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 اإليراني من القضية الفلسطينية.. وتوتر العالقات معها مصطنع الموقفمرزوق: يهمنا  أبو .1

موسى أبو مرزوق، أن الحركة تنظر باهتمام إلى الموقف  أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس
اإليراني من فلسطين، مشددًا على أهمية أال ينعكس التغير الحاصل في المنطقة على موقفها من 

وقال أبو مرزوق، في تصريح نشره على صفحته على فيسبوك، اليوم األربعاء،  الفلسطينية.القضية 
إنه وبعد االتفاق النووي ستدخل إيران العبًا أساسيًا في أزمات المنطقة، مشيرًا إلى أن حالة التوتر 

ي سيقت المصطنع الذي تمر بها عالقات حماس والجهاد مع إيران ال داعي لها، رغم كل الذرائع الت
 لتبرير ذلك في اإلعالم.

ولفت إلى أن االتفاق النووي بين إيران والواليات المتحدة، سيكون له انعكاسه الكبير على خارطة 
المنطقة، خاصة مع التحول األمريكي نحو إيران، واعتبارها شريكًا في حل األزمات، متجاوزة 

 صة في فلسطين.سياساتها السابقة باعتبار إيران راعية لـ"اإلرهاب"، خا
كما نّبه إلى أن السلطة الفلسطينية قرأت هذه التغييرات في المنطقة بصورة انتهازية أساءت أكثر مما 
أحسنت، مستعرضًا كيف أن منظمة التحرير أرسلت عضو لجنتها التنفيذية أحمد مجدالني لزيارة 

دعوة السلطة إلى اعتبار طهران والترتيب لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لها، إلى جانب 
 سفير إيران في عمان سفيرًا غير مقيم للسلطة في رام هللا.

وأشار أبو مرزوق إلى أن التبدالت في المنطقة تتغير بسرعة كبيرة ولم تستقر بعد، مشددًا على أن 
، الثابت الوحيد الذي لن يتغير هو الحق الفلسطيني في كل فلسطين، وعودة الشعب الفلسطيني لدياره

 وبوصلة كل الشعوب نحوها.
 19/8/2015، موقع حركة حماس
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 عباس يأمر بإغالق منظمة أهلية في خالف مع عبد ربه .2
قال مسؤول حكومي يوم األربعاء إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس : أمل أبو السعود - رام هللا

لية ويديره أحد خصومه أصدر مرسوما يقضي بإغالق مركز فلسطيني للسالم يتم تمويله بتبرعات دو 
 السياسيين.

ويعمل مركز تحالف السالم الفلسطيني على الترويج مع نشطاء إسرائيليين لمبادرة جنيف وهي خطة 
 ."إسرائيل"غير رسمية تهدف إلقامة الدولة الفلسطينية ووضع نهاية للصراع مع 

سطينية إلى أن أقاله عباس ويرأس المركز ياسر عبد ربه الذي كان أمينا عاما لمنظمة التحرير الفل
 فجأة من منصبه الشهر الماضي.

 بإغالقوقال محمود خليفة وكيل وزارة اإلعالم إن المرسوم الرئاسي الذي صدر يوم الثالثاء أمر 
 المركز وتحويل ما يخصه من أصول وممتلكات إلى وزارة اإلعالم.

 19/8/2015، وكالة رويترز لألنباء
 

 حاسبة من يمارس التعذيب بسجون السلطةيطالب بم الزعاريرالنائب  .3
طالب النائب بالمجلس التشريعي عن كتلة التغيير واإلصالح باسم الزعارير، قيادة السلطة 
الفلسطينية بوقف فوري لالعتقاالت السياسية، ومحاسبة كل من يمارس التعذيب داخل أقبية التحقيق، 

 لضغط لوقف مهزلة االعتقال السياسي.داعيًا منظمات حقوق اإلنسان إلى ممارسة دورها في ا
وأكد الزعارير في تصريح صحفي له، أن تصاعد االعتقاالت السياسية في الضفة يعّبر عن حالة 
التوافق والتنسيق األمني بين أمن السلطة واالحتالل، مشيرًا إلى أنها مرتبطة بتصاعد المقاومة ضد 

يعي على أن تصعيدًا مقصودًا تمارسه السلطة وشدد النائب في المجلس التشر  االحتالل في الضفة.
ضد النشطاء والصحفيين، مبررة ذلك بتبييض األموال أو إثارة النعرات الطائفية، مؤكدًا أن أسباب 

 االعتقاالت سياسية بحتة ومرتبطة باالنتماء السياسي للمعتقلين والتي لم تتغير منذ االنقسام.
 19/8/2015، غزة، موقع حركة حماس

 
 عباس يعّد الستقالة متدّرجة وعريقات مرّشحه لخالفته ":اةالحي" .4

قال مقربون من الرئيس محمود عباس، أنه يعّد لالستقالة في األشهر القليلة المقبلة، لكّن كثرًا : لندن
 من المعارضين شّككوا في جدية هذه الخطوة.

اة السياسية في غضون وكشفت مصادر مطلعة لـ"الحياة"، أن عباس يعّد لالستقالة ومغادرة الحي
األشهر القليلة المقبلة، وأنه بدأ بإعداد المؤسسات الفلسطينية وترتيبها لمواصلة إدارة السلطة ومنّظمة 
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وعزت سبب االستقالة الى فشل العملية السياسية وعدم وجود بديل لها. وقالت:  التحرير بعد مغادرته.
ية التي مريكت العملية السياسية، من اإلدارة األ"هذه استقالة احتجاجية على كل األطراف التي أفشل

فشلت في حمل إسرائيل على تنفيذ أبسط التزاماتها تجاه العملية السياسية، مثل وقف االستيطان 
طالق األسرى القدامى، الى إسرائيل التي أفشلت العملية السلمية لتواصل مشروعها االستيطاني  وا 

تين، الى الدول العربية التي وضعت أولويات جديدة لها على نحو ال يترك أي مقومات لحل الدول
 بعيدًا من القضية الفلسطينية".

وأوضحت أن عباس يرى أن المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة "حماس" برعاية قوى إقليمية، 
سرائ يل تشّكل الضربة األخيرة القاضية للمشروع الوطني، ألن أي اتفاق للتهدئة في غزة بين "حماس" وا 

يعني تكريس االنقسام الى األبد. وتابعت أن إسرائيل تقّدم مغريات لحركة "حماس" لالنفصال في 
 قطاع غزة، لتقوم بدورها بمواصلة مشروعها الرامي الى ضّم الجزء األكبر من الضفة الغربية.

دة وشّكل الرئيس عباس أخيرًا، لجنة لعقد المجلس الوطني الفلسطيني بهدف انتخاب قيادة جدي
لمنظمة التحرير. كما أبعد ياسر عبد ربه الذي يعّد أحد األصوات االنتقادية داخل المنظمة، من 
المنصب األهم وهو أمين سر منظمة التحرير، ومنحه الى الدكتور صائب عريقات المقّرب منه. 

ضمن وقالت المصادر أن عباس يعد عريقات ليكون خليفته، الفتة الى أنه يعّد لمغادرة متدرجة ي
 خاللها انتقااًل سلسًا للقيادة.

وأثار اختيار عباس عريقات أمينًا لسر منظمة التحرير احتجاجات في اللجنة المركزية لحركة "فتح"، 
 خصوصًا من جانب قادة األمن السابقين، مثل جبريل رجوب وتوفيق الطيراوي وغيرهما.

فيها محاولة من عباس للضغط  لكّن معارضين له يشّككون في جدية هذه الخطوة، ويرى البعض
ية واالتحاد األوروبي للتحرك واتخاذ خطوات جدية إلحياء العملية السياسية مريكعلى اإلدارة األ

 وحماية حل الدولتين عبر وقف االستيطان.
عبد ويرى آخرون أن الرئيس عباس يعد الستقالة شبيهة باستقالة الرئيس المصري الراحل جمال 

 ، استقالة يعقبها تحرك جماهيري واسع لمطالبته بالبقاء في المنصب.1967عام عقب النكسة  الناصر
وقالت إحدى الشخصيات المعارضة: "الرئيس عباس سيعلن استقالته، لكن سنرى في اليوم التالي 
أعدادًا كبيرة من موظفي السلطة، خصوصًا األجهزة األمنية، تسّير تظاهرات في الشوارع لمطالبته 

ستقالته". وأضافت: "سيصل األمر الى إعالن قادة وضباط األجهزة األمنية استقالتهم بالعدول عن ا
الجماعية ورهن عودتهم عنها بعدول الرئيس عن االستقالة". وتابعت: "الرئيس عباس يعد لتكريس 
نفسه رئيسًا بسلطات مطلقة. وتدّلل على ذلك بقيام الرئيس أخيرًا بإقصاء األصوات النقدية داخل 
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طة والمنظمة، مثل عبد ربه، ورئيس الحكومة السابق سالم فياض، والقيادي المفصول من حركة السل
 فتح محمد دحالن وغيره، واستبدالها بشخصيات موالية.

 20/8/2015الحياة، لندن، 
 

 األحمد: لم تشكل لجنة تحضيرية لعقد المجلس الوطني وللتنفيذية الحق بالدعوة للمؤتمر .5
العالقات الوطنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام األحمد تشكيل لجنة نفى مفوض  :رام هللا

 تحضيرية لعقد المجلس الوطني، وأن يكون قد اتخذ مثل هذا القرار.
وأكد األحمد في لقاء مع صوت فلسطين اليوم األربعاء، حق حركة فتح وأي فصيل أو مجموعة من  

مجلس الوطني الفلسطيني وفق النظام األساسي لمنظمة أعضاء المجلس الوطني اقتراح عقد دورة لل
التحرير، مشددا على أن الحوار يجب أن يكون داخل المؤسسات، وليس عبر وسائل اإلعالم حيث 

 يسبب البلبلة الدائمة بسبب عجلة المتحاورين.
 19/8/2015، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لي واألمريكي أحبط اندفاع باريس لمجلس األمنرياض المالكي: الرفض اإلسرائي .6

في لقاء مطوَّل بمناسبة وجوده في باريس للقاء وزير الخارجية الفرنسي، : ميشال أبو نجم - باريس
الشرق األوسط" وزير الخارجية الفلسطيني، الدكتور رياض المالكي، وطرحت "لوران فابيوس، حاورت 

ت الدبلوماسية الدولية الخاصة بالملف الفلسطيني، وتحرك عليه الكثير من األسئلة بشأن االتصاال
السلطة، وذلك قبل أسابيع قليلة على اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة الشهر المقبل في 

وترّكز الحوار في جانب أساسي منه على المبادرة الفرنسية التي كانت باريس عازمة  نيويورك.
ستصدار قرار يثبت محددات السالم وينص على مهلة زمنية طرحها في مجلس األمن الدولي ال

وقال المالكي، إن فابيوس طمأنه بأن المبادرة ما زالت قائمة، وأن المطلوب  إلنجاز المفاوضات. 
سرائيل سعتا إلجهاضها، ما أدى، وفق المالكي، إلى  توفير ظروف النجاح لها، علًما بأن واشنطن وا 

لكن من غير أن يقضي على المبادرة، وبعد التجربة الفاشلة التي مني "إحباط االندفاع الفرنسي"، و 
بها الطرف الفلسطيني في ديسمبر )كانون األول( من العام الماضي عندما طرح مشروع قرار إلنهاء 

 االحتالل اإلسرائيلي، يبدو اليوم حذًرا وراغًبا في تالفي تجربة مماثلة. 
"تعمل من خالل اللجنة الوزارية العربية المصغرة وتريد توفير وقال المالكي، إن السلطة الفلسطينية 

 كل أسباب النجاح ألي تحرك جديد في مجلس األمن". 
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زاء استمرار التعنت اإلسرائيلي االستيطاني والممارسات التي تقوم بها إسرائيل ميدانًيا، يؤكد المالكي  وا 
ائية الدولية عبر ما يسمى إجراء أن الطرف الفلسطيني يملك سالح اللجوء إلى المحكمة الجن

"اإلحالة" الذي يلزم المدعية العامة بفتح تحقيق بناء على طلب من البلد العضو وهو في هذه الحالة 
 فلسطين. وبحسب الوزير الفلسطيني، فإن هذا السالح متروك لمرحلة قد تكون أشد وأقوى. 

 22/8/2215الشرق األوسط، لندن، 

 
 دولة التركية وافقت على حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين العالقينتركيا: البسفير فلسطين  .7

، إن 19/8 قال سفير فلسطين لدى تركيا فايد مصطفى، يوم األربعاء: بالل غيث كسواني - رام هللا
الدولة التركية وافقت على حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين العالقين في تركيا، الذين حضروا من 

 رب هناك، وعددهم يتراوح ما بن تسعة إلى عشرة آالف الجئ.سوريا هربا من الح
وأضاف في مقابلة مع "وفا"، إنه ناقش موضوع الالجئين الفلسطينيين مع الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان وعدد من المسؤولين في الحكومة التركية، وقال: "وصلني إلى مقر السفارة ورقة تفيد بأنه 

كيا بطريقة غير شرعية وقدم طلبات سابقة للحصول على اإلقامة في يستطيع كل فلسطيني دخل لتر 
تركيا مراجعة دائرة الهجرة والجوازات للحصول على حق اإلقامة، وأن الذين لم يتقدموا عليهم أن 
يتقدموا ويمكنهم الحصول عليها، وبالتالي هذا الموضوع في طريقة للحل، وسيصبح بإمكانهم التمتع 

 لطبية اسوة ببقية الالجئين.بالخدمات الصحية وا
السياحة الدينية للمسجد األقصى في طريقها لالنتعاش وألف تأشيرة دخول لفلسطينيين لتركيا وقال 
وفيما يتعلق بالسياحة بين الجانبين، قال مصطفى توجد فرص كبيرة وواعدة، واألتراك عادوا . يوميا

نية بإلزام الحجاج األتراك بزيارة القدس أيضا إلى نمط قديم كان موجودا منذ عهد الدولة العثما
أيام قبل الحج أو بعده، وهذا سيفتح المجال واسعا أمام فرص تواجد حجاج ومعتمرين  3واإلقامة فيها 

وسياحة دينية تركية للقدس، وفي حال قمنا بترتيب هذا الموضوع بشكل يستفيد منه أبناء شعبنا 
لهم، ويسهم في دعم عروبة مدينة القدس والحيلولة المقدسيون، يمكن أن يكون مصدر دخل رئيسي 

ألف حاج سنويا سيحضرون لمدينة القدس، وهذا  250إلى  100دون تهويدها، وهو يقدر ما بين 
 يمكن أن يخلق واقعا جديدا إذا ما أقاموا هؤالء في مدينة القدس لمدة ثالثة أيام.

