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جاءت كلمة الحية خالل مسيرة جماهيره حاشدة نظمتها حركة حماس اليوم بعد صالة الجمعة، قبالة 
السفارة المصرية في مدينة غزة تضامنًا مع الشبان األربعة المختطفين منذ أسبوعين على األرضي 

 المصرية دون معرفة التفاصيل.
شبان األربعة على األراضي المصرية هي جريمة إنسانية وقال الحية: "إن استمرار اختطاف ال

وأضاف عضو المكتب السياسي لحماس: "نطالب مصر باسم اإلنسانية واإلسالم والعروبة  وقانونية".
والجوار بأن يسارعوا في اإلفراج عن أبنائنا المختطفين والكشف عن مصيرهم ونحن مطمئنون بأن 

 ني".مصر قادرة على تحقيق مطلبنا اإلنسا
ووجه عضو المكتب السياسي لحماس كلمة للجهات الخاطفة قال فيها: "إذا كان مرادكم حرف 
ذا كان مرادكم أن تتحول بندقية  بوصلة المقاومة والقسام عن اإلعداد ومواجهة العدو فأنتم واهمون وا 

م والمقاومة تعرف وأكد الحية، أن بندقية القسا القسام والمقاومة إلى صدر غير اليهود فأنتم واهمون".
 وجهتها جيدًا"، قائاًل :"صراعنا معروف ومحدود ولنا عدو واحد ولنا أرض نقاتل عليها وفيها ومنها".

وأشار، إلى أن الذين يظنون أن الحصار والتجويع وا غالق المعابر واالختطاف من شأنه أن يحرف 
ستراتيجية وعقول المقاومة فهو واهم".  بوصلة وا 

"أن نفجع بجريمة تطال شبابنا الذين خرجوا من معبر رفح بطريقة رسمية  ومضى الحية يقول:
وطبيعية بهدف الدراسة ولقضاء حوائجهم تحت مرمى ومسمع األجهزة األمنية؛ لهو مساس بسيادة 
وأمن مصر التي تعودنا عليها بأن تكون آمنة فهي بوابتنا نحو مصر واألمة العربية واإلسالمية 

يابًا ونحن أمنين مطمئنين".وتعودنا على الدخول  واعتبر اختطاف الشبان األربعة  إلى مصر ذهابًا وا 
على أرض مصر بأنها طعنة من الخلف لشعبنا الفلسطيني الذي قاتل المحتل اإلسرائيلي، قائاًل: 
"أهذا هو الرد على ثبات وصمود وصبر شعبنا الفلسطيني فبداًل من أن تعيننا األمة على ذلك وتجبر 

 مصر.تقوي ظهرنا وتلجم شراسة عدونا يتم اختطاف فالذت أكبادنا الشباب على أرض كسرنا و 
وأشار د. الحية، إلى أن عملية اختطاف الشباب األربعة قد مست كبرياء وأمن مصر وشعبها، 
متسائاًل هل تقبل مصر بأن تداس كرامتها باختطاف أبنائنا على مرمى ومسمع من األجهزة األمنية 

 بكلمة واحدة؟ أو تحاول كشف مصيرهم؟. دون أن تتحدث
 4/9/2015فلسطين أون الين، 

 
 لقاء بين عباس وكيري في نيويورك نهاية الشهر الجاري :نبيل أبو ردينة .2

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الخميس، اتصاال هاتفيا إبراهيم:  كامل-القدس المحتل 
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن  من وزير الخارجية األمريكية "جون كيري".
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الرئيس عباس أطلع "كيري" على أخر تطورات األوضاع في األراضي الفلسطينية، كما جرى الحديث 
كما تم االتفاق على لقاء يجمع الرئيس عباس "وأضاف  بشكل صريح وواضح في كافة القضايا.
د الجمعية العامة لألمم المتحدة، في نهاية الشهر الجاري والوزير كيري في نيويورك أثناء انعقا

 ."لمتابعة الحديث ومناقشة المزيد من األفكار واآلراء
وأشار ابو ردينة، الى ان كيري أكد متابعته باهتمام شديد لتطورات األوضاع على الصعيد الفلسطيني 

 لفترة االخيرة.في ا اإليراني-األمريكيرغم انشغال اإلدارة األمريكية باالتفاق 
 وقالت مصادر فلسطينية ان كيري طالب من أبو مازن عدم االستقالة خاصة في هذه الفترة الصعبة.

 جدية من الماضي. أكثرفيما قالت مصادر اسرائيلية ان تهديد عباس باالستقالة هذه المرة 
 5/9/2015الرأي، عمان، 

 
 احة الفلسطينيةمحمود الهباش يبحث في القاهرة تطورات الوضع على الس .3

وصل إلى القاهرة مساء الجمعة محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني  –)د ب أ(  –القاهرة 
للشئون الدينية واإلسالمية وقاضى قضاة فلسطين قادما من رام هللا عن طريق األردن في زيارة 

 لمصر تستغرق خمسة أيام.
: "سيلتقى مستشار الرئيس الفلسطيني استقبال الهباش قائلة فيوصرحت مصادر مطلعة شاركت 

ولين لبحث آخر تطورات الوضع على الساحة الفلسطينية ومواجهة ؤ خالل زيارته مع كبار المس
ممارسات االحتالل اإلسرائيلي ضد المقدسات الدينية ومحاوالت تهويد القدس وبعض المساجد مثل 

 ."جنب المسجد األقصى المسجد اإلبراهيمي الذى يتعرض النتهاكات مستمرة جنبا إلى
 5/9/2015القدس العربي، لندن، 

 
 لبحث أوضاع األسرى العربية تطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة الفلسطينية السلطة .4

قال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، أمس، إنه طلب من : )كونا(
ى مستوى المندوبين الدائمين لبحث أوضاع الجامعة العربية عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة عل

وأضاف قراقع في تصريحات قبيل مغادرته  األسرى الفلسطينيين داخل المعتقالت "اإلسرائيلية".
القاهرة أنه سلم األمين العام للجامعة العربية نبيل العربي خالل اجتماع بمقر الجامعة مذكرة تفصيلية 

 الت "اإلسرائيلية".حول واقع األسرى واألسيرات داخل المعتق
وأشار إلى أنه طالب خالل اللقاء باستمرار دعم الدول العربية للصندوق العربي لدعم األسرى 
ليتمكنوا من التغلب على العقوبات التي تمارسها قوات االحتالل "اإلسرائيلي" بحقهم خاصة بعد 
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ئيلية" التي أقرها "الكنيست" تحررهم من المعتقالت. وأوضح أن اللقاء تناول أيضًا القوانين "اإلسرا
 وحكومة االحتالل مؤخرًا، مشددًا على أن هناك انتهاكات دائمة بحق األسرى.

واستعرض قراقع تفاصيل حول أكثر من ستة آالف أسير يقبعون حاليًا في معتقالت االحتالل، الفتًا 
 بشكل دائم. معتقاًل إداريًا ال يزالون دون محاكمة ويمدد االعتقال لهم  480إلى وجود 

 17و 16وكشف قراقع عن استضافة األردن مؤتمرًا قانونيًا دوليًا للمعتقلين الفلسطينيين في 
سبتمبر/أيلول الجاري بمشاركة عدد من خبراء القانون الدولي للتركيز على األبعاد القانونية لقضية 

قانونية ستساعد على األسرى بمختلف جوانبها. وأضاف أن المؤتمر سيصدر في ختام أعماله وثيقة 
التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين "اإلسرائيليين" على الجرائم التي ينتهجونها 

 بحق الشعب الفلسطيني خاصة األسرى القابعين في المعتقالت.
وقال األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، في 

صريح صحفي، إن طلب قراقع بعقد اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين لبحث وضع األسرى ت
سبتمبر/أيلول الجاري وسيتناول  14سيحدد عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر في 

 موضوعات مهمة، بينها األسرى الفلسطينيون واالستيطان والقدس. 
 5/9/2015الخليج، الشارقة، 

 
 والسلطة الفلسطينية بشأن الجئي لبنان الواليات المتحدة: لقاءات أمنية بين "األخبار" .5

سّجل اجتماع في السفارة األمريكية في بيروت مطلع العام الجاري، بين ضباط أمريكيين : آمال خليل
وضباط من المخابرات الفلسطينية حضروا من رام هللا. إضافة إلى التنسيق األمني، تم التوافق على 

ل إلجراء إحصاء تفصيلي لالجئين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية. وللتذكير، فإن وفودًا العم
تحضير األجواء "، للترويج القتراح بريطاني بـ2102أمريكية وبريطانية نشطت في بيروت مطلع عام 

ي . بين هذا وذاك، تتحدث مصادر مواكبة عن "اقتراح غرب"للوضع النهائي لالجئين الفلسطينيين
 بإلغاء األونروا وتحويل ميزانيتها إلى الدول المضيفة".

 4/9/2015األخبار، بيروت، 
 

 استقالة عباس تلقي حجرًا كبيرًا في مياه القضية الفلسطينية الراكدة .6
ألقى الرئيس محمود عباس، بإعالن نيته االستقالة، حجرًا كبيرًا في مياه : محمد يونس –رام هللا 

سرائيلية وعربية، القضية الفلسطينية ال راكدة منذ فترة من الوقت، فسارعت أطراف عدة، دولية وا 
 لالتصال به ومحاولة ثنيه عن قراره.
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ويقول مقربون من الرئيس عباس إن السبب الرئيس وراء إعالن رغبته االنسحاب من الحياة السياسية 
نه قد يعدل عن نيته في حال حدو  ث تدخل دولي فاعل يعود إلى انسداد أفق الحل السياسي، وا 

 إلعادة إحياء العملية السياسية على أسس جديدة تقود إلى إنهاء االحتالل.
وأبلغ الرئيس عباس الهيئات القيادية الفلسطينية في اجتماعاتها األخيرة أنه لن يرشح نفسه للجنة 

 14ني في التنفيذية لمنظمة التحرير في االنتخابات التي ستجري في الدورة المقبلة للمجلس الوط
الشهر الجاري، وال للجنة المركزية لحركة "فتح" في االنتخابات التي ستجري في مؤتمر الحركة في 

 تشرين الثاني )أكتوبر( المقبل، وأنه سينسحب الحقًا من رئاسة السلطة بعد االتفاق على بديل له. 29
الرئيس ابلغ رغبته هذه لكل وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد المدني لـ "الحياة"، إن 

من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
 والعاهل األردني الملك عبد هللا الثاني.

وتلقى عباس نهاية األسبوع اتصااًل من وزير الخارجية األمريكي جون كيري حضه فيه على البقاء 
لسطينية. كما تلقى اتصاالت ونصائح مماثلة من أطراف دولية وعربية على رأس السلطة الف
سرائيلية وفلسطينية.  وا 

وأبلغ عباس الهيئات القيادية الفلسطينية أنه وقد بلغ الثمانين من عمره، وفي ظل انغالق األفق 
اه المتفجرة السياسي، وانسحاب اإلدارة األمريكية من العملية السياسية، وانشغال العالم العربي بقضاي

فساح المجال أمام قيادة  في كل مكان، واستمرار االنقسام الفلسطيني، فإنه آثر االنسحاب تدريجًا وا 
 جديدة.

وقال مسؤول رفيع لـ"الحياة": "الرئيس عباس يريد االنسحاب بعد إعادة بناء مؤسسات الشعب 
جراء انتخابات للجنة المركزية الفلسطيني عبر إجراء انتخابات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، و  ا 

لحركة "فتح"، ثم للسلطة الفلسطينية". وأضاف: "الرئيس سينسحب تدريجًا من مناصبه رئيسًا لمنظمة 
 التحرير و "فتح" والسلطة الفلسطينية عبر انتقال سلس للسلطة.

إلعادة جلب لكن العديد من السياسيين الفلسطينيين يرون في خطوة الرئيس عباس هذه مناورة أخيرة 
االهتمام الدولي للقضية الفلسطينية. وقال أحد المسؤولين في قيادة المنظمة: "الرئيس يريد لألطراف 
الفاعلة في السياسة الدولية أن تعود إلى االهتمام بالموضوع الفلسطيني مجددًا". وأضاف: "الرئيس 

 بخطوته هذه يحذر هذه األطراف من حدوث االنهيار والفوضى".
ضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الدكتور محمد أشتية، إن الفلسطينيين يتوقعون من الرئيس وقال ع

باراك أوباما، بعد االتفاق مع إيران، إعادة إحياء الجهود السياسية لحل القضية الفلسطينية. وأضاف: 
بعد أن  "لكن حل القضية الفلسطينية يتطلب مقاربة جديدة، فالمفاوضات الثنائية لم تعد ممكنه
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استخدمتها إسرائيل على مدار عقدين من الزمن غطاء لمشروعها االستيطاني الهادف إلى إقامة دولة 
 يهودا في الضفة الغربية".

ودعا الرئيس األمريكي إلى المبادرة واإلعالن عن اعتراف أمريكا بدولة فلسطين على حدود عام 
شهر الجاري. وأضاف: "أمريكا تعترف بحل في خطابه في الدورة المقبلة لألمم المتحدة ال 1967

، وال تعترف بضم إسرائيل للقدس وال بالمستوطنات، لذلك فإن اعترافًا 1967الدولتين على حدود عام 
قد يفتح الطريق أمام حل سياسي يقوم على عقد مؤتمر  1967أمريكيًا بدولة فلسطين على حدود عام 

 ذلك المدخل الوحيد للحل السياسي.دولي للسالم ووقف االستيطان"، معتبرًا أن 
 5/9/2015الحياة، لندن، 

 
 تفرج عن مجدي أبو الهيجاء "إسرائيل" .7

أفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن السلطات اإلسرائيلية أفرجت أمس عن مجدي : أ ف ب -نابلس  
في عملية في  أبو الهيجاء الذي قدم باعتباره قياديًا في حركة حماس، وكانت اعتقلته قبل ثالثة أيام

 مخيم جنين لالجئين شمال الضفة الغربية المحتلة.
ثاء اعتقل خاللها أبو الثال -وكان الجيش اإلسرائيلي شن عملية في مخيم جنين لالجئين ليل اإلثنين 

الهيجاء ودمر منزله، ما أدى الى مواجهات عنيفة مع فلسطينيي المخيم. وقال مسؤولون فلسطينيون 
 ل الى جنين حيث استقبله أقاربه.إن أبو الهيجاء نق

 5/9/2015الحياة، لندن، 
 

 صواريخ تجريبية من غزة أربعة"إسرائيل": "حماس" تطلق  .8
قالت مصادر عبرية، ظهر يوم الجمعة، إن كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس  :القدس
 صواريخ تجريبية تجاه سواحل البحر المتوسط. 4أطلق 

ن الجيش استطاع رصد عملية إطالق الصواريخ وسقوطها، وأن ذلك يأتي وحسب ذات المصادر، فإ
 في إطار محاوالت حماس لتحسين قدراتها العسكرية.

