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*** 
 

 هنية: بوصلتنا كل فلسطين ولن نقبل بدولة في غزة .1

ة المقاومة اإلسالمية "حماس"، إسماعيل هنية، التأكيد على جدد نائب رئيس المكتب السياسي لحرك
 رفض الحركة القبول بإقامة دولة في قطاع غزة، مقابل التخلي عن باقي فلسطين المحتلة.

وقال هنية خالل كلمة له في الحفل الختامي لمخيمات "النخبة المقدسية" "من للقدس إال أنت" التي 
لحماس بغزة اليوم: أقول لمن يشوه مواقف حماس نحن لن نقبل بدولة نظمتها الحركة النسائية التابعة 

 اسمها غزة على أرض فلسطين، ففلسطين كل فلسطين لنا، وبوصلتنا ثابتة نحو القدس. %2على 
ومشروع حماس  استراتيجيةوأضاف: واهمون من يفكرون أن حماس ترضى بالقليل، مشددًا على أن 

تعني تحرير كل فلسطين، وأما مرحلية التحرير  االستراتيجيةشمولية أبعد من ذلك بكثير، ومبينًا أن 
 فغزة التي لم نحررها بالمفاوضات مثال على ذلك.

وتابع: إن غزة اليوم قلعة الصمود والمقاومة ورافعة األمة وبوصلتها نحو القدس، وهي منصة 
قدس واألقصى وكل االنطالق ليس لصواريخ القسام نحو فلسطين ولكن لجحافل التحرير نحو ال

  فلسطين.
وأردف: على قدر ما تعيش غزة من آالم إال أنها ال يمكن أن تتخلى عن دورها في تحرير كل 
فلسطين والقدس واألقصى، مضيفًا: نحن هنا نعيش آالم الحصار وآثار الحروب وفصول المؤامرات 

 ولكن القدس على رأس أولوياتنا.
ي معركتهم البطولية التي يخوضونها في سجون االحتالل، كما أكد هنية أهمية مساندة األسرى ف

 مشددًا على أن المقاومة وكتائب القسام لن تترك األسرى يواجهون مصيرهم وحدهم.
وحمل االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة األسير محمد عالن، مطالبًا بضرورة اإلفراج 

 الفوري عنه قبل فوات األوان.
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سالة إلى كل من يعنيه األمر أن ينهي معاناة األسير عالن قبل فوات األوان، وأن ووجه هنية ر 
 يتحرك من أجل كسر القيد عنه ألن القسام لن يقبل بذلك.

 وأضاف أن الذي يصنع النصر في صفقة وفاء األحرار لهو قادر على صنع الحرية لجميع األسرى.
 17/8/2015، موقع حركة حماس

 
 ةعن واقع الالجئين الفلسطينيين في سوريللمعلومات  تقريرا   مركز الزيتونة يصدر .2

أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت تقريرا جديدا يسّلط الضوء على واقع 
، هو اإلصدار الثامن 15/4/2015إلى  15/3/2011في الفترة من  ةالالجئين الفلسطينيين في سوري

 مات".والعشرون من سلسلة "تقارير معلو 
صفحة من القطع المتوسط، في قسمه األول، المراحل األولى لعملية  67ويعرض الكتاب الذي يحوي 
، ويتحدث عن تطور أوضاعهم السكانية، حيث يبلغ عدد الالجئين ةلجوء الفلسطينيين إلى سوري

ة األكبر الجئ، وتتركز الكتل 560,000الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة "األونروا" في سورية نحو 
 .%80من الالجئين في العاصمة دمشق وريفها نحو 
المتعاقبة تجاه الالجئين الفلسطينيين قبل األحداث في  كما يعرض الكتاب سياسة الحكومات السورية

  .2011سنة 
ويشير إلى قيام الحكومة السورية بقوننة التواجد الفلسطيني منذ بداية اللجوء، بما يكفل الحقوق 

 من حق العمل وحرية اإلقامة والتنقل.  األساسية لهم
كما تم فتح مجال االندماج في المجتمع السوري على كافة األصعدة االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية والثقافي، وأصدرت السلطات السورية القرارات والمراسيم والقوانين الخاصة بالالجئين 

 لة السوريين مع احتفاظهم بجنسيتهم.الفلسطينيين لصالح تحسين أحوالهم، ومعاملتهم معام
 فصيالً  15السورية وعددها  ثم يتحدث التقرير عن التنظيمات الفلسطينية التي تواجدت على الساحة

، وما ترتب عليها من معاناة ومن قتل 15/3/2011، ويتناول أوضاع الالجئين بعد األزمةعند بداية 
إما إلى النزوح داخل سورية بحثا عن األمان  وتهجير بعد اندالع األحداث السورية مما اضطرهم
 النسبي، أو إلى الهجرة خارجها بحثا عن سقف آمن.

 من الالجئين الفلسطينيين في سورية بحاجة للمساعدة العاجلة. %90وقد أعلنت األونروا أن نحو 
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سطينيين ثم يعرض القرير لسياسة الحكومة السورية وفصائل المعارضة السورية تجاه الالجئين الفل
"أداء السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير، والفصائل  إلى الدول العربية، مشيراً  إلىوالنازحين 

 الفلسطينية في هذا الملف".
رأي اليوم، لندن؛ والسبيل، عم ان؛ والمركز الفلسطيني لإلعالم؛ وكالة قدس برس؛ وموقع "عربي 

 17/8/2015، يبانون فيلزلوالوكالة الوطنية لإلعالم، لبنان، وموقع  ;"21
 

 واصل أبو يوسف: مراهنة حماس على كيان منفصل األخطر على القضية الوطنية .3
 االنقسامأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن حالة : عبد الحميد صيام

خالل أضعفت القضية الفلسطينية، مشددا على أن "ما يجري اآلن في غزة هو أكثر خطورة من 
يهام نتنياهو بإمكانية االتفاق على  مراهنة حماس على إمكانية قيام كيان منفصل مثل إمارة أو دولة وا 

سنة وهو ما يصبو إليه نتنياهو لتأجيل قيام أي  15إلى  5ممر مائي ورفع الحصار وا عالن هدنة من 
 حل وطني للقضية الفلسطينية وضرب المشروع الوطني".

اق مقابلة لصحيفة "القدس العربي"، أمس، أنه قد ال تكون هناك بلورة وأوضح أبو يوسف في سي
نهائية لهذا المشروع، لكن حماس نفسها قد أعلنت عن مثل هذا التوجه في موضوع الهدنة طويلة 

 األمد.
وأضاف: "المعلومات بهذا الخصوص وصلتنا من بعض الدول األوروبية وممثل األمين العام لألمم 

بخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس،  التقىروبرت سيري، وكان توني بلير المتحدة السابق 
في قطر وطرح بعض األفكار حول فك الحصار مقابل هدنة لمدة خمس سنوات وهذه األفكار ليست 
يجاد ممر مائي،  سرا، بل إن تركيا وقطر تقودان هذا التوجه لفك الحصار عن غزة وفتح المعابر وا 

حاول حماس أمام الوضع اإلنساني المأساوي في غزة وحالة الحصار في ظل ومن جهة أخرى ت
تحقيق  2014تدمير هائل للبنى التحتية والخسائر العالية في األرواح التي نتجت عن حرب صيف 

 إنجاز ما بسبب حالة اإلحباط والمعاناة والحصار".
 15/8/2015القدس العربي، لندن، 

 
 تطورات ملف إعمار غزة يكشف للرسالة عن األشغالوزير  .4

كشف مفيد الحساينة وزير االشغال العامة واإلسكان، عن بدء االعداد لصرف أموال : محمود هنية
الدفعة الثانية من منحة االعمار القطرية، بعد الحصول على موافقة إسرائيلية اليوم لصرف مواد 
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"، إن االحتالل وافق على وقال الحساينة في حوار خاص مع "الرسالة نت البناء المخصصة لهم.
 وحدة، والتي تمثل الدفعة الثانية واألخيرة من المنحة القطرية التي تضم ألف وحدة. 397كشف يضم 

وبّين أن المنحة القطرية تصرف على عدة دفعات للمتضررين، لضمان استمرار عملهم في مشروع 
ة من المنحة الكويتية، مشيًرا إلى أنه وحدة سكني 400وأكد الحساينة أنه سيجري فتح التسجيل لـ البناء.

 تم تجهيز مخططات ألف وحدة كويتية، بانتظار أن يتم صرف األموال من المانح الكويتي.
ونوه إلى وجود اتصاالت تجريها الحكومة مع الكويتيين للحصول أموال المنحة، متوقًعا أن ترسل 

 نهاية األسبوع الجاري.
وحدة سكنية للمواطنين العاديين الراغبين في بناء منازل  150وبّين وجود موافقة على كشف يضم 

جديدة، مشيًرا إلى أنه سيجري صرف كميات االسمنت الخاصة بهم في األيام القليلة القادمة، نافًيا 
وحول أولوية  في الوقت ذاته رفض االحتالل ألي اسم تقدم للحصول على اسمنت لإلعمار.

قطرية، أكّد أن الفرصة كانت لمن تقدم اواًل بترخيص من البلديات، الحاصلين على المنح الكويتية وال
إضافة الى أنه تم توزيع نسبة اإلعمار في مناطق القطاع، منبًها إلى أن مدينة غزة هي األعلى نسبة 

 تقريًبا. %17، ورفح %21، وخانيونس %37، وبيت حانون %42في الدمار 
وحدة عن طريق وكالة  750مليون دوالر لبناء حوالي  38وأعلن الحساينة عن تحويل السعودية لمبلغ 

 وحدة سكنية. 37وحدة، واالمارات تبرعت بـ 200مليون دوالر لبناء  27الغوث، إضافة لتبرع ألمانيا بـ 
منزل  400مليون دوالر، إلصالح  5وأشار إلى وجود منحة مقدمة من الهيئة الخيرية القطرية بقيمة 

 القطاع وحي الشجاعية. متضرر بشكل بليغ في شمال
 17/8/2015الرسالة نت، فلسطين، 

 
 أعضاء سبعةاجتماع المجلس الوطني الفلسطيني الشهر المقبل لتغيير  :تيسير قبعة .5

قال نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تيسير قبعة إن "هناك توجهًا : سعد الدين نادية-عمان
القادم، بهدف تغيير بعض أعضاء اللجنة التنفيذية لعقد اجتماع للمجلس الوطني قبل منتصف الشهر 

صدار بيان سياسي قوّي حول الوضع الراهن". وأضاف، لـ"الغد"، أن "اجتماع  لمنظمة التحرير، وا 
المجلس الوطني، المزمع قريبًا، سيضّم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومكتب المجلس الوطني ومن 

 عضو فقط". 500أعضاء أم  10حضر من األعضاء، سواء أكان عددهم 
عضوًا  760ونوه إلى أن "االجتماع، بذلك، ليس كما يصّوره البعض، حيث لن ينعقد بحضور 
وأوضح أن  بالكامل، كما لن يكون مجلسًا وطنيًا جديدًا ناتجًا عن انتخابات وقوانين ذات عالقة".
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عضوًا، إما  18منظمة، التي تضم من أعضاء اللجنة التنفيذية لل 7"لالجتماع مهمتين، وهما؛ تغيير 
 بسبب المرض أو عدم الفعالية".

أما المهمة الثانية فتتمثل في "إصدار بيان سياسي قوّي عن الوضع الراهن، في ظل تصاعد عدوان 
االحتالل اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وغياب األفق السياسي وعدم وجود أي شيء مطروح 

 ميركية، خالفًا لما يتردد في هذا الخصوص".من جانب الواليات المتحدة األ
أيلول )سبتمبر( القادم، أي قبل  15وأشار إلى أن "الموعد المتوقع لعقد االجتماع في الفترة ما قبل 

 ذهاب الرئيس محمود عباس، والوفد الفلسطيني، إلى اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة".
 18/8/2015الغد، عمان، 

 

 الفلسطينيين "إعدام"تتهم جيش االحتالل بتعمد  حكومة التوافق .6
إعدام “: قالت الحكومة الفلسطينية، إن جيش االحتالل اإلسرائيلي، يتعمد األناضول-هللارام 

الفلسطينيين، بحجج بعيدة عن الحقيقة"، محذرة من أن السياسات اإلسرائيلية ستجر المنطقة إلى 
 دوامة العنف.

ت من قتل الجيش اإلسرائيلي لشاب فلسطيني، على حاجز إسرائيلي وجاء بيان الحكومة، بعد ساعا
 شمال الضفة الغربية.

قوات االحتالل تقوم بإعدام “وقالت في بيان وصل مراسل وكالة األناضول نسخة منه اإلثنين: 
المواطنين الفلسطينيين بحجج عديدة بعيدة كل البعد عن الحقيقة التي تتمثل بأن االحتالل هو 

وأشارت الحكومة إلى أن الفلسطيني  عن مأساة شعبنا والجرائم التي ترتكب بحق أبنائنا".المسؤول 
وطالبت  الذي قتله الجيش اإلسرائيلي، كان متوجها لطلب المياه فقط إلصابته بوعكة صحية.

تحمل مسؤولياتها األخالقية والقانونية في توفير "مؤسسات المجتمع الدولي بما فيها مجلس األمن بـ
 ."اية للشعب الفلسطينيحم

 18/8/2015القدس العربي، لندن، 
 

 مفتي محمد حسين يدعو إلى وقف تهويد القدسال .7
دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، إلى ثني سلطات االحتالل : )بترا(

تنتهج سياسة تهدف إلى عن اإلمعان في تعسفها ضد مدينة القدس وأهلها ومقدساتها، مشيرًا إلى أنها 
تهويد مدينة القدس بالكامل من خالل هدم المباني واالستيالء على األراضي واالعتداء على األهالي 

 والمقدسات.
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وقال الشيخ حسين في بيان أصدره أمس االثنين إن سلطات االحتالل سمحت للمستوطنين باستباحة 
د، صلى هللا عليه وسلم، وسط حراسة المسجد األقصى والحرم القدسي الشريف وسب النبي محم

شرطة االحتالل بينما ُيمنع األطفال والنساء الفلسطينيون من دخوله وهي تسعى لبسط يدها على 
 األراضي الوقفية المالصقة لمقبرة باب الرحمة اإلسالمية بجوار المسجد األقصى.

نصرية تهدف إلى نزع وأضاف المفتي أن هذه اإلجراءات التعسفية ما هي إال هيمنة قسرية وع
أنها تدعو إليه وأنها « إسرائيل»األراضي من يد أهلها بالقوة، وهي بالتالي هدم للسالم الذي تزعم 

بتصرفاتها هذه تبرز للعالم أجمع صورتها الحقيقية وهي صورة العنصرية والتصفية العرقية ومعاداة 
 السالم وتدمير التعايش اإلنساني.

أجمع بحكوماته ومنظماته ومؤسساته وهيئاته التي ُتعنى بالسالم واإلنسان  وناشد الشيخ حسين العالم
حتى توقف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه « إسرائيل»والمقدسات العمل على لجم جماح 

ومقدساته من خالل ممارسة أبشع جرائم الحرب ضد أبناء فلسطين بعامة ومدينة القدس وأبنائها 
 بخاصة.

 18/8/2015ة، الخليج، الشارق

 
 ودنجنوب نابلس بعد زعم محاولته طعن أحد الجعسكري على حاجز  فلسطينيا   االحتالل يعدم شابا   .8

جنوب مدينة  زعترة العسكري(، شاب فلسطيني على حاجز 8-17استشهد ظهر يوم االثنين ): نابلس
 ود الصهاينة.ننابلس شمال الضفة الغربية، بعد زعم محاولته طعن أحد الج

د غسان دغلس مسئول ملف االستيطان في شمال الضفة، لمراسل "المركز الفلسطيني لإلعالم" وأفا
بأن قوات االحتالل أقدمت على إعدام شاب بدم بارد، بعد أن أطلقت عليه وابال من الرصاص 

 بطريقة همجية، لمجرد اقترابه من المنطقة.
نه تم التعرف على هوية الشهيد وهو وفي وقت الحق أفاد مراسل "المركز الفلسطيني لإلعالم" بأ

 محمد بسام أبو عمشة من بلدة كفر راعي في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
ويقول شاهد عيان لمراسل "المركز الفلسطيني لإلعالم" إن الجنود استدعوا الشاب الشهيد محمد الذي 

فقط حيث قام  أمتار 5سوى  كان يمر بجانب الحاجز لحظة تواجده؛ وان الشهيد لم يكن يبعد عنه
 الشاب بالتوجه إليهم. الشهيد فقام الجنود باستدعاء

وتابع: وبعد أن قام الجنود بمضايقته حاول منعهم فقاموا بتصفيته بدم بارد ومن دون أي رحمة 
بحسب شاهد العيان؛ وهو ما يفند كذب وزيف االحتالل بمحاولة طعن جندي على حاجز زعترة 

 ساعة. 24؛ مشيرا إلى أن الكاميرات موجودة على الحاجز طوال ال جنوب مدينة نابلس
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رصاصات على  4الصهيوني أطلقت  الجيش( العبري، أن "قوات 0404من جهته ذكر موقع )
 الشاب، وتركته ينزف".

وعمدت قوات االحتالل إثر جريمتها إلى إغالق حاجز زعترة العسكري والتشديد على الماّرة عبر 
 إلضافة إلى انتشار موسع على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس ورام هللا.حاجز حوارة، با

كما قامت قوات االحتالل بعمليات تمشيط واسعة في المنطقة المحيطة بالحاجز، واستقدمت العشرات 
 زعترة. على حاجزمن اآلليات العسكرية والجنود الذين فرضوا طوقا كامال 

سابقة خاصة خالل  أوقاتيه تصفية عشرات الفلسطينيين في حاجز زعترة قد تم عل أن إلىويشار 
 .األقصىانتفاضة 

 17/8/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ولية الثأر للشهيد "أبو عمشة"ؤ تتحمل مس المقاومةحماس: فصائل  .9
أدان الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" حسام بدران، جريمة إعدام جنود االحتالل 

محمد أبو عمشة، ظهر اليوم االثنين عند حاجز زعترة جنوب نابلس، داعيًا كافة فصائل للشاب 
وطالب بدران في تصريح صحفي، قيادة السلطة  المقاومة الفلسطينية للرد على هذه الجريمة.