 19/8/2015، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 دعم المخيمات الفلسطينية خالل اجتماعه مع ممثلي اللجان الشعبية يؤكدوزير المالية  .8
جاء ذلك  رام هللا: أكد وزير المالية شكري بشارة على التزام الحكومة بدعم المخيمات الفلسطينية.

وا بشرح خالل لقاء بشارة، أمس، مع ممثلين عن اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية، حيث قام
وأوعز بشارة بصرف  الوضع المأساوي للمخيمات والذي تزامن مع تقليص خدمات األونروا للمخيمات.

، وصرف مخصصات اللجان الشعبية في 2015-2014منحة الطالب في المخيمات عن األعوام 
 المخيمات، وصرف حصة المخيمات من رسوم النقل على الطرق، ومخصصات المخيمات الصيفية.

 20/8/2015، رام هللا، األيام
 

 سّت وثائق أظهرت بيع رئيس السلطة الفلسطينية ألراضي الضفة"األخبار":  .9
محمود حصلت "األخبار" على سّت وثائق أظهرت بيع رئيس السلطة الفلسطينية : قاسم س. قاسم

دنانير أراٍض لـ"صندوق االستثمار الفلسطيني"، بأسعار زهيدة حرمت خزانة السلطة ماليين ال 3عباس 
األردنية. فقد أظهرت الوثائق بيع عباس ألراٍض غير صالحة لالستعمال، بل إن بعضها صادرته 

 سلطات االحتالل إلنشاء تجمعات لبدو األغوار.
( باع "أبو مازن"، عبر وزير سلطة 1)الوثيقة رقم  2009أيلول  29ففي وثيقة تعود إلى تاريخ 

ما قبل حكومة الوفاق على األقل(، قطعة أرض تبلغ  األراضي نديم براهمة )بقي في منصبه إلى
آالف دونم في منطقة النويعمة، قضاء أريحا، لشركة "صندوق االستثمار الفلسطيني"  8مساحتها 

برئاسة محمد مصطفى، بهدف "تطوير برنامج استراتيجي كبير إلنشاء مدينة متكاملة في محيط 
رافق التعليمية والصحية والترفيهية والحدائق العامة، أراضي )قرية النويعمة( بما في ذلك إنشاء الم

باإلضافة إلى المشاريع الزراعية واإلسكانية التي ستشكل مصدرًا لتوفير آالف فرص العمل ألبناء 
 المدينة ومناطق المحافظات المجاورة".

حتى هذه اللحظة كل شيء يبدو طبيعيًا، فهنا مؤسسة صارت بحكم التبعية لمنظمة التحرير 
)صندوق االستثمار( تشتري من السلطة قطعة أرض الستثمارها ولتحسين حياة الفلسطينيين في 
الضفة. تظهر الوثيقة تدخل عباس الغريب، فـ"بعد قيام الفريقين بتخمين قيمة األرض، حدَّد فخامة 

دفع قيمة الرئيس الثمن بمبلغ سبعة دنانير أردنية للمتر المربع الواحد"، ما يلزم "الفريق الثاني ب
( ستة وخمسين مليون دينار أردني 56,000,000األرض موضوع هذه االتفاقية بقيد قيمتها البالغة )

 يًا(.أمريكدوالرًا  140دينار أردني =  100لحساب خزينة السلطة الوطنية" )
وكان قد سبق توقيع االتفاقية إرسال مصطفى إلى أعضاء مجلس إدارة صندوق االستثمار رسالة في 

(، طلب منهم فيها الموافقة على استمالك األرض، مؤكدًا أنه "سيتم تسديد 4)الوثيقة رقم  28/9/2009
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سعرها من ديون الصندوق المستحقة بذمة السلطة... سيتم تقاص المبلغ من هذه الديون، األمر الذي 
من  يخفف من عبء الديون المستحقة على السلطة". لكن ذلك لم يحصل، ولم ُيحَسم سعر األرض

الدين المستحق على السلطة، بل كما أظهر العقد الموقع في اليوم التالي، فإن األموال ُحولت إلى 
 (.1خزينة السلطة )هذا ما تظهره الوثيقة رقم 

ألف دينار أردني للدونم "تم  12مصطفى أكد لمجلس اإلدارة أن تقويم الحكومة لسعر األرض بلغ 
آالف دينار للدونم، ويعتبر هذا استغالاًل جيدًا من قبلنا  7لى تخفيضه نتيجة لتوسط السيد الرئيس إ

 لهذه الديون )التي( سيكون من الصعب جدًا استردادها في المرحلة القائمة".
مليون دينار بسبب توّسطه لخفض سعر األرض.  40بذلك يكون عباس قد حرم خزانة السلطة مبلغ 

شف "صندوق االستثمار" أنه ال يمكن استغالل لكن، بعد مرور عامين على توقيع االتفاقية اكت
( رسالة 6)الوثيقة رقم  13/12/2011األراضي التي باعهم إياها عباس، فأرسل مصطفى في تاريخ 

إلى "سيادة الرئيس محمود عباس حفظه هللا، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
 أرض بديلة من أراضي النويعمة ــ أريحا.رئيس دولة فلسطين" طالبه فيها بتوفير قطعة 

وشكا مصطفى، الذي أظهرت رسالته تناقضًا واضحًا عما كان قد قاله ألعضاء مجلس إدارة 
آالف دينار للدونم، فإن "ثمن  7الصندوق، إلى أبو مازن، أنه حتى عندما اشتروا األرض بسعر 
عزم الصندوق على تطوير المنطقة الدونم في السوق في تلك المنطقة أقل من ذلك بكثير، ولكن 

 جعلنا هذا األمر جانبيًا".
وأكمل أن الصندوق قد اكتشف أن هناك العديد من "العقبات المرتبطة بوضع األرض السياسي والقانوني 
والجغرافي تحد من إمكانية استثمار الجزء األكبر من هذه األرض". وشرح مصطفى لعباس أهم تلك 

من األرض فقط في منطقة مصنفة أ )أي تحت حكم السلطة(، فيما يقع  %25العقبات، وهي أن "نحو 
كامل الجزء اآلخر في منطقة ج )تحت حكم االحتالل اإلسرائيلي( ومقام عليه مستوطنة ومعسكرات 

 ونقاط تفتيش لجيش االحتالل، األمر الذي استحال معه الوصول للجزء األكبر من األرض".
بل ألياف ضوئية تابع لإلسرائيليين يقع في الجزء الواقع من منطقة أضاف مصطفى أنه "اتضح وجود كا

)أ( ويصل المستوطنة المقامة على الجزء اآلخر، واتضح وجود مخالفات واعتداءات من ابنية ومنازل 
ومنشآت مقامة بصورة عشوائية على األرض، دون أن تتمكن السلطة الوطنية )بعد عامين( من إزالة 

طريف أنه تبين أن األرض التي باعها عباس "تفتقر إلى المياه، وجميع مقومات هذه المخالفات". ال
التنمية الزراعية، كما أن طبوغرافية األرض تحد المساحات القابلة للتوسع العمراني وبناء المساكن"، 

 علمًا بأن االحتالل، وفق شكاوى سابقة وجهت إلى السلطة، مسؤول عن سرقة المياه هناك.
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ين بّلة، "أنشأت قوات األمن الوطني )التابعة للسلطة( ميدان رماية على جزء كبير محاٍذ ولزيادة الط
لقطعة األرض، ما يجعل المنطقة غير مرغوبة للسكن والعمل أو حتى للسياحة". ولهذه األسباب 
مجتمعة، طلب مصطفى من الرئيس "التكرم بالموافقة واإليعاز لمن يلزم بتوفير أرض بديلة قابلة 

 طوير سواء في منطقة األغوار أو أي مناطق أخرى، وبنفس القيمة".للت
 في تحديد قيم األمتار المربعة ألراٍض بيعت لـ"صندوق االستثمار" تدخل "أبو مازن"

تظهر الوثائق أن السمسرة لم تكن حكرًا على قطعة أرض واحدة، بل تكشف وثيقة أخرى في 
ظهر عواد،  5عة من قطع األراضي في الحوض رقم ( بيع السلطة مجمو 2)وثيقة رقم  28/11/2010

 من أراضي سردا قضاء رام هللا، التي تبلغ مساحتها ستة وثمانين دونمًا صافيًا للصندوق االستثماري.
هذه المرة أيضًا بعدما "قام الفريقان بتخمين قيمة األرض محل هذه االتفاقية، تم تحديد ثمن المتر 

( دينارًا أردنيًا". ووفق الوثيقة الموقعة في 90لرئيس بمبلغ تسعين )المربع الواحد من قبل سيادة ا
ي كدفعة أولى عند توقيع هذه أمريكفإن الصندوق سيلتزم "دفع مبلغ وقدره مليون دوالر  28/11/2010

االتفاقية". ويلحظ أن الوثيقة لم تحدد إلى أين سيذهب المبلغ المدفوع على عكس االتفاقات السابقة 
( إن السلطة باعت عددًا من 3بها األموال إلى خزينة السلطة. كذلك )طبقًا لوثيقة رقم  التي حولت

ــ اإلذاعة من أراضي البيرة قضاء رام هللا"، التي "تم تحديد ثمن المتر  10األراضي "من الحوض رقم 
 المربع الواحد من قطع األراضي الموصوفة من قبل سيادة الرئيس بثالثمئة دينار أردني".

قد وعدت السلطة "صندوق االستثمار" بأن تسلم األرض من دون شاغليها والمخالفات الموجودة و 
عليها، وقد اتفق الطرفان على أن تدفع األموال "من خالل حوالة مالية إلى خزينة السلطة الوطنية 

 الفلسطينية خالل أسبوع من تاريخ تسجيل قطع األراضي".
إن جاء كشفها متأخرًا، فإنها تظهر بعض من السمسرات التي  في الخالصة، فإن هذه الوثائق، حتى

تجريها السلطة الوطنية بإشراف مباشر من الرئيس المشغول في محاربة االستيطان وتدويل القضية، 
علمًا بأن "صندوق االستثمار الفلسطيني" الذي يفترض أن يكون مستقاًل ويشغل أموال الفلسطينيين 

ريع محمود عباس في الداخل والشتات، كما يساهم بكثرة في الصناديق هو من أهم المتبرعين لمشا
 التي فتحها عباس باسمه.

 20/8/2015األخبار، بيروت، 
 

 : تعيينات نتنياهو لسفراء معروفين بوالئهم لالستيطان تعكس مواقفه الرافضة للسالمالخارجيةوزارة  .12
س الوزراء بنيامين نتنياهو لسفراء معروفين قالت وزارة الشؤون الخارجية "إن تعيينات رئي :رام هللا

وأوضحت الخارجية في  بوالئهم لالستيطان والتهويد، تعكس مواقفه الرافضة للسالم ولحل الدولتين".
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بيان صحفي لها امس، "يوما بعد يوم يكشف رئيس الوزراء نتنياهو عن وجهه ومواقفه الحقيقية، 
ار تكليفه لعدد من المقربين منه، من ذوي المواقف اليمنية حيث تناقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أخب

 المتطرفة بشغل مناصب سفراء إلسرائيل في عدد من العواصم، والهيئات األممية الهامة".
 20/8/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 مرات للتوصل إلى تهدئة طويلة 4كاتب بريطاني: بلير التقى مشعل  .11

أكد الكاتب الصحافي البريطاني شيمص ميلين صحة األنباء التي تتحدث : محمد عبد السالم –لندن 
سرائيل، من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة،  عن مفاوضات سرية غير مباشرة بين حركة حماس وا 
وقال في مقال نشرته جريدة "الغارديان" البريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير 

السياسي لحركة حماس خالد مشعل أربع مرات مؤخرا، من أجل التوسط في  التقى مع رئيس المكتب
 هذه المحادثات.

وبحسب شيمص، فإن مشعل وبلير التقيا في الدوحة أربع مرات منذ نيسان/ أبريل الماضي، إال أن 
الكاتب البريطاني لم يكشف مواعيد تلك اللقاءات، وهي مواعيد قد تكون ذات داللة مهمة، حيث إن 

ر استقال من منصبه مبعوثا للرباعية الدولية في أيار/ مايو الماضي، كما أن مشعل زار بلي
السعودية، والتقى الملك سلمان بن عبد العزيز خالل شهر تموز/ يوليو الماضي، أي أنه ربما أطلع 

 الملك السعودي على هذه المحادثات.
تي أوردها شيمص، موضحا أن " صحة المعلومة ال21وأكد مصدر مقرب من حركة حماس لـ"عربي

اللقاء الرابع تم خالل شهر تموز/ يوليو الماضي، مشيرا إلى أن البحث يتعلق بالتوصل إلى اتفاق 
 تهدئة طويلة مقابل رفع كامل للحصار عن قطاع غزة.

 19/8/2015، "21موقع "عربي 
 

 حاسب على جريمة قتل األطرش وكافة جرائمهست   "إسرائيل"األحمد:  .12
ل عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس كتلتها البرلمانية عزام األحمد، إن االحتالل قا: جنين

 سيحاسب على جريمة قتل الشاب الشهيد محمد األطرش، وعلى كافة جرائمه ضد شعبنا.
وأضاف األحمد، خالل زيارته، اليوم األربعاء، لبيت عزاء الشهيد األطرش في بلدة كفر راعي قضاء 

تل األطرش يشكل جريمة بشعة، وكل محاوالت إسرائيل لطمسها أو تضليل الرأي العام جنين، أن ق
 الدولي بادعاءاتها الباطلة لن تنجح.
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وأشار إلى أن هذه الجريمة جاءت في ظل تصاعد الهجمة اإلسرائيلية ضد أبناء شعبنا في كل 
طنين اإلرهابيين الطفل الشهيد مكان، وبعد أيام قليلة من قتل الشهيد رفيق التاج، حرق قطعان المستو 

 من عام حرق الشهيد محمد أبو خضير في القدس. أكثرعلي دوابشة وعائلته في قرية دوما، وقبل 
وأكد األحمد أن هذه الجرائم اإلرهابية تدل على أن حكومة الليكود برعايتها وتشجعيها وارتكابها لهذه 

 ذي بدأ منذ زمن بعيد.الجرائم إنما تشكل امتدادا لإلرهاب اإلسرائيلي ال
 19/8/2015، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 إصابة جندي إسرائيلي بانفجار عبوة قرب بيت جاال .13

أصيب جندي إسرائيلي بجروح متوسطة مساء اليوم، األربعاء، جراء انفجار عبوة ناسفة : بالل ضاهر
وأصيب الجندي  النفق في جنوب القدس المحتلة.بالقرب من بلدتي الولجة وبيت جاال وبمحاذاة شارع 

 بشظايا في القسم العلوي من جسده وتم نقله إلى المستشفى، بحسب الناطق باسم جيش االحتالل.
واستدعى الجيش قوات  وتشير المعلومات األولية إلى أن "مجهولين" ألقوا العبوة وفروا من المكان.

