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 52 :كاريكاتير
*** 

 
 حماد: وحدة من القسام تدير التفاوض بملف األسرىفتحي  .1

"حماس" فتحي حماد، إن "وحدة مخصصة قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 
للتفاوض من قبل كتائب القسام هي التي تدير ملف األسرى اإلسرائيليين الموجودين لدى الحركة 

 بغزة".
وأوضح حماد خالل افتتاح "سجن القسام المركزي" في ساحة الجندي المجهول غرب مدينة غزة اليوم 

والتفاوض ووضع الشروط والمعايير ألي صفقة األربعاء، أن هذه الوحدة هي المخولة بالتصرف 
 تبادل محتملة مع االحتالل "اإلسرائيلي".

وأشار إلى أن هذه الوحدة ستضع الجمهور الفلسطيني في أية إنجاز ستصل إليه في تفاوضها غير 
 المباشر مع االحتالل اإلسرائيلي"، مضيفًا أّن "المقاومة الفلسطينية ستبذل كل جهدها من أجل تحرير

 األسرى وستواصل العمل على ذلك، كما فعلت في ملف الجندي األسير سابقًا جلعاد شاليط".
وشدد على إّن "تحرير األسرى الفلسطينيين من سجون االحتالل اإلسرائيلي أصبح أمرًا قريبًا، بعد 
أسر المقاومة لعدد من جنود االحتالل خالل حرب غزة األخيرة، من دون أن يفصح عن أعداد أو 

 مصير الجنود المأسورين".
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وُكشف عن هوية ثالثة جنود أسرى هم: شاؤول أرون، وهدار جولدن، وأفراهام منغستو، الذين تحدث 
 االحتالل عن فقدان بعضهم في المعارك بغزة ومقتل أخرين.

 وافتتحت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس والكتلة اإلسالمية اإلطار الطالبي لها، تشكيالً 
يحاكي سجنًا مركزيًا لألسرى "اإلسرائيليين" لدى القسام، تخلله معرض تمثيلي بعنوان "عد جنودك" 

 رفعت خالله صورًا للجنود المأسورين.
 2/9/2015، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 المقاومة السلمية سالح قوي بيد شعبنا عباس: .2

شعبية السلمية هي سالح قوي بيد الشعب قال الرئيس محمود عباس إن المقاومة ال: رام هللا
 الفلسطيني في مواجهة المحتل اإلسرائيلي.

واعتبر عباس أن هذا السالح "يكشف زيف االحتالل، ويظهر للعالم اجمع وحشية هذا االحتالل، 
قامةوحق شعبنا في تقرير مصيره   دولته المستقلة كباقي شعوب العالم". وا 

ه مساء األربعاء بمقر الرئاسة في مدينة رام هللا، عائلة الطفل وجاءت أقوال عباس خالل استقبال 
في قرية  اإلسرائيليمحمد التميمي الذي تم االعتداء عليه ومحاولة اعتقاله من قبل قوات االحتالل 

 النبي صالح غرب مدينة رام هللا.
مؤكدا أن هذا  وحيا عباس، شجاعة عائلة التميمي، ومواجهتها لجبروت االحتالل واعتداءات جنوده،

 يدل على مدى تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه.
 3/9/2015، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
  واالنسحاب "مواطن"وأريد التحول إلى  "اهترأت"ان: شرعيتي عباس في عم   .3

تحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن شعوره الشخصي بان شرعيته : جهاد حسني -عمان
بما يضمن عدم  األوضاعت( وبان الحاجة ملحة لالنسحاب من المشهد وترتيب القانونية )اهترأ

 حصول صراع  للحفاظ على وحدة حركة فتح ومؤسسات منظمة التحرير .
لألردن بانه يريد  األخيرةالتقاها في عمان على هامش زيارته  أردنيةوابلغ عباس شخصيات سياسية 

في اللجنة التنفيذية للمنظمة واجتماعات  األوضاع مواطن وانه سينسحب بعد ترتيب إلىيتحول  أن
 والرئاسة.شرعية الرئيس  وأسطوانةالمجلس الوطني مشيرا لضجره شخصيا من ترديد نغمة 

 أيمن  األخيرةصراحة في المرة  أكثركانت  األردنيينلقاءات عباس مع المسؤولين والبرلمانيين  
طالبه العام لماضي بتوقيع وثيقة تضمن  هو الذي األردن أنكشف النقاب عن  مضى فقدوقت 
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والمقدسات في القدس مبلغا بانه تجاوب في هذا الشأن مع  األقصىالوصاية الهاشمية على المسجد 
في عمان بان  األشقاءنقاش وحتى ال يشعر  أيحرصا على العالقات المشتركة ودون  أردنيمطلب 

 المقدسات. إدارةالسلطة ضد مسؤوليتهم في 
 أنمعتبرا  األردنلعدم وجود خالفات حقيقية مع  اإلشارةعباس في عمان تضمنت فصاحات إ 

 األردنوزير خارجية  إصرارالقليلة الماضية في  األسابيعالمشكلة الوحيدة من جانبه تمثلت في 
 كيري.جون  األمريكيناصر جودة على الثقة المبالغ فيها بوزير الخارجية 

 عليه والمشكلةالكالم ولم يقدم للفلسطينيين شيئا يمكن االعتماد بان كيري يكثر من  افأدعباس هنا 
كيري ودون ذلك ال يوجد مشكالت  تجاه الوزيركانت حماس ناصر جودة المفرط  األردنالوحيدة مع 

 نوع.من اي 
على انه تعب شخصيا ويشعر باإلرهاق ويريد العودة لالسترخاء مع عائلته  أيضاً عباس شدد 

القيادة لجيل جديد وهو أمر عرضه الرئيس الفلسطيني ايضا على العاهل الملك كمواطن عادي وترك 
 خيار عباس في االستقالة او االنسحاب.” راي اليوم“عبد هللا الثاني الذي رفض بدوره وكما قالت 

فوق ذلك عبر عباس عن رفضه القتراحات بعقد االجتماع المثير للجدل للمجلس الوطني الفلسطيني 
اصرار  تتضمنللموقف  وسط شروحاتعقده في رام هللا  مصرا علىاالردنية عمان في العاصمة 

الرئيس عباس على اجندته في هذا الموضوع ورغبته في اتخاذ قرارات االنتقال السريع نحو الوضع 
الجديد بمن حضر من اعضاء الوطن ودون الغرق في حسابات الفصائل وبشكل يضمن للرئيس 

 التنحي.
 مطلعين.حال االخفاق بعقد االجتماع في رام هللا ستكون الجزائر حسب مراقبين  خيارات عباس في

 1/9/2015رأي اليوم، لندن، 
 
 بقلم الرئيس عباس لألصدقاء والمقربين مؤلفا   "21"رزمة بـ .4

 21حزمة من هدية شخصية يقدمها لمن يحب هي عبارة عن  الفلسطيني بإعدادبدأ الرئيس : عمان
 مسيرة الرئيس شخصيا ومواقفه وبرامجه القديمة والجديدة.مؤلفا وكتابا توثق 

الكتب والمؤلفات في رزمة الرئيس جميعها مطبوعة ومنسقة هذه األيام ويحرص الرئيس عباس على 
 تقديمها لبعض األصدقاء والمثقفين مجمعة مع بعضها البعض.
لفات ودراسات وتقارير مؤ  عباس وبينهاالرزمة هي عبارة عن مجموعة كتب ومؤلفات بقلم الرئيس 

 الفلسطينية.قديمة تسبق عمله الرسمي في السلطة الوطنية 
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مؤلفات على األقل  أربعةأوساط متابعة لنشاط عباس في مجال التأليف والتوثيق تتحدث عن وجود 
 .أوسلولديه عن عملية السالم ومرحلة ما بعد 

 1/9/2015رأي اليوم، لندن، 

 
 لقضايا الوطنية "غير قانوني"بحر: نهج عباس بالتعامل مع ا .5

رفض أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، قرار رئيس السلطة : غزة
الفلسطينية محمود عباس، بتعيين محافظ جديد لسلطة النقد الفلسطينية، معتبرا أن القرار "باطل" 

  حسب نصوص القانون األساسي الفلسطيني.

(، "إن النص القانوني 9|2تلقت "قدس برس" نسخة عنه، اليوم األربعاء ) وقال بحر في بيان صحفي
يقضي بأن تعيين محافظ سلطة النقد يجب أن يتم عبر مرسوم من رئيس السلطة الفلسطينية، 
ويصادق عليه المجلس التشريعي، وهو ما يعني أن تعيين محافظ لسلطة النقد غير قانوني على 

 قة المجلس التشريعي"، على حد قوله.اإلطالق لكونه لم يحَظ بمصاد
واعتبر أن "القرار يأتي في إطار إمعان محمود عباس في مخالفة أحكام القانون األساسي وقانون 

وتعديالته، وأن هذه الخطوة تدور في إطار سلسلة  1997( لسنة 2سلطة النقد الفلسطينية رقم )
 السنوات الماضية"، وفق تعبيره.الخطوات االنفرادية التي كرسها السيد عباس على مدار 

وأشار بحر، إلى أن عباس يتعامل مع كافة القضايا الوطنية وشؤون السلطة والمجتمع الفلسطيني 
"بشكل أحادي انفرادي بعيدا عن نصوص ومنطوق القانون الفلسطيني من جهة، وروح وتفاهمات 

 واتفاقات المصالحة والتوافق الوطني من جهة أخرى".

ب األول لرئيس المجلس التشريعي على أن "الوالية القانونية والدستورية للسيد عباس قد وشّدد النائ
انتهت في منصب الرئاسة، وأن استمراره في رئاسة السلطة الفلسطينية يعتبر اغتصابا للسلطة، ما 

 يعني أن كافة القرارات والمراسيم الصادرة عن السيد عباس باطلة"، حسب قوله.
 2/9/2015قدس برس، 

 
 رئيس المجلس االقتصادي الفلسطيني يدعو الستغالل حقل غاز غزة بالتعاون مع مصر .6

رام هللا: طالب رئيس المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار د. محمد اشتية باالستفادة من 
 15االكتشاف الكبير لحقل الغاز المصري لتحريك قضية حقل غاز غزة المكتشف منذ أكثر من 

 والمعطل بسبب تعقيدات االحتالل.عاما 



 
 

 
 

 

 8 ص                                              3684 العدد:         3/9/2015 خميسال التاريخ: 
  

وقال اشتية: يجب دراسة إجراء اتفاقية تفاهم على استخراج الغاز من السواحل الفلسطينية مع مصر 
 وفق ترتيبات تعاون في استثمار الغاز الفلسطيني وتسويقه.

الله وتابع: الحقل الفلسطيني ليس بحجم الحقل العمالق الذي اكتشف قبالة سواحل مصر، لكن استغ
سينعش االقتصاد الفلسطيني ويشكل رافعة قوية له، مشيرا إلى أن التوقعات تحدثت عن مدخول 

سنة ما قد  15 - 10مليارات دوالر سنويًا تعود على الخزينة الفلسطينية لمدة قد تصل  3يقارب 
ان نحو يحدث ثورة كبيرة في االقتصاد الفلسطيني، موضحا أن الفلسطينيين يمتلكون بئري غاز تبعد

 .1999كيلومترًا عن سواحل غزة بدأ تطويرهما في العام  30
ومنح الرئيس ياسر عرفات آنذاك شركة "بريتيش غاز" الترخيص للتنقيب فيهما بالشراكة مع صندوق 
االستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين وكان من المفترض أن يستخدم هذا الغاز لتوليد 

 حكم اإلسرائيلي بهذا القطاع الحيوي.الكهرباء والتخلص من الت
وحمل اشتية إسرائيل مسؤولية تعطيل استخراج الغاز وتصديره بسبب سيطرتها على المياه اإلقليمية 

 الفلسطينية.
 3/9/2015األيام، رام هللا، 

 
 الحساينة: إفراغ جميع مراكز اإليواء من المواطنين الذين شردهم العدوان األخير .7

ال وزير األشغال العامة واإلسكان مفيد الحساينة، إنه تم إفراغ جميع مراكز اإليواء ق :وفا –رام هللا 
 450من المواطنين الذين شردهم العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة، موضحا أن أكثر من 

 ألف كانوا في تلك المراكز، نتيجة تدمير منازلهم.
لمياه مازن غنيم، ورئيس سلطة الطاقة عمر جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس سلطة ا

كتانة، عقد في مركز اإلعالم الحكومي في رام هللا، اليوم األربعاء، للحديث حول آخر المستجدات 
 المتعلقة بإعادة إعمار قطاع غزة.
طنا من الركام في مختلف أنحاء غزة، الفتا إلى أن جزءا من  560وأشار الحساينة إلى أن تم إزالة 

 كرفان متنقل في كل المناطق. 2200الوزارة كانت توفير أكثر من مهمات 
 2/9/2015، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 الحمد هللا: ال أحد فوق القانون وال انتقائية في تطبيقه .8
طنين شدد رئيس الوزراء رامي الحمد هللا، على ضرورة حفظ األمن العام، وتوفير األمان للموا :رام هللا

 وحفظ ممتلكاتهم، وأن ال أحد فوق القانون وال انتقائية في تطبيقه.
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واطلع رئيس الوزراء خالل لقائه اليوم االربعاء، في رام هللا، بقادة المؤسسة األمنية، على آخر 
 التطورات األمنية في كافة المحافظات.

ن، وفرض النظام في مختلف وأكد دعم الحكومة الكامل للمؤسسة األمنية وعملها في تطبيق القانو 
 المحافظات، مشددا على أن ال أحد فوق القانون وال انتقائية في تطبيقه.

 2/9/2015، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 إلى المفاوضات بدون شروط مسبقة "إسرائيل"دعوة نرفض  واصل أبو يوسف: .9

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعودة  رفض الفلسطينيون دعوة رئيس: سعد الدين نادية-عمان
إلى طاولة المفاوضات بدون شروط مسبقة، بينما دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى 

 "مراجعة اتفاقيات أوسلو المجحفة"، بحسبها.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن حديث نتنياهو، ِبشأن استعداده 

 الفوري ودون شروط للعودة إلى طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين، بأنه "ذر للرماد في العيون".
وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "خيار التفاوض مجددًا مع الجانب اإلسرائيلي ليس واردًا 

 على أجندة القيادة الفلسطينية في هذه المرحلة"".
 3/9/2015الغد، عمان، 

 
 الوطني سلموا باليد دعوات ألعضاء المجلس بمن فيهم حركة حماس المجلسمندوبي  الزعنون: .11

قال رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، إن مندوبي المجلس الوطني سلموا باليد  حسن جبر:
 حركة حماس. أعضاءدعوات ألعضاء لمجلس الوطني لحضور الجلسة العادية بمن فيهم 

ال تريد الحضور، ألن لديها وجهة نظر  "حماس" إن، أمسموطني،  ةإذاعوقال الزعنون في لقاء مع 
 مغايرة.
من  15و 14الدعوات لجميع األعضاء لحضور جلسة المجلس الوطني في  أرسلالمجلس  أنوأكد 

اتصاالت  وأجريناالشهر الجاري، وُسِلَمت الدعوات باليد لإلخوة في مكتب حركة حماس في رام هللا، 
  ه الجلسة المهمة.مع الجميع لحضور هذ

وأكد الزعنون أهمية انعقاد الجلسة، معربًا عن أمله بحصول تغيير بالنسبة للمستقلين ومندوبي 
 الفصائل على األقل في الدورة القادمة للمجلس الوطني.

 3/9/2015األيام، رام هللا، 
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 الفلسطينيون يدعون أعضاء األمم المتحدة لدعم مبادرة رفع العلم الفلسطيني .11

وجهت البعثة الفلسطينية في األمم المتحدة يوم األربعاء نداء إلى  :لويس شاربونو -ألمم المتحدة ا
لتأييد دعوتها للسماح برفع العلم الفلسطيني على مقر  193الدول األعضاء بالمنظمة الدولية وعددها 

 األمم المتحدة بوصف فلسطين "دولة مراقب غير عضو".
نيين ردا على مزاعم سفير إسرائيل لدى األمم المتحدة رون بروسور الذي جاء هذا البيان من الفلسطي

وصف يوم الثالثاء المسعي الفلسطيني لرفع العلم إلى جانب الدول التي تتمتع بعضوية كاملة في 
 األمم المتحدة بانه "إساءة استخدام تهكمية أخرى لألمم المتحدة من جانب السلطة الفلسطينية".

ة الفلسطينية إنها تناشد الدول األعضاء في الجمعية العامة تأييد مشروع قرار يسمح وقال بيان البعث
 برفع أعالم الدول غير األعضاء التي تتمتع بصفة المراقب.

ونفى البيان أيضا تلميحات اسرائيلية الي أن مشروع القرار الفلسطيني بشأن رفع أعالم الدول غير 
فرضه بشكل تعسفي من خالل الجمعية العامة أو أن تكون  األعضاء على مقر األمم المتحدة يجري

 الجمعية العامة مختطفة لصالح الفلسطينيين.
 2/9/2015، رويترزوكالة 

 

 

 عشراوي: الوضع الراهن خطير وبحاجة لتدخل دولي عاجل .12
ب قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إنه لكي تلع وفا:-هللارام 

الّلجنة الرباعية أي دور فاعل فهي بحاجة الى إرادة سياسية، ورؤيا واضحة، وخطة قابلة للتنفيذ، 
وأكدت عشراوي خالل استقبالها رئيس  واستعداد لمساءلة إسرائيل ومواجهة سياساتها الرافضة للسالم.

