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يكرس االنقسام
 .1سبعة فصائل بغزة تدعو لمقاطعة اجتماع المجلس الوطني :انعقاده ّ
ذكر موقع حركة حماس ،2015/9/3 ،أن فصائل فلسطينية في قطاع غزة – أبرزهم حماس والجهاد
اإلسالمي  -دعت إلى مقاطعة اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني ،مؤكدة أنه يشكل تهديداً خطي اًر

للعالقات الوطنية.

وشددت الفصائل في مؤتمر صحفي عقب اجتماعها يوم الخميس على أن عقد المجلس الوطني

حمل تجاو اًز قانونياً يمارسه الرئيس محمود عباس لاللتفاف على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

عما يترتب عليه من تكريس لالنقسام
وقالت إن من يشارك في هذا االجتماع يتحمل المسؤولية ّ
والتفرد ،مؤكدة أن الجلسة تمثل انقالباً على كل "االتفاقات وتخطف التمثيل الفلسطيني بعيداً عن

المجموع الوطني" .وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستكون ضربة قاضية لما تبقى من الشرعية لألطر
وهياكل منظمة التحرير ،محملة الرئيس والقيادة المسؤولية الكاملة عن كافة النتائج والتداعيات عنها.

وأكدت الفصائل أن كل ما سيصدر عن هذه الجلسات من ق اررات ومخرجات لن يكون ملزماً ألبناء
الشعب الفلسطيني وال يمثل إال األشخاص المشاركين فيها .وطالبت كافة العقالء والحكماء إلى وقف

هذه "المسرحية الهزلية" ،مؤكدة على حقها في أخذ مجموعة من الق اررات والخطوات المناسبة لمواجهة
العبث واالستهزاء بوحدة الشعب الفلسطيني ومؤسساته التمثيلية.

وأضاف موقع فلسطين أون الين ،2015/9/3 ،عن األناضول ،أن الفصائل ح ّذرت خالل مؤتمر
صحفي مشترك عقدته ،في مدينة غزة ،حركة" فتح" ،من تداعيات ما وصفتها بـ"الخطوات المنفردة".

وشاركت غالبية الفصائل الفلسطينية المهمة في المؤتمر الصحفي منها" :حماس" ،و"الجهاد
اإلسالمي" ،و"لجان المقاومة" ،و"حركة المجاهدين" ،و"حركة األحرار" ،و"الجبهة الشعبية-القادة

العامة" ،و"حركة المقاومة الشعبية" ،فيما تغيبت حركة "فتح".
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وقال نائل أبو عودة ،القيادي في حركة المجاهدين الفلسطينية ،في بيان تاله باسم الفصائل" :إن
الدعوة لعقد المجلس الوطني تمثل إص ار ار على سياسة التفرد في القرار ،بعيدا عن القوى الفلسطينية".

وأضاف" :وما يصدر (عنه) من ق اررات لن تكون ملزمة للشعب الفلسطيني" .وطالب أبو عودة،

بوقف ما وصفه "المهزلة" المتمثلة بدعوة المجلس الوطني لالنعقاد .ودعا كافة الفصائل الفلسطينية

إلى مقاطعة اجتماعات المجلس ،لقطع الطريق أمام الخطوات "الحزبية" و"المنفردة".
 .2السلطة تبلغ المجتمع الدولي أن "إسرائيل" بدأت بتقسيم األقصى زمانيا

رام هللا – محمد يونس :أبلغت السلطة الفلسطينية أمس أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى
دولة فلسطين أن إسرائيل بدأت فعلياً بتقسيم المسجد األقصى المبارك زمانياً بين المسلمين واليهود،
مطالبة بتدخل دولي عاجل وفاعل "لوقف فتيل االنفجار".

وقدم كل من وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي ،ووزير القدس عدنان الحسيني ،والمفتي العام

للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين ،عرضاً ألعضاء السلك الديبلوماسي عن الممارسات
اإلسرائيلية الجارية في المسجد ،ووزعوا عليهم نماذج من تصريحات مسؤولين إسرائيليين كبار ورجال

دين تدعو الى السيطرة على المسجد األقصى واعادة بناء الهيكل المزعوم على أنقاضه.

وقال للديبلوماسيين" :بدأت إسرائيل منذ أيام بمنع المصلين المسلمين من دخول باحات األقصى من

السابعة صباحاً الى الحادية عشرة ظه اًر ،وسمحت بدخول المستوطنين المتطرفين باحات المسجد،
وهذا هو التقسيم الزماني" .وأضاف" :بدأت إسرائيل أيضاً بسياسة تقنين وقت الصالة للمسلمين الى

يعرض نفسه للمساءلة في مركز الشرطة" .وطالب المالكي أعضاء
أقل من ساعة ،ومن يخالف ّ
السلك الديبلوماسي بالتصويت لصالح مشروع قرار رفع العلم الفلسطيني أمام مقر األمم المتحدة الى
جانب الدول األعضاء خالل جلسة التصويت في الجمعية العامة في العاشر من الشهر الجاري .كما

دعاهم الى دعم مطلب فلسطين االنضمام الى منظمة اإلنتربول في  3تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل

في رواندا ،ما يؤدي الى دعم العمل المؤسساتي الفلسطيني وتقوية جهاز الشرطة.

الحياة ،لندن2015/9/4 ،

 .3الحمد هللا" :إسرائيل" بسياستها االستيطانية تقضي على حل الدولتين وتقوض فرص السالم
رام هللا :أكد رئيس الوزراء د .رامي الحمد هللا على أن استمرار إسرائيل في سياستها االستيطانية
يقضي على مشروع حل الدولتين ويقوض فرص السالم ،وحلم الدولة الفلسطينية المستقلة المتواصلة
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جغرافيا على حدود عام  ،7691كون هذه المستوطنات غير شرعية باعتراف دول العالم ووفق
القانون الدولي واإلنساني.

جاء ذلك ،خالل لقائه وفدا برلمانيا بريطانيا برئاسة وزير التنمية البريطاني السابق الن دنكن ،اليوم

الخميس في مكتبه برام هللا.

الحياة الجديدة ،رام هللا2015/9/4 ،

 .4وفد من منظمة التحرير يبحث مع المسؤولين السوريين أوضاع الالجئين الفلسطينيين
رام هللا – وفا :بحث وفد من منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أحمد
مجدالني ،مع كبار المسؤولين السوريين خالل زيارة الى دمشق ،أوضاع الالجئين الفلسطينيين في

سوريا وتطورات األوضاع في فلسطين والمنطقة .وقال مجدالني في تصريح لوكالة األنباء الرسمية
في دمشق" :ان قضية المخيمات الفلسطينية في سوريا كانت في مقدمة مواضيع البحث مع

المسؤولين السوريين خصوصا مع وزيرة الشؤون االجتماعية السورية ريما القادري .وأضاف "بحثنا

مع الوزيرة السورية استمرار الجهود المتعلقة بتوفير ممكنات البقاء ألبناء شعبنا وخاصة الدعم
االغاثي واالنساني والطبي سواء ألبناء شعبنا الباقين داخل مخيم اليرموك او في المناطق المجاورة

التي نزحوا اليها او الذين اضطروا الى النزوح خارج التجمعات الفلسطينية المختلفة.

الحياة الجديدة ،رام هللا2015/9/4 ،

 .5السفيرة ليندا صبح :قرار فنزويال دخول الفلسطينيين دون تأشيرة للسياحة فقط
أوضحت ليندا صبح سفيرة دولة فلسطين في فنزويال أن قرار فنزويال السماح للمواطنين الفلسطينيين
بالدخول إليها دون تأشيرة للسياحة فقط وليس الهجرة .وقالت صبح في حديث صحفي يوم الخميس:

"تم التوقيع على اتفاق دخول الفلسطينيين بدون تأشيرة في الخامس عشر من ديسمبر للعام 2012

ضمن عدة اتفاقيات ،وقمنا بنشر الخبر وتم المصادقة عليه منذ شهر فبراير عام  2013وهو ساري

المفعول ،موضحة ":أن المقصود بالقرار ليس الهجرة الى فنزويال وانما الزيارة السياحية التي ال تزيد
عن ثالثة شهور .وعللت صبح موقف حكومة فنزويال إلدراكها أن اسرائيل هي المستفيد من هجرة
الفلسطينيين لذا فان فنزويال ال تريد منح اسرائيل هذه الفائدة.
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 .6عباس زكي :رغبة عباس بالتنحي مؤجلة
(د.ب.أ) :قال قيادي في حركة "فتح" ،أمس ،إن رغبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتنحي من
مناصبه "مؤجلة حالياً" وسيكون البت فيها للقيادة الفلسطينية .وذكر عضو اللجنة المركزية لحركة
"فتح" عباس زكي أن االتفاق الفلسطيني حالياً هو ضرورة إنجاح اجتماعات المجلس الوطني
الفلسطيني المقررة منتصف هذا الشهر .وقال زكي إن "رغبة الرئيس عباس بعدم الترشح والتنحي من
مناصبه مؤجلة ألن كل ساعة في الوضع الفلسطيني تحمل معها الجديد" .وأضاف أن "الرئيس

عباس متصالح مع نفسه وصادق في رغبته انطالقاً من اليأس الحاصل في عملية السالم بفقدانه
شريك السالم (في إسرائيل) وفقدان العالم الذي يقف متجنبا التدخل كأنه غير معني بالصراع

المستمر في فلسطين" .وأكد زكي أن البت في رغبة عباس بالتنحي ستكون جماعية للقيادة
الفلسطينية قائالً" :الرئيس عباس له رؤية وموقف لكنه رئيس لحركة تاريخية ال تخضع للتجريب
والقرار فيها دائما يعود إلى كل أركان القيادة وليس ق ارر األفراد".

وشدد على أن حركة "فتح" التي يتزعمها عباس "ترى فيه ضرورة وخاصة أنه قدم للسالم كل شيء

وأقنع قادة العالم ويجب أن يستمر ألنه ستبدأ معركة مفتوحة مع "إسرائيل" في ظل تعثر السالم".

الخليج ،الشارقة2015/9/4 ،

 .7عيسى قراقع يبحث األمين العام لجامعة الدول العربية الممارسات اإلسرائيلية بحق األسرى
(كونا) :بحث رئيس هيئة شؤون األسرى الفلسطينيين ،عيسى قراقع ،مع األمين العام لجامعة الدول
العربية نبيل العربي ،أمس ،األوضاع "غير اإلنسانية" لألسرى الفلسطينيين في المعتقالت

"اإلسرائيلية" .وقال قراقع في تصريح صحفي إن اللقاء تناول سياسة القمع الوحشية والعقوبات الجائرة
التي تمارسها "إسرائيل" بحق نحو  6000أسير ،مضيفاً أن ما يجري بحقهم عدوان على إنسانيتهم
وعلى القانون الدولي اإلنساني .وأوضح أن اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة العربية تناول أوضاع

األسرى المرضى القابعين في معتقالت االحتالل والذين يتعرضون ل"موت بطيء أمام صمت

المجتمع الدولي" .وأشار إلى عدم امتالك المجتمع الدولي اإلرادة الكافية لفرض المعايير الدولية

واإلنسانية إللزام "إسرائيل" بالكف عن ممارساتها الممنهجة بحق األسرى.

الخليج ،الشارقة2015/9/4 ،
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 .8فاروق القدومي يسحب استقالته من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بعد ساعة من تقديمها
لندن  -علي الصالح :جاء في كتاب توضيحي تلقت "القدس العربي" نسخة منه من مصدر مقرب
من فاروق القدومي (أبو اللطف) عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،أن القدومي قدم

فعال استقالته من اللجنة التنفيذية تضامنا مع بقية المستقيلين ،ولكنه عاد وتراجع عن هذه االستقالة
بعد ساعة فقط من إرسالها على الفاكس.

وحسب المصدر المقرب من أبو اللطف فإنه تلقى مكالمة هاتفية من أحد األخوة في اللجنة المركزية

في حركة فتح وأبلغ فيها بأمر االستقاالت ،فاستقال تضامنا معهم .وقال المصدر لـ"القدس العربي"
لكن كتابا آخر أرسل على الفاكس نفسه يسحب فيه أبو اللطف استقالته .وشدد المصدر على أن

استقالة أبو اللطف لم تكن ألسباب صحية وصحته جيدة جدا.

وينطبق هذا كما قال المصدر على أحمد قريع الذي استقال كغيره ولكنه عاد وسحب استقالته.

القدس العربي ،لندن2015/9/4 ،

 .9شرطة غزة تعتقل سارق التمثال البرونزي للراحل ياسر عرفات
غزة :تمكن فريق من المباحث التابع لشرطة قطاع غزة التي تديرها حركة حماس ،من اعتقال سارق
تمثال الرئيس الراحل ياسر عرفات (أبو عمار).

وتمت العملية بواسطة فريق المباحث في شرطة بلدة بيت الهيا شمال قطاع غزة ،حين تلقى
معلومات تفيد بوجود التمثال لدى أحد المواطنين .وتحركت على الفور قوات من الشرطة إلى

المكان ،وشرعت هناك بأعمال التحري والتفتيش.

وذكرت المباحث أنها ضبطت الشخص المذكور وخالل التحقيق األولي معه اعترف بسرقة التمثال

من مقر "المنتدى" ،وهو مكتب الرئيس الفلسطيني ،عام  2007خالل أحداث االنقسام التي دارت في
تلك الفترة ،وأخفاه في منزل صديق قبل بيعه لشخص آخر.

القدس العربي ،لندن2015/9/4 ،

" .11الجزيرة" :شكاوى بتجدد التعذيب في السجون الفلسطينية
الخليل-عوض الرجوب :ال يكتوي الفلسطينيون بنيران االحتالل واالنقسام فحسب ،بل عاد التعذيب
ليطل برأسه في أبشع صورة داخل السجون الفلسطينية بـ الضفة الغربية وقطاع غزة ،ليسجل ارتفاعا

ملحوظا في الضفة ،ومدينة بيت لحم على وجه الخصوص.
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ووفق معتقلين سابقين ومنظمات حقوقية فإن زيادة ملحوظة سجلت في أعداد الذين يتعرضون ألحد
أشكال التعذيب أو جميعها وخاصة التعليق على النوافذ (الشبح) والضرب المبرح ،والصفع على

الوجه.

وعلمت الجزيرة نت أن عددا من ضحايا التعذيب قرروا التقدم بشكاوى قضائية عن طريق مؤسسات

حقوقية ومحامين ضد معذبيهم ،بعد أن ظلت الشكاوى لسنوات مجرد إفادات للهيئات الحقوقية .لكنهم

ال يفضلون الحديث لإلعالم عن تجاربهم.

وفضال عن التعذيب يستمر التنكر لق اررات المحاكم واالعتقال والتوقيف بطريقة غير قانونية ،األمر
الذي يثير حفيظة المنظمات الحقوقية ،ولجنة الحريات المنبثقة عن حوارات المصالحة التي تحاول

التدخل لصالح الضحايا رغم عدم التجاوب مع مساعيها أحيانا.
تعذيب واعتقال
يقول عضو لجنة الحريات خليل عساف إنه تلقى مؤخ ار شكاوى عن اعتقاالت دون محاكمة،
وشكاوى تعذيب خاصة في سجن المخابرات بمدينة بيت لحم ،موضحا أن من بين أشكال التعذيب -

استنادا إلفادات معتقلين أفرج عنهم -الشبح لساعات طويلة سواء على الكرسي أو الربط في نوافذ

األبواب ،والصفع ،والضرب على األقدام وغيرها.

وانتقد ما اعتبره تقصي ار من الضحايا في تقديم شكاوى عن تعرضهم للتعذيب ،موضحا أنه تعامل مع

بعض القضايا وتوبعت بجدية ،وتمت معاقبة منفذي جريمة التعذيب.

وعبر عساف عن قلقه الشديد لتزايد حاالت التعذيب ،واستمرار االعتقاالت المخالفة للقانون ودون
إذن النيابة أو القضاء ،وخاصة لطلبة الجامعات ،منتقدا ما بات يعرف باالعتقال على ذمة المحافظ

"وهو افتراء غير قانوني يجب مالحقته منفذيه".

وشدد في حديثه للجزيرة نت على ضرورة احترام اإلنسان الفلسطيني ،وتعزيز صموده بدل االضطهاد

بدوافع سياسية.

ونشر الصحفي الفلسطيني نواف العامر اليوم تدوينة على حسابه بفيسبوك أكد فيها تعرض نجله براء

للتعذيب في سجون السلطة ،داعيا " ..اللهم انتقم من آذاك يا بني وعذبك وشبحك على الشباك

وضربك بوحشية وصفعك على وجهك بتلذذ".

وتنفي السلطة الفلسطينية باستمرار ادعاءات التعذيب ،كما تنفي وجود معتقلين سياسيين .وتقول إن

ويعرضون على القضاء ،فضال عن اتهام حماس -التي ينتمي إليها
كافة المعتقلين تُحترم حقوقهم ُ
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أغلب المعذبين بالضفة-بمحاولة إثارة الفوضى عن طريق الشائعة ،وفق تصريحات سابقة للناطق
باسم األجهزة األمنية عدنان الضميري.

وكانت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا قالت في تقريرها عن أغسطس /آب الماضي إن

أمن السلطة بالضفة نفذ  194حالة اعتقال واستدعاء بحق المواطنين ،منها  163حالة اعتقال تمت
من خالل اقتحام المنازل ليال أو من الشوارع أو من أمام أسوار الجامعات.