 ة تفتيش بحثا عن مشتبهين بتنفيذ هذا الهجوم.كبيرة إلى منطقة الهجوم والتي بدأت بعملي
 19/8/2015، 48عرب 

 
 بأجهزة تجسس إسرائيلية قبالة سواحل غزة كتائب القسام تضبط "دولفين" مزوداً  .14

، عن أن عناصر من الضفادع البشرية التابعة 19/8 كشفت مصادر خاصة، يوم األربعاء: غزة
طت عملية خاصة لقوات البحرية اإلسرائيلية قبالة لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس أحب

 سواحل غزة منذ أيام قليلة.
وحسب المصادر التي تحدثت لـ "القدس" دوت كوم، فإنه تم الكشف عن تحركات غريبة لـ "دولفين" 
قبالة المنطقة الساحلية المجاورة لميناء غزة، قبل أن تقوم مجموعة من أعضاء الكوماندوز البحري 

 متابعته حيث ظهر عليه جهاز مثبت لمتابعة أي حركة تحت الماء ومراقبتها.للقسام ب
مختصين من كتائب القسام وصلوا للمكان بعد نجاح أفراد الضفادع البشرية بالسيطرة  أنوأشارت إلى 

على الدولفين، وتم إخراجه إلى الشواطئ ليتسنى لهم فحصه حيث ظهر عليه جهاز يمكن التحكم فيه 
 يرا تبث ما يمكن أن يلتقطه الدولفين.عن بعد وكام

وبحسب المصادر، فإن الجهاز الذي وجد بمقدوره إطالق "أسياخ" و"سهام" صغيرة كان يحملها، 
تستطيع قتل أي إنسان يبحر إلى عمق معين تحت الماء أو إصابته بجروح خطيرة على األقل، مبينًة 



 
 
 
 

 

 14 ص                                               3670 العدد:         20/8/2015 خميسال التاريخ: 
  

داف عناصر الكوماندوز البحري للقسام سالح البحرية اإلسرائيلية كان يهدف من ذلك السته أن
 خالل التدريبات أو مراقبتهم على األقل في الفترة الحالية.

ولفتت إلى أن الكتائب ما زالت تفحص ما يمكن أن يحمله الدولفين من أجهزة أخرى، مشيرًة إلى أن 
 تعليمات صدرت للكوماندوز البحري بأخذ الحيطة والحذر والتنبه من ذلك.

 19/8/2015، دسالقدس، الق
 

 مجددًا بفقدان جنود في غزةويقر  قتل الفلسطيني بمجرد شعور الجندي بالخطرل يدعو يعلون .15
وكاالت: دعا وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلون، مساء امس، جنود جيشه لقتل أي  -القدس 

نه يحاول فلسطيني بمجرد شعورهم بالخطر، في رسالة واضحة لقتل كل فلسطيني يدعى االحتالل أ
 تنفيذ عملية.

ونقل موقع "واال" العبري عن يعلون قوله خالل زيارته لكتيبة مشاة في وادي األردن، إن "إسرائيل تواجه 
تحديات أمنية كثيرة وال بد من المحافظة على اليقظة لمنع الهجمات التي أصبحت بشكل روتيني 

 ة للهجوم ضد الجيش". حسب زعمه.خاصًة وأننا أصبحنا نرى أحداثا متعددة في األيام األخير 
ادعى وجود "شبكات إرهابية" تخطط لتنفيذ عمليات فردية وأخرى تنظيمية بهدف المساس بالجنود 

وأضاف، "إذا وقع حدث فوري وخطير يجب العمل على تحييد  والمستوطنين في الضفة والقدس.
زالة الخطر ما يقلل فرص إمكانية نجاح حدوث ضرر ض  د الجنود".منفذ العملية وا 

نقلت القناة السابعة عن وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلون، خالل مشاركته في حفل خاصة و 
لـ"لواء غوالني"، قوله، "لن يهدأ لنا بال حتى إعادة أورون شاؤول وهدار غولدين، والمواطنين 

وأضاف،  يادة اإلسرائيلية.اإلسرائيليين والجنود المفقودين في غزة"، معتبرا ذلك التزاما وواجبا على الق
 "نعمل تحت كل حجر لعودتهم إلى ديارهم، لكننا نواجه عدوا يخلو من المشاعر اإلنسانية األساسية".

 من لواء غوالني وحده. 16جنديا وضابطا قتلوا خالل الحرب على غزة، من بينهم  72وأشار إلى أن 
خيرة ضربة كبيرة منذ تأسيسها، مشيرا وجدد تأكيده السابق على أن "حماس" تلقت خالل الحرب األ

إلى أن إسرائيل ال تجري اتصاالت معها للتهدئة، وأنها أيضا ال ترغب في الحرب ولكن في حال 
 حاول قيادات "حماس" تحدي إسرائيل فإن الجيش لن يتردد بالتحرك مرة أخرى في غزة وبكثافة كبيرة.

 20/8/2015، األيام، رام هللا
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 مكافأة له على اإلضراب عن الطعامفراج عن األسير محمد عالن يعّد : األأردانجلعاد  .16
محمد  إلفراج عن األسيرلأردان موقفه المعارض  جلعادكرر وزير األمن الداخلي : الحياة –الناصرة 
وقال إنه يعارض كل االقتراحات المقدمة، ألن اإلفراج عنه سيعتبر مكافأة له على اإلضراب  عالن

جر إضرابًا جماعيًا لألسرى األمنيين "بعد أن رأوا أنه سالح جديد يمكن به ابتزاز عن الطعام وقد ي
 دولة إسرائيل". وأضاف أنه ينبغي محاربة اإلرهاب بكل حزم من دون البحث عن تسويات".

 20/8/2015، الحياة، لندن
 

 دخنوعًا سيتسبب في قتل يهو منظمة "الماغور": أي أفراج عن األسير محمد عالن يعّد  .17
استبقت منظمة "الماغور" اإلسرائيلية التي تمثل "عائالت مصابي اإلرهاب" صدور : الحياة –الناصرة 

"فضيحة بل خنوعًا  األسير محمد عالن عن جباعتبار أي إفراعليا اإلسرائيلية قرار المحكمة 
وقتلوا أسرى محررين في صفقات سابقة "عادوا لممارسة اإلرهاب  أنسيتسبب في قتل يهود" بداعي 

 إسرائيليين". وأضافت أن "يهودًا سيدفعون دمهم بسبب غشاوة على قلب قضاة المحكمة.
 20/8/2015، الحياة، لندن

 
 األنفاقتقنيات جديدة لكشف  تختبر "إسرائيل .18

بعد مرور عام على استخدام حركة حماس لألنفاق عبر الحدود في شن : محمد اليماني -القدس 
تقول مصادر إن إسرائيل تعمل على اختبار تقنيات جديدة لكشف  هجمات قاتلة خالل حرب غزة

 الممرات السرية كأولوية قصوى لكنها لم تعلن حتى اآلن أن هذا النظام جاهز للتشغيل.
وبخالف السرية العسكرية المعتادة ربما يكون السبب في العزوف عن التهليل لهذه التقنيات هو 

زائفا باألمن وهم  إحساساالنظام وتفادي منح اإلسرائيليين التغطية على أي أوجه نقص موجودة في 
 يعودون إلى بيوتهم القريبة من قطاع غزة التي هجروها خالل الحرب.

وقالت مصادر أمنية إن إسرائيل تجري اختبارات على نحو ست تقنيات تهدف للكشف عن أي حركة 
لك باستخدام أنفاق تجريبية في أو فجوات تحت األرض أو ما ينتج عنها من خلخلة في التربة وذ

وأضافت المصادر أن خبراء أجانب في الجيولوجيا وأعمال المسح  ."إسرائيل"قاعدة صحراوية بجنوب 
 يشاركون في االختبارات. وامتنعت المصادر عن ذكر أي تفاصيل أخرى.

زارة وقال مصدر أمني يشارك في المشروع إن نظام الكشف عن األنفاق له أولوية قصوى لدى و 
 في المئة." 100الدفاع اإلسرائيلية. وأضاف أن النظام "يعمل لكن ليس بنسبة 

 19/8/2015، وكالة رويترز لألنباء
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 إلى حرب شاملة في المنطقة "إسرائيل"تحذيرات أمنية من انجرار  .19

إلى  "إسرائيل"حذرت مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة من انجرار : حسن مواسي -القدس المحتلة 
يران يرفضان حالياً  حربٍ   شاملٍة في المنطقة بسبب االتفاق النووّي مع إيران، مؤّكدة أّن "حزب هللا" وا 

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تواصل إسرائيل جمع معلومات عن تحرّكات  الُمواجهة العسكرّية.
كي تثبت لهم أّن ولبنان، من أجل تقديم هذه المعلومات لألمريكيين، ل ة"حزب هللا" في كلٍّ من سوريّ 

الحزب، الذي يتلّقى الدعم المادّي والمعنوّي، من الجمهورّية اإلسالمّية اإليرانّية، يعمل على زيادة 
 ترسانته العسكرّية بهدف مهاجمة إسرائيل، بإيعاٍز من طهران.

وتطرق ُمحلل الشؤون العسكرّية في صحيفة يديعوت أحرونوت أليكس فيشمان، أمس، إلى القضية، 
ل إّن الضباط والجنراالت اإلسرائيليين، الذين تّم تجنيدهم لهذه المعركة، ُيواجهون صعوبات جّمة في وقا

إقناع األمريكيين بصدق الرواية اإلسرائيلّية، مضيفًا نقاًل عن مصادر أمنّية أّن "الحزب يقوم في الفترة 
 بالُمواجهة مع إسرائيل في هذه الفترة". األخيرة بتوجيه رسائل غير مباشرة إلسرائيل مفادها أّنه ليس معنًيا

في هذه الفترة  "إسرائيل"وأّكدت المصادر أّن "إيران لن تُقدم على تفعيل "حزب هللا" في مواجهة 
قناع الكونغرس األمريكّي بأّنه خالًفا لمزاعم  بالذات، ألّنها ُتريد استثمار االتفاق النووّي لمصلحتها وا 

 التصعيد في الجبهتين السورّية واللبنانّية".  إسرائيل، فإّنها ال تعمل على
 إذا أقدمت على حرٍب شاملٍة في المنطقة، الفتاً  اً باهظ اً قد تدفع ثمن "إسرائيل"وحّذر فيشمان من أّن 

إلى أّن التصريحات اإلسرائيلّية بشأن االتفاق النووّي مع إيران، ُيمكن أْن تكون أحد العوامل المركزّية 
 في حرٍب شاملٍة. "إسرائيل"إلغراق 

 20/8/2015 ،المستقبل، بيروت
 

 اإلسرائيلية تشدد إجراءات منع تعدد الزوجات لسلطاتا .22
أعلنت وزيرة القضاء اإلسرائيلية أييليت شاكيد، والمستشار القضائي للحكومة، يهودا : بالل ضاهر

انون من أجل منع عن مبادرة تقضي بتشديد اإلجراءات وتطبيق الق ،19/8 فاينشطاين، يوم األربعاء
 تعدد الزوجات.

وتحارب المجتمعات المتطورة ظاهرة تعدد الزوجات، إال أن هذه المبادرة للوزيرة شاكيد المتطرفة من 
حزب "البيت اليهودي" اليميني، تأتي على خلفية تضييق الخناق على العرب، وخصوصا على 

 تشارا فيه.المجتمع البدوي في النقب، حيث ظاهرة تعدد الزوجات أكثر ان
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شاكيد في بيان مشترك مع فاينشطاين، إنهما يعتزمان "العمل في عدة مستويات من أجل وقالت 
اجتثاث هذه الظاهرة )تعدد الزوجات(، التي تفسد أسس النظام العام السليم في مجتمع متنور، وتمس 

اكيد وفاينشطن فإن في حاالت كثيرة بالنساء واألطفال، كونهم يتعرضون لإلهمال والفقر". ووفقا لش
نية السلطات اإلسرائيلية تتجه إلى تطبيق القانون الجنائي في هذا السياق، والذي يحظر تعدد 

 الزوجات وينص على عقوبة السجن لخمس سنوات.
 19/8/2015، 48عرب 

 
 عددًا من المهاجرينقتلى والفرق التركية أنقذت  9من لبنان: فلسطينيين غرق مركب يقل الجئين  .21

مأساة جديدة ُتضاف إلى مآسي الالجئين الفلسطينيين، تجّلت أمس بانكشاف كارثة : ريفيغسان 
مترًا ويتسع لخمسة وعشرين شخصًا، انطلق يوم  14غرق مركب "دموع الورد"، الذي يبلغ طوله 

راكبًا فلسطينيًا هربوا من مخيماتهم في سوريا إلى لبنان،  45األحد الماضي من ميناء طرابلس حاماًل 
 اإلقليميةطامعين بالوصول إلى تركيا، لكن آمالهم تبددت مع غرق المركب، أمس األول، في المياه 

 مقتل تسعة أشخاص منهم، بينهم نساء وأطفال. إلىالتركية، ما أدى 
، وهو يعمل في الحدادة ويستخدمه بعض األحيان (م.ك)وعلمت "السفير" أن المركب يملكه المواطن 

 17، وهو من بلدة ببنين في عكار، بمبلغ (م.ح)نه يوم الجمعة الفائت المدعو في الصيد، واشتراه م
ألف دوالر، وعمل على تسجيله باسمه بشكل رسمي، ثم خرج به من مرفأ الصيادين فارغا مساء 

 اإلقليميةمكان مجهول وحّمل فيه المهاجرين، قبل أن يعلن عن غرقه في المياه  إلىاألحد، فانتقل 
أن تسعة أشخاص لقوا مصرعهم غرقا، فضال  إلىوتشير المعلومات  حمولته الزائدة.التركية بسبب 

عن وجود عدد من المفقودين، فيما تمكنت فرق اإلنقاذ البحرية التركية من إنقاذ ما تبقى منهم، لكن 
 أحدا لم يعرف مكان إقامة المهاجرين.

 20/8/2015السفير، بيروت، 
 

 يوماً  65داري بحق األسير عالن بعد إضراب عن الطعام دام االحتالل يوقف أمر االعتقال اإل .22
وكاالت: أصدر قضاة المحكمة اإلسرائيلية العليا مساء امس، قرارهم بشأن التماس  - القدس، رام هللا

 يوما محمد عالن بوقف االعتقال اإلداري الذي يخضع له. 65األسير المضرب عن الطعام منذ 
أن قرار االعتقال اإلداري الٍغ وأن األسير عالن يبقى قيد العالج في وجاء في قرار المحكمة العليا 

 قسم العالج المكثف في مستشفى برزيالي إلى حين يتضح الضرر الدماغي الذي لحق به.
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نما هو مواطن حر  ويعني هذا القرار أن عالن لم يعد معتقال إداريا منذ صدور قرار المحكمة، وا 
 زيارته في المستشفى بحرية.  وبإمكان ذويه وعائلته ومعارفه

وفي أعقاب القرار، أعلنت عائلة عالن أن ابنها أوقف إضرابه عن الطعام، فيما التقى رئيس مستشفى 
 برزيالي الدكتور حيزي ليفي مع عالن ليشرح له مضمون قرار المحكمة، وأنه لم يعد أسيرا أو معتقال إداريا.

