
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 

  

  
 
 

 سيدة مقدسية وأطفال من الدخول 20اقتحام "األقصى" واعتقال فتاة ومنع 
 "األخبار": "طبخة" محمود عباس للسيطرة على منظمة التحرير وفتح

 يف... ال يقوم بخطـوات جـدية إال إذا كان مرغما  باراك: نتنياهو ضع
 اتفاق على وقف النار في مخّيم عين الحلوة

 محسن صالح يدعو الفلسطينيين إلى االنفتاح على أمريكا الالتينية

أبو مرزوق: استقالة أعضاء التنفيذية تعكس 
تفرد عباس بالقرار السياسي وحماس تسعى 

 لتثبيت وقف إطالق النار ال للتهدئة
 

 4 ... ص

 3674 24/8/2015 ثنيناإل



 
 
 
 

 

 2 ص                                               3674 العدد:         24/8/2015 اإلثنين التاريخ: 
  

  :الزيتونة أخبار
 6 محسن صالح يدعو الفلسطينيين إلى االنفتاح على أمريكا الالتينية  2.
 6 وخارجها ةفي تهجيرهم الثاني.. معاناة الفلسطينيين مضاعفة داخل سوري"تقرير لمركز الزيتونة":   3.

 
  السلطة:

 9 عشرة من أعضاء "التنفيذية" عباس: قدمت استقالتي ومعي تسعة أو  4.

 10 عريقات يصل القاهرة لبحث استقالة عباس  5.

 11 محمد الغول: استقالة عباس من تنفيذية المنظمة "مسرحية"  6.

 11 : إيران دولة جارة وشقيقة وتعترف بناعباس  7.

 12  فوريا   تستدعي تحركا   "األقصى" الخارجية الفلسطينية: اإلجراءات اإلسرائيلية ضدّ   8.

 12 محمود عباس للسيطرة على منظمة التحرير وفتح "طبخة" ":األخبار"  9.

 15 فلسطيني يمرون عبر رفح 6,000أكثر من  :سفارة فلسطين بالقاهرة  10.

 15 الحمد هللا يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف االنتهاكات  11.

 16 "المنظمة العربية لحقوق اإلنسان": التعذيب الوحشي لدى مخابرات السلطة مستمر  12.
 

  المقاومة:
 17 فصائل بغزة تستغرب قرارات اللجنة التنفيذية  13.
 17 حماس: إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية انقالب على اتفاق المصالحة  14.
 18 ونروا" لتقليص خدماتهااأل دائرة شؤون الالجئين في حركة حماس: ال مبررات لدى "  15.
 19 بجراحه بجباليا را  استشهاد قسامي متأث  16.
 19 اتفاق على وقف النار في مخّيم عين الحلوة  17.

 
  الكيان اإلسرائيلي:

 21  يوم على حكم نتنياهو لم تجلب سوى العار 100هيرتسوغ:   18.

 21 باراك: نتنياهو ضعيف... ال يقوم بخطـوات جـدية إال إذا كان مرغما    19.

 22 مفاوضات مع حماس واقتراح ببناء مطار وميناء بغّزة تحت رقابة الجيش اإلسرائيليّ ": ديعوت"ي  20.

 23 د الشماليةتبقي على حالة التأهب على الحدو  "إسرائيل"  21.

 24 تشديد الحراسة على ديختر بعد تعليق على األسير عالن  22.

 24 اإلسرائيلية يدعون لإلطعام القسري لألسرى المضربين ةمسؤولون في األكاديمي  23.

 25 يدعو لقتل الفلسطينيينإقبال إسرائيلي كبير على شراء كتاب   24.

 25 تراجع نمو االقتصاد اإلسرائيلي يدفع الشيكل إلى الهبوط مقابل الدوالر  25.

 26 الجيش اإلسرائيلي ينشر منظومة استطالع على الحدود الشمالية مع لبنان  26.
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  :األرض، الشعب
 26 مقدسية وأطفال من الدخولسيدة  20واعتقال فتاة ومنع " األقصى"اقتحام   27.
 27 أعوام"حديقة مؤقتة" لمدة خمسة  إقامةقرار بلدية االحتالل في القدس  يدينحنا عيسى   28.
 27 تهمة إصابة ثالثة إسرائيليين جراء إلقاء زجاجات حارقةاعتقال تسعة فلسطينيين ب :القدس  29.
 27 الجدار الفاصل إصابة عشرات الفلسطينيين باالختناق خالل اعتصام ضدّ  :بيت جاال  30.
 28 حرب فلسطينية شعبية على المستوطنين وسرقة األراضينابلس:   31.
 29 لوقف تهويد بيت البركة إجراءاتوليد عساف:   32.
 29 استمالك السلطة أراضي الضفة بالجبر: وجٌه آخر لالستيطان: "سند"مشروع   33.
 30 ومنشأة بالضفة منزال   63هدمت  "إسرائيل"أمنستي:   34.
 30 عن منازلهم خالل آب فلسطينيا   167مركز: االحتالل شّرد   35.
 31 الحسينيةمخيم دمشق سمحت لموالين بالعودة إلى : مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية  36.
 31 السلطة يعتصمون أمام "النجاح" أهالي الطالب المعتقلين لدى  37.
 32 الصفقة المقبلة.. أسلوب الشاباك البتزاز األسرى: "إعالم األسرى"  38.
 32 األسير عالن بكامل عافيته واالحتالل يمنعه من الخروج من مستشفى "برزيالي"  39.
 32 يتدارسون الشروع بخطوات احتجاجية أسرى صفقة "شاليط"  40.
 33 األسرى اإلداريون يشرعون ببرنامج احتجاجي  41.
 33 مطالب بتنظيم انتخابات لنقابة الصحفيين الفلسطينيين  42.
 34 1948فلسطينيي ر الجريمة بين انتشا  43.
 34 عام على العدوان والغزيون يعيشون بين األنقاض ":نيويورك تايمز"  44.
 35 المنظمات غير الحكومية بفلسطين صندوق مغلق  45.

 
  : اقتصاد

 36 %7.7ائع في البنوك الفلسطينية بنسبة ارتفاع الود  46.
 

  : ثقافة
 37 اإلقامة في الالإقامة… ربعي المدهون يقبض على المأساة الفلسطينية  47.
 37 لبنان: مسابقة للهواة اليافعين في المخيمات الفلسطينية  48.

 
  : مصر
 38 عناصر القّسام المختطفين في سيناء في عهدة المخابرات الحربية: فريق مصرّي متقاعد  49.

 
  األردن: 

 38 : الدولة الفلسطينية مصلحة وطنية أردنية عليااألردني وزير الخارجية  50.

 39 ردنية تدين االعتداءات اإلسرائيليةاأل اللجنة التنسيقية للهيئات   51.
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   لبنان:
 39 موقع إسرائيلي: حزب هللا يكثف محاوالته لتجنيد نشطاء بالضفة  52.

 
  عربي، إسالمي:

 41 من العراقيأتي  "إسرائيل"من نفط  75%تكشف:  "فايننشال تايمز"  53.
 

  دولي:
 41 "إسرائيلـ"نقابات ومنظمات برازيلية ترفض ترشيح المستوطن داني ديان سفيرا  ل  54.
 42 االستثنائية بدون راتب ونروا تقرر تجميد قرار اإلجازةاأل   55.

 
  حوارات ومقاالت:

 43 مدين أبوفريح وأخطاره... حول اتفاق التهدئة في غزة  خالد مشعل لألخرسالة مفتوحة   56.

 45 منير شفيق... حول الصراع الفلسطيني ضد المشروع الصهيوني  57.

 48 د. فايز أبو شمالة"... خالد مشعل"يرفض تهدئة " يعلون"  58.

 49 حلمي موسى... ريد المواقف اإلسرائيلية على الجبهاتتسخين وتب  59.

 51 في يسخاروفآ... تصاعد عمليات الطعن والدهس  60.
 

 54 :صورة
*** 

 
حماس تسعى لتثبيت و  مرزوق: استقالة أعضاء التنفيذية تعكس تفرد عباس بالقرار السياسي أبو .1

 طالق النار ال للتهدئةوقف إ
قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، موسى أبو مرزوق، إن تقديم 
أعضاء اللجنة التنفيذية استقالتهم مساء أمس السبت، يهدف إلى إتاحة الفرصة لرئيس السلطة 

 محمود عباس لتشكيل اللجنة من جديد للتفرد في القرار السياسي.
مرزوق خالل لقاء تلفزيوني، أمس السبت، إن عباس أراد من وراء استقالة أعضاء وأضاف أبو 

التنفيذية دعوة المجلس الوطني الفلسطيني لالنعقاد، النتخاب لجنة تنفيذية جديدة خالية من كل 
 المعارضين له، وعلى رأسهم ياسر عبد ربه.

اإلطار القيادي المؤقت إلعادة ولفت إلى أن من يتصرف هذا التصرف بالتأكيد ال يمكن أن يدعو 
 تشكيل المنظمة، على أسس ديمقراطية لتشمل الجهاد اإلسالمي وحماس.
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 حادث االختطاف
وشدد أبو مرزوق على أن حادث اختطاف أربعة فلسطينيين في سيناء كسر كل األعراف 

 كوك.الدبلوماسية واألمنية للدولة المصرية، مبينًا أن المعلومات حول الحادث تثير الش
وحّمل السلطات المصرية مسؤولية الحادث وأمن وسالمة المختطفين، مشيرًا إلى أن الحركة تحدثت 
مع األجهزة األمنية المصرية حول الحادث، منبهًا إلى أن العالقات كانت قد تحسنت مع السلطات 
المصرية، إلى أن جاء حادث االختطاف، وتحريض اإلعالم المصري على حماس وصل إلى 

وأشار نائب رئيس المكتب السياسي للحركة إلى أن األسماء التي زج بها القضاء المصري  اه.أقص
في أحكامه يعد أمرًا غير مبرر، وهي مخالفة لألعراف والقوانين الدولية، مطالبًا الجانب المصري بأن 

در كما أكد أن حركة حماس لم تتدخل في الشأن المصري على اإلطالق، وأنها تق يراجع نفسه.
 مصر ومكانتها.

 
 تثبيث وقف إطالق النار

وحول الحديث عن االتصاالت واللقاءات بشأن وقف إطالق النار نّوه أبو مرزوق إلى أن قطاع غزة 
وقال: إنه غير مطروح  ذاهب نحو تثبيت وقف إطالق النار، وليس لتهدئة قصيرة أو طويلة األمد.

بيت لوقف إطالق النار، مؤكدًا أن المقاومة تحافظ عليه لدينا أّي تهدئة قصيرة أو طويلة األمد، بل تث
 ما حافظ عليه االحتالل، والحفاظ على وقفه ليس ضعفًا، وقادرون على المقاومة.

كما اتهم أبو مرزوق حركة فتح بتجاوزها الحدود في الحديث حول لقاء الحركة بمبعوث الرباعية 
لمن يتحدث عن الحل في قطاع غزة، وهي السابق توني بلير، مبينًا أن حماس وضعت شروطًا 

يجاد رابط جغرافي بين القدس وقطاع غزة، وعدم المطالبة بثمن سياسي  تفعيل الحوار الوطني، وا 
 للحل الذي يجب أن يكون إنسانيًا.

وفي ملف اإلعمار، نوه إلى أنه يتقدم ببطء شديد، شاكرًا دولة قطر على دورها في هذا الملف 
 يدة التي أولته اهتمامًا كبيرًا.وكونها الدولة الوح

منزل حتى اآلن  800وأوضح أن قطر أرسلت سفيرها إلى قطاع غزة، وعملت على بناء أكثر من 
 ورصف أطول طريقين في القطاع.

 23/8/2015، موقع حركة حماس
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 محسن صالح يدعو الفلسطينيين إلى االنفتاح على أمريكا الالتينية .2
الزيتوندددة للدراسدددات واالستشدددارات" فدددي لبندددان الددددكتور محسدددن صدددالح، دعدددا مددددير عدددام "مركدددز  :لنددددن

القيادات السياسية الفلسطينية عامة، وقيادات المقاومة علدى وجده خدال إلدى مزيدد مدن االنفتداح علدى 
 دول أمريكا الالتينية، واستثمار المناخ السياسي واالجتماعي والنقابي المؤيد للقضية الفلسطينية.

يحات لدد"قدس بددرس"، علدى هددامك مشداركته فددي نددوة دوليددة نظمهدا معهددد "ميدددل وأكدد صددالح فدي تصددر 
إيست مونيتور للبحوث" في لندن، تناولت العالقة بين فلسطين ودول أمريكا الالتينية، أن دول أمريكا 

إلدددى "حجدددم التأييدددد والتعددداطف الدددذي تلقددداه القضدددية  للقضدددية الفلسدددطينية، مشددديراً  الالتينيدددة تمثدددل دعمددداً 
ينية فددي دول أمريكددا الالتينيددة ... ومددن شددأنه تقددديم الدددعم للجهددود الفلسددطينية علددى المسددتو  الفلسددط
 الدولي".

بالشكل الكدافي،  إال أنه استدرك بالقول "ولألسف الشديد فإن هذا التأييد لم يتم االستفادة منه فلسطينياً 
أن تعمدل علدى تفدادي هدذا  وهو أمر يستوجب من مختلدف القيدادات الفلسدطينية وال سديما مدن المقاومدة

التقصددددير وتمتددددين العالقددددات الفلسددددطينية مددددع قيددددادات دول أمريكددددا الالتينيددددة، الددددذين يعددددارض أغلددددبهم 
 االحتالل ويقف إلى جانب قضيتنا".

نددوة دوليدة حدول  22/8السبت  يوموكان "معهد ميدل إيست مونيتور للبحوث" في لندن، قد استضاف 
ا الالتينية، حضرها عدد من الباحثين الفلسطينيين والبريطدانيين ومدن العالقة بين فلسطين ودول أمريك

 دول أمريكا الالتينية.
 23/8/2015قدس برس، 

 
 وخارجها  ةفي تهجيرهم الثاني.. معاناة الفلسطينيين مضاعفة داخل سوري": الزيتونة"تقرير لمركز  .3

الحرب في سورية إلى دول تتضاعف معاناة الفلسطينيين الهاربين من : كارولين عاكوم -بيروت
الجوار العربية أو إلى مناطق في الداخل قد تكون أكثر أمنا؛ فهم من جهة ال يعاملون على أنهم 
نازحين على غرار السوريين، وال توفر أو تؤمن لهم السلطات ما يحصل عليه مواطنوهم الذين 

ن قرروا الهجرة إلى أورو  با فكانوا فريسة للمهربين وتجار سبقوهم إلى اللجوء من فلسطين المحتلة، وا 
 البشر مقابل مبالغ طائلة ورحالت غير محسومة النتائج.

"، ملقيا الضوء لدراسات واالستشاراتلهذا الواقع كان واضحا ومفصال في تقرير أصدره "مركز الزيتونة 
 على واقع الفلسطينيين الذين كانوا مسجلين لد  وكالة الد"أونروا" في سورية والذين يبلغ عددهم نحو

 في المائة(. 80ألف الجئ، بحيث تتركز الكتلة األكبر منهم في العاصمة دمشق وريفها )نحو  560
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وفي حين يعرض التقرير المعاناة التي تالحق الفلسطينيين في تهجيرهم الثاني، يلفت إلى ظروفهم 
لسورية التي كانت تعد أفضل من مواطنيهم في بعض الدول العربية، ال سيما لجهة قيام الحكومة ا

بقوننة الوجود الفلسطيني منذ بداية اللجوء، وفتح مجال االندماج في المجتمع السوري على كل 
 األصعدة ومعاملتهم معاملة السوريين مع احتفاظهم بجنسيتهم.

لكن هذا الوضع تغير بعد ذلك، وتحديدا منذ بدء االحتجاجات في درعا واتهام الحكومة السورية لهم 
بدأوا يتعرضون كغيرهم من السوريين لتأثيراتها المدمرة على نسيج مجتمعهم،  بعالقتهم بها، حيث

وعلى مختلف أوجه حياتهم اليومية، خصوًصا في المخيمات، مما اضطرهم إما إلى النزوح داخل 
سورية أو إلى الهجرة خارجها. ومن اختار األخيرة تعرض للمعاناة والتمييز في البلدان التي لجأ 

ن ولبنان وتركيا ومصر وليبيا وغيرها. وغامر بعضهم بحياته وحياة أطفاله في قوارب إليها، كاألرد
 الموت وعلى المعابر الدولية، بحثًا عن حياة آمنة.

، عدد الالجئين الفلسطينيين الذين نزحوا داخلًيا 2015وقدرت وكالة الد"أونروا"، في فبراير )شباط( 
في  90ا وحلب وحمل والالذقية وحماه، ويحتاج ألف الجئ توزعوا بين دمشق ودرع 280بنحو 

 المائة منهم إلى المساعدة العاجلة.
قاسم، الباحث في "مركز زيتونة"، هو مستقبلهم في الوأكثر ما يقلق الالجئين الفلسطينيين، وفق باسم 

ظل عدم التفات أي جهة إليهم، موضحا أّن "هذا األمر يبدو واضحا من خالل بعض المفاوضات 
حصلت وتحصل بين الدول والمجتمع الدولي؛ إذ إن موضوعهم يبقى غائبا عن التداول، التي 

والسؤال األهم بالنسبة إليهم اليوم هو: ماذا سيكون مصيرهم بعد انتهاء األزمة.. هل سيبقى وضعهم 
على ما كان عليه أم سيهّجرون أيضا؟"، مضيفا: "هذا القلق هو الذي جعل مئات العائالت تختار 

 رة غير الشرعية في أحيان كثيرة والمخاطرة بحياتها واللجوء إلى أوروبا".الهج
وتعرضت المخيمات الفلسطينية، خصوًصا تلك الواقعة في المناطق التي توجد فيها معارك عسكرية، 
إلى عمليات تدمير؛ مما أد  إلى نزوح سكانها بشكل كلي أو جزئي إلى مناطق أكثر أمًنا نسبًيا، 

عانى كغيره من السوريين من الحصار ونقل الخدمات والمواد الغذائية األساسية.  ومن بقي فيها
 18ويأتي على رأس هذه المخيمات المحاصرة مخيم اليرموك الذي بلغ عدد من بقي فيه أقل من 

ألف فلسطيني بحسب إحصاء الد"أونروا"، والعدد مرشح لالنخفاض بسبب استمرار الحصار والمعارك 
 .العسكرية هناك

وفي حين يمكن وصف الوضع في مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين، بد"الهادئ نسبيا"، 
ال تزال قوات النظام تمنع األهالي من العودة إلى منازلهم في مخيمي الحسينية والسبينة منذ نحو 
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في  70ت سنتين، بينما نزحت كل العائالت من مخيم عين التل بعد سيطرة المعارضة عليه، وبا
 المائة من مخيم درعا شبه مدّمر.

ووفق إحصاءات "الزيتونة" فإن عدد الضحايا الفلسطينيين نتيجة للصراع القائم في سورية لغاية 
ضحية فلسطينية موثقة، فيما بلغ عدد المفقودين  2,820 الشهر الرابع من العام الحالي وصل إلى نحو

 .831، أما عدد المعتقلين فبلغ 272
التقرير الضوء على مواقف الدول العربية واألجنبية من الالجئين الفلسطينيين في سورية، ويسلط 

كاشًفا عن اختالف معاناة الالجئين الفلسطينيين الذين فروا من ويالت األزمة إلى الدول العربية من 
نوني، بلد آلخر، حيث تمحورت معاناتهم في عدة نقاط أهمها: المعاناة االقتصادية، والوضع القا

والتحصيل العلمي، وتوافر الخدمات الصحية، إضافة إلمكانية وصول الفلسطينيين إلى تلك البلدان، 
 فقد منعت معظم البلدان المجاورة لسورية القادمين من الفلسطينيين من الدخول إليها بشكل نظامي.

يين الذين لجأوا إلى أن عدد الالجئين الفلسطين 2015وكانت قد ذكرت وكالة الد"أونروا" في فبراير 
ألفا، في  15ألفا، في األردن  44ألف الجئ توزعوا كالتالي: في لبنان  80خارج سورية بلغ أكثر من 

 .ألفا 40أوروبا و تركيا آالف، في غزة ألف الجئ، في  4مصر 
طينيين عن وفي ظل هذا الواقع، لم يكن المجتمع الدولي، أفضل حاال في معاملته الالجئين الفلس

السلطات في بعض الدول، وهو ما أشار إليه التقرير، لجهة اتهام مؤسسات حقوقية المجتمع الدولي 
بالتقصير بحقهم، ودعت إلى توفير الحماية األمنية والقانونية، وتوفير المواد اإلغاثية لهم. كما 

لالجئين الفلسطينيين، أعربت عن قلقها الشديد إزاء ما سمته "الوضع الكارثي" في مخيم اليرموك 
 الذي قالت بأنه "دفع فاتورة باهظة منذ اشتعال األحداث في سورية".

وفي حين كان دور السلطة الفلسطينية شبه غائب عن وضع الالجئين، حاولت الفصائل الفلسطينية 
القيادة العامة"  –اتخاذ موقف محايد، لكن عاد بعضها وتدخل في األحداث مثل "الجبهة الشعبية 

 .2012رغم خروج قيادة حركة حماس من سورية في مطلع عام 
قاسم، إّن الفلسطينيين كانوا الحلقة األضعف في األزمة السورية، "فهم الوفي هذا اإلطار، قال باسم 

لم يعاملوا كمواطنيهم الالجئين في بعض الدول، ولم تقدم إليهم المساعدات التي حصل عليها 
ول استقبالهم وتفاذف مسؤوليتهم بين المنظمات"، وأوضح في حديثه السوريون نتيجة رفض معظم الد

لد"الشرق األوسط" أّن مفوضية شؤون الالجئين أعطت األولوية للسوريين الالجئين بينما لم تضّمهم 
منظمة الد"أنروا" إلى رعايتها على غرار الذين كانوا قد لجأوا إلى بعض الدول قبل ذلك من فلسطين 

 المحتلة.
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قاسم أّن الحياد السياسي الذي دعت إليه السلطة الفلسطينية والفصائل انسحب كذلك ال ينفي وهنا ال
على "الحياد الرعائي واالجتماعي" لهؤالء؛ إذ في حين تر  السلطة أن دورها مرتبط بمن هم في 
فلسطين فقط، عدت الفصائل أّن أي تدخل في هذا اإلطار قد يحسب تدخال في الشؤون السورية 

 اخلية.الد
 23/8/2015 لندن، الشرق األوسط،

 
 عضاء "التنفيذية"أو عشرة من أاستقالتي ومعي تسعة  قدمت: عباس .4

قال الرئيس محمود عباس، إنه قدم استقالته من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  :وفا –رام هللا 
 الفلسطينية، مع تسعة أو عشرة من أعضائها.

