
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 سامي ترجمان: حماس تملك جيشًا منظمًا.. والضيف حي ويسيطر على القسام
 رئيس كتلة التغيير واإلصالح: الدعوة لعقد "المجلس الوطني" باطلة

 فض تفصيل لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير على المقاسالجبهة الشعبية: نر 
 أوباما: توتر عالقتنا بـ"إسرائيل" مجرد خالف عائلي

 أسير يواجهون الموت البطيء في سجون االحتالل 1,800عيسى قراقع: 

عبد ربه يدعو إلى هيئة وطنية 
 تحضيرًا لعقد المجلس الوطني
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 33 :كاريكاتير
*** 

 
 هيئة وطنية تحضيرًا لعقد المجلس الوطني لىإ عبد ربه يدعو .1

سابق ياسر عبد سرها ال وأمينوجه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير : احمد رمضان -رام هللا 
خاللها دعمه النعقاد المجلس  أكد ،رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون إلىربه رسالة مفتوحة 

الوطني وضرورة التحضير الشامل له من قبل هيئة وطنية، تضم جميع القوى خالل األيام القليلة 
 المتبقية على موعد انعقاد المجلس.

في حماية دور المنظمة، وصونه ضد كل التقلبات  "هذا القرار يمكن أن يسهم جديا   أن وأضاف
الداخلية والخارجية التي كادت أحيانا  أن تعصف بالمنظمة ووحدتها واستقاللها، وأن تطيح ببرنامجها 

 الوطني، برنامج الحرية واالستقالل والعودة.
لقيام بدوره واقترح عبد ربه في رسالته الخطوات التالية "التي تكفل، نجاح المجلس الوطني في ا

 كمجلس لإلنقاذ الوطني:
اجتماع فوري في مقر المجلس الوطني في عمان، يضم أعضاء اللجنة التنفيذية ورئاسة  . عقد1

المجلس واألمناء العامين وعددا  من الشخصيات الوطنية الفاعلة كهيئة تحضير فعلية ألعمال 
ين للفصائل غير القادرين على المجلس الوطني. وأقول في عمان حتى يتمكن كل األمناء العام

دخول الوطن من المشاركة، مثل األخ نايف حواتمة )الجبهة الديموقراطية( واألخ أبو أحمد فؤاد 
)الجبهة الشعبية( وسواهما. وهدف الهيئة التحضيرية هو وضع جدول أعمال تفصيلي وجدي للمجلس 

ي، يتضمن وقف التنسيق األمني، الوطني، وأن يشمل عملها كذلك االتفاق على برنامج إنقاذ وطن
عادة النظر في اتفاق باريس االقتصادي، كما يتضمن إشراف المجلس الوطني مباشرة عبر تشكيل  وا 
لجنة من أعضائه على عملية المصالحة الوطنية ولمنع انفصال غزة، بالتعاون مع اللجنة التنفيذية 

ادتها وحكومتها ومؤسساتها كلها، مدنية وغير القادمة. وكذلك إيجاد آلية للرقابة على السلطة وعمل قي
مدنية، بتشكيل هيئة مشتركة بين اللجنة التنفيذية القادمة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني لوقف 
االنفراد، وللرقابة الملزمة على تنفيذ قرارات المجلس الوطني القادم. والعمل كذلك على تطوير 

 لقدس كلها وتخليصها من التهميش الذي تعاني منه".المقاومة الشعبية، ومساندة مؤسسات ا
في هذه الهيئة التحضيرية على كيفية انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة وفق قانون  . االتفاق2

 المنظمة ووفق تقاليدنا السابقة القائمة على التوافق الوطني.
 المجلس المركزي الجديد لمنظمة التحرير الفلسطينية. . انتخاب3
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لجنة رقابة مالية من المجلس الوطني على أعمال الصندوق القومي الفلسطيني وصندوق  . تشكيل4
االستثمار الفلسطيني، وكذلك تشكيل مجلس إدارة للصندوق القومي كما ينص عليه نظام منظمة 

 التحرير، وا عادة تشكيل لجان المجلس الوطني المختلفة.
عادة تشكيل أن هذه الدورة للمجلس الوطن . اعتبار5 ي هي آخر دورة له بهذا التشكيل القائم، وا 

الجهاد "عضوا  ومشاركة حركتي "حماس" و 350المجلس باالنتخاب أو بالتوافق الوطني، بحيث يضم 
فيه، كما جرى االتفاق سابقا  على ذلك، وأن يعقد المجلس الجديد اجتماعه كمجلس وحدة  اإلسالمي"

 وطنية خالل ستة أشهر.
الفائت رسالة شفوية  األسبوعنه بعث في وقت سابق من أ إلىادر مقربة من عبد ربه مص وأشارت

نه سيقدم استقالته من أبلغه فيها امتناعه عن حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية، و أللرئيس عباس 
 .انعقادهجميع هيئات منظمة التحرير الفلسطينية لرئاسة المجلس عند 

 30/8/2015المستقبل، بيروت، 
 

 ئيس كتلة التغيير واإلصالح: الدعوة لعقد "المجلس الوطني" باطلةر  .2

طالب رئيس كتلة التغيير واإلصالح في المجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول، بضرورة : غزة
 إلغاء الدعوة لعقد المجلس الوطني، لبطالنها قانونا ، وتجاوزها التفاقات المصالحة.

وب وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنه، السبت واعتبر الغول في تصريح صحفي مكت
الموافقة على عقد اإلطار القيادي في مصر خطوة إيجابية في الطريق الصحيح للتحضير ، 29/8

 لالنتخابات الفلسطينية الشاملة، وحل الملفات العالقة، وعقد المجلس الوطني.
لقيادي هو اجتماع باطل، ويعتبر خطوة وأكد أن أي اجتماع للمجلس الوطني قبل انعقاد اإلطار ا

استباقية يجب رفضه، وهو التفاف واضح على أي مقررات قد يتخذها اإلطار القيادي، وطالب بمنع 
 أي اجتماع للمجلس الوطني قبل اجتماع اإلطار القيادي للمنظمة.

 29/8/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 جلس الوطني الفلسطيني يومينتقديم موعد انعقاد الميعلن سليم الزعنون  .3

أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، تقديم موعد انعقاد  رام هللا منتصر حمدان:
من نفس الشهر، والمقرر في  16و 15بدال  من  سبتمبر /أيلول 15و 14جلسة المجلس إلى يومي 

 ة الخاصة بانعقاد الجلسة، على حد قوله.مدينة رام هللا، ألسباب تتعلق باإلجراءات والتحضيرات الفني
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ودعا الزعنون الفصائل واالتحادات والقوى وأعضاء المجلس للحضور والمشاركة الفاعلة في هذه 
الجلسة، نظرا  ألهمية جدول األعمال الذي ستبحثه الجلسة. وأوضح أن الجلسة ستتناول مناقشة 

ظل جمود عملية السالم، وما يتعرض له  تقرير اللجنة التنفيذية حول األوضاع الفلسطينية في
ولبنان  ةالشعب الفلسطيني من مخاطر داخل وخارج فلسطين، خاصة المخيمات الفلسطينية في سوري

)اليرموك، وعين الحلوة(، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي األخيرة، إضافة إلى 
 من أعمال.  انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، وما يستجد

 30/8/2015الخليج، الشارقة، 
 

 "فلسطين أون الين": السلطة تجبر معتقلين على اعترافات باطلة .4

كشفت مصادر مطلعة أن األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، تجهز لعقد 
ات اغتيال بحق مؤتمر صحفي تزعم فيه كشفها لمجموعة من حركة حماس كانت تخطط لتنفيذ عملي

"إن األجهزة األمنية تقوم بعمليات  وقالت تلك المصادر لـ"لفلسطين أون الين": قادة األجهزة األمنية.
تعذيب وحشية بحق المعتقلين السياسيين، بهدف إرغامهم على تسجيل اعترافات كاذبة لم يقوموا بتنفيذها 

 بق لمجلس طلبة جامعة بيرزيت".أصال ، وكان أخرهم األسير المحرر فادي حمد، وهو رئيس سا
 29/8/2015، فلسطين أون الين

 
 أسير يواجهون الموت البطيء في سجون االحتالل 1,800 :عيسى قراقع .5

قال رئيس هيئة شؤون االسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، إن األسرى المرضى  :وكاالتال
مت المجتمع الدولي، وعدم امتالكه القابعين في سجون االحتالل، يتعرضون لموت بطيء امام ص

 بتقديم العالجات الالزمة للمرضى. إسرائيلاالرادة الكافية لفرض المعايير الدولية واالنسانية، إللزام 
حالة في  1800وأضاف قراقع في بيان له أمس أن مجموع الحاالت المرضية ارتفع ليصل الى 

صابين بأمراض مستعصية وخبيثة وشلل حالة صعبة وخطيرة جدا من الم 85السجون، من بينها 
عاقة وأمراض نفسية وعصبية، مشيرا إلى أن هذا األمر يتطلب فتح الملف الطبي في سجون  وا 

 االحتالل والوقوف على آليات العالج للمرضى.
 30/8/2015الدستور، عمان، 
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 لحاضريناإلطار القيادي لمنظمة التحرير يجتمع بمصر.. وحماس بين ا :"الخليج أونالين" .6
علم "الخليج أونالين" من مصدر فلسطيني رفيع المستوى، أن السلطات : نادر الصفدي -غزة 

المصرية أبلغت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صائب عريقات موافقتها على عقد اجتماع اإلطار 
زيارته  وأكد المصدر أن "عريقات اجتمع خالل القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية على أراضيها.

ساعة، بمسؤولين عن جهاز المخابرات المصرية، وجرى مناقشة عدة  48األخيرة للقاهرة، التي استمرت 
وأوضح:  ملفات فلسطينية هامة، أبرزها السعي لعقد اجتماع اإلطار القيادي لمنظمة التحرير".

ا، وأنهم سيبدؤون "المسؤولون المصريون أبلغوا عريقات عدم رفضهم لعقد اجتماع اإلطار على أراضيه
 خالل فترة بسيطة بتوجيه كافة الدعوات لكافة الفصائل الفلسطينية لحضور اجتماع اإلطار القيادي".

وبسؤال "الخليج أونالين" هل كانت حركة حماس من ضمن الفصائل التي ستحضر اللقاء، قال 
، ومصر لم المصدر: "كافة الفصائل ستحضر اجتماع اإلطار القيادي، وبضمنهم حركة حماس

 تمانع في حال شارك باالجتماع قيادات بارزة من الحركة من الخارج، ومنهم موسى أبو مرزوق".
وتوقع المصدر الفلسطيني أن يتم "توجيه الدعوات المصرية للفصائل والقوى الوطنية لحضور 

 /ن األولاالجتماع خالل أسابيع قليلة، على أن يتم عقد اجتماع اإلطار القيادي خالل شهري تشري
 نوفمبر على أبعد تقدير". /أكتوبر أو تشرين الثاني

 28/8/2015، الخليج أونالين

 
 األحمد يحذر من مثيري البلبلة بهدف ضرب الوحدة الداخلية .7

عزام األحمد، إنه تم االتفاق مع  "فتح"عضو اللجنة المركزية لحركة  : أوضحاحمد رمضان-رام هللا 
من أيلول  15و 14ل موعد انعقاد المجلس الوطني، ليصبح يومي رئاسة المجلس الوطني على تعدي

 من الشهر ذاته. 16و 15المقبل بدال من 
كل الفصائل إلى حشد جهودها وطاقاتها لتأمين حضور  أمسودعا األحمد، في تصريحات صحافية 
ول حول وأشار إلى أن حركة فتح ستقترح البند السياسي األ النصاب القانوني وهو الثلثين وأكثر.

رهاب المستوطنين ومخاطر تصعيد دولة االحتالل ضد  انسداد عملية السالم وتعثرها، واالستيطان وا 
المحتلة، خاصة في مخيم اليرموك في سوريا وعين الحلوة  األرضشعبنا، وأوضاع الالجئين خارج 

 البنود األخرى على جدول األعمال ومنها ما يستجد. إلىفي لبنان، إضافة 
الذين يثيرون البلبلة وأزمة داخلية حول طبيعة الجلسة، هدفهم ضرب وحدة الحالة " مداألحووصف 

ثارة المشاكل الداخلية فيها وأكد أنه تم االتصال مع  ."الفلسطينية الداخلية، وتحديدا وحدة حركة فتح وا 
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 30الل كل الفصائل، وعقد لقاءات في مدينة رام هللا، مشددا على أن جلسة الوطني يجب أن تعقد خ
 يوما، وفق النظام األساسي في ضوء االستقاالت التي قدمت من قبل اللجنة التنفيذية.

