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 "مسألة وقت"ليبرمان: الحرب مع غزة  .1
الحرب المقبلة مع قطاع غزة، دور ليبرمان، بأن مسألة جتل أبيب: صرح وزير األمن اإلسرائيلي، أفي

 هي ليست مسألة إن كانت ستقع أم ال، بل مسألة متى ستقع.
جاءت هذه التصريحات خالل جولة تفقدية قام بها ليبرمان أمس إلى "فرقة غزة" على الحدود 
الجنوبية إلسرائيل، برفقة رئيس هيئة األركان، غادي آيزنكوت، وقائد المنطقة الجنوبية، هرتسي 

وقائد "فرقة غزة" العميد يهودا فوكس، وممثل عن جهاز األمن العام )الشاباك(. وقال ليبرمان  هليفي،
خالل جلسة التقييم: "مسألة الجولة المقبلة ال مفر منها. ولكن متى؟ أنا متأكد أننا سنفعل ما هو 

 ار".مطلوب القيام به مهما تطلب األمر، نحن ندير معركة وال نلتفت لعناوين الصحف واألخب
ورد ليبرمان على أولئك الذين ينتقدون الحكومة ويتهمونه بالعجز والضعف أمام "حماس"، فقال: 
"الجيش يعتمد سياسة أمنية مسؤولة ومستقلة، فمنذ بدء األحداث في مارس )آذار( الماضي، قتلنا 

دم آالف، ودمرنا عشرات البنى التحتية التي تستخ 4عنصرًا من حماس وجرحنا أكثر من  168
باإلرهاب". وأثنى على ما اعتبره جهوزية الجيش ومعنويات الجنود والمستوى المهني للجيش خالل 
فترة واليته، الفتًا إلى أن وحدة المدرعات في الجيش بمثابة القوة "القاتلة" وتعي جيدًا كيفية الدفاع عن 

 الحدود ومواجهة أي سيناريو، على حد قوله.
 14/8/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 عباس يستقبل نشطاء ساعين لـ"حراك سياسي عربي يهودي" .2

محمتتتود عبتتتاس، يتتتوم االثنتتتين، فتتتي رام هللا، مجموعتتتة متتتن  يةفلستتتطينال الستتتلطةاستتتتقبل رئتتتيس  :رام هللا
يهودي واسع للتأثير في الحياة السياسية  - النشطاء السياسيين الساعين لتأسيس حراك سياسي عربي

، علتى الهتدف متتن الحتراك السياستي، وهتو الستعي لوقتف التتتدهور عبتاساء، واطلتع النشتط اإلسترائيلية.
مختلتف األطتر الوطنيتة الفلستطينية  ، مشتيرين إلتى أن الحتراك يضتم  "إسترائيل"نحو دولة االبرتهايتد فتي 

، عضتو اللجنتة المركزيتة اإلسرائيليوحضر اللقاء، رئيس لجنة التواصل مع المجتمع  ."إسرائيل"داخل 
 د المدني.لحركة فتح محم

 13/8/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تهديدات االحتالل من رغمبالالحمد هللا: ملتزمون بدفع رواتب األسرى  .3
قتتال رئتتيس التتوزراء الفلستتطيني رامتتي الحمتتد هللا إن القيتتادة الفلستتطينية ملتزمتتة : كفتتاح زبتتون - رام هللا

علتتتتى رغتتتتم تهديتتتتد االحتتتتتالل اإلستتتترائيلي بخصتتتتم هتتتتذه  بتتتتدفع مخصصتتتتات "أستتتتر الشتتتتهداء واألستتتترى"
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ختالل لقائته وفتدًا متن هيئتة شتؤون  ،وأضتاف الحمتد هللا المخصصات من أموال الضترائب الفلستطينية.
رئتتيس الهيئتتة الجديتتد قتتدري أبتتو بكتتر: "ملتزمتتون بمواصتتلة تقتتديم كافتتة أشتتكال  األستترى والمحتتررين ضتتم  

التحتتديات، فتتي عملهتتا الستتامي والتتوطني، لخدمتتة أستترانا التتدعم لهيئتتة شتتؤون األستترى والمحتتررين رغتتم 
 البواسل في سجون االحتالل".

 14/8/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 الرجوب: االنفكاك من التزامات اتفاقية "أوسلو" قريب جّدا   .4
 قتتتال جبريتتتل الرجتتتوب، أمتتتين ستتتر اللجنتتتة المركزيتتتة لحركتتتة فتتتتح، إن إعتتتالن: أيستتتر العتتتيس - رام هللا

الفلستتتطيني متتتن التزامتتتات اتفاقيتتتة أوستتتلو، "بتتتات قريبتتتًا جتتتدًا". وختتتالل لقتتتاء تلفزيتتتوني، مستتتاء االنفكتتتاك 
 اإلثنين، قال الرجوب "نحن قريبون جدًا من إعالن انفكاكنا من كل االلتزامات الناتجة عن أوسلو". 

 14/8/2018 لألنباء، األناضولوكالة 
 

 سلطة عن الَمهمةخريشة: االحتالل يعتقل النخب المؤّثرة عند عجز ال .5
حسن خريشة، أن  الفلسطيني أكد الن ائب الث اني لرئيس المجلس التشريعي: خاص "فلسطين" -رام هللا 

قتتوات االحتتتالل اإلستترائيلي تلجتتأ إلتتى اعتقتتال القيتتادات الفلستتطينية المتتؤثرة فتتي الضتتفة ال ربيتتة عنتتدما 
وقتال  فعتل الشتارع. ة األخيترة متن رد  "تعجز" أجهزة أمن السلطة عن اعتقالهم، في إشارة منه إلتى خشتي

خريشة لصحيفة "فلسطين" تعقيبًا على اعتقتال قتوات االحتتالل ختالل األيتام الماضتية قيتادات ونشتطاء 
فلسطينيين بينهم القيادي في حماس نزيه أبو عون: "عندما تعجز أجهزة السلطة صاحبة فكر التنسيق 

لقتتوات االحتتتالل، مهتتددة بأنتته ال أحتتد محصتتن متتن األمنتتي عتتن اعتقتتال القيتتادات، يبقتتى هتتذا اإلجتتراء 
خمتاد  االعتقال". وربط خريشة حملة االعتقاالت األخيرة بهتدف االحتتالل وأجهتزة أمتن الستلطة وقتف وا 

 حراك "ارفعوا العقوبات" عن قطاع غزة، الذي انطلق في الضفة ال ربية قبل أسابيع.
 14/8/2018 ،فلسطين أون الين

 
 لـ"ماراثون مختلط" رافضا   ض اعتصاما  الخليل: أمن السلطة يف .6

 رافضتتاً  فضتتت األجهتتزة األمنيتتة التابعتتة للستتلطة الفلستتطينية، يتتوم اإلثنتتين، اعتصتتاماً : تحريتر محمتتد وتتتد
متن المشتاركين  إلقامة ماراثون رياضي مختلط في مدينة الخليل، حيتث اعتقلتت األجهتزة األمنيتة عتدداً 

بر صفحات مواقع التواصل االجتماعي ختالل اليتومين كما سادت حالة من السجال ع في االحتجاج.
 الماضيين في محافظة الخليل ما بين مؤيد ومعارض للمهرجان.



 
 
 
 

 

 6 ص             4715 العدد:             8/14/2018 الثالثاء التاريخ:  

                                    

وعنتتد مكتتان انطتتالق المتتارثون فتتي منطقتتة رأس الجتتورة والحتترس، اعتصتتم العشتترات متتن أنصتتار حتتزب 
 ليل"."التحرير" ومواطنين، وقالوا إن: "الماراثون مختلط، ومخالف لعادات وتقاليد الخ

 13/8/2018 ،48عرب 
 

 : دعوات "المركزي" وزعت على األعضاء وبينهم شخصيات من حماس والجهاد"المجلس الوطني" .7
توجيتتته جميتتتع التتتدعوات  أنتتته تتتتم   ،أمتتتين ستتتر المجلتتتس التتتوطني الفلستتتطيني ،غتتتزة: أعلتتتن محمتتتد صتتتبيح

لمقبلتتتين، ومتتتن ألعضتتتاء المجلتتتس المركتتتزي لحضتتتور االجتماعتتتات المقتتتررة يتتتومي األربعتتتاء والخمتتتيس ا
وقتال صتبيح، فتي تصتريحات نقلتهتا وكالتة وفتا،  بينهم أعضاء من حركتي حمتاس والجهتاد اإلستالمي.

نتتته تتتتم   عضتتتواً  145إن أعضتتتاء المجلتتتس المركتتتزي  إرستتتال التتتدعوات  متتتن جميتتتع الفصتتتائل الوطنيتتتة، وا 
 نقابات.للجميع ومن ضمنهم أعضاء من حماس والجهاد، إضافة إلى وجود أعضاء من االتحادات وال

إلتتى ذلتتك أشتتار صتتبيح إلتتى أن اجتمتتاع المجلتتس التتذي ستتيعقد يتتومي األربعتتاء والخمتتيس المقبلتتين، فتتي 
 مقر الرئاسة في مدينة رام هللا، يحمل على جدول أعماله مجموعة من النقاط المهمة.

 14/8/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 ابإلى جانب األردن في محاربة اإلره واحدا   عشراوي: نقف صفا   .8
دانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريتر الفلستطينية حنتان عشتراوي أمتس، "العمتل اإلرهتابي  :بترا

صتابة؛ وأسفر عن ارتقاء شتهداء ]األردنيتين[ الجبان في مدينتي الفحيص والسلط  ،وعبترت آخترين". وا 
وقالتت  متة وشتعبًا.وحكو  عن تضامن الشعب الفلسطيني وقيادته مع األردن الشقيق ملكاً  لها، في بيان

جانتتب الشتتعب الفلستتطيني،  إلتتى "نعتترب عتتن أستتفنا البتتالع لمتتا وقتتع فتتي األردن التتذي وقتتف ويقتتف دائمتتاً 
 واحتداً  وندين هذا الهجوم الجبان الذي يستهدف أمن واستقرار المملكتة األردنيتة الهاشتمية، ونقتف صتفاً 

واإلرهابيتة التتي تطتال رجتال  جراميتةاإلجانب الشتعب والقيتادة األردنيتة الحكيمتة لمحاربتة األعمتال  إلى
األمن وسالمة وأمن شعب األردن الشقيق، وتخلق حالة من الفوضى وتقود المنطقة نحو موجة جديدة 

 ".واإلرهابمن التطرف والعنف 
 14/8/2018 ،الغد، عّمان

  
 2010االحتالل يفرج عن أطنان من البريد الفلسطيني العالق منذ  .9

يتتر االتصتتاالت وتكنولوجيتتا المعلومتتات عتتالم موستتى، أن االحتتتالل اإلستترائيلي وفتتا: أعلتتن وز  -رام هللا 
أفتترج عتتن أطنتتان متتن البريتتد الفلستتطيني العتتالق منتتذ بتتدء اإلرستتاليات المباشتترة عبتتر األردن منتتذ العتتام 
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مس، أن أوأوضح موسى في بيان صحفي،  ، وتشتمل على طرود وبريد سريع وعادي ومسجل.2010
 ستتنةباشتتر عبتتر األردن يتتأتي عقتتب اتفاقيتتة بتتين الجتتانبين الفلستتطيني واإلستترائيلي التبتتادل البريتتدي الم

، برعايتتة اتحتتتاد البريتتد العتتتالمي، لكتتن الطتتترف اإلستترائيلي متتتازال يماطتتل فتتتي تطبيتتق االتفتتتاق وال 2016
يستتتمح بتصتتتدير اإلرستتتاليات البريديتتتة مباشتتترة عبتتتر األردن وال يلتتتتزم بتتتالقرارات الدوليتتتة، عتتتدا احتجتتتازه 

وقال، إن االحتالل يضع العراقيل أمام البريد الفلسطيني كونه أحد رموز السيادة،  حقاتنا البريدية.لمست
 عن البريد العالق جاء بعد مفاوضات طويلة مع الطرف اإلسرائيلي. اإلفراجن أمضيفًا 

 14/8/2018 ،األيام، رام هللا
 

 ي"المركز "حدة عقب اجتماعات تحركات مصرية لجمع فتح وحماس إلى طاولة وا: مصادر فلسطينية .11
قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن المسؤولين المصريين يعملون حاليا لترتيب  أشرف الهور: - غزة

عقد لقاء بين حركتي فتح وحماس، بعد انتهاء جلسات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، المقرر 
المصالحة، وفقا للرؤية المصرية عقده يومي األربعاء والخميس المقبلين، لبحث سبل تطبيق اتفاق 

الجديدة التي سلمت للطرفين أخيرا، وأوضحت أن مصر ترغب بأن يسير ملف المصالحة، جنبا إلى 
 جنب مع الجهود الرامية إلقرار التهدئة في غزة.