واتهمت المنظمة جهازي األمن الوقائي والمخابرات في الضفة الغربية بتنفيذ حمالت االعتقال

واالستدعاء ،مؤكدة قيام جهاز المخابرات "بتعذيب مواطنين في سجون بيت لحم وجنيد وأريحا".
 341شكوى
من جهتها ،تقول الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان ،إنها وثقت  341انتهاكاً تتعلق بالتعذيب
في الضفة والقطاع منذ مطلع العام الجاري ،داعية لمحاسبة ومساءلة المتورطين في جرائم التعذيب

وتقديمهم إلى محاكمة عادلة.

وطبقا لبيان الهيئة المستقلة ،فإن وائل جمال حجاب ( 24عاماً) من مخيم النصيرات وسط القطاع

تعرض أثناء احتجازه بمركز شرطي لضرب مبرح من قبل خمسة أشخاص يوم  25من أغسطس/آب
قطع أوتار يده.
تسبب في ٍ

وأضافت أن أحد أفراد الشرطة وضع حذاءه في فم حجاب ،وبسبب زجاج شباك الغرفة الذي تحطم
نتيجة دفعه نحوه وسحله من قبل أفراد الشرطة على أرضية الغرفة ،أصيب بجروح غائرة في اليد

اليمنى ورضوض في أجزاء مختلفة من جسده.

وكان تقرير الهيئة عن يوليو/تموز الماضي أكد تلقيها  45شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة في

كل من الضفة وقطاع غزة ،و 123شكوى تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف 54 ،منها في

الضفة و 69شكوى بالقطاع.

الجزيرة نت ،الدوحة2015/9/4 ،

 .11المجلس الوطني الفلسطيني ..مبررات المشاركة والرفض
غزة  -محمد عمران :يعكس السجال الصاخب بين ممثلي الفصائل الفلسطينية خالل ورشة عمل
نظمت في غزة اليوم ،تصاعد حدة الخالفات بشأن المشاركة في جلسة المجلس الوطني منتصف

الشهر الجاري في رام هللا بالضفة الغربية.
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وعلى خطى حركة (حماس) ،سارت حركة الجهاد اإلسالمي برفض المشاركة في جلسة المجلس
الوطني وفق الصيغة المعلنة وتحت حراب االحتالل ،بعيداً عن التوافق الوطني ،بحسب القيادي
بالجهاد اإلسالمي خضر حبيب.

وبينما يعتقد حبيب في حديثه مع الجزيرة نت بأن انعقاد المجلس الوطني من المفترض أن يأتي

تتويجا إلصالح المنظمة وتفعيلها وضم من هم خارجها كالجهاد وحماس ،يتوقع أن تعزز نتائج هذه

الخطوة االنقسام وتشكك في شرعية منظمة التحرير ،عالوة على الخشية من اعتبارها مقدمة لتسويق
مشروع سياسي يمس الثوابت الفلسطينية.

وهذا ما يعبر عنه عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا ،من أن اختيار
الضفة المحتلة مكانا النعقاد الجلسة المزمعة مؤشر على وجهة سياسية للقيادة الفلسطينية نحو

التفاوض مع الحكومة اإلسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.

ويؤكد القيادي الفلسطيني للجزيرة نت أن انعقاد الجلسة بهذه الصورة مخالف للنظم واألعراف
المعتادة ،عالوة على ضررها بالمصلحة الوطنية على المستويات السياسية والتنظيمية والديمقراطية،

إضافة إلى ما سينتج عنه من تكريس لهيمنة الرئيس الفلسطيني.

ورغم عدم تحديد موقف جبهته من المشاركة أو المقاطعة ،دعا مهنا إلى عقد مجلس وطني توحيدي

يجمع الكل باللجنة التحضيرية واإلطار القيادي الموحد واالتفاق على ورقة سياسية.
ضرورة المشاركة

والى جانب حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ،أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
مشاركتها بجلسة المجلس الوطني ،على غرار فصائل أخرى منضوية في إطار منظمة التحرير،
"ألن المقاطعة أثبتت فشلها في التأثير على القرار الفلسطيني ،وتزايد الحاجة إلى ضخ دماء جديدة

بالمنظمة" ،وفق عضو المكتب السياسي بجبهة النضال الشعبي محمود الزق.

ويعيب في حديثه للجزيرة نت ما يصفه بالتحريض وتضخيم ما يحدث والدعوة للمقاطعة ،مع إق ارره

بالتأثير السلبي للخطوة على مسار المصالحة الفلسطينية.

ويعزو المحلل السياسي هاني حبيب أهمية المشاركة في الجلسة المعنية إلى تفويت الفرصة على
الرئيس محمود عباس أمام عقد جلسة استثنائية في حال عدم تحقق النصاب ،وبالتالي تمرير ما

يريده من ق اررات واختيارات.ويستبعد في حديثه مع الجزيرة نت حدوث تأثير سلبي يتعلق بشرعية

منظمة التحرير على المستوى الدولي الحقاً ،مع إمكانية عودة إسرائيل لسيناريو التشكيك في شرعية

الرئيس الفلسطيني لكل الفلسطينيين.
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تزايد الخالفات
بيد أن وكيل و ازرة الخارجية السابق بغزة أحمد يوسف حذر من اهتزاز مكانة منظمة التحرير
الفلسطينية خارجياً ،في ظل حالة الرفض الواسع على مستوى الفصائل والشارع ومقاطعة فصائل
كبيرة لخطوة الرئيس الفلسطيني بعقد جلسة للمجلس الوطني دون إجماع وطني.

ويصف يوسف للجزيرة نت ما يحدث "بكارثة ،سيجلب منها أبو مازن مجلسا على المقاس الذي يريده

بعد التخلص من خصومه السياسيين ،لتتسع هوة الخالفات القائمة وتتكرس قطيعة كبيرة ،مخاطرها

ومحاذيرها خطيرة".

وكانت حركة حماس أكدت خطورة عقد المجلس الوطني بطريقة متفردة ومتجاوزة كل االتفاقات

الوطنية ،ورأت أن إصرار الرئيس محمود عباس على ذلك يعد شطبا لالتفاقات الوطنية وتمزيقا
للصف الوطني ،وتشكيال للمنظمة وفق مقاسات عباس الشخصية والحزبية.

ودعت الحركة -في بيان لها أمس-الفصائل الفلسطينية وأعضاء المجلس الوطني إلى مقاطعة
اجتماعات المجلس لقطع الطريق أمام هذه السياسات العبثية ،وفق وصفها.

الجزيرة نت ،الدوحة2015/9/3 ،

 .12حماس :مشعل يلتقي عريقات في الدوحة ويبحثان الدعوة لـ"المجلس الوطني"
قالت حركة حماس إن رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل استقبل مساء يوم الخميس عضو اللجنة
المركزية لحركة فتح صائب عريقات في مقر إقامته في العاصمة القطرية الدوحة .وأوضحت حماس،

في تصريح صحفي ،أن مشعل تباحث مع عريقات آخر المستجدات والتطورات السياسية على

الساحة الفلسطينية.

فلسطين أون الين2015/9/3 ،

 .13سامي خاطر :االحتالل أفشل جهود بلير لتثبيت وقف إطالق النار في غزة
الدوحة :أكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس سامي خاطر ،أن محاولة مبعوث الرباعية
السابق إلى الشرق األ وسط توني بلير لتثبيت اتفاق وقف إطالق النار بين المقاومة الفلسطينية
واالحتالل ،لم تنجح حتى اآلن في التوصل إلى نتيجة ملموسة ،وألقى بالالئمة في ذلك على

االحتالل اإلسرائيلي.

وأوضح خاطر في تصريحات لـ"قدس برس" ،أن "محاولة تثبيت وقف إطالق النار بين المقاومة

واالحتالل ،هي محاولة من األطراف المتعددة ،وخصوصا الغربية واألوروبية ،وان كان أهم شخصية
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فيها هو رئيس الوزراء البريطاني األسبق ومبعوث الرباعية السابق توني بلير ،وهي محاولة كانت تقوم
على أساس تثبيت اتفاق وقف إطالق النار الذي تم التوصل إليه العام الماضي مقابل إنهاء الحصار

واعادة اإلعمار في غزة ،وأن تتمتع غزة مثلها مثل أي مكان في العالم بالتواصل مع العالم الخارجي".

وعن مصير هذه المحاولة قال خاطر" :هذه محاولة نجاحها يتوقف أساسا على األطراف المعنية ،نحن
في حماس رحبنا بالجهود وأيدناها ،لكن كان واضحا أن المشكلة في الطرف اآلخر وهو العدو

الصهيوني ..وقد أوضحنا ذلك لألطراف المتصلة بنا ..وبالمحصلة هذه إحدى المحاوالت ،التي قادها
بلير ممثال لألطراف األوروبية وبضوء أمريكي أخضر ،جاء الرد عليها من قادة االحتالل ..والسؤال

اآلن :هل أن بلير قادر على أن يأتي برد من اإلسرائيليين حول جهوده لتثبيت وقف إطالق النار؟".

وشدد خاطر على أن "األطراف األوروبية وبلير هم من أتوا إلينا ولم نذهب إليهم ،وكان واضحا منذ

البداية أن األمر يتعلق بثبيت اتفاق وقف إطالق النار الذي تم التوصل إليه العام الماضي ،وكان

واضحا أيضا أننا غير معنيين بتاتا بأية مفاوضات سياسية مع االحتالل على اإلطالق".

قدس برس2015/9/3 ،

" .14الشعبية" تدعو لمقاطعة اجتماعات المجلس الوطني إذا لم تعقد دورية عادية له بتوافق كامل
(د.ب.أ) :دعا مسؤول في "الجبهة الشعبية اليسارية لتحرير فلسطين" إلى مقاطعة اجتماعات المجلس
الوطني الفلسطيني واإلص ارر على عقد دورية عادية له بتوافق كامل عليها.

وحث عضو المكتب السياسي لـ"الجبهة" رباح مهنا خالل لقاء حواري عقد في مدينة غزة ،أعضاء
المجلس الوطني داخل األراضي الفلسطينية وخارجها إلى عدم حضور اجتماعات المجلس كونها

ستتم من دون توافق وطني.

وشدد مهنا على ضرورة أن تتوحد جميع الجهود لدعم الموقف المطالب بعقد مجلس وطني توحيدي

لدورة عادية بمشاركة الكل الفلسطيني "بما ينعكس إيجاباً لمصلحة الشعب والقضية الفلسطينية".

وطالب بضرورة تحديد مكان وزمان عقد اجتماعات المجلس الوطني بالتوافق ،معتب ار أن الدعوة

الحالية النعقاد المجلس "ال تعكس رغبة بترتيب البيت الفلسطيني وال تساهم في تذليل العقبات إلنجاز
المصالحة ،بل تعمل على عرقلتها وعودتنا إلى المربعات األولى من االنقسام".

الخليج ،الشارقة2015/9/4 ،
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" .15الديموقراطية" تؤكد على ضرورة انعقاد المجلس الوطني بمشاركة الكل الفلسطيني
(د.ب.أ) :أكد عضو المكتب السياسي لـ"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" صالح ناصر خالل
اللقاء الحواري ،على ضرورة انعقاد المجلس الوطني بمشاركة الكل الفلسطيني ،وأن يتم التحضير لها

لمنع تفاقم الخالف الوطني بشأنها .واعتبر ناصر أن "عملية اإلصالح الديمقراطي والبرنامج
السياسي الموحد ،وتطبيق ق اررات اإلجماع الوطني هي السبيل إلنهاء هذه الفوضى بالنظام السياسي،
ومعالجة كافة األزمات".

الخليج ،الشارقة2015/9/4 ،

 .16األحمد :االستقاالت السابقة ال قيمة لها ألن اللجنة التنفيذية بكامل أعضائها ستقدم استقالتها
لندن  -علي الصالح :رد عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح على عملية االستقاالت

داخل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،خصوصاً بعد استقالة فاروق القدومي (أبو اللطف) عضو
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ثم إعادة سحب استقالته ،بالقول "إن موضوع االستقاالت

كان يمكن أن يكون ذا صلة ومعنى لو أن المجلس الوطني الفلسطيني كان سيجتمع في جلسة
استثنائية" .وأضاف في تصريحات لـ"القدس العربي" "إن الحال تغير بعد الدعوة إلى عقد جلسة
اعتيادية وأصبحت االستقاالت السابقة ال قيمة لها ألن اللجنة التنفيذية بكامل إعضائها ستقدم

استقالتها للمؤتمر وفق الدستور".

وفي سياق متصل هاجم األحمد حركة حماس واتهمها بعرقلة التحضيرات لعقد المجلس الوطني.

وقال إن أمن حماس أعاد اثنين من أعضاء سابقين في لجنة الدستور منهم عبد الرحمن أبو النصر،

كانا في طريقهما إلى الضفة الغربية عبر بيت حانون شمال قطاع غزة" ..وأبلغا بأن الحركة ال تريد

أن تسمع شيئا عن المجلس الوطني .وهذا مؤشر إلى أن حماس قد تمنع بقية أعضاء المجلس

الوطني الذين يريدون المشاركة من مغادرة القطاع".

وقال األحمد إن ال أحد سيقاطع المجلس (المقصود طبعا الفصائل المنضوية تحت راية منظمة

التحرير) .وردا على ما صدر من تسريبات حول موقفي الجبهتين الشعبية والديمقراطية ،أضاف "أن

وفدا من فتح التقى وفدا من الجبهة الديمقراطية أمس لبحث موضوع الحضور ،ولم يطرح فيه احتمال

مقاطعة الجبهة الديمقراطية بأي شكل من األشكال".

ورغم ذلك يبدو األحمد متفائال باكتمال النصاب ويؤكد أن التحضيرات قائمة على قدم وساق .ونفى
ما تناقلته وسائل اإلعالم من أسماء مرشحي فتح الثالثة للجنة التنفيذية .وقال ما ورد ليس إال

تخمينات ،ألن اللجنة المركزية لم تبحث الموضوع ويترك في العادة إلى ليلة انعقاد المؤتمر".
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وأكد األحمد مجددا أن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) جاد في عدم ترشحه "ولكننا نحن أيضا
جادون في رفض هذا الطلب وسنمنعه من اتخاذ مثل هذا القرار".

القدس العربي ،لندن2015/9/4 ،

 .17البردويل :داعش في غزة صناعة مخابرات السلطة واالحتالل
غزة (فلسطين) :قلل القيادي في حركة حماس الدكتور صالح البردويل ،في تصريحات لـ "قدس
برس" من أهمية الرسائل المصورة التي يتم توزيعها عبر وسائل التواصل االجتماعي من طرف
نشطاء ينتمون إلى "تنظيم الدولة اإلسالمية" ،وأشار إلى أنها صناعة من طرف مخابرات السلطة

واالحتالل إلرباك حماس وتمرير مشاريع سياسية وصفها بـ "اإلجرامية" بحق القضية الفلسطينية.

وكشف عن أن "كل التحقيقات التي انتهت إليها و ازرة الداخلية في غزة ،مع العناصر المتورطة في
هذه الظاهرة ،تؤكد بالصوت والصورة أنها صناعة استخباراتية الهدف منها استثمار اسم داعش

للطعن في حماس ،ال سيما وأنها في مواجهة مع السلطة حول موضوع انعقاد المجلس الوطني".

وأضاف" :تحاول حركة فتح والسلطة الفلسطينية عبر هذه الصناعة ،نقل الهجوم إلى حماس وارباكها
قبل أن تمارس حماس والشعب الفلسطيني والفصائل الحرة الهجوم على مهزلة اجتماع المجلس

الوطني".

قدس برس2015/9/3 ،

 .18علي بركة يبحث مع ممثل األمم المتحدة بلبنان آخر مستجدات المخيمات الفلسطينية في لبنان
استقبل ممثل حركة حماس في لبنان ،علي بركة ،رئيس القسم السياسي في مكتب المنسق الخاص
لألمم المتحدة في لبنان األستاذ أنور دركزللي ،بحضور مسؤول العالقات السياسية في مكتب الحركة

زياد حسن.

وبحث الجانبان يوم الخميس ،األوضاع العامة للقضية الفلسطينية ،وخصوصاً األوضاع االجتماعية
واألمنية واالقتصادية في المخيمات الفلسطينية في لبنان.

وعرض بركة آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية ،ال سيما األحداث األخيرة المؤسفة التي

حصلت في مخيم عين الحلوة ،مؤكداً حرص الحركة على أمن المخيمات الفلسطينية ،والتمسك

بالمبادرة الفلسطينية الموحدة لحماية الوجود الفلسطيني في لبنان ،ولتعزيز العالقات األخوية.
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وطالب بركة بضرورة نقل صورة عن الواقع المأساوي للمهاجرين ،إلى األمين العام لألمم المتحدة بان
كي مون ،والعمل الجاد من أجل تقديم المساعدة للدول العربية التي تستضيف النازحين إلى حين

عودتهم إلى بالدهم التي نزحوا منها قس اًر.

موقع حركة حماس2015/9/3 ،

" .19المجد األمني" يكشف حقيقة تسلل العائلتين من غزة لأل راضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948

المجد – خاص :تسللت عائلتان فلسطينيتان مكونتان من تسعة أشخاص هن ثالث نساء وستة
أطفال ،عبر الحدود الشرقية لمدينة خان يونس إلى األراضي الفلسطينية المحتلة عام  ،1948في

حدث هو األول من نوعه.

وكشف مصدر أمني كبير مطلع لموقع "المجد األمني" تفاصيل تسلل العائلتين إلى السياج الفاصل

واستقبالهم من قبل جنود االحتالل واصطحابهم إلى الداخل المحتل.

وأفاد المصدر األمني أن أجهزة أمن المقاومة الحظت اقتراب العائلتين من السياج الحدودي الفاصل
في منطقة الفراحين شرق المدينة ،ولكن أفراد المقاومة لم يطلقوا عليهم النار خشية على حياتهم ألنهم

اقتربوا من السياج بشكل كبير.