"المحكمة قررت أنه بسبب حالته الصحية فإن الملتمس وجاء في بيان صادر عن المحكمة العليا أن 
سيبقى في العالج المكثف في مستشفى برزيالي. وبإمكان أبناء عائلته زيارته ليس كمعتقل، 
وبموجب التعليمات الطبية العادية بشأن زيارة المرضى. ومعنى ذلك في هذه المرحلة أنه على ضوء 

 مر اإلداري ليس ساريا بعد اآلن".الحالة الصحية للمضرب عن الطعام، فإن األ
ذا طلب عالن االنتقال إلى مستشفى آخر، عليه  وأضاف قرار المحكمة، إنه "بعد أن تستقر حالته، وا 

 التوجه إلى السلطات، وفي حال نشأت صعوبة أو عدم اتفاق، باإلمكان التوجه إلى المحكمة".
العليا اختارت صيغة تسوية. من جهة، ووفقا لموقع صحيفة "هآرتس" اإللكتروني، فإن "المحكمة 

القضاة جمدوا األمر تحسبا من موت عالن وهو خاضع ألمر اعتقال إداري، األمر الذي سيجر 
انتقادات على جهاز القضاء اإلسرائيلي. ولكن من الجهة األخرى، فإنهم ال يلغونه بشكل كامل من 

 أجل عدم بث رسالة استسالم لإلضراب".  
لنيابة العامة اإلسرائيلية إنه في حال تبين أن عالن أصيب بضرر دماغي فإنه وكانت قد أعلنت ا
 سيفرج عنه فورا.

وأعلن مدير مستشفى برزيالي في عسقالن، الدكتور حيزي ليفي، أن األسير عالن، المضرب عن 
 يوما، يعاني من ضرر في الدماغ. 65الطعام منذ 

األسير عالن "بدأ يفقد االتصال اإلدراكي مع  وقال الدكتور ليفي للصحافيين في المستشفى، إن
 محيطه، األمر الذي يشير إلى وجود مشكلة في دماغه"، وأن "باقي أعضائه مستقرة تقريبا".

 وشدد ليفي على أن عالن في حالة خطيرة.
، بالقول إنه في أعقاب أمسوكانت مصادر في مستشفى برزيالي قد حاولت التضليل، عصر 

 ألسير عالن، ثبت أنه ال يعاني من ضرر في الدماغ.فحوص طبية أجريت ل
 20/8/2015األيام، رام هللا، 

 
 طلقة خارقة في قلب االعتقال اإلداريقرار اإلفراج عن عالن قراقع:  .23

إن قرار  رئيس الهيئة الفلسطينية لشؤون األسرى، قراقع،عيسى قال وكاالت:  –القدس، رام هللا 
نجاز وطني وأسطوري وطلقة خارقة في قلب االعتقال اإلداري، عالن، إ األسير محمداإلفراج عن 
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وأضاف، ان عالن انتصر على االحتالل  وخطوة مهمة نحو إنهاء هذه السياسة الجائرة والتعسفية.
بإصراره على مواجهة هذه السياسة التعسفية، وانه تحدى دولة االحتالل وقوانينها العنصرية الظالمة، 

عدامه واالستهتار بحياته وصحته.وأجبر االحتالل على الت وأضاف، "إن  راجع عن قراره بقتله وا 
الحياة  إلىاالحتالل هزم بإرادة جبارة وفدائية تحلى بها األسير عالن الذي نفتخر ونعتز به، وقد عاد 

 كاد يفقدها دفاعا عن كرامته وحريته". أنبعد 
 20/8/2015األيام، رام هللا، 

 
 انتصار جديد للحركة األسيرةصار عالن انتالهيئة العليا لألسرى:  .24

أكدت الهيئة العليا لمتابعة شؤون األسرى والمحررين، أمس، أن قرار وكاالت:  –القدس، رام هللا 
يوما  65محمد عالن المضرب، عن الطعام منذ  األسيرعن  باإلفراجسلطات االحتالل اإلسرائيلي، 

، اإلداري، وكسر إلحدى حلقات االعتقال األسيرة الحركة إلرادةعلى التوالي، بمثابة انتصار جديد 
وأوضحت في بيان  انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي. إطارالتي تستخدمها سلطات االحتالل في 

للمطالب العادلة لألسير عالن، خاصة بعد  إسرائيليايمثل رضوخا  اإلفراجصحافي، "أن قرار 
ي وصل اليها في معركة األمعاء الخاوية التي خاضها، التدهور الخطير، والحالة الصحية الحرجة الت

 ".اإلداريرفضا لسياسة االعتقال 
 20/8/2015األيام، رام هللا، 

 
 الضفة الغربيةفي  مبنى للفلسطينيين 39سلطات االحتالل تهدم  .25

مبنى للفلسطينيين في  39في يوم واحد، هدمت قوات الجيش اإلسرائيلي : نظير مجلي - تل أبيب
ن تقعان في ضواحي القدس الجنوبية وفي غور األردن، اللتين تسعى لتطهيرهما من منطقتي

حالل المستوطنات اليهودية.  الفلسطينيين وا 
مبنى، بينها أكواخ للسكنى  22وقد بدأت هذه العملية أمس في ساعات الظهر الحارقة، إذ هدمت 
يم، شرق القدس المحتلة. ومن وحظائر في أربعة مجمعات بدوية بالقرب من مستعمرة معاليه أدوم

ولدا، المأوى لهم ولمواشيهم. وحسب معطيات األمم المتحدة فإن  49شخصا، بينهم  79جراء ذلك فقد 
 31ذلك يعتبر أكبر عدد من الفلسطينيين الذين يفقدون في يوم واحد بيوتهم في الضفة الغربية منذ 

في مجمعات السعيدي، بالقرب من بلدة . وتم تنفيذ عمليات الهدم 2012أكتوبر )تشرين األول( 
الزعيم، وبئر المسكوب، ووادي سنيسل، وأبو فالح في منطقة الخان األحمر. ويسكن في هذه 

 شخص. 400المجمعات نحو 



 
 
 
 

 

 20 ص                                               3670 العدد:         20/8/2015 خميسال التاريخ: 
  

وقال المحامي شلومو ليكر، الذي يمثل عائالت من بير المسكوب، إنه تم هدم المباني خالفا 
م ترد بعد على االعتراضات التي قدمها على أوامر الهدم. للمتعارف عليه، ألن اإلدارة المدنية ل

 وكتب ليكر في االعتراضات أنه تم إصدار أوامر الهدم قبل سبع سنوات.
 17وباإلضافة إلى عمليات الهدم في منطقة القدس، هدمت اإلدارة المدنية، في اليوم نفسه، أمس، 

شخص. ويقوم جزء من هذه القرية  1700مبنى في قرية فصايل في غور األردن، التي يعيش فيها 
نسمة، بينهم  48في المنطقة "ب" والقسم اآلخر في المنطقة "ج". وكانت البيوت التي تم هدمها تؤوي 

قاصرا. وجاء في بيان صدر أمس للمنظمة "بتسيلم" حول عملية الهدم أنه منذ الخامس من شهر  31
بناية أخرى في المجمعات الفلسطينية في غور  26منزال و 31فبراير )شباط( هدمت اإلدارة المدنية 

 األردن، خصوصا في منطقَتي معاليه أدوميم وجنوب جبل الخليل.
 20/8/2015الشرق األوسط، لندن، 

 
 من الالجئين الفلسطينيين في سورية معتقالً  943: "مجموعة العمل" .26

ا فلسطينيا في سجون الجئ 943وثّقت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، اعتقال : دمشق
وأشارت المجموعة في  الجئة ال يعرف مصيرهن وأماكن اعتقالهن. 50النظام السوري، من بينهم 

(، إلى أن قوات األمن السوري اعتقلت أمس الالجئة 8|19بيان صحفي تلقته "قدس برس" األربعاء )
 ما السفر إلى حلب.ابتسام بكر ووالدتها، من سكان مخيم "العائدين" في حمص، أثناء محاولته

وأضاف البيان، أن االعتقاالت طالت الالجئ بالل الشعبي من ذات المخيم، ليرتفع عدد المعتقلين 
ضحية  411وأشارت إحصائيات المجموعة، إلى أن  معتقال. 173من أبناء مخيم "العائدين" إلى 

 اإليضاحات. فلسطينية قضت جّراء التعذيب في سجون النظام السوري، دون إبداء مزيد من
 19/8/2015، قدس برس

 
 هآرتس تحذر من عمليات هدم شردت عشرات الفلسطينيين بالضفة .27

مبنى للفلسطينيين في منطقتين تقعان  39هدمت قوات الجيش اإلسرائيلي : نظير مجلي - تل أبيب
حالل  في ضواحي القدس الجنوبية وفي غور األردن، اللتين تسعى لتطهيرهما من الفلسطينيين وا 

 المستوطنات اليهودية.
وقالت إن الجيش  ،حذرت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية أمس في افتتاحيتها من مغبة هذه الممارساتو 

طفال، مع مواشيهم، في ظل الحر القاسي في منطقة  48شخصا، بينهم  74لم يرتدع عن تشريد 
ذه المجتمعات بعيدة جغرافيا، وبشكل خاص بعيدة عن القدس ومثلهم في غور األردن. وأضافت: "ه
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اهتمام وأنظار غالبية الجمهور اإلسرائيلي، الذي يبدو أنه يصدق الحجة بأن هذه المباني بنيت دون 
ترخيص وأن كل ما يجري هنا هو تنفيذ للقانون. ولكن هذا ليس تنفيذا القانون، بل على العكس. هذا 

قانون الدولي، التي تلزم القوة العسكرية المحتلة على احترام حقوق انتهاك صارخ لمبادئ العدل وال
السكن والمعيشة للسكان األصليين في األراضي المحتلة، وتمنعها من نقلهم من أماكن إقامتهم بالقوة. 
لقد تم تشييد هذه المباني دون تراخيص، ألن إسرائيل رفضت وترفض إعداد خرائط هيكلية 

(. الغرض من عمليات الهدم Cالتي تعيش اليوم في ما يسمى المنطقة )للمجتمعات الفلسطينية 
المتواصلة واضح: الضغط على البلدات البدوية للموافقة على خطط تركيزهم بشكل منتظم، ودفعهم 

، الخاضعة للسلطة الفلسطينية. وبالتالي Bو Aإلى مناطق  Cمع بقية الفلسطينيين من المنطقة 
وتوسيع المستوطنات، وهكذا يمكن إلسرائيل االدعاء في النهاية بأنه ما دام تحرير مساحة أكبر لبناء 

في المائة من مساحة الضفة الغربية مقابل عدد  60عدد قليل جدا من الفلسطينيين يعيشون في نحو 
 كبير من اإلسرائيليين، فإنه يحق لها ضم هذه المنطقة".

 20/8/2015الشرق األوسط، لندن، 
 

 مرض التيفوئيد في مخّيم اليرموك تفّشي :األونروا .28
يتفّشى مرض التيفوئيد بين الالجئين الفلسطينيين القاطنين في مخيم اليرموك : أ ف ب -بيروت 

المحاصر جنوب دمشق، وفق ما ذكرت وكالة األمم المتحدة لالجئين الفلسطينيين "األونروا" 
 إلىالتيفوئيد بعدما تمكنت من الوصول وقالت "األونروا" أنها استطاعت تأكيد تفّشي مرض  األربعاء.

سكان من المخيم لجأوا إلى بلدة يلدا المجاورة. وأوضح الناطق باسم "األونروا" كريس غونيس، في 
بيان، أن "األونروا وصلت إلى مدنيين من مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في دمشق للمرة 

نستطيع أن نؤكد تفّشي مرض التيفوئيد بين هؤالء األولى منذ الثامن من حزيران )يونيو(". وأضاف: "
 الذين تساعدهم األمم المتحدة"، مؤكدًا "إصابة ست حاالت على األقل".

 20/8/2015الحياة، لندن، 
 

 أسيراً  45تمدد اعتقال  االحتاللمحاكم  .29
بحق سلطات االحتالل أصدرت أمس، أوامر اعتقال إداري أن قال نادي األسير الفلسطيني : رام هللا

نادي، يوم األربعاء، إن محاكم ال ، وأضافأسيرًا، تراوحت مددها بين شهرين وستة أشهر 14
وأوضح  أسيرًا في سجون االحتالل بذريعة استكمال التحقيق. 45االحتالل اإلسرائيلي مددت اعتقال 
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االحتالل  محكمة، محكمة االحتالل في "سالم"قرار التمديد جاء في كل من المحاكم التالية:  النادي
 .محكمة االحتالل في 'المسكوبيةو  محكمة االحتالل في "بيتح تكفا"، محكمة "عوفر"، في "عسقالن"

 19/8/2015األيام، رام هللا، 

 
 مئات المستوطنين يقتحمون "قبر يوسف" في نابلس .32

اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين، فجر اليوم الخميس، "قبر يوسف" في  سعادة:عماد  -نابلس 
الشرقية من  األحياءتاما على  إغالقامدينة نابلس، بحماية قوة كبيرة من جيش االحتالل، الذي فرض 

قبر يوسف بواسطة  إلى"المستوطنين وصلوا  أنوقال شهود عيان  المدينة ومخيم بالطة المجاور.
 ".طقوس دينية واحتفاالت صاخبة حتى الصباح بإقامةحافالت تحرسها قوات االحتالل، وشرعوا 

 إلى، امتدت اإلسرائيليةووقعت في محيط القبر اشتباكات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوة الحماية 
 .مخيم بالطة ومناطق بالطة البلد وعراق التايه وشارع عمان

 20/8/2015القدس، القدس، 
 

 شاحنة من المنحة القطرية إلعادة إعمار غزة 20عبور  .31
شاحنة قطرية تحمل مواد بناء ضمن المنحة  20ت، اليوم، عبر  وكاالت:، محمد جمال، يوسف سويلم

القطرية إلعمار غزة، في اليوم الثاني من فتح السلطات المصرية معبر رفح، كما عبر العالقون 
والحاالت اإلنسانية من سكان قطاع غزة، وأعلن مصدر مسؤول بالمعبر لـ"الشرق" أن معبر رفح شهد 

مرحال من الفلسطينيين  172من الجانبين، باإلضافة إلى عبور شخصا  1760في اليوم الثاني عبور 
 إلى قطاع غزة، وقالت السلطات المصرية إن اليوم الخميس آخر األيام المسموح بها لفتح المعبر.

