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ام مسؤول عن منع قيعباس  ..عالنألسير انع قصف االحتالل نصرة لتملم  "لقسام"ا شّلح: .1
 الضفةبانتفاضة 

العام لحركة الجهاد اإلسالمي رمضان عبد هللا  ، أن األمين28/8/2015موقع قناة الميادين، ذكر 
سرائيلأن إمكانات "سرايا القدس" وقدراتها تضاعفت، ويقول إن ما يجري بين حماس  أكد شّلح لم  وا 

 الفلسطينية.مستوى المفاوضات، ويوجه انتقادات الذعة لمنظمة التحرير  إلىيصل 
وأكد شلح في حوار خاص مع الميادين على أن إمكانات "سرايا القدس" وقدراتها "تضاعفت وباتت 

 أفضل بكثير من السابق"، مهددًا إسرائيل بكسر الهدنة إذا تعرضت لحياة الشعب الفلسطيني.
إن المقاومة واعتبر المسؤول الفلسطيني أن إسرائيل لم يعد لديها الجيش الذي ال يهزم، قائاًل 

 المضربين عن الطعام في خطر". األسرى"استنفرت صواريخها عندما كانت حياة 
لم  إسرائيلوتحدث شلح عن "لقاءات طويلة مع خالد مشعل" وعن "تأكيد حماس أن االتصاالت مع 

 تتبلور وفور إتمامها ستعلم الجهاد".
هو "إجراء مؤقت للتخفيف عن  سرائيلإالعام لحركة الجهاد أن الدخول في التهدئة مع  األمينورأى 

بحياة الشعب  إسرائيلالشعب الفلسطيني"، مؤكدًا استعداد المقاومة "لكسر التهدئة في حال لعبت 
 الفلسطيني".

سرائيلوما يجري بين حماس  مستوى المفاوضات ال المباشرة وال غير المباشرة، وفق  إلىلم يصل  وا 
ال حوارًا عميقًا داخل الحركة ألن ما قدمه اإلسرائيلي لم شلح، الذي قال إن هذا الموضوع "ال يز 

 يكتمل".
ووجه شلح انتقادات الذعة لمنظمة التحرير الفلسطينية معتبرًا أن المنظمة منذ أن اعترفت بإسرائيل 

 "دخلت في نفق مظلم وأصبحت لديها مشاكل عديدة أهمها شرعيتها في تمثيل الشعب الفلسطيني".
صة للميادين تحدث األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي، عن سبب عدم قيام وفي المقابلة الخا

انتفاضة في الضفة الغربية قائاًل إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، "مسؤول شخصيًا عن 
وللحركة عالقات جيدة مع كل إيران وقطر، ولم تتلق الحركة أمواًل  منع قيام انتفاضة في الضفة".

 شلح، الذي كشف عن زيارة قريبة له إلى القاهرة لبحث ملف قطاع غزة. منهما، بحسب
أن ما حققه األسير  أكد رمضان عبد هللا شّلح، ، أن29/8/2015، وكالة قدس لألنباء وأضافت

المحرر محمد عالن هو ثمرة لصموده األسطوري، وأن سرايا القدس كانت على استعداد إلطالق 
يما لو استشهد األسير عالن أو الشيخ خضر عدنان، قائاًل: صواريخ ضد الكيان الصهيوني ف

 "التهدئة بالنسبة لنا غير مقدسة وسنلقي بها في سلة المهمالت إذا لعب العدو بحياة شعبنا".
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وأضاف د. شلح في حوار خاص مع قناة "الميادين الفضائية"، مساء أمس الجمعة، أن كتائب القسام 
م تمانع إطالق الصواريخ، لكنها طلبت إبالغها مسبقًا ألخذ )الجناح العسكري لحركة حماس( ل

االحتياطات، موضحًا أن المنطقة مفتوحة على كل االحتماالت، وأن العدو يعرف أن أي حرب يمكن 
 أن يفرضها لن تكون نزهة.

الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين( حركت  –وقال: "السرايا )سرايا القدس 
والعدو عرف ذلك؛ ويدل على ذلك أن الذي اتخذ القرار )قرار اإلفراج عن األسير محمد  صواريخها

 عالن( هو قائد المنطقة الوسطى العسكرية متعلاًل باعتبارات أمنية وسياسية".
مكاناتها تضاعفت في  وطمأن د. شلح أن وضع "سرايا القدس" أفضل بكثير من السابق وقدراتها وا 

عامًا  30الحصار، مشيرًا إلى أن العدو "اإلسرائيلي" ليس كما كان قبل كل المجاالت رغم حال 
 والجيش "اإلسرائيلي" لم يعد ذاك الجيش الذي ال يهزم.

وأكد د. شلح أن ما يجري بين حماس و"إسرائيل" لم يصل إلى مستوى المفاوضات المباشرة وال غير 
وقال: "مهمتنا أن نمسك بقضيتنا وبمشروع  المباشرة، محذرًا من أن هناك من يعمد إلى خلط األوراق،

 المقاومة الذي تمثله حركة الجهاد وحركة حماس وحزب هللا."
وفي جهة أخرى، نفى شلح أي عالقة لحركة الجهاد بالصواريخ التي أطلقت من الجوالن مؤخرًا، 

هناك، موضحًا: "لم نطلق الصواريخ على الجوالن، ونحن نفينا ذلك وليس لنا أي تواجد عسكري 
وبالكاد لنا تواجد في دمشق ووضعنا محدود جدًا"، مؤكدًا أن حركة الجهاد التي قصفت "تل أبيب" لن 
تهاب من تبني الصواريخ التي أطلقت من الجوالن لو أنها هي التي أطلقتها، مضيفًا: "إطالق 

 الصواريخ نؤيده، ولكننا لم نفعل ذلك، وهذا شرف ال ندعيه."
القة مع قطر، فقال أمين عام حركة الجهاد: "عالقتنا جيدة مع قطر، وزرتها سابقًا يتعلق بالع فيماأما 

ونحن نحرص على أن تكون عالقتنا جيدة مع كل أطراف األمة". وردًا على سؤال إن كانت الحركة 
قد تلقت أموااًل من قطر، قال: "لم نذهب إلى قطر متسولين بل ذهبنا وهمنا األساس هو القضية 

ة ومقاومة االحتالل اإلسرائيلي، وواجبنا أن نمسك بالقضية الفلسطينية في وقت يدير العالم الفلسطيني
كله ظهره لها"، وأن الحركة مستعدة لالنفتاح على كل الدول العربية واإلسالمية من منطلق دعم 

 المقاومة ودعم صمود الشعب الفلسطيني.
د د. شّلح أن العالقة مع إيران جيدة، وأنه اجتمع وحول العالقة مع الجمهورية اإلسالمية في إيران، أك

بوزير الخارجية اإليراني مؤخرًا وبحثا الوضع الفلسطيني الراهن، وخاصة معاناة أهل غزة"، موضحًا 
أن "الموضوع الفلسطيني بالنسبة إليران غير مرتبط باألمور الظرفية، وهو ثابت منذ األمام الخميني 

 كل مناسبة". ويؤكد عليه السيد خامنئي في
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منذ أن اعترفت  -وحول التطورات داخل منظمة التحرير الفلسطينية، أوضح د. شّلح أن: "المنظمة 
دخلت في نفق مظلم وفي مشكالت عديدة، وهي بقيت لسببين: األول كالعب احتياط إذا  -بإسرائيل 

األمن الوطني لحماية انهارت السلطة، والثاني لمنع وجود أي بديل فلسطيني"، وتساءل: "ماذا يفعل 
أبناء الضفة، ومن يمنعه من رفع السالح بوجه المحتل؟" مذكرًا أن الرئيس أبو مازن شخصيًا يقول 

 أنه سيمنع قيام انتفاضة في الضفة المحتلة ضد المحتل.
وأضاف: "المنظمة لديها مشكلة بالشرعية الكفاحية ولتّعرف لنا ما هو موقفها من الوجود اإلسرائيلي 

لضفة.."، منتقدًا إصرار منظمة التحرير الفلسطينية على وصف نفسها بالممثل الشرعي والوحيد في ا
 للشعب الفلسطيني في حين أنها تصر على استبعاد حركتي حماس والجهاد اإلسالمي.

وأكد األمين العام لـ"حركة الجهاد اإلسالمي" أنه: "ليس لدي أي شك بأن تكون الضفة ساحة 
 ة مع العدو في المستقبل".النتفاضة ومواجه

وحماس لكن هذا األمر ما زال يناقش داخل  إسرائيلوأوضح د. شّلح أنه مطروح أن يتم التحاور بين 
 حماس، مطالبًا من حماس في حال أخذت موقفًا يجب أن يعرض على جميع الفصائل الفلسطينية.

أن حماس ستوافق على ذلك؛ وتابع: "لن نوافق على تهدئة طويلة تخرجنا من الصراع وال أعتقد 
إسرائيل تبحث اآلن عن مشتر لقطاع غزة وتحاول إقناع حماس بذلك، ولكن حماس لن تنجر إلى 
هذا المخطط"، مؤكدًا أن ال مشكلة في بحث تثبيت التهدئة التي وقعت في القاهرة، شرط أن يفي 

 االحتالل بالتزاماته.
حرب جديدة في غزة أو البحث عن  إلىا أن تعود وأشار د. شّلح إلى أن إسرائيل أمام خيارين إم

تفاهم حولها لما تشكله لها من عبء كبير، موضحًا أن طوني بلير يبحث عن دور له في هذه 
 إلى"السمسرة"، وقال: "بلير يعلم أن غزة محاصرة وتحتاج لحل مشاكلها وأن اإلسرائيلي بحاجة أيضًا 

 حل مشكلة غزة".
سوريا، قال: "عالقتنا بسوريا جيدة لكن حركتنا فيها محدودة ألن ساحتها وفي ما يتعلق بالعالقة مع 

 لم تعد تصلح للعمل السياسي والمقاوم بسبب ظروفها".
وكشف الدكتور شلح، عن زيارة سيقوم بها إلى القاهرة قريبًا لبحث جميع المسائل، مؤكدًا أن قطاع 

على ضرورة فتح معبر رفح البري  غزة ال يستطيع أن يعيش في أجواء مشاكل مع مصر، مؤكداً 
الذي يربط قطاع غزة بمصر بشكل دائم.  كما أكد أنه ال يوجد حلول لقطاع غزة بدون مصر، 

 واصفًا عالقة الحركة مع القاهرة بالجيدة.
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وأكد د. شّلح "أن مشروع حل الدولتين قد انتهى"، متسائاًل: "ماذا أعددنا بدياًل عنه؟"، وقال: "ال بد 
 إلىقناعة أن مشروع التسوية وصل  إلىبناء المشروع الوطني الفلسطيني ويجب أن نصل  من إعادة

 طريق مسدود".
وفي ما يخص مخيم عين الحلو، قال: "الوجود الفلسطيني في لبنان ظروفه صعبة جدًا ويمثله وضع 

فكرة الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة، وما يجري في المخيمات هو جزء من حالة االستهداف ل
اللجوء الفلسطيني"، مشددًا على ضرورة عدم إغفال قضية الالجئين الفلسطينيين الذين لم يعد يتحدث 

 باسمهم أحد.
وأكد أن هناك أطرافًا تريد أن توصل الشعب الفلسطيني إلى حالة من اليأس لدفعه إلى الهجرة كما 

ضع الفلسطيني القائم في حصل في مخيم نهر البارد، موضحًا "أن حركة الجهاد لن تقبل بالو 
 المخيمات، ونحن نشارك في المساعي لتحسينها".

وأوضح أن المخيم بما يحمله من رمزية يراد له أن ُيمسح عن الخريطة حتى يضيع حق العودة، وأن 
ذلك لن يقبل به مطلقًا، مشيرًا إلى أن لحركة الجهاد اإلسالمي مساع وحضور، الفتًا إلى أن المبادرة 

ووقعتها كل القوى في المخيم، كانت شرارتها من حركة الجهاد،  2014في مارس آذار  التي طرحت
 وارتضاها الجميع.

وأكد الدكتور شلح أن قضية فلسطين ليست منوطة بتنظيم معين، مؤكدًا على ضرورة إعادة بناء 
ى التسوية المشروع الوطني الفلسطيني كله، ومفتاح ذلك أن تراجع حركة فتح تجربتها في الرهان عل

عادة االعتبار إلى الكل الفلسطيني.  وفشل حل الدولتين، وا 
 

 للرئاسةمن حقي أن أرشح نفسي .. المصالحة بين فتح وحماسب: عباس ال يرغب "بي بي سيـ"دحالن ل .2
اتهم محمد دحالن، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 

 حة الوطنية بين فتح وحماس.بأنه ال يرغب في المصال
 وطالب بضم كافة الفصائل الفلسطينية، ومن بينها حركة حماس والجهاد، إلى منظمة التحرير.

وفي برنامج "بال قيود"، الذي تذيعه بي بي سي العربية يوم األحد، حث دحالن على إعادة االعتبار 
 ير تشمل كل الفصائل.للعمل الوطني الفلسطيني في إطار هيئة قيادية في منظمة التحر 

وشدد على أن "الوطن في خطر ومنظمة التحرير في خطر"، قائال إن االستيطان واالحتالل زادا 
   خالل فترة تولي عباس منصب الرئيس.

أن عباس "ال يريد االنتخابات وال يريد االستقالة وال المصالحة الداخلية في فتح وال دحالن يرى و 
 ن حماس."المصالحة الوطنية بيننا وبي
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 وقال: "ال ولن أسعى إلى أن أكون رئيسا، لكن من حقي أن أرشح نفسي إذا أردت".
 وطالب دحالن بوقف التنسيق األمني مع إسرائيل، معتبرا اتفاقية أوسلو انتهت.

 ودعا إلى ضرورة "إعالن فلسطين دولة تحت االحتالل".
 ونفى أن يكون له أي عالقة بإسرائيل.

الحالة األمنية في السلطة عندما كان هناك اتفاق سياسي قائم على عالقة  وقال: "كنت جزءا من
أمنية واقتصادية وسياسية على أن تقوم إسرائيل بتقدم في )العالقة( السياسية وتعطي لنا أرضا ونحن 

 نعطي لها أمنا، أما اليوم، فاختلف الزمن".
 28/8/2015، هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(

 
 ماضية في تدمير "حل الدولتين" "إسرائيل"عريقات:  .3

قال القائم بأعمال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب : أريحا )فلسطين(
 ماضية في نهج وسياسة تدمير مبدأ "حل الدولتين" وعملية السالم. اإلسرائيليةعريقات، إن الحكومة 

(، مع كل من القنصل 8|28ها عريقات اليوم الجمعة )جاء ذلك خالل سلسلة لقاءات منفصلة عقد
جون راتر وقناصل كل من بريطانيا وفرنسا  األوروبياألمريكي العام دونالد يلوم وممثل االتحاد 

سبانيا وألمانيا والمبعوث األوروبي لعملية السالم فرناندو جنتليني وممثلي دول أمريكا  يطاليا وا  وا 
 الالتينية في فلسطين.

الداعية إلى تحديد  2015ن تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في آذار )مارس( وأوضح أ
العالقات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية قد بدأت، نظرا لـ "أن تل أبيب مصّرة على المضي قدما في سياسة 
رهاب المجموعات االستيطانية وفرض  رهاب الدولة وا  المستوطنات واإلمالءات وجرائم الحرب وا 

 حقائق على األرض وخاصة في مدينة القدس المحتلة وما حولها".ال
وبشأن عقد المجلس الوطني الفلسطيني، قال عريقات "إن رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني ستوجه 
دعوات لعقد جلسة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني؛ إلقرار البرنامج السياسي للمرحلة المقبلة 

 زي الفلسطيني وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة".وتنفيذ قرارات المجلس المرك
 28/8/2015قدس برس، 

 

 دليٌل على التخبط وفقدان البوصلة   بالضفة من خالل االعتقاالت النائب منصور: تصعيد السلطة .4
أكدت النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير واإلصالح منى منصور، أن تصرفات األجهزة 

خارجة عن البعد الوطني واإلنساني، فيما لتصاعدها دالالت مختلفة منها األمنية بحق المواطنين 
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حالة التخبط التي وصلت إليها السلطة وأجهزتها، وفقدانها للبوصلة الحقيقية عمن هو عدو الشعب 
 الفلسطيني والمحتل ألرضه.

سيرات وقالت منصور في تصريح صحفي لها، إن قضية اقتحام أجهزة السلطة لمنازل األسرى واأل
قضيٌة مخزيٌة بالنسبة للشعب الفلسطيني المناضل، منوهة إلى أن لألسرى واألسيرات احترام خاص 
وتقدير مستمد من نضاالتهم وتضحياتهم، وواجب الشعب الفلسطيني كله احترامهم، وأن اقتحام 

 األجهزة لمنازلهم اآلمنة يعني تدفيعهم ثمن تضحيتهم مرتين.
  28/8/2015فلسطين أون الين، 

 

 مفتي القدس والديار الفلسطينية: بدأ االحتالل الثاني للمسجد األقصى .5
القدس: قال الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، إن إسرائيل بدأت االحتالل الثاني 

 للمسجد األقصى.
م احتل المسجد األقصى ورغ 1967وقال في خطبة الجمعة، أمس، في المسجد األقصى: في العام 

إحراقه واالعتداءات المتكررة عليه فقد بقي بأيدي المسلمين، فهو حقهم الديني والتاريخي والسياسي 
 والواقعي.

وأضاف: وفي األيام األخيرة أعادت إسرائيل احتالل المسجد األقصى مرة أخرى بصورة شديدة 
 لزماني والمكاني فيه.البشاعة والضراوة؛ ألنهم يريدون نزع حق المسلمين فيه بتهويده وبالتقسيم ا

 المفتي: بدأ
وتابع: في األيام األخيرة بدأ االحتالل الثاني للمسجد األقصى بتنفيذ مرحلة التقسيم الزماني والمكاني 
ومنها الحملة ضد المرابطين ومنها تحديد من يسمح له بالدخول وتحديد ساعات التواجد فيه ومنها 

لدخول، ومنها إغالق بعض أبواب المسجد وهذه منع النساء وأعمار معينة من الرجال من ا
 الممارسات تحدث للمرة األولى لتهيئة األجواء إلتمام المخطط اإلسرائيلي ضد المسجد.