وأضاف المصدر أن قوات االحتالل الصهيوني كانت تتواصل مع العائلتين عبر الهاتف النقال

"المحمول" وتوجههم إلى ثغرة في السياج الفاصل معدة مسبقاً من قبل الجيش الصهيوني لدخول

العائلتين .وأشار إلى أن قوات االحتالل نقلت العائلتين عبر سيارات مدنية بيضاء اللون إلى جهة
مجهولة في األراضي المحتلة .وأكد المصدر للموقع أن العائلتين استطاعتا التسلل بالتنسيق مع

ذويهم العمالء الهاربين إلى األراضي المحتلة منذ فترة طويلة ،مضيفاً أن العمالء الهاربين يعيشون
حياة ذليلة ال ترقي ألدنى مقومات الحياة حتى وصفها بعضهم بحياة "الكالب".

واستبعد المصدر األمني أن يتكرر هذا التسلل ،مؤكداً أن أجهزة أمن المقاومة تتابع وتراقب المناطق

الحدودية بشكل دائم ،ذاك اًر أنها استطاعت تصوير الحدث الذي حصل مساء أمس بشكل كامل.

المجد األمني2015/9/3 ،

" .21المجد األمني" :أجهزة أمن المقاومة ترصد عميال لالحتالل
المجد :تعرفت أجهزة أمن المقاومة مؤخ اًر على أحد العمالء الذين يعملون لصالح جهاز األمن العام
الصهيوني "الشاباك" ،وعملت على مراقبته ورصده دون اعتقاله ،لالستفادة منه ومعرفة األماكن التي

يقوم بمراقبتها والتجسس عليها لصالح العدو.
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وقال مصدر أمني كبير في أجهزة أمن المقاومة لموقع المجد األمني لقد تمكننا قبل حوالي الشهر
من رصد أحد عمالء االحتالل أثناء تكليفه بمهمة من ضابط "الشاباك" الصهيوني ،ولكن قررنا عدم

اعتقاله لالستفادة منه في الوصول إلى عمالء آخرين.

وأكد المصدر األمني أن العميل ال زال يتحرك بين أبناء مجتمعه وينام بين أهله ويعيش حياته

الطبيعية ،دون أن يدرك أنه مراقب من أجهزة أمن المقاومة ،ولكن في نفس الوقت ال يمكن ألمن

المقاومة أن تخفيه عن نظرها.

وأفاد المصدر أنهم حذروا بعض عناصر المقاومة من مراقبة ذلك العميل ألماكن عملهم وأنه قام
برصد موقع عملهم أكثر من مرة ،ويأتي ذلك التحذير ألخذ التدابير الالزمة ومن باب االحتياط

األمني وتغيير أماكن العمل.

وأضاف المصدر أنه لوحظ أن معظم مهمات العميل الذي تمت مراقبته كانت تهدف لجلب معلومات
تفيد في تحديث "بنك أهداف" ألي جولة تصعيد قادمة مع االحتالل.

وقال المصدر أنه من خالل مراقبة العمالء يمكن لنا معرفة آلية تفكير العدو في التعامل مع "بنك

األهداف" وسياسته في تحديد األهداف واألماكن التي يراقبها ويتجسس عليها.

ويمكن لنا أن نتعرف على أماكن تواجد "النقاط الميتة" التي يستلم من خاللها العمالء المال وأجهزة

التواصل وغيرها من األدوات الذي يرسلها لهم ضباط "الشاباك" الصهيوني ،والتعرف على سياسته

وأسلوبه في التعامل مع "النقاط الميتة" ،كما يمكن لنا معرفة آلية عمل المخابرات الصهيونية في
قضية االتصال والتواصل واالستالم والتسليم بين العمالء.

ومن هنا فإننا في موقع "المجد األمني" نوجه رسالة للعمالء مفادها أنك قد تكون تحت عيون أجهزة

أمن المقاومة ،وقد تكون مراقب في كل تحركاتك ،فال يغرنك عدم اعتقالك إلى هذا اللحظة ،فأنت

مراقب.

المجد األمني2015/9/3 ،

 .21ممثل حركة الجهاد في لبنان يبحث مع النائب بهية الحريري أوضاع مخيم عين الحلوة
صيدا :التقى ممثل حركة الجهاد اإلسالمي في لبنان أبو عماد الرفاعي النائب بهية الحريري في
مجدليون في صيدا جنوب لبنان ،يرافقه مسؤول العالقات السياسية في الحركة في لبنان شكيب العينا
ومسؤول العالقات في مخيم عين الحلوة عمار حوران.

وجرى خالل اللقاء البحث في األوضاع على الساحة الفلسطينية عموما وفي مخيم عين الحلوة ال

سيما بعد األحداث التي شهدها مؤخ ار وسبل تثبيت االستقرار في المخيم من خالل استكمال
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الخطوات التي بدأتها اللجنة األمنية الفلسطينية العليا على صعيد مختلف األحياء ولجهة العمل على
تعزيز القوة األمنية المشتركة.

وقال الرفاعي إثر اللقاء :ال شك أن اللقاء تمحور حول األحداث األخيرة في مخيم عين الحلوة
وانعكاسها على الوضع في مدينة صيدا وأكدنا أن الوضع في مخيم عين الحلوة اليوم أكثر استق اررا،
وهناك خطوات عملية لدى القوى والفصائل الفلسطينية والقوى اإلسالمية لتثبيت دعائم االستقرار

داخل المخيم ،ونحن معنيون بطمأنة األخوة في مدينة صيدا وأهلنا وشعبنا ،وبالتالي نحن نؤكد أن
االستقرار في مخيم عين الحلوة ينعكس استق ار ار على باقي المناطق وخصوصا مدينة صيدا .وهناك
توجه اآلن لدى القوى والفصائل مجتمعة لضرورة إبقاء هذا الواقع مستق ار داخل المخيم ولعدم السماح

بإعادة توتير األجواء ولمحاصرة كل العابثين بأمن المخيم ،وبالتالي اإلجراءات العملية والميدانية هي
بتعزيز القوة األمنية ودورها في ضبط األمن.

المستقبل ،بيروت2015/9/4 ،

 .22معرض يجسد زنازين مفقودين إسرائيليين في غزة
تمثيليا
معرضا
السبيل :افتتحت "الكتلة اإلسالمية" ،اإلطار الطالبي لحركة حماس ،اليوم األربعاء،
ً
ً
عددا من الزنازين لمفقودين إسرائيليين في قطاع غزة.
يجسد ً
وجسد المعرض الذي أقيم في ساحة "الجندي المجهول" ،وسط مدينة غزة ،ستة من الزنازين
ّ
(مصنوعة من الخشب والمعدن) ،وضعت على ثالثة منهم أسماء كل من "شاؤول آرون" ،و "هدار

غولدن" و "أبراهام منغيستو" ،فيما حملت ثالثة زنازين أخرى عالمات استفهام.

عمان2015/9/4 ،
السبيلّ ،

 .23االحتالل يفرج عن القيادي في حماس مجدي أبو الهيجاء

أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي الخميس عن القيادي في حركة "حماس" الشيخ مجدي رجا أبو

الهيجاء من جنين في الضفة الغربية المحتلة بعد ثالثة أيام من اعتقاله.

وجاء اإلفراج عن أبو الهيجاء بموجب قرار من محكمة االحتالل العسكرية في معسكر "سالم" في

شمال جنين .ووصل أبو الهيجاء إلى مخيم جنين وسط استقبال حاشد من المواطنين.

فلسطين أون الين2015/9/3 ،
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 .24القيادي أبو الهيجا يروي تفاصيل مؤلمة لهدم منزله بجنين
جنين :أكد الشيخ مجدي رجا أبو الهيجا ،أن قوات االحتالل لم تسأله سؤاال واحدا أو تحقق معه،
رغم اعتقاله لعدة أيام ،وذلك بعد هدم منزله.

وأشار أبو الهيجا الذي اعتقل من منزله في منطقة الهدف غرب مخيم جنين قبل عدة أيام بعد هدمه

بالجرافات وقنابل األنيرجا :أن "االحتالل بعد أن أتم هدم المنزل ،أخرجني لرؤيته ،وقال لي :هل تريد

إخراج شيء منه!!".

وسرد مجدي أبو الهيجا ( 38عاماً) بالتفصيل ،في مؤتمر صحفي عقده على أنقاض منزله في
منطقة الهدف غرب مدينة جنين بعد تحرره مساء أمس الخميس ما حصل معه ليلة هدم منزله من

قوات االحتالل بالقول" :كنت جالساً مع عائلتي في زيارة من أقاربي لالطمئنان على الحالة الصحية

مساء،
لزوجتي التي كانت تعاني من كسر في رجلها ،وتفاجأنا فيما يقارب الساعة التاسعة والنصف
ً
بقوة من الوحدات الخاصة الصهيونية تحاصر المنزل ،والتمركز على البنايات المحيطة بمنزلنا".

وأضاف أبو الهيجا في المؤتمر الذي حضره مراسل "المركز الفلسطيني لإلعالم" أنه "عند الساعة

علي باالسم :مجدي أبو الهيجا ..اخرج؛ المنزل
العاشرة والربع تقريباً بدأ جنود االحتالل بالنداء َّ
محاصر ،وبالفعل جهّزت نفسي أنا واخواني وكل من كان في البيت ،وخرجنا من البيت إلى ساحته
الخارجية".
يتابع" :بعدها ناداني الضابط الصهيوني .مجدي ارفع يديك وتوجه نحونا ،فتحركنا جميعاً نحو
الباب ،وبعدها قال :تقدم وحدك ودع عائلتك ترجع إلى المنزل ،تقدمت مترين ،فقال لي اخلع
القميص الذي تلبسه ،وبعدها سأل ابني وشقيقي عن هويتهما ،فقلت له هذا نجلي صهيب ،وأخي

عالء ،فطلب منهما خلع قميصهما ،وبعدها أخذوني إلى منزل جارنا أبو شفيق المحاذي لمنزلي".

تفاصيل الهدم

وأضاف مجدي" :ضباط االحتالل نادوا بعدها على شقيقي عالء ونجلي صهيب ووالدتي وزوجتي
وأفراد عائلتي بالقدوم إلى منزل جارنا أبو شفيق ،وبعدها بدأ التحقيق معي عن الموجودين في

وكنا  11شخصاً".
المنزل ،فقلت له :ال يوجد أحد سوى أنا وزوجتي وأبنائي ووالدتي وشقيقيّ ،
ويؤكد أبو الهيجا" :بعد لحظات من تأكيدي للضابط على أن جميع أفراد عائلتي خارج المنزل،
سمعت أول تفجير فيه بصاروخ أنيرجا موجه ،فسألني مرة أخرى هل أنت متأكد من أن جميع من في

المنزل خرجوا ،قلت له نعم :فسمعت بعدها صوت انفجار صاروخ ٍ
ثان ،وتوالى بطرح ذات السؤال،
وأنا بذات الجواب ،وعقب كل جواب كان يقصف بصاروخ جديد ،حتى الصاروخ الخامس".
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الجرافة ،وسأل ثانية :هل من أحد غير عائلتك في المنزل ،قلت له
ويوضح" :بعدها قال لي سأحضر َّ

ال ،فبدأت الجرافة بهدم المنزل ،من ساعات المساء حتى الساعة السادسة صباحاً لليوم التالي،
وبعدما لم َّ
يتبق من المنزل دون هدم إال مطلع الدرج ،أخرجني من منزل جارنا ،وقال اخرج وانظر،
وأخرجني إلى شرفة منزل جارنا وقال مستهزئاً :أال تريد إخراج شيء من البيت!! ،فقلت له :هللا ينتقم

منك ،وهل بقي من المنزل شيء!!".

ويشير أ بو الهيجا" :بعد أن أتموا هدم جميع المنزل ،نقلوني إلى معسكر سالم الصهيوني ،ومن ثم
إلى معسكر دوتان ،ثم إلى سجن مجدو ،حتى اإلفراج عني ،ولم يتحدثوا معي خالل اعتقالي بكلمة

واحدة".

وتساءل أبو الهيجا في مؤتمره الصحفي موجهاً كالمه لجيش االحتالل الصهيوني عن دواعي هدم
المنزل ،وماذا وجدوا فيه ليهدم ،لماذا هذا الدمار واإلجرام!! ،وأضاف مؤكدا" :إنني سأتوجه إلى

المحاكم لمقاضاة االحتالل ،حتى لو وصل بي المقام إلى المحاكم الدولية".

وكانت قوة كبيرة من قوات االحتالل يقدر عددها بأربعين آلية قد اقتحمت ليلة الثالثاء الماضي

وطوقت منزل األسير المحرر مجدي أبو الهيجا؛ بدعوى إيوائه
منطقة الهدف غرب مخيم جنينّ ،
وسوته باألرض.
ألحد المطاردين ،وقامت بهدم منزله ّ
ومجدي أبو الهيجا أسير محرر من ستة اعتقاالت بلغ مجموعها  8سنوات أغلبها في االعتقال

اإلداري ،وهو شقيق الشهيدين القساميين :هالل الذي ارتقي عام  1993باشتباك مسلح مع قوات

االحتالل ،ومهند الذي ارتقى في معركة التصدي لقوات االحتالل خالل اجتياحها لمخيم جنين نيسان

عام .2002

المركز الفلسطيني لإلعالم2015/9/4 ،

" .25سرايا القدس" تنعى أحد عناصرها في غزة
غزة :قالت سرايا القدس الذراع المسلح لحركة الجهاد اإلسالمي ،في بيان صحفي تلقّت "قدس برس"
نسخة عنه ،يوم الخميس " ،9/3زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في
فلسطين ،شهيدها محمد شاهين أحد مجاهديها في لواء غزة ،الذي استشهد غرقا في بحر غزة يوم

أمس".
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 .26حكومة نتنياهو تعترف بفشلها وفشل اللوبي الصهيوني بالواليات المتحدة في إلغاء االتفاق النووي اإليراني

عمان ،2015/9/4 ،عن برهوم جرايسي ،أن الحكومة اإلسرائيلية اعترفت أمس الخميس،
ذكرت الغدّ ،
بفشلها وفشل اللوبي الصهيوني في تحقيق معارضة الثلثين في الكونغرس األمريكي ،لالتفاق النووي
الدولي مع إيران ،وهي النسبة التي تلزم الرئيس األمريكي باراك أوباما بإلغاء مشاركة بالده في
االتفاق ،وهذا بعد أن تبين أن المعارضة في الكونغرس تقلصت إلى ما دون  %64من النواب

األمريكان.

وحسب مصادر حكومية وحزبية إسرائيلية ،فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من األذرع

اإلسرائيلية ،واللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة االستمرار في نشاطهم إلقناع أعضاء في
الكونغرس األمريكي بمعارضة القانون ،ويشارك في حملة الضغط على النواب عدد من األثرياء
اليهود ،الذين يتبرعون للحزبين الديمقراطي والجمهوري في االنتخابات التشريعية والرئاسية.

ورغم ذلك ،فقد قالت مصادر إسرائيلية ،لوسائل إعالم محلية ،إن إسرائيل بدأت تستوعب فشل
محاوالتها في الكونغرس ،ولهذا فإنها كثفت قناة االتصال مع الواليات المتحدة األمريكية ،لقبض ثمن

أكبر مقابل هذا االتفاق ،يتلخص بزيادة المساعدات األمريكية إلى إسرائيل.

وأضافت األخبار ،بيروت ،2015/9/4 ،أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو ،علّق للمرة
األولى ،على فشل مساعيه في الكونجرس األمريكي ،قائالً إن غالبية المجتمع األمريكي تؤيد موقف

إسرائيل من البرنامج النووي اإليراني.

عدو
وأضاف نتنياهو ّ
أن "من المهم النفاذ إلى الرأي العام األمريكي ،من خالل أن إيران هي أيضاً ّ
تصرح بذلك" .وتناول العالقة مع البيت األبيض ،مشي اًر إلى أن "إسرائيل
الواليات المتحدة ،وهي علناً ّ
هي حليفة للواليات المتحدة ،ولهذا الفهم انعكاسات مهمة على أمننا في المستقبل".

 .27الكنيست يصادق بالقراءة األولى على موازنة 2015 – 2016

بالل ضاهر :صادقت الهيئة العامة للكنيست ،مساء يوم األربعاء ،بالقراءة األولى على الموازنة
العامة للعامين .2015 – 2016

وأيد مشروع قانون الموازنة العامة  57عضو كنيست وعارضه  ،53وتغيب الوزير أرييه درعي عن

التصويت ،وأعلن أنه في حال عدم االتفاق على ضريبة القيمة اإلضافية بنسبة صفر بالمئة للطبقات
الفقيرة فإن وزراء شاس لن يؤيدوا مشروع قانون الموازنة لدى التصويت عليه بالقراءتين الثانية

والثالثة .رغم ذلك ،أيد أعضاء الكنيست من شاس مشروع قانون الموازنة بالقراءة األولى بأمر من

درعي .وعلى أثر المصادقة عليه بالقراءة األولى ،سيحول مشروع قانون الموازنة سوية مع قانون
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التسويات إلى لجنة المالية وبعد ذلك سيطرح على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءتين
الثانية والثالثة في منتصف تشرين الثاني المقبل .ويتوقع أن تط أر تعديالت على مشروع قانون

الموازنة في أعقاب مطالب تطرحها كتل وأعضاء كنيست خصوصا من االئتالف.