وحسب تخطيط مصري سابق فإن اللقاءات التي كانت ستجمع الطرفين "فتح وحماس" مع مسؤولي 
مصرية أوال، ومن ثم يتم التوجه لعقد لقاءات بين الطرفين بحضور الراعي جهاز المخابرات ال

المصري، كان من المفترض أن تتم هذا األسبوع، وفق بيان رسمي مصري جرى نشره مساء األربعاء 
 الماضي.

غير أن التحضيرات الجارية لعقد جلسة المجلس المركزي، دفعت باتجاه تأجيل هذه اللقاءات إلى 
 قبلة، بهدف مشاركة قادة فتح في تلك االجتماعات التي تستمر على مدار يومين متتاليين.األيام الم

ومن المقرر أيضا أن تتم مناقشة آخر تطورات ملف المصالحة، خالل جلسة المجلس المركزي، من 
 خالل عرض تقرير مفصل حول هذا الملف على األعضاء.

لالتفاق على التطبيق الفوري لباقي بنود اتفاق وستخصص اللقاءات عند عقدها قريبا في القاهرة، 
المصالحة، بناء على الرؤية المصرية التي قدمت أخيرا للطرفين، بعد أخذ آرائهما على ورقة سابقة 

 قدمت لهما، حازت على موافقة حماس وقتها، وقدمت فتح عليها بعض المالحظات.
جرى توجيه الدعوات إليها، من أجل  وسيترافق ذلك مع استضافة القاهرة فصائل فلسطينية أخرى،

حشد أكبر تأييد فلسطيني لمقترحاتها الخاصة بالمصالحة، خاصة وأن هذه الفصائل توافقت في غزة 
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على "رؤية مشتركة" للمصالحة، ستعرض خالل اللقاءات مع المسؤولين المصريين، ومن بين 
 الفصائل التي تلقت الدعوات الجبهتان الشعبية والديمقراطية.

 14/8/2018القدس العربي، لندن، 
 

 الرشق: لقاءات تشاورية مع الفصائل بالقاهرة حول التهدئة والمصالحة .11
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، مساء يوم االثنين: إن حركته : القاهرة

 قاومة.ُتجري في العاصمة المصرية القاهرة لقاءات تشاورية مع الفصائل الفلسطينية وفصائل الم
وذكر الرشق، في ت ريدة على حسابه في "تويتر" أن اللقاءات تدور حول التهدئة، من حيث التوافق 

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تصل  عليها وعلى المطالب الوطنية، إضافة للتشاور بشأن المصالحة.
من الخارج لقطاع يذكر أن الرشق كان ضمن الوفد الزائر  الفصائل من قطاع غزة غدًا إلى القاهرة.

 غزة األسبوع الماضي، والذي مكث ستة أيام، وغادر األربعاء الماضي.
 13/8/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 : تصريحات القواسمي خارجة عن الصف الوطني""الديمقراطية .12

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لؤي أبو معمر أن التصريحات التي أدلى بها  :غزة
الناطق باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي عبر شاشة "تلفزيون فلسطين" تعبر عن حالة العجز 

وأضاف أبو  والشلل وفصل من فصول مدرسة الردح التي تأسست على يد سلطة التفرد واالستئثار.
معمر أن تصريحات القواسمي خارجة عن الصف الوطني الفلسطيني، وبعيدة كل البعد عن ل ة 

سياسي، مطالبًا إياه بقراءة تاريخ الجبهة الذي يعبر دومًا عن خط الدفاع األول عن الحوار ال
 المؤسسة الوطنية )م.ت.ف(.

واستذكر أبو معمر المواقف التاريخية التي عمدت الجبهة من خاللها على لململه الصف الوطني 
وأكد  شق صفوفها،عندما تعرضت )م.ت.ف( لمحاولة  83بها، باإلضافة لمواقفها التاريخية عام 

على أن الجبهة صانعة وصاحبة المشروع الوطني الجامع، البرنامج الوطني المرحلي وقد عانت ما 
عانته من ض وط من األشقاء والحلفاء ولم تهن ولم تقدم تنازالت على حساب برنامجها، البرنامج 

د.  الوطني الديمقراطي الموحَّ
 13/8/2018فلسطين أون الين، 
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 بوقف الرهان على بقايا أوسلوتطالب السلطة  فصائل بغزة .13
طالب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طالل أبو ظريفة، المجلس : غزة

المركزي التابع لمنظمة التحرير، بم ادرة سياسة إحالة القرارات إلى اللجان دون تنفيذ، وسياسة الرهان 
، في االثنين الل ندوة سياسية نظمتها الجبهة الديمقراطية، يوموحذر أبو ظريفة خ على بقايا أوسلو.

حي الشجاعية شرق مدينة غزة، حول آفاق المصالحة الوطنية والتهدئة ومخاطر "صفقة القرن"، من 
وطالب  استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه، وقال إنه "لن يؤدي سوى إلى كارثة وطنية".

ودعا أبو ظريفة إلى ، ورفع العقوبات عن القطاع 2017ق تفاهمات بإنهاء االنقسام بشكل فوري وف
 ."تزخيم وتعقيد فعاليات ومسيرات العودة باعتبارها رافعة مهمة إلنجاز حقوق شعبنا في رفع الحصار

فيما تحدث القيادي في حركة حماس سمعان عطاهلل عن أهمية الوحدة الميدانية التي تحققت بين كل 
عودة من خالل الهيئة العليا وتفعيل طاقات شعبنا في مواجهة العدوان القوى في مسيرات ال

وأكد أهمية التوافق الوطني وتعزيز . وأشاد في غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة اإلسرائيلي.
مبدأ الشراكة بالمؤسسات وأن حركة حماس ال تسعى إلى اتفاق مع العدو اإلسرائيلي دون موافقة الكل 

وشدد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خضر حبيب في كلمة له خالل الندوة على أهمية  الوطني.
تجاوز اتفاق أوسلو والذي جزأ الحقوق الوطنية المشروعة وكرس الفصل الج رافي ما بين الضفة 

أ وأكد أيضًا أهمية تعزيز الشراكة الوطنية على قاعدة االتفاق على البرنامج المشترك وفق مبد وغزة.
 .القواسم المشتركة التي تجمع الحالة الفلسطينية على الحقوق الوطنية

 13/8/2018فلسطين أون الين، 
 

 فلسطينيا  في الضفة بينهم قيادي بحماس 11االحتالل يعتقل  .14
مواطنًا، بينهم  11حملة اعتقاالت طالت  الثالثاء شنت سلطات االحتالل صباح يوم: الضفة ال ربية

فقد اعتقلت سلطات االحتالل  الخليل ونابلس، شمال الضفة ال ربية المحتلة. سيدتان، في مدينتي
 ( ستة مواطنين بينهم سيدتان وقيادي في حركة حماس، بمحافظة الخليل.8-14فجر اليوم الثالثاء )

وقال النائب في المجلس التشريعي محمد ماهر بدر إن قوة صهيونية كبيرة داهمت منزله في منطقة 
عامًا(، والتي تعمل مديرة لبيت  55يلة فجر اليوم، واعتقلت زوجته المربية سائدة بدر )واد أبو اكت

براهيم. واعتقلت سلطات االحتالل خالل  الخليل الخيري لليتيمات، وهي أم لطفلين، هما عمر وا 
عامًا(، وهو خطيب الجمعة  59واألسير المحرر محمد عادي أبو غازي ) بحماس المداهمة القيادي

 بلدة، وثالثة آخرين لم ُتعرف أسماؤهم.في ال
 14/8/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 "أنصار هللا" وحزب هللا يؤكدان التمسك بخيار المقاومة :بيروت .15
اإلسالمية، مع حزب هللا ما  المقاومة - بحث وفد قيادي  من مجلس شورى حركة أنصار هللا: بيروت

ؤامرات التي تستهدفها من الداخل والخارج، مؤكدين التمسك آلت إليه القضية الفلسطينية في ظل الم
جاء ذلك خالل زيارة نفذها المجلس إلى حزب هللا في بيروت، يوم االثنين، وفق  بخيار المقاومة.

وأكد المجتمعون أن المقاومة هي "الخيار الوحيد لدحر المخططات األمريكية  بيان صادر عنه.
تي لن يكتب لها النجاح إذا توحدت قوى المقاومة وبني المشروع والصهيونية والرجعية العربية ال

وأكد ممثلو حزب هللا وقوفهم إلى جانب قوى  الوطني الفلسطيني في مواجهة ما يسمى بصفقة القرن".
واتفق  المقاومة بكل الوسائل المتاحة، مشددين على أن محور المقاومة بات أقوى من ذي قبل.

 والتباحث وأخذ اآلراء من أجل الوقوف عند كل المستجدات الراهنة. الطرفان على ضرورة التواصل
 13/8/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "األخبار": "إسرائيل" ترسل رسائل تهديد إلى فلسطينيين يسكنون بجانب مقرات أمنية في غزة  .16

إلسرائيلية أرسلت علمت "األخبار" من مصدر أمني في غزة بأن االستخبارات ا: هاني إبراهيم - غزة
يسكنون بجوار المقرات األمنية تحذرهم فلسطينيين تهديدات جديدة خالل األيام األخيرة إلى مواطنين 

فيها من قصف هذه المباني، وأخذ األمر على احتمالين: األول أن هذه التهديدات جدية ويمكن أن 
ان يعد المقر الرسمي لوزارة تطبق كما حدث في حالتي استهداف مبنى الكتيبة والمسحال )األول ك

األوقاف، والثاني مركز ثقافي، واالحتمال الثاني أنها تدخل ضمن إطار الحرب النفسية في المرحلة 
 .(الحالية

  14/8/2018األخبار، بيروت، 
  

 الجيش اإلسرائيلي يجري تمرينا  عسكريا  يحاكي اندالع مواجهة مع حزب هللا .17
عسكريًا على مستوى اللواء بمشاركة وحدات من قيادة القوات البرية أجرى الجيش اإلسرائيلي تمرينًا 

حاكى اندالع مواجهة عسكرية مع "حزب هللا" اللبناني، بحسب ما أفادت به إذاعة إسرائيلية بالل ة 
العربية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن اإلذاعة أن التمرين العسكري "جرى بمشاركة وحدات من 

لبرية حاكى اندالع مواجهة عسكرية مع حزب هللا اللبناني، وأنه يأتي ضمن قرار قيادة القوات ا
 اتخذته قيادة الجيش لتزويد ألويتها البرية وسائل قتالية تزودت بها حتى اآلن الفرق العسكرية".

ويأتي تمرين قوات الجيش، بحسب اإلذاعة، "بهدف تحسين قدراته الهجومية والدفاعية". ومن ضمن 
التي استخدمت "بطاريات متحركة لمنظومة القبة الحديدية لحماية القوات من إطالق  الوسائل
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وأكدت  الصواريخ، إلى جانب مطار ص ير وفيه طائرات ص يرة دون طيار منها رباعية المراوح".
 اإلذاعة أن رئيس األركان اإلسرائيلي غادي آيزنكوت "حضر وأثنى على أداء القوات المشاركة".

كالة الفرنسية إلى أن الجيش عرض قبل أسابيع على المجلس األمني المص ر سيناريو وأشارت الو 
الحرب المقبلة المحتملة على الحدود الشمالية، وذلك في حال اندالع حرب قصيرة مع "حزب هللا" 

أسابيع أو تزيد على شهر. وبحسب وسائل اإلعالم اإلسرائيلية،  3أيام أو متوسطة تمتد لت 10 تمتد لت
ت إسرائيل غارات عدة في سوريا في الفترة األخيرة قالت إنها استهدفت "شحنات أسلحة لحزب شن

هللا". وتهدد إسرائيل بأنها لن تقف مكتوفة األيدي في حال تحولت سوريا إلى "محطة عبور لتهريب 
 السالح من إيران إلى حزب هللا في لبنان".

  14/8/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 وامر وزارية بكشف أسرار خطف أطفال يهود اليمن: أ"إسرائيل" .18

تل أبيب: بعد مماطالت دامت نحو سبعين عامًا، أصدرت لجنة األرشيف الوزارية في الحكومة 
ألف وثيقة سرية تتعلق باختطاف أطفال  300اإلسرائيلية، أمس االثنين، أوامرها بكشف مضامين 

يتم فتح هذه الملفات أمام لجنة التحقيق  وينص القرار على أن يهود من اليمن ومناطق أخرى.
البرلمانية، التي أقامها الكنيست اإلسرائيلي، لمعرفة حقيقة ما جرى في هذه الملفات في السنوات 
األولى لقيام إسرائيل. والمقصود بذلك هي العمليات التي تم فيها خطف ألوف األطفال )وهناك من 

فقد كانوا يخطفون األطفال من أمهاتهم في المستشفيات  يقول عشرات ألوف األطفال(، واالتجار بهم.
 ثم يبل ونهم بأن الولد مات تحت العالج. 