 20/8/2015الشرق، الدوحة، 
 

 على ناشطين خالل احتجاج على تجريف أراض في بيت جاال يعتدياالحتالل  .32
رك مواطنون مع قوات االحتالل اإلسرائيلي، امس، في بيت جاال قرب بيت أ.ف.ب: تعا -بيت جاال 

 لحم عندما كانوا يحاولون منع بناء إسرائيل الجدار الفاصل في منطقة مسيحية حساسة.
وتجمع العشرات من المواطنين وبعض الناشطين األجانب وثالثة كهنة على األقل احتجاجا على 

 بدأت، االثنين، بعد معركة قانونية استمرت لسنوات.أشغال بناء قسم من الجدار التي 
وحاول الكهنة الصالة بين أشجار الزيتون التي كانت الجرافات اإلسرائيلية تنتزعها لكنهم منعوا بسبب 
االنتشار األمني الواسع في موقع األشغال. وأوقف متظاهر أثناء محاولته زرع شجرة زيتون أمام 
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ت اإلسرائيلية بقوة ضد مجموعة بدأت تغني "إسرائيل دولة إرهابية وال وتدخلت القوا احدى الجرافات.
واعتقل جنود جيش االحتالل ناشطين واعتدوا على مواطنين وأصحاب األراضي التي يجري  تخيفنا".

 تجريفها في بيت جاال.
 20/8/2015األيام، رام هللا، 

 
 ط لفتح معبر رفحشؤون غزة ويدعو للضغ لمتابعةمركز حقوقي يوصي بتشكيل لجنة  .33

أشرف الهور: أوصى مركز حقوقي ينشط في قطاع غزة المحاصر، بتشكيل "لجنة حقوقية  -غزة 
 مهنية" لمتابعة شؤون القطاع، ودعا للضغط على السلطات المصرية لفتح معبر رفح البري.

كي" تبقى غزة وقال مركز اإلنسان للديمقراطية والحقوق في بيان له إنه استمرارا لسياسة "العالج بال
 تعالج جراحها لوحدها والعالم ينظر إليها دون تحريك ساكن.

يوما متواصال قبل أن يفتح قبل يومين من آخر تاريخ  46وأضاف أنه بعد إغالق معبر رفح لمدة 
، يأتي اإلعالن عن فتحه لمدة ثالثة أيام أمام اآلالف من 2015فتح فيه في شهر تموز/ يونيو 

 ين المصري والفلسطيني، رغم العلم بأنه ال يكفي لخروج ودخول القليل منهم.العالقين في الجانب
 20/8/2015القدس العربي، لندن، 

 
 توقيفه يومين في مطار القاهرة السلطات المصرية تطلق سراح مسؤول فلسطيني تمّ  .34

 ، عـــن وكيـــل وزارة19/8/2015 أفرجـــت الســـلطات المصـــرية، يـــوم األربعـــاء: يوســـف مصـــطفى -القـــاهرة 
األوقاف في قطاع غزة، حسن الصيفي، بعد توقيفه لمدة يـومين فـي القـاهرة، بحسـب مصـادر دبلوماسـية 

 "الصيفي يتم ترحيله اآلن إلى غزة عبر معبر رفح البري". وأضافت المصادر لألناضول أنَّ  مصرية.
 "حســن يوســف الصــيفي لــدى وصــوله ،18/8/2015 االثنــينيــوم وكانــت الســلطات المصــرية احتجــزت 

 مطار القاهرة، قادما على متن مصر للطيران من جدة، للمشاركة في أحد المؤتمرات".
 ولم تصدر السلطات المصرية تعليًقا رسمًيا على حادثة التوقيف أو أسبابها.

  19/8/2015لألنباء، أنقرة،  األناضولوكالة 
 

 مسلحون يخطفون أربعة فلسطينيين في شمال سيناء :أمنيه مصريةمصادر  .35
قالت إن ، مصادر أمنية مصرية ، أناأللفي ، عن وجدي19/8/2015وكالة رويترز لألنباء،  تكر ذ

مسلحين مجهولين خطفوا أربعة فلسطينيين قادمين من قطاع غزة يوم األربعاء بعدما استوقفوا حافلة 
 كانت تقلهم في منطقة بشمال سيناء ينشط فيها متشددون يسعون لإلطاحة بالحكومة المصرية.



 
 
 
 

 

 24 ص                                               3670 العدد:         20/8/2015 خميسال التاريخ: 
  

افت المصادر أن مسلحين ملثمين استوقفوا الحافلة التي كانت تقل عشرات الفلسطينيين تحت وأض
تهديد السالح عند مدخل مدينة الشيخ زويد وخطفوا أربعة ركاب فقط واقتادوهم إلى مكان غير 

 معروف.
لى وكانت القافلة تقل فلسطينيين قادمين من غزة في طريقهم إلى مطار القاهرة الدولي للسفر إ

 وذكرت المصادر أن الحافلة عادت بباقي الركاب إلى معبر رفح. الخارج.
ولم يرد المتحدث باسم الجيش المصري أو المتحدث باسم وزارة الداخلية على اتصاالت من رويترز 

 ولم يعلن أحد على الفور المسؤولية عن الحادث. للتعليق.
باسم وزارة الداخلية في غّزة، إياد البزم، أكد  الناطقأن ، 20/8/2015، العربي الجديد، لندن وأضافت

على حسابه الشخصي عل "فيسبوك" قائاًل: "وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس األربعاء حادث 
سفرهم في حافلة الترحيالت التي تكون بحماية األمن  أثناءمسافرين فلسطينيين  أربعةاختطاف 

جهة  إلىمسلحون الحافلة وقاموا باقتيادهم المصري في منطقة رفح المصرية، بعد أن اعترض 
مجهولة؛ ونقوم بإجراء اتصاالت عاجلة على أعلى المستويات مع السلطات المصرية للوقوف على 
مالبسات ما حدث؛ وتطالب وزارة الداخلية الجانب المصري بالعمل على تأمين حياة المخطوفين 

 واإلفراج عنهم".
زبده، وياسر  أبوطوفين األربعة هم حسين الزبدة، وعبد الدايم المخ فلسطينية أنفيما كشفت مصادر 

الجبين، مشيرًة إلى أنهم أعضاء بكتائب الشهيد عز الدين القسام، وكانوا في  أبو وعبد هللازنون، 
 طريقهم من غّزة إلى تركيا لتلقي العالج هناك، وأن خروجهم تّم بالتنسيق مع الجانب المصري.

 
 مسؤول المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة للعالج في الخارجمصر تتجاهل طلب خروج  .36

ا بخروج السلطات المصرية لم تعط بعد إذنً  قالت مصادر فلسطينية مطلعة إنَّ : أشرف الهور-غزة 
المهندس إيهاب الغصين، رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة، للخروج من القطاع، بغرض 

ي ظل تردي وضعه الصحي، وذلك في الوقت الذي أنهت فيه العالج في أحد المشافي الخارجية، ف
احتجاز وكيل وزارة األوقاف في غزة، بعد احتجازه لمدة يومين في مطار القاهرة، خالل عودته من 

الجهات المعنية في قطاع غزة أجرت اتصاالت مع الجانب المصري  وقالت المصادر إنَّ  السعودية.
 رة إسعاف، وفق اإلجراءات المتبعة مع المرضى، غير أنَّ إلخراج الغصين من القطاع، عبر سيا

 ا حتى اللحظة.الجانب المصري لم يعط رد  
ويرقد الغصين على سرير العالج في مشفى الشفاء الطبي، حيث يعاني من وضع صحي خطير، 
بعد أن أصيب بانفجار في أحد شرايين الرأس، أدى إلى تكتل دموي تحول إلى ورم، يضغط على 
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ويخشى األطباء كثيرا على حياته، حيث ال تتوفر في قطاع  الدماغ، ما ينتج عنه ألم كبير. منطقة
غزة إمكانية إجراء عملية جراحية عاجلة في الدماغ إلزالة التكتل الدموي، من أجل استقرار حالته 

 الصحية.
  20/8/2015، لندن، القدس العربي

 
 "األونروا"ن قرار ثمّ  األردن: كتلة اإلصالح ت .37

مجد المسلماني قرار أالنيابية النائب  اإلصالحن الناطق الرسمي لكتلة ثمَّ  :الخواجا خالد-عمان 
وكالة الغوث لالجئين الفلسطينيين )األونروا( عدم تأجيل العام الدراسي، بمناطق عملها ومن ضمنها 

تقديمه لالجئين  توفير البيئة التعليمية المناسبة اقل ما يمكن أن إلىالمسلماني  وأشار .األردن
 بالقوة. أرضهممن  إخراجهمالفلسطينيين، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها، بعد 

   20/8/2015الرأي، عمَّان،
 

 "إسرائيل"وقفة تضامنية مع عالن ورفاقه األسرى في  .38
 ألربعاءا أمستضامنية مساء  " وقفةحركة األردن تقاطع"نّفذت : عبد الهادي نيفين - عمَّان

ا مع المحامي األسير محمد عالن ورفاقه األسرى في المعتقالت الصهيونية تضامنً  ،19/8/2015
وطالب  أمام مقر األمم المتحدة في الشميساني وذلك نصرة لمعركته باإلضراب عن الطعام.

عوا المعتصمون المجتمع الدولي وضع حد النتهاكات االحتالل المستمرة لحقوق الفلسطينيين كما رف
( األمنية التي توفر G4Sشعارات تطالب األمم المتحدة بإنهاء عقودها مع شركة جي فور إس )

األنظمة األمنية للمعتقالت والمستوطنات والجدار وتدرب شرطة الكيان الصهيوني من خالل 
 أكاديمية قامت بإنشائها في القدس.

تحاد المرأة ونادي الرواد في الرصيفة وأوضح المعتصمون الذين شاركتهم بوقفتهم نقابة المحامين وا
 .5750أن وقفتهم تأتي تضامنَا مع كل األسرى في المعتقالت الصهيونية وعددهم 

 20/8/2015، عمَّان، الدستور
 

 خالل ثالثة أسابيع "37غزة "لمستشفى الميداني األردني ل ينمراجعال آالف .39
الصحية والعالجية لألهل في قطاع غزة  تقديم خدماته 37يواصل المستشفى الميداني األردني غزة /
مراجع منذ بدء عمل المستشفى قبل ثالثة  15,000 إلىحيث وصلت أعداد المراجعين للمستشفى 

تقديم  المختلفة إلىويسعى المستشفى ومن خالل الكوادر الطبية والتمريضية واإلدارية  أسابيع.
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نساني الذي تقوم به القوات المسلحة األردنية الرعاية الصحية الالزمة في القطاع استكمااًل للدور اإل
 في التخفيف من معاناة األشقاء في قطاع غزة.

 20/8/2015، عمَّان، الدستور
 

 الجامعة العربية: المسجد األقصى والقدس المحتلة خط أحمر .42
دولة المسجد األقصى هو وقف عربي إسالمي ال تملك  دت جامعة الدول العربية أنَّ أكَّ : قنا - القاهرة

ن األقصى ومدينة القدس المحتلة يمثالَّ  االحتالل "إسرائيل" أن تتالعب في شبر منه، مشددة على أنَّ 
خطا أحمر ينبغي أال يتم تجاوزه بأي حال من األحوال، وفق جميع القوانين والشرائع ومقررات 

 .حمد عقباهاتجاوزه سيعرض المنطقة برمتها لكارثة ال تُ  الشرعية الدولية، وأنَّ 
بمناسبة الذكرى السادسة واألربعين  ،19/8/2015ء ربعااألوشددت الجامعة، في بيان أصدرته يوم 

تحت نظر وسمع  األقصى والتي تتم   كب ضدَّ رتَ االنتهاكات التي تُ  لحرق المسجد األقصى، على أنَّ 
قدس المقدسات الدينية ا لقدسية هذا المسجد المبارك "أا صارخً انتهاكً  عد  سلطات االحتالل اإلسرائيلي تُ 

اإلسالمية"، باعتباره أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، فضاًل عن كونه يمثل معلمًا تاريخيًا كبيرًا 
 للعالم اإلسالمي ولإلنسانية أجمعها، وارتكاب جريمة نكراء لتاريخ وتراث الحضارة العربية واإلسالمية.

مسجد األقصى متالحقة يومًا بعد يوم عبر االقتحامات وأضاف البيان أن الجرائم ال تزال بحق ال
العنصرية المتكررة التي تقودها الجماعات الدينية واالستيطانية واألحزاب اإلسرائيلية المتطرفة، إضافة 
إلى جيش االحتالل الذي يقوم بشكل شبه يومي وبمالبسه العسكرية باقتحام المسجد األقصى، فضاًل 

على قدم وساق في أسفل ومحيط المسجد األقصى والتي باتت تهدد عن الحفريات التي تجري 
أساساته، إذ أصبح عرضة لالنهيار في أية لحظة، عالوة على الممارسات العنصرية األخيرة المتمثلة 
بمحاولة رفع علم سلطات االحتالل اإلسرائيلية أعاله وكذلك محاوالت المستوطنين والمتطرفين إقامة 

 مسجد قبة الصخرة المشرفة.شعائر توراتية فوق 
ر البيان من ممارسات وسياسات خطيرة تمارسها الدولة القائمة باالحتالل، حيث تزج بأعضاء في وحذَّ 

الكنيست ورجال دين ومجموعات من المستوطنين والمتعصبين لإلسهام في محاوالت تقسيم المسجد 
هم، وهو أمر خطير للغاية ويهدد استقرار األقصى زمانيًا ومكانيًا، وتخصيص أيام للمسلمين وأيام لغير 

 المنطقة ويشكل انتهاكًا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة كون إسرائيل دولة احتالل.

  20/8/2015الشرق، الدوحة، 
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 : طهران رفضت طلب عباس زيارتها"لرسالةـ"مساعد رئيس البرلمان اإليراني ل .41
اإلسالم( مساعد رئيس البرلمان اإليراني للشؤون  كشف )حسين شيخ: محمود هنية-الرسالة نت

 طهران رفضت طلب رئيس السلطة محمود عباس، زيارتها. الدولية، عن أنَّ 
، إعالن 81/1/5182 شيخ اإلسالم في تصريح خاص بـ "الرسالة نت"، الثالثاء ووصف حسين

االتصاالت  ل، وأنَّ زيارة عباس ستكون خالل شهر أكتوبر المقب قيادات في منظمة التحرير أنَّ 
 ه "كذب".مستمرة إلنهاء الترتيبات المتعلقة بها، بأنّ 

ًرا أعادوا الطلب وقال: "هم طلبوا زيارة إيران أكثر من مرة ونحن رفضنا ولم نقبل لهذه اللحظة، ومؤخَّ 
 "، مضيفا: "إيران حريصة على دعم خط المقاومة والمقاومين".إيجابيولم نرد عليهم بشكل 

ه ال يمكن ألي طرف في العالم أن يفسد الود بين طهران والمقاومة الفلسطينية "وفي مقدمتها د أنوأكَّ 
وأشار إلى أن زيارة حماس  حركة حماس"، مشيًدا بالعالقة مع األخيرة، واصفا إياها بـ "االستراتيجية".