عرب 2015/9/2 ،48

 .28القائمة المشتركة :قانون "مكافحة اإلرهاب" يهدف إلى تقويض أشكال نضال األقلية الفلسطينية
الناصرة :صادق الكنيست اإلسرائيلي بالقراءة األولى على قانون "مكافحة اإلرهاب" ،بغالبية  45صوتا

مقابل  14معارضا ،واعتبره فلسطينيو الداخل استبدادا ومالحقة وتجاهال لإلرهاب الحقيقي .وقالت
رئيسة حركة ميرتس النائب زهافا غلؤون ،انه "يجب تصفية المصنع الذي يولد محفزات اإلرهاب وهو

االحتالل" .وقررت كتلة المعسكر الصهيوني المعارضة إلزام كافة أعضائها بدعم القانون ،رغم ان
بعضهم يعتبر من المعارضين بشدة لبعض بنوده الرئيسية .وقال المعسكر الصهيوني إن "قانون

اإلرهاب" يهدف إلى توفير رد كامل وشامل لمكافحة "اإلرهاب" الذي تواجهه إسرائيل .وفي محاولة
لتبرير موقفه المتماثل مع الحكومة قالت كتلة "المعسكر الصهيوني" إن القانون يسري على " ٍ
االرهاب"
العربي واليهودي .وتابع في مزاودته على اليمين "كما قلنا م ار ار فإن المعسكر الصهيوني لن يتخلى
عن فاصلة عندما يتعلق األمر بأمن دولة إسرائيل ومواطنيها".

وقال النائب عيساوي فريج من حركة ميرتس "ان أعضاء المعسكر الصهيوني اثبتوا مرة أخرى انهم

حزب يفتقد إلى عمود فقري ،ويخاف من نفسه .وتابع "بدل ان يعرض بديال لنتنياهو ،يحاول هرتسوغ
منافسته في من يكون أكثر قوة أمام "اإلرهاب" ومن يستخدم لغة أكثر تطرفا .والنتيجة لن تطرح بديال

لنتنياهو وانما تقليدا له يجعل هذا الحزب أقل أهمية".

وأكدت القائمة المشتركة أن قانون "مكافحة اإلرهاب" يهدف باألساس إلى تقويض أشكال نضال

غزة" .وأشارت إلى
األقلية الفلسطينية ،وقمع نشاطها المناصر ألبناء شعبنا في الضفة الغر ّبية وقطاع ّ
أن القانون غير ديمقراطي ويمنح سلطات األمن اإلسرائيلي صالحيات لقمع أي نشاط يناهض
جرم أي نشاط
السياسات اإلسرائيلية .ويشكل تصعيدا خطي ار في سبل الترهيب والمالحقة ،حيث ُي ّ
ويعرفه ّأنه عمل إرهابي لمجرد ّأنه يناهض
شعبي إنساني وثقافي واجتماعي وسياسي لألقلية العربيةّ ،
ّ
االحتالل ويتماثل مع الفلسطينيين بالضفة والقطاع.
واختتمت القائمة المشتركة بيانها بالقول إن "غالبية أعضاء الكنيست أيدوا قانونا يحد من حرية العمل

السياسي ويعتبر انتهاكا فظّا للحريات ،بدل أن يقاوموا االحتالل وجرائمه بحق اإلنسانية ،وهو
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اإلرهاب الحقيقي ،وليس النضال الوطني الفلسطيني الشرعي للتحرر واالستقالل وكنس االحتالل"،
َّ
وحذرت من مغبة المصادقة على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة.
وقالت النائبة عايدة توما سليمان (المشتركة) لـ"القدس العربي" ان "التعريف الواسع الذي يقترحه

القانون لـ "اإلرهاب" ،يشكل استم ار ار لحملة نزع الشرعية التي تقودها الحكومة ضد الجمهور الذي

يسمح له بالنضال ضد سياسة االحتالل وغياب العدالة االجتماعية واإلنسانية التي تقودها الحكومة.

وأكدت على أن هذا القانون يهدف إلى تشريع المكارثية والمالحقة السياسية".

القدس العربي ،لندن2015/9/4 ،

 .29هآرتس :حكومة نتنياهو تعفي مستوطنات الضفة والجوالن من ديون تقدر  170مليون دوالر
الناصرة  -برهوم جرايسي :قالت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية أمس ،إن حكومة االحتالل قررت في

األيام األخيرة شطب "ديون" مسجلة على مستوطنات الضفة الفلسطينية المحتلة ،ومرتفعات الجوالن
السوري المحتل ،بنحو  24مليون دوالر ،متراكمة على تلك المستوطنات منذ العام  2011والحقا .في
حين أن الحكومة ذاتها كانت قد قررت قبل أكثر من شهر شطب ديون بقيمة  146مليون دوالر

متراكمة على المستوطنات منذ سنوات السبعين من القرن الماضي وحتى العام .2010

وكل هذه الديون مسجلة على "شعبة االستيطان" في االتحاد العام للمنظمات الصهيونية "الهستدروت

الصهيوني" ،وكانت على شكل قروض أعطيت لصالح ما أسمتها "مستوطنات أفراد" في الضفة

الفلسطينية المحتلة ،وفي مرتفعات الجوالن السوري المحتل ،في سنوات السبعين والثمانين ،وتحولت

هذه إلى مستوطنات قائمة ،هي من ضمن مستوطنات اليوم.

ومعنى شطب هذه الديون ،هو إزالة عبء مالي عن ميزانيات كل واحدة من هذه المستوطنات ،ما

يحررها رسميا من عوائق كان من المفروض أن تمنعها من القيام بمشاريع استيطانية أكبر ،ولذا فإن
شطب الديون هو دعم أكبر من قيمته المالية بالنسبة للمستوطنات والبؤر االستيطانية.

عمان2015/9/4 ،
الغدّ ،

ضد إيران
 .31سالح الجو اإلسرائيلي يشارك في مناورات جوية بالواليات المتحدة تحاكي هجوما ّ
بالل ضاهر :جرت في الواليات المتحدة خالل األسابيع األخيرة مناورة "ريد فالغ" الجوية بمشاركة
أسلحة الجو األمريكية واإلسرائيلية واألردنية والسنغافورية ،بعد أن توقفت مثل هذه المناورة في

السنوات الست الماضية .وذكرت تقارير إعالمية إسرائيلية ،يوم الخميس ،أن طيارين حربيين
إسرائيليين ،عادوا قبل يومين إلى إسرائيل بعد مشاركتهم في هذه المناورة ،وقالوا إنهم تدربوا على
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مهاجمة أهداف بعيدة ،مثل إيران ،تحت تهديد صواريخ دفاعية إيرانية مضادة للطائرات .ووصف
رئيس دائرة التدريبات في سالح الجو اإلسرائيلي ،العقيد أور ،هذه المناورة بأنها حاكت إلى أكبر حد

سيناريوهات حربية ،وأنها استمرت أربعة أسابيع في قاعدة "نليس" في نيفادا.

عرب 2015/9/3 ،48

 .31مستوطنون يهود يقتحمون المسجد األقصى واالحتالل يواصل منع النساء من الدخول
رام هللا  -فادي أبو سعدى :اعتقلت عناصر من الوحدات الخاصة التابعة لشرطة االحتالل الشاب

المقدسي سميح الحداد من داخل المسجد األقصى ،بحجة مشاركته في التصدي القتحامات

مستوطنين لألقصى.

وكانت قوات االحتالل اإلسرائيلي قد منعت دخول مجموعة من النساء بذريعة ما يسمى "القائمة

السوداء" من دخول المسجد األقصى من كافة بواباته ،خاصة اللواتي اعتصمن أمام المسجد األقصى
من جهة باب السلسلة .وواصلت المرابطات إطالق هتافات التكبير بوجه المستوطنين اليهود خالل

خروجهم من المسجد األقصى ،في حين سمحت للنساء والفتيات والطالبات بدخول المسجد بشرط

احتجاز بطاقاتهن الشخصية على البوابات وذلك بعد منعهن من دخول المسجد طوال فترة اقتحامات
المستوطنين التي تتم في ساعات ما قبل الظهيرة لمدة  10أيام.

كما داهمت قوات االحتالل منازل عدد من المرابطات المقدسيات ،فجر أمس الخميس ،واعتقلت
خاللها السيدة إكرام الغزاوي من بيتها في حي الثوري داخل بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى بعد

تفتيشه بشكل كامل .وسلمت السيدتين جهاد وسماح الغزاوي أوامر استدعاء أمام مركز التوقيف

والتحقيق "القشلة" في باب الخليل بالقدس القديمة للتحقيق معهن.

بدورها جددت الجماعات اليهودية المتطرفة اقتحامها للمسجد األقصى عبر باب المغاربة وتحت

حراسة كبيرة من شرطة االحتالل وقواتها الخاصة رغم أن المسجد بدا فارغاً بسبب إجراءات االحتالل
اإلسرائيلي خالل األسبوعين األخيرين وتطبيق التقسيم الزماني للمسجد األقصى.

القدس العربي ،لندن2015/9/4 ،

 .32عشرة أسرى يضربون عن الطعام في السجون اإلسرائيلية
الخليل  -عوض الرجوب :قالت منظمات حقوقية فلسطينية إن عشرة أسرى فلسطينيين يعتقلون في
السجون اإلسرائيلية مضربون عن الطعام أغلبهم يحتج على اعتقاله اإلداري.
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فقد أكد مركز أحرار لدراسات األسرى -في بيان -أن من بين األسرى المضربين خمسة أسرى شرعوا
في إضرابهم بالعشرين من أغسطس/آب الماضي ،ويطالبون بإنهاء اعتقالهم اإلداري وهم :الصحفي
نضال أبو عكر ،شادي معالي ،غسان زواهرة ،وثالثتهم من بيت لحم ،وبدر رزة من نابلس ،ومنير

أبو شرار من الخليل ،وجميعهم نقلوا من معتقل النقب إلى مكان غير معلوم حتى اآلن.

من جهته ،أفاد نادي األسير الفلسطيني أن أسيرين جديدين شرعا اليوم في إضراب مفتوح عن

الطعام ،وهما نور محمد شكري جابر وأمير الشماس من محافظة الخليل ،جنوب الضفة الغربية.

الجزيرة نت ،الدوحة2015/9/3 ،

 .33إصابات خالل توغل جيش االحتالل لعدة مناطق في بيت لحم
بيت لحم – عبد الرحمن يونس :أصيب عصر اليوم الخميس ،عدد من المواطنين بحاالت اختناق
جراء إطالق قوات االحتالل قنابل الغاز خالل توغلها في عدة مناطق في بيت لحم.

وقالت مصادر محلية لـ"القدس" دوت كوم ،إن عددا من المواطنين واألهالي أصيبوا باالختناق

واإلغماء نتيجة إطالق جنود االحتالل القنابل المسيلة للدموع باتجاه منازل المواطنين.

وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت بين مجموعات من الشبان وجنود االحتالل الذين ردوا بإطالق
الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز الخانق.

وأوضحت المصادر أن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت منطقة الريف الشرقي في بيت لحم ،وتجولت

في مناطق وادي شاهين ،وسوق الحالل ،وشارع الصف ،وجبل هندازة.

القدس ،القدس2015/9/3 ،

 .34االحتالل يهدم مساكن للبدو قرب رام هللا
رام هللا – أحمد رمضان :هدم الجيش اإلسرائيلي ،بركسات وخياماً يسكنها بدو ،قرب قرية الطيبة،
شرق مدينة رام هللا ،وسط الضفة الغربية ،بحجة بنائها في مناطق (ج) الخاضعة لسيطرة الجيش

اإلسرائيلي ،بحسب اتفاق أوسلو .وقال مختار عائلة الكعابنة في الطيبة إن "قوة عسكرية إسرائيلية
ترافقها جرافتان إسرائيليتان ،اقتحمت المنطقة وهدمت ستة بركسات تستخدم حظائر لألغنام ،وخيمتين
سكنيتين تعودان إلى شقيقين من عائلة الكعابنة" .وأشار الكعابنة إلى أن عراكاً باأليدي وقع خالل

محاولة األهالي منع الجنود من تنفيذ عملية الهدم ،وأن الجنود أطلقوا النار بالهواء وأجبروا السكان

على إخالء خيامهم بالقوة ،وشرعوا بهدمها.
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" .35الميزان" :االحتالل يحول معبر بيت حانون إلى مصيدة العتقال الفلسطينيين
(وام) :ذكر مركز "الميزان لحقوق اإلنسان" إن قوات االحتالل اإلسرائيلي حولت معبر بيت حانون
"إيرز" شمال قطاع غزة إلى مصيدة العتقال الفلسطينيين وابتزازهم .وأوضح المركز في بيانه ،أمس،

أن قوات االحتالل تواصل فرض قيود مشددة على حركة وتنقل الفلسطينيين من قطاع غزة واليه
واعتقال الفلسطينيين أثناء مرورهم عبر المعبر رغم منحهم الموافقة واصدار تصاريح لهم.

واستنكر المركز بشدة االعتقاالت التعسفية التي تنفذها سلطات االحتالل بحق الفلسطينيين سواء

أكانوا تجا اًر أو مرضى ممن دفعتهم حاجاتهم الماسة للسفر عبر المعبر ..واعتبرها انتهاكات خطيرة

لقواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

الخليج ،الشارقة2015/9/4 ،

 .36موقع "ستيب فيد" اإلماراتي 13 :شخصية فلسطينية ناجحة ألهمت العالم
رام هللا -ترجمة خاصة :يواجه المواطن الفلسطيني الكثير من التحديات ،وتكون هذه التحديات اكثر
صعوبة لرجال األعمال والفنانين والكتاب الذين لديهم طموح ويريدون تحقيق شيء ما في المستقبل.

هناك  13شخصية فلسطينية ألهمت الكثيرين بسبب اجتهادها للوصول إلى ما أصبحت عليه اليوم،
وفقا لموقع "ستيب فيد" اإلماراتي الناطق باإلنجليزية.

 -1فارس زاهر :رجل أعمال فلسطيني ومؤسس موقع "يامسافر" الفلسطيني للسفر ،وهو حالياً المدير
التنفيذي للشركة ،كما أنه عضو في جماعة المش ّكلين العالمي.
 -2عامر شوملي :فنان تشكيلي ،يستخدم الفن والرسم وصناعة األفالم لتسليط الضوء على القضايا
التي يواجهها المجتمع الفلسطيني .وقام بعدة معارض فنية واخرج فيلم "المطلوبون الـ "18في .2014

 -3سعيد ناشف :رجل أعمال ،الشريك المؤسس بصندوق صدارة ،أول صندوق يستهدف قطاع
التكنولوجيا أسس شركة "آي كونيكت تك" ،لبناء البرامج المفصلة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

 -4إيرينا ناجي :فنانة فلسطينية تقوم برسم لوحات فنية ،شاركت في مهرجان الفنون الفلسطيني.

 -5محمد كيال :هو طبيب فلسطيني ورجل أعمال ،ومؤسس ومدير تنفيذي لموقع "ويب طب" ،وهو
موقع طبي ينشر مواد علمية وطبية معتمدة من قبل المؤسسات والهيئات المهنية المسؤولة.

 -6نبيل عناني :فنان تشكيلي ونحات فلسطيني ،وهو عضو مؤسس لرابطة الفنانين التشكيليين
الفلسطينيين في الضفة والقطاع ،أقام العديد من المعارض الفنية في أماكن مختلفة بالضفة والقدس.

 -7رأفت ابو شعبان :مختص في تطوير األعمال ،وهو كاتب ومحاضر ،يحاضر حول ريادة
األعمال ويكتب لمؤسسة ومضة ،وهو مدير "."Startup Grind Gaza
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 -8مؤيد عليان :مخرج فلسطين ،يخرج أفالما حول حياة الفلسطينيين ،أول فيلم قصير له كان
بعنوان "ليش صابرين؟" ،تم اختياره رسمياً للمشاركة في  60مهرجان لألفالم السينمائية عبر العالم،

 -9أسماء أبو تيلخ :سيدة اعمال فلسطينية وكاتبة أسست مشروع "أنا عربي" الذي يقدم محتوى
قصصيا لألطفال بطريقة جديدة ممزوجة بالرسوم الكرتونية التي يفضلها األطفال .

 -10سليمان منصور :فنان تشكيلي ونحات فلسطيني ،وهو صاحب اللوحة المشهورة "جمل المحامل"
وتمثل عجو از فلسطينيا يحمل القدس وصخرة األقصى على ظهره مربوطة بحبل الشقاء.

 -11فراس ناصر :رجل أعمال فلسطيني ،والمدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة " ،"AidBits
وهي شركة ناشئة تقوم بعملية التحويل الرقمي وتبسيط التقارير والبيانات للمنظمات غير الحكومية.

 -12باسل المقوسي :فنان تشكيلي فلسطيني ومصور ،عرضت أعماله في معارض مختلفة في
أوروبا والشرق األوسط ،ومؤسس "محترف شبابيك" من غزة للفن المعاصر.

 -13نضال زهران :رجل أعمال فلسطيني والشريك المؤسس لـ " "Fast Forwardالتي تقدم
ألصحاب المشاريع الفلسطينية الطامحة المصادر والدعم الذي يحتاجونه للنجاح في السوق العالمي.

القدس ،القدس2015/9/3 ،

" .37عد جنودك" ..معتقل رمزي ألسرى االحتالل بغزة
غزة  -محمد عمران :افتتحت الكتلة اإلسالمية في غزة ،أمس األربعاء ،المعرض التمثيلي "عد
جنودك" الذي يحاكي سجناً لكتائب القسام يعتقل فيه أسرى من جنود االحتالل ،وهو يحمل رسالة
إلسرائيل تؤكد قدرة "القسام" على أسر جنودها ،ورسالة لذوي األسرى تتعلق بإصرار المقاومة على

تحريرهم.