 4/9/2015، غزة، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 سُتكَشف في وقتها "زيكيم": أسرار "األخبار"لـ "القسام"قيادي في  .9
"لدينا  الذراع العسكرية، لحركة حماس. ،ب القسامقال قيادي في كتائ :محمود الشيخ حسن-غزة 

أرشيف كامل لكل األحاديث المتبادلة بين الشهداء السبعة ومركز قيادة العملية، خالل اقتحامهم موقع 
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وأضاف في حديث إلى "األخبار"، إن "ما بقي عالقًا في ذهني هو طريقة  زيكيم العسكري"،
وا ذاهبين في رحلة، ال لتنفيذ عملية، مع أنهم كانوا يدركون حديثهم... لقد كانوا متحمسين كأنهم كان

 أن احتمال عودتهم منها شبه معدوم".
صمت القيادي للحظات، ثم أكمل واصفًا سرد العملية البحرية التي نفذتها "القسام" في مطلع الحرب 

االشتباك، ليؤكد اإلسرائيلية العام الماضي على غزة: "أذكر أن الشهيد محمد أبو دية، حدثنا خالل 
أن جنود االحتالل مش ها االشي، وأضاف الشهيد ساخرًا باللهجة الغزاوية: وهللا لنفرجيكو فيهم!". 
يؤكد الرجل أن "القسام" لم تقدم سوى جزء محدود من التفاصيل المتعلقة بالعملية التي جرت في 

وراقنا، كل شيء سُيعَلن في أوانه، الثامن من تموز )أول أيام الحرب(، ألننا "ال نريد أن نحرق جميع أ
 وسنكشف عما لدينا بالتقسيط، وفي الوقت المناسب، وبما يخدم مصلحة المقاومة".

وعما مضى عرضه، أكد أن "الصورة التي قدمتها المقاومة الفلسطينية خالل العدوان األخير مشرفة 
أبطال عملية زيكيم". وتابع: للغاية، بل هي سابقة في العمل العسكري الفلسطيني المقاوم، وخاصة 

 "مهما حاول االحتالل تزييف الحقائق، فإننا نعرف ما جرى ونمتلك األرشيف الكامل".
أما السؤال الذي ال يزال قائمًا: كيف تمكن عناصر "القسام" من التحضير وتنفيذ العملية من دون 

ية" في منطقة كغزة أمر رصدهم، خاصة أن إعداد رجال "الكوماندوس البحري" أو "الضفادع البشر 
شديد الصعوبة، ويحتاج إلى معدات خاصة، كبدالت الغوص الخاصة التي تقيهم الضغط، باإلضافة 

 إلى أسلحة ال تفسدها المياه، وتسمح لهم بقطع المسافات طويلة، دون أن تشكل عبئًا عليهم؟
يدرك أيضًا، أن التنفيذ  األهم، أن العدو الذي ُسربت من حواسيبه بعض مقاطع للعملية بعد الحرب،

بحاجة إلى ما هو أهم من المعدات بكثير، وهو الخبرة البشرية؛ فالتعامل مع المعدات وتدريب 
المقاتلين على القتال تحت الماء، وقطع مسافات طويلة دون الخروج من البحر، وتحت ظروف 

هم والتواصل في ما بينهم مختلفة، كاضطراب األحوال الجوية على سبيل المثال، وأيضًا كيفية التفا
في المياه بإشارات أيدي خاصة، وتالفي منظومة المراقبة اإلسرائيلية التي تعد من أفضل المنظومات 

 عالميًا... كلها بحاجة إلى خبرات خاصة.
حتى اآلن، ترفض "كتائب القسام" الحديث عن هذه النقطة بصراحة. وكل ما قاله القيادي أنه برغم 

لى غزة ونقص اإلمكانات المختلفة، نجحت الكتائب في تدريب "هذه النخبة من الحصار الشديد ع
 الرجال"، الذين أظهرت كاميرات المراقبة في قاعدة "زيكيم" البحرية، مدى شجاعتهم.

"هناك نقطة أخرى"، قال القيادي، "الذين نفذوا العملية من نخبة الكوماندوس البحري للقسام عددهم 
 كما أشيع، ولقد نجا أحدهم وعاد إلينا". وأضاف: "هذا بحد ذاته انتصار آخر".ثمانية وليسوا سبعة 



 
 
 
 

 

 10 ص                                              3686 :العدد         5/9/2015 السبت التاريخ: 
  

وبرغم ما كشفه جيش العدو من تفاصيل، فإن "القسام" ال تزال تحيط العملية بستار كثيف من 
السرية، برغم إعالنها مسبقًا أن أحد عناصرها استطلع موقع العملية ولم تتمكن وسائل المراقبة من 

 مكن من العودة سالمًا.رصده، بل ت
إعالميًا، تركت "القسام" إلسرائيل أن تقدم روايتها لما جرى إلى العالم. حينذاك قالت وسائل إعالم 
العدو إنه ُقضَي على منفذي العملية بمجرد خروجهم من البحر. مرت هذه الرواية والمشاهد التي 

لرقيب العسكري اإلسرائيلي، الذي عرضها االحتالل الستهداف المقاومين جاءت أيضًا تحت مقص ا
أخفى اإلخفاق األمني والعسكري. لكن المقاطع الالحقة بينت أن مقاتلي "القسام" نفذوا التعليمات 

 بحرفية عالية ودون أي ارتباك أو خوف، في مواجهة آليات العدو ودبابته، ومن مسافة الصفر.
التفاصيل التي ال نود الحديث عنها اآلن، يكمل القيادي القسامي: "ال تزال في جعبتنا الكثير من 

واألمر غير محصور بعملية زيكيم فحسب، بل على صعيد عدد من العمليات األخرى التي نفذت في 
الحرب". ويقول: "كشفنا عن جزء محدود من تفاصيل العملية بما تسمح به الظروف الحالية. وسيأتي 

 كل ما قدم من معلومات لم يكن سوى جزء محدود". يوم، عاجاًل أو آجاًل، ليعرف القاصي والداني أن
 5/9/2015األخبار، بيروت، 

 
 "إسرائيل"باعتزال العمل السياسي تقلق  عباستهديدات  .11

تشـعر بـالقلق مـن الخطـوات السياسـية التـي يريـد الـرئيس محمـود  "إسـرائيل"أشرف الهور: بدأت  -غزة 
 اعتزاله العمل السياسي بشكل عام.عباس اتخاذها، خاصة فيما يتعلق بتقديم استقالته و 

ففــي تــل أبيــب أعربــت مصــادر أمنيــة عــن اعتقادهــا بــأن تهديــدات عبــاس بــاعتزال منصــبه باتــت اآلن 
"أكثر جدية" من التهديدات التي أطلقها فـي الماضـي. وفـي تصـريحات نقلتهـا اإلذاعـة اإلسـرائيلية عـن 

كـون هـذه التهديـدات "منـاورة سياسـية" أخـرى تلك المصادر فإنها إلى جانب هـذا األمـر لـم تسـتبعد أن ت
 من جانب الرئيس الفلسطيني.

ونقــل فــي هــذا الســياق عــن مصــادر فــي مكتــب رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو القــول إن 
 إسرائيل". مجرد "لعبة ضدّ  عباسالحكومة تخشى من أن يكون تهديد 

دور ليبرمـان أعـرب عـن أملـه فـي أن ينفـذ جـأفي حـزب "إسـرائيل بيتنـا" رئـيسمن ناحيـة أخـرى يـذكر أن 
 ألنه يشكل العقبة الرئيسية في طريق الحل الدائم"." ،الرئيس عباس تهديده باالستقالة

 5/9/2015 ،القدس العربي، لندن
 

 



 
 
 
 

 

 11 ص                                              3686 :العدد         5/9/2015 السبت التاريخ: 
  

 تبحث في آلية للتنسيق األمني مع حماس... عبر طرف ثالث "إسرائيل: "موقع "واال" العبري .11
ـــاريذكـــر موقـــع "واال"  :كـــوم ترجمـــة القـــدس دوت -القـــدس ـــوم الجمعـــة، أن الجهـــات  اإلخب العبـــري، ي

مـع حركـة حمـاس التـي  األمنية اإلسرائيلية بدأت تنظر في إيجاد آلية يمكن مـن خاللهـا التنسـيق أمنيـاً 
 تسيطر على قطاع غزة.

وحسب الموقع، فإنه يجري البحث في التنسيق مع حماس عبر طـرف ثالـث لتجنـب موجـة جديـدة مـن 
 عنف، خاصًة وأن الجانبين ال يريدان خوض حرب جديدة.ال

مـــن خاللـــه اتخـــاذ قـــرار يتـــيح للجـــيش اإلســـرائيلي الـــرد علـــى كـــل  تـــمّ  أمنيـــاً  وبـــين الموقـــع أن اجتماعـــاً 
وأوضــح الموقــع أن الجــيش قــرر وضــع  ."إســرائيل"رصاصــة تطلــق مــن قطــاع غــزة باتجــاه أي هــدف 

ة، بإطالق صاروخ على موقع لحماس في حال أطلقت تدرج العمليات من غز  معيار جديد للعمل ضدّ 
 أن الجيش ال يسعى للتصعيد وأن ردوده ستكون حذرة للغاية.  أي طلقة، مبيناً 

 4/9/2015 ،القدس، القدس
 

 غزة أنفاقجيش االحتالل يختبر تقنيات الكتشاف  .12
علـى  األنفـاقف الجيش اإلسـرائيلي يختبـر تقنيـات جديـدة مـن اجـل استكشـا إنقالت مصادر إسرائيلية 

 6حــو ناختبــرت  أبيــبتــل  إنلصــحيفة جيروســاليم بوســت  األمنيــةوقالــت المصــادر  الحــدود مــع غــزة.
مزيفـة فـي قاعـدة عسـكرية فـي  أنفـاقعلى التربـة باسـتخدام  وأثرها األرضتقنيات لكشف الحركة تحت 

 بعد". %100النظام يعمل ولكن "لم يكتمل  إنالمصدر  وقال ."إسرائيل"جنوب 
 5/9/2015 ،ستور، عّمانالد

  
 الكنيست يقر قانون منع التعبير عن الرأي .13

تحــت جــنح الظــالم، وفيمــا كانــت قاعــة الهيئــة العامــة للكنيســت شــبه خاليــة مــن : تحريــر بــالل ضــاهر
الخمـيس، تمكـن عضـو الكنيسـت يسـرائيل آيخلـر والـوزير المسـؤول عـن سـلطة  يـومالنواب، قبيـل فجـر 

خال بند إلى قانون البث العام، يمنع التعبير عن رأي شخصي في برامج البث، أوفير أكونيس، من إد
 البث العام، أي في القناة التلفزيونية األولى واإلذاعة العامة اإلسرائيلية.

، توجـه انتقـادات للحكومـة حـول بعـض ويهدف هذا البند في القانون إلى إزالة برامج، إذاعية خصوصاً 
 جتماعية.سياساتها، وخاصة االقتصادية واال
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. وتشــمل هــذه التعــديالت، إضــافة إلــى منــع نائبــاً  18وعارضــه  نائبــاً  25وأيــد تعــديل قــانون البــث العــام 
مـن العـام الجـاري، وتأجيـل موعـد إغـالق سـلطة البـث  التعبير عن الرأي، إلغـاء ضـريبة التلفزيـون بـدءاً 

نشاء هيئة جديدة إلى نهاية العام المقبل.  الحكومية وا 
متعلق بمنع التعبير عن الرأي على أنه "خالل برامج سـلطة البـث، ينبغـي االمتنـاع عـن وينص البند ال

 المواقف األحادية الجانب، أفكار مسبقة، التعبير عن رأي شخصي...".
قراطيــة و ووصــفت نقابــة الصــحافيين اإلســرائيليين بنــد منــع التعبيــر عــن الــرأي بأنــه "هــوس يمــس بالديم

 ل تدخال مرفوضا من جانب المشرع في أخالقيات مهنة الصحافة".وبأركان البث العام، وهذا يشك
وأعلنت النقابة أنها ستعمل بكل طريقة قانونية وتشريعية وعامة من أجل إلغاء هذا البنـد، وأنهـا تـدرس 

 إمكانية التوجه إلى المحكمة العليا.
 4/9/2015 ،48عرب 

 
 الرأي أكونيس يستقيل بعد معارضة نتنياهو لبند منع التعبير عن .14

أعلن المسؤول عن سلطة البث الوزير أوفير أكونيس، يوم الجمعة، استقالته مـن : تحرير رازي نابلسي
عـــادة ســـلطة البـــث ومســـؤولياتها كاملـــة إلـــى رئـــيس  حكومـــة بنيـــامين نتنيـــاهو، بعـــد أن وعـــد المنصـــبه وا 

ع أكــونيس مــن نتنيــاهو صــباح الجمعــة بالعمــل علــى إلغــاء بنــد منــع التعبيــر عــن الــرأي، الــذي اســتطا
 الخميس. يومتمريره في القراءة الثالثة بالكنيست فجر 

 4/9/2015 ،48عرب 
 

 في غزة مدينة أخرى تحت األرض :"إسرائيل" .15
خالل حربها األخيرة علـى غـزة التـي أطلقـت عليهـا "الجـرف الصـامد" والتـي اسـتمرت  "إسرائيل"فوجئت 

ا المقاومة الفلسطينية، وبالعمليـات النوعيـة التـي بالصمود والندية التي أظهرته ألكثر من خمسين يوماً 
 نفذتها داخل خطوط العدو اإلسرائيلي.

الخمـيس تنـاول التحليـل  يـومالفيلم الوثائقي "حرب غـزة.. رؤيـة إسـرائيلية" الـذي عرضـته الجزيـرة مسـاء 
قـاءات العسكري لحرب غزة األخيرة من وجهة نظر قادة في الجيش اإلسرائيلي وجهاز االسـتخبارات ول

وكشف الفيلم عن وثائق سرية مسربة تكشف نقاط ضعف  مع بعض الجنود الذين شاركوا في الحرب.
األداء األمنــي والعســكري اإلســرائيلي كمــا تطــرق إلــى أهميــة دور محمــد الضــيف فــي الجنــاح العســكري 

 .في حركة حماس، والمطلوب رقم واحد لإلسرائيليين منذ أكثر من عشرين عاماً 
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، والمعـارك داخـل األنفـاق، واقتحـام "سرار أبرز المواجهات أثناء عمليات "الجرف الصـامتكما تناول أ
قاعــــدة "زكــــيم" اإلســــرائيلية وعمليــــة "نحــــال عــــوز" والكمــــين الــــذي نصــــبته المقاومــــة الفلســــطينية لقــــوات 

 االحتالل في حي الشجاعية بغزة.
 فشل استخباراتي

اد( السابق دانـي يـاتوم إن العمليـات العسـكرية لـم يكـن يقول رئيس جهاز المخابرات اإلسرائيلية )الموس
يجـــب أن تســـتمر لخمســـين يومـــا "ولكـــن بســـبب االســـتخبارات الســـيئة جـــدا ظننـــا أن العمليـــة ستســـتغرق 

ويضــيف "لــم يكــن الهــدف  فــي تقــدير المعلومــات". اســتراتيجياً أســبوعا أو عشــرة أيــام، وكــان ذلــك خطــأ 
يـر بهـا وهـذا مـا تـم، وال أعـرف إن كـان ردع حمـاس قـد القضاء على حماس، بل فقط إلحاق ضرر كب

ويؤكد ياتوم أن حماس أثبتت في هذه الحـرب أنهـا أصـبحت تمتلـك وسـائل قتاليـة مميتـة  تحقق أم ال".
أكثــر، وكشــفت عــن العديــد مــن المفاجــأت التــي كــان أبرزهــا "غــزة الســفلية"، فــي إشــارة إلــى الشــبكات 

تعـددة "التـي يتخفـى ويتعـايش فيهـا المخربـون وينتقلـون إلـى داخـل الالمتناهية من األنفـاق والخنـادق الم
 إسرائيل لمداهمة المستوطنات وارتكاب مجازر فيها".

ويعود الفيلم الوثائقي إلى اإلرهاصات التي سبقت الحرب اإلسرائيلية على غـزة بدايـة مـن يناير/كـانون 
ـــداخلي فـــ 2014الثـــاني  ي )إســـرائيل( )الشـــاباك( علـــى وهـــو التـــاريخ الـــذي حصـــل فيـــه جهـــاز األمـــن ال

معلومات استخباراتية تفيد بـأن الجنـاح العسـكري لحركـة حمـاس يكثـف تدريباتـه العسـكرية بـوتيرة أعلـى 
 من السنوات السابقة.