 بها". إلى طهران لم تحدد بعد، وال يوجد لها ترتيبات حاليا، "لكنها في كل األحوال مرحب
 18/8/2215الرسالة نت، 

 

 موقع إسرائيلي: إيران أعدمت أحد كبار ضباط مخابراتها بتهمة التجسس لتل أبيب .42
المذحجي: أعدمت إيران مسؤول قسم إسرائيل في استخبارات الحرس الثوري، واسمه  محمد-لندن

 الرمزي هو أحمد دبيري، بتهمة التجسس لصالح تل أبيب رميًا بالرصاص.
إيران أعدمت رميًا بالرصاص مسؤول قسم إسرائيل  المقرب من الموساد، أنَّ  "ديبكا فايل"وقع وأفاد م

 في استخبارات الحرس الثوري بتهمة التجسس لصالح تل أبيب في بداية شهر تموز/يوليو الماضي.
 عاما(، من قبل محكمة عسكرية، وأنه 46) وأضاف الموقع اإلسرائيلي أنه تمت محاكمة أحمد دبيري

والحرس الثوري في  أدين بتزويد إسرائيل بمعلومات سرية وحساسة حول تحركات قادة فيلق القدس
 سوريا، وشحنات األسلحة اإليرانية إلى سوريا وحزب هللا في لبنان.

  20/8/2015القدس العربي، لندن، 
 

 مليون دوالر 78للعام الدراسي بعد توفير  تأجيلاألونروا: ال  .43
المفوض العام لألونروا بيمير كرينبول عن بدء العام الدراسي للسنة  ا: أعلنالخواج خالد-عّمان 

في  أالدوام المدرسي وفقا للخطة الدراسية التي تبد سيبدؤونالطلبة  أنَّ ا دً ، مؤكّ  2015/2016الدراسية 
 ا.وفي السابع من الشهر ذاته في لبنان وفي الثالث عشر في سوري األردنالمقبل في  أيلولمن  األول
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لمصلحة  التعليم، الذي يمثل هوية وكرامة الالجئين الفلسطينيين ومراعاةً  أهميةد القرار يؤكّ   أنن وبيَّ 
نصف مليون طالب وطالبة يعتمد مستقبلهم بالكامل على التعلم وعلى تطوير مهاراتهم عبر جميع 

تكرارا أن هذه مخاطرة أصرت مرارا و  األونروا أنَّ  وأضاف مدرسة. 700مدارس الوكالة البالغ عددها 
ال يستطيع العالم تحملها من حيث المخاوف التي عبرت عنها الدول المضيفة ومجتمعات الالجئين، 

الوكالة أظهرت تضامنا مع  أقاليمالماضية في جميع  األسابيعمبينا أن االعتصامات السلمية خالل 
عادة تذكير العالم بأهمية عمل   .األونرواالوكالة وا 

لوكالة على ضمان حصول الطالب على حقوقهم وعلى بدء العام الدراسي بكامل وأكد حرص ا
أردنا سد العجز المالي "جودته وعلى حصول كادر الهيئة التدريسية على رواتبهم كاملة، وعليه 

المبلغ اإلجمالي لمساهمات  أنَّ ض العام ن المفوَّ لتها وكالة الغوث بيَّ وحول المبالغ التي حصَّ  ."بكامله
مليون  101البالغ  اإلجماليمن العجز  أمريكيمليون دوالر  78.9الدول حتى اللحظة وصل إلى  هذه

خالل عدة  إضافيةا الجهود المبذولة من قبل االتحاد األوروبي لحشد مساهمات نً ، مثمّ  أمريكيدوالر 
 .أسابيع

  20/8/2015الرأي، عّمان، 
 

 اإلنسانقد تؤدي إلى تفاقم وضع حقوق من قوانين جديدة  "إسرائيل" تحذراألمم المتحدة  .44
قوانين بتغليظ  نّ  إقدام إسرائيل على سَ  إنَّ  ،19/8/2015 قالت األمم المتحدة يوم األربعاء :أحمد حسن

ا واإلطعام القسري للسجناء المضربين عن العقوبة ضد راشقي الحجارة إلى السجن حتى عشرين عامً 
 اإلنسان الخطير بالفعل. الطعام يمكن أن يؤدي إلى تفاقم وضع حقوق

ه قلق من قرار وقال مسؤول الشؤون السياسية في األمم المتحدة جيفري فيلتمان لمجلس األمن إنَّ 
إسرائيل بالتوسع في استخدام االحتجاز اإلداري لفترات طويلة ودعا إلى توجيه اتهامات على الفور 

 إلى المحتجزين أو إخالء سبيلهم جميعا.
 19/8/2015باء، وكالة رويترز لألن

 
 السابقة هبدون استغرابهم من تناقض تصريحاتبقرار المفوض العام وي   يرحبون األونرواعاملو  .45

عّبر العاملون في الوكالة عن ترحيبهم بقرار المفوض العام، ببدء العام : نادية سعد الدين -عّمان 
مجتمع ومركز تدريب مدرسة وجامعة وكليتّي  175ألف طالب وطالبة، ضمن  120الدراسي لنحو 

، أمام مدرسة 19/8/2015، األربعاء بينما كانوا ينهون اعتصامهم أمس مهني تابعين للوكالة.
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"األونروا" في مخيم ماركا، ضمن اإلجراءات التصعيدية التي توعدوا باستمرار تنفيذها عند المضي 
 في تأجيل الدوام الدراسي.

"قرار المفوض العام رغم تصريحه السابق بأنه لن  ولم يمنع ذلك من إبداء بعضهم االستغراب من
يبدأ العام الدراسي إذا لم يتوفر كامل المبلغ، تزامنًا مع شكواه، قبل يومين، من أن قيمة تبرعات 

 فقط من إجمالي مبلغ العجز المالي". %25تتجاوز المانحين لم 
ه الصارم جاء بفعل ضغوط الدول "تراجع المفوض العام عن موقف الغد"، إنَّ لـ "وقالت مصادر مطلعة 

 المضيفة لالجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتها األردن الذي أكد رفضه القاطع لتأجيل العام الدراسي".
ض، أيضًا، إلى الحرج من االستمرار في موقفه، وذلك أمام تدفق ض العام تعرَّ "المفوَّ  وأضافت أنَّ 

تحديدًا، بما يشبه "الفزعة"، من أجل تغطية قيمة  مساهمات الدول المانحة، خالل اليومين الماضيين
وأوضحت أن "المبلغ المتوفر يكفي لدفع  العجز المالي وعدم اللجوء إلى تأجيل العام الدراسي".

رواتب وتدوير التكلفة التشغيلية للمدارس حتى نهاية العام الحالي، وهي فترة كافية لتأمين باقي المبلغ 
 المطلوب".

  20/8/2015الغد، عّمان، 
 

 يرحب بقرار األونروا إعادة فتح وتشغيل المدارس أمام الالجئين الفلسطينيين األوروبياالتحاد  .46
بإعالن وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل  األوروبيب االتحاد رحَّ : الصكلي حاتم-بروكسل 

نيين في الدول فتح المدارس لألطفال والالجئين الفلسطي إعادةالالجئين الفلسطينيين )األونروا( 
 المجاورة في األردن ولبنان وسوريا في األسابيع المقبلة.

"فيديريكا موغريني"،  األوروبيمن الممثلة العليا لألمن والسياسة الخارجية لالتحاد  واعتبر كلّ 
ومفوض االتحاد األوروبي لسياسة الجوار والتوسعة "يوهانس هان"، ومفوض المساعدات اإلنسانية 

دارة األزم اإليجابي والمشجع تم اتخاذه بفضل دعم  اإلجراء"هذا  ات "كريستوس ستايليانيدس" أنَّ وا 
االتحاد األوروبي، بوصفه أكبر المانحين لألونروا، فضال عن مساهمات هامة من الشركاء اآلخرين 

 والبلدان المانحة".
 20/8/2015وكالة األناضول لألنباء، أنقرة، 
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 راب األسير عاّلن تجربة مختلفة وتحتاج لدراسة: إضالدوليالصليب األحمر  .47
رام هللا: قال رائد أبو ربيع المبعوث الخاص من اللجنة الدولية للصليب األحمر الدولي لإلشراف على 
حالة األسير محمد عالن إن حالة إضرابه جديدة، ومتميزة، ومختلفة عن كل تجارب اإلضرابات في 

 العالم.
رئيس هيئة شؤون  ،19/8/2015األربعاء  ،أمسلصليب األحمر برام هللا جاء ذلك خالل لقائه بمقر ا

 األسرى عيسى قراقع، ورئيس نادي األسير قدورة فارس، وأحمد العوري ممثل مؤسسة مهجة القدس.
كافة األسرى الذين خاضوا  ربيع، والذي يتابع عن كثب الوضع الصحي لألسير عالن، "إنَّ  وأضاف

د تجاوز الحد األقصى من اإلضراب ودخلوا في غيبوبة، كانوا قد أصيبوا إضرابات عن الطعام، وبع
بنزيف دموي في الدماغ أدى إلى وفاتهم، وحالة محمد الذي دخل غيبوبة دون أن يصاب بهذه 

 األعراض القاتلة بالنسبة لهم جديدة وتحتاج إلى دراسة".
لتي كانت خطيرة وحساسة، وبإشراف وأردف "خالل غيبوبته كان هناك متابعة مكثفة لحالته الصحية ا

دقيق على كل التطورات التي حدثت له، مثل التهاب في الرئتين، ومشاكل في المرارة وارتفاع درجة 
 الحرارة وغيرها، وأطباء الصليب األحمر كانوا يخشون من إصابته بنزيف دموي في الدماغ".

سيكون أخطر، ومعرض لمفاجآت، ن بعد الغيبوبة عالَّ  لألسيرالوضع الصحي  وأشار إلى أنَّ 
ا ما يريد، وما هي أهدافه، وانتكاسات صحية صعبة، واصفا إياه "بالعنيد والصلب"، ويعي تمامً 

 المتمثلة بإنهاء اعتقاله اإلداري.
  20/8/2015األيام، رام هللا، 

 
 ركية: الضفة الغربية ليست محتلةيالرئاسة األم النتخاباتمرشح جمهوري  .48

االنتخابات الرئاسية  إلىالمرشحين الجمهوريين  أحدمايك هوكابي وهو  أعلن: (أ.ف.ب) –القدس 
الضفة الغربية ليست  أننه يعتبر أ، 81/1/5182يوم األربعاء القدس،  إلىكية، خالل زيارة ياألمر 

 وهو موقف يتعارض مع مواقف معظم األسرة الدولية. "إسرائيل"محتلة من قبل 
شخصية من اليمين المسيحي المحافظ ومرشح للحصول على ترشيح  والثالثاء، شارك هوكابي وهو
 الحزب الجمهوري لالنتخابات

مرات عدة، اعتبر ان الضفة الغربية هي  "إسرائيل"ولكن الحاكم السابق لوالية اركنساس الذي زار 
ا ما ال اراها بمثابة ارض محتلة ألن هذا االمر يعطي االنطباع بأن احد"وقال،  "إسرائيل"جزء من 

وقال من جهة اخرى، انه غير اسف على تصريحاته  ."استولى بشكل غير شرعي على ارض
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محارق  "الى ابواب افران اإلسرائيليينجر "المتعلقة بالرئيس الديمقراطي باراك اوباما الذي اتهمه بـ
 .اإليرانيالجثث بعد االتفاق الدولي حول النووي 

 رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. لـ"إسرائيل"والتقى هوكابي خالل زيارته 

 20/8/2015األيام، رام هللا، 
 

 .. معاداة للسامية!.مع غزّة المتحدة: التضامنالنفاق اإلسرائيلي يطال األمم  .49
عن تقرير  ،17/8/2015 يوم االثنين الماضي" إذاعة الجيش اإلسرائيلي"نقلت : مالك حمود-بيروت

م المتحدة رون بروسور، التقى بوكيلة األمين العام لألمم المتحدة يفيد بأنَّ السفير اإلسرائيلي لدى األم
لخدمات الرقابة الداخلية، كارمن البوانت، ليطلب منها فتح تحقيق على خلفية تصرفات األمينة 

ووكيلة األمين العام للمنظمة الدولية، ريما خلف، داعيًا إلى ضرورة إحالتها على  "اإلسكوا"التنفيذية لـ 
 يبيَّة.محكمة تأد

القضية مع خلف ليست جديدة، إذ إنَّ بروسور، الذي يغادر المنظمة الدولية قريبًا، كان قد طالب 
األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، قبل سنة، بطرد ريما خلف، بعدما اّتهمها بالمقارنة، بشكل 

 غير مباشر، بين إسرائيل والنازية.
ت واقعيَّة، ألن تصريحات كتلك، لم تصدر عن خلف. وتقول طبعًا حكاية السفير اإلسرائيلي ليس

ليست المرة األولى التي تحاول فيها إسرائيل الضغط على من "، إنَّها "السفير"خلف في حديثها لـ 
بعثة إسرائيل لدى ". وتشير إلى أنَّ "يشيرون إلى جرائمها وانتهاكها للقانون الدولي بهدف إسكاتهم

بمعاداة السامية لمجّرد أّننا أّكدنا أّن حصار غزة غير قانوني، وألننا قلنا: إنَّ األمم المتحدة تّتهمنا 
إصرار إسرائيل على اعتبارها دولة لليهود فقط يعّد انتهاكًا لحقوق المسلمين والمسيحيين من سكان 

أقبح  األرض األصليين، وفيه إحياء لمفهوم النقاء العرقي والديني للدول، والذي جلب على اإلنسانية
 للسامية. ، وهو ما تعتبره إسرائيل معاداةً "ويالت القرن العشرين

إنَّ اتهام إسرائيل "بالنسبة لبروسور، فإنَّ إسرائيل ليست على استعداد لتحم ل مقارنات من هذا القبيل: 
 بأنَّها تقوم بعمليات تطهير عرقي هي خالصة الالسامية العصرية، وال يمكن غفرانها ألّي سبب. إنَّ 
خلف تحمل لقب دكتوراه في تحليل األجهزة، لكنَّها تستحق دكتوراه أخرى في الكتابة اإلبداعية، لقد 