طالق سراحهم، ووقف التنسيق األمني مع قوات  الفلسطينية بالوقف الفوري لمالحقة المقاومين وا 
 إلتاحة المجال أمام أبناء الشعب الفلسطيني للرد على جرائم االحتالل.االحتالل، 

وشدد على أن مطلب الجماهير الفلسطينية بوقف التنسيق األمني اآلن أصبح ضرورة وطنية ملحة 
ولفت بدران إلى  أكثر من أي وقت مضى، خاصة مع النزيف اليومي لدماء أبناء الشعب الفلسطيني.

ومة كانوا وما زالوا المبادرين في ساحة النزال، وأنهم لم ولن ينتظروا قرارًا من أن أبناء فصائل المقا
تقان.  أحد للرد على انتهاكات االحتالل، فهم من يخططون وينفذون عملياتهم بصمت وا 

وواسى بدران عائلة الشهيد وكافة أهالي بلدة كفر راعي بمحافظة جنين، مؤكدًا أن المقاومة الباسلة 
 ه كما وعدت ووفت في الثأر لدماء من سبقه من الشهداء األبرار.ستثأر لدمائ

 17/8/2015، موقع حركة حماس
 

 "إسرائيل"بإحباط أي اتفاق بين حماس و تدعمناعزام األحمد: مصر  .11
عقد  للحركة بضرورةاتخذته اللجنة المركزية  اً قال القيادي في حركة فتح عزام األحمد: "إن قرار 

التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في أسرع وقت وجرى تكليفي من قبل اجتماع للمجلس الوطني 
 الرئيس محمود عباس بإجراء اتصاالت مع كل الفصائل الفلسطينية دون استثناء".
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 للتداول"االتصاالت كانت من أجل كسب ثقة الجميع وموقف الجميع تلفزيوني: وأضاف خالل لقاء 
"، كاشفًا إشاعاتللمنظمة وهو أمر صحيح وليس مجرد مع سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني 
باإلضافة لسلسلة لقاءات ستجري مع عدة  الديمقراطيةالنقاب عن عقد اجتماعات مع الجبهة 

 شخصيات جديدة.
وحمل األحمد حركة حماس مسئولية تعطيل المصالحة الفلسطينية ومنع تطوير مؤسسات منظمة 

 الباب مفتوح أمام حماس والجهاد لتشكيل مجلس وطني جديد.التحرير الفلسطينية، مشددًا على أن 
وأوضح أن سلسلة من االتصاالت والمساعي الفصائلية تتم حاليًا من أجل عقد جلسة جديدة 
واستئناف العمل في المجلس الوطني وتشكيل لجنة من أجل إعادة هيكلة وتحضير المجلس الوطني 

مجلس وطني جديد بل إعادة تفعيل للمجلس القديم ، مشددًا على أنه لن يجري تشكيل النعقاده
 بمشاركة حركة حماس عبر النواب في المجلس التشريعي.

أو التوافق بمشاركة من حركتا حماس والجهاد اإلسالمي رغم  باالنتخاب"وتشكيل مجلس وتابع: 
 عرقلتها لعمل حكومة التوافق الوطني".

الفلسطينية وجرى التوافق على تشكيل حكومة  واستدرك القيادي بفتح، حال حلت عقدت المصالحة
وحدة وطنية سنوقف كل اإلجراءات الرامية الستئناف عمل المجلس الوطني ونحيلها إلى انتخابات أو 

 توافق مع حماس والجهاد على المشاركة وتشكيل مجلس وطني جديد بما الحركتين.
ستحالة عقد الجلسة األولى في بداية وحول التواريخ المتوقعة لعقد المجلس الوطني، أكد األحمد ا

االستعدادات واللقاءات للجاهزية على  إتمامسبتمبر المقبل فهو بحاجة لمزيد من الوقت من أجل 
 مستوى الفصائل الفلسطينية في منظمة التحرير.

إلى ذلك، شدد القيادي الفتحاوي على رفض حركته والقيادة الفلسطينية أي اتفاق تهدئة يبرم بين 
 له وتحاول إفشاله ستتصدىحماس واالحتالل اإلسرائيلي، منوهًا إلى أن السلطة الفلسطينية  حركة

"لم يتم التوصل ألي شيء بين حماس واالحتالل اإلسرائيلي بشأن التهدئة وكل ما يجري وأضاف: 
فاق خارج حاليًا الحديث عنه في إطار اللعبة السياسية القذرة إليهام الناس بأن الفرج قد اقترب وأي ات

 الشرعية الفلسطينية سنقف في وجه ونحبطه ونحن قادرون على ذلك".
وعن الموقف المصري تجاه ما يطرح حاليًا، أوضح األحمد أن مصر تراقب وستكون إلى جانب 
السلطة ضد أي حل يعتبر فيه تآمر ضد القضية الفلسطينية ولن تسمح بتمرير أي اتفاق يجري، 

 لعالقات الحمساوية المصرية.معربًا عن أمله في تحسن ا
 17/8/2015، المستقبل العربي
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 قيادي في حماس: حوارات الهدنة مع االحتالل لم تنضج بعد .11
ذكر قيادي في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، أن المساعي الخاصة : أحمد صقر -غزة 

الحوارات واألحاديث التي بالتوصل التفاق هدنه أو تهدئة مع االحتالل اإلسرائيلي ما تزال في إطار "
"، على أن حركته ترى 21وشدد زياد الظاظا، في تصريح خاص لـ"عربي لم ترق إلى مستوى النضج".

أن تلك "الحوارات ال تستحق التعامل معها حتى اآلن بجدية عالية"، مؤكدا سعي حركته "لطرح كل 
سطيني متوافق عليه"، فيما ما هو جديد على الفصائل والقوى الفلسطينية، للوصول إلى موقف فل

 يخص أي اتفاق هدنة أو تهدئة مع االحتالل.
وفي سياق متصل، أكد الظاظا أن حركة حماس، تعمل على "ترتيبات مع عدد من الدول العربية 
واإلسالمية؛ من أجل زيارتها وتعزيز وتعميق العالقات معها، وفي مقدمة هذه الدول مصر"، كاشفا 

ظر إنجاز تلك الترتيبات مع الجهات ذات العالقة؛ من أجل زيارة تلك الدول أن "وفد حركة حماس ينت
 )لم يذكر منها إال مصر( والتباحث معها في كل ما يهم القضية الفلسطينية"، حسب قوله.

": "حماس حركة منفتحة سياسيا على العالم العربي واإلسالمي بصفته العمق 21وقال لـ"عربي
والشعب الفلسطيني"، موضحا أن "حركته معنية بتعزيز العالقات الثنائية  لها وللمقاومة االستراتيجي

مع الوسط اإلقليمي والعربي واإلسالمي من منطلق االنفتاح على الكل، وشرح القضية الفلسطينية، 
 لحشد وتجميع الدعم للمقاومة والقضية الفلسطينية بكل أبعادها".

 17/8/2015، "21موقع "عربي 
 

 ": تآمري ويؤسس لعملية الفصلبلير-حماساتفاق " حولة فلسطيني فصائل وقيادات .12
"األيام"، "وفا": وصفت فصائل وقيادات العمل الوطني الفلسطيني في تصريحات صادرة  -رام هللا 

بلير" بالتآمري ويؤسس لعملية فصل الضفة عن القطاع وبمثابة ضربة  -عنها، أمس، اتفاق "حماس
ظمة التحرير وينسجم مع أهداف حكومة االحتالل بمنع قيام دولة للمشروع الوطني ولوحدانية من

، كما ويؤسس إلنشاء ميلشيات روابط قرى 1967فلسطينية بحدود أراضي الرابع من حزيران عام 
 جديدة.

بلير" هو خروج عن اإلجماع  -وأكد أحمد عساف المتحدث باسم حركة فتح، أن اتفاق "حماس
هو تكريس لالنقسام وفصل قطاع غزة عن بقية أراضي الدولة الوطني والشرعية الفلسطينية، و 

 1967بقتل إقامة الدولة المستقلة على حدود عام  االستراتيجيالفلسطينية، ويحقق الهدف اإلسرائيلي 
وعاصمتها القدس، مشيرًا إلى أن ما تريده حماس هو نيل االعتراف اإلسرائيلي بها على حساب 

 المشروع الوطني الفلسطيني.
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كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول، عن رفض الجبهة لشكل التهدئة و 
واعتبرت الجبهة التهدئة على طريقة حماس أمرًا سياسيًا خاطئًا وضارًا  المطروحة مع االحتالل.

 بالقضية الوطنية الفلسطينية.
( حماس-بليرء مشروع )وحّذر الغول في حديث صحافي، أمس، من المخاطر السياسية الكامنة ورا

للتهدئة مع االحتالل، مقابل ممر مائي لغزة تحت رقابة وسيطرة إسرائيلية، مشددًا على توفير هذا 
الشروع، المناخ المالئم إلسرائيل الستكمال فصل قطاع غزة عن الضفة الفلسطينية، واستكمال 

 مشاريع االستيطان في الضفة.
ر الذي يلعب دور فتح قنوات ربط إسرائيل مع دول عربية وأضاف الغول: "حذرنا حماس من دور بلي

قليمية، وكذلك من استمرارها في الترويج لمثل هذه المشاريع والصفقات بحجة تخفيف الحصار عن  وا 
 قطاع غزة.

بلير"، وقال، إنه  -وحذر عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض من اتفاق "حماس
عرف"، وينتزعه كجزء هام من أراضي دولة فلسطين، ويمكن له أن سيجعل قطاع غزة كيانًا "غير م

يمكن دولة االحتالل من الطعن بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة االعتراف بدولة فلسطين عام 
، باعتبار أن جزءًا مهمًا من الدولة الفلسطينية وهو )قطاع غزة( بات جزءًا من حل إقليمي 2012

 ضية الفلسطينية.مختلف تمامًا عن حل الق
وأكد رفض حزب الشعب والفصائل الفلسطينية التي اجتمعت مع حماس األسبوع الماضي لهذا 
المشروع، مشددًا على ضرورة تصدي الشعب الفلسطيني بفصائله الوطنية واإلسالمية، ومؤكدًا أن 

 حماس بحثت خالل لقاءاتها مع بعض الفصائل في غزة عن "شكل تجميلي" لهذا االتفاق.
بلير" ضربة  –واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، اتفاق "حماس 
 للمشروع الوطني الفلسطيني ويصيب وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية بمقتل.

إلى ذلك، وصف األمين العام لجبهة النضال الشعبي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
بلير"، بالتآمري المتالقي مع المشروع اإلسرائيلي عند  –مد مجدالني، مشروع "حماس الفلسطينية أح

 نقطة الدولة المؤقتة. 
واعتبر مجدالني االتفاق تجسيدًا لمساعي إنشاء كيان سياسي ينهي القضية الفلسطينية والمشروع 

 الوطني الفلسطيني.
 -س عبد الكريم، من خطورة اتفاق "حماسإلى ذلك، حذر نائب األمين العام للجبهة الديمقراطية قي

 بلير"، السياسية، واالنزالق في الشباك اإلسرائيلية المنصوبة لقطاع غزة.
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واعتبر عبد الكريم، انفراد حماس بالمفاوضات أمرًا مرفوضًا، ويحمل مخاطر سياسية كبيرة أبرزها 
يها القدس، مشددًا على أن فصل غزة عن المشروع الوطني الفلسطيني وعن الضفة الفلسطينية بما ف

الوفد الفلسطيني الموحد العامل تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد 
للشعب الفلسطيني هو اإلطار المتوافق عليه لمواصلة المرحلة الثانية من المفاوضات وتثبيت الهدنة 

 وفك الحصار.
مقراطية في قطاع غزة األسبوع الماضي في قطاع وحول اللقاء الذي عقد بين حماس والجبهة الدي

غزة، قال أبو ليلى:" حديث حماس حول مسألة المفاوضات كان غامضًا، إذ اكتفوا بالقول "إنه ليس 
 هناك شيء جاهز بعد، وعندما يكون هناك شيء سيطرح عليكم وعلى الكل الوطني".

لقيًا لنتائج مفاوضاتكم، ونحن جزء من وأضاف عبد الكريم: "أكدنا لحماس أن الجبهة ليست طرفًا مت
هذه العملية النضالية، وأن المفاوضات يجب أن تجري في اإلطار الذي بدأت فيه منذ البداية في 

 مرحلتها األولى وهو إطار الوفد الفلسطيني الموحد".
 من جهته، قال نائب األمين العام لالتحاد الفلسطيني الديمقراطي )فدا( صالح رأفت، إن جوهر

"حماس" هو منع الشعب الفلسطيني من تحقيق هدف قيام دولة فلسطينية موحدة  -مشروع بلير
 وضرب وحدانية التمثيل الفلسطيني.

وأضاف رأفت، في تصريحات صحافية، أمس، إن "هدف هذا المخطط فصل قطاع غزة عن الضفة 
لة في قطاع غزة والضفة الغربية وضرب المشروع الوطني الفلسطيني ومنع قيام دولة فلسطينية مستق

 ".1967الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 
ودعا حركة "حماس" إلى "العودة إلى الصواب ومتابعة الوساطة المصرية للتهدئة وفك الحصار عن 

ي قطاع غزة، مع وفد منظمة التحرير الفلسطينية الذي سبق وأن شاركت فيه حماس والجهاد اإلسالم
 وبقية فصائل منظمة التحرير الفلسطينية".

واعتبر األمين العام للجبهة العربية الفلسطينية جميل شحادة، مفاوضات "حماس" مع إسرائيل واتفاق 
سرائيلية. -بلير  "حماس"، تكريسًا لالنقسام وتساوقًا مع مشاريع إقليمية وا 

حماس هو فصل قطاع غزة  – وقال شحادة، في تصريحات صحافية، أمس، إن "هدف مشروع بلير
عن دولة فلسطين"، واعتبره "مشروعًا متساوقًا مع مشاريع إقليمية ومع مطالب إسرائيلية هدفها إيجاد 

وأضاف: إن "هذه اللقاءات  بديل للدولة الفلسطينية في قطاع غزة لضرب المشروع الوطني والقدس".
 ، محذرًا من ضرب المؤسسات الفلسطينية.مدانة ونعتبرها خروجًا عن الحالة الوطنية الفلسطينية"

بلير"،  -، اتفاق "حماسإسماعيلواعتبر ممثل جبهة التحرير العربية في منظمة التحرير محمود 
جزءا من مخطط إقليمي لتقسيم المنطقة العربية، بتكريس فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما 
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االثنين، أن مفاوضات حماس  أمسوأوضح إسماعيل، في تصريحات صحافية،  فيها القدس.
سرائيل، خطيرة، وتشق الصف الوطني، وتكرس االنفصال، معتبرا مفاوضات "حماس" كفصيل  وا 

 منفرد مع دولة االحتالل "ضربا لوحدانية التمثيل الفلسطيني".
وقال: "حماس بمفاوضاتها مع دولة االحتالل تستهدف شرعية المنظمة مقابل ثمن بخس وتسهيالت 

الوصاية والرقابة اإلسرائيلية"، مشددا على "أن الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية الذين دفعوا لغزة تحت 
 آالف الشهداء والجرحى واألسرى النتزاع شرعية منظمة التحرير سيتصدون لهذه المؤامرة".

 18/8/2015، األيام، رام هللا
 

 دسية في قطاع غزةحماس تختتم مخيمات النخبة المق لحركةالحركة النسائية التابعة  .13
نظمت الحركة النسائية التابعة لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" في قطاع غزة حفاًل ختاميًا 

 لمخيمات "النخبة المقدسية" والتي حملت شعار "من للقدس إال أنت".
وتخلل الحفل عرض أوبريت فني لفتيات مخيم النخبة المقدسية، واختتم بتوزيع شهادات تقدير لهن 

 ورهن في إنجاح المخيم.ولد
وحضر االحتفال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، ونواب من المجلس 
التشريعي ورئيس المجلس باإلنابة أحمد بحر وقادة من الحركة النسائية لحماس، ورئيس دائرة القدس 

 وممثلون عن مؤسسات حقوقية.
حماس، رجاء الحلبي أن تخريج أفواج النخبة المقدسية وأوضحت رئيسة الحركة النسائية في حركة 

وأضافت "باألمس  للفتيات على مستوى قطاع غزة هو البداية الحقيقية لهن ليكونوا سفيرات للقدس.
خرجنا فوج جيش القدس واليوم نخرج أفواجًا على مستوى القطاع ليكونوا سفيرات للمدينة المقدسة، 

وأشارت الحلبي إلى أن عنوان  ة في التوعية حول قضية القدس".كل فتاة في منطقتها لتكون مسؤول
إلى مخيمات فتيات النخبة المقدسية حملة شعار "من للقدس إال أنت"؛ ألنهن حقًا فتيات اإلسالم 

 وهن للقدس.
من جهته أشاد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بالفعاليات التي تقيمها 

االنتماء للقدس، قائاًل: "هذه المخيمات امتداد لهذه الجهود المباركة والعمل المتواصل  الحركة لتعزيز
والحضور األصيل للقدس في برامجنا وبرامج أخواتنا وترسيخًا لمكانتهن في مشروع التحرير والعودة 

 إلى القدس واألقصى.
ابط اإليمانية مع القدس واألقصى وبّين هنية أن الروابط السياسية والثقافية مع القدس مهمة، لكن الرو 

لها أهمية خاصة، موضحًا "ارتباطنا بالقدس ليس ارتباطًا سياسيًا ووطنيا فحسب بل ارتباط إيماني 
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عميق، ومن يرتبط إيمانيا وعقائديا بالقدس ال يمكن أن يتنازل عن ذرة واحدة منها ومن أرض 
 فلسطين المباركة".