 4/9/2015 ،الين أونفلسطين 
 

 تضارب إسرائيلي بشأن التعامل مع الشأن الفلسطينيتقرير:  .16
وضـــع تضـــارب مـــع نفســـها وهـــي تتعامـــل مـــع الشـــأن فـــي م "إســـرائيل"مـــرة أخـــرى تبـــدو  :حلمـــي موســـى

الفلســطيني، خصوصــا فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة. وهــي مــن جهــة تريــد هدنــة طويلــة األجــل مــع 
حمـــاس وتشـــجع علـــى اســـتمرار االنقســـام الـــداخلي الفلســـطيني، ولكنهـــا ال ترغـــب فـــي دفـــع أيـــة أثمـــان. 

ألة التسـوية السياسـية لكنهـا تتطلـع إلـى منـع وترفض التقدم نحو السلطة الفلسطينية في رام هللا فـي مسـ
 انهيارها خشية نشوء واقع جديد يصعب عليها التعامل معه.

و"حماس بشـأن  "إسرائيل"وهكذا رغم األنباء الكثيرة التي راجت في األشهر األخيرة عن اتصاالت بين 
الغـارات اإلسـرائيلية هدنة طويلـة األجـل، يبـدو أن المصـلحة اإلسـرائيلية عـادت وفجـرت هـذه الفقاعـة. و 

األخيرة على قطاع غزة بعد اتهام حمـاس بـإطالق عيـارات ناريـة علـى مسـتوطنة "نتيـف هعسـرا" تشـهد 
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وأعلــن قـــادة عســـكريون أنــه مقابـــل كـــل طلقــة تطلـــق مـــن غـــزة  علــى رغبـــة فـــي تكــريس معادلـــة جديـــدة.
 سيطلق سالح الجو اإلسرائيلي صاروخا على منشأة لحماس.

فـي تعاملهـا مـع حمـاس  "إسـرائيل"اإلعـالن يتنـافى مـع الحـذر الـذي كانـت تبديـه ومن الواضـح أن هـذا 
والقائم على تجنب الوقوع في منزلق التدهور نحو تصعيد شامل. وبحسب الكثير من التحليالت، فـإن 

تشعر أنها من الوجهـة الواقعيـة تعـيش فـي معضـلة أساسـها أنـه رغـم رفضـها لشـرعية حمـاس  "إسرائيل"
 تطلب من هذه الحركة أن تفرض سيطرتها على التنظيمات األخرى. نهاأفي غزة، إال 

ويفتـــرض معلقـــون أن تـــدهور الوضـــع االقتصـــادي وانســـداد طريـــق الهدنـــة مـــع إســـرائيل يضـــعف قـــدرة 
 حماس على ضبط الوضع ميدانيا ويعزز احتماالت تدهور الحال نحو مواجهة شاملة.

عــالن "تســعيرة الــرد" يقــرب إســرائيل مــن عمليــة واســعة ويقــول هــؤالء إن الغــارات اإلســرائيلية األخيــرة  وا 
 أخرى ضد القطاع.

، أنهــا ال تريــد مثــل هــذا التــدهور فــي هــذا الوقــت، خصوصــا أن "إســرائيل"غيــر أن المشــكلة، فــي نظــر 
تحقيــق نتــائج جوهريــة. ولهــذا الســبب ثمــة أوســاط فــي الجــيش  "إسرائيلـ"الصــدام العســكري ال يضــمن لــ

لـــب بإنشـــاء آليـــة للتنســـيق األمنـــي مـــع حمـــاس عبـــر طـــرف ثالـــث بهـــدف منـــع اإلســـرائيلي صـــارت تطا
االنــزالق إلــى حــرب ال يريــدها الطرفــان. وال يهــم إســرائيل فــي هــذا الســياق إن كــان الطــرف الثالــث هــو 

 السلطة الفلسطينية في رام هللا أو مصر أو أية جهة أخرى.
مبـــادرة بليـــر"، التـــي يقـــف خلفهـــا رئـــيس وفـــي هـــذا الســـياق ال بـــد مـــن اإلشـــارة إلـــى مـــا اعتبـــره الـــبعض "

الحكومة البريطانية األسبق طوني بلير. وبعد الضجة الكبيرة حول هذه المبادرة تبين أنها وسـاطة مـن 
ـــــ"يديعوت  دون تكليــــف وأن رئــــيس الحكومــــة اإلســــرائيلية بنيــــامين نتنيــــاهو، وفــــق المراســــل العســــكري ل

يتســبب بأضــرار كبيــرة إلســرائيل ويــدفع أبــو مــازن أحرنــوت" ألــيكس فيشــمان، قــال إن "التعــاطي معهــا س
أن المبادرة هي خيانة للموضوع الفلسطيني. وأوضح نتنياهو أن كل  األخيراالستقالة حيث يعتقد  إلى

 الشرعية لالعتراف بالمنظمة". األوروبيينمفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع حماس ستعطي 
 مــن ، عــن الوضــع فــي القطــاع إال"إســرائيل"نظــر  والوضــع فــي الضــفة ال يختلــف جوهريــا، مــن وجهــة

 زاوية أنه شكل آخر للمعضلة.

مـــن احتمـــاالت الفوضـــى فـــي الضـــفة إذا مـــا أصـــر الـــرئيس  "إســـرائيل"ومـــؤخرا تزايـــدت المخـــاوف فـــي 
الفلسطيني محمود عباس على االستقالة. وبحسب "يديعوت" أيضا فإن أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية 

ت حـول "اليـوم التـالي"، وخصوصـا حـول مـن سـيخلفه. وهنـاك توقعـات بـأن تخلـف أجـرت مـؤخرا نقاشـا
أبو مازن قيادة من ثالثة أطراف هم صائب عريقات وماجد فراج وسالم فيـاض. وتخشـى إسـرائيل أنـه 

 في مثل هذا الوضع ال يستطيع هؤالء السيطرة على األرض.
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ليــا مــن رئاســة الســلطة والمنظمــة، فــإن هــذا أنــه إذا اســتقال أبــو مــازن فع "إســرائيل"ويعتقــد الــبعض فــي 
سيشكل ضربة لمدى ثقـة اإلسـرائيليين بتقـديراتهم للظـروف فـي السـاحة الفلسـطينية. وربمـا لهـذا السـبب 
حذر المعلق األمني فـي القنـاة العاشـرة، ألـون بـن دافيـد، مـن أن تهديـدات أبـو مـازن باالسـتقالة لـم تعـد 

نين مـن عمـره يريـد أن يسـجل لنفسـه خطـوة فـي التـاريخ وال أحـد عابرة. وقـال إن الرجـل الـذي بلـغ الثمـا
يجزم بماهية هذه الخطوة. وكتب رون بن يشـاي فـي موقـع "يـديعوت" اإللكترونـي أنـه خالفـا لتهديـدات 
الماضـــي يبـــدو أبـــو مـــازن هـــذه المـــرة أكثـــر جديـــة. وأن االســـتخبارات اإلســـرائيلية التـــي تـــرى كيـــف أن 

ة لـم تعـد واثقـة مـن نوعيـة الخطـوات التـي قـد يلجـأ إليهـا الفلسـطينيون األرض تشتعل في الضفة الغربيـ
 ومن بينها احتماالت انفجار انتفاضة ثالثة.

 5/9/2015 ت،السفير، بيرو 
 

 يأمر بهدم منازل متهمين بتنفيذ عمليات بالضفة والقدس االحتالل .17
ئيلي "موشيه يعلون" وقع لصحيفة "معاريف" العبرية، أن وزير الجيش اإلسرا اإللكترونيذكر الموقع 

 ومستوطنيه في الضفة والقدس. اإلسرائيليأوامر هدم منازل لمتهمين بتنفيذ عمليات ضد الجيش 
ونقلت معاريف عن يعلون قوله، إن األوضاع في الضفة ليست هادئة ويوميا نشهد محاوالت لتنفيذ 

داعما ما زعم أنها ردات فعل  هجمات، "ولن نسمح ألي "إرهابي" باالعتداء على جنودنا ومواطنينا".
وأضاف "سنواصل اتخاذ إجراءات لردع  للجنود تجاه الفلسطينيين الذين يحاولون تنفيذ عمليات.

 اإلرهابيين، ولذا صادقت على هدم مزيد من منازل اإلرهابيين الذين نفذوا عمليات مؤخرا"
 5/9/2015الدستور، عّمان، 

 
 مقبرة الرحمةمقدسيون يقتلعون األسالك الشائكة من  .18

الجمعة، على اقتالع األسالك الشائكة واألشجار التي وضعتها "سلطة  أمسأقدم مقدسيون،  القدس:
الطبيعة اإلسرائيلية" في قطعة األرض التابعة ألهالي سلوان في مقبرة باب الرحمة المحاذية للسور 

 الشرقي للمسجد األقصى المبارك.
في القدس وجهت نداء ألهالي مدينة القدس بالتواجد في مقبرة وكانت لجنة رعاية المقابر اإلسالمية 

باب الرحمة اإلسالمية في باب األسباط، بعد صالة ظهر اليوم الجمعة، في ظل المحنة التي تمر 
 بها المقبرة، وتالوة سورة الفاتحة على أرواح الموتى من الشهداء والصحابة واألجداد واآلباء.

سالمية في سلوان أمس إلى التوجه بعد صالة الجمعة في المسجد فيما دعت القوى الوطنية واإل
 األقصى إلى مقبرة باب الرحمة؛ لالحتجاج على محاولة مصادرة جزء من المقبرة.
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وتواجد عدد من الشخصيات اإلسالمية والوطنية في مقبرة الرحمة؛ من بينهم مفتي القدس الشيخ 
ئيس لجنة رعاية المقابر مصطفى أبو زهرة، ومدير محمد حسين، ومحافظ القدس عدنان الحسيني، ور 

 المسجد األقصى عمر الكسواني، ومستشار ديوان الرئاسة المحامي أحمد الرويضي.
وقال مفتي القدس الشيخ محمد حسين: "يجب أن يعلم الجميع أن مجرد الدفن بأرض تصبح وقفية، 

ة موقوفة على المسلمين منذ أن دفن يعني ال يجوز التصرف فيها من المسلمين وال غيرهم، فالمقبر 
فيها الصحابي عبادة بن الصامت وشداد بن أوس رضي هللا عنهما ومن تبعهما من الشهداء 

 والموتى".
 5/9/2015السبيل، عّمان، 

 
 األسبوعية الضفة عشرات اإلصابات واعتقاالت خالل قمع االحتالل لمسيرات .19

لمواطنين بحاالت اختناق، وبالرصاص المعدني ، عشرات اأمس، أصيب "وفا": مندوبو "األيام"،
المغلف بالمطاط خالل قمع قوات االحتالل للمسيرات األسبوعية السلمية المناهضة لالستيطان 

 والتي جرت في عدة مناطق بالضفة. األراضيومصادرة 
ففي قرية النبي صالح، شمال غربي رام هللا، أصيب، أمس، عدد من المواطنين بحاالت اختناق، 
وبالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واعتقل أربعة مواطنين بينهم فتاة، خالل قمع قوات االحتالل 

 مسيرة القرية األسبوعية السلمية، المناهضة لالستيطان.
كما قمعت قوات االحتالل، أمس، مسيرة كفر قدوم األسبوعية، بمحافظة قلقيلية، المناهضة 

عامًا لصالح مستوطنة  13ية الرئيس المغلق منذ ما يزيد على لالستيطان والمطالبة بفتح شارع القر 
)قدوميم( الجاثمة على أراضي القرية، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح والعشرات بحاالت 

 اختناق متفاوتة وانقطاع التيار الكهربائي عن القرية عدة ساعات.
جانب، بحاالت اختناق، في قرية بلعين، كما أصيب، أمس، العشرات من المواطنين والمتضامنين األ

غرب رام هللا، جراء إطالق قوات االحتالل الغاز المسيل للدموع لقمع المشاركين في مسيرة القرية 
 األسبوعية السلمية المناهضة لالستيطان وجدار الفصل العنصري.

مواطنين،  4عن كما أصابت قوات االحتالل، فجر أمس، مواطنًا بعيار ناري واعتقلت ما ال يقل  
 خالل عمليات تفتيش ومداهمات في مخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة.

أصيب عدد من المواطنين بحاالت االختناق، الليلة قبل الماضية، خالل مواجهات مع  ،وفي جنين
 قوات االحتالل على مدخل جنين الجنوبي وفي قرية مثلث الشهداء.

 5/9/2015األيام، رام هللا، 
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 عنيفة مع االحتالل في القدس مواجهات .21

خالل عمليات تفتيش  أمسمواطن فلسطيني برصاص قوات االحتالل  أصيب :فلسطين المحتلة
مواطنين فلسطينيين. وقالت مصادر  أربعةومداهمة مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة اعتقلت خاللها 

حمت المخيم، وشنت عمليات دهم فلسطينية إن قوات االحتالل المعززة باآلليات وناقالت الجند، اقت
الرصاص  أطلقتلعدد من المنازل حيث دارت اشتباكات بين أهالي المخيم وقوات االحتالل التي 

الحي والمطاطي والقنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شاب بعيار ناري 
واطنين فلسطينيين كما اقتحمت قوات م أربعةقوات االحتالل قامت باعتقال  أن وأضافت في ساقه.

االحتالل عددا من المنازل، منها منزل األسير محمد أبو شاهين الملقب )أبو زر(، وحطمت 
 أضرارا جسيمة فيه. وألحقتمحتويات البيت 

 5/9/2015الدستور، عّمان، 
 

 بناية فلسطينية بالضفة 15التماسات من مستوطنين لهدم  .21
ي مستوطنات "كفار ادورميم، نوفي افرات، الون" التماسا للمحكمة قدم المستوطنون ف: بيت لحم 

بناية فلسطينية، في ما يعرف بصحراء "يهودا"  15العليا طلبوا فيه أن تصدر أمرًا للحكومة بهدم 
دون تصريح داخل منطقة  أقامها األوروبيتعبيرًا عن اسم صحراء الضفة الغربية؛ بحجة أن االتحاد 

" لصلح البدو الفلسطينيين الذين إسرائيل"سيادة  أسموهنات بهدف تحدي ما "نفوذ" هذه المستوط
 يعيشون في المنطقة الواقعة شرق بيت لحم.

بالعمل في مناطق تابعة  األوروبياألخيرة بدأ االتحاد  اآلونةوجاء في نص االلتماس "في 
سعة لصالح البدو دون للمستوطنات بهدف المس بسيادة الدولة ويقوم بأعمال بناء وبنية تحتية وا

البدو الفلسطينيين بمئات المباني  األوروبيالحصول على التصاريح الالزمة، كما يزود االتحاد 
 الدولة خالفا للقانون". أراضيحيث يقيم هذه المباني على  اإلنسانيالثابتة بحجة الدعم 

 5/9/2015الدستور، عّمان، 
 

 مستوطنون يراقبون منازل فلسطينيي سلفيت .22
شهود عيان ومزارعون من قرى وبلدات محافظة سلفيت شمالي الضفة المحتلة، أن المستوطنين  ذكر

وجنود االحتالل كثفوا من وضع كاميرات المراقبة حول الطرق االلتفافية واألبراج العسكرية 
وأضاف شهود العيان، أن قوات االحتالل  والمستوطنات والمناطق الصناعية األربع في المحافظة.
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برجا حديديا عليه كاميرات من الجهة الشمالية لبلدة بروقين؛ وأن البرج يقع مقابل منازل  نصبت
 المواطنين، وهو ما يعني مراقبة المنازل على مدار الساعة وتضييق الخناق عليهم.

