرررات الفلسرررطينية إلرررىإن الررردفء عررراد  وان قررراليلسرررطينيف اإليرانيرررة، واا

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  سيزور طهران في غضون الشهرين المقبلين.
وعردد  أحمد مجدالني الذي زار طهرران األسربوع الماضري حيرت التقرى وزيرر الخارجيرة جرواد ظريرف .د

وأضرراف مجرردالني لررر"الحياة" إنرره  مررن المسررؤولين اإليرررانيين، إن طهررران رحبررت بزيررارة الرررئيس عبرراس.
جرررى االتفرراق أ نرراء الزيررارة علررى تشرركيل لجنررة مشررتركة للتشرراور السياسرري تجتمررع مرررة كررل سررتة أشررهر، 

 موضحًا أن اللجنة تضم مسؤولين كبارًا من البلدين.
مسرؤولين اإليررانيين علرى تشركيل مجلرس للتعراون االقتصرادي المشرتر ، وأكد مجدالني أنره اتفرق مرع ال

تحديرد موعرد مبردئي لزيرارة عبراس، لكرن  وعلى التعاون في المجرالين ال قرافي واألكراديمي. وقرال إنره ترم  
 سيتم االتفاق على الموعد النهائي الحقًا.

 انيين.والتقى مجدالني خالل زيارته طهران، عددًا من كبار المسؤولين اإلير 
 وقررال إن هنررا  توافقررًا بررين الجررانبين الفلسررطيني واإليرانرري فرري شررأن مبررادرة إيررران لحررل األزمررة السررورية.
 وقال مجدالني: "نرحب بهذه المبادرة ألنها تتقاطع مع مبادرة الرئيس عباس التي قدمت قبل سنوات".

ية، ألنره مرن جهرة يسرحب اإليراني يصب فري مصرلحة القضرية الفلسرطين - وقال إن االتفاق األمريكي
ذريعة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو للتهرب من استحقاقات عملية السالم، ومن جهة  انية 

 يفتح الطريق أمام إعادة طرح مؤتمر دولي للشرق األوسط إلخالئها من أسلحة التدمير.
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الجانرب الفلسرطيني فرري  مرن جانبره، أعلرن عضرو اللجنرة المركزيرة لحركرة فررتح عبراس زكري أنره سريرأس
 اإليرانية، مضيفًا أنه سيتوجه إلى طهران قريبًا لعقد االجتماع األول للجنة. - اللجنة الفلسطينية

اإليرانيرة سربقت اإلعرالن عرن االتفراق األخيرر برين الردول  - وقال مجدالني إن االتصاالت الفلسطينية
يرران. وأوضرح: "بردأت  /االتصراالت بيننرا وبرين اإليررانيين فري نيسران الغربية بقيرادة الواليرات المتحردة واا

أبريررل الماضررري، وجررررى االتفررراق أخيررررًا علرررى قيرررام مبعررروت للررررئيس عبررراس بزيرررارة لطهرررران ولقررراء وزيرررر 
 خارجيتها وعدد من المسؤولين لالتفاق على تفاصيل إعادة تفعيل العالقة ال نائية". 

ن "تطرروير إعبرراس زكرري قررال  .(، أنب.ف.أة )، نقرراًل عررن وكالرر16/8/2015 ،األيااام، رام هوأضررافت 
 مواجهة االحتالل اإلسرائيلي". أردنا إنعالقتنا مع إيران هو ممر إجباري 

وقال  إيران. إلىعباس الرئيس ترتيب زيارة يقوم بها  إلىشتية السعي اكد القيادي في فتح محمد كما أ
لعالقرات جديردة بالنسربة إليرران مرع جميرع  للمنطقة، وفاتحة شتية إن "االتفاق الدولي األخير مهم جداً ا

كان التقارب اإليراني مع فتح، سيساعد في تحقيق المصالحة  إذاعلى سؤال عما  ورداً  دول المنطقة".
إقامررة عالقررات وتوطيررد العالقررات القائمررة مررع العرررب، لرريس علررى  إلررىشررتية "نسررعى امررع حمرراس، قررال 

نما نريد هذه العالقات أل أيحساب   جل فلسطين".طرف آخر، واا
 

 اشتيه: السلطة أصبحت "بلدية موسعة"محمد  .3
دولرررة  إقامرررةال تريرررد  "إسررررائيل" إنقرررال عضرررو اللجنرررة المركزيرررة لحركرررة فرررتح محمرررد شرررتية  :بيرررت لحرررم

هذه الدولة سيكون  إقامةتدر  انه بمجرد  ألنها، 67فلسطينية حتى على حدود الرابع من حزيران عام 
يعيشررون فرري كانتونررات  الفلسررطينيين، وبالتررالي فهرري تسررعى لجعررل ئيل"إسرررادولررة "هنررا  بدايررة انتهرراء 

 ومعازل دون أي مقومات سياسية.
 أن، شرردد اشررتية علررى الجررئمركررز  أقامررهيررت لحررم، بوخررالل افتترراح مررؤتمر لالجئررين فرري مخرريم عايرردة ب

 إيجابياتق لالتفا أن في الوطن العربي، مضيفاً  لم يكن سهالً  أوسلوالواقع السياسي الذي جلب اتفاق 
قامرررةلرروطنهم،  لررف فلسررطيني مرررن المهجرررين قسررراً أ 150عررودة  أهمهررا السررلطة الترري بنررت مؤسسرررات  واا

سررلبيات االتفرراق ك يرررة "لكررن يجررب العمررل علررى  أنكررد أو  الدولررة ومررا زالررت تبنرري رغررم كررل الصررعاب.
عادةتعديلها من خالل الوعي والعمل الوطني  يت وطني لكل بناء منظمة التحرير لتستمر بدورها كب واا

مرا  األمررالسرلطة هري مجررد اسرم لكنهرا فري حقيقرة  إنوقرال اشرتية  الفلسرطينيين فري الرداخل والخرار ".
دمررت  "إسررائيل"لكرن  1999تتحول لدولة منذ عرام  أنبلدية موسعة، حيت كان من المفترض  إالهي 

لغائهاكل شيء وسعت لتدمير السلطة   االنتفاضة ال انية.من خالل اعتداءاتها خصوصا في مرحلة  واا
 15/8/2015 وكالة سما اإلخبارية،
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 في الضفةمسؤولية التصعيد " إسرائيل" الفلسطينية ُتحّمل الرئاسة .4
مس، جريمة قتل الشاب رفيق كامل الترا  أأدانت الرئاسة الفلسطينية، مساء  كتب مندوبو األيام، وفا:

لمسلسل القترل اليرومي  هذه الجريمة استمراراً واعتبرت الرئاسة،  على يد قوات االحتالل في بلدة حوارة.
وحملرت الرئاسرة، الحكومرة اإلسررائيلية مسرؤولية هرذا التصرعيد الخطيرر،  الذي ال يمكن السركوت عليره.

 مؤكدة أن هذا الوضع لن يستمر، محذرة المجتمع الدولي من خطورة السكوت على م ل هذه الجرائم.
 16/8/2015 ،األيام، رام ه

 
 مع "إسرائيل" مفاوضات سريةبعد الكشف عن منظمة الالفات في صفوف تنفيذية خ"عكاظ":  .5

أ رار الكشرف عرن مفاوضرات سررية تجرري مرن تحرت الطاولرة ومرن خلرف الكرواليس : القادر فرارس عبد
أجراهرررا مسرررؤولون فلسرررطينيون مرررع الجانرررب اإلسررررائيلي خالفرررات واسرررعة فررري صرررفوف اللجنرررة التنفيذيرررة 

نية، حيررت شررهد االجتمرراع األخيررر للجنررة احتجررا  عرردد مررن الفصررائل علررى لمنظمررة التحريررر الفلسررطي
بدون علم اللجنرة، وهرو مرا يفسرر بأنره خطروة أحاديرة الجانرب مرن  "إسرائيل"إجراء مفاوضات سرية مع 

 قبل الرئيس أبو مازن وتجاوز لقرارات اللجنة.
أسررررماء الشخصرررريات  وأشررررارت المصررررادر الفلسررررطينية الترررري كشررررفت عررررن تلرررر  اللقرررراءات بررررالتلميح إلررررى

الفلسررطينية الترري تجررري المفاوضررات السرررية، غيررر أن مواقررع إسرررائيلية كشررفت عررن أن تلرر  اللقرراءات 
ان، بمشاركة كبيرر المفاوضرين الفلسرطينيين صرائب عريقرات، والروزير جرت في العاصمة األردنية عم  

 اإلسرائيلي سيلفان شالوم المكلف بالمفاوضات من الجانب اإلسرائيلي.
ولون فلسرررطينيون يعارضرررون العرررودة للمفاوضرررات وصرررفوا العرررودة إلرررى ملرررف المفاوضرررات السررررية، مسرررؤ 

وبالذات على األسس السابقة برر"االنتحار السياسي"، وأنه يخالف كل اإلجماع الوطني الفلسرطيني، وال 
ن، سررريما أنررره منرررذ اللحظرررة األولرررى لتشررركيل الحكومرررة اإلسررررائيلية وهررري تحمرررل عررردوانا علرررى الفلسرررطينيي

 متم ال بعمليات القتل والحرق ومزيد من االستيطان.  
 16/8/2015 ،عكاظ، جدة

 
 نائب فلسطيني يحذر من إقرار قانون "التقاعد المبكر" .6

را قرال إنهرا "آ رار وترداعيات سرلبية"  حذر النائب فري المجلرس التشرريعي الفلسرطيني أحمرد أبرو هرولي مم 
 وتمررس بحقرروق المرروظفين فرري القطرراع العررام، وفررق تقررديره.تترت ررب علررى إقرررار قررانون "التقاعررد المبكررر"، 

"إن التخلرري عررن الكررادر الرروظيفي فرري القطرراع العررام  ،فرري بيرران صررحفي يرروم السرربت ،هررولي وقررال أبررو
يعني فقدان العمود الفقري للسلطة الفلسطينية، وفشل فري المنظومرة اإلداريرة واألمنيرة وهرو مرا سريخلق 
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وأكد أبو هرولي أن هرذا القررار سريؤ ر  كز قوى في الوظيفة العمومية".جديدة ومرا ةوأمني إداريةكيانات 
علرى صرندوق التقاعرد وظهرور مشركله ماليره جديردة للمروظفين المتقاعردين ولرن تسرتطيع الحكومرة  سلباً 

تتم ل في نزاعات وقضايا ترفع أمام المحاكم  ةتغطية نفقات صندوق المتقاعدين، وسيخلق أزمة قانوني
 ود وظيفي وخلل هيكلي لعده سنوات قادمة، حسب رأيه.وهو ما سيخلق رك

 15/8/2015 ،فلسطين أون الين
 

 السلطة تسلم لالحتالل أحد عناصرها "المعارضين لسياستها" ":الفلسطيني لإلعالم" .7
سرررل م جهررراز االسرررتخبارات مسررراء السررربت أحرررد عناصرررر جهررراز األمرررن الررروطني إلرررى الجانرررب  :طوبررراس

عام على خلفية اعتراضه علرى سياسرة السرلطة تجراه حمراس وأبنائهرا فري  الصهيوني، بعد اعتقاله لمدة
جبررراره علرررى الخررررو  مرررن السرررجن، ليتلقفررره أحرررد حرررواجز االحرررتالل الطيرررارة. وقالرررت مصرررادر  الضرررفة، واا

عامررررًا( لمراسررررل "المركررررز  36مطلعررررة قريبررررة مررررن عائلررررة المعتقررررل السياسرررري سررررميح سررررليمان بشررررارات )
االسرررتخبارات العسررركرية التابعرررة لسرررلطة رام هللا سرررل م نجلهرررا بشرررارات  الفلسرررطيني لمعرررالم": "إن جهررراز

لقوات االحتالل بعرد أن أجبرره علرى مغرادرة سرجن أريحرا، حيرت كران فري انتظراره حراجز طيرار للجري  
وتابعررت المصررادر: "ومررا أن وصررل إلررى الحرراجز الررذي تواجررد علررى مرردخل مدينررة أريحررا،  الصررهيوني".