ألربعاء، أهمية تفعيل دو بور في مقر منظمة التحرير برام هللا، اليوم ا الدولية كيتومكتب الرباعية 
دور اللجنة بشكل أكثر تأثيرا وتغيير نهجها لمواجهة االنتهاكات االسرائيلية التي تتعارض مع 

سياسي دولي موسع وملزم  إحداث تحركوقالت عشراوي: "ال بد من  متطلبات السالم وحل الدولتين.
لشرعية الدولية، لنزع االستثنائية إلسرائيل في المستقبل القريب يستند على القانون الدولي وقرارات ا

 السائدة التي تسمح لها بتحدي المجتمع الدولي والتصرف خارج إطار القانون واإلفالت من العقاب".
  3/9/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 
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سالمي لحماية ي أبو مرزوق .13  األقصىالمسجد دعو لتحرك فلسطيني وعربي وا 
في مقال نشره، السياسي في حركة حماس موسى أبو مرزوق،  دعا عضو المكتب: غزة )فلسطين(

إلى المبادرة بإطالق حمالت إعالمية وسياسية واجتماعية ونضالية على المستوى الفردي والجماعي 
 والفصائلي، لمواجهة الخطط اإلسرائيلية الساعية لتقسيم المسجد األقصى المبارك.

وقبلتها السياسية وعنوان عزتها وكرامتها، واألقصى  على أن "القدس بوصلة األمة، وشدد أبو مرزوق
قبلة المسلمين األولى وثالث الحرمين الشريفين و)...(، فهل يتحرك زعماء العرب والمسلمين حتى ال 

، ولجنة اإلسالمييحدث لألقصى ما فعلوه في المسجد اإلبراهيمي؟ هل ستتحرك منظمة المؤتمر 
 ، واألمراء إلفشال مخطط الصهاينة في التقسيم الزماني؟".القدس، واألزهر، والملوك، والرؤساء

وقال "فلسطينيا األقصى يحتاج اللتفاتة من أبو مازن ومركزية فتح لجمع الفلسطينيين عليه، ألن ما 
 هم عليه اآلن يمزق الساحة ويفرقها"، على حد قوله.

 2/9/2015قدس برس، 
 
 ةحماس: عقد المجلس الوطني شطب لالتفاقات الوطني .14

أكدت حركة حماس على خطورة عقد المجلس الوطني بطريقة متفردة ومتجاوزة لكل االتفاقات 
 الوطنية.

وعدت الحركة في تصريح صحفي، اليوم األربعاء، إصرار محمود عباس على ذلك أنه يمثل عمليًا 
ة شطبًا لالتفاقات الوطنية وتمزيق الصف الوطني، وتشكيل المنظمة وفق مقاسات عباس الشخصي

 والحزبية.
ودعت الحركة الفصائل الفلسطينية وأعضاء المجلس الوطني إلى مقاطعة اجتماعات المجلس لقطع 

 الطريق أمام هذه السياسات العبثية.
 2/9/2015موقع حركة حماس، 

 
 طالب بالدعوة النتخاب مجلس وطني جديدي أسامة حمدان .15

أن انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني حّذر المتحدث باسم حركة حماس أسامة حمدان، من : بيروت
بصيغته الحالية في ظل غياب قوى فلسطينية أساسية عنه، سينتج "مجلسا ال يعبر عن إرادة الشعب 

 الفلسطيني".
ودعا حمدان في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، الفلسطينيين إلى الحؤول دون انعقاد المجلس 

 الوطني بالطريقة المطروحة حاليا وبهذه الخلفية، تشبهالوطني بصورته الراهنة، قائال "عقد المجلس 
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حالة اللص الذي سرق شيئا ويريد أن يحتفظ به بعد أن أدرك أن أصحابه يريدون استعادته. في 
اتفاق المصالحة وضعنا قواعد الستعادة الشعب الفلسطيني لمنظمة التحرير كإطار جامع للجميع، 

ذا األساس جرى التحايل من أجل الدعوة النعقاد هذا لكن لألسف البعض ال يريد ذلك، وعلى ه
المجلس، ولذلك فإن ما سينشأ عن هذا المجلس في ظل غياب قوى فلسطينية أساسية لن تكون 

 نتائجه معبرة عن إرادة الشعب الفلسطيني"، كما قال.
"الوطني" لم وجّدد حمدان، دعوة حركته لمنع انعقاد المجلس الوطني بصورته الراهنة، مشيرا إلى أن 

لالعتراف بإسرائيل في إطار ما  1988ينعقد طيلة العقود االربعة الماضية إال مرتين؛ األولى عام 
في غزة بحضور الرئيس  1998سمي بـ "إعالن االستقالل" والبدء بتنفيذ مسار "أوسلو"، والثانية عام 

 األمريكي يومها بيل كلينتون من أجل إلغاء الميثاق الوطني.
المطلوب فلسطينيا هو دعوة الشعب النتخاب مجلس وطني يكون معبرا عن إرادته وذلك وأضاف "

 ضمن االتفاقيات التي تم التوصل إليها بين القوى الفلسطينية"، كما قال.

 2/9/2015قدس برس، 

 
 هنية يزور عوائل المختطفين األربعة بمصر .16

عوائل وذوي الشبان الفلسطينيين زار نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، 
 األربعة المختطفين داخل األراضي المصرية.

وأكد هنية على تضامنه الكامل مع قضية المختطفين، مشيرًا إلى استمرار بذل كل الجهود من أجل 
 إعادتهم لذويهم سالمين.

طفين واستعرض هنية الجهود واالتصاالت التي تبذلها حركة حماس من أجل اإلفراج عن المخت
 األربعة وعودتهم إلى ذويهم.

واستمع هنية إلى شرح واٍف حول حياة الشبان المختطفين، فيما أكد ذوو المختطفين ثقتهم بقدرة 
 حركة حماس على التعامل مع هذه القضية.

 2/9/2015موقع حركة حماس، 
 

 "تحالف القوى الفلسطينية" يرفض دعوة الوطني ويدعو لتأجيله .17
ة المركزية لـ "تحالف القوى الفلسطينية" في سوريا، رفضها الدعوة النعقاد أعلنت القياد: دمشق

المجلس الوطني الفلسطيني المنتهية واليته في مدينة رام هللا، معربة عن "استنكارها الشديد، لهذه 
 الخطوة من جانب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير" محمود عباس.
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(، 9|1دمشق أمس الثالثاء ) اجتماعًا فيالقوى الفلسطينية عقدت  وكانت القيادة المركزية لتحالف
ناقشت خالله جملة األوضاع الفلسطينية على مختلف األصعدة "وتوقفت بشكل خاص أمام الدعوة 

 المجلس الوطني الفلسطيني المنتهية واليته في مدينة رام هللا المحتلة". النعقاد
لفلسطينية في بيان صحفي تلقته "قدس برس" اليوم األربعاء وأكدت القيادة المركزية لتحالف القوى ا

( على "رفضها لهذه الدعوة غير القانونية، وعلى تمسكها بما جرى االتفاق عليه في القاهرة في 9|2)
، وتهيب بكافة الفصائل والقوى 2011وأيار )مايو(  -2005جلسات الحوار المتعددة في أذار )مارس( 

االستجابة لهذه الدعوة والضغط بكل ثقلها لوقف هذا االنهيار والمهزلة والشخصيات الوطنية عدم 
 الذي يتأسس عليها العبث بمقدرات الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية".

يذكر أن "تحالف قوى المقاومة الفلسطينية" هو تحالف سياسي بين مجموعة الفصائل الفلسطينية 
حركة "الجهاد اإلسالمي"، "كتائب القّسام" الجناح العسكري المقاومة والرافضة التفاقات أوسلو، وتضم 

لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، "الّنضال الّشعبي الفلسطيني" و"الجبهة الّشعبّية لتحرير فلسطين 
فتح االنتفاضة"، "طالئع حرب الّتحرير  –القيادة العامة"، و"حركة الّتحرير الوطني الفلسطيني  –

الّصاعقة"، والحزب "الّشيوعي الفلسطيني" وجبهة "الّتحرير الفلسطينية" وأمينها العام قوات  –الّشعبّية 
 علي اسحق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

 2/9/2015قدس برس، 

 
 قراطية" تدعو لقرارات حاسمة في جلسة "الوطني"و "الديم .18

جبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" تيسر خالد، دعا عضو المكتب السياسي لـ "ال: رام هللا )فلسطين(
المجلس الوطني إلى القيام بمراجعة سياسية شاملة لالتفاقيات "الظالمة والمجحفة" التي تم التوقيع 

 عليها بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي.
 (، أن جدول9|2وأوضح خالد في بيان صحفي تلّقت "قدس برس" نسخة عنه، اليوم األربعاء )

األعمال الذي تم توزيعه على أعضاء المجلس الوطني، اقتصر في الجانب السياسي على متابعة 
لى المقاطعة  تنفيذ قرارات المجلس المركزي، التي دعت إلى وقف التنسيق األمني مع االحتالل وا 

عادة النظر بالعالقات االقتصادية بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي".  وا 
نة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على أن "الحاجة أصبحت ماسة لمراجعة وشّدد عضو اللج

مسيرة التسوية السياسية في ظل اتفاق أوسلو وملحقاته، واتخاذ قرارات واضحة وحاسمة، تتجاوز ما 
قّرره المجلس المركزي نحو وقف العمل بجميع االتفاقيات الموقعة بين الجانبين، بعد أن تحّللت 

 يل من التزاماتها في تلك االتفاقيات"، بحسب البيان.إسرائ
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وفي تأثيره على حاضر ومستقبل الشعب  مخاطرةوبين أن ما جاء في هذه االتفاقيات "يفوق في 
الفلسطيني كل المخاطر األخرى، األمر الذي بات بتطلب تطوير الموقف، والدعوة إلى وقف العمل 

على األرض الفلسطينية  ييلة من وسائل السطو اللصوصباتفاقيات تواصل إسرائيل استخدامها كوس
 لزرعها بالمستوطنات".

وشّدد خالد على أنه "لم يعد مقبوال على اإلطالق استمرار العمل باتفاقيات أوسلو، بينما إسرائيل تدير 
ظهرها لهذه االتفاقيات منذ سنوات طويلة، وأخذت تستخدمها وسيلة للتغطية على سياستها العدوانية 

 الستيطانية التوسعية، وانتهاكاتها لحقوق المواطن الفلسطيني تحت االحتالل"، كما قال.ا

 25/9/2015قدس برس، 
 
صابة  11معطيات شهر آب/ أغسطس:  .19  إسرائيليا   52عملية للمقاومة وا 

أغسطس المنصرم، ارتفاعًا ملحوظًا في تصاعد عمليات المقاومة والمواجهات مع  /سجل شهر آب
 ل اإلسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.قوات االحتال

وبلغت عمليات المقاومة، وفق تقرير إحصائي أعدته شبكة فلسطين الحوارية، خالل الشهر الماضي 
 هجمة على األقل بالقنابل محلية الصنع. 15عملية، إضافة إلى  11

على األقل، بارتفاع بلغ نقطة  412وبلغ عدد نقاط المواجهة بين الشبان الفلسطينيين وجنود االحتالل 
 نقطة مواجهة فقط. 285مقارنة مع الشهر الذي سبقه والذي شهد  45%

إسرائيليًا  52واستشهد خالل شهر آب المنصرم أربعة فلسطينيين وأصيب المئات، بينما أصيب 
 إسرائيليًا في شهر تموز الذي سبقه. 37مقارنة بإصابة 

صائية وقوع أربع عمليات إطالق نار، عمليتان منهما وفي تفاصيل عمليات المقاومة، أظهرت اإلح
في ضواحي القدس وواحدة في كل من قلقيلية وجنين، إضافة إلى خمس عمليات طعن، اثنتان في 

 رام هللا، وواحدة في القدس، واثنتان في نابلس، وكذلك عمليتا دهس في رام هللا والخليل.
في حوادث إلقاء الزجاجات الحارقة والمفرقعات  وأشارت اإلحصائية إلى أن شهر آب شهد ارتفاعاً 

 حادثة في شهر تموز. 66حادثة مقارنة مع  90، حيث وقعت أكثر من %35وأعمال الحرق بنسبة 
 2/9/2015موقع حركة حماس، 

 
 العام للجهاد ونائبه بالقاهرة لبحث التهدئة والحصار  األمين .21

العاصمة  إلىشلح ونائبه زياد النخالة  د. رمضان اإلسالميالعام للجهاد  األمينوصل : غزة
 المصرية القاهرة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية لبحث عدة ملفات تهم الساحة الفلسطينية.
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نها ا  الزيارة جاءت للبحث في ملفي التهدئة وفتح معبر رفح و  إنوقال مصدر خاص من الجهاد 
 استكمال لزيارة سابقة جرت في مايو من العام الحالي.

من  األربعةالمختطفين  الفلسطينيينملف الشبان  أنوتوقع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه 
 قطاع غزة سيكون على جدول الزيارة.

القاهرة الستكمال محادثات  إلىالماضي انه سيصل قريبا  األسبوعالعام للجهاد قال  األمينوكان 
 ني.سابقة مع الجانب المصري حول قضايا تهم الشعب الفلسطي

 2/9/2015، وكالة معا  اإلخبارية

 

 لن تشارك في جلسات المجلس الوطني ألنها غير قانونيةإسماعيل األشقر: حماس  .21
أكد إسماعيل األشقر القيادي في حركة حماس ورئيس لجنة الداخلية واألمن في  -خاص معا  -غزة

قانونية وانقالب  المجلس التشريعي أن الحركة لن تشارك في جلسات المجلس الوطني ألنها غير
 كما وصف.-على المصالحة 

"أن حركته لن تعترف بمخرجات هذه الجلسات الن  وقال األشقر في مقابلة خاصة مع مراسل "معا":
 ضخ الدماء الجديدة لن يكون بهذه الطريقة الهزلية".

 وفيما يلي نص المقابلة:
الشهر الحالي وهل وجهت كيف تنظر حركة حماس النعقاد المجلس الوطني في الرابع عشر من 

 دعوة للحركة؟
نحن في حركة حماس ننظر النعقاد المجلس الوطني أنه يأتي في سياق غير وطني وأنها مجموعة 
متنفذة بالتوافق مع الرئيس محمود عباس وكان األصل أن يكون ملف منظمة التحرير جزء من 

ى أسس وطنية منها على إعادة ملفات المصالحة التي تدعو إلى بناء وهيكلة منظمة التحرير عل
انتخاب المجلس الوطني ومن ثم فرز المجلس المركزي وفرز اللجنة التنفيذية من أعضاء جدد تم 
انتخابهم وليس بطريقة تبادل الكراسي واألدوار وكأنهم يريدون تجديد الشرعية للرئيس وللمجموعة 

 في المجلس الوطني واللجنة التنفيذية.  المتنفذة
ة تؤكد مدى استخفاف الرئيس بالكل الفلسطيني ومدى استخفاف المجلس الوطني بالكل هذه الجلس

الفلسطيني وبالنظام الفلسطيني الن القضية واضحة غير قانونية غير دستورية غير وطنية وبالتالي 
 هي عبارة عن مسرحية هزلية الهدف منها إعادة ترتيب الكراسي واألدوار.

أعضاء بشكل تلقائي بالمجلس الوطني بالتالي لن نشارك في  نحن كأعضاء مجلس تشريعي نحن
 الفلسطينية.الجلسة وندعو الكل الوطني أال يشارك في الجلسة الهزلية ألنها انقالب على المصالحة 
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 كيف ستتعامل حركة حماس مع مخرجات المجلس الوطني؟
حوال، ألنها لن تأتي مخرجات المجلس غير وطنية وغير دستورية ولن نعترف بها بأي حال من األ

في سياق ال توافق وطني وانقالب على المصالحة، وان تجديد الدماء ال تأتي بهذه الطريقة الهزلية 
 والمفترض أن تكون هناك دعوة لالنتخابات لكن الرئيس انقلب على الكل الفلسطيني بهذه الطريقة.

 غزة؟هل عرضت حركة حماس على الفصائل المشاركة في إدارة 
ال نبحث عن إدارة لالستقالل عن الكل الوطني الفلسطيني لكن في ظل إعطاء الرئيس عباس نحن 

ظهره للمصالحة وقطاع غزة والحصار المفروض ومحاولة التوافق مع بعض الدول اإلقليمية 
واالحتالل على تشديد الحصار على غزة من حق حماس أن تنظر بعين المصلحة لشعبنا الفلسطيني 

 هاء الحصار والتخفيف عن أبناء شعبنا الفلسطيني ومحاولة للبحث عن حلول.وخاصة غزة إلن
النقاشات مع الفصائل دائما متواصلة بان هذا األمر يجب أن يكون له حل، ونحن ال نريد أن ننفرد 
بأي حل من الحلول نحن نؤمن بالتوافق وان الوطن للكل وبالتالي نحن نتوافق مع الفصائل على 

 الفلسطينية بما فيها وضع غزة بهذه الطريقة االستثنائية.مستقبل القضية 
 1/9/2015، وكالة معا  اإلخبارية

 
 عريقات يلتقي مشعل بالدوحة لبحث المصالحة .22

تشهد الساعات المقبلة تحركات فلسطينية واسعة ومكثفة لبحث ملفات : محمد جمال -القدس 
تعدادات الجارية لعقد الدورة الجديدة بضوء االس الداخلي الفلسطينيالمصالحة وتطورات الوضع 

 .الفلسطيني الوطنيللمجلس 
لمنظمة التحرير  التنفيذيةسر اللجنة  أمينالدوحة غدا صائب عريقات  إلىوفى هذا السياق يصل 

الفلسطيني للقاء خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، كما يصل الرجل الثاني في 
العام  األمينالقاهرة خالل الساعات المقبلة، بينما وصل  إلىمرزوق  أبوحركة "حماس "موسى 

لبحث عدة  أمسالعاصمة المصرية القاهرة  إلىرمضان شلح ونائبه زياد النخالة  اإلسالميللجهاد 
 ملفات التهدئة والوضع الداخلي الفلسطيني.