بدوره أفاد الباحث في قضايا االستيطان خالد معالي، أن وضع أبراج حديدية أو أبراج من الباطون 
وق أراضي سلفيت ووضع كاميرات مراقبة في أعالها، يخالف القانون الدولي الذي يمنع وال المسلح ف

 يجيز إقامة منشأت أو مباني إسرائيلية فوق األراضي المحتلة.
 5/9/2015الدستور، عّمان، 

 
 "المدارس األهلّية"بحق  اإلسرائيلية ضد سياسة الحكومة 48فلسطينيو اتساع احتجاجات  .23

أضربت المدارس العربية "األهلية" في إسرائيل عن التعليم أمس، لليوم الرابع على  فيما: الناصرة
التوالي، تواصلت التظاهرات في البلدات المختلفة احتجاجًا على رفض الحكومة التراجع عن قرارها 

د بإغالق أبوابها.  خفض الدعم الحكومي لهذه المدارس بنسبة كبيرة تهدِّّ
س األهلية" أعلنت اإلضراب المفتوح مع بدء السنة الدراسية في إسرائيل وكانت "لجنة أمناء المدار 

مدرسة وبقاء  47مطلع الشهر الجاري، احتجاجًا على خفض الموازنات الحكومية، ما عنى إغالق 
 ألف طالب عربي في بيوتهم. 33نحو 

ين لم تسفر عن وأجرى ممثلو اللجنة، بمشاركة النواب العرب، اتصاالت مكثّفة مع الوزراء المعني
حّل. وأعلنت اللجنة أن البابا فرانسيس طرح موضوع المدارس األهلية خالل لقائه الرئيس اإلسرائيلي 

 رؤوبين ريبلين، أول من أمس، في حاضرة الفاتيكان.
وبعد تظاهرات في الناصرة وشفاعمرو والرملة وغيرها شارك فيها نواب من القائمة المشتركة، تظاهر 

أهالي الطالب في قلب مدينة حيفا، رافعين الفتات باللغتين العبرية والعربية تؤكد حق  أمس المئات من
 الطالب العرب في اختيار مدارسهم، وتشيد بالدور التاريخي للمدارس األهلية في حقل التربية والتعليم.

 5/9/2015الحياة، لندن، 
 

 يناءفلسطينيين في س أربعةمسيرة جماهيرية في غزة تنّدد باختطاف  .24
، في مسيرة جماهيرية حاشدة في مدينة غزة؛ 4/9شارك مواطنون فلسطينيون ظهر يوم الجمعة : غزة

وانطلقت المسيرة  تنديًدا باختطاف أربعة شبان فلسطينيين في جزيرة سيناء منذ أكثر من أسبوعين.
مقر  التي دعت إليها حركة حماس من كافة مساجد مدينة غزة عقب صالة الجمعة، وتوجهت إلى

وتقدم المسيرة قادة من حماس وأهالي المختطفين وعدد من  السفارة المصرية المغلق غرب المدينة.
 النواب والوجهاء الذين دعوا السلطات المصرية إلى الكشف عن مصير الشبان األربعة.
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إحدى حافالت ترحيل  19/8األربعاء  يوموكان مسلحون مجهولون قد اعترضوا في ساعة متأخرة من 
لمسافرين الفلسطينيين من معبر رفح وهي في طريقها لمطار القاهرة، وذلك على بعد مسافة قصيرة ا

 من المعبر، وقاموا باختطاف أربعة منهم.
 4/9/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 يعبدفي تواصل اقتحام االحتالل للحي الجنوبي جنين:  .25

نة جنين لحمالت اقتحام متواصلة تصل ألكثر يتعرض الحي الجنوبي في بلدة يعبد جنوب مدي: جنين
 من مرة في اليوم الواحد من قبل قوات االحتالل، سيما منطقة الملول القريبة من مستوطنة دوتان.

أن خمس آليات عسكرية داهمت منطقة الملول مساءا واقتحمت الجمعة وقال شهود عيان مساء يوم 
 مركزت فيها.مدرسة بنات يعبد األساسية الثالثة وفتشتها وت

وأشار مواطنون إلى أن شبانا وفتية رشقوا الجنود بالحجارة في الوقت الذي يعيش فيه أهالي الحي 
 حالة مستمرة من التوتر بسبب كثافة االقتحامات.

يذكر أن قوات االحتالل سبق وهددت أهالي الحي المذكور باإلخالء مرتين خالل األسبوع الماضي 
 جنود والمستوطنين بالحجارة من تلك المنطقة.بذريعة قيام شبان برشق ال

 4/9/2015وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 
 

 الحريات اإلعالمية في فلسطين خالل آب/ أغسطس تصاعد االنتهاكات ضدّ تقرير:  .26
الماضي ارتفاًعا كبيرًا في عدد  2015شهد شهر آب/ أغسطس  :فادي أبو سعدى -رام هللا 

ضد الحريات اإلعالمية في فلسطين، وسجلت قفزة ضخمة مقارنة بما تم االنتهاكات التي ارتكبت 
رصده خالل شهر تموز/ يوليو الذي سبقه، بل ومقارنة بجميع الشهور منذ بداية العام الجاري 

 باستثناء شهر حزيران/ يونيو الذي كان شهد هو اآلخر عددا مماثاًل من االنتهاكات بشكل تقريبي.
انتهاكًا  50للتنمية والحريات اإلعالمية "مدى" خالل شهر آب ما مجموعه  ورصد المركز الفلسطيني

انتهاكا" مع األخذ  17مقارنة في شهر تموز الذي سبقه "شهد تموز  %194بارتفاع بلغت نسبته 
صحافًيا وصحافية من قطاع  28باالعتبار أن واحدا من االنتهاكات المسجلة خالل شهر آب شمل 

حتالل اإلسرائيلي من السفر الى الضفة الغربية للمشاركة في أعمال مؤتمر غزة منعتهم سلطات اال
 الضفة للمشاركة في المؤتمر. إلىإعالمي ولم تسمح سوى لثالثة منهم بالسفر 

وجاءت هذه القفزة في عدد االنتهاكات المسجلة خالل شهر آب نتيجة تصعيد إسرائيلي واضح في 
 50ش وسلطات االحتالل من مجموع االنتهاكات البالغة قمع الحريات اإلعالمية حيث ارتكب جي
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منها، في حين ارتكبت جهات فلسطينية مختلفة في الضفة  %74اعتداء، أو ما نسبته  37انتهاكا، 
 انتهاكا. 13والقطاع 

 5/9/2015القدس العربي، لندن، 
 

 ألف دوالر مقابل اإلفراج عن جثمان فلسطيني بلبنان 45"مجموعة العمل":  .27
كشفت "مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطينيي سورية"، النقاب عن : مخيم عين الحلوة ،تبيرو 

ألف دوالر مقابل اإلفراج عن جثمان  45قيام إحدى المستشفيات اللبنانية باشتراط حصولها على مبلغ 
 الجئ فلسطيني نزح إلى بالدها من سورية.

الذي قضى إثر اشتباكات مخيم "عين الحلوة" وذكرت المجموعة، أن عائلة الالجئ مازن منير صالح 
األخيرة، أطلقت مناشدة عاجلة من أجل التدخل والعمل إلخراج جثمان نجلها من المستشفى الذي 

 ألف دوالر. 45رفض تسليمه قبل دفع تكاليف العالج والتي بلغت 
إلى لبنان بعد وأشارت المجموعة في بيان لها، الجمعة، إلى أن والدة الشاب قد وصلت من سورية 

إصابة ولدها، وفور وفاته توجهت إلى المستشفى إلخراج الجثمان ودفنه، غير أنها تفاجأت برفض 
 إدارة المستشفى تسليمها الجثمان قبل دفع تكاليف العالج التي تعجز عن سدادها.

 1500ونقل البيان عن عائلة صالح، قولها إن منظمة "الصليب األحمر" تكّفلت بمساعدتها بمبلغ 
دوالر، متهمة وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" بالتنّصل من 

 مسؤولياتها كاملة، وفق البيان.
 4/9/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  تمنع طالبًا من التسجيل "األونروالبنان: " .28

" يمنع األونرواالشمالي قرارا من "برج  -تلقى عدد من الطالب الفلسطينيين في المرحلة الثانوية 
" ستبدأ عامها الدراسي بعد األونروامدارس " أناستقبالهم في مدرسة دير ياسين في مخيم البص علما 

 غد االثنين.
 إدارةالطالب بهذا القرار أول من أمس الخميس، وقد راجع الطالب وذووهم  أمور أولياء إبالغوتم 

 التعليم. إدارةقرار المنع هو قرار من  أننطقة اللذين أفادا " في الماألونرواالمدرسة ومدير "
ولماذا األعوام  إبالغنافي بيان: "لماذا قبل ثالثة أيام من افتتاح العام الدراسي يتم  األهاليوسأل 

هل هذا القرار صدر بعد تدخل بعض ما يسمون أنفسهم "مرجعية  السابقة كان مسموحًا بذلك؟
" األونروانيين؟ لماذا لم يبلغ الطالب بهذا القرار من قبل؟ وما الذي يجعل "تربوية" للطالب الفلسطي
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 15و 10بين  إبالغهمعدد الطالب الذين تم  أنالظالم؟ علما  اإلجراءمع بداية كل عام تقوم بهذا 
 طالبا وطالبة؟".

 5/9/2015المستقبل، بيروت، 

 
 متحف إسرائيلي يعرض مالبس فلسطينية تراثية .29

عنوان معرض للمالبس الفلسطينية التراثية من  "نسيج محلي… طراز: "ديع عواودةو  -الناصرة 
مطلع القرن العشرين ينظمه المتحف اإلسرائيلي للفنون اإلسالمية في القدس المحتلة. المعرض الذي 

يتناول الذكريات الفلسطينية من خالل  1880- 1948يعرض ثياب المرأة الفلسطينية في الفترة بين 
 زاوية نظر نسائية تاريخية.

وفي المعرض قطع قماشية وثياب فلسطينية نادرة يعرض بعضها للمرة األولى وهو يعكس تنوع 
المناطق الفلسطينية المختلفة من ناحية الزي التراثي ومعظمها ثياب من تطريز يدوي صنع أنامل 

لتطريز، أنماطه وأشكاله ترافق المرأة الفلسطينية التي تكتسبها بالوراثة السيدات الفلسطينيات. وفن ا
جيال بعد جيل تقول المسؤولة عن المعرض التي تنوه لوجود لمسات خاصة لكل مرأة ومرأة في مجال 
المالبس التراثية. وتتابع "بفضل هذا التنوع بأنماط التطريز يمكن قراءة ثياب النساء كلغة مركبة 

 االقتصادية واالجتماعية لمن ترتديها. المكانة الشخصية، ية الجندرية،تعكس الهو 
 5/9/2015القدس العربي، لندن، 

 
 يشاركان في مناورة جوية  "إسرائيل"األردن و .31

واألردن إلى جانب دول أخرى في المناورة الجوية التي تعتبر األضخم في العالم،  "إسرائيل"شاركت 
تي تجري سنويًا في الواليات المتحدة.وركزت المناورة، في شقها المتعلق والمسماة "العلم األحمر"، وال

إسرائيلي، جرى خالله تزويد طائرات أردنية بالوقود في الجو  -بالشرق األوسط على تعاون أردني 
من طائرات إسرائيلية، في إطار هجوم على عدو متخيل بمشاركة أميركية. وقد انتهت، أمس األول، 

 استمرت حوالي ثالثة أسابيع، وعاد بعدها المشاركون إلى دولهم.المناورة التي 
 2015/9/5السفير، بيروت، 

 
 تحرك لبناني رسمي لبحث تحسين أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان .31

« مجموعة العمل اللبنانية لمتابعة موضوع الالجئين الفلسطينيين»أطلقت : آمال خليل-األخبار
ذ بداية العام الجاري في السراي الحكومي. المجموعة من بنات أفكار الوزير اجتماعاتها األسبوعية من
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السابق حسن منيمنة، رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التابعة لمجلس الوزراء. يوضح منيمنة 
 آن األوان للبنانيين ألن»أن عوامل عدة دفعته إلى اقتراح المجموعة، أبرزها اقتناعه بأنه « األخبار«لـ

 «.يبدلوا نظرتهم إلى الفلسطينيين
، مذّكرًا «لبنان لم يالق النيات اإليجابية الرسمية الفلسطينية بشكل واضح»يأسف منيمنة ألن 

بتأكيدات الرئيس محمود عباس أن فلسطينيي لبنان تحت سلطة الدولة والقانون. اقترح منيمنة فكرة 
ال تبقى أعمالها حبرًا على ورق، جال على  ولكي«. بناء عالقة سليمة بين الطرفين«المجموعة لـ

 المرجعيات السياسية، عارضًا الفكرة وداعيًا إلى أن تتمثل الكتل النيابية فيها.
تصحيح العالقات اللبنانية والفلسطينية ومقاربة الملف الفلسطيني من كل النواحي »تحت شعار 

م، برئاسة منيمنة، كل من ممثل القوات ، يجتمع منذ مطلع العا«وتحقيق العدالة اإلنسانية للالجئين
اللبنانية طوني كرم وممثل حزب الكتائب سليم الصايغ وممثل التيار الوطني الحر سيمون أبي رميا 
وممثل حزب هللا علي فياض وممثل تيار المستقبل عمار حوري وممثل حركة أمل محمد جباوي 

ء أنطوان حداد وأديب نعمة وزياد الصايغ. وممثل الحزب التقدمي االشتراكي بهاء أبو كروم والخبرا
في نهاية حزيران الفائت، أنجزت المجموعة مناقشة الجوانب االقتصادية واالجتماعية لواقع 
الفلسطينيين. نقاش خلص إلى رفع ثالث مذكرات إلى رئاسة الحكومة بخمس توصيات، تضمنت 

تطبيق برنامج الطوارئ المواكب مضاعفات خفض تقديمات وكالة األونروا وتجميد التوظيف ووقف 
لمشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد وبعض اإلجراءات المقترحة لتخفيف القيود المستجدة على 
عمل الالجئين. وأوصت المجموعة بتنظيم إصدار إجازات العمل وفقًا لتعديل قانون العمل وحصر 

في المئة بداًل من  8.5اعي بـمساهمة رب العمل في اشتراكات الصندوق الوطني للضمان االجتم
في المئة من الراتب، علمًا بأن الفلسطيني يستفيد فقط من تعويض نهاية الخدمة في وقت  23.5

يوجد فيه عدد قليل منهم مسجل في الضمان. وطالبت المجموعة وزارة الخارجية بعقد االتفاقيات 
 الناظمة للعالقة مع األونروا على غرار األردن وسوريا.