 اده مباشرة في أحد دورياتهم إلى الداخل المحتل".تأكدوا من هويته وتم اقتي
 15/8/2015 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 رئيس بلدية بيت أوال في الخليل يثمن الرعاية الهاشمية للقضية الفلسطينية والمقدسات .8

أكد رئيس بلدية بيت أوال بمحافظة الخليل في دولرة فلسرطين محمرد عبرد الررحيم العملره أهميرة  :عم ان 
وبررين العملرره  ور الهاشررميين فرري الحفرراظ علررى هويررة القرردس ورعايررة المقدسررات اإلسررالمية والمسرريحية.د

الررذي زار صرررحيفة الررررأي أمررس والتقرررى رئررريس التحريررر الزميرررل طرررارق المررومني أن "عالقرررة الهاشرررميين 
بالمقدسرررات اإلسرررالمية عالقرررة تاريخيرررةس إذ ال يوجرررد سررروى األردن مرررن يعمرررل ألجرررل فلسرررطين والقررردس 
المحتلة، وهي تتصدر أولويات محاد ات جاللة المل  عبد هللا ال اني في المحافرل الدوليرة والبرلمانرات 

 العالمية واالجتماعات السياسية".
 16/8/2015 ،الرأي، عّمان
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 قرعة علنية ألداء مناسك الحج لفلسطينيي مصر :سفارة فلسطين في القاهرة .9
لقاهرة اليوم قرعة علنية ألداء مناسر  الحرل للمتقردمين بطلبرات الحرل تعقد سفارة دولة فلسطين في ا :القاهرة

من الفلسطينيين المقيمين في مصر والمستوفين شروط التقديم للعرام الحرالي. وذكررت السرفارة فري بيران، أن 
القرعرررة سرررتقام بحضرررور مم رررل عرررن وزارة األوقررراف، وشخصررريات عامرررة مرررن الجاليرررة الفلسرررطينية، ومم لررري 

 عبية الفلسطينية في القاهرة، باإلضافة إلى المتقدمين للقرعة لهذا العام الراغبين بالحضور.االتحادات الش
تأشريرة للمتقردمين  60تخصريص  يذكر أنه بناًء على قرار سابق صادر عن الرئيس محمود عباس، تم  

ة بطلبرررات الحرررل مرررن المقيمرررين فررري مصرررر والمسرررتوفين شرررروط التقرررديم، مرررع اتبررراع نظرررام القرعرررة العلنيررر
لمررنحهم تأشرريرات تأديررة فريضررة الحررل، علررى أن تعلررن نتررائل القرعررة علررى موقررع السررفارة الرسررمي وعبررر 

 وسائل اإلعالم عماًل بمبدأ الشفافية والمشاركة.
 16/8/2015 ،الحياة، لندن

 
 : عملية الطعن تأكيٌد شعبٌي على السير في طريق المقاومةحماس .11

بدران، إن عملية الطعن التي جرت قرب مدينة رام هللا  قال الناطق باسم حركة حماس حسام: الدوحة
 ، التي يخطها الشهداء، تأكيٌد شعبيٌّ على السير في طريق المقاومة.15/8ظهر يوم السبت 

وأشار بدران، في تصريح صحفي، إلى أن جنود االحتالل الذين يعي ون في الضفة الغربية المحتلة 
 ناء الشعب الفلسطيني على شتى االنتهاكات التي تجري بحقهم.فساًدا، باتوا في قلق دائم من ردود أب

وأكد القيادي في حماس على أن الشباب الفلسطيني بات يعرف طريقه نحو دحر االحتالل عن 
أرضنا الفلسطينية، وأنه بدأ يشق تل  الطريق بالتضحية واإلقدام الممزوجين مع الشجاعة والجرأة التي 

فصائل المقاومة في الضفة الغربية كافة، إلى تسخير طاقات الشباب  ودعا بدران يمتلكها الشباب.
تقان أك ر، واست مار تل  الطاقات بما يخدم المقاومة الباسلة.  نحو إيالم العدو بدقة واا

كما جدد بدران مطالبته للسلطة الفلسطينية بالوقف الفوري للتنسيق األمني مع جي  االحتالل، مشيًرا 
األمنية الذي وجه اليوم نحو اعتصام أهالي المعتقلين السياسيين في نابلس،  إلى أن رصاص األجهزة

 أجدر به بأن ُيوجه نحو قوات االحتالل.
 15/8/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 بلير يحاول استغالل حصار غزة للحصول على انجازات سياسية  :شهال أبو .11
شهال  أبوركة فتح في قطاع غزة الدكتور فيصل قال أمين سر الهيئة القيادية العليا لح حسن جبر:

من خالل استغالل  إسرائيلالوسيط الدولي توني بلير يحاول تحقيق إنجازات سياسية لصالح  أن
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اإلنجازات السياسية التي يحاول  أنشهال في حديت لر"أليام" إلى  أبووأشار  حصار ومعاناة أهل غزة.
ة سابقا، ما عرضها إلى ضغوط متتالية، منوها إلى أن بلير تحقيقها رفضتها القيادية الفلسطيني

 تحاول الحصول على  من سياسي مقابل تخفف من معاناة غزة. إسرائيل
يكون له دور في المنطقة بعد  أنبلير الذي استقال فجأة من الرباعية الدولية يحاول  أنوأشار إلى 

سوق حاليا مشروع التنمية مقابل األمن شكل مؤسسة مهتمة بالتطبيع مع إسرائيل، الفتا إلى أنه ي أن
 الذي قدمه وزير الخارجية األلماني خالل زيارته إلى غزة والتي جاءت بعد زيارة بلير.

ونوه أبو شهال إلى انه ال يرى خيرا في التحر  الذي يقوده بلير حاليا الذي يحاول تقييد أي عمل 
سالم إلى البحر إلى  أبوري ايرز وكرم ينقل معب أنوتابع: "هو يحاول  فلسطيني لسنوات طويلة.

جانب قطع أي اتصال مع الضفة الغربية حيت سيعمل الممر المائي الذي يجري الحديت عنه وفق 
 اآللية واإلشراف اإلسرائيلي".

الحل يكمن في الوحدة الوطنية  أنوطالب بعدم التسوق مع هذه المشاريع المشبوهة، منوها إلى 
 يتم االتفاق عليها بين الفصائل الفلسطينية القوية. الفلسطينية وتشكيل حكومة

شهال إلى أهمية إحياء وتجديد الحيوية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعقد المجلس الوطني  أبوولفت 
 الفلسطيني بمشاركة الجميع ليتم االتفاق على كافة القضايا بعد دراستها بشكل جيد من الجميع.

نهاءتحمل المسؤوليات نتفق على  أنوقال: "يجب علينا  إلجراء انتخابات  األجواءاالنقسام وتهيئة  واا
 .أمكن إنتشريعية ورئاسية ووطنية 

 16/8/2015األيام، رام ه، 
 

 قطاع عن مستقبل أراضي دولة فلسطينالخطوة لفصل مستقبل حزب الشعب: ميناء غزة ُيعد  .12
ي يربط قطاع غزة بجزيرة قبرص في عن موافقة إسرائيل على فتح ممر بحر  مع تصاعد الحديت :غزة

اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب ، هدنة طويلة األمد إلىإطار أي اتفاق محتمل للتوصل 
"الشعب" الفلسطيني وليد العوض هذا األمر "خطوة لفصل مستقبل قطاع غزة عن مستقبل أراضي 

لة تقسيم التم يل الفلسطيني دولة فلسطين، ونقل حال االنقسام الداخلي إلى االنفصال التام، ومحاو 
بما يخدم رغبة دولة االحتالل في عدم إمكان قيام دولة فلسطينية واحدة على األراضي المحتلة عام 

 وعاصمتها القدس". 1967
وأشار في حديت إلذاعة "موطني" أمس، إلى أن "كل الفصائل الفلسطينية التي التقت مع حماس 

 ي الفخ اإلسرائيلي".أخيرًا طالبتها بضرورة عدم الوقوع ف
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واعتبر أن "التصريحات الصادرة عن قيادات حماس تؤكد أن هذا المخطط بات قريب التنفيذ، وأن 
األطراف المتفاوضة تبحت في الشكل الذي سيخر  عليه االتفاق". وأضاف أن "حزب الشعب 

سيؤدي الى نقل والفصائل التي التقت مع حماس أخيرًا أكدت لحماس خطورة م ل هذا االتفاق الذي 
 الوضع القائم من االنقسام إلى االنفصال".

تهدئة تحت إطار الوفد الفلسطيني الموحد الذي قاد حوارات القاهرة  إلىورأى أن "الحل هو الذهاب 
عقب العدوان األخير على قطاع غزة، بما ضمن التم يل الفلسطيني الموحد ووحدة المشروع 

الكل الوطني الفلسطيني الحديت بصراحة ومسؤولية مع  الوطني". وشدد على أن "المطلوب من
 إلىحماس عن هذا المشروع، وبأنه غير مقبول وطنيًا، خصوصًا في هذه المرحلة الدقيقة، والسعي 

تمتين ربط قطاع غزة بالدولة الفلسطينية بداًل من فصلها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في أقرب 
 وقت ممكن".

 16/8/2015الحياة، لندن، 

 
 في نابلس إسرائيلياستشهاد فلسطيني حاول طعن جندي  .13

استشهد فلسطيني برصاص قوات ، أنه فلسطين المحتلة ، من16/8/2015الدستور، عمان، نشرت 
 االحتالل على مفرق بيتا جنوب نابلس. وأكدت مصادر طبية نبأ استشهاد الشاب.