 ملف الشبانو الزيارة للبحث في ملفي التهدئة وفتح معبر رفح  إنوقال مصدر خاص من الجهاد 
من قطاع غزة سيكون على جدول االجتماعات مع المخابرات  األربعةالمختطفين  الفلسطينيين

حركة فتح محمد دحالن في  فيالسابق  القياديويترافق ذلك مع وجود  ؛-السبت -المصرية بعد غد
 .أمسصلها و  الذيطوني بلير  األسبقالوزراء البريطاني  الدولية، رئيسالرباعية  القاهرة، وممثل
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إنجاح الدورة العادية للمجلس الوطني  التحرير ضرورةأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة  األثناء في
 الجاري. الفلسطيني، الذي قامت رئاسة المجلس بتوجيه الدعوات لعقدها في منتصف من الشهر

دينة رام هللا، برئاسة واتفقت اللجنة التنفيذية، خالل اجتماعها الليلة قبل الماضية في مقر الرئاسة بم
اتفقت على  الوطني؛ كماالرئيس محمود عباس، على متابعة التحضير والمشاورات لعقد المجلس 

 تشكيل فريق من أعضاء اللجنة التنفيذية إلعداد التقرير الذي ستقدمه اللجنة إلى المجلس.
والرامية  2015س وأكدت على ضرورة تطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الصادرة في مار 

لتحديد العالقات األمنية واالقتصادية والسياسية مع "إسرائيل" وذلك على ضوء تنكر الحكومة 
واإلفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل  االستيطان؛اإلسرائيلية اللتزاماتها كافة ورفضها لوقف 

 .1967نيوأوسلو والرفض المستمر لترسيم حدود الدولتين على خط الرابع من يو 
  3/9/2015الشرق، الدوحة، 

 
 في غزة لن يخدم قضيتنا "التهدئة"حمد: دعوة حماس للتصعيد في الضفة والتزامها بـآمال  .23

ت اراعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" آمال حمد، انفراد "حماس" في قر  وفا: اعتبرت  -رام هللا 
إطالق النار في قطاع غزة،  بإيقافالدقيق  السلم والحرب، ودعوتها للتصعيد في الضفة مع التزامها

 سياسة ال تخدم القضية والمصالح العليا لشعبنا.  
وقالت حمد في حديث إلذاعة موطني اليوم األربعاء، "قرار الحرب والسلم هو شأن الكل الفلسطيني، 

 الشعب الذي يدفع الثمن دائما، وال يجوز الحديث عن قطاع غزة بمعزل عن إرادةحيث يمثل 
 الضفة"، معربة عن أملها بالتوصل إلى استراتيجية موحدة يتم فيها االنقياد لمصالح شعبنا.

وشددت على أولوية حماية شعبنا الفلسطيني من المستوطنين، وبرنامج مقاومة موحد يستند على 
 المقاومة الشعبية واللجان الشعبية، لمواجهة جرائم المستوطنين.

لعبور معبر  الرشاوىمن سكان قطاع يدفعون  %10ك تايمز" بأن وحول ما نشرته صحيفة "نيويور 
بيت حانون "إيريز"، قالت حمد: "الظروف التي يعيشها أبناء غزة قاهرة وصعبة، الذين هاجروا في 
قوارب الموت ودفعوا حياتهم ثمنًا، ومن يسعون للتسلل هربًا من بطش االحتالل، هدفهم التخلص من 

 ونه في القطاع".الواقع المرير الذي يعيش
هذا الواقع المرير والبدء بتنفيذ االتفاقيات التي وقعتها في القاهرة، وفي  إدراكودعت حماس إلى 

الدوحة والشاطئ، وتمكين حكومة الوفاق الوطني في القطاع، وأال تذهب باتجاه حلول فردية، 
 واالتفاق مع حكومة االحتالل.
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بعيدًا عن أية إمالءات إقليمية أو دولية، وحافظت  وقالت حمد: "حركة فتح حافظت على بوصلتنا
 والقرار الجاد باالنتصار لشعبنا ولقضيتنا الفلسطينية". اإلرادةعلى القرار الوطني المستقل، ولديها 

 2/9/2015، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 طائرات االحتالل تستهدف موقع تدريب لكتائب القسام بغزة .24

ن جيش االحتالل اإلسرائيلي الحربي، اليوم الخميس، غارة جوية على موقع "فلسطين" شن طيرا
العسكري التابع لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، دون وقوع 
إصابات، حيث تسببت الغارة بإحداث أضرار مادية بالموقع القريب من الشريط الحدودي شمال 

 قطاع غزة.
" شنت فجر الخميس غارتين على 16راصد ميداني إن طائرات حربية إسرائيلية من نوع "إف  وقال

موقع تدريب يتبع لـ"كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، شمال قطاع 
 غزة، مطلقة صاروخين.

قصف الموقع المذكور وزعم الناطق بلسان جيش االحتالل اإلسرائيلي، في تصريح صحفي له، أن 
يأتي في سياق الرد على إطالق نار باتجاه منزل في مستوطنة جنوب األراضي المحتلة الليلة 

 الماضية، محمال حركة "حماس" المسؤولية عن حادثة إطالق النار.
وتضاف هذه الغارة إلى سلسلة االنتهاكات التي تمارسها قوات االحتالل منذ توقيع اتفاق التهدئة بين 

 برعاية مصرية. 2014مقاومة الفلسطينية واالحتالل في السادس والعشرين من آب/ أغسطس ال
 3/9/2015، فلسطين أون الين

 

 "زكيم"جيش االحتالل يزعم إطالق صواريخ من غزة ويصيب شابا تسلل لـ .25
أشرف الهور: زعم جيش االحتالل اإلسرائيلي أن مسلحين من قطاع غزة أطلقوا صاروخين  -غزة 
 اه المناطق اإلسرائيلية الحدودية، في وقت واصل فيه انتهاكاته التفاق التهدئة المبرم.باتج

وقالت مصادر عسكرية في إسرائيل إن مسلحين أطلقوا باتجاه األراضي اإلسرائيلية صاروخين، إال 
 انفجر في الهواء بينما سقط اآلخر في أراضي القطاع. أحدهماأن 

انا موجهين نحو جنوب إسرائيل، وذكرت أن هناك أنباء تفيد بأن وأكدت المصادر أن الصاروخين ك
فلسطينيا أصيب بجروح من جراء ذلك. ولم يعلن أي تنظيم في قطاع غزة مسؤوليته عن هذا الهجوم 
الذي ادعته إسرائيل، والذي جاء بعد أن زعمت أول أمس عن إطالق صاروخ من غزة، تاله قيام 

 ت حانون "إيرز"، أمام خروج سكان غزة.سلطات االحتالل بإغالق معبر بي
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وكثيرا ما قالت إسرائيل إن صواريخ أطلقت صوبها من غزة، كانت ترد عليها بقصف أهداف لتدريب 
 المقاومة الفلسطينية وبالتحديد مواقع الجناح المسلح لحركة حماس كتائب القسام.

ن خالل محاولته التسلل من وفي سياق قريب فقد أعلن الجيش اإلسرائيلي، عن إصابة شاب فلسطي
قطاع غزة إلى إسرائيل، من منطقة زكيم القريبة من الحدود. وأعلن الجيش أنه قام بنقل الشاب 

 المصاب بإحدى قدميه إلى مشفى قريب لتلقى العالج الالزم.
إلى ذلك فقد واصلت إسرائيل خرقها التفاق التهدئة القائم، وذلك عندما هاجمت صباح أمس زوارق 

ة إسرائيلية بنيران أسلحتها الرشاشة مراكب الصيادين قبالة ساحل بحر منطقة السودانية شمال حربي
قطاع غزة. وقال صيادون إن الزوارق الحربية الحقت مركب الصيادين وفتحت النار تجاههم بشكل 
عشوائي ومتقطع، مما اضطرهم للهروب إلى الشاطئ خشية على حياتهم، دون أن يبلغ عن وقوع أي 

 صابات.إ
وكثيرا ما تقوم قوات االحتالل بمهاجمة صيادي ومزارعي الحدود في غزة، رغم أن اتفاق التهدئة 

 ينص على وقف الهجمات المتبادلة وا عطاء حرية في العمل لهؤالء الصيادين والمزارعين.
ووقع االتفاق قبل عام برعاية مصرية، وأنهى وقتها حرب إسرائيل الشرسة ضد غزة "الجرف 

 يوما. 51امد"، التي دامت الص
 3/9/2015القدس العربي، لندن، 

 
 وتغيير أوامر إطالق النار على راشقي الحجارة بالقدس إضافي شرطي 400يأمر بنشر : نتنياهو .26

، أمساألخير امر،  أنمكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو  أعلن: الوكاالت -القدس 
 بسبب تصاعد التوتر. في القدس، إضافيشرطي  400بنشر 

قامةكما قرر نتنياهو نشر تعزيزات  ، المحور الرئيسي الذي يربط 443وسائل مراقبة على الطريق  وا 
 القدس وتل أبيب ويعبر الضفة الغربية المحتلة عدة كيلومترات.

مت والفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية، وساه اإلسرائيليينوما يزال التوتر شديدا بين 
تموز  31حريق شب في منزلهم في الضفة الغربية في  إثرفي تأجيجه وفاة طفل فلسطيني ووالده 

 متطرفين يهود. إلىالماضي ونسب 
تغيير قواعد االشتباك، والظروف التي تسمح  إمكانيةالسلطات تنوي بحث  أنويحذر نتنياهو من 

بل الحارقة، كما ستبحث احتمال فرض النار، على من يرشقها بالحجارة والقنا بإطالق األمنلقوى 
 عقوبات بالسجن على من يفعل ذلك بحسب بيان مكتب رئيس الوزراء.
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في مدينة القدس والشارع رقم  األمني، لبحث الوضع أمسعقده،  أمنىوقال نتنياهو خالل اجتماع 
 النار باتجاه ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة. إطالق أوامربأنه سيدرس تغيير  443

صعوبة تعامل النظام القضائي مع ملقي الحجارة من صغار السن "القّصر" هو  إنوقال نتنياهو، 
 النار. إطالق أوامرالذي يقف وراء دراسته تغيير 

لفرضها على ملقي الحجارة  األدنىتحديد عقوبة الحد  إمكانية أيضاالحكومة ستدرس  أنوأضاف، 
بإظهار "صفر" من التسامح اتجاه ملقي الحجارة وصفر  سياسته تتمثل أن اً والزجاجات الحارقة مؤكد

 حسب زعمه.  اإلرهابآخر اتجاه 
شرطة لهجمات، وخارج نطاق القدس الشرقية  أوجنود  أومن مدنيين  إسرائيليونوغالبا ما يتعرض 

 .443والضفة الغربية، وقع عدد من هذه الهجمات على الطريق 
بجروح  وأصابه إسرائيليافلسطينيا طعن  اإلسرائيلي وفي التاسع من الشهر الماضي، قتل الجيش

 طفيفة في احدى محطات الوقود على هذه الطريق.
"رئيس الوزراء ليس مستعدا لقبول الرشق بالحجارة والقنابل الحارقة على هذه  أنوختم البيان مؤكدا 
 ".اإلرهابلن تتساهل مطلقا حيال  إسرائيلالطريق المحورية. 

 3/9/2015 ،األيام، رام هللا
 
 الكنيست يقر بالقراءة األولى قانون "مكافحة اإلرهاب" .27

أقر الكنيست بالقراءة األولى، في ساعة متأخرة من مساء أمس وفي : برهوم جرايسي - الناصرة
جلسة استثنائية، قانون ما يسمى "مكافحة اإلرهاب"، وهو أحد القوانين الضخمة، التي تحاول 

ه في الكنيست منذ سنوات، وباألساس في الدورات البرلمانية الثالث إال الحكومات اإلسرائيلية إقرار 
أنها لم تنجح بسبب سلسلة من التعقيدات في القانون الضخم جدا بحجمه، وحسب جهات حقوقية 
إسرائيلية، فإن الصالحيات الواسعة التي يمنحها القانون لألجهزة األمنية لتقييد الحريات، قد توجه 

 ية.ضد جهات إسرائيل
، وانتقل العمل فيه في لجنة 2011وقد أقر الكنيست مشروع قانون مشابه، بالقراءة األولى، في العام 

القانون والدستور، إال أنه لم يتم التوصل إلى صياغات متفق عليها، وتوقف البحث فيه مع انتخابات 
بسبب خالفات داخلية  ، وحاولت حكومة نتنياهو السابقة طرح القانون مجددا إال أنها لم تنجح2013

 حوله. وحسب خبراء فإن الصيغة الجديدة للقانون ستواجه هي أيضا الكثير من العقبات.
وقالت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية أمس، إن القانون يمنح صالحيات واسعة لألجهزة األمنية كما 

يتضمن تعريفات يدمج أنظمة مختلفة ومتنوعة من قوانين تعنى باإلرهاب في أرجاء العالم. كما 
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متشددة للغاية، مما يخلق في نهاية المطاف مشروع قانون مرفوض، سواء من ناحية حجم تقييد 
جراءات اإلنفاذ اإلدارية، وبإخضاع  الحريات أم من ناحية الترتيبات القانونية المتعلقة باالعتقاالت وا 

 أحكام القرائن وبتغيير األنظمة المتبعة في الجرائم موضع البحث.
الت الصحيفة، إن القانون يتعامل مع "من يقدم مساعدة لإلرهاب"، حتى من حيث ال يدري، كما وق

ن كان الشخص ال عالقة له باإلرهاب. وشددت الصحيفة، على أنه "ال يوجد  نفذ العمليات، حتى وا 
أي سبب يدعو إلى سن مثل هذا القانون في جلسة استثنائية للكنيست، دون بحث جماهيري شامل 

 هري".وجو 

 3/9/2015، الغد، عم ان
 

 إلسرائيليخبراء متفجرات لكل كتيبة بالجيش اخمسة : "إسرائيل هيوم" .28
كشف موقع "إسرائيل هيوم" العبري، في تقرير نشره على صفحته اإللكترونية، أن : وكاالت – المجد

عاملة في جيش االحتالل سيعمل في الفترة المقبلة على توفير خمسة خبراء متفجرات لكل كتيبة 
ووفق التقرير الذي نشره الموقع العبري، فإن هذه الخطة تأتي في إطار االستفادة من الدروس  جيشه.

، حيث اضطر الجيش إلى تغيير 2014والعبر من العدوان الصهيوني على قطاع غزة صيف العام 
 وتحسين قدراته على مختلف األصعدة.

 3/9/2015األمني، المجد 
 

 بحرية لحماية منصات الغاز: مناورة "إسرائيل" .29
أجرى سالح البحرية اإلسرائيلية، بما في ذلك وحدة الكوماندوس البحري، مناورة واسعة : حلمي موسى

وتضمنت المناورة إعادة السيطرة على  لحماية منصات استخراج الغاز البحرية في البحر المتوسط.
فق السيناريو االفتراضي، فضال عن منصة، بعدما أفلح مقاومون في اقتحامها والسيطرة عليها، و 

وينظر سالح البحرية في أمر حماية المنصات البحرية  التصدي لصاروخ استهدف المنصة عن بعد.
وتضمنت  بوصفها بين المنشآت االستراتيجية األشد حيوية وعرضة لالستهداف في أي حرب مقبلة.

والمشكلة األساس في  رهائن.المناورة ليس فقط سيطرة مسلحين على المنصة، بل أيضا أخذهم 
وشدد ضابط شارك في  المناورة كانت أنه محظور على القوات فتح النار خشية اشتعال الغاز.

المناورة على أن من سيأتون الحتالل المنصة "ليسوا مخربين يعتمرون كوفيات، بل أشخاص يفهمون 
 أن األمر يتعلق بذخر استراتيجي لدولة إسرائيل".

 3/9/2015، السفير، بيروت
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 تأخر تعيين مدير للشرطة اإلسرائيلية يكشف اتساع ظاهرة عمل ضباط بتجارة األسلحة .31
كشف التأخير في تعيين الضابط العسكري في االحتياط غال هيرش مديرًا عامًا : الحياة  –الناصرة 

ني أرباح للشرطة اإلسرائيلية، اتساع ظاهرة قيام عسكريين سابقين بتجارة األسلحة خارج إسرائيل وج
هائلة تخللها دفع رشاوى. وكانت تقارير صحافية أفادت أن هيرش هو واحد من عشرات العسكريين 

"إف.بي.آي"  األميركيالسابقين ورجال األعمال الذين شملهم تحقيق مكتب التحقيقات الفيديرالي 
رموها في كبيرة في صفقات كبيرة أب رشاويبشبهة تهربهم من دفع الضرائب وتبييض أموال ودفع 

 أفريقيا وأميركا الجنوبية ودول أوروبية.
ونفت وزارة الدفاع اإلسرائيلية علمها بالتحقيقات األميركية، فيما يصر وزير الدفاع موشيه يعلون على 
موقفه الرافض التوقيع على معاهدة لمراقبة بيع األسلحة بداعي أن األمر سيمس بالجيش اإلسرائيلي، 

 ناعات العسكرية من رقابة كهذه.عانيًا أساسًا تضرر الص
ورأى مراقبون أن المؤسسة األمنية تخشى من أن ُيكشف أمر دعمها أنظمة ديكتاتورية كثيرة في 

 أفريقيا وأميركا الالتينية تبرم صفقات هائلة مع إسرائيل.
وأشار المعلق العسكري في "هآرتس" عاموس هارئيل إلى أن العسكريين السابقين ال يقومون ببيع 
األسلحة فقط إنما هناك العديد منهم الذين يعملون مستشارين أمنيين في الخارج. وأضاف أن تحقيق 
االستخبارات األميركية لم يفاجئ أحدًا، كما أن مسألة الرشاوى ليست بجديدة، مشيرًا إلى أنه سبق لـ 

معظمه طي الكتمان "مراقب الدولة" أن أعد تقريرًا عن ظاهرة بيع األسلحة ودفع الرشاوى، لكن بقي 
ولم يسمح بنشره. وتابع أن "إسرائيل تتعمد، في مسألة بيع األسلحة، سياسة الضبابية الناجمة عن 

ونقل عن مصدر أمني قوله إن الجزء  مصالح مشتركة لها وللجهات التي تبتاع هذه األسلحة".
ي سابقًا، وأن ثمة األكبر من صفقات األسلحة يتم مع دول العالم الثالث ودول المعسكر الشيوع

تفاهمات ضمنية بين إسرائيل وهذه الدول بعدم الكشف عن الصفقات، مضيفًا أن اإلسرائيليين باتوا 
وأشار المعلق إلى أن  يدركون أنه ال يمكن إبرام صفقات مع هذه الدول من دون رشوة مسؤولين فيها.