ويتكون السجن المفترض من ست زنازين متقاربة ،تحمل ثالث منها أسماء جنود إسرائيليين يفترض

أنهم أسرى لدى المقاومة ،وهم شاؤول أرون وهدار غولدن وأبراهام منغستو ،بينما وضعت عالمات
االستفهام على مقدمة الزنازين الثالث األخرى.

وتحيط األسالك الشائكة بالزنازين مثلما تغطي سقفها ،في وقت ترفرف فيه أعالم فلسطين ورايات
كتائب القسام على جوانب السجن وبرج المراقبة الوحيد الذي يطل على الزنازين.

وما إن أزيح الستار عن اللوحة الرئيسية للسجن المفترض قبل فتح القفل عند مدخله الرئيسي ،حتى

اندفع العشرات من الفلسطينيين إلى الداخل لمشاهدة تفاصيل المعرض التمثيلي ،والتقاط الصور إلى
جانب صور األسرى اإلسرائيليين المفترضين والسجانين من عناصر القسام.

الجزيرة نت ،الدوحة2015/9/3 ،
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 .38حزب الوسط اإلسالمي يشكل لجنة القدس والمقدسات
عمان ( -بترا) :شكل حزب الوسط اإلسالمي لجنة القدس والمقدسات باعتبار أن القدس محور
َّ
الصراع األيديولوجي والسياسي بين األمة العربية والصهيونية العالمية .وقال الحزب في بيان له أمس
الخميس حمل توقيع أمينه العام النائب مدهللا الطراونة ،إن مهمة اللجنة ستكون متابعة ما يجري في
القدس ومحاوالت الكيان الصهيوني االستيالء على المقدسات واج ارء تغيير ديمغرافي على السكان
العرب في القدس وبخاصة القدس المحتلة ومن منطلق حرص المكتب السياسي باعتبار أن القضية
الفلسطينية محور اهتمام الحزب.
وأضاف البيان إن الحزب وهو يتابع ما يجري في المسجد األقصى من محاولة تقسيم مكاني وزماني
بين اليهود والمسلمين ،يعتقد أن هذه المحاوالت ما كانت لتتم لوال أن الدول العربية قد انشغلت عن
قضية القدس بالحروب األهلية الطاحنة التي تجري في سوريا والعراق واليمن وليبيا ،الفتًا إلى أن هذا
االنشغال العربي بالهموم الداخلية يجعل األردن محور االهتمام في المحافظة على القدس والمقدسات

بحكم الوصاية الهاشمية على القدس واالهتمام الكبير من الملك عبد هللا الثاني.
عمان2015/9/4 ،
الدستورَّ ،

 .39الحملة الوطنية األردنية :المحامي النجداوي رئيسا للمحاكمة الشعبية إلسقاط اتفاقية الغاز
اختارت الحملة الوطنية األردنية إلسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني المحامي أحمد النجداوي
لرئاسة هيئة المحاكمة الشعبية لصفقة الغاز مع الكيان الصهيوني.
وقال أمين عام مجمع النقابات المهنية الدكتور فايز الخاليلة بأن المحاكمة مستمرة في موعدها
السبت الخامس من أيلول /سبتمبر .وأضاف الخاليلة أنه تم االتفاق مع نقيب المحامين على اختيار
مؤكدا أن االستعدادات لعقد المحاكمة تشارف على االنتهاء.
رئيس المحكمة،
ً
عمان2015/9/4 ،
السبيلَّ ،
 .41النائب بهية الحريري تبحث مع "الجهاد" وفتح أوضاع مخيم عين الحلوة
استقبلت النائب بهية الحريري في مجدليون ممثل حركة الجهاد اإلسالمي في لبنان أبو عماد الرفاعي
ي ارفقه مسؤول العالقات السياسية في الحركة في لبنان شكيب العينا ومسؤول العالقات في مخيم عين
الحلوة عمار حوران .وجرى خالل اللقاء البحث في األوضاع على الساحة الفلسطينية عموما وفي
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مخيم عين الحلوة ال سيما بعد األحداث التي شهدها مؤخ ار وسبل تثبيت االستقرار في المخيم من
خالل استكمال الخطوات التي بدأتها اللجنة األمنية الفلسطينية العليا على صعيد مختلف األحياء
ولجهة العمل على تعزيز القوة األمنية المشتركة.
وجرى خالل اللقاء استعراض للوضعين األمني والحياتي في صيدا ومنطقتها ،ولما شهده مخيم عين
الحلوة من اشتباكات وانعكاسها على المدينة .وانضم إلى االجتماع الحقا أمين سر قيادة الساحة
اللبنانية في حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات .وكان تأكيد مشترك
ألهمية تحصين أجواء االستقرار في المدينة ودعم جهود القوى الفلسطينية في تثبيت الهدوء واستدامة
استتباب األمن في المخيم واستكمال معالجة ذيول وتداعيات األحداث األخيرة.
المستقبل ،بيروت2015/9/4 ،

 .41اجتماع عربي يدعو الستمرار تقديم الدعم لالقتصاد الفلسطيني
القاهرة –(صفا) :دعا المجلس االقتصادي واالجتماعي في ختام أعمال دورته الـ 96التي عقدت
الخميس في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة ،إلى استمرار تقديم الدعم الالزم لالقتصاد

الفلسطيني في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي.

وحث المجلس في ختام أعماله برئاسة اإلمارات ،المجالس الو ازرية المتخصصة كل في مجال

تخصصه على زيادة الدعم المقدم لفلسطين وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية

من شأنها تخفيف آثار العدوان وتأهيل ما دمره االحتالل ومساعدة دولة فلسطين للتغلب على أزمتها
المالية.

وحث المجلس القطاع الخاص العربي نحو توجيه جانب من استثماراته لدولة فلسطين ،داعيا األمانة

العامة إلى زيادة برامج الدعم الفني المقدمة للدول األقل نموا والتي تندرج دولة فلسطين من ضمنها.

وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) ،غزة2015/9/3 ،

 .42مهاتير محمد" :إسرائيل" سبب الصراع الدموي في الشرق األوسط
قال رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد خالل مؤتمر صحفي عقده ظهر الخميس إن
السبب الرئيسي للصراع الدموي في الشرق األوسط وما يجري في دول عربية هو "قيام دولة إسرائيل

على األراضي الفلسطينية" .وأكد أن "إسرائيل" هي أم اإلرهاب ،وهي من يخلق اإلرهاب ،وهي من

تمارس اإلرهاب ليال نها ار ببناء المستوطنات وهدم بيوت الفلسطينيين وحرق األطفال والعوائل قتل
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الشباب والنساء والرجال وتدمير قطاع غزة ،واغراق السفن التي تحمل المساعدات لغزة ،ومنع قوافل
المساعدات من دخول القطاع.

عمان2015/9/4 ،
السبيلَّ ،

 .43صحيفة "هافنغتون بوست" :سفير اإلمارات في واشنطن صديق حميم لـ"إسرائيل"
لندن :كشف تقرير نشرته صحيفة "هافنغتون بوست" اإللكترونية أن السفير اإلماراتي في واشنطن

يوسف العتيبة يقيم عالقات ودية وثيقة مع السفير اإلسرائيلي هناك ،حيث يقول مصدر أمريكي إن

"كليهما يتفقان في وجهات النظر بأغلب القضايا" ،مشي ار إلى أن العتيبة الذي كان مقربا من ولي

"يعد من ألد المعادين لإلسالم السياسي".
عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد ّ
يسمه قوله" :العتيبة والسفير اإلسرائيلي رون ديرمر وثيقا
وينقل التقرير عن مسؤول أمريكي كبير لم ّ

الصلة جدا .إنهما متوافقان تقريبا في كل شيء ،سوى فيما يتعلق بالفلسطينيين".

ويشير تقرير "هافنغتون بوست" إلى أن السفير اإلسرائيلي ديرمر دعا خالل العام الحالي العتيبة

لحضور خطاب نتنياهو حول إيران في الكونغرس ،إال أن العتيبة اعتذر بسبب الحساسيات السياسية
في بلده .ويقول التقرير إن العتيبة نفى –عبر متحدث باسمه –أن يكون هو ودريمر أصدقاء.

واستعرض التقرير جوانب من الحياة الشخصية للسفير اإلماراتي في واشنطن ،مشي ار إلى أن طبيعة

حياته جعلته "يتطبع بالطباع األمريكية".

عين العتيبة عام  2000مدي اًر للشؤون الدولية في مكتب محمد بن زايد "الذي يتحكم بملف الدفاع

اإلماراتي وميزانية التسليح والعالقات العسكرية مع الواليات المتحدة ،ثم أصبح الذراع األيمن له وهمزة

الوصل بينه وبين األمريكان عسكرياً واستخباراتياً .كما يؤكد التقرير أن العتيبة قريب أيضا من اليمين
األمريكي ،ومنسجم مع الجمهوريين ،وتتزايد انتقاداته إلدارة أوباما ،وينقل عن مصدر وصفه بأنه

خبير محترم في السياسة الخارجية قوله" :ثمة قلق من أن العتيبة يسعى بشكل أساسي إلى خلق

نسخة عربية علمانية من إيباك .إنه يتحرك بسرعة كبيرة ،وبقوة فائقة ،وبكم هائل من المال .يمكن
أن يتحول إلى شخص ال ترغب في اصطحابه إلى الحفلة".

عربي2015/9/4 ،21

 .44نبيل العربي وقراقع يبحثان مأساة  6آالف أسير بسجون االحتالل
القاهرة( -وام) :اطلع نبيل العربي أمين عام الجامعة العربية خالل لقائه عيسى قراقع رئيس هيئة

شؤون األسرى الفلسطينيي بالقاهرة أمس ،على أوضاع األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل
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اإلسرائيلي وما يجري بحقهم من عدوان على إنسانيتهم والقانون الدولي اإلنساني .وتناول اللقاء
سياسة القمع الوحشية والعقوبات الجائرة التي تمارسها إسرائيل بحق  6آالف أسير ،إضافة إلى
أوضاع األسرى المرضى القابعين في سجون االحتالل الذين يتعرضون لموت بطيء أمام صمت
المجتمع الدولي وعدم امتالكه اإلرادة الكافية لفرض المعايير الدولية واإلنسانية إللزام تل أبيب حتى

تكف عن ممارساتها القسرية الممنهجة بحق األسرى.

االتحاد ،أبو ظبي2015/9/4 ،

 .45بابا الفاتيكان يطلب من الرئيس اإلسرائيلي استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين
الفاتيكان – (أ ف ب) :طلب البابا فرانسيس أمس من الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين استئناف
المفاوضات المباشرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين ،والتوصل إلى حل مناسب لعدد من الخالفات،

كتمويل المدارس المسيحية خصوصاً.

ويعتبر الرئيس ريفلين الذي خلف العام الماضي حامل "نوبل" السالم شمعون بيريز ،من الصقور

إزاء النزاع الفلسطيني -اإلسرائيلي ،واستقبله البابا أمس للمرة األولى على خلفية توتر بين الكنيسة
ودولة إسرائيل بعد اعتراف الفاتيكان بدولة فلسطين.

وقال صحافيون كانوا موجودين في القصر الحبري ،إن ريفلين الذي ترافقه زوجته ،اجتمع نصف

ساعة مع البابا ،قبل أن يلتقي سكرتير الدولة بييترو بارولين.

وأفاد البيان بأن البابا وريفلين شددا على الحاجة العاجلة إلى الترويج لمناخ ثقة بين اإلسرائيليين

والفلسطينيين واستئناف المفاوضات المباشرة للتوصل إلى اتفاق يحترم التطلعات المشروعة للشعبين

كمساهمة أساسية في السالم واالستقرار في المنطقة ،كما تطرقا إلى العالقات بين السلطات
اإلسرائيلية والفاتيكان والطوائف الكاثوليكية المحلية.

وأعرب البابا عن رغبته في إبرام االتفاق الثنائي الذي يجري التفاوض عليه منذ عام  1999سريعاً.

لكن عالقات البلدين تدهورت منذ إبرام الفاتيكان اتفاقاً مماثالً مع دولة فلسطين ،وبالتالي اعترافه بها
رسمياً .وأضاف البيان أن البابا دعا للتوصل إلى "حل مناسب" لملفات كوضع المدارس المسيحية

في إسرائيل ،حيث يتعلم  33ألف تلميذ ،علماً أن هذه المدارس تنفذ إضراباً بسبب خالف على

تمويلها.

وقدم البابا إلى ريفلين ميدالية برونزية لم يقدمها قط إلى أي من ضيوفه ،وتتألف من وجهين

منفصلين يظهر بينهما غصن زيتون ،رمز السالم .وعلى استدارة الميدالية كتب" :اسع الى ما يجمع،

وتجاوز ما يفرق".
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من جهته ،قدم ريفلين هدية من حجر البازالت كتب عليه" :رأيت أن من المفيد أن أذكر باألصل
المشترك لليهودية والمسيحية" ،وفق ما ورد في المزامير.

الحياة ،لندن2015/9/4 ،

 .46جدران أمنية إسرائيلية لبلغاريا وهنغاريا منعا لتدفق المهاجرين
ذكر موقع إخباري إسرائيلي ،الخميس ،أن هنغاريا وبلغاريا تدرسان إمكانية شراء جدران من إسرائيل،

كالذي أقامتها على الحدود مع مصر ،وذلك لوقف تدفق وتسلل المهاجرين السوريين والصوماليين

إلى أراضيهما.

وقال موقع " "nrgالعبري ،نقال عن مصادره الخاصة" :إن الدولتين المذكورتين تدرسان إمكانية شراء
الجدران التي بنتها ورسمت مخططاتها إسرائيل".

وتعد هنغاريا وبلغاريا البوابة الشرقية للقارة األوروبية ،التي يتدفق عبرها سيل جارف من المهاجرين
ّ
السوريين والصوماليين.
ووفقا للمصدر ذاته ،فإن المفاوضات بين هنغاريا وبلغاريا من جهة ،واسرائيل من جهة أخرى ،تدور

حول "جدران بارتفاع  6-5أمتار يعلوها أسالك شائكة ومزودة بكاميرات مراقبة ومجسات حساسة

ترصد كل حركة".

وبحسب نائب سفير بلغاريا في تل أبيب"،ريكو ففلنوف" ،فإنه يوجد مفاوضات ونقاشات تتعلق

بإقامة الجدران األمنية ،عالوة عن وجود تعاون مكثف بين الو ازرات اإلسرائيلية والهنغارية المعنية

بشؤون األمن الداخلي.

عربي2015/9/4 ،21

 .47وفد األ ونروا يغادر غزة وزيارة مرتقبة للمفوض الثالثاء
غزة :أكد رئيس اتحاد العاملين في األونروا في قطاع غزة ،أن لقاءين ُعقدا مع وفد األونروا الذي
وصل غزة األربعاء ،ولم يتم التوصل حتى األن التفاق واضح ،لكنه أشار إلى أن المفوض العام
للوكالة من المقرر أن غزة الثالثاء المقبل.

وقال سهيل الهندي في تصريح خاص لوكالة "صفا" الخميس" ،إننا اجتمعنا مع الوفد أمس واليوم،

وانتهى االجتماعان بالتأكيد على استمرار المناقشات ،بشأن أزمة التشكيالت المدرسية وتبعات ق اررات
المفوض األخيرة" .وأضاف "الوفد سيغادر غزة اليوم ،ولكن اتفقنا على عقد لقاء أخير األحد المقبل،
عبر نظام الفيديوكونفرنس ،للتوجه التخاذ قرار ،بشأن أزمة التشكيالت المدرسية والموظفين".
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وتابع الهندي "اتفقنا على استمرار النقاشات وجمع المعلومات بشأن األزمة ،وسيكون لنا لقاء أخر،

كما اتفقنا على أنه وبعد اللقاء األخير عبر الفيديو ،سيأتي المفوض العام لألونروا إلى غزة ،ويعلن

رسميا انتهاء األزمة" .واستدرك "نحن متفائلون ،لكن بشكل حذر ،ونأمل أن نتوصل إلى حل يرضي
ً
الجميع".
وذكر أن نقطة الخالف بين إدارة "أونروا" واالتحاد ،هي أن األولى تربط ق اررات المفوض المجحفة
للموظفين والطالب باألزمة المالية ،بينما أكد االتحاد أنه ال شأن له بهذه األزمة ،كما أنها انتهت

مؤخرا .وأكد الهندي أن الوضع في المدارس سيبقى على ما هو ،وسيستمر انتظام الدراسة بالنظام
ً
طالبا في الفصل ،ودون تنقالت للمعلمين) ،لحين التوصل التفاق.
القديم (ً 38

وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) ،غزة2015/9/3 ،

 .48يونيسيف 13 :مليون طفل عربي محروم من المدارس بسبب الحروب
نيويورك – (صفا) :قالت منظمة األمم المتحدة لرعاية األطفال (يونيسيف) في تقرير صدر،
الخميس ،إن الصراعات في بعض دول المنطقة العربية تمنع أكثر من  13مليون طفل من تلقي
التعليم في المدارس وهو ما قد يحطم آمالهم ومستقبلهم.

ويتناول تقرير اليونيسيف وعنوانه "التعليم تحت النار" تأثير العنف على أطفال المدارس في تسع دول

من بينها سوريا والعراق واليمن وليبيا حيث ينمو جيل خارج نظام التعليم.

ووفق وكالة "رويترز" تطرقت الدراسة أيضا إلى لبنان واألردن وتركيا -وهي دول مجاورة لسوريا

تستضيف أعدادا كبيرة من الالجئين -وأيضا السودان واألراضي الفلسطينية.