علن جي  أ مكان االستشهاد فيما  إلىشهود عيان بوصول تعزيزات كبيرة من جي  االحتالل  وأفاد
 أنالفلسطيني  األحمرالهالل  وأفادفي المكان.  إسرائيليالشاب حاول طعن جندي  أناالحتالل 

متفرقة من جسده لكن  أنحاءبخمس رصاصات في  أصيبنعا  الفتى الذي إطواقم الهالل حاولت 
 إلىاحتجازه لبعض الوقت  اعلن استشهاده في المكان. وسلمت قوات االحتالل ج مان الفتى بعد

 مشفى رفيديا. إلىالجانب الفلسطيني على حاجز حوارة وتم نقله 
 فتىً ، عن مراسلها من نابلس عاطف دغلس، أن 15/8/2015في الجزيرة نت، الدوحة، وجاء 

استشهد بعد أن أطلق جنود إسرائيليون النار عليه عند مفرق بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس ًا فلسطيني
 الضفة الغربية، وادعت قوات االحتالل أنه حاول طعن أحد الجنود عند الحاجز. شمال

-وقال شهود عيان للجزيرة نت إن جي  االحتالل أطلق النار على الشاب رفيق كامل رفيق التا  
عند شارع حوارة الرئيسي قرب بلدة بيتا جنوب نابلس، دون  -من مدينة طوباس شمال الضفة الغربية

ونقل المواطن كمال عودة من بلدة حوارة القريبة من مكان  وأردوه شهيدا على الفور.سابق إنذار 
استشهاد الشاب أن جنود االحتالل أطلقوا النار على التا  بينما كان يمر قرب مفرق قرية بيتا، أي 

 بالجهة المقابلة للجنود وليس قربهم.
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االقتراب من الشهيد، وتركه ينزف وأشار إلى أن جي  االحتالل لم يسمح لمسعاف الفلسطيني ب
 ألك ر من نصف ساعة، " م أحضروا سكينا وصوروها بمكان الحادت".

من جهتها أكدت مصادر طبية أن جي  االحتالل رفض تسليم ج مان الشهيد التا  لمسعاف 
الفلسطيني، وأبقى عليه محتجزا ألك ر من ساعة،  م نقله لمعسكر حوارة جنوب نابلس، وبعد ذل  

 مه للفلسطينيين ونقله لمشفى رفيديا.سل
وفي سياق متصل أصابت قوات االحتالل فتى فلسطينيا آخر بجراح في يده، حيت زعمت أنه حاول 
تنفيذ عملية طعن ضد أحد الجنود صباح اليوم السبت، بالقرب من حاجز عوفر غربي مدينة رام هللا 

 بالضفة الغربية، وأكدت أنها قامت باعتقاله فورا.
 

 "األونروا" تراجع عن قرارات للتجبر الجهات المسؤولة عن الالجئين  صارمةخطوات اس تهدد بحم .14
قرر المفوض العام لوكالة األونروا بيير كرينبول تأجيل اإلعالن عن : نادية سعد الدين -عمان

وذل  مصير العام الدراسي القادم، في مدارس الوكالة إلى األسبوع المقبل، بعدما كان مقررًا أمس، 
 مليون دوالر. 101إلعطاء فرصة أمام الدول المانحة لتأمين مبلغ 

على صعيد متصل، هد دت حركة "حماس"، باتخاذ خطوات أك ر صرامة تجبر الجهات المسؤولة عن 
قضية الالجئين على التراجع عن قراراتها المتعقلة بتقليص خدمات األونروا، محذرًة من أن "كافة 

واعتبر القيادي في"حماس مشير المصري، أن "تقليص  ا للرد على ذل ".الخيارات مفتوحة لديه
خدمات الوكالة تشك ل "حربًا مفتوحة" على قضية الالجئين"، مطالبًا "األمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها 

وقال، في تصريحات مؤخرًا، إن "ما يجري مؤامرة  تجاه قضية الالجئين وسد  عجز موازنة الوكالة".
 قضية الالجئين ال يمكن أن يمررها الشعب الفلسطيني". دولية على

 16/7/2015الغد، عمان، 
 

 تختتم مؤتمرها العام السابع في خان يونس  "قراطيةو الديم" .15
رام هللا: نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أمس، مهرجانًا تكريميًا حاشدًا لكوكبة من قادتها 

أعمال مؤتمرها العام السابع بمحافظة خان يونس جنوب قطاع  مع اختتام 2014الشهداء في عدوان 
براهيم قبالن ووليد أبو  سماعيل أبو ظريفة، ووضاح أبو عامر، واا غزة، الشهداء زكري أبو دقة، واا

وأوضحت الجبهة في بيان صحافي أمس أن المهرجان شار  فيه حشد واسع من قيادة  ظاهر.
سياسي للجبهة طالل أبو ظريفة وزياد جرغون وقادة القوى وكوادر الجبهة يتقدمهم عضوا المكتب ال

والفصائل الفلسطينية وصف واسع من الوجهاء والمخاتير والشخصيات الوطنية واألطر العمالية 
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والنسوية والطالبية وذوو شهداء الشعب الفلسطيني والمئات من جماهير محافظة خان يونس إلى 
 د الشيبي.جانب حضور محافظ خان يونس الدكتور أحم

وفي كلمة الجبهة الديمقراطية دعا عضو قيادتها المركزية ومسؤولها في محافظة خان يونس عصام 
معمر، إلى حوار وطني شامل يفتح الطريق لتشكيل حكومة وحدة وطنية واستعادة الوحدة الوطنية 

نهاء االنقسام لمعالجة كافة مشاكل وقضايا قطاع غزة.  واا
لدعم واإلسناد الشعبي للحركة األسيرة والتحر  السياسي والدبلوماسي وأكد ضرورة توسيع حركة ا

للضغط على حكومة االحتالل اإلسرائيلي لوقف ممارساتها بحق األسير محمد عالن وكافة األسرى 
 الفلسطينيين في سجون االحتالل.

ة ودعا معمر إلى مواجهة تردي األوضاع االقتصادية واالجتماعية في قطاع غزة عبر سياس
اقتصادية واجتماعية لحل مشكالت الكهرباء والفقر والجوع والغالء وتشكيل لجنة وطنية من الحكومة 

 والفصائل والمؤسسات األهلية والشعبية لتوحيد الجهد لمعالجة هذه القضايا.
واعتبر معمر العجز المالي الذي تعاني منه وكالة غوت وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" 

بامتياز يهدف لتمرير مشاريع تصفية لقضية الالجئين وحقهم بالعودة وفق القرار األممي  سياسي
، مطالبًا الشعب الفلسطيني بكل مكوناته االجتماعية والسياسية بالنهوض والتصدي للمشاريع 194

 االستعمارية الهادفة لتصفية قضية الالجئين.
ا في إطار الحديت عن تهدئة طويلة المدى وأكد أن أي خطوات منفردة ستعمق االنقسام وال سيم

مقابل رفع الحصار وفتح ممر مائي، الفتًا إلى أن حديت عن تهدئة يجب أن يكون في اإلطار 
 الوطني وضمن الوفد الفلسطيني الموحد الذي خاض معركة وقف العدوان على غزة.

 16/8/215األيام، رام ه، 
 

 و جديد لتشتيت األنظار عن القدس ومقدساتها: "إسرائيل" تحاول اختالق كل ما هعليان .16
 إسرائيلقال المتحدت الرسمي باسم حركة فتح في القدس رأفت عليان إنه في الوقت الذي تقوم به 

الهيكل المزعوم على انقاض  إلقامةبتنفيذ مخططات استيطانية في مدينة القدس وبسعيها الح يت 
ساعية بذل  لتشتيت األنظار عن القدس المسجد األقصى، تحاول اختالق كل ما هو جديد 

القدس سيكونون لهم بالمرصاد والدرع  أبناءفعل ذل  فأن  إسرائيلومقدساتها، مؤكدا أنه مهما حاولت 
الحامي والحصن المنيع لمدينتهم. وأضاف عليان "طوبي ألبناء القدس الذين يدافعون عن أسراهم 

 ومسراهم وهم في بطن الغول" 
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يا عليان الشباب المقدسيين الحر الذي كان من أول المساندين لألسير عالن وعلى صعيد متصل ح
اعتى آالت البط   أماماالحتالل بالتصدي له  أماموعائلته، قائال "كما عهدناهم طالئع في الوقوف 

 والتدمير بصدورهم العارية، ها هم اليوم يتصدون لهم بامعائهم الخاوية."
كة فتح في القدس رأفت عليان أن قضية األسرى ستبقى من أهم واختتم المتحدت الرسمي باسم حر 
 ال وابت الوطنية التي لن نفرط بها.

 16/8/2015الحياة الجديدة، رام ه، 
 

 في منطقة الزبداني بريف دمشقتنعى أحد عناصرها قضى بقصف إسرائيلي  القيادة العامة .17
لقيادة العامة، إن الطيران اإلسرائيلي ا -قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين :وكاالت، الدمشق

قصف الجمعة، موقع في منطقة الزبداني بريف دمشق، مم ا أد ى إلى استشهاد الالجئ الفلسطيني 
ونعت القيادة العامة، على صفحتها على موقع التواصل  حسين جاللي، من مخي م جرمانا.

نا، وهو أحد عناصر الجبهة االجتماعي "فيسبو "، الالجئ حسين جاللي من أبناء مخيم جرما
 الشعبية. وفي المقابل لم يعترف جي  االحتالل اإلسرائيلي بقصفه مناطق بريف دمشق.
 16/8/2015وكالة سما اإلخبارية، 

 
 بالضفةمن أنصارها  ستة"حماس" تتهم أمن السلطة باعتقال واستدعاء  .18

ي الضفة الغربية المحتلة، باعتقال اتهمت حركة حماس األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية ف 
 مواطنين على خلفية انتماءاتهم السياسي، فيما استدعت آخرْين للتحقيق ومد دت اعتقال عدد آخر. 4

وقالت الحركة في بيان صحفي، يوم السبت، إن جهاز "األمن الوقائي" في الخليل قام باعتقال الشاب 
االعتداء عليه أ ناء خروجه من مباراة رياضية، علما عاما( بعد  18عبد القادر عبد هللا القواسمة )

 بأنه نجل الشهيد القسامي عبد هللا القواسمي.
فيما رفض ذات الجهاز اإلفرا  عن الطالب في "جامعة القدس" رامي الرجوب، رغم حصوله على 

حمزة  قرار قضائي باإلفرا  للمرة ال انية على التوالي، كما مددت أجهزة السلطة اعتقال الطالب
 أيام أخرى على ذمة التحقيق. 8القواسمة لر 

وفي رام هللا، اعتقل جهاز "المخابرات العامة" الشاب زكريا إبراهيم حشايكة بعد خروجه من مسجد 
بيتونيا الكبير، فيما استدعى "الوقائي" األسير المحرر يوسف غفري، واعترضت األجهزة األمنية في 

دينة إسنادًا لألسير المضرب عن الطعام محمد عالن، حيت اعتقلت رام هللا مظاهرة انطلقت وسط الم
 شابين قبل أن يتمكن المتظاهرون من تحريرهما من سيارة األمن.
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معتقلين سياسيين لدى "األمن الوقائي" من بلدة تل، فيما  ستةوفي نابلس، مد دت محاكم السلطة 
بة بر"جامعة النجاح" فوزي بشكار، استدعى جهاز "المخابرات" في نابلس عضو مجلس اتحاد الطل

 وطالبته بتسليم نفسه فورًا.
 15/8/2015، فلسطين أون الين

 
 : ميناء غزة سيمنع المواجهة معنا وسيمنحنا فترة من الهدوءإسرائيليينجنراالت  .19

نقلت صحيفة معاريف العبرية السبت عن جنراالت إسرائيليين قولهم إن بناء ميناء في قطاع : غزة
"إن تدشين  وقال الجنراالت: ع اندالع مواجهة جديدة بين حماس واالحتالل اإلسرائيلي.غزة سيمن

الميناء سيسهم في إشغال أهالي غزة لوقت طويل في بناء الميناء ما يعني منح جنوب إسرائيل وقتا 
 ورأوا أن إنشاء ميناء في غزة سيستغرق تدشينه عقدا من الزمان وسيوفر اآلالف طويال من الهدوء.