في تطبيق التشريعات التي أقّرت ولم »يوضح منيمنة، بل « بحث في إصدار قوانين جديدةال ن»
تصدر الحكومة بشأنها مراسيم تنظيمية حتى يعطى للفلسطينيين جزء صغير. ال حق التملك مطلقًا 

ة ، الفتًا الى أن حرمان الفلسطينيين من حقوقهم االقتصادية واالجتماعي«وال الضمان أو العمل مطلقاً 
معاملة إنسانية «أسهم في إنتاج ظواهر التطرف واإلرهاب التي تهدد االستقرار اللبناني. والحل بـ

كنا نصطدم بمشكلة األرقام »ولتحقيق ذلك، برزت الحاجة إلى تعدادهم بشكل دقيق، إذ «. عادلة
اء من هنا، أقّرت المجموعة في شباط الفائت إجراء إحص«. غير الموجودة حتى عند األونروا

على »ميداني، وتعكف منذ مطلع الشهر الماضي على مناقشة الجانب السياسي لقضية الالجئين، 
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آن األوان ألن يكون »أول المحاور كان التوطين. «. أن تصدر وثيقة سياسية في ختام النقاشات
ويجزم «. الموقف من التوطين واضحًا، حتى ال يبقى فزاعة نحرم بحجته الفلسطيني من حقوقه

كل القوى السياسية ترفض التوطين، لكن الخوف لدى بعضها من أن ُيفرض في حال »منة بأن مني
حتى عملية الفرض ال تحدث إن لم يكن هناك قبول »لكنه يستدرك: «. فرضت التسوية على لبنان

 «.داخلي
 2015/9/4األخبار، بيروت، 

 
 اإلسرائيلي - األمم المتحدة تجتمع لبحث حل للصراع الفلسطيني .32

علنت األمم المتحدة، فجر السبت، عن عقد اجتماع لوزراء خارجية عدد من الدول العربية واألجنبية أ 
 خالل الشهر الجاري، بهدف إيجاد حل دبلوماسي "للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي".

وقال متحدث باسم األمم المتحدة، إن األمين العام بان كي مون وجه دعوة لوزراء خارجية مصر 
والسعودية للمشاركة في اجتماع مع نظرائهم في روسيا والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي، واألردن 

 أيلول الجاري، على هامش الجمعية العامة لألمم المتحدة التي يحضرها قادة الدول. 30وذلك بتاريخ 
 يضا.وقال المتحدث، إن األمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي سيحضر االجتماع أ

وكانت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي فيدريكا موغريني قالت سابقا، إن االتحاد األوروبي أعاد إحياء 
 عمل اللجنة الرباعية، على أمل المساعدة في إعادة فتح األفق السياسي ومستقبل المحادثات.

 5/9/2015القدس، القدس، 
 

 حول كرة القدم والتعايش اً إسرائيليّ  تهديد نشطاء حركة المقاطعة في بريطانيا يلغي معرضا .33
تهديدات نشطاء حملة المقاطعة  إنقالت صحيفة "معاريف" العبرية : فادي أبو سعدى-رام هللا 

" باالحتجاج أمام معرض إسرائيلي حول التعايش بين المسلمين BDSالدولية التي تعرف بـ "
كما أدى إلعالن السلطات البريطانية  إلغاء المعرض. إلىوالمسيحيين واليهود خالل كرة القدم أدى 

رفع وتشديد إجراءات األمن في محيط مباراة لكرة القدم بين منتخب إسرائيل وفريق ويلز في مقاطعة 
 ويلز البريطانية.

ونقلت شبكة األخبار الفلسطينية عن الصحيفة القول إن نشطاء حملة المقاطعة الدولية إلسرائيل 
إحدى القاعات التي كانت ستحتضن فعاليات  أمامباالحتجاج وفرض العقوبات عليها، هددوا 

لغاء المعرض وا غالق القاعة خوفا من وقوع أحداث عنف إ إلىلمعرض إسرائيلي مما دفع بلدية ويلز 
 بين المؤيدين إلسرائيل والمؤيدين للفلسطينيين.
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انية قرارا بفرض اتخاذ السلطات البريط إلى" أدت أيضا BDSتهديدات نشطاء " إنوقالت الصحيفة 
إجراءات أمنية مشددة خالل إجراء مباراة بكرة القدم بين المنتخب اإلسرائيلي لكرة القدم وفريق ويلز، 
التي ستجري غدا، خوفا من وقوع المصادمات بعد أن هدد النشطاء الداعمون للحقوق الفلسطينية 

 بمقاطعة المباراة واالحتجاج على إقامتها.
ه التهديدات لنشطاء المقاطعة الدولية إلسرائيل تأتي قبل أسبوع من وصول هذ إنوقالت "معاريف" 

ة الدولية حملة للمطالبة عرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى لندن حيث تنظم حملة المقاط
برفض استقبال نتنياهو في المملكة المتحدة واعتقاله ومحاسبته في المحاكم البريطانية لمسؤوليته عن 

 رائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني التي كان آخرها جرائم الحرب على قطاع غزة.ج
حمالت وعرائض عبر شبكات اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي للتعبير  BDSوينظم نشطاء 

عن رفضهم استقبال نتنياهو في المملكة المتحدة باعتباره أحد المسؤولين عن جرائم الحرب بحق 
 .الشعب الفلسطيني

 5/9/2015القدس العربي، لندن، 
 

 عباستهديدات الرئيس الفلسطيني تدفع كيري إلجراء اتصال صريح وواضح مع  .34
أشرف الهور: بدأت إسرائيل تشعر بالقلق من الخطوات السياسية التي يريد الرئيس محمود  -غزة 

السياسي بشكل عام،  عباس )أبو مازن( اتخاذها، خاصة فيما يتعلق بتقديم استقالته واعتزاله العمل
ؤكد الكثير من تا بالرئيس، وذلك بعد أن أجرى وزير الخارجية األمريكي جون كيري اتصاال هاتفي  

المعلومات أنه خصص لمناقشة انتخابات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وحمل 
 يني.االتصال تحذيرات أمريكية من ترك أي فراغ سياسي في سدة الحكم الفلسط

وأجرى وزير الخارجية األمريكي اتصاال هاتفيا مساء الخميس بالرئيس عباس، دعاه خالله إلى عدم 
ترك الساحة الفلسطينية في هذا التوقيت، لما لهذه الخطوة من تأثير كبير وترك فراغ سياسي كبير، ال 

 تريده اإلدارة األمريكية في هذا التوقيت.
 5/9/2015القدس العربي، لندن، 

 
 واألراضي الفلسطينية "إسرائيل"وزير االقتصاد الفرنسي يزور غدًا  .35

يقوم وزير االقتصاد الفرنسي إيمانويل ماكرون غدًا بزيارة إلسرائيل : تقي الدين رندة -باريس 
هذه الزيارة تدخل في  إنالمقبل. وقال مسؤول فرنسي  الثالثاءواألراضي الفلسطينية تستمر حتى 

والسلطة الفلسطينية حيث يلتقي رئيسها محمود عباس قبل زيارته  إسرائيلمع  تعزيز العالقات إطار
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الجمعية العمومية في نيويورك، وقبل زيارة رئيس الحكومة الفلسطينية رامي  إلىفرنسا في طريقه 
 مع وفد وزاري للقاء رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالز الجمعة المقبل. الحمد هللا

شركة فرنسية في مؤتمر تقنيات المعلوماتية  150سي أن ماكرون سيشارك مع وأوضح المسؤول الفرن
االستثمار في  إلى، ويلتقي مستثمرين كبارًا يشرح لهم سياسة فرنسا لجذبهم إسرائيلالجديدة في 

لصناعة األدوية في  أخرىفرنسا، كما يزور في األراضي الفلسطينية حاضنة شركة "ليدرز"، وشركة 
فلسطينية في المدينة الصناعية في بيت لحم،  -رمكا"، ويفتتح منطقة مشاريع فرنسية الضفة اسمها "ف

 ويناقش تعزيز التعاون االقتصادي مع السلطة الفلسطينية.
 5/9/2015الحياة، لندن، 

 
 مخّيم عين الحلوة في لبنان يتحّول مسرحًا لتصفية الحسابات .36

وقــوع اشــتباكات مســّلحة فــي مخــّيم عــين أغســطس  آب/ 22شــهد يــوم الســبت فــي : عــامر أبــوعــدنان 
الحلـوة لاّلجئـين الفلسـطينّيين جنـوب لبنـان، بـين مسـّلحين إسـالمّيين وعناصـر مـن حركـة فـتح، أســفرت 

آب/أغسطس، وشملت أحياء الطوارئ،  29جريحًا. واستمّرت االشتباكات حّتى  15عن سقوط قتيلين و
ت التهدئة التي سرعان ما تّم خرقها من قبـل كـال الطيرة، حطين، الزهور، وغيرها، على الرغم من فترا

 الطرفين.
ألـف نسـمة، وينتشـر السـالح فيـه  100تبلغ مساحة مخّيم عين الحلـوة، كيلـومترين مـرّبعين، وهـو يضـّم 

ـــانّيين،  ـــانّي مـــن الفلســـطينّيين واللبن ـــائّيين للقضـــاء اللبن ـــوبين الجن ـــه بعـــض المطل بكثـــرة، كمـــا يهـــرب إلي
 تنظيمات المسّلحة.ويحظون بحماية بعض ال

ليست االشتباكات المسّلحة في األّيام األخيرة فـي عـين الحلـوة وليـدة اللحظـة. فقـد اغتـال مسـّلحون فـي 
تّموز/يوليــو فــي الطــرف الجنــوبّي للمخــّيم العميــد الفتحــاوّي طــالل بالونــة، مــن دون أن تعلــن جّهــة  25

التنظيمـــات الفلســـطينّية فـــي المخـــّيم،  مســـؤولّيتها عـــن اغتيالـــه، مّمـــا اســـتدعى اســـتنفارات واســـعة ضـــمن
 وبقيت األوضاع غير مستقّرة.

علم "المونيتور" من مسؤول أمنّي فلسطينّي في لبنان، رفض ذكر اسمه، أّن "االشـتباكات انـدلعت فـي 
عين الحلـوة بـين طـرفين همـا حركـة فـتح التـي تريـد الـتخّلص مـن الجماعـات اإلسـالمّية داخـل المخـّيم، 

ّهات خارجّية، وتغتال قيادات فتحاوّية، وهذه الجماعات اإلسالمية التـي تـرى أّن حركـة ألّنها ترتبط بج
 فتح تستهدفها بالمالحقة واالغتيال، وتحاول استئصالها".

ــه "بــين يــومي  آب/أغســطس، اجريــت  25و 22أبلــغ ممّثــل حمــاس فــي لبنــان علــي بركــة "المونيتــور" أّن
لفلسـطينّية لوقـف التـدهور األمنـّي فـي عـين الحلـوة، واتصـلت اّتصاالت حثيثـة مـع األطـراف اللبنانّيـة وا
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بمـــدير مخـــابرات الجـــيش اللبنـــانّي العميـــد خضـــر حّمـــود، وقمـــت بالتحـــّدث مـــع الســـفير الفلســـطينّي فـــي 
بيــروت أشــرف دّبــور، وقيــادة فصــائل منّظمــة التحريــر وتحــالف القــوى الفلســطينّية، والقــوى اإلســالمّية، 

 لمخّيم".والفعالّيات الشعبّية في ا
 بسبب الصراع

آب/أغســطس، أّن مــا يجــري فــي  25وأكــد ممّثــل الجهــاد اإلســالمّي فــي لبنــان أبــو عمــاد الرفــاعي، فــي 
يمكن القول إّن القوى الفلسطينّية رّبما استطاعت تطويق أحداث مخّيم عين الحلوة بصورة موّقتة، مـن 

رع، وعـودة الحركـة إلـى المخـّيم مسـاء خالل وقف االشتباكات المسّلحة، وانسحاب المسّلحين من الشوا
آب/أغسطس، لكّن يبدو أّن المعركة لم تنته بعد، بل إّن االشتباكات قد تعتبر بداية سلسـلة جديـدة  30

مـــن المعـــارك، بســـبب الصـــراع الحقيقـــّي الفلســـطيني الـــداخلي بـــين حركـــة فـــتح والمجموعـــات اإلســـالمّية 
 لفرض نفوذها في المخّيم

 تهدئة موّقتة
لمسؤول األمنّي الفلسطينّي ذاته لـ"المونيتور" أّن "مخّيم عـين الحلـوة تحـّول إلـى صـندوق بريـد وأوضح ا

لألجهزة األمنّية اإلقليمّية، فال يمّر أسـبوع إاّل ويجـري فيـه اغتيـال أو محاولـة اغتيـال، عبـر مجموعـات 
النظام السورّي، وكان من إسالمّية على صلة بالقاعدة أو تنظيم الدولة اإلسالمّية، أو مرتبطة بإيران و 

آخـر المتــوّرطين فـي اشــتباكات عـين الحلــوة تيـارا القيــادي الفتحـاوّي محّمــد دحـالن والــرئيس الفلســطينّي 
محمــود عّبــاس، حيــث يتبــادل الطرفــان، دحــالن وعبــاس، االتهامــات فــي كيفيــة مواجهــة المجموعـــات 

تلة المسلحين اإلسـالميين، وال يبـدي اإلسالمية، ففريق دحالن يتهم فريق عباس بأنه غير جاد في مقا
تجاههم الحـزم الكـافي، لكـن كليهمـا، عبـاس ودحـالن، يريـد إثبـات حضـوره فـي سـاحة مخّيمـات لبنـان، 
 ويسعيان إلى إذكاء الصراعات في المخّيم بدل إطفائها، لالستفادة من التناحر الذي يصيب الجميع".

سطينّي في لبنان، والحليف األقرب لدحالن العميد محمـود لذلك، اّتهم القائد السابق للكفاح المسّلح الفل
 آب/أغسطس، السلطة الفلسطينّية بعدم إعطاء أحداث عين الحلوة االهتمام المطلوب. 25اللينو، في 

وكشــف المســؤول اإلعالمــّي لحمــاس فــي لبنــان رأفــت مــّرة لـــ"المونيتور" عــن إجــراءات اّتخــذتها حمــاس 
ت "تكليــف حمــاس عــدد مــن مســؤوليها بالتواجــد فــي المخــّيم للمتابعــة لتطويــق اشــتباكات المخــّيم، شــمل

علـــى مـــدار الســـاعة، والمشـــاركة فـــي جهـــود التهدئـــة بـــين المســـّلحين، ووقـــف النـــار بـــين المتصـــارعين، 
نســـانّية فـــي المخـــّيم ومحيطـــه،  وتجنيـــب المخـــّيم وأهلـــه العنـــف، لمنـــع حصـــول كارثـــة سياســـّية وأمنّيـــة وا 

نّية واالجتماعّية التابعة إلى حماس بإخالء مئات العائالت المهـّددة، ونقـل وساهمت المؤّسسات اإلنسا
 عشرات المحاصرين تحت النار إلى مناطق آمنة".
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تتمّثل المخاوف التـي يبـديها بعـض الفلسـطينّيين فـي مخـّيم عـين الحلـوة فـي إمكـان تكـرار مأسـاة مخـّيم 
لحة بــين شــهري أيار/مــايو وأيلول/ســبتمبر نهــر البــارد شــمالي لبنــان، الــذي شــهد انــدالع اشــتباكات مســ

من فتح اإلسالم، وما زال  60مدنيًا، و 20من أفراد الجيش اللبناني، و 158، وأسفرت عن مقتل 2007
 سنوات يعيش حالة من الدمار، وعدم اإلعمار. 8المخّيم بعد مرور 

األمنـّي، بـل صـاحبتها  ولذلك، لم تقتصر تأثيرات اشتباكات مخّيم عـين الحلـوة علـى الجانـب العسـكريّ 
آب/أغســطس، خوفــًا  26نتــائج إنســانّية قاســية تمّثلــت فــي حركــة نــزوح كبيــرة لاّلجئــين مــن المخــّيم فــي 

 على حياة أطفالهم، ولجأ العديد منهم إلى مخيم "المية ومية"، ومدينة "صيدا" اللبنانية.
ارًا كبيـرة لحقـت بالممتلكـات والمـدنّيين وأبلغ أحد سّكان المخّيم جهاد راضي "المونيتور" هاتفّيًا أّن "أضر 

في المخـّيم بسـبب االشـتباكات العنيفـة، التـي اسـتخدم فيهـا المسـّلحون األسـلحة الصـاروخّية والرّشاشـة، 
وشهد المخّيم خالل أّيام االشتباكات وضع سـواتر ترابّيـة علـى محـاور القتـال التـي قّسـمت المخـّيم إلـى 