فيين البولنديين المشاركين في المؤتمر العاشر لإلعالم البولندي لد  استقباله الصح عباسوأوضح 
في األراضي المقدسة، اليوم األحد، في مقر الرئاسة في مدينة رام هللا، أن اللجنة التنفيذية، هي 

تفعيل  إلىحكومة دولة فلسطين وتمثل كل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، ونحن بحاجة 
، مشيرا إلى أنه سيعقد أعضائهاعشرة من  أوك قمت بتقديم استقالتي ومعي تسعة اللجنة التنفيذية، لذل

 اجتماع للمجلس الوطني خالل شهر.
وحول زيارة إيران، قال الرئيس عباس: هناك زيارة لطهران، ولكن لم يحدد وقتها بعد، ولم يتم االتفاق 

 على موعد رسمي لهذه الزيارة. اإليرانيمع الجانب 
ن إيران دولة جارة وشقيقة، عالقتنا معها كانت غير جيدة، ولكن لدينا سفارة في أ عباسوأضاف 

أعضاء اللجنة التنفيذية اقترح زيارة  أحد أنإلى  عباسوأشار  طهران، وبالتالي هم معترفون بنا.
 إيران، فرحبت طهران بهذه الزيارة، وتحدثوا عن العالقات الثنائية، ورغبتهم بقيام عالقة طبيعية بين

أن ما يهمنا أن يسود  عباسوأكد  البلدين، خاصة بعد التوصل لالتفاق النووي بين إيران ودول العالم.
 خالي من السالح النووي. األوسطالسالم واالستقرار، وأن يكون الشرق 

الوفد على عقد مؤتمر اإلعالم البولندي في فلسطين، وقال: "الدعوة مفتوحة أمامكم  عباسوشكر 
 ن في أي وقت ترغبون به".لزيارة فلسطي

أنه عندما توقف إسرائيل االستيطان، فإننا جاهزون للعودة إلى المفاوضات، سنقبل بما  عباسوأكد 
 وأالالدولية تكون فوق القانون الدولي والشرعية  أالالشرعية الدولية، ولكن على إسرائيل  إياهتعطينا 

 تغرد وحيدة خارج السرب.
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هنا وفي كل مكان، وقال: "نحن طالب سالم، لذلك نتوجه للعالم  واإلرهابوجدد رفضه للعنف 
ليعترف بنا ويدعمنا، ونحن حصلنا على عضو مراقب في الجمعية العامة لألمم المتحدة، ونسعى 

 نريد هذا كله من خالل السالم". أيضاللحصول على العضوية الكاملة في مجلس األمن، لكن 
: تعالوا لنطبقها، اإلسرائيليينعاما، مخاطبا  20بين الجانبين منذ وأشار إلى أن هناك التزامات موقعة 

 وننفذ ما علينا وتنفذوا ما عليكم، فلغة الغرور والبلطجة لم تعد تصلح في هذا العالم.
وأضاف: "ال يجوز أن يعاملونا كما تمت معاملتهم من قبل، نحن فقط نريد دولة فلسطينية مستقلة 

الشرقية عاصمة لها، وأن تكون مفتوحة ليتمكن المؤمنون والسياح  ، والقدس1967على حدود عام 
 من زيارتها والتجول فيها بحرية ودون قيود".

إلى أن البابا فرنسيس عندما زار األراضي المقدسة توقف عند الجدار العنصري، وقال  عباسوأشار 
ترف بإسرائيل منذ عام إن هذا الجدار يجب أن يهدم، نحن نريد جسور محبة وليس سدودا بيننا، نع

 وبدولتنا؟، فلماذا ال يعترفون بنا 1993
: مهما كان االحتالل صعبًا، سنبقى على أرضنا، وسنتحمل إلى أن نحصل على حقنا، عباسوقال 

ونقول إن السالم يبدأ من هنا، واإلرهاب ينطلق من هنا، إلى كل العالم، فإذا لم يكن هناك سالم 
مجتمعة  وأوروباوأضاف: "العالم بدأ يفهمنا،  فلن ينعم العالم بهذا األمان.واستقرار في هذه المنطقة، 

برلمان  13أدانت االستيطان، ووضعت عالمات على منتجات المستوطنات، واعترف بفلسطين 
أوروبي، ثم اعترفت مملكة السويد رسميا بدولة فلسطين، ثم البابا فرنسيس عندما قال عنا ملك 

 عالم بتأييدنا ودعمنا، ونأمل أن يأتي الوقت لترفع فيه أميركا صوتها معنا".السالم، لذلك نطالب ال

 24/8/2015، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 عريقات يصل القاهرة لبحث استقالة عباس .5

قالت مصادر خاصة، إن "عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، صائب عريقات وصل : نادر الصفدي
 المصرية القاهرة".بعد ظهر اليوم األحد، العاصمة 

ساعة فقط،  48وأوضحت المصادر لد "الرسالة نت"، أن عريقات توجه إلى القاهرة، في زيارة تستمر 
 سيبحث خاللها مع المسؤولين المصريين تطورات األوضاع الفلسطينية الداخلية والخارجية.

لتنفيذية لمنظمة وذكرت أن عريقات سيضع المسئولين المصريين على ما جر  في اجتماع اللجنة ا
 أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. 10التحرير أمس، وخاصة دوافع قرار استقالة 
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ولفتت المصادر إلى أن عريقات سيبحث أيًضا ملفي المصالحة والتهدئة واألوضاع في قطاع غزة، 
 ى أراضيها.وسبل دعم مصر لدعوة الفصائل وعقد اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير عل

 24/8/2015الرسالة نت، 
 

 محمد الغول: استقالة عباس من تنفيذية المنظمة "مسرحية" .6

من أعضاء  9رأ  النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد الغول، أن استقالة محمود عباس و
عوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هي "مجرد مسرحية مكشوفة"، معتبرا أن الهدف منها هو "د

سنة والفاقد لشرعيته، لالنعقاد في جلسة طارئة بمن حضر  16المجلس الوطني المهمك منذ حوالي 
على أن "الخطوات التي يمارسها  صحفي،والتالعب بعدد الحضور"، وأكد النائب الغول في بيان 

عباس، هي خطوات تعمق االنقسام وتقضى على ما تبقى من أمل في المصالحة )...(، وتقّدم 
مات وتنازالت مجانية لالحتالل الصهيوني، الذي يسعى إلبقاء عباس في الحكم دون أي رقيب أو خد

 حسيب من أي مؤسسة أو حتى شخصية معارضة له".
وناشد النائب الغول الذي يشغل منصب رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي، "العقالء وجميع 

ية، عدم االستجابة لهذه الخطوات المشبوهة التي الفصائل وكل الغيورين على القضية الفلسطين
 ينتهجها عباس للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني".

وطالب رئيس كتلة "التغيير واإلصالح" البرلمانية، بد "التراجع عن هذه الخطوات العبثية، واإلسراع في 
 ية وتنفيذ ما تم االتفاق عليه".إجراء االنتخابات المتزامنة للمجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاس

 24/8/2015، فلسطين أون الين
 

 : إيران دولة جارة وشقيقة وتعترف بناعباس .7

أكد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، يوم أمس، أنه سيزور الجمهورية اإلسالمية في إيران، 
د رسمي لها بعد. وقال في لكنه لفت إلى أنه لم ُيحدَّد موعد الزيارة أو االتفاق مع طهران على موع

تصريحات صحافية، إن "إيران دولة جارة وشقيقة... عالقتنا معها كانت غير جيدة، ولكن لدينا سفارة 
وأوضح عباس أن أحد أعضاء اللجنة التنفيذية اقترح زيارة إيران،  في طهران، لذا هم معترفون بنا".

نائية، ورغبتهم في قيام عالقة طبيعية بين "فرحبت طهران بهذه الزيارة، وتحدثوا عن العالقات الث
البلدين، خاصة بعد التوصل إلى االتفاق النووي". وتابع: "ما يهمنا أن يسود السالم واالستقرار، وأن 

 يكون الشرق األوسط خاليًا من السالح النووي".
 24/8/2015األخبار، بيروت، 



 
 
 
 

 

 12 ص                                               3674 العدد:         24/8/2015 اإلثنين التاريخ: 
  

 
 ا  فوري تستدعي تحركا   "قصىاأل" الخارجية الفلسطينية: اإلجراءات اإلسرائيلية ضدّ  .8

أبو سعد : أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة سياسة الحكومة اإلسرائيلية  فادي -هللا رام 
ونهجها القاضي باستمرار اقتحامات اليهود والمستوطنين المتطرفين للمسجد األقصى المبارك بشكل 

رض السيطرة اإلسرائيلية عليه، وتقسيمه يومي، التي كان آخرها صباح أمس. واعتبرت ذلك تمهيدًا لف
زمانيًا ومكانيًا، تحت حماية ومرافقة شرطة االحتالل والقوات اإلسرائيلية الخاصة التي اعتقلت فتاة 
قاصرا عند أحد أبواب المسجد ومنعت النساء واألطفال من دخوله ونصبت الحواجز على أبوابه، كما 

 مرابطة في المسجد. 20وزعت على أفرادها قائمة تضم أكثر من 
 24/8/2015القدس العربي، لندن، 

 
 محمود عباس للسيطرة على منظمة التحرير وفتح "طبخة" ":األخبار" .9

حصلت "األخبار" على محضر اجتماع مسّرب من مكتب رئيس "المخابرات العامة" : قاسم س. قاسم
اللمسات األخيرة إلحكام اللواء ماجد فرج. المحضر رؤوس أقالم لما قيل في اجتماع ُخصل لوضع 

 سيطرة محمود عباس على "منظمة التحرير" و"فتح"
قّدم عشرة من أعضاء "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية" استقاالتهم من اللجنة في اجتماع 
عقد في رام هللا برئاسة رئيس السلطة محمود عباس. االستقاالت التي ظهرت مفاجئة لبعض 

ن إال جزءًا من خطة وضعها "أبو مازن" بالتشاور مع "كبير المفاوضين" صائب األطراف، لم تك
عريقات، ورئيس جهاز "المخابرات العامة" اللواء ماجد فرج. هذا ما تظهره وثيقة مسربة من مكتب 

 فرج حصلت عليها "األخبار"، والهدف هو إحكام السيطرة على المنظمة.
، اهتمام الحاضرين بالسيطرة على المنظمة 28/7/2015يظهر محضر االجتماع، المسجل بتاريخ 

يصال من يريدون إلى لجنتها التنفيذية أكثر من اهتمامهم بالوضع الفلسطيني الذي لم يطل  وا 
المجتمعون في الحديث عنه كثيرًا، برغم تعبيرهم عن بعض القلق. كان النقاك األهم بالنسبة إليهم 

هم أمين السر ياسر عبد ربه، وغسان الشكعة، وفاروق  كيفية استبدال سبعة أعضاء من اللجنة،
القدومي، وعلي إسحاق، وأسعد عبد الرحمن، ومحمد زهدي النشاشيبي، وزكريا األغا، بآخرين مقربين 

 من عباس.
وفق المحضر، "ُأرسلت رسائل إلى عدد من )أعضاء( التنفيذية بتقديم استقاالتهم، ويبدو أن ياسر 

بالتحريض، ويجب الضغط عليه بوسائل أخر  )لم يحددها المجتمعون("،  )عبد ربه( يرفض، ويقوم
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لكن، برغم أن عبد ربه لم يستقل، فإن االستقاالت الجماعية التي قدمها غالبية األعضاء، ستجبر 
 "المجلس الوطني" )إحد  لجان المنظمة( على االنعقاد بصورة طارئة، وبمن حضر.

 يكون ضمن التعيين وال داعي إلى ترشحه بشأن البرغوثي يمكن إقناع فدو  بأن
ومن المؤكد أن انعقاد المجلس بهذه الطريقة سيحرم من هم خارج األراضي الفلسطينية، المشاركة، 

 وستبقى الساحة لمن "يمون" عليهم "أبو مازن"، ويسيطر على أصواتهم.
د يجري خالل جلسة هذه النقطة يدركها المجتمعون، لذلك فإنهم وضعوا سيناريوات محتملة لما ق

المجلس. فقال أحدهم إنه "يجب أن تكون األمور تحت السيطرة، و)يجب( البحث )عن( البدائل لكل 
سيناريو متوقع"، كما أعربوا عن حذرهم وخوفهم من أال تكون هناك "سيطرة جدية )وأن( تكون غير 

 يحتاج إلى متابعة". مضمونة"، لذلك فقد جر  اقتراح تصّدر "عزام األحمد المشهد، ولكن )ذلك(
تظهر الوثيقة، أيضا، أن "أبو مازن" يريد المجيء برجاله إلى "اللجنة التنفيذية"، لذلك يجب "العمل 
في المركزية )التابعة لفتح( على أن يكون )الناطق باسم الرئاسة نبيل( أبو ردينة محل توافق، وممثال 

بض بخصول رفيق )الحسيني نائب أبو عن فتح )في التنفيذية("، إضافة إلى "عمل )على( جس ن
مازن( فهو أفضل من غيره كمستقل عن القدس"، والمجيء بد"جميل شحادة عن العربية الفلسطينية، 

 وواصل أبو يوسف بداًل من علي إسحاق".
بهذه الخطوات، يسعى "أبو مازن" إلى إحكام السيطرة على "منظمة التحرير" بعد استقالته، ما يسهل 

خليفته لرئاسة السلطة. هذه "الطبخة" لم تنحصر في "التنفيذية"، بل خطط المجتمعون عليه اختيار 
 لكيفية السيطرة أكثر على "فتح"، خالل مؤتمر الحركة السابع المتوقع انعقاده الشهر المقبل.

كذلك تباحث المجتمعون كما ورد في المحضر، أواًل في "تمرير التعديالت المطلوبة على النظام 
)انتخاب(  80، و)المجلس( الثوري 1000ي لفتح(" على أن يكون عدد المشاركين في "المؤتمر )الداخل

". كما يجب إبقاء كل من ")أعضاء( 6وتعيين  15: انتخاب 21)تعيين(، والمركزية فقط  20+ 
المركزية )في مناصبهم( الحالية صائب عريقات، ونبيل أبو ردينة، وعثمان أبو غربية، ومحمود 

، وعزام األحمد، وآمال حمد )عينت عوضًا عن القيادي الفتحاوي محمد دحالن(، ومحمد العالول
 المدني".

سين: ماهر غنيم ولتسهيل عملية التوريث، اقترح عباس "الدفع باتجاه )انتخاب( أربعة من أبناء المؤس
وح صيدم(، لجنة المركزية لفتح أبو ماهر غنيم(، وصبري صيدم )نجل القيادي ممد)ابن أمين السر ل

وجهاد الوزير )ابن خليل الوزير(، وياسر عباس )ابن أبو مازن("، على أن "يضاف لهم ماجد فرج 
)عضو المجلس الثوري(، وسمير الرفاعي، و)أمين سر المجلس الثوري السابق( أمين مقبول، 

 و)مستشار عباس( فهمي زعارير".
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األسير مروان البرغوثي على مخططات  وخوفًا من احتراق "الطبخة"، واعتراض القيادي الفتحاوي
عباس، اقترح المجتمعون "إقناع فدو  بأن يكون مروان ضمن التعيين )في اللجنة المركزية(، وال 
داعي لترشيح نفسه... إذا كان ير  في نفسه رئيسا قادما، فإن األخ أبو مازن في المؤتمر السادس 

 لم يرشح نفسه )وأصبح رئيسًا(".
ضرون على "تعيين ستة )بينهم( مروان )البرغوثي( + خمسة لحل أزمات أشخال أيضًا، اتفق الحا

ومناطق. وفي حال "رفض مروان اقتراح التعيين وقام بالترشح ولم ينجح، يعتبر األمر منتهيًا". بعد 
االنتهاء من عائق البرغوثي تطرق المجتمعون إلى مشكلة ترشح "أبو ماهر )غنيم إلى منصب اللجنة 

، فإذا رغب في البقاء يتم استثناء ابنه، واألفضل أن يكون ابنه، بداًل من إحراج نفسه المركزية(
 بالترشح وعدم النجاح".

واتفق المجتمعون على أنه "فور انتهاء المؤتمر )السابع لحركة فتح( يجب إنجاز الترتيبات والتغيير 
عضو لجنة مركزية( طوال الفترة في األقاليم والمناطق". واعتبروا أن ")اللواء( توفيق )الطيراوي 

الماضية يتذاكى، ولكن رسالته األخيرة )رسالة نشرت مطلع الشهر انتقد فيها أداء السلطة( تعكس ما 
في داخله، وهي دعاية انتخابية، لذلك يلزمنا قائمة بكل من حوله حتى ال يتسربوا للمؤتمر )فتح 

رئيس جهاز األمن الوقائي( بشكل واضح ومن  السابع(". كما طلبوا أن "يتم تحذير زياد )هب الريح
األخ الرئيس مباشرة، بأن مهمة الوقائي الحفاظ على أمن البلد وليس إضاعة الوقت إلنجاح البعض، 

 وغير مسموح بتكرار ما حدث في )مؤتمر فتح( السادس".
وقبل التطرق إلى الوضع الفتحاوي الداخلي، تحدث المجتمعون عن وضع السلطة. قال أحد 
الحاضرين: "يجب أن نتحدث بصراحة، ال نريد أن نغك بعضنا بعضا، الوضع القادم أخطر مما 
يخطر في بال أحد، هذا عام نكبات سنة كبيسة وصعبة". وأضافوا: ")هناك( أزمة جديدة وسيتم 
سحقنا، ويجب أن يكون لدينا خطة وآلية جادة، )ويجب( عقد جلسات خاصة بشكل دوري إلى أن 

األمور )السلطة، فتح، منظمة التحرير(، وفي بعض الجلسات يمكن حضور )محمود(  ننتهي من كل
 العالول".

وفي ما يتعلق بعملية التسوية، أقر الحضور بأن "إسرائيل تريد سالما اقتصاديا، وال شيء غير ذلك، 
خارجية ورغم هذا ال نر  منهم شيئا، حتى االقتصاد غير موجود، واألمريكان غير مهتمين، و)وزير ال

األميركي جون( كيري كذاب ولم يعد يتصل، ما في شيء جدي )في ما يتعلق بعملية التسوية(". 
وكانت ثمة شكو  أخر  من أن "اإلسرائيليين بعد كل ما قدمناه، هم اآلن غير مقتنعين بنا وأخذوا 

)رئيس اللجنة الرباعية  قرارا بإنهاء حقبتنا، واألمريكان رغم التعاون أخذوا قرارا أيضًا، والطرفان أشعرا
 طوني( بلير بذلك، وجاءت تحركاته على جبهة )حركة( حماس )على هذا األساس(".
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وفي تعليق على زيارة وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، إلى رام هللا، قبل أشهر، قال أحد 
أدنى بكثير من  الحضور إن "النقاط العشر التي قدمها فابيوس رحبنا بها للحفاظ على وضعنا، وهي

الحد األدنى، ولكن رفضتها إسرائيل، وهذا يعني أنه لن يحدث شيء... فابيوس قال إنه سيحاول أن 
يفعل شيئا مع األمريكان في شهر )ايلول( سبتمبر، لكن قناعتنا )بأنه( لن يقبل األمريكان ذلك". 

د حمساويا، وقال إن هناك أضاف المتحدث: "فابيوس أبلغنا أن هناك مشروعا أمريكيا د إسرائيليا 
انفجارا كبيرا سيحدث في المنطقة، وتغيرات كثيرة، وينصح بضرورة تحركنا مع العرب لتفادي ذلك، 

 ولكن أين العرب؟! هناك دول عربية يمكن أن تقطع عالقاتها معنا خالل الفترة القادمة".
، فقال أحد الحاضرين إن أما بشأن الرعب الذي يعيشه "أبو مازن" من "حماس" في الضفة المحتلة

"حماس لديها خاليا في الضفة، واعتقلنا مجموعة واعترفت بأن مهمتها اغتيال قادة األمن وبعض 
 المسؤولين، واعترفوا بأسماء محددة".

 24/8/2015األخبار، بيروت، 
 

 فلسطيني يمرون عبر رفح 6,000أكثر من  :بالقاهرة فلسطينسفارة  .11

مسافرًا عبر معبر رفح البري، من  6329فلسطين بالقاهرة، عن مرور نحو أعلنت سفارة دولة  القاهرة:
العالقين والحاالت اإلنسانية والطالب والمرضى حاملي تحويالت العالج، وذلك خالل أيام االثنين 

وأفادت السفارة في بيان أمس األحد بأن القادمين إلى مصر  والثالثاء واألربعاء والخميس الماضية.
ح البري كانوا من الحاالت اإلنسانية والطالب والمرضى حاملي تحويالت العالج، عبر معبر رف

وكذلك حملة اإلقامات والتأشيرات، كما دخل إلى قطاع غزة العالقون في مصر والوافدون من 
 المطارات والدول عبر مطار القاهرة، ثم معبر رفح البري.