 30/8/2015المستقبل، بيروت، 
 

 على المقاسلمنظمة التحرير الجبهة الشعبية: نرفض تفصيل لجنة تنفيذية  .8
منظمة التحرير  قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين انها ترفض محاولة "القيادة المتنفذة" في: غزة

محذرة من ابعاد هذه الخطوة على المصالحة الفلسطينية  "،لتشكيل لجنة تنفيذية على "مقاسها
 والمشروع الوطني.

مساء السبت،  غزة،وفي كلمة خالل حفل تخريج مخيمات "طالئع العودة" الذي نظمته الجبهة بمدينة 
في القطاع " نرفض سياسة الهيمنة  قال جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤول فرعها

المتبعة في الدعوة الى عقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني، بهدف تفصيل لجنة تنفيذية لمنظمة 
الفلسطينية الراهنة  ستعمق االزمة"هذه الخطوة  إنوقال مزهر  التحرير على "مقاس القيادة المتنفذة".

التحكم في  أحدمام تداعيات خطيرة لن يستطيع ستفتح الباب واسع ا )..( خطوةوستكرس االنقسام
ل مزهر قائال " لماذا في هذا ءوتسا "الوطني.نتائجها السياسية على المصالحة الفلسطينية والمشروع 

التوقيت )الدعوة الى عقد جلسة للمجلس الوطني(، لقد نادت الجبهة الشعبية وغيرها من الفصائل 
ذلك ارتباطا بالتطورات الخطيرة التي هددت القضية و  مرة،بضرورة عقد المجلس الوطني غير 

 صدى من القيادة المتنفذة". الدعوة أيالفلسطينية، ولم تلق هذه 
وشدد مزهر على ان الجبهة ستكون عند ثقة الجماهير الفلسطينية في مواجهة محاوالت الهيمنة على 

 ".كل ما شأنه مراجعة هذه القرارات المتنفذة وستتخذ"التحرير منظمة 
قال مزهر ان "الجبهة الشعبية توجه نداء عاجل لعقد  الراهنة،وفي خطوة لتحاوز االزمة الفلسطينية 

القيادي المؤقت لمنظمة التحرير للخروج من االزمة والعمل على تنفيذ اتفاق القاهرة واتمام  اإلطار
 سطيني".الى جانب اجراء مراجعة شاملة لمسيرة العمل الوطني الفل الوطنية،المصالحة 

وطالب عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤول فرعها في قطاع غزة بالدعوة الى اجراء انتخابات 
وتشكيل حكومة  انتخابات،للمجلس الوطني وفق التمثيل النسبي الكامل، والتوافق حيثما ال يمكن اجراء 

هذه الفرصة وذلك في مدة ال تتجاوز ستة شهور"، مشددا على ضرورة عدم اضاعة  وطنية،وحدة 
وقال مزهر "نطالب حركة حماس ان تغلب المصلحة الوطنية العليا الراهن. النقاد الوضع الفلسطينية 

 حتى للمصالحة،على أي مفاوضات بشأن اتفاق تهدئة مع اسرائيل، والعمل على تنفيذ اتفاق القاهرة 
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 للقضية الفلسطينية". مصر ستبقى "الحصن المنيع أنعلى  مؤكدا   "،نخرج من هذا النفق المظلم 
 30/8/2015وكالة سما اإلخبارية، 

 
 حماس: اختطاف أجهزة أمن السلطة للقيادي وجيه أبو عيدة وزوجته تجاوز لكل الخطوط الحمراء .9

إن اختطاف أجهزة أمن سلطة  صرح األستاذ فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس؛ بما يأتي:
وجته أم العبد تعد خطير على قيادات الحركة وعوائلهم عباس للقيادي في حماس وجيه أبو عيدة وز 

وحرمات بيوتهم، وتجاوز لكل الخطوط الحمراء، واستهداف ممنهج لعناوين ورموز الشعب الفلسطيني 
والمدافعين عنه، يتحمل مسؤوليته وتبعاته كاملة محمود عباس شخصيا  ورئيس وزرائه رامي الحمد 

يب المجاهدين واالعتداء على أهلنا في الضفة الغربية؛ وعليه هللا وكل من يشارك في اختطاف وتعذ
المطلوب إطالق سراحه وسراح زوجته وكل المختطفين السياسيين من سجون عباس وسجون رامي 
الحمد هللا فورا ، ووقف كل هذه السياسات الفاشية التي يمارسها عباس وحكومته بحق شعبنا 

 ومناضليه ورموزه.
 30/8/2015 غزة،-حماسموقع حركة 

 
 أمر غير مبرر"األونروا" حماس: استمرار التقليص في خدمات  .11

الناطق باسم حركة حماس، إن تأكيدات المفوض العام وكالة غوث وتشغيل  ،قال سامي أبو زهري
الالجئين "األونروا" بأن األزمة المالية للوكالة قد انتهت تجعل استمرار قرارات التقليص في الخدمات 

ودعا أبو زهري في تصريح صحفي، المفوض العام لألونروا بيير كرينبول  مرا  غير مبرر.التعليمية أ
 للتراجع عن هذه القرارات التي تضر بطلبة وموظفي الوكالة.

 29/8/2015، فلسطين أون الين
 

 "األونروا"الحقوق ورفض تقليصات  بانتزاعلهم الحق ": الالجئين الفلسطينيين "قراطيةو الديم الجبهة" .11
قراطية لتحرير فلسطين عبدهللا كامل، بعد لقاء الفصائل و كد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمأ

لهم "الفلسطينية واللجان الشعبية وفعاليات، مع المفوض العام لألونروا، ان الالجئين الفلسطينيين 
من شأنه المس  اتخاذ اي إجراء"، وحّذر إدارة األونروا من "الحقوق ورفض التقليصات بانتزاعالحق 

التراجع عن قراره الظالم بفرض إجازة قسرية على "، وطالب المفوض العام بـ"بالخدمات المقدمة
 ."الموظفين دون إبداء األسباب
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ودعا الى "وقف كل أشكال الفساد، واعادة النظر في عدد الموظفين الدوليين، الستهالكهم قسما كبيرا 
تحمل المسؤولية كاملة وتوفير األموال الالزمة "مانحة بـ. وطالب الدول ال"من موازنة األونروا

 ."للفلسطينيين النازحين من مخيمات سوريا الى لبنان
 30/8/2015المستقبل، بيروت، 

 
 عمله في نفق للمقاومة خاللعناصرها  أحداستشهاد "القسام" تعلن عن  .12

كتائب الوقالت  نفق للمقاومة.عمله في  خاللد القسامي أنور الغلبان اهتشعن اكتائب القسام  أعلنت
عاما ( من مسجد "معن بن  24) أنور فرج الغلبان "الشهيد القسامي المجاهدإن: في بيانها العسكري 

م أثناء عمله في أحد 29/08/2015زايد" في خانيونس، انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت الموافق 
تخاذل أو تقاعس، بل نذر نفسه هلل مجاهدا  حتى أنفاق المقاومة، ليغادر دنيانا وما غّير أو بّدل وال 

 لقي هللا على ذلك، نحسبه من الشهداء وهللا حسيبه وال نزكيه على هللا".
 29/8/2015، فلسطين أون الين

 

 "فتح" تؤكد دعمها للحملة الشعبية لوحدة الوطن ورفض الدولة المؤقتة .13
لشعبية لوحدة الوطن ورفض الدولة أكدت حركة فتح دعمها لجهود الحملة ا :وكاالت-رام هللا 

وأشاد المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي، في تصريح  المؤقتة، مشيدة بجهود القائمين عليها.
صحفي، أمس، بجهود القائمين على هذه الحملة الشعبية الوطنية المهمة الهادفة إلى تكريس وحدة 

سقاط المؤامرة على المشروع الوطني ا  لفلسطيني.األرض والوطن، وا 
وأثنى القواسمي على تواصل القائمين على الحملة مع شرائح المجتمع كافة، والقطاعات على مختلف 
مستوياتها، واإلعالن الرسمي عن موقف جموع الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه المؤكد على وحدة 

، 1967ن عام التمثيل واألرض والمصير، وقيام الدولة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيرا
 ومواجهة المؤامرة التي تسعى إسرائيل إلى تمريرها لتصفية القضية الفلسطينية.

 30/8/2015الغد، عمان، 
 

 فلسطينيين من سيناء أربعلسلطة بـ"التواطؤ" في خطف األحرار" تتهم احركة " .14
ن فلسطينيين اّتهمت حركة "األحرار" السلطة الفلسطينية بضلوعها في واقعة اختطاف أربعة شبا: غزة

وقال األمين العام لحركة "األحرار" الفلسطينية خالد أبو هالل "إن صمت  في مصر قبل عشرة أيام.
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السلطة ورئيسها وسفارتها في القاهرة على جريمة اختطاف الشباب األربعة من قطاع غزة، أمر 
 مريب ويشير إلى التواطؤ المباشر بعملية الخطف"، على حد قوله.

، "أن وثيقة مسربة مرسلة 29/8يوم السبت  ن صحفي تلقت "قدس برس" نسخة عنهوأوضح في بيا
إلى مكتب مدير جهاز "المخابرات العامة" التابع للسلطة اللواء ماجد فرج، تثبت تورطه بهذه الجريمة 

 وبعلمه بها وبتزويده بالمعلومات الخاصة بالمختطفين األربعة وبتوقيت سفرهم وتحركهم الكامل".
ن أبو هالل "صمت رئيس السلطة محمود عباس على عملية اختطاف الشبان الفلسطينيين، واستهج

في حين أنه خرج يستنكر اختطاف ثالثة مستوطنين يهود في الضفة، وكذلك نّدد باالعتداء على 
 رجال أمن صحيفة فرنسية أعتدت على شخص الرسول محمد برسوم كاريكاتورية، وهذا ما يثبت ال

 نكره لمعاناة شعبه بكافة أطيافهم وفئاتهم"، وفق البيان.وطنية عباس وت
ودعا أبو هالل السلطات المصرية لإلفراج عن الشباب األربعة المختطفين، محمال إياها مسؤولية أمنهم 

وأضاف "شعبنا بحاجة لمصر وجيشها لتشارك في معركة التحرير واالنتصار على  وسالمتهم الكاملة.
ليس اعتقال أبناء شعبنا من الطالب والمرضى والتنكر لذلك بعد كل الدالئل التي أعداء األمة الصهاينة و 

تشير إلى علم ومعرفة السلطات المصرية بالحادث من تحرك الحافلة وتزويد الخاطفين بأسماء ال يعلمها 
ل إلى سلطات المعبر المصري وعدم مرافقة موفد السفارة مع الحافلة وكذلك الشهود الذين شاهدوا نزو 

 أفراد من الجيش من مدرعة وهم من قاموا باختطاف الشباب بعد النداء عليهم بأسمائهم".
 30/8/2015،قدس برس

 
 الضيف حي ويسيطر على القسامو  ..سامي ترجمان: حماس تملك جيشًا منظماً  .15

 قائد المنطقة الجنوبية في جيش االحتالل اإلسرائيلي سامي ترجمان إن القائد المحتلة: قالالقدس 
من مرة آخرها في العدوان  أكثراغتياله  "إسرائيل"الذي حاولت  ،العام لكتائب القسام محمد الضيف

خير، قاد الحرب في غزة العام الماضي، مشيرا  إلى استمرار سيطرته على الكتائب حتى اليوم في األ
 إشارة إلى نجاته من محاولة التصفية.

تي تحفرها حماس على حدود القطاع هو األخطر على وقال ترجمان إن تهديد األنفاق الهجومية ال
ورفض ترجمان خالل مقابلة تلفزيونية أجرتها معه القناة العبرية األولى الليلة  جيشه ومستوطنيه.