وقد تعرضت لهذه الجريمة ألوف العائالت باألساس من اليهود الذين تم جلبهم من اليمن، وأيضًا من 
من القادمين من  دول البلقان ودول الشرق األخرى. وتم بيع هؤالء األطفال لعائالت يهودية أشكنازية

 أوروبا، وخصوصا العائالت التي عانت من االضطهاد في أوروبا أو نجت من المحرقة النازية.
وحرصت كل حكومات إسرائيل عبر عشرات السنين على إحاطة هذه القضية بالكتمان، على أمل أن 

مخازن سرية ينسى اليهود اليمنيون المسألة. وحرصت على إبقاء الملفات في الشرطة والجيش في 
 رفضت فتحها.

والقرار الجديد للجنة الوزارية جاء ليس فقط رضوخًا للض وط الشعبية؛ بل أيضًا ألهداف سياسية. فهذه 
الجريمة مسجلة على األحزاب التي حكمت في الماضي، وهي اليوم أحزاب المعارضة. ومن غير 

 رائم ليحقق منها المكاسب الحزبية.المستبعد أن يكون اليمين الحاكم في إسرائيل يريد كشف هذه الج

  14/8/2018الشرق األوسط، لندن، 
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 العنف اإلسرائيلي انتقادهبسبب  اليمين اإلسرائيلي يحاول منع تعيين جنرال رئيسا  لألركان .19
دور ليبرمان، إجراء لقاءات تمهيدية ب رض اختيار جتل أبيب: مع بدء وزير الدفاع اإلسرائيلي، أفي

قبل للجيش، أطلقت قوى اليمين المتطرف حملة شعبية ضد أحد الجنراالت ممن رئيس األركان الم
يعد ون مرشحين أقوياء، بسبب تصريحات إنسانية كان قد أدلى بها تنطوي على انتقادات للفكر 

 المتطرف لبعض المسؤولين.
يينه رئيسًا والجنرال المقصود هو يائير جوالن، النائب السابق لرئيس األركان الحالي، والذي تم تع

يومًا، عندما تم إدخال رئيس  18مؤقتًا لألركان في يناير )كانون الثاني( من السنة الماضية، لمدة 
األركان الحالي، غادي آيزنكوت، المستشفى للعالج. وسبق لليمين اإلسرائيلي أن هاجمه في الماضي 

. فقد 2016يو )أيار( عام ما 4مرات عدة وطالب بإقالته من الجيش بسبب تصريحات له؛ أبرزها في 
شارك جوالن في إحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست اليهود، وأدلى بأقوال تعد األولى من نوعها 
لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، يشبه فيها سلوكيات وتصرفات في المجتمع اإلسرائيلي بسلوكيات 

 وتصرفات أقدمت عليها النازية في ألمانيا.
يقلقه ويخيفه في ذكرى المحرقة هو "تشخيص أمور تبعث على ال ثيان  وقال جوالن يومها إن ما

عامًا، وأن هناك أدلة  90أو  80أو  70كانت قد حصلت في أوروبا عامة، وألمانيا خاصة، قبل 
". وأضاف جوالن أن "الذكرى يجب أن تدفعنا 2016حصول مثل هذه األمور في إسرائيل في عام 

لية القيادة، ونوعية المجتمع. فال يوجد أسهل وأبسط من الكراهية وال إلى التفكير معمقًا بشأن مسؤو 
أسهل من إثارة المخاوف والرعب". ودعا جوالن في خطابه إلى مناقشة القدرة على استئصال براعم 
 عدم التسامح وجذور العنف والتدمير الذاتي التي تنشأ على الطريق المؤدية إلى االنحالل األخالقي.

أخرى، قال جوالن إن "االستخدام غير السليم لألسلحة وانتهاك حرمة السالح قد وفي تصريحات 
ت ل ال منذ تأسيس جيش الدفاع اإلسرائيلي". ثم قال إنه يفضل تعريض جنوده للخطر على أن يقتل 

 امرأة فلسطينية مسنة تتقدم نحوهم من دون معرفة أهدافها.
  14/8/2018الشرق األوسط، لندن، 

 

 للمتدينين "اقتراح التجنيد"خابات إسرائيلية مبكرة بعد استبعاد انت .21
استبعدت أوساط سياسية إسرائيلية تقديم موعد االنتخابات العامة، على خلفية رفض أحد  :الناصرة

دور ليبرمان والمؤسسة العسكرية، في شأن جأحزاب االئتالف الدينية المتشددة، اقتراح وزير الدفاع أفي
 بان المتدينين تأدية الخدمة العسكرية أسوًة بسائر أترابهم الملزمين بها قانونيًا. إلزام عدد محدد من الش
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وطبقًا للقانون المقتَرح، سيتم في المرحلة األولى تجنيد ثالثة آالف من طالب المدارس الدينية في 
 آخرين في الخدمة الوطنية. 600الجيش ودمج 

رير قانون يلزم الشبان المتدينين الخدمة العسكرية. وأمهلت المحكمة العليا الحكومة ثالثة أشهر لتم
وأشار مراقبون إلى أن الزعيم السياسي للحزب الديني المذكور، نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان 
موافق على االقتراح لكنه يصطدم برفض الزعيم الروحي للحركة تجنيد أي شاب يفضل الدراسة في 

. وأفادوا بأن الحزبين الدينيين اآلخرين" شاس" و "دي ل هتوراه" المعهد الديني على الخدمة اإللزامية
 موافقان على االقتراح مع إجراء تعديالت طفيفة عليه.

ودعم زعيم حزب "كلنا" العلماني وزير المال موشيه كحلون، رئيس حكومته في تهديده للحزب الديني 
أعماله بعد انتهاء عطلته الصيفية،  بحل الكنيست، وتوقع أن يتم ذلك مع عودة الكنيست إلى مباشرة

مطلع تشرين األول )أكتوبر( المقبل، "لصعوبة التوصل إلى صي ة توافقية" كما قال. وفي حال 
حصل ذلك، سيتم تقديم موعد االنتخابات إلى شباط )فبراير( أو آذار )مارس( من العام المقبل، علمًا 

 .2019مبر( أن الموعد القانوني المقرر هو تشرين الثاني )نوف
وفي مقابل تهديد ليتسمان باالنسحاب من الحكومة في حال لم تتراجع عن اقتراح التجنيد، أعلن 

 ليبرمان أنه سينسحب منها إذا لم يتم إقرار المخطط بصي ته الحالية.
  14/8/2018الحياة، لندن، 

 

 ةة الغربيتعطل إنشاء ألمانيا لمكب نفايات بالضف "إسرائيل" .21
عطلت مشروعًا  "إسرائيل"ذكرت القناة العبرية الثانية، مساء األحد، أن : األناضول – القدس المحتلة

وقال القناة، إن وزير  ألمانيًا إلنشاء مكب نفايات في منطقة رام هللا، وسط الضفة ال ربية المحتلة.
نات بيئة االحتالل اإلسرائيلي "زئيف إلكين"، اشترط على الحكومة األلمانية أن تستخدم مستوط

ورفضت الحكومة األلمانية شرط االحتالل،  االحتالل أيضًا المكب الفلسطيني، للتخلص من نفاياتها.
ألن المشروع مخصص للدول النامية، وليس المتقدمة؛ فقرر إلكين تعطيل المشروع وحرمان 

 عشوائية.الفلسطينيين من االستفادة من المبادرة األلمانية التي تحل مشكلة وجود عشرات المكبات ال
تشرين األول المقبل، موعدًا نهائيًا للحصول على موافقة  وحددت ألمانيا تاريخ األول من أكتوبر/

ال فإنها ستمتنع عن تحويل األموال المخصصة له والمقدرة بت   10االحتالل إلنشاء المشروع، وا 
 مليون دوالر(. 11.39ماليين يورو )

 ات للمكب.عمر ، لكن إلكين وضع مؤخرًا شرط استخدام المستفي السابق على المشروع "إسرائيل"ووافقت 
 13/8/2018، فلسطين أون الين
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 ضابط إسرائيلي يضع خارطة طريق "دامية" للتعامل مع حماس .22

وضع ضابط إسرائيلي ما قال إنها "خطة عمل ينب ي أن تشكل ر: عدنان أبو عام - 21عربي
جب أال  نمنح الحركة فرصة التالعب بإسرائيل، خارطة طريق إسرائيلية للتعامل مع حماس؛ ألنه ي

وقال يوني  وقد آن األوان لترميم الردع اإلسرائيلي أمامها عبر االنتقال لخوض حرب جدية ضدها".
بن مناحيم، الضابط اإلسرائيلي السابق في جهاز االستخبارات العسكرية "أمان"، إن "ما نشهده اليوم 

سرائيل هي جهود هشة، ولن تصمد طويال؛  من حراك مصري أممي لتثبيت التهدئة بين حماس وا 
ألن ساعة الرمل سوف تتكتك قريبا استعدادا لجولة جديدة من المواجهة بينهما، في ظل امتالك 
حماس ترسانة صاروخية لجميع المديات تخفيها في أنفاق تحت األرض، ولم تنجح حتى اللحظة 

 طائرات سالح الجو في تدميرها".
"، أننا "أمام 21ه التحليلي على موقع المعهد المقدسي للشؤون العامة، وترجمته "عربيوأكد في مقال

استراحة زمنية مؤقتة من االستنزاف المتبادل، ومن ينتصر فيها سيكون له قدرة الصمود، والت لب 
 على أوجاعه، والتفجيرات األخيرة لسالح الجو بمبان فارغة ب زة، لم تسقط قتلى فلسطينيين، ولذلك

وأوضح بن مناحيم، الخبير بالشؤون الفلسطينية، أن "نتائج الجولة  جاءت ضربات غير مجدية".
األخيرة جعلت حماس تفاوض على تهدئة، وهي تشعر أن بيدها ورقة قوة أمام إسرائيل، وتلعب معها 

فرصة لعبة حافة الهاوية، وتجدد دورة المواجهة بأي لحظة تشعر فيها أن إسرائيل ضعيفة، ما يجعل 
 التوصل لتهدئة طويلة األمد فارغة المضمون وغير جدية".

سرائيل متباعدة، وفي حين أن األخيرة مستعدة للعودة لتفاهمات حرب  وأضاف أن "مواقف حماس وا 
، بحيث تكون تهدئة دون 2007، لكن الحركة تريد العودة للوضع الذي ساد غزة عشية عام 2014

ميم قدراتها العسكرية دون نزعه، ويمكن القول بثقة إن الردع قيود يمكن لها إعمار القطاع، وتر 
يران، في ظل ما تسمعه الحركة من انتقادات  اإلسرائيلي أمام حماس فشل، فيما نجح أمام سوريا وا 

 إسرائيلية ألداء الحكومة تجاهها".
المتقطعة وزعم أنه "آن األوان أمام إسرائيل ألن تشن حربا ضارية على حماس بعيدا عن الجوالت 

السابقة، بحيث تبدو مستعدة من الناحية العسكرية ألي خيار قد يطلبه المستوى السياسي من 
شعارها أن  الجيش، وتبقي كل الخيارات مفتوحة ومتاحة، دون توفير بطاقة تأمين أمام حماس، وا 

 سلطتها ستكون في خطر إن واصلت عملياتها ضد إسرائيل".
 ات المطلوبة ضمن خارطة الطريق تجاه حماس بالنقاط التالية:وفصل الضابط اإلسرائيلي الخطو 
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  ،إعداد الجيش اإلسرائيلي إلمكانية إعادة احتالل قطاع غزة، وطرد سلطة حماس كليا منه
 .1982كما تم طرد ياسر عرفات ومنظمة التحرير من لبنان إلى تونس عام 

 واسعة، يتم فيها مهاجمة كل  إعداد الجيش للدخول البري لقطاع غزة، بعد عملية جوية قوية
 أهداف حماس في القطاع، خالل عدة أيام من أجل تليين األهداف المرشحة.