الصفقات الذي يصل سنويًا إلى عدم تدخل الجهات الرسمية اإلسرائيلية في هذه القضية مرده حجم 
 باليين دوالر، ما وضع إسرائيل واحدة من أكبر خمس جهات تصدر األسلحة إلى العالم. 7أكثر من 

 3/9/2015، الحياة، لندن

 
 "حزب هللا"تخشى تسلال  بحريا  لـ "إسرائيل" .31

منطقة البحرية روج الجيش اإلسرائيلي لتقرير استخباراتي اعتبر ال: مال شحادةآ -القدس المحتلة 
الحدودية عند رأس الناقورة )نقطة الحدود مع لبنان(، األكثر توترًا خالل هذه الفترة، في ظل استمرار 
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 إلىالمنطقة واحتمال تسلل عناصر من "حزب هللا"  إلىاقتراب قوارب لبنانية وبينها قوارب صيادين 
 مستوطنة نهاريا وتنفيذ عمليات ضد مستجمين يهود.

حال التأهب درجات عدة، كما أعلن مسؤول عسكري. وقامت قوات من سالح البحرية ورفع الجيش 
بتدريبات مكثفة على مختلف سيناريوات التسلل. وشملت التدريبات تفاصيل عملية التسلل التي قام 

سنة في نهاريا وعملية "زيكيم" التي نفذتها عناصر "حماس" خالل الحرب  36بها سمير القنطار قبل 
 األخيرة.

قوات سالح البحرية المنتشرة يوميًا قبالة شواطئ نهاريا ورأس الناقورة  أن" اإلسرائيليوادعى الجيش 
ترصد اقتراب سفن صيادين لبنانيين وتعمل على الفور على إعادتهم". وبحسب التقديرات فإن احتمال 

ان. ولم يخف ولبن إسرائيلتنفيذ عملية تسلل قد تحدث كل لحظة من دون عالقة بنشوب حرب بين 
مسؤولون في الجيش، خالل تصريحاتهم خشيتهم من ضربة مفاجئة من "حزب هللا" ال تستطيع 

 منعها. أوالتصدي لها  إسرائيل
وفي محاولة الستدراك وضع كهذا، نصب سالح البحرية معدات رقابة متطورة في قاع البحر، بينها 

لجهاز قادر على كشف متسللين ". وفي ادعاء الجيش فإن هذا اAQUA SHIELDجهاز يسمى "
الهدف. وشملت تدريبات الجيش،  إلىالعملية قبل وصولها  إحباطخالل فترة ما يمكن الجيش من 

 إلىالسيناريوات تطرفًا بنجاح عناصر "حزب هللا" في التسلل نحو مستوطنة نهاريا والوصول  أكثر
يا من المستجمين فيما قوات شاطئ نهار  إخالء إلى اإلسرائيليالهدف غوصًا. ما يضطر الجيش 

سفينة من لبنان يستغرق أقل من  أوبحرية تالحق المتسللين. وفي تقديرات الجيش فإن تسلل قارب 
خمس دقائق وما بين سبع وعشر دقائق لتجتاز العناصر المنطقة المستهدفة لتنفيذ العملية وهو أمر 

 الشمالية في أقصى درجات التوتر. استدعى من قيادة الشمال اعتبار الوضع على الحدود البحرية
 3/9/2015، الحياة، لندن

 
 أشهرثالثة والحبس المنزلي  أشهرستة  حكم على حارق عائلة دوابشة بعدم دخول الضفة .32

وكاالت: أصدرت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، امس، قرارا إداريا يمنع بموجبه متطرف  -القدس 
أشهر، على خلفية حرق أسرة  3وحبسه منزليا لمدة  أشهر، 6إسرائيلي، من دخول الضفة الغربية 

فلسطينية. وقالت الشرطة في بيان نقلته إذاعة الجيش، "سلمت الشرطة اإلسرائيلية شابا يهوديا من 
 القدس، أمرا إداريا، يحظر عليه دخول الضفة الغربية خالل األشهر الستة القادمة".

 ".أشهر 3غادرة منزله لمدة وأضاف البيان، "كما يلزم األمر الشاب، بعدم م
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، بحق يهود ينتمون لليمين إدارياأمرا  21وأظهرت إحصائية للشرطة اإلسرائيلية، أنه تم إصدار 
المتطرف، على خلفية قيام مستوطنين، بحرق أسرة دوابشة، في قرية دوما، شمال الضفة الغربية، 

شقيقه في المشفى يعانيان من إصابات والتي أدت إلى مقتل طفل رضيع ووالده بينما ال تزال والدته و 
 بالغة جراء الحادثة.

 3/9/2015، األيام، رام هللا

 

 باب الرحمة المالصقة لألقصى والتقسيم الزماني مستمر مقبرةاالحتالل يستولي على قسم من  .33
تعاني مدينة القدس وأهلها وحتى األموات منهم بسبب االحتالل  فادي أبو سعدى: - رام هللا
لي للمدينة المقدسة التي تتبع لالحتالل اإلسرائيلي مدنيًا وعسكريًا. فمن االعتقاالت إلى اإلسرائي

جراءاته للسيطرة على المدينة  اقتحامات المسجد األقصى، وحتى المقابر لم تسلم من االحتالل وا 
 المقدسة بشتى الطرق وعلى مختلف الجبهات.

جزء كبير من مقبرة باب الرحمة المالصقة لجدار  فقد استولت طواقم سلطة الطبيعة اإلسرائيلية على
المسجد األقصى من الجهة الشرقية. وضربت طواقم االحتالل ترافقها قوة عسكرية، طوقا من 
األسالك الشائكة حول المنطقة التي أعلنت في وقت سابق االستيالء عليها لصالح سلطة الطبيعة 

هو محاولة االحتالل من خالل هذا اإلجراء تغيير بزعم إقامة "حديقة وطنية". والهدف غير المعلن 
طابع المدينة ومحيط األقصى وتهويده من خالل إقامة حدائق تلمودية تضفي الطابع اليهودي على 
المدينة المقدسة. والجدير بالذكر أن هذه المقبرة تعد من أقدم المقابر اإلسالمية، وفيها ُدفن عدد كبير 

 العائالت المقدسية. من الصحابة واألولياء وأبناء
 األقصىفي غضون ذلك اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي خضر العجلوني من أمام المسجد 

أحد مراكزها في المدينة للتحقيق، بينما واصلت منع  إلىالمبارك من جهة باب السلسلة واقتادته 
 النساء من دخول المسجد.

لتوالي منع النساء والفتيات من كافة األعمار وواصلت شرطة االحتالل الخاصة لليوم العاشر على ا
إلعطاء كل المجال للمستوطنين اليهود من المتطرفين والجمعيات  األقصىالمسجد  إلىمن الدخول 

 االستيطانية المختلفة القتحام المسجد األقصى من الصباح وحتى ساعات الظهيرة.
ى أصبح فارغًا من المصلين طوال وقالت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس إن المسجد األقص

ساعات الصباح بسبب إجراءات االحتالل المتواصلة منذ عدة أيام بحق النساء والفتيات والطالبات 
 والشبان ممن تقل أعمارهم عن الخامسة والعشرين عاما.
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ورفعن الفتات احتجاجية ضد  األقصىوواصلت النساء االعتصام أمام باب السلسلة أحد أبواب 
 األقصىات المستوطنين حيث أطلقن هتافات التكبير بوجه المستوطنين الخارجين من المسجد اقتحام

 بعد انتهاء اقتحاماتهم له.
وهددت قوات االحتالل النساء المعتصمات باالعتداء والسجن واإلبعاد عن البلدة القديمة من القدس 

ز العسكرية الحديدية طوال بسبب االعتصامات والتصدي لليهود، كما حاولت إبعادهن عن الحواج
 فترة الصباح.

وتجددت اقتحامات المسجد األقصى من قبل الجماعات اليهودية للمسجد األقصى عبر باب 
المغاربة. فيما تكفلت شرطة االحتالل وقواتها الخاصة بتوفير الحماية لهم خالل جوالتهم في أروقة 

 المسجد.
 3/9/2015القدس العربي، لندن، 

 
 خالل شهر آب/ أغسطس ةالجئ فلسطيني في سوري 50استشهاد ل": "مجموعة العم .34

( الجئًا 50أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن ): دمشق
 أغسطس المنصرم. –فلسطينيًا قضوا خالل شهر آب 

( 6ق ناري، و)( الجئا قضوا جراء إصابتهم بطل14أوضح فريق الرصد في تقرير وصل )صفا( أن )
( غرقا، 8( جراء القصف واالشتباكات، و)17قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، و)

 ( قضوا ألسباب مختلفة.4( بسبب الحصار ونقص الرعاية الطبية، و)2و)
أغسطس المنصرم توزعوا  –وأشار التقرير إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل شهر آب 

( الجئين في 10( الجئين، إضافة إلى )6سورية على النحو التالي: في دمشق قضى )حسب المدن ال
( الجئًا في درعا، والجئان قضيا في مدينة صيدا اللبنانية، والجئ في السويداء، 12ريف دمشق، و)

 ( الجئًا قضوا في مناطق متفرقة.17وآخر في إدلب، و)
( الجئ، 3001الل الحرب الدائرة في سورية بلغ )يذكر أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا خ

 وذلك بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية.
 3/9/2015وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 
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 خالل آب/ أغسطستصاعد اعتداءات المستوطنين بالتزامن مع ارتفاع وتيرة هدم المنازل : "أريج" .35
د الجواد: كشف تقرير أعده معهد األبحاث التطبيقية "أريج"، أمس، عن أن حسن عب -بيت لحم 

سلطات االحتالل اإلسرائيلية نفذت خالل الشهر الماضي حملة هدم شرسة بحق العشرات من منازل 
 ومنشآت المواطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس. 

ي شهد ارتفاعًا حادًا في عدد المنازل والمنشآت التي قامت سلطات وأكد التقرير أن الشهر الماض
االحتالل بهدمها تحت ذريعة "البناء غير المرخص"، متناسية بذلك أثر هذه العمليات على 

 المواطنين، الذين أصبحوا بال مأوى في ظل موجة حار شديدة شهدتها المنطقة خالل الشهر نفسه.
 

 دعم المستوطنين
العديد من التقارير كشفت مؤخرًا عن الدعم الحكومي اإلسرائيلي الذي يتلقاه  وأشار إلى أن

الضفة الغربية المحتلة،  أراضيالمستوطنين في المستوطنات اإلسرائيلية غير الشرعية المقامة على 
مليون  90، وتخصيص 2016-2015الفتًا إلى مصادقتها الشهر الماضي، على ميزانية الدولة لعام 

مليون شيكل( للمستوطنات اإلسرائيلية، وتقسيم المبلغ بين وزارتي  340ركي )ما يعادل دوالر أمي
الدفاع اإلسرائيلي والمواصالت، بحيث يتم صرف هذه المبلغ من اجل تطوير شبكة الشوارع في 
نشاء الحدائق العامة والبنايات العامة  المستوطنات وبينها، وتحسين مستوى األمن على الطرق، وا 

الطالبية وغيرها من المشاريع التطويرية التي تهدف إلى خدمة المستوطنين اإلسرائيليين  والمدن
وتعزيز الوجود اإلسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وقيام بلدية القدس االحتاللية 

مليون دوالر أميركي لتنفيذ مشروع إقامة بركة أو مطهر ديني في  3بالمصادقة على تخصيص مبلغ 
 ستوطنة معالي زيتيم المقامة على أراضي مدينة القدس. م
 

 تواصل األبرتهايد
وأشار التقرير إلى إعالن الرئيس السابق لجهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي )شاباك( عن ضرورة 
العمل على إقامة طرق منفصلة للمستوطنين عن تلك التي يستخدمها الفلسطينيين في مناطق الضفة 

تعمل على ، حيث دعا الحكومة اإلسرائيلية بالنظر جديًا والبدء بتطبيق شبكة طرق الغربية المحتلة
فصل المستوطنين عن الفلسطينيين، ومن الجدير ذكره بأن هذه األفكار العنصرية ليست بالجديدة 
على دولة االحتالل اإلسرائيلي، حيث حاول رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو من قبل تنفيذها 

ي يستخدمها عن طريق استحداث مواصالت خاصة للفلسطينيين منفصلة بشكل تام عن تلك الت
 المستوطنين. 
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 استئناف بناء الجدار

دونمًا من أراضي منطقة بير عونة  30وقال التقرير: إن جرافات االحتالل بدأت بتجريف ما يقارب 
الواقعة في مدينة بيت جاال، غرب مدينة بيت لحم، حيث تخلل عملية تجريف اقتالع ما مجموعه 

يف هذه الستكمال بناء مقطع من جدار العزل العنصري شجرة زيتون معمرة. وتأتي عملية التجر  100
 القائم على أراضي محافظة بيت لحم. 

 
 تصاعد اعتداءات المستوطنين 

اعتداء نفذها المستوطنون في مختلف  70أريج ما يقارب من  -ورصد معهد األبحاث التطبيقية القدس
رصدها في محافظة القدس، حيث مناطق الضفة الغربية المحتلة، لكن أغلبية هذه االعتداءات تم 

اعتداء، وتركزت  17اعتداء، وتليها محافظة نابلس بما يصل إلى  30شن المستوطنون ما يقارب 
أغلبية هذه االعتداءات على اقتحام لألماكن األثرية وتدنيس األماكن الدينية، حيث نفذ المستوطنون 

 ألماكن األثرية والدينية. اعتداء بحق ا 24بمساندة قوات من جيش االحتالل ما يقارب 
 

 شجرة 130اقتالع 
شجرة في  130ورصد التقرير إقدام جرافات االحتالل والمستوطنين على اقتالع وتجريف أكثر من 

 100كل من محافظتي بيت لحم ونابلس، ففي محافظة بيت لحم اقتلعت جرافات االحتالل ما يقارب 
 شجرة زيتون في محافظة نابلس.  30سرائيليون شجرة زيتون معمرة، في حين أحرق المستوطنون اإل

 
 منشأة  51منزال  و 77هدم 

وضمن السياسة اإلسرائيلية المعروفة لتهجير الفلسطينيين من األراضي المحتلة تنفيذًا لمقولة "أرض 
منزاًل ومنشأة  128بال شعب"، أقدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلية على القيام بعمليات هدم طالت 

لف مناطق الضفة الغربية المحتلة، وبشكل خاص تلك المناطق المصنفة "ج" حيث تدعي في مخت
سلطات االحتالل أن المنازل والمنشآت التي طالتها عملية الهدم، غير قانونية أو غير مرخصة، أي 
أن أصحابها لم يتقدموا بطلب الحصول على رخصة بناء من اإلدارة المدنية اإلسرائيلية، وبالتالي 

جب هدم هذه المنازل، ويسفر عن عمليات الهدم هذه تشريد العشرات من العائالت في ظل موجة يتو 
 حر شديدة شهدتها المناطق الفلسطينية خالل شهر آب. 
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 منزال  ومنشأة  60أوامر هدم تطال أكثر من 
د التقرير واستكمااًل لسياسة تفريغ األرض من الفلسطينيين، بهدف توطين المستوطنين بداًل منهم، أك

 أمر هدم. 64، ما يصل مجموعه إلى 2015أن سلطات االحتالل أصدرت خالل شهر آب من العام 
أمر هدم،  35وتوزعت هذه األوامر على ثالث محافظات فلسطينية: محافظة القدس وقد تم توزيع 

 أوامر هدم.  5أمر هدم، وفي محافظة طوباس وزعت إسرائيل  24محافظة الخليل تم توزيع 
 3/9/2015يام، رام هللا، األ

 
 إلى سبعة ارتفاع عدد األسرى المضربين عن الطعام .36

سنة( من مدينة الخليل في إضراب مفتوح  30شرع األسير سليمان اسكافي ): فتحي صّباح -زة غ
 عن الطعام أول من أمس احتجاجًا على اعتقاله اإلداري.
، كان قد 2014تشرين الثاني )نوفمبر(  12وقال نادي األسير الفلسطيني إن اسكافي، المعتقل منذ 

 ، وصدرت في حقه أوامر اعتقال إداري مرات عدة.اإلسرائيليةأمضى ستة أعوام متفرقة في السجون 
سبعة،  إلىالمضربين عن الطعام  اإلداريينيرتفع عدد األسرى  اإلضراب إلىوبانضمام اسكافي 

شة قرب مدينة بيت لحم، الذي يخوض إضرابه سنة( من مخيم الدهي 26بينهم األسير بالل الصيفي )
 المفتوح عن الطعام لليوم الثامن على التوالي مطالبًا بإنهاء اعتقاله اإلداري.