حيدة وال يمكن أن تواجه مصيرها أو أن تستسلم للمحتل وشدد على أن القدس ليست يتيمة أو و 
والغاصبين أو تركن للظالمين المتخاذلين المتآمرين عليها، فأبناء غزة والضفة وكل فلسطين وكل 

 أبناء هذه األمة أرواحهم فداء للقدس.
مسجد وقال إن حماس عاهدت ربها أن تحمي القدس وأن تبني جيشا لتحريرها، وحيا المرابطين في ال

األقصى، داعيًا إلى دعم صمودهم األسطوري في وجه مخططات االحتالل، كما حيا شيخ األقصى 
 رائد صالح على مواقفه البطولية.

من جانبه، قال النائب األول للمجلس التشريعي أحمد بحر في كلمة له إن مخيمات النخبة المقدسية 
مسجد األقصى وعلى رأسهن زينة عمر التي تعبر عن روح المقاومة الفلسطينية؛ لتحيي مرابطات ال

وأضاف القدس هي جوهر القضية الفلسطينية وهي القضية  ترابط في أرض اإلسراء والمعراج.
 المركزية للعرب والمسلمين، وعلى الشعب أن يقف وينصرها بكل ما أوتي من قوة.

ع االحتالل، وأن حصار وبّين بحر أن ما يدور في الضفة المحتلة من اعتقاالت والتنسيق األمني م
غزة وقطع رواتب الموظفين وأزمة الكهرباء ما هو إال سلسلة من المؤامرات من أجل تركيع الشعب 

وأضاف أن الشعب الفلسطيني ومقاومته مرغت أنف االحتالل في التراب وكل هذه  الفلسطيني.
 المؤامرات سوف تنكسر بإذن هللا لكننا نحتاج إلى وحدة الصف.

رئيس دائرة القدس في المجلس التشريعي أحمد أبو حلبية في كلمة له إن نساء فلسطين  بدوره، قال
يذدن بكل ما يملكن لحماية المسجد األقصى في ظل هجمة المستوطنين المتواصلة على المدينة 

وأضاف "مخيمات النخبة المقدسية تسير على طريق صالح الدين األيوبي ومن قبله عمر  المقدسة.
وشدد أبو حلبية أن األخوات الخريجات  ألن القدس واألسرى تحتاج ألي جهد لنصرتها".بن الخطاب 

 من هذه المخيمات هن أول طريق وسراج البداية لحماية المقدسات والمسجد األقصى.
 17/8/2015، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 السلم والحرب معبر رفح للسلطة وعدم التفرد بقرارات لتسليم"الشعبية" تدعو حماس  .14

دعت الجبهة الشعبية على لسان عضو مكتبها السياسي ومسؤول فرعها في قطاع غزة جميل : غزة
 مزهر، حركة حماس إلى تسليم معبر رفح للرئيس محمود عباس "أبو مازن".

 إلىوأكد مزهر خالل كلمة له في مهرجان جماهيري حاشد نظمته الجبهة في بيت حانون، أمس، 
ة واضحة للتنمية المستدامة بما يؤمن اقتصاد وطني مقاوم قادر على تعزيز صمود صوغ استراتيجي
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مؤكدًا أنه  القطاع،وحذر مزهر، حركة حماس من أي محاولة لتمرير هدنة طويلة األمد في  شعبنا.
ال يمكن ألي فصيل أن يتفرد بقرارات السلم والحرب أو أٍي من القضايا االستراتيجية التي تخص 

 لسطيني، وقضية الصراع والمواجهة مع االحتالل.الشأن الف
ودعا مزهر لضرورة اعتماد مدينة بيت حانون منطقة منكوبة، مطالبًا الجهات المسؤولة بتحّمل 

كما وجه مزهر نداًء لجماهير شعبنا والفصائل  مسؤولياتها في تعزيز صمود األهالي المدمرة بيوتهم.
 وا إلفشال مخططاتها لتصفية قضية الالجئين.لضرورة التوحد للضغط على وكالة األونر 

 18/8/2015، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 .. أين وصلت صواريخ المقاومة؟الصواريختجارب األمني": المجد " .15
عن رصده لتجارب صاروخية تقوم بها  االحتاللال يكاد يمضي أسبوع حتى يعلن : خاص –المجد 

لى سعي المقاومة الدائم لتطوير قدراتها الصاروخية استعدادا المقاومة باتجاه عمق البحر، مما يشير إ
 للمواجهة المقبلة.

فقد قالت مصادر عبرية صباح يوم أمس إن قوات الجيش الصهيوني رصدت تجربة جديدة إلطالق 
 قذائف صاروخية من قطاع غزة.

ركة "حماس" ( العبري، عن ضابط تأكيده أن كتائب القسام الجناح العسكري لح0404ونقل موقع )
أجرت تجربة صاروخية جديدة من وسط قطاع غزة، مؤكدًة أنها سقطت داخل البحر األبيض 

 المتوسط.
وادعت المصادر أن حماس تستمر في تنفيذ عمليات إطالق القذائف الصاروخية التجريبية بشكل 

 متواصل، في إطار تجاربها وتطوير قدراتها الصاروخية.
دو الصهيوني، ألن كل تجربة تطلقها المقاومة، تعني في حساباتهم أن هذه التجارب تسبب القلق للع

المقاومة طورت شيئا جديدا على هذه الصواريخ، فالتطوير قد يطال المدى الذي يصل إليه 
 الصاروخ، ليتجاوز في المرحلة المقبلة ما بعد مدينة حيفا المحتلة.

لكثافة، أي أن تطلق المقاومة أكثر من التطوير ال يقتصر فقط على المدى، فهو أيضا قد يطال ا
صاروخ دفعة واحدة على مناطق لم يطلق عليها صليات في السابق، فللعدو أن يتخيل بدل من 

 سقوط صاروخ واحد على حيفا، أن يسقط عليها دفعة من الصواريخ في الوقت الواحد.
يمتلك الصاروخ قدرة أكبر القوة التدميرية للصاروخ أيضا يمكن أن يدخل عليها تعديالت وتطوير، ل

 على تدمير األهداف التي يطلق تجاهها، فيحدث بذلك أضرار أكبر.
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هذا وقد كانت كتائب القسام قد صرحت سابقا على أن صواريخ جديدة يطلق عليها عطار وشمالة قد 
 أدخلت إلى الخدمة في وحداتها الصاروخية دون اإلفصاح عن تفاصيل هذه الصواريخ.

هذه التجارب كما نراها في موقع "المجد األمني"، هو أن تمتلك منظومة الصواريخ  المحصلة من كل
الموجودة لدى المقاومة قوة ردع أكبر بحيث يمكنها الضغط خالل أي مواجهة مقبلة على العدو 

 الصهيوني، للتأثير على سير المعركة وتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية.
 18/8/2015األمني، المجد 

 
 لترتيبات المنطقة الجديدة الدولحماس بوابة أكاديمي:  .16

أرجع أكاديمي فلسطيني، السبب في عودة العالقات بين حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" : غزة
وعدد من األطراف الدولية واإلقليمية مؤخرًا، إلى رغبة األخيرة في أن يكون لها دور في الترتيبات 

 ة هذه األدوار واالستفادة منها.الجديدة بالمنطقة، وتفّهم الحركة لطبيع
وقال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اإلسالمية بغزة وليد المدلل لـ "قدس برس"، "إن حماس حركة 
لعبت أدوارا إقليمية هامة وحافظت على عالقاتها بالغير بشكل عام عدا عن تأزم هذه العالقة مع 

ربة مع الكثير من األطراف رغم األزمات بعض األطراف، وحافظت على مسافة تكاد تكون متقا
 وحالة الشد التي كانت تنشأ بين فترة وأخرى بين هذه األطراف".

وأضاف "من الواضح عندما يبدأ الحديث عن تهدئة تلوح باألفق فكل هذه األطراف تحاول أن تلعب 
القة الحركة مع هذه أدوارا فيما يتعلق بهذه التهدئة والترتيبات اإلقليمية، وبالتالي بدأت تنتعش ع

األطراف جميعا، حيث ال يمكن لهذه األطراف أن تقوم بذلك إال من خالل عالقتها مع حماس؛ فمن 
يريد أن يكون جزءا من هذه الترتيبات يجب أن تكون عالقته بحركة حماس عالقة جيدة وغير 

قادمة إذا ما حدث شيء متأزمة، لذلك نجد نشاط الدبلوماسية باتجاهات متعددة، واعتقد أن األيام ال
عن تمديد وقف إطالق النار سوف تنشط الدبلوماسية من جديد لتشرف على هذه الترتيبات إلعادة 

 ترتيب خارطة القوى في المنطقة وخارطة العالقة على أسس جديدة"، وفق تقديره.
قائمة رغم وتطرق المدّلل للحديث عن عالقة "حماس" مع إيران، مشيرًا إلى أن هذه العالقة بقيت 

حالة التدهور التي شهدتها خالل السنوات األخيرة بسبب موقف الحركة من الثورة السورية، حسب 
 رأيه.

واعتبر أن االنفراج الذي شهدته العالقة بين "حماس" والسعودية فتح الطريق أمام تحسين مستوى 
العالقة بينهما "حالة تجميد العالقات بين الحركة وأطراف دولية عدة كروسيا وتركيا التي كانت تعتري 

 أو برود"، وفق قوله.
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وأكد المدلل أن العالقة بين "حماس" وروسيا ليست جديدة، مشيرا إلى الزيارة التي قام بها وفد الحركة 
إلى روسيا عقب فوز "حماس" في االنتخابات التشريعية السابقة واستقبالها بشكل رسمي  2006عام 

 في موسكو.
إعادة العالقات الدولية واإلقليمية مع حركة "حماس" قال الخبير الفلسطيني  وحول دالالت توقيت

"يأتي انفراج العالقات بين حماس وأطراف إقليمية ودولية في ظل الحديث عن ترتيبات مستقبلية 
للتهدئة في المنطقة والتي ستكون حماس طرفا مهما فيها، إضافة إلى ملفات أخرى في المنطقة مثل 

سوريا واليمن مصر وهي ليست بعيدة عن ترتيبات المنطقة، والحركة ليست أيضا بعيدة ما يحدث في 
 عنها".

 17/8/2015، قدس برس
 

 مكتب نتنياهو: ال تجرى أي مفاوضات مع حماس للتوصل لتهدئة .17
بنيامين نتنياهو، إجراء  اإلسرائيلينفى مصدر مسئول في مكتب رئيس الوزراء : الرأي-القدس المحتلة

ل مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس في قطاع غزة، للتوصل لتهدئة طويلة األمد مقابل االحتال
قامة ميناء بحري عائم.  رفع الحصار وا 

توجد أي مفاوضات فعلية بين حماس و"إسرائيل"  إنه الونقل موقع "واال" العبري عن المصدر قوله 
لسابق للرباعية الدولية( وال بأي طريقة سواء بوساطة تركية أو قطرية أو عبر توني بلير )المبعوث ا

وأشار إلى أنه من الممكن أن يكون هناك اتصاالت من جهات غير رسمية مع حركة  كانت.
 حماس، نافيًا أن يكون لمكتب رئيس الوزراء عالقة بمثل هذه االتصاالت.

 17/8/2015، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 على "إسرائيل" "أمنيا   قة يشكلون "خطرا  طالبي اللجوء األفار : إردانجلعاد  .18
لعاد إردان، بتعريف طالبي اللجوء األفارقة جطالب وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي : بالل ضاهر

 الذين يتسللون من سيناء إلى البالد، في األسابيع األخيرة، بأنهم يشكلون "خطرا أمنيا".
خالل مداوالت أمنية أجراها إردان مؤخرا، ادعى  وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم االثنين، أنه

مسؤولون أمنيون أن تنظيم "داعش" في سيناء قد يجند طالبي لجوء بادعاء أنهم مواطنون في "دول 
 معادية" إلسرائيل.  

ونقلت الصحيفة عن إردان قوله إنه "ليس مستبعدا أن يستغل داعش ومنظمات إرهابية أخرى تنشط 
 سللين والقيام بتجنيدهم".في سيناء ضائقة المت
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وأضاف أنه "يجب تغيير اإلجراءات التي بموجبها يتم نقل المتسللين الذين يصلون إلى إسرائيل إلى 
 عناية سلطة الهجرة والشرطة. وينبغي التعامل مع هذه القضية على أنها قضية أمنية".

الحكومة باالستعداد لهذه  وفي أعقاب طلب إردان بدأ "طاقم محاربة اإلرهاب" التابع لمكتب رئيس
وعقب مكتب رئيس حكومة إسرائيل بالقول إن "مجلس األمن القومي يجري مداوالت  القضية.

 وتقييمات للوضع وفق الحاجة فيما يتعلق بالمتسللين األفارقة".
 17/8/2015، 48عرب 

 
 ي الحله لألسرىو"التغذية القسرية"  ..عن ضعف وتمنح حماس الشرعية برليفني: الهدنة تع .19

قالت زعيمة المعارضة اإلسرائيلية تسيبي ليفني، مساء االثنين،  :ترجمة "القدس" دوت كوم -القدس
أن أي حديث عن اتفاق هدنة أو تهدئة مع حركة حماس يعبر عن ضعف ويمنح "حماس" شرعية لم 

نه ال بديل ليفني التي كانت تتحدث إلذاعة الجيش اإلسرائيلي، "ا وأضافت .2006تستطيع نيلها منذ 
عن القوة للتعامل مع حركة "حماس"، مبدية استغرابها من األنباء التي تتحدث عن اتفاق سري بدأ 

 وحماس. إسرائيليتبلور من أجل التهدئة بين 
وتابعت متسائلًة "ما هي رسالة دولة إسرائيل من هذه التهدئة؟، ما هي االستفادة من منح هدنة إلى 

وقالت "ال يمكن إلسرائيل أن تكون أول جهة  يليين وتفعل ذلك يوميا؟".جهة تدعو لإلضرار باإلسرائ
 تمنح حماس اعترافا بشرعيتها بعد أن نجحنا بنزع هذه الشرعية عنها".

وحول قضية األسير محمد عالن، قالت ليفني أنه ليس لديها أي مصلحة في إطالق سراحه أو حتى 
كدولة ذات سيادة أن تحارب اإلرهاب وأن ال تنحني "يجب على إسرائيل  وأضافتإبعاده إلى الخارج. 

أمام مثل هذه المطالب"، معتبرًة أن قانون التغذية القسري هو الحل الوحيد لمواجهة ذلك وأنه فعل 
 قانوني.

 17/8/2015، القدس، القدس

 
  بالمحاكم الدولية اإلسرائيلي ليفني تترأس لجنة للدفاع عن الجيش .21

وت أحرونوت العبرية، النقاب عن تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن لجنة كشفت صحيفة يديع: الناصرة
الخارجية واألمن التابعة للبرلمان اإلسرائيلي "الكنيست" برئاسة وزيرة القضاء السابقة تسيبي ليفني، 

 تعنى بمواجهة دعاوى قضائية ضد جنود ومسؤولين إسرائيليين في الخارج.
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(، "إن عمل اللجنة سيتركز في القضاء 8|71م االثنين )وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليو 
الدولي لمحاولة شرعنة النشاطات العسكرية اإلسرائيلية، وللدفاع عن اإلسرائيليين وعن جنود االحتالل 

 في الساحة الدولية".
وأوضحت أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو "إيجاد مظلة حماية إلسرائيل وجنودها في كل ما 

قضاء الدولي، إذ أن هذه القضية لم تتابع كما هو مطلوب حاليا على الرغم من كونها جبهة يتعلق بال
 قتال حقيقية"، حسب الصحيفة.

وقالت ليفني "كوزيرة للقضاء وكوزيرة للخارجية سابقا، عملت من أجل الدفاع عن إسرائيل وجنود 
 واني.الجيش على الحلبة الدولية، حيث تتعرض إسرائيل هناك إلى نشاط عد

وزعمت أن التقرير األخير لمجلس حقوق اإلنسان والخطوات القضائية في الهاي، "تشكل تصعيدا 
خطيرا يحتم العالج الفوري والمهني والمركز، في سبيل الحفاظ على حرية عمل الجيش في حربه 

هابيين، ضد اإلرهاب، وحرية تحرك الجنود وقادة الجيش في العالم، دون أن يحاولوا مقارنتهم باإلر 
 وهي مقارنة مرفوضة" وفق زعمها.

وأكدت أنه "على ضوء الوضع الحالي وزيادة األصوات المنادية بفرض المقاطعة على إسرائيل ونزع 
 الشرعية عنها في السنوات األخيرة، فهناك ضرورة للعمل ولالستعداد القضائي الفوري والحازم".