  تجديد سياسة االغتياالت ضد قادة حماس والمسؤولين الميدانيين، بالقصف الجوي أو
العمليات السرية، دون ترك بصمات إسرائيلية، وقد أكدت مصادر في غزة أن قادة حماس 

 ألنظار.تواروا عن ا
  .مواصلة استهداف مطلقي القذائف الصاروخية والطائرات الورقية 
  تكثيف المالحقة األمنية لنشطاء حماس في الضفة ال ربية، عبر االعتقاالت اإلدارية وا غالق

 المؤسسات، ومصادرة األموال في الضفة وشرقي القدس. 
ياسي كل القيود أمام الجيش للعمل وأوضح الكاتب أن "كل هذه الخطوات تعني أن يرفع المستوى الس

ن تطلبت هذه الحرب التي ستعلنها إسرائيل على حماس إخالء مستوطني غالف  بقوة ضد حماس، وا 
غزة، وعددهم قرابة ثالثين ألفا، فيجب القيام بذلك، لمنح الجيش حرية العمل بصورة كاملة، دون 

 خشية من استهدافهم".
تتطلب من إسرائيل الوصول مع حماس لمرحلة من اإلخضاع وختم بالقول إن "خارطة الطريق هذه 

 اإلسرائيلية". االستراتيجيةالكامل، في حين تواصل الحركة مساعيها للتشويش على 

 14/8/2018، "21موقع "عربي 

 

 شهيدا   168ارتفاع شهداء مسيرات العودة إلى  .23
ا برصاص االحتالل منذ بدء مواطنًا استشهدو  168أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الثالثاء أن 

 مسيرات العودة في قطاع غزة المستمرة للشهر الخامس.
إناث، فيما بلع  3طفال و 27وذكرت الوزارة، في إحصائية رسمية أن من بين الشهداء في المسيرات 

 417وأوضحت الوزارة أن  أنثى. 1730طفال و 3540من بينهم  ألف، 18عدد الجرحى أكثر من 
منهم  69بالرصاص الحي تعرض  4508حالتهم خطيرة، من بين إجمالي المصابين مصابا ال تزال 

صابة  3لعمليات بتر، مشيرة إلى أن من بين القتلى  يأتي ذلك فيما دعت  آخرين. 370مسعفين وا 
الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة إلى أوسع مشاركة شعبية في احتجاجات، يوم الجمعة المقبل، 

 قرب الحدود مع إسرائيل تحت اسم )ثوار من أجل القدس واألقصى(. شرق قطاع غزة
 13/8/2018، األيام، رام هللا
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 الخضري: معابر غزة إنسانية ويجب إخراجها من أي معادالت سياسية .24

قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، إن المعابر مع قطاع غزة  :غزة
نه يتوجب إخراجها من أي تقوم على إدخال المست لزمات والحاجيات والبضائع اإلنسانية األساسية، وا 

، أن إغالق هذه المعابر اإلثنين وأضاف الخضري، في بيان له، يوم معادالت سياسية أو أمنية.
ُيشكل خرقًا للقانون الدولي، مبينًا أن االحتالل من خالل هذه اإلغالقات واإلعاقات للبضائع ُيدخل 

وأكد أن القرارات اإلسرائيلية  إلنسانية في غزة "بوضع أكثر من صعب، وأكثر من خطير".الحالة ا
الجائرة تخالف القانون الدولي بإغالقها بشكل شبه تام معبر "كرم أبو سالم"، وكافة المعابر األخرى، 

 وتحظر دخول حوالي ألف سلعة من الوصول إلى غزة.
مليون دوالر خالل شهر، وما يزال  100ساسية بقيمة وشدد على أن االحتالل منع دخول بضائع أ

 مليون دوالر. 30شاحنة من الدخول ل زة، ما تسبب بخسائر فادحة تقارب  3,500حو نيحتجز 
ألف  50حو نمن المصانع، وتسريح  %90حو نوبين الخضري أن هذه اإلجراءات تسببت بإغالق 

نسان  ية خانقة.عامل إلى منازلهم، إلى جانب أزمات اقتصادية وا 
 13/8/2018، الين أونفلسطين 

 
 وزارة الصحة: أدوية لمرضى السرطان تكفي لثالثة أشهر أرسلت لغزة .25

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنها أرسلت يوم االثنين أدوية مرضى السرطان إلى  :رام هللا
ة من مستودعات مستودعاتها في قطاع غزة تكفي لثالثة أشهر، مضيفة أنها تلقت باألمس فقط مراسل

 غزة تفيد بوجود نقص بهذا الصنف من الدواء.
وترسل وزارة الصحة شحنات من مختلف األدوية إلى مستودعاتها بالقطاع بشكل دوري، حيث 

االثنين  يوم أرسلت شحنة أدوية لمرضى السرطان الشهر الماضي، تبلع قيمتها إضافة إلى شحنة
 ل.كمليون شي 6حو ن

نها لم تكن على علم بنقص هذه األدوية وذلك لعدم سيطرتها الكاملة على الوزارة وأشارت الوزارة إلى أ
في القطاع، مضيفة أنها وفور تلقيها مراسلة تفيد بوجود نقص في هذا الصنف فقد عملت على توفير 

 هللا. الدواء بشكل مباشر، بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمد
 13/8/2018، الجديدة، رام هللا الحياة
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  مهّجرو مخيم اليرموك يعتصمون احتجاجا  على تردي أوضاعهم .26
نظ م النازحون الفلسطينيون من مخيم اليرموك )جنوب دمشق( اعتصامًا في مخيم : واس –بيروت 

 دير بلوط )شمال( احتجاجًا على أوضاعهم المعيشية والصحية المتردية وسوء الخدمات المقدمة.
ونروا األوطالب النازحون كل الجهات المعنية ومنظمات حقوق اإلنسان والجمعيات اإلغاثية ووكالة 

وقال المعتصمون، في بيان وزع  العمل على انتشالهم من مأساتهم وتأمين سبل العيش الكريم لهم.
ء غير خالل االعتصام، إن مخيم بلوط يفتقد للماء األمر الذي أجبر الص ار والكبار لشرب الما

 الصالح للشرب، مما تسبب بالتهابات في األمعاء وحاالت إسهال شديد عند األطفال.
خيمة،  1100يشار إلى أن مخيم دير بلوط ملحق بمخيم المحمدية الرئيسي. ويحوي المخيمان قرابة 

 ولكن يعاني من عدم توفر الخدمات األساسية وانقطاع المياه.
 14/8/2018، الحياة، لندن

 
 نساء الشهر الماضي 9طفال  و 69فلسطينيا  بينهم  520ل يعتقل االحتال  .27

قالت مؤسسات حقوقية ُتعنى باألسرى الفلسطينيين في تقرير نشرته، أمس، إن : أحالم حماد - غزة
تموز الماضي. وذكر التقرير  فلسطينيًا خالل شهر يوليو/ 520قوات االحتالل اإلسرائيلي، اعتقلت 

"هيئة شؤون األسرى والمحررين" و"نادي األسير" و"مؤسسة الضمير لرعاية المشترك، الذي أصدرته 
 صحفيين. 5نساء، و 9طفاًل، و 69األسير وحقوق اإلنسان"، أن من بين المعتقلين 

، نحو 31/7/2018وبذلك بلع عدد األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل حت ى تاريخ 
وحسب التقرير، فقد بلع عدد المعتقلين  فتيات قاصرات. 3هن  امرأة، بين 53أسير، منهم  6,000

 طفل.  300األطفال نحو 
أمرًا جديدًا،  36أمرًا إداريًا من بينها  86وفي السياق، بي ن التقرير أن سلطات االحتالل أصدرت 

 23 ارتفع إلى . ولفت إلى أن عدد الصحفيين المعتقلين430ووصل عدد المعتقلين اإلداريين إلى نحو 
 صحفيًا؛ بينهم أربع صحفيات.

 14/8/2018، الخليج، الشارقة
 

 أسيران يعلنان إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضا  العتقالهما .28
 .الطعام، رفضا العتقالهما اإلداريرام هللا: أعلن أسيران فلسطينيان جديدان اإلضراب المفتوح عن 

عامًا" من بلدة بيت أمر،  28رين صدام عوض "وقال نادي األسير الفلسطيني، في بيان له، إن األسي
عامًا" من بلدة الم ير، دخال في إضراب مفتوح عن الطعام ضد اعتقالهما  21وعباس أبو عليا "
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وقضى ما مجموعه  2009وذكر النادي أن األسير عوض اُعتقل مرات عدة بدأت منذ عام  اإلداري.
، ثم 2011الذين ُأفرج عنهم ضمن صفقة عام سبع سنوات في معتقالت االحتالل، وهو أحد األسرى 

أُعتقل مجددًا لمدة أربع سنوات وُأفرج عنه بعد انقضاء مدة محكوميته، ثم أُعيد اعتقاله إداريًا في 
شهرًا، وقد صدر  14وأشار إلى أن األسير أبو عليا معتقل إداري منذ  أبريل/نيسان من العام الحالي.

 شهور، ويقبع اليوم في معتقل "عوفر".بحقه أمر إداري جديد لمدة أربعة 
 14/8/2018، القدس العربي، لندن

 
خطار بهدم منزل منفذ عملية "األمعري" فلسطينيا   15اعتقال  .29  وا 

، خالل دهم وتفتيش فلسطينياً  15اعتقل جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر اليوم الثالثاء، : محمد وتد
لت االعتقاالت قيادات من حماس ونساء، كما داهمت بمناطقة مختلفة بالضفة ال ربية المحتلة، وطا

 مخيم األمعري وأخطرت بهدم منزل عائلة األسير إسالم أبو حميد من مخيم األمعري.
متفرقة من الضفة ال ربية؛ بدعوى  أنحاءفلسطينيا اعتقلوا فجرا من  15وزعم جيش االحتالل أن 

ث تم نقلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية، مشاركتهم في أعمال مقاومة ضد الجيش والمستوطنين، حي
 كما أكد أن قوات االحتالل تواصل شن حمالت اعتقال ليلية ضد الفلسطينيين في محافظات الضفة.

في مخيم األمعري اندلعت مواجهات، عقب اقتحام جنود االحتالل المخيم ومداهمة منزل األسير 
بالمخيم قبل نحو شهرين، وأخذ الجنود قياسات إسالم أبو أحمد، المعتقل بعد اتهامه بقتله جندي 

 المنزل تمهيدا لهدمه.
 14/8/2018، 48عرب 

 
 مستوطنون يقتحمون األقصى ويعربدون بالقدس القديمة .31

اقتحم عشرات المستوطنين، يوم اإلثنين، ساحات المسجد األقصى من جهة باب الم اربة : محمد وتد
الحماية لهم وشددت من اإلجراءات ضد الفلسطينيين بحراسة مشددة لقوات االحتالل التي ووفرت 

 عن األقصى. نساء 4عند دخولهم للمسجد، فيما تم إبعاد 
الذي واصلت مجموعات المستوطنين القيام بمسيرات استفزازية في أسواق  الوقتويأتي ذلك في 

شهر عبري القدس القديمة، حيث نظمت بساعات متأخرة من الليل أولى المسيرات التهويدية ببدء 
وطافت مسيرة المستوطنين البلدة القديمة، أسواقها،  جديد وتمهيدا لالحتفال برأس السنة العبرية.

وأزقتها، وحول بوابات المسجد األقصى، وسط هتافات عنصرية تدعو لقتل العرب، وأخرى لبناء 
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لقوات االحتالل  وجرت المسيرة االستفزازية وسط انتشار واسع "الهيكل" المزعوم مكان قبة الصخرة.
 في المنطقة، لتأمين حماية المستوطنين.

 13/8/2018، 48عرب 
 

بعاد فتاة عن "األقصى" .31  تمديد اعتقال أسيرتين بينهما والدة شهيد وا 
رام هللا: مد دت محكمة االحتالل في القدس، أمس، اعتقال السيدة المقدسية سوزان أبو غنام والدة 

وقد مت نيابة االحتالل الئحة اتهام ضد أبو غنام  الشهر القادم.الشهيد محمد، حتى الثالث عشر من 
يذكر أن االحتالل  منشورًا "تحريضيًا". 40تضمنت "التحريض على موقع الفيسبوك" عبر نشرها 

اعتقل أبو غنام، األسبوع الماضي، بعد اقتحام منزلها في حي جبل الزيتون/ الطور، الُمطل على 
 درت بعض محتوياته.القدس القديمة، وفتشته وصا

في السياق، قال محامي نادي األسير أكرم سمارة: إن المحكمة العسكرية في "عوفر"، قررت تمديد 
 عامًا( من محافظة الخليل. 18فترة توقيف األسيرة ابتهال عثمان بريوش )

ازها ، بعد قيام أحد المستوطنين باستفز 25/4/2018يذكر أن قوات االحتالل اعتقلت بريوش، بتاريخ 
 ورفيقاتها ومحاولته االعتداء عليهن أمام جامعة خضوري التقنية فرع العروب.

 قررت سلطات االحتالل، إبعاد الفتاة براءة غزاوي عن المسجد األقصى لمدة أسبوعين.و 
ولفتت غزاوي إلى أن ُمحققي االحتالل ركزوا في أسئلتهم على وجودها وغيرها من المصلين 

وأشارت إلى أن سلطات االحتالل تقول: إن  ن في منطقة "باب الرحمة".والمرابطين الفلسطينيي
 "وجودهم هناك يزعج الزوار اليهود لألقصى".