الماضية تأكيد اجتياز بعض األنفاق للحدود مع الكيان، مكتفيا  بالقول انه لن يقدم خدمة مجانية 
وقال إن أحد أهم تحديات جيشه تتمثل في التمكن من  خصوص.لحماس واإلدالء بتصريحات بهذا ال

سحب هذه األداة "األنفاق" من يد حماس مشيرا  إلى تقدم الجيش خطوات بهذا االتجاه منذ انتهاء 
 العدوان األخير صيف العام الماضي.
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سوق نه يعرف غزة منذ أن كان صغيرا  بسنوات السبعينات وكانت تصحبه والدته في جولة تأوأضاف 
 نه يعرفها جيدا  من الداخل".ا  داخل القطاع. وقال: "إن غزة اليوم مختلفة تماما  و 

ولم يستبعد ترجمان الذي سينهي مهام منصبه الشهر القادم أن يوصي الجيش بإخالء عدد من 
ن هكذا سيناريو ال يدعو للفزع فقد سبق إمستوطنات الغالف حال اندالع مواجهة جديدة، قائال  

 ن أخلى الكثير من التجمعات السكنية خالل الحروب.للجيش وأ
وحول الغارات الجوية التي قال الجيش إنها استهدفت القائد العام لكتائب القسام خالل العدوان. قال 
ترجمان: "إن محمد الضيف كان يتمتع بسيطرة على الكتائب قبل الحرب وخالل الحرب وأيضا  بعد 

من نوعه على لسان ضابط رفيع يقر فيه صراحة  بنجاة  الحرب"، وذلك في اعتراف هو األول
 الضيف.

وقال إن حركة حماس تملك جيشا  منظما  في القطاع يضم آالف المقاتلين موزعين على عدد من 
األلوية، وأنه اعد ملفا  ضخما  لخلفه "ايال زمير" وفيه وجه وشكل الحرب القادمة مع حماس والتي 

 سيتركز جلها تحت األرض.
 30/8/2015ة سما اإلخبارية، وكال

 
 تعترف بعجزها عن تنفيذ عمليات خنجرية في غزة "إسرائيل" :موقع "واال" .16

كشف جيش االحتالل النقاب عن أنه يعاني من نقص في المعلومات االستخبارية  :القدس المحتلة
ع تقوم بها في كل ما يتعلق بقطاع غزة، ما يجعله عاجزا عن تنفيذ عمليات "خنجرية" في عمق القطا

ال" اإلخباري صباح السبت، عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها، إنه اونقل موقع "و  وحدات خاصة.
وانسحاب الجيش اإلسرائيلي من القطاع، فقد تقلصت قدرة  2005منذ تطبيق خطة فك االرتباط" عام 
 إسرائيل على تجنيد مصادر بشرية.

ضلة االستخبارية إلسرائيل في قطاع غزة؛ يتمثل في ونوه الموقع إلى أن أكثر ما يدلل على المع
عجز الجيش اإلسرائيلي عن توفير المعلومات التي تقود إلى الجندي "جلعاد شاليط"، الذي اختطفته 

 حركة حماس وظل في أسرها أكثر من خمس سنوات.
ليات من شن عم "إسرائيل"وأوضح الموقع أن نقص المعلومات االستخبارية أفضى إلى عدم تمكن 

 خاصة خلف الحدود، كما يحدث حاليا في كل من سوريا ولبنان.
" 13وأوضح الموقع أنه خالل الحرب األخيرة، حاولت وحدة الكوماندوز البحرية اإلسرائيلية "القوة 

مفاجأة موقع لحركة حماس في شمال القطاع، لكنها فوجئت من اكتشافها بواسطة عناصر الحركة 
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راسة، ففتحوا عليها النار، ما اضطرها لالنسحاب، معتبرا أن ما حدث يعد الذين يقومون بأعمال الح
 فشال مدويا للجيش اإلسرائيلي.

وأشار الموقع إلى أن رئيس هيئة أركان الجيش السابق بني غانز، قد ألمح إلى أن تنفيذ عمليات 
 خاصة في قلب قطاع غزة غير ممكن، بسبب طابع المنطقة واستعدادات حركة حماس.

 30/8/2015الة سما اإلخبارية، وك
 

 "داعشتنظيم "نتنياهو: تهديد إيران أخطر من  .17
بنيامين نتنياهو أن مليارات الدوالرات التي ستحصل  يةسرائيلاإلحكومة الاعتبر رئيس : ووكاالت

عليها إيران لدى رفع العقوبات عنها بموجب االتفاق النووي، سيتيح لها تمويل اإلرهاب في كل 
قبيل اجتماعه مع رئيس الوزراء اإليطالي ماتيو رينزي أمس السبت: "ستحصل إيران  ،وقال مكان.

على مئات المليارات من الدوالرات بفضل رفع العقوبات واالستثمارات لتمويل سياستها العدوانية في 
 الشرق األوسط وشمال افريقيا وما يليهما".

لكني اعتقد أن هناك … بت انتباه العالموأضاف: "إن وحشية تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( جذ
وتحديدا استمرار برنامجها  اإلسالميةتهديدا أخطر بكثير تحدثه دولة إسالمية أخرى، إنها دولة إيران 

في إيران لكن االتفاق النووي بين القوى  مدنيا   نوويا   ال تعارض برنامجا   "إسرائيل"وتابع أن  النووي".
يران يتيح لطهران " االحتفاظ وتوسيع بنية تحتية هائلة ما من حاجة إليها بتاتا ألهداف نووية الكبرى وا 

 نووية"، بحسب قوله. أسلحةمدنية لكنها ضرورية تماما إلنتاج 
 30/8/2015، 48عرب 

 
 ـاجية على تحويل "بيت البركة" إلى بؤرة استيطانيةجتظاهرة احت معخليل: االحتالل يقلا .18

قوات االحتالل قمعـت، أمـس، تظـاهرة احتجاجيـة  ، أنالخليل، من 30/8/2015 ،األيام، رام هللانشرت 
علــى خطــة لتحويــل "مستشــفى بيــت البركــة" قــرب مخــيم العــروب )شــمال الخليــل( إلــى بــؤرة اســتيطانية، 

 وذلك بمنعها المشاركين من الوصول إلى المستشفى وا عالن المنطقة "عسكرية مغلقة".
ـــي ابتـــدأت بمســـيرة شـــا رك فيهـــا العشـــرات مـــن نشـــطاء لجـــان مقاومـــة االســـتيطان وكانـــت التظـــاهرة الت

ومتضامنون أجانب، إلى جانب رئيس أساقفة سبسطية واألراضي المقدسة للـروم األرثـوذكس المطـران 
عطـــا هللا حنـــا، وراعـــي كنيســـة البركـــة المشـــيخية فـــي فلســـطين القـــس جـــورج عـــوض، وعضـــو المجلـــس 

أســامة القواســمي ومنســق هيئــة المتابعــة للمقاومــة  التشــريعي فــايز الّســقا، والمتحــدث باســم حركــة فــتح
الشــعبية نعــيم مــرار، شــملت رفــع األعــالم الفلســطينية وشــعارات مناهضــة لالحــتالل واالســتيطان، بينهــا 
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شــــعارات تطالــــب البنــــوك الدوليــــة بعــــدم التعامــــل مــــع البنــــوك اإلســــرائيلية الداعمــــة لعمليــــات التوســـــع 
 االستيطانية في األراضي الفلسطينية. 

الخليـــل( مـــن  –ومنعـــت قـــوة مـــن جـــيش االحـــتالل المشـــاركين بالمســـيرة فـــي الشـــارع الـــرئيس )القـــدس 
ــــة المنطقــــة عســــكرية مغلقــــة، فيمــــا هــــددت باعتقــــال عــــدد مــــن  ــــراب مــــن مبنــــى المستشــــفى معلن االقت

 المشاركين، بينهم منسق اللجان الشعبية لمقاومة االستيطان في جنوب الضفة يونس عرار.
خـالل االحتجـاج  ،األب عطـا هللا حنـا قـال ، أنرام هللا، مـن 30/8/2015 ،، بيروتالمستقبلوأضافت 

"نقــول لالحــتالل لــن نرضــل لألمــر الواقــع الــذي يريــده، االحــتالل يســعى لالســتيالء علــى بيــت البركــة، 
ــــر عــــن رفضــــنا واســــتنكارنا لهــــذه  ــــره مــــن المؤسســــات المســــيحية واإلســــالمية، وســــنبقى نعب ــــى غي وعل

اف "نحن شعب حي هذه أرضنا، لسنا ضـيوفا عنـد أحـد فـي فلسـطين، هـذه أرضـنا، وأض الممارسات".
 ووطننا هنا، تاريخنا وهويتنا، ولن نتنازل عن حبة تراب واحدة".

 
 ويمنع تنقل اآلالف شرق القدس يغلق شارعاً  االحتالل .19

بت أفـــادت مصـــادر فلســـطينية، بـــأن ســـلطات االحـــتالل اإلســـرائيلي عمـــدت يـــوم الســـ :القـــدس المحتلـــة
، إلى إغالق شارع رئيسي شرق مدينـة القـدس المحتلـة بالمكعبـات اإلسـمنتية والـتالل الترابيـة، مـا 29/8

أســفر عــن منــع آالف المــواطنين مــن مغــادرة قــراهم أو العــودة إليهــا دون عوائــق، بذريعــة أنهــم "يخّلــون 
إلسـرائيلي أغلـق شـارع وقال "المركز اإلعالمي لشؤون القـدس واألقصـى" إن االحـتالل ا باألمن العام".

آالف مقدسـي  3"سلمان الفارسي" في قرية الطور شـرقي القـدس المحتلـة بالمكعبـات اإلسـمنتية، مانعـا 
يســكنون فــي ذلــك الشــارع مــن الوصــول إلــى بيــوتهم بســهولة، معــدا عــن احتجــاز العديــد مــن ســيارات 

 المواطنين ومنعهم من إدخالها إلى مناطق سكناهم.
 29/8/2015قدس برس، 

 
 يهاجمون قرية ياسوف جنوب نابلس مستوطنون .21

غــالق الشــارع الــرئيس 29/8أقــدم مســتوطنون يهــود، مســاء يــوم الســبت  :نــابلس ، علــى إقامــة حــاجز وا 
المؤدي إلى قرية ياسوف قضاء نابلس شمال الضفة الغربية المحتلـة، ومضـايقة المركبـات الفلسـطينية 

وف خـــالل حـــديث مـــع "قـــدس بـــرس"، أن قـــوة وأوضـــح رئـــيس مجلـــس قـــروي ياســـ المـــارة مـــن المنطقـــة.
عسكرية إسرائيلية وصلت إلى المكان وقامت بتأمين الحمايـة لمجموعـة مـن مسـتوطني "تفـوح" المقامـة 
 على أراضي الفلسطينيين جنوب نابلس، حيث قام هؤالء بقطع الطريق على المركبات الفلسطينية في
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 رة.الشارع الرئيس المؤدي إلى القرية ورشقها بالحجا 
 29/8/2015قدس برس، 

 
 واالعتداء على مشاركين في إحياء ذكرى استشهاد ناجي العلي فلسطينيين خمسة اعتقال .21

شـبان، أثنـاء مشـاركتهم فـي فعاليـة  5، مسـاء يـوم السـبت، اإلسـرائيليةاعتقلـت الشـرطة  :وفـا –الناصرة 
 قرية الشجرة.إلحياء ذكرى استشهاد الفنان الفلسطيني ناجي العلي في مسقط رأسه في 

وهاجم عشرات المستوطنين من اليمين المتطرف النشطاء الفلسطينيين المشـاركين فـي إحيـاء الـذكرى، 
 فيما اعتدت عليهم الشرطة واعتقلت الشبان.

 30/8/2015 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 بحرية االحتالل تهاجم مراكب الصيادين قبالة بيت الهيا .22
يـــة االحـــتالل، أمـــس، نيـــران أســـلحتها باتجـــاه قـــوارب الصـــيادين فـــي خليـــل الشـــيل: فتحـــت بحر  -غـــزة 

وقــــال شــــهود عيــــان لـــــ"األيام"، إن زورقــــين  منطقتــــي "الســــودانية" و"الواحــــة" قبالــــة بيــــت الهيــــا، أمــــس.
إسرائيليين اقتربا مـن مراكـب الصـيادين فـي منطقـة السـودانية وأطلقـوا األعيـرة الناريـة الثقيلـة باتجاههـا، 

ن للهــرب. وأكــد الشــهود أن أيــا  مــن الصــيادين لــم ي صــب بجــروح جــراء إطــالق النــار، مــا دفــع الصــيادي
لكـــنهم أبلغـــوا عـــن تلـــف فـــي مـــراكبهم. وفـــي وقـــت الحـــق أبلـــ  صـــيادون آخـــرون عـــن تعـــرض قـــواربهم 

وأوضحوا: أن الزوارق اإلسرائيلية أطلقت النار بشـكل  إلطالق نار في منطقة "الواحة" في بيت الهيا.
مــن جهــة أخــرى، شــهدت المنطقــة  خمســة مراكــب، دون اإلبــالق عــن وقــوع إصــابات. متقطــع باتجــاه

 الحدودية شمال بلدة بيت الهيا، إطالق نار من قبل قوات االحتالل، أمس.
 30/8/2015 ،األيام، رام هللا

 
 فلسطينيين بنابلس أربعة إصابة .23

ن مواجهـــات انـــدلعت بـــين قالـــت مصـــادر أمنيـــة فلســـطينية إ وكـــاالت:ال"الخلـــيج"،  - فلســـطين المحتلـــة
فلســطينيين وقــوات االحــتالل التــي اقتحمــت قريــة تــل فــي نــابلس، وســط إطــالق األعيــرة الناريــة والغــاز 
المسيل للدموع، األمر الـذي أدى إلـى إصـابة خمسـة فلسـطينيين بالرصـاص المطـاطي، وتعـرض عـدد 

ز ســيارة اإلســعاف علــى آخــر لحــاالت اختنــاق بالغــاز، وأشــارت إلــى أن قــوات االحــتالل قامــت باحتجــا
 مدخل القرية قبل السماح لها بالدخول.