 17/8/2115قدس برس، 
 

 ر في الحوار من أجل مصالحة مع تركيا تضع حدا  لألزمة السياسية": هناك تقدم كبيإسرائيل" .21
أكدت مصادر سياسية في تل أبيب ما نشر في أنقرة، الليلة قبل الماضية، : نظير مجلي - تل أبيب

من أن هناك تقدما كبيرا في الحوار من أجل مصالحة إسرائيلية تركية تضع حدا لألزمة السياسية بين 
منذ ست سنوات، والتي تفاقمت بعد الهجوم اإلسرائيلي على سفينة مرمرة سنة البلدين، المستمرة 

من ركابها األتراك. وقالت هذه المصادر، إن الطرفين اإلسرائيلي والتركي، يجريان  9وقتل  2010
محادثات على مستوى المدير العام لوزارة الخارجية. وقد حققا تقدما كبيرا ولم يتبق سوى بعض 

لية. وأكدت أن التقدم حصل بشكل خاص، عندما تفاهما في الحوار حول موضوع الرتوش التفصي
إنهاء الحصار على قطاع غزة، الذي وضعته تركيا شرطا للمصالحة. وقد رفض مسؤول إسرائيلي 

، كما تنشر وسائل اإلعالم الفلسطينية. «عقد اتفاق طويل األمد بين إسرائيل وحماس»الحديث عن 
التزامات من حركة حماس بوقف إطالق النار ولجم التنظيمات »عن  وقال إن الحديث يجري

المسلحة األخرى في قطاع غزة، ترد عليها إسرائيل بالمثل. ولكنه ليس اتفاق تهدئة بين إسرائيل 
من جهتنا ال يوجد حصار على قطاع غزة سوى الحصار العسكري الذي يمنع »وأضاف: «. وحماس
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القطاع. لهذا فإن الحديث يجري عن إقامة ميناء بحري بمراقبة دخول أسلحة وتهريب مسلحين إلى 
إسرائيلية، وهذا كما هو معروف، مشروع طويل المدى وسننفذه فقط إذا وجدنا الطرف اآلخر ملتزما 

 «.بوقف النار
 18/8/2015، الشرق األوسط، لندن

 
 48ت فلسطينيي تستخدم عصابات اإلرهاب لقمع مااهرا "إسرائيلمحمد بركة وجمال زحالقة: " .22

 ،كشفت المظاهرات المساندة لألسير محمد عالن المضرب عن الطعام: برهوم جرايسي - الناصرة
، 48، في قمع المظاهرات الفلسطينية لفلسطينيي اإلرهابيةعن دور عصابات المستوطنين 

هة الديمقراطية وتؤكد الشخصيتان السياسيتان رئيس الجب لألجهزة األمنية اإلسرائيلية. أداةواستخدامهم 
للسالم والمساواة محمد بركة، والنائب عن القائمة المشتركة القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي 

أيضا في سنوات السبعين في الجامعات اإلسرائيلية، وهذا  وأجهوهاجمال زحالقة، أن هذه الظاهرة 
 أسلوب إسرائيل معروف يجري استخدامه مجددا.

د بركة في حديث لـ "الغد"، إنا ما شهدناه في مظاهرة مساء األحد، يؤكد وقال رئيس الجبهة محم
وجود تنسيق واضح بين الشرطة واألجهزة األمنية وتلك العصابات المنفلتة، فهم يشكلون ذراعا 

 سلطويا ضاربا. 
وقال النائب جمال زحالقة القيادي في التجمع، في حديث لـ "الغد"، إن إسرائيل استخدمت هذه 

ابات أيضا في سنوات الخمسين والستين، وحتى اليوم، فنذكر مثال، عصابات "هبوعيل" التابعة العص
لحزب "مباي"، "العمل" اليوم، التي كانوا يدفعون بها لالعتداء على مظاهرات الشيوعيين واليساريين، 

أسميناها في الجامعات اإلسرائيلية كنا نواجه ما  وأيضامثل مظاهرات أول أيار )مايو( وغيرها. 
حينها "عصابات الجنازير"، التي كانت تنظم اعتداءات وحشية على الطالب العرب في الجامعات. 
ومن بين قادة تلك العصابات من باتوا وزراء في إسرائيل، مثل أفيغدور ليبرمان ويسرائيل كاتس 

 وتساحي هنغبي.
من يناضلون من الحرية،  وتابع زحالقة قائال، إن حكومات إسرائيل تستخدم هؤالء من أجل ضرب

ومن أجل حقوقهم، والخطورة لدى هؤالء أنه ليس لديهم خطوط حمراء، وأحيانا نراهم ينفلتون على 
حكومتهم هم. ونحن ال نأخذ االستنكارات اإلسرائيلية الرسمية لجرائم هؤالء اإلرهابيين على محمل 

 الجد، ألنها تدعمهم من خالل التواطؤ معهم.
 18/8/2015، الغد، عم ان

 



 
 
 
 

 

 23 ص                                               3668 العدد:         18/8/2015 الثالثاء التاريخ: 
  

 "إسرائيل" : اإليرانيون يستغلون حدود الجوالن للمبادرة بعمليات ضد  "الجوالن"في كتيبة  ضابط .23
في الجيش اإلسرائيلي، للمراسلين « الجوالن»قال ضابط كبير في كتيبة : نظير مجلي - تل أبيب

ت ضد إسرائيل، الصحافيين، أمس، إن اإليرانيين يستغلون حدود هضبة الجوالن للمبادرة إلى عمليا
ن مئات نشطاء حزب هللا يعملون في الجوالن السوري بإشراف ضباط الحرس الثوري اإليراني،  وا 
الذين وقفوا وراء محاولة زرع لغم على السياج الحدودي في أبريل )نيسان( الماضي. وحسب هذا 

مترا، وتم  20و 15الضابط، فقد قامت الخلية بزرع ألغام في ثالث نقاط يفصل بين كل منها بين 
زرعها بطريقة حزب هللا الكالسيكية، ولو كانت هذه العبوات قد انفجرت وأصابت القوات اإلسرائيلية 

 لكانت قد سببت خسائر كبيرة.
من الواضح أن إيران وقفت وراء كل العمليات اإلرهابية التي وقعت هنا في العامين »وقال الضابط: 

ئل الحربية وعلى طرق التوجيه. توجد هنا يد موجهة بشكل األخيرين، وتوجد بصمات لها على الوسا
وحسب قيادة «. واضح. اإليرانيون يستغلون الحدود. إنهم يقيمون الخاليا من أجل تنفيذ العمليات

اللواء الشمالي فإن هناك عدة خاليا تنشط في منطقة الجوالن لتنظيم عمليات، سواء من قبل األسير 
ير قنطار، أو من قبل مصطفى مغنية، شقيق جهاد مغنية الذي ذكرت الدرزي اللبناني المحرر، سم

وسائل إعالم أجنبية أن إسرائيل اغتالته في يناير )كانون الثاني( الماضي. مع ذلك يعتقد الجهاز 
األمني اإلسرائيلي أنه على الرغم من هذه المحاوالت فإن حزب هللا والتنظيمات الجهادية الناشطة في 

 عنية بالتصعيد على الحدود.المنطقة ليست م
 18/8/2015، الشرق األوسط، لندن

 
 القناة الثانية: الجيش اإلسرائيلي أجرى تدريبا  عسكريا  يحاكي اجتياحا  بريا  محددا  في سورية .24

للتلفزيون أن الجيش اإلسرائيلي أجرى تدريبا عسكريا « القناة الثانية»كشفت : نظير مجلي - تل أبيب
ضبة الجوالن، األسبوع الماضي، يحاكي اجتياحا بريا محدودا في األراضي واسع النطاق في ه

السورية، بهدف الرد على هجمات صاروخية مكثفة من األراضي السورية باتجاه الجوالن تنفذها 
تنظيمات متطرفة. وقالت القناة الثانية اإلسرائيلية إن هذا التدريب والسيناريو الذي يحاكيه يأتي في 

قوة جهات إسالمية متطرفة في سوريا وعلى ضوء تقديرات بأن الهدوء عند خط وقف  أعقاب تصاعد
 إطالق في الجوالن قابل للتغير في أية لحظة.

 18/8/2015، الشرق األوسط، لندن
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 يقر بعجزه أمام العمليات الفردية بالضفة المحتلة سرائيلياإلالجيش  .25
في عدد العمليات التي ينفذها فلسطينيون ضده أكد جيش االحتالل، حدوث ارتفاع : القدس المحتلة

 وضد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مقرًّا بعجزه عن منع وقوعها.
"ال شك في أن ارتفاعا  زيني، إنهوقال المسؤول في الجيش شمال الضفة الغربية الكولونيل أورين 

 طرأ مؤخًرا على عدد العمليات في منطقتي الضفة الغربية".
ار إلى أن الحديث يدور عن عمليات وهجمات ينفذها فلسطينيون بمفردهم، وعليه من الصعب وأش

 منع وقوعها والتصدي لها.
وبحسب زيني؛ فإن "معظم الفلسطينيين معنّيون بمواصلة حياتهم االعتيادية، ولذا فمن المستبعد أن 

 14الل العامين الماضيين نشهد موجة من الهجمات". وذكر أن جنود اللواء الذي يقوده أحبطوا خ
 محاولة لتنفيذ هجمات شمال الضفة وداخل الكيان، حسب زعمه.

 17/8/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ألف مقدسي وال تفي بالتزاماتها تجاههم 120 تحاصر هيئة حقوقية: "إسرائيل" .26

ري، المشروع عقد من الزمن مر على إقامة جدار الفصل العنص: أمال شحادة -القدس المحتلة 
الذي يعكس في شكل جلّي سياسة "االبرتهايد" بكل معانيها، سياسة تعزز مكانة المحتل  اإلسرائيلي
فرض واقع على األرض الفلسطينية يحقق العديد من األهداف أبرزها  إمكانوتمنحه  اإلسرائيلي

اناة األسير تضييق الخناق على الفلسطينيين وزجهم في سجن واسع معاناته اليومية تضاهي مع
الرازح خلف قضبان زنازين االحتالل، سياسة ان لم ينجح الجندي في قتل فلسطيني برصاصة فداخل 

 .ألف مقدسي وال تفي بالتزاماتها تجاههم 120، إذ تحاصر إسرائيل هذا السجن يقتله كل يوم مرة
األراضي المحتلة في  وفّصلت الرسالة، التي كتبتها المحاميتان نسرين عّليان ورونيت سيالع من قسم

في مقابل صورة الوضع القائمة  3783في القرار  اإلسرائيلية جمعية حقوق المواطن، تعهدات الحكومة
 في األحياء المقدسية، وذلك في مناحي الحياة كافة.

عليان وسيالع اللتان اعدتا التقرير المقدم للحكومة، حذرتا في شكل خاص من سياسة التنكيل التي 
لدى نقلهم مصابين ومرضى، حيث فترة االنتظار  اإلسعافالفلسطينيون وسيارات  يتعرض لها

 الطويلة التي تهدد حياتهم.
وفي تفصيل جانب التعليم، توجد في األحياء الواقعة خلف الجدار شمال القدس أربع مدارس ابتدائّية 

ة. وال توجد في غرفة دراسّية. إضافة إليها هناك خمس غرف روضات رسميّ  88رسمّية فقط تشمل 
هذه األحياء مدرسة ثانوّية رسمية واحدة. ولذلك، يدرس في الجهاز التربوّي الرسمّي الواقع خلف 
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طالبًا فقط. فيما تقوم المدارس غير البلدّية الرسمية بسّد النواقص  2453الجدار ما مجموعه 
جبى فيها أقساط دراسّية يمكن أن الموجودة، وهي مدارس تُقام بمبادرة السّكان والجمعّيات الخاّصة، وتُ 

غرفة دراسّية في المدارس التي تتمتع بمكانة  462تبلغ آالف الشواقل سنويًا. وتوجد في هذه األحياء 
في المئة فقط  13غرفة دراسّية في مدارس خاّصة. ينتج أّن  125معترف بها غير رسمّية، إلى جانب 

 ليم الرسمّي.من الغرف الدراسّية في هذه األحياء تتبع للتع
القرار الحكومّي نص على تشجيع المستشفيات وعيادات الطب  أنفي مجال الصحة، وعلى رغم 

 العام على فتح بعثات وراء الجدار، إال أّن مثل هذه البعثات لم تُفتح أبدًا.
 جراء اإلهمال الخطير إنسانيةيحذر من خطر وقوع كارثة  اإلسرائيليةالتقرير الذي تسلمته الحكومة 

، إذ إن البنى التحتّية في األحياء خلف الجدار، مثل منظومات المياه األساسيةللبنى التحتية 
جدار الفصل العنصري، ومن حينه بدأت هذه البنى  إقامةوالشوارع، كانت في وضع سيء قبل 

وخدمات باالنهيار، فيما يزداد عدد السّكان الذي ينتفع بها يومًا بعد يوم. ويؤّدي غياب بًنى تحتّية 
لى خلق حّيز عام يليق  -حيوّية في هذه األحياء إلى إلحاق ضرر بيئّي  صّحّي جسيم ومتواصل، وا 

 بدول العالم الثالث، وفق ما أبلغت جمعية حقوق المواطن.
 18/8/2015الحياة، لندن، 

 
 لتنفيذ مشاريعه االستيطانية في القدس الزمن: االحتالل يسابق معطيات .27

ضد االستيطان صالح الخواجا أن االحتالل يسابق الزمن من أجل تنفيذ أكبر أكد الناشط : الخليل
قدر من المشاريع االستيطانية قرب القدس المحتلة خالل السنوات األخيرة، وتحديدًا منذ بداية العام 

وبين الخواجا في تصريح خاص لـ"المركز الفلسطيني لإلعالم" أن كل التقارير تشير إلى أنه  الحالي.
وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بينما في  280تم بناء  2014لربع األول من عام في ا

 وحدة استيطانية. 580تم بناء  2015الربع األول من عام 
وهو ما ينفي، وفق الخواجا، ما يزعمه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو عن تخفيف أعمال 

ويرى الخواجا بأن مضاعفة االحتالل من أعمال االستيطان  رة.االستيطان منذ تشكيل الحكومة األخي
في الضفة والقدس تأتي في ظل الحديث عن تجميد االستيطان الذي هو  %100بنسبة أكثر من 

 وسيلة فقط لخداع الرأي العام الدولي الذي بدأ يتفاعل مع موضوع المقاطعة الدولية لالحتالل.
وقال إنه خالل السنوات األخيرة اتبعت قوات االحتالل إجراءات قاسية بحق المقدسيين تتمثل 
باالستيالء على المناطق التاريخية ومحاولة تحريف وتهويد التاريخ العربي اإلسالمي، وتحويل جزء 

 من األراضي األميرية لصالح االستيطان.
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ن أمالك الغائبين للسيطرة على األراضي والعقارات ويشير الناشط إلى أن االحتالل يقوم بتطبيق قانو 
والمنازل المقدسية، وهو جزء من مخطط تمارسه قوات االحتالل في القدس، وجزء من عملية التهويد 

 والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين هناك من أجل السيطرة على أراضيهم، وفق قوله.
 17/8/2015المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 واألخير يرفض إطالق سراحه مقابل اإلبعاد طلب اإلفراج عن عالن منغدا   حسم موقفهياالحتالل  .28

قررت المحكمة العليا اإلسرائيلية إرجاء الفصل في طلب اإلفراج عن : أسعد تلحمي -الناصرة 
األسير محمد عالن إلى يوم غد لدرس ملفه الطبي، في وقت رفض عالن صفقة بإطالقه في مقابل 

 اربع سنوات خارج فلسطين.مدة  إبعاده
وأصدرت المحكمة اإلسرائيلية العليا أمرًا مشروطًا يأمر النيابة العامة بتقديم رّدها على االدعاءات 
القضائّية التي طرحها طاقم الدفاع عن األسير عالن، وذلك حتى يوم غد حين تعقد المحكمة جلسة 

حامي جميل خطيب، ووزارة شؤون األسرى إضافّية للنظر في التماسّي مركز "عدالة" من خالل الم
ضرابه المستمر عن الطعام منذ   يومًا. 64من أجل إطالقه في أعقاب تدهور وضعه الصحي وا 

وعّبر رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع عن استيائه من قرار المحكمة العليا 
خصوصًا أن طاقمًا من محامي الهيئة اإلسرائيلية الذي يدل على االستهتار اإلسرائيلي بحياة عالن، 

 إسرائيلكان موجودًا منذ الصباح الباكر في قاعة المحكمة في محاولة لإلفراج الفوري عنه، فيما تعلم 
 جيدًا أن وضعه الصحي صعب ومقلق جدًا، وأنه ال يزال في غيبوبة منذ صباح الجمعة الماضي. 

لمحكمة ُيعطي السلطات األمنّية اإلسرائيلية وجاء من مركز "عدالة" والمحامي خطيب أن "قرار ا
فرصًة لتتراجع عن قرار االعتقال اإلداري بحّق عالن، إذ إن األمر المشروط يؤّكد أن قرار االعتقال 

هذه الظروف هو قرار إشكالي جدًا من الناحية القضائّية". ورفض محامو عالن اقتراح "النيابة ب
 باإلفراج عن األسير شرط ترحيله إلى خارج البالد ألربع سنوات. اإلسرائيلية العامة" للمحكمة العليا

 18/8/2015الحياة، لندن، 
 

 شرق القدس "عرب الجهالين"لـ مسكنا   عشرينهدم االحتالل ي .29
مسكنا فلسطينيا  20هدمت جرافات االحتالل العسكرية، صباح أمس،  فادي أبو سعدى: - رام هللا

طينية شرقي مدينة القدس، بحسب عيد الجهالين الناطق باسم في عدد من التجمعات البدوية الفلس
وقال الجهالين، في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة األناضول، إن قوة  تجمع "عرب الجهالين".

عسكرية إسرائيلية، مصحوبة بجرافات، وضباط من األجهزة األمنية اإلسرائيلية، اقتحمت عدة مواقع 
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مسكنا، بحجة البناء بدون  20رق القدس والبحر الميت، وشرعت بهدم بدوية تقع بين بلدة العيزرية ش
داريا لسيادة االحتالل، حسب اتفاق أوسلو.  ترخيص، في مواقع مصنفة "ج" وهي الخاضعة أمنيا وا 

وأضاف أن الجيش ترك السكان في العراء، تحت أشعة الشمس، وهدم بيوتهم، الفتا إلى أن إسرائيل 
في المنطقة التي تخلو من أي قرية أو مدينة فلسطينية، الستكمال مخطط تسعى إلى تهجير السكان 
 " االستيطاني لربط القدس بمستوطنات البحر الميت. E1إفراغها لصالح مشروع "

 18/8/2015القدس العربي، لندن، 
 

 لحم الستكمال بناء الجدار ببيتزراعية  االحتالل يجرف أراض   .31
رائيلي، اليوم االثنين، بتجريف أراض مزروعة بالزيتون غرب شرعت قوات االحتالل اإلس: بيت لحم

وقال المواطن وليد الشتلة، أحد أصحاب األراضي، إن قوات  مدينة بيت جاال في محافظة بيت لحم.
كبيرة من جيش االحتالل ترافقها جرافتان، اقتحمت منطقة "بير عونة"، وشرعت بتحريف أراض 

وأوضح الشتلة أن قوات االحتالل جرفت نحو ستة  "واد أحمد".مزروعة بالزيتون الرومي في منطقة 
دونما، بهدف إقامة  30إلى  25دونمات، حتى اللحظة، وتواصل التجريف، الذي سيطال ما بين 
 جدار الضم والتوسع العنصري، بعد قرار تغيير مساره في المنطقة.