 3/9/2015الحياة، لندن، 
 
 حمزة حماد.. أصغر أسير فلسطيني بزنازين "المسلخ" .37

قدس المحتلة، ُتذكر عندما ُيذكر سجن المسكوبية اإلسرائيلي في مدينة ال: عوض الرجوب - رام هللا
الزنازين والعزل والتحقيق والتعذيب الذي مورس ويمارس بحق آالف الفلسطينيين ممن يشتبه في 

 اشتراكهم في أنشطة مناهضة لالحتالل.
خالفا لنظرائه من األطفال الذين يعتقلون وينقلون عادة إلى مراكز التوقيف والمعتقالت ضمن 

عاما( من بلدة سلواد شمال رام هللا إلى 15حمزة مؤيد حماد ) إجراءات روتينية قاسية، نقل الفتى
زنازين سجن المسكوبية، وعلى الفور صدر القرار بمنع محاميه من لقائه لثمانية أيام، في سابقة قد 

 تشكل خطرا على حياته، حسب حقوقيين.
ي والمعاملة المهينة ال تعرف العائلة حتى اآلن سببا العتقال ابنها البكر، وال مبررا لألسلوب القاس

 التي تعرضت لها على مدى ساعات ليلة اعتقاله في الثالثين من أغسطس/آب الماضي.
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تقول ورود حسن، والدة حمزة وزوجة والده األسير مؤيد حماد المحكوم بالسجن المؤبد سبع مرات، إن 
واقتحمته بعد  قوات كبيرة من جيش االحتالل حاصرت منزلها الذي تقيم فيه مع أطفالها الثالثة

 اقتالع بابه بطريقة عنيفة.
واليوم تقول الوالدة إنها ال تعلم شيئا عن مصير ابنها بعد أن نقل إلى زنازين سجن المسكوبية 
المعروف فلسطينيا باسم "المسلخ" وبعد أن ُمنع محاميه من زيارته لثمانية أيام قابلة للتجديد، خالفا 

 لكافة األعراف والقوانين الحقوقية.
من جهته عبر مركز أحرار لدراسات األسرى عن قلقه الشديد على حياة الطفل األسير حمزة حماد، 

 محذرا االحتالل من عواقب إجراءاته القاسية بحق طفل يعتقل في ظروف ال يقوى عليها الكبار.
لقاء وقال إن في نقل الطفل حمزة لمعتقل يتم فيه التحقيق حول قضايا كبيرة وخطيرة، وحرمانه من 

محاميه، انتزاعا ألبسط حقوقه، داعيا إلى تحرك رسمي وحقوقي لكشف مصيره واإلفراج عنه وعن 
 طفال. 280باقي األطفال المقدر عددهم في سجون االحتالل بنحو 

 2/9/2015الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 ويجرفون أراض زراعية جنوب نابلس طرقا  مستوطنون يشقون  .38

(، على شق طرق فلسطينية وتجريف أراض زراعية 9|2وم األربعاء )أقدم مستوطنون يهود ي: نابلس
 في قرية قريوت جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضح الناشط في مجال مواجهة االستيطان بشار القريوتي، أن مجموعات من المستوطنين تعكف 
ة في تجريف أراض زراعية منذ ساعات صباح اليوم، على استخدام الجرافات وآليات الهدم اإلسرائيلي

 جنوب قرية قريوت، حيث شرعوا بشق طرق زراعية وتسييجها تمهيدا للسيطرة عليها بشكل دائم.
دونم، يتم  400وأضاف أن المنطقة المستهدفة هي جزء من مساحة كبيرة من األراضي تبلغ نحو 

نع أصحابها من الوصول متابعة قضيتها أمام المحاكم اإلسرائيلية، بعد مصادرتها في وقت سابق وم
إليها، مشيرا إلى أن "خطوة المستوطنين تعتبر خرقا لقرار حالي بعدم أحقية أي طرف بالعمل في  

 هذه األراضي لحين صدور قرار بالجهة التي لها األحقية بامتالكها"، كما قال.
 2/9/2015، قدس برس

 
 وسط رام هللا مواجهات عنيفة باقتحام االحتالل مخيم األمعري .39

اندلعت فجر الخميس مواجهات عنيفة استمرت ألكثر من ساعتين بين قوات االحتالل : رام هللا
 وعشرات الشبان في مخيم األمعري وسط مدينة رام هللا بالضفة الغربية المحتلة.
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وأفاد شهود عيان لوكالة "صفا" أن قوات كبيرة انتشرت في محيط المخيم حيث تصدى لها عشرات 
لتها اقتحام حارات المخيم وأمطروها بالحجارة وأغلقوا الشوارع أمام الدوريات، حيث الشبان عند محاو 

طالق الرصاص المطاطي.  أقدم الجنود على إطالق القنابل الغازية بكثافة بين المنازل وا 
وذكر الشهود أن قوات من المشاة والقناصة انتشرت في الطرقات، فيما أقدم جنود االحتالل على 

 تبليغات لمراجعة المخابرات في سجن "عوفر".تسليم شابين 
 3/9/2015وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 

 

 بأعقاب البنادقاالحتالل يقتحم قرية شمال نابلس ويشن حملة اعتقاالت ويعتدي على مسنة  .41
أصيبت امس مسّنة فلسطينية برضوض عقب اعتداء جنود إسرائيليين عليها : أحمد رمضان -رام هللا 
بأعقاب البنادق، فيما تم احتجاز ثمانية رعاة مواشي في قرية سالم، شرق مدينة نابلس،  بالضرب

 شمال الضفة الغربية.
وقالت مصادر محلية "إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت القرية برفقة مستوطنين واحتجزت ثمانية 

ليص أحد الرعاة من رعاة كانوا يرعون مواشيهم في المنطقة، واعتدت على امرأة مسّنة حاولت تخ
 قبضة الجنود بالضرب بأعقاب البنادق، ما تسبب بإصابتها برضوض".

وتشهد قرية سالم والقرى المحيطة بها، اعتداءات متكررة من المستوطنين والقوات اإلسرائيلية، حيث 
يمنع المواطنون من دخول أراضيهم المحاذية للمستوطنات القريبة، إال عبر استصدار تصاريح من 

 لجانب اإلسرائيلي، وأليام محددة وقليلة طوال العام، بحسب مسئولين وناشطين فلسطينيين.ا
 3/9/2015المستقبل، بيروت، 

 
 مئات المستوطنين يقتحمون قبر يوسف بنابلس .41

اقتحم مئات المستوطنين فجر الخميس قبر يوسف شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية : نابلس
 المحتلة، بحجة الصالة.

أفاد شهود عيان لوكالة "صفا" أن أليات االحتالل اقتحمت قبر يوسف من المنطقة الشرقية، و 
 بعض المنازل المشرفة على المنطقة. أسطحوانتشرت قوات االحتالل في محيط القبر وعلى 

وأضاف الشهود أن عشرات الحافالت والمركبات التي تقل المستوطنين اقتحمت قبر يوسف من 
 فوريك شرق المدينة، ترافقها أعداد كبيرة من اآلليات العسكرية لتأمين الحماية لها.مفترق بلدة بيت 

 3/9/2015وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 
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 تبدأ إضرابا  مفتوحا  ضد سياسة التمييز "إسرائيل"المدارس المسيحية في  .42
شارة في الناصرة كنيسة الب أمامتظاهر مئات المسيحيين مساء أول من أمس : أ ف ب -الناصرة 

احتجاجًا على ما يعتبرونه تمييزًا تمارسه الدولة العبرية ضد مدارسهم التي بدأت في اليوم نفسه 
 مفتوحًا احتجاجًا على االقتطاعات الحكومية في تمويلها. أضرابا

"ما نطالب به هنا  أنالمطران بولس ماركوزو  إسرائيلوقال أسقف الناصرة، رئيس طائفة الالتين في 
 ".إسرائيلليس امتيازًا بل العدالة لمدارسنا كما لسائر المدارس في 

المدارس  إنهاءوتالمذة ورجال دين الفتات كتب عليها: "الحكومة تريد  أمهاتورفع المتظاهرون من 
 المسيحية"، و "المدارس المسيحية تطالب بالمساواة: تمويل كامل".

 3/9/2015الحياة، لندن، 
 
 عتصمون بالسويد لألسبوع الرابعالجئون فلسطينيون ي .43

يستمر عدد من الفلسطينيين الموجودين في السويد في االعتصام أمام دائرة الهجرة فيها، : ستوكهولم
لألسبوع الرابع على التوالي، للمطالبة بمنحهم حق اإلقامة الدائمة، بعد تهجيرهم من العراق بعد 

قوا بأهلهم، بعد أن سنحت لهم الفرصة وكان هؤالء المعتصمون ممن التح .2003سقوطه عام 
سنوات، وعددهم ال  4وأكدوا أنهم موجودون هناك منذ أكثر من  للوصول إلى أوروبا، خاصة السويد.

 مواطنا. 320يزيد عن 
خالل اعتصامهم أمام دائرة الهجرة السويدية في مدينة مالمو جنوب السويد، معاناتهم بعد واستعرضوا 

 األوضاع الحياتية المأساوية التي عاشوها بعد تلك الفترة.تهجيرهم من العراق، و 
 3/9/2015وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 

 
 دون معرفة األسباب عائلة من غزة تسلم نفسها لجيش االحتالل .44

سلمت عائلة فلسطينية، مساء األربعاء، نفسها لجيش االحتالل على الشريط الحدودي شرق  :غزة
 عرفة أسباب ذلك.مدينة خانيونس، دون م

فردا من عائلة  11وقال شهود عيان في اتصال هاتفي مع مراسل "القدس" دوت كوم، إن أكثر من 
واحدة وصلوا إلى إحدى البوابات العسكرية اإلسرائيلية مقابل منطقة الفراحين شرق خانيونس، وهم 

وا البوابة واستقبلوهم، وأشار الشهود وهم من سكان المنطقة، أن الجنود فتح يرفعون رايات بيضاء.
 مشيرين إلى أن من بينهم نساء وأنه لم تعرف بعد هوية العائلة.

 2/9/2015القدس، القدس، 
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 أغنية للمقاومة الشعبية تثير الجدل في الشارع الفلسطيني .45
أثارت أغنية شعبية فلسطينية كتب كلماتها الفنان موسى حافظ من مخيم  فادي أبو سعدى: -رام هللا 

ال الصفة الغربية، وغناها ابنه حافظ، جدال في الشارع الفلسطيني. وتتحدث األغنية عن جنين شم
المقاومة الشعبية الفلسطينية السلمية بعيدًا عن السالح. وبعد انتشار األغنية وبثها على التلفزيون 

. وراح الفلسطيني الرسمي ثار جدل في الشارع الفلسطيني حول الكلمات تحديدًا وما تحمله من معان
البعض يقارن كلمات األغاني الفلسطينية عن المقاومة المسلحة من أغنية "طل سالحي" وما جاء في 

 األغنية الحالية "إزرع زيتون ازرع ليمون إزرع تفاح مقاومتنا شرعية من دون سالح".
وكتب مغني األغنية حافظ موسى حافظ على صفحته الخاصة في موقع التواصل االجتماعي 

" توضيحا ألبناء الشعب الفلسطيني قال فيه "أنا ال أرضى وال أمثل وال أنوب عن أي حزب "فيسبوك
البحر نجود بالدم  إلىيتنازل عن شبر واحد من أرضنا. وفلسطين من النهر  أوأو جهة أو رأي يفرط 

الرغم  والمال ألجلها ونقاوم بالسالح والبارود لتحريرها وتطهير كل شبر دنسه اليهود بأرضنا". وعلى
من التوضيح الصادر من المغني نفسه وابن كاتب الكلمات إال أن السخرية والنقد إن صح التعبير 
استمرا لساعات طوال على صفحات موقع التواصل االجتماعي. ونشر أحد الصحافيين صورة لسوق 

يفة الخضار والفاكهة تظهر فيها الكثير من األنواع وكتب معلقًا عليها "معرض لألسلحة الخف
 والمتوسطة التي استخدمتها المقاومة الفلسطينية في معركة الكرامة".

وفيما انتشرت صورة أخرى ُكتب عليها "أنباء عن مقتل مستوطن يهودي بعد إصابته بثالث حبات 
عنب في قلبه وتفاحة في رأسه"، وضعت صورة أخرى لكراتين من التفاح كتب عليها "عالقدس 

 رايحين تفاح بالكراتين".
 3/9/2015القدس العربي، لندن، 

 
 وقبرص "إسرائيل"الغاز المكتشف على االستيراد من  لحقلمصر: ال تأثير  .46

أن يؤثر كشف حقل الغاز  إسماعيلاستبعد وزير البترول المصري شريف : رويترز() -القاهرة 
من العمالق في البحر المتوسط على مفاوضات تجريها شركات القطاع الخاص الستيراد الغاز 

 وقبرص. إسرائيلمنتجين في المنطقة مثل 
"لسنا في تنافس مع آخرين. وأي مباحثات بين الشركات الخاصة في مصر وفي  إسماعيلوقال 

وقبرص لم تتوقف. هذه المفاوضات واالتفاقيات المبدئية  إسرائيلشرق البحر المتوسط، وأعني بهذا 
 مستمرة ولم تتوقف.
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تريليون قدم مكعب،  30قل الغاز الجديد، الذي تبلغ احتياطياته نحو ح إنتاجوقال الوزير المصري إن 
وأعلنت شركة إيني اإليطالية يوم األحد الماضي عن اكتشافه في امتياز "شروق" قبالة السواحل 

منه في مطلع عام  اإلنتاجالمصرية، سيخصص بالكامل للسوق المحلية، ومن المتوقع أن يبدأ 
2018. 

في المئة السترداد النفقات واالستثمارات مع  40إيني" في الكشف ستكون حصة شركة " أن وأوضح
 اإليطاليةفي المئة للشركة  35في المئة للجانب المصري و 65في المئة الباقية بنسبة  60تقسيم نسبة 

"مع األخذ في االعتبار أن الشريك األجنبي هو المسؤول عن توفير االستثمارات كلها ويتحمل 
 المخاطر".

 3/9/2015فير، بيروت، الس
 

 باإلعالم المصري دحالنتساؤالت عن دور  .47
صحفيون ومراقبون شكوكهم بشأن دوافع زيارة قيادّي حركة فتح  أبدى :محمدعبد الرحمن -القاهرة 

المفصول محمد دحالن لصحيفة "اليوم السابع" بالقاهرة، حيث رأوا أنها تدشين لمرحلة جديدة ودور 
 اسية واإلعالمية بمصر. بينما اعتبر آخرون أنها مجرد زيارة عادية.علني له بالخريطة السي

أثارت زيارة القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحالن لمقر صحيفة "اليوم السابع" المصرية 
جدال واسعا، لكونها األولى من نوعها، ولما حظيت به من اهتمام واسع من قبل إدارة الصحيفة 

 والعاملين فيها.
د مصوري الصحيفة، فإن الزيارة التي أجراها دحالن يوم األحد الماضي لمقر "اليوم السابع" ووفق أح

عداد غير مسبوق من القائمين على الصحيفة المعروفة بقربها من  في القاهرة، سبقها اهتمام وا 
 السلطات في مصر.

بع على وأشار المصور الذي رفض الكشف عن اسمه إلى أنه رغم اعتياد صحيفة اليوم السا
استضافة رموز سياسية ومجتمعية، فإن زيارة دحالن حظيت بتعامل خاص. فإلى جانب االحتفاء 
الكبير، شارك في استقباله ومرافقته خالل زيارته للصحيفة جميع قياداتها وفي مقدمتهم رئيس تحرير 

 الصحيفة خالد صالح.
ل خارجي وصحف مصرية، مما ورأى مراقبون أن الزيارة تأتي مقدمة لعالقة أعمق بين رأس ما

 سيكون له تأثيره على خطاب تلك الصحف، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
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بدوره، اعتبر رئيس األكاديمية الدولية للدراسات والتنمية ممدوح المنير أن الزيارة تأتي في إطار 
بار بعضهم على "سياسة االستبدال واإلحالل للمال في منظومة رجال األعمال بمصر، بعد إج
 الهروب والتحفظ على أمالك آخرين، بهدف تحجيمهم قبل االنتخابات البرلمانية".

وأوضح، في حديثه للجزيرة نت، أن دحالن جاء محمال بأموال دولة عربية للسيطرة على بعض 
الصحف المصرية حتى تكون سبيلها للسيطرة على البرلمان المقبل من خالل دعم خياراتها فيه، وفق 

 قوله.
في المقابل، رأي رئيس تحرير صحيفة المشهد، مجدي شندي، أن الزيارة "تم تضخيمها وتفسيرها 
بأشكال تتناسب مع هوى البعض في ضوء غياب أي معلومة حقيقية تؤكد ما يثار من شائعات 

 حولها".
 2/9/2015نت، الدوحة،  الجزيرة

 
  دماء المنطقة مسؤوليةمذيع مصري يهاجم حماس ويحملها  .48

اها إيّ  الً اإلعالمي المصري سيد علي حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(، محمِّ القاهرة: هاجم 
مسؤولية الدماء في المنطقة، ضمن حلقة تلفزيونية خصصت للحديث عن الطفل الالجئ الذي وجد 

 غارقا على أحد شواطئ تركيا األربعاء.
" المصرية، وجه علي حديثه لرئيس المكتب وفي برنامجه "السادة المحترمون"، على قناة "العاصمة

ا إياه بالدعوة لمظاهرات أمام القنصلية المصرية في غزة، السياسي لحركة حماس خالد مشعل، متهمً 
شاتما إياه بألفاظ من قبيل: "اتنيل" و"جتك خيبة"، داعيا إياه "للشطارة على إسرائيل والدفاع عن 

 عرضه، وفتح المعابر"، بحسب تعبيره.
بر المذيع أن حماس ومشعل شركاء في المشهد الذي يعرضه "الطفل الالجئ الغريق"، وعن بقية واعت

الدماء في المنطقة، معتبرا إياهم خائنين لكل من استضافهم، مثل العراق وصدام حسين، وسوريا 
ونظام األسد، وما حصل في "تونس والجزائر والمغرب، ويحصل في مصر"، على حد تعبيره، دون 

 أو تفصيل تاريخي لما زعمه. توضيح
جدير بالذكر أن قطاع غزة ال يضم سفارة أو قنصلية مصرية، كما لم يرد في وقت سابق، حتى لدى 
الصحف اإلسرائيلية، دعوة حماس أو مشعل لمظاهرات في غزة أمام أي قنصلية، باإلضافة لعدم 

 ية.توضيح علي للحوادث التاريخية التي ذكرها بين حماس والدول العرب
 3/9/2015، 21عربي
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 العاهل األردني يدعو لتضافر جهود الجميع إلحياء عملية السالم .49
، رئيس مركز الشؤون اليهودية في كندا شيمون أمسهللا الثاني،  استقبل الملك عبد (:بترا) –عمان 

 حاليا. األردنفوغل والوفد المرافق، الذي يزور 
راهنة في الشرق األوسط، خصوصا ما يتصل بجهود واستعرض جاللته، خالل اللقاء، التطورات ال

 تحقيق السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، حيث أكد جاللته مركزية القضية الفلسطينية.
على ضرورة تضافر جهود الجميع للعمل على إحياء العملية السلمية من  شدَّد الملك عبد هللا الثانيو 

ين واإلسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين، ووصوال إلى خالل استئناف المفاوضات بين الفلسطيني
 إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والتي تعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل.