من فرص العمل للفلسطينيين وسيفضي إلى تشغيل عدد كبير من العاطلين عن العمل بغزة، األمر 
وبحسب الجنراالت اإلسرائيليين فإن تدشين  الذي من شأنه أن يمنح المستوطنات غالف غزة الهدوء.

 ميناء في غزة يعني أنه سيكون لقطاع غزة ما يخسره في حال تفجرت مواجهة جديدة مستقبال مع
 إسرائيل، ما يتر  أ را رادعا يحول دون تفجر األوضاع من جديد.

 16/8/2015وكالة سما اإلخبارية، 
 

 سفيرًا لدى األمم المتحدةانتقادات داخل "إسرائيل" على قرار نتنياهو تعيين دانون  .21
دانون أ ار قرار رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو تعيين وزير العلوم المتطرف داني : الناصرة

سفيرًا لالحتالل لدى األمم المتحدة انتقادات داخل الكيانس لكون األمم المتحدة خصوصًا، بحاجة 
لك ير من الدبلوماسية وضبط النفس، وهذا ما يفتقر إليه دانون كليًا، بل إنه اشتهر على العكس من 

 ذل  بفظاظة تصريحاته حتى ضد نتنياهو نفسه.
ُوج هت لقرار تعيين دانون تصريح لوزيرة الخارجية السابقة تسيبي وبرز في سياق االنتقادات التي 

ل عبر هذا التعيين مصلحته الشخصية على مصلحة الكيان.  ليفني، والتي عد ت أن نتنياهو يفض 
وتلم ح ليفني بهذا إلى أن نتنياهو يرتاح عبر هذا التعيين من دانون المشاكس له، والذي سب ب له 

ل حزب "الليكود" نفسه. وتفاقمت العالقات بين اال نين أك ر من مرة بلغت أك ر من مرة قلقًا داخ
أوجها خالل العدوان على غزة، عندما دفعت تصريحات دانون ضد إدارة نتنياهو ووزير األمن موشيه 

 ياعلون للعدوان، إلى فصل دانون من منصبه كنائب لوزير األمن.
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اول هو ترسيخه، ويقضي بأن يكون سفير االحتالل لدى وُيشك ل قرار نتنياهو هذا خروجًا عن تقليد ح
األمم المتحدة، من أصول أميركية، كما في حالة دوري غولد، ورون بروسوار، أو من الخبراء في 
القانون والدبلوماسية كما في حالة السفيرة قبل األخيرة، غابرئيال شاليف. وبهذا المعنى يشك ل تعيين 

  الدبلوماسي لالحتالل ومم ليه في األمم المتحدة، خصوصًا إذا ما دانون تراجعًا في نوعية السل
 قورن أيضًا بسياسيين تبوأوا المنصب بدءًا بأبا إيبن وانتهاء بنتنياهو نفسه.

 15/8/2015المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 عطي المستوطنات األفضلية في نفقات التعليماإلسرائيلية توزارة التعليم تقرير:  .21
األسبوع الماضي تطورًا ملحوظًا من حيت مشاريع ومخططات االستيطان في القدس  شهدبترا: 

فقد رصد تقرير االستيطان األسبوعي لمكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة  المحتلة.
االستيطان نشر مناقصات بناء مغطس في مستوطنة معاليه هزيتيم، وكنيس "جوهرة إسرائيل" غرب 

 هويد حارة الشرف.المسجد األقصى ومخطط ت
وقال مركز ماكرو لالقتصادات السياسية في "إسرائيل" إن وزارة التربية والتعليم تنفق أموالها ببذخ 

، 1948على المدارس المنتشرة في المستوطنات أك ر من م يلتها في المدن في فلسطين المحتلة 
كل طالب في مدارس آالف دوالر( ل 5ل )يكألف ش 13حيت إن حكومة االحتالل است مرت نحو 

 المستوطنات في الضفة، فيما خصصت نصف ذل  المبلغ للطالب في المناطق األخرى.
 16/8/2015الخليج، الشارقة، 

 
 على افتتاح سينما أيام السبت احتجاجاً  نتظاهرويعشرات اليهود القدس:  .22

ساء السبت قالت إذاعة االحتالل إن عشرات من اليهود المتشددين تظاهروا م: القدس المحتلة
أن مواجهات  وأضافتاحتجاًجا على افتتاح مجمع دور السينما "يس بالنت" في المدينة أيام السبت. 

 تجري بين عدد المتظاهرين وقوات الشرطة التي وصلت إلى المكان. 
وجرت أمس تظاهرات مما لة في بعض األحياء التي يقطنها هؤالء المتشددون بوسط المدينة، حيت 

 ة باتجاه أفراد قوات الشرطة.ألقيت الحجار 
 15/8/2015وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 
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 االحتالل يواصل تغوله االستيطاني في القدس والضفة .23
كشفت مصادر عبرية النقاب عن استمرار الكيان الصهيوني في بناء المئات من : القدس المحتلة

وقالت أسبوعية "كول هعير"  ضفة الغربية.الوحدات االستيطانية في القدس المحتلة ومختلف أنحاء ال
" بدأت بناء مشروع سكني في "حي رمات" إسرائيلالعبرية في عددها الصادر أمس، إن شركة "نوفي 

وحدة أرضية  130وحدة سكنية وفقا للتقسيم التالي: ) 370بمستوطنة "جبعات زئيف" يتضمن إقامة 
 13وحدة تقام في  240مترا مربعا، و 450حتى مترا و  250في أراضي مختلفة تتراوح مساحاتها بين 

 مبنى ارتفاع كل منها عشرة طوابق(.
مليون كتكلفة تطوير،  160مليون شيكل منها  750ومن المتوقع أن تصل كلفة هذا المشروع إلى 

 وحدة سكنية قبل بدء عمليات البناء. 230الفتة إلى أنه بيع من المشروع 
 اني قد أقيم على سفح الجبل الذي أقيمت عليه المستوطنة.وكان حي رمات جبعات زئيف االستيط

وحدة سكنية أخرى تتكون كل واحدة منها  122كما قدمت الشركة طلبا للحصول على ترخيص لبناء 
دونمات في مستوطنة  7أرًضا مساحتها  اإلسرائيلية واشترت شركة تسرفاتي شمعون غرف. 5- 4من 

وحدة سكنية جديدة، كما يتضمن شراء األرض  160اء مليون شيكل لبن 50بسغات زئيف بمبلغ 
 وحدة سكنية. 252وحدة سكنية، وبهذا بلغ مجموع المساكن التي ستبنيها الشركة  92ترخيصا القامة 

على رخص بناء في هذه األيام وتعد لتسويق المشروع الذي يبعد عن ومن المتوقع حصول الشركة 
ويشار إلى أن الشركة بدأت  محطة القطار الخفيف في المستوطنة مسافة قصيرة في األشهر القادمة.

 وحدة سكنية جديدة. 142قبل حوالي شهرين بتسويق مشروع مستوطنة هار حوما يتضمن إقامة 
وحدة سكنية  72شروع "دونه برايفت بار " في مستوطنة موديعين من جهة  انية، يقام في إطار م

 مبنى بحيت يتضمن كل مبنى أربعة طوابق ويتكون كل طابق من وحدتين سكنيتين.12جديدة ضمن 
 15/8/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  62األسير عالن يواصل إضرابه لليوم  .24

ن أمس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم واصل المحامي األسير محمد عال: فتحي صب اح -غزة 
على التوالي، في وقت تدهورت حالته الصحية في شكل كبير جدًا خالل األيام القليلة الماضية.  62الر
جددت هيئة شؤون األسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية تأكيدها خطورة وضع عالن الصحي، و 

قومون وضع عالن الصحي، مضيفة أن سلطات وقالت هيئة األسرى في بيان أمس، إن أطباء سي
االحتالل سمحت للطبيب الفلسطيني هاني عابدين بزيارة عالن. وحذرت من انفجار الوضع في 
السجون اإلسرائيلية وخارجها حيت تسود حال من الغضب والذهول من جريمة متعمدة ومقصودة 
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ت إلى اعتبار األيام المقبلة أيامًا ودع ارتكبت في حق عالن بقرار من المستوى الرسمي اإلسرائيلي.
وطنية للتفاعل والتضامن مع عالن الذي دخل في غيبوبة أول من أمس. وحضت الفصائل 
والمؤسسات الحكومية واألهلية إلى رفع شعار إسقاط االعتقال اإلداري إلى األبد، ووقف العدوان 

 توفير الحماية القانونية لهم. ىإلالرسمي اإلسرائيلي على حقوق األسرى، ودعوة المجتمع الدولي 
 16/8/2015الحياة، لندن، 

 
 يقود الهجوم على المعتقلين اإلداريين "الشاباك"هيئة األسرى:  .25

قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، إن المخابرات اإلسرائيلية "الشابا " وبدعم من حكومة  :رام هللا
ن اإلداريين، وعلى رأسهم األسير المضرب محمد بنيامين نتنياهو، تقود هجومًا منظمًا على المعتقلي

وأكدت الهيئة، في بيان صحافي، أمس، أن جميع أوامر االعتقال اإلداري وتجديد هذا  عالن.
االعتقال تتم بقرار من أجهزة األمن اإلسرائيلية، تحت ادعاء الخطر على أمن إسرائيل، ويعتبر قرار 

 ل لتعليماته وأوامره وتدعي وجود ملف أمني سري بحق "الشابا " أعلى من قرار المحكمة التي تمت
 األسير اإلداريس لتبرر استمرار اعتقاله دون أية محاكمة عادلة.

واعتبرت الهيئة إضرابات األسرى اإلداريين طعنة لشرعية اعتقالهم موجهة إلى جهاز األمن 
جراءاته التعسفية بحقهم، ما دفع "الشابا " إلى دعم قان قراره من اإلسرائيلي واا ون اإلطعام القسري، واا

 الحكومة اإلسرائيلية كأداة تهديد خطيرة موجهة لكل أسير يضرب عن الطعام.
ارتفع عدد المعتقلين إداريا، حيت أصدر "الشابا " اإلسرائيلي نحو  2014وأشارت إلى أنه منذ أيار 

، 2009ألعلى منذ نيسان معتقاًل، وهو ا 480أمر اعتقال إداري ليصبح عدد المعتقلين إداريا  250
 مرات ونصف المرة. 3تضاعف عدد المعتقلين اإلداريين أك ر من  2013ومنذ آب 

من المعتقلين إداريا قضوا ما بين سنة إلى سنتين، وأن  %13وحسب معطيات هيئة األسرى، فإن 
من  %70وبينت أن  خمسة معتقلين قضوا أك ر من عامين متواصلين رهن االعتقال اإلداري.