 30/8/2015 ،الخليج، الشارقة
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 بالجزيرة من السفر تمنع صحفياً  "إسرائيل" .24

منعــت ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي مراســل الجزيــرة نــت الصــحفي عــوض الرجــوب مــن الســفر عبــر 
 ان ومنها إلى قطر في مهمة عمل.جسر الملك حسين إلى عمّ 

بعد سـاعات مـن االنتظـار، أمـرت السـلطات اإلسـرائيلية الزميـل الرجـوب بـالعودة ومراجعـة المخـابرات و 
 اإلسرائيلية بذريعة أنه ممنوع أمنيا.

 28/8/2015 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 بانتظار قرار االحتالل لمغادرة مستشفى "برزيالي" عالن .25
ـــد األســـير الفلســـطيني محمـــد عـــالن، إن نج :نـــابلس ـــال وال ـــى قـــرار سياســـي ق ـــه ينتظـــر الحصـــول عل ل

 إسرائيلي للسماح بمغادرته مستشفى "برزيالي" واستكمال العالج في إحدى المستشفيات الفلسطينية.
، أن محـامي نجلـه تقـدم 29/8وأوضح نصر الـدين عـالن خـالل حـديث مـع "قـدس بـرس"، يـوم السـبت 

شـفى "النجـاح" الفلسـطيني فـي مدينـة بطلب لنيابة االحتالل للحصول على موافقتها على نقـل إلـى مست
 نابلس، الستكمال عملية العالج الالزمة عقب قيامه بتعليق إضرابه عن الطعام دام أكثر من شهرين.
وأضاف أن مدير مستشفى "برزيالي" حيث يقبـع األسـير عـالن حاليـا، أبلغـه بعـدم ممانعتـه علـى نقلـه 

 االحتالل بهذا الشأن، كما قال. إلى مستشفى آخر، بشرط الحصول على موافقة من سلطات
 29/8/2015قدس برس، 

 
 جراء اعتداءات االحتالل خالل أسبوع فلسطينياً  54إصابة : "أوتشا" .26

المــدنيين  دّ اتهــم تقريــر أممــي، ســلطات االحــتالل اإلســرائيلية بتصــعيد انتهاكاتهــا ضــ :القــدس المحتلــة
قال مكتب األمم المتحّدة لتنسيق الشؤون و  الفلسطينيين في األراضي المحتلة خالل األسبوع الماضي.

اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا" في تقرير تلقت "قدس برس" نسخة عنه يوم السبت 
أطفـال، جرحـوا برصـاص جـيش االحـتالل خـالل اشـتباكات  8من بيـنهم  فلسطينيا   مدنيا   54، إن 29/8

 متفرقة في أنحاء الضفة الغربية.
مواطنـا فلسـطينيا مـن قبـل القـوات اإلسـرائيلية،  98شا"، أن األسبوع الماضـي شـهد اعتقـال وأضاف "أوت

وفي ملف اعتداءات المستوطنين، أوضح التقرير أن الفلسطينيين تعّرضوا لما  من قطاع غزة. 3بينهم 
وذكــر  هجمــات نّفهــا مســتوطنون متطرفــون ضــّدهم وضــد ممتلكــاتهم خــالل الفتــرة ذاتهــا. 5ال يقــل عــن 

ــــى دخــــول المصــــلين ا ــــى المســــجد  الفلســــطينيينلتقريــــر، أن قــــوات االحــــتالل واصــــلت التضــــييق عل إل
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األقصى، فيما سّهلت اقتحامه من قبل جموع المستوطنين المتطرفين، كما حرمت عشرات الطلبـة مـن 
 500دخــول حــرم المســجد األقصــى لاللتحــاق بالمــدارس الشــرعية التــي يبلــ  عــدد طالبهــا مــا يزيــد عــن 

ــق "أوتشــا" فــي تقريــره، قيــام قــوات االحــتالل بهــدم  طالــب. مبنــى فلســطينيا فــي الضــفة الغربيــة  42ووّث
 54وشـرقي القـدس المحتلــة بحجـة عـدم حصــولها علـى تــراخيص بنـاء إسـرائيلية، مّمــا أّدى إلـى تهجيــر 

 فلسطيني آخر. 100طفال، وتضرر  33فلسطينيا، من بينهم 
 29/8/2015قدس برس، 

 
 أسرى فلسطينيين يهددون بتصعيد إضرابهم ةخمس :هيئة األسرى .27

قالــت "هيئــة شــؤون األســرى والمحــررين" فــي رام هللا، إن خمســة أســرى فلســطينيين فــي ســجن  :رام هللا
علـى  "النقب" الصحراوي، يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، لليوم التاسع على التوالي، احتجاجا  

ان صــحفي تلّقــت "قــدس بــرس" نســخة عنــه، يــوم الســبت وأوضــحت الهيئــة، فــي بيــ اعتقــالهم اإلداري.
ــوا إدارة ســجون االحــتالل، حتــى األول مــن شــهر أيلــول29/8 ســبتمبر  /، أن "األســرى المضــربين أمهل

 عن شرب السوائل". ، وبعد ذلك سيتوقفون نهائيا  اإلداريالمقبل، للرد على مطالبهم بإنهاء االعتقال 
 29/8/2015قدس برس، 

 
 األوضاع الكارثية بغزة تنذر بحرب جديدة :الدولية األزمات مجموعة .28

إنســانية قاســية فــي ظــل الحصــار المتواصــل منــذ ســنوات  يعــاني أهــالي غــزة ظروفــا  : غارديــان، الجزيــرة
صــابة اعالف مــنهم وتــركتهم يعيشـــون  وجــراء الحــروب اإلســرائيلية المــدمرة التــي أســفرت عــن مقتــل وا 

 أوضاعا كارثية.
عن أنه لم يطرأ الكثير من أجـل  -ومقرها بروكسل-مجموعة األزمات الدولية وقد كشف تقرير أعدته 

تحســين الظــروف المأســاوية الكارثيــة التــي يعانيهــا أهــالي غــزة منــذ الحــرب اإلســرائيلية العــام الماضــي، 
وأشارت صحيفة ذي غارديـان البريطانيـة  وحذر من أن استمرار معاناة أهالي غزة ينذر بحرب جديدة.

تقرير سلط الضوء على العديد من القضـايا واألوضـاع القاسـية والصـعبة التـي يعيشـها أهـالي إلى أن ال
غـــزة، ومـــن بينهـــا تـــدهور اقتصـــاد غـــزة وعـــدم تمكـــن معظـــم األهـــالي مـــن الســـفر إلـــى الخـــارج فـــي ظـــل 

 الحصار اإلسرائيلي المتواصل، األمر الذي زاد األوضاع المعيشية سوءا.
يان الحيــاة ألهــالي غــزة المتمثــل باألنفــاق، ممــا أدى إلــى تفــاقم وأضــاف التقريــر أن مصــر نســفت شــر 

األوضاع البائسة أصال بشكل متزايد، وأوضح أنه على الرغم مـن قيـام حكومـة الـرئيس المصـري عبـد 
من جماعة  لها وجزءا   الفتاح السيسي بنسف األنفاق فإن السلطات المصرية تعتبر حركة حماس عدوا  
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 .2013رة فـــي مصـــر منـــذ اإلطاحـــة بـــالرئيس المصـــري محمـــد مرســـي فـــي اإلخـــوان المســـلمين المحظـــو 
لـى عـدم وجـود فرصـة تلـوح فـي األفـق  وأشارت الصحيفة إلى االنقسامات الداخلية بين الفلسـطينيين، وا 

وعــة األزمــات للمصــالحة، ممــا يبقــي الوضــع الكــارثي الــراهن فــي غــزة علــى حالــه، وأوضــح تقريــر مجم
وأوضـح أن أكثـر  .1967الدولية أن األوضاع بغزة هي األسوأ منذ االحـتالل اإلسـرائيلي لفلسـطين فـي 

من مئة ألف من أهالي غزة ال يزالون بال مأوى منذ دمر القصـف اإلسـرائيلي منـازلهم العـام الماضـي، 
ال آخـذ باالرتفـاع، باإلضـافة وأن غزة تعاني معدل البطالة األعلى في العالم، وأن معدل وفيـات األطفـ

 إلى مشاكل أخرى غيرها.
 29/8/2015 ،نت، الدوحة.الجزيرة

 
 ونروا" في غزة "معطلة" لليوم السادس على التوالياأل مدارس " .29

ونروا في غزة، أمس، ولليوم السـادس علـى التـوالي، عـن األامتنع طالب وطالبات مدارس وكالة  غزة:
وة "المجلـس المركـزي ألوليـاء أمـور الطلبـة"، احتجاجـا  علـى قـرارات التوجه إلى مدارسهم، استجابة لـدع

الوكالـــة األمميـــة المتعلقـــة بزيـــادة عـــدد الطلبـــة فـــي الغـــرف الصـــفية، واإلجـــازة االســـتثنائية بـــدون راتـــب 
 للموظفين والمدرسين.

وقال عضو المجلس المركـزي ألوليـاء األمـور رشـدي رسـتم إن المجلـس قـرر مواصـلة تعطيـل الدراسـة 
ونــروا" فــي قطــاع غــزة حتــى غــدا  )االثنــين(، واالســتمرار باعتصــام الطلبــة فــي األفــي جميــع مــدارس "

 ساحات المدارس رفضا  لتعديل الوكالة التشكيل المدرسي وزيادة عدد الطالب في الفصل الواحد.
في وأعلن رستم في تصريحات صحفية أن المجلس المركزي سيعقد اجتماعا  للبت في خطواته المقبلة 

ونــروا" لمطالبــه بــالتراجع عــن تعــديل التشــكيل المدرســي وعــدم زيــادة عــدد األحــال عــدم اســتجابة إدارة "
 الطالب في الفصل الواحد.

 30/8/2015 ،الخليج، الشارقة
 

 الفلسطينيات يواجهن جنود االحتالل دفاعًا عن أشبالهن من االعتقال .31
ي إســرائيلي علــى الطفــل الفلســطيني محمــد تحــّول مشــهد انقضــاض جنــد :األناضــولوكالــة  –رام هللا 

عامــا(، العتقالــه فــي مســيرة بلــدة "النبــي صــالح" األســبوعية غربــي رام هللا، الجمعــة، إلــى 12التميمــي )
 معركة بكل تفاصيلها، بطلها سيدات وأطفال عزل، في مواجهة جندي مدجج باألسلحة.
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ع قوتــه عــن آخرهــا، لــيجلس فوقــه، كــاميرا التقطــت المشــهد، حينمــا انقــض جنــدي علــى الطفــل، واســتجم
مسددا  له لكمات عديدة، رغم أن الطفـل مصـاب بكسـر فـي يـده اليمنـى، تـاله مشـهد انقضـاض النسـاء 

 واألطفال على الجندي لتخليص الطفل التميمي من الجندي.
يسرد الطفل التميمي، "شعرت أنه ال يريد فقط اعتقالي، بل يريد أن يقتلني، كان يضغط علـى جسـدي 

ل قوة، وأنا فوق الصـخور، حاولـت اإلفـالت منـه دون جـدوى"، ثـم يتنهـد ويضـيف "نجـوت بمسـاعدة بك
والدتي وشقيقتي، ونساء الحي"، وشّدد قائال  "لن يثنيني ذلك، سأظل أشارك فـي المسـيرات األسـبوعية، 

، بكـل ويؤكد التميمي "هـذه األرض أرضـنا سـندافع عنهـا بـالحجر حتى نحرر بلدنا من هذا االحتالل".
 ما يمكننا به، بالمقاطعة للمنتجات اإلسرائيلية، بـ.....".