لى وقالت السفارة إنه رافق المسافرين مندوبون من السف ارة في كافة رحالت الذهاب والعودة من وا 
معبر رفح البري، ما يسر عليهم تلك الرحالت التي مرت بسالسة، باستثناء الحافلة التي تعرضت 

 إلطالق نار نتج عنه اختطاف أربعة مواطنين.
 24/8/2015الخليج، الشارقة، 

 
 المجتمع الدولي بالتدخل لوقف االنتهاكات يطالبالحمد هللا  .11

طالبت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية، ودانت : االتوكال
التصعيد الخطر لالحتالل بهدم منازل الفلسطينيين في األغوار وتهجيرهم قسرًا من أرضهم. وأكد 

اللجنة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا، أمس األحد، مع المستشار فريد الجالد رئيس 
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الوطنية العليا للتحقيق في جرائم الحرب التي شنتها "إسرائيل" على قطاع غزة العام المنصرم، دعمه 
الكامل لعمل اللجنة وتقديم التسهيالت كافة لها، لضمان محاسبة "إسرائيل" على جرائمها التي 

جتمع الدولي ارتكبتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وجدد مطالبته مؤسسات الم
خاصة مجلس األمن، بالتدخل إللزام "إسرائيل" بوقف انتهاكاتها المستمرة بحق الفلسطينيين 

 وممتلكاتهم، وفك الحصار عن قطاع غزة.
 24/8/2015الخليج، الشارقة، 

 
 العربية لحقوق اإلنسان": التعذيب الوحشي لدى مخابرات السلطة مستمر المنظمة" .12

بيددة لحقددوق اإلنسددان" فددي بريطانيددا، علددى أن التعددذيب فددي السددجون التابعددة أكدددت "المنظمددة العر  :لندددن
للسدلطة الفلسددطينية يدتم بطريقددة منهجيدة، وأشددارت إلدى أن القيددادة السياسدية "لددم تتقددم أي خطددوة لوقددف 

 ومنع التعذيب على الرغم من علمها بذلك، األمر الذي قد يكون له تبعات قضائية دولية".
، أن "انضدمام دولدة فلسدطين للمحكمدة 23/8يان تلقته "قدس برس" يوم األحدد وأوضحت المنظمة في ب

التعسدفي  االعتقدال، وأن االتفاقيدةالجنائية الدولية، يحدتم علدى القيدادات السياسدية واألمنيدة احتدرام بندود 
وما يصاحبه من تعذيب بحق مواطنين محميين بموجب اتفاقيات جنيف، يعتبر جريمدة حدرب يعدرض 

 لطة للممساءلة القانونية".مسؤولي الس
ودعدددت "العربيدددة لحقدددوق اإلنسدددان"، كدددل مدددن أمدددين عدددام األمدددم المتحددددة ومكتدددب مددددعي عدددام المحكمدددة 
الجنائيدددة، إلدددى إرسدددال فريدددق لزيدددارة السدددجون فدددي األراضدددي الفلسدددطينية "وعلدددى وجددده الخصدددول مقدددر 

 تكب بشكل يومي".مخابرات بيت لحم وسجن أريحا ونابلس للتحقيق في جرائم التعذيب التي تر 
وأشدددار البيدددان إلدددى أن األجهدددزة األمنيدددة المختلفدددة فدددي الضدددفة الغربيدددة المحتلدددة "ال تدددزال تقدددوم بحمدددالت 

"، وأكددت االحدتاللاعتقاالت واستدعاءات بحق النشطاء والطلبدة، أغلدبهم أسدر  محدررون مدن سدجون 
المعتقلددين بشدكل وحشددي، دون علدى أن "مدا يثيددر القلدق الشددديد قيدام األجهددزة األمنيدة بتعدذيب عدددد مدن 

أي اعتبدددار للمواثيدددق الدوليدددة أو اتفاقيدددة رومدددا المنشدددئة للمحكمدددة الجنائيدددة الدوليدددة، التدددي وقعدددت عليهدددا 
 السلطة حديثًا، والتي تعتبر مثل هذه اإلنتهاكات جريمة حرب".

ة بيت لحم وذكر التقرير أنه "وبعد سجن أريحا سيء السمعة والصيت، تحوَّل مقر المخابرات في مدين
 إلى مسلخ للتعذيب، بحسب شهادات الضحايا الذين أفرج عنهم وتم توثيقها" وفق ما أورد البيان.

 23/8/2015قدس برس، 
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 تستغرب قرارات اللجنة التنفيذية  بغزةفصائل  .13
أعربت فصائل في قطاع غزة، أمس األحد، عن استغرابها من قرارات اللجنة التنفيذية التي تم  :غزة

 ا أول أمس وأبرزها دعوة المجلس الوطني الفلسطيني.إقراره
قراطية لتحرير فلسطين، إن وظيفة الدعوة للمجلس الوطني يجب أن تنصب في و وقالت الجبهة الديم

إطار ترتيب البيت الفلسطيني، حيث يشكل محطة تاريخية تنقل فيها الحالة الفلسطينية نحو مرحلة 
قراطية باالنتخابات و وتجديد الشرعية الفلسطينية على أسس ديمجديدة تضمن استعادة الوحدة الوطنية 

 الشاملة والتوافق على برنامج وطني موحد وفق وثيقة الوفاق الوطني.
وأشارت إلى أنها وافقت على عقد دورة عادية للمجلس الوطني إلقرار برنامج سياسي يؤكد على 

ويرها والتجديد الشامل لكافة مؤسسات منظمة االلتزام بقرارات المجلس المركزي في دورته األخيرة وتط
 التحرير واالستمرار بجهود تطبيق اتفاق المصالحة.

/ج التي تجيز عقد 14وشددت على ضرورة االلتزام والتقيد بأحكام النظام المعمول به، وخاصة المادة 
 اجتماع المجلس بمن حضر بهدف ملء الشواغر في عضوية اللجنة التنفيذية.

لقيادي في الجهاد اإلسالمي خالد البطك، عن أسفه لمخرجات لقاء اللجنة التنفيذية، فيما أعرب ا
كونه اجتماع اهتم بالتركيز على استعادة هيكل المنظمة وسبل استكمال عدد األعضاء بداًل من 
التركيز على استعادة دورها ومكانتها في إدارة وقيادة مشوار تحرير فلسطين وعودة الجئيها من خالل 

تركيز على إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية والشراكة الحقيقية من خالل حوار حقيقي لوضع ال
ودعا البطك في تصريح، إلى استعادة الوحدة والحفاظ على  اآلليات الالزمة لتحقيق ذلك بكل السبل.

هيئة األوسع حتى الثوابت من خالل دعوة اإلطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير لالنعقاد، كونه ال
اآلن التي تضم الكل الوطني إلى حين إعادة تشكيل المجلس الوطني وبناء مؤسسة منظمة التحرير 
على أسس الشراكة والوحدة، وليس على قاعدة الدعوة لالنتخابات العامة رغم أهميتها والتي ال يمكن 

 جراؤها دون تحقيق الوحدة واللحمة الوطنية.‘
 24/8/2015، القدس، القدس

 
 تشكيل اللجنة التنفيذية انقالب على اتفاق المصالحة إعادةحماس:  .14

قالت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، إن دعوة المجلس الوطني وا عادة تشكيل اللجنة التنفيذية 
بهذه الطريقة دليل على استمرار حالة التفرد والتنكر للتوافق وعدم وجود أي نوايا حقيقية لتحقيق 

أوضح الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تصريح صحفي، اليوم األحد، أن و  المصالحة.
وأضاف  إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية هي خطوة استباقية لمنع أي جهد حقيقي إلعادة بناء المنظمة.
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أن هذه الخطوة تمثل تراجعًا وانقالبًا على اتفاق المصالحة، ودعوة صريحة إلبقاء االنقسام انسجامًا 
دارة  مع سياسة نتنياهو. وشدد على أن حركة حماس تدرس خياراتها في مواجهة سياسة التفرد وا 

 الظهر لالتفاقات الوطنية.
 23/8/2015، موقع حركة حماس

 
 ونروا" لتقليص خدماتهااأل الالجئين في حركة حماس: ال مبررات لدى " شؤوندائرة  .15

ونروا" بضرورة استمرار األلمجتمع الدولي و"طالبت دائرة شؤون الالجئين في حركة حماس، ا: غزة
تقديم اإلغاثة والتشغيل لالجئين الفلسطينيين وحمايتهم، إضافة لتعويضهم وأخذ كامل حقوقهم، إلى 

 م.1948أن تتحقق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هّجروا منها عام 
إنه ال مبررات لد  األونروا لإلبقاء على أي شكل وال (، 8-23وقالت الدائرة، في بيان لها يوم األحد )

أي مستو  من التقليل في الخدمات المقدمة لالجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات األونروا 
 م.2015الخمس، وذلك بعد إعالن مفوض عام "أونروا" عن انتهاء األزمة المالية لعام 

ي منحها المفوض العام لنفسه، والتي يحق له بموجبها ودعت الدائرة األونروا للتراجع عن القرارات الت
منح إجازة بدون راتب للموظفين، مؤكدة على ضرورة اإلبقاء على عدد الطالب في الصفوف 

 المدرسية على حاله، وعدم تجاُوز المعايير الدولية بهذا الشأن.
أو مواد تموينية كانت فيما أكدت الدائرة في بيانها على رفضها القاطع المساس بأّي خدمات صحية 

 تُقدَّم لالجئين.
ب مع النمو األكما دعا البيان إلى ضرورة معالجة النقل في أعداد الموظفين لد  " ونروا" لتتناسب

 سنويًا كحد أدنى. %5الطبيعي ألعداد الالجئين، مطالبًا بزيادة في أعداد الموظفين بواقع 
السنوية وموازنتها للعام القادم، إضافة لمطالبتها  ونروا" إلى تضمين ذلك في خطتهااألودعا البيان "

 بضرورة إدراج الصف العاشر ضمن التعليم في مدراسها.
ودعا البيان األونروا للتراجع عن معادلة الفقر التي يتم تحديد المحتاجين بموجبها، وتحسين الخدمات 

 ع الفلسطيني.اإلغاثية كمًا ونوعًا بما يتناسب مع ازدياد معدالت الفقر في المجتم
وأكد أن احتياجات الالجئين الفلسطينيين المتزايدة عامًا بعد عام، يجب أن تواكبها قيادة األونروا 
بمزيد من الجهود المبذولة لجمع التمويل الالزم لسّد هذه االحتياجات، وقالت إن تقصير األونروا بهذا 

 هم عليه.الواجب لهو فشل إداري لد  قيادة هذه المؤسسة، يوجب محاسبت
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واختتم البيان بدعوة وجهها لجماهير الشعب الفلسطيني لاللتفاف حول هذا المطالب، والمشاركة 
الفاعلية في الفعاليات التي تدعو إليها اللجان الشعبية لالجئين، والفصائل، ودوائر الالجئين، التي 

 تتبنى هذه المطالب.
 23/8/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بجراحه بجباليا مي متأثرا  استشهاد قسا .16

استشهد إبراهيم إحسان ضميدة أحد عناصر كتائب القسام، فجر األحد، : الرأي – غزة شمال قطاع
 من مدينة جباليا شمال قطاع غزة. 2006متأثرا بجراحه التي أصيب بها عام 

 ،2006قع عام عامًا( تعرض لبتر في اليد والدم جراء انفجار و  30ضميدة )وقال مراسلنا إن الشهيد 
 وقد دخل في وقت متأخر من الليلة في غيبوبة، وفارق بعدها الحياة.

 23/8/2015، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 اتفاق على وقف النار في مخّيم عين الحلوة .17
القيادة السياسية الموحدة، للفصائل والقو  ، عن وكاالت، أن 24/8/2015، الخليج، الشارقةذكرت 

والوطنية الفلسطينية في لبنان، أكدت تثبيت وقف إطالق النار في مخّيم عين الحلوة، الذي اإلسالمية 
توصلت إليه اللجنة األمنية العليا بعد منتصف نهار أمس األحد، والتشديد على سحب المسلحين من 

 الشوارع.
بيروت، بحضور  وكانت القيادة السياسية الموحدة، عقدت اجتماعًا طارئًا في مقّر سفارة فلسطين في

السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، وناقشت خالله األوضاع األمنية في مخّيم عين الحلوة. 
ودانت محاولة االغتيال التي تعرض لها العميد أبو أشرف العرموشي في المخّيم، وأكدت رفض كل 

 م.عمليات االغتيال، ومعاقبة كل من يعمل على ضرب األمن واالستقرار في المخيّ 
كما أكدت نشر القوة األمنية المشتركة للمحافظة على أمن المخّيم واستقراره، ومتابعة تطبيق وقف 
إطالق النار ومحاسبة المخلين بأمنه. وحذرت من الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة األمن 

إلى طبيعتها. واالستقرار في المخّيم والجوار، وشددت على ترسيخ األمن واالستقرار وعودة األمور 
وجددت تأكيد حرصها على السلم األهلي في لبنان والمخّيمات الفلسطينية، وتمسكها بالمبادرة 
الفلسطينية الموحدة لحماية الوجود الفلسطيني في لبنان، ولتعزيز العالقات األخوية اللبنانية 

 الفلسطينية.
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قالت إن ، ية )حماس(حركة المقاومة اإلسالم، أن 23/8/2015، فلسطين أون الينونشرت 
االتصاالت الحثيثة التي أجرتها مع "كافة الجهات واألطراف اللبنانية والفلسطينية"، في مخيم عين 
الحلوة لالجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان أسفرت عن اتفاق لوقف النار، يجري العمل 

 على تثبيته.
ة تحالف القو  الفلسطينية واإلسالمية والفعاليات وقالت الحركة في بيان لها، يوم األحد، إن قياد

وأضافت الحركة:" أثمرت  الشعبية واألهلية اتفقوا على وقف إطالق النار في مخيم عين الحلوة.
االتصاالت عن وقف إطالق النار، يبدأ سريانه من مساء أمس )الساعة السابعة ليال( ونعمل على 

 ه وحرصًا على السلم األهلي في صيدا ومخيماتها".تثبيته حفاظا على أمن المخيم، واستقرار 
وبحسب بيان الحركة، فقد أجر  ممثلها في لبنان علي بركة، اتصاالت مع مدير مخابرات الجيك 
اللبناني في الجنوب العميد الركن خضر حمود الذي قالت إنه واكب األحداث وبذل جهودًا لتثبيت 

ميع أبد  مخاوفه على المخيم وأهله كونه يرمز لقضية وأكدت الحركة، أن الج التهدئة في المخيم.
 الالجئين الفلسطينيين في الخارج.

االشتباكات أسفرت عن من صيدا، أن  محمد صالحعن  ،24/8/2015، السفير، بيروتوأضافت 
اندالع حرائق في  إلىفلسطينيين ُعرف منهم ربيع مشعور ومصطفى الصالح، كما أدت  أربعةمقتل 

ر في الممتلكات والسيارات والمحال التجارية وشبكتي المياه والكهرباء، وأجبرت العديد المنازل وتضر 
من الفلسطينيين على النزوح في اتجاه صيدا ومنطقة التعمير، وتم فتح قاعة مسجد الموصللي عند 

 مدخل التعمير الذي آو  عشرات العائالت الفلسطينية.
 أن إلىتابعين للشأن الفلسطيني، برز استنتاج يشير لنتائج المعركة من قبل م أوليةوفي قراءة 

اشرف  أبوالوطني الفلسطيني" في منطقة صيدا العميد  األمنمحاولة االغتيال التي تعرض لها قائد "
، لم يشكل سو  ذريعة من اجل األولالعرموشي من قبل المتشددين في حي حطين، عصر امس 

ها بمعارك جانبية، بهدف إجهاض المساعي القائمة فتح معركة مع حركة "فتح" في محاولة إلشغال
القائمة حاليًا كورشة  الفتحاويلتوحيد القرار السياسي واألمني والعسكري والتنظيمي وترتيب البيت 

 عمل داخلية "لحماية نفسها واإلمساك بزمام المبادرة في المخيم، وقد قطعت أشواطًا بعيدة".
فيين في عين الحلوة من انه بمجرد توحيد قرار حركة فتح فإن "هناك خشية لد  السل أنوفي القراءة 

يعني بداية النهاية لوجودهم، لذا عملت على إطالة أمد المعركة ليومين والهدف اكتشاف  األمرهذا 
 القرار ومراكز القو  الفتحاويين". أصحابمن يشارك فيها من 

مكانية التنسيق بين قادتها في المقابل، أثبتت المعركة إمكانية اندماج "فتح" ضد الخط ر المشترك، وا 
العسكريين، حتى أولئك المجمدة عضويتهم كالعميد محمود عبد الحميد عيسى "اللينو". ولوحظ 
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الفلسطينية المشتركة في لبنان  األمنيةالمشاركة الالفتة للنظر للقوات التي يشرف عليها قائد القوة 
 ذ فترة طويلة.من األولىاللواء منير المقدح، وذلك للمرة 

 
 يوم على حكم نتنياهو لم تجلب سوى العار 100هيرتسوغ:  .18

قال زعيم حزب المعارضة اإلسرائيلية يتسحاق هيرتسوغ، مساء يوم األحد، أن نتنياهو وبعد : القدس
العبري  اإلخباريونقل موقع "واال "  يوم على حكمه الجديد لم يجلب سو  العار إلسرائيل. 100مرور 

يوم في السلطة، صفر من العار، صفر من األمن، صفر في الدبلوماسية،  100قوله " عن هيرتسوغ
وذكر أن حكومة نتنياهو  صفر ضد إيران، صفر في صفقة الغاز، وصفر في الثقافة السياسية".

أخفقت كثيرا، مشيرا إلى تراجع النمو االقتصادي في إسرائيل مقارنًة باليونان التي تعاني أزمة مالية 
 ادية وقال: "أصبحنا إحد  دول العالم الثالث".واقتص

 23/8/2015، القدس، القدس
 

 باراك: نتنياهو ضعيف... ال يقوم بخطـوات جـدية إال إذا كان مرغما   .19
وكاالت: بعد التسريبات الصوتية التي كشفتها القناة اإلسرائيلية الثانية قبل أيام لوزير  -القدس  

والتي قال فيها إن الوزيرين موشيه يعالون ويوفال شطاينتس  باراك،د الدفاع اإلسرائيلي السابق، إيهو 
تسريبات صوتية  القناة أمس،، نشرت ذات 2012عارضا مهاجمة المفاعل النووي اإليراني في العام 

بنيامين نتنياهو فيها بأنه "جبان وضعيف، ال يقوم بخطوات  "إسرائيل"لباراك يصف رئيس حكومة 
 مرغًما على ذلك".جريئة إاّل إذا كان 

إنه وخالل حديث مع نتنياهو  أمس،خالل التسجيالت التي سّربت للقناة ونشرتها مساء  باراك،وقال 
نصحه أاّل يعّول على من أفيخاي مندلبيت، الذي شغل حينها منصب المّدعي العام العسكري وطمح 

هربز" التي كشفت عن ألن يكون سكرتير الحكومة اإلسرائيلية، خاصة أنه كان جزء من فضيحة "
 تزييف توصية لتعيين قائد هيئة أركان جديد في الجيك اإلسرائيلي.

سبب وجود مندلبيت في منصب سكرتير حكومة إسرائيل، على الرغم  لباراك حولوبعد توجيه سؤال 
إن "نتنياهو جبان، إذا وجد في  باراك بالقول، رد باراك لنتنياهومن صلته بفضيحة "هربز" وتوصيات 

 ضعية عليه فيها االختيار بين أن يكون جبان أو متفائل، تراه يفّضل أن يكون جباًنا".و 
نصح نتنياهو باالبتعاد عن مندلبيت خاصة أن الثاني يطمح ألن يكون مستشاًرا  باراك أنهوأضاف 

 قضائًيا للحكومة، وقال له إن "عالقة مندلبيت بهربز ستمنعه من التقّدم، ولن يتقّدم أكثر".
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ره، قال مكتب نتنياهو رًدا على التسجيالت الصوتية إنه "حان الوقت إليقاف التسريبات غير بدو 
 المسؤولة والتي تضر بأمن إسرائيل".

خاللها عن أسباب عدم مهاجمة  لباراك يتحّدثوقبل أيام عديدة، نشرت القناة ذاتها تسجيالت صوتية 
حضيرات والتدريبات ووصول العملية العسكرية المفاعل النووي اإليراني عسكرًيا على الرغم من الت

 اإلسرائيلية إلى خطوة واحدة، قبل بداية التحليق إلى إيران.
 24/8/2015، األيام، رام هللا

 
 مفاوضات مع حماس واقتراح ببناء مطار وميناء بغّزة تحت رقابة الجيش اإلسرائيليّ ": يديعوت" .21

 شمعونالكبير في صحيفة )يديعوت أحرونوت(،  كشف الُمحلل السياسيّ  زهير أندراوس: –الناصرة 
شيفر، في عدد الصحيفة الصادر اليوم األحد، النقاب عن أّنه برغم المزاعم اإلسرائيلّية الرسمّية بعدم 
وجود مفاوضات غير مباشرة مع حركة المقاومة اإلسالمّية )حماس(، وبين إسرائيل، فإّن مصادر 

 ى أّن المفاوضات جارية، دون أْن يكشف تفاصيل أخر .رفيعة المستو  في تل أبيب أّكدت عل
وشّدّد شيفر على أّنه شخصًيا يؤمن لرواية حماس ولرئيس الدائرة السياسّية في الحركة، خالد مشعل، 
الذي أّكد وجود مفاوضات بين الطرفين. وتساءل الُمحلل اإلسرائيلّي لماذا ال تقوم إسرائيل بمنح 

 ببناء ميناء ومطار، يكون تحت رقابة ُمشّدّدٍة من الجيك اإلسرائيلّي؟الفلسطينيين في قطاع غّزة 
ولفت إلى أّن هذه الخطوة، يجب أْن تُبادر لها إسرائيل ُمقابل الحصول على تهدئة طويلة األمد مع 

 حركة حماس، على حّد تعبيره. 
لالتفاق مع إسرائيل بين ويعتقد خبراء مركز القدس للشؤون العامة أّنه على الرغم من النزعة المؤيدة 

قيادات حماس، ولكن مصادر داخل التنظيم الدولي لجماعة اإلخوان تعارض مثل هذه الخطوة، 
اعتماًدا على أّن االتفاق بين الحركة وبين إسرائيل، سيضر بوضع التنظيم الذي تمزقت أذرعه في 

 العالم العربي، وفقد أرضيته الشعبية وال سيما في مصر.
يستبعد المركز وجود خالفات داخل حماس، وهو ما دفع قيادات بالحركة للزعم بأن ومع ذلك، ال 

 الجوالت التي يقوم بها خالد مشعل ال تمثل الحركة. 
 23/8/2015، رأي اليوم، لندن

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 23 ص                                               3674 العدد:         24/8/2015 اإلثنين التاريخ: 
  

 تبقي على حالة التأهب على الحدود الشمالية "إسرائيل" .21
في الجبهة الشمالية تحسبا لتطورات أمنية وديع عواودة: تبقي إسرائيل على حالة التأهب  -الناصرة 

بعد قصفها المتتالي ألهداف عسكرية ومدنية في سوريا قبل أيام، الذي يعكس اختراقا استخباراتيا 
 إسرائيليا للنشاط اإليراني فيها وفق محلل إسرائيلي بارز. 