لمعتقلين اإلداريين اعتقلوا في سجون داخل إسرائيل، ويشكل اعتقالهم في داخل إسرائيل انتهاكا ا
 للقانون الدولي، ما يؤدي إلى انتهاكات إضافية لحقوقهم، ومن بينها الحرمان من الزيارات.
 16/8/2015األيام، رام ه، 

 
 األسرى نصرة لعالن مصلحة السجون تستنفر تحسبًا لخطوات من"األسرى للدراسات":  .26

أكد األسرى في السجون، صباح يوم السبت، لمركز األسرى للدراسات، أن حالة غير مسبوقة : غزة
من االستنفار لمصلحة السجون وخاصة التابعة للمنطقة الجنوبية "نفحة وريمون وايشل والنقب" 
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الحالة الصحية  تحسبًا لخطوات تصعيدية من جانب الحركة الوطنية األسيرة في أعقاب تدهور
 للمضرب عن الطعام المعتقل محمد عالن لدخوله الغيبوبة وحالة الخطر الشديد.

وأكد، مدير المركز األسير المحرر رأفت حمدونة، أن إدارة مصلحة السجون قامت بعدد من 
للضباط ومدراء السجون وخاصة مدير معتقل  اإلجازاتفي السجون كقطع  واإلجراءاتالخطوات 

الجمعة والبقاء على تواصل مع مم لي الحركة األسيرة لتهدئة األوضاع، باإلضافة  النقب أمس
النتشار عدد كبير من الشرطة والوحدات الخاصة على بعض أسطح األقسام، والدخول لألقسام 
بشكل جماعي بالهراوات والدروع، ودخول شرطة المراقبة والسجانين لألقسام على فترات قصيرة 

 سرى واألحدات بشكل مستمر.لمراقبة حركة األ
 16/8/2015الحياة الجديدة، رام ه، 

 
 اعتصامات ومسيرات في الضفة والداخل تطالب بإنقاذ حياة األسير عالن .27

"األيام"، "وفا": شار  عشرات المواطنين، أمس، بمسيرة سلمية في بلدة حوارة، جنوب  -رام هللا 
 حمد عالن.نابلس، تضامنا مع األسير المضرب عن الطعام م

وفي الخليل، شار  العشرات من المحامين والمواطنين في المدينة، أمس، في وقفة تضامنية مع 
 يوما، بعد دخوله مرحلة الغيبوبة. 61األسير عالن المضرب عن الطعام منذ 

ونظم المشاركون في المخيم الصيفي "درب القادة" ومتطوعو مركز حنظلة ال قافي في قرية صفا، 
 أك ر، اعتصاما دعوا فيه األهالي إلى مساندة األسير عالن، المضرب عن الطعام منذ غرب رام هللا
وقمعت قوات االحتالل، أمس، مسيرة في قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية، دعت إليها لجنة  من شهرين.

 المقاومة الشعبية في القرية، تضامنا مع األسير محمد عالن المضرب عن الطعام منذ شهرين.
ر المئات من الفلسطينيين في الم لت الشمالي داخل الخط األخضر، أمس، تضامنا مع وتظاه

 األسير عالن، وتنديدا بسياسة االعتقال اإلداري التي تمارسها سلطات االحتالل بحق األسرى.
 16/8/2015األيام، رام ه، 

 
 سير عالنلأللنصرة يتظاهرون  48فلسطينيو  .28

عرعرة،  -اهر المئات من النشطاء، على مفرق الشارع الرئيسي عارةتظ: رازي نابلسي، يحيى جبارين
يوًما، محمد عالن،  61بدعوة من القوى الوطنية في الداخل نصرة لألسير المضرب عن الطعام منذ 

وشاركت قيادات من التجم ع الوطني الديمقراطي، بينها األمين  وتنديًدا بسياسة االعتقال اإلداري.
اح، والنائب د. جمال زحالقة، والنائب د. باسل غطاس والنائبة حنين زعبي، العام عوض عبد الفت
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وأيضا أعضاء المكتب السياسي د.محمود محارب ومراد حداد ورياض جمال محاميد وجمعة 
كما شار  الشيخ رائد صالح والنائب يوسف جبارين ورئيس مجلس عارة عرعرة مضر  الزبارقة.

 محمد أسعد كناعنة ورجا إغبارية ويوآف بار.يونس، وقيادة حركة أبناء البلد 
بدعوة من اتحاد الشباب الوطني الديمقراطي،  الجمعة وفي مدينة الناصرة، تظاهر العشرات ظهر يوم

 نصرة لألسير عالن.
 15/8/2015، 48عرب 

 
 والتلويح بتأجيل العام الدراسي "األونروا" احتجاجًا على تقليص خدمات وقفة احتجاجيةغزة:  .29

شار  مئات الطلبة والمعلمين والالجئين، في وقفة احتجاجية نظمها، اتحاد الموظفين العرب  :غزة
ومجالس أولياء األمور المدرسية بمدارس األونروا في رفحس أمس السبتس احتجاجًا على تقليص 

دادية وانطلق المشاركون في الوقفة من أمام مدرسة)أ( اإلع الخدمات، والتلويح بتأجيل العام الدراسي.
لالجئين برفح، وهم يرفعون الفتات تندد بسياسة تقليص الخدمات، وتطالب بحقوق الالجئين كاملة، 

وحذر سهيل الهندي، رئيس اتحاد الموظفين العرب، من  ورة  وعلى رأسها العودة والتعويض.
يع أطياف وأكد استعداد جم الالجئين في وجهة القرارات الظالمة التي تهدف لتصفية قضية الالجئين.

الشعب الفلسطيني على مواصلة الطريق بكل ما أوتيت من قوة للوقوف في وجه المتآمرين على 
 شعبنا، مشددًا على أن التعليم خط أحمر، ولن يتم القبول بتعليق الدراسة.

 15/8/205السبيل، عمان، 
 

 اعتصام لذوي المعتقلين لدى السلطة نابلس: األجهزة األمنية تطلق النار لفض  .31
اعتصم عشرات من ذوي المعتقلين لدى أجهزة أمن السلطة الفلسطينية : عاطف دغلس - نابلس

الذين وصفوهم بالمعتقلين السياسيين ظهر اليوم السبت عند دوار الشهداء وسط مدينة نابلس شمال 
 الضفة الغربية، لكن أجهزة األمن الفلسطينية فر قت المحتجين وأطلقت النار في الهواء.

متظاهرون وبينهم نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني صورا ألبنائهم وآبائهم المعتقلين وحمل ال
ويافطات نددوا عبرها باستمرار اعتقالهم وتعذيبهم بشكل مبرح على أيدي عناصر األجهزة األمنية في 

 مختلف المعتقالت ومراكز التوقيف واالحتجاز بمدن الضفة الغربية، داعين لمفرا  عنهم.
 ر ق عناصر في األجهزة األمنية بلباس مدني هذه الفعالية وقاموا بإطالق النار بالهواء لفضها.وف

 15/8/2015الجزيرة نت، الدوحة، 
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 قانون "االعتقال اإلداري" رسالة احتجاج لبريطانيا ضدّ  .31
حتلة، سل م شبان فلسطينيون رسالة احتجاجية للقنصل البريطاني في مدينة القدس الم: القدس المحتلة

على قيام بالده بسن قانون "االعتقال اإلداري" فترة االنتداب البريطاني لفلسطين، محم لًة إياها 
 المسؤولية عم ا يتعر ض له األسرى اإلداريون في سجون االحتالل اإلسرائيلي من انتهاكات.
يطانية في جاء ذل  خالل اعتصام نظمته مجموعة من الشبان المقدسيين أمام مبنى القنصلية البر 

حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، الليلة الماضية، وذل  على خلفية األنباء الواردة حول تدهور 
الوضع الصحي لألسير محمد عالن المضرب عن الطعام منذ نحو شهرين، احتجاجًا على اعتقاله 

قنصل البريطاني رفض وأفاد أحد الشبان الموقعين على الرسالة، بأن ال اإلداري في سجون االحتالل.
البداية استالم الرسالة، مهد دًا الشبان باستدعاء الشرطة اإلسرائيلية لفض اعتصامهم، إال أن الشبان ب

 استكملوا فعاليتهم إلى أن تمك ن أحدهم من تسليم الرسالة للقنصل الذي اشترط إخالء المكان فورًا.
 15/8/2015قدس برس، 

 
 QSلفلسطينية في تصنيف بيرزيت تتقدم الجامعات اجامعة  .32

جامعة في  100ألفضل  QSتقدمت جامعة بيرزيت الجامعات الفلسطينية في آخر نتائل لتصنيف 
جامعة،  100من أصل  70-61. وقد حصلت الجامعة على تصنيف 2015المنطقة العربية سنة 

 .27.1متقدمة الجامعات الفلسطينية بنتيجة بلغت 
ن أهم التصنيفات عالميا، وهذه السنة تحديدا تعود أهميته لكونه جدير بالذكر أن هذا التصنيف هو م

جامعة عربية. علما بأن الشركة  100أول تصنيف مو وق للجامعات العربية واألشمل بحيت ضم 
 QS World University، هي من تجري سنوياQuacquarelli Symonds (QSالبريطانية )

Rankings    .لتصنيف جامعات العالم 
وقت بيرزيت على الجامعات الفلسطينية وبعض الجامعات العربية، في مؤشرات نسبة األساتذة وقد تف

للطلبة، ومعدل المقاالت المنشورة لعضو الكادر األكاديمي، ومعدل االقتباسات للمقالة الواحدة، 
 ونسبة المدرسين األجانب، وأخيرا مؤشر نسبة الطلبة األجانب.

فقط من كانت لديهم معلومات كافية  194ة أكاديمية، منهم مؤسس 260يذكر أن التصنيف شمل 
جامعة في التصنيف، حيت تم تصنيف المؤسسات التي جاءت  100لتصنيفهم. وبالنهاية، ظهرت 

 تحت المرتبة الخمسين في مجموعات من عشرة لتقارب نتائل التقييم.
 16/8/2015الحياة الجديدة، رام ه، 
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 تجاهين من االثنين حتى الخميسمصر تفتح معبر رفح بكال اال  .33
السرلطات المصرررية قرررت فررتح معبرر رفررح البررري  ، أنالقرراهرة، مرن 16/8/2015 ،الحياااة، لناادننشررت 

أمررام حركررة التنقررل بررين مصررر وقطرراع غررزة برردءًا مررن غررد )اإل نررين( ولمرردة أربعررة أيررام لعبررور العررالقين 
دخررال المسرراعدات. اء الشرررق األوسررط الرسررمية المصرررية عررن ونقلررت وكالررة أنبرر والحرراالت اإلنسررانية واا

مصررادر رسررمية مصرررية أنرره سرريتم فررتح المعبررر اعتبررارًا مررن اإل نررين وحتررى الخمرريس المقبررل، والسررماح 
بتنقررل الفلسررطينيين فرري االتجرراهين، فيمررا أوضررحت السررفارة الفلسررطينية فرري القرراهرة، فرري بيرران، أن "فررتح 

ني محمود عباس، للتخفيف من معاناة أهل شعبنا معبر رفح جاء بناًء على طلب من الرئيس الفلسطي
 الفلسطيني في قطاع غزة".

الهيئررة العامررة للمعررابر والحرردود فرري قطرراع غررزة ، أن 15/8/2015 ،فلسااطين أون الياانوأضرراف موقررع 
 أكدت أن السفر من خالل معبر رفح البري سيكون للمسجلين في كشوفات وزارة الداخلية الفلسطينية.