ت: الشتلة، وأبو عيد، وخليلة، وتعود ملكية األراضي التي تقوم قوات االحتالل بتجريفها لعائال
 وزيدان، ومطلق، وأبو سعد، وأبو غطاس.

 18/8/2015الرأي، عمان، 
 

 نفذ عمليات تجريفيمحافاتي رفح وخان يونس و  محيطفي  هكثف انتشار ياالحتالل  .31
كثفت قوات االحتالل من انتشارها على طول خط التحديد "خط الهدنة"، الواقع أقصى  محمد الجمل:
تي خان يونس ورفح، في ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس، بعد أن دفع جيش شرق محافظ

 االحتالل بقوات كبيرة إلى محيط معبر "صوفاه"، معززة بعدد من الدبابات وناقالت الجند.
وقال شهود عيان: إن دبابات تمركزت على طول الخط المذكور، في حين أطلقت العشرات من قنابل 

 في األجواء، تزامنًا مع تحليق منخفض لطائرات مروحية واستطالعية إسرائيلية.اإلنارة وبصورة مكثفة 
وأكدت مصادر أن االنتشار المذكور استمر عدة ساعات، ثم تراجعت القوات من مناطق انتشارها 

 في اتجاه معبر "صوفاه" ومناطق داخل خط التحديد.
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المذكورة بعمليات تجريف واسعة،  وأكدت المصادر أن الجرافات شرعت وفور توغلها في المنطقة
 أقدمت خاللها على اقتالع أشجار مثمرة، وتجريف أسوار شبكية تحيط بأراضي زراعية.

 18/8/2015األيام، رام هللا، 
 

 تضامنا  مع األسرى األلمانيةوقفة في كولون  .32
التحالف األوروبي  نظمت الجالية الفلسطينية في مدينتي كولون وبون األلمانيتين بالتعاون مع :رام هللا

لمناصرة أسرى فلسطين، أمس، وقفة احتجاجية في ساحة "الدوم" الرئيسة وسط مدينة كولون تضامنًا 
ورفع المشاركون في الوقفة األعالم  مع األسرى المضربين عن الطعام في سجون االحتالل. 

ئع اإلسرائيلية، ووزعوا الفلسطينية والالفتات المطالبة بوقف االعتقاالت اإلدارية، ومقاطعة البضا
بيانات على المواطنين األلمان توضح جرائم االحتالل بحق الفلسطينيين من قتل وترهيب واعتقال، 

ومؤسسات المجتمع الدولي والحكومات األوروبية بالضغط على  اإلنسانوتطالب مؤسسات حقوق 
 سلطات االحتالل إلنقاذ حياة األسرى وخاصة األسير محمد عالن.

 18/8/2015، رام هللا، األيام
 

 اعتصام فلسطيني في مخيم نهر البارد للمطالبة بالهجرة .33
نظمت تجمعات شبابية فلسطينية اعتصاما عند مدخل مخيم نهر البارد لالجئين  :)بترا(-بيروت 

 الفلسطينيين شمال لبنان أمس رفعت خالله يافطات تطالب بتسهيل هجرتها إلى أوروبا وأميركا.
بافتقار أهالي المخيم إلى الحد األدنى من العيش الكريم وحرمانهم من "ن تحركهم وبرر المعتصمو 

والتي ما  2007أبسط حقوقهم، وحياة الفقر والبؤس والبطالة التي يعانون منها منذ أحداث المخيم عام 
 ، بحسب ما قالوا."تزال نتائجها الكارثية مستمرة حتى اليوم

 . "نعم للهجرة"و "نيو لبنان يريدون الهجرةفلسطي"وحملت بعض اليافطات عبارات 
 18/8/2015الدستور، عمان، 

 
 2015سنة مليون دوالر أرباح البنوك الفلسطينية في النصف األول من  39 تقرير: .34

األناضول: كشفت بيانات وأرقام صادرة عن البورصة الفلسطينية أمس اإلثنين أن إجمالي  –رام هللا 
محلية، بعد خصم الضريبة، خالل النصف األول من العام الجاري بلغت أرباح البنوك الفلسطينية ال

 مليون دوالر أمريكي. 38.9
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وجاء في بيانات إفصاحات البنوك الفلسطينية المحلية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
 4وجميعها مدرجة في البورصة، أن صافي أرباحها للنصف األول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 

 في المئة، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي.
مصارف محلية، منها خمسة بنوك تجارية وبنكين إسالميين، بينما  7ويعمل في السوق المحلية 

 بنوك أردنية، وبنك بريطاني وبنك مصري. 7مصارف وافدة، منها  9تعمل 
رفي الفلسطيني، )بما فيها البنوك وشكلت أرباح البنوك المحلية، من إجمالي أرباح القطاع المص

 68.2، نحو 16في المئة، حيث بلغ مجموع أرباح البنوك العاملة في فلسطين الـ 57الوافدة(، نحو 
 مليون دوالر حتى نهاية النصف األول من العام الجاري.
من إجمالي أرباح البنوك المحلية  %58.3ويستحوذ بنك واحد، وهو بنك فلسطين، على ما نسبته 

 مليون دوالر أمريكي، بحسب األرقام الرسمية. 22.7لعاملة في فلسطين، بقيمة أرباح بلغت ا
بينما بلغ مجموع أرباح البنكين اإلسالميين العاملين في فلسطين، حتى نهاية النصف األول من العام 

 لمحلية.في المئة من إجمالي أرباح البنوك ا 20مليون دوالر أمريكي، بنسبة  7.784الجاري، قرابة 
ووفق األرقام التي أوردتها بورصة فلسطين، فقد بلغ مجموع قيمة موجودات البنوك المحلية السبعة، 

 مليار دوالر أمريكي. 5.950حتى نهاية النصف األول من العام الجاري 
في  49وشكلت نسبة موجودات البنوك المحلية، من إجمالي موجودات القطاع المصرفي الفلسطيني، 

ث بلغ إجمالي موجدات القطاع المصرفي حتى نهاية النصف األول من العام الجاري المئة، حي
 مليار دوالر أمريكي. 12.121

بينما بلغت مطلوبات البنوك المحلية العاملة في فلسطين، حتى نهاية النصف األول الماضي، 
عاملة في فلسطين وبلغ رأس المال المدفوع من قبل البنوك المحلية ال مليار دوالر أمريكي. 4.624
أعلنت سلطة النقد الفلسطينية )المؤسسة القائمة بأعمال  أنمليون دوالر أمريكي، بعد  491.3نحو 

 75البنك المركزي(، في نهاية مايو/أيار الماضي، عن رفع الحد األدنى لرأسمال البنوك المدفوع إلى 
 مليون دوالر قباًل. 50مليون دوالر من 

 18/8/2015القدس العربي، لندن، 
 

 "ال يمكن النار في المستقبل بدون معالجة الماضي"بعنوان عن تطورات القضية الفلسطينية كتاب  .35
صدر حديثا كتاب عن تطورات القضية الفلسطينية، للكاتبين الصهيونيين نعوم : القدس المحتلة

يالن بابيهتشومسكي  د كتابهم حواري مميز، وهو الكتاب المشترك الثاني بع بأسلوبوقد كتب  وا 
 السابق "غزة في أزمة" الذي صدر قبل خمس سنوات.
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الكتاب الجديد وهو بعنوان "ال يمكن النظر في المستقبل بدون معالجة الماضي" ينقسم إلى جزئين، 
، وجها لوجه، وبمساعدة توجيهيه من فرانك اإلثنيناألول منه عبارة عن محادثات بين األكاديميين 

 اإلنسان.حقوق بارات، وهو ناشط في مجال 
 كما يناقش الكاتبان الحديث عن المستقبل، وعن االنقسام والدولة الواحدة أو حل الدولتين. 

كما يحتوي الجزء األول أيضا على مقابالت منفصلة لكل من األكاديميين، يدليان بإجابات مستفيضة 
 الم المتوقفة حاليا.عن الوضع السياسي داخل "إسرائيل" ودور الواليات المتحدة في مفاوضات الس

أما الجزء الثاني من الكتاب فهو عباره عن تأمالت ومساهمات إضافية للكاتبين خصوصا عن 
 الوضع الداخلي الفلسطيني فيما بعد حرب غزة األخيرة.

األمريكية والمملكة المتحدة، وحاز على العديد  المتحدةيذكر أن الكتاب قد نشر في كل من الواليات 
 .اإليجابيةمن التعليقات 

 17/8/2015المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 "جنتي" أول موقع فلسطيني لتعليم القرآن .36
لم يمنع الحصار المفروض على قطاع غزة الطالبتين انتصار وسائدة : أحمد عبد العال -غزة 

النبوية الدريملي من الوصول إلى العالمية، عبر المشروع الريادي "جنتي" لتعليم القرآن الكريم والسنة 
 وعلومهما.

ويعد "جنتي" الموقع الفلسطيني األول الذي يمّكن المسلمين حول العالم من التواصل عبر غرف 
 الدردشة الخاصة، لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه وتعلم السنة النبوية، بلغات مختلفة.
اإلسالمية، وبعد  وكانت الطالبتان قدمتا فكرة المشروع لحاضنة األعمال والتكنولوجيا في الجامعة

 دخوله في مسابقة مع مشاريع أخرى، وقع االختيار عليه.
وتقول انتصار، التي تحضر لرسالة ماجستير في مناهج التدريس وطرقه، للجزيرة نت، إن الفكرة 

 راودتهما قبل عامين، وبدأتا العمل عليها حتى تمكنتا من إنجازها.
ل أمثل في مجال خدمة العلوم الشرعية وتلبية وتضيف "نسعى الستغالل التقنيات الحديثة بشك

 حاجات المتعلمين في كافة أنحاء العالم، وسد حاجاتهم في مجال التخصصات الشرعية".
ويقدم الموقع خدماته بست لغات، هي: العربية واإلنجليزية والتركية والفرنسية والماالوية واإلندونيسية، 

 طريق اتصال مباشر بين المعلم والمتعلم. حيث يتم تحفيظ القرآن وأحكامه ومعانيه عن
ويتيح الموقع منح إجازة بسند متصل إلى النبي محمد صلى هللا عليه وسلم، وبجميع القراءات، كما 

 يقدم خدمة تعليم اللغة للناطقين بغير العربية، وا عطاء دورات شرعية منوعة.
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خصيص زاوية لتعليم الصم من ويقدم الموقع خدماته أيضا لذوي االحتياجات الخاصة، حيث تم ت
 خالل مدرس متخصص، وبمساعدة فيديوهات مسجلة تجيب على استفساراتهم.

ويهدف موقع "جنتي" أيضا إلى إعداد وتأهيل طائفة من الشباب ممن يساهمون في خدمة الدعوة 
 اإلسالمية.

 17/8/2015نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 ت التفاق جديد بشأن قطاع غزةفي أية اتصاال مشاركة القاهرة: الحكومة ليست .37
نفى مسؤولون مصريون أن تكون حكومة القاهرة مشاركة في أية اتصاالت التفاق : هاشم حمدان

 جديد بشأن قطاع غزة.
اتفاق وقف إطالق النار الذي تم التوصل  ونقلت صحيفة هآرتس عن مصدر أمني مصري قوله إن  

ي صيف العام الماضي، هو االتفاق الوحيد الموجود إليه في نهاية الحرب العدوانية على القطاع، ف
على الطاولة، وأن الطرفين يعترفان به. مضيفا أنه إذا حصل تقدم ما فإن ذلك يجب أن يكون على 

وأضاف المسؤول األمني المصري أن أي اتفاق مستقبلي بشأن قطاع غزة يجب  أساس هذا االتفاق.
 لك السلطة الفلسطينية، باعتبارها السلطة القانونية.أن يكون مقبوال على كل الفصائل، بما في ذ
ن لعبة يجري فيها فصيل م   ال نستطيع أن نكون جزءاً "ونقلت "هآرتس" عن المسؤول األمني قوله 

من الدولة  فلسطيني مفاوضات بشكل منفصل على مستقبل مساحة يفترض أن تكون جزءاً 
 ."1967حزيران/ يونيو الفلسطينية التي ستقوم على أساس حدود الرابع من 

 17/8/2015، 48عرب
 

 مصر تفتح معبر رفح في االتجاهين .38
مصادر حدودية إن السلطات المصرية فتحت معبر رفع الحدودي  : قالتأمل أبو السعود –القاهرة 

ن العبور سيستمر ثالثة أيام أخرى.  مع قطاع غزة في االتجاهين يوم االثنين وا 
ن   ،الجانب الفلسطينيالعبور بدأ من  وقال مصدر إن   حت للمرضى والمعاقين ن  ة المرور مُ أولوي   وا 

 32وقال مصدر في مطار القاهرة إن  والحاصلين على تأشيرات إقامة في مصر ودول أخرى.
 فلسطينيا وصلوا إلى المطار يوم االثنين من دول مختلفة لدخول غزة.

إلى  17يوم السبت إن المعبر سيفتح من  وكانت وكالة أنباء الشرق األوسط الرسمية المصرية قالت
 وفتحت مصر المعبر آخر مرة في يونيو حزيران. أغسطس آب. 20

 17/8/2015وكالة رويترز لألنباء، 
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 ةري  عالقة عشق س   .: مصر و"إسرائيل"..البريطاني المونيتورموقع  .39
فل افتتاح قناة يقول الكاتب جاكي هوجي، إن مصر لم تترك أحًدا إال ووجهت له دعوة لحضور ح

سرائيل، لكن لم يكن  يران وقطر وا  السويس الجديدة، لكن هناك أربع دول لم تشملها الدعوة: تركيا وا 
 السبب وراء عدم دعوة هذه الدول الثالث واحد.

سرائيل. . حبيب وعشيقته"، نشره موقع "المونيتور" .وأضاف "هوجو"، في مقال تحت عنوان "مصر وا 
الثالث األولى لم توجه لها دعوة لكونها في موقع المنافس والخصم بسبب  الدول طاني، أن  يالبر 

مواقفها من النظام الحاكم في مصر حالًيا، خاصة منذ اإلطاحة بالدكتور محمد مرسي من قبل 
، ولكن األمر يختلف مع الدولة الرابعة؛ وهي إسرائيل، التي هي بالفعل 2013الجيش في يوليو 

ن صديق مقرب من مصر، وبا تت تربطها بمصر عالقات ومصالح قوية أكثر من ذي قبل، حتى وا 
 كانت إسرائيل هي التي تنظر إلى األمر بهذه الدرجة.

وتابع: "ومن الممكن تماًما أن تكون المشكلة تكمن حًقا في الطريقة التي تنظر بها القيادة اإلسرائيلية 
ن كلتا الجارتين مفيدتان لبعضهما البعض، إلى السالم مع مصر والتوقعات المبالغ فيها، لكن يبقى أ

لقد بات ما يشغل مصر اآلن يشغل إسرائيل، وتدور بينهما نقاشات مختلفة حول كل ما يطرأ من 
مستجدات في المنطقة ولها عالقة بهما أو بأحدهما، ولكن كل ذلك من وراء األبواب المغلقة وبعيًدا 

 عن كاميرات اإلعالم ورصد الصحافة".
اتب أن "العالقة بين البلدين وصلت في الخفاء إلى حد العشيق الذي ينتظر محبوبته، ويفتح ويرى الك

لها، ويفيض عليها من مشاعره الفياضة، وربما يضع حياته بين يديها مستأمًنا إياها عليها، مضيًفا 
سرائيل، والت عاون سوًيا "لقد زالت كل العقبات التي تمنع التعاون االستخباراتي واألمني بين مصر وا 

في مواجهة حماس في غزة، باإلضافة إلى التعاون في التصدي لنفوذ إيران في المنطقة، والوقوف 
في وجه التطرف السني أيًضا، وربما قد تعاونا البلدان لسرقة حصان أو اثنين من الرئيس الفلسطيني 

 محمود عباس، ولكن كل ذلك تحت جنح الظالم".
 17/8/2015موقع رصد، القاهرة، 

 
 حصة األردن من عجز الوكالة دينارمليون  20األونروا:  .41

د مصدر مسؤول في وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين أك  : سعد الدين نادية -ان عم  
مليون دينار ألربعة  20حصة األردن من قيمة العجز المالي الضخم للوكالة تزيد على  "األونروا" أن  

وأضاف  مليون دوالر أمريكي. 101الحالي، وذلك من إجمالي نحو  أشهر تنتهي مع نهاية العام
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ألف طالب وطالبة،  120"اتخاذ إدارة الوكالة قرار تأجيل العام الدراسي لحوالي  الغد"، أن  "لـالمصدر 
مدرسة وجامعة وكليتّي مجتمع ومركز تدريب مهني تابعين لها، سيكّبد األردن خسائر  175ضمن 

من إجمالي  %42الذي يستضيف  ،وأوضح بأن األردن ماليين دينار شهريًا". 7مالية قد تصل إلى 
ماليين الجئ فلسطيني مسجلين لدى "األونروا"، "سيتحمل عبئًا ثقياًل من تكاليف ذلك القرار الذي  5

 يلوح المفوض العام لألونروا، بيير كرينبول، بتنفيذه في حال عدم تأمين كامل مبلغ عجزها المالي".
  18/8/2015عم ان،  الغد،

 
 "إسرائيل"األردني مع  ستنكر تدريبات سالح الجوتمي العمل اإلسالاألردن: جبهة  .41

ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم من أن  ،17/8/2015يوم االثنين  ،استنكر حزب جبهة العمل اإلسالمي
في التمرين السنوي  طائرات من سالح الجو الملكي األردني تشارك طائرات جيش االحتالل اإلسرائيلي

Red Flag  في قاعدة نيليس الجوية األمريكية في والية نيفادا. واعتبر الحزب في بيان صدر عنه
االثنين أن هذه المشاركة نوع من التطبيع العسكري المرفوض، وطالب الحزب بوقف جميع أشكال 

تطبيع مع هذا الكيان التطبيع مع "الكيان الغاصب". وطالب "أصحاب القرار بوقف كافة أشكال ال
الغاصب، وخصوصًا في مجال التطبيع العسكري، الذي يمثل إساءة لمؤسستنا العسكرية التي نقدرها 

 ونجلها".