ية إطالق الصواريخ واعتبر محلل الشؤون االستراتيجية يوسي ميلمان أن رد إسرائيل السريع على عمل
نحو الجوالن والجليل األسبوع الماضي، دليل على نجاحها في اختراق استخباراتي للنشاط اإليراني 

 في سوريا. وأشار إلى استعدادها قبل تنفيذها.
ويقول إنها ليست المرة األولى التي تتيح فيها المعلومات االستخبارية الدقيقة والمحتملة للجيك 

عمليات ضد من نفذ أو خطط لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل. ويوضح أن الهجوم  اإلسرائيلي تنفيذ
الصاروخي لم يكن مفاجئا لألجهزة األمنية واالستخبارات بسبب إنذارات سبقته وأن الرد اإلسرائيلي 

 جاء متدرجا، ولكنه واسع النطاق.
ين الحدود مع إسرائيل، وعن الدوافع ير  ميلمان أنه من غير الواضح ما الذي يدفع إيران إلى تسخ

خاصة في هذا التوقيت حيث تنتظر طهران بفارغ الصبر مصادقة الكونغرس على االتفاق النووي 
تمهيدا لرفع العقوبات االقتصادية المفروضة عليها. وير  أن مثل هذه العمليات تصب الماء على 

نووي استنادا إلى ادعاء أن طاحونة رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو الذي يعارض االتفاق ال
 األموال اإليرانية التي سيفرج عنها غداة إلغاء العقوبات االقتصادية، ستستخدم لد " تمويل اإلرهاب ".

ومع ذلك يقول" إن إيران تدرك أن أي عملية إرهابية من سورية ضد إسرائيل، بتوجيه إيراني، قد 
عن السيطرة، خاصة وأن النظام السوري  تؤدي إلى تدهور األوضاع بسهولة، وحصول تصعيد خارج

 من األراضي السورية ". %20المنهار بات يسيطر على أقل من 
بين هذا وذاك يبقي الجيك اإلسرائيلي على حالة تأهب قصو  على الحدود الشمالية خشية أن تقوم 

بعة صواريخ حركة "الجهاد اإلسالمي" بالرد على اغتيال المجموعة التي تتهمها إسرائيل بإطالق أر 
نحو الجليل. ونقلت إذاعة جيك االحتالل أمس عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إنه سيكون هناك 
رد من قبل الجهاد اإلسالمي على عملية االغتيال. كما كانت السفارة األمريكية في إسرائيل قد 

 جوالن المحتل.عممت تحذيرات لألمريكيين الموجودين في إسرائيل من السفر باتجاه الجليل وال
أن المعارضة السورية باركت الهجوم  "إسرائيل"في هذا السياق يدعي مصدر عسكري رفيع في 

اإلسرائيلي على خلية "الجهاد اإلسالمي". المصدر اإلسرائيلي محجوب الهوية ادعى في تصريح لموقع 
لد"العدو  "إسرائيل"أمس أن مسؤوال في المعارضة السورية أبد  سعادته بضرب  اإللكتروني "معاريف"
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تركيا قوله في  -. ونقل الموقع عن المسؤول المقيم في بلدة على حدود سوريا ةاإليراني" في سوري
 .ةحديث هاتفي إن أغلبية السوريين راضون عن القصف اإلسرائيلي لد"االحتالل اإليراني" في سوري

 24/8/2015، القدس العربي، لندن
 

 عليق على األسير عالنتشديد الحراسة على ديختر بعد ت .22
قرر الكنيست، أمس األحد، تشديد الحراسة حول رئيس الشاباك األسبق، عضو : بالل ضاهر

الكنيست عن حزب الليكود أفي ديختر، بادعاء تلقيه تهديدات على حياته في أعقاب تعليق كتبه في 
 محمد عالن.صفحته على موقع "فيسبوك" وانتقد فيه تعليق أمر االعتقال اإلداري لألسير 

وقالت مصادر في الكنيست إن تقرر تشديد الحراسة حول ديختر بعد معلومات استخبارية وصلت 
 إلى الشاباك وتضمنت "تهديد محدد" على حياته.  

ووفقا للقناة العاشرة للتلفزيون اإلسرائيلي فإن الرأي السائد في الكنيست هو أن خلفية التهديدات 
 على تعليقه في "فيسبوك" بشأن األسير عالن. لديختر نابعة من ردود الفعل

وكتب ديختر أن "محاولة تصوير عالن أنه معتقل من دون سبب وأنه منذ إطالق سراحه من السجن 
 ، يتعارض مع قرارات المحاكم ومع صورة الوضع االستخبارية"."جيد أصبح "فتىسنوات  5قبل 

 24/8/2015، 48عرب 
 

 يلية يدعون لإلطعام القسري لألسرى المضربيناإلسرائ ةمسؤولون في األكاديمي .23
اإلسرائيلية، المتخصصون في مجاالت  ةدعت مجموعة من المسؤولين في األكاديمي: بالل ضاهر

الطب والعلوم وأخالقيات المهن، إلى اإلطعام القسري للمرضى واألسر  المضربين عن الطعام، وذلك 
 ية التي تعارض اإلطعام القسري وتصفه بأنه تعذيب.في موقف معارض لموقف نقابة األطباء اإلسرائيل

ونشرت هذه المجموعة بيانا أمس، األحد، قالت فيه إنه ينبغي إطعام مريض مضرب عن الطعام، 
حتى لو تم ذلك خالفا إلرادته، واعتبروا أن التغذية "بصورة مهنية" ليست تعذيبا، وأن الطبيب الذي 

 صي نفسه عن الحالة التي يعالجها.يمتنع عن اإلطعام القسري عليه أن يق
رغم ذلك، أعلنت هذه المجموعة أنها تعارض سن قانون يلزم األطباء باإلطعام القسري للمضربين 

 .أكاديميا 12ووقع على عريضة بهذا الخصول  عن الطعام.
واعتبرت العريضة أنه عندما يواجه المضرب عن الطعام خطرا على حياته، وبعد فشل جميع 

ت إلقناعه بوقف اإلضراب، فإنه يجب أن يفرض عليه "قانون حقوق المريض". وفي هذه المحاوال
الحالة يتعين عقد اجتماع للجنة أخالقيات مهنة الطب في المستشفى الذي يعالج فيه المضرب عن 
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الطعام، وأن يقرر األطباء، تحت إشراف هذه اللجنة، بشأن الطريقة األفضل لمعالجة المريض، 
واعتبرت العريضة أن اإلطعام القسري ليس تعذيبا "إذا تم بصورة  ت اإلطعام القسري.وحتى لو كان

 مهنية، جديرة، تناسبية ومتعاطفة"، بادعاء أنه "طالما أن غاية العالج هي إنقاذ حياته".
 24/8/2015، 48عرب 

 
 إقبال إسرائيلي كبير على شراء كتاب يدعو لقتل الفلسطينيين .24

حظي كتاب خطه أحد قادة المستوطنين يدعو فيه لقتل الفلسطينيين : صفا ترجمة -القدس المحتلة 
برواج كبير بين القراء اإلسرائيليين، إذ نفدت نسخه المعروضة في المكتبات ومراكز العرض في 

 2009ويدعو الكتاب الذي ألفه الحاخام المتطرف "يوسيف أليتسور" ونشر في العام  وقت قياسي.
مسجد  43" إلى القيام بعمليات ضد الفلسطينيين، حيث أحرق منذ صدوره وأسماه " توراة الملك

 وكنيسة، كان أولها مسجد أحرق في بداية ديسمبر من نفس العام، تحت تأثير هذا الكتاب.
ويشير الكاتب إلى أنه طالما لم ينعم اليهود بالهدوء، فلن ينعم به الفلسطينيون، ويقول في كتابه: "إذا 

بالهدوء فال هدوء للعرب، إذا ما انتصر العرب علينا بالعنف فسننتصر عليهم بالعنف، لم ينعم اليهود 
على النساء واألطفال والفتية وكبار السن القيام بعمليات أكثر عنًفا تجاه العناصر المعادية، وعليهم 

طينيين كما يدعو الكتاب إلى القيام بهجمات ضد الفلس قطع الطرق والقيام بعمليات هادئة وعميقة".
 حال قيام الجيك أو اإلدارة المدنية بعمليات ضد المستوطنين مثل هدم المنازل غير المرخصة.

وقامت ما باتت تعرف بجماعات "دفع الثمن" بالعشرات من الهجمات المنظمة ضد الفلسطينيين منذ 
 ، حيث شكل تشريًعا ملهًما للمستوطنين2009نشر هذا الكتاب في العام 

 23/8/2015، الفلسطينية )صفا(وكالة الصحافة 
 

 تراجع نمو االقتصاد اإلسرائيلي يدفع الشيكل إلى الهبوط مقابل الدوالر .25
مقابل الدوالر األمريكي، بعد أيام من  %2.9األناضول: هبط سعر صرف الشيكل اإلسرائيلي بنسبة 

رائيلي في الربع الثاني إعالن مكتب اإلحصاء اإلسرائيلي عن تراجع كبير في أرقام النمو االقتصادي اإلس
فقط، مقارنة مع  %0.3وبلغت نسبة النمو في االقتصاد اإلسرائيلي في الربع الثاني  من العام الجاري.

 .2014خالل الفترة المناظرة من العام الفائت  %3.3خالل الربع األول من العام الجاري، و 2%
يتين تشيران إلى تحقيق االقتصاد المحلي وكانت التقديرات لد  وزارتي االقتصاد والمالية اإلسرائيل

 خالل الربع الثاني من العام الجاري. %1.5نسب نمو أعلى من 
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وعزا الباحث في الشؤون اإلسرائيلية، أنطوان شلحت، هذا االنخفاض في سعر الشيكل أمام الدوالر 
اني من العام إلى "األرقام المخيبة آلمال الحكومة والقطاع الخال اإلسرائيلي خالل الربع الث

وأضاف في اتصال هاتفي أمس "االستمرار في أرقام الصادرات اآلخذة في التراجع مقارنة  الجاري".
، عدا عن استمرار قوة )…(مع الفترة المناظرة من العام الماضي، لها دور أيضًا في ضعف الشيكل 

 الدوالر األمريكي".
 24/8/2015، القدس العربي، لندن

 
 ينشر منظومة استطالع على الحدود الشمالية مع لبنانالجيش اإلسرائيلي  .26

أعلن الجيك اإلسرائيلي، اليوم اإلثنين، عن نشر منظومة استطالع، على : القدس/عالء الريماوي
 الحدود الشمالية مع لبنان، بهدف "رصد األحداث".

حديثة ترمي، إلى  وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية: نشر الجيك على الحدود اللبنانية، منظومة استطالعية
حالتها فورًا إلى القوات المقاتلة". وأضافت اإلذاعة:  زيادة قدراته على التقاط الصور الميدانية اآلنية وا 

تستند المنظومة التي أطلق عليها اسم )الكرة البلورية( إلى بالونات استطالعية وأجهزة استشعار 
 ميدانية".

" من المقرر استكمال نشر المنظومة، في جميع وقالت مصادر في الجيك اإلسرائيلي لإلذاعة:
المنظومة وأضافت مصادر الجيك اإلسرائيلي إن  قطاعات الحدود اللبنانية والسورية خالل أشهر".

 فاعليتها.الحرب على غزة العام الماضي وأثبتت  اختبارها خالل تم
وع الماضي على شمال صواريخ األسب 4وتشهد الحدود الشمالية تصعيدا أمنيا، على خلفية إطالق 

 السورية.إسرائيل من األراضي 
 24/8/2015 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 مقدسية وأطفال من الدخولسيدة  20واعتقال فتاة ومنع " األقصى"اقتحام  .27

عنددد أحددد أبددواب المسددجد األقصددى، يددوم األحددد،  اعتقلددت شددرطة االحددتالل فتدداة قاصددراً  :القدددس المحتلددة
 من دخوله. طنين للمسجد، في حين منعت نساء وأطفاالً كما أمنت اقتحام مستو 
أن االحتالل نصب حواجز عند جميع أبدواب المسدجد، وحمدل عناصدره قائمدة  وأفادت مصادر مقدسية

من دخول المسجد دون توضديح األسدباب،  مرابطة في األقصى، وتم منعهن جميعاً  20ضمت أسماء 
لماضدددي ويسدددتهدف بشدددكل أساسدددي النسددداء اللدددواتي تدددم مشددديرة إلدددى أن هدددذا اإلجدددراء بددددأ مندددذ األسدددبوع ا

 .إبعادهن عن األقصى سابقاً 
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مسددتوطن ومسددتوطنة للمسددجد، وعنددد خددروج المسددتوطنين مددن  30وأضددافت، أن الشددرطة أمنددت اقتحددام 
 المسجد تعمدوا استفزاز النساء واألطفال الممنوعين من دخوله، ما تسبب بتوتر شديد ومناوشات.

رطة االحتالل استدعت قوات خاصة إلى منطقة باب الرحمة، لمالحقة النساء وبينت المصادر، أن ش
الممنوعات من الدخول لألقصى، كما منعت األطفال الذين حضروا لزيارة األقصى مدن دخولده خدالل 

 اقتحام المستوطنين.
 23/8/2015 ،القدس، القدس

 
 أعوامة" لمدة خمسة "حديقة مؤقت إقامةقرار بلدية االحتالل في القدس  يدينحنا عيسى  .28

حنددا  .المسدديحية لنصددرة القدددس والمقدسددات د اإلسددالميةالعددام للهيئددة  األمددينأدان  :وكدداالتال –رام هللا 
، على مساحة تبلغ أعوام"حديقة مؤقتة" لمدة خمسة  إقامةقرار بلدية االحتالل في القدس  أمسعيسى 

وقال عيسى في  الطور والعيساوية. دونم على سفح جبل المشارف في شرقي القدس بين بلدتي 1300
، كمددددا تالحدددددق بددددداقي 1948تضدددديق وتالحدددددق فلسدددددطينيي القدددددس مندددددذ  "إسدددددرائيل" إن، أمددددسبيددددان لددددده 

الفلسددطينيين بشددتى الطددرق والوسددائل، مؤكدددًا أن الهدددف كددان ومددا يددزال االسددتيالء علددى أراضدديهم، فددي 
لددى مصددادرة أراض إ النظددر الفتدداً  ظددل سياسددة تهدددف إلددى تهجيددر المقدسدديين لتهويددد المدينددة بالكامددل"،

 .دونم، على سبيل المثال ال الحصر 7000جديدة في الطور والعيسوية إلقامة "حديقة قومية" على 
 24/8/2015 ،الرأي، عّمان

 
 اعتقال تسعة فلسطينيين بتهمة إصابة ثالثة إسرائيليين جراء إلقاء زجاجات حارقة :القدس .29

مس، عن اعتقال تسعة فلسطينيين، قبل أسبوعين، بتهمدة إصدابة أية، أعلنت الشرطة اإلسرائيل :رام هللا
وقدددال مصددددر فدددي الشدددرطة اإلسدددرائيلية، فدددي  ثالثدددة إسدددرائيليين جدددراء إلقددداء زجاجدددات حارقدددة تجددداههم.

اعتقال تسدعة فلسدطينيين بيدنهم خمسدة أطفدال، قبدل أسدبوعين،  تصريحات للقناة اإلسرائيلية العاشرة "تمّ 
وأوضدح  ة إسدرائيليين بعدد إلقداء زجاجدات حارقدة تجداههم قبدل نحدو ثالثدة أسدابيع".بتهمة إصدابتهم ثالثد

 المصدر أن كافة المعتقلين هم من بلدة "بيت حنينا"، في مدينة القدس المحتلة.
 24/8/2015 ،المستقبل، بيروت

 
 الجدار الفاصل إصابة عشرات الفلسطينيين باالختناق خالل اعتصام ضدّ  :جاالبيت  .31

أصدديب عشددرات الفلسددطينيين باالختندداق جددراء اعتددداء قددوات االحددتالل : الددرحيم حسددين عبددد –رام هللا 
 على المسيرة السلمية المنددة بتجريف أرض في بيت جاال إلقامة جدار الفصل العنصري. اإلسرائيلي
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واعتصم المشاركون بمشاركة رجال دين مسيحيين ومسلمين ومدواطنين ونشدطاء فدوق األرض التدي تدم 
لمصدلحة اسدتكمال بنداء الجددار العنصدري، بددعوة مدن القدو  الوطنيدة واللجدان الشدعبية  مدؤخراً  هاً تجريف

الزيتددون  أشددجارلمقاومددة الجدددار واالسددتيطان ومؤسسددات بيددت جدداال، ورفعددوا األعددالم الفلسددطينية فددوق 
طوائدف، واكد المعتصمون، أن قضيتنا واحدة ونضالنا ضد االحتالل لديس ك ورددوا الهتافات الوطنية.

 إنما طائفة واحدة لشعب فلسطيني واحد.
وقال رئيس أساقفة سبسطية المطران عطاهلل حنا، نحن هنا كمسيحيين ومسدلمين شدعب واحدد ال نتحددث 
بلغددة الطائفددة، إنمددا بلغددة الددوطن الحبيددب، ندددافع عددن قضدديته العادلددة، ومهمددا اعتدددوا علددى أرضددنا واقتلعددوا 

حتالل يقتلع أشجار الزيتون ألنده ال يدؤمن بالسدالم، ومهمدا اقتلدع وأضاف "اال األشجار سنبقى صامدين.
 األشجار سنبقى على أرضنا، وسنبقى شوكة في حلق االحتالل ولن نتنازل عن انتمائنا الفلسطيني".

 24/8/2015 ،االتحاد، أبو ظبي
 

 حرب فلسطينية شعبية على المستوطنين وسرقة األراضينابلس:  .31
مواجهددات الجديدددة بددين المسددتوطنين والفلسددطينيين شددكاًل جديدددًا : اتخددذت الفددادي أبددو سددعد  -رام هللا 

من القتال الذي أصبح وجهًا لوجه، بكل ما تحمله الكلمة من معان، في قرية قصرة القريبة من نابلس 
شمال الضفة الغربية، حيث انتفضدت جمداهير محافظدة بيدت لحدم للددفاع عمدا تبقدى مدن أراٍض يجدري 

 جدار العنصري.سلبها لصالح االستيطان وال
 فلسدطينياً  150حدو نمواجهات عنيفة انددلعت بدين عشدرات المسدتوطنين و  أنونشرت صحيفة "هآرتس" 

فدددي منطقدددة بدددؤرة "ايدددك كدددودس" االسدددتيطانية فدددي الضدددفة. وحسدددب الجددديك فقدددد تبدددادل الجانبدددان رشدددق 
ن جدديك وقامددت قددوة مدد الحجددارة. وحدداول الفلسددطينيون إحددراق حقددول فددي منطقددة البددؤرة جنددوب نددابلس.

عدن المنطقدة عسدكرية  وأعلندتاالحتالل بإطالق الندار فدي الهدواء واسدتخدام وسدائل تفريدق المظداهرات 
الرصدال المطداطي وقنابدل الغداز علدى الفلسدطينيين  أطلقدوامغلقة. وحسب ادعاء الجيك فإن الجندود 

عيدارات المطاطيدة العشدرات أصديبوا جدراء ال إنوقال الجاندب الفلسدطيني  ألنهم هاجموا القوة العسكرية.
 سبعة أشخال فقط أصيبوا بجراح طفيفة. أنوقنابل الغاز، بينما ادعى الجيك 

وقال مسؤول ملف المستوطنات في السلطة الفلسطينية غسان دغلس إن عشرات المستوطنين هاجموا 
 المزارعين الفلسطينيين أثناء عملهم في أراضي قرية قصرة المجاورة لبؤرة "ايك كوديك".
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المنطقدددة الشدددرقية حيدددث وقعدددت المواجهدددات.  إلدددىعقددداب ذلدددك خدددرج عشدددرات السدددكان مدددن القريدددة وفدددي أ 
وأضدددداف إن المسددددتوطنين هدددداجموا الفالحددددين بهدددددف طددددردهم مددددن أراضدددديهم لكددددن عشددددرات النشددددطاء 

 المنطقة ووقعت المواجهة. إلىالفلسطينيين من لجان الدفاع عن األراضي وصلوا 
 24/8/2015 ،القدس العربي، لندن

 
 لوقف تهويد بيت البركة إجراءات: عسافليد و  .32

قال وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان، بأن الهيئة مستعدة للتعامل وتمويل  :الخليل
وأضدداف  أيددة مبددادرات مددن شددأنها وقددف تهويددد بيددت البركددة القريددب مددن مخدديم العددروب شددمال الخليددل.