 ح، وقسم غربّي خاضع إلى مجموعة "جند الشام" اإلسالمّية".قسم شرقّي خاضع إلى سيطرة حركة فت
أخيـــرًا... تـــزداد مخـــاوف الفلســـطينّيين علـــى مصـــير مخـــّيم عـــين الحلـــوة، مـــع تزايـــد وصـــول الالجئـــين 
السورّيين إلى مخّيمات لبنان، وانخراط حـزب هللا فـي الحـرب الـدائرة فـي سـورية، ومعارضـة العديـد مـن 

لــه، وحالــة العجــز التــي تصــيب بعــض التنظيمــات الفلســطينّية للتعامــل مــع المنّظمــات اإلســالمّية تدخّ 
االشــــتباكات بهــــدوء وحــــذر، بعيــــدًا عــــن اســــتخدام القــــّوة المســــّلحة. وهــــي كّلهــــا عوامــــل قــــد تجعــــل مــــن 
االشــتباكات المتقّطعــة التــي شــهدها مخــّيم عــين الحلـــوة فــي األّيــام األخيــرة مقّدمــة إلــى اشــتعال حـــرب 

 تحّمل أثمانها عشرات آالف الالجئين الفلسطينّيين. شوارع، ال يقوى على
 4/9/2015المونيتور، 

 
 الوصاية األردنية على المحك .37

 نقوال ناصر
إن االنتهاكات المتسارعة والمتصاعدة التي ترتكبها دولة االحتالل اإلسرائيلي في القدس المحتلـة، حـّد 

ين وبــين اليهــود، تضــع الوصــاية األردنيــة البــدء عمليــا بالتقســيم الزمــاني للمســجد األقصــى بــين المســلم
على ثالث الحرمين الشريفين على محك اختبار صـعب وتثيـر التسـاؤل عمـا إذا لـم تكـن إعـادة السـفير 
األردني إلى تل أبيب بعد استدعائه منها احتجاجـا علـى انتهاكـات أقـل قـرارا متسـرعا وسـابقا ألوانـه مـا 

 ف تزيدها هذه االنتهاكات اتساعا بالتأكيد. زال يثير اعتراضات وطنية وشعبية واسعة سو 
فهــذه االنتهاكـــات الخطيــرة التـــي تغيـــر تغييــرا جوهريـــا فــي "الوضـــع القـــائم" منــذ مـــدة طويلــة فـــي الحـــرم 
القدســـي لـــم يغيـــره تعاقـــب األيـــادي فـــي الســـيطرة علـــى القـــدس ال تمثـــل فقـــط انتهاكـــا للقـــانون الـــدولي 
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متحــدة ومنظمــة التعــاون اإلســالمي وجامعــة الــدول العربيــة )اتفاقيــات جنيــف والهــاي( وقــرارات األمــم ال
والحقــوق الوطنيــة الفلســطينية بــل هـــي تمثــل انتهاكــا واســتهتارا بمعاهـــدة الصــلح المنفــرد التــي أبرمتهـــا 

وبالعالقات الثنائية المتنامية نتيجة لها حّد الدخول فـي مشـاريع  1994المملكة مع دولة االحتالل عام 
شتركة )ناقل البحرين والغاز والكهرباء ناهيك عـن التعـاون والتنسـيق األمنـي( بقـدر استراتيجية ثنائية م

ما تمثل استفزازا للغيرة العربيـة واإلسـالمية علـى المقدسـات لـن يـنعكس ايجابـا بالتأكيـد علـى االسـتقرار 
 في المملكة المحاطة بعواصف وأعاصير تهددها من كل جانب.

ي وقعها الملك عبد هللا الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في إن "اتفاقية الدفاع عن القدس" الت
أجهضــت محــاوالت دولــة االحــتالل لتحويــل الصــراع العربــي واإلســالمي معهــا فــي القــدس  2013آذار 

فلسـطيني علـى اإلدارة والصـالحيات فـي الحـرم القدسـي، فاعترفـت ب"ملـك  –وعليها إلى تنـازع أردنـي 
ة بصــفته صــاحب الوصــاية وخــادم األمــاكن المقدســة فــي القــدس"، مــن دون المملكــة األردنيــة الهاشــمي

االنتقــاص مــن "ممارســة الســيادة" الفلســطينية "علــى جميــع أجــزاء إقليمهــا بمــا فــي ذلــك القــدس"، لتتــوج 
سالمية ب"دور" الملك وبخاصة من األمم المتحدة والواليات المتحدة.  بذلك اعترافات أممية وعربية وا 

التفاقية المعلنة التي تعرفهـا دولـة االحـتالل أن انتهاكاتهـا ال بـد حكًمـا وأن تسـتهدف ويتضح من هذه ا
الذات الملكية في األردن التي تمارس المملكة وصايتها باسمها، ما يضع المملكـة فـي موقـف سياسـي 

 ودبلوماسي ووطني حرج في مواجهة هذه االنتهاكات.
ة في القدس"، و"حرية العبادة" ل"جميع المسلمين" فيهـا، فوصايتها تشمل "تأكيد احترام األماكن المقدس

و"إدارة األماكن المقدسة اإلسالمية وصيانتها"، و"احترام مكانتها وأهميتهـا الدينيـة والمحافظـة عليهمـا"، 
و"تأكيـــد الهويـــة اإلســـالمية" و"المحافظـــة علـــى الطـــابع المقـــدس لألمـــاكن المقدســـة"، و"اإلشـــراف علـــى 

دارتها وفقا لقوانين المملكة".مؤسسة الوقف في القد  س وممتلكاتها وا 
وانتهاكات دولة االحـتالل فـي القـدس واألقصـى بخاصـة تضـرب فـي صـميم هـذه المسـؤوليات األردنيـة 

 الجسام التي عجز العرب والمسلمون مجتمعين عن أدائها حتى اآلن.
يطـان أن كتـب، موضـحا "لقد وضعتنا الوصاية في مأزق" كما سبق للمحلل السياسي األردني فهـد الخ

أنــه "فــي حــال إلغــاء المعاهــدة" األردنيــة مــع دولــة االحــتالل، كمــا هــي المطالبــات الشــعبية والسياســية 
والبرلمانية الواسعة التي ال تتوقف، "يسقط تلقائيا حق األردن" في الوصاية على المقدسـات اإلسـالمية 

نتخلى عن هذه المسؤولية اآلن، خاصـة  في القدس كونها "تحت االحتالل"، ومضيفا أنه "ال يمكن أن
بعد توثيقها بعقد جديد مع الرئيس الفلسطيني"، ليخلص إلى القول إن "الوصاية مـأزق، ينبغـي التفكيـر 

 في مخرج الئق منه، قبل أن يداهمنا الوقت، وتلصق باألردن تهمة التأمر على القدس مرة ثانية".
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مـع دولـة االحـتالل وبانتهاكاتهـا الصـارخة والمتسـارعة  لكن األردن يجد نفسه اليـوم محاصـرا بمعاهدتـه
والمتصــــاعدة مــــن دون أن يجــــد حتــــى اآلن "مخرجــــا الئقــــا" مــــن "مــــأزق الوصــــاية" يمكنــــه مــــن القيــــام 
بمسؤولياته لحماية األقصى وغيـره مـن المقدسـات فـي القـدس مـن جهـة ويخفـف الضـغوط الشـعبية فـي 

 ة ثانية.الداخل الناجمة عن انتهاكات االحتالل من جه
ولم يكن الخيطان هو الوحيد الذي تساءل: "كيف بمقدور بلد أن يلغي المعاهدة مـع إسـرائيل مـن أجـل 
المقدســات، بينمــا يــدخل معهــا فــي شــراكة اقتصــادية عبــر مشــاريع اســتراتيجية؟" فهــذه المشــاريع، كمــا 

 ".كتب، "ليست مصانع يمكن تفكيكها، بل بنى تحتية يعتمد عليها االقتصاد الوطني
ففــي حــوار مــع وكالــة "األناضــول" أواخــر الشــهر الماضــي قــال رئــيس الــوزراء ورئــيس مجلــس األعيــان 
األسبق طاهر المصري إن ملف القدس سيضع المملكـة "بـين مطرقـة وصـايتها علـى المقدسـات هنـاك 

 وبين سندان السالم االقتصادي الذي يتجلى عبر المشاريع األردنية الكبرى" مع دولة االحتالل.
وللحكومة األردنية مسوغاتها لمثل هذه المشاريع. فعلـى سـبيل المثـال علـل رئـيس الـوزراء الحـالي عبـد 
هللا النسور صـفقة "الغـاز" مـع دولـة االحـتالل بعـدم وجـود "أي مصـدر لنـا السـتيراد الغـاز مـن المنطقـة 

 اإلسرائيلي".العربية"، وسوغ وزير الطاقة السابق محمد حامد الصفقة ب"عدم وجود بدائل للغاز 
وبينمـــا يطفـــح الـــوطن العربـــي بالغـــاز الـــذي يصـــدر إلـــى أرجـــاء العـــالم كافـــة، ال يســـع المراقـــب إال أن 
يتساءل عما إذا لم تكـن اكتشـافات الغـاز الضـخمة األخيـرة فـي الميـاه اإلقليميـة المصـرية التـي أقضـت 

معها، خصوصـا فـي ضـوء  مضاجع دولة االحتالل سببا كافيا إلعادة النظر في صفقة الغاز األردنية
 وجود تعاون سابق مع مصر في هذا المجال.

إن اإلرهاب الذي عطل إمداد الغاز المصري لألردن في شـبه جزيـرة سـيناء حالـة طارئـة سـوف تنتهـي 
إن عــاجال أم آجــال، ولــن يضــير األردن انتظــار بضــع ســنوات الســتئناف إمداداتــه مــن مصــر، ... أو 

سعي لدى الحليـف األمريكـي االسـتراتيجي السـتخدام مسـاعيه الحميـدة لقبول عرض إيراني بذلك، أو ال
لـــدى دول عربيـــة "غازّيـــة" "يمــــون" عليهـــا لمصـــلحة األردن. فالبـــدائل العربيــــة واإلقليميـــة ليســـت غيــــر 

 متوفرة.
فمثـل هـذه المشـاريع االسـتراتيجية مـع دولـة االحـتالل تنسـجم مـع اسـتراتيجية أردنيـة للسـالم معهـا أكثـر 

الة يفرضها عدم وجود بدائل عربية أو غير عربية لمثـل هـذه المشـاريع، فالعالقـات الثنائيـة مما هي ح
"قائمة على فكرة الشراكة مع إسرائيل، ولم يعد األمر سرا مخفيا، وكأننا بتنـا نـرى فـي إسـرائيل الحليـف 

 نصرم.األكثر قوة واألكثر ديمومة" كما كتب المعلق األردني ماهر أبو طير أواسط الشهر الم
لذلك فإن تصريح وزير األوقاف األردني هايل الداود في أواخر شباط من العام الماضـي بأنـه ال يـرى 
"مانعــا مـــن إلغــاء اتفاقيـــة الســالم" مـــع دولــة االحـــتالل ألن "الوصــاية األردنيـــة علــى القـــدس أولــى مـــن 
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اسـة رسـمية، السالم مع إسـرائيل" هـو تصـريح يعبـر عـن نيـة شخصـية صـادقة أكثـر ممـا يعبـر عـن سي
ــداود أن توجهــه الــراهن لزيــادة عــدد حــراس المســجد األقصــى لــن يحميــه طالمــا هــو خاضــع  ويعــرف ال

 لالحتالل المباشر، وال يمثل "مخرجا الئقا" من "مأزق الوصاية".
لقــد أوكلــت "اتفاقيــة الــدفاع عــن القــدس" األردنيــة الفلســطينية للوصــاية األردنيــة مهمــة "متابعــة مصــالح 

قدسة وقضاياها في المحافل الدولية"، واألردن اليوم هو العضو العربي الوحيـد فـي مجلـس األماكن الم
أمــن األمــم المتحــدة، فــإذا لــم يجــد األردن جــدوى فــي عــرض االنتهاكــات لوصــايته علــى مجلــس األمــن 
الــدولي فــال أقـــل مــن أن يتقـــدم بمشــروع قــرار بهـــذا الشــأن للجمعيـــة العامــة لألمــم المتحـــدة فــي دورتهـــا 

 الممكن أردنيا.  اإليمانبعين هذا العام، فهذا أضعف الس
 4/9/2015 ،الين أونفلسطين 

 
 ولن يكون "المعبد" كان األقصى ولم يزل... .38

 هشام يعقوب
حراقه عام 1967سنوات عجاف مرت على األقصى منذ احتالله عام  . لم تزل نار االحتالل 1969، وا 
اء علـى رمزيتـه التـي تّوجتمـه َمعلًمـا وفيصـاًل ُيفَصـل تشتعل في قدسيته، وتحرق طهارته، وتحاول القضـ

به بين الحق والباطل، فمن نصـره فهـو علـى حـق، ومـن خذلـه وتـرك نـار االحـتالل تلتهمـه فهـو باطـل 
 على باطل.

 
 لماذا األقصى؟

سنوات االحتالل الطويلـة للقـدس جعلـت االحـتالل فـي صـراع وجـودّي، ومـأزق عميـق. فـرغم مـا قطعـه 
أشواط في سبيل تهويد القدس وتحويلها إلى "أورشليم اليهودية" كعاصـمة لكيانـه، إال أنـه االحتالل من 

ال يــزال يشــعر بــأن جــوهر حلمــه لــم يتحقــق وهــو أن تكــون القــدس عاصــمة يهوديــة المعــالم والســكان. 
عوامل كثيرة منعته من تحقيق حلمه الذي يرتكز في الصميم إلـى فكـرة بنـاء المعبـد المزعـوم، غيـر أن 

لمسجد األقصى بحضوره الرمزّي، وشـموخه التـاريخّي، وداللتـه الدينيـة، هـو العقبـة األصـعب واألمـتن ا
 التي تقف في وجه "حلم أورشليم"، وسراب "المعبد".

فـي كــل يــومف يسـتفيق فيــه اإلســرائيليون وال يـرون "المعبــد"، تعــود بهـم ذاكــرتهم إلــى الوعـود الكاذبــة التــي 
فجف عميق ليشهدوا إعادة بناء "المعبد" في قلب "أورشليم اليهوديـة" عاصـمة ُجلبوا على أساسها من كّل 

 "إسرائيل الكبرى أرض الميعاد"، فيدركون أنهم في مسلسل طويل من الكذب والفشل والوهم.
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وفـــي كـــّل يـــومف يســـمع فيـــه اإلســـرائيليون أذان األقصـــى يتســـلل بـــين أحيـــاء القـــدس خمـــس مـــرات يومي ـــا، 
ت، وهذا المسجد، يذكرهم خمس مراتف وأكثر بحقيقتهم المّرة بأن القدس لـم تـزل يتأكدون أن هذا الصو 

ــة الصــوت والصــورة واللــون والرائحــة رغــم تشــويه التهويــد، وأن األقصــى لــم يــزل هــو  هــي القــدس عربّي
 األقصى ولن يكون "المعبد" رغم كل التدنيس.

 
 اليوم...

ن يرصــــد تصــــريحات قــــادة األجهــــزة األمنيــــة لــــم يــــزل األقصــــى يشــــكل شــــرارة التفجيــــر، ولكــــّل متــــابع أ
والعسـكرية اإلســرائيلية، وتوصــيات هــؤالء للقيــادات السياســية بعــدم اقتحــام األقصــى واســتفزاز المســلمين 

بداعات طعنهم، ودهسهم... كالسيل في أروقة القـدس  الذين يثورون بحجارتهم، وزجاجاتهم الحارقة، وا 
الحتالل عن تجنيب جنوده ومسـتوطنيه وأمنـه واقتصـاده كلما تعرض األقصى لتدنيس هؤالء، فيعجز ا

 ثأر "الذئب الوحيد" كما يحلو لبعض الكتّاب الصهاينة أن يطلق على الثائرين الغاضبين في القدس.
 