 3/9/2015الرأي، عمَّان، 
 

 تجاوزات مالية في لجنة نقابية لدعم غزة :"الرأي" .51
دارية في من مصادر نقابية عن وجود  "الرأي"علمت : طارق الحميدي -عمان  تجاوزات مالية وا 
لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة والتي تم تشكيلها من النقابات الصحية في العام  األردنيةاللجنة 
2009. 

 إرسالهادينار تم  ألف( 60وبعد عمليات التدقيق المالي وجدت النقابات الصحية مبلغا يقدر ب)
ت صحية في القطاع. وكانت اللجنة خالل لجهات سياسية وحزبية على رغم أنها مقيدة لصالح جها

تجتمع بدون نصاب وبدون دعوة ممثلي النقابات الصحية  2009فترة عملها التي بدأت منذ العام 
لجهات سياسية في القطاع بحسب ما قالت  األموال إرسالوتتخذ القرارات بشكل غير قانوني لغايات 

 األسنان،، أطباء )األطباءأسست اللجنة وهي  وقررت النقابات المهنية التي ."الرأي" ـالمصادر ل
لدعم القطاع  األردنيةتسمية مندوبيها في اللجنة  إعادةالصيادلة والممرضين والقابالت( الصحية 

وذلك بعد أن تم االجتماع برئيس اللجنة السابق الدكتور عدنان الجلجولي  أعضائهاالصحي وتغيير 
ت المصادر النقابية أن اللجنة ونتيجة انحرافها عن مسارها وأكد واالستفسار منه عن هذه التجاوزات.

على كل المعامالت المالية  واإلشراف األعضاءتسمية  إعادةالمهني ستعمل النقابات الصحية على 
 وتدقيق محاضر االجتماعات.

  3/9/2015الرأي، عمَّان، 
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 السودان يتهم فرنسا و"إسرائيل" بمحاولة خطف طائرة البشير .51

سرائيل ودواًل أخرى لم يسمها، بالتخطيط  – الخرطوم النور أحمد النور: اتهم مسؤول سوداني فرنسا وا 
لخطف طائرة الرئيس السوداني عمر البشير، خالل رحلته السابقة إلى الصين في منتصف العام 

، مشيرًا إلى أن "تلك الجهات تراجعت عن خطتها خشية أن تؤدي إلى عواقب وخيمة في 2011
 لعالمي".النظام ا

وحذر المسؤول عن التعاون الدولي في الخارجية السودانية السفير سراج الدين حامد، من التهاون 
دولة عضو في  35حيال تحركات تقودها المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، مع 

 المحكمة، إلجبار الرئيس السوداني على المثول أمامها في الهاي.
 3/9/2015دن، الحياة، لن

 

 وزير سوري يبحث مع وفد فلسطيني إطالق مصالحة وطنية بمخيم اليرموك .52
بحث وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية في سوريا علي حيدر اليوم األربعاء مع وفد  :دمشق

نجاز مصالحة  منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الدكتور أحمد مجدالني الجهود المبذولة إلطالق وا 
 ة في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بجنوب العاصمة دمشق.وطني

وأكد حيدر أن انتشار اإلرهاب بالمنطقة يأتي خدمة للمشروع الصهيوني االستيطاني " وتغييب حق 
ضعاف دور سوريا المدافع عن حقوق األمة العربية "، مشيرا  عودة الشعب الفلسطيني إلى دياره وا 

ستبقى قضية الشعب السوري المركزية، وأن قضية هجرة الفلسطينيين  إلى أن القضية الفلسطينية
فراغهم من المنطقة هي " قضية سياسية ووطنية بامتياز "، بحسب ما ذكرت وكالة األنباء السورية  وا 

 "سانا".
وأشار حيدر إلى أن الحكومة السورية قدمت كل التسهيالت الالزمة إلطالق عملية مصالحة في 

ولكن في كل مرة تعمل التنظيمات اإلرهابية المسلحة على تعطيل جهود المصالحات  مخيم اليرموك "
 لكونها مرتهنة في قرارها للخارج ".

 وأوضح أن ملفات المصالحة الوطنية تشمل جميع المناطق بما فيها المخيمات.
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منعطفا من جهته، لفت مجدالني إلى أن االستنزاف البشري للفلسطينيين إلى خارج المنطقة يشكل 
 خطرا في مسار القضية الفلسطينية، األمر الذي يمس حق العودة المقدس ألبناء الشعب الفلسطيني.

ورأى مجدالني أن التطورات الجارية بالمنطقة تشير إلى وجود مناخ إيجابي لحل األزمة في سوريا 
لى ضرورة مواجهة سياسيا بما يحفظ امنها واستقرارها وهو ما تدعمه القيادة الفلسطينية، مشيرا إ

 اإلرهاب لكونه يشكل خطرا كبيرا على فلسطين والمنطقة عموما.
 2/9/2015القدس، القدس، 

 
 اإلمارات ترحل فلسطيني ا تبرع لجمعية سورية لالجئين": صفا" وكالة .53

أبو ظبي: قال مصدر إماراتي غير رسمي إن السلطات اإلماراتية رحلت مؤخًرا فلسطينًيا بعد تبرعه 
 خيرية سورية في تركيا.لجمعية 

وأوضح المغرد اإلماراتي الشهير على "تويتر" محمد المجتهد أن بالده رحلت مؤخًرا محمد السعدي 
 دوالر لصالح جمعية سورية في تركيا تقدم خدماتها لالجئين هناك. 3500لتبرعه بـ 

ارج أراضيها في وكانت السلطات اإلماراتية اعتقلت ورحلت الفلسطيني من نابلس رياض شكوكاني خ
مايو الماضي بعد رفضه التعاون مع األمن اإلماراتي، الذي عرض عليه جمع معلومات عن جماعة 

 اإلخوان المسلمين وحركة حماس مقابل التراجع عن عملية الترحيل.
 2/9/2015وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، غزة، 

 
 : ال نفرق في قتالنا بين حماس و"إسرائيل""داعش" .54

: قال تنظيم "داعش" إنه ال يفرق في قتاله بين حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" وبين السلطة دمشق
الفلسطينية في الضفة الغربية وبين االحتالل اإلسرائيلي، وأضاف التنظيم أنه سيقاتل كل من ال يحكم 

 "شرع هللا".
بع له، وهو عبارة عن رسالة وصرح أحد عناصر التنظيم في مقطع فيديو بثه "إعالم والية دمشق" التا

للفلسطينيين، "رسالة من جنود الخالفة اإلسالمية في دمشق إلى أهلنا في بيت المقدس نقول لكم: 
 الدم الدم، والهدم الهدم...".

وأوضح أن قضية تنظيم "داعش" في فلسطين ليست قضية أرض وغنم، هي قضية "تحكيم شرع هللا"، 
بقوة المسلمين فهي دار إسالم، وكل ديار تحكم بقوانين الكفر  وأضاف: "كل ديار تحكم بشرع هللا
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وبقوة الكافرين فهي ديار كفر، وعلى هذا، فلن نجد فرقا بين المناطق التي يحكمها اليهود وبين 
المناطق التي تحكمها السلطة الفلسطينية وحماس إال فرًقا واحًدا، هذه يحكمها يهودي وتلك يحكمها 

. وأضاف أن علة القتال واحدة، واعتبر حركة حماس نسخة مصغرة من مرتد من بني جلدتنا"
 الحكومات العربية. ودعا الفلسطينيين لاللتحاق بتنظيم الدولة.

وحرض المقطع الفلسطينيين على حركة حماس وعلى السلطة الفلسطينية، ودعا إلى طرح القضية 
 وليس العروبة أو شيء آخر.الفلسطينية بشكل جديد، وهو أن تكون حرب على أساس العقيدة 

 3/9/2015، 21عربي

 

 القضاء الفرنسي يرد الدعوى المرفوعة للتحقيق حول وفاة عرفات قتال   .55
)أ ف ب(: قرر القضاة الفرنسيون المكلفون التحقيق في وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر  -باريس

 رد الدعوى المرفوعة وفقا للنيابة ومحامي أرملته. ”قتال“عرفات 
لتحديد  لغياب أدلة كافية""ت نيابة نانتير لفرانس برس أن القضاة الثالثة قرروا رد الدعوى نظرا وأعلن
كان عرفات قضى قتاًل. كما أكَّد المحامي فرنسيس شبينر ذلك أيًضا على تويتر. وبدأ القضاة  إذاما 

عينات ضد مجهول بعد دعوى رفعتها أرملة عرفات إثر اكتشاف  2012التحقيق في آب/أغسطس 
في إحدى المستشفيات  2004في أغراض شخصية لزوجها الذي توفي في  210من مادة بولونيوم 

 قرب باريس.
 3/9/2015القدس العربي، لندن، 

 
 فنزويال: حامل الجواز الفلسطيني ليس بحاجة لتأشيرة دخول ألراضينا .56

ارة الشؤون الفنزويلية قرارا وفا: أصدرت وحدة المراسم لشؤون الحصانات واالمتيازات في وز –رام هللا 
 يفيد بعدم حاجة إصدار تأشيرات فنزويلية لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والعادية الفلسطينية.

، أن هذا القرار جاء "بناء 2/9/2015وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، يوم األربعاء 
'"، كما 4/12/2012بوليفارية ودولة فلسطين بتاريخ على االتفاقية الموقعة بين جمهورية فنزويال ال
 يأتي لتأكيد عمق العالقات التي تربط بين البلدين.

 2/9/2015وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، رام هللا، 
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 الواليات المتحدة األمريكية: رفع العلم الفلسطيني فوق مقر األمم المتحدة سيكون له نتائج عكسية .57

)أ.ش.أ(: أكدت الخارجية األميركية أن الجهود الفلسطينية الساعية لرفع العلم الفلسطيني  –واشنطن 
 فوق مقر األمم المتحدة سيكون لها نتائج عكسية.

وقال مارك تونر نائب المتحدث باسم الخارجية األميركية، في تصريحات صحافية، إن الواليات 
الساعية إلعالن دولة أو إصدار قرارات إلعالن الدولة  المتحدة ال تزال تؤمن بأن الجهود الفلسطينية

الفلسطينية من خالل نظام األمم المتحدة خارج إطار تسوية يتم التفاوض بشأنها سيكون لها نتائج 
 «.ذلك يشمل الجهود الساعية لرفع العلم الفلسطيني فوق األمم المتحدة»عكسية، وأضاف، أن 

مشروع قرار إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة يطلب رفع علم  كان قد تم في األسبوع الماضي تقديم
األخرى، خاصة أنهما تحظيان حاليا بصفة  193دولة فلسطين والفاتيكان إلى جانب أعالم الدول الـ

 مراقب غير عضو في األمم المتحدة.
 3/9/2015األيام، رام هللا، 

 
 سرائيليينكيري يرى إمكانية تحريك التسوية بين الفلسطينيين واإل .58

)ا.ف.ب(: أعلن وزير الخارجية األميركي جون كيري، أمس، انه يرى إمكانية في تحريك -واشنطن
مفاوضات السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين غداة اقتراح بهذا المعنى من رئيس الوزراء 

 اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ل حول فرص إحراز تقدم مستقباًل في هذا ردًا على سؤا« إم إس إن بي سي»وقال كيري لتلفزيون 

أرى أن هناك فرصة وأعتقد أنه من الضروري »الملف أو مباحثات جديدة بين إسرائيل والفلسطينيين 
 «.أال ننسى بتاتًا هذه المسألة

وكان نتنياهو قد أكد انه مستعد إلطالق فورًا ودون شروط مسبقة مفاوضات سالم مباشرة مع الرئيس 
 مود عباس.الفلسطيني مح
لقد قرأت أن رئيس الوزراء نتنياهو قال انه مستعد لمفاوضات مفتوحة دون شروط »وقال كيري 

 «.مسبقة. فلننتظر ونرى ماذا سيحصل
مؤكدًا أنه لطالما قال انه لم يفقد األمل « نأمل في أن يكون هناك سبيل إلحراز تقدم»وأضاف كيري 

 طينية المعطلة منذ عام ونصف.الفلس« اإلسرائيلية»في دفع عملية السالم 
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قبل فشلها في  2013وكان كيري قام شخصيًا بتحريك المفاوضات المباشرة في نهاية يوليو/ تموز 
 .2014إبريل/ نيسان 

والفلسطينيين للتوصل إلى حل الدولتين. لكن « إسرائيل»وتفضل واشنطن المباحثات المباشرة بين 
 ة في األمم المتحدة للحصول على اعتراف دولي. األمريكيين يعارضون الخطوات الفلسطيني

 3/9/2015الخليج، الشرقة، 
 
 األونروا ترسل وفدا  رفيع المستوى لغزة للتفاوض حول مطالب الالجئين .59

أشرف الهور: قبل انقضاء المهلة التي أعطاها مجلس أولياء األمور للطلبة الدارسين في -غزة 
البهم، بخصوص وقف سياسة التقليصات، أرسلت المنظمة مدارس األونروا في قطاع غزة لتنفيذ مط

 الدولية وفدا رفيعا للقطاع، للبدء في حوار للعمل على حل الخالفات القائمة.
ويضم الوفد الذي وصل قطاع غزة أمس األربعاء، مسئولون كبار في األونروا بينهم المدير العام 

 عام للمنظمة الدولية.للمالية، وكذلك مدير عام التخطيط ومستشار المفوض ال
وشرع الوفد فور وصوله إلى قطاع غزة بعقد لقاءات مع العديد من المسئولين المهتمين بملف 
التقليصات التي فرضتها األونروا على خدماتها المقدمة لماليين الالجئين خاصة في قطاع التعليم، 

 بذريعة األزمة المالية.
أن الوفد شكل من قبل المفوض « األونروا»عرب في وقال سهيل الهندي رئيس اتحاد الموظفين ال

 العام لـ األونروا بيير كرهنبول، وأنه سيعمل لتوصل إلى حل لمشكلة التشكيالت المدرسية.
وأشار إلى أن الوفد هذا سيعقد جلسات نقاش مع اتحاد الموظفين، وكذلك مجلس أولياء األمور، من 

 لدراسية التي خلفتها عملية التقليصات.أجل العمل على حل أزمة التكدس في الفصول ا
وسيتناول الحوار بين اتحاد الموظفين ووفد األونروا قرار المفوض العام بمنح إجازة استثنائية 
للموظفين، بدون راتب، في ظل رفض االتحاد لقرار التجميد للقرار من قبل المفوض العام، والمطالبة 

 بإلغائه نهائيا.
تماعات بين الوفد واالتحاد وكذلك مجلس أولياء األمور يومين متتاليين، ومن المقرر أن تستمر االج

 على أمل التوصل إلى حلول للمشكلة.
 3/9/2015القدس العربي، لندن، 
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 حتى نوقف التقسيم الزماني والمكاني لألقصى! .61
مـوسى أبو مرزوق د.  
الساعة الحادية عشرة أغلق االحتالل بوابات األقصى المبارك من الساعة السابعة والنصف حتى 

والنصف، ومنع خاللها المصلين والمرابطين من الدخول والتواجد في المسجد األقصى، في ظل 
صمت عربي، وانصراف فلسطيني لمشاريع تفرق وال تجمع، تجّزئ وال توّحد، االحتالل أغلق أبواب 

القائمين على الرباط المسجد األقصى، ويحاول تجفيف منابع الرباط في األقصى، والمس القانوني ب
وبموظفي األوقاف، وزادوا من االقتحامات وعلى رأسها اإلرهابي ميري ديفف وزير الثقافة الصهيوني، 

 والوزير المكلف بشؤون القدس رئييف ايلكن.
الصهاينة يرون أن الحالة الفلسطينية والعربية واإلسالمية تساعد على خطوات من هذا القبيل، هادفة 

تقسيم الزماني لألقصى، فماذا نحن فاعلون؟ فالقدس بوصلة األمة، وقبلتها السياسية، من ذلك إلى ال
 وعنوان عزتها وكرامتها.

ال بد من حمالت إعالمية وسياسية واجتماعية ونضالية، لمواجهة الخطط الصهيونية على المستوى 
 الفردي، والجماعي، والفصائلي.