"لقددد عقدددت هيئددة مقاومددة الجدددار  خليددل كامددل حميددد:، محددافظ ال23/8األحددد  عسدداف خددالل لقائدده يددوم
بدددأ  إجددراءاتواالسددتيطان لقدداءات مددع طدداقم مددن المحدداميين والقددانونيين بخصددول بيددت البركددة وهندداك 

 العمل عليها لوقف التهويد وحماية المنطقة".
 23/8/2015 ،وكالة معا  اإلخبارية

 
 ٌه آخر لالستيطاناستمالك السلطة أراضي الضفة بالجبر: وج: "سند"مشروع  .33

يبدددو أّن االسددتيطان اإلسددرائيلي الددذي يأكددل أراضددي الضددفة المحتلددة، لددم يعددد كافيددًا لقضددم هددذه  :رام هللا
المسدددداحة الموعددددودة بددددأن تكددددون ملكددددًا للفلسددددطينيين فددددي دولددددتهم التددددي يسددددعون إليهددددا، بددددل إن السددددلطة 

 اع تلك األراضي.الفلسطينية، الموكلة بإدارة المناطق )أ( من الضفة، ُتسهم في ضي
قرار اسدتمالك جديدد مدن السدلطة ألراض خاصدة لمدواطنين مدن مددينتي طدولكرم وندابلس فدي الضدفة يلدوح فدي 
 األفق، وهذه المرة لمصلحة إقامة مصنع ضخم لإلسمنت وللصناعات اإلنشائية، إضافة إلى مقالع ومحاجر.

دوق االستثمار الفلسطيني )يتهم بأّن المشروع أعلنته شركة "سند" للصناعات اإلنشائية، التي تتبع صن
أمواله تديره السلطة بطريقة غير قانونية(، وقد أطلقت شركة "سند الشمال" لتحقيق الغاية بتكلفدة أوليدة 

دونم من أراضدي المدواطنين فدي منطقدة تقدع شدرق  2000ماليين دوالر، وعلى مساحة  310تصل إلى 
 ، وهي مليئة بأشجار الزيتون المثمرة.طولكرم وشمال غرب نابلس، شمال الضفة المحتلة

رئدددديس بلديددددة عنبتددددا، ثابددددت أعمددددر، أّكددددد لددددد"األخبار" تخددددّوف أصددددحاب األراضددددي مددددن أن يمددددّر قددددانون 
االسدددتمالك علدددى أراضددديهم كمدددا سدددبق أن مدددّر علدددى أراضدددي المدددواطنين فدددي ثدددالث قدددر  شدددمال رام هللا 

قدائاًل إن أصدحاب األراضدي والبلديدة  -ثارت عليه ضجة كبيرة-لمصلحة مشروع إقامة مدينة "روابي" 
وفصددائل العمددل الددوطني "تقددف ضددد تطبيددق مشددروع سددند علددى األرض"، وذلددك مددن مبدددأ "رفددض سددلب 
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المددواطنين أراضدديهم رغمددًا عددنهم، ورفددض إقامددة مصددنع األسددمنت الددذي سيشددكل كارثددة صددحية وبيئيددة 
 على المنطقة".

الصدحف المحليدة نيتهدا التقددم بطلدب رسدمّي إلدى  وأعلنت "سند"، كما تقتضي اإلجراءات القانونية، في
يومددًا مددن تدداريخ اإلعددالن، لتحصددل علددى حددق االسددتمالك المطلددق  15مجلددس الددوزراء الفلسددطيني بعددد 

 والحيازة الفورية لألراضي لتبدأ مشروعها.
ومشروع "سند"، إذا ما ُطبِّق، فهو ال يلتهم مئات الدونمات الخضراء وحسب، بل يسحق كل المحاجر 

 والكسارات والمقالع القائمة في المنطقة المحيطة بأكملها، ويحتكر الصناعة هذه وأرباحها.
ووفقًا للقانون األردني الدذي يسدري فدي األراضدي الفلسدطينية فدي الضدفة، ال يجدوز اسدتمالك األراضدي 

مدن  الخاصة للمواطنين إال ألغراض المنفعة العامة. لكن رئيس السلطة، محمود عبداس، كدان قدد أقدرّ 
قبل قانون االسدتمالك علدى أراٍض خاصدة فدي محافظدة رام هللا لمصدلحة مديندة "روابدي"، وهدو مشدروع 
 ربحي لمنفعة أصحابه كما هو حال مشروع "سند الشمال" الجديد، الذي ال يسند إال جيوب مالكيه. 

 24/8/2015 ،األخبار، بيروت
 

 ومنشأة بالضفة منزال   63هدمت  "إسرائيل"أمنستي:  .34
ت منظمدة العفدو الدوليدة )أمنسدتي إنترناشدونال( إن الجديك اإلسدرائيلي هددم هدذا األسدبوع مدا ال يقدل قال

مدن أراضدي الضدفة  %60التدي تشدكل  ،فدي عشدر بلددات بالمنطقدة )ج( أساسدياً  ومرفقداً  مسكناً  63عن 
ي بيدان أن وأضدافت المنظمدة فد الغربية الخاضعة للسيطرة العسكرية والمدنيدة الكاملدة لدولدة االحدتالل.

تعددد مدن "الضدرورات اإلنسدانية األساسددية"، مثدل لوحدة للطاقددة  مرفقداً  12مدن بدين المنشدآت التددي أزيلدت 
 الشمسية، ومراحيض متنقلة، وحظائر حيوانات، وخيام مولها االتحاد األوروبي.

بددداتوا دون مدددأو  جدددراء  طفدددالً  82مدددن بددددو فلسدددطين مدددن بيدددنهم  132وذكدددرت أمنسدددتي إنترناشدددونال أن 
وشددددددت المنظمددددة الحقوقيددددة علددددى أن تدددددمير ممتلكددددات الفلسددددطينيين الخاصددددة  مليددددات الهدددددم تلددددك.ع

جبارهم على ترك منازلهم يعد انتهاكا اللتزامات إسرائيل تجاه حقوق اإلنسان وقوانين االحتالل.  وا 
 23/8/2015 ،نت، الدوحة.الجزيرة

 
 عن منازلهم خالل آب فلسطينيا   167مركز: االحتالل شّرد  .35

أن السددلطات  أكددد مركدز المعلومددات اإلسدرائيلي لحقددوق اإلنسدان فددي األراضدي المحتلددة "بتسديلم" :لناصدرةا
اإلسددرائيلية نفّددذت موجددة مددن عمليددات الهدددم فددي المندداطق المصددّنفة "سددي" بدداألغوار شددرق الضددفة الغربيددة 

لقت "قدس برس" نسخة ت نفي بيان صحفي ،وأشار مركز "بتسيلم" المحتلة، خالل األيام القليلة الماضية.
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 65، هدددمت سددلطات االحددتالل 2015أغسددطس  /ومنددذ الخددامس مددن آب ه، إلددى أندد23/8عندده يددوم األحددد 
مبنددى سددكني فددي التجمعددات السددكنية الفلسددطينية فددي غددور األردن فددي محدديط مسددتوطنة "معاليدده أدومدديم" 

 .اصراً ق 101شخصا من منازلهم، من بينهم  167وجنوب الخليل، مّما أسفر عن حرمان 
 23/8/2015قدس برس، 

 
 الحسينيةمخيم دمشق سمحت لموالين بالعودة إلى : مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية .36

أفدددادت "مجموعدددة العمدددل مدددن أجدددل فلسدددطينيي سدددورية"، بدددأن مدددن سدددمح لهدددم الجددديك النظدددامي  :لنددددن
فقددددط عددددائالت السددددوري، بددددالعودة إلددددى مخدددديم "الحسددددينية" لالجئددددين الفلسددددطينيين بريددددف دمشددددق، هددددم 

المحسوبين عليه، من عناصر اللجان األمنية والحزبيين، في حين لدم يدتم السدماح بعدودة أي مدن بقيدة 
، أن هندداك أنبدداء عددن قيددام عناصددر 23/8وذكددرت المجموعددة فددي تقريددر لهددا يددوم األحددد  أهددالي المخدديم.

أن الجدديك النظددامي الحدداجز باعتقددال بعددض الشددبان أثندداء محدداولتهم العددودة إلددى مخدديمهم، مشدديرة إلددى 
كددان قددد فّجددر العديددد مددن منددازل الناشددطين اإلغدداثيين واإلعالميددين داخددل المخدديم منهددا منددزل المسددؤول 

 السابق في حركة حماس محمود زغموت.
 23/8/2015قدس برس، 

 
 أهالي الطالب المعتقلين لدى السلطة يعتصمون أمام "النجاح" .37

في سجون تابعدة للسدلطة الفلسدطينية بمديندة ندابلس شدمال  نظم أهالي الطلبة المعتقلين سياسياً  :نابلس
بعدادهم عدن مقاعدد الدراسدة. وأفداد  الضفة الغربيدة، اعتصدامًا احتجاجيدًا علدى اسدتمرار اعتقدال أبندائهم وا 

شهود عيان لد"قدس بدرس" أن أهدالي الطلبدة والعشدرات مدن طدالب جامعدة "النجداح" الوطنيدة، بمشداركة 
ائبين عن "التغيير واإلصالح" مندى منصدور وياسدر منصدور، اعتصدموا، قيادات من حركة حماس والن

 ، أمام الحرم الجامعي الجديد للجامعة مطالبين باإلفراج عن الطالب المعتقلين سياسيًا.23/8األحد 
وأشارت مصادر في "الكتلة اإلسدالمية"، الدذراع الطالبدي لحركدة حمداس، إلدى أن أمدن السدلطة يواصدل 

الفتة إلى أن أمن السلطة نقدل بعضدًا مدنهم إلدى سدجن "المخدابرات العامدة" فدي بيدت  طالبًا، 14اعتقال 
 لحم "وعّرضهم للتعذيب والشبح".

 23/8/2015قدس برس، 
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 الصفقة المقبلة.. أسلوب الشاباك البتزاز األسرى: "إعالم األسرى" .38
في السجون الصهيونية  ابتزاز األسر  الفلسطينيين اإلسرائيلي يحاول جهاز الشاباك: خال – المجد

 وخاصة سجن "رامون"، عبر مقابالت يجريها مع األسر  في مقره قرب محكمة سالم العسكرية.
األسددر " فددإن ضددُباط الشدداباك يتعمدددون اسددتفزاز  إعددالموبحسددب بيددان وصددل لموقددع "المجددد األمنددي" مددن "

لشدداباك شددمل أسددمائهم فيهددا األسددر  وابتددزازهم بادعدداء أن هندداك صددفة أسددر  يددتم الحددديث عنهددا وبإمكددان ا
فالسدًا أمنيدًا، مضديفًا إوأشار إلى أن جميع األسدر  سدخروا مدن تلدك المقدابالت واعتبروهدا  بشريطة التعاون.

أن أحد األسر  أثناء المقابلدة قدام بدالهجوم علدى الضدابط وتكسدير مكتبده، مدا أد  إلدى اعتدداء الجندود عليده 
األسددددر " بتصددددرفات األسددددر  اتجدددداه هددددده المقددددابالت  مإعددددالوأشدددداد مكتددددب " وزج بدددده فددددي زنددددازين العددددزل.

 المسمومة، حيث واجهها األسر  بكل حزم وبطوله تبين مد  وعيهم بخطط "الشاباك" وضباطه. 
 24/8/2015 األمني،المجد 

 
 األسير عالن بكامل عافيته واالحتالل يمنعه من الخروج من مستشفى "برزيالي" .39

محمدد عدالن فدي  األسديرطيني األخصائي عادل مسك، الدذي زار كد طبيب األعصاب الفلسأ :رام هللا
وأوضددددح  عددددالن بكامددددل قدددواه الجسدددددية والعقليددددة، ويسددددتطيع التحدددددث. األسددددير أن ،مستشدددفى "بددددرزالي"

من الشوربات التي يمكدن  قليالً  األحد نه تناول يومأ، و الدكتور مسك أن األسير عالن يتحسن تدريجياً 
فدددي متابعتددده بهدددذه الطريقدددة سيضدددمن لددده  االسدددتمراربدددل الغدددذاء، وأن معدتددده وجسدددمه لتق تهيدددئلهدددا أن 
مدن رغم بدالنده و أ إلدىوأشدار مسدك  .يومداً  65الطويل الذي استمر  إضرابهصحته وعافيته بعد  استعادة

 أنه ال زال في وضع صحي خال. أالالتحسن الذي طرأ على صحة األسير عالن، 
يددديعوت أحرونددوت العبريددة، مسدداء يددوم األحددد، أن لصددحيفة  اإللكتروندديذكددر الموقددع  أخددرمددن جانددب 

 النيابة العامة اإلسرائيلية أبلغت األسير عالن بمنعه من الخروج من مستشفى "برزيالي" بعسقالن.
 23/8/2015 ،القدس، القدس

 
 يتدارسون الشروع بخطوات احتجاجية أسرى صفقة "شاليط" .41

ير المحددامي جددواد بددولس، يددوم األحددد، بددأن أسددر  أكددد مدددير الوحدددة القانونيددة فددي نددادي األسدد :رام هللا
 صفقة "شاليط" المعاد اعتقالهم يتدارسون الشروع بخطوات احتجاجية منها اإلضراب عن الطعام.

جاء ذلك خالل زيارة أنهاها المحامي بولس لألسر  في سجن "جلبوع" قبدل قليدل، إذ نقدل عدن األسدير 
م: عدددنان مراغددة، جمددال أبددو صددالح، عددالء البازيددان، ناصددر عبددد ربدده أن أسددر  القدددس المعدداد اعتقدداله

عارف الفاخوري، ناصر عبد ربه إضافة إلى األسير سامر العيسداوي بانتظدار قدرار محكمدة االحدتالل 
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العليا في قضيتهم، معّبرًا عن أمله بأن تحظى قضية معتقلي الصفقة باالهتمام الكافي من قبل جميدع 
عبية، مضيفًا أن أسر  الصفقة يتدراسون الشروع بخطوات احتجاجية المحافل القانونية والسياسية والش

 منها اإلضراب المفتوح عن الطعام.
 23/8/2015 ،وكالة معا  اإلخبارية

 
 األسرى اإلداريون يشرعون ببرنامج احتجاجي .41

 اإلسدرائيلي، الشدروع بدأولى خطدواتهم االحتجاجيدة االحتاللقرر األسر  اإلداريون في سجون  :رام هللا
وأكدد األسدر   قانون االعتقدال اإلداري، والمتمثلدة بمقاطعدة محداكم االحدتالل "بشدكل تدام ونهدائي". ضدّ 

، أن تصعيدهم يأتي "في ظل تصداعد الهجمدة 23/8في بيان تلقت "قدس برس" نسخة عنه يوم األحد 
مدن الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني عامة وبحق األسر  على وجده الخصدول ومدا يعانيده هدؤالء 

مدن  األدندىتنكيل وحمالت مسعورة من التفتيك والحرمان من أبسط الحقوق الحياتية التدي تدوفر الحدد 
 "، كما جاء في البيان.اإلنسانيةالكرامة 

 23/8/2015قدس برس، 
 

 مطالب بتنظيم انتخابات لنقابة الصحفيين الفلسطينيين .42
يين فددي مندداطق السددلطة الفلسددطينية، انتقددد نشددطاء صددحفيون فلسددطينيون، دور نقابددة الصددحف :رام هللا

وقددال الصددحفيون المنضددوون  حبدداط.، أسددهم فددي إضددفاء أجددواء مددن اإلسددلبياً  واعتبددروا أنهددا تمددارس دوراً 
، جامعداً  قويداً  أصدل" إن نقابدة الصدحفيين "لدم تعدد تمثدل جسدماً  -تحت مظلة "التيدار الصدحفي المهندي 

 راطية ونزيهة وشفافة".وذلك مرده عدم عقد انتخابات نقابية تعددية وديمق
، علدددى أن "االنتخابدددات تمثدددل 24/8وأكدددد "أصدددل" فدددي بيدددان صدددحفي تلقتددده "قددددس بدددرس" اليدددوم االثندددين 

السبيل الوحيد إليجاد نقابة قوية جامعة تجمع وال تفرق، وتقود الوسط الصحفي نحو األفضل، وتددافع 
مدايو  /الدذي تأسدس فدي غدزة أيداروطالدب التيدار الصدحافي المهندي"،  عن الحقوق، وتجابه التحديات".

الماضدددي، القدددائمين علدددى النقابدددة، خصوصدددًا األماندددة العامدددة والنقيدددب عبدددد الناصدددر النجدددار "بضدددرورة 
مكاشفة الكل الصحفي فيما يدور داخل أروقة النقابة وغرفها المغلقدة، تحديددًا فيمدا يتعلدق باالنتخابدات 

ها أو حتددى وجددود بارقددة أمددل بتنظيمهددا، التددي مضددى وقددت طويددل علددى موعددد اسددتحقاقها مددن دون عقددد
 ومن دون إعالن أسباب ذلك".

 24/8/2015قدس برس، 
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 1948فلسطينيي انتشار الجريمة بين  .43
الحددظ نشددطاء فلسددطينيون ارتفاعددًا كبيددرًا فددي معدددالت الجريمددة بددين عددرب  :أسددعد تلحيمددي -الناصددرة 

ة التددي تفدديض صددفحاتها يوميددًا بأنبدداء إسددرائيل، وانعكدداس ذلددك فددي وسددائل اإلعددالم العربيددة اإللكترونيدد
الجرائم المختلفة، فيما عجز قادة المجتمع العربدي عدن مواجهدة استشدراء العندف فدي السدنوات األخيدرة، 

 متهمين الشرطة اإلسرائيلية بالتقاعس في منع انتشار السالح غير المرخل في أوساط العرب.
قهدا بشددكل خطيدر، فضداًل عدن ارتفداع نسددبة وعلدى رغدم أن ظداهرة العندف ليسددت جديددة، فقدد اتسدع نطا

القتلى العرب في حوادث الطرق وحوادث العمل، إذ تفوق نسبتها بكثير نسبة المواطنين العرب ضمن 
ويعدددزو بددداحثون اجتمددداعيون ظددداهرة استشدددراء العندددف إلدددى الوضدددع االقتصدددادي  تعدددداد سدددكان إسدددرائيل.

نصدف العدائالت تحدت خدط الفقدر، فضداًل  االجتماعي السيئ للمواطنين العرب، حيث يعيك أكثر مدن
عددن غيدداب أي إنفدداق حكددومي علددى بددرامج تربويددة وتثقيفيددة للشددباب العددرب، بينمددا يتددوافر هددذا اإلنفدداق 
زاء تقددداعس الشدددرطة، أنشدددأ العدددرب لجاندددًا محليدددة بهددددف الصدددلح بدددين  بسدددخاء فدددي البلددددات اليهوديدددة. وا 

د أعضداء هدذه اللجدان إن الفتدرة األخيدرة شدهدت المتخاصمين، لكنها لم تعد ذات تأثير كبيدر. وقدال أحد
 ارتفاعًا هائاًل في استخدام األسلحة لفض الخالفات، حتى بين أفراد العائلة الواحدة واألشقاء. 

 24/8/2015 ،الحياة، لندن
 

 عام على العدوان والغزيون يعيشون بين األنقاض ":نيويورك تايمز" .44
عدن معانداة الغددزيين فدي حدي الشددجاعية الدذين خسددروا  يددراً نشدرت صدحيفة نيويددورك تدايمز األمريكيدة تقر 

 منازلهم في القصف اإلسرائيلي أثناء عدوان الصيف الماضي والذي عرف بحرب الخمسين يوما.
يقول التقرير الذي كتبه كل مدن جدودي رودوريدن وماجدد الوحيددي مدن مديندة غدزة المحاصدرة، إن أهدل 

زلهم المدددددمرة رغددددم مددددرور عددددام علددددى انتهدددداء العدددددوان الشددددجاعية مددددا زالددددوا يعيشددددون بددددين أنقدددداض منددددا
عامدا( الدذي يعمدل علدى اسدتعادة منزلده الدذي بنداه  56واستعرض التقرير حالة فؤاد حدرارة ) اإلسرائيلي.

ودكانه إال أنه ال يزال في بداية المشدوار والتقددم بطديء وشداق. يقدول حدرارة "كندا فدي غايدة  1993عام 
 شيء. لكن منزلنا في ذاكرتنا )..( سنستعيده كما كان بالضبط". الراحة في منزلنا حتى ضاع كل

ويورد التقرير أنه بعدد ثالثدة أيدام سديكتمل حدول كامدل علدى العددوان اإلسدرائيلي علدى غدزة، ولدم يكتمدل 
 ألف منزل دمرت في العدوان. 18تأهيل بيت واحد من قرابة 

لوا علدى موافقدة إلعدادة البنداء مدن فقدط مدن أصدحاب المندازل المددمرة حصد %12وبحسب التقريدر فدإن 
سرائيل والسلطة الفلسطينية. ويزيد التقرير أن  نظام إعادة إعمار غزة الذي يعمل تحت األمم المتحدة وا 
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الذين حصلوا على الموافقات تمكنوا فعال من شدراء المدواد الالزمدة إلعدادة  %12فقط من أصل الد 4%
 بناء ممتلكاتهم التي دمرها العدوان.

األطددراف المتضددررة ومنظمددات المجتمددع المدددني التددأخير فددي عمليددة إعددادة اإلعمددار إلددى عدددة  وترجددع
أسباب أهمها عدم التوافق بين الفصائل السياسية الفلسطينية وضلوع إسرائيل في عملية الموافقدة علدى 

 رخل البناء ونقل التمويل.
لمبلدغ الدذي تعهددت بده إلعمدار مليدون دوالر فقدط مدن مجمدوع ا 340وكاندت الددول المانحدة قدد أرسدلت 

مليددار دوالر. وقددد صددرفت جددل المبددالغ المسددتلمة علددى تكدداليف إزالددة أنقدداض المبدداني  2.5غددزة والبددالغ 
 التي تعرضت للقصف وتجهيز مساكن ومراكز إيواء عاجل لمن شردهم العدوان.