بيل، عم ان،   18/8/2015الس 

 
 "إسرائيلـ"لتفعيل المقاطعة االقتصادية ل اجتماع عربي في القاهرة غدا   .42

في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية  ،18/8/2015 الثالثاءيوم  جمعة: تبدأ صالح -القاهرة 
 بالقاهرة أعمال االجتماع التاسع والثمانين لضباط اتصال المكاتب اإلقليمية لمقاطعة إسرائيل.

المحتلة والمفوض العام  واألراضيالعام المساعد لشؤون فلسطين  األمينوقال السفير محمد صبيح، 
 الرئيسيةالمكتب وهو أحد األجهزة  ن  "إح صحافي اليوم االثنين للمكتب الرئيسي للمقاطعة في تصري

كيفية تفعيل المقاطعة العربية إلسرائيل، حيث  أيامالتابعة للجامعة العربية سيناقش على مدى ثالثة 
يناقش عددا من الموضوعات ومنها النظر في أوضاع عدد من الشركات التي تخرق قواعد المقاطعة 

العامة للمقاطعة العربية بهدف  المبادئلعربي معها، إضافة إلى مناقشة تعديل بهدف حظر التعامل ا
حدى اآلليات المعمول بها للتعبير عن الرفض العربي لممارسات إالمقاطعة  تفعيلها باعتبار أن  

 راضي العربية المحتلة".إسرائيل وانتهاكها في األ
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 أكثرخالل السنوات الماضية  إسرائيلدت كب  أوروبا وأميركا  فيالمقاطعة الشعبية  أنصبيح  وأضاف
اء المقاطعة العربية من غالبية الدول العربية دها جر  مليار دوالر بخالف الخسائر التي تتكب   20من 

ا به دوليًّ  معترفاً  المقاطعة االقتصادية سالحاً  أن عالقات دبلوماسية معها، معتبراً  ال تقيمالتي 
 .أفريقياالفصل العنصري السابق في جنوب نظام  م من قبل ضد  خد  واستُ 

 17/8/2015القدس، القدس، 
 

 لجرحى غزة طبي ة ومستهلكاتم أدوية تقد   قطر .43
مت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد هللا للخدمات اإلنسانية "راف" دعم طبي طارئ من األدوية قد  

ي إطار جهودها ف، من الجرحى في مناطق مختلفة بقطاع غزةخمسين والمستهلكات الطبية لــ
  .وبتبرع كريم من أحد محسني قطر، الطارئة للشعب الفلسطيني االحتياجاتالمتنوعة لتلبية 

جاءت هذه المستلزمات الطبية لتغطية الوصفات العالجية لجرحى العدوان األخير على غزة، والذين 
ومتابعة برامج  ل في الحصول على األدوية الالزمة لهم الستكمال عالجاتهمبُ انقطعت بهم الس  

 من الحاالت الحرجة لمصابي الحرب. اً جريح خمسونح على هذا األساس شّ  مداواتهم، ورُ 
ذ هذا المشروع تحت بإشراف نخبة من أطباء المركز الطبي الخيري وبالتنسيق مع الجهات فّ  نُ 

سجلة، مما لبيانات الحاالت الحرجة الم بقاً وط   الطبية،الحكومية ومؤسسة الجرحى بحسب المعايير 
ترك ترحيبا واسعا في أواسط ذوي الجرحى والمؤسسات الصحية التي ثمنت هذه الجهود وشكرت 

 جهود المحسنين.
 18/8/2015الشرق، الدوحة، 

 
 ونروا يقف وراءها جهات دوليةاأل  أزمةرئيس منامة أمريكية:  .44

( War Crime)ظمة الناشط الحقوقي روبرت فانتينا رئيس من : أك دوليد الميدنة ومحمود هنية
أزمة "أونروا" تقف وراءها جهات دولية وفي مقدمتها  الرسالة نت"، أن  لـ "حديث خاص  في ،األمريكية

سرائيل، مضيًفا "إسرائيل تلجأ  للضغط على األمم المتحدة،  للواليات المتحدة األمريكيةأمريكا وا 
 بغرض تمرير قراراتها ضد الفلسطينيين".

ونروا بما يسمح اإلبقاء على فتح المدارس، إن األيات المتحدة تستطيع تمويل وقال فانتينا " الوال
 ذلك؛ ولكن لن تفعل ذلك إلن إسرائيل ال تريد ذلك". أرادت
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ر فعل سلوكها في ل عدم وجود تعليم في أوساط الفلسطينيين، وال يمكن تصو  فضّ  وتابع "إسرائيل تُ 
كاديمي"، محذًرا من خطورة أن يحل التطرف مي واألسبيل شيطنتهم والعمل على إعاقة تقدمهم العل

 المجتمع الدولي على تجاهل معاناة القطاع ورضخ للضغط اإلسرائيلي. أصربدياًل عن العلم حال 
وتتحدث أونروا عن وجود عجز لديها بقيمة مائة مليون دوالر، بينما تتلقى األمم المتحدة دعًما 

 ليه.إالسنوي، بحسب ما يشير  يتجاوز المليار ونصف المليار في الربع
 17/8/2015الرسالة نت، 

 
 رس األمريكي لدعم اتفاق النووي اإليرانيجيهودي يدعون الكون حاخام 300: الواليات المتحدة .45

رس جطالب مئات الحاخامات اليهود، في الواليات المتحدة ، أعضاء الكون: عالء الريماوي - القدس
وأوضحت اإلذاعة  راني، خالًفا لموقف الحكومة اإلسرائيلية.األمريكي دعم االتفاق النووي اإلي

أعضاء  إلىحاخام يهودي في الواليات المتحدة، بعثوا رسالة  300اإلسرائيلية العامة أن أكثر من 
وأعرب  الكونغرس األمريكي أمس اإلثنين، من أجل حثهم على دعم االتفاق النووي لطهران".

ن االنطباع الذي تولد في الواليات المتحدة بأن الجالية اليهودية الحاخامات في رسالتهم عن قلقهم م
موحدة في رفضها لالتفاق النووي. وأكد الحاخامات على تأييدهم الكامل لالتفاق واصفين إياه 

 بـ"التاريخي".
 18/8/2015، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 الفلسطينيينعلى جرائمها بحق  "إسرائيل" محاسبةصحيفة بريطانية: تجب  .46

قالت صحيفة "ذا مورننج ستار" البريطانية، إنه تجب محاسبة دولة االحتالل : عمارة عبده-القاهرة
على الجرائم التي ترتكبها بحق الفلسطينيين، مشيرة إلى أن حادثة مقتل الطفل الرضيع على 

أثرا بجراحه، بينما الدوابشة، بحروق سببها مستوطنون أشعلوا النار بمنزله، والذي لحق به أبوه مت
 تبقى أمه وأخوه ذو األربعة أعوام محتجزين في المستشفى في حالة حرجة.

إلى أن السياسات المتعاقبة لدولة  -18/8/2015الثالثاء  في تقرير نشرته اليوم-ولفتت الصحيفة 
لحكومة االحتالل قد دعمت المستوطنين األكثر تطرفا في اعتداءاتهم، مبينة أنه "يمكن القول بأن ا

اإلسرائيلية فاشية بامتياز، إذ يعتبر وزير العدل كل الفلسطينيين أعداء، ويصف نائب وزير الدفاع 
الفلسطينيين بأنهم حيوانات، والسمة الرئيسية للحكومات اإلسرائيلية هي الهجوم على الفلسطينيين، 

، وحاصرت الرئيس وقتلهم فخالل االنتفاضة الثانية نشرت إسرائيل الخراب في الضفة الغربية
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شنت دولة االحتالل  2014إلى  2008الفلسطيني ياسر عرفات وقتلته في النهاية، وفي الفترة من 
 ثالث حروب وقتلت اآلالف من الفلسطينيين".

وأرجعت الصحيفة تواصل االعتداءات من قبل دول االحتالل إلى عدم المساءلة الدولية والدعم 
، وهو ما يجعل دولة االحتالل األمريكية الغرب والواليات المتحدةالمستمر لدولة االحتالل من قبل 

 في المستقبل. اعتداءاتهافوق القانون الدولي ويزيد من 
  18/8/2015موقع رصد، القاهرة، 

 
 بضغط حملة المقاطعة  "إسرائيللـ"فنان مؤيد  مشاركةمهرجان إسباني يلغي  .47

سباني لموسيقى الريجي حفال لمغن إارة مهرجان احتجت جماعات يهودية أمس االثنين على إلغاء إد
 يهودي أميركي لرفضه االستجابة لمطلب لتحديد موقفه من دولة فلسطينية.

لكن بعد ضغوط من مؤيدين محليين لمقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها بسبب سياساتها تجاه 
 ء مشاركته في المهرجان.الفلسطينيين، أعلن منظمو المهرجان في مطلع األسبوع أنهم قرروا إلغا

وقال المنظمون في بيان إنهم "بعد أن سعوا مرارا إلى الحوار إزاء عدم استعداد الفنان لتقديم بيان 
 واضح ضد الحرب وحق الشعب الفلسطيني في أن يكون له دولته فإنهم قرروا إلغاء الحفل."

 18/8/2015، 48عرب 

 
 الرئيساستقالة  .48

 هاني المصري
سطينية مّطلعة بأّن الرئيس يفكر خالل األشهر القادمة باالستقالة، وسوف يعلن أفادت مصادر فل

بعد  -على األرجح  –ذلك في اجتماع موّسع يدعو إليه أكثر من ثالثمائة شخصية فلسطينية سيعقد 
عقد جلسة المجلس الوطني المحتمل عقدها الشهر القادم وقبل عقد مؤتمر "فتح" المقرر عقده نهاية 

ع سبب قراره باالستقالة إلى كبر سنه وتعبه ورغبته بالراحة.تشرين ا  لثاني القادم، وُيرج 
نعم، الرئيس تعب ويشعر باإلحباط والخذالن، خصوًصا من األميركيين واإلسرائيليين بالرغم من كل 
 المرونة والتنازالت التي قدمها، لدرجة أنه َوَضَع كل بيضه في سلة ما يسمى "عملية السالم"، ولم
يحصد في المقابل سوى االستيطان والعنصرية والعدوان، وتهويد القدس وأسرلتها، وقيام حكومات 
إسرائيل المتعاقبة بعمل كل ما يمكن لقطع الطريق على قيام دولة فلسطينية. وأكثر ما يزيد من 

راب إحباط الرئيس يأسه المطبق من إمكانية استئناف المفاوضات وتوصلها إلى اتفاق سالم، واقت
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ضعاف  حكومة نتنياهو من عقد اتفاق هدنة طويلة األمد مع "حماس" من شأنها تكريس االنقسام وا 
 سلطته وتقوية سلطة منافسته "حماس". 

من حق الرئيس أن يفكر بتسليم األمانة، ألن االستمرار اآلن بحملها يعني إّما الحفاظ على مهزلة ما 
يؤدي أكثر وأكثر إلى تهميش القضية الفلسطينية، وتآكل يسمى "عملية السالم" والوضع الراهن الذي 

الشرعيات، وتعميق االحتالل واالستيطان واالنقسام، وهذا بات اآلن بعد كل ما جرى ليس مجرد خطأ 
نما خطيئة، أو االستسالم وقبول اإلمالءات اإلسرائيلية، أو المواجهة.  وا 

أن استمرار األمر الواقع الحالي أصبح مكلًفا  الرئيس ال يريد االستسالم وال يرغب بالمواجهة، كما
جًدا ويهدد بعواقب وخيمة، لذا قد يكون االنسحاب بعد تجديد الشرعية من خالل عقد المجلس 

 الوطني ومؤتمر "فتح" هو القرار المناسب. 
المعضلة تكمن في أن االستقالة بعد هندسة النظام السياسي الفلسطيني على مقاس معين وبقاء 

 م على قدمه قد تكون جسًرا أو تؤدي للبقاء عن طريق تجديد البيعة.القدي
المواجهة مع االحتالل لتغيير موازين القوى ضرورة وليست مجرد خيار من الخيارات، وهي الطريق 
الوحيد لإلنقاذ الوطني، شرط أن تكون مواجهة عقالنية تستند إلى رؤية جديدة وخارطة طريق كاملة 

على تحقيق األهداف الوطنية، وال يمكن أن يتحقق ذلك من دون مراجعة التجربة قادرة  واستراتيجية
الماضية مراجعة جذرية وعميقة، واستخالص الدروس والعبر، والبناء على اإليجابيات والمكاسب 
 ونقاط القوة، والتخلص من األخطاء والنواقص والفساد واالستبداد وطريق أوسلو والتزاماته المجحفة. 

لمواجهة الطبيعي إنجاز الوحدة الوطنية على أساس وطني وديمقراطي ومشاركة سياسية ومدخل ا
حقيقية، يأخذ فيها كل ذي حق حقه على أساس االتفاق على عقد اجتماعي )ميثاق وطني جديد(، 

 يحفظ الحقوق والرواية التاريخية، ويجّسد القيم والقواسم المشتركة، ويفتح طريق المستقبل.
السابق "مفاجأة الرئيس ... عقد المجلس الوطني" أول من كشف ما يجري، فبعد  كنت في مقالي

نشره تبّين أن هناك تحضيرات حثيثة تجري لعقد المجلس الوطني خالل الشهر القادم، عبر عقد دورة 
استثنائية للمجلس تكون وظيفتها األساسية تغيير أكبر عدد ممكن من أعضاء المجلسين الوطني 

لجنة التنفيذية من دون وضع برنامج سياسي جديد، ألن الدورة االستثنائية ال تستطيع أن والمركزي وال
 تقر مثل هذا البرنامج، فإقراره يحتاج إلى الدعوة لعقد مجلس وطني جديد. 

والشيء بالشيء يذكر، فإن الرئيس دعا بإلحاح شديد إلى اإلسراع في إنهاء التحضيرات لعقد مؤتمر 
جة أنه هدد في كلمته في افتتاح اجتماع المجلس االستشاري للحركة بأنه قد يتخذ "فتح" السابع، لدر 

قراًرا ال يتوقعه أحد إذا حّل شهر أيلول القادم دون استكمال التحضيرات لعقد المؤتمر، بالرغم من أن 
 العالقة بين التحضيرات وبين المؤتمر غير واضحة بالمرة، ولكن هذا ما صرح به الرئيس.
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ة في تفكير الرئيس باالستقالة، فهو سبق أن هدد بها كما وكرر بأنه لن يترشح لالنتخابات ال غراب
القادمة. وقال لي في لقاء معه قبل أكثر من خمس سنوات بأنه لن يترشح لالنتخابات القادمة، 

 وطلب أن ننتظر أشهرا عدة لنطرح التوصيات التي عرضناها عليه على خليفته. 
الوطني بسرعة وعلى عجل ومن دون ضمان مشاركة من مختلف ألوان  إن عقد جلسة للمجلس

الطيف والموّقعين على "اتفاق القاهرة"، أي من دون أن تكون خطوة نوعية تساهم في إحياء المنظمة 
التي تعاني من موت سريري منذ عقد "اتفاق أوسلو"؛ سيؤدي إلى تحويل المنظمة إلى فريق وليس 

شرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. فاختيار المؤسسات الجديدة سيكون من كما هي بوصفها الممثل ال
قبل المؤسسات القديمة القائمة غير الشرعية، ما سيجعلها ال تستطيع أن تكون بمستوى التحديات 

 والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية، بل ستزيد الوضع الفلسطيني تفاقًما وتشرذًما وانقساًما.
"حماس" و"الجهاد اإلسالمي" للمشاركة في الدورة القادمة للمجلس من قبيل رفع العتب ال يكفي دعوة 

من دون دعوة اإلطار القيادي المؤقت للمنظمة )المنصوص على أن قراراته غير قابلة للتعطيل بما 
ال يتعارض مع صالحيات تنفيذية المنظمة( للتحضير لعقد مجلس وطني جديد كما جاء في "اتفاق 

ة"، إذ أكد "أن المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد بما يضمن تمثيل القوى القاهر 
والفصائل واألحزاب الوطنية واإلسالمية جميعها، وتجمعات شعبنا في كل مكان، والقطاعات 
والمؤسسات والفعاليات والشخصيات كافة؛ باالنتخابات حيثما أمكن وفًقا لمبدأ التمثيل النسبي، 

ق حين يتعذر إجراء االنتخابات". إن مثل هذه الدعوة تضع "حماس" أمام مسؤولياتها وتقطع وبالتواف
ذا مضت بالرغم من ذلك فإنها تتحمل كافة العواقب  الطريق على "اتفاق التهدئة" مع إسرائيل، وا 

 المترتبة عليه.
ي القديم من وراء بدال من ذلك يجري التحضير بصورة انفرادية لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطن

ال في اللجنة التنفيذية وال في اللجنة المركزية لـ"فتح"،  -حتى اللحظة  -المؤسسات، إذ لم يقر بشأنه 
نما عبر تشكيل لجنة ثالثية برئاسة صائب عريقات وعضوية عزام األحمد وأحمد مجدالني.   وا 

صائلية(، حيث ستقوم الفصائل ستعقد الدورة االستثنائية على أساس نظام "الكوتا" )المحاصصة الف
باختيار ممثليها في المجلس بالرغم من اندثار معظمها، ومن دون السعي الجاد لضم "حماس" 
و"الجهاد". كما ستتوزع مقاعد الدورة االستثنائية على االتحادات الشعبية التي شاخت وترهلت والتي 

والدور، الذين ينتمون في غالبيتهم تقودها الفصائل، وعلى األمن والعسكر، رغم اختالف المرحلة 
للفصائل، وخصوًصا "فتح"، وعلى المستقلين والكفاءات الذين اختارهم سابًقا وسيختارهم الحًقا ممثلو 

 الفصائل.
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إذا كان هناك ما يبرر أن تحوز الفصائل على األغلبية الساحقة من مقاعد المجلس الوطني في 
لعمل السري، فليس هناك ما يبرر ذلك بعد الخيبات مرحلة النهوض الوطني والكفاح المسلح وا

والكوارث التي وصلت إليها القضية الفلسطينية بعد "اتفاق أوسلو"، وفي ظل الحقائق والمستجدات 
والمتغيرات التي حدثت وتغيرت فيها المنطقة والعالم والخارطة السياسية الفلسطينية بشكل جوهري، إذ 

عي الستمرار تمثيلها في اللجنة التنفيذية، وضعفت فصائل بشكل اضمحلت فصائل بشكل كبير وال دا 
 كبير، وظهرت فصائل جديدة بأوزان كبيرة.