 13/8/2018، األيام، رام هللا
 

 فلسطيني يترشح لالنتخابات السويدية العامة .32
رز سينافس الفلسطيني سعيد هدروس، في االنتخابات السويدية العامة، وهو يعد من أب: تل أبيب

ويعيش  الناشطين لصالح القضية الفلسطينية في البالد، األمر الذي أثار حفيظة اإلعالم اإلسرائيلي.
 .1990هدروس، المولود في مخيم برج الشمالي جنوب لبنان، في السويد منذ عام 

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، يوم االثنين، أن هدروس مرشح لالنتخابات السويدية العامة، وهو 
وبحسب الصحيفة، فإن هدروس، سيمثل  عد من أبرز المؤيدين للقضية الفلسطينية في البالد.ي

الحزب اليساري في مقاطعة سكونا، مدعيًة إلى أنه يعد من الموالين إلى جانب العديد من أعضاء 
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ويد وستجري االنتخابات العامة في الس ."إسرائيل"حزبه للفلسطينيين وللهجمات التي يتم تنفيذها ضد 
 الشهر المقبل، وسينافش الحزب اليساري في "سكونا" بقوة.

 13/8/2018، القدس، القدس
 

   مؤسسات حقوقية تطالب االحتالل" إلغاء قيود "كرم أبو سالم" ست .33
قدمت ست  مؤسسات حقوقية، التماسًا للمحكمة العليا "اإلسرائيلية"؛ للمطالبة بإل اء : الناصرة

رائيل" على نقل البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، الذي يعد شريان الحياة التقييدات التي فرضتها "إس
وقالت المؤسسات في بياٍن لها، يوم  األساسي لمليوني إنسان في قطاع غزة، نصفهم من األطفال.

االثنين: إن االقتصاد المنهار في قطاع غزة متعلق بشكل شبه تام بعمل هذا المعبر الذي يخضع 
يلية"، وكل تقييد يفرض عليه يؤثر مباشرة على األوضاع اإلنسانية للسكان، للسيطرة "اإلسرائ
وأشار الملتمسون إلى أن العقوبات الجسيمة التي فرضتها "إسرائيل" أدت إلى نقص  المتدهورة أصاًل.

في المستلزمات األساسي ة في قطاع غزة، كما أنها تؤدي إلى أضرار اقتصادية بلي ة تشمل مختلف 
قتصاد، وال سيما القطاع الخاص، الذي يبذل جهودًا كبيرة في سبيل منع االنهيار التام في جوانب اال

 عامًا. 12ظل القيود التي يفرضها اإلغالق "اإلسرائيلي" على قطاع غزة منذ 
وأضافت أن هذه القيود تؤدي إلى تدمير قطاعات اقتصادية مهم ة مثل: الزراعة، صناعات النسيج 

ت والدوائر المحيطة بها، وتسهم في توسع ظاهرتي الفقر والبطالة المستفحلة واألثاث واإلنشاءا
، فيما تشير المعلومات إلى أن %53.7أصاًل، والتي بل ت نسبتها قبل فرض هذه التقييدات إلى 

وأشار البيان إلى القرار "اإلسرائيلي" بمنع  من سكان القطاع يرزحون تحت خط الفقر. %80حوالي 
ي والوقود الضروري لتش يل المرافق العامة كالمستشفيات، ومرافق البنى التحتية في دخول غاز الطه

 مجال المياه والصرف الصحي، وذلك على مدار غالبية أيام الشهر الماضي.
ونب ه إلى رفض "إسرائيل" السماح بدخول الوقود الذي تموله األمم المتحدة، رغم التحذيرات من انهيار 

مؤكد لخمسة مستشفيات مركزية في قطاع غزة، وفيضان مياه المجاري غير وشيك، يشمل إغالقًا 
 المعالجة، والتي لن تتوقف أضرارها عند حدود القطاع.

 13/8/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 وبحث مع السيسي هدنة طويلة في غزة أيارالتلفزيون اإلسرائيلي: نتنياهو زار مصر سرا  في  .34

، إن رئتتيس الحكومتتة 13/8/2018 مصتتدر دبلوماستتي أجنبتتي، يتتوم اإلثنتتين قتتال: تحريتتر هاشتتم حمتتدان
وبحستتب القنتتاة  متتع التترئيس المصتتري عبتتد الفتتتاح السيستتي. اإلستترائيلية، بنيتتامين نتنيتتاهو، اجتمتتع ستتراً 
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إلتتتى مصتتتر،  وأضتتافت أن نتنيتتتاهو توجتتته جتتتواً  .22/5/2018اإلستترائيلية العاشتتترة فتتتإن اللقتتتاء جتتترى فتتتي 
المستشارين والحراس، حيث مكث فتي القتاهرة عتدة ستاعات، وشتارك فتي وجبتة يرافقه عدد ص ير من 

ونقلتت القنتاة عتن مستؤولين أمتريكيين قتولهم إن  إفطار رمضاني، وعادة في ستاعة متتأخرة إلتى التبالد.
نتنيتتاهو والسيستتي تباحثتتا فتتي "خطتتة تشتتمل وقتتف إطتتالق النتتار، وعتتودة الستتلطة الفلستتطينية إلتتى قطتتاع 

 ت في الحصار اإلسرائيلي والمصري على القطاع، وتطوير البنى التحتية".غزة، وتسهيال
للوضتتع فتتي قطتتاع غتتزة يجتتب أن يكتتون عتتن طريتتق عتتودة  كمتتا جتتاء أن السيستتي شتتدد علتتى أن "الحتتل  

الستلطة الفلستطينية إلتتى القطتاع، وتحمتتل المستؤولية عتتن إدارتته، حتتى لتتو تحقتق ذلتتك بشتكل تتتدريجي، 
وأضتتتافت القنتتتاة العاشتتترة أن "رستتتالة  ثقيلتتتة متتتن القطتتتاع كشتتترط مستتتبق".وحتتتتى بتتتدون نتتتزع األستتتلحة ال

السيستي تعنتتي أنتته يجتب علتتى إستترائيل والتتدول العربيتة والمجتمتتع التتدولي الضت ط علتتى محمتتود عبتتاس 
 لتحمل المسؤولية عن إدارة قطاع غزة، رغم عدم رغبته بفعل ذلك".

 رئيس الحكومة رفض التعقيب على ذلك. إلى أن مكتب ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" النبأ، مشيراً 
 13/8/2018 ،48عرب 

 
 ماذا يفعل هذا الوفد األمني اإلماراتي في "تل أبيب"؟ ":الخليج أونالين" .35

تعتتيش دولتتة اإلمتتارات فترتهتتا الذهبيتتة وغيتتر المستتبوقة فتتي : الخلتتيج أوناليتتن )تقريتتر ختتاص( -رام هللا 
خالل شهور قليلة فقط أكبتر جستور التطبيتع التتي تمهتد تاريخ عالقاتها مع "إسرائيل"، التي بنت معها 

 للوصول إلى مرحلة جديدة تكون فيها دولة االحتالل حليفًا قويًا.
موقتتف دولتتة اإلمتتارات متتن فتتتح بتتاب العالقتتات علتتى مصتتراعيه متتع "إستترائيل" لتتم يعتتد خفيتتًا، فجهودهتتا 

ثابتتة للتدخول بنفتق  ماضية بُخطاً  وتحركاتها ولقاءاتها األخيرة، وحتى تصريحات مسؤوليها، تؤكد أنها
كتتل النتتداءات التتتي تختترج متتن الفلستتطينيين والمستتاندين لقضتتيتهم لالبتعتتاد  متتن رغمبتتالالتطبيتتع العلنتتي، 

 عن هذا النفق المظلم الذي دخلته مصر والسعودية والبحرين من قبلها.
حين تم الكشف عن زيارة تطورات العالقات التي تكبر تدريجيًا بين دولة االحتالل واإلمارات تجسدت 

جرائتته لقتتاءات متتع مستتؤولين  وفتتد أمنتتي استتتخباراتي إمتتاراتي رفيتتع المستتتوى إلتتى "تتتل أبيتتب" قبتتل أيتتام، وا 
 سياسيين وأمنيين إسرائيليين، بحسب ما صرحت به مصادر مطلعة من رام هللا لت"الخليج أونالين".

يل" نهايتة األستبوع الماضتي، وكتان يرأسته وأكدت المصادر أن الوفد األمني اإلمتاراتي التذي زار "إسترائ
رئتتيس جهتتاز االستتتخبارات فتتي أبتتوظبي، علتتي محمتتود الشامستتي، إضتتافة إلتتى أربتتع شخصتتيات أمنيتتة 
إماراتية أخرى، أجرى العديد من اللقتاءات والجتوالت داختل دولتة االحتتالل برفقتة وفتود إسترائيلية رفيعتة 

متن الزيتارات لمواقتع عستكرية إسترائيلية سترية وهامتة، وزادت: "الوفتد اإلمتاراتي أجترى العديتد  المستوى.
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وعقتتتد كتتتذلك لقتتتاءات متتتع مستتتؤولين عستتتكريين وأمنيتتتين لمناقشتتتة تبتتتادل الخبتتترات وكتتتذلك توستتتيع دائتتترة 
ولفتتتت المصتتادر المطلعتتة ذاتهتتا إلتتى أن الوفتتد  العالقتتات العستتكرية والزيتتارات المتبادلتتة بتتين الطتترفين".

أشتتتهر، وهنتتتاك اتفتتتاق رستتتمي بتتتين الطتتترفين علتتتى الزيتتتارات المتبادلتتتة اإلمتتتاراتي قتتتد زار "إستتترائيل" قبتتتل 
المنتظمة ونقل الخبرات العسكرية من تل أبيب إلى أبوظبي، والتوقيع علتى شتراء عتتاد وأستلحة كبيترة، 

 تشمل طائرات كبيرة، ومن دون طيار، وصواريخ، وأجهزة اتصاالت، وجيبات عسكرية متطورة.
وغيتتر المستتبوقة فتتتي تتتاريخ العالقتتات بتتتين التتدول العربيتتة و"إستتترائيل"  وذكتترت أن تلتتك الصتتفقة الكبيتتترة

ستعلن قريبًا جدًا وستكون مدوية، خاصة متن جهتة أن دولتة عربيتة تشتتري أستلحة متن دولتة االحتتالل 
كل األزمات الحاصلة في المنطقة، وخاصة ما يجري من تطورات عسكرية  من رغمبالبشكل مباشر، 

وفي سياق متصل كشفت المصادر ذاتها لت"الخليج أوناليتن"، أن  لسطينية.وتصعيد داخل األراضي الف
يوليو الماضي، لدى دولتة اإلمتارات لزيتادة عتدد ممثليهتا تموز/ "إسرائيل" قدمت طلبًا رسميًا، في شهر 

وختمتتتت حتتتديثها  وبعثتتتتهم الدبلوماستتتية داختتتل دولتتتتهم، وقتتتد تمتتتت الموافقتتتة علتتتى الطلتتتب بشتتتكل فتتتوري.
اتصتتتاالت قويتتتة لل ايتتتة بتتتين المستتتؤولين اإلستتترائيليين واإلمتتتاراتيين، وهتتتذه االتصتتتاالت بتتتالقول: "هنتتتاك 

والعالقات التي تت نى بها دولة االحتالل ستتترجم ختالل األيتام المقبلتة بصتفقات مدويتة وكبيترة تكشتف 
 وتفضح الدور العربي وما يجري داخل ال رف الم لقة".

اد، إن اإلمارات من أكثر الدول العربية جرأة في تقربهتا ويقول المختص بالشأن اإلسرائيلي، مؤمن مقد
وأضاف لت"الخليج أونالين": بعض الدول العربيتة كالستعودية والبحترين،  لالحتالل خالل الفترة األخيرة.