 
 تحريفها األقصى تمّ  المسجد ": فتوى زيارة"مقاومة التطبيع .34

للسرياحة الدينيرة  األولالملتقرى  األردنيرة أنلجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابيرة  أكدت :عم ان
تبيح  أنهاعلى  اإلسالميالفلسطيني، قام بتحريف الفتوى الصادرة عن مجمع الفقه  األردني اإلسالمية

النقرا  حرول تحقيرق  )ترم   جزء مرن الفتروى والرذي نرص علرى أنره إخفاء ، وأنه تم  األقصىزيارة المسجد 
األمرررر  أولررريالمختصرررين مرررن  إلرررىالمصرررالح والمفاسرررد ويررررى المجمرررع أن تقررردير هرررذه المصرررالح يعرررود 

ما طرحره المرؤتمرون متابعرة لمرا سرمي  إنفي بيان لها،  ،وقالت اللجنة والسياسة في بالد المسلمين(.
ين أن المسررجد األقصررى تحررت االحررتالل الصررهيوني وأن االحررتالل هررو مررن متناسرر )مشررروع التقررديس(،

بالتنسرريق وموافقررة العرردو الصررهيوني ولررو كانررت هررذه الزيررارات ال  إالوأي زيررارة لررن تررتم  يسررمح ويمنررع،
 تحت االحتالل بهذه الزيارة. للفلسطينيينتحقق مصلحته لما سمح بها، وانه كان األولى السماح 

التطبيرع مرع العردو الصرهيوني، مسرتهجنة اسرتغالل الردين مرن  إلرىتقرى لكونره يردعو اللجنرة المل وأدانت
 قبل البعض لتسويق هذا التطبيع الفاضح.

 16/8/2015 ،الدستور، عّمان
 

 قل ما يمكن تقديمه لالجئين الفلسطينيينأ" األونرواالنائب أمجد المسلماني: خدمات " .35
رران  أومجررد المسررلماني بررأن توقررف أالنيابيررة النائررب  حاإلصررالباسررم كتلررة  اإلعالمرريقررال النرراطق  :عم 

قل مرا أنه أبسط حقوقهم، خاصة و أ، سيحرم الالجئين من األونرواتقليص الخدمات التي تقدمها وكالة 
المتحررردة والمؤسسرررات الدوليرررة بتحمرررل  األمرررموطالرررب  .أرضرررهممرررن  إخرررراجهميمكرررن تقديمررره لهرررم بعرررد 
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ضررورة  إلرىودعرا  وعادل لقضرية الالجئرين الفلسرطينيين.حل شامل  إيجادمسؤوليتها تجاه ذل ، حتى 
 إنهررراءاتخررراذ إجرررراءات جديرررة لمعالجرررة األزمرررة عبرررر إدرا  المخصصرررات الماليرررة الالزمرررة، وبمرررا يكفرررل 

 .المالية بشكل دائم وليس مؤقتاً  األونروامعاناة 
 16/8/2015 ،الدستور، عّمان

 
 عن إقامة مطار "تمناع" "إسرائيل"األردن يستخدم قنوات الدبلوماسية لثني  ":الرأي" .36

رران   ،ومررن خرررالل القنرروات الدبلوماسرررية األردن، إنمسرررؤول أردنرري قررال مصررردر  :محمررد الررردويري -عم 
 من الجنوب. األردنيةلمطار "تمناع" المحاذي للحدود  "إسرائيل" إلقامةبدى اعتراضه ورفضه أ

لررم يرردخل مرحلررة  األردنن أ ،"الرررأي" إلررىالررذي طلررب عرردم ذكررر اسررمه فرري تصررريح  ،المصرردر وأوضررح
 .األردنالمطار مرفوضة لدى  إنشاءن فكرة المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي أل

 16/8/2015 ،الرأي، عّمان
 

 "قطر الخيرية" تستكمل مشروع توريد األدوية إلى قطاع غزة .37
أدويرررة أعلنرررت جمعيرررة قطرررر الخيريرررة أنهرررا اسرررتكملت المرحلرررة ال انيرررة مرررن مشرررروع تررروفير  :قنررراوكالرررة 

 ال قطررررري.رماليررررين ريرررر 4(، بقيمررررة تصررررل إلررررى 2014للمتضررررررين خررررالل الحرررررب علررررى غررررزة )صرررريف 
أنها ور دت أدوية ومستهلكات طبية إلى المستودعات الطبية التابعة  لها، في بيان ،وأوضحت الجمعية

 لوزارة الصحة الفلسطينية، إسهامًا في سد العجز. 
 16/8/2015 ،الخليج، الشارقة

 
 ا" تؤجل إعالن مصير العام الدراسي لألسبوع المقبل"األونرو  .38

رران تأجيررل اإلعررالن عررن  قرررر المفرروض العررام لوكالررة األونررروا بييررر كرينبررول: ناديررة سررعد الرردين - عم 
مصير العام الدراسي القرادم، فري مردارس الوكالرة إلرى األسربوع المقبرل، بعردما كران مقرررًا أمرس، وذلر  

 مليون دوالر. 101ة لتأمين مبلغ إلعطاء فرصة أمام الدول المانح
من  24الغد، أن "تأجيل بدء السنة الدراسية الجديدة إلى صحيفة ل ،وقالت مصادر مطلعة في األونروا

سربتمبر المقبرل بالنسربة للطلبرة، تبعرًا للردوام  /الشهر الحالي، للكرادر التعليمري، واألول مرن شرهر أيلرول
سرورية ولبنران، قرد مرنح إدارة الوكالرة مجرااًل للتحرر  خرالل ، علرى غررار ]األردنية[ الرسمي في المملكة

وأضافت إنه "حتى اآلن ال توجد مؤشرات مشرجعة، فري ظرل تقردم دولترين فقرط، مرن  األسبوع الحالي".
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مليررون دوالر أمريكرري"، ممررا دفررع بررالمفوض العررام إلررى تأجيررل  20الرردول المانحررة، بتبرررع إجمررالي بقيمررة 
 المقبل، بداًل من أمس، كما كان مقررًا سابقًا.قرار "حسم المصير" لألسبوع 

وأوضحت بأن "كرينبول مرا يرزال يأمرل، حترى اللحظرة األخيررة، فري تقرديم المرانحين دعمرًا ماليرًا مناسربًا 
مدرسة، تضم نصف مليون طالب وطالبة، في مناطق عمليات  700للوكالة"، لكنه أكد "بأنه لن يفتح 
 مل هذا المبلغ".الوكالة الخمس، إال بعد تأمين كا

 232وأفرادت المصررادر برأن "األونررروا" سرتدخل العررام القرادم وهرري م قلرة بعجررز مرالي ضررخم يقردر بنحررو 
 مليون دوالر". 101مليون دوالر أمريكي، إذا لم يتم سداد قيمة العجز المالي الحالي الذي يبلغ 

مفررروض العرررام يجرررري حاليرررًا مرررن جانبهرررا، قالرررت مرررديرة اإلعرررالم فررري األونرررروا أنررروار أبرررو سررركينه إن "ال
 اتصرراالت مك فررة مررع الجهررات المانحررة مررن أجررل تغطيررة العجررز المررالي الضررخم الررذي تشررهده الوكالررة".

وقالررت، لررر"الغد"، إن كرينبررول "يحررت الرردول المانحررة علررى تقررديم الرردعم الررالزم للوكالررة حتررى تسررتمر فرري 
بررأن "المفرروض العررام يتحررر  حاليررًا  وأوضررحت عملهررا وتقررديم خرردماتها الحيويررة لالجئررين الفلسررطينيين".

 101على أك ر من صرعيدس لترأمين سرداد قيمرة العجرز المرالي فري ميزانيرة "األونرروا" لهرذا العرام، بقيمرة 
ونوهرت إلرى "مسراعي المفروض العرام  مليون دوالر، لضمان فتح المردارس وتغطيرة تكلفتهرا التشرغيلية".

مليررون  132والررذي يقرردر بنحررو  2016يزانيررة عررام الح ي ررة بهرردف تغطيررة العجررز المررالي المتوقررع فرري م
دوالر أمريكررري، فضررراًل عرررن التحرررر  ألجرررل ترررأمين ميزانيرررة  ابترررة للوكالرررة لسرررت سرررنوات قادمرررة لضرررمان 

 عملها على أرضية مالية صلبة".
 16/8/2015 ،الغد، عّمان

 
 رئيس أوروغواي السابق: الشعب الفلسطيني يستحق دولة مستقلة .39

أوروغررواي السرررابق خوسرريه موخيكررا إن الشررعب الفلسررطيني البطررل يسرررتحق أن قررال رئرريس  :وفرراوكالررة 
خالل استقباله سفير دولة فلسطين  ،وأكد الرئيس السابق يعي  في وطنه المستقل منذ سنوات طويلة.

لدى أوروغواي وليد عبد الررحيم، وقوفره مرع الشرعب الفلسرطيني وقضريته العادلرة، وأعررب عرن سرعادته 
لدولة فلسطين في األوروغواي. وأعرب عن أمله في تحقيق السالم العادل والشامل  الفتتاح أول سفارة

 للشعب الفلسطيني، ليعي  في دولته المستقلة بأمان.
ومن جهته، عب ر السفير عن تقدير الشعب الفلسطيني للرئيس موخيكا لمواقفره الداعمرة وقرراره الشرجاع 

 باعتراف أوروغواي بدولة فلسطين.
 16/8/2015 ،رقةالخليج، الشا

 



 
 
 
 

 

 24 ص                                               3666 العدد:         16/8/2015 حداأل التاريخ: 
  

 "الصليب األحمر" يبدأ باستصالح األراضي الحدودية في غزة .41
شرعت "اللجنة الدولية للصليب األحمر" باستصالح مئات الدونمات على الحدود الشرقية لقطاع  :غزة

وقالرت الناطقرة اإلعالميرة  غزة التري يحراول االحرتالل منرع المرزارعين الفلسرطينيين مرن الوصرول إليهرا.
، "إنره كامترداد 15/8الصليب األحمر" سهير زقوت في تصرريح تبق تره "قردس بررس"، يروم السربت باسم "

لمشرررروع دعرررم الزراعرررة البعليرررة فررري المنررراطق الحدوديرررة، فقرررد بررردأت اللجنرررة الدوليرررة للصرررليب األحمرررر 
 داً جدير بالتعاون مع وزارة الزراعة والسلطات المعنية األخرى في قطراع غرزة ولجران المرزارعين مشرروعاً 

 الستصالح أراض في المناطق الحدودية".
وأوضحت أنه ونتيجة لهذا المشروع سيتم استصالح ما يقارب من  ال ة آالف دونم تقع شرق بلرداتس 
خزاعرة، عبسران الكبيرررة، عبسران الجديردة، القرررارة، وادي السرلقا وبيرت حررانون، قررب المنراطق الحدوديررة 

لى منذ أك ر من عقرد مرن الزمران سريتمكن مزارعرو المنراطق في قطاع غزة. وأشارت إلى أنه للمرة األو 
 المشمولة في المشروع من الوصول إلى أراضيهم في المنطقة الحدودية وزراعتها بمحاصيل بعلية.