إن المجلس الوطني الذي نحتاجه هو مجلس جديد يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني وطموحاته 
لذي يجب ومصالحه، ويتم اختيار أعضائه باالنتخاب حيثما أمكن ذلك، ومن خالل التوافق الوطني ا
( 350-300أن يعتمد معايير موضوعية، من ضمنها أال يزيد عدد أعضاء المجلس القادم على )

عضًوا، حتى يكون قادًرا على الحركة وعقد االجتماعات الدورية بيسر ودون تكاليف باهظة، إضافة 
لزام االتحادات الشعبية والنقا بات بإجراء إلى إعطاء كل تجمع حقه بانتخاب أو اختيار ممثليه، وا 

االنتخابات الدورية والتجديد والتغيير واإلصالح، إذ العديد من أمنائها العامين وأعضاء مجالس 
دارية  أمنائها يحتفظون بمقاعدهم منذ عشرات السنين بالرغم من أن بعضهم يقوم بوظائف حكومية وا 

 ودبلوماسية مختلفة.
تح طريق الخالفة مع إبقاء الخيارات إذا رّتب الرئيس المنظمة و"فتح" على أساس الوحدة وف

الفلسطينية مفتوحة، وأعلن استقالته فال يستطيع أحد بعد ذلك أن يلومه، ألن الخليفة أو الخلفاء 
سيكونون معروفين تماًما، ولكن إذا تمت هندسة النظام السياسي على مقاسه وبما يحافظ على 

تنظيم  -إن حدثت  –رد على استقالة الرئيس الوضع االنقسامي الراهن، ففي هذه الحالة قد يكون ال
المظاهرات والعرائض التي تطالبه بالبقاء وتجديد البيعة خشية من الفوضى التي يمكن أن تحدث 

 بعده، وفي هذه الحالة "كأنك يا أبو زيد ما غزيت".
 18/8/2015، األيام، رام هللا

 
 إقامة دولة فلسطينية هدفمر ة أخرى حول  .49

 منير شفيق
العرب "ال مشاحة في المصطلح". وذلك بما يعني أن استخدام المصطلح يتوقف معناه على قالت 

نما في ما يقصد منه.  اتفاق المتحاورين حوله وعلى محتواه. ومن ثم ليست المشكلة في المصطلح، وا 
ولكن مع ذلك، إن استخدام المصطلح أمر هام جدًا ألن من الممكن أن تهرب معاني كثيرة من 

طلح معين. وهو ما يضمره الذين يستخدمونه ليوقعوا غيرهم في ما يرفضون الوقوع فيه إذا خالل مص
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ما وضح ما يحمله المصطلح الملغوم من أبعاد يراد تهريبها تهريبًا، أو كما يقال تسديد ضربات تحت 
 الحزام في الظالم.

يحمل أبعادًا كثيرة منها مثاًل استخدام مصطلح: "إيجاد حل عادل لقضية الالجئين"، فالحل العادل 
عودة الالجئين ولكن منها توطينهم وتعويضهم بداًل من عودتهم. فيعتبر التوطين والتعويض حاًل 

 عاداًل. 
من هنا ثمة مشاحة في استخدام مصطلح الحل العادل. وال يجوز أن يقال ال مشاحة في المصطلح 

يستخدمها. وال سيما إذا كنا في صدد يتعلق هنا. فكلمة عدالة يمكن أن تكون حّمالة أوجه وفقًا لمن 
 بالقضية الفلسطينية.

وهذا ينطبق أيضًا على استخدام مصطلح الحق. وذلك حين ال يحّدد ما هو المقصود بحق الشعب 
الفلسطيني أو الحقوق الفلسطينية. أو قل بتوضيح ال يقبل اللبس هل هو الحق في كل فلسطين: 

البحر ومن الناقورة إلى رفح. أم هو الحق بإقامة دولة أو دويلة في الحق في تحريرها من النهر إلى 
. ومن ثم حصر الحق الفلسطيني ضمن األراضي التي احتلت في 1967حدود ما قبل حرب حزيران 

أو  1948تلك الحرب فيما طارت الطيور بأرزاقها في األراضي الفلسطينية التي اغتصبت في حرب 
الصادر عن هيئة األمم المتحدة. وهو قرار مخالف للقانون الدولي  1947لعام  181من خالل قرار 

الذي يعطي حق تقرير المصير في فلسطين حصريًا للشعب الفلسطيني الذي كان في فلسطين يوم 
. وهو مخالف أيضًا لميثاق هيئة األمم 1917/1918وقوع احتاللها من قبل االستعمار البريطاني 

دولي المذكور وال يبيح لهيئة األمم أن توصي بتقرير مصير أي بلد المتحدة الذي يؤكد القانون ال
بعيدًا عن إرادة شعبها. فهيئة األمم ال يحق لها أن تحل مكان شعوب المستعمرات في تقرير مصير 

أية شرعية حتى لو كان توصية وليس  1948لعام  181بلدانها. ومن ثم ال يحمل قرار التقسيم رقم 
 قرارًا.

يحمل شبهتين  1967تخدام هدف إقامة دولة فلسطينية في األراضي التي احتلت عام ولهذا فإن اس
، وثانيًا حين 1948/1949أواًل حين يستخدم مصطلح "حدود" عند اإلشارة إلى خطوط الهدنة لعام 

 يعتبر نوعًا من الحل إذ تقوم شبهة القبول بـ"حّل الدولتين".
وشبهة حّل الدولتين ال يعني االتهام باالعتراف القانوني عندما يقال هنا أنه يحمل "شبهة" الحدود، 

بحّل الدولتين. فالشبهة هنا ترفع إقامة الحد تمشيًا مع القاعدة الفقهية التي ُيرفع الحد عند  أوبالحدود 
 الشبهة ولكن رفع الحد )االتهام( هنا يفترض بأن ال تضع نفسك في موضع الشبهات.

دف إقامة الدولة الفلسطينية فوق األراضي التي احتلت في األمر الذي يقضي تجنب مصطلح ه
. وذلك لما يحمله من أبعاد ملغومة أو ما يثيره من شبهة. ومن ثم استخدام مصطلح 1967حزيران 
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، وبال قيد أو شرط: 1967دحر االحتالل وتفكيك المستوطنات من األراضي التي احتلت في العام 
 أي بال مفاوضات أو صلح أو اعتراف.

على أن ُيضاف شعار تحرير كل األسرى. ليصبح هدف النضال اآلني والممكن التطبيق النجاح به 
طالق كل األسرى من خالل استراتيجية  في الظرف الراهن هو تحرير القدس والضفة الغربية وا 

 المقاومة واالنتفاضة، وبال قيد أو شرط.
راضي المحّررة فإن ذلك يتقّرر بعد تحقيق أما بعد ذلك في ما يتعلق بما سيحدث، أو ُيقام، في األ

الهدف وليس قبله تجنبًا لكل شبهة تقود إلى انقسام أو إلى صراع. أي الجواب "بعد ذلك لكل حادث 
حديث" بما في ذلك الشكل الذي ستقام به سلطة إدارة تلك المناطق ضمن برنامج تحرير كل فلسطين 

ت عليه فتح )المنطلقات( كما عدد من فصائل المقاومة من النهر إلى البحر، وهو البرنامج الذي قام
 .1967قبل حرب حزيران 

وأغلب الظن أن التصريح الذي صدر عن الشهيد الشيخ أحمد ياسين حول إقامة دولة فلسطينية جاء 
في إطار الجواب عن سؤال إن كان ُيمانع بإقامة دولة فلسطينية بعد تحرير األراضي التي احُتل ت 

يمانع بإقامة دولة فلسطينية. ولم يكن الجواب تبنيًا لهدف إقامة الدولة  إنه ال. فقال 1967في حزيران 
. ولهذا ثمة فارق كبير بين اإلجابة 1967الفلسطينية قبل تحرير األراضي التي احتلت في حزيران 

ب ر عن السؤال الذي ُطر ح على زعيم حماس من جهة وجعله هدفًا للنضال من جهة أخرى أو ما اعتُ 
 من قبل قيادة م.ت.ف بـ"المشروع الوطني الفلسطيني".

فالفارق هنا كبير بين حصر "المشروع الوطني الفلسطيني" بهدف "إقامة دولة فلسطينية"، وهو ما 
أّدى إلى طريق اتفاق أوسلو من جهة وبين جعل الهدف الراهن هو تحرير األراضي التي احتلت في 

اومة واالنتفاضة وبال مفاوضات وال اعتراف وال صلح، أي بال قيد الخامس من حزيران من خالل المق
ر بعد التحرير من جهة أخرى.   أو شرط ومن ثم يترك مصير األراضي المحّررة لُيقر 

إلعالن إقامة الدولة الفلسطينية وحصرها  1988ولقد وقع األسوأ عندما سارعت م.ت.ف في العام 
. األمر الذي قاد إلى البحث عن نيل االعترافات الدولية 242وبإشارة مبطنة لقرار  1967في حدود 

بالدولة الفلسطينية. وقد اشترطت دول كثيرة مقابل ذلك أن تعترف الدولة الفلسطينية بدولة الكيان 
من أرض فلسطين. أو في األقل التعهد باالعتراف بتلك الدولة إذا  %78الصهيوني القائمة على 
ن لم ُيْعَتَبر اعترافًا رسميًا ودبلوماسيًا إاّل أنه  قامت الدولة الفلسطينية أو بعد إقامتها. ألن التعهد هنا وا 

ُيعتََبر من وجهة نظر القانون الدولي تعهدًا ملزمًا في حالة إقامة الدولة الفلسطينية. ومن ثم من غير 
وبهذا يكون الكيان الممكن التنصل من تنفيذه. وهذا هو الحال مع مبادرة السالم العربية سيئة الذكر. 

 الصهيوني قد حصل على تنازل مجاني، وقبل أن يقدم أي شيء من جانبه. 
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إن عدم انجرار حماس والجهاد وعدد كبير من النخب الفلسطينية والهيئات الشعبية الفلسطينية وعدد 
يخي الذي من الفصائل الفلسطينية إلى هذه الطريق ُيْبقي الباب مفتوحًا لتصحيح الخلل الكارثي التار 

أوصل إلى اتفاق أوسلو وتداعياته، خصوصًا، في عهد محمود عباس حتى اآلن. وكان هدف إقامة 
 دولة فلسطينية سببًا أساسيًا في حدوث هذا الخلل.

 17/8/2015، "21موقع "عربي 
 

 استراتيجية عسكرية؟ الفلسطينيونهل يملك  .51
  ماجد كيالي

نية، المتمثلة بمنظمة التحرير والسلطة والفصائل، تحتكر كأنه ال يكفي الفلسطينيين أن حركتهم الوط
مجالهم السياسي العام، وتغّيب دورهم في تقرير الخيارات والسياسات، وتقصره على تحّمل المعاناة 
وبذل التضحيات، إذ فوق ذلك فإن هذه الحركة تنتهج خيارات معينة، من دون دراستها أو مراجعتها، 

بوت عقمها، ورغم النتائج الكارثية التي أدت إليها، ال سيما بالطريقة التي بل إنها تتشّبث بها رغم ث
 أديرت بها أحوالهم.

هذا الكالم ال يقتصر على الخيارات التفاوضية أو التسووية، إذ هو يشمل الخيارات المتعلقة 
لعواطف بالمقاومة أو باالنتفاضة المسلحة، ألن كل الخيارات تم خوضها بطريقة مزاجية، وتبعًا ل

والشعارات. هذا أواًل. ثانيًا، ألن هذه الخيارات لم تتأسس على حواضن مجتمعية، ولم تنهض على 
ضعف االهتمام بعمليات البناء الداخلي. وثالثًا، ألن مجمل تلك  إلىحوامل سياسية ناضجة، بالنظر 

حيات والبطوالت الخيارات كان يصطدم بالواقعين العربي والدولي، ما يفسر صعوبة استثمار التض
 التي بذلت طوال مسيرة نصف قرن.

بيد أن المشكلة األكبر للفلسطينيين تتمثل في أن حركتهم الوطنية مصّرة على إبقائهم، على صعيد 
التفكير السياسي، عند حّيز العواطف والرغبات والشعارات والمزايدات، مع تنّكرها للواقع، وتجاهلها 

لشعبها، مستفيدة من غياب الشعب، بحكم تجزئته، وخضوعه لمسؤوليتها عن تقديم كشف حساب 
ألنظمة متعددة، ومن حقيقة أنها ال تعتمد في مواردها عليه، وأنها تستمد جزءًا كبيرًا من شرعيتها من 

 الواقع العربي والدولي.
يث بات حمرتبة القداسة، ب إلىهذا الكالم أكثر ما ينطبق على فكرة الكفاح المسلح، التي رفعت 

مجرد التساؤل عن جدواها، أو نقد إدارتها، يستوجب التشكيك والتخوين، حتى من فصائل لم تمارس 
العمل المسلح منذ عقود! لكن المفارقة األكبر تتمثل في أن الفلسطينيين، مع كل ضجيجهم عن 

اضوها، الكفاح المسلح، لم ينتجوا نظريتهم، أو استراتيجيتهم العسكرية الخاصة، رغم التجارب التي خ
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ومع مسيرة عمرها نصف قرن، وهذه نقطة ضعف كبيرة، وداللة على افتقار حركتهم الوطنية للوعي 
 بما تريده، وللمسؤولية عما تريده، وللتبعات التي تنجم عنه.

وال الجبهات، عن الطريقة التي سيبني « حماس»وال « فتح»هكذا لم نسمع من أي فصيل، ال 
التي سيمارس بها كفاحه المسلح، من الخارج أو من الداخل، في ظل بواسطتها قواته المسلحة، أو 

أنظمة ال تقبل من مجتمعاتها ولو مجرد تظاهرة مطلبية في مرفق من مرافقها. كما لم يشرح أحد من 
الفصائل، الطريقة التي سيؤمن بها السالح، أو الموارد المالية، لتغطية نفقات آالف المتفرغين. طبعًا 

ا أن يأتي بسالح، وموارد مالية، كما بينت التجربة، لكن ذلك ليس مجانيًا، إذ يستلزم يمكن لفصيل م
الخضوع لتوظيفات سياسية، ما يعني تحميل العمل الفلسطيني فوق طاقته، وحرفه عن طريقه، 
واستنفاد طاقات الفلسطينيين، وهو ما حصل في محطات عديدة. أخيرًا، لم يقل أحد كيف سيتفوق 

بليون دوالر سنويًا على األمن والتسلح، والتي تستحوذ على أكثر  12ل التي تنفق على إسرائي
تفوقًا في العالم. بعد ذلك، ثمة ثالث  األكثرحداثة وفتكًا، مع نظم إدارة ومعلومات تعد من  األسلحة

ل مسائل، يفترض اإلجابة عليها: األولى، هل ستترك إسرائيل الفلسطينيين كي ينشئوا جيشهم أم ستظ
حد شّل مجتمعهم؟ والثانية، ماذا ستفعل  إلىتشتغل على ضربهم وتدفيعهم أثمانًا باهظة تصل 

المقاومة المسلحة مع ضمان الدول الغربية، والسيما الواليات المتحدة، ألمن إسرائيل واستقرارها؟ 
، مع السالح يميةاإلقلوالثالثة، ماذا ستفعل هذه المقاومة، وحلفاؤها المفترضون من الدول العربية أو 

 النووي اإلسرائيلي؟
نما القصد أن انتهاج خيار ما  ليس القصد التهويل، أو التسليم إلسرائيل، كما قد يظن البعض، وا 

نما يفترض  يتأتى من  أنليس عماًل مزاجيًا، وال يتأتى من مجرد العواطف أو الرغبات واألمنيات، وا 
ت، بحيث تتأسس الخيارات على الواقع حسابات سياسية مدروسة، تجيب على كل التساؤال

 ، وعلى رؤى سياسية عقالنية تمكنها من التراكم والتثمير مستقباًل.واإلمكانيات
يجدر لفت االنتباه هنا إلى أننا نتحدث على هذا النحو بعد مسيرة مكلفة عمرها خمسون عامًا من 

ما مسلحة، وثالث حروب على الكفاح المسلح، في الخارج والداخل، مع انتفاضتين كبيرتين إحداه
(، نجمت عنها كوارث باهظة، أخذت من أعمار 2014ـ  2007) أعوامغزة وحدها في غضون ستة 

تحرر شبرًا، أو تغير من موازين القوى مع إسرائيل، األمر الذي  أنالفلسطينيين وعمرانهم، من دون 
 ال يحجبه الحديث االستهالكي والساذج عن االنتصارات.

رغم التضحيات والبطوالت التي بذلها الشعب الفلسطيني، وضمنه في لبنان والضفة  لنالحظ انه
 أو، وال لجهة إضعاف إسرائيل، من النواحي العسكرية األرضوغزة، لم تتحقق إنجازات على صعيد 

االقتصادية. بالعكس فهي تزداد قوة، على ما تؤكد اإلحصائيات المتعلقة بها. ال بل  أواالجتماعية 
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مبالغة بمكانة الكفاح المسلح لم تقّو مجتمعات الفلسطينيين، التي تعرضت لنزيف مستمر إن ال إن
بسبب المشكالت الجّمة  أوبسبب توجيه إسرائيل ضربات قاصمة لها في الداخل، بين فترة وأخرى، 

بع هذا انعكس سلبًا على كياناتهم الوطنية التي غلب عليها الطا أنمع بعض األنظمة العربية، حتى 
 الميليشياوي والسلطوي على حساب طابعها السياسي.