وحتى مصر، ُتخفي العالقات المتطورة والسرية مع "إسرائيل"، لكن دولة اإلمارات لم تعد تخفتي شتيئًا، 
وذكتر أن  ت المتبادلة، وكذلك تطور العالقات السياسية واألمنيتة وخاصتة العستكرية.وتعلن عن الزيارا

اإلمتتارات تمتتر بعصتتر ذهبتتي بالنستتبة لهتتا فتتي تتتاريخ عالقتهتتا وتطبيعهتتا التتذي تجتتاوز كتتل الحتتدود متتع 
"إسرائيل"، مؤكدًا أنها أخذت الضوء األخضر من مصر والسعودية الستتكمال هتذا الطريتق التذي بتات 

 برز أن دولة االحتالل حليف رغم كل الدماء الفلسطينية التي تسيل، بحسب تعبيره.عنوانه األ
 12/8/2018، الخليج أونالين

 
 كوربن يواجه انتقادات بعد زيارته قبور ضحايا االغتياالت اإلسرائيلية في تونس .36

دة علتتتى طالتتتب وزيتتتر الداخليتتتة البريطتتتاني ستتتاجد جاويتتتد، يتتتوم اإلثنتتتين، فتتتي ت ريتتت: إيتتتاد حميتتتد -لنتتتدن 
"تتتويتر"، زعتتيم حتتزب العمتتال المعتتارض جيريمتتي كتتوربن، باالستتتقالة متتن منصتتبه، علتتى خلفيتتة زيارتتته 
لمقبرة الشهداء في العاصمة التونسية، ووضعه أكاليل من الزهتور علتى قبتور فلستطينيين، هتم ضتحايا 

 .1985غارة إسرائيلية على مقر منظمة التحرير الفلسطينية عام 



 
 
 
 

 

 23 ص             4715 العدد:             8/14/2018 الثالثاء التاريخ:  

                                    

مرفقة بمقال لت"ديلي ميل" التي نشرت صورًا لكوربن خالل زيارتته لمقبترة الشتهداء  ونشر جاويد ت ريدته
"، 1972. ووصفت الصحيفة الزيتارة بأنهتا "تكتريم لارهتابيين التذين نفتذوا عمليتة ميتونخ عتام 2014عام 

 والتي أسفرت عن مقتل عدد من الرياضيين اإلسرائيليين المشاركين في دورة األلعاب األولمبية. 
عل ق جاويد علتى ذلتك قتائاًل إنته "لتو جتاء هتذا التصترف متن زعتيم أي متن األحتزاب السياستية الكبترى و 

 األخرى، لكانوا قد استقالوا حينها".
متتن جهتتته، رد  حتتزب العمتتال علتتى المقتتال قتتائاًل إن كتتوربن متتا كتتان إال يكتترم ضتتحايا ال تتارة اإلستترائيلية 

، والمعروفتتة باستتم "عمليتتة الستتاق الخشتتبية" أو 1985علتتى مكاتتتب "منظمتتة التحريتتر الفلستتطينية" عتتام 
 شخصًا وأكثر من مئة جريح من الفلسطينيين والتونسيين. 68"حمام الشط"، والتي راح ضحيتها 

ولكتتن "ديلتتي ميتتل" ادعتتت بأنهتتا زارت مقبتترة الشتتهداء، لتقتتول إن الصتتور الملتقطتتة كانتتت أمتتام ضتتريح 
ميتتونخ، وليستتت أمتتام ضتتريح ضتتحايا مجتتزرة حمتتام  مؤستتس "منظمتتة أيلتتول األستتود" التتتي نفتتذت عمليتتة

الشط. كمتا اقتبستت الصتحيفة تصتريحًا لكتوربن قتال فيته إن زيارتته لتم تكتن فقتط لتكتريم ضتحايا "حمتام 
. وكان "الموساد" قتد اغتتال 1991الشط"، بل أيضًا تكريمًا لضحايا اغتياالت "الموساد" في باريس عام 

أبتو محمتتد العمتري وصتالح خلتف )أبتتو إيتاد(، ودفنتوا جمتتيعهم كتاًل متن هايتتل عبتد الحميتد و  1991عتام 
وعل ق زعيم مجلس القيادة اليهودي، جوناثان غولدستين، على الزيارة قتائاًل "إن هتذا الرجتل  في تونس.

ليس أهاًل ليكون عضوًا في البرلمتان، عتدا أن يكتون زعيمتًا"، فتي توافتق متع الروايتة اإلسترائيلية، والتتي 
 سطينيين باإلرهابيين.تصف الضحايا الفل

 13/8/2018 ،العربي الجديد، لندن
 

 كوربن: نتنياهو كاذب.. يجب إدانة قتل الفلسطينيين .37
هاجم رئيس حزب العمال البريطاني، جيرمي كوربن، مستاء يتوم اإلثنتين، رئتيس : تحرير هاشم حمدان

ة كتوربين فتي إحيتاء ذكترى الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وذلك بعد أن استنكر األخير مشتارك
وكتتان قتتد كتتتب نتنيتتاهو علتتى صتتفحته فتتي تتتويتر أن  فتتي تتتونس. "إستترائيل"قتتادة فلستتطينيين اغتتتالتهم 

 "إسترائيل"، وقتارن بتين 1972من الزهور على أضرحة منفذي عملية ميونيخ، عام  كوربن وضع إكليالً 
متن الشتهداء التذين اغتتالهم الموستاد ، أنته زار أضترحة عتدد االثنتين وكان كوربن قد أكد، يتوم والنازية.

في تونس، في إشارة إلى عدد من الشهداء بينهم صالح خلف وهايل عبد الحميد وفخري العمري، في 
وقتال كتتوربن إنتته "كتان هنتتاك ألنتته يرغتتب  .1992، وعتتاطف بسيستو فتتي بتتاريس عتتام 1991تتونس عتتام 

ي أي مكتان.. يجتب وقتف ذلتك.. ال برؤية إحياء ذكرى مناسبة لكل من يموت بسبب أعمال إرهابية فت
ن "متا  ورداً  يمكن تحقيق السالم ومواصلة دائرة العنف". على نتنيتاهو، قتال كتوربن إن أقوالته كاذبتة، وا 
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القتوات اإلسترائيلية فتي غتزة متن قبتل  فلستطينياً  160يستوجب اإلدانة بدون مهادنة هتو مقتتل أكثتر متن 
كما تطرق إلى "قانون القومية"، وقال إن "قتانون  ".، بما في ذلك مقتل عشرات األطفالمنذ شهر آذار

جانتب عشترات لأنته يقتف  األقليتة الفلستطينية فتي إسترائيل"، مضتيفاً  القومية لحكومة نتنياهو يميتز ضتد  
 اآلالف من العرب واليهود الذين تظاهروا نهاية األسبوع في تل أبيب مطالبين بالمساواة في الحقوق.

 13/8/2018 ،48عرب 
 

 الصحة العالمية: استهداف االحتالل للمسعفين أمر خطير للغايةمنظمة  .38
قتتال متتدير الطتتواري اإلقليمتتي فتتي منظمتتة الصتتحة العالميتتة ميشتتيل تيتترين، إن مواصتتلة قتتوات  :رام هللا

االحتالل اإلسرائيلي استهداف الطواقم الطبية في فلستطين هتو أمتر خطيتر لل ايتة، ألنته استتباحة لكتل 
االثنتين، فتي رام يتوم جتواد عتواد،  الفلسطيني تيرين خالل لقائه وزير الصحةوقال  شيء في فلسطين.

 هللا، إن ما شاهده في فلسطين سيتم نقله للمجتمع الدولي للدفاع عن حقوق المواطنين الفلسطينيين.
وأطلتتع التتوزير عتتواد، متتدير الطتتواري اإلقليمتتي فتتي منظمتتة الصتتحة العالميتتة علتتى الوضتتع الصتتحي فتتي 

 حديات التي تواجهه تحت االحتالل، كما بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك.فلسطين، والت
 13/8/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 2019الرئيس األمريكي يوقع قانونا  بزيادة اإلنفاق العسكري للعام  .39

ع، التذي وافتق عليته متب مشتروع قتانون التدفااوقع الرئيس األمريكي دونالتد تر : هبة القدسي - واشنطن
مليتتار  716مجلتتس الشتتيوس األستتبوع الماضتتي بعتتد موافقتتة مجلتتس النتتواب، وهتتو قتتانون يقتتر زيتتادة قتتدرها 

 دوالر للجيش األمريكي، بهدف تعزيز المنافسة العسكرية في مواجهة الصين وروسيا.
القتانون، بمتا  مب، أمام حشد من أفراد الجيش األمريكي، مساء أمس )االثنين(، على أن هتذااوشدد تر 

يحويته متن زيتتادة كبيترة فتتي اإلنفتاق العستكري، يعتتد استتثمارًا حاستتمًا للجتيش، وقتال: "لقتتد رأيتت القتتدرات 
 العسكرية األمريكية خالل مناورة هجومية، وال أحد يمكنه الوقوف في وجه الجيش األمريكي".

 14/8/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 ر والتحرك لألمامعشية "المركزي": المطلوب وقف التدهو  .41
 هاني المصري

لدورة المجلس  سيعقد المجلس المركزي دورته األولى ب ياب المقاطعين وغير المدعوين أصالً  اً غد
الوطني، أي ب ياب الجبهة الشعبية وحركتي حماس والجهاد ومستقلين، والجبهة الديمقراطية التي 
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ي ظل عدم رفع العقوبات عن قطاع قررت مقاطعة الجلسة، على خلفية التجاذبات التي حصلت ف
غزة، وتهميش المؤسسات، وبعد إسقاط عدد من قرارات المجلس الوطني من البيان الختامي، وتجاوز 
 العديد من القرارات عبر مسلسل اإلحالة لها التي شملت نقل مسؤولية دائرة الم تربين للرئيس بدالً 

 من ممثل "الديمقراطية".
، إذ أحال المجلس قراراته المتعلقة 2015قد المجلس المركزي في العام بدأت دوامة اإلحالة منذ ع

بالعالقة مع االحتالل والتنسيق األمني وتبعية السلطة االقتصادية إلسرائيل إلى اللجنة التنفيذية، التي 
لتها بدورها أحالتها إلى اللجنة السياسية التي أعادت إحالتها لت"التنفيذية"، التي كررت نفس الشيء بإحا

إلى المجلس المركزي الذي أحالها إلى المجلس الوطني، الذي بدوره أحالها في دورته األخيرة  اً مجدد
إلى اللجنة التنفيذية التي أحالتها إلى اللجنة المشكلة لتطبيق قرارات المجلس الوطني التي أحالتها مرة 

، الذي من المتوقع أن يمارس نفس أخرى لت "التنفيذية" التي أحالتها مرة ثالثة إلى المجلس المركزي
 الشيء أو "يبق البحصة ويكشف المستخبى".

 

 كيف يمكن تفسير ذلك؟
التفسير األرجح و"المستخبى" المعلوم بأن صاحب القرار األوحد غير مقتنع بهذه القرارات، ويرى أنها 

أو يطالب بتطبيقها  من أن يحاول إقناع المؤسسات برأيه، غير مناسبة وال نستطيع دفع ثمنها، وبدالً 
بالتدريج وفق الممكن، أو يخضع لرأي األغلبية التي تضم نسبة وازنة من حركتة فتح، اختار عملية 
اإلحالة المسيئة التي طالت أكثر ما ينب ي، وأصبحت عالمة على غياب المؤسسة والعمل الجماعي 

 وط يان العمل الفردي.
المجلسين المركزي في دورتيه األخيرتين والوطني في ، قد ال يمكن تطبيق قرارات اً حتى أكون أمين

ل اء بروتوكول اً دروته األخيرة فور  ، ألن سحب أو تعليق االعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق األمني وا 
باريس االقتصادي، يعني إنهاء اتفاق أوسلو، الذي سيترتب عليه ردة فعل إسرائيلية وأمريكية معادية، 

ية وأوروبية وحتى من بعض األوساط العربية، وهذا سيقود إلى مجابهة وربما ردة فعل سلبية دول
إسرائيلية، ربما تكون شاملة، في وقت الفلسطيني غير مستعد لها في ظل استمرار  –فلسطينية 

موحدة بديلة عن  استراتيجيةاالنقسام وتآكل المؤسسات وحالة التوهان التي تعبر عن نفسها بفقدان 
 وصلت إلى طريق مسدود.التي  االستراتيجيات

نما بنيت عليه بنية  –ببساطة  –لم يكن اتفاق أوسلو مجرد اتفاق بحيث يمكن إل اؤه  بجرة قلم، وا 
 اً تستفيد منها، وازدادت نفوذ اً كاملة )سياسية اقتصادية اجتماعية ثقافية أمنية(، وأوجد شرائح وأفراد
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، وثروًة، ومن مصلحتها الحفاظ على هذا الواقع. وبالتال ي فإن التخلص منه ضروري وواجب وملح 
 ولكن ضمن رؤية جديدة وعملية تدريجية نعرف متى تبدأ ومتى يمكن ويجب أن تنتهي.

تأخيره، ال سيما بعد السياسات واإلجراءات  إنهاء التزامات أوسلو واجب وطني، ولم يعد مقبوالً 
لية وعنصرية على األرض، التي وصلت األمريكية واإلسرائيلية األخيرة المتمث لة في خلق حقائق احتال

ذروتها بعد طرح "صفقة ترامب" والشروع في تنفيذها من خالل نقل السفارة وتصفية وكالة ال وث 
من إدارة الصراع إلى تبني أطروحة  وشرعنة االستيطان، وبعد إقرار قانون القومية، الذي يعد  انتقاالً 

من انتقال اإلدارة األمريكية في عهد الرئيس دونالد  اً مستفيد Kفرض الحل اإلسرائيلي من جانب واحد
 ترامب من الدعم الكامل إلسرائيل إلى الشراكة الكاملة مع االحتالل واليمين اإلسرائيلي.