 23/8/2015 ،نت، الدوحة.الجزيرة
 

 المنظمات غير الحكومية بفلسطين صندوق مغلق .45
منظمة غير حكومية  2780تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة أكثر من : عوض الرجوب -لخليل ا

تمويل معظمها خارجي، وتنشط في قطاعات التعلديم واإلغاثدة واألنشدطة الخيريدة والشدبابية والرياضدية 
نميدة والتنموية وقضايا الحقوق والحريات، وما تعقدده مدن ورك عمدل ومدؤتمرات وغيرهدا، بعيددا عدن الت

ووفدددق تقدددديرات جهدددات مختصدددة فدددإن المسددداعدات والتمويدددل للجمعيدددات األهليدددة  االقتصدددادية الحقيقيدددة.
، معظمها يأتي من الخارج، ممدا دفدع مختصدين للتسداؤل عدن دورهدا مليار دوالر سنوياً  1.6تصل إلى 

 وتأثيرها ومد  الشفافية في عملها، والتنمية المتحققة من برامجها.
ت الحصددول علددى معلومددات محدثددة وموثقددة عددن عمددل هددذه المنظمددات مددن جهددات وحاولددت الجزيددرة ندد

هيئة شؤون المنظمات األهلية، وهي هيئة رسمية،  رسمية دون جدو . لكن ورشة عمل نظمتها مؤخراً 
وفدي ذات الورشدة أكدد رئديس الهيئدة اللدواء  أظهرت غياب القدانون والمتابعدة لعمدل المؤسسدات األهليدة.

األرقدام السدابقة، وغيداب الشدفافية فدي عمدل هدذه المؤسسدات، مشدددا علدى ضدرورة  سلطان أبو العيندين
 تعديل القوانين الناظمة لعملها بما يضمن وجود هامك رقابي أوسع.

وفي غياب معطيات حديثة، فإن دراسات سابقة كفيلة بإعطاء صورة عن واقع الجمعيات الفلسطينية، 
إلدى اسدتحواذ  2006القتصدادية الفلسدطيني )مداس( عدام حيث أشارت دراسة لمعهد أبحداث السياسدات ا

، تليهددا %18.3األعمددال اإلغاثيددة والخيريددة علددى حصددة األسددد مددن نسددبة التمويددل مددن الخددارجي بواقددع 
 .%16.4العلوم اإلنسانية واألنشطة الثقافية بواقع 

يددر مددن مصددادر إيددرادات المنظمددات غ %78.3وحسددب المصدددر نفسدده، شددكل التمويددل الخددارجي نحددو 
 من إجمالي المساعدات الخارجية للضفة الغربية وقطاع غزة. %7.9، و2008الحكومية عام 
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ووفق الخبير المالي رئيس المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان رامي عبده فإن المنظمات األهلية 
ة ال تشارك مؤسسات السلطة الفلسطينية في التخطيط الحتياجات المجتمع، ويخضع كثير منها ألجند

وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن "كثيدرا مدن المنظمدات تسدتخدم التمويدل فدي بدرامج  الجهات المانحة.
ال تمثددل أولويددة لددد  الشددعب الفلسددطيني وتغيددب عنهددا المشدداريع االقتصددادية واإلنتاجيددة". وأوضددح أن 

 محاوالت بعض البنوك لتنفيذ مشاريع صغيرة ومتوسطة باءت بالفشل.
عزمدي األطدرك إن األمدوال المتدفقدة  .معهد التنمية المسدتدامة بجامعدة القددس دمن جهته يقول مدير 

لو وظفت في عملية تنموية مخطط لها لتركت أثرها في الجهداز االقتصدادي الفلسدطيني، وأضداف أن 
وكشف في حديثه للجزيرة نت أن  "عدم مالمسة أثر مباشر لها يؤكد توظيفها في اتجاه غير إيجابي".

من حجدم المدنح لتمويدل اإلدارة مدن تلدك الجهدات، بمدا يعندي عدودة  %45تشترط صرف جهات مانحة 
مدددن حجدددم  %10المدددال ألصدددحابه مقابدددل الفتدددات الدددذي يصدددل المنظمدددات الفلسدددطينية، وقدددد ال يتجددداوز 

وشددددد علدددى ضدددرورة تعزيدددز الرقابدددة والمتابعدددة الحكوميدددة علدددى عمدددل المنظمدددات غيدددر  المنحدددة أحياندددا.
الصناديق المغلقة" التي يدرفض أصدحابها إعطداء أي معلومدات عنهدا، ودعدا إلدى الحكومية و"فتح تلك 

وأضداف  متابعة القائمين على هذه المنظمات ورفع الحماية التي يتمتعون بها وكشدف الفسداد المرتفدع.
أندده "ال يعقددل أن يتشددكل لددوبي بمسددتويات مختلفددة ويلعددب كيفمددا شدداء ويددوزع المشدداريع حسددب مصددالح 

 أثر غير تنموي على اإلنسان الفلسطيني". المتنفذين، دون
 23/8/2015 ،نت، الدوحة.الجزيرة

 
 %7.7ارتفاع الودائع في البنوك الفلسطينية بنسبة  .46

األناضددول: أظهددرت بيانددات وأرقددام مصددرفية صددادرة عددن سددلطة النقددد الفلسددطينية أن ودائددع  –رام هللا 
مليدار  8.4النصف األول من العام الجاري  المقيمين في البنوك العاملة في فلسطين بلغت حتى نهاية

ووفق تقرير ودائع القطاع الخال )األفراد والشركات فقط دون احتساب ودائع القطداع  دوالر أمريكي.
مليدار  7.75، فإن ودائع المقيمين في البنوك العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة ارتفعت من (العام

 .%7.7مليار دوالر، أي بنسبة  8.4م الفائت إلى دوالر في نهاية النصف األول من العا
وخدددالل نفدددس الفتدددرة بلدددغ إجمدددالي ودائدددع غيدددر المقيمدددين فدددي الضدددفة والقطددداع فدددي البندددوك العاملدددة فدددي 

مليددون دوالر فددي الفتددرة المقابلددة مددن العددام  323مليددون دوالر أمريكددي، ارتفاعددًا مددن  329.2المنطقتددين 
مددالء المقيمددين وغيددر المقيمددين حتددى نهايددة النصددف األول مددن وبلددغ إجمددالي قيمددة ودائددع الع السددابق.

مليددون دوالر عددن الفتددرة  649مليددار دوالر أمريكددي، بارتفدداع بلغددت قيمتدده  8.729العددام الجدداري، قرابددة 
 مليار دوالر. 8.08المناظرة من العام الماضي، والتي بلغت حينها 
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لسلطة الفلسطينية وحكومتها ومؤسسات الدولة( بلغ إجمالي قيمة ودائع القطاع العام الفلسطيني )ا كما
 مليون دوالر أمريكي. 727.5حتى نهاية النصف األول من العام الجاري قرابة 

 24/8/2015 ،القدس العربي، لندن
  

 اإلقامة في الالإقامة… ربعي المدهون يقبض على المأساة الفلسطينية .47
في بريطانيا ربعي المددهون روايتده "مصدائر" فدي آية الخوالدة: وقع الكاتب الفلسطيني المقيم  -عمان 

منتدددد  الدددرواد الكبدددار فدددي العاصدددمة األردنيدددة عمدددان فدددي جدددو احتفدددالي بروايدددة جمعدددت الحدددب والغربدددة 
الروايددة الصددادرة عددن "المؤسسددة العربيددة للدراسددات والنشددر" فددي بيددروت، و  والهويددة والحنددين إلددى العددودة.

عد روايته "السديدة مدن تدل أبيدب" التدي وضدعت علدى القائمدة ومكتبة "كل شيء" في حيفا، هي الثانية ب
 .2010القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها الثالثة عام 

رسمت الروايدة المأسداة الفلسدطينية فدي أبعادهدا كلهدا، مبتعددة عدن الموعظدة والميلودرامدا، فالددموع تخطدئ 
كشدفت عدن المأسداوي المديدد فدي أقددار الفلسدطيني، الدذي باب الحقيقة، مجسدة ما هو مأساوي بامتيداز. 

 عليه أن يمحو هويته حتى يزور بيته القديم، كأن ال يعود إلى وطنه األصلي إال بجواز سفر بلد آخر.
عمدددل ربعدددي المددددهون علدددى إنتددداج روايدددة فلسدددطينية شددداملة، فكتدددب عدددن فلسدددطين التدددي كاندددت، وعدددن 

وقرأ أسى الفلسطينيين في المنفى، حيدث اإلقامدة فدي الالإقامدة،  الفلسطينيين الذين انتهوا إلى خارجها،
قامدة  ومنفاهم الساخر داخدل فلسدطين )عدرب الدداخل( وغدزة، وهدؤالء المدوّزعين علدى أكثدر مدن مكدان وا 
وتددذّكر، وأكمددل المشددهد الروائددي بحددوار بددين عددذابات الفلسددطينيين و"الهولوكوسددت" معطيددًا فددي التحديددد 

لسطين، ال التباس فيه وال مساومة. لم يشأ ربعدي أن يتوسدل الرضدا مدن أحدد، عدالج األخير "التزامًا" بف
 قضيته الوطنية بمنظور عميق، وعّبر عنها إبداعيًا بتقنيات جديدة، وبلغة تنوس بين الشعر والفلسفة. 

 24/8/2015 ،القدس العربي، لندن
 

 لبنان: مسابقة للهواة اليافعين في المخيمات الفلسطينية .48
تحت إشراف المستشارية الثقافية في سفارة دولدة فلسدطين ببيدروت، نظّدم االتحداد : العلي خليل-صيدا 

العام للفنانين الفلسطينيين في لبنان، بالتعاون مدع اللجندة الوطنيدة الفلسدطينية للتربيدة والثقافدة والعلدوم، 
واة فدددي األغنيدددة التراثيدددة وبددددعم مدددن المنظمدددة العربيدددة للتربيدددة والثقافدددة والعلدددوم )أليسدددكو(، مسدددابقة الهددد

 هاويًا فلسطينيًا من مخيمات لبنان في مرحلة التصفيات. 40الفلسطينية، فاشترك فيها أكثر من 
 28وقد علم "العربي الجديد" أّنه انتقل إلى المرحلة النهائية تسعة هواة سيتنافسون ضمن حفل ُيقام في 

 يدا جنوب لبنان.أغسطس/آب على مسرح مركز معروف سعد الثقافي بمدينة ص
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هناك سديقّدم كدّل مشدترك أغنيدة تراثيدة فلسدطينية أمدام لجندة تحكديم مؤلفدة مدن الفندان الفلسدطيني عمدار 
حسن والملحن ياسر جالل والموزع الموسديقي وائدل عيداد، ليدتّم اختيدار الثالثدة األوائدل. وسدينال الفدائز 

 دوالر للثالثة. 500و دوالرًا للثانية، 750دوالر، و 1000بالمرتبة األولى جائزة 
 23/8/2015العربي الجديد، لندن، 

 
 عناصر القّسام المختطفين في سيناء في عهدة المخابرات الحربية: متقاعد مصريّ فريق  .49

اختطافهم من حافلة  تمَّ  الذينعناصر القسام  كشف الفريق المصرّي المتقاعد سامي حسن، عن أنَّ 
هدة المخابرات الحربية وتم نقلهم اليوم إلى احد  القواعد الترحيالت في سيناء قبل يومين، هم في ع

السفارة  "تويتر"، أنَّ  االجتماعيله على موقع التواصل  تغريداتٍ وأضاف في سلسلةِّ  .اإلسماعيليةفي 
دت المخابرات الحربية زوَّ  وهي منالفلسطينية في القاهرة كانت على علم بعملية االختطاف، 

الهدف األساسي من اختطاف عناصر  وقال إنَّ  تي تم اختطافها.بمعلومات حول الشخصيات ال
األنفاق والكوماندوز البحري  وخاصة جهازالقسام يتمثل بمعرفة الهيكلية الداخلية لكتائب القسام 

 ووحدات تصنيع الصواريخ.
وطالب الفريق حسن من وصفهم بد" الشرفاء" في القيادة العسكرية بالعمل على إطالق سراح 

 ."إسرائيل"هي  االختطاففين من األشقاء الفلسطينيين، قائاًل إن المستفيد األكبر من عملية المختط
تجاهل هذه الحادثة، حيث لم تتطرق تلك الوسائل  المصرية تتعمَّد اإلعالمومن المالحظ أن وسائل 

سلطات المصري بأنه ينفذ ما تطلبه منه ال اإلعالمللموضوع منذ وقوعه، فيما يتهم الفلسطينيون 
 المصرية. األمنية

رب، واشنطن،   22/8/2115موقع وطن يغرِّد خارج السِّّ

 
 : الدولة الفلسطينية مصلحة وطنية أردنية عليااألردني وزير الخارجية .51

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة لد  لقائه  (: بحثبترا) –ان عمَّ 
توني بلير  األوسطمبعوث اللجنة الرباعية الدولية السابق للشرق  رئيس الوزراء البريطاني األسبق،

مساء السبت، آخر التطورات والمستجدات في المنطقة وجهود السالم والتحديات والعراقيل التي 
 تعترضها.

بذل كل الجهود الممكنة وتهيئة الظروف لكسر الجمود الذي  أهميةوتم خالل اللقاء التأكيد على 
سالم والبدء بمفاوضات جادة وفاعلة ومحددة بإطار زمني بين الجانبين الفلسطيني يعتري عملية ال
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مقررات  إلىا الهدف المنشود المتمثل بتجسيد حل الدولتين استنادً  إلىتفضي بالنهاية  واإلسرائيلي
 الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السالم بما فيها مبادرة السالم العربية بجميع عناصرها.

صاحب مصلحة  إنَّماليس وسيطا وال مراقبا فيما يتعلق بعملية السالم  األردن أنَّ ودة إلى ج وأشار
 عليا كما هي مصلحة فلسطينية. أردنيةالدولة الفلسطينية مصلحة وطنية  إقامة أنَّ يعتبر  األردن نَّ أو 

ن على استمرار التنسيق والتشاور الوثيق مع مختلف الجهات لضما األردنواكد جودة حرل 
الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على التراب  إقامة إلىاستئناف المفاوضات المباشرة وصوال 

الوطني الفلسطيني، بحيث تتم معالجة قضايا الحل النهائي كافة بما يصون بالكامل المصالح 
 المرتبطة بهذه القضايا. األردنيةالحيوية 

، واستعرض جودة مع بلير جهود مكافحة ظاهرة اإلقليمية وتم خالل اللقاء مناقشة تطورات األوضاع
 األردن سيبقى في طليعة هذه الجهود. ا أنَّ دً التطرف واإلرهاب، مؤكِّ 

  24/8/2015الرأي، عمَّان، 
 

 األردنية تدين االعتداءات اإلسرائيليةاللجنة التنسيقية للهيئات  .51
على  اإلسرائيليةجل القدس االعتداءات أاملة من الع األردنيةدانت اللجنة التنسيقية للهيئات : أانعمَّ 
رهابالشعب الفلسطيني من قتل وتشريد  أبناء واالعتداءات على القدس ومقدساتها ومحاولة تغيير  وا 

كما ناشدت الجامعة العربية بان تقوم بدروها المؤثر بدعم مواقف جاللة الملك في  هويتها العربية.
 اإلسرائيليلدولية في الدفاع عن القدس وكبح غطرسة االحتالل وا واإلسالمية اإلقليميةالمحافل 

 اإلسالميالعامة لمنظمة المؤتمر  األمانةودعت الحكومة لدعوة  الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.
 تجاهها. اإلجراءاتلعقد اجتماع طارئ لبحث هذه االعتداءات واتخاذ 

 24/8/2015الرأي، عمَّان، 
 

 يكثف محاوالته لتجنيد نشطاء بالضفة: حزب هللا إسرائيليموقع  .52
ذكر موقع إسرائيلي األحد أن تنظيم حزب هللا اللبناني يعمل حاليا على تجنيد نشطاء : رام هللا

 فلسطينيين في الضفة الغربية لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
لفلسطينية ونقل الموقع عن مصدر أمني في السلطة الفلسطينية قوله إن "أجهزة أمن السلطة ا

اكتشفت مؤخًرا أن بعض عناصر حزب هللا ومن بينهم قيس عبيد المسؤول عن عملية اختطاف 
العقيد اإلسرائيلي الحنان تننباوم كثفوا في اآلونة األخيرة محاوالتهم لتجنيد نشطاء سابقين في كتائب 

 ئيل".بالضفة وداخل إسرا إسرائيليةشهداء األقصى ليقوموا بتنفيذ عمليات ضد أهداف 
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ولفت إلى أن أجهزة أمن السلطة ترجح عودة عمليات إطالق النار واستعمال العبوات الناسفة كالتي 
وأضاف أن  وقعت األسبوع الماضي في شارع األنفاق إلى الجهد الذي تبذله المنظمة اللبنانية.
ن الذين تلقوا "الجانب اإلسرائيلي على إطالع كامل بهذه الجهود لحزب هللا وأن عددًا من المرشحي

 اتصاالت من مندوبي حزب هللا قاموا بإبالغ أجهزة السلطة عن هذه المحاوالت".
ورجح المصدر األمني الفلسطيني وجود عدد غير معروف حالًيا من الشبان، الذين "بسبب أوضاعهم 

 المعيشية وبسبب تدهور األوضاع األمنية، انخرطوا في هذه المحاوالت".
ندري كم من هؤالء يوشك على القيام بعمل ما، لكن ال شك أنه بدأ يتطور بين وتابع "حتى اآلن ال 

كوادر كتائب شهداء األقصى سابًقا، والحديث عن أن العمل من خالل حزب هللا مع ما يحتوي ذلك 
من دعم مالي أصبح فرصة واردة وبات األمر منوط فقط بقرار شخصي وأن اآللية جاهزة للعمل 

 ".إسرائيليةأهداف  وللقيام بعمليات ضد
وأعرب المصدر عن قلقه أنه للمرة األولى ومنذ سنوات تالحظ أجهزة أمن السلطة أنه هناك استعداد 

 لد  بعض الشبان العودة لالنخراط في هذه األنشطة.
 واتهم حزب هللا باستغالل الضائقة المالية لبعض الشباب حيث يقوم رجاله باالتصال بهم.

ي السلطة الفلسطينية إلى أن "هذه المحاوالت لم تختفي أبدًا في السنوات ونبه المصدر األمني ف
األخيرة لكن في األشهر األخيرة نلمس ازدياًدا في عدد المستعدين بالتعاطي إيجابيًا مع اتصاالت 

 يعقد األمور". أنحزب هللا وهذا من شأنه 
ة حماس، بالنسبة لألجهزة ولفت إلى أن هذا التطور ُيضاف إلى التحدي الذي بدأت تشكله حرك

 األمنية الفلسطينية ومحاوالتها إلعادة إحياء جناحها العسكري في الضفة الغربية.
وذكر أن "عدد الذين تعلم السلطة أنهم وافقوا على االنخراط في أنشطة حزب هللا ال يتعد  أصابع 

على عقب ويكفي أن  اليدين لكن بال شك هذا تطور خطير فتكفي عملية واحدة لتقلب األمور رأساً 
نبأ حصول عدد من الشباب على مبالغ مالية من حزب هللا لتتطور هذه الظاهرة من ظاهرة محددة 
ومحصورة بعشرات الُشبان لتشمل أعدادًا كبيرة وهو األمر الذي سيجعل من مواجهة هذه الظاهرة أمرًا 

 أكثر خطورة وأكثر تعقيدًا".
ه وفي أواسط األلفين عندما ركز حزب هللا جهده على الضفة وبحسب المصدر األمني الفلسطيني فإن

 الغربية وصلت المبالغ التي كان يدفعها إلى عشرات آالف الدوالرات شهرًيا.
وأردف "في بعض األحيان إلى مبالغ أكثر من ذلك بكثير"، مشيًرا إلى وجود عشرات المنتسبين فعلًيا 

 2004التي تبنتها كتائب شهداء األقصى بعد العام لشبكات وخاليا حزب هللا وأن كافة العمليات 
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كانت جميعها بتمويل وتوجيه الحزب، حيث لعب قيس عبيد دوًرا رئيسًيا في تجنيد  2005وخاصًة 
 الشباب وتوجيه وتمويل العمليات هذه.

وكان مسؤولون إيرانيون أكدوا عقب الحرب األخيرة على قطاع غزة الصيف الماضي على تكثيف 
 تسليح الضفة الغربية.محاوالت 

 2015/8/23، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 من العراق "إسرائيليأتي "من نفط 75% تكشف:  "فايننشال تايمز" .53
من نفط إسرائيل يأتي  %75أكثر من  كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" االقتصادية البريطانية عن أنَّ 

وحسب الصحيفة البريطانية فإن األموال التي  ك.من العراق مقابل دعم األكراد في الحرب ضد داع
 يحصل عليها األكراد من صفقات النفط تعتبر مصدرًا مهمًا للدخل في حربهم ضد تنظيم داعك.

 19نحو  "إسرائيل"أغسطس الجاري اشترت  11ويفيد التقرير أنه خالل الفترة من أول مايو وحتى 
 مليون برميل نفط من األكراد.