االنسحاب اإلسرائيلي من غزة، ومن دون التقليل من أهمية النضاالت والتضحيات  إلىأما بالنسبة 
شغالها  التي بذلت، فهي انبثقت من استراتيجية قوامها تجويف الحركة الوطنية الفلسطينية، وا 

نحن هنا «: »الفصل»ك إسرائيل بالفلسطينيين، وفق مفهوم بالصراعات على السلطة، وتخفيف احتكا
أقصى حد. ولعل هذا ما نجحت إسرائيل فيه  إلى، لتعزيز طابع إسرائيل كدولة يهودية «وهم هناك

« حماس»بواقع نشوب االختالف واالقتتال واالنقسام بين الفلسطينيين بعد انسحابها من غزة، وتحول 
، 2000في لبنان، بتحوله عن المقاومة منذ العام « حزب هللا»حال إلى سلطة، كما ينطبق ذلك على 

وانشغاله في الداخل اللبناني كحزب طائفي ومذهبي، ومن ثم انشغاله في سورية في قتال السوريين 
 إليران. إقليميةدفاعًا عن نظام األسد، وكذراع 

أكبر بكثير من عددهم في غزة  وللعلم فإن عدد اإلسرائيليين الذين قتلوا في الضفة، منذ االحتالل،
 1967عامًا من  20قتلوا خالل  38(، 2005 إلى 1967إسرائيليًا فقط )من  230 حواليالتي قتل فيها 

. وفي 2000حتى انتفاضة عام  39(، و1993 إلى 1987في االنتفاضة األولى ) 29، و1987 إلى
( والمعنى 23/8/2005« هآرتس»إسرائيليًا(. ) 1040)من أصل  124سنوات االنتفاضة الخمس قتل 

نما ألن القطاع ال يشكل سوى  في المئة من  1,3أن إسرائيل انسحبت ليس فقط بسبب المقاومة، وا 
(، وهو مكتظ بالسكان، ويفتقر للموارد، فإسرائيل 1967في المئة من األرض المحتلة ) 7 أوفلسطين، 

 فيه. ترى أنها تحررت منه وتركته للفلسطينيين ليتدّبروا أمرهم
وبصراحة، وبعيدًا عن العواطف والشعارات االستهالكية، فإن ذروة استخدام الفلسطينيين للكفاح 

، إسرائيليعسكري ومدني  ألفالمسلح تحققت في االنتفاضة الثانية، ونجم عنها مصرع أكثر من 
شنت حربين إسرائيل  أنفي شهر آذار/ مارس وحده(. والنتيجة  120) 2002إسرائيليًا عام  452منهم 

استعادتها السيطرة على الضفة، وتقطيع  إلى( أدتا 2003-2002مدمرتين على الفلسطينيين )
أوصالها بالنقاط االستيطانية والحواجز، مع تدمير بناها التحتية. بالمقابل لم يستطع الفلسطينيون 

ائيل باتت هي يستنزفوا إسر  أنحصل نضوب في مقاومتهم، فبداًل من  2003االستمرار، فبدءًا من 
 56فقتل  2005منهم، أما في  117قتل  2004إسرائيليين، وفي  208قتل  2003تستنزفهم. ففي عام 

، إلى الحد الذي توقفت فيه المقاومة تقريبًا في الضفة وفي 13قتل  2007وفي  30قتل  2006وفي 
 غزة، وبكل أشكالها الشعبية والمسلحة.
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ولكل الكتائب األخرى، والتضحيات الجمة ألهلنا في « ب القسامكتائ»ولنتذكر أن البطوالت الفذة لـ 
المقاومة لم تستطع  أن(، لم تستطع فرض الهزيمة على إسرائيل، إذ 2014غزة، في الحرب الثالثة )

نما لم يتم رفع  أوفرض شروطها، فليس فقط لم تتم الموافقة على إعادة فتح المطار  الميناء، وا 
 د اإلعمار.الحصار وال حتى إدخال موا

بناء مجتمعهم، وترسيخ كيانهم الوطني ومؤسساتهم الجمعية،  إلىإن على الفلسطينيين أن يتجهوا 
يبحثوا عن  أنألن هذه العملية ال تقل في أهميتها عن مقاومة إسرائيل، بل إنها أساس لها. وآن لهم 

مة واالستثمار السياسي. وآن استراتيجية نضالية، تتالءم مع إمكانياتهم وظروفهم، وتمكنهم من المراك
لبعض القيادات أن تتحدث بتواضع وموضوعية عن أحوال شعبها وواقع حركتها الوطنية، إذ كيف 

الخراب في المشرق  أوتحرير فلسطين بالكفاح المسلح في ظل هذا االنهيار  أويمكن بناء جيوش 
لالجئين تتفكك، وبينما فلسطين بينما مجتمعات ا إلىالعربي؟ وكيف يمكن الحديث عن العودة 

سرائيل تتحكم أوروبا إلىيخوض الالجئون غمار البحر ذاهبين  ؟ وكيف نتحدث عن انتصارات وا 
 بحياة الفلسطينيين في الضفة وغزة؟

 18/8/2015، الحياة، لندن
 

 النازيون حرقوا يهودا  واإلسرائيليون يحرقون فلسطينيين .51
 حمادة فراعنة

ومن ضمنهم يهود تعرضوا  األوروبيةأوروبا مذابح بحق الشعوب ارتكب النازيون والفاشيون في 
اليهود وأحفادهم يرتكبون المذابح  األجانبللمحرقة الهولوكوست، وها هم أوالدهم من المستوطنين 

منهم  واألطفالالبشر المدنيون  -1والمجازر والمحرقة بحق الفلسطينيين على ثالثة مستويات هي : 
الشجر والمزروعات  -3والمسيحية من المساجد والكنائس،  الميةاإلسالمقدسات  -2خاصة، 

والبيارات، بهدف واضح محدد تخويف الشعب العربي الفلسطيني وبث الرعب بين صفوفه وعائالته، 
 . 1967وعام النكسة  1948ودفعه نحو الرحيل من وطنه أسوة بما حصل في عام النكبة 

والحرق باتوا معروفين، ويمكن التوصل اليهم عبر أجهزة  والتدمير اآلثامالمجرمون الذين ارتكبوا 
، ولكن ليس من ارتكب الجرم هو فقط من يتحمل مسؤولية جرائمه، بل ثمة من اإلسرائيلية األمن

شاعةمن العنصرية  اإلجراميتحمل مسؤولية هذا  وتسميم الحياة عبر التحريض  اآلخرالكره ورفض  وا 
متالك وطن الفلسطينيين الذي ال وطن لهم سواه، وادعاء كاذب االستعماري القائم على ادعاءات ا

الذين وصلوا فلسطين من أوروبا هاربين  األجانبمضلل أنه وطن هؤالء المستعمرين المستوطنين 
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من المذابح أو طامحين لبناء وطن جديد لهم على أنقاض الشعب العربي الفلسطيني في فلسطين  
 كما فعل المستوطنون في أميركا .

اغتيال اسحق رابين على يد المتطرف يغئال  إلى أدىمن قبل شارون ونتنياهو  األرعنفالتحريض 
اتفاق أوسلو مع القائد الفلسطيني الخالد ياسر عرفات، والتوقيع عليه  إلىعمير، على خلفية التوصل 

بين تحت ، وتم قتل را1993عام  األميركيةتحت الرعاية  األبيضفي ساحة الورود في حديقة البيت 
ياسر  واإلرهابيذريعة خيانة إسرائيل والتنازل عن أرضها لصالح العدو الفلسطيني ومنظمة التحرير 

عرفات، ولذلك نفذ يغئال عمير أهداف ومضمون التحريض السياسي الذي قاده شارون ونتنياهو ضد 
 رابين.اسحق 

في طبريا، وما فعله مئير أتنغر ما فعله مردخاي ماير المتهم باالشتراك بحرق كنيسة الخبز والسمك 
وأفيتار سالونيم من مستعمرة عدي عاد المجاورة لقرية دوما الفلسطينية، المشتبه بهما من قبل 
المخابرات اإلسرائيلية، بحرق عائلة الدوابشة الشهيد الرضيع علي الدوابشة ووالده الشهيد سعد 

مد الذي مازال يصارع من أجل البقاء حالة الموت السريري، والطفل أح إلىوالزوجة التي وصلت 
والحياة، لم تكن أفعال هؤالء المجرمين وغيرهم الذين حرقوا الطفل محمد أبو خضير في شعفاط 

، سوى أدوات متطرفة، مثلهم مثل الجنود النازيين، مجرد أدوات لتنفيذ 2014القدس العام الماضي 
، انه تحريض نتنياهو، وليبرمان، سرائيلياإلبرامج وسياسات وتحريض القيادات السياسية للمجتمع 

ونفتالي بينيت، ودان دانون، وزئيف الكين، وأيالليت شاكيد، وتسيبي حوتوفلي، وغيرهم من قادة 
الذين وصلوا مستعمرين أو ولدوا على أرض فلسطين لمستعمرين أجانب  األجانبالمستوطنين 

هذا الحقد ويعبرون عن سياساته نحو حاملين الحقد والكره لكل ما هو غير يهودي، ويمارسون 
 الشعب العربي الفلسطيني  بالقتل والحرق والتدمير .

اللفظي والسلوكي والعملي، هو التعبير عن  واإلرهابالتطرف والعنصرية والتوسع واالستيطان 
على أرض فلسطين، وهو  اإلسرائيليللصهيونية وللمشروع االستعماري التوسعي  األيدولوجيةالسياسة 

حلول والى تسوية بين الشعبين  إلىلذي يعمل على قتل كل فرص الحياة والشراكة والتوصل ا
وقرار عودة الالجئين  181المتحدة قرار التقسيم  األممعلى أساس قرارات  واإلسرائيليالفلسطيني 

، وغيرها من القرارات المنصفة والتي 242، وقرار االنسحاب وعدم الضم 194واستعادة ممتلكاتهم 
أقرتها الشرعية الدولية والبلدان العظمى وعلى رأسها الواليات المتحدة صديقة المشروع االستعماري 

 الصهيوني وحاميته.
لن تتوقف مسيرة الحياة لدى الفلسطينيين بسقوط الشهداء وحرق المزارع وتدمير الممتلكات والمس 

من أجل استعادة حقوقهم والمسيحية، ولن يتوقف نضال الفلسطينيين  اإلسالميةبالمقدسات 
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ما هو أقسى من ذلك، في دير  إلىوممتلكاتهم وحريتهم وكرامتهم على أرضهم ووطنهم، فقد تعرضوا 
ياسين وكفر قاسم ومخيم جنين وعلى أرض غزة لعدة مرات، ومع ذلك لم يتراجعوا ولم يهربوا، 

وني، وجود شعب عربي وأفسدوا على عدوهم نجاح مشروعه، وأول فشل للمشروع االستعماري الصهي
فلسطيني من المسلمين والمسيحيين والدروز على كامل أرض فلسطين تجاوز ستة ماليين نسمة، 

؟؟ هل يفلحون في مواصلة اغتصاب حقوقهم  إبادتهمفهل يفلحون في طردهم ؟؟ هل يفلحون في 
لسطيني ألنه على المساواة واالستقالل والعودة ؟؟ لن يفلحوا وسينتصر الشعب العربي الف الثالثة:

حق، وقضيته عادلة، ويقدم التضحيات العملية ويواصل نضاله المشروع من أجلها، ولهذا سينتصر، 
 وسننتصر.

 13/8/2015، الدستور، عم ان
 

 .. السبب الـحقيـقـي النـفصـال شارون عن غزةالمستوطنينتكلفة حماية  .52
 عميره هاس

سأقوله: كان االنفصال عن غزة مناورة ملفتة  صحيح أنه لم يتم سؤالي عن رأيي، لكنني مع ذلك
اليمين والوسط  أحزاب) اإلسرائيليحل الدول السبعة: اليمين  إيجادشارون هدفت إلى  ألريئيل

والمعسكر الصهيوني ويوجد مستقبل واليمين المسيحاني(. يجب علينا أن نشكر شارون على فطنته 
خالئه على الضفة الغربية وفي « يشعستان»يطرة قطاع غزة بشكل أحادي الجانب حيث عمق س وا 

دولة إسرائيل السيادية، ألن هذا كان الوجه اآلخر لهدفه الرئيس: مأسسة وتخليد الكانتونات 
 الفلسطينية ذات الحكم الذاتي )هذا كان حلمه دائما(.

هو  . لكن العكساإلسرائيليةالمستوطنين كمسؤولين عن سياسة التوسع والضم  إظهاراعتادوا عندنا 
 أنماط)بسبب ضيق المقام لن أتحدث عن  1967منذ  اإلسرائيليةالصحيح. فجميع الحكومات 

تحقيق تقرير المصير  إلحباطوأهداف الطرد قبل ذلك الحين(، استخدمت المستوطنين كأداة سياسية 
تزايدوا  للفلسطينيين، أي الدولة. وكالعادة تتداخل هذه األداة مع الرغبات الفردية للمستوطنين الذين

 ، وفي حالة قطاع غزة نشأ تناقض بين نوايا الطرفين.اإلغراءاتكلما قدمت لهم الدولة المزيد من 
مستوطنو قطاع غزة كان هدفهم أن يتمتعوا بالبحر وبالقوة العاملة العربية الرخيصة جدا، وبالبيوت 

ومتعددة الطبقات كما في  والمزارع، ولو كانوا وافقوا على العيش هناك في مباني مكتظة األراضيمع 
عملية الحساب البسيطة: جنود أكثر  إجراءبيتار عيليت وموديعين عيليت، لما اضطر شارون إلى 

من الالزم لحماية كل مستوطن، أي أن االستثمار في الدفاع عن المستوطنين وقمع الفلسطينيين 
 غير مجدي.
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آالف شخص من  7املة، المعاملة تجاه أحالم االستيطان القروي تناقضت مع حلم ارض إسرائيل الك
مليون فلسطيني من الجنس المتدني، لم تكن توجد حتى في جنوب  1.5أبناء الجنس األعلى مقابل 

اكتظاظا في العالم على بعد خطوة من  األكثر األماكن أحدافريقيا. عند المجيء لالستيطان في 
الفارغة في قطاع غزة، وعند سرقة مياه  األراضيفي المئة من  20مخيمات الالجئين وعند مصادرة 

مليون ونصف شخص التي هي قليلة أصال ـ يجب التفكير ببات يام وحولون وليس رحافيا ونهالل. 
)الذين كلفونا كثيرا( فقد دفعتم في النهاية الثمن على ذهابكم إلى هناك  أعزاء، المستوطنين الغير إذن

 قرن العشرين.بالنتيشن بعيدا عن االالباما في ال إلقامة
في تدريج جديد لم تكن حتى مزيفة مثل تدرج  أولىالقطاع كخطوة  إخالءشارون لم يكن ينوي 

الضفة )مناطق أ + ب(. لو كان يفكر بالتدرج لما  أراضيفي المئة من  40، الذي توقف عند أوسلو
القطاع  خالءإ إظهارالذي مكن حماس من  األمرالمفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية،  أوقف

في جنين ما كانت لتبقى  أخالهااالستيطانية التي  4لحماس. والمنطقة « الكفاح المسلح»كانتصار 
القانونيين، الفلسطينيين.  أصحابهاضمن مناطق ج )سيطرة إسرائيلية كاملة( ـ بل كانت ستعود إلى 

الذين يحرسونها، لكن مستوطنة مافو دوتان وحرمش والجنود  أبقىلو فكر شارون بالفلسطينيين لم 
شارون سار خلف نفسه وخلف سابقيه، القيادات اإلسرائيلية تفاوض طوال الوقت من اجل حل وسط 

عام هي بين رؤية  35بينها وبين نفسها ومع الجمهور اإلسرائيلي. وحل الوسط الذي يتبلور منذ 
طرد جميع الفلسطينيين. و  1948الفلسطينيين يذهبون من هنا وبين معرفة انه ال يمكن العودة إلى 

وهكذا نشأ حلم الكانتونات. الفرق بين القيادات المختلفة هو حجم الكانتون الفلسطيني المقترح وعدد 
 هو اسم مؤقت ولين.« حلم السبع دول»هذه الكانتونات، لذلك فان 

اصل التو »وعدد الكانتونات التي يتحدث عنها حل الوسط اإلسرائيلي للفلسطينيين مرتبط بنوعية 
البنك الدولي خالل المفاوضات معه حول  أمام اإلسرائيليون)مصطلح تحدث عنه « المواصالتي

على قطع  إسرائيليةعشرة، المبدأ يبقى كما هو، تقسيم، سيادة مزيف، وقدرة  أواالنفصال( سبعة 
 لحظة بين الكانتونات. بأيةالتواصل 

االنفصال، الذي كان  بأعقابطيني الذي نشأ كان شارون قد توقع االنقسام الفلس إنال يمكن معرفة 
بجوهره فصل السكان في غزة عن باقي السكان الفلسطينيين في البالد )اسحق شامير واسحق رابين 

 وشمعون بيرس عبدوا الطريق لهذا االنفصال. شارون أكمله(.
حدىتوجد كوارث مسؤولة عنها القيادات الفلسطينية،  فلسطينيتين حكومتين  إقامةهذه الكوارث  وا 

سرائيل من أجل  متعاديتين، حماس تسيطر على غزة )الحروب الموسمية الدموية ضرورية لحماس وا 
هما غطاء جيدا( فتح تسيطر كسلطة « مقاومة»، «امن»تأكيد الفصل والتمييز عن الضفة الغربية. 
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نميشكل ليس شارون فقط  أنعلى باقي الدويالت المصغرة. على اليمين اإلسرائيلي  حماس وفتح  اوا 
 .أيضا

 17/8/2015هآرتس 
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