االحتالل الثاني للمسجد األقصى يجب أن ينتهي ألنه بمنتهى »وشدد الشيخ حسين على أن 
 «.الخطورة

اإلسرائيلية ضد المسجد، ودعا المصلين  وانتقد الصمت العربي واإلسالمي على هذه اإلجراءات
 للتواجد في المسجد وأداء الصلوات فيه ورفض اإلجراءات اإلسرائيلية.

 29/8/2015األيام، رام هللا، 
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 تستغل حاجة غزة لمواد اإلعمار لتهريب منتجات المستوطنات "إسرائيلوزارة االقتصاد: " .6
االقتصاد الفلسطينية عن ضبط كمية كبيرة من أشرف الهور: في سابقة خطيرة أعلنت وزارة  -غزة 

المنتجات المصنعة في المستوطنات، قبل أن تصل إلى أسواق قطاع غزة، تحاول تمريرها إسرائيل 
 القطاع مستغلة بذلك الحاجة لمواد اإلعمار. إلى

وأعلنت الوزارة أنها ضبطت مساء أول من أمس، كميات كبيرة من منتجات المستوطنات وهي في 
قها إلى غزة عبر المعبر التجاري كرم أبو سالم. والبضائع المضبوطة كانت عبارة عن أبواب طري

 «.بركان»من إنتاج مستوطنة »أبواب  204منازل من النوع الحديث، منها 
صالح وبناء  واستغل القائمون على عملية التهريب حاجة القطاع لمواد البناء المخصصة لترميم وا 

ل الحرب اإلسرائيلية األخيرة على القطاع في الصيف الماضي، وأوقعت منازلهم التي دمرت خال
 خسائر بشرية ومالية كبيرة.

تحت ذريعة إدخال مواد إلعادة »وقالت الوزارة إن عملية التهريب لهذه األبواب الفوالذية كانت تتم 
تهريب وأعلنت رفضها لهذا التصرف، وكذلك رفضها بأن تستغل إعادة اإلعمار في «. اإلعمار

 منتجات مستوطنات إلى قطاع غزة.
  29/8/2015القدس العربي، لندن، 

 
 في قطاع غزة معاريف: "القسام" أتم استعداداته للمواجهة المقبلة .7

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية عن تقديرات لفرقة غزة واألجهزة األمنية في جيش االحتالل،  غزة:
 لح لحركة "حماس" أتم استعداداته للمواجهة القادمة.يؤكدون فيها أن كتائب القسام الذراع المس

ووفق تقرير نشرته الصحيفة العبرية فإن "فرقة غزة" أكدت نية القسام تنفيذ عملية كبيرة في الجنوب، 
 مشيرة إلى أن الكتائب لم تبلغ القيادة السياسية للحركة عن تفاصيل العملية حفاظا على السرية.

لقسام يجّهز األنفاق ويطلق الصواريخ التجريبية ويتدرب بشكل جيد وادعى تقرير "معاريف" أن ا
 للتعامل مع "إسرائيل" بشكل مختلف عن أي مواجهة سابقة بينهما.

وزعم أن "حماس" غير راضية عن نتائج المواجهة األخيرة مع االحتالل خالل العدوان "اإلسرائيلي" 
 .2014على قطاع غزة صيف العام 

زاحة األزمة االقتصادية عن وعللت الصحيفة العب رية ذلك بأن "حماس" تريد فك الحصار كامال، وا 
 غزة.

 29/8/2015، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 .. حماس رممت أنفاق غزة: المواجهة القادمة مع المقاومة تحت األرض"إسرائيل ديفنس" .8

دت أكثر من مّرة بأّن جيش االحتالل خالًفا للمزاعم "اإلسرائيلّية" التي أكّ : وكاالت -يافا المحتلة 
من تدمير جميع األنفاق، التي كانت  2014تمّكن خالل العدوان األخير على غّزة في صيف العام 

حركة الُمقاومة اإلسالمّية )حماس( قد حفرتها، قالت مصادر أمنّية رفيعة المستوى في تل أبيب، إّنه 
أوزارها، باشرت حماس بعملية ترميم األنفاق بشكٍل في نفس اليوم الذي وضعت فيها الحرب األخيرة 

 سريٍع.
اإلسرائيلّي، الُمخّتص بالشؤون األمنّية  ]إسرائيل ديفنس[ (ISRAEL DEFENSEونقل موقع )

والعسكرّية، عن المصادر عينها قولها إّن فرضية العمل لدى الجيش اإلسرائيلّي تؤّكد على أّن حماس 
تصل إلى العمق اإلسرائيلّي، وعلى الرغم من ذلك، تابعت المصادر عينها تمتلك اليوم أنفاًقا هجومّية 

قائلًة إّنه بالنسبة لحماس، فإّن هذا المشروع هو رأس الحربة لديها، وهي تقوم على مدار الساعة 
بحفر األنفاق، لعلمها التّام أّن هذا السالح سُيشّكل المفاجأة في الُمواجهة القادمة مع االحتالل 

 يلّي.اإلسرائ
عالوة على ذلك، شّدّدت المصادر على أّن أعمال الحفر تّتم بواسطة وسائل حفر صينّية الصنع، 

 والتي بإمكانها التقّدم في الحفر عشرات األمتار يومًيا، على حّد قولها للموقع اإلسرائيلّي.
واصل حركة وأقّرت المصادر اإلسرائيلّية، أنه على الرغم من كّل محاوالت منع حفر األنفاق، تُ 

حماس حفر األنفاق الجديدة وبوتيرٍة عاليٍة، ومن ناحية أخرى ُتواصل ترميم األنفاق التي تّم تدمير 
 قسًما منها في الحرب العدوانّية األخيرة على القطاع.

وكشفت المصادر النقاب عن أّن حركة حماس، باتت تستعمل الخشب في عمليات البناء عوًضا عن 
ندما علمت المخابرات اإلسرائيلّية بهذا، تابعت المصادر، اتخذت الدولة العبرّية اإلسمنت الناقص، وع

قراًرا بمنع إدخال الخشب من إسرائيل إلى القطاع، الفتًة إلى أّن حماس تعمل على مدار الساعة، 
 بُمشاركة مئات العّمال على بناء غّزة تحت األرض، حسبما ذكرت.

قائلًة إّنه في الوقت عينه ما زالت إسرائيل تبحث عن حّل وبالُمقابل، أضافت المصادر ذاتها 
تكنولوجّي وردٍّ عملياتّي، لكي تتمّكن في الُمواجهة القادمة من محاربة حركة حماس تحت األرض، 
وطبًعا بصورة أنجع من الحرب التي خاضتها ضّد األنفاق في عملية )الجرف الصامد(، ألّنه في 

لطرفين، دون أْن يكون الجيش اإلسرائيلّي مستعًدا لحرب األنفاق ضّد ذلك الحين اندلعت الحرب بين ا
حركة حماس، الفتًة إلى أّن الجيش اإلسرائيلّي قام بابتكار طرٍق لم تُكن مناسبة لظروف الحرب 

 األخيرة في مجال األنفاق، بحسب تعبيرها.
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بتفعيل قّوٍة جوّيٍة، تشمل  عالوة على ذلك، كشفت المصادر األمنّية النقاب عن أّن حركة حماس تقوم
طائرات بدون طّيار وطائرات شراعّية، والتي ُتشّكل تهديًدا على إسرائيل، وعليه، من أجل معالجة هذه 
الظاهرة الجديدة، شّدّدت المصادر، يقوم الجيش اإلسرائيلّي بتفعيل أجهزة ومنظومات رادار متقّدمة 

ب الشركة اإلسرائيلّية )رادا(، التي قامت بإنتاجها جًدا، واألّهم من ذلك أّن هذه الرادارات، بحس
 وتصنيعها، قادرة على التنقل من مكان إلى آخر بسرعٍة.

وبحسب تقديرات المخابرات اإلسرائيلّية، وتحديًدا شعبة االستخبارات العسكرّية في الجيش )أمان(، 
وم بتزويد حماس بوسائل تكنولوجّية زادت المصادر ذاتها قائلًة إّن الجمهورّية اإلسالمّية اإليرانّية تق

ُمتقّدمة وُمتطوّرة جًدا لجمع المعلومات عن إسرائيل في محيط ثالثة كيلومترات، قالت المصادر 
 للموقع اإلسرائيلّي.

 29/8/2015، وكالة قدس لألنباء
 

 يهتم بتحقيق "رفح.. االتصال مفقود" "إسرائيل"إعالم  .9
تحقيق أجرته الجزيرة بشأن القصف الدامي لمدينة رفح في  تفاعلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية مع

من العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة, وهو يثبت من خالل شهادات وتسجيالت  23اليوم الـ
 مسربة من الجيش اإلسرائيلي أن إسرائيل خرقت الهدنة في ذلك اليوم.

امر المسحال ضمن برنامج "الصندوق ويلقي تحقيق "رفح.. االتصال مفقود" الذي أعده الزميل ت
األسود" ظالال من الشك على الرواية اإلسرائيلية ألحداث ذلك اليوم الذي قتل خالله الجيش 

 فلسطينيا في رفح جنوبي قطاع غزة. 140اإلسرائيلي 
فضال  اإلسرائيلية،وقد ورد الخبر ضمن األخبار المهمة في نشرات عدد من التلفزيونات واإلذاعات 

في وقت يدور فيه حديث عن مساع إلبرام صفقة جديدة لمبادلة  ،لمواقع اإللكترونية العبريةعن ا
 األسرى.

شنت إسرائيل قصفا مدمرا على  -وبعد ساعتين تقريبا من سريان الهدنة-من العدوان  23ففي اليوم الـ
دنة, في خرقت اله -الجناح العسكري لحركة حماس-رفح, وتذرعت بأن كتائب عز الدين القسام 

 دقيقة من سريان الهدنة. 25حين أكدت كتائب القسام أنها نفذت عملية ضد الجيش اإلسرائيلي قبل 
وبررت إسرائيل يومها ذلك القصف بأن مجموعة من كتائب القسام التابعة خرقت التهدئة وأسرت أحد 

 ضباطها، وهو الضابط هدار غولدن.
في الجيش اإلسرائيلي أبلغا عائلة غولدن بأن الجيش أخذ وكان وزير الدفاع اإلسرائيلي حينها وحاخام 

لكن المعلومات التي وردت في الفيلم تفيد بأن الجيش سحب في الواقع جثة مقاتل من كتائب  جثته،
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القسام كان يرتدي بزة عسكرية إسرائيلية. ويشير هذا المعطى إلى أن الضابط اإلسرائيلي غولدن قد 
 حيا أو ميتا.يكون لدى كتائب القسام إما 

 معطيات جديدة
-من العدوان  23ونجح فريق العمل في الوصول إلى كتائب القسام لسماع روايتها بشأن أحداث الـ

. وخالل اللقاءات تم 2014من أغسطس/آب  26الذي بدأ في الثامن من يوليو/تموز وتوقف في الـ
 ألولى بشكل رسمي.كشف معلومات حصرية وجديدة من قبل الجناح العسكري لحماس للمرة ا

وخلص الفيلم إلى أن السيناريو األقرب للحظات التي سبقت القصف الواسع لرفح يشير إلى وقوع 
اشتباك استشهد على إثره القائد الميداني وليد توفيق مسعود وقتل اثنان من الجنود اإلسرائيليين. وكان 

نه أحد جنوده ليكتشف بعد ساعتين مسعود يرتدي الزي العسكري اإلسرائيلي فظن الجيش اإلسرائيلي أ
 أن ثمة جنديا مفقودا ليبدأ القصف العنيف لرفح.

وكانت حركة حماس قالت إن التحقيق الذي قامت به الجزيرة يمثل إدانة إلسرائيل لقتلها المدنيين 
 ويثبت أنها هي من انتهك الهدنة حينها. برفح،وارتكاب جرائم حرب 

سكرية في اإلذاعة اإلسرائيلية إيال عليمة أن إسرائيل تدرك قيمة من جهته، اعتبر محلل الشؤون الع
لذلك تحيط مصير الضابط غولدن وكثيرا من  حماس(،الحرب النفسية من الطرف اآلخر )أي من 

 تفاصيل العدوان األخير بالسرية.
 28/8/2015الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 ة مع "إسرائيل" بسبب خرقها القانون الدوليحركة فتح تدعو االتحاد األوروبي لتعليق اتفاقية الشراك .11

فادي أبو سعدى: دعت حركة فتح االتحاد األوروبي لالستجابة العاجلة لضرورة تعليق  -رام هللا 
نظرا للمخالفات اإلسرائيلية الصارخة للقانون  2001اتفاقية الشراكة مع إسرائيل الموقعة في عام 

ستها الظالمة تجاه الشعب الفلسطيني وخصوصا في القدس. الدولي والقانون الدولي اإلنساني في سيا
وشدد جمال نزال الناطق باسم فتح في أوروبا على ضرورة االستجابة للعرائض التي رفعها نواب 
أوروبيون بهذا الخصوص للسيدة موغيريني وسلفها آشتون من قبل في إطار المطالبة بتعليق اتفاقية 

 الشراكة مع إسرائيل.
زال تعقيبا على التحرك اإلسرائيلي لتجريم المرابطين في المسجد االقصى. وحذر من جاء تصريح ن

مخاطر قبول دول العالم بمزاعم إسرائيل حول الفصل بين الصالة والمرابطة على اعتبار أن التواجد 
 في المسجد بين أوقات الصالة هو جزء أصيل في العبادة اإلسالمية.
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سرائيلية المتواصلة على األقصى وحظر دخول النساء إليه والمساس إن االعتداءات اإل»وقال نزال: 
به ماديا هو سلوك مماثل لتصرفات داعش التي تمس بأماكن مقدسة وتنتهك حقوق مرتاديها من 

 «.األديان والمذاهب األخرى
  29/8/2015القدس العربي، لندن، 

 
 الشهرين الماضيين: أكثر من ألف حجر وزجاجة حارقة في القدس إسرائيلية معطيات .11

القدس: كشفت معطيات إسرائيلية عن وقوع أكثر من ألف حادث إلقاء حجارة وزجاجات حارقة في 
حادثًا في الضفة الغربية خالل  150القدس الشرقية المحتلة خالل الشهرين األخيرين، في حين وقع 

 نفس الفترة.
ح منذ مطلع العام في أحداث أمنية رجال شرطة إسرائيليين أصيبوا بجرو  106وبحسب المعطيات فإن 

 في القدس والضفة الغربية.
زجاجة  90ولفتت إلى أن سيارات إسرائيلية تعرضت خالل الشهر الماضي في محيط القدس إللقاء 

 حارقة، ما يشكل ارتفاعًا بأربعة أضعاف مقارنة مع الشهر الذي سبقه.
  29/8/2015األيام، رام هللا، 

 
 تهديدًا لصفقتهم مع االحتالل "المجلس الوطني"حماس يرون في عقد  "انقالبيو"عساف: أحمد  .12

فادي أبو سعدى: شنت حركة فتح على لسان أكثر من متحدث باسمها هجمات على حركة  -رام هللا
حماس على أكثر من محور. فقال أحمد عساف المتحدث باسم فتح إن حماس هي التي انقلبت على 

ت عرض الحائط كل الجهود المخلصة للرئيس محمود عباس وضرب 2007الشرعية الوطنية عام 
 «.تعقد صفقات العار السرية مع إسرائيل من وراء ظهر الكل الفلسطيني«وفتح إلنهاء االنقسام و

حماس تنازلت عن الثوابت الوطنية وعن القدس واألقصى »وأضاف عساف في تصريح صحافي أن 
قالبيي حماس يرون في عقد المجلس الوطني تهديدًا المبارك مقابل أن تعترف إسرائيل بها. إن ان

 «.لصفقتهم مع دولة االحتالل اإلسرائيلي ومن هنا ترفض حماس المشاركة فيه وتشكك به
حين رفضت الدخول في القيادة  1988وعاد عساف للتذكير بنهج حماس منذ تأسيسها في عام 

ات الشهيد القائد الراحل ياسر عرفات الوطنية الموحدة لالنتفاضة الشعبية األولى ورفضت كل دعو 
لإلنشاء تحت مظلة منظمة التحرير والمشاركة في القرار فيها. وقال إن من انقلب على المنظمة منذ 
نهاء دورها الوطني التاريخي كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني  البداية وقدم نفسه بديال لها وا 
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سام وآالف الشهداء وعشرات اآلالف من األسرى ال وهو التمثيل الذي اكتسبته عبر التضحيات الج
 يحق له رفض عقد جلسة المجلس الوطني.

رفضت المشاركة  أنهاوأكد عساف أن الدعوة وجهت للجميع بما في ذلك حماس للمشاركة إال 
انسجاما مع فكرها اإلقصائي اإلحاللي التكفيري والتخويني الذي يرفض الشراكة من أساسها. واعتبر 

حماس األول واألخير اليوم هو عقد صفقة العار مع دولة االحتالل اإلسرائيلي، وأن أي خطوة  أن َهم
من شأنها أن تعيق هذه الصفقة هي بالنسبة لحماس الكارثة، مؤكدا أن عقد المجلس الوطني وتجديد 

 الشرعية الوطنية هو آخر هموم حماس وال يمثل أيا من أولوياتها. 
  29/8/2015القدس العربي، لندن، 

 
 : األسيرات الفلسطينيان المحّررات خط أحمر ال يمكن القبول بتجاوزهالسلطةيحذر أجهزة أمن  قبها .13

وصفي قبها، على أن "األسيرات الفلسطينيان  شّدد القيادي في حركة حماس: جنين )فلسطين(
 بيره.المحّررات هن خط أحمر ال يمكن القبول بتجاوزه وال بأي حال من األحوال"، وفق تع
(، أن اعتداء 8|28واعتبر قبها في تصريح صحفي تلقت "قدس برس" نسخة عنه، اليوم الجمعة )

األجهزة األمنية التابعة للسلطة على نساء الشعب الفلسطيني، سواء باالعتداء الجسدي أو اللفظي أو 
خضاعهن للتحقيق أو مسهنَّ بأي  أذى، ُيعد اقتحام حرمات بيوتهن أو استدعائهن أو اعتقالهن وا 

 "جريمة وطنية وأخالقية تتماهى مع االحتالل وممارساته بحق الشعب الفلسطيني"، حسب رأيه.
وقال "الشعب الفلسطيني حر أبي يعتز ويفتخر بكرامته وحرصه على حرائره وماجداته، وأن أية أفعال 

وبعيدة كل البعد عن  تمس كرامة المرأة الفلسطينية هي بمثابة أفعال خارج السياق الوطني واألخالقي،
 شيم وأخالق الرجال التي لطالما حفظها وصانها وقدم من أجلها الغالي والنفيس".