 30/8/2015 ،الرأي، عم ان
 

 االستيطان ضد   األسبوعيةالتمويه العتقال ناشطين خالل التظاهرات  إلىالجيش اإلسرائيلي يلجأ  .31
مويه الجيش اإلسرائيلي استخدم الت إنقال شهود ومصورون صحافيون .(: ب.ف.أ) –الضفة الغربية 

االستيطان في قرية النبي صالح شمال رام هللا  العتقال ناشطين فلسطينيين يتظاهرون كل أسبوع ضدّ 
، وغطــوا األرضمــن الجــيش اإلســرائيلي بلبــاس مشــابه للــون  أفــرادوتــوّزع  فــي الضــفة الغربيــة المحتلــة.

التـي تشـهد مواجهـات قـرب المنطقـة  األشـجاروجوههم بأقنعة بلون األرض البني الفاتح، واسـتلقوا بـين 
الجــيش المتخفــون المتظــاهرين الــذين كــانوا مشــغولين بإلقــاء حجــارة علــى  أفــرادوفاجــأ  كــل يــوم جمعــة.

الجنود المتمركزين في المنطقة بلباسهم المعروف، واعتقلوا عددا  منهم في حين دار عراك باأليدي مع 
التــي يســتخدم فيهــا  األولــىالمــرة  ناشــطين. وقــال الناشــط بســام التميمــي مــن قريــة النبــي صــالح: "هــذه

 ".األسلوبالحيش هذا 
 30/8/2015 ،الحياة، لندن

 
 عودة الحركة إلى عين الحلوةو انسحاب المسلحين من الشوارع  .32

يسود الهدوء النسبي مخيم عين الحلوة بعدما جرى إزالة الدشم والمتاريس من الشارعين الفوقاني  بيروت:
منطقة الطوارئ حيث معقل المجموعات المتشددة ونشر القوة األمنيـة والتحتاني حيث مراكز حركة فتح و 

المشــتركة فـــي منطقــة بســـتان القـــدس، قــرب ســـنترال البـــراق، مــرورا  بمنطقتـــي عكبـــرا وطيطبــا، تزامنـــا  مـــع 
انسحاب المسلحين من الشوارع واألزقة ولم يسجل أي خرق لوقف إطالق النار، لكن األمر لم يخـل مـن 

 ة طوال الليل. وبدأت أمس، الحركة تدب في شوارع المخيم، وعادت الكثير من استنفارات متبادل
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 العائالت إلى منازلها في المخيم بعدما نزحت إلى مدينة صيدا ومنطقتها أثناء االشتباكات األخيرة.
 30/8/2015 ،الخليج، الشارقة

 
 لجائزة األوسكار 88ة الـل فلسطين في الدور يمثت" ل18رشح فيلم "المطلوبون الـ توزارة الثقافة  .33

ـــــت صـــــادق -رام هللا  " للمخـــــرجين 18رشـــــحت وزارة الثقافـــــة الفلســـــطينية فـــــيلم "المطلوبـــــون الــــــ : ميرف
 88الفلسطيني عامر الشوملي والكندي بول كوان، ليمثل فلسطين عن فئة الفيلم األجنبـي فـي الـدورة الــ

 لجائزة األوسكار العام القادم.
" من بين عدة أفالم فلسطينية روائية طويلـة أنتجـت فـي العـام األخيـر، وهـي 18واختير "المطلوبون الـ 

"ديجراديــه" للشــقيقين محمــد وأحمــد أبــو ناصــر الــذي عــرض فــي افتتــاح مهرجــان كــان، و"حــب وســرقة 
ليلــة" لمــي مصــري  3000وأشـياء أخــرى" لمؤيــد عليــان الــذي عــرض فــي افتتــاح مهرجــان بــرلين، وفــيلم "

 مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في سبتمبر/أيلول المقبل.الذي سيعرض في افتتاح 
ويحكي الفيلم المرشح تجربة العصيان المدني ألهالي مدينة بيـت سـاحور الفلسـطينية أثنـاء االنتفاضـة 

ـــى ) (، حـــين قـــرر األهـــالي مقاطعـــة المنتجـــات اإلســـرائيلية ورفضـــوا دفـــع الضـــرائب 1993-1987األول
وفـي الفـيلم، الـذي يتحـدث  مهمتها إقامـة البـدائل االقتصـادية والتعليميـة. لالحتالل وشكلوا لجانا شعبية

فيــه أصــحاب التجربــة األصــلية، يشــتري األهــالي مجموعــة بقــرات لتصــبح مصــدرا للحليــب عوضــا عــن 
الحليب اإلسرائيلي، وعندما يتنبه االحتالل لألمر تصبح البقرات هدفا مطاردا لقواته بدعوى أنها "تهدد 

وخالل الفيلم، يتذكر أهالي بيت ساحور، وهم فـي غـالبيتهم مجتمـع مـتعلم  ي اإلسرائيلي"!.األمن القوم
ومثقف، تجربة شراء البقرات من "كيبوتس إسرائيلي" )مستعمرة زراعية عسكرية( وحمايتها من مطـاردة 

نتاج الحليب وتوزيعه للسكان وخلق نظام يقاوم التبعية االقتصادية لالحتالل.  االحتالل وا 
، وحـاز 2014سـبتمبر  /" ألول مـرة فـي مهرجـان تورنتـو السـينمائي فـي أيلـول18رض فـيلم "المطلوبـون الــوعـ

 على جائزة مهرجان أبو ظبي ألفضل فيلم وثائقي، وكذلك على الجائزة نفسها بمهرجان أيام قرطاج.
 29/8/2015 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 القضية الفلسطينيةشدد على أهمية تقديم ضمانات دولية لعالج ي السيسي .34

خـالل اجتمـاع موسـع  ،، يـوم السـبتيعبـدالفتاح السيسـ يشـدد الـرئيس المصـر : أيمـن قنـاوي -القاهرة 
دولــة مــن الــدول األعضــاء بمنظمــة  50مــع عــدد مــن المنــدوبين الــدائمين والقــائمين بأعمــال أكثــر مــن 

ات الدولية التي تعـالج شـواغل بالقاهرة، على أهمية تقديم الضمان ياألمم المتحدة، بمقر القصر الرئاس
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ي في إطار رؤية متوازنة وجادة، تسمح بإقامـة الدولـة الفلسـطينية وتـوفر سرائيلالطرفين الفلسطيني واإل
 واقعا  جديدا  أكثر أمانا  واستقرارا  للمنطقة بأسرها على أهمية التسوية العادلة للقضية الفلسطينية. 

 30/8/2015 ،الشرق، الدوحة
 

 "إسرائيلقطعة آثار من " 91إجراءات السترداد  :ار المصريةوزارة اآلث .35
قطعــة أثريــة  91بــدأت وزارة اعثــار المصــرية سلســلة مــن اإلجــراءات القانونيــة، الســترداد نحــو  القــاهرة:

وقال علـي أحمـد، رئـيس  ية الشهيرة المعروفة باتجارها في اعثار.سرائيلمصرية بحوزة أحد المتاجر اإل
تردة: نجحــت مصــر فــي الحصــول علــى أحكــام قضــائية مؤقتــة بــالتحفظ علــى تلــك قطــاع اعثــار المســ

قضـــايا أقامتهـــا الـــوزارة أمـــام محـــاكم دوليـــة  3القطـــع، قبـــل التصـــرف فيهـــا بـــالبيع، لحـــين الفصـــل فـــي 
" إســــرائيلوأوضـــح علـــي أحمـــد أن وزارة اعثـــار تعـــرف بدقـــة أهـــم المنـــاطق التـــي قامـــت " الســـتردادها.

 ت على ما بها من آثار.بالتنقيب فيها، واستول
 30/8/2015 ،الخليج، الشارقة

 
 ان اليومقمة أردنية فلسطينية في عم   .36

ــــ ــــك: عمــــر محارمــــة - انعّم ان رئــــيس الســــلطة عبــــدهللا الثــــاني اليــــوم فــــي عّمــــ األردنــــي يســــتقبل المل
الفلســـــطينية محمـــــود عبـــــاس حيـــــث يعقـــــدان مباحثـــــات مشـــــتركة تتمحـــــور حـــــول القضـــــية الفلســـــطينية 

ــــى الســــاحة ســــرائيلاإل واالعتــــداءات ية المتكــــررة علــــى المســــجد األقصــــى ومتابعــــة آخــــر التطــــورات عل
كمـا سـتتناول المباحثـات وفقـا لعضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة فـتح عـزام األحمـد  .واإلقليميـةالفلسطينية 

الفلسطينية المحلية، سبل تعزيز الجهد العربي الموحد في مواجهة  اإلذاعاتالذي كان يتحدث إلحدى 
 لتحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.ا

 30/8/2015 ،الدستور، عم ان
 

 ي يهدد األردن وفلسطينسرائيلالرنتاوي: صعود اليمين اإل .37
ــ قــال مــدير مركــز "القــدس" للدراســات السياســية، عريــب الرنتــاوي، إن الجغرافيــا والتــاريل أملــت  :انعّم

 ؤرة دائرة األزمات"، وفق تعبيره." تسّبب بجعلها في "بفريدا   على األردن "وضعا  
 -وتطـــرق الرنتــــاوي فـــي كلمــــة ألقاهــــا خـــالل مشــــاركته فـــي مــــؤتمر "األردن فــــي بيئـــة إقليميــــة متغيــــرة 

، إلى الشـأن الفلسـطيني 29/8ان يوم السبت نعقد في العاصمة عمّ ذي اسيناريوهات المرحلة المقبلة" ال
ع وتيــرة العنصــرية واالســتيطان الــذي يســتهدف الــذي وصــفه بـــ"شديد الصــعوبة والتعقيــد"، فــي ظــل تســار 



 
 
 
 

 

 22 ص                                               3680 العدد:         30/8/2015 حداأل التاريخ: 
  

إلــى أن "نفــوذ وتــأثير قــوى اليمــين القــومي والــديني  الفلســطينيين وأراضــيهم وحقــوقهم ومقدســاتهم، مشــيرا  
رثهـم وذاكـرتهم، كمـا يتهـدد  الصهيوني يتصاعد ويهّدد البقية الباقية مـن أرض الفلسـطينيين وحقـوقهم وا 

 وكيانا وهوية ومصالح حيوية"، على حد تعبيره. بصورة ال تقل خطورة األردن، وطنا
لتنكـــر دولـــة  ســـافرا   وقـــال "إن مـــا يجـــري اليـــوم فـــي القـــدس واألقصـــى والمقدســـات، لـــيس ســـوى تجســـيدا  

 االحتالل واالستيطان والعدوان، ولكل المعاهدات والمواثيق".
على رأب صـدوعهم الداخليـة وتساءل الرنتاوي إن "كان بمقدور األردن القيام بدور لمساعدة الفلسطينيين 

 عن الفتور والتأزم في عالقات األردن مع طرفي المعادلة الفلسطينية". تساءلالمتراكمة والمتراكبة؟ كما 
وطــرح الرنتــاوي عــدة تســـاؤالت حــول مســتقبل العالقـــات بــين عّمــان وتــل أبيـــب ومصــيرها، فــي ضـــوء 

ية "وادي عربــة"، خاصــة فيمــا يتعلــق ســرائيلاإل -انتهاكــات األخيــرة المتكــررة لمعاهــدة الســالم األردنيــة 
بمسألة الرعاية الهاشـمية لألقصـى والمقدسـات الفلسـطينية، فـي ظـل مـا وصـفه بــ"االنزياحات المنهجيـة 

 ي نحو التطرف القومي والديني االستئصالي".سرائيلوالمنظمة للمجتمع اإل
 29/8/2015قدس برس، 

 
 " الثالثاءونروااأل ألف طالب يلتحقون بمدارس " 120األردن:  .38

مـع بـدء العـام الدراسـي الجديـد  ردنتستقبل مـدارس وكالـة األونـروا فـي األ: ليلى خالد الكركي -ان عمّ 
 ألـــف طالـــب وطالبـــة 500صـــل  أألـــف طالـــب مـــن  120المقبـــل  نحـــو  أيلـــول/ ســـبتمبرمـــن  األولفـــي 

 مدرسة. 700بال  عددها وال ،يستعدون لاللتحاق بمدراس الوكالة المنتشرة في مناطق عملياتها الخمس
 30/8/2015 ،الدستور، عم ان

 
 الحريري تطالب الفلسطينيين بعدم السماح بأخذ "عين الحلوة" رهينةبهية  .39

الهــدوء فــي مخــيم عــين الحلــوة وتــأمين انطالقــة العــام  أجــواءتابعــت النائــب بهيــة الحريــري ســبل تثبيــت 
دها، مشـّددة علـى ضـرورة أن "يرتفـع األخـوة الدراسي في مدارس المخيم بعد األحداث األخيرة التي شه