ازن ومركزية فتح لجمع الفلسطينيين عليه، ألن ما هم فلسطينيًا األقصى يحتاج اللتفاتة من أبو م
 عليه اآلن يمزق الساحة، ويفرقها، فهل من مجيب؟

األقصى قبلة المسلمين األولى، وثالث الحرمين الشريفين، ومنارة العرب والمسلمين، وعنوان سيادتهم 
في المسجد  واهتمامهم، فهل يتحرك زعماء العرب والمسلمين حتى ال يحدث لألقصى ما فعلوه

 اإلبراهيمي؟
، ولجنة القدس، واألزهر، والملوك، والرؤساء، واألمراء إلفشـال اإلسالميهل ستتحرك منظمة المؤتمر 

ذا نجحوا  فسيكون ذلك مقدمة للتقسيم  -ال قدر هللا في ذلك–مخطط الصهاينة في التقسيم الزماني؟ وا 
 د األقصى المبارك.المكاني، والبدء في بناء كنيس على جزء من ساحة المسج

أخيرًا.. فما زال في األقصى مرابطون ومرابطات لن يسمحوا لهذا العدو بتنفيذ مخططاته، طال 
الزمان أم قصر، هم لألقصى درع وحصن، وألمتهم شرف وفخر، ال زلنا نعقد األمل عليهم، ونرقب 

 النصر بين ناظريهم "ويسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريبًا".
 1/9/2015، حماس موقع حركة
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 طوني بلير وغزة وكل ذلك الغاز .61
 ديفيد هيرست
من بين جميع اللقاءات الغريبة التي ولدها الصراع الفلسطيني، من المؤكد أن زعيم "حماس" خالد 

 مشعل يعتبر أكثرها خروجا عن المألوف كانت تلك االجتماعات األربعة التي جمعته بطوني بلير.
ت أقدم مبعوث الرباعية إلى الشرق األوسط على تجاوز القواعد التي فمن خالل هذه االجتماعا

وضعتها الرباعية ذاتها ومنعت بموجبها التحدث إلى "حماس"، طالما أنها ترفض االعتراف بإسرائيل، 
وهي القواعد التي قام طوني بلير وجاك سترو بمهمة فرضها والتأكد من االلتزام بها عندما كان األول 

اء وكان الثاني وزيرا لخارجيته، عبر حمل االتحاد األوروبي على تصنيف "حماس" رئيسا للوزر 
كمنظمة إرهابية. ويذكر أن اثنين من االجتماعات األربعة )مع مشعل( انعقدت بينما كان بلير ال 

 يزال مبعوثا للرباعية.
مصر )والذي قال  هنا تجد طوني بلير، ذلك الرجل الذي ارتبط ذهنيا وروحيا باالنقالب العسكري في

إن الجيش ما تدخل إال نزواًل عند رغبة الشعب ليعيد الديمقراطية إلى مصر(، يسعى للتوسط بين 
سرائيل ومصر من جهة أخرى، ومعروف أن إسرائيل ومصر هما البلدان اللذان  "حماس" من جهة وا 

تجاوز نتنياهو بمراحل أطبقا معا على رقبة غزة لخنقها، مع التنويه إلى أن قائد االنقالب في مصر 
 في حماسته إلبقاء الحصار مفروضا على القطاع.

ضمن السياق البريطاني، كانت حوارات بلير مع "حماس" تجري بينما كان أنصاره يتهمون المرشح 
اليساري في التنافس على قيادة حزب العمال جيريمي كوربين بجعل الحزب غير قابل للفوز في 

يه االختيار زعيما للحزب. وذلك ألن كوربين طالب بفتح حوار مع كل من االنتخابات إذا ما وقع عل
وهي الخطيئة التي ارتكبها مرارا وتكرارا الرجل الذي فاز بالسلطة ثالث مرات  -"حماس" وحزب هللا 
 متعاقبة )أي بلير(.

موعدا في  يذكر أن بلير لم يكتف بالحديث مع مشعل، بل لقد وجه له دعوة لزيارة لندن، مقترحا عليه
شهر حزيران )يونيو( من المؤكد أن تحديده حظي بموافقة رئيس الوزراء الحالي دافيد كاميرون. وهذا 

في سبيل نشر تقرير يصف تواجد  -ولكن فشل حتى اآلن  -هو نفس رئيس الوزراء الذي ناضل 
 ة.جماعة اإلخوان المسلمين في بريطانيا بالتشدد والتطرف. إنه ألمر في غاية الغراب

رغم كل ذلك، فقد مضى بلير في مسعاه، وحتى بعد أن جرى الكشف من قبل ميدل إيست آي عن 
وجود محادثاته مع "حماس". ولم يتوقف حتى األيام األخيرة عن بذل الجهد في سبيل إقناع النظام 

 في القاهرة بالموافقة على الصفقة. ولكن لماذا؟
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المؤكد أنها ليست انطالقا من صحوة ضمير وشعور  دوافعه الحقيقية غير واضحة للعيان. لكن من
مليون إنسان في قطاع غزة. فحينما كان رئيسا  1.8إنساني بالقلق تجاه ما يعاني منه ما يقرب من 

للوزراء وكذلك حينما عمل مبعوثا للسالم لم يتوان طوني بلير عن تزويد إسرائيل بغطاء دولي قيم 
أخرى. وال يمكن أن يكون مندفعا من حبه لحركة حماس وال  لتشن الحروب على قطاع غزة حربا تلو

لجماعة اإلخوان المسلمين، وهو الذي اعتبر "اإلسالموية" عدوا أيديولوجيا. واقتباسا من كلمات لبيتر 
ميندلسون، يشعر بلير باالرتياح الشديد إزاء مساعدة الدكتاتوريين أصحاب السجالت الفظيعة في 

إلمارات ومصر وقازخستان، نظرا ألنهم يشاطرونه الرأي بوجوب مسح مجال حقوق اإلنسان في ا
 اإلسالميين تماما من الخارطة السياسية.

لقد أخبر بلير حركة حماس بأنه تمكن من ضمان ثالثة من بين خمسة من الشركاء المحتملين في 
اف الثالثة وقصد باألطر  -صفقة فتح الحدود مع قطاع غزة مقابل وقف غير محدود إلطالق النار 

السعوديين واإلماراتيين واألردنيين. ولكن، ال يمكن االدعاء بوجود أي صفقة ما لم تحز على موافقة 
 إسرائيل ومصر.

بعد أربعة اجتماعات، ناقش بلير مع "حماس" إمكانية استمرار وقف إطالق النار الساري حاليا مقابل 
وري لرواتب كافة موظفي الحكومة في غزة، على فتح فوري لجميع المعابر الحدودية، وكذلك الدفع الف

أن تتبع هاتين الخطوتين محادثات حول الميناء البحري والمطار وا عادة إعمار القطاع. وكل ما عدا 
 ذلك فهو غير مطروح للنقاش.

إال أن "حماس" رفضت طلبا من طوني بلير التوقيع على أي صيغة تتضمن نصا على أن 
طريق إلى األمام، أو على أي شيء من شأنه أن يعيد الحياة إلى عملية المفاوضات السياسية هي ال

أوسلو التي باتت اآلن تعتبر في عداد األموات. وأصرت "حماس" على أنها يمكن أن توافق فقط 
على استمرار وقف إطالق النار، وليس على هدنة لفترة زمنية يتم النص عليها كحد أدنى، شريطة 

ار بغزة فقط، وال ينطبق على الضفة الغربية حيث تصر "حماس" على أن أن يتعلق وقف إطالق الن
المقاومة ضد المستوطنين وضد الجيش اإلسرائيلي ستستمر. أضف إلى ذلك أن الصفقة المقترحة ال 

 تتضمن تباداًل لألسرى.
في أجلت "حماس" قبول الدعوة لزيارة لندن، وأخبر قادتها طوني بلير بأنهم يمكن أن يمضوا قدما 

العملية فقط فيما لو تأكد دعم إسرائيل ومصر لها. إال أن بلير فشل في الحصول على ذلك، وبذلك 
 وصلت العملية إلى طريق مسدود حسبما علم موقع ميدل إيست آي من مصادر مطلعة يوم الثالثاء.

ن لم يكن حصريا  -في إسرائيل نفسها، هناك من يدعم هذه المحادثات، وبشكل خاص  ج خار  -وا 
إطار الحكومة الحالية. ولعل أبرز السياسيين الذين غيروا من مواقفهم وصاروا مناصرين لها نفتالي 
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بينيت، زعيم حزب البيت اليهودي ووزير التعليم الحالي، والذي كان قد قال بعد أسبوع من اندالع 
قوي يقول القتال في الصيف الماضي: "بإمكان الجيش أن يمسح حماس من الوجود. لدينا جمهور 

 للقيادة افعلوا ما في وسعكم لتنهوا المهمة".
أما اآلن، فقد غير نفتالي بينيت من لهجته، حيث قال مؤخرا في مقابلة مع القناة التلفزيونية الثانية: 
"مصر والسلطة الفلسطينية تريدان لألمور أن تسوء داخل قطاع غزة حتى نستمر نحن في القتال، 

 ذه المرحلة ضد ذلك. فالواقع اآلن أن حماس موجودة هناك".فهذا يخدمهم. ولكني في ه
وهناك آخرون غيره، ومنهم: الرئيس اإلسرائيلي روفين ريفلين، ووزير النقل واالستخبارات يزرائيل 
كاتز، ورئيس الشين بيت السابق يوفال ديسكين، ووزير الدفاع السابق شاؤول موفاز، ونائب رئيس 

ه، والرئيس السابق للموساد إفراييم حاليفي. كل هؤالء عبروا عن دعمهم األركان السابق يائير نافي
 إلجراء محادثات مع "حماس" سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

إال أن نتنياهو والحكومة نفسها يعارضان ذلك بقوة. ربما كان السبب وراء ذلك أن نتنياهو ال يقبل 
فة الغربية أو ربما يكمن السبب الحقيقي في أنه بصفقة تبقي على "حماس" قوة مقاومة نشطة في الض

لم يكن أبدا ينوي أصاًل التوصل إلى أي صفقة معها. ما من شك في أن "عملية" التوصل إلى صفقة 
مع حركة حماس كانت دوما أكثر إغراء له من النتائج التي كانت ستتمخض عنها. كان يتوقع من 

حفاظ على الهدوء، ويكون نتنياهو بذلك قد استجاب العملية أن توفر لدى "حماس" الحافز على ال
للضغوط التي يمارسها عليه مواطنو جنوب إسرائيل. أما النتيجة المتوقعة للعملية لو تمت فستكون 
ضعاف "حماس"، وهي السياسة التي مازال نتنياهو من أشد المتحمسين  التخلي عن سياسة عزل وا 

 إلبقائها نافذة.
هام نتنياهو بعدم االنسجام مع ذاته. فهو ال يميز بين نوع وآخر من القادة وبهذا الشأن ال يمكن ات

الفلسطينيين الذين يتعامل معهم، سواء منهم من يعترفون بإسرائيل ومن ال يعترفون بها. لم يعد سجل 
نتنياهو فيما يتعلق بالقضية القومية يخفى على أحد، فالمحادثات عنده ال تصل أبدا إلى نتيجة، بل 

 تتجاوز كونها وسيلة لكسب مزيد من الوقت.ال 
لكنه ليس وحيدا في ذلك. ففيما لو أبرمت صفقة يضمن بموجبها السماح بدفع رواتب ما يقرب من 
خمسين ألف موظف حكومة تابعين لـ"حماس"، فإن لسان حال محمود عباس سينطق ليقول "على 

خير، فإن لدى السلطة الفلسطينية الكثير جثتي". وكما تؤكد مجموعة األزمات الدولية في تقريرها األ
مما تخسره والقليل مما يمكن أن تكسبه فيما لو رفع الحصار المفروض على قطاع غزة. فمنذ 

عندما أغلقت تقريبا جميع األنفاق التي كانت تربط غزة بمصر تحت مدينة رفح،  2013منتصف عام 
تجبيها إسرائيل نيابة عنها عن البضائع  زاد باضطراد دخل السلطة الفلسطينية من الضرائب التي
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المتوجهة إلى قطاع غزة. وينقل تقرير مجموعة األزمات عن وزير في حكومة الوفاق الوطني، عينته 
حركة فتح وكلفته بمتابعة موضوع إعادة اإلعمار في غزة، أنه يحمل المسؤولية األكبر عن الركود 

عنه "إنه ال ينوي إعادة إعمار غزة وال تحمل الحالي لمكتب الرئيس الفلسطيني، والذي يقول 
 المسؤولية تجاهها".

ال تقل اإلشارات القادمة من مصر قتامة عن ذلك. في حزيران )يونيو( ظهر رئيس المخابرات 
المصرية مبتهجًا ال تفارق ثغره االبتسامات وهو يستقبل وفدا من حركة حماس، وظل معبر رفح 

أن ذلك كان قبل الهجوم الذي شنه جهاديون في سيناء، سارعت مفتوحا طوال ذلك األسبوع. إال 
مصر على إثره بتحميل "حماس" المسؤولية عنه. وكانت آخر اإلشارات هي اختطاف أربعة أعضاء 
في كتائب القسام بينما كانوا مسافرين عبر شمال سيناء، فما كان من "حماس" إال أن اتهمت الجيش 

 باختطافهم.المصري وليس الدولة اإلسالمية 
من يستفيد من هذا الفاصل القصير في المباحثات؟ ال ريب في أنه قد تم خرق شروط الرباعية التي 
تقصي "حماس" عن المفاوضات، ونفس الشيء ينطبق على إعالن االتحاد األوروبي الذي يصنف 

القناة األساسية  "حماس" منظمة إرهابية. وكان بلير قد أسخط السويسريين الذين طالما اعتبروا أنفسهم
 للتفاوض مع "حماس"، بل لقد تجاوز سخطهم سخط محمود عباس منه.

أيا كان األسلوب الذي شنت به إسرائيل حربها على غزة في العام الماضي وأيا كان الدافع لها، فإن 
محادثات بلير تشير إلى أن إسرائيل ال ترغب في تكرار تلك التجربة تارة أخرى، على األقل ليس في 
المدى المنظور. فـ"حماس" باتت هي العنوان الذي يقصد في غزة، وهي الجهة المفضلة على كل 
البدائل األخرى، وبالتأكيد على حالة الفوضى التي تنجم عن تنافس بعض المتطرفين المسلحين فيما 

دولة بينهم على إطالق الصواريخ على إسرائيل، وكذلك على احتمال أن يأتي اليوم الذي ترث فيه ال
اإلسالمية جبهة "حماس". من جهة أخرى، تأتي على حساب محمود عباس )وليس حركة حماس( 
يجاد موطئ قدم لنفسه داخل غزة من  تلك الجهود التي يبذلها محمد دحالن إلعادة االعتبار لذاته وا 

 خالل تمويل حفالت الزفاف.
جواء، ولكن يبدو أنه قد استنفذ ولم لربما كان بلير مفيدا لنتنياهو كوسيلة لجس النبض واختبار األ

يعد دوره كوسيط مطلوبا. وتعتبر مصر أن فتح معبر رفح الحدودي سيعني تسليم أهم ورقة لديها في 
 مجال السياسة الخارجية، وال يوجد ما يدل على أنها على استعداد ألن تقدم على ذلك.

ذلك؟ لقد حار الكثيرون وهم يبحثون وهذا يعيدنا تارة أخرى إلى طوني بلير. ما هي مصلحته في كل 
 عن إجابة، ولكن بإمكاننا اآلن الكشف عن بعض الدالئل.
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في العام الماضي، في مؤتمر دولي كان ينعقد في إحدى الدول األوروبية، وقبل أن تبدأ محادثات 
الدوحة بشهور، اقترب نفر من اإلسرائيليين من أكاديمي يعرف عنه التواصل المباشر مع خالد 

شعل وسألوه إن كان على استعداد لتوصيل استفسار إلى القيادة في حماس. كان السؤال مفاده "فيما م
الذي يبعد عن  -لو قامت مؤسسة الغاز البريطاني )بريتيش غاز( بتطوير حقل الغاز في بحر غزة 

رح هل ستهاجمه حماس؟". سألهم األكاديمي: "من الذي يط -كيلومترًا  33و  27ساحلها ما بين 
هل هي الحكومة اإلسرائيلية؟"، قالوا "ال، بل هو طوني بلير". أخبرهم األكاديمي بأنه  -السؤال 

ذا كان يرغب في طرح السؤال فليفعل ذلك بنفسه من  يرفض توصيل رسالة بالنيابة عن طوني بلير وا 
 خالل االتصال بخالد مشعل شخصيا.

الخاصة بأنه إنما انخرط في المحادثات مع كم هو غريب. لقد ادعى طوني بلير في بعض لقاءاته 
نتيجة لخطاب أرسلته حماس إلى مبعوث األمم المتحدة إلى عملية  -"حماس" بناء على طلب منها 

السالم روبرت سيري. إال أن اهتمامه بغاز بحر غزة يسبق ذلك بزمن. وليس من باب المصادفة أن 
مورغان )وهي واحدة من كبرى المؤسسات تكون مؤسسة بريتيش غاز زبونا عند مؤسسة جيه بيه 

المالية في بريطانيا( والتي يعمل لديها طوني بلير بوظيفة كبير مستشارين ويتلقى منها أتعابا على 
 ذلك.

يعتبر هذا الحقل، كما تقول وزارة الخارجية البريطانية، المورد الطبيعي الفلسطيني األهم واألكبر على 
مليارات دوالر  4قدرت اإليرادات المتوقعة منه بمبلغ  2007ام اإلطالق من حيث القيمة. وفي ع

أمريكي. كان رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق آرييل شارون يقف ضد تطويره، ثم بعد أن انسحب 
من قطاع غزة وقعت مؤسسة بريتيش غاز مذكرة مع شركة الغاز المصرية إيغاز لبيعه هناك في عام 

2005. 
ذلك بعام عندما تدخل طوني بلير نيابة عن رئيس الوزراء اإلسرائيلي آنذاك ثم ألغيت الصفقة بعد 

إيهود أولمرت. يقال إن ما كميته ثالثين ضعفا من الغاز قد اكتشف مؤخرا أمام سواحل مصر. من 
 يدري ما الذي يمكن أن تحتويه حقول غزة؟

 المهم في األمر أن هناك من يؤمن بأن مصالحه تتطلب وقف الصراع.
 2/9/2015ينغتون بوست عربي، هاف
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 كيف يتوقف االنهيار؟ .62
 طالل عوكل
تفتح واقعة اقتحام الجيش اإلسرائيلي لمخيم جنين أول من أمس، صفحة متناقضة تثير العديد من 
األسئلة، التي تتصل بالسلطة ووظائفها وصالحياتها، في وقت تبدأ فيه عملية تجديد للجنة التنفيذية 

جدل بشأن مدى جدية رغبة الرئيس محمود عباس في مغادرة مواقعه، وعالقة ذلك لمنظمة التحرير، و 
 بترتيبات الخالفة في ضوء غياب أي إمكانية إلجراء انتخابات ديمقراطية شاملة.