إن التخلي عن "أوسلو" يتناقض مع محاوالت التشبث به رغم الكوارث التي أدى إليها، كما يظهر 
جديدة منذ قمة  استراتيجيةاماته رغم التهديد اللفظي باعتماد التز fالمفاوضات و باستراتيجيةبالتمسك 

ذا كان التخلي عنه ليس ممكن 2010سرت العربية في ليبيا العام  ، فكان من اً فور  اً وحتى اآلن. وا 
منذ أن اتضح تخلي إسرائيل عنه وأنها استخدمته بما تضمنه من  اً الممكن وضع خطة لجعله ممكن

النتقال إلى مرحلة جديدة في تطبيق المشروع الصهيوني المتمثلة بالسعي تنازالت فلسطينية جسيمة ل
كان احتالل إسرائيل لما تبقى من فلسطين في العام  1948إلقامة "إسرائيل الكبرى". فبعد نكبة العام 

، واآلن تسعى لضم الضفة وطرد أكبر عدد ممكن من السكان وحشر ما تبقى منهم في 1967
 ن تحصل عليه حكم ذاتي.معازل، أقصى ما يكن أ

من يريد تطبيق القرارات التي ضاعت في دوامة اإلحالة المستمرة منذ سنوات والمرشحة لالستمرار 
عليه أن يوفر متطلبات البديل، إال إذا اختار الحاكم بأمره أنه بمقدوره أن يعرب عن حقيقة موقفه، 

"عملية السالم"، وعلى الواليات وأن ال بديل عن استمرار الرهان على أوسلو، وعلى ما يسمى 
مكانية الت يير في إسرائيل، وذلك بعد هندسة المجلس المركزي على المقاس المطلوب، إذ  المتحدة، وا 
ُضمَّ إليه في األغلب أفراد وشرائح جديدة ت ير طبيعته بشكل ملموس، وعمقت ذوبان المنظمة في 

 السلطة.
نية شاملة جديدة قادرة على إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة إن الركيزة األساسية للبديل بلورة رؤية وط

الوطنية، واالستعداد لدفع الثمن المطلوب لتحقيقها، وليس التذرع بعدم استعداد " فتح" أو "حماس" 
 منهما وال الرئيس وال القيادة المفترضة من المسؤولية. اً التي ال نعفي أي

وخاصة في  -، فال تستطيع "حماس" وال غيرها لوحدة فعالً إذا أراد الرئيس وقيادة منظمة التحرير ا
ذا وقفت ستفرض عليها الوحدة  -ظل الحصار والمأزق الشامل الذي تعيشه  أن تقف في وجهها، وا 

، ألن غالبية ساحقة سياسية وشعبية ستدعم أي مساٍع جدية لتحقيق الوحدة على أساس البرنامج اً قسر 
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عن المحاصصة والهيمنة والتفرد، وستُفرض في هذه الحالة إرادة  اً دالوطني وشراكة سياسية كاملة بعي
 الشعب على جماعات مصالح االنقسام.

المطلوب من المجلس المركزي المفوض بشكل غير قانوني وال معقول بصالحيات الوطني كاملة، 
سنوات  بعد انتفاء مصادر الشرعية بمرور اً أن يدرك بأن ال شرعية ألحد في ظل االنقسام، خصوص

طويلة على االنتخابات الرئاسية والتشريعية، وفي ظل غياب االنتخابات، تستمد الشرعية من الوفاق 
الوطني المبني على المقاومة والتمسك بالحقوق الوطنية، ومن اإلنجاز الذي ال يستطيع أحد أن 

أخطر من مرحلة ما يدعيه، بدليل أن القضية الفلسطينية تمر اآلن بواحدة من أخطر مراحلها، وربما 
 بعد النكبة.

وعلى أساس هذا اإلدراك بأن شرعية المجلس المركزي ناقصة، فعليه أن يمتنع عن اتخاذ خطوات 
، اً متمرد اً وتكرس االنقسام، مثل إعالن قطاع غزة إقليم اً جديدة من شأنها أن تزيد الموقف سوء

فعها، وحل المجلس التشريعي، ومواصلة اإلجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة وعدم ر 
والمصادقة على التجاوزات التي مورست في المجلس الوطني من خالل عدم انتخاب رئيس 
الصندوق القومي من المجلس الوطني مباشرة كما ينص النظام األساسي للمجلس، وعملية االنقالب 

 التي ظهرت عند توزيع دوائر منظمة التحرير.
 

 لتي بمقدور المجلس المركزي أن يتخذها:، من أهم القرارات اا  ختام
تكليف اللجنة التنفيذية بالدعوة إلى حوار وطني شامل ضمن مدة قصيرة يتفق عليها لبلورة رؤية 
وطنية شاملة قادرة على التصدي للتحديات والمخاطر والحقائق الجديدة، وأبرزها "صفقة ترامب"، 

 ة على األرض.وقانون القومية، وسياسية فرض الحقائق االحتاللي
تشكيل لجنة تحضيرية تضم مختلف ألوان الطيف للتحضير لعقد مجلس وطني جديد خالل مدة 

 قصيرة.
تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بإعادة هيكلة السلطة ووزاراتها وجهازها الوظيفي على أساس الكفاءة 

المؤسسات المنقسمة ومعالجة والخبرة واألولويات واالحتياجات والمصالح العليا الفلسطينية، وبتوحيد 
 عن الحزبية. اً آثار االنقسام، وا عادة بناء وتوحيد األجهزة األمنية على أسس مهنية بعيد

 توفير مقومات صمود الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه.
إعادة االعتبار لمؤسسة اللجنة التنفيذية ولمختلف المؤسسات الوطنية الفلسطينية التي أصبحت غائبة 

 يبة في ظل استشراء الهيمنة والتفرد والفردية، التي كرست تحولها إلى فريق وهيئة استشارية وم
 وليست قيادة عليا وهيئة ائتالفية وطنية.
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ما هو مطروح ليس من المتوقع أن يقوم به المجلس المركزي ألنه اختير ألغراض أخرى، ولكن ال 
تحقيق أي مطلب من المطالب المذكورة، بد من وضعه أمام مسؤولياته وعدم إضاعة أي فرصة ل

 وعمل كل ما يمكن لمنعه من اتخاذ ما من شأنه مفاقمة الوضع السيئ وجعله أسوأ.
على القضية الفلسطينية داخل المجلس  اً هنا أخاطب الجميع، وخاصة القوى والعناصر األكثر حرص

ن ي فر لكل عضو من أعضاء المركزي وخارجه بالقول إن الوقت من دم والتاريخ لن يرحم والشعب ل
المجلس ولمن هم خارجه إذا لم يقوموا بواجبهم بحماية القضية واألرض والشعب والمؤسسات بأقصى 

 ما يمكن القيام به، ولن ُيقبل من أحد أن يبرر تقاعسه وتنصله من المسؤولية.
 14/8/2018االستراتيجية، المركز الفلسطيني ألبحاث الّسياسات والّدراسات 

 
 غييرات داخل منظمة التحرير: هل بدأت المرحلة االنتقالية؟الت .41

 نائلة خليل
بدأت منذ مطلع الشهر الحالي ت ييرات سياسية داخلية فلسطينية على مستوى منظمة التحرير 
وتعيينات ومحاوالت إقصاء في عدد من المؤسسات الفلسطينية، وفيما مرَّ جزٌء منها بهدوء، ال يزال 

وتدور هذه التجاذبات في الوقت الذي يعتزم المجلس المركزي الفلسطيني االنعقاد  جزٌء آخُر يتفاعل.
في دورته التاسعة والعشرين تحت اسم "دورة الشهيدة رزان النجار واالنتقال من السلطة إلى الدولة" 
على مدار يومي غٍد األربعاء وبعد غٍد الخميس في ظل مقاطعة الجبهة الشعبية، وتهديد للجبهة 

يمقراطية بعدم المشاركة بعد اتهامها باالنتهازية والنفاق والكذب من قبل التلفزيون الرسمي الد
 الفلسطيني قبل يومين.

ورأى مراقبون من داخل المشهد السياسي الفلسطيني أن "المرحلة االنتقالية لما بعد الرئيس محمود 
لسطينية ما هي إال انعكاس لهذه عباس تتضح مالمحها كل يوم، والتجاذبات التي تشهدها الساحة الف

المرحلة، التي ُيراد لها أن تمر ليتم البناء عليها وتصبح أمرًا واقعًا". وحسب مراقبين فإن "الت ييرات 
التي حدثت وتحدث على مستوى دوائر منظمة التحرير، وهيئة شؤون األسرى والمحررين ونادي 

اًل عن تعيينات أخرى ال يمكن النظر إليها األسير، وأعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح، فض
 بمعزل عن ترتيب مرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس".

وعلى صعيد منظمة التحرير، لم ينتج عن نحو خمسة اجتماعات تداولية عقدتها اللجنة التنفيذية 
ار حول للمنظمة بقيادة أمين سر لجنتها صائب عريقات، إال مزيد من تفر د عباس، واستئثاره بالقر 

توزيع الدوائر. كما استأثر عباس بالدائرة السياسية التي لم يتم ذكرها ضمن الدوائر التي أعلن عن 
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توزيعها صائب عريقات في بيانه الصحافي في األول من الشهر الحالي، فضاًل عن استئثاره بدائرة 
 فلسطيني.شؤون الم تربين، وكانت المفاجأة استئثاره أيضًا بترؤس الصندوق القومي ال

وفي الوقت الذي رفض جميع من تم التواصل معهم من اللجنة التنفيذية للمنظمة التعليق على ما 
سبق سواء بالرفض المباشر للتعليق أو عدم الرد على االتصاالت، عبرت الجبهة الديمقراطية في 

 يسير خالد.بيانات متالحقة لها عن غضبها من سحب دائرة الم تربين من عضو لجنتها المركزية ت
وأكدت مصادر اشترطت عدم ذكر اسمها من اللجنة التنفيذية للمنظمة أن اجتماع اللجنة التنفيذية 

يوليو/تموز، "شهد مالسناٍت حادًة بين خالد وعباس، ما اضطر األخير لم ادرة الجلسة  28بتاريخ 
ًا من أعضاء اللجنة غاضبًا". وحسب المصادر فإن "أمين اللجنة عريقات قال لعباس إن هناك إجماع

التنفيذية على أن يكون خالد رئيسًا لدائرة الم تربين، لكن عباس رد غاضبًا )هذا الموضوع أنهيناه من 
زمان(. فرد عليه خالد )إحنا ما بنشت ل عندك، أن تقو ض الشراكة، وليس هكذا تكون الشراكة 

قراطية(، فأجابه خالد مستنكرًا )هل السياسية(. فقال عباس )لقد حولتم الدائرة لمكتب للجبهة الديم
 الجبهة الديمقراطية حزب صهيوني؟(. ما اضطر الرئيس عباس للخروج".