 15/8/2015قدس برس، 
 

 "إسرائيل"يهودي يشكك بإرادة إيران تدمير  أمريكي صحفي .41
إنه لم يجد خرالل زيارتره  "إسرائيلر"ية مؤيدة لقال صحفي أمريكي يعمل بصحيفة يهود :نيويور  تايمز

 كما يقول معارضو االتفاق النووي مع طهران. "إسرائيل"إيران أدلة دامغة على وجود رغبة في تدمير 
والتقى الصحفي بيهود إيرانيين ووصفهم أنهم "مواطنون من الطبقة الوسطى يتمتعون بحمايرة حسرنة"، 

 عون الطاقية اليهودية على رؤوسهم. ويتجولون بحرية في الشوارع وهم يض
يمرررنح  "إسرررائيل"وكرران الري كررولر إسرريس قررد أصرربح أول صررحفي يهرررودي فرري وسرريلة إعالميررة مؤيرردة 

 .1979تأشيرة إليران منذ اإلطاحة بحكم الشاه عام 
وقالت صحيفة نيويور  تايمز األمريكيرة فري تقريرر كتبره رير  غالدسرتون عرن رحلرة كرولر إسريس إلرى 

الصررحفي اليهررودي فرري صررحيفة "ذي فررورورد" وجررد أن اإليرررانيين يتلهفررون ألي اتصررال مررع  إيررران، أن
 أجنبي والعالم الخارجي، وال يترددون في انتقاد حكومتهم.

ورغررم إقرررار الصررحفي اليهررودي بوجررود انتقررادات واسررعة للسياسررات اإلسرررائيلية تجرراه الفلسررطينيين فإنرره 
واستعرض الصرحفي  يرانيين رفيعي المستوى لحل الدولتين.أشار إلى وجود دعم قوي بين رجال دين إ

ن جرل  همهرم ينصرب  "إسررائيل"مشاهداته للشارع اإليراني وقال إن اإليرانيين غير مهتمرين بمهاجمرة  واا
 .مريراً  اقتصادياً  على تأمين عيشهم في ظل العقوبات التي قطعتهم عن العالم وفرضت عليهم واقعاً 
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قسرررام فررري صرررفوف رجرررال الررردين الرررذين يحكمرررون إيرررران، وأن هنرررا  مرررن وأشرررار الصرررحفي إلرررى وجرررود ان
 ."إسرائيل"وصفهم "آيات هللا بارزين" يعارضون النهل الرسمي ضد 

 15/8/2015 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 الجامعات األمريكية األفضل وجامعات عربية تتقدم على جامعات إسرائيلية .42
لمواقررع األربعررة األولررى، فرري معيررار شررنغهاي الررذي جامعررات أمريكيررة ا 4احتلررت : تحريررر هاشررم حمرردان
جامعة في العالم. وارتفع تدريل كل من الجامعة العبرية ومعهد التخنيون فري  500يقوم بتدريل أفضل 

العام الحالي، فيما تراجعت جامعات أخرى، وأخرجت جامعة حيفا من ضمن أفضل الجامعرات، بينمرا 
 جامعات إسرائيلية.تقدمت للمرة األولى جامعات عربية على 

، أن الجامعرة العبريرة والتخنيرون تقعران ضرمن أفضرل 15/8 يروم السربت وتبين من التدريل، الذي نشرر
أنهرا  ، علمراً 67مئة جامعة في العالم، حيت تقدمت الجامعة العبرية ب ال ة درجات لتصبح في المرتبة 

 .77حدة واحتل المرتبة ، في حين تقدم التخنيون بدرجة وا59كانت قبل سنتين في المرتبة 
تجدر اإلشارة إلرى أنره فري السرنوات الر الت األخيررة فإنره يحصرل تراجرع فري كرل الجامعرات اإلسررائيلية 

 .2010، في تدريل شنغهاي، باست ناء التخنيون الذي يتقدم بشكل متتابع منذ العام تقريباً 
وهندسة الحاسوب تم تدريجه يذكر أيضا أن التخنيون حقق إنجازات أخرى، حيت أنه في مجال علوم 

 في مجال الهندسة. 44في العالم، بينما تم تدريجه في المرتبة  18في المرتبة 
جامعررة فرري العررالم فرري السررابق،  100فرري المقابررل، فررإن معهررد وايررزمن للعلرروم، الررذي كرران ضررمن أفضررل 

)للتوضريح: . 150 – 101بقي المكان الرذي ترم تدريجره فيره فري العرام الماضري، أي ضرمن المجموعرة 
 جامعة في العالم، يجري تدريل باقي الجامعات ضمن مجموعات(. 100بعد أفضل 

. وترم تردريل 200 – 151إلرى المجموعرة  150 – 101أما جامعة تل أبيب فقد تراجعت من المجموعرة 
. أمرا جامعرة حيفرا فتقرع خرار  أفضرل 500 – 401جامعتي بئر السربع و"برار إيرالن" ضرمن المجموعرة 

 ة، بينما لم يتم فحص جامعة "أرئيل" الواقعة في مستوطنة "أرئيل".جامع 500
ومن الالفت أن جامعتي المل  عبد العزيز والمل  سعود قد تم تدريجهما ضمن المجموعة ال ال ة، أي 

. كمرررا صرررنفت جامعرررة 300 – 201. وصرررنفت جامعرررة طهرررران ضرررمن المجموعرررة الرابعرررة 201 – 151
، وصرنفت جامعرة "الملرر  400 – 301نولوجيرا" ضرمن المجموعرة الخامسرة "الملر  عبرد هللا للعلروم والتك

 .500 – 401فهد للبترول والمعادن" ضمن المجموعة السادسة 
وضمن الجامعات الرائدة في العالم، فقد احتلت المواقع األربعة األولى جامعرات أمريكيرة، هري جامعرة 

تلت جامعة كاليفورنيا "بريكلي" المرتبرة الرابعرة. ، واحMITهارفارد المرتبة األولى، يليها ستانفورد،  م 
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وجراء فري المرتبرة السادسرة جامعرة برينسرتون،  واحتلت جامعة "كيمبريد " البريطانية المرتبة الخامسرة.
يليهرا المعهرد التكنولرروجي فري كاليفورنيرا،  ررم جامعرة كولومبيررا، وجامعرة شريكاغو. وفرري المرتبرة العاشرررة 

 ة.جامعة أوكسفورد البريطاني
 15/8/2015 ،48عرب 

 

 تعبت وسأستقيل؟! .43
 أ.د. يوسف رزقة

)تعبت وقررت االستقالة(، العبارة منسوبة إعالميًّا للرئيس محمود عباس. العبارة قصيرة وبها أمران: 
التعب، وهذا شيء حقيقي، وتؤيده الوقائع. تعب رئيس السلطة ال نقا  فيه، فالرجل بلغ  -األول 

ا: إن ال مانين وقد بلغتها أحوجت سمعي إلى ترجمان. الزمن وتقدم العمر ال ال مانين. وقديًما قالو 
عال  لهما، وال شفاء من تداعياتهما، لذا نصدق فكرة تعب الرئيس، ويزداد التعب العادي  قاًل على 
اإلنسان إذا داهمته مشاعر الفشل والعجز عن مواصلة الطريق، وأعتقد أن الرئيس يعاني من حالة 

ة لم يحس بها من قبل، بعد أن تخلت عنه قيادات عربية، وغير عربية، وبات يستجدي فشل عميق
 مشروع مقترح فرنسي وغير فرنسي إلعادته للمفاوضات.

إن حالة اإلحساس بالفشل ولدت في نفسه مشاعر عجز في قيادته لفتح والسلطة، وتوفير مستلزمات 
يغادر المشهد المتعب، وأن يبدأ بكتابة المال لمواصلة الطريق. من حق عباس أن يرتاح، وأن 

 مذكراته، وأتوقع أن تكون م يرة ومفيدة في الوقت نفسه.
االستقالة، وهذا أمر ال نمل  الجزم بوقوعه في غضون األشهر القليلة القادمة، كما  -واألمر ال اني 

الستقالة، بعد تزعم المصادر التي تحد ت في الموضوع، والتي حددت شهر سبتمبر القادم توقيتها ل
أن ربطت التحليالت السياسية بين فكرة عباس عن االستقالة ودعوة المجلس الوطني لالنعقاد، 

 وتجديد انتخاب اللجنة التنفيذية للمنظمة، وعقد مؤتمر فتح السابع.
 مة أنباء فتحاوية متواترة عن )مؤتمر فتح، وعن عقد المجلس الوطني( ولكن ال يوجد تواتر ذو 

 لى االستقالة والمغادرة.مصداقية ع
ما تطرحه الشخصيات والمصادر عن االستقالة ال يزيد عن استراق سمع، وتحليالت إلجراءات، 
كتعيين عريقات أمين سر  للجنة التنفيذية، أو عن أماني عند المتنافسين على مناصب الرئيس. وهنا 

لم ينفذ تهديداته، وما زال متشب ًا علينا أن نتذكر أن الرئيس هدد باالستقالة في سنوات مضت، ولكنه 
بمناصبه الدافئة. إن كل مكونات المشهد الفلسطيني تدعو عباس لالستقالة، بل إن المستغرب في 



 
 
 
 

 

 27 ص                                               3666 العدد:         16/8/2015 حداأل التاريخ: 
  

ضوء هذا المشهد أنه لم يستقل حتى اآلن، ومالمح نهاية الطريق يرسمها غيره، ممن حوله، وممن 
 رحمه هللا في نهاية الطريق.يتعاملون مع طرف  الت، وهذا يذكرنا بحال ياسر عرفات 

 مة منافسة حامية الوطيس في طبقة القيادات المحيطة بعباس من أمنيين وسياسيين، وعدد منه يريد 
مناصب عباس كلها، وبعضهم يريد بعضها، وبعضهم يريد عضوية اللجنة التنفيذية، وبعضهم يريد 

ولكن استمعت مؤخًرا  ،ر الرئيس نفسه؟وبماذا يفك النتائل؟،فصل المناصب، وال أحد يدري ماذا تكون 
لبعض قيادات فتحاوية ترى أنه إذا تحققت االستقالة في سبتمبر، أو بعد سبتمبر، فيجب الفصل بين 
المناصب التي يشغلها عباس، بحيت تذهب رئاسة السلطة لشخص، ورئاسة فتح آلخر، ورئاسة 

لنزيه. ولكن أمام هذا المقترح عقبات ومعوقات، اللجنة التنفيذية ل الت، وأن يتم هذا باالنتخاب الحر  ا
منها: أن منظمة التحرير ومجلسها الوطني، تحتا  إلى إصالح وتطوير، ولست أدري هل يمل  

 عباس القناعة والوقت لمصالح؟. دعونا ننتظر فسبتمبر على األبواب. 
 15/8/2015، فلسطين أون الين

 

 حديث االستقالة .44
  عمر حلمي الغول

سائل االعالم والنخب السياسية همسا وعالنية موضوع "استقالة" الرئيس محمود عباس في تتداول و 
ايلول المقبل، ال سيما انه ابلغ أعضاء المجلس ال وري لحركة فتح، في كلمته االفتتاحية للدورة 
الخامسة عشرة للمجلس، التي التأمت في أواسط حزيران الماضي، انه "في حال عدم تمكن اللجان 

هيئات المختصة بانعقاد المؤتمر السابع للحركة من انجاز الو ائق والترتيبات الخاصة به، فإنه وال
سيفجر مفاجأة" من الوزن ال قيلس االمر الذي فتح شهية البعض لوضع موضوع االستقالة، على رأس 