خالل حرب السور الواقي على الضفة الغربية، والتي استعاد وقتها الجيش اإلسرائيلي إحكام قبضته 
الضفة، قدم مخيم جنين أساطير في البطولة والمواجهة، وها هو اليوم القمعية واالحتاللية على 
 يستعيد بعضًا من معالمها.

معلوم أن جنين ومخيمها، يقعان في المنطقة )أ(، المفروض أنها بحسب اتفاقيات اوسلو، تحت 
ادي من الوالية الكاملة للسلطة الوطنية، لكن قيام الجيش باقتحام المخيم، واعتقال من يقال إنه قي

صابة نحو خمسة وعشرين مواطنًا، وهدم البيت الذي كان يختبئ به القيادي  حركة حماس، وا 
الحمساوي، هذا الفعل، يدل على مدى هشاشة وضعف السلطة، التي ال تزال تلتزم باوسلو، فيما ال 

 يلتزم الجانب اإلسرائيلي.
بما في ذلك في الحي الدبلوماسي،  الجيبات واآلليات اإلسرائيلية تسرح وتمرح في أحياء رام هللا

وأحيانًا تصل إلى دوار المنارة وسط رام هللا، بدون أن تجد من يردعها أو يعترضها، فما معنى وجود 
سلطة وشرطة وأجهزة أمنية، إن لم تكن كل هذه المسميات من أجل حماية المواطن من بطش ظالم 

 ومخالف لكل المواثيق؟
لهم الفرصة ويسعفهم الحظ في الوصول إلى الضفة، يشكون أمر  أهل الضفة ومن أهل غزة، تتاح

الشكوى من الفلتان والفوضى األمنية، التي تعجز عن ضبطها أجهزة أمنية تفتح عيونها على 
المواطن بدون أن تكون قادرة على تأمين حياته. ثمة حالة فشل شاملة كاملة، تجتاح السياسة 

إلى معالجات مختلفة عن السياقات الجارية التي تلخصها أغنية واالقتصاد واألمن والمجتمع، وتحتاج 
أخذت تتردد في كل أنحاء الوطن فيسخر منها البعض ويتغّنى بها البعض اآلخر. األغنية تدعو إلى 
لى ثورة سلمية بال سالح. أراني أتفق مع من يطالب بثورة أو  زراعة الليمون والزيتون والتفاح وا 

هذه الظروف، ولكنني أرفض أن يتحول موضوع عدم استخدام السالح في مقاومة شعبية سلمية في 
 فترات أخرى إلى ثقافة شعبية.

لقد أكدت أحداث السنين الماضية أن مشروع المقاومة المسلحة لم ينجح في تحقيق إنجازات، لكن 
 .ذلك، ال يصب، أيضًا، في مصلحة خيار المفاوضات والحل السلمي، الذي انتهى إلى فشل ذريع
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، وكان ذلك بعد أقل من عام على فوز الرئيس باراك اوباما في 2009قبل ست سنوات أي في عام 
االنتخابات الرئاسية األميركية، أعلن الدكتور سالم فياض، رئيس الحكومة آنذاك، أنه يحتاج إلى 
سنتين الستكمال مقومات ومؤسسات الدولة. اإلعالن تضمن إنشاء مطار، وسكة قطار، وتحقيق 
االكتفاء الذاتي، لكن السنين مرت بدون أن يتحقق أي شيء من ذلك. من الواضح أن إعالن فياض، 
وهو رئيس حكومة الرئيس محمود عباس، كان يستند إلى مراهنة وربما بعض الهمسات الواعدة من 

ال قبل اإلدارة األميركية، وبرأينا فإن ذلك كان خطًأ استراتيجيًا واضحا، ألنه تجاهل واقع الح
 الفلسطيني، وتجاهل، أيضًا، السياسة اإلسرائيلية، وأهدافها.

ال يمكن االعتماد على أية إدارة أميركية، تضع كل إمكانياتها في تصرف ما  االستراتيجيفي التقييم 
 يعتبره الكثيرون، من أن إسرائيل هي الوالية الثالثة والخمسين في الواليات المتحدة.

دكتور فياض بدأت أحداث ما يسمى بالربيع العربي في تونس، لتتضح بعد عام واحد من إعالن ال
معالم مرحلة كارثية من عمر األمة العربية، حيث نجح التحالف األميركي اإلسرائيلي في إخضاعها 

 لمخططات تقسيمية وتدميرية تحت عناوين الفوضى الخاّلقة، والشرق األوسط الجديد.
ايا هذه المخططات، فلقد جعلت الواليات المتحدة، داعش، كانت القضية الفلسطينية، وأهلها ضح

 عنوان االهتمام واألهمية على حساب القضية الفلسطينية.
لم يحصل ما وعد به الدكتور سالم فياض، فقد أقفلت إسرائيل طريق المفاوضات والسالم، وأمعنت 

ألقصى، إلى ملف في مصادرة الحقوق بدءًا بملف عودة الالجئين، إلى ملف القدس والمسجد ا
مصادرة المزيد من األراضي عبر االستيطان، إلى إفقاد السلطة القدرة على ممارسة مسؤولياتها، ما 

 دعا الرئيس أبو مازن ألن يشكو واقع الحال علنًا وفي أكثر من مناسبة.
نعلم أن الخيارات صعبة، وكل خيار، يستحق ثمنًا باهظًا، فاالستمرار بالخيار القائم، خيار 
المفاوضات صعب، ومكلف بدليل ما يجري من فوضى سياسية وأمنية واقتصادية، خصوصًا وأن 

 الواليات المتحدة رفعت يدها عن الملف، فيما يتردد األوروبيون.
خيار المقاومة بمعناها العسكري، أيضًا، خيار مكلف جدًا، وغير مضمون النجاح في ردع 

اسية ليست في موضوع الخيار الذي ينبغي على المخططات اإلسرائيلية، لكن المشكلة األس
 الفلسطينيين اعتماده بما يضمن أقل التكاليف، وأفضل اإلنجازات.

المشكلة الرئيسية هي أن الفلسطينيين ال يستطيعون الجلوس على طاولة واحدة للحوار من أجل إنهاء 
 تمعوا.االنقسام، واالتفاق على خيارات وطنية وهو أمر سهل، لو قدر لهم أن يج

كان من األولى إذن، أن يبدأ الرئيس مرحلة التحريك السياسي بعقد جلسة للمرجعية القيادية لمنظمة 
التحرير التي تضم الجميع، ذلك أن تجديد الشرعيات يحتاج إلى واحد من أمرين: فإما أن تجرى 
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ما أن يجري تجديد الشرعيات من خالل توافق وطني. وفي غياب هذ ا وذاك من انتخابات عامة وا 
الخيارات، فإننا نمعن في جلد الذات، وفي تدمير اإلمكانيات الذاتية بما يسهل على إسرائيل تنفيذ 

 مخططاتها.
 3/9/2015، األيام، رام هللا
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برئيلتسفي   
ى نفسه عناء االتصال بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتهنئته عل إسرائيليلم يكلف أي زعيم 

بالده من مشكالتها االقتصادية. ألن مصر التي تحارب  إنقاذاكتشاف حقل الغاز الذي من شأنه 
سرائيل.« الضفة الغربية«، وهي شريكة في الحرب ضد حماس وقطاع غزة واإلرهاب مصر  وا 

. فقد انخفضت البورصة واهتزت باألرباحاكتشفت شريان حياة في البحر وحطمت حلم إسرائيل 
 اإلسرائيلية التي استخدمت حتى اآلن كل األالعيب والحيل من اجل نهب الخزينة. شركات الغاز

من ذلك هو تدخل مصر بطريقة فظة في الشأن اإلسرائيلي الداخلي في أعقاب االكتشاف  واألخطر
والنظر إلى شركات الغاز ببياض  األكاذيبالوقح. فقد اضطرت بنيامين نتنياهو إلى خلع بدلة 

الصحافة «لت في فعله لجنة شيشنسكي وآريه مخلوف درعي والمعارضة الوهمية والعيون، وما فش
نجحت مصر في فعله باكتشافها للغاز الذي هو حرب يوم غفران اقتصادية، حينما أدخلت « المعادية

 أنبوب القدح ففجرت بالون االستراتيجية التي عانقت بدفء كاذب صيغة الغاز.
ذاليفته إيران من اجل بيع استراتيجية الدفاع عن شركات الغاز. في البداية استند نتنياهو إلى ح لم  وا 

استغالله في صالح تسريع الموافقة  األقللوقف التوقيع على االتفاق النووي، فيجب على  إمكانيةتكن 
 على صيغة الغاز.

الغاز  أسعاراالتفاق النووي كما قال في خطابه ُيدخل لسوق الغاز منافس سيء وفظيع، يخفض 
 ومدخوالت إسرائيل. لذلك يجب تسريع الموافقة على صيغة الغاز.

هناك حاجة لقدر كبير من الوقاحة واالستخفاف بالجمهور من اجل تقديم هذا التعليل. هل مستهلكي 
وتركيا ال تعرف أنه ينتظرها خلف الزاوية غاز إيراني رخيص؟ هل  األوروبيةالغاز مثل الدول 

م بالسعر اإلسرائيلي المرتفع، في الوقت الذي فيه بعد عام أو عامين على االلتزا إحداهاستوافق 
سيتراجع سعر الغاز. وما لم ُيقل هو إن مصر تعارض بشكل مبدئي شراء الغاز أو النفط من إيران؛ 

ن عالقة  مع إيران باردة إلى درجة التجميد، أما تركيا التي تعتبر في إسرائيل دولة عدو  األردنوا 
 از من إيران وروسيا.فهي تشتري الغ



 
 

 
 

 

 50 ص                                              3684 العدد:         3/9/2015 خميسال التاريخ: 
  

كان يجب بيع الصيغة فيمكن تجنيد األعداء  إذالكن من قال إن هناك صلة بين الوقائع والقرارات؟ 
، الخداع والتهديد مسموحان. كان يمكن لنتنياهو أن يبني على أن كل شيء يرتبط بإيران، سواء أيضا

كن االتفاق النووي قد وقع، ولم تكن كان نووي أو غاز، يأسر القلب أو يعمي العيون. وماذا لو لم ي
إيران تهدد بمنافسة الغاز اإلسرائيلي، هل كانت شركات الغاز في حينه ستتكرم على إسرائيل بسعر 

شركات  أرباحأرخص وشروط أفضل؟ حسب منطق نتنياهو فان إيران أفضل بدون اتفاق نووي يهدد 
 ألمني.الغاز، من إيران مع اتفاق يؤجل لفترة طويلة التهديد ا

صحيح أن مصر كانت زبونة ممكنة. فقبل سنة هيأ متحدثون مصريون رسميون الرأي العام 
ال ُيهضمان جيدا في البطن « إسرائيل«و« غاز»الحتمالية توقيع اتفاق الغاز مع إسرائيل. لكن 

المصرية. بعد محاكمة حسني مبارك بالتحديد بسبب بيع الغاز الرخيص إلسرائيل في الوقت الذي 
حتاج فيه مصر لهذا الغاز. قبل اكتشاف الغاز تحدثوا في مصر عن الخطر على االمن القومي ت

الذي يسببه التعلق بالغاز اإلسرائيلي، وأنه ستكون إلسرائيل قوة في وجه مصر عن طريق الغاز. 
اآلن يستطيع السيسي تنفس الصعداء. فسيكون له الغاز الخاص به ويمكنه تجنيد المستثمرين 

يجادص التضخم في الميزانية وتسديد الديون وتقلي العمل. مسموح لنا أن نفرح لفرحه.  أماكنآالف  وا 
فالسيسي لم يسرق شيء من إسرائيل وهو يستطيع منحها جارة مع وضع اقتصادي أفضل قليال. وهذا 

 أمر جيد.
 2/9/2015هآرتس 
 3/9/2015، القدس العربي، لندن
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 جاكي خوري
مازن( أول أمس بانه ال ينوي التنافس في أي  أبوتصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس )

انتخابات مستقبلية، سواء في حركة فتح أو في مؤسسات م.ت.ف، تعتبر في دوائر عديدة في 
السلطة الفلسطينية، بما في ذلك في فتح كتصريحات سابقة. ولكن مقربي عباس ممن تحدثت 

ال يزالون غير ملتزمين بتاريخ وموعد االعتزال. بل انهم يشددون  األخيرة األياممعهم في « هآرتس»
القرار ال ينبع من أزمة داخلية ومن ضغط يمارسه عليه خصومه السياسيون، بل هو رسالة  أنعلى 
نهاءالدولية وبموجبها فانه في غياب مسيرة سياسية حقيقية  لألسرة ر الرئيس في االحتالل، فان دو  وا 

 السلطة الفلسطينية لم يعد ذا صلة.
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 أخرىأمس في جلسة اللجنة المركزية لفتح بانه غير معني بالتنافس مرة  أولوكان عباس أعلن 
ان التقارير عن اعتزال « هآرتس»لمؤسسات م.ت.ف. ومع ذلك، قال مسؤولون كبار في اللجنة لـ 

ت قبل أوانها وانه ال يبدو أن الخطوة ستتم في عباس الساحة السياسية الداخلية والخارجية كان
 المستقبل القريب.

وشرح عضو اللجنة المركزية لفتح، محمد المدني، الذي حضر الجلسة أول أمس ويعتبر أحد مقربي 
عباس بانه يقف خلف تصريحه، ولكنه سيفعل ذلك حسب جدول زمني وحسب المصلحة الوطنية 

للخطوة غير موجهة إلى الداخل بل إلى الخارج.  األساسة لساالفلسطينية. وعلى حد قوله، فان الر 
سياسي في  افجمازن يفهم بان المسيرة السياسية عالقة وانه ال يوجد أي  أبو» إنوقال المدني 

 األوروبي. ال يبدو أن الواليات المتحدة واالتحاد اإلسرائيليالمستقبل المنظور للعيان، بسبب الرفض 
 أصبحالبقاء في المنصب الذي  أريدفانه جاء ليقول بشكل واضح ال  منضغطون من هذا، وعليه

 «.، ومن يريد أن يأخذ المسؤولية فليتفضلإلسرائيل األمنمثابة حامي حمى 
في لقائه مع عباس في عمان، في  األردنملك  لعبد هللابهذه الروح قيلت  أقواالوحسب المدني، فان 

السياسي  عبد الفتاحقريبا للرئيس المصري  أيضاما سيقال . وعلى حد قوله، فان هذا األسبوعبداية 
. وقال المدني: أيلولالمتحدة في نهاية  لألمموأغلب الظن من على منصة الجمعية العمومية 

 «.سيقول للعالم بشكل واضح بانه غير معني بان يقف على رأس سلطة فلسطينية بال سيادة»
رئاسة اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف. ليست هذه هي  أعلن عباس عن استقالته من أسبوعينقبل نحو 

التي يعلن فيها عباس عن نيته اعتزال الحياة السياسية. ولكن االستقالة لن تدخل حيز  األولىالمرة 
 التنفيذ طالما لم تبحث في المجلس الوطني الفلسطيني.

السياق يدعي يواصل عباس عمله كرئيس للسلطة ورئيس لـ م.ت.ف. في هذا  األثناءوفي هذه 
تغييرات داخلية في فتح وفي م.ت.ف ولكن ال  أحداثمسؤولون كبار في فتح بان في نية عباس 

 الزمني. باإلطارللتعهد في هذه المرحلة  إمكانيةتوجد 
سيضطر في  81وال ينفي المسؤولون في فتح بان الزمن والعمر يفعالن فعلهما وان عباس، ابن 

حد قولهم فانه معني بان يقود خطوة لضخ دم جديد للساحة مرحلة ما إلى االعتزال. وعلى 
في  أنليس جديدا ». وقال بعض المسؤولين: إلنعاشهاوللمؤسسات، التي شاخ بعضها وهناك حاجة 

عمن سيأتي بعد عباس، وهذا ليس سرا. في إسرائيل  أشهرالساحة الفلسطينية يتحدثون منذ بضعة 
.ف وفي فتح يوجد جهاز وتوجد مؤسسات وفي نهاية وفي العالم يجب أن يفهموا بان في م.ت

المطاف هذه هي التي تختار القيادة. هذا ما حصل عندما توفي الرئيس ياسر عرفات، الذي كان 
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زعيما كاريزماتيا بال منافس. وعليه فان ابو مازن ال يريد ان يتخذ صورة من خلف ارضا محروقة. 
 «.، وال سيما في فتحوهو يحاول أن يقود المسيرة وان يرتب البيت

الذين ال يؤيدون عباس، يرون في  أولئك أوساطفي الساحة السياسية الفلسطينية، وال سيما في 
بعض الشخصيات القديمة  إلبعادمحاولة لتهيئة التربة  األخيرةوفي البيانات  األخيرةالخطوات 

 حلة من يتنافس مع عباس.والخصوم السياسيين. وذلك انطالقا من الفهم بانه ال يوجد في هذه المر 
فتح تطالب عباس  أن لألنباء« معا»لوكالة  أمسمقبول  أمينعام المجلس الثوري لفتح  أمينوصرح 

مقربيه بانه حتى لو لم يتنافس في مؤسسات فتح، قد يتخذ قرار  أحدبان يبقى في منصبه، بل وشرح 
في جلسة المجلس  األموروستتضح  المنظمة. إرادةبتعيينه في اللجنة التنفيذية بدعوى أن هذه هي 

 الوطني الفلسطيني التي ستنعقد في رام هللا هذا الشهر.
المجلس الوطني هو الهيئة العليا التي تنتخب أجهزة م.ت.ف بما في ذلك اللجنة التنفيذية. ويضم 

عضوا، ولكن لما كان الكثيرون منهم يسكنون في الدول العربية وال يمكن لهم  740المجلس نحو 
يصلوا إلى رام هللا فليس واضحا بعد في أي تركيبة سينعقد المجلس وكيف سينتخب  أنميعا ج

، غير اإلسالميممثلين جدد عندما يكون فصيلين مركزيين في الساحة الفلسطينية، حماس والجهاد 
 ممثلين فيه.

 2/9/2015هآرتس 
 3/9/2015، القدس العربي، لندن
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