الفلسـطينيون فــوق كـل الخالفــات والصـراعات الجانبيــة وال يســمحوا ألحـد بأخــذ مخـيمهم رهينــة"، مؤّكــدة 
 تبقى فلسطين القضية واألرض والحقوق". أنعلى أن "وجهة الشعب الفلسطيني وسالحه يجب 

حة اللبنانيــة فــي حركــة فــتح وفصــائل منظمــة ســر قيــادة الســا أمــينخــالل لقائهــا فــي مجــدليون  ،وأكــدت
 أنعـرب،  أبـوالعـردات وقائـد األمـن الـوطني الفلسـطيني اللـواء صـبحي  أبـوالتحرير الفلسطينية فتحي 

ن التقاتــل أتبقــى فلســطين القضــية واألرض والحقــوق، و  أن"وجهــة الشــعب الفلســطيني وســالحه يجــب 
 ويضيع الحقوق".الداخلي يحرف هذا السالح عن وجهته وينهي القضية 
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يكون مخيم عين الحلـوة قـد اجتـاز قطـوع األحـداث األخيـرة وتـنجح القـوى والفصـائل  أنوقالت: "نتمنى 
فــــي تثبيــــت الهــــدوء وتــــأمين اســــتدامته عبــــر خطــــوات كفيلــــة بترجمــــة  واإلســــالميةالفلســــطينية الوطنيــــة 

 القضية". حرصهم على مخيمهم وقضيتهم وعلى صيدا ولبنان البلد المضيف والحاضن لهذه
فـي المخـيم  أهلنـاجانب  إلىجرح عين الحلوة في الصميم تؤكد وقوفها  أصابهاوأكدت أن "صيدا التي 

زالـةفـي اسـتعادة حيـاتهم الطبيعيـة والحفـاظ علـى امـن المخـيم  إرادتهـموتدعم  األحـداث األخيـرة،  أثـار وا 
ريم ألنـه يمثـل قـوة لقضـاياه وان صيدا ستبقى داعمة لحق الشعب الفلسطيني في االستقرار والعيش الكـ

 .المحقة والعادلة وفي مقدمها حق العودة"
كمــا  الخطيـب. إبـراهيم .فـي منطقـة صـيدا د األونـرواوكانـت الحريـري التقـت للغايـة نفسـها مـدير وكالــة 

برئيس فرع مخـابرات الجـيش اللبنـاني فـي الجنـوب العميـد الـركن خضـر حمـود  جرت الحريري اتصاال  أ
صـــالحمـــواد البنـــاء الالزمـــة لـــورش تـــرميم  إدخـــالتوجيهاتـــه بتســـهيل  ءإعطـــاوتمنـــت عليـــه  مـــدارس  وا 

 األونروا المتضررة في المخيم قبل حلول موعد بدء العام الدراسي.  
 30/8/2015 ،المستقبل، بيروت

 
 إلى غزة اقتصادياً  السفير التركي برام هللا يترأس وفداً  .41

لطة الفلســطينية مصــطفى ســيرنيتش، برفقــة وفــد مــن المقــرر أن يصــل الســفير التركــي لــدى الســ :غــزة
وقــال  ، وذلـك عــن طريــق معبــر بيــت حــانون "ايــرز".30/8األحــد  اقتصـادي كبيــر إلــى قطــاع غــزة غــدا  

ــاع فــي تصــريح  واإلعــالممــدير العالقــات العامــة  فــي غرفــة تجــارة وصــناعة محافظــة غــزة مــاهر الطّب
اع غـزة يرافقـه خاللهـا الـرئيس التنفيـذي لــ"معهد لـ"قدس برس"، إن السفير التركي سيجري زيارة إلـى قطـ

السياسات والدراسات االقتصادية" التركي البروفسور جوفان ساك، إلى جانب مجموعة من المهندسين 
مـع الوفـد التركـي  مركزيـا   وأشار إلى أن غرفـة تجـارة وصـناعة غـزة سـوف تعقـد اجتماعـا   .االستشاريين

بحضور رؤساء المؤسسات االقتصـادية فـي القطـاع وعـدد مـن  بحضور السفير في مقرها بمدينة غزة،
 المسؤولين الفلسطينيين.

 29/8/2015قدس برس، 
 

 مجرد خالف عائلي "إسرائيلـ"أوباما: توتر عالقتنا ب .41
في  "إسرائيلـ"وصف الرئيس األمريكي باراك أوباما التوتر في عالقة أمريكا ب :رويترز، أسوشيتد برس

 إنــه يتوقــع تحســنا   لنــووي مــع إيــران بأنــه أشــبه مــا يكــون بخــالف عــائلي، قــائال  أعقــاب توقيــع االتفــاق ا
 فيها بمجرد أن تجد الصفقة المبرمة مع طهران طريقها إلى التنفيذ. سريعا  
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"كمـا فـي  ،28/8 الجمعـة يوماليهود األمريكيين  في رسالة بالفيديو عبر اإلنترنت مخاطبا   ،وقال أوباما
خالفات، وفي بعض األحيان يكون الناس في خالفاتهم داخل العائلـة أشـد  ا  كل العائالت تحدث أحيان

 مما لو كانوا مع أناس من غير أفراد العائلة". غضبا  
ودعا الرئيس األمريكي إلى إجراء مزيد من المحادثات بين واشنطن وتـل أبيـب. وأعـرب عـن تمنياتـه فـي 

لفـور فـي العـودة لالنضـمام إلـى محادثـات بـدأناها ية رغبـة "علـى اسـرائيلهذا الصدد أن تبدي الحكومـة اإل
 في جوار شديد االضطراب". إسرائيلمن قبل بشأن كيفية العمل على مواصلة تطوير وتعزيز أمن 

وحث الرئيس األمريكي المشككين في االتفاق الدولي مع إيران على "التغلب على عواطفهم" التي أثـارت 
وأضاف "أود من الجميع وهـم يتجـادلون  إلى الحقائق. فاق استنادا  ذلك الجدل، وأن يعملوا على تقييم االت

 ، وعلينا أال نقدح في دوافع الناس".سرائيلبشأن هذا الموضوع أن يتذكروا أننا كلنا مناصرون إل
  29/8/2015 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 الفاتيكان ينأى بنفسه عن طلب السلطة رفع علم فلسطين فوق مقر األمم المتحدة .42

نأى الفاتيكان بنفسه عن طلـب دولـة فلسـطين رفـع علمـيو الـدولتين المـراقبتين .(: ب.ف.أ) –اتيكان الف
وفــي  أن ذلــك مخــالف "لإلجــراءات المطّبقــة" فــي األمــم المتحــدة. إلــىفــوق مقــر األمــم المتحــدة، مشــيرا  

لفلسـطينية، التـي عـدم إشـراكها فـي المبـادرة ا إلـىبيان ن شر مساء الجمعة، سعت دولة الفاتيكـان بلباقـة 
 ."إسرائيل"قد تثير مزيدا  من االستياء لدى 
رفــــع علمــــيو الــــدولتين اللتــــين تتمتعــــان بصــــفة مراقــــب، فلســــطين  إلــــىومشــــروع قــــرار فلســــطين يرمــــي 

 جانب الدول األعضاء. إلىوالفاتيكان، فوق مقر المنظمة الدولية 
على تقديم مشروع قرار مماثـل"، ألنـه وجاء في بيان نشره الفاتيكان، "أن الكرسي الرسولي ال يعترض 

"ال يحــق ألي دولــة عضــو أو مراقبــة" االعتــراض علــى هــذه الخطــوة. وأضــاف أن "اإلجــراءات المتّبعــة 
، تقضـي برفـع أعــالم الـدول األعضـاء فقــط 1945واألعـراف المتّفـق عليهـا فــي األمـم المتحـدة منــذ عـام 
 ار المنظمة الدولية "أيا  يكن".فوق مقر األمم المتحدة ومكاتبها". وأكد احترامه قر 

 30/8/2015 ،الحياة، لندن
 

 كبير خبراء قسم البيئة والمياه فلسطينياً  يعين"االتحاد من أجل المتوسط"  .43
جــل المتوســط، وأمانتــه العامــة فــي برشــلونة اإلســبانية، عــن تعيــين أأعلــن االتحــاد مــن  :وفــا -برشــلونة

ــاه.الفلســطيني معتــز العبــادي كبيــر خبــراء فــي قســم  وقــال االتحــاد فــي بيــان صــحفي يــوم  البيئــة والمي
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لترشيح فلسطين لشغل منصب كبير خبراء فـي قسـم البيئـة والميـاه فـي  تم تعيين العبادي وفقا  "السبت، 
 ."االتحاد من أجل المتوسط، وقد تسلم مهامه رسميا بمقر األمانة العامة في برشلونة

 30/8/2015 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 .. ومؤشرات إلنهاء حصار غزة"إسرائيل"و حماس .44
   دانيال سوبيلمان
بعد عام واحد من اتفاقية وقف إطالق النار التي أنهت حرب الصيف الماضي على قطاع غزة، 

نحو إبرام سلسلة من  وحماس تمضيان قدما   "إسرائيل"، يبدو أن والتي استمرت لخمسين يوما  
كون من شأنه أن ينهي عمليًّا الحصار المفروض على قطاع سي -وربما حتى إبرام اتفاق-التفاهمات 

غزة ويجلب الهدوء إلى المنطقة لفترة طويلة من الزمن. تجري المحادثات بين الطرفين بوساطة من 
رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير الذي استقال قبل ثالثة شهور من منصبه الذي شغله 

ولية. فمنذ ذلك الحين التقى بلير بزعيم حماس خالد مشعل مرتين فترة طويلة كمبعوث للرباعية الد
 خالل األسابيع األخيرة.

عن مصادر فلسطينية قولها  نقلت صحيفة الحياة الناطقة باللغة العربية والتي تصدر في لندن مؤخرا  
تمر وافقت على إقامة معبر مائي بين قطاع غزة وقبرص مقابل وقف إلطالق النار يس "إسرائيل"إن 

لعدد من الفصائل  ما بين سبعة إلى عشرة أعوام. في اليوم التالي عقدت حركة حماس اجتماعا  
على آخر تفاصيل االتفاقية التي ما زالت قيد التشكل، وقد علق بعد ذلك مصدر فلسطيني  الطالعها

حالية بالقول "ثمة شيء جدي يلوح في األفق". أما خالد مشعل، فقد وصف الجهود الدبلوماسية ال
 بأنها "إيجابية" ولكنه أكد على "أننا لم نتوصل إلى أي اتفاق بعد".

يتوقع أن تشتمل االتفاقية التي يجري التفاوض بشأنها اعن على أمور أخرى من بينها فتح معبر 
ية، سرائيلوقطاع غزة، وهي الخطوة التي طالما أيدتها المؤسسة العسكرية اإل "إسرائيل"تجاري بين 

فتئت تدفع بهدوء باتجاه تخفيف كبير للقيود المتضمنة في الحصار المفروض على قطاع والتي ما 
 غزة والتي ترى صراحة بأن حركة حماس باتت البديل الواقعي الوحيد في غزة.

، على "إسرائيل"منذ فترة، تعمل حركة حماس، التي تتمركز أيديولوجيتها على المقاومة المسلحة ضد 
ي". في العام سرائيلية التوصل إلى هدنة طويلة المدى مع "االحتالل اإلتحضير مؤيديها إلمكان

كاتب صحفي بارز ينتمي إلى حماس  دعاالماضي كانت المعارك على أشدها بين الطرفين عندما 
إلى توقيع هدنة مدتها عشرة أعوام مقابل ميناء بحري "وذلك بحسب خطة عمل متفق عليها". وقال 
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سطين التي تديرها حركة حماس إن اتفاقية مكتوبة حول هذا األمر ستفيد في مقال نشرته صحيفة فل
 الطرفين ومن شأنها أن "تمهد الطريق إلى التوصل إلى اتفاقية مشتركة حول كافة القضايا األخرى".