رئيس ابو السيناريوهات المتوقعة لرئيس الحركة. كما ان التداول بات له اساس منطقي، خاصة وان ال
المتحدة، حتى تتحمل الهيئة  لألمممازن، هدد اك ر من مرة بتر  الجمل بما حمل او تسليم المفاتيح 

االممية مسؤولياتها تجاه مصالح الشعب الفلسطيني، بعد ان اغلقت الحكومات االسرائيلية المتعاقبة 
. ولم يفصل هنا 1967ان عام كل االبواب والنوافذ امام خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزير 

 المراقبون بين الرسالة السياسية واشتراطات الواقع.
غير ان المرء، يختلف مع المتداول، ألن االحتمال االك ر واقعية، يتم ل في ان الرئيس عباس، اراد 
إرسال رسالة لقيادة واعضاء الحركة، لتحفيزهم وح هم على االسراع في إنجاز الو ائق الضرورية 

تمال شروط انعقاد مؤتمر الحركة السابع، كونه يعول على انعقاده ك يرا في معالجة المسائل الك
التنظيمية والسياسية، إضافة للعمل على إخرا  الحركة من االزمة العميقة، التي تعيشها. وايضا 
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عدم لقطع الطريق على المتعجلين لعقد المؤتمر من توجيه اي اتهام لشخصه وتحميله المسؤولية عن 
المؤتمر في الموعد المحدد. ومع ان المرء، مازال من اصحاب وجهة النظر، التي تقول، ان  التئام

تشرين ال اني المقبل(، هي امكانية غير دقيقة. إال انه ال  29إمكانية عقد المؤتمر في الوقت المحدد )
، خاصة وان اعضاء المطلوب منهم إلنجازيستبعد من تمكن الرئيس من خلق الحوافز عند المعنيين 

المجلس االستشاري لحركة فتح، يتحفزون النعقاد المؤتمر، ويعدون االيام على االصابع لبلوغ الموعد 
المحدد، مع إدراكهم، ان بعض اعضاء الهيئات القيادية في الحركة، ال يرغبون في انعقاده خشية 

 على الذات.
ابو مازن، ال يقبل على نفسه وتجربته، ان يتر   لماذا ال يميل المراقب لخيار االستقالة، ألن الرئيس

البالد في فراغ دستوري وسياسي من حيت المبدأ، انطالقا من استشعاره لمسؤولياته الشخصية 
والتنظيمية والوطنية. أضف إلى ان اللحظة السياسية الراهنة، التي يعيشها الشعب الفلسطيني، لحظة 

لقيادته، خاصة لرمز الشرعية االول، ومهندس العملية  خطيرة وحساسة، الشعب احو  ما يكون فيها
السياسية، وقبل إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية، لن يتر  ابو مازن موقعهس ألن تركه الموقع 
قبل االنتخابات، يعني وضع الشعب والوطن في حالة فراغ دستوري، ال سيما ان المؤسسة التشريعية 

ال يوجد موقع لنائب الرئيس في النظام السياسي. وبالتالي منطقيا، ما لم معطلة، وال تعمل. كما انه 
حريص على  ألنهيؤمن رئيس منظمة التحرير البديل النظامي والقانوني، لن يتر  موقع الرئاسة، 

 سجله الشخصي، وال يسمح الحد االساءة له.
اتفاق اللجنة المركزية ومؤتمر الخيار المتاح للرئيس محمود عباس، إمام إصراره على االستقالة، هو 

الحركة الحقا على خالفة الرئيس، والضرورة تملي شخصا قويا وقابال للتوافق مع الكل الفتحاوي. 
إضافة لعقد دورة طارئة للمجلس الوطني، ايضا لحسم عدد من النقاط، منها: اوال وضع برنامل عمل 

تجديد او حجب ال قة الهيئات القيادية للمنظمة جديد للحركة الوطنية، يتجاوز البرنامل القائمس  انيا 
وخاصة اللجنة التنفيذية، الذين قد يغادر بعض أعضائها. عندئذ ممكن الحديت عن سيناريو تر  ابو 

الرسمية الفلسطينية تتداول بزمن وكيفية انعقاد  فاألوساطمازن موقع الرئاسة. ولم يعد االمر سرا، 
، وقد تكون في ايلول المقبل. اسابيع قليلة تفصلنا عن ذوبان المجلس الوطني في دورة غير عادية

 ال لل وبيان المر .
 16/8/2015، الحياة الجديدة، رام ه
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 "إسرائيل" –أخطار تداعيات تفاهمات حماس  .45
   عزت دراغمة

بعيدا عن المناكفات والمزايدات ودون مواربة وبال غوص في وحل االتهامات بمختلف ألوانها 
ها، فان كل ما نشر من معلومات وكشف من تفاهمات حول التهدئة طويلة األمد الجاري وأشكال

يؤشر إلى أمر واحد هو ذهاب حركة حماس بقطاع غزة لجعله  "إسرائيل"بلورتها بين حركة حماس و
كيانا فلسطينيا منفصال ومستقال عن باقي االراضي الفلسطينية، وهو ما أكدته مواقف جميع الفصائل 

ظيمات الوطنية واإلسالمية التي اعربت عن رفضها التفاقية الهدنة التي أعلن قياديون من  والتن
 حماس  احتمال اإلعالن عنها في أي وقت.

ال احد من الفلسطينيين مهما كان لونه السياسي أو انتماؤه الطائفي أو العقائدي ال يتمنى رفع 
 احد يمانع أو يعارض أن تكون غزة محررة الحصار عن قطاع غزة فورا وبال شروط أو قيود، كما ال

ومستقلة وان تكون جميع منافذها ومعابرها مفتوحة على مدى الساعة وفي كل االتجاهات، السيما 
المنافذ البحرية والجوية وان تكون بال رقيب أو حسيب من قبل االحتالل، لكن أن يشكل المنفذ 

ة  االحتالل فهذا ليس انجازا، بل عبء سيعاني البحري الجاري الحديت عنه معبرا جديدا تحت رقاب
 منه أهلنا في القطاع كما نعاني نحن وهم على المعابر البرية التي يشرف عليها االحتالل.

ذا كانت حماس التي بفضل سيطرتها وحكمها لقطاع غزة تريد إنهاء الحصار فعال عن القطاع  واا
ا الحزبية، فلماذا لم تعد إلى الفصائل دون است مار رفع الحصار لصالحها ومنافعها وأهدافه

الفلسطينية التي شاركت في اتفاقية القاهرة لهذا الغرض، السيما وان ما توصلت إليه الفصائل 
ذا كانت حركة حماس  مجتمعة أعلى بك ير من سقف مطالب أو تفاهمات حماس مع االحتالل، واا

فلماذا نأت بنفسها وحدها لقيادة حريصة على البعد الوحدوي الوطني والمجتمعي واالقتصادي، 
المفاوضات السرية مع االحتالل، ومن  م تأتي لتضع أو لتفرض على الفصائل وطبقات المجتمع 
التفاهمات التي توصلت إليها وكأنها إلزامية رافضة أي معارضة لها، فهل هذه التفاهمات ربانية أو 

 منزلة بوحي ممن رعوا المفاوضات؟
لسطينية التي اجتمع بها قادة حماس إلقناعها بما توصلوا إليه من تفاهمات مع لقد أكدت الفصائل الف

االحتالل خطورة ما تقدم عليه حركة حماس ومعها من شملوا هذه المفاوضات برعايتهم، وحذرت 
الفصائل من محاولة تقسيم التم يل الفلسطيني وهو أمر يتالقى مع أهداف االحتالل التي يأتي في 

مكانية إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا على أراضي مقدمتها اإلطا حة بمفهوم ومنظومة واا
الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة، إلى جانب أن المفاوضات السرية التي قادتها حماس مع 

استهدفت من ورائها حكومة وسلطات االحتالل ت بيت االنقسام الفلسطيني إلى ما ال نهاية،  "إسرائيل"
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ل القطاع  ومستقبله عن الضفة، وكأن شعبنا في غزة ال عالقة لهم بالشعب من خالل فص
الفلسطيني في الضفة والقدس، كما يستشف ويفهم من التفاهمات التي نشرت أو تسربت للفصائل من 
قبل قادة حماس أنفسهم، وهنا تكمن خطورة ما ذهبت إليه حركة حماس أك ر فأك ر، إذ سيكون 

ن وقيادتين األمر الذي يلتقي مع مزاعم قادة االحتالل وحكوماتهم التي دائما للشعب الفلسطيني كياني
كانت وال زالت تشك  بشرعية التم يل الفلسطيني، وهو ما كان ينال من صالبة  ومواقف وطروحات 

 المفاوض الفلسطيني حتى في المنابر الدولية واالقليمية.
يريدون تحقيق مكاسب لخدمة أجندات  وا أصالوان كان "إسرائيل"إن رعاة المفاوضات بين حماس و

دولهم قبل أي شيء آخر، كان حري بهم دعم وحدة الموقف الفلسطيني ال ترسيخ االنقسام وتشتيت 
ذا كان رعاة المفاوضات والتفاهمات غيورين على فلسطين  االستحقاقات الوطنية الفلسطينية، واا

على رفض التعاطي مع حلول تضعف أليس حري بهم العمل  وقضيتها وشعبها كما يزعمون،
المطالب الوطنية وتصل بها إلى أدنى سقف؟  فبدال من الوصول إلى إقامة ميناء بحري حر ووطني 
بكل ما تعنيه الكلمة يذهبون للقبول بممر مائي تكون رقابته واإلشراف عليه حتى لو من بعيد وبشكل 

القفز على  "إسرائيل"لتفاهمات بين حماس و، ولماذا قبل رعاة المفاوضات وا"إسرائيلر"غير مرئي ل
؟ أليس من "إسرائيل" –تفاهمات القاهرة التي حققت استحقاقات أك ر مما حققته تفاهمات حماس 

األولى واألفضل إقناع قادة حماس بالعودة إلى شعبهم وشركائهم في الوطن والنضال؟ أم أن 
آذانهم ويغلقون عيونهم عن الواقع الفلسطيني االستئ ار بورقة خاسرة قبل الخرو  بها يجعلهم يصمون 

الذي ال يشبه أي من الساحات العربية واالقليمية؟ أليس لحركة حماس التي تتغنى بالوحدة وتزعم 
سعيها إلنهاء االنقسام بدال من التفرد واستمرار اغتصابها لقطاع غزة تطبيق ما تزعمه من توجهات 

فقط، بل من  "إسرائيل"نتائل مفاوضاتها وتفاهماتها مع  نحو الوحدة ليس عبر اطالع الفصائل على
خالل عودتها للطاقم الفلسطيني الموحد الذي تشكل إبان الحرب على قطاع غزة للوصول إلى تهدئة 

 مع االحتالل؟.
، واألخطر من كل "إسرائيل"تساؤالت ك يرة وعديدة تطرحها المفاوضات السرية بين حركة حماس و

عنه من تفاهمات، التداعيات واألبعاد المترتبة على هذه التفاهمات إن تم تبنيها ذل  ما تم اإلعالن 
 من قبل مم لي وفصائل الشعب الفلسطيني.

 16/8/2015، الحياة الجديدة، رام ه
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