لصحيفة البريطانية في تقديرهم إلى بيانات الشحنات والمصادر التجارية ومتابعات واستند مراسلو ا
األقمار الصناعية لناقالت النفط وزعموا أنه استنادًا إلى أسعار السوق في تلك الفترات فإن حجم 
الصفقات بين معامل تكرير النفط وشركات الطاقة اإلسرائيلية من جهة وبين األكراد من جهة أخر  

هي الدولة الوحيدة التي تربطها باألكراد تجارة  " ليستإسرائيل"و ر تقريبًا بنحو مليار دوالر.تقد
نفطية، وأن إيطاليا وفرنسا واليونان أيضًا يستوردون النفط الكردي، الذي يأتي بشكل رئيسي من آبار 

 النفط في أربيل، عاصمة إقليم كردستان.
ط تتم من خالل الصفقات السرية وبوساطة بعض شركات وحسب التقرير البريطاني فإن تجارة النف

واختتم التقرير بأن حجم التبادل التجاري بين  (.Trafigura( و)Vitolالنفط الكبر  في العالم، مثل )
على النفط، الذي  اإلسرائيليمن متوسط الطلب  77%الشركات اإلسرائيلية واألكراد يصل إلى حوالي 

 يًا.ألف برميل يوم 240يقدر بنحو 
رب، واشنطن،   24/8/2015موقع وطن يغرِّد خارج السِّّ

 
 "إسرائيلـ"نقابات ومنظمات برازيلية ترفض ترشيح المستوطن داني ديان سفيرا  ل .54

أربعون منظمة شعبية ونقابة ومؤسسة مدنية برازيلية، بيانا للرأي العام أدانت  )وفا(: وقَّعت-برازيليا
س السابق لمؤسسة االستيطان، سفيرا لها في البرازيل. وحذرت فيه تسمية إسرائيل داني ديان الرئي



 
 
 
 

 

 42 ص                                               3674 العدد:         24/8/2015 اإلثنين التاريخ: 
  

المنظمات والمؤسسات والنقابات في بيانها، من هذا االختراق الجديد للشرعية الدولية والتحدي للسيادة 
 البرازيلية، وطالبت البرازيل بعدم قبول ترشيح ديان.

 ية الفرعي في مدينة ساو باولو. وتم تسليم نسخة من البيان لمكتب رئاسة الجمهورية البرازيل
ويترافق هذا البيان مع مداخالت للعديد من النواب البرازيليين في جلسات رسمية، أدانوا فيها ترشيح 
مستوطن سفيرا إلسرائيل، واعتبروا ذلك تحديا للسيادة والموقف السياسي البرازيلي الرسمي المتناسق 

هانة أخر  للدبلوما  سية البرازيلية.مع الشرعية الدولية، وا 

 24/8/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 ونروا تقرر تجميد قرار اإلجازة االستثنائية بدون راتباأل  .55

"، بيير كرينبول تجميد قرار أونروا-أكد المفوض العام لد "وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
الن عنه بين صفوف الموظفين في رسالة تم ا إلى أنه قام باإلعاإلجازة االستثنائية بدون راتب، مشيرً 
  .23/8/2015تعميميها عليهم مساء أمس األحد 

مسألة "اإلجازة  ، أنَّ 24/8/2015وأوضح المفوض في بيان صحفي تلقته "قدس برس" اليوم االثنين 
من  االستثنائية بدون راتب، كانت إحد  خيارات التعامل مع األزمة المالية الخطيرة التي كانت تعاني

 الوكالة، والتي سببت القلق في أوساط العاملين".
ونروا العاملين لديها "بعدم القيام بأي إجراء قد يؤدي إلى إرسال إشارات متضاربة لمجتمع األوناشدت 

المانحين ويلحق ضررا محتمال بمقدرة الوكالة على جمع التبرعات، في الوقت الذي تمكنت فيه من 
مسبوقة، والذي تعمل فيه جاهدة في سبيل التقدم صوب استقرار مالي  التغلب على أزمة مالية غير

القضايا المطلبية للعاملين "ال تستوجب التأثير على سير  وشدد البيان على أنَّ  للسنوات القادمة".
 العملية التعليمية في فلسطين وعرقلتها وخصوصا في اليوم الدراسي األول" الذي انطلق اليوم االثنين.

حاد موظفي أونروا" أعلن عن إضراب سيعم المدارس احتجاجا على قرارات المفوض العام وكان "ات
اإلضراب سيبدأ عند الساعة التاسعة من  ن أنَّ وبيَّ  لألونروا "بيير كرينبول" التي تخل الموظفين.

دة عن صباح اليوم االثنين والخروج بمسيرة كبيرة نحو المقر الرئيسي للوكالة في غزة، للمطالبة بالعو 
 كل القرارات التي صاحبت الجدل حول إمكانية تأجيل العام الدراسي بسبب األزمة المالية.
 24/8/2015قدس برس، 
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 وأخطارهخالد مشعل حول اتفاق التهدئة في غزة  لألخ مفتوحةرسالة  .56
مدين أبوفريح   

تتحدث فيها  متكمإقامع صحيفة في الدوحة بقطر محل  أجريتهامقابلة  فحو  األنباءطيرت وكاالت 
في محاورة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ذو التاريخ الدموي بقتل  اإليجابياتعن بعض 

ال تنسى انه  أن وأرجووتشريد حوالي خمسة مليون عراقي وتمزيق هذا البلد مع شريكه الرئيس بوك، 
 يرأسها.قبول شروط الرباعية التي نجاح حكومة حماس بعد االنتخابات مشترطًا  أماموقف سدًا منيعًا 

ينعكس على  إسرائيل،لحماس مع  وضع ما إلىالمحاورة والدردشة تهدف  أنوما فهمناه من حديثكم 
فتح  –رفع الحصار  – األعماروبالمجمل على القضية الفلسطينية وهي كما ذكرت  وأهلهاغزة 

وكهرباء  )مياه األساسيةالبنية ومعالجة  –ميناء بحري وجوي  –موظف  ألف 50رواتب  –المعابر 
 الخ(.… وطرق 

لقد تشرفت يا أبو الوليد بزيارة سياحية لغزة واعتقد انك لمست بنفسك عظمة الناس وتفانيهم بالصمود 
الحجارة وهي  وأولالرصال  أولوالمقاومة وهذا امر تحمله غزة قدرًا على ظهرها منذ النكبة فمنها 

وقابضة على جمر القضية ملتحمة بل موجهة لحركات التحرر مسقطة مشاريع التوطين والتصفية 
خاضت فيها كثير من المعارك وسبعة حروب دفاعًا عن كل مبدأ شريف من آنذاك والمد القومي 

يضًا يخرج كالم أاجل فلسطين وتحريرها منها ثالثة حروب من اجل حماس وبسببها ومن غزة 
شمول الرؤية وتجزئة التحرير( والسؤال هل  شرح وتوضيح ) إلىهنية يحتاج  إسماعيلللصديق 

تقفون على خط النهاية ؟ فالشجرة المثمرة تقيم بنوعية ثمارها وحركات التحرر تحاكم من شعبها ومن 
مقال الصديق غازي حمد الحمساوي  إلىهنا  وأحيلالتاريخ على ما حققته من برامج سوقتها لشعبها 

 حماس.الرائد بالقلم دفاعًا عن 
نطالقات التنظيمات الفلسطينية حصادها الصفر يا أبو الوليد وما تحدثت عنه كان متحققا كل ا إن

المقارنة  أن أخشىيفاضل بينكم وبين من سبقكم  أنالشعب  أراد إذاوهنا  بأياديكمهنا وفقده الشعب 
 النتيجة.المقارنة مع االحتالل وعجبي من  إلىستقود 

ريضة كما تسرب وما تحدثت عنه بصفتك السياسية هو اذا واصلتم السعي لالتفاق بخطوطه الع
 )حماس إالتحسين ظروف سجن غزة الكبير وال اغفل عن المشاركين على بوابة السجن للتذكير ليس 

 غزازوة.بالتوافق وليس باالتفاق وشيلو يا  ولألمانة إسرائيل( –في رام هللا  السلطة –
االنطالقات وضعت في مواثيقها فلسطين كل  التنظيمات فكل أصحاببك وبغيرك من  أعودودعني 

في  إسالمية إضافةحماس بنفس البرامج مع  أتتالنهر ثم  إلىمن البحر  الفلسطينيينفلسطين وطن 
مع التذكير  البيضاء؟رفع للراية  أمالشكل وليس في الجوهر فهل ما يجري هو مقاربة لصلح الحديبية 
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وها حين طفت وسبحت في خضم االنتفاضة الكبر  ممن سبق أوفرحظ حماس في االنطالق كان  أن
 خلفه.حين كان الشعب في الميدان قائدًا وموجهًا والكل يلهث 

الشيخ المؤسس  أولهمأبو الوليد المقاومة كلمة مقدسة دفع قادة وجند من حماس ثمنًا كبيرًا لها  أخيا 
هيدين ياسر عرفات واحمد احمد ياسين وهنا ال بد من التعريج على محاورات كثيرة جرت بين الش

تلك المرحلة ( حول دخول حماس لعملية  أسرارهنية كاتم  إسماعيل األخياسين ) ويسأل في ذلك 
الشيخ احمد كان رافضًا بقوة  أن إالأوسلو وذلك بالمشاركة في انتخابات المجلس التشريعي والسلطة 

أخر  حينما انتهت مدة المجلس  عيدت الكرة مرةأ طريق حماس ال يمر عبر أوسلو ، و  إنقائاًل : 
موقف الشيخ لم يتغير وشاركه في الرفض القادة الشهداء  أن إالوهي اربع سنوات  األولالتشريعي 

سماعيلالمؤسسين ) عبد العزيز الرنتيسي وصالح شحادة  بعد اغتيال  ولألسفأبو شنب وغيرهم (  وا 
لفخ أوسلو حينما صدرت تعليمات الرئيس  القادة العظام ياسر عرفات واحمد ياسين بدأ انزالق حماس

انتخابات وهم يعلمان التغيير في استراتيجية حماس  بإجراءمازن  أبوبوك للرئيس  األمريكي
وعلى علمي كنت يا أبو الوليد احد المتحمسين لذلك وفازت  أوسلومظلة  إلىبالمشاركة والدخول 

 –كم كافة رموز السلطة ) مجلس تشريعي من قبلكم واصبح لدي أداءحماس وكان فوزا متوقعا لسوء 
سرائيل … مواكب  –وزراء  –وزارات  –حكومة  الخ ( وحوصرت حكومة حماس من رباعية بلير وا 
مازن كان مدافعا منافحًا عن حكومتكم . ووقعت الواقعة بالفصل  أبوالرئيس  أنمع العلم  وأمريكا

اسية موحدة مخلصة لتطلعاته بل اجهز على واالنقسام بين الضفة والقطاع ولم يعد للشعب قيادة سي
 الحال.حلمه في دولة مستقلة وفقد وحدة 

رام هللا  إلىذهبت من غزة  إننيمازن بعد االنقسام  أبووهنا ال بد من التعريج على موقف الرئيس 
الستطالع ما يجري هناك وهل  أسابيعوكنت ربما المسئول الوحيد المتواجد في غزة وذلك بعد ثالثة 

هللا  أنوجدت الرئيس مرتاح جذالن قائال الحمد هلل  أنى أدهشنيلرأب الصدع ولكن ما  إمكانيةاك هن
 به.ذكرته وكان لي تعقيب احتفظ  أنوعلى الكالم شهود وسبق  غزة، وأخذتاعمى قلب حماس 

 من يملكون المال وأصبحاختلت المعادلة  أنفخ بعد  إلىالوليد هل تريدون الذهاب من فخ  أبويا 
 أنيضعون ظهركم للحائط !! بنصائح ظاهرها الرحمة وباطنها الضياع ولكني مستبشر  أنتحيث 

فال  وأنقرةخر فشعاب غزة غير شعاب الدوحة آهناك الشعب وهناك كثير من الحمساويون لهم موقف 
يمة تبتزو غزة وجراحها ومعاناتها ومصائبها وال تهدرو سيرة شهدائها مع اعترافي بالحاجة لحياة كر 

رغم الغمة والشدة التي تغشى الشعب وانصح ال تسجلوا على  كهرباء( –سفر  –مياه  – )راتب
يقام على  إيديولوجيقبول ما يطبخ لكم فالتاريخ بالمرصاد واختم المقاومة ليست قصرا  أنفسكم

 مصالح زائلة وخطاب مزدوج المعاني لسياسة عقيمة.
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 ...بلغتاللهم اشهد اللهم اني قد 
 23/8/215، يوم، لندنرأي ال

 
 حول الصراع الفلسطيني ضد المشروع الصهيوني .57

 منير شفيق
 ثمة مشكلة دائمة في تقويم محصالت الصراع بين الشعب الفلسطيني والمشروع الصهيوني.

ومن  1948 -1918وتمثلت هذه المشكلة في نقد النضاالت الفلسطينية منذ نشأة الصراع ما بين 
اطع اتجاهان متناقضان من حيث األهداف والمرامي. وكان التقاطع على حتى اليوم. وقد تق 1948

نقد النضال الفلسطيني والتبخيس من شأنه أو تخطيئه. فاالتجاه المرتبط بالسياسات الغربية أو 
بسياسات أنظمة عربية مشتقة أو ممتدة من السياسات الغربية دأب على اعتبار كل نضال فلسطيني 

سلح )ثورة، مقاومة، مواجهات(، ومرورا بالنضاالت الشعبية )إضرابات، ابتداء من الكفاح الم
تظاهرات، انتفاضات( وانتهاء بالتشبث بالثوابت والحقوق األساسية، مجرد نضال عبثي ال طائل 

أي إلى ما سّمي بنكبة فلسطين: إقامة  1948تحته أو منه. أما الدليل فقد استند إلى نتائج حرب 
ولة إسرائيل"(، وتهجير ثلثي الشعب الفلسطيني في حينه من مدنهم وقراهم الكيان الصهيوني )"د

 وبيوتهم واالستيالء على أراضيهم وممتلكاتهم ومساكنهم عنوة واغتصابا. 
 1948أما االتجاه الوطني والعروبي واإلسالمي والمتمثل باألحزاب وعدد كبير من النخب ما بعد 

فقد جلد الحركة الوطنية الفلسطينية التي قادت  1965نية وصوال إلى يسار مرحلة الثورة الفلسطي
، بسياط الهبة لم ترحم، فتارة استند إلى أن قياداتها عائلية أو 1948 -1918النضال ما بين 

"إقطاعية" أو "جاهلة"، وطورا عدم توفر قيادات ثورية وجذرية، ال تساوم، مضافا إلى كل ذلك تناول 
معالجة مواقف مهمة. ودعك من إدخال المرجعية الفكرية أو  عدد من األخطاء التفصيلية في

 التقدمية سببا آخر.
لنضع جانبا التفريق بين األهداف والمرامي وراء كل اتجاه، ولنقل، على أهميته المبدئية، وننظر إلى 
موازين القو  التي حكمت الوضع الداخلي في فلسطين )االنتداب البريطاني والسيطرة بمائة ألف 

كان مليون ونصف المليون  1948ألفا. وفي  750 حوالي 1918على شعب كان تعداده عام  جندي
تقريبا(. وأما الوضع العربي فقد كان خاضعا للسيطرة العسكرية المباشرة البريطانية والفرنسية 

قطرا. وقد كّبل بمعاهدات وقواعد عسكرية من نال استقالله منها  22بمعظمه، في ظل تجزئة إلى 
تصف األربعينيات. أي كان الوضع العربي كله وكذلك اإلسالمي من حوله تحت السيطرة في من

لعام  181ومكبال تماما. ثم تشكل إجماع من الدول الكبر  في إصدار قرار تقسيم فلسطين رقم 
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قامة "دولة  1947 شارك فيه االتحاد السوفياتي. األمر الذي جعل حدوث النكبة )التهجير وا 
ضافة إلى ما أشير إليه من احتالل بريطاني لفلسطين ومن سيطرة على البلدان إسرائيل"(، باإل

العربية والجوار اإلسالمي، أمرا محتوما بما ليس له عالقة بطراز القيادة الوطنية أو النضاالت 
 .1948 -1918والثورات وألوان المقاومة الشعبية ما بين 

من خالل اإلثبات أنه لو وجد مكانها لينين أو ماو ويا حبذا لو عزز أحد حجته في نقد تلك القيادة 
تسي تونغ أو هوتشي مّنه أو صالح الدين األيوبي أو العز بن عبد السالم، أو من شئت من قيادات 
الثورات وحركات التحرير المنتصرة، ماذا كان سيعمل في تلك المعادلة ليحول دون تنفيذ المخطط 

إسرائيل" وفرض التهجير على الفلسطينيين. وهو التهجير القسري الدولي في إقامة "دولة  –البريطاني 
 الذي ال يمكن أن تقوم دولة الكيان الصهيوني من دون فرضه.

طبعًا ال يعني هذا أن القيادة الوطنية الفلسطينية كانت على أفضل ما يرام، أو لم ترتكب أخطاء، 
نما المقصود أن من الظلم تحميلها، أو تحميل أخطائها،  أية مسؤولية في النتيجة التي فرضت على وا 

فلسطين في ظل موازين قو  داخلية وهيمنة غربية على العرب والمسلمين، وصوال إلى انضمام 
االتحاد السوفياتي إلى مشروع إقامة دولة الكيان الصهيوني )حتى إمداده بالسالح في مرحلة من 

 (.1948مراحل حرب 
على أساس التقدم ببديل قيادي أو نضال سياسي أو شعبي أو  وبكلمة، ال قيمة ألي نقد ما لم يقم

مقاومة، يثبت أنه كان يستطيع إحباط مشروع إقامة الكيان الصهيوني في فلسطين في ظل موازين 
سالميا ودوليا. 1948 -1918القو  التي كانت سائدة ما بين   فلسطينيا وعربيا وا 

ينة وبالد معينة، وموازين قو  معينة تحمل سمة ال شك في أن هنالك مسارات تاريخية في مراحل مع
الحتمية التاريخية، كما ال شك في أن هنالك مسارات تاريخية، وهي كثيرة، في مراحل معينة، وبالد 
معينة وموازين قو  معينة تحمل أكثر من خيار في مسارها ومآالتها تبعا لنمط القيادات التي تتحكم 

أو مختلف الجوانب واألطراف وما يتخذه الصراع من خيارات في  في الصراع الدائر، على الجانبين،
 أساليب النضال المتعّددة.

بل إن مآالت المسارات في تاريخ الشعوب ال يمكن أن تعز  إلى حتمية تاريخية. فالحتمية التاريخية 
. لكن هذا ال في قراءة التاريخ عموما، كما ما ُيسّمى بأن التاريخ ُيعيد نفسه، نظريتان خاطئتان تماما

يعني أن ثمة حاالت، يمكن حصرها في بلد محدد، وفي قراءة مرحلة تاريخية محددة، لم يتخذ 
مسارها طريقا حتميا من حيث نتائجه ونهاياته. ولكن مع أخذ بعين االعتبار أن الحتمية هنا ال تشمل 

نما من حيث االتجاه العام أو في محصلته النهائية.  التفاصيل والتعرجات، وا 
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ومن ثم يصبح النقد والتقويم يحمل سمة الخصوصية والجزئية والتفصيلية بعيدا عن التأثير في 
 .1948 -1918االتجاه العام الالحتمي، كما هو الحال بالنسبة إلى القضية الفلسطينية ما بين 

ي ثمة حجة واهية استخدمها البعض، وما زال كثيرون يرّوجون لها وهي الموقف الفلسطيني والعرب
 .1947لعام  181من قرار التقسيم رقم 

تقول هذه الحجة: لو وافق الفلسطينيون على قرار التقسيم بالرغم مما حمله من إجحاف بحقهم لقامت 
نتيجة  1948من فلسطين ولما هّجروا من مدنهم وقراهم، كما حدث في حرب  %46لهم دولة على 

 رفضهم لقرار التقسيم.
 عما حملته من تنازالت مبدئية تتعلق بثوابت الحق الفلسطيني إن الخلل في هذه الحجة، فضال

والقضية الفلسطينية يتمثل في كونها لم تأخذ في حسابها أن الكيان الصهيوني ومن وقف وراءه من 
دول كبر ، ما كان لينفذ قرار التقسيم لو قبل به الفلسطينيون. فهو أوال لم يعترف بقرار التقسيم 

إليه من ناحية منحه إقامة دولة الكيان الصهيوني: فقط، كما نّل إعالن تلك  بالرغم من أنه استند
 54من فلسطين كما نّل قرار التقسيم، وهذه الد  %54الدولة. وهو ثانيا ال يستطيع إقامة دولته على 

في األقل من أراضيها ملكية  %90من سكانها هم من الفلسطينيين العرب. وألن  48%، %
ولهذا كان سيفتعل أية مشكلة ليعلن الحرب من أجل تهجير سكانها ومصادرة فلسطينية عربية. 

 من فلسطين في األقل. %80أراضيهم وممتلكاتهم، والتوّسع لتمتد سيطرته على 
وبهذا كان قبول الفلسطينيين لقرار التقسيم سينتهي حتما إلى النتيجة نفسها أو ما يقرب منها، ولكن 

يم المخالف للقانون الدولي ولميثاق هيئة األمم المتحدة، كما إعطاء مع إعطاء شرعية لقرار التقس
شرعية لقيام "دولة إسرائيل". وهي غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي حتى هذه اللحظة. 
وذلك لحصره حق تقرير مصير فلسطين بالشعب الفلسطيني الذي كان يسكن البالد، كما العتباره 

ل االستعمار للبلد المعني مخالفا للقانون الدولي كذلك. وهو ما ينطبق كل تغيير ديمغرافي من قب
 .1948 -1918على الهجرة واالستيطان اليهوديين لفلسطين ما بين 

إذا كان جوهر الصراع في فلسطين قام ويقوم على أساس من له الحق في فلسطين ومن يمتلك 
رار من جانب الفلسطينيين بأي شرعية شرعية الوجود فيها وتقرير مصيرها، فإن مسألة عدم اإلق

وقبله وبعده واآلن ومستقبال، تشكل القضية  1947إلقامة "دولة إسرائيل" في فلسطين، في عام 
المركزية واألساسية. ولهذا كانت الموافقة على قرار التقسيم، بالرغم من ال جدواها عمليا تمثل خلال 

 قدام عليه سابقا أو حاليا أو مستقبال.مبدئيا، يمّس جوهر الصراع. وهو ما ال يجوز اإل
 24/8/2015، "21موقع "عربي 
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 "خالد مشعل"يرفض تهدئة " يعلون" .58
 د. فايز أبو شمالة

لقاء تهدئة طويلة األمد في قطاع غزة غير مقبولة، وال يمكن  "حركة حماس“إن األثمان التي تطلبها 
، الذي قال لجريدة ”خالد مشعل“لحرب على وزير ا” موشي يعلون“الموافقة عليها، بهذه العبارة رد 

إن جهود الوسطاء للتهدئة تبدو إيجابية، ولكننا لم نتوصل إلى اتفاق، والكرة اآلن في ” العربي الجديد“
 الملعب اإلسرائيلي.