وقالت اليونيسيف إن الهجمات على المداس هي أحد األسباب الرئيسة لعدم تمكن أطفال كثيرين من

الذهاب إلى الفصول الدراسية مع استخدام مثل هذه المباني كمأوى لألسر المشردة أو كقواعد
للمقاتلين.

وقال التقرير انه في سوريا والعراق واليمن وليبيا يوجد حوالي  9آالف مدرسة ال يمكن استخدامها

للتعليم .وأضاف أن الخوف دفع آالف المعلمين في إرجاء المنطقة إلى التخلي عن وظائف وهو ما
يمنع أيضا اآلباء من إرسال أطفالهم إلى المدارس.

وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) ،غزة2015/9/3 ،
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" .49نوبل إ َنرجي" األمريكية تهدد باللجوء إلى التحكيم لتنفيذ اتفاق غاز مع "إسرائيل"

أ ف ب :هددت شركة "نوبل َإنرجي" األمريكية للطاقة باللجوء إلى التحكيم الدولي ضد إسرائيل
بسبب صفقة الغاز المتوقفة ،والخاصة باستخراج الغاز قبالة سواحل إسرائيل في المتوسط ،بحسب ما

أفاد اإلعالم المحلي أمس الخميس.

ووجه كبار المدراء في الشركة األمريكية هذا اإلنذار بشأن مستقبل العمل في تطوير حقل "ليفياثان"،

أحد أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط على مسافة  130كلم قبالة سواحل حيفا ،في اجتماع مع
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو هذا األسبوع ،بحسب صحيفة (معاريف) اإلسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن الشركة ستلجأ إلى التحكيم الدولي إذا لم يبدأ العمل على تطبيق اتفاق إطار مع

إسرائيل يرسي معايير تطوير حقل "ليفياثان" ،إضافة إلى عدد آخر من القضايا "في المستقبل
القريب" .ورفض مكتب نتانياهو التعليق على ذلك عند االتصال به.
وتستثمر "نوبل إنِرجي" ومجموعة "ديليك" اإلسرائيلية منذ  2013حقل "تمار" للغاز الواقع على مسافة
 80كلم قبالة مدينة حيفا .كما تتعاونان في تطوير حقل "ليفياثان".

وحاول نتانياهو تفعيل االتفاق اإلطار ،إال انه واجه معارضة جهات اعتبرت ان الصفقة هي لصالح

شركات الطاقة .ولم تعلن شركة "نوبل" صراحة في بيان أصدرته أمس نيتها اللجوء إلى التحكيم ،إال
أنها قالت إنها ستفعل كل ما يلزم لحماية استثمارها.

وجاء في البيان "لقد صادقت الحكومة اإلسرائيلية بغالبية ساحقة على اإلطار التنظيمي" .وأضافت

"على حكومة إسرائيل االلتزام باإلطار المتفق عليه بدون تأخير .وتبقى شركة نوبل للطاقة مستعدة
تماما التخاذ اإلجراءات الضرورية لحماية قيمة أصولها".

القدس العربي ،لندن2015/9/4 ،

 .51مدير "األ ونروا" باالتحاد األوروبي يشيد بدعم قطر
(قنا) :التقى سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثة
دولة قطر لدى االتحاد األوروبي ،سعادة السيد ماتياس بورشارد مدير المكتب التمثيلي لوكالة األمم

المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى "أونروا" لدى االتحاد األوروبي.

جرى خالل اللقاء بحث مسألة الالجئين الفلسطينيين والسوريين الوافدين إلى مملكة بلجيكا واالتحاد

األوروبي ،وسبل تعزيز آفاق التعاون ،باإلضافة إلى األمور ذات االهتمام المشترك.
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ووجه بورشارد الشكر لدولة قطر على دعمها لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين
مقدر من الطالب الالجئين الفلسطينيين على فرص
الفلسطينيين "األونروا" ،وضمان حصول عدد ّ
تعليمية مهمة.
الشرق ،الدوحة2015/9/4 ،

 .51السفير الصيني لـ"القدس" :القضية الفلسطينية جوهر وأساس القضايا
احتفلت الصين اليوم الخميس بالذكرى السبعين للنصر على االحتالل الياباني ،بمناسبة يوم النصر
الصيني على اليابان ،وكان لـ"القدس" لقاء مع السفير الصيني في األراضي الفلسطينية السفير تشن
شينغتشونغ.

وجاء في هذا اللقاء:

س :هل لكم أن تعطونا فكرة موجزة عن موقفكم من تعطيل إسرائيل لعملية السالم؟

تولى الصين بالغ االهتمام بالقضية الفلسطينية وترى في هذه القضية كجوهر لكل قضايا الشرق

األوسط .ولقد طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ الرؤية الصينية ذات النقاط األربع حول تسوية
القضية الفلسطينية خالل مباحثاته مع الرئيس محمود عباس عام  2013كما يلي:

أوال ،يجب التمسك باالتجاه الصحيح المتمثل في إقامة دولة فلسطين المستقلة والتعايش السلمي بين

دولتي فلسطين واسرائيل .وان إقامة دولة مستقلة ذات سيادة كاملة على أساس حدود عام 1967

وعاصمتها القدس الشرقية تعتبر حقا غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني ،ومفتاحا لتسوية القضية

الفلسطينية .وفي نفس الوقت ،إن حق البقاء إلسرائيل وهمومها األمنية المعقولة يجب أن تكون
موضع االحترام الكافي.

ثانيا ،يجب التمسك بالمفاوضات باعتبارها الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى السالم الفلسطيني

اإلسرائيلي

ثالثا ،يجب التمسك بثبات بمبدأ "األرض مقابل السالم " وغيره من المبادئ .ويجب على األطراف

المعنية أن تعمل على دفع عجلة عملية السالم للشرق األوسط إلى األمام على نحو شامل استنادا

إلى المرجعيات القائمة المتمثلة في مبدأ "األرض مقابل السالم " وق اررات األمم المتحدة ذات الصلة

و"مبادرة السالم العربية".

س :ماذا بخصوص مواصلة إسرائيل النشاط االستيطاني في األراضي الفلسطينية المحتلة؟
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ال شك أن األمر األهم في الوقت الحاضر هو اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف بناء المستوطنات ومنع
أعمال العنف ضد المدنيين األبرياء ورفع الحصار عن قطاع غزة ومعالجة قضية األسرى

الفلسطينيين بشكل مالئم ،وبما يهيئ الظروف المناسبة الستئناف مفاوضات السالم

س:كيف توازن الصين عالقتها مع السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل ،وهل هناك تقاطع ،ام
تناقض في القضايا والمصالح ؟

الحكومة الصينية تقلق من األوضاع الفلسطينية اإلسرائيلية الحالية المتوترة بشدة وت ارقبها بحذر .ومن
الالزم أن يضمن األمن والحقوق المشروعة لشعب فلسطين ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك

ويتحمل مسؤوليته الفعلية ويلعب دو ار أكثر إيجابيتا في دعم المفاوضات واعادة إعمار قطاع غزة
وغيرها.

تقيِم عالقة الصين مع السلطة الفلسطينية؟
س :كيف ّ
العالقات الصين ية الفلسطينية قوية وتتطور وتنمو ونحن نساند الشعب الفلسطيني في تطلعاته وآماله
إلحالل السالم واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

القدس ،القدس2015/9/3 ،

 .52غزة ..معادلة الهدنة وأمن المقاومة
مهنا الحبيل
ألول مرة يطرح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أساسيات مسارات التفاوض
الصعبة غير المباشرة مع اإلسرائيليين ،التفاق هدنة يستمر عشر سنوات ،وعادة ال يكشف أبو الوليد

مثل هذه الخالصات إال بعد تحقيق تقدم في هذه المفاوضات.

واجماال ،فإن تحقيق اختراق نوعي لمصلحة غزة ،في ظل هذه الظروف ،يعد إنجا از سياسيا نوعيا

لحركة حماس والمقاومة.

كما أن حراك المكتب السياسي األخير ،وخاصة كسر الجمود مع الرياض وجوالت مشعل العربية،
أتى في وقت دقيق تحت آفاق سياسية مهمة لوضع غزة ومستقبل المقاومة ،وتحويلها إلى قواعد

دبلوماسية لصالح غزة في هذه الهدنة ،التي تمر بمضيق مفاوضات صعبة جدا ،وال ُيضمن إتمامها
حتى اليوم ،وان كان تصعيد فريق رام هللا والرئيس عباس قد تزايد مؤخ ار خشية هذا االتفاق ،وهو

موقف عجيب حيث ُيرعبه أي نصر أو إنجاز سياسي لغزة التي خذلها كثيرا ،بل وشارك في خنقها.
االتفاق يقوم على قاعدتين أصليتين :هدنة كاملة بين المقاومة في غزة والكيان الصهيوني ،مقابل

ممر مائي دولي مستقل لغزة تُشغله تركيا ،ومطار ،وفتح باب اإلعمار بضمانات دولية تصادق على
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التزام تل أبيب باالتفاق ،وحصل مشعل على دعم عربي ضمني لهذا االتفاق ،مقابل عداء جناح
عربي شرس آخر ضده ،يرفض أي متنفس لغزة.
ولترتيب األفكار الرئيسية في هذه القضية الحيوية الحساسة لمستقبل غزة ،بل وفلسطين
والمقاومة ،نطرحها في هذه النقاط:

 -1أنجزت غزة ومقاومة الضفة بقيادة حركة حماس مشروعا تاريخيا ،أعادت به توجيه بوصلة
المقاومة كفاعل مؤثر في معادلة الصراع ،وأسست بناء ديموغرافيا له بعقيدة صلبة ،كان من أهداف

مشروع الشرق األوسط الكبير في  1993تصفيتها كليا ،بينما هي تتعزز اليوم جغرافيا وديموغرافيا.

 -2هذا اإلنجاز والمشروع يمر حاليا بواقع هو األصعب بعد اغتيال الربيع العربي ،واإلعالن الرسمي

المتكرر لنظام الرئيس السيسي أن غزة وحماس كيان معاد ،وما أعقبه من سلسلة ال تتوقف من

التضييق والخنق لحالتها المدنية.

 -3تعتمد تل أبيب على هذا الدعم الضخم لخنق غزة والمقاومة ،بينما تمارس هي دورها عبر سلطة
رام هللا ،أو ما تقوم به هي ذاتيا كفاعل مباشر وراع أصلي للحصار ،ومعتد مركزي محتل على

الشعب الفلسطيني ،وتُدير كل عناصر دولية واقليمية ممكنة تحقق لها هذا الخنق.
 -4لكن إسرائيل في ذات الوقت ،تخشى من إمكانيات هذه المساحة المسحوقة المعزولة التي تُحقق
كل مرة تطورات جديدة في معادلة توازن الرعب ،وتُثبت كتائب القسام إنجازات نوعية تربك
إستراتيجية الحرب الصهيونية رغم إمكانياتها المحدودة جدا ،واستهدافها من معبر رفح ،واعادة تصنيع
طائرة التجسس الصغيرة لصالح القسام دليل قوي على قدرات اإلبداع للمقاومة الفلسطينية.

 -5للمرة الثانية ُيدفع بداعش (تنظيم الدولة اإلسالمية) إلى غزة لتحقيق احتراق داخلي يستنزف
المقاومة ،وقد نجحت الكتائب في ضرب الخلية التي رعتها شبكة مخابرات عربية معادية لغزة،
وحيدت المقاومة داعش فلسطين الموجه ضد القسام.

 -6ورغم صلف خطاب نتنياهو واستعالء الحديث اإلسرائيلي ،فإن واقع الحرب النفسية التي يعيشها
الكيان ،وقطار عودة الهجرة المعاكس ،وضعف قدرات تثبيت المستوطنين من اليهود األوروبيين،
حيث تستمر عودتهم أو البقاء فترة في دولهم األصلية قائم ،وذلك بعد نجاح معادلة توازن الرعب في

تسجيل حضور يخيف ويربك النفسية الصهيونية رغم إرهابها ووقاحة خطابها.

 -7ولذلك يخشى نتنياهو أو أي حكومة مقبلة -سواء من اليمين أو اليسار الصهيوني -من تأثير
هذه ال معادلة على األمن االجتماعي المزروع بعنفهم ضد أهل فلسطين ،لكنه أمن يهتز مع مفاجآت
القسام ،ولذلك تسعى تل أبيب لهذه الهدنة ،تحت ضغط معادلة المقاومة الوحيدة.
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 -8هنا في مثل هذه السياقات الدقيقة ،والظروف الصعبة ،والحصار غير المسبوق عالميا ،فإن
سياسة الحرب وبقاء الموقف االستراتيجي ورعاية المنجز الذي حققته غزة وحماس ،ال بد أن يستثمر

هذه المساحات الضيقة التي تُتاح في توقيت دقيق.
 -9كما أن وضع غزة اإلنساني وقرار مقاومتها واسناد الشعب للقسام ،ال يعني تركه تحت حصار

قهري وأوضاع بائسة ،بل فتح كل طاقة لحياة كريمة له ،ولشهدائه وجرحاه وذويه.

 -10معركة الصراع طويلة واستراتيجياتها المرحلية ستتعدد لطبيعة الحرب األممية المساندة لوجود
الكيان وايمان المركز الغربي ببقائها إلى أطول مهلة مزروعة في أرض العرب وتنتزع مقدساتهم،
واستثمار استنزافها لهم.

 -11وعليه ،فإن استراتيجية حماس المرحلية هي ضمن إدارة المعركة وخدمة شعب المقاومة وهي

في االتجاه الصحيح ،وان لم تُضمن النتائج ،فهذه مسارات وظروف صعبة وضاغطة ،ال تتحمل
الحركة تطوراتها المفاجئة ،وهي معزولة إال من رعاية هللا ثم سالح القسام وعمقه اإليماني.

 -12أما الهدنة التي تفاوض حماس عليها ،فليس في الشريعة تحديد ملزم لها ما دامت ضمن مهل
مؤقتة ،ولم تعط تسليما لألرض ،أو تثبيتا نهائيا للعدو عليها ،وهي خاضعة لالجتهاد والتقدير.

 -13التجارب والمؤشرات تؤكد أن إسرائيل لن تنتظر اكتمال فترة الهدنة ،كما أن المقاومة أثبتت بقوة
أنها تستثمر كل ساعة لقوتها وتطوير قدراتها ،وعليه فإن الجاهزية موجودة في عقلية القيادة العامة

للمقاومة واستراتيجية الحرب القسامية.

ولذلك ،فإن نجاح توقيع هذه الهدنة أمام الحرب الشرسة على غزة وعلى األقصى ومقاومة الضفة،

والموقف المصري الرسمي المتزايد في عدائه ،والذي يحول إشكالياته السياسية العميقة مع ثورة 25

يناير ،ومع جماعات العنف من داعش وغيرها إلى غزة للتنفيس عنه محليا ،والظرف اإلنساني القائم؛

يقتضي مواصلة التفاوض في هذا االتجاه لتحييد معبر رفح الخانق ،ولو مؤقتا.

كما أن تركيا العدالة التي تُمثل الطرف الداعم لغزة ،والتي حصلت على دعم ضمني من الرياض
لتحقيق الهدنة ،هي طرف مهم ال يتكرر كشريك في "ترويكة" شرسة مع واشنطن ولندن وبرلين

واإلسرائيليين ،وهي قادرة على دعم االتفاق لتحقيق أكبر مصلحة ممكنة لغزة ،التي لو تُركت لرغبات
اآلخرين لقضوا على كل نسمة بشر وزهر فيها ،لكن هلل حكمته ،فينبت شوك المقاومة من ورد

أطفالها المحاصرين ،رغم صالفة العدو ورياح الخريف العربي العسكري.

الجزيرة نت ،الدوحة2015/9/3 ،
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 .53منظمة التحرير الفلسطينية والمصالحة الغائبة
نبيل السهلي
طرح تحديد موعد عقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني في مدينة رام هللا في  15و16

أيلول (سبتمبر) الجاري ،النتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية ،أسئلة مشروعة
بشأن مستقبل منظمة التحرير والنظام السياسي الفلسطيني ،خاصة في ظل االنقسام الفلسطيني على

رغم المصالحات الهشة.

تحوالً نوعياً في التجربة السياسية الفلسطينية،
شكلت اتفاقات أوسلو التي وقعت في  13أيلول ّ 1993
وتمت صياغة النظام السياسي من جديد في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وتم التعبير عن ذلك من
خالل إنشاء السلطة الفلسطينية في ربيع عام  ،1994لتصبح حركة «فتح» حزب السلطة بعد أن

كانت منذ عام  1969حزب الثورة الفلسطينية خارج فلسطين ،األمر الذي أدى بدوره إلى كسر قاعدة

التمثيل السياسي الشامل الذي تمتعت به منظمة التحرير ،حيث اعتُبرت منذ عام  1974الممثل
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات ،في مقابل ذلك اعتبرت السلطة الفلسطينية

أحد أهم معالم اتفاقات أوسلو-التي رفضتها حركة «حماس» وقوى فلسطينية أخرى ،-فضالً عن
كونها سلطة ناجزة في الضفة والقطاع تسعى إلى تحسين ظروف المجتمع الفلسطيني في المجاالت

كافة ،وصوالً إلى إقامة دولة فلسطينية في المناطق الفلسطينية المحتلة في حزيران (يونيو) .1967

يجمع متابعون بأنه ال جدوى سياسية حقيقية من انتخاب لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير ،نظ اًر إلى

عدم وجود إجماع وطني لعقد اجتماع المجلس الوطني من جهة ،وحالة االنقسام المكرسة عملياً على
األرض في الضفة الغربية وقطاع غزة ،من جهة أخرى .فمن باب أولى عقد مصالحة فلسطينية

واالتفاق على استراتيجية سياسية لمواجهة السياسات اإلسرائيلية التي تعصف بالقضية الفلسطينية،
ومن ثم العمل على ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي ،واعادة هيكلة منظمة التحرير ،وفق أولويات
تمليها المصلحة الوطنية بعد فشل األجندات الضيقة لألحزاب والفصائل الفلسطينية.