واالجتماع كان األول رسميًا للجنة التنفيذية برئاسة عباس بعد ثالثة أشهر من انعقاد المجلس 
رابع من مايو/أيار الوطني، والتوافق على اللجنة التنفيذية التي اجتمعت لدواٍع بروتوكولية في ال

 الماضي، أي بعد يوم واحد على انتهاء أعمال المجلس الوطني.
أما الصندوق القومي الفلسطيني، فهي المرة األولى التي يتم ترؤسه مباشرة من رئيس اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير، دون أن يخضع هذا األمر ألي نقاش داخل اللجنة التنفيذية خالل اجتماعاتها 

داولية. وقال المحلل خليل شاهين لت"العربي الجديد" إن "األمر مخالف للنظام األساسي، فللمرة الت
األولى يكون رئيس المنظمة هو رئيس الصندوق". وأضاف أن "ما يحدث أن الدوائر التي اسُتحدثت 

ة، ُتحو ل منظمة التحرير إلى صي ة أقرب إلى مؤسسة مجتمع مدني أو منظمة أهلية تابعة للسلط
وليست جهة تنفيذية تقود كفاح الشعب الفلسطيني. األمر اآلخر أن دوائر منظمة التحرير بصي تها 
الحالية تتماهى أكثر مع السلطة التنفيذية، وكل هذا يتم بشكل فردي، من دون عرض ذلك على 
 المجلس الوطني، وبالتالي أصبحت إعادة هندسة منظمة التحرير أكثر سهولة بعد قرار المجلس
الوطني بإحالة صالحياته إلى المجلس المركزي، وأصبح من السهل دعوة المجلس المركزي في ظل 
التركيبة القائمة لتمرير القرارات، ومن هذه القرارات إضافة عضوية جديدة للجنة التنفيذية لمنظمة 

 التحرير".
وأن هناك نقاشًا  ورج حت مصادر لت"العربي الجديد" أن "ترؤس عباس للصندوق القومي أمر مؤقت،

وتوجهًا جديًا إلسناد رئاسته لرئيس صندوق االستثمار محمد مصطفى، وهو أحد المقربين من عباس 
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في القرار االقتصادي والسياسي". وكان مصطفى ضمن الوفد الفلسطيني الذي ضم رئيس دائرة 
لواليات المتحدة المفاوضات صائب عريقات، ورئيس جهاز االستخبارات ماجد فرج، الذي توجه إلى ا
 .2017لاعداد لزيارة الرئيس عباس ولقاء الرئيس األمريكي دونالد ترامب في الثالث من مايو 

لى جانب استئثار عباس بالدوائر السابقة أو حصرها بالمقربين منه فتحاويًا، تم إل اء دائرة الشهداء  وا 
أصبحت وفقًا لتصريحات عريقات والجرحى واألسرى بعد التوافق عليها في االجتماعات السابقة، و 

ملفًا ملحقًا بأمين سر اللجنة التنفيذية، واستحداث دوائر جديدة مثل حقوق اإلنسان والمجتمع المدني 
والتنمية البشرية. وحسب المعلومات فإن هناك اقتراحًا بإل اء الدائرة العسكرية واألمنية، لكن تم 

 ائرة صالح رأفت على رفض االقتراح.العدول عن هذا االقتراح أمام إصرار رئيس الد
وعل ق رئيس دائرة حقوق اإلنسان والمجتمع المدني في اللجنة التنفيذية أحمد بيوض التميمي قائاًل 
لت"العربي الجديد"، إن "هذا غير صحيح، المنظمة لم تصبح مؤسسة مجتمع مدني، واستحداث الدوائر 

تناسب والظرف الذي نعيش". وكان التميمي قد الجديدة يدل على تطور في منظمة التحرير، بما ي
رفض تسلم دائرة الشهداء والجرحى واألسرى، والتي تم تحويلها إلى ملف يتبع أمين سر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، وحول ذلك قال إن "هذه دائرة عرضت علي  ورفضتها، فأنا أحب أن أعمل 

 يقارن فيها ما بين الحاضر والماضي". في الشيء الجديد، وال أحب أن أعمل في مؤسسة
وفيما أكد التميمي أن هناك دائرة باسم الشهداء والجرحى واألسرى ُألحقت بأمين سر اللجنة التنفيذية 
إلى أن ُيصار لها رئيس، أكدت تصريحات عريقات في بيانه حول توزيع دوائر المنظمة الذي نشر 

الي: "تقوم أمانة سر اللجنة التنفيذية بمتابعة ملفات على موقع وكالة األنباء الرسمية "وفا" بالت
 الشهداء واألسرى والجرحى مع الجهات المختصة".

تجاذبات ال تقل أهمية شهدها ملف األسرى، إذ تم ت إقالة رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين  
وثمانية آخرين،  عيسى قراقع بموجب مرسوم رئاسي، وتعيين لجنة إلدارة الهيئة برئاسة قدري أبو بكر

في ترتيب أشبه بترتيب مؤسسات المجتمع المدني، ورغم التزام قراقع بالصمت، بعد مقال ساخن ألمح 
فيه إلى أن إقالته أتت بسبب مساندته إلضراب األسرى، إال أن المالسنات الحادة بين عضوة 

للسطح حقيقة المجلس الثوري فدوى البرغوثي وعضو المجلس المركزي جبريل الرجوب، أخرجت 
 1500الخالفات التي ظلت تحفر عميقًا منذ انتهاء إضراب األسرى الذي قاده مروان البرغوثي ونحو 

 .2017مايو الماضي  27يومًا وانتهى يوم  41أسير في المعتقالت اإلسرائيلية لمدة 
د في وحسب مصادر في المجلس الثوري لت"العربي الجديد" فإن "اجتماع المجلس الثوري الذي عق

السابع من الشهر الحالي في رام هللا، شهد مالسنة حادة بين فدوى البرغوثي زوجة القيادي الفتحاوي 
مروان وعضو مركزية "فتح" جبريل الرجوب، فخرجت البرغوثي عن صمتها واتهمت الرجوب بأنه 
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 تآمر على إضراب األسرى". وحسب المصادر فإن "فدوى استُفزت عندما قال الرجوب )إضراب
 المساجين( رافضة المصطلح، وقالت له )أنت تآمرت على اإلضراب(".

وحسب ما وصل "العربي الجديد" من مصادر متطابقة فإن البرغوثي خاطبت الرجوب قائلة: "لقد 
قمت بتحريض الرئيس محمود عباس على اإلضراب، واإلضراب كان موجهًا ضد سلطات االحتالل 

دارة السجون وليس ضد أي طرف فلس ختم الحركة وا  طيني". وتابعت: "لقد تآمرتم على اإلضراب وفس 
األسيرة، وال داعي لتدخلك في السجون طالما هناك عضوا مركزية لفتح يمضيان سنوات عمرهما 
باالعتقال وهما كريم يونس ومروان البرغوثي، اللذان يعتبران مرجعية األسرى الفتحاويين، ال داعي 

جوب قائلة: "لقد وصفت اإلضراب باالنقالب وهذا غير صحيح، من لتدخلك". وواجهت البرغوثي الر 
ضرابهم ضد االحتالل". 1500قام باإلضراب هم   أسير من خيرة أبناء الشعب الفلسطيني وا 

وذكرت المصادر أنه "استمر الصراس بين الطرفين رغم محاوالت أعضاء الثوري التهدئة بينهما، 
، قائاًل لها )علي  الطالق ما قلت انقالب( و)راحت بيني ورفض الرجوب كل ما وجهته له البرغوثي

 وبينك قطيعة يا أم القسام(، قبل أن ت ادر البرغوثي القاعة وتستمر بالحديث من الممر".
ومنذ أشهر طويلة يرتبط اسم عضو مركزية "فتح" جبريل الرجوب بالت يرات التي تحدث في 

 1996ر المحرر اللواء قدري أبو بكر والذي عمل منذ مؤسسات األسرى، من إقالة قراقع وتعيين األسي
 في األمن الوقائي، إلى الض وط التي يواجهها نادي األسير. 2008وحتى 

وحسب المصادر فإنه تم تجميد موازنة نادي األسير منذ أبريل/نيسان الماضي، فضاًل عن تعرض 
من العام الماضي أي بعد انتهاء  النادي لض وط كبيرة وتجميد متقطع في موازنته منذ يونيو/حزيران

 اإلضراب.
وحسب ما وصل "العربي الجديد" فإن معلومات وصلت لعباس بأن "النادي يرفض التعاون مع 
مركزية فتح"، األمر الذي يبرر الض وط عليه للوصول إلى إعادة االنتخابات وت يير قيادته. ومن 

 هو الرجل األول لمروان البرغوثي. المعروف أن قدورة فارس الذي يدير النادي منذ سنوات،
ويوضح أحد قيادات "فتح" الذي اشترط عدم ذكر اسمه لت"العربي الجديد"، أن "المعركة على مؤسسات 
األسرى يجب فهمها من زاويتين، أواًل إضعاف مروان البرغوثي كمرشح محتمل ألي انتخابات رئاسية 

و المرجح، سيتم التوافق على الرئيس من داخل مقبلة، وثانيًا في حال لم تكن هناك انتخابات، وه
مركزية فتح. بالتالي المطلوب أن يكون هناك صوت موحد لألسرى عبر هذه المؤسسات يبايع 

 الرئيس العتيد وال يفتح أي مجال لوصول أصوات معارضة من داخل المعتقالت".
ية، مع تصريحه في الثامن في سياق التجاذبات واإلقصاء، تأتي عودة ناصر القدوة للمشهد مرة ثان

من الشهر الحالي أن "استقالته في طريقها لالنتهاء". وتأتي عودته بعد حديث عن تكليف عباس 
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لعضو مركزية "فتح" روحي فتوح بإدارة مؤسسة "ياسر عرفات" التي يترأسها القدوة. وتشير مصادر 
ية ترى في القدوة مرشحًا محتماًل لت"العربي الجديد" أن "عودة القدوة مرتبطة أيضًا بحسابات إقليم

للرئاسة يجب أن ال ي يب عن المشهد في هذه الفترة". وكان عباس قد أوكل إلى عضو مركزية "فتح" 
نبيل أبو ردينة مهام مفوضية اإلعالم والثقافة التي يديرها القدوة، وذلك بعد استقالة األخير التي 

 طني في الرابع من مايو الماضي.جاءت بعد يوم واحد من انتهاء جلسة المجلس الو 
 14/8/2018، العربي الجديد، لندن

 
 تظاهرة الفلسطينيين في تل أبيب: الدالالت والتأثيرات .42

 ماجد كيالي
( كان حدثًا في غاية األهمية، من الناحيتين التاريخية والسياسية. 11/8ما حصل يوم السبت )

والمثلث والنقب، أتوا إلى تل أبيب، للتظاهر عشرات األلوف من الفلسطينيين، من الجليل والساحل 
ضد قانون "القومية اليهودية"، الذي يجعل من فلسطين "أرض إسرائيل"، ويمنح لليهود فقط، من كل 
أنحاء العالم، الحق الحصري بتقرير المصير في "دولة إسرائيل"، علمًا أن إسرائيل تلك ليس لها 

افية. ومعلوم أن القانون المذكور )كنا تحدثنا عنه قبل دستور، وليس لها أي تعريف لحدودها الج ر 
من  48(، يستهدف الشعب الفلسطيني كله، فهو ليس فقط يخرج فلسطينيي 31/7أسبوعين، "الحياة"، 

نما هو، أيضًا، يسلب الفلسطينيين في الضفة وغزة حق تقرير المصير، ويحرم  دائرة المواطنة، وا 
دة إلى أرضهم التاريخية، وهي أمور قديمة من الناحية العملية، الالجئين الفلسطينيين من حق العو 

لكن الجديد فيها أن إسرائيل تريد أن تكرسها نظريًا أيضًا، في قوانين دستورية، باعتبارها أنها باتت 
في وضع يسمح لها بتشريعها صراحة، في ظل الظروف الفلسطينية واإلسرائيلية واإلقليمية والدولية 

 السائدة.
أن هذا القانون أدى إلى خلق تفاعالت أو ردود فعل، على أكثر من صعيد، يمكن مالحظة بيد 

 تأثيراتها ودالالتها في المجاالت اآلتية:
أواًل، بينما أطاح القانون المذكور، جملة وتفصياًل، كل خيارات التسوية، وضمن ذلك اتفاق أوسلو 

ن الفلسطيني عند حدود سلطة ذاتية على السكان، (، وبي ن أن إسرائيل إنما تتوخ ى إبقاء الكيا1993)
فقط، وتاليًا تكريس هيمنتها على كل فلسطين التاريخية، إال أن ذلك، من الناحية المقابلة، خلق رد ة 
ز إدراك الفلسطينيين ألنفسهم باعتبارهم شعبًا واحدًا، بقضية واحدة، ومصير  فعل مختلفة، إذ عز 

ولويات كل تجمع من تجمعاته والمكانة القانونية له، وذلك واحد، ب ض النظر عن خصوصيات وأ
بعد أن بات يظهر كأن الفلسطينيين أضحوا في مثابة "شعوب" متعددة، بقضايا مختلفة، وتاليًا لذلك 
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التطابق بين شعب فلسطين وأرض فلسطين وقضية فلسطين بعد  إلىفإن هذا الحدث أعاد االعتبار 
اإلسرائيلي، ال سيما  -عادالت السياسية المتعلقة بالصراع الفلسطيني أن تم فك  هذا الترابط في الم

 (.1967بعد إقامة كيان السلطة في األراضي المحتلة )
ثانيًا، أعاد هذا الحدث إمكان وجود قواسم مشتركة بين الفلسطينيين واليهود اإلسرائيليين المعادين 

أمر بالع األهمية في كفاح الفلسطينيين المرير للصهيونية، وإلسرائيل االستيطانية والعنصرية، وهذا 
والطويل، خصوصًا بحكم ضعف إمكاناتهم، وضعف اإلطار العربي المساند لهم، ال سيما أن 
نما يواجهون جيش هذه  الفلسطينيين ال يواجهون مجرد دولة استعمارية أو جيش لدولة استعمارية، وا 

رات مناهضة للعنصرية واالستيطان، وللفكرة الدولة ومجتمعها، لذا فإن العمل على بلورة تيا
الصهيونية، هو أمر على غاية في األهمية، في