 واليوم...
ذا  تتعزز القناعة اإلسرائيلية بضرورة إزالة هذا المكان الُمقلق من الوجود ولكن بأقّل خسـائر ممكنـة، وا 

عب فعل ذلك اآلن، فال بّد من نزع هيبـة المسـجد ورمزيتـه وحصـريته حتـى يصـبح كومـة كان من الص
حجارة قديمة ال تعني للمسلمين شيًئا، وال تستفّز مشاعرهم وعـاطفتهم التـي طالمـا تحّرقـت شـوًقا وحزًنـا 

ريفة، علــى أولــى القبلتــيمن، ومســرى النبــّي الكــريم محمــد صــلى هللا عليــه وســّلم، وتــاج ســورة اإلســراء الشــ
 ومنبع البركة والقدسية.

 
 واليوم...

 حفرية إسرائيلية تتشعب أسفله وفي محيطه. 50نحو  -
عشـرات الُكـُنس والمراكــز والمتـاحف والحـدائق اليهوديــة المزروعـة فـي محيطــه تنافسـه علـى شــموخه  -

: نحـن هنـا، الذي كان مشرئب ا وحيًدا في فضاء القدس، ويسعى أصحابها المحتّلون ليقولوا مـن خاللهـا
ولنا تاريخنا ومعالمنا اليهودية، ولم يعد األقصى وحده يشكل رمز حصرية المشهد العربـي واإلسـالمي 

 للمكان!.
 يسعى االحتالل لتقسيم األقصى بين المسلمين واليهود زماني ا ومكاني ا. -
 ولة الكنيست.تتنافس األحزاب السياسية اإلسرائيلية على تقديم مشاريع تقسيم األقصى على طا -
 تجتمع "منظمات المعبد" وتؤازر بعضها لتكثيف االقتحامات وتنظيمها. -
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عاًما فـي كثيـر مـن األحيـان مـن دخـول  50تمنع شرطة االحتالل المصّلين الذين تقّل أعمارهم عن  -
 األقصى، في حين تشّرع أبوابه للمقتحمين المعتدين.

األوقاف والحراس في األقصـى وتعـتقلهم وتبعـدهم  تعتدي شرطة االحتالل على المرابطين وموظفي -
فــي محاولــة لضــرب حالــة التصــدي للمقتحمــين والربــاط واالعتكــاف فــي األقصــى، وفــي محاولــة لفــّض 
حلقات العلم التي يعقدها الفلسطينيون فـي مصـاطب األقصـى وباحاتـه بهـدف العلـم، والتـرّبص ألفـواج 

 المقتحمين.
باعتبار المـرابطين والمرابطـات فـي األقصـى "مجموعـات إرهابيـة" يسعى االحتالل إلى إصدار قرار  -

مدعومة من الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني أو من حركة حماس. وهذا القرار في ما لـو ُنفّـذ 
فإنه سيكون من أخطر إجراءات االحتالل لقطع المدد البشـري عـن األقصـى تمهيـًدا السـتباحته بحريـة 

 لمقتحمين.مطلقة من قبل أفواج ا
تمــادت شــرطة االحــتالل فــي االعتــداء علــى المرابطــات، ووصــل بهــا األمــر إلــى حــد نــزع حجــابهّن  -

بعادهّن.  واعتقالهّن وتغريمهّن وا 
شــتم المتطرفــون اليهــود منــذ أســابيع قليلــة النبــي محمــًدا صــلى هللا عليــه وســلم عنــد أبــواب األقصــى  -

 االحتالل.على مرأى ومسمع الكاميرات، وبحماية من شرطة 
هذه نماذج من االعتداءات اإلسرائيلية على المسجد األقصى. وكّل ذلك قابـل للزيـادة والتصـعيد مـا لـم 
يشعر االحتالل بحالة ضغط عليه، وأنه لم يعد بإمكانه فعـل ذلـك مـن دون حسـيب أو رقيـب، ولنـا أن 

المســتوطنين المتطــرفين نــتعلم مــن دروس الهبــة الشــعبية التــي انطلقــت شــرارتها فــي القــدس بعــد إقــدام 
رغامـه علـى شـرب مـواد حارقـة ومـن ثَـما إحراقـه حي ـا  على خطف الطفـل المقدسـي محمـد أبـو خضـير وا 

، هــذه الهبــة جعلــت االحــتالل يقــف علــى رجــل واحــدة، عينــه ال تنــام خشــية مــن "ذئــب 2/7/2014فــي 
 القدس الوحيد".

 31/8/2015 ،مؤسسة القدس الدولية 
 

 ل النملوحماس وعم "إسرائيل" .39
 اليكس فيشمان
من المشكوك فيه أن العميد يوسي اشكنازي قد اعتقـد أنـه سـيكون ذات مـرة فـي قلـب العمليـة السياسـية 
أمام الفلسطينيين. اشكنازي هو ضـابط ممتـاز فـي الجهـاز التقنـي لسـالح البحريـة، وسـيتم تعيينـه قريبـا 

رية مع حماس ـ المباشرة وغير المباشرة رئيسا للمعدات البحرية. وقد تم ذكر اسمه في االتصاالت الس
 ـ بفضل بحث أجراه مؤخرا بصفته خريج كلية األمن القومي تحت عنوان "ممر مائي انساني".
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يدور الحديث هنا عن بحث تقني غير مصنف أمنيـا، وهـو يفحـص البـدائل القامـة مينـاء يخـدم قطـاع 
الجـيش مثـل مئـات االبحـاث االخـرى.  غزة. فـي ايـام غيـر هـذه االيـام كـان البحـث سـُيدفن فـي مكتبـات

لكــن حــظ اشــكنازي قــد لعــب وتــم انجــاز البحــث ونشــر فــي توقيــت مناســب مــن ناحيــة القيــادة العســكرية 
التي تبحث عـن أي طريـق لكـبح التسـونامي القـادم مـن قطـاع غـزة. قـادة الجـيش يتعـاملون مـع البحـث 

 اسي.بشكل غير رسمي كوثيقة أساسية في لقاءاتهم مع المستوى السي
البحث الذي أجراه العميد اشكنازي يتحدث عن اربعة بدائل القامة ميناء في قطاع غـزة. االول، اقامـة 
منــارة خاصــة بغــزة فــي مينــاء اســدود. الثــاني، اقامــة مينــاء فــي العــريض يخــدم القطــاع. الثالــث، اقامــة 

تبعـد عـدد مـن الكيلـومترات ميناء في قبرص أو اليونـان والرابـع، اقامـة منـارة عائمـة فـي الميـاه العميقـة 
عن شاطيء القطاع أو جزيرة اصطناعية مع تواصل بري مع القطاع. إلـى جانـب كـل بـديل مـن هـذه 

 البدائل ُتذكر االفضليات والنقائص وفرص التنفيذ.
الخيار المصري تم فحصه من وزارة الدفاع ومنسق العمليات في المناطق، وتم اسقاطه من الحساب. 

وا إلسـرائيل رافعـة تسـاعدها فـي القطـاع. خيـار أسـدود تفضـله إسـرائيل وهـو سـيحل المصريون لن يقـدم
 الكثير من مشكالت الفحص االمني وسيعود بالفائدة االقتصادية. إال أن حماس تعارض.

مصــادر مهنيــة رفيعــة المســتوى فــي ســالح البحريــة ال تميــل إلــى خيــار قبــرص أو اليونــان بســبب عــدم 
الممــر المــائي للقطـاع. ال يمكــن اجــراء فحــص آلالف الحاويــات يوميــا فــي القـدرة علــى حمايــة وحراســة 

حاويــة علــى االقــل. ال  500قبــرص أو اليونــان. فكــل حاويــة مثــل شــاحنة كبيــرة، وأصــغر ســفينة تحمــل 
يمكن فحص عينات وبالتالي يجب افراغها واجراء فحص أساسي االمر الذي يتطلب ليس فقـط اجهـزة 

يضا. ويجب ايضا السـير فـي اعقـاب هـذه الحاويـات فـي طريقهـا إلـى غـزة. للفحص بل القوى العاملة ا
مســؤولون فــي ســالح البحريــة يعتقــدون أنــه يمكــن متابعــة مئــات الحاويــات يوميــا، لكــن لــيس اآلالف. 
اقامـة المنــارة العائمـة أو الجزيــرة االصــطناعية هـو الحــل الــذي يفضـله الغزيــون. لكــن البنـاء قــد يســتمر 

 20 - 16كم عـن شـاطيء غـزة، ويصـل عمـق الميـاه هنـاك مـن  2اقامة منارة تبعد فترة طويلة. يمكن 
آالف حاوية أن ترسو. إال أنه يجب اجراء  10 - 7مترا. وبعمق كهذا تستطيع السفن التي تحمل بين 

فحص شفاف لكل حاوية، االمـر الـذي سـيحول الممـر االنسـاني إلـى كـابوس ونقطـة احتكـاك. إن حـل 
 كاجراء ُمكمل القامة ميناء فلسطيني في قبرص أو اليونان.كهذا يمكن أن يتم 

فــي النقاشــات التــي ُأجريــت فــي االجهــزة االمنيــة قــال قائــد ســالح البحريــة، الجنــرال رام روتبــرغ بشــكل 
واضـــح: إذا طلـــب منـــا المســـتوى السياســـي تنفيـــذ أحـــد الخيـــارات فســـنعرف كيفيـــة عمـــل ذلـــك. بكلمـــات 

 قطاع غزة أمر ممكن وال يضر بالمصالح االمنية اإلسرائيلية. اخرى، اقامة ميناء فلسطيني خارج
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 الطغمة المالية لـ بلير
بحــث اشــكنازي مثابــة بــالون أطلقتــه غواصــة تســمى "انجــازات الجــرف الصــامد". وقــد يغــرق هــو ومــن 
عليــه. فــي االجهــزة االمنيــة يــدركون أن الظــروف التــي أدت إلــى المواجهــة مــع حمــاس قبــل عــام توجــد 

 ا. الفرصة االخيرة لحماس لتحقيق انجاز سياسي واقتصادي تالشت.اآلن ايض
قـــادة حمـــاس اعترفـــوا هـــذا االســـبوع للمـــرة االولـــى أن مبـــادرة طـــوني بليـــر لـــم تعـــد قائمـــة. المبـــادرة التـــي 
سمحت لحمـاس أن تبيـع للجمهـور خدعـة امكانيـة التوصـل إلـى اتفـاق مـع إسـرائيل علـى وقـف اطـالق 

فـع الحصــار واعمـار القطــاع. ويتضـح اآلن أن هـذه المبــادرة تأسسـت علــى ســنة مقابـل ر  15النـار مـدة 
ُعـرف دجاجـة. فــي نهايـة النقــاش الـذي أجــراه رئـيس الحكومــة نتنيـاهو قبــل اسـبوعين حــول مبـادرة بليــر 
قــال إن التعــاطي معهــا سيتســبب بأضــرار كبيــرة إلســرائيل ويــدفع أبــو مــازن إلــى االســتقالة حيــث يعتقــد 

هــي خيانــة للموضــوع الفلســطيني. وأوضــح نتنيــاهو أن كــل مفاوضــات مباشــرة أو  االخيــر أن المبــادرة
 غير مباشرة مع حماس ستعطي االوروبيين الشرعية لالعتراف بالمنظمة.

يتبــين أن مصــر ضــغطت علــى إســرائيل لوقــف مبــادرة بليــر. رســالة نتنيــاهو وصــلت إلــى المصــريين، 
أدرك الفلسـطينيون أن قصــة بليـر هــي خدعــة ومـن المصــريين إلـى حمــاس فـي غــزة. فــي هـذه المرحلــة 

وأن إســرائيل ال تعتبــره وســيطا. وهــذا لــم يمنــع بليــر مــن االلتقــاء مــع اشــخاص مثــل خالــد مشــعل علــى 
 سبيل العالقات العامة.

صحيح أن المستوى السياسي في إسرائيل ـ رئيس الحكومة ووزير الدفاع ـ ال يسـتطيع تجاهـل صـديقنا 
منصبه كمبعوث للرباعية. لكن جهات مهنية في جهاز األمن فعلت كل ما طوني بلير، رغم أنه ترك 

في استطاعتها للتملص من االلتقـاء معـه. وُينظـر إلـى بليـر علـى أنـه يتجـول هنـا مـن اجـل مصـلحته. 
وسائل اإلعالم البريطانية كتبت أكثر من مرة عن صفقاته مع أثرياء عرب ودول عربية. ويشتبه بأنـه 

شخصـيات إسـرائيلية مـن اجـل مصـلحته االقتصـادية فـي أمـور ال تالئـم بالضـرورة يستغل عالقاتـه مـع 
المصــلحة اإلســرائيلية. بعــد عمليــة الجــرف الصــامد بثالثــة اســابيع بــدأت حمــاس فــي ارســال الوســطاء 
إلسرائيل وهم يحملون رسالة ثابتة تتحدث عن وقف الطالق النار بعيد المدى. والشروط التي قـدمتها 

علـى إسـرائيل: رفـع الحصـار، اقامـة مينـاء بحـري وجـوي، حريـة الحركـة، وقـف طلعـات  لم تكن مقبولـة
سالح الجو اإلسرائيلي في سماء القطاع، رفع القيود عن الصيد والتصدير واالستيراد وما أشبه. وكان 
مـــن بـــين الوســـطاء رجـــال اعمـــال غـــزيين وجهـــات اجنبيـــة تـــزور القطـــاع، وجـــدت طريقهـــا إلـــى منســـق 

منــاطق والــى رئــيس القســم السياســي االمنــي عــاموس جلعــاد والــى وزيــر الــدفاع ومكتــب االعمــال فــي ال
رئـــيس الحكومـــة. إســـرائيل اســـتمعت ولـــم تـــرد. طـــوني بليـــر دخـــل إلـــى هـــذا الفـــراغ، وحمـــاس فهمـــت أن 

 إسرائيل إذا بقيت صامتة فانها لن تتغاضى عن طوني بلير.
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ــــ ــــادة السياســــية لحمــــاس التــــي اختبــــأت وراء بليــــر أغلق ت فــــم الــــذراع العســــكري وباعــــت الجمهــــور القي
الفلسطيني الخدعة. إن اكتشاف حقيقة هذه المبادرة من شأنه أن يؤدي إلى تفجر الشارع الغـزي الـذي 

 سيدخل الشتاء الثاني بعد الحرب في نفس الظروف التي انتهت بها تقريبا.
رائيل. "الشــباك" حــدد يعتقــدون فــي إســرائيل أن حمــاس غيــر مســتعدة بعــد الســتئناف المواجهــة مــع إســ

موضــوع التهريـــب للقطـــاع كموضـــوع رئـــيس للعـــالج بالتعـــاون مـــع المصـــريين، والنتـــائج ملموســـة علـــى 
بالمئـة فقــط مـن عـدد الصـواريخ التـي أطلقتهـا أو فقــدتها  20 - 15االرض. حمـاس نجحـت فـي تجديـد 

ــتج محليــا. المصــريون يحفــرون حــاجز مــائي علــى طــول منطقــة  فــي عمليــة الجــرف الصــامد، التــي تُن
فيالدلفيـــا، ويعتقلـــون اعضـــاء الـــذراع العســـكري لحمـــاس عنـــد خـــروجهم مـــن القطـــاع ويلحقـــون الضـــرر 
بمخازن السالح لحماس فـي سـيناء. فيمـا يتعلـق باالنفـاق ايضـا هـم مـا زالـوا بعيـدين عـن الهـدف الـذي 