 ."اعتقدنا أنَّ مواقف من تلك التي تحملها قد زالت من العالم
رت مطالبته مجددًا، بعدما شعرت إسرائيل باالستفزاز، ولكن هذه المرة بسبب دعم خلف ألسطول  تكرَّ

 ن متجهًا لكسر حصار غزة، في حزيران الماضي.الحرية الذي كا
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تسيل من تصريحات ": االسرائيلي وفي الوثيقة التي سلَّمها رون بروسور إلى البوانت، كتب السفير
.. ليس مقبواًل أن يصدر هكذا كالم عن مسؤولة رفيعة المستوى في األمم .خلف معاداة السامية

 «.المتحدة. نحن لن نقبل بذلك
قاربت قرصنة إسرائيل للسفينة ماريان بـ عمليات الخطف التي يقوم بها القراصنة في خلف كانت قد 

 ، وهو ما لن يتردَّد العالم بوصفه على أنه إرهاب.األرضعرض البحر، في الهواء وعلى 
يبدو أنَّ إسرائيل تعتبر التضامن مع "وفي بيانها الذي أصدرته حول سفينة أسطول الحرية، قالت: 

عزَّل المحاصرين تهديدًا ألمنها، فال تتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم للحيلولة دونه، بما في المدنيين ال
 ."2010ذلك قتل عشرة مواطنين أتراك في عرض البحر العام 

طفاًل في غزة  550أنَّ البعثة اإلسرائيلية تمّثل دولة مسؤولة عن قتل أكثر من ": "السفير"وتضيف لـ 
اء ومسؤولين أّيدوا علنًا دعوات إلبادة الفلسطينيين وقتل أطفالهم وأمهاتهم، العام الماضي، وتضم وزر 

وحّذروا من هولوكوست في قطاع غزة، واقترحوا رمي الفلسطينيين في معسكرات اعتقال في 
 ."الصحراء

 20/8/2015السفير، بيروت، 
 

 غزة... ووفد بولندي فياأللمان مجددًا  .52
بولندي إلى قطاع غزة، يوم أمس، صدى لدى وسائل اإلعالم.  لم يوق ع حضور وفد دبلوماسي :غزة

وعلى العكس، كان دخول القنصل األلماني الجديد في األراضي الفلسطينية، بيتر بيرفيرت، الذي بدأ 
عمله الدبلوماسي بزيارة غزة وهو نفسه الذي زارها مع وزير الخارجية فرانك شتاينماير في أواخر أيار 

ال رابط محددًا بين هذه الزيارة والحديث عن ممر مائي يربط غزة بقبرص، فإنه الماضي. وبرغم أنه 
 ليس مستغربًا زيارة القنصل األلماني بالتزامن مع دخول الوفد البولندي في هذا التوقيت.

 الزيارة اعتيادية، وشملت مقار وكالة الغوث عن أنَّ  "األخبار"مصادر فلسطينية تحدثت إلى 
، لكنه "حماس"صل إليه ملف إعمار القطاع. وأكدت المصادر أن الوفد لم يلتق واالطالع على ما و 

استفسر من شخصيات عن األشخاص المؤثرين في الحركة، كما سألوا عن عقلية بعض األسرى 
المحررين، أمثال روحي مشتهى الذي يقال إنه أصبح مسؤول ملف األسرى في الحركة. المتحدث 

ء البطة، أكد، أيضًا، أن حركته لم تلتق أي وفود دخلت غزة أمس، ، عال«لجنة فك الحصار»باسم 
الزيارة قد تحمل دوافع مختلفة  ح إلى أنَّ لكنه أشار إلى أن هؤالء اعتادوا تنفيذ زيارات دورية. ولمَّ 

غاثية... وربما منها جانب سياسي.  اقتصادية وا 

 20/8/2015األخبار، بيروت، 
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 يعة: تدريجياًّ نحو القطوعباسحماس  .51

 عدنان أبو عامر
يتزايد توّتر العالقات بين فتح وحماس يومًا بعد يوم، في ضوء سلسلة اإلجراءات األمنّية التي تقوم 
بها السلطة الفلسطينّية في الضّفة الغربّية منذ أوائل تّموز/يوليو ضّد نشطاء حماس كاالعتقاالت 

طيرة ضّد الرئيس الفلسطينّي واالستدعاءات، فيما شّنت حماس أوائل آب/أغسطس تصريحات خ
 محمود عّباس.

 
 التعديل الوزاريّ 

آب/أغسطس، في لقاء تلفزيوني له  12استبعد عضو المكتب السياسّي لحماس محمود الزّهار في 
على قناة الجزيرة، إجراء مصالحة بين من يحارب إسرائيل، قاصدًا حماس، ومن يتعاون معها، في 

ن لم يذكر فت  ح وحماس باالسم، معتبرًا أّن عّباس سيخسر أّي انتخابات مقبلة.إشارة إلى فتح، وا 
آب/أغسطس، على قناة األقصى، أّن "عّباس بات عبئًا على الشعب الفلسطينّي"،  4وأّكد الزّهار في 

 ودعا الفلسطينّيين إلى النزول إلى الشارع للمطالبة برحيله، حيث أّنه آن األوان لـلتخّلص منه سياسّيًا.
 31نائب رئيس المكتب السياسّي لحماس موسى أبو مرزوق في صفحته على الـ"فايسبوك في واّتهم 

تّموز/يوليو، عّباس باتّباع سياسة التفّرد في اّتخاذ القرارات، مّما تسّبب باألزمة الفلسطينّية الناشئة 
السلطة عن عدم تحقق المصالحة بين فتح وحماس، معتبرًا أّنه ينفرد بمنّظمة التحرير، وفتح و 
 الفلسطينّية، ومن يعارضه يطرده من هذه المؤّسسات، ولذلك ال أحد يجرؤ على الكالم ضّده.

وجاءت الهجمة اإلعالمّية التي تعّرض إليها عّباس من حماس عقب إجرائه تعدياًل وزارّيًا على 
حة في تّموز/يوليو، من دون االتّفاق مع حماس، كما نّص اتّفاق المصال 30حكومة التوافق في 

، الذي جاءت حكومة التوافق نتيجة له، وأكد االتفاق على أال تقوم فتح وحماس 2014أبريل/نيسان 
بإحداث أي تغيير أو تعديل في الحكومة إال باتفاقهما معًا، وعدم قيام أي منهما بأي خطوات 

 انفرادية.
وزارّي جعل الحكومة وقال المتحّدث باسم حماس سامي أبو زهري لـ"المونيتور" إّن "التعديل ال

الفلسطينّية حكومة انفصالّية، ألّن التعديل غير دستورّي وخارج عن التوافق، وحماس لن تعترف 
 بالتعديالت المنفردة".

آب/أغسطس، ومن بينها حماس والجهاد اإلسالمّي وحركة  1ورفضت الفصائل الفلسطينّية في 
رادّية التي قام بها عّباس بإجراء التعديل األحرار، خالل مؤتمر صحفي ما اعتبرته الخطوة االنف
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الوزارّي، ووصفته باالنقالب على المصالحة، والتكريس لالنقسام، وأّنه يعكس التفّرد الذي يمارسه 
صراره على سياسة اإلقصاء والتهميش.  عّباس، وا 

المصالحة يبدو من الواضح أّن التعديل الوزارّي الذي أقدم عليه عّباس جعل من غير الممكن إنجاح 
بين فتح وحماس، ووضع مصاعب إضافّية عليهما لطّي صفحة االنقسام. وقد كان في إمكان عّباس 
التشاور مع حماس في هذا التعديل الوزارّي الطفيف، من دون الحاجة إلى تجاوزها، وتصّرفه كما لو 

 كانت الحكومة تابعة له، على الرغم من أّنها أتت نتيجة توافقه مع حماس.
 

 بل غزّةمستق
وقد شّنت فتح من جّهتها هجومًا إعالمّيًا قوّيًا على حماس في األّيام األولى من آب/أغسطس بعد 

سرائيل، لرفع الحصار عن غّزة.  تزايد التسريبات عن قرب إعالن اتّفاق التهدئة بين حماس وا 
هللا، مفاوضات  تّموز/يوليو خالل اجتماع المجلس االستشارّي لفتح في رام 23فقد هاجم عّباس في 

سرائيل، ووصفها بـ"المشاريع المشبوهة"، ألّنها تقيم دولة موّقتة في  التهدئة غير المباشرة بين حماس وا 
 غّزة، وتفصل القطاع عن باقي األراضي الفلسطينّية.

ولذلك، دعا القيادّي في حماس ورئيس لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان في المجلس التشريعّي يحيى 
يث إلى "المونيتور" إلى ما أسماه "القطيعة الكاملة مع عّباس ونهجه السياسّي، واعتبار موسى في حد

طالق حوار فلسطينّي جماعّي حول  الفلسطينّيين قطاع غّزة أرضًا محّررة من االحتالل اإلسرائيلّي، وا 
ة جديدة وثيقة وطنّية تعرض على استفتاء شعبّي، لتحديد مصير السلطة الفلسطينّية، واختيار قياد

 للشعب الفلسطينّي".
ن لم  وكما يبدو، فإّن حماس ماضية في اتّفاق التهدئة مع إسرائيل من دون انتظار موافقة عّباس، وا 

آب/أغسطس في غّزة اجتماعًا طارئًا برئاسة عضو مكتبها  12تصّرح بذلك رسمّيًا. وقد عقدت في 
في آخر ما توصلت إليه جهود أطراف  السياسّي عماد العلمي، لمعظم القوى الفلسطينّية، للبحث

إقليمية ودولية للتوصل لتهدئة مع إسرائيل، دون وجود مبادرة رسمية حتى اآلن قدمتها حماس 
 آب/أغسطس بيانًا قاسيًا ضّد حماس وضّد اتّفاق التهدئة. 16للفصائل، فيما أصدرت فتح في 

اق التهدئة اآلخذ بالتبلور بين حماس ربما ما يزيد من غضب فتح أّنها ترى نفسها خارج تفاصيل اتّف
سرائيل، عبر قطر وتركيا ومبعوث الرباعّية الدولّية السابق توني بلير، وتعتقد أّن حماس تجاوزتها  وا 
عملّيًا، واكتفت بمشاوراتها مع الفصائل الفلسطينّية في غّزة، كما أعلن ذلك أسامة القواسمي الناطق 

آب/أغسطس، مّما يزيد من عزلة عّباس، ويبعد من إمكان عودة  15باسم فتح في الضفة الغربية يوم 
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غّزة إلى سيطرة السلطة الفلسطينّية، وهو ما يقّلل من تأثير فتح على الساحة الفلسطينّية، وقد يرفع 
 أسهم حماس.

لم يقتصر التوّتر بين حماس وفتح على التصريحات اإلعالمّية، بل تزامن مع استمرار السلطة 
في اعتقاالت كوادر حماس في الضّفة، حيث طالت المئات منها، منذ أوائل تّموز/يوليو الفلسطينّية 

الماضي، وتخّللتها عملّيات تعذيب لعناصر حماس وفقًا لبيان لجنة أهالي المعتقلين السياسّيين في 
 آب/أغسطس. 16الضّفة الغربّية في 

لمجلس التشريعّي إسماعيل األشقر في وأدان القيادّي في حماس ورئيس لجنة الداخلّية واألمن في ا
لقاء مع "المونيتور" ما وصفه بـ"حملة االعتقاالت السياسّية الشرسة التي شّنتها األجهزة األمنّية في 
الضّفة الغربّية في حّق عناصر حماس، ألّنها تتسّبب بالتدهور الحاصل في العالقات الوطنّية 

 اس يتحّمل التبعات الخطيرة جّراء هذه االعتقاالت".الفلسطينّية الداخلّية"، معتبرًا أّن "عبّ 
 29دفعت االعتقاالت السياسّية لعناصر حماس في الضّفة الغربّية، المجلس التشريعّي في غّزة في 

تّموز/يوليو إلى عقد جلسة خاّصة في مقر المجلس التشريعي بغزة لمناقشة هذه االعتقاالت حضرها 
 "المونيتور".

ل لرئيس المجلس التشريعّي أحمد بحر في لقاء مع "المونيتور"، عقب انعقاد جلسة ونّدد النائب األوّ 
المجلس التشريعي، بما وصفه "سياسة االعتقال السياسّي التي تمارسها أجهزة السلطة في الضّفة ضّد 
نشطاء حماس، باعتبارها سياسة ال وطنّية وال أخالقّية، وتأتي في سياق التنسيق األمنّي وخدمة 

 حتالل اإلسرائيلّي".اال
أخيرًا... يبدو ملفتًا أّن السؤال األكثر رواجًا على الساحة الفلسطينّية في األّيام األخيرة يتعّلق بمصير 
سرائيل في غّزة، أكثر من االستفسار عن مصير المصالحة بين فتح  مباحثات التهدئة بين حماس وا 

لتهدئة على التوّصل إليها، في حين سادت وحماس، ألّن هناك كما يبدو نوايا جاّدة من طرفي ا
 سياسة المماطلة والتسويف في اتّفاق المصالحة.

 19/8/2015المونيتور، 
 

 حالً  يريدونالناس  .52
 طالل عوكل

سرائيلبين حركة حماس  "صفقة محتملة"ال يتوقف االهتمام والسؤال عن   أنعلى الرغم من  وا 
غير مباشرة مع  أومفاوضات مباشرة  أووساطات  يةأبنيامين نتنياهو قد نفى على نحو قاطع وجود 

 حركة حماس.
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نتنياهو سيد ومعلم الكذب والكذابين، ولكن ليس ما هو معروف عنه، ما ينفي او يؤكد مثل  أنمعلوم 
من أهله واتباعه، وكتابه المدافعين عنه والمفسرين لما يصدر  أنهذه الوساطات والمفاوضات، ذلك 

 في الخطأ حين يستغرق في شرح ما صدر عن سيد الكذب.عنه، سرعان ما أن يقع 
إسرائيل  إن، بالقول اإلنكارفي تفسير تصريح نتنياهو المذكور، يشرح داني روبنشتاين أسباب هذا 

مطمئنة لحالة الهدوء  أنهامثل هذا االتفاق، طالما  إلىليست مضطرة وال هي في حاجة للتوصل 
إسرائيل في حال موافقتها على مثل هذا االتفاق  أنة، ويضيف التي تسود الحدود، بعد الحرب األخير 

 فإن األمر يتصل بمعالجة األوضاع اإلنسانية التي يعاني منها سكان القطاع.
نماأمنية،  أوهذا يعني ان إسرائيل غير مهتمة باتفاق كهذا ألسباب سياسية   فألسبابحصل  إن وا 

، ومسجلة ضمن هذا إرهابيةمنظمة تعتبرها إنسانية قد تضطرها لتجاوز محاذير التعامل مع 
 التصنيف لدى الواليات المتحدة، وحتى لدى الوسطاء األوروبيين.