 28/8/2015قدس برس، 
 
 الوطنيةمباشرة وغير معنية بالوحدة  "إسرائيل"حماس معنية بالمفاوضات مع أسامة القواسمي:  .14

محور آخر وقال إن حماس  فادي أبو سعدى: هاجم متحدث آخر باسم فتح، حماس من -رام هللا
نها تتخذ الحصار والوضع  الوطنيةمعنية بالمفاوضات مع إسرائيل مباشرة وغير معنية بالوحدة  وا 

اإلنساني كذريعة لتبرير تلك المفاوضات المخزية مع دولة االحتالل. وتابع أسامة القواسمي في 
الوفاق الوطني خاصة معبر  تصريح مكتوب أنه بات واضحا أن حماس لم تسلم المعابر إلى حكومة

رفح بعد اشتراط العالم وجود السلطة الشرعية الرسمية على المعابر إلدخال مواد إعادة اإلعمار، 
والسبب حسب قوله أن قادتها المتنفذين معنيون بإدامة أمد الحصار وارتفاع وتيرة معاناة المواطنين 
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ع إسرائيل، هذا ما كشفته تصريحات خالد في القطاع حتى ال يفقدوا مبررات مفاوضاتهم المخزية م
 مشعل وقيادات حماس.

وأضاف القواسمي أنه وبينما يرزح أبناء شعبنا الفلسطيني تحت وطأة الظلم والقهر والحرمان ما زالت 
حماس تسعى لتحقيق مآربها الفئوية الخاصة وتخادع الجمهور بشعارات الدين والمقاومة. وحّمل دولة 

 سؤولية المباشرة عن معاناة شعبنا في القطاع.االحتالل وحماس الم
  29/8/2015القدس العربي، لندن، 

 
 دورة المجلس الوطني ومؤتمر فتح هما من أجل تجديد الشرعية والحفاظ عليهامحمد أشتية:  .15

فادي أبو سعدى: قال محمد أشتية عضو اللجنة المركزية لفتح إن لحركة حماس أيضا  -رام هللا
الوطني وهم نوابها في المجلس التشريعي الذين يعدون تلقائيا أعضاء مجلس أعضاء في المجلس 

 وطني حسب أنظمة المنظمة، داعيا إياهم إلى المشاركة في الدورة.
وقال أشتية خالل لقاء مع القنصل اإليطالي العام لويجي ماتيرولو إن جلسة المجلس الوطني ستكون 

هر أيلول/ سبتمبر المقبل، يؤمل منها إعادة الوهج في دورة عادية ستعقد في رام هللا منتصف ش
والحياة لمنظمة التحرير لتكون كما كانت منذ تأسيسها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. 

دورة المجلس الوطني ومؤتمر حركة فتح المزمع عقدهما قبل نهاية العام هما من أجل »وأضاف إن 
 «.تجديد الشرعية والحفاظ عليها

اشتية إلى موقف أوروبي واضح للحفاظ على حل الدولتين اآلخذ بالتآكل بفضل السياسات  ودعا
وحصار غزة وخلق أزمة اقتصادية « ج»اإلسرائيلية من سيطرة على القدس واألغوار وأراضي مناطق 

مستمرة للسلطة الفلسطينية تنعكس بارتفاع نسب البطالة والفقر وكذلك تعطيل إنجاز إعمار غزة 
تيطان الذي يترك آثارًا كارثية على االقتصاد. وأبلغ اشتية القنصل أن الرئيس محمود عباس واالس

 سوف يزور إيطاليا الشهر المقبل.
  29/8/2015القدس العربي، لندن، 

 
 عين الحلوةمخيم يبحث مع مخابرات الجيش اللبناني األوضاع في  علي بركة .16

رات الجيش اللبناني في الجنوب العميد الركن بحث ممثل حركة حماس، علي بركة، مع مدير مخاب
 خضر حمود تطورات األوضاع في مخيم عين الحلوة.
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واستعرض الجانبان خالل زيارة بركة برفقة عضوا القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان الدكتور 
أحمد عبد الهادي واألخ رأفت مرة، ثكنة زغيب في صيدا، األوضاع في المخيم بعد األحداث 

 المؤسفة التي حصلت في األيام القليلة الماضية.
وعبر وفد الحركة عن تقديره وشكره للعميد حمود على الجهود التي بذلها من أجل الوصول إلى وقف 

 إطالق النار وتثبيته.
واتفق الجانبان على مواصلة التعاون والتنسيق بين مخابرات الجيش اللبناني والفصائل الفلسطينية 

ظة على السلم األهلي في صيدا ومخيماتها، ومنع تكرار ما حصل من اشتباكات مدانة كافة، للمحاف
 ومؤسفة أساءت إلى القضية الفلسطينية.

 28/8/2015فلسطين أون الين، 
 
 عين الحلوةمخيم المقدح: اتفاق على إزالة المتاريس والدشم في منير  .17

ة" في لبنان اللواء منير المقدح، أن "اللجنة أعلن قائد "القوة األمنية المشترك: وكاالت –عين الحلوة 
األمنية الفلسطينية العليا" التي عقدت اجتماعًا طارئًا في مقرها "القوة في عين الحلوة قد اتفقت على 
القيام بخطوات ميدانية تنهي حالة التوتر التي يعيشها مخيم عين الحلوة منذ االشتباكات األخيرة التي 

 وقعت فيه".
في تصريح صحفي، إلى أن "هذه الخطوات ستبدأ بالتنفيذ الساعة الخامسة عصر  ولفت المقدح

اليوم، حيث ستنتشر القوة األمنية المشتركة بكثافة في منطقة بستان القدس، قرب سنترال البراق، 
مرورًا بمنطقتي عكبرا وطيطبا في الشارع الفوقاني، على أن يتزامن ذلك مع سحب المسلحين من 

زقة، وتعزيز نقاط القوة األمنية المشتركة، واألهم إزالة الدشم وفك المتاريس في الشارعين واأل الشوارع
 وتنظيفهم تمهيدًا لعودة الحياة الطبيعية". الطوارئالفوقاني والتحتاني ومنطقة 

 28/8/2015، وكالة قدس لألنباء
 
 البدء بإزالة الدشم والمتاريس لتوافق علىيؤدي إلى االقوة األمنّية مخيم عين الحلوة: اجتماع في مقر  .18

استمّر وقف إطالق النار الساري المفعول في مخّيم عين الحلوة، أمس، في ظّل : محمد صالح
بيوتهم. فيما بقيت الدشم والمتاريس منتشرة  إلىدعوات إلعادة فتح المحال التجارية وعودة النازحين 

ن من جهة والسلفيين « فتح»بدرجة أقّل بين  في كل مكان في عين الحلوة مع بقاء حال االستنفار، وا 
 المتشددين من جهة ثانية.
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وبعد الصرخة التي بدأت تتزايد في عين الحلوة واستمرار التوّتر في المخيم، عقد أمس اجتماع في 
مقر القوة األمنّية في مخيم عين الحلوة، حيث تّم التوافق على البدء بإزالة الدشم والمتاريس خالل 

منازلهم. كما تّم التوافق على عقد  إلىإزالة التوتر ودعوة األهالي النازحين إلى العودة ساعات بهدف 
 للبحث في سير ما تحقق من هذا االتفاق.« قاعة النور»اجتماع للجنة األمنية العليا اليوم في 

القوى  هذا التوافق جاء نتيجة تفاهم كافة»وأكد عضو اللجنة األمنّية العليا عدنان أبو النايف أن 
، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في تحصين الوضع الداخلي لمنع تكرار ما حصل من أحداث «واللجنة

 وما خلفت وراءها من خسائر بشرية ومادية، وداعيا النازحين للعودة إلى منازلهم.
برئاسة علي فيصل قد جال، أمس، على « الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»وكان وفد من 

الفلسطينيين خارج المخيم. كما التقى في المخيم المسؤولين الفلسطينيين وأعضاء القيادة النازحين 
العليا وقيادة القوة األمنية، ثم زار مناطق االشتباكات وعددًا من العائالت المتضررة، وفريق  األمنية

ن أبو عدنا األمنيةفي اجتماعات اللجنة « الجبهة»الدولي، برفقة مسؤول  األحمرعمل الصليب 
 النايف وممثلها في منطقة صيدا فؤاد عثمان.

وسحب المسلحين من  األمنيةوأّكد فيصل خالل الجولة ضرورة تثبيت وقف إطالق النار ودعم القوة 
زالة الدشم والمتاريس وتسهيل انتشارها لتوفير المناخ لعودة الحياة الطبيعية وعودة  واألزقةالشوارع  وا 

 المؤسفة.النازحين جراء االشتباكات 
وشّدد على ضرورة االحتكام للحوار بدال من اللجوء للسالح حفاظا على امن واستقرار المخيم وابناء 

أمن عين الحلوة والمخيمات الفلسطينية والحفاظ على النسيج الوطني واالجتماعي »شعبنا، معتبرًا أّن 
 «.مسؤولية وطنية شاملة تستدعي وحدة كل الجهود الفلسطينية

عين الحلوة فإن األسئلة على كل شفة ولسان: هل يشهد مخيم عين الحلوة انتفاضة شعبية ولكن في 
على غرار ما يحصل في بيروت بوجه الفصائل وقادتها وقياداتها؟ وهل يبقى المجتمع المدني صامتًا 

 في أكبر مخّيمات الشتات على فصول موته اليومّية على يد المسؤولين عنه؟
أبناء عين الحلوة، أمس، وتحّولت إلى كرة ثلج بعدما انضّمت إليها هيئات  هذه األسئلة طرحت بين

مدنية وشبابية والحراك الشعبي الفلسطيني. فأصدرت هذه الجهات بيانات على مواقع التواصل 
االجتماعي سرعان ما انتشرت بين الجميع، لتدعو إلى محاسبة المسؤولين عن الموت العبثي 

لذي تحّول من عاصمة الشتات الى عاصمة االشتباكات، مشيرًة إلى أّن المجاني في عين الحلوة ا
 أهل المخيم ينزحون في العتم وتحت وابل الرصاص والقذائف بحثًا عن أمن وأمان.
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متى السكوت والى متى هذا الصمت ونحن  إلى»وتساءلت هيئات المجتمع المدني الفلسطيني: 
أّننا أضعنا البوصلة والقضية وفلسطين، واليوم »إلى  ، مشيرةً «نموت يوميا ونتفرج على من يقتلنا؟

 «.لجوئنا ونزوحنا أماكنيكاد يضيع منا مخيمنا لنصبح الجئين ونازحين حتى من 
كما عقدت، أمس، اجتماعات عدة في مخيم عين الحلوة طغى عليها طابع الهيئات الفلسطينية 

فق على خطة عمل إلنقاذ المخيم قبل إعالن والتجارية من اجل التوا واألهليةاالجتماعية والشبابية 
 حالة العصيان المدني بوجه الجميع.

، «نبع»في عين الحلوة، كجمعية  واإلنسانيفي المقابل، أصدرت جمعيات تعنى بالعمل االجتماعي 
والعجز والشيوخ في عين الحلوة، وهددت  األطفالمحاسبة المسؤولين عن ترويع  إلىبيانات دعت 

في الحياة بعيدًا عن  األطفالالدولية في جنيف للدفاع عن حق  اإلنسانيةلهيئات ا إلىباللجوء 
 الرصاص والقلق والموت.

النفايات والركام من بعض الطرقات واألزقة  إزالة، أمس، إلى «حماس»من جهة ثانية، بادرت حركة 
عمال النظافة  وانتشرت منها الروائح في ظل غياب أمكنتهاتراكمت في  أنداخل عين الحلوة بعد 
 عن القيام بهذه المهّمة.

 29/8/2015السفير، بيروت، 
 
 الطيبي لـ"القدس": سلوان واألحياء المقدسية تتعرض لغزو استيطاني في ظل حكومة نتنياهو .19

أكد العضو العربي في الكنيست احمد الطيبي من الحركة العربية  :الحالوة أبو زكي –القدس 
اء المقدسية تتعرض لغزو استيطاني في ظل حكومة تطرف تسعى للتغيير، أن حي سلوان واألحي

 لتهويد القدس وليس ألي تسوية على اإلطالق.
وقال الطيبي في حديث لمراسل "القدس" دوت كوم، إن الحكومة اإلسرائيلية الحالية ليست شريكة في 

سماح بتسريب أن المطلوب من المقدسيين والفلسطينيين بشكل عام عدم ال إلىأي تسوية، مشيرا 
 بيوت فلسطينية أو سرقتها أو السيطرة عليها.

وأضاف، أن االحتالل يركز على أحياء القدس ألنه يرى في تهويد القدس هدفا استراتيجيا كبيرا، 
 مؤكدا أن المعركة على القدس ضد االستيطان والتهويد تتطلب الصمود والتحدي والثبات.

( العبرية عن انتفاضة في القدس، قال الطيبي إن حرنوتأوتعقيبا على ما نشرته صحيفة )يديعوت 
هناك حالة غضب في القدس زادت بعد حرق الرضيع دوابشة وانطلقت بعد حرق الفتى محمد ابو 
خضير، ما يؤكد أن القدس مدينة فلسطينية وأهلها جزء نابض من هذا الشعب، "ومن يعتقد أن 

 ير الهوية الوطنية فهو واهم".مستحقات التأمين الوطني أو الهوية الزرقاء تغ



 
 
 
 

 

 20 ص                                               3679 العدد:         29/8/2015 سبتال التاريخ: 
  

وردا على ما يتعرض إليه المسجد األقصى من تقسيم زماني، علق الطيبي، "كما قلنا في الماضي 
هناك محاوالت لتقسيم األقصى زمانيا ومكانيا، وقد رفضنا ذلك في لجان الكنيست وأيضا ميدانيا، 

فيه يمثل سنًد كبيًرا للمسجد األقصى كما أن تواجد المواطنين والمصلين والمرابطين والمرابطات 
 وحماية له".

ودعا الطيبي لحماية األقصى بالتواجد فيه، قائال، إن على الجميع أن يدرك أن قضية التقسيم 
الزماني والمكاني ال يمكن أن تمر كما مرت في المسجد اإلبراهيمي، ومضيفا، "األقصى مكان صالة 

 للمسلمين نقطة".
 29/8/2015، القدس، القدس

 
 في حرب غزة القادمة "مجمع الشفاء"حتل يس يسرائيلالجيش اإل .21

مجمع الشفاء “كشفت مصادر أمنية في قيادة الجيش اإلسرائيلي عزمها احتالل : ربيع يحيى  –إرم 
في الحرب القادمة التي ستخوضها في مدينة غزة، باعتباره أحد المواقع االستراتيجية، التي  ”الطبي

 ى حد زعمهم.تستخدمها حماس، عل
ويقول العميد احتياط بجيش االحتالل ورئيس أركان قيادة الجبهة الجنوبية األسبق تسفيكا فوجيل، أنه 

في أي عمل عسكري مستقبلي ضد حركة  ”مجمع الشفاء الطبي“يدعم الرؤية التي تطالب باحتالل 
اقعة أسفله، بهدف حماس، مضيفا أن الهدف من ذلك يكمن في السيطرة على الخنادق واألنفاق الو 

 تحقيق الحسم ضد حماس.
اإلسرائيلي في السنوات األخيرة ضد  االحتاللويلفت فوجيل إلى أن العمليات العسكرية التي شنها 

، وأن ”مجمع الشفاء الطبي“قطاع غزة، شهدت فتح باب النقاش مرارًا وتكرارًا بشأن السيطرة على 
ضيفًا أنه يتم البحث عن طرق مبتكرة، ولكن األمر القرار األخير كان دائمًا يتحفظ على ذلك، م

 يحتاج إلى قدر كبير من الشجاعة والقدرة على اتخاذ القرارات.
عن العميد احتياط بجيش االحتالل ومنسق العمليات السابق ، اإلسرائيلي ”والال“ ونقل موقع

مستقباًل ستتم في  ”يمجمع الشفاء الطب“باألراضي الفلسطينية المحتلة إيتان دانجوت، أن مداهمة 
ظروف محددة، وسوف تحمل تأثيرًا استراتيجيًا وميدانيًا كبيرًا، على أداء الجيش اإلسرائيلي في مقابل 

 حركة حماس، على الرغم من المخاطر الكامنة في عملية من هذا النوع.
وذهب دانجوت إلى أن جيش االحتالل يضع في حسبانه المخاطر التي سيتعرض لها الجنود، 
والمواطنين الفلسطينيين المدنيين والقوانين الدولية، لذا فإنه يعمل على وضع حلول لجميع هذه 
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العقبات، مضيفًا أن من بين الحلول إمكانية عزل المجمع الطبي بداًل من مداهمته، زاعمًا أن ثمة 
 .”مجمع الشفاء“العديد من المنشآت األخرى في قطاع غزة والتي تنطبق عليها حالة 

ل الموقع عن ضابط كبير شارك في السنوات األخيرة في العدوان على قطاع غزة، أن المجتمع ونق
الدولي لن يقبل المساس بمجمع الشفاء، حتى ولو نجحت االستخبارات اإلسرائيلية في تقديم دالئل 

يفًا دامغة على استخدامه كمنطلق للعمليات التي تقوم بها حماس، أو كمقر قيادة لتلك العمليات، مض
ذا ما كان هذا الهدف هو القتل أم  أن األهم في ذلك هو تحديد الهدف من السيطرة على المجمع، وا 
األسر، أم مجرد التلويح بذلك كورقة ضغط، محددًا ثالث طرق للوصول إلى المجمع الطبي من البر 

 أو البحر أو الجو، وأن األمر ممكن من الناحية العملية، رغم المخاطر، كما يقول.
 29/8/2015، أبو ظبيإرم نيوز، 

 
 بأعمال غير مشروعة لهيرش 2013يحّقق منذ  "أف بي آي"مكتب التحقيقات الفيدرالية  .21

تحقيًقا سرًيا ضد  في الواليات المتحدةمكتب التحقيقات الفيدرالية 'أف بي آي' : يجري رازي نابلسي
 بوهة في دول عدة.هيرش وعالقته بشركة مسّجلة على اسمه تجري صفقات أسلحة مشغال 

وقالت القناة اإلسرائيلية الثانية مساء الجمعة، إن دولة راسلت السلطات اإلسرائيلية وأرفقت الئحة 
اتهام كاملة ضد هيرش، وأعلمت السلطات أنها تجري تحقيًقا سرًيا حوله منذ عامين، وفي المقابل 

ل الموقع اإللكتروني لصحيفة شرعت الشرطة اإلسرائيلية بجمع إفادات تخدم التحقيق. بدوره قا
 'معاريف'، إن هذه الدولة هي أميركا.