 د.وضعوه النفسهم. لكن كل هذا لن يمنع اندالع المواجهة العسكرية من اجل كسر الجمو 
حماس السياسية تقف اليوم بدون مظلة على رأسها في مواجهة الذراع العسكري بعد أن فقدت المرساة 
يران والسعودية ودول الخليج. جميعهم أداروا لهـا ظهـورهم، وهـم غيـر  االستراتيجية في مصر وتركيا وا 

وضع شـروطا  مستعدين لمساعدتها. وقد حاولت حماس فتح االبواب من خالل أبو مازن لكن الرئيس
ال تســتطيع حمــاس االيفــاء بهــا. فقــد حــاول تحقيــق انجــازات مــن خــالل إســرائيل بواســطة وســطاء لكنــه 

 فشل.
منســق االعمــال فــي المنــاطق، الجنــرال يــوآف مردخــاي، أعــد خطــة لمواجهــة االزمــة فــي القطــاع. وفــي 

الغربيــة. وحســب المقابــل توجــد خطــة لتغييــر طريقــة التعامــل مــع الســلطة الفلســطينية وســكان الضــفة 
رئــيس االركــان واالجهــزة االمنيــة، فانــه بــدون التعــاون مــع أبــو مــازن وبــدون التأييــد المصــري ال يمكــن 

 تنفيذ الخطة في غزة.
لقد بدأت خطة غزة بالتدحرج تحت عنوان "اعمار غزة". المرحلة االولى هـي تحسـين درامـاتيكي للبنيـة 

هـذه الخطـة ستضـيف إسـرائيل خطـوط كهربـاء للضـغط التحتية والطاقـة مثـل الكهربـاء والغـاز. وحسـب 
دونم شـمال القطـاع،  100العالي في القطاع وستساعد على اقامة الواح الطاقة الشمسية على مساحة 

 ميغاواط كهرباء وتسمح بوصل غزة مع حقول الغاز الطبيعي اإلسرائيلية. 30ستوفر 
ألف لتر مـن ميـاه المجـاري  100ستمنع تدفق  في المرحلة الثانية يتم انشاء محطات تحلية للمياه التي

إلى البحر يوميا. إسرائيل ضاعفت كمية المياه التي تدخل إلى القطاع، لكن ما زالت حاجة إلى اقامة 
موقعين كبيرين لتحلية المياه، إال أن هذه المواقع تحتاج إلى كمية مـن الطاقـة يسـتطيع سـكان غـزة أن 

 يحلموا بها فقط.
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سـرائيل، واقامـة منـاطق صـناعية قريبـة المرحلة الثالثة  هي فتح التصدير من غـزة إلـى العـالم العربـي وا 
مـــن الجـــدار واقامـــة مصـــانع بملكيـــة إســـرائيلية داخـــل القطـــاع. توجـــد ايضـــا خطـــط لتجديـــد عمليـــة نقـــل 

 البضائع في كارني.
ي نهايـة مـواطن غـزي واجنبـي مـن معبـر ايـرز يوميـا. وفـ 1500في هذه االثناء تسمح إسرائيل بـدخول 

االسبوع تسمح بدخول مئات الغزيين للصالة في الحرم فـي القـدس. فحـص الشـاحنات فـي كـرم سـالم ـ 
شـاحنة يوميـا. وتسـمح إسـرائيل ايضـا  700بواسطة اجهزة هولندية متقدمة ـ االمر الـذي يسـمح بـدخول 

 باستيراد سيارات وشاحنات جديدة للقطاع عن طريق ميناء اسدود.
ي بحـــر. يحـــاولون ازالـــة الضـــغط مـــن االمـــاكن التـــي ال تعـــارض سياســـة إســـرائيل مـــا زال هـــذا نقطـــة فـــ

الرســمية والتــي تقــول إنــه ال حــديث مــع حمــاس. وزيــر الــدفاع موشــيه يعلــون أوضــح هــذا االســبوع فــي 
مــؤتمر لصــحيفة "كلكلســت" أنــه لــن يكــون اتفــاق مــع حمــاس. وأن الواقــع ســيتحدد بنــاء علــى المصــالح 

 وليس بناء على الورق.
وحـدة سـكنية  660ن اعمار قطاع غزة يسير ببطء، ومن بين آالف المنازل التـي هـدمت، بـدأوا ببنـاء إ

فقـــط. االمـــوال مـــن الـــدول المانحـــة ال تتـــدفق، والمواطنـــون الـــذين حصـــلوا علـــى المـــواد الخـــام العمـــار 
فبــدل منــازلهم باعوهــا فــي الســوق الســوداء بأربعــة اضــعاف قيمتهــا مــن اجــل ســد االحتياجــات اليوميــة. 

 االسمنت والزجاج يستخدمون النايلون الغالق الثقوب في الجدران.
هنــا دخلــت قصــة المينــاء التــي قــد تحــدث قفــزة فــي موضــوع اعمــار القطــاع وازالــة الشــعور بالحصــار. 
االموال للمشروع موجودة: مبعوث خاص المير قطر هو محمد العمادي يؤتمن على أكثـر مـن مليـار 

وله إســرائيل مـــن اجــل اطــالق االمـــوال. إنــه أحــد المصـــادر لتمويــل خطـــة دوالر، وهــو ينتظــر مـــا ســتق
 تخفيف الحصار، االمر الذي سُيبين للغزيين ما الذي سيخسرونه إذا قرروا تحطيم األدوات.

 
 ثالثية عريقات

الخطــة فــي الضــفة مــا زالــت فــي مرحلــة االفكــار التــي يبلورهــا الجــيش. هــي تفــرض أن مــا يســمى هنــا 
ال يشــبه والــده. فهــو يعــرف حقوقــه جيــدا ويعــرف  2015نيين لــن يــنجح. الفلســطيني تســهيالت للفلســطي

الساحة الدولية ونقاط ضعف إسرائيل. وهو يتصرف بحكمـة بـاالوراق القانونيـة الموجـودة لديـه ويشـمل 
ذلك االنتفاضة السياسية التـي يـديرها بنجـاح فـي العـالم. ال يمكـن توزيـع منشـورات علـى االوالد وشـراء 

 والهدوء بواسطة ازالة حاجز هنا أو هناك. بل يجب التفكير والتصرف بطريقة مختلفة. الوقت
الخطـة تهــدف إلــى اعــادة حريــة الحركــة والحريــة االقتصــادية والسياســية للفلســطينيين فــي الضــفة. وهــي 
تشمل جوانب مثل اقامـة منـاطق صـناعية كبيـرة وتجـارة حـرة فـي المنـاطق ج التـي هـي تحـت السـيطرة 
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ئيلية الكاملـــة. يتحـــدثون اليـــوم عـــن اقامـــة منطقـــة صـــناعية وتجـــارة حـــرة كبيـــرة فـــي جنـــين. وفـــي اإلســـرا
المقابل ستوسع الخطـة صـالحية اجهـزة األمـن الفلسـطينية، مـثال اقامـة محطـات للشـرطة فـي المنـاطق 
ب التــي هــي تحــت المســؤولية االمنيــة اإلســرائيلية. لكــن عنــدما سيحســم المســتوى السياســي االمــر فقــد 

طدم بالجدار الحديدي للوبي المستوطنين الذي يعتبر التخفيف عن الفلسطينيين خطـرا أمنيـا. مثـل يص
حمــاس فــي القطــاع، فــان الســلطة الفلســطينية ومــن يقــف علــى رأســها يحــذرون مــن أن لحظــة تقتــرب 
 الحقيقــة فيهــا. هــذا االمــر يجــد تعبيــره عنــد أبــو مــازن مــن خــالل اعالنــه مــرة اخــرى عــن نيــة االســتقالة.
وتمــــت هــــذا االســــبوع فــــي "الشــــباك" واالســــتخبارات العســــكرية نقاشــــات تحــــت عنــــوان "اليــــوم التــــالي". 
واالفتراض هو أن أبو مازن لن يترك غدا صباحا. واذا تـرك فـان مـن سـيحل محلـه هـم ثالثـة تسـتطيع 
 إسرائيل التعايش معهم. يتحدثون مـثال عـن وحـدة بـين صـائب عريقـات وماجـد فـرج )قائـد قـوات األمـن
الفلســطيني( ورئــيس الحكومــة الســابق ســالم فيــاض. لكــن هــذا الطــاقم قــد يكــون مختلفــا فيمــا بينــه، ولــن 

 .األرضينجح في السيطرة على 
االستخبارات اإلسرائيلية وضعت قائمة تتنبأ إذا كـان أبـو مـازن يريـد فعليـا أن يتـرك السـلطة: مـا  أجهزة

اسـية، هـل سـينهي عملـه. إذا اسـتقال أبـو هو وضعه الصحي، هل عين وريثا له، هل كتب وصـية سي
 التي ال يفهم فيها اإلسرائيليون ما الذي يحدث تحت أنوفهم. األولىمازن بالفعل، فهذه لن تكون المرة 
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 ويليام بوث
، وقـد أرادت 2012إلـى  2007على قيد الحياة من  أبقى حماس إيران كانت هي المصدر الرئيس الذي

 أن تكون الحركة هي "حزب هللا" في غزة!
فــي المعركــة التــي يشــهدها الكــونجرس حــول االتفــاق النــووي مــع إيــران، يشــير المنتقــدون إلــى التــدفقات 

تطرفــة بمــا فــي المحتملــة مــن الســيولة النقديــة واألســلحة التــي قــد تتــدفق مــن طهــران إلــى الجماعــات الم
ذلك حركة المقاومة اإلسـالمية حمـاس. بيـد أن التأكيـدات بـأن حمـاس ستسـتفيد مـن اتفـاق إيـران بعيـدة 

 عن الدقة، فحماس رسميًا في نزاع مع طهران منذ عدة سنوات.
وعما إذا كانت إيران المنتعشة بفضل عائدات النفط والمتخلصـة مـن العقوبـات االقتصـادية يحتمـل أن 

إلـــى مـــدارها كوكيـــل مـــن وكالئهـــا، فهـــذا يمثـــل واحـــدًا مـــن األســـئلة التـــي يطرحهـــا بعـــض تعيـــد حمـــاس 
المحللــين العســكريين ووكــاالت االســتخبارات وال تجــد إجابــات مؤكــدة. وفــي الســنوات الــثالث األخيــرة، 
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يــران تراجعــت بشــدة، إلــى درجــة أن الحركــة تســعى  هنــاك أدلــة كثيــرة علــى أن العالقــات بــين حمــاس وا 
ول علــى دعــم مــن دول إقليميــة أخــرى، تعتبــر هــي أكبــر خصــوم إيــران فــي المنطقــة. وقــد اآلن للحصــ

وصف مسؤول في حماس، هو "غازي حمد"، العالقات مـع إيـران بأنهـا "ليسـت جيـدة علـى اإلطـالق"، 
 وأضاف في مقابلة مع "واشنطن بوست" األسبوع الماضي: "إن مشكالتنا مع إيران معروفة".

ان شــيعية وفارســية، وأن حمــاس ُســنية وعربيــة، فــإن طهــران أغــدقت فيمــا قبــل وعلــى الــرغم مــن أن إيــر 
دعمهـا علــى حمــاس باعتبارهــا حركــة مســلحة ضــد عــدوهما المشــترك إســرائيل. بيــد أن خالفــًا وقــع بــين 
ـــذين  ـــى جانـــب المعارضـــين والمســـلحين اإلســـالميين ال ـــرة إل ـــدما انحـــازت هـــذه األخي إيـــران وحمـــاس عن

 شار األسد في سورية.يخوضون حربًا ضد نظام ب
وذكــر "حمــد" أن الــدعم اإليرانــي لـــحماس باألســلحة والتـــدريب والســيولة النقديــة كــان "هــائاًل" فــي عـــام 

، وهي السنة التي سيطرت فيها الحركة على غزة. ولكن ماذا عن اآلن؟ "لقد توقفت المساعدات 2007
المكتــب السياســي لـــحماس، فــي وال تــزال معلقــة"، بحســب مــا ذكــر "موســى أبــو مــرزوق"، نائــب رئــيس 

 تصريح إعالمي مؤخرًا.
وكثيرًا ما يشير المنتقدون التفاق إيران فـي الكـونجرس األمريكـي إلـى الـدعم اإليرانـي لــحماس باعتبـاره 
ســـببًا لمعارضـــة االتفـــاق، الـــذي مـــن شـــأنه أن يرفـــع العقوبـــات فـــي مقابـــل التراجـــع عـــن مســـاعي إيـــران 

جنـــة العالقـــات الخارجيـــة بمجلـــس النـــواب األمريكـــي، قـــال النائـــب النوويـــة. وفـــي جلســـة اســـتماع فـــي ل
الجمهــوري "إد رويــس" إن االتفــاق النــووي ســيمنح إيــران "كمــًا هــائاًل مــن الســيولة النقديــة"، يقــدر بنحــو 

مليــار دوالر مــن عائــدات الــنفط اإليرانــي المجمــدة فــي حســابات مصــرفية فــي الخــارج، وحتــى إذا  100
عـادة بنـاء االقتصـاد اإليرانـي، فسـتبقى هنـاك بضـعة  ذهبت معظم هذه األموال لسداد الـديون للصـين وا 

مليــارات علــى الطاولــة. وبــدوره قــال النائــب الــديمقراطي "بــراد شــيرمان" الــذي يعــارض االتفــاق النــووي 
أيضـــًا إن إيـــران ستســـتخدم األمـــوال لتمويـــل الجماعـــات اإلرهابيـــة. واســـتطرد: "إنهـــم يســـاعدون حمـــاس 

لحـــوثيين". ومـــن المعـــروف أن إيـــران تســـاعد المتمـــردين الحـــوثيين فـــي الـــيمن فـــي حـــرب وحـــزب هللا وا
 بالوكالة.

وفــي العــام الماضــي، ذكــر مســؤولون عســكريون إســرائيليون أن الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس فــي 
حاجـة ماســة إلــى النقــود ولـم يعــد يســتورد أســلحة بكميـات كبيــرة مــن إيــران، ولكـن بــداًل مــن ذلــك يصــنع 

خ محلية الصنع في ورش صنع الذخائر فـي غـزة، وكـذلك أكـد "ألـيكس فاتانكـا"، وهـو زميـل فـي صواري
 معهد الشرق األوسط بواشنطن أن "عالقات طهران وحماس في أسوأ أحوالها".
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أمـا "عـدنان أبــو عـامر" وهــو أسـتاذ علـوم سياســية فيقـول إن "إيــران كانـت هـي المصــدر الرئيسـي الــذي 
، فقد أرادت طهـران أن تكـون حمـاس هـي حـزب هللا 2012إلى  2007اة من أبقى حماس على قيد الحي

 في غزة، ولكن ذلك لم يتحقق على هذا النحو".
اآلن: من سيدعم حماس، وكيف؟ هناك دليل على أن حماس ما زالت تحصل على دعم من  والسؤال

 40فينة شـحن تحمـل إيران، ولكن بمستوى متضائل للغاية. وقد قامـت القـوات اإلسـرائيلية بـاعتراض سـ
صــاروخًا متوســط المــدى العــام الماضــي فــي البحــر األحمــر، وقيــل إن هــذه الشــحنة كانــت فــي طريقهــا 

 إلى غزة. وبغض النظر عن ذلك، فمن الواضح أن حماس تبحث عن بعض األصدقاء الجدد.
 ينشر بترتيب خاص مع خدمة "واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس" 
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