من يرتكب جرائم حرب بحق  أنيشرح أكاذيبه، ذلك  أوكاذب نتنياهو، وكاذب كل من يسوق 
ئيل سياسي الفلسطينيين، يكون قد فقد الحد األدنى من األخالقيات اإلنسانية، األمر بالنسبة إلسرا

وتعميق  إبقاءتعمل لتنفيذ مخطط فرض دولة غزة، ما يستدعي  أنهااستراتيجي بالدرجة األولى، ذلك 
إبرام اتفاق كالذي يجري الحديث عنه  أناالنقسام الفلسطيني وتأجيج التناقضات بينهم، تعتقد إسرائيل 

ل قطاع غزة آمنا ، سيجعاألنفاقمع حركة حماس، بشرط التخلص من األسلحة الموجودة ومن 
 لبعض الوقت. إعالنهاالبنى التحتية للدولة، حتى لو تأخر  إلقامةبالنسبة لها، وسيوفر الظروف 

 أوحواالتكتيك التفاوضي، فقد يكون الوسطاء  إطارنفي بنيامين نتنياهو يندرج في  أنمن الواضح 
عن حفر األنفاق وعن  ممكنًا، عند حد موافقتها على التوقف أصبحاالتفاق قد  أنلحركة حماس 

طرق اإلمداد الخارجية متوقفة. مثل هذه اإليحاءات، قد تكون وراء  أنتصنيع السالح محليا، طالما 
بقرب التوصل  وأحيانابقرب الفرج،  حماس تبشرالتصريحات التي صدرت عن مسؤولين من حركة 

يادي من حماس من لم تكن مثل هذه التصريحات كافية فإن الحديث عن سفر وفد ق إنالتفاق. 
توفير الفرصة الجتماع موسع للمكتب السياسي للبحث في  إطاريندرج في  إنماخالل معبر رفح 
 الرئيسية. أفكاره أومشروع االتفاق 

، تكون فرص سفر الوفد قد اقفلها عدم موافقة مصر على مساء األربعاءحتى كتابة هذه السطور 
مع فكرة االتفاق،  إيجابيااإلسرائيلي، بأن مصر تتعامل  االدعاء أيضامروره عبر أراضيها، ما ينفي 

 أنال نريد ان نمضي في تحليل أبعاد ومخاطر اتفاق كهذا بدون توافق وطني، من غير المتوقع 
 ، وليس فقط حركة فتح.أخرىيتوفر لحركة حماس بما في ذلك من قبل فصائل مقاومة 
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ثل هذا االتفاق في حال حصوله، وبعضها الفصائل كلها تقريبا، عبرت عن مخاوفها ورفضها لم
جميعًا لم تقدم الجواب على األسئلة الموجعة  أنهاذهب بعيدا في كيل االتهامات لحركة حماس، غير 

 التي يطرحها سكان قطاع غزة.
لن تقبل  أنهااتفاق، ذلك  إلىمن وجهة نظري فإن إسرائيل هي من سيعطل إمكانية التوصل 

ضمانات أطراف أخرى، فيما يتعلق بالسالح واألنفاق  أوزامات الورقية، التعهدات الشفهية وااللت
 وكتائب المقاومة، وهنا تكمن عقدة النجار.

منها للمخاطر  إدراكاحركة حماس هي األخرى ال تقبل وال تستطيع قبول شرط نزع األسلحة، وذلك 
 ليها.العملية والسياسية التي تترتب عن مثل هذا القرار، والذي يشكل خطرا ع

يقدم عليها إجابات مقنعة  أناتفاق  أيقضايا كثيرة، في جوهر األهداف، ال يستطيع  إذنثمة 
للطرفين بما يسمح بالتوصل التفاق، هذا عدا عن التفاصيل الكثيرة المتعلقة بكل بند من بنود االتفاق 

 الذي يجري الحديث عنه.
 أخرىحرب  إلىيحتاج  إنمالتنفيذ مخططاتها، مثل هذا االتفاق، الذي تحتاجه إسرائيل  أنأراهن على 

استنزاف وتدمير القسم األكبر من قدراتها  أوقد تكون األخيرة، تستهدف نرع أسنان وأظافر المقاومة، 
 القتالية، وتلك الحرب ستكون الوسيلة المناسبة لتمرير اتفاق وفرض دولة غزة.

من دماء، وولدته من مآس، قد أصبحت الحرب السابقة، على كل ما خلفته من دماء، وما سفكته 
خلف األحداث وهي وما خلفته ال تصلح كبضاعة للمساومة. في كل الحاالت على من يرفض 

يكتفي هؤالء  أنيقدم حلواًل لسكان قطاع غزة، ال  أنكمنجز، ومن يوافق عليه  أوكفكرة  "االتفاق"
ال فإنهم بالنسبة للناس موضع ات يفعل شيئًا  أنهام. ومن يرفض عليه بالرفض وتوجيه االتهامات وا 

يتحدث من موقع المسؤولية  أنملموسًا لمنع مثل هذا االتفاق واال كان متواطئًا ومتخاذال وال يحق له 
 عن الشعب والقضية.

 20/8/2015، األيام، رام هللا
 

 .. شريكنا الجديد!"حماس" .53
 تسفي برئيل

ميناء في غزة أم أن هذا حلم؟ تقول تركيا: أم ال؟ هل سيكون هناك  "حماس"هل توجد مفاوضات مع 
 . "االتفاق الشامل إلىنحن ذاهبون "

دولة مستقلة في  إقامةبمحاولة  "حماس"عن نقاشات مكثفة، تتهم السلطة الفلسطينية  "حماس"تتحدث 
سرائيل؟ هي كالعادة تنفي تماما.  ال توجد مباحثات مباشرة، ال توجد "غزة بتشجيع من إسرائيل، وا 
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، هذا ما أعلنه مكتب رئيس "، وال توجد مباحثات بوساطة وسطاءأخرىثات بوساطة دول مباح
 الحكومة.

لم تكن هناك اتصاالت في هذه اللحظة، فهذا ال يعني أنه لم تكن  إذايجب أال نتأثر بهذا النفي. ألنه 
اح جلعاد سر  إطالقالمفاوضات خول  أثناءاتصاالت، أو أنه لن تكون اتصاالت. نفي كهذا سمعناه 

 التهدئة على أنواعها، ويشمل ذلك السائدة اآلن، لم تهبط من الالمكان. أيضا، شاليط
، بل المطلوب االنبهار من "حماس"المفاوضات مع  إنكار إلىبشكل ظاهري ليس فقط أنه ال حاجة 

 وجودها والعمل على تقدمها. 
حة وسياسة الحكومة الحالية. النار على المدى البعيد ستخدم مصل إلطالقمفاوضات تشمل وقفا 

، واالعتراف بالدولة الفلسطينية أو منح الحقوق "المناطق"بناء الميناء في غزة ال يلزم باالنسحاب من 
 مليون من سكان القطاع.  1.8لـ 

، وال باإلجماعالذي تؤيده الحكومة  "السالم االقتصادي"االقتصادي في القطاع يناقض  اإلصالح
 موشيه كحلون. سيما وزير المالية،

يدفع الجيش اإلسرائيلي منذ زمن باتجاه تخفيف الحصار عن غزة وزيادة كمية البضائع التي تدخل 
 القطاع، ورأيه مقبول.  إلى

 ، فقد أثبتت قدرتها على كبح قصف إسرائيل. اإلرهابفي امتحان  "حماس"وقد نجحت 
 "اإلرهابأوكار "ا على القضاء على الصواريخ من التنظيمات المتمردة عملت فور  إطالقوعندما تم 

 الداخلي لديها.
أيضا، فهي تضطر  اإليديولوجيةنفسها في وضع سيئ من الناحية  اإلسالميةتجد حركة المقاومة 

للحفاظ على الهدوء في الحدود بينها وبين إسرائيل والسعي وراء مصر، التي تحارب الحركة األم، 
 المسلمين.  اإلخوان

 وجدت فرصة تاريخية، صفقة مجنونة ثمنها صفر، يجب أن نجري ونخطف. أمام أعين إسرائيل
استنتاج أنه ال فائدة من تحريك  إلىال توجد حدود للسخرية، ففي حين أن محمود عباس توصل 

 فجأة شريكًا جديًا.  "حماس"العملية السياسية مع حكومة نتنياهو، تبدو 
ذا صحيحة، فان إسرائيل تستطيع  األولفي تشرين  إيرانكانت األنباء حول نوايا عباس زيارة  وا 

على أن عباس ليس شريكا،  –ذلك  إلىوكأنها كانت بحاجة  –التلويح بهذه الزيارة كبرهان نهائي 
كالصديقة، بالتحديد على خلفية انفصالها  "حماس"وسيكون تأبينه سياسيا أمرًا مضمونًا. حينها ستبدو 

 وتقربها من السعودية. إيرانعن 
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درجة حصولنا على شريك كما نريده. تبقى  إلىالّشرك، إذًا؟  من غير المعقول أن حظنا تحسن أين 
 ال تمثل الشعب الفلسطيني. "حماس"مشكلة صغيرة هي أن 

التوقيع على اتفاق سياسي مع إسرائيل فليس  –وهي تعارض ذلك بشدة  – "حماس"وحتى لو أرادت 
لن  "حماس". اتفاق مباشر أو غير مباشر أو منحرف مع لها أية صالحية جماهيرية أو سياسية لذلك

أو الحل لمكانة القدس، وهو  "المناطق"يحل المشكلة الفلسطينية، ولن يكون بديال عن االنسحاب من 
حد كبير سيكون شبيها بقرار االنسحاب من غزة. ألن االنسحاب الذي كان ضروريا ومبررا  إلى

غزة مقابل الضفة "لضفة الغربية والقدس عن طاولة المفاوضات. إبعاد مستقبل ا إلىأمنيا، كان يرمي 
 ، قال شارون في حينه. "والقدس

قامةإعمار غزة  الميناء مقابل المستوطنات الدائمة، هذا ما يؤمن به اآلن مؤيدو التفاوض مع  وا 
 ."حماس"

مصلحة  جيد لحكومة إسرائيل، لكنه ال يعني بالضرورة "حماس"الخدعة تتكرر. فاالتفاق مع 
 .إسرائيلية

 "هآرتس"
 20/8/2015، األيام، رام هللا

 
 كي ت فاجئ لحماسفرصة  .54

 عميره هاس
، وهي تحب مفاجأة إسرائيل، ال سيما في المجال تفاجئحماس التي أثبتت أنها تعرف كيف 

السخاء الخاص في موضوع  إظهار: يمكنها لتفاجئالعسكري والدعائي، توجد لها فرصة جديدة 
مفقود أبرا منغيستو. حماس تستطيع التمييز بين موقفها ومطالبها من حكومة إسرائيل وبين المعتقل ال

معاملتها لعائلة األسير المتألمة. بداية وكتعبير عن التضامن مع الجمهور المقموع، تستطيع حماس 
ن تقديم المعلومات عن الشاب ووضعه الصحي، على أمل أن يكون أبرا حيًا. والسخاء يمكن أن يكو 

 األداة التي من خاللها يمكن مقاومة االحتالل.
أسره كانت جيدة. فحماس كانت تدرك أن الجندي في األسر  أثناء شاليطمعروف أن معاملة جلعاد 

لم يقوموا بتعذيبه ولم يصبوا عليه جام غضبهم  أشخاصهو ذخر لها، لهذا اهتمت بتسليمه إلى 
ن معاملة منغيستو بالمثل إذا كان على قيد الحياة مع بشعبهم. نأمل أن تكو  إسرائيلبسبب ما فعلته 

مراعاة صعوباته الخاصة. حماس تستطيع توفير فترة طويلة من التعذيب النفسي للعائلة واطالعها 
 على جزء من المعلومات.
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أكثر من أي أحد آخر. حماس  اإلسرائيليوالنظام  لإلسرائيليينالفلسطينيون يعرفون الجوانب الفظيعة 
منذ عام  اإلسرائيليمن أناس عانوا من القمع  أيضاب سلطة وتحب السيطرة، لكنها تتكون هي حز 

كبير في أن يكون الرد بالمثل، لكن الرد بالعين لن ُيعلم اإلسرائيليين أي شيء عن  اإلغراء. 1948
 معاكسة. حماس أثبتت أخرىتجربة طريقة  وباإلمكانقمعهم، التي أثبتت أنها لن تغير سياستها. 

أكثر من مرة أنها تختص وتهتم بما يحدث في المجتمع اإلسرائيلي، وهذه فرصة لتطوير هذه المعرفة 
هم مجموعة مضطهدة في الدولة التي جاءت  أثيوبيوترجمتها إلى فعل ميداني. اليهود من أصل 

انت بهم إلى هنا لتقوية الشرعية الدينية لوجودها، والفرضية تقول إنه لو لم يكن شاب أسود لك
سراحه. إذا كان هذا صحيحا أم ال، فان حماس تستطيع  إلطالقإسرائيل تصرفت بتصميم أكبر 

 استخدام هذه الفرضية لمراعاة الوضع الصعب لعائلة منغيستو.
يمكن لحماس أن تستخدم حقيقة أنه في إسرائيل توجد آذان صاغية لالدعاءات عن وجود عنصرية 

استخدام التمييز  أيضاات يهودية غير متنفذة. ويمكنها داخل المجتمع اإلسرائيلي ضد مجموع
من معاملة  األثيوبيةالتصحيحي، وتقوية عائلة منغيستو من خالل المعلومات. وبالتالي منع الطائفة 

. فاذا شاليطسراح  إلطالقاألسرى الفلسطينيين وعائالتهم كأعداء لهم ـ مثلما فعل اللوبي القوي 
المفقود والذين يؤيدونهم في  األسيروعائلة  األثيوبيةان الطائفة حصلوا على معلومات دقيقة ف

 المجتمع يستطيعون تقديم طلبات أكثر وضوحا للحكومة.
لقد أظهرت حماس أكثر من مرة أنها تهتم بما يقولونه ويفكرون فيه في إسرائيل، وقد أعلن ممثلو 

لن توافق على أن يشكل  الحكومة أنه بخالف جثتي الجنديين في أيدي حماس، فان إسرائيل
المواطنون ورقة الضغط من اجل صفقة جديدة. هذه هي فرصة حماس للتشويش على المواقف 

أن  اإلسرائيليينالمسبقة للجمهور اإلسرائيلي، فهي يمكنها التوجه إلى العقل المباشر وأن تفرض على 
دها للتفاوض على من هم الجثث، وعدم استعدا إعادةيسألوا حكومتهم عن استعدادها للتفاوض على 

 أحياء وليسوا جنودًا.
 19/8/2015هآرتس 
 20/8/2015القدس العربي، لندن، 
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