الثابت أن الشعب الفلسطيني عانى منذ صيف عام  2007من تداعيات االنقسام الحاد بين القوى
والفصائل المختلفة ،وبشكل خاص بين حركتي «فتح» و «حماس» .وعلى رغم الحديث المتكرر عن
إنهاء حالة االنقسام الفلسطيني المرير ،بعد تشكيل حكومة التوافق في تموز (يوليو) من العام

الماضي ،بيد أن المتابع بات على يقين من وجود معوقات أساسية تحول دون ترسيخ مصالحة
حقيقية .ومن بين تلك المعوقات الضغوط الخارجية من جهة وغياب القوة الصامتة عن توقيع االتفاق

وبالتالي الشراكة السياسية ،ومحاولة أصحاب المصالح واالمتيازات التي تولدت بفعل تداعيات
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االنقسام ،اإلبقاء على الجغرافيا السياسية المستحدثة في كل من الضفة وغزة ،فضالً عن المصالح

الضيقة التي فرضتها التحوالت في المشهد العربي ،وانسداد أفق المفاوضات مع إسرائيل.

وفسر محللون أن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية التي يرأسها رامي الحمدهللا كان بمثابة عملية
ّ
تكيف ،وادارة أزمة لحالة االنقسام الذي امتد لثماني سنوات ( ،)2015-2007في وقت يتطلب فيه
الظرف السياسي الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية بتفاصيلها المختلفة.

فمن جهة استصدرت إسرائيل خالل السنوات المذكورة حزمة من الق اررات التي من شأنها اإلطباق
على مدينة القدس .وفي هذا السياق تشير تقارير إلى أن إسرائيل استطاعت السيطرة على  93في

المائة من مساحة القدس الشرقية ،ناهيك عن بناء طوقين من المستوطنات يحيطان بالمدينة من

الجهات األربع ويقيم فيها نحو  185ألف مستوطن إسرائيلي .وقد تم طرد آالف المقدسيين بعد قرار
تهويد التعليم في المدينة قبل ثالث سنوات .واستغلت إسرائيل حالة االنقسام لتجعل من النشاط

االستيطاني العنوان األبرز في سياساتها اليومية .األمر الذي أدى إلى سيطرة كبيرة على أراضي

الضفة الغربية لصالح المستوطنات اإلسرائيلية التي وصل عددها إلى  151مستوطنة يعيش فيها

أكثر من  350ألف مستوطن.

وكنتيجة مباشرة لحالة الحصار اإلسرائيلي واالنقسام الفلسطيني ،أصبحت مؤشرات البؤس هي
السائدة بين الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة .فقد وصلت معدالت البطالة إلى نحو ستين في

المئة في قطاع غزة ،وارتفعت بعد العدوان اإلسرائيلي في صيف العام الماضي .ونتيجة ذلك باتت
الخيارات التعليمية والصحية ضعيفة ،فمن أصل مليون وستمائة ألف فلسطيني في قطاع غزة يعيش

 60بالمئة تحت خط الفقر.

المشهد السياسي الفلسطيني يبدو رمادياً مع استمرار حالة االنقسام الحقيقي على األرض ،وعدم
وجود إرادة سياسية صادقة إلنهائه ،وبات من الضروري تغليب المصلحة الوطنية على المصالح

الضيقة للفصائل ،وخصوصاً في ظل انكشاف صورة إسرائيل العنصرية ضد الشعب الفلسطيني،
سواء في الضفة والقطاع ،أو إزاء األقلية العربية في إسرائيل.

وثمة عوامل تساعد على تعزيز االعتراف بفلسطين كدولة في المؤسسات الدولية ،وفي مقدمة هذه

العوامل إنهاء حالة االنقسام الفلسطيني وترسيخ مصالحة باألفعال وليس باألقوال ،ومن ثم التوجه
بخطاب سياسي دبلوماسي موحد وجامع بعد وضع برنامج واستراتيجية سياسية وتنظيمية مشتركة.

وفي هذا السياق ال يمكن أن تكتمل دائرة المصالحة الحقيقية ،وتفعيل دور منظمة التحرير والسلطة

الفلسطينية وضخ دماء جديدة فيها ،من دون مشاركة واسعة من األغلبية الصامتة من الفلسطينيين
في الداخل والشتات ،ونقصد بالقوة الصامتة الفعاليات السياسية واالقتصادية ومنظمات المجتمع
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فعال لمنظمة التحرير وأطرها
المدني واألكاديميين .وبذلك يمكن الحديث عن إمكان القيام بدور ّ
المختلفة ،لجهة حماية المشروع الوطني ورسم مستقبل الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الثابتة.
وقد يكون ذلك بمثابة جدار متين في مواجهة الرؤى والتصورات اإلسرائيلية ،التي تسعى إلى تغييب

دور منظمة التحرير ،المغيبة أصالً منذ اتفاقات أوسلو ،وفي الوقت ذاته جعل السلطة الفلسطينية في

الضفة الغربية وحركة «حماس» في غزة مجرد شرطي لحماية إسرائيل واحتاللها األرض الفلسطينية.

ويجمع محللون أن اإلبقاء على حالة االنقسام الفلسطيني يخدم الموقف األميركي واإلسرائيلي،

الرافض أساساً التفاق المصالحة ،الذي جاء على خلفية هواجس عديدة ،في مقدمها أن هذا االتفاق

سيكون بمثاب ة طوق نجاة للحد من الضغوط اإلسرائيلية واألميركية على الفلسطينيين ،ويرفع في

الوقت نفسه من سقف الخطاب السياسي الفلسطيني ،بعد مفاوضات عبثية امتدت أكثر من عقدين

من الزمن ،بحيث يكون من السهولة بمكان المطالبة بتفكيك معالم االحتالل ،ومنها المستوطنات،
عوضاً عن تجميدها ،وكذلك تمكن المطالبة بتطبيق ق ارر ٍ
ٍ
دولية صادرة ،ومنها الق اررات المتعلقة
ات
باألسرى الفلسطينيين ،والسيادة على المياه الفلسطينية التي تسيطر عليها إسرائيل ،واعتبار

المستوطنات غير شرعية ،وتطبيق الق اررات الدولية القاضية بعودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم،
خصوصاً بعد أن أصبحت فلسطين عضواً في العديد من المنظمات التابعة لألمم المتحدة.

التحديات الجمة التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني تتطلب اإلسراع بعقد مصالحة فلسطينية
حقيقية تتعدى االحتفاالت الشكلية ،بحيث يشارك فيها الكل الفلسطيني ،إلنهاء حالة االنقسام

الحاصل في الساحة الفلسطينية من دون رجعة ،نزوالً عند مطالبات الشعب الفلسطيني ،عوضاً عن
البحث عن تطور كيانين في قطاع غزة والضفة الغربية ،بمسميات فلسطينية كئيبة.

الحياة ،لندن2015/9/4 ،

 .54هل يفسح عباس المجال أمام "أصدقاء" مروان برغوثي"؟
ميرون رابوبورت

تفضل إسرائيل التقليل من أهمية الشائعات التي تتحدث عن احتمال استقالة الرئيس الفلسطيني –
ألنها ستفقد الكثير لو أقدم على هذه الخطوة.

يندر أن تظهر في الصحافة اإلسرائيلية أي تغطية لقضايا الحياة اليومية للفلسطينيين إال إذا كانت

ترتبط مباشرة بهجمات قد تكون وقعت على الجنود أو المدنيين اإلسرائيليين .ومع ذلك ،في األسبوع
الماضي خصصت الصحف ومواقع اإلنترنيت اإلسرائيلية – وبشكل رئيسي ذات الميول اليميني منها

– مساحة ال بأس بها للتقارير التي زعمت أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يشيد قص ار فارها
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بتكلفة قدرها  31مليون دوالر بالقرب من رام هللا ،وعلقت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية على ذلك بالقول
إن هذه األموال تأتي من ميزانية السلطة الفلسطينية الخاوية وتمثل نموذجا آخر من الفساد الذي

يعشعش داخل السلطة.

إال أن مثل هذا البذخ لم يشغل بال درور إدار ،المعلق الرئيسي في صحيفة إسرائيل هيوم ،الصحيفة

األوسع انتشا ار واألكثر توزيعا في إسرائيل ،والتي يعتقد الكثيرون أنها الناطقة بلسان رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو.

فبالنسبة له ،يدل تشييد هذا القصر على أن الفلسطينيين باتوا ينعمون بحياة مستقلة طبيعية في

الضفة الغربية ،وأن وجود الجيش اإلسرائيلي في المنطقة يقوم بواجب حماية الفلسطينيين أنفسهم.

يتساءل إدار في إشارة إلى الراية السوداء التي ترفعها الدولة اإلسالمية" :لوال التواجد اإلسرائيلي حول

رام هللا ،ما هي الراية التي كانت سترفع فوق ذلك القصر ،وما هو لونها؟"

وكانت وكالة معا لألخبار ،وهي موقع إخباري رائد ،قد أكدت وجود خطة لتشييد مثل هذا القصر في

ضواحي رام هللا ولكنها نفت أن يكون المقصود منه االستخدام الشخصي للرئيس عباس.

وقد شرح لي ناصر اللحام ،رئيس تحرير معا ،أن القصر الجديد يقصد منه أن يحل محل المقاطعة،

المقر الحالي للسلطة الفلسطينية ،وكذلك توفير مقر إقامة للزعماء األجانب الذين يحلون ضيوفا على
السلطة .يقول اللحام" :المقاطعة بناها البريطانيون أيام االنتداب وقد آن أوان استبدالها".

وبينما تتعزز شائعات االستقالة الوشيكة لعباس ،تعكس هذه القصة القصيرة سلوك الجمهور

اإلسرائيلي تجاه الرئيس الفلسطيني :فهو زعيم فاسد ،أصم ال يسمع الحتياجات شعبه ،وقبضته على
السلطة تعتمد بشكل مطلق على حماية الحراب اإلسرائيلية .وعباس طبقا لهذه النظرة اإلسرائيلية،
التي يغذيها اإلعالم ويغذيها نتنياهو نفسه ،مدرك لهذا الوضع ،وبالرغم من لغته التي تكون معادية

إلسرائيل ،فهو يعلم علم اليقين أن الحياة في الضفة الغربية جيدة نسبيا بفضل السيطرة اإلسرائيلية.

أما الجيش اإلسرائيلي ،فينظر إلى عباس بشكل مختلف تماما .كثي ار ما يعترف كبار الضباط

اإلسرائيليين بأن "التنسيق األمني" الشهير بين السلطة واسرائيل ،والذي يتعرض النتقاد شديد من قبل

خصوم عباس ليس من داخل حماس فحسب بل ومن داخل حركته هو ،حركة فتح ،أيضا أمر في
غاية الحيوية بالنسبة ألمن إسرائيل.

ويزعمون أن السلطة الفلسطينية تزود إسرائيل بالمعلومات االستخباراتية ،وبأنها تعتقل نشطاء حماس
والجهاد اإلسالمي ،وأن عباس نفسه "غير مهتم باإلرهاب" وال حتى "من تحت الطاولة" كما نقل عن

يورام كوهين ،رئيس الشاباك (جهاز األمن السري اإلسرائيلي) في وقت متأخر من العام الماضي.

التاريخ :الجمعة 2015/9/4

العدد3685 :

ص

42

إال أنهم وبالرغم من اختالف وجهات نظرهم ،يتفق العسكر مع نتنياهو على شيء أساسي واحد ،أال
وهو أن األمر الواقع فيه فائدة لإلسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء ،وأن عباس بشخصه هو

رمز لهذا األمر الواقع وتجسيد له .ولذلك فإن استقالته بالتأكيد غير مرغوب فيها ،بل وتبدو لهم بعيدة
االحتمال .فلم عساه يضطر إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة إذا كانت الخسارة التي سيتكبدها جراء ذلك

جسيمة؟

ولكن يبدو أن عباس يرى األمور بمنظار مختلف تماما ،فبعد أسبوعين سيقوم المجلس الوطني

الفلسطيني ،وهو بمثابة برلمان منظمة التحرير الفلسطينية ،بانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة
التحرير ،وذلك بعد أن استقال عباس وكبار الشخصيات األخرى من اللجنة التنفيذية الحالية في

األسبوع الماضي .ولما كان من المحتمل أن يعاد انتخاب عباس رئيسا للجنة ،فمن السهولة رؤية

هذه العملية كما لو كانت مجرد مناورة سياسية .ولكنها ليست كذلك.

لم يكن عباس مجرد مهندس اتفاقيات أوسلو مع إسرائيل في أيلول /سبتمبر  ،1993بل لقد استمر
في الدفع باتجاه التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق حول الوضع النهائي مع إسرائيل حتى أثناء

األيام الحالكة لالنتفاضة الثانية ،موجها االنتقاد الصريح إلى القادة الفلسطينيين الذين دعموا النضال

المسلح.

وبعد انتخابه لمنصب الرئيس الفلسطيني خلفا لياسر عرفات الذي توفي في عام  ،2004غدت

المفاوضات األداة الوحيدة التي استخدمها في مسعاه إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي .ولكن بعد أن
مضى أكثر من عام على المحادثات ،وهي في حالة من الموت السريري ،يصعب جدا االستمرار في

الدفع بهذه السياسة إلى األمام.

اعترف عباس في لقاء جمعه بكبار المسؤولين في حركة فتح قبل أسابيع قليلة بأن الطريق الذي

سلكه انتهى بفشل ذريع .وقال إن احتمال العودة إلى مفاوضات ذات معنى مع الحكومة اإلسرائيلية
الحالية بات منعدما تماما .وحسبما روى مسؤولون شاركوا في االجتماع وعدهم عباس بحصول

"تطورات مهمة" في قيادة الشعب الفلسطيني خالل الشهور القليلة القادمة .وبعد ذلك بدأت تتسرب

الشائعات حول استقالته القادمة وتنتشر.

يعرف عباس أن سياسته في التعامل مع إسرائيل منيت بالفشل ،كما يقول لحام ،الذي كانت وكالته،
وكالة معا لألخبار ،أول من أطلق ش اررة األنباء حول استقالة عباس من اللجنة التنفيذية لمنظمة

التحرير الفلسطينية.

يتوقع لحام أن يعاد انتخاب عباس من قبل المجلس الوطني الفلسطيني ليترأس اللجنة التنفيذية

الجديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية ،ولكنه يتوقع أن يط أر تغير على تركيبتها ،ويرجح بأن الحرس
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القديم في فتح سيستبدل بقادة أصغر سنا ،ويقول" :سوف يقود منظمة التحرير الفلسطينية جيل مروان
البرغوثي (الزعيم الفتحاوي الذي يبلغ من العمر  56عاما ،والذي يقبع خلف القضبان في سجن

إسرائيلي) .سيكون ذلك زمن أصدقاء مروان".

وحسبما يقوله لحام ،فإن عباس نفسه لم يقرر بعد ما إذا كان سيستقيل من منصب رئاسة السلطة

الفلسطينية .ويقول لحام إنه يفترض بعد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني أن يتوجه عباس إلى

إيران ثم إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة ،واذا لم يحصل من هنا
حتى نهاية سبتمبر أي اختراق في المفاوضات ،فقد يلجأ إلى اتخاذ خطوات أحادية .لم يرغب لحام
في اإلفصاح عن ماهية هذه الخطوات ،إال أن من الواضح أن االستقالة باتت واردة وهي مطروحة

للنقاش على الطاولة .لم يعد في األمر مزاح.

إذا كان وجود عباس تجسيدا لألمر الواقع ،فإن استقالته ستهز هذا الواقع الذي طالما اعتبر مريحا
ومناسبا من وجهة النظر اإلسرائيلية .وليس مستغربا إذ ذاك أن تجد المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية

في مثل هذه الحتمية مصدر قلق كبير ،بل وحتى سببا للفزع والهلع .فقد تعني استقالته نهاية التعاون
الوثيق بين أجهزة أمن السلطة الفلسطيني والجيش اإلسرائيلي ،مما سيفرض على الجنود اإلسرائيليين

زيادة وتيرة اجتياحهم للمدى والقرى الفلسطينية ،كما سيتمخض عن ذلك خسارة مصدر مهم

للمعلومات االستخباراتية القيمة التي توفرها اآلن قوات األمن الفلسطينية.

كما يخشى اإلسرائيليون أن تسوء األوضاع الداخلية في الضفة الغربية بشكل سريع مما سيفرض
على إسرائيل تحمل أعباء اإلدارة المدنية لشؤون الفلسطينيين في مدنهم وقراهم ،وهي المهمة التي

سعد اإلسرائيليون بالتخلي عنها بعد إبرام اتفاقية أوسلو وتشكيل السلطة الفلسطينية .ولذلك تمثل

العودة إلى واقع الحياة ما قبل أوسلو – عندما كانت إسرائيل تدير شبكات المياه والمجاري في الضفة

الغربية – كابوسا يؤرق اإلسرائيليين.