وأضاف الموقع أنه قبل حوالّي شهرين طرأ تطوًرا على مجريات التحقيق، وهو األمر الذي نقل على 
 إثره الملف إلى المستشار القضائي للحكومة.

أن وصلته أوراق ومعلومات تفيد وأّكد المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، أنه يجري تحقيًقا بعد 
بأن هيرش متوّرًطا في صفقات أسلحة بدول أخرى، منها جورجيا وأوزبكستان وسط شكوك بأن هيرش 

 قام بتبييض أمواله، وهو ما يقوم المستشار القضائي ببحثه أيًضا.
 28/8/2015، 48عرب 

 
 تخباراتالمدارس اليهودية: تعليم اللغة العربية لتجنيد الطالب لسالح االس .22

بّين بحث أكاديمي جديد أن الهدف المركزي من تعليم اللغة العربية في المدارس : بالل ضاهر
اليهودية في إسرائيل هو إعداد كادر من أجل تجنيده إلى شعبة االستخبارات العسكرية، وأن جنودا 

 ثانوية.من هذه الشعبة يشاركون بشكل دائم في تدريس العربية في المرحلتين اإلعدادية وال
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ويبدأ درس اللغة العربية في المرحلة اإلعدادية، بأن يقول الجنود "المعلمون" للتالميذ إنه "نحتاج 
لمساعدتكم، كتالميذ تتعلمون العربية، في إحباط اعتداء وردت بشأنه إنذارات ساخنة". وقال البحث 

تخبارات العسكرية، ومن أجل أن دروسا كهذه تجري بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وشعبة االس
 تحفيز التالميذ على تعلم العربية من خالل الحديث عن تهديدات ومخاوف أمنية.

وقال عميد كلية اآلداب وأحد المسؤولين في قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة حيفا، البروفيسور 
لتربية والتعليم يركز طوال رؤوفين سنير، لصحيفة "هآرتس" بعددها الصادر اليوم الجمعة، إن "جهاز ا

للجيش اإلسرائيلي". ويعمل على إعداد المنهاج الدراسي في  ’استخبارية تأهيل "لحمةسنوات على 
اللغة العربية دائرة "تنمية دراسة االستشراق"، المعد للمرحلة اإلعدادية. ويتألف درس اللغة العربية 

ملية بمساعدة كلمات متقاطعة؛ الحصول الذي يمرره الجنود من أربع مهمات: اكتشاف مكان الع
على معلومات عن منفذ العملية، مثل أن لديه شاربا وشعره أسود؛ فك رموز محادثة بالعربية وتتعلق 

 بنقل أسلحة؛ اكتشاف توقيت الهجوم.
ووفقا لهذا المنهاج، فإنه "إذا نجح التالميذ بترجمة جملة بالعربية، فإنه باإلمكان القول إنه ألنهم 

فون العربية، أنقذوا تالميذ كثيرين في مدرستهم. واللغة العربية ضرورية من أجل وجود وتعايش يعر 
في دولة إسرائيل". وقال الصحيفة إن تمرير درس بهذا الشكل هو نتيجة حتمية "إلخضاع تدريس 

 ".اللغة العربية لالحتياجات العسكرية والعالقة الوثيقة بين جهاز التعليم والجيش اإلسرائيلي
وفي المرحلة الثانوية، يستمر التركيز على النواحي األمنية ومن خالل إبداء الفخر واالعتزاز 
بعمليات اغتيال قادة فلسطينيين وعرب نفذتها إسرائيل، مثل خليل الوزير )أبو جهاد( ويحيى عياش، 

القديمة وعباس موسوي. وفي الصف الحادي عشر يتعلم التالميذ عن "تأثير المصادر اإلسالمية 
على أنماط نشاط داعش وحماس"، وفي الصف الثاني عشر يتعلم التالميذ عن "تصاعد الجهاد 

 العنيف في أوروبا، في إطار حلم المسلمين بسيطرة الدين اإلسالمي في العالم كله".
ويبين معد الدراسة والباحث في معهد فان لير والجامعة العبرية في القدس، الدكتور يونتان مندل، 

اريخ التعاون بين جهاز التعليم والجيش اإلسرائيلي، وخصوصا شعبة االستخبارات، وضرورة تدريس ت
 العربية من أجل إعداد كادر للعمل في االستخبارات.

ويتبين من هذا البحث أن إقامة دائرة "تنمية دراسة االستشراق" جاء في إطار استخالص الدروس من 
لت معلمة للغة العربية أن "أجندة دروس العربية عسكرية . وقا1973حرب تشرين/أكتوبر العام 

بالكامل. والجنود يأتون بزيهم العسكري وهذا األمر يسحر األوالد. ليس فقط أن وزارة التربية والتعليم 
نما تدعوهم. وربما تتخوف الوزارة من أنه بدون الجيش لن يرغب أحد بتعلم اللغة  ال تحارب ذلك، وا 

 العربية".
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س لجنة موضوع اللغة العربية في وزارة التربية والتعليم، البروفيسور أبراهام شلوسبرغ، قد وكان رئي
وصف قرار وزير التربية والتعليم السابق، شاي بيرون، بعدم إلزام تعليم العربية في صفوف العواشر 

ل أهمية في ويقول مندل إن "وزارة التربية والتعليم هي الجهة األق بأنه قرار "يمس بأمن الدولة".
تأسيس منهاج اللغة العربية بالمدارس اليهودية. وهكذا بدأ ينشأ منهاج يظهر فيه العربي كغريب، 
وأفراد سالح المخابرات كشركاء طبيعيين. وهذا أحد األسباب بأنه في جهاز التعليم اليهودي، العرب 

في الوزارة. وهذا جهاز  ال يعلمون العربية وأنه طوال سنين لم يكن هناك عربي في لجنة الموضوع
 مؤلف من مسرحي االستخبارات وهدفه إعداد أشخاص لالستخبارات". 

 28/8/2015، 48عرب 

 

 زم "الصمت" حيال ملف غولدنتالجيش اإلسرائيلي يل .23
امتنعت المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية، عن اإلدالء بأي تصريحات للتعقيب على رواية ة: الناصر 

المسّلح لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" حول واقعة اشتباك رفح إبان "كتائب القسام" الجناح 
العدوان األخير على قطاع غزة العام الماضي، والتي أسفرت عن فقدان الضابط اإلسرائيلي هدار 

 غولدن.
ورفض الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي التعقيب على ما جاء في برنامج "رفح االتصال مفقود" الذي 

ة "الجزيرة" اإلخبارية الليلة الماضية، والذي تضّمن تفنيد "كتائب القسام" لمزاعم الجيش حول نشرته قنا
 حيازته ألعضاء من جثة الضابط غولدن الذي أعلن مقتله خالل اشتباكات يوم "الجمعة األسود".

(، عن تفاصيل العملية التي نفذتها مجموعة من 8|28وكانت الكتائب قد كشفت مساء الخميس )
من آب )أغسطس(  األولقاتليها ضد الجيش اإلسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة بتاريخ م

 العام الماضي، والتي أعلن االحتالل على إثرها عن فقدانه ألحد ضباطه.
 28/8/2015قدس برس، 

 
 المناهضة للجدار واالستيطان إصابات واعتقاالت خالل قمع االحتالل المسيرات األسبوعيةالضفة:  .24

: أصــيب، أمــس، عشــرات المــواطنين، بالرصــاص الحــي والمطــاطي واالختنــاق بالغــاز وكــاالت-األيــام 
المســــيل للــــدموع، واعتقــــل آخــــرون خــــالل المســــيرات األســــبوعية المناهضــــة للجــــدار واالســــتيطان فــــي 

 محافظات الضفة.
ت ، خـــالل مواجهـــات مـــع قـــوا‹توتـــو›فقـــد أصـــيب ثالثـــة مـــواطنين، أمـــس، بالرصـــاص الحـــي مـــن نـــوع 

 االحتالل اإلسرائيلي في بلدة سلواد شرق رام هللا.
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، نقلـوا إثرهـا إلـى مجمـع فلسـطين ‹التوتـو›وذكرت مصادر محلية، أن طفلين وشاب أصيبوا برصـاص 
 الطبي في مدينة رام هللا.

وذكــرت المصــادر أن ســتة شــبان أصــيبوا بالرصــاص المعــدني المغلــف بالمطــاط تــم عالجهــم ميــدانيًا، 
 العشرات حاالت االختناق.إضافة إلصابة 

كما قمعت قوات االحتالل، أمس، مسيرة قريـة النبـي صـالح األسـبوعية، شـمال غربـي محافظـة رام هللا 
والبيرة، المناهضة لالستيطان ومصادرة األراضي، ما أدى إلى إصابة عدد من المـواطنين بالرصـاص 

 ًا إيطاليًا.المعدني المغلف بالمطاط بينهم طفل، واعتقلت مواطنًا ومتضامن
وأوضحت مصادر محليـة أن قـوات االحـتالل كانـت مختبئـة بـين أشـجار الزيتـون وتمكنـت مـن اعتقـال 
المواطن محمود التميمي ومتضامن إيطالي، وحاولت اختطاف الطفل محمد باسم الذي أصيب بكسر 

 في يده قبل يومين على أيدي قوات االحتالل خالل اقتحامها القرية.
واطنين بحـــاالت اختنـــاق، فـــي قريـــة بلعـــين، غـــرب رام هللا، جـــراء إطـــالق قـــوات وأصـــيب عشـــرات المـــ

االحــــتالل الرصــــاص المطــــاطي وقنابــــل الغــــاز المســــيل للــــدموع، لقمــــع المشــــاركين فــــي مســــيرة القريــــة 
 األسبوعية السلمية المناهضة لالستيطان وجدار الفصل العنصري.

األعيرة المطاطيــة وحــاالت اختنــاق، فــي كمــا أصــيب، أمــس، شــاب بعيــار حــي فــي القــدم، والعشــرات بــ
قريـــة كفـــر قـــدوم، شـــرق قلقيليـــة، جـــراء إطـــالق قـــوات االحـــتالل، الرصـــاص الحـــي واألعيـــرة المطاطيـــة 
وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوتية، لقمع المشاركين في مسيرة القريـة السـلمية األسـبوعية السـلمية، 

 عامًا. 13قرية المغلق منذ المناهضة لالستيطان، والمطالبة بفتح شارع ال
 29/8/2015، األيام، رام هللا

 
 قاصر يروي لنادي األسير تنكيل محققي االحتالل به .25

« النقــــب»فــــادي أبــــو ســــعدى: أكــــد نــــادي األســــير الفلســــطيني أن خمســــة أســــرى فــــي ســــجن  -رام هللا 
تجاجـــًا علـــى الصـــحراوي مســـتمّرون فـــي إضـــرابهم المفتـــوح عـــن الطعـــام لليـــوم العاشـــر علـــى التـــوالي اح

عامــًا( مــن جنــين تفاصــيل  17وفــي الســياق روى األســير القاصــر علــي عطيــاني ) اعتقــالهم اإلداري.
تنكيل محققي االحتالل به خالل عملية التحقيق. وأوضح األسـير عطيـاني خـالل زيـارة محـامي نـادي 

ل يديــه وقدميــه األســير لــه أن مــن أســاليب التعــذيب النفســية والجســدية التــي اســتخدمها المحققــون تكبيــ
لقــاء الشــتائم البذيئــة عليــه وتهديــده بهــدم منزلــه واعتقــال  ووضــع المحقــق لقدميــه علــى كتفــي األســير وا 

مـن عـّدة أمـراض ومشـاكل فـي الصـدر والتـنفس والجيـوب األنفيـة إضـافة شقيقه. ولفـت إلـى أنـه يعـاني 
 إلى معاناته من صداع مستمّر، مبّينًا أن إدارة السجن ال تقّدم له أي عالج.
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وأشار األسير إلى أن إدارة السجن تجري اقتحامات ليلية مفاجئـة ألقسـام األشـبال وكـان آخرهـا اقتحـام 
 مامات والعبث بأدوات األسرى وأغراضهم الشخصية.إحدى الغرف واحتجاز األسرى في الح

 29/8/2015، القدس العربي، لندن
 
 على "تقسيمه زمانيا" احتجاجااألقصى المسجد مسيرة في  .26

شـــارك المئــــات مـــن المصـــلين فــــي المســـجد األقصــــى المبـــارك، اليــــوم  :"القـــدس" دوت كــــوم -القـــدس 
 الحتالل خالل األسبوع األخير.الجمعة، بمسيرة داخل المسجد، احتجاجا على إجراءات ا
ســـاحة مصـــلى قبـــة الصـــخرة، حيـــث رفـــع  إلـــىوانطلقـــت المســـيرة مـــن ســـاحة المصـــلى القبلـــي وصـــوال 

المشـــاركون شـــعارات موحـــدة كتـــب عليهـــا "األقصـــى رمـــز عقيـــدتنا ..بـــالروح بالـــدم نفـــديك يـــا أقصـــى"، 
 "محمد... فداك روحي ودمي ونفسي ومالي يا رسول هللا".

لمســـجد األقصـــى الشـــيخ محمـــد ســـليم انتهاكـــات االحـــتالل المتواصـــلة منـــذ احـــتالل واســـتنكر خطيـــب ا
وجاءت المسيرة احتجاجـا علـى مـا يعتبـر تقسـيما زمانيـا لألقصـى، حيـث  المسجد األقصى حتى اليوم.

منــع االحــتالل طــوال األســبوع الماضــي النســاء مــن دخــول األقصــى بــين الســاعتين الســابعة والنصــف 
سمح للمستوطنين باقتحامه خالل هذه الفترة، كما حـدد مـدة تواجـد الرجـال داخلـه والحادية عشر، فيما 
وأبلغت شرطة االحتالل دائرة األوقاف في القدس رسميا بهذه القرارات أمـس، كمـا  بنصف ساعة فقط.

متـرا مـن المسـتوطنين خـالل اقتحـامهم، لكـن الحـراس واصـلوا  15حذرت حراس األقصى من االقتراب 
 األوقاف أنها ال تتلقى أوامرها من االحتالل.عملهم وأكدت 

 29/8/2015، القدس، القدس
 
 تبدأ تهجير أهالي "أم الحيران" بالنقب "إسرائيل" .27

والمتضـامنين األجانـب فـي مسـيرة بقريـة أم الحيـران احتجاجـا علـى  48شارك العشرات مـن فلسـطينيي 
تــي ال تعتــرف إســرائيل بوجودهــا وتســعى بــدء الســلطات اإلســرائيلية تنفيــذ مخطــط لتهجيــر أهــل القريــة ال

وبدأت الجرافات اإلسرائيلية قبل أيام شق طريق لمستوطنة قـرب قريـة  إلقامة مستوطنة على أراضيها.
أم الحيران بالنقب والتي يسكنها نحو ألف شخص، حيث كانت المحكمة العليا اإلسرائيلية صدقت في 

وات مــن الصــراع فــي المحــاكم، وهــي واحــدة مــن مايو/أيــار الماضــي علــى ترحيــل البــدو منهــا بعــد ســن
 أربعين قرية بدوية ال تعترف إسرائيل بوجودها في النقب.

 29/8/2015، األيام، رام هللا
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 "الناصرة العليا"إلى مستوطنة  معاكسةهجرة عربية تقرير:  .28
ن أن لـم يحلـم مؤسـس دولـة إسـرائيل رئـيس حكومتهـا األول ديفيـد بـن غوريـو : أسـعد تلحمـي -الناصـرة 

نتسـيرت »يؤول الوضع في المستوطنة اليهودية األولى التي أمـر بإقامتهـا فـي قلـب الجليـل تحـت اسـم 
عامــًا، حــين  59)الناصــرة العليــا( لمنــع نشــوء غالبيــة عربيــة فيــه، إلــى مــا هــو عليــه اليــوم بعــد « عليــت

النسـبة فـي في المئة من سكانها من العرب. ويحذر زعمـاء المسـتوطنة مـن تضـاعف  25بات حوالى 
 المستقبل القريب.

وكتب رئـيس الحكومـة السـابق شـمعون بيريـز فـي مذكراتـه، أن بـن غوريـون أمـره )بصـفته وكـياًل لـوزارة 
الدفاع( ببناء مستوطنة يهودية في الجليل بهدف تهويـده، فاختـار كبـرى المـدن الفلسـطينية فـي الـداخل 

راضـيها للمصـادرة لتقـام علـى جبالهـا )شـرقًا الناصرة، التي تعرضت عشرات الكيلـومترات المربعـة مـن أ
وُيســــتقدم إليهــــا مهــــاجرون يهــــود مــــن دول المغــــرب « نتســــيرت عليــــت»وشــــمااًل( المســــتوطنة الجديــــدة 

 العربي.
 20وحظيت المدينة الجديدة بدعم حكومي هائل وتطـورت بشـكل الفـت. ومـع الوقـت تـم اسـتقدام نحـو 

 32تضــاعف عــدد ســكانها الــذين تمتعــوا بمســاحة ألــف مهــاجر روســي فــي تســعينات القــرن الماضــي لي
 كلم مربعًا. 14ألف مواطن في الناصرة العربية سوى  80كلم مربعًا، فيما لم يبق لـ 

وحيـــال هـــذا التضـــييق وجـــد اآلالف مـــن أبنـــاء الناصـــرة وقراهـــا، خصوصـــًا مـــن ميســـوري الحـــال، حـــاًل 
وشـــراء « نتســـيرت عليـــت»التوجـــه إلـــى  أي« الهجـــرة المعاكســـة»ألزمـــتهم الســـكنية، تمثـــل بــــ « خاّلقـــاً »

الشقق السكنية فيها. واتسعت هذه الظاهرة في السنوات األخيرة حتى بات عدد العرب يقتـرب مـن ُربـع 
 السكان يمثلهم ثالثة أعضاء في المجلس البلدي.