لدفع األثمان التي طلبتها حركة حماس يعني نهاية جهود الوسطاء ” موشي يعلون“فهل رفض 
ض اإلسرائيلي تحت بند العنجهية اإلسرائيلية، والصلف الصهيوني الذي يأبى للتهدئة؟ وهل يندرج الرف

االعتراف بواقع المقاومة الجديد؟ أم أن الرفض اإلسرائيلي لتوقيع اتفاقية تهدئة طويلة األمد يأتي في 
إطار االرتياح الصهيوني للواقع الحالي، والقابل لالستمرار، كما أشار إلى ذلك موشي يعلون في 

 قاء نفسه؛ الذي بثته القناة العاشرة اإلسرائيلية.الل
، ”خالد مشعل“تصريحات موشي يعلون عن رفض التهدئية طويلة األمد نقلت الكرة إلى ملعب السيد 

والسيما أن وزير الحرب الصهيوني قد حدد األسباب التي تحول دون موافقته على التهدئة، حيث قال 
لمفعول منذ عام، واتفاق التهدئة مكيدة أعدت لتخدم مصالح حرفيًا: هناك وقف إطالق نار ساري ا

مختلفة لحماس، ومصالح جهات أخر ، وألن األثمان التي يطلبونها مقابل التسوية غير مقبولة، 
 حسب وجهة نظري، وعليه فال يوجد ما يمكن التحاور عليه!.

متها بالخيانة العظمى، بعد هذا التصريح الصريح فلتكسر األقالم التي هاجمت حركة حماس، واته
والتفريط بالثوابت، وبيع فلسطين، ودخول حلية التنسيق األمني ثورًا حلوبًا للمخابرات اإلسرائيلية، 
وبعد هذا التصريح اإلسرائيلي الخبيث فلتعتذر كل الشخصيات الفلسطينية التي أعابت على حركة 

زة، ولتستنهض مصداقيتها، وعلى حماس مساعيها الجادة للتخفيف من معاناة السكان في قطاع غ
جميع التنظيمات الفلسطينية التي مألت الدنيا نقيقًا، وهي تندد بالجهود المبذولة لتمديد التهدئة، 
عليكم االستعداد لمواجهة جديدة مع العدو اإلسرائيلي، ولموجة جديدة من المقاومة، عليكم أن تكونوا 

لفضائيات، فالعدو اإلسرائيلي ال يخشى التصريحات، بمستو  تصريحاتكم، وبياناتكم، وشغبكم عبر ا
قابلة لالشتعال تحت  األرضوال يعترف إال بالندية، ولن يوافق على شروط التهدئة إال إذا أدرك أن 

 أقدام مستوطنيه، وأن المقاومة أكثر عنفًا وشراسة من ذي قبل.
مقاومة، مع االستعداد التام لتطورها ، فإما أن يصّعد ال”خالد مشعل“كرة التهدئة اآلن في ملعب السيد 

ما أن تكتفي المقاومة بإرسال بعض صواريخها اليومية  إلى حرب مفتوحة مع العدو اإلسرائيلي، وا 
على غالف غزة، إلنعاك الذاكرة الصهيونية، وتحريك الوضع، الذي يسمح للوسطاء بالضغط على 
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بقاء هذه الحالة من الهدوء على الحدود هي اإلسرائيليين لقبول شروط المقاومة، وما دون ذلك، فإن 
في صالح العدو اإلسرائيلي؛ الذي تعود على المماطلة، ويتعمد إضاعة الوقت، مع اإلبقاء على 

 الحصار الذي يخنق سكان قطاع غزة.
 23/8/215، رأي اليوم، لندن

 
 تسخين وتبريد المواقف اإلسرائيلية على الجبهات .59

 حلمي موسى
ل الظاهر باالتفاق النووي اإليراني إال أن اهتمامها الساخن يتركز على دول رغم انشغال إسرائي

الطوق، خصوصًا الجبهة الشمالية، وعلى األوضاع في األراضي الفلسطينية المحتلة. وجاء سقوط 
الجليل والغارات والقصف اإلسرائيلي لمواقع في  وأصبعأربعة صواريخ على هضبة الجوالن المحتلة 

لتظهر أن الذراع اإلسرائيلي موّجه إلى المحيط القريب. كما أن تطورات الوضع في  العمق السوري
األراضي الفلسطينية المحتلة تدفع الكثير من المعلقين للتساؤل عما إذا كانت األوضاع تقترب من 

 نشوب انتفاضة أم ال.
ي الضفة الغربية وقطاع ومن الواضح أن العمليات اإلسرائيلية، سواء التي ينفذها الجيك اإلسرائيلي ف

غزة أو تلك التي ينفذها المستوطنون تخلق توترًا يساعد على االعتقاد بأن شيئًا ما قد ينفجر بشكل 
واسع. حدث هذا مع تصاعد التهديدات في األسبوع الفائت بكسر التهدئة من جانب فصائل 

عام. وتشير الطريقة التي فلسطينية إذا ما وقع مكروه للمحامي األسير محمد عالن المضرب عن الط
تعاملت بها إسرائيل مع قضية األسير العالن وصواًل إلى قرار المحكمة العليا اإلسرائيلية بإلغاء قرار 

 اعتقاله اإلداري إلى رغبة إسرائيلية في منع التصعيد.
وواضح أن قرار إسرائيل عدم التصعيد في األراضي المحتلة مقابل قرارها التصعيد في الجبهة 

لشمالية يشهد على تطلعات إسرائيل المتناقضة في الجبهتين. ففي الجبهة السورية عمدت إسرائيل ا
شاعة أجواء بأنها  جراء مناورات عسكرية واسعة وا  قبل إطالق الصواريخ إلى رفع حالة التأهب وا 

ت تتدّرب على سيناريوهات احتالل مناطق في سوريا ردًا على عمليات موجهة ضدها. وحينما أطلق
موقعًا في مناطق  14الصواريخ أوحت أنها تدرس األمر لكن كثيرين قالوا بأن الرد على حوالي 

 جنوب سورية يبين أن النية كانت مبيتة وأن ال توازن بين إطالق الصواريخ والرد اإلسرائيلي.
ليس سو  وهنا ربما يكمن الفارق إذ إن إسرائيل تريد اإليحاء بأن كل ما يجري على الجبهة السورية 

محصلة لالتفاق النووي مع إيران. وهي تقول علنًا أن ارتياح إيران االقتصادي والسياسي سيدفع إيران 
إلى تعزيز مساعيها للضغط على إسرائيل من الجبهتين اللبنانية والسورية. ولهذا السبب أعلنت 
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ة محددة مغزاها أنها إسرائيل أنها في رّدها على قصف الصواريخ ترد بشكل واسع على رسالة إيراني
لن تسمح بجرها إلى جبهة جديدة. ولكن ما هو أهم من ذلك االعتقاد اإلسرائيلي بأن تسخين الجبهة 
السورية واتهام إيران بالوقوف خلف ذلك يسمح لمعارضي االتفاق في الكونغرس األميركي بامتالك 

أن إسرائيل أرادت من وراء  ورقة تتعلق بالحاضر الملموس وليس فقط بالمستقبل المجهول. وواضح
تصعيدها العسكري واإلعالمي هناك إثبات أن إيران تستغّل االتفاق لتعزيز حضورها وبالتالي 

 مواجهتها إلسرائيل في هذه الجبهة.
وليس مستبعدًا أيدددضًا أن سعي إسرائيل لتخدددددير الحلددبة الفلسددددطينية ينبع في جانب منه من رغبة في 

للصدام في جبهتين في آن. ومعددددروف أن إسرائيل ترّكز ديبلوماسدددديًا وا عالميًا على  عدم االضطرار
االتفاق النددددووي من أجل الحيلولة دون إقددددراره في الكونغرس. وهي في الوقددت نفسه تحدددداول أن توفدددر 

 اق.ألعضاء الكونغرس، عبر التصعيد في سوريا، ذخددديرة جديدة في مواجهة االتف
ولكن إلى جانب ذلك هناك مأزق واضح في الجانب الفلسطيني. فأفق التسوية مسدود حتى في 
توجهاته الجزئية. وتبدو السلطة الفلسطينية في رام هللا في حيرة من أمرها وهي تجد أن مساعيها 

وصًا الديبلوماسية لم تقّيد كثيرًا جهود إسرائيل االستيطانية. كما أن الوساطات الدولية، وخص
األوروبية، لم تسهم حتى في توفير جسر يمكن مده بين الحل السياسي الطامح إلى إنشاء دولة 
والذي تتبناه السلطة الفلسطينية والحل االقتصادي النافي للدولة الذي تتبناه حكومة اليمين في 

يل بشكل جدي إسرائيل. وما يزيد الطين بلة في نظر السلطة أن المساعي الدولية لم تعد تخيف إسرائ
 ما يشكل إحباطًا لآلمال التي علقت على هذه المساعي.

وهنا تدخل غزة على الخط وهي الواقعة تحت حصار اقتصادي وجغرافي وسياسي خانق. وتقريبًا 
يكاد يكون حكم حماس في غزة مخنوقًا من كل االتجاهات بما فيها الداخلية الفلسطينية. فإضافة إلى 

لطة جراء خالفها واختالفها مع حماس هناك األعباء المعنوية والمادية لبقاء الخنق الذي تمارسه الس
مليوني فلسطيني تحت الحصار. ورغم أنه تجري بين حين وآخر محاوالت هنا وهناك لتنفيس 
االحتقان ولمنع االنفجار سواء عبر إجراءات إسرائيلية أو عبر فتح معبر رفح من الجلي أن هذه 

 .المحاوالت غير كافية
وربما أن هذا ساعد بعض الجهات الدولية على محاولة التفكير بحل جزئي أبعد مد  يتمثل في إبرام 
اتفاق تهدئة مع حماس. ولكن مثل هذا االتفاق، رغم كثرة المساعي التي يجري الحديث عنها، ورغم 

اس معنيتان الرغبة المعلنة أو المستترة لد  الطرفين، يواجه مصاعب شديدة. فال إسرائيل وال حم
بالتوصل إلى اتفاق منفرد بينهما بسبب عواقب ذلك على سياسة كل من الجانبين. إذ أن إسرائيل 
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تحمل راية العداء لإلسالميين وتطالب أميركا وأوروبا بعدم التعاطي معهم. كما أن حماس تحمل راية 
 المقاومة وير  بعض قادتها أن مثل هذا االتفاق كفيل بكسر هذه الراية.

كذا ير  معلقون أن إسرائيل وحماس قد تكونان بحاجة للسلطة الفلسطينية في رام هللا أكثر من أي وه
وقت مضى إذا أرادتا فعاًل التوصل التفاق. وبديهي أن أي اتفاق كهذا، إن تّم التوصل إليه بموافقة 

 السلطة، سينطوي على اضطرار الطرفين الفلسطينيين للتوافق في ما بينهما.
 24/8/2015، بيروت السفير،

 
 تصاعد عمليات الطعن والدهس .61

 في يسخاروفآ
األخبار الطيبة الواردة من الضفة الغربية في األسابيع األخيرة هي التي تشير إلى أن الجمهور 
الفلسطيني لم يخرج بجموعه على الشوارع احتجاجًا على االعتقال اإلداري لمحمد عالن. وعدا 

كنيست العرب من أجل التقاط الصور في مستشفى برزيالي في التجّمع الالمحدود ألعضاء ال
لمن نسي هذه الحقيقة الصغيرة والهامشية، لم تسجل  –عسقالن إلى جانب عضو الجهاد اإلسالمي 

انفعاالت كبيرة في المناطق. صحيح أنه أقيمت مهرجانات احتجاجية، لكنها كانت فائقة المحدودية. 
ة دوابشة في قرية دومة لم يقد إلى انتفاضة ثالثة. وهذه الالمباالة من كما أن االغتيال المزعزع لعائل

أفلحت في أن تفاجئ في كل مرة من جديد قوات األمن اإلسرائيلية والفلسطينية.  "الشارع"جانب 
وهؤالء وأولئك على حد سواء كانوا واثقين من أن قتل أب وابنه، علي وسعد دوابشة، وحرق بيتين 

 ود إلى موجة احتجاجات شعبية.على سكانهما، سيق
معينة،  "شارة سعر"واألخبار السيئة هي أن هذه األحداث، على ما يبدو، ورغم ذلك تحمل معها 

منفذي العمليات "وهذه المرة من الجانب الفلسطيني. وهذا يعني أن هناك تصاعدًا في دوافع 
ك الذين يفلحون في إنتاج عبوات : أي الطاعنين بالسكاكين والداهسين بالسيارات، وأولئ"المنفردين

ناسفة وأسلحة ارتجالية من مواّد يمكن شراؤها من أي سوق، على شاكلة العبوة التي ُألقيت يوم 
األربعاء على موقع الجيك اإلسرائيلي قرب بيت لحم وأّدت إلصابة جندي إسرائيلي بجروح متوسطة. 

حداث موضعية، لكن ينبغي مع ذلك صحيح، أن بالوسع رؤية صعود في عدد العمليات كمحصلة أل
 قراءة الوضع بنظرة أوسع.

إن ال مباالة الجمهور هي أيضًا محّصلة يأس. ومن الجائز أن اليأس في الضفة الغربية صار أكثر 
راحة في السنوات األخيرة، ولكن ليس في نظر الجميع. صحيح أن الشبان الفلسطينيين في أغلبيتهم 

كن هناك أيضًا من يفّكر في عمليات ثأرية وعمليات مقاومة مسلحة. يرّكزون على شؤون رزقهم، ول
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فالطريق المسدود في الميدان السياسي، واستمرار البناء في المستوطنات، وغياب األفق االقتصادي 
للمبادرة لتنفيذ عمليات، ليست برعاية هذا التنظيم  "المنفردين"كلها ستواصل بداهة دفع المزيد من  –

نما  بشكل مستقل. أو ذاك وا 
وعدا تزايد ظاهرة المنفذين المنفردين في مقابل ال مباالة الجمهور، ينبغي أن نضيف هنا مالحظة 
تحّفظ هامة: رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن أعرب عن خشيته من انفجار انتفاضة ثالثة أثناء 

َب  آخرين يتحدثون عن  لقائه مع زعيم المعارضة اسحق هرتسوغ. كما أن مسؤولين فلسطينيين كبارًا
إمكانية أن يشعل حدث منفرد في نهاية المطاف حريقًا أكبر. وهذا يمكن أن يبدأ بحادث هامشي 
نما بالسلطة الفلسطينية ومن هناك  ليس مرتبطًا بالضرورة بالجيك اإلسرائيلي وال بالمستوطنين، وا 

أن رأينا في ذلك في االنتفاضة ينزلق إلى مواجهات أوسع. ويتعّذر التكّهن بانفجارات شعبية وسبق 
 ."الربيع العربي"األولى وفي أحداث 

 
 من دون إثارة

ذلك اإلحساس العام في  – "أثر أيلول"وربما تنبغي إعادة االرتفاع في عدد العمليات أيضًا إلى 
ا ال ترتبط الضفة، الذي قد يتبّدد، بأن شيئًا ما دراماتيكيًا ُيتوقَّع حدوثه في الشهر المقبل. وهذه الدرام

نما بالتطورات السياسية الداخلية الفلسطينية. وقد بدأ األمر بتقرير في وسائل  بإسرائيل بالضرورة، وا 
اإلعالم اإلسرائيلية لكنه سرعان ما تدحرج بسرعة بالغة جدًا إلى سجال واسع في وسائل اإلعالم 

ون منه هذه التقارير بشكل متكرر، الفلسطينية حول احتمال استقالة أبو مازن في أيلول. وينفي المقّرب
لكنهم يحاولون التلميح في أقوالهم إلى أن أمرًا ما جوهريًا سوف يحدث. وال يبذل ديوان الرئاسة 
الفلسطينية من جانبه أي جهد لتأكيد أو نفي هذه األنباء، ربما بسبب أن هذا الغموض المقترب مريح 

 مازن معقول، وال أيضًا أي خطوة مثيرة استثنائية أخر . لها. وحاليًا ال يبدو أن سيناريو استقالة أبو
وال زال أبو مازن يواصل انشغاله المكثف بتحصين مكانته في فتح ومنظمة التحرير وفي األساس في 
مالحقة خصومه الداخليين، كما فعل في إغالق مكاتب مبادرة جنيف في رام هللا بسبب عالقتها 

و يحرل على إضعاف كل جهة تظهر كصاحبة قوة سياسية بياسر عبد ربه، خصمه السياسي. وه
أمر محمد دحالن، عبد ربه وسالم فياض، من الجائز أن يكون  "عالج"في الضفة الغربية وبعد أن 

هدفه المقبل هو جبريل الرجوب، الذي يبرز كأحد أقو  الرجال في حركة فتح حاليًا. أبو مازن يهتّم 
فة له عندما يحين الوقت، صائب عريقات، أمين سر اللجنة فعاًل بتسمية من يريد أن يراه خلي

التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس طاقم المفاوضات مع إسرائيل. وال يتمتع عريقات بأي دعم شعبي 
 واسع وربما أن هذا سبب اختيار أبو مازن له كوريث.
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اخل حركة فتح. وبعد وفي كل حال، فإن شيئًا ما تصدَّع في اإلحساس باالستقرار السياسي، حتى د
لحركة فتح من أجل انتخاب قيادة جديدة ويبدو أن  "المؤتمر السابع"شهور عدة ُيفتربض أن يعقد 

األرضية السياسية تشتعل. وهكذا، على سبيل المثال، فإن مشاكل صعبة مثل تدفق المياه إلى عدد 
ن جانب السكان( ما قاد إلى من مدن الضفة في األسابيع األخيرة )نتيجة عدم دفع فواتير المياه م

موجة تظاهرات ضد رؤساء البلديات، خصوصًا في نابلس ضد غسان الشكعة. والحديث يدور عن 
أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وهو شخصية معروفة في فتح، وسار في االنتخابات 

النتخابات. وقد اشتبه الشكعة األخيرة للبلدية ضد قرار الحركة وقرر التنافس بشكل مستقل وفاز في ا
في أن شخصيات مركزية في فتح، بينها محمود العالول وأمين مقبول، خصماه الداخليان، يقفان 
خلف التظاهرات االحتجاجية. وعندما فهم أنه خسر األغلبية المطلوبة في مجلس البلدية، قّدم 

 استقالته.
المؤتمر "اليًا ولكن متوقع أن تحتدم مع اقتراب وظاهرة الطعن السياسي في فتح ال تزال في بداياتها ح

من أجل انتخاب  "المجلس الوطني الفلسطيني". في هذه األثناء، ُيعّد أبو مازن أيضًا النعقاد "السابع
أعضاء القيادة الجديدة التي ستنال عضوية اللجنة التنفيذية. وليس محددًا بعد موعد انعقاد المجلس، 

روتها. وأمس جر  اإلعالن عن أن حوالي نصف أعضاء اللجنة لكن العاصفة ال تزال في ذ
التنفيذية، بمن فيهم أبو مازن نفسه والشكعة، قّدموا استقاالتهم من اللجنة. وهم لم يقّدموا أوراق 
استقالة بشكل رسمي. وعلى ما يبدو هذا سيتّم يوم السبت، بهدف تمكين اإلعالن رسميًا عن انعقاد 

 ."المجلس الوطني"
المؤسسة األمنية يبذلون الجهد في التفكير بطريقة الحيلولة دون استقالة الرئيس. كما أنهم في وفي 

ديوان رئاسة الحكومة يفهمون أن إلسرائيل مصلحة واضحة في بقاء أبو مازن في منصبه. وقد نشر 
ت مع حماس، ديوان نتنياهو هذا األسبوع بالغًا استثنائيًا نفى فيه أن تكون إسرائيل تجري أية اتصاال

سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء. والبالغ أشار أيضًا إلى جهود رئيس الحكومة البريطانية األسبق 
توني بلير االستثنائية، والتي التقى فيها مع قيادة حماس مرات عدة في محاولة للتوصل التفاق وقف 

لير يعمل باسمهم أو نار طويل المد  مع إسرائيل. ولكن في ديوان رئيس الحكومة ينفون أن ب
بموافقتهم، ولذلك ينبغي التساؤل باسم مبن يعمل، رغم ذلك يلتقي بلير مع خالد مشعل. في السلطة 

مقربين من "الفلسطينية، في كل األحوال، يصرون على أن شخصيات إسرائيلية التقت فعاًل مع 
المنظمة، ولكن عن  في إحد  الدول األفريقية. والحديث ال يدور عن أعضاء رسميين في "حماس

 أعضاء مرتبطين بالحركة بهذا الشكل أو ذاك.
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وبموازاة ذلك، تشير جهات فلسطينية إلى أن إسرائيل تواصل إدارة مفاوضات مباشرة مع حماس حول 
اإلفراج عن إبرا منغستو والمواطن اإلسرائيلي البدوي. وذلك يتم عبر غرشون باسكين، الذي شارك 

مد من حماس. وحسب هذه الجهات، سبق إلسرائيل أن أعربت عن في صفقة شاليط، وغازي ح
وأيضًا محرري صفقة شاليط الذين أعيد اعتقالهم أثناء  "الجرف الصامد"استعدادها لتحرير أسر  

. وترفض حماس ذلك حتى اآلن وتطالب "من لم يتجاوزوا القانون"، ولكن فقط "عودة اإلخوة"عملية 
ليط الذين أعيد اعتقالهم. وحتى اآلن المفاوضات لم تصل إلى باإلفراج عن كل محرري صفقة شا

 نقطة اختراق.
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