وبعد شهر من ذلك صرح القيادي الكبير في حركة حماس موسى أبو مرزوق أن الحركة قد تضطر 
. وقال في مقابلة مع تلفزيون القدس التابع لحركة حماس إن "إسرائيل"ع للتفاوض بشكل مباشر م

". وقبل فترة وجيزة نشر الكاتب الحمساوي المتشدد التفاوض المباشر "يكاد يصبح مطلب ا شعبيا  
مصطفى الصواف مقاال  في صحيفة الرسالة األسبوعية التي تديرها حماس دافع فيه بشكل صريح 

، مشير ا إلى أنه طالما أن حماس ال تجبر على االعتراف "إسرائيل"اشر مع عن مبدأ التفاوض المب
أو على التخلي عن حق العودة، فال ينبغي أن يقلق أحد من "التفاوض مع  "إسرائيلـ"بشكل رسمي ب
 ي، وحتى لو كان ذلك التفاوض مباشر ا".سرائيلاالحتالل اإل

يدين لحماس تصريحات إيجابية بشأن فكرة وفي األيام األخيرة، صدرت عن عدد من الكتاب المؤ 
الهدنة طويلة المدى، ومن هؤالء رئيس تحرير صحيفة الرسالة الذي قال إن الغزيين بحاجة ماسة 
"إلى التقاط أنفاسهم والحصول على استراحة المواطن". وقال محرر موقع إخباري مؤيد لحركة حماس 

ة على خوض الحرب بإمكانهم أن يفرضوا التهدئة، في األسبوع الماضي إن "أولئك الذين لديهم القدر 
وأولئك الذين كانوا على استعداد للقتال هم أقدر الناس على تبني الخيارات السياسية الواقعية التي 
تأتي من بعد". وهاجم كاتب ثالث حركة فتح النتقادها جهود حماس في سبيل التوصل إلى وقف 

حركة حماس وااللتفاف  مؤازرةطراف الفلسطينية إلى إلطالق النار، ودعا كاتب رابع جميع األ
حولها، وقال إنه يتوجب على جميع األطراف أن يكونوا "شركاء حقيقيين يتحملون مسؤولياتهم بشكل 

 كامل" ألنه "لن يكون هناك اتفاق ما لم يوافق عليه جميع الفلسطينيين".
وحماس كليهما لديهما  "إسرائيل" إن ورغم أن الطرفين ال يعترف أي منهما باعخر بشكل رسمي، إال

مراس جيد في مجال المحادثات غير المباشرة والتنسيق الصامت فيما بينهما. وال أدل على ذلك من 
تمخضت عنها اتفاقية مكتوبة غير محدودة  2012أن المواجهة التي جرت بينهما في نوفمبر من عام 

توسط فيما بينهما في حالة نشوب أي نزاع. وقد األجل تنص على أن الطرفين سيلجآن إلى القاهرة لل
أثبتت هذه اعلية غير الرسمية لفض النزاعات جدارتها بشكل جيد جدًّا: ففي أكثر من مناسبة كانت 

ي بعد قيام بعض الفصائل المناوئة سرائيلحماس تسارع في إيصال رسائل طمأنة إلى جيش الدفاع اإل
بل كانت حماس في كثير من األحيان تفشل هجمات ضد  ."إسرائيل"لها بإطالق صواريل باتجاه 

ا بهدف ضمان األمن على  600بفضل قوة أمنية خاصة تعدادها  "إسرائيل" رجل أنشئت خصيص 
. كما كانت هناك حاالت متابعة وتقصي قامت بها حركة حماس بناء على "إسرائيل"الحدود مع 
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اة الخلفية المصرية، وتمخض عنها حبس عبر القن "إسرائيل"معلومات استخباراتية وصلتها من 
 العشرات من نشطاء الفصائل المنافسة لها بسبب انتهاكهم للتهدئة المتفق عليها.

إال إن هذا النمط من السلوك بدأ يتفكك بعد اإلطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي في 
ذي شنه الجيش المصري عبر انقالب قام به الجيش وبعد الهجوم الكاسح ال 2013يوليو من عام 

ألن حركة حماس تعرف نفسها بأنها "جناح اإلخوان المسلمين  على جماعة اإلخوان المسلمين. ونظرا  
في فلسطين"، فقد اعتبرها النظام الجديد مصدر تهديد لألمن القومي المصري. ثم لم يطل المقام 

حماس والمتمثل في شبكة بالجيش المصري حتى بادر إلى ضرب شريان الحياة االقتصادي لحركة 
من األنفاق التي كانت تربط قطاع غزة بشمال سيناء. وأصدرت محكمة مصرية في مارس من عام 

وأتبع ذلك بقرار صنف حركة  بحظر نشاطات الحركة داخل البالد بهدف شلها تماما   حكما   2014
 حماس على أنها منظمة إرهابية.

حركة حماس إلى إعادة حساباتها االستراتيجية وتمخض  دفع هذا التحول الحاد في السياسة المصرية
وحماس الوسيط األكثر  "إسرائيل"اندالع حرب العام الماضي، التي جاءت وقد فقدت  ا  عنه ولو جزئي

فعالية فيما بينهما. في الشهر الماضي، أخبرني أحمد يوسف، الشخصية البارزة في حركة حماس، 
 ة على الوساطة المصرية إال أنها ال تعتبر هذه الوساطة خيارا  إنه بالرغم من أن الحركة تظل منفتح

 واقعيا في األجواء الحالية.
 "إسرائيل"، ولكن هل ستتعامل بمعنى آخر، لم يعد يوجد في الساحة سوى الجهد الدولي المبذول حاليا  

مباشرة مع معه؟ لقد نفى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إجراء أي مفاوضات مباشرة أو غير 
ي بأنها إسرائيلتتابع باهتمام جهود بلير التي وصفها مصدر  "إسرائيل"حركة حماس، وذلك رغم أن 
 "جس نبض واختبار جدوى".

ما من شك في أن وضع حد عملي للحصار سوف يجعل حماس في موضع أفضل يمكنها من 
ل داعش، وسوف يزيد من التعامل مع التحديات التي تواجهها بها الجماعات المسلحة المحلية مث

اعتماد الحركة على المجتمع الدولي ويقلل من احتماالت أن تضطر الحركة إلى االرتماء من جديد 
 في فلك إيران وقد رفعت العقوبات الدولية عنها )بفضل االتفاق النووي(.

ألساسية ومع ذلك، فإن التفاهمات طويلة المدى، ناهيك بإبرام اتفاق على القضايا االستراتيجية ا
 وقطاع غزة، سوف تتطلب من الطرفين المتخاصمين أداء  سياسيا   "إسرائيل"الخاصة بالعالقات بين 

على درجة عالية من الحساسية. عندما تحدث أبو مرزوق عن احتمال الدخول في مفاوضات  وازنا  
تت موجودة على من السياسات المحرمة با مباشرة، أضاف قائال  "إن القضايا التي كانت تعتبر نوعا  

، بهذا الخصوص، أن تتوقف حماس عن االستمرار في "إسرائيل"األجندة". ولذلك، يتوقع أن تطالب 
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التسلح، وبشكل خاص التوقف عن حفر الخنادق الهجومية. أيًّا كان األمر، سوف يتوجب على 
هدنة طويلة المدى الطرفين أن يتعايشا مع احتمال أن المكاسب التي سيحققها أحد الغريمين من إبرام 

 قد تكون أكبر مما هو متصور اعن.
وحماس السياسية، األمر الذي قد  "إسرائيل"قد تثبت األيام أن هذا كله ربما يفوق ما تسمح به قدرات 

من  " أو "ترتيب" غير رسمي يجري تطبيقه بالتدريج بدال  إلى "تكييفيضطر معه الطرفان إلى اللجوء 
لزم. ولكن األمر يتعلق بما هو أكثر من مجرد الدالالت اللفظية: فالميناء الدخول في "اتفاق" فعلي م

ي المباشر أو لبعض اعليات الدولية، من شأنه أن سرائيللإلشراف اإل البحري، حتى لو كان خاضعا  
يزيد بالتدريج من إحكام حركة حماس لقبضتها على قطاع غزة وسيؤدي بالتالي إلى تقويض 

ير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني. وهذا سينجم عنه بدوره مصداقية منظمة التحر 
ترسيل االنقسام داخل الساحة الفلسطينية. وفي بعض الظروف، قد ينجم عن اإلنجاز الباهر لحماس 

 في غزة تردي حالة االستقرار التي تشهدها الضفة الغربية.
 28/8/2015ذا هافينغتون بوست، 

  
 ورقة تركية؟غزة فلسطينية أم  .45

 هاشم عبد العزيز
حول هدنة  "تسوية"هذا ما أثاره إعالن مكتب رئيس الوزراء التركي عن قرب موعد التوصل إلى 

. مراقبون ومهتمون ووسائط إعالمية ربطوا هذا اإلعالن بهدف "إسرائيل"طويلة األمد بين حماس و
راء ما بات يعرف بقضية الباخرة مرمرة تركي هو إعادة زخم العالقة بين تل أبيب وأنقرة التي تأثرت ج

من جهة، ومن جهة ثانية العرقلة التركية للجهود التي بذلتها مصر عند وقف إطالق النار للتوصل 
إلى اتفاق تهدئة تجمع عليه كافة األطراف الفلسطينية التي التحمت في مواجهة العدوان الصهيوني 

 .2014على القطاع عام 
ن محتويات االتفاق الذي من غير المستبعد أنه يقوم على مشروع يذهب ودون الخوض فيما تسرب م

باالنقسام السياسي القائم بين حركتي فتح وحماس والساقط على األرض بين الضفة وغزة إلى حال 
 االنفصال، وثمة من األمور ما يمكن اإلشارة إليها منها:

وغان وأركان إدارته حاجة إلى مزيد من أوال : أن توقيت اإلعالن عن االتفاق يبدو كما لو أن ألرد
ي لمواجهة أزمات حزبه التي تفجرت. إذا كانت الحرب ضد األكراد تمثل أولوية فإن سرائيلالدور اإل

التحرك التركي بهذا االتجاه ليس ببعيد عن أردوغان وحزبه حيث يحاولون إعادة لعبة خلط األوراق 
ل هذا البلد وأثر سلبا  في أردوغان وحزبه في الداخل لمواجهة تداعيات الوضع في المنطقة والذي طا
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انتخابيا ، وخارجيا  من خالل حملة الضغوط التي تدفع أردوغان إلى االنقالب على نفسه في شأن 
 اإلرهاب.

يا  متواصال  إسرائيلية لتأمين جبهة غزة التي ال تمثل قلقا  إسرائيلثانيا : كما الحاجة التركية هناك حاجة 
ذا ما تحقق االتفاق في ظل االنقسام الفلسطيني وما يواجه وحسب بل  هي جبهة استنزاف مكلفة.. وا 

من معارضة وطنية فإن األمور تصير مفتوحة على المجهول. والخطورة أن يقود هذا االنسياق من 
 حماس وراء تركيا إلى السقوط التاريخي.

يا  فإن ما هو جدير إسرائيلجدون تجاوبا  إذا كانت هذه األرضية التي يتحرك منها وعليها األتراك وي
 باإلشارة هو اعتي:

يأتي في وقت تواجه فيه تل أبيب عزلة  "إسرائيل"أوال : أن التقدم التركي بفدية فلسطينية ممثلة بغزة ل 
دولية جراء سياستها المناهضة لعملية السالم وجرائم حروبها ضد اإلنسانية، وليس هناك ثمة دولة 

خالل السنوات القليلة الماضية، وما  "إسرائيلـ"سره أقدمت على خطوة تعزيز عالقتها بفي عالمنا بأ
يجري بينها والدول الحليفة لها بدءا  بأمريكا وانتهاء  بالدول األوروبية هو بوادر خالف، ولدول االتحاد 

 ية.سرائيلاألوروبي قرارات في شأن االستيطان منها مقاطعة منتجات المستوطنات اإل
تحظى بالدعم المادي والمعنوي في العديد من البلدان األساسية مثل الواليات  "إسرائيل"عد أن كانت فب

المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها فإن الرأي العام في تلك البلدان لم يعد راضيا  عن الممارسات 
هذا الشأن بدأت ية ضد الفلسطينيين والتعسف واالعتقاالت وجرائم القتل بدم بارد. وفي سرائيلاإل

ية وهي توجهات سرائيلاألوساط األكاديمية من مختلف هذه البلدان بطرح توجهات معادية للسياسة اإل
 البد أن تؤدي إلى متغيرات في السياسات ذات الصلة لدى حكومات هذه البلدان.