واستفزت هذه الظاهرة رئيس بلدية الناصرة اليميني المتطرف شمعون غابسو الذي أعلن أنه لن يسمح 
ورفض إقامة مدرسة عربية في المدينة ما يضطر الطالب العرب « طابعها اليهودي»أن تفقد مدينته ب

عدم إقامـة مدرسـة عربيـة فـي المدينـة طالمـا »إلى السفر إلى مدارس الناصرة وقراها المجاورة، وهدد بـ 
بة العـرب هذه المدينـة يجـب أن تبقـى يهوديـة ويجـب العمـل علـى خفـض نسـ»، مضيفًا أن «أنا رئيسها
 «.في المئة 10فيها إلى 

وناشد غابسو سكان المدينة اليهود عدم بيع بيوتهم للعرب، لكن اآلالف مـن هـؤالء الـذين لـم تـرق لهـم 
 العرب ويرفضون الجيرة معهم، فضلوا بيع شققهم للعرب بأسعار باهظة وتركوا المدينة.« هجرة»

عمـال مـن إقامـة حـي سـكني جديـد، وتوجهـت إلـى كما حاولت البلدية في األسابيع األخيرة منع رجـال أ 
لجنة التخطيط والبناء بطلب عدم إقرار البناء بحجة أن ال داعي له، لكن العرب في المدينة نقلوا عـن 

 أوساط في البلدية إقرارها أن مرّد الطلب الخشية من أن يشتري العرب الشقق في هذا الحي.
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المــواطنين العــرب بــأنهم يحصــلون علــى حقــوقهم،  وينفــي غابســو عــن نفســه تهمــة أنــه عنصــري ويمــّنن
، «صـورة مصـغرة للمشـاكل التـي تواجههـا إسـرائيل»لكنه يضيف أن الصراع الدائر معهـم فـي بلـده هـو 

ذا »وأن  المعركـــة علـــى ضـــمان غالبيـــة يهوديـــة فـــي الجليـــل أهـــم مـــن وجودنـــا فـــي الضـــفة الغربيـــة... وا 
 «.سقطنا هنا، سقطت الدولة كلها

 29/8/2015 ،الحياة، لندن

 
 تعليم الالجئين متوقف في غزة والفقر يجبر األطفال على دخول العام الجديد بالمالبس القديمة .29

الهـــور: مـــن المقـــرر أن ال تنـــتظم الدراســـة فـــي مـــدارس وكالـــة غـــوث وتشـــغيل الالجئـــين  أشـــرف-غـــزة 
تقليص الخدمات  ، وأن تشهد عملية التصعيد التي بدأها الالجئون ضد سياسة«األونروا»الفلسطينيين 

 تصاعدا، باستمرار اإلضراب الذي أقره مجلس أولياء األمور، حتى منتصف األسبوع المقبل.
وســتتوقف الدراســة أيضــا اليــوم الســبت وحتــى بعــد غــد االثنــين بشــكل مبــدئي، فــي ظــل توقــع أن يلجــأ 

رفضا لسياسة مجلس أولياء األمور المركزي، إلى خطوات أخرى تصعيدية، ربما تأخذ أشكاال جديدة، 
تقلــيص الخــدمات المقدمــة لجمــوع الالجئــين فــي منــاطق العمليــات الخمــس وهــي قطــاع غــزة والضــفة 

وتحظى خطوات مجلس أولياء األمور بدعم من الفصائل الفلسطينية،  الغربية واألردن وسوريا ولبنان.
 ق الدراسة.التي اجتمعت في المجلس قبل أن يعلن عن خطواته الجديدة، التي يواصل فيها تعلي

ولن تتمكن جموع الطلبة الالجئـين فـي مـدارس غـزة، وعـددهم يقـارب الربـع مليـون طفـل، مـن االنتظـام 
فـــي صـــفوف الدراســـة مـــع بدايـــة العـــام الدراســـي، كبـــاقي تالميـــذ المـــدارس الحكوميـــة، رغـــم أن عـــوائلهم 

دية، التي أجبرت تمكنت بشق األنفس من تدبير مستلزمات العام الدراسي رغم سوء األوضاع االقتصا
المالبــس المدرســية القديمــة. وتلجــأ العوائــل الفقيــرة  أطفالهــاغالبيــة هــذه األســر الفقيــرة، علــى اســتخدام 

وحتــــى متوســــطة الحــــال فــــي غــــزة، إلــــى استصــــالح المالبــــس والحقائــــب المدرســــية القديمــــة ألطفالهــــا، 
 70ي يصــل إلــى أكثــر مــن مبلــغ مــال إلــىويحتــاج كــل طالــب  الســتغاللها فــي العــام الدراســي المتعثــر.

شيكل( لشراء متطلبات الدراسة من مالبس وحقيبة مدرسية، وقرطاسية، وهو مبلغ  265 حواليدوالرا )
 كبير على عائلة يكون عندها أكثر من طفل.

وفي بيان للمجلس المركزي األعلى ألولياء األمور فـي قطـاع غـزة، أعلـن أن فعاليـات االحتجـاج علـى 
ف تستمر حتى االثنين المقبل، وذلك بعد أن إرتـأى المجلـس ضـرورة اسـتمرار سو « األونروا»خطوات 

توجه الطالب للمدارس مصطحبين أولياء أمورهم واالعتصام في ساحات المدارس أيام السبت واألحد 
وتحمـــل دعـــوة المجلـــس الجديـــد، مشـــاركة األهـــل فـــي االعتصـــامات، التـــي ســـتكون فـــي كـــل  واالثنـــين.
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تبعد مسؤول على درايـة بمـا يحـدث أن يخصـص أحـد األيـام، لخـروج الطلبـة مدرسة على حدة، ولم يس
 وأولياء أمورهم في مسيرات حاشدة تجوب شوارع القطاع، احتجاجا على رفض سياسات التقليص.

وأكد المجلس في ختـام اجتمـاع موسـع مـع القـوى الوطنيـة واإلسـالمية واتحـاد المـوظفين العـرب بوكالـة 
ة علـى أنـه فـي حـال لـم تسـتجب إدارة الوكالـة للمطالـب بـالعودة للتشـكيل الغوث علـى صـعيد قطـاع غـز 

طالبا في الفصل الواحد، سيصار إلـى اتخـاذ خطـوات أخـرى جديـدة سـيعلن عنهـا فـي  38السابق وهو 
حينــه. كمــا أكــد المجلــس حرصــه علــى التصــدي لكــل قــرار تــم اتخــاذه بحــق أبنــاء الشــعب الفلســطيني 

 ب بشكل خاص وتحديدا التشكيالت المدرسية الجديدة.بشكل عام وبحق أبنائه الطال
طــالبتهم بالتفــاوض علــى مطــالبهم، « األونــروا»ويقــول مســؤولون فــي مجلــس أوليــاء األمــور، إن إدارة 

علـــى أن يعــــود الطـــالب أوال لمقاعــــد الدراســـة، وهــــو أمـــر مــــا زال مرفوضـــا. ومــــن المقـــرر أن يجتمــــع 
 ضراب الجديد الذي يبدأ اليوم.المجلس بعد غد لتقرير الخطوات التالية لإل

 29/8/2015، القدس العربي، لندن
 
 طفالً  277فلسطينياً من بينهم  495وهجر الضفة منذ بداية العام بمبنى  417: االحتالل هدم "أوتشا" .31

: إن الســـلطات "أوتشـــا"األيـــام: قـــال مكتـــب تنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية التـــابع لألمـــم المتحـــدة  -القـــدس 
مبنــى فلســطينيًا، فـي المنطقــة )ج( والقــدس الشــرقية بحجـة عــدم حصــولها علــى  42مت اإلسـرائيلية هــد

 تراخيص بناء إسرائيلية خالل األسبوع الماضي.
 33فلسـطينيًا، مـن بيـنهم  54إلـى أن عمليـات الهـدم أدت إلـى تهجيـر  "األيـام"وأشار في تقرير وصـل 

 فلسطيني آخر. 100طفاًل، وتضرر 
 من عمليات الهدم في أسبوع واحد منذ ستة أشهر. وقال: تعد هذه أكبر موجة
فـي  أربعـة تجمعـاتمبنـى( تقـع فـي  37بالمائة من المبـاني التـي هـدمت ) 88وأضاف المكتب: وكان 

غـــور األردن )الـــدير، وخربـــة ســـمرة، وفصـــايل الوســـطى، ومدينـــة أريحـــا(؛ ومـــن المبـــاني التـــي هـــدمت 
سرائيلية منطقة عسكرية مغلقة ألغراض التدريب أو مبنيان يقعان في منطقة أعلنت عنها السلطات اإل

فــي طوبــاس، وهـدمت ثالثــة مبــان فـي محافظــة القــدس فـي منطقــة وادي الجــوز « منطقـة إطــالق نـار»
 )القدس الشرقية( وبير نباال.

مبنى  417هدمت السلطات اإلسرائيلية ما مجموعه  2015حتى هذا التاريخ من عام »ولفت إلى أنه 
 277فلســـطينيًا مـــن بيـــنهم  495ة، بمـــا فيهـــا القـــدس الشـــرقية، مـــا أدى إلـــى تهجيـــر فـــي الضـــفة الغربيـــ

 «.طفالً 
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فلســـطينيًا فــــي أنحـــاء األرض الفلســــطينية  98وذكـــر أن القـــوات اإلســــرائيلية اعتقلـــت فــــي نفـــس الفتــــرة 
 المحتلة من بينهم ثالثة في قطاع غزة.

ا إلى معبر إيريز بعد حصولهما على وذكر أنه في قطاع غزة اعتقل تاجران فلسطينيان لدى وصولهم
تصريح للسفر إلى الضفة الغربية، واعتقل فلسطيني آخر بالقرب من السياج المحيط بغزة أثنـاء تسـلله 

 إلى إسرائيل بدون تصريح. 
وأشـــــار إلـــــى أن المســـــتوطنين اإلســـــرائيليين نفـــــذوا خمـــــس هجمـــــات أدت إلـــــى إصـــــابات فـــــي صـــــفوف 

 لكاتهم.  الفلسطينيين أو إلحاق أضرار بممت
آب منعـت السـلطات اإلسـرائيلية الفلســطينيين مـن الوصـول إلـى حـرم المسـجد األقصــى  24وقـال: فـي 

صباحًا، ما أدى إلى منع الطالب مـن الوصـول إلـى مدارسـهم الواقعـة داخـل الحـرم،  11حتى الساعة 
 وفي المقابل سهلت دخول المستوطنين اإلسرائيليين وغيرهم من اإلسرائيليين إليه. 

 طالب. 500وتقع داخل حرم المسجد األقصى ثالث مدارس يدرس فيها ما يزيد عن 
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إلسـرائيلي "وفا": استعرض تقرير "أطفال تحت جحيم القصف"، واقـع ومعانـاة ضـحايا العـدوان ا -غزة 
من األطفال، خالل الحرب التدميريـة التـي شـنتها قـوات االحـتالل علـى قطـاع غـزة الصـيف الماضـي، 

 يومًا واتسمت بأنها غير مسبوقة في قسوتها ودمويتها. 51واستمرت 
وقال تقرير لمركـز الميـزان لحقـوق اإلنسـان أصـدره، أمـس، إن قـوات االحـتالل أظهـرت خـالل العـدوان 

مـن التزاماتهـا بموجـب القـانون الـدولي اإلنسـاني، السـيما اتفاقيـة جنيـف الرابعـة وملحقهـا  تحلاًل واضحاً 
األول، ومـــن التزاماتهـــا بموجـــب القـــانون الـــدولي لحقـــوق اإلنســـان، خاصـــة اإلعـــالن العـــالمي لحقـــوق 
ة اإلنســان والعهــدين الــدوليين الخاصــين بــالحقوق المدنيــة والسياســية والحقــوق االقتصــادية واالجتماعيــ

 والثقافية واتفاقية حقوق الطفل وملحقها األول.
واســتند الشــق المتعلــق بــالجرحى األطفــال خــالل التقريــر، إلــى نتــائج عمليــة توثيــق مركــز الميــزان التــي 

أشهر بعد اختيار باحثين ميـدانيين ممـن سـبق لهـم المشـاركة فـي أعمـال جمـع المعلومـات،  6استمرت 
الرصـد والتوثيـق، كمـا اعتمـد التقريـر فيمـا يتعلـق بقتـل األطفـال  ومن سبق لهم تلقي دورات تدريبية فـي

 على نتائج حملة التوثيق المشتركة التي أطلقتها أربع مؤسسات حقوق إنسان.
ويستعرض التقرير إحصائيات توضح عدد الضحايا مـن األطفـال، وأشـكال االسـتهداف المختلفـة التـي 

 واسعة النطاق. تعرض لها األطفال خالل فترة العملية العسكرية
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وتشــير الحقــائق واألرقــام التــي يوردهــا التقريــر عــن حجــم الجــرائم التــي ارتكبتهــا قــوات االحــتالل بحــق 
األطفــال، إلـــى أن ألـــم الضـــحايا وشــعورهم باإلحبـــاط والخـــذالن قـــد تضــاعف فـــي ظـــل عجـــز المجتمـــع 

ان احتــرام قواعــد القــانون الــدولي عــن الوفــاء بالتزاماتــه القانونيــة واألخالقيــة تجــاه الضــحايا وتجــاه ضــم
الدولي اإلنساني، السيما مـا ورد فـي اتفاقيـة جنيـف الرابعـة التـي تؤكـد مسـؤولية األطـراف عـن ضـمان 
احتــرام االتفاقيــة واتخــاذ التــدابير التــي مــن شــأنها إلــزام األطــراف األخــرى، والقيــام بواجبهــا بمالحقــة كــل 

رائم حـرب، وبسـبب اسـتمرار الحصـار المفـروض من يشتبه بارتكابهم جرائم حرب أو أمروا بارتكاب جـ
علــى قطــاع غــزة ومنــع ســلطات االحــتالل حريــة حركــة البضــائع واألفــراد، مــا حــال دون تمكــن ضــحايا 

 هدم وتدمير المنازل السكنية من إعادة بناء مساكنهم.
دولي وأكــد أن العــدوان شــكل تحلــاًل فاضــحًا مــن قــوات االحــتالل مــن أيــة التزامــات يفرضــها القــانون الــ

اإلنساني في تعاملها مع السكان المدنيين، حيث حّولت تلك القوات المدنيين هـدفًا ألعمالهـا العسـكرية 
فقتلــت اآلالف مــن المــدنيين أغلــبهم مــن النســاء واألطفــال داخــل منــازلهم، وهاجمــت المنــازل والمنشــآت 

ها القانون الدولي ويضـعها المدنية األخرى في سياق أفعال العقاب والردع واالنتقام، وهي أفعال يحظر 
 في إطار جرائم الحرب.

مواطنــًا،  2219ووفقــًا لتوثيــق مركــز الميــزان ومؤسســات حقــوق اإلنســان، فقــد بلغــت حصــيلة الشــهداء 
 2647مواطنة، فيما بلغ عدد الجرحى األطفال الـذين تـم رصـدهم وتـوثيقهم  299طفاًل، و 556بينهم 

يلة أعمال الرصـد والتوثيـق التـي قـام بهـا مركـز الميـزان ، كما تشير حص1442والجريحات من النساء 
لحقوق اإلنسان بالشراكة مع منظمـات حقـوق اإلنسـان الزميلـة إلـى أن قـوات االحـتالل هـدمت ودمـرت 

دمــرت كليــًا ومــن بــين المــدمرة كليــًا  8381منــزاًل وبنايــة ســكنية متعــددة الطبقــات، مــن بينهــا  31979
بيــنهم  60623المهجــرين قســريًا جــراء هــدم منــازلهم بشــكل كلــي بنايــة ســكنية، كمــا بلــغ عــدد  1718

 مواطنة. 16525طفاًل، و 30838
وأشــار إلــى أن عمليــات الرصــد والتوثيــق لــم تشــمل المنشــآت والمســاكن التــي تعرضــت ألضــرار طفيفــة 

 وهي تعد بعشرات اآلالف.
يـتهم مـن النسـاء واألطفـال ألفـًا مـن أهـالي غـزة أغلب 520وقال: خالل العدوان، أجبرت قوات االحـتالل 

علــى الهــرب مــن منــازلهم دون تــوفير ســبل خــروج آمنــة مــن منــاطقهم، ودون تــوفر مراكــز إيــواء آمنــة 
تتوفر فيها الحدود الـدنيا لحفـظ الكرامـة اإلنسـانية المتأصـلة، مـا تسـبب فـي معانـاة بالغـة لجميـع سـكان 

 القطاع.
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إليــواء والمنشــآت وطــواقم المهمــات الطبيــة وأضــاف: أســهمت الهجمــات العشــوائية واســتهداف مراكــز ا
واإلنسانية في بث مزيد من الرعب والترويع في نفوس اآلمنين، وساهم في إيقاع مزيد مـن القتلـى فـي 

 صفوف المهجرين قسريًا وطواقم المهمات اإلنسانية والصحافيين.
 29/8/2015، األيام، رام هللا

 
 سجون االحتاللصمود األسرى في  يجّسد"ستائر العتمة" فيلم  .32

من عتمة "سجن الفارعة" قضـاء طوبـاس شـمال الضـفة الغربيـة المحتلـة، وأقبيـة : زيد أبو عرة -جنين 
التحقيق الشاهدة على تلك العذابات التي عانى منها آالف األسرى الفلسطينيين، خرجت رواية "ستائر 

أخرجـه الفلسـطيني محمـد فرحـان  العتمة" للكاتب الفلسطيني وليد الهودلي إلى النـور فـي فـيلم سـينمائي
 الكرمي.

عامـا، حيـث صـدرت النسـخة األولـى منهــا  41روايـة "سـتائر العتمـة" التـي بقيـت حبـرا علــى ورق لمـدة 
، والقت اهتماما واستحسانا كبيرين فـي حينـه، تحولـت إلـى فـيلم سـينمائي يحـاكي التجـارب 1004عام 

 اإلسرائيلي.االعتقالية لألسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل 
وقـال الكاتــب الهـودلي فــي حـديث خــاص لــ"قدس بــرس"، "مـع تطــور الحيـاة وتقــدم اإلنتـاج المرئــي كــان 
لزامــا أن تخــرج الروايــة مــن صــفحات الكتــاب إلــى الشاشــات المرئيــة عبــر عــين الكــاميرا، لتجســد تلــك 

 ".العذابات التي مر بها الكاتب نفسه وآالف الشباب الفلسطيني في سجون االحتالل
 28/8/2115قدس برس، 

 
 لألقصى ينتصرونآالف األردنيين عّمان:  .33

ندد آالف المشاركين في مهرجان "لبيك يا أقصى" الخامس الذي نظمته : خليل قنديل –السبيل 
الحركة اإلسالمية في نزال والياسمين مساء اليوم باستمرار االعتداءات الصهيونية على المسجد 

  االعتداءات.لصمت العربي والرسمي تجاه تلك مستنكرين استمرار ا األقصى،
تحت شعار "معا لدعم صمودهم" حضورا جماهيريا حاشدا ومشاركة واسعة  أقيموشهد المهرجان الذي 

من الوجهاء وقيادات الحركة اإلسالمية تصدرها المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين الدكتور 
اإلسالمي محمد الزيود، وعدد من أمناء األحزاب  همام سعيد واألمين العام لحزب جبهة العمل

 والعشائرية.السياسية والشخصيات وطنية 
التحية إلى المرابطين  الترتيبات، وجهواالمشاركون في المهرجان الذي تميز بدقة التنظيم وضخامة 

والمرابطات في ساحات المسجد األقصى ودفاعهم عنه في وجه االعتداءات الصهيونية المتكررة، 
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منددين باستمرار ما وصوفه " الصمت العربي الرسمي المخجل" تجاه استمرار تلك االعتداءات 
والمخططات الصهيونية لتقسيم المسجد األقصى زمانيا ومكانيا، مطالبين الحكومة األردنية صاحبة 

 األقصى.الوصاية على المقدسات بتحرك فاعل وجاد لحماية المسجد 
المسلمين الدكتور همام سعيد طالب الجانب الرسمي القيام بواجب  اناإلخو المراقب العام لجماعة 

أقل واجبات هذه الوصاية هو طرد سفير الكيان  أنمعتبرا  األقصى،الوصاية على المسجد 
قرارهم للتقسيم  الصهيوني، ال سيما مع تواصل االعتداءات الصهيونية على المسجد األقصى وا 

سبب بهدم بالد وحكومات وان الشعوب لن تقبل باستمرار هدم األقصى سيت أنمؤكدا  الزماني،
 بالمقدسات.التفريط 

الموحدة وأحد وجهاء البادية  األردنيةالعام لحزب الجبهة  واألميناألسبق  األعيانعضو مجلس 
ودعم  األقصىوالعرب الوطني والديني تجاه المسجد  األردنعلى واجب  أكدالشمالية طالل الماضي 

ما شهدته القضية الفلسطينية من تخلي عربي رسمي عنها بعد  إلىمشيرا  لسطيني،الفصمود الشعب 
 ومجيء السلطة الفلسطينية. أوسلواتفاق 

أن  إلىمشيرا  األمة، أبناءوأكد الماضي فشل مخططات االحتالل لنزع قضية فلسطين من قلوب 
الدبلوماسية لم تعد  أنمؤكدا  األقصى،تجاه المسجد  أكبرالجانب الرسمي األردني مطالب بدور 

 وكثيرة.مجدية تجاه قضية المسجد األقصى وان الخيارات السياسية المتاحة واسعة 
األمين العام حزب جبهة العمل اإلسالمي محمد الزيود طالب الحكومة بتجاوز مرحلة الشجب 

الصهيونية  االعتداءاتتكون أكثر انسجاما مع مواقف شعبها ال سيما في ظل استمرار  واإلدانة وان
تحت رعاية الحكومة الصهيونية التي تواصل السلطة الفلسطينية التنسيق  األقصىعلى المسجد 

 وتالحقهم.األمني معها وتعتقل المقاومين 
وأضاف الزيود " ال نطالب األنظمة العربية بنصرة األقصى فهم اقل من ذلك لكن نطالبهم على األقل 

حكامة وعدم التآمر على المقاومة الباسلة عدم الوقوف في خندق األعداء الصهاين  الحصار عليها". وا 
المرابطات  إلىوتحقيق التحرير، موجها التحية  االحتاللالشعوب على يقين بزوال  أنوأكد الزيود 
 وما تحققهوالى المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب الشهيد عز الدين القسام  األقصىعلى ارض 

 الصهيوني.و من انتصارات على العد
رئيس بلدية معان ماجد الشراري أشاد في مستهل كلمته بدور الحركة اإلسالمية في االنتصار لقضايا 

ودورها الوطني في تبني قضايا الوطن  فلسطين،وشعوبها وعلى رأسها قضية  األمةالوطن وقضايا 
 وعزته.والدعوة لإلصالح السياسي ورفعة الوطن 
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 االحتالل،ع األمة ويوحد الهدف ولن يتخاذل عنه إال كل متواطئ مع وأكد الشراري أن األقصى يجم
الذي اعتبره عقيدة وليس أرضا  األقصىمع الدم الفلسطيني على تراب  األردنيامتزاج الدم  إلىمشيرا 

 المساومة. أوالمتاجرة  أوللمفاوضة 
لمرابطات اللواتي يدافعن ا إلىموجها التحية  األقصى،القيام بواجبها تجاه  األنظمةوطالب الشراري 

 األمة.عن األقصى نيابة عن 
 29/8/2015، السبيل، عّمان

 
 األردن يرفض اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس ويراقب التطورات عن كثب .34

اقتحام للمسجد  أواعتداء  أيرام هللا ـ فادي أبو سعدى: قال وزير األوقاف األردني هايل داوود إن 
بالحرم القدسي الشريف هو إجراء مرفوض رفضا تاما من المملكة  األقصى المبارك المعروف

 أوخط أحمر ال نقبل المساس به تحت أي ظرف »األردنية الهاشمية. وأضاف أن المسجد األقصى 
 «.موقف إذ أن هذه المقدسات اإلسالمية تحت الوصاية الهاشمية

إغالق سلطات االحتالل « بترا»ية ودان الوزير األردني في تصريحات نقلتها وكالة األنباء األردن
اإلسرائيلي عددا من أبواب المسجد األقصى المبارك في وجه المصلين المسلمين. وقال إن السماح 
باقتحام المتطرفين والمستوطنين للمسجد تحت حماية جنود وشرطة االحتالل يشكل خرقا لالتفاق 

 والمعاهدات بين الطرفين.
لهذه اإلجراءات. وحذر من محاوالت استمرار تغيير األمر الواقع وأكد داوود رفض األردن المطلق 

األردن حريص على حماية المقدسات »من قبل االحتالل خالفا للقانون الدولي واإلنساني. واستطرد 
انطالًقا من مسؤولياته علما بأنه أخطر السلطات اإلسرائيلية أكثر من مرة من بخطورة االعتداء على 

 «.تشكله هذه االعتداءات من تهديد الستقرار المنطقة وأمنهاهذه المقدسات لما 
وأعلن داوود أن الوزارة تتابع الوضع هناك أوال بأول وعن كثب وتشعر بالقلق الشديد وخطورة الموقف 
بما يحصل، داعيا الحكومة اإلسرائيلية إلى تقدير خطورة الموقف والتجاوب مع تحذيرات الحكومة 

اطق الرسمي باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون اإلعالم الدكتور محمد األردنية على لسان الن
المومني، وأن ال تنساق وراء أهواء بعض المتطرفين الذين ليس عندهم أي بعد سياسي أو بعد نظر 

 وال يدركون خطورة ما يقدمون عليه في المسجد األقصى المبارك.
 29/8/2015، القدس العربي، لندن
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 "إرهاب إسرائيلي"حظر الرباط باألقصى  محاوالت: الجامعة العربية .35

أدانت الجامعة العربية إدراج "إسرائيل" تنظيمي "المرابطون والمرابطات" في الحرم القدسي : القاهرة
 الشريف كتنظيمين غير شرعيين واعتبارهما خارجين عن القانون.

لعربية المحتلة، أن هذه وأوضحت الجامعة العربية، في بيان أصدره قطاع فلسطين واألراضي ا
الخطوة جاءت بعد موافقة جهاز األمن العام اإلسرائيلي "الشاباك" واالدعاء العام في" إسرائيل" على 

 ردان، وزير جيش االحتالل موشيه يعلون بذلك.أمطالبة وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، جلعاد 
جد األقصى المبارك تنضم لجميع القوانين وقالت الجامعة العربية إن "هذه خطوة تهويدية جديدة للمس

العنصرية واإلجراءات التهويدية لمدينة القدس المحتلة"، مؤكدة أن "المرابطون والمرابطات" هما 
تنظيمان يدافعان عن المسجد األقصى المبارك، وأن فتوى وزير أمن االحتالل في إدراجهم ضمن 

لذي تمارسه سلطات االحتالل ضد المدافعين عن التنظيمات المحظورة هي نوع من "إرهاب الدولة" ا
 المقدسات.

وطالبت الجامعة المجتمع الدولي ممثاًل بهيئاته ومنظماته ومنها األمم المتحدة ومنظمات حقوق 
اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني في العالم، وكافة المؤسسات الدولية ذات العالقة، باالضطالع 

جراءات العنصرية التي ستقود فيها إسرائيل المنطقة إلى تداعيات بدورها في التصدي لمثل هذه اإل
 خطيرة تشعل من خاللها فتيل حرب دينية جديدة في هذه البقعة الحساسة من العالم.

ونددت الجامعة بمحاوالت تقسيم المسجد األقصى زمانيًا ومكانيًا كمرحلة أولى تمهيدًا لفرض السيطرة 
حالل )الهيكل اإلسرائيلية الكاملة عليه، وم ن ثم تنفيذ دعوات الحاخامات المتطرفين بهدمه وا 

المزعوم( محله، في إجراء يكشف ازدواجية معايير وعنصرية ممارسات سلطات االحتالل ومنعها 
المصلين وطالب حلقات العلم الفلسطينيين من دخول المسجد األقصى المبارك واستبعاد فئات 

مستوطنين المتطرفين والسياح األجانب بدخوله على شكل أفواج عمرية معينة مقابل السماح لجموع ال
 كبيرة.

 29/8/2015السبيل، عمان، 
 
 دوالر لمدارس "األونروا" مليون 15الكويت تتعهد بتقديم  .36

، أمس، إن حكومة الكويت قدمت تعهدًا «األونروا»قالت وكالة الغوث الدولية «: األيام» -القدس 
بما يسهم في فتح مدارس الوكالة للعام الدراسي »ر لصالحها مليون دوال 15بالتبرع بمبلغ 

 في الوقت المحدد. 2015/2016
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التعليم أمر مركزي »بيير كرينبول على هذا التبرع، بقوله: إن « األونروا«وعقب المفوض العام لـ
 لهوية وكرامة الجئي فلسطين وللنصف مليون صبي وفتاة الذين يعتمد مستقبلهم على التعلم وعلى

 «.مدرسة 685تطوير المهارات في مدارسنا التي يبلغ عددها 
ولذلك، وبالنيابة عن الجئي فلسطين، وتحديدا بالنيابة عن نصف مليون »وأعرب عن شكره بالقول 

طفل سيبدؤون سنتهم األكاديمية في الوقت المحدد وبدون تأخير، فإنني أعرب عن امتناني العميق 
 «.ها القوي وعلى تبرعها السخيلحكومة دولة الكويت على تضامن

ولطالما كانت اإلمارات العربية المتحدة مانحا مهما وثابتا لألونروا. وحتى هذه اللحظة من »وتابع: 
مليون دوالر من أجل الجئي فلسطين المتضررين  15، قدمت الكويت تبرعات بقيمة 2015العام 

مليون دوالر من أجل  2مته في آذار بمبلغ جراء النزاع في سورية عالوة على تبرعها السنوي الذي قد
 «.األنشطة الرئيسة

 29/8/2015، األيام، رام هللا
 
 تجريان محادثات للتعاون األمني منذ أشهر "إسرائيل"و المتحدةأوباما: الواليات  .37

قال الرئيس األميركي باراك أوباما، مساء أمس، إن الحكومتين األميركية «: رويترز» -واشنطن 
 لية تجريان منذ أشهر مناقشات بشأن التعاون األمني.واإلسرائي

وقال أوباما في رسالة بالفيديو، عبر اإلنترنت، لمنظمات أميركية يهودية، بشأن االتفاق النووي مع 
نجري مناقشات مع الحكومة اإلسرائيلية منذ أشهر بشأن أهمية العودة للعمل معًا؛ من أجل »إيران: 

 «.تعزيز التعاون األمني
ال أيضًا: إن ذلك التعاون قد يشمل برامج دفاع صاروخي من الجيل التالي ومعلومات مخابراتية وق

 ."كيفية التصدي لوكالء إيران"متطورة، و
 29/8/2015، األيام، رام هللا

 
 إيرانيؤيدون االتفاق النووي مع  األميركيعضوا في مجلس الشيوخ  30المتحدة: الواليات  .38

، اليوم الجمعة، إنه سيؤيد االتفاق األميركيطي آخر في مجلس الشيوخ قال عضو ديمقرا :واشنطن
النووي المبرم مع إيران ليقترب الرئيس باراك أوباما خطوة إضافية من تأييد كاف لضمان عدم رفض 

  االتفاق في الكونجرس.
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فاق. صوتا في مجلس الشيوخ لضمان أال يستطيع المشرعون رفض االت 34ويحاول أوباما حشد تأييد 
هم كل الديمقراطيين والمستقلين الذين يصوتون  -عضوا في مجلس الشيوخ  30وحتى اآلن قال 

 إنهم سيساندون االتفاق. -معهم 
 من أيلول )سبتمبر( المقبل. 17ومن المقرر أن يجري الكونجرس تصويتا على االتفاق بحلول 

 29/8/2015القدس، القدس، 
 
 رسما كاريكاتيريا يسخر من نتنياهو رانإيفي  سفيرهاسويسرا تأسف بعد عرض  .39

عبرت سويسرا، اليوم الجمعة، عن األسف بعد أن عرض سفيرها لدى إيران رسما كاريكاتيريا : زوريخ
يصور حمامتين تتغوطان على رأس رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في مناسبة للترويج 

 لفرص األعمال المتاحة في إيران.
وليو هاس الرسم أثناء إلقاء كلمة أمام مئات من رجال األعمال السويسريين وعرض السفير ج

 واإليرانيين في فندق في زوريخ يوم الخميس.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية االتحادية في سويسرا إن "الرسم الكاريكاتيري المختلف عليه" استخدم 

 هذا الرسم وترى أنه ال معنى له".دون علمها. وأضافت الوزارة في بيان إنها "تأسف الستخدام 
وقالت الوزارة السويسرية "السفير هاس لم يقصد إهانة أحد بهذا الرسم الكاريكاتيري. ولكن إن كانت 

 هذه إهانة فإنه يأسف لذلك وينتظر عفو كل من يحتمل أنه أحس بإهانة".
 29/8/2015القدس، القدس، 

 
 ّية ُمعفاة من دفع الضرائب تُمّول اإلرهاب اليهودّي بالضّفةيهودّية أمريك منظمةالتلفزيون اإلسرائيلّي:  .41

أفادت تقارير إعالمّية إسرائيلّية أّنه تّم تقديم شكوى إلى مكتب النائب العام  زهير أندراوس:-الناصرة
سرائيل تدعم اإلرهاب  في والية نيويورك جاء فيها أّن أموال دفع الضرائب في الواليات المتحدة وا 

 العرب. اليهودي ضد 
وجاءت هذه االتهامات بعد تقرير بثته مؤخًرا القناة العاشرة اإلسرائيلّية، والذي كشفت فيه عن نشاط 

عاًما، وتُقّدم الدعم المالّي لليهود المدانين  13اإلسرائيلّية، التي تعمل منذ أكثر من ” هونينو“منظمة 
في ” دفع الثمن“ما ُيسمى بهجمات  أْو الذين ُيحاكمون بتهمة العنف ضد فلسطينيين، بما في ذلك

 الضفة الغربّية.
وتّم بث البرنامج التلفزيونّي في أعقاب حرق المنزل الفلسطيني في قرية دوما في الضفة الغربية، 

 شهًرا( ووالده.  18والذي أسفر عن مقتل الرضيع علي دوابشة )
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بتشغيل ذراع لتجنيد األموال ” هنينو“تقوم  2003وبحسب موقع )تايمز أوف أزرائيل( فإّنه منذ عام 
، آخر عام تّم فيه تسجيل البيانات، نجحت المنظمة المعفاة من 2010مقرها في نيويورك. في عام 

 دوالر في الواليات المتحدة، بحسب تسجيالت الضرائب. 233,700الضرائب بتجنيد مبلغ 
ال تختلف عن أنشطة ” نينوهو “وبحسب الموقع اإلخبارّي اإلسرائيلّي يقول المنتقدون إّن أنشطة 

ترواه “المجموعات الفلسطينية التي توفر الدعم المادي للمسلحين الفلسطينيين. وجاء أّن منظمة 
(T’ruahدعوة حاخامات من أجل حقوق اإلنسان ،) ” هي التي قّدمت الشكوى إلى مكتب الجمعيات

رمان. وطالبت الشكوى النائب العام الخيرية التابع لمكتب المدعي العام في والية نيويورك إريك شنايد
، اللذان يقع كالهما في ”الصندوق المركزي إلسرائيل“وراعيها المالي، ” ونينو“بالتحقيق في أنشطة 

 نيويورك.
تّم ” ProPublica“المساعدة القانونية، بحسب تقرير في ” هونينو“ومن بين أولئك الذين قّدمت لهم 

ال عامير، قاتل رئيس الوزراء اإلسرائيلّي األسبق، يتسحاق ، كان يغ2014نشره في تموز )يوليو( 
بإرسال ” هونينو“، السنة التي تّمت دراستها في تقرير القناة العاشرة، قامت 2013رابين. في العام 

، وعائلتي يهوديين 1990فلسطينيين في أّيار )مايو(  7أموال إلى عائلة إسرائيلي ُأدين بقتل 
ة قتل بعد أن قاما بوضع قنبلة في مدرسة للفتيات في القدس الشرقية في إسرائيليين أدينا بمحاول

. ولفت 2010، ونجل نائبة سابقة في الكنيست قام باختطاف وتعذيب طفل فلسطيني في 2002
ال تذهب إلى متطرفين يهود مدانين، بل للدفاع عن ” هونينو“التقرير التلفزيونّي إلى أّن معظم ميزانية 

ى أنشطة مثل عنف ضد العرب ورفض األوامر بهدم بؤر استيطانية غير قانونية يهود يحاكمون عل
 ”.هونينو“معتقل سنوًيا، بحسب موقع  1,000في الضفة الغربية. المنظمة تساعد حوالي 

وتقول المنظّمة على موقعها على اإلنترنت، لجنود ومواطنين يجدون أنفسهم في معركة قضائية ألنهم 
 24العدوان العربي، أو بسبب حبهم إلسرائيل، هناك منظمة ستأتي لمساعدتهم  دافعوا عن أنفسهم من

اليهودي في إسرائيل هناك عشرات المنظمات الممولة -وتضيف: في الصراع العربي يومًيا،ساعة 
” هونينو“أجنبًيا التي تساعد أعداءنا. نحن هنا من أجل أولئك المخلصين للشعب اليهودي. ميزانية 

دوالر أمريكي، بحسب وثائق حصلت عليها القناة العاشرة.  600,000ت إلى حوالي وصل 2013عام 
حوالي ربع هذه األموال تذهب إلى محامين يدافعون عن أفراد يحاكمون على أنشطة ضد العرب أو 

دوالر بشكل مباشر إلى سجناء يهود، بحسب الوثائق.  50,000أنشطة في الضفة الغربية، ويذهب 
دوالر لعائلتي الرجلين اللذين خططا لتفجير مدرسة عربية للبنات في  14,000ال وتشمل هذه األمو 
 .1990فلسطينيين في  7دوالر لعامي بوبر، الذي قتل  1,600القدس، وحوالي 
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تسفي ستروك، الذي صدرت بحقه عقوبة بالسجن لعامين ونصف العام على اختطافه وتعذيبه لطفل 
وك، كانت نائبة في الكنيست عن حزب البيت اليهودي بزعامة فلسطيني، ووالدة ستروك، أوريت ستر 

 .2015و 2013نفتالي بينيت، بين العامين 
 28/8/2015، رأي اليوم، لندن

 
 كي يعيشون في مستوطنات الضفة الغربيةر ألف يهودي أمي 60: جامعة أوكسفورد .41

بالضفة الغربية، ألف يهودي أمريكي في مستوطنات  60يعيش ما يقارب  :ترجمة خاصة-رام هللا
من العدد الكلي للمستوطنين، هذا وفقًا لدراسة نشرت يوم أمس الخميس من قبل  %15ويشكلون 

 باحثين وخبراء في جامعة أوكسفورد البريطانية.
وقالت سارة يآيل هيرشورن، صاحبة الكتاب الجديد "مدينة فوق قمة التل: مستوطن يهودي أمريكي 

في جامعة هارفرد في العام  إصداره"، والذي سوف يتم 1967العام  يعيش في المناطق المحتلة منذ
الكبيرة  األعدادهذا الجمهور ممثال بصورة كبيرة، وذلك بسبب  أن إثبات، "هذا يبين صعوبة 2016

 ".إسرائيل إلى األمريكيينللمستوطنين وعدد المهاجرين من اليهود 
، بحوالي أبنائهم، بما في ذلك عدد إسرائيلل ويقدر عدد األمريكيين المهاجرين الذين يعيشون داخ

 .ألف 160
وقالت هيرشورن، المسؤولة عن هذه الدراسة، خالل حدث شاركت فيه بمدينة القدس واستمر ليومين، 

في  إسرائيل إلىالذين هاجروا  األمريكيينالبحث الذي قامت به ركز بشكل كبير على اليهود  إن
 في الحركة االستيطانية.فاعلين  وأصبحوا 1970و 1960العام 

النتائج التي حصلت عليها تختلف مع الكثير من الفرضيات التي نشرت سابقًا حول هذه  إنوقالت 
خر، وهؤالء الذين آبديل  أيألنه لم يكن لديهم  إسرائيل إلىالمهاجرين قد جاؤوا  أنالجماعات، أي 

اليميني المتطرف في الواليات هاجروا هم من اليهود األرثوذكس المتطرفين والداعمين للحزب 
وأضافت هيرشورن، "في الحقيقة، هناك الكثير من االفتراضات الخاطئة بشكل واضح. مثل  المتحدة.

يهودية هم شبان وغير  أصولالمهاجرين من الواليات المتحدة من  إناالفتراضات التي تقول 
 متزوجين ومتعلمين".

الذين يعيشون في الضفة الغربية  األمريكيينوطنين من المست %10 إنوتابعت، "هناك دراسة تقول 
جميعهم من  أنلديهم طموح وتقليديون، لكن ليس بالضرورة  أشخاصيحملون شهادات دكتوراه، وهم 

 األرثوذكس المتطرفين، وانهم ناشطون في الحركات اليسارية في الواليات المتحدة".
 28/8/2015القدس، القدس، 
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 عة الفشل"المنظمة" و"حماس" وشّما .42

 برهوم جرايسي
يعقد المجلس الوطني الفلسطيني جلسة له في األسابيع المقبلة، وسط حديث متشعب عن هدف 
الجلسة االستثنائية التي ُيراد منها، وفق ما ينشر، انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير 

دة بناء المنظمة، وضم الفلسطينية. ما فتح الباب على مصراعيه، مجددا، للحديث عن ضرورة إعا
حركتي "حماس" و"الجهاد اإلسالمي" إليها؛ كما عن "فشل المنظمة" في استنهاض الشارع النتفاضة 
جديدة. إال أن ما يجري على أرض الواقع هو تحويل "المنظمة" الى شّماعة فشل الفصائل المنشغلة 

ذا كانت هي معنية حقيقة بذاتها وحساباتها. كما أنه يغيب عن المشهد مساءلة "حماس" عما إ
 باالنضمام للمنظمة، وعن حقيقة مفاوضاتها لالحتالل اإلسرائيلي.  

كثير من االنتقادات التي توجه للمنظمة، في شتى االتجاهات، تولد انطباعا بأن غالبية المنتقدين 
لوطن، بين يغّيبون عن أحاديثهم ومقاالتهم واقع االحتالل الذي يفتت التواجد الفلسطيني في داخل ا

ضفة وقطاع. وأن القطاع محاصر من جميع الجهات، في حين أن التنقل بين مناطق الضفة مرهون 
 كليا بحواجز وعوائق االحتالل. 

وهذا يذّكرني بحمالت االنتقاد للسلطة الفلسطينية بسبب "غالء األسعار"، مثال. وهي حمالت 
أمرها في الجانب االقتصادي، بينما كل  مضحكة مبكية، ألنها تتعامل مع "السلطة" وكأنها سيدة

أصحاب األقالم والسياسيين والناشطين، يعرفون من يتحكم باقتصادهم، ومياههم والتيار الكهربائي 
لبيوتهم وحواسيبهم، وخطوط هواتفهم التي يتواصلون بها مع اآلخرين، فكلها بالمطلق بيد االحتالل. 

 الل على األرض. ومن ال يعترف بهذا، ال يعترف بوجود االحت
وفي حكاية استنهاض الشارع الفلسطيني، فإن شدة االستغراب تتأتى من أن األصوات األعلى في 
االنتقاد للمنظمة، تأتي من الفصائل الشريكة في هذا اإلطار الجامع. بينما عّلمت تجارب الشعوب، 

"من فوق". فانتفاضة الحجر  وتجربة شعبنا الفلسطيني، أن فوران الشارع ال يتم بكبسة زر، وال بقرار
، لم تكن بقرار من المنظمة، وال من فصائلها، بل كانت ثمرة 1987الباسلة، التي تفجرت نهاية العام 

تعبئة سياسية وطنية تراكمية على مر السنين. والحقا، قادت الفصائل االنتفاضة، وصمدت لسنوات 
الشارع معبًأ بالمستوى المطلوب، فإن أي رغم تناحرات الفصائل الداخلية. بمعنى أنه حينما يكون 

 جهة لن تستطيع إعاقة أو منع انفجاره.
لذا، على كل واحد من الفصائل، في المنظمة أو خارجها، أن يسأل نفسه عن مدى دوره في تعبئة 
الشارع وتحشيده ضد االحتالل. إن من ينصت للحوارات الفلسطينية الداخلية، يجد أن الناشطين 
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راحة واسترخاء، وتمدد من دون  إلىمنشغلون أكثر بالتناحرات الداخلية، ليخلد االحتالل  والفصائليين،
 توقف. 

أما عن دعوات فتح أبواب "المنظمة" أمام حركتي حماس والجهاد اإلسالمي، فهنا أيضا تغيب 
ي مساءلة الحركتين عما إذا كانتا معنيتين فعال باالنضمام للمنظمة، بموجب سقف مشروعها الوطن

العام والشامل. والسؤال يجب أن يوجه أكثر لحركة حماس، التي انخرطت في منظومة السلطة 
الفلسطينية، القائمة بموجب اتفاقيات أوسلو التي ترفضها الحركة ذاتها، بينما تمسكت "الجهاد" 

 بموقفها المبدئي الرافض لالتفاقيات، وما ينتج عنها.
يا على "السؤال غير المطروح عليها"، من خالل مفاوضاتها واعتقد أن "حماس" قدمت مؤخرا ردا عمل

غير المباشرة مع االحتالل. فمكتب بنيامين نتنياهو نفى وجود مفاوضات كهذه، بينما تصريحات 
العديد من قادة "حماس"، إضافة إلى ما نشرته صحف صادرة في قطاع غزة عن الدور التركي، تقول 

تهزاء العديد من صّناع الرأي والمحللين اإلسرائيليين بنفي نتنياهو إن المفاوضات قائمة، ولربما أن اس
 للمفاوضات، يعزز أكثر حقيقة وجودها.

واستنادا الى حقيقة وجوهر الصهيونية وعقليتها، نستطيع التأكد من أن مفاوضات كهذه لن تفضي 
ثر سطوة "حماس"، إلى شيء، باستثناء ما يكّرس الفصل الكارثي بين القطاع والضفة، وما يعزز أك

ألن إسرائيل ليست معنية بأي شيء يخدش سيطرتها على األرض. في حين تكون "حماس" 
بمفاوضات كهذه، قد وضعت نفسها كجسم مواز للمنظمة، لتطبيق مشروعها الحركي الخاص، وفق 

 رؤيتها الخاصة، وليس بموجب المشروع الوطني الفلسطيني العام. 
اخل، عدا عن محنته األخرى في مخيمات الدول المتفجرة، بفترة يمر الشعب الفلسطيني في الد

سوداوية خطيرة جدا، ال تلوح في األفق نهاية قريبة لها. وهذا وقت ألن تسأل نفسها كل الفصائل 
الفلسطينية، الشريكة في المنظمة أو ال، عما تقدمه من أجل دفع المشروع الوطني الفلسطيني الذي 

حقة جدا من الشعب الفلسطيني، وتمثله منظمة التحرير الفلسطينية كإطار تتمسك به الغالبية السا
 جامع، والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

 29/8/2015، الغد، عّمان
 
 المجلس الوطني وأضعف اإليمان .43

 نقوال ناصر
جلسة  إذا صدقت األنباء بأن المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية سوف يدعى لالنعقاد في

عادية ال طارئة وال استثنائية، كما يطالب رئيسه ومعظم الفصائل األعضاء في المنظمة، يكون 
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الباب قد انفتح من الناحية القانونية كي ال يقتصر جدول أعماله على ملء الشواغر في عضوية 
نظمة من لجنتها التنفيذية أو انتخاب لجنة جديدة كما كان الهدف الرئيسي بل الوحيد لرئاسة الم

الدعوة النعقاده في األصل في سياق الصراع على المقاعد أو على الخالفة )ال فرق( في قيادتها، ال 
 على استراتيجيتها.

وبالرغم من أن كل الدالئل والمؤشرات ال تدعو للتفاؤل في هذا االتجاه، وتجعل أي خطوة كهذه يقدم 
ت بعد لصحوة ورثة اآلالف من الشهداء المجلس عليها مجرد تمنيات وطنية، فإن األوان لم يف

 والجرحى واألسرى الذين منحت تضحياتهم للمنظمة وضعها الشرعي الراهن.
إن الوضع المهلهل الراهن لمنظمة التحرير هو النتيجة الحتمية لالستراتيجية التي تبنتها منذ عام 

، 1993واالعتراف بها عام  وبخاصة منذ توقيع "إعالن المبادئ" مع دولة االحتالل اإلسرائيلي 1988
لذا فإن ترتيب بيتها الداخلي من دون إعادة النظر في استراتيجيتها سوف يعمق االنقسام الوطني، 
وهذا بدوره سوف يزيد المنظمة تهميشا ويزيد من تآكل شرعيتها وطنيا ودوليا، ما يقتضي أوال التوافق 

على أساس مقاومة االحتالل إلخراجها من حالها الوطني على استراتيجية بديلة تعتمد الوحدة الوطنية 
 المشلول.

فالرأي العام الفلسطيني لم يعد معنيا بصراعات على القيادة أو خالفتها في منظمة تحولت إلى مجرد 
ختم في أدراج قيادتها للمصادقة على قرارات وسياسات توقفت عن صنعها وغيبت عن مراقبتها 

عقدين من الزمن، كما يتضح من مطالبة معظم الفصائل  ومحاسبة أصحابها منذ ما يزيد على
الوطنية األعضاء وغير األعضاء في المنظمة والمستقلين فيها وخارجها بعقد جلسة عادية ال 

 استثنائية للمجلس الوطني.
وفي هذا السياق يتساءل الكثيرون عن أسباب إشغال الرأي العام الفلسطيني بالصراع بين أركان 

ذاتها التي أوصلت المنظمة إلى وضعها البائس الراهن كفريق واحد، فما هو االختالف االستراتيجية 
االستراتيجي والسياسي، على سبيل المثال، بين ياسر عبد ربه ومحمد دحالن وسالم فياض وبين 
خصومهم في قيادة المنظمة، ألم يكن الثالثة كاسحات ألغام وأدوات تنفيذية مفرطة في إخالصها 

 اقتصاديا! –يتها، األول سياسيا والثاني أمنيا والثالث إداريا الستراتيج
لقد كانت مفارقة لها دالالتها وسوابقها أن تشدد اللجنة التنفيذية في بيانها في الثاني والعشرين من 
هذا الشهر "على وجوب اإلسراع في تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته األخيرة في 

وخاصة فيما يتعلق بوجوب تحديد العالقات السياسية واالقتصادية واألمنية مع سلطة  آذار الماضي،
 االحتالل إسرائيل".



 
 
 
 

 

 42 ص                                               3679 العدد:         29/8/2015 سبتال التاريخ: 
  

أليست اللجنة التنفيذية هي السلطة التنفيذية المكلفة بتنفيذ قرارات المجلس الوطني ومجلسه المركزي 
فيذ؟ وهل المجلس المركزي كسلطة تشريعية عليا للمنظمة؟ فمن الذي تطالبه اللجنة التنفيذية بالتن

الذي اتخذ تلك القرارات هو الذي يمنعها من تنفيذها؟ لقد حولت قيادة المنظمة قرارات مجلسها 
 الوطني والمركزي إلى مجرد حبر على ورق مماثلة لقرارات األمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية.

صة للبناء على قواسم الحد األدنى غير أن انعقاد المجلس الوطني في دورة عادية يفتح نافذة فر 
المشتركة لوضع المنظمة على بداية طريق التعافي الوطني إن صدقت النوايا وتوفرت اإلرادة 

 الوطنية.
ضمن  1967لقد تحطم "المشروع الوطني" للمنظمة إلقامة دولة فلسطينية في األراضي المحتلة عام 

ار االستيطاني المستفحل في شرقي القدس "حل الدولتين" الذي التزمت به على صخرة االستعم
 بخاصة وفي باقي الضفة الغربية المحتلة لنهر األردن.

ولهذا السبب انهارت استراتيجية المفاوضات الثنائية للمنظمة مع دولة االحتالل برعاية أميركية 
ل االنقسام فأوصلت قيادتها والقضية الفلسطينية إلى مأزقهم الراهن الذي يزيد استمراره في استفحا

 الوطني.
واستراتيجية قيادة المنظمة واالتفاقيات الموقعة مع دولة االحتالل المنبثقة عنها لم تفشل طوال ما يزيد 
على عقدين من الزمن في منع مشروع االستعمار االستيطاني الصهيوني في القدس والضفة الغربية 

عاقبة حتى ل"تجميد التوسع فقط بل فشلت في انتزاع أي تعهد من حكومات االحتالل المت
االستيطاني" فيها ولو مؤقتا أثناء عمليات التفاوض، بحيث لم يعد من الممكن عدم تحميل قيادة 
المنظمة مسؤولية توفير غطاء من "الشرعية الفلسطينية" مدعوم ب"التنسيق األمني" مع دولة 

 االحتالل الستفحال سرطان االستعمار االستيطاني للضفة المحتلة.
ن تدخل المجلس الوطني لتمزيق هذا "الغطاء" بات استحقاقا وطنيا ملحا، أو يتحول المجلس إلى إ

 شريك فيه.
وانعقاد المجلس الوطني المرتقب الشهر المقبل يمثل فرصة لتبرئة ذمته من مسؤولية شراكة كهذه، 

ذية جديدة ملتزمة فقد حان الوقت ليتصدر االستعمار االستيطاني جدول أعماله، وانتخاب لجنة تنفي
باستراتيجية واضحة لمقاومته بكل أشكال المقاومة على األرض المحتلة وفي المحافل الدولية، 
وللمجلس قدوة في قطاع غزة حيث كانت المقاومة هي الحل الذي نظف القطاع من االستيطان 

 ومستوطنيه.
لعربية ومنظمة التعاون وقد حان الوقت في األقل لمنظمة التحرير، إن لم يكن لجامعة الدول ا

اإلسالمي، إلعالن االستعمار االستيطاني للقدس والضفة الغربية خطا أحمر يحدد عالقات المنظمة 
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مع الدول األخرى، وأولها العربية واإلسالمية، ويحدد اصطفاف المنظمة سياسيا ودبلوماسيا تبعا 
 لذلك.

لعربية حاسما في وقف نقل السفارات لقد كان موقفا مماثال اتخذته المنظمة ودعمته الجامعة ا
 األجنبية من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

فهذا هو أضعف اإليمان الذي يستطيعه المجلس الوطني للمنظمة في وضعه الراهن، وستكون هذه 
بالتأكيد خطوة نوعية أولى نحو تغييير حقيقي في استراتيجية أثبتت فشلها حتى اآلن وكانت نتائجها 

ا لما يطمح إليه الشعب الفلسطيني، ولتتحمل قيادة المنظمة المسؤولية عن التنفيذ ... أو عكسية تمام
عدم التنفيذ، ولتتحمل دول الجامعة العربية والدول اإلسالمية كذلك مسؤولياتها في هذا الشأن أمام 

 شعوبها وأمام التاريخ.
تهامات بالخضوع لما سماه هذا هو الذي سينفي عن رئاسة المجلس ومكتبه أي ا اإليمانوأضعف 

المعارضون "مسرحية" و"مناورة" الدعوة النعقاده، ويفشل أي مناورة حقيقية أو معتقدة كهذه، وهو الذي 
قد يوفر قاسما مشتركا لحد أدنى من التوافق الوطني يجعل انعقاد المجلس الوطني مدخال للوحدة 

ون "انقالبا" على اتفاقيات المصالحة كما الوطنية ولتفعيل اتفاقيات المصالحة الوطنية بدل أن يك
 اتهمت حركة حماس الداعين النعقاده.

لقد ساهم رهان القيادة السياسية الفلسطينية والحكومات العربية على "المجتمع الدولي" على حساب 
المقاومة الفلسطينية لالنتداب البريطاني والهجرة اليهودية والعصابات الصهيونية قبل النكبة عام 

 في إقامة ثم ترسيخ وجود دولة االحتالل كأكبر مستعمرة استيطانية في فلسطين. 1948
وتكاد القيادة السياسية لمنظمة التحرير اليوم أن تكرر الخطيئة التاريخية ذاتها إن لم تتدارك نفسها أو 

لى واقع يتداركها اآلخرون قبل فوات األوان على تحول المستعمرات االستيطانية في الضفة الغربية إ
يصعب تغييره لتهويد القدس كاملة وتقسيم الضفة الغربية بين مواطنيها العرب وبين مستوطنيها 
اليهود تقسيما يدفن إلى األبد حلم دولة فلسطين و"حل الدولتين" ومعهما أي سالم عادل مأمول في 

 فلسطين التاريخية.
 28/8/2015، فلسطين أون الين

 
 استقالة برسم األولويات .44

السيد يونس  
هيمنت استقالة الرئيس محمود عباس من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على الساحة 
السياسية والشارع الفلسطيني معًا، فمنهم من اعتبرها أعظم إنجاز يقدمه الرئيس للشعب، لو كانت 



 
 
 
 

 

 44 ص                                               3679 العدد:         29/8/2015 سبتال التاريخ: 
  

طني، على أن استقالته جدية ومشفوعة باستقالته أيضًا من رئاسة السلطة ومن كل مواقع العمل الو 
يأخذ معه كل القيادات الفلسطينية التي جثمت على صدر هذا الشعب من دون أن يختار أيًا منهم 
في يوم من األيام، ومن دون أن ترتقي هي يومًا إلى حجم طموحاته وآماله، ومنهم من اعتبر أن 

سابات دقيقة، وأنها استقالته مع أعضاء اللجنة التنفيذية العشرة، جرى التخطيط لها بعناية وضمن ح
 ليست سوى استقالة شكلية تستهدف إعادة ترتيب األولويات في الساحة الفلسطينية.

بطبيعة الحال، نحن لم نسمع أن الرئيس قدم استقالته احتجاجًا على االستيطان أو المصادرة 
التسوية  والتهويد، وال على االقتحامات المتكررة للمسجد األقصى وتدنيسه، أو حتى فشل مفاوضات

ذاتها، ولكن ثمة بالتأكيد أسباب ومسببات لهذه الخطوة التي تأتي في سياق ارتباك فلسطيني ناجم 
عن أزمة تعيشها السلطة وحركة فتح بالذات، في ظل جمود سياسي عام، وانسداد أفق مفاوضات 

االقتصادي التسوية، وحصر حكومة نتنياهو واليمين الصهيوني المتطرف للعملية برمتها بالجانب 
 فقط، وحتى هذه الجزئية األخيرة أصبحت صعبة المنال.

وهناك أيضًا تحديات أخرى فرضت على فتح والسلطة إعادة النظر في حساباتهما، منها ما يتعلق 
يجاد بديل له، وبمراكز القوى داخل حركة فتح والطامعين في التسلل إلى « أبومازن»بتقدم  في السن وا 

ب القيادية في الحركة والمنظمة، ومنها ما يتعلق بقطع الطريق على حركة منصب الرئاسة والمناص
حماس ومعها الجهاد اإلسالمي من تشكيل أي ثقل داخل المنظمة إذا ما قدر لها أن تشهد عملية 

 إصالح يومًا ما.
بداًل  ومعضلة هذه الخطوة أنها تأتي لمفاقمة االنقسام الفلسطيني وتبديد أي آمال بالمصالحة الوطنية،

من البحث عن القواسم المشتركة والعمل على توحيد الساحة الفلسطينية بكل قواها الوطنية وفصائلها 
 المقاومة لمواجهة االحتالل وتصعيده المتعمد يدًا واحدة.

وبداًل من تشكيل لجنة تحضيرية إلصالح منظمة التحرير بحيث تضم كل فصائل العمل الوطني 
أعضاء في اللجنة التنفيذية  10الحقيقية، يجري االلتفاف على ذلك بإقناع  وفقًا ألوزانها وأحجامها

باالستقالة تمهيدًا لعقد المجلس الوطني الفلسطيني المنتهية صالحيته منذ سنوات طويلة، في توظيف 
جديد لمجلس فاقد الشرعية، الختيار أعضاء لجنة تنفيذية جديدة بغياب أي توافق فلسطيني، وتوفير 

نتخابية جديدة لرئيسها بغض النظر عن شرعية المجلس الوطني نفسه من عدمه، وكل ذلك شرعية ا
من أجل اإلمساك بالسلطة وضمان هيمنة فتح على المنظمة، بعدما حسمت أمر حكومة السلطة 
لصالحها وأجرت التعديالت الوزارية منفردة، والتحكم باختيار الرئيس الجديد في حال مغادرة 

 بة السياسية.للحل« أبومازن»
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ولكن إذا صحت األنباء المتواترة عن معارضة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون النعقاده بسبب 
دراكه الحاجة إلى توافق وطني ومجلس وطني جديد، فإن  مخالفة ذلك للقوانين واللوائح الداخلية، وا 

أزمة خطرة عنوانها ستذهب أدراج الرياح، وعندها ربما تنفجر « مازن أبو»كل خطط حركة فتح و
 شرعية الرئيس عباس نفسه، مع كل ما يعنيه ذلك من انقالب السحر على الساحر.

 29/8/2015، الخليج، الشارقة
 
 هل يجدر بنا أن نرد؟ .45

 يعقوب عميدرور
الماضي ضجت مدافع الجيش اإلسرائيلي في هضبة الجوالن ردا على نار الصواريخ  األسبوعفي 

فيت ـ حسب بيان الجيش اإلسرائيلي ـ الخلية التي نفذت العملية قبل نحو إسرائيل. وبعد ذلك ص
 من ذلك. في البالد يوجد خالف حول الرد اإلسرائيلي المناسب. أيامبضعة 

 أوثمة من يدعي بأن إسرائيل ملزمة بأن ترد بشكل قاطع واال تكتفي بنار جانبية في منطقة الحدث 
 بعملية موضعية فقط ضد المنفذين.

ن ذلك، في نظرة أوسع، ثمة من يدعي بان إسرائيل منشغلة جدا في التهديد اإليراني، حتى فضال ع
سوريا في  أرجاءتتجاهل القوة الجهادية السنية الصاعدة في  أنهاوان كان خطيرا بحد ذاته، لدرجة 

كما  كتلك القريبة من القادمة. وعليه، أوشكل حركات ثوار متطرفة، مثل الدولة اإلسالمية )داعش( 
 يدعون، فانه عندما يتحقق هذا التهديد، لن تكون إسرائيل جاهزة كما ينبغي لمواجهته.

نوضح عما يدور الحديث. تعمل في هضبة الجوالن اليوم قوات للثوار، من  أنيجدر قبل كل شيء 
 ذاك، في القسم الجنوبي فقط. وفي هذه اللحظة ال يوجد هؤالء الثوار أوالمتطرفين إلى هذا الحد 

ونظامه. أي منهم ال يعتبر عاطفا كبيرا على  األسد إسقاطيعملون ضد إسرائيل، بل يركزون على 
إسرائيل ـ بل العكس هو الصحيح اغلب الظن ـ ولكن يوجد لهم هدف وطالما لم يتحقق هذا، فانهم لن 

م العلوي ة وفي شمالها تعمل قوات تؤيد الحكبآخرين. وبالمقابل، في وسط الهض أعداءيتوجهوا إلى 
 وتخدمه. 

مع حزب هللا، الذي هو مثابة الذراع الطويلة للحكم  أووهي توجد على اتصال مباشر مع إيران 
 أحياناالقيادة في الميدان هي لإليرانيين،  وأحيانااإليراني في المنطقة. السالح، المال، التوجيه بل 

 بدونه.  وأحيانابالتعاون مع حزب هللا 
االتفاق النووي سيتوقف قسم من  أعقابتلقوا وعودا بانه في  بأنهميدعون  ومع أن هناك أمريكيين

اإلرهاب والعداء من اإليرانيين ـ ولكن اإليرانيين الكبار في لبنان وفي سوريا لم يسمعوا بعد عن  أعمال
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. الجهاد اإلسالمي، الذي ذكر اسمه في الحدث، هو تنظيم اقيم ومول أعمالهمذلك، بل انهم يوسعون 
 عمل بتوجيه إيراني مباشر.وي

من حزب هللا الذي يحافظ على مظهر خارجي  أكثروبقدر ما فانه يتبع النزوات اإليرانية حتى 
 «.باالستقالل اللبناني»
 

 سهم مرتد لالتفاق
تتعلق بعموم السياسة اإلسرائيلية بالنسبة للحرب في سوريا:  األولىإسرائيل مسألتان مختلفتان.  أمام

والشيعة ضد السوريين، حرب المنظمات الجهادية مثل جبهة النصرة وداعش ضد  حرب العلويين
. هل أجنبيةالحكم السوري، المسنود بإيران وبروسيا ويعمل إلى جانب حزب هللا وميليشيات شيعية 

 األفضللصالح أي منهما؟ هل من  أوينبغي إلسرائيل أن تتخذ موقفا وتعمل ضد أحد الطرفين 
هي المنظمات المتطرفة جدا، التي امتنعت حتى  األفضل أن أمى كل مشاكله، النظام المعروف عل

 ؟أعمالهايوم دولة اليهود سيأتي إلى قلب جدول  أنعن العمل ضد إسرائيل، ولكن واضح  اآلن
: كيف ينبغي األولعلى الجواب  أيضاالمسألة الثانية مختلفة جوهريا، ولكن يمكنها أن تؤثر 

الالزم  األدنىتنفذ عملية ضدها في هضبة الجوالن؟ هي تكتفي فقط بالحد  إلسرائيل أن ترد عندما
وبتركيز ردها على القاطع الذي وقع فيه الحدث؟ أم عليها أن توسع ردها كي تردع من يقف خلف 

 العملية؟
مبدئيا، يبدو أن على إسرائيل أن تحذر جدا من أن تصبح جزءا من النزاع الذي ال ينتهي في سوريا 

التطرف الذي ال يمكن فهمه والوحشية  أماممن خصمه.  أفضلناحيتها ال يوجد طرف واحد إذ من 
صاروخ تحت عصا القيادة اإليرانية،  ألفلداعش، تقف قدرة حزب هللا على تفعيل مئة  اإلنسانيةغير 

 في الوقت الذي تكون هذه هي مصلحتها. 
قدرته على  أيضاهللا، ولكن تقل  تعلقا بإيران وحزب أكثر، وان كان يصبح األسدوكلما ضعف 

مساعدتهم، وربما اهم من ذلك ـ يجتذب حزب هللا إلى العمل في سوريا، على حساب قدرات المنظمة 
إسرائيل. فلماذا ينبغي إلسرائيل أن تتدخل في صالح أي من الطرفين؟ أوليس من  أمامفي الجبهة 

ي إلسرائيل أن تعرض للخطر أي من ؟ لماذا ينبغاآلخريستنزف الطرفان دم الوحد  أن األفضل
 جنودها في صالح من سيكون عدوها غدا أو بعد غد؟ 

على إسرائيل التصدي لعدو تقف  أصعبهذا المنطق ليس مفهوما لي. كقاعدة، يبدو أنه سيكون 
وحشية، ولكن ال توجد دولة  أكثرخلفه دولة تساعده على التعاظم من أن يتصدى لمنظمة قد تكون 

عدتها على بناء قدراتها. وبأخذ هذه القاعدة بالحسبان، ليس إلسرائيل مصلحة للتسهيل ملتزمة بمسا
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البديل هو تنظيم رهيب مثل داعش. ولكن في نفس الوقت  أنحليفة، رغم  األسدعلى حزب هللا وعلى 
وساعدت على فتح الباب لسيطرة  األسديبدو أن إسرائيل لن تكسب شيئا إذا ما سرعت سقوط 

ة متطرفة على ما يتبقى من سوريا. وعليه يبدو أن عدم تدخل إسرائيل هو السياسة منظمات سني
 العاقلة.

يكون فيهما على إسرائيل أن تعمل دون مراعاة مسألة َمن ِمن  األحداثبالمقابل، هناك نوعان من 
حا هي عندما تنقل إيران أو سوريا لحزب هللا سال األولىالطرفين في سوريا يخدم عملها. الحالة 

 تعرقل إسرائيل في كل مواجهة مستقبلية. أنمحطا للتوازن، سالحا يعطيه قدرة من شأنها 
، ولكن اإلمكانفي مثل هذه الحالة على إسرائيل أن تمنع نقل السالح بالقوة، في عملية دقيقة قدر 

جال الذين يساعدون الحكم ـ سواء كان هؤالء ر  أولئكدون مراعاة عمق العملية وقربها من ذخائر 
 ، اإليرانيون وحتى الروس.األسد

الحدث الثاني هو عندما تنفذ عملية مباشرة ضد إسرائيل من هضبة الجوالن او من مجال آخر. بعد 
ذتجتهد كي تعثر على منفذي العمليات،  أنحدث كهذا على إسرائيل  كان ممكنا مرسليهم  وا 

ا هو الوضع بشكل عام(، ينبغي ضرب كهذه )وهذ إمكانيةالمباشرين ـ والمس بهم. وعندما ال تكون 
 غير محصنين.  بأنهمتوضح لمرسلي اإلرهاب  أهداف

موقف إسرائيل،  إيضاحوالتلميحات التي يبثها الرد يجب أن تكون شديدة الوضح بما يكفي من اجل 
تبدأ  أنبالرد بشدة. في الوضع الحالي ليس إلسرائيل مصلحة في  اآلخرالطرف  إلزامولكن دون 

، والتي يعرف المرء كي تبدأ ولكن ال يعرف المرء أن تنتهي. «ذهب كرسي ـ جاءت طاولة»عملية 
التوازن الحساس في الرد الحاد بما يكفي من أجل تأكيد الجدية، ولكن ليس ردا يدهور  إيجاد أن

 من هذا القبيل. أوضاعالوضع، هو التحدي الصعب في 
إذا كانت ستكون  أتفاجأ، ولكن ال ينبغي أن رضاألال تظهر بعد عالئم على »بالنسبة للمستقبل: 

يران تأثيرات سلبية في سوريا. فمن جهة، هناك تخوف من أن سير  لالتفاق بين الواليات المتحدة وا 
 إلى جانب تنظيم داعش المتطرف.  أكثرالواليات المتحدة مع إيران يمكنه أن يحقق وقوف ُسنة 

االتفاق،  أعقاباقوى في  بأنهم)وربما ليسوا هم وحدهم( يشعر اإليرانيون  أن، معقول أخرىومن جهة 
لتعزيز حزب هللا بسالح  أكبر، جهود األسدفي سوريا في صالح  أعمقفيكون التعبير عن ذلك تدخل 

نكون مستعدين لمواجهة التأثيرات السلبية  أنحديث والعمل على عمليات في هضبة الجوالن. يجب 
 ريا.لالتفاق في مكان غير متوقع في سو 

 28/8/2015إسرائيل اليوم 
 29/8/2015، القدس العربي، لندن
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 في الضفة الغربية لتحرير طفل إسرائيلياً  نساء فلسطينيات يهاجمن جندياً 

 28/8/2015فلسطين أون الين، 