يعتقد لحام أن احتمال حدوث ذلك ضئيل جدا ،ويرى أن واحدة من أهم إنجازات عباس هي إعادة

بعض االحترام للقانون والنظام في المدن الفلسطينية بعد ما سادها من فوضى عارمة أيام االنتفاضة

الثانية .ويستدل لحام على ذلك بأن رام هللا هي أهدأ"عاصمة" عربية في المنطقة ،ويخلص إلى أن
من سيخلف عباس في منصبه ،أيا كان ذلك ،لن يتخلى بسهولة عن هذا االستقرار.

يعترف لحام بأنه ال توجد حاليا آلية معتمدة الستبدال عباس ويشير إلى ذلك بالقول" :هذه ليست

أمريكا ،وليست حتى المملكة العربية السعودية" .وعليه فإن من المستحيل المقامرة حول من سيحل
محل عباس ،سواء في قيادة منظمة التحرير أو في رئاسة السلطة الفلسطينية.
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يعتقد لحام في الوقت نفسه أن القادة القادمين للشعب الفلسطيني ،الذين يطلق عليهم اسم "أصدقاء
مروان" ،سينأون بأنفسهم عن حل الدولتين المحبب جدا لعباس وسيقتربون أكثر فأكثر من حل الدولة
الواحدة ،وقد يسبب ذلك إلسرائيل صداعا أكبر حتى من ذلك الصداع الناجم عن التخلي عن التعاون

األمني.

عن "ميدل إيست آي"2015/8/31 ،
موقع "عربي 2015/9/3 ،"21

 .55عن الفصل بين الهويتين األردنية والفلسطينية
أسامة أبو ارشيد

كتبت في مقال األسبوع الماضي (عن الجدل "الهوياتي" في األردن) أن التجاذب "الهوياتي" ما بين

األردنية والفلسطينية حاضر ،وبقوة ،في خالفات جماعة اإلخوان المسلمين األردنية ،وا ْن ال يمكن
اختزال كل المشهد به ،فضال عن أنه ال يمكن تعميم هذه "التهمة" على كل أبناء اإلخوان ،فكثيرون
منهم يرفضون هذا الحديث أو التناغم معه ،من دون أن يقلل ذلك من خطر هذا التجاذب وحجم

تأثيره .تتابع هذه السطور النقاش في الموضوع ،من زاوية أخرى تتعاطى مع بعض جذور أزمة

تشكل "الهوية الوطنية" في مرحلة ما بعد اتفاقية "سايكس-بيكو" البريطانية-الفرنسية ،عام ،1916
لتقاسم منطقة "الهالل الخصيب" ،والتي تضم اليوم :العراق ،سورية ،األردن ،فلسطين المحتلة،

ولبنان .فالتداعيات الكارثية لتلك االتفاقية ،وما ترتب عليها الحقاً ،لم تقتصر على تقسيم المنطقة

واصطناع حدود متعسفة لها ،بل شملت ،أيضا ،تَ ْوليداً قيصرياً لـ"هويات وطنية" مشوهة لَ َّما يعالج
الزمن تشوهاتها بعد ،وال يبدو أنه سيكون قاد اًر على عالجها .ويكفي أن نشير ،هنا ،إلى كيف شتتت
تلك االتف اقية وحدودها المصطنعة ،بقلم وفرجار ،عائالت وعشائر وقبائل بين عدة دول ،ال يفصل
بينها إال خطوط وهمية تسمى "حدودا".

يقتصر الحديث هنا عن التجاذب "الهوياتي" األردني الفلسطيني في األردن ،مع التأكيد على رفض
الكاتب هذه التوصيفات والتقسيمات النتنة ،لكنها من أسف واقع قائم ،ولها تيارات تَُن ِظُّر له ،بل إن
جنونه وصل إلى بعض اإلسالميين ،منهم أحد رموز التنظير لجمعية اإلخوان المسلمين" األردنية
"المرخصة" من النظام ،كانشقاق عن الجماعة األم الشرعية والتاريخية ،والتي باتت في حكم

"المنحلة" قانوناً .فذلك "الرمز" ال يفتأ يعيب على قادة الجماعة األم عدم اعترافهم بحدود "سايكس-
َّ
أحسنا الظن هنا ،إال أنه اختلط عليه مفهوم "الوطنية" المشروعة ،مع مفهوم
بيكو" ،وال أحسب ،إن
"التجزئة" المنبوذة ،بهدف إجهاض المنطقة ككل.
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ليس االنطالق من "الهَِّم الوطني األردني أوال" معيبا بذاته ،بل إنه واجب ،فأردن قوي ،كما أي دولة
عربية ،ديمقراطي ،متماسك ومتجانس ،هو رصيد قوة لمحيطه وللوضع العربي برمته ،وتحديدا

لفلسطين .و"الهَ ُّم الوطني" ال يعني انع ازالً عن المحيط ،كما أنه ال يعني ،أبداً ،حصر مفرداته في
قضايا داخلية ،مثل اإلصالح واالقتصاد ،على أهميتها ،فثمة قضايا أخرى ،خارجية ،تؤثر في األمن

"هما وطنيا" بامتياز .وفي الحالة األردنية ،قضايا فلسطين والعراق
القومي ألي بلد ،وبالتالي ،تصبح ّ
"ه ٌّم وطني" لتأثيراتها على األمن القومي األردني واستقرار البلد عموماً.
وسورية اليوم هي َ
ولمن أراد أن يستوعب ،بموضوعية ،جذور الوالدة القيصرية المشوهة لثنائية أردني-فلسطيني ،عليه

الرجوع إلى سياقات تلك الوالدة وحيثياتها ،بعيداً عن التحيز والتعصب األعمى ،والذي ال يفيد أحداً،
إال أعداء هذه األمة ،وأعداء األردن وفلسطين ،وأعني بهم ،وبكل وضوح ،الصهاينة.

عندما صدر وعد بلفور المشؤوم ،في  ،1917وثيقة تعهد حكومية بريطانية رسمية للحركة الصهيونية
بإنشاء "وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين" ،فإن "فلسطين" كانت تشمل باإلضافة إلى "الضفة

الغربية" ،بالنسبة للحكومة البريطانية" ،الضفة الشرقية" ،وهي جزء أصيل من األردن اليوم ،غير أن

اضطرابات وقعت عام  1921في فلسطين الواقعة تحت االنتداب البريطاني أرغمت حكومة ديفيد لويد

جورج ،وتحت ضغوط من الشريف حسين ،على إصدار "كتاب أبيض" عام  ،1922يعرف أيضا
بـ"وثيقة تشرشل" ،نسبة إلى ونستون تشرشل الذي كان وزي ار للمستعمرات البريطانية حينها ،استثنت

"الضفة الشرقية" لنهر األردن من الوعد ،األمر الذي أثار ثائرة الحركة الصهيونية.

وحسب الوثيقة الصادرة في الثالث من يونيو/حزيران  ،1922فإن القلق العربي "مستند ،جزئيا ،إلى
مخاوف مبالغ فيها لمعنى اإلعالن (وعد بلفور) الذي ينظر بعين العطف إلنشاء وطن قومي لليهود

تدعي أن الهدف هو إيجاد دولة يهودية كاملة في
في فلسطين ..صدرت تصريحات غير مخولة ّ
فلسطين" .وتمضي الوثيقة لتؤكد ،في ردها على اعتراضات الحركة الصهيونية ،حينئذ ،إن "شروط
اإلعالن المشار إليها ال تنص على أن فلسطين ككل ينبغي أن تتحول إلى وطن قومي لليهود ،ولكن

مثل ذلك الوطن ينبغي أن ينشأ في فلسطين" .وقد عنى ذلك بالنسبة للحركة الصهيونية ،حينها ،أن

 %76من "أرض االنتداب الفلسطينية األصلية" سلخ من حصة "دولة إسرائيل" الموعودة ،لصالح
"إمارة" سميت بـ "شرق األردن".

وحسب السير أليك كيركبرايد الذي كان ممثال لبريطانيا في األردن ورئيس "حكومة مؤاب الوطنية" في

الكرك عام  1920إلى حين قدوم األمير عبد هللا بن الحسين عام  ،1921فإن تشكيل "إمارة شرق

األردن" جاء لكي "تكون بمثابة احتياطي األرض التي ستستخدم في إعادة توطين العرب ،متى ما قام
الوطن القومي لليهود في فلسطين .ولم تكن هناك نية في تلك الفترة لتحويل المنطقة الواقعة شرق
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النهر إلى دولة عربية مستقلة" .وحسب أدبيات سياسية بريطانية فقد أريد لألردن أن يكون "اإلسفنجة"
التي تمتص الالجئين .وفي عام  ،1925أضاف البريطانيون  60ألف كيلو متر مربع من الصحراء
إلى مساحة "إمارة شرق األردن" كـ"ذراع" ،لكي تربط األردن بالعراق ،ولتقطع سورية عن الجزيرة
العربية .وقد بقيت "إمارة شرق األردن" جزءا من النظام القانوني والسياسي لالنتداب البريطاني في

"فلسطين" ،حسب القاموس السياسي البريطاني حينئذ ،على ضفتي نهر األردن ،الشرقية والغربية،

حتى  ،1946عندما نال األردن استقالله .وخالل تلك الفترة ،أي بين  ،1946-1920كان السكان
على ضفتي نهر األردن يحملون جواز السفر نفسه" ،االنتداب البريطاني في فلسطين" ،ويستخدمون

العملة نفسها .بل إن الملك عبد هللا األول ،مؤسس "إمارة شرق األردن" ،وأميرها األول ،قبل أن

تصبح المملكة األردنية الهاشمية ،ويكون ملكها األول ،يؤكد أنه نجح في إخراج الضفة الشرقية من

إطار وعد بلفور.

ولكن ،وعلى الرغم من قيام الدولة األردنية الهاشمية ،بحدود معروفة ومعترف بها دوليا ،وعلى الرغم

من توقيع األردن "معاهدة سالم" مع إسرائيل عام  ،1994فإن هذا لم يعن أن اإلسرائيليين تخلوا عن

أطماع مؤسسي الحركة الصهيونية وآبائها في األردن .فمثال ،يكتب شمعون بيريس ،الرئيس
اإلسرائيلي السابق ،والمصنف على تيار "الحمائم" في إسرائيل ،في كتابه "الشرق األوسط الجديد"

الصادر عام  ،1993أي في أثناء مفاوضات مدريد للسالم ،وننقل النص هنا عن الدكتور عالء أبو
عامر" :المعروف أن البريطانيين استولوا على البلد الذي كان يسمى فلسطين من األتراك عام

 .1917وبعد خمسة أعوام تم تقسيمه إلى جزئين ،حيث أقيمت المملكة األردنية الهاشمية بشرق النهر

وأقيمت فلسطين غربه ،بموجب تفويض منحته عصبة األمم المتحدة لبريطانيا العظمى ،بعد ذلك،

تلت خطط واقتراحات عدة بتقسيم فلسطين ،وما صاحب ذلك من تغيرات على أرض الواقع ،وانضمام

الضفة الغربية إلى األردن" .ويضيف "إن التناقض بين تطلعات إسرائيل لألمن وأمل الشعب

الفلسطيني في تحرير أرضه المغتصبة ال يمكن حله من خالل المعادلة الجغرافية ..إسرائيل بحاجة
إلى العمق االستراتيجي ،والفلسطينيون يطالبون باألرض نفسها التي تمثل هذا العمق .وفي أعين
اإلسرائيليين ،تبدو خريطة بالدهم غير طبيعية ،األمر الذي يرفضون معه إقامة الدولة الفلسطينية

ألسباب أمنية ،حتى وان كانت الدولة المفترضة ستكون منزوعة السالح".

يتماهى ما يقوله "حمامة السالم" اإلسرائيلية بيريس مع موقف "الصقوري" إرئيل شارون ،والذي
"أتحفنا" به رئيس الوزراء األردني األسبق ،عبد السالم المجالي ،وأشرنا له في المقال الماضي ،أن

شارون حض الواليات المتحدة على احتالل العراق "لتنفيذ مؤامرة الوطن البديل ،لكن سعيه باء

بالفشل".
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جراء الوالدة القيصرية
الخالصة ،هنا ،أن اإلسرائيليين أكثر إدراكا منا لالرتدادات الكارثية علينا ّ
للدولة "الوطنية" عربيا ،وهم يحاولون أن يوظفوا تلك االرتدادات لصالحهم ،لحل معضالتهم على
حسابنا .و"الهويتان" األردنية والفلسطينية ،اللتان هما في المنشأ واحدة ،هما نتاج مشوه لتلك الوالدة

القيصرية المتعسفة ،كما كل "هويات" ما كان يعرف بـ"سورية الطبيعية" ،وبقية الفضاء العربي .هذا

ال يعني أنه ال توجد وطنية أردنية اليوم ،أو وطنية فلسطينية ،أو مصرية ،أو سورية ،أو سعودية ،أو

مغربية ...إلخ ،كال ،فهي هويات تطورت وتشكلت مع الزمن ،لكن منبعها ومنطلقها ال ينبغي أن

يكون "سايكس-بيكو" ،من حيث إن جوهر االتفاقية خلق مفهوم مشوه للوطنية الحقة ،لتدمير الهوية
العربية األشمل واألوسع .األردن وفلسطين جسد واحد ،إن لم يكن قناعة ،فليس أقلها مصلحة لحماية

األرضين من متآمر ال يريد الخير لكليهما ،في حين يضع صغار بيننا الفتنة في الجسد
الهويتين و
ْ
الواحد.

العربي الجديد ،لندن2015/9/4 ،

 .56الضفة على حافة االنفجار
علي قباجه
إن أحداث مخيم جنين مؤخ اًر لم تكن المؤشر على خروج الضفة الغربية من سكونها وهدوئها القياسي
الذي استمر لسنوات بسبب القبضة األمنية لالحتالل «اإلسرائيلي» ،وأيضاً تنسيق السلطة الفلسطينية

أمنياً معه ألنها ترى في العمل المقاوم عبثاً ولعباً بالنار في ظل الفارق بموازين القوى .لكن االنفجار
ال يمكن التحكم به ،فالضفة اليوم على أبواب مرحلة جديدة قد تشهد تصعيداً يعيد األوضاع إلى ما

قبل  15سنة مضت ،بانتفاضة جديدة تكسر القيود المفروضة عليها.

لم تخطئ توقعات بعض قادة االحتالل األمنيين ،عندما قالوا قبل أشهر عدة إن الضفة تشهد غلياناً
وقد تنفجر في أية لحظة ،وبالفعل صدقت توقعاتهم المبنية أصالً على نظريات أمنية علمية مدروسة
تقيس المشاعر المتأججة لدى الفلسطينيين من جراء الضغط الميداني والسياسي واالقتصادي عليهم،
وما عمليات إطالق النار والطعن اليومي لجنود االحتالل والمستوطنين في أنحاء فلسطين إال مقدمة

النفجار قد يحدث ولن تستطيع قوة منعه ،وربما ستكون انتفاضة ثالثة بشدة سابقتها أو أشد.

فالمعطيات الموجودة تشير إلى ذلك بقوة ،فالضفة في تاريخها تتمرد على حسابات السياسيين ،وفي
األغلب تسقط كل التوقعات األمنية التي تدور حولها ،فهي ش اررة االنتفاضات ووقودها .ففي عام

هبة جماهيرية يخرج
 2000عندما ّ
دنس شارون الحرم القدسي ،لم يتوقع أحد أن تؤدي التطورات إلى ّ
بها السالح ليجابه الكيان على أفعاله ،فقد كانت الضفة آنذاك موعودة بإنماءات اقتصادية ضخمة،
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وفعالً عاش الفلسطينيون نهضة اقتصادية وشهدوا بعض الرخاء ،إال أن الوطن كان أغلى ،والرفاهية

ال يمكن أن تكون على حساب المقدسات.

لكن اليوم مختلف عن األمس ،وحجم الضغوط التي يواجهها الفلسطينيون لم يسبق لها مثيل على

الصعد كافة ،فالشعب الفلسطيني يعيش أسوأ حاالته ،حيث لم يترك االحتالل له من متنفس من

خالل االعتقاالت اليومية ،وهدم ومصادرة البيوت ،وقضم األراضي ،وصوالً إلى إعالن المرابطين في

المسجد األقصى بأنهم إرهابيون ،كما قسم المسجد زمانياً ومكانياً ،فضالً عن قيود التنقل والحركة،

والوضع االقتصادي المزري .يضاف إلى ذلك عجز القيادة الفلسطينية عن إدارة الصراع ،واكتفاؤها

بالمناكفات والمكايدات السياسية ،التي أوصلت القضية الفلسطينية إلى حافة الضياع.

ال يوجد شيء يخسره الفلسطيني ،فمؤامرة القضاء على أحالمه تحاك من كل حدب وصوب ،وما

العمليا ت الفردية ضد االحتالل إال بداية ،فإن لم تتخذ السلطة خطوات رادعة للكيان فستشهد

فلسطين أياماً قاتمة تسيل فيها الكثير من الدماء ،ولن يقتصر األمر على األراضي الفلسطينية بل
من الممكن أن تتطور لتشمل المنطقة العربية كلها.

في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الصراع الفلسطيني على السلطة توسيع خياراتها وعدم االكتفاء
بالتلويح بالمنظمات الدولية ،ويتوجب عليها أن تضع خطط طوارئ ،تستطيع من خاللها مواجهة أي

فعل شنيع قد يصدر عن االحتالل ،كما ال بد أن تكون الدرع الحامية للفلسطينيين ،في حين يتعين

على الفصائل التوحد خلف قيادة فلسطينية موحدة تدير المرحلة المقبلة بعيداً عن التفرد بالقرار

السياسي ،ففلسطين ال تحتمل مزيداً من التشظي والتشتت.
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 .57صورة:

قوات االحتالل اإلس ارئيلي أثناء اعتقالها أحد األطفال
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