صة في ظل ية وبخاسرائيلوالسؤال هنا: ما الذي يعنيه التوجه التركي لتعزيز العالقة التركية اإل
الحكومة اليمينية الدينية المتطرفة التي ال ترفض حقوق الفلسطينيين فقط بل تنكرها؟ إذا كان هناك 
حقاق حقوق الفلسطينيين  من سيقول إن وجود هكذا عالقة من شأنها المساهمة في حل الصراع وا 

حالل السالم... فِلَم ظلَّ أردوغان متفرجا  على مذبحة غزة؟  وا 
دور التركي الذي يبدو جديدا  هو قديم والمسألة المرتبطة بهذا الدور اعن هي أقرب إلى ثانيا : إن ال

ية التركية وهي عالقة متشابكة ومن غير المستبعد أن تكون العملية سرائيلإعادة دفع العالقة اإل
 جاءت على نار قوية وليست هادئة والهدف من هذا "إسرائيل"حماس و الخاصة باتفاق التهدئة بين

في كل مشاريعها من هذا القبيل التي تجد  "ستنجح"توجيه رسالة حول دور تركيا إقليميا .. وتركيا 
 ية ودعم أمريكي وهي على أي حال موجهة ضد أمتنا العربية.إسرائيلقابلية 
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الواقع أن أردوغان وحزبه ال يقدمون جديدا  بل هم يستعيدون ذات الدور التركي القديم.. تناهض 
 نا  وحدة الفلسطينيين وهذا يلتقي مع استهداف وجودهم وحقوقهم وتاريخهم صهيونيا .تركيا راه

الجديد أن أردوغان يعيد إحياء معركة عين جالوت، فبعد االنتصار على المغول والقضاء على 
خطرهم في المنطقة كان النهوض العربي وتوحدت مصر وفلسطين والشام في دولة واحدة صارت 

الرئيسية في المنطقة واستمرت في الوجود أكثر من مئتي سنة وهي أجهضت من قبل القوة اإلقليمية 
 الدولة االستعمارية العثمانية..

هكذا هم األتراك ناهضوا وحدة العرب من القدم واليوم هم يستهدفون النيل من وحدة الفلسطينيين التي 
 تبقى رهان وجودهم وانتصار حقوقهم.

رية في شأن قضية فلسطينية؟ ولمصلحة من تتجاهل تركيا شرعية لمصلحة من تدير تركيا لعبة س
لى متى ستبقى تركيا عدوا  لألمة العربية؟  منظمة التحرير الفلسطينية؟ وا 
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د المجلس الوطني في الرابع دون اية مقدمات نظرية او سياسية او غيرها، وبعد اعالن موعد عق
عشر من الشهر المقبل، فانه من الواضح البلي  ان الشرعية الوطنية بواقعيتها النضالية، وبصدرها 
الرحب، قد اطاحت تماما بما يمكن ان نسميه هنا بفوضى "التحليل القانوني" التي دارت حول 

)البعض( منه تعطيل مسعى  صوابية عقد المجلس قانونيا من عدمها، وهو التحليل الذي اراد
الشرعية، نحو تحصنها بأطر فعالة وقوية، بدءا من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 

 وانتهاء بكافة مؤسساتها على طريق تفعيل المنظمة لتستعيد كامل حيويتها العملية.
في الكثير من تصريحاته  ولم يكن "التحليل القانوني" وتفسيراته لمواد القانون االساسي للمنظمة

ومواقفه، سوى خطل كثير االضطراب، في الرؤية السياسية والوطنية، لمسألة عقد المجلس الوطني، 
، برغم احترام صاحب الدعوة الرئيس وحيث ان المسألة الجوهرية لم تكن في الجانب القانوني اساسا  

ليم الزعنون بل في اللحظة الفارقة ابو مازن لهذا الجانب بعد اجتماعه مع رئيس المجلس الوطني س
التي تعيشها ساحة العمل الوطني والتي تفرض ضرورة البحث عن مخرجات استراتيجية من عطل 
المرحلة الراهنة، وحيث كما قلنا هنا في كلمة سابقة: ال وحدة وطنية واضحة المعالم مع االنقسام 

تيطانها، وحراك المجتمع الدولي في واس "إسرائيل"البغيض، وآفاق الحل السياسي مغلقة بتعنت 
مواجهة هذا التعنت على حاله، في مربع الكالم غير المكلف، كالم العالقات العامة الذي ال يسمن 
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وال يغني من جوع، كل هذا الوضع يدفع باتجاه البحث عن مخرجات استراتيجية، نحو مجابهة 
واالهم نحو حماية الشرعية ومشروعها تحديات عطل المرحلة الراهنة، وتحديات المرحلة المقبلة، 

الوطني، والتي باتت المؤامرة عليها من اجل تدميرها، واضحة المعالم واالهداف والخطوات..!! 
مجابهة تلك  باإلمكانوبالطبع دون اعادة ترتيب بيت الشرعية الوطنية وتقويته بأطر فعالة، لن يكون 

هذا يكون عقد المجلس الوطني ضرورة ملحة وفقا ، باألطرافالتحديات ودحر تلك المؤامرة متعددة 
 لقانون المصالح الوطنية العليا.
هذه المؤامرة في ضوء "االتصاالت االيجابية" لحركة حماس مع  أطرافلن يكون من الصعب معرفة 

، وتعبير "االيجابية" لخالد مشعل كما تعرفون، وفي ضوء تحركات "طوني بلير" في هذا "إسرائيل"
نرى كم هي متعددة االطراف هذه المؤامرة، ثم هناك حليف المال السياسي المشبوه  لكي اإلطار

 والذي يمثله من كان "عدوا لدودا" لحركة حماس قبل سنوات قليلة ...!!
والمؤامرة على الشرعية الوطنية واطارها الجامع منظمة التحرير الفلسطينية، هي مؤامرة تستهدف، 

ية مواربة، تصفية الرئيس ابو مازن بفعله وخطابه السياسي الواضح وايضا دون اية مقدمات وبال ا
في الكثير من الساحات االقليمية والدولية، وان يعري  "إسرائيل"والحاسم، والذي استطاع ان يحاصر 

بمصداقيته حقيقة سياستها المناهضة للسالم العادل والممكن، بل ان هذه المؤامرة ال تريد غير ذلك 
ي التصفوي سرائيلفي الرئيس ابو مازن "عقبة كأداء" في طريق مشروع اليمين اإل اعن، وهي ترى

للقضية الفلسطينية، ولعله ومع االسف الشديد فان بعض "التحليل القانوني" ونقول بعض ونشدد على 
ي على الرئيس ابو مازن، وبصورة غير سرائيلالكلمة، لم يكن يصب اال في ماكينة التحريض اإل

افترضنا حسن النوايا، من حيث سعى هذا البعض الى التشكيك بحقيقة دعوة الرئيس لعقد  مباشرة اذا
المجلس الوطني لتجديد الهيئات القيادية في منظمة التحرير وتقويتها، وتصويرها بأنها لمجرد تسوية 

 حسابات "مشخصنة" استنادا الى محض اقاويل وشائعات وتحليالت سياسية مغرضة..!!
واخيرة، من ال يرى اليوم ان الرئيس ابو مازن هو المستهدف من وراء ضرب  وبكلمات اخرى

الشرعية الوطنية والدستورية الفلسطينية، وتدمير اطارها الجامع منظمة التحرير الفلسطينية، فانه ال 
يرى حقيقة تلك المؤامرة التي تريد اذا ما استطاعت ان تحقق اهدافها المباشرة ال سمح هللا، سوى 

ة الفوضى في حياتنا الوطنية وتحويلنا الى جماعات، بل والى طوائف سياسية وحزبية اشاع
ي التصفوي، ودون اي افق سرائيلومناطقية، تتقاتل فيما بينها على سلطات وهمية في اطار الحل اإل

 او ادوات للمشروع الوطني، مشروع الدولة والحرية والسيادة.
لسياسية، وهي تذهب بعد قليل الى برلمانها الوطني، ستعيد ترتيب لكنها الشرعية بواقعيتها النضالية وا

شؤون بيتها الجامع، بما يضمن تواصلها على طريق المقاومة، ونحو تحقيق كامل اهداف وتطلعات 
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شعبنا الصامد المناضل في الحرية واالستقالل، ومؤامرة المرحلة الراهنة ليست االولى، ومصيرها لن 
قد بان اندحارها منذ اعن، بعد اعالن موعد انعقاد المجلس الوطني منتصف يختلف عن سابقاتها، و 

 ايلول المقبل.
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 د. موسى أبو مرزوق
لسطيني أنه اتفق مع الرئيس الف -رئيس المجلس الوطني الفلسطيني –ذكر األستاذ سليم الزعنون 

محمود عباس في اجتماع جرى في عمان يوم األربعاء على عقد جلسة عادية للمجلس الوطني 
 أيلول المقبل. 15الفلسطيني خالل أقل من شهر، ومن المخطط أن ت عقد الجلسة في رام هللا في 

حال منع االحتالل دخول األعضاء من خارج الضفة الغربية سوف يستخدم قانون )ظروف قاهرة(، 
سوف ي عقد اجتماع مصغر من أجل انتخاب لجنة تنفيذية جديدة بعد استقالة عشرة من أعضائها و 

 عضوا . 18والرئيس، من أصل 
خالصة التسوية انتخاب جميع أعضاء التنفيذية سواء كانت الجلسة  Compromiseتوصلنا إلى 

 عادية أو استثنائية، انتهى االقتباس.
سيد أبو األديب كان هو الهم األساس عنده حسبما أشيع أن ما كنت أعتقد أن ضمان المنصب لل

 .Compromiseالتغييرات تشمل رئاسة المجلس، فرفض وانتفض ووصل إلى 
ما كنت أعتقد أن يدار القانون األساسي ويتم التحايل عليه من الرئيس أبو مازن وأبو األديب، ألن 

ة، وأن ليس في القانون شيء اسمه تتحول هناك فرق بين الدعوة لجلسة عادية والدعوة لجلسة طارئ
ـ ال إلى الجلسة الطارئة والتي يريدها أبو األديب؛ فجاء أبو األديبالجلسة العادية التي أرادها 

compromise .الحل الوسط( عند غياب النصاب القانوني تكون الدعوة بالظروف القاهرة( 
د في رام هللا، ليس بسبب إجراءات ما كنت أعتقد أن هناك عاقل يعتقد أن جلسة عادية ستعق

االحتالل ولكن بسبب المناكفات السياسية، وحتما  لن يكون هناك نصاب للمجلس، وبالتالي فإرادة أبو 
عن المسميات،  مازن في عقد جلسة بمن حضر )على مقاسه( هي التي ستكون، وبغض النظر

 وسينتخب الحضور من يريدون.
لفصائل لضمان حجز مقعد ولو على حساب المنظمة ومؤسساتها ما كنت أعتقد أن انتهازية بعض ا

وهيئتها وشرعيتها واحترام الفلسطينيين لها. بعض الفصائل أسمت ما يحصل بالمهزلة والالمعقول، 
ولكنها ستحضر خشية الغياب من التنفيذية، وأخرى وافقت حتى ال تكون حماس والجهاد حاضرة 
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فقت خشية غضب الرئيس، ورابعة ترى أن باالنتخابات أو فتغيب ألنها تعرف حجمها، وثالثة وا
بالتوافقات لها نصيب في التمثيل وتمثيلها اعن نتيجة إلرث شهدائها، أما الحاضر فال نصيب لهم 

 فيه، وهكذا.
م كان يوما  تاريخيا  حينما باتت المنظمة وللمرة األولى تجمع الكل 2005يعلم الجميع أن مارس 

م سيكون يوم 15/9/2015ة واحدة، بشرط إعادة البناء وتحسين األداء، وأن يوم الفلسطيني تحت مظل
ن بقي اعتراف  تمزيق المظلة وفقدانها لشرعية التمثيل، )إذا نجح الرئيسان بعقد الجلسة( حتى وا 

 والغرب والشرق، ألن من يفقد احترام شعبه له ال يعوضه اعتراف واحترام العالم أجمع. "إسرائيل"
دارة الظهر لإلطار القيادي والتفاقات المصالحة.15/9/2015إن يوم   م يوم يعمق االنقسام وا 

ولما كانت المنظمة ليست إرثا  لهؤالء فلن نعلن رفضنا لإلجراء وحسب، ولكن ال بد من إفشـال هذه 
بطال هذا اإلجراء، ال بد من التنادي اإليجابي للكل الوطني حفاظا  على ما تبقى من شرع ية الدعوة وا 

 ومؤسسية ومستقبل القضية والوطن.
اعن يجب أن يفهم المواطن.. لماذا هذا الهجوم على حماس واتهامها بالتفاوض مع االحتالل 
ورغبتها بفصل غزة عن الضفة والقدس؟ واتهامها بقتل عشرة آالف فلسطيني، وتدمير آالف المنازل، 

 من هذه الجرائم. "إسرائيل"وتبرئة 
حماس وفية لدماء الشهداء ومحافظة على بوصلة التحرير، وتسعى لوحدة  ورغم كل ذلك، ستبقى

 وطنية على قاعدة الثوابت الوطنية التي توافقنا عليها، ولن يثنيها تنكب البعض عن الطريق.  
 29/8/2015، موقع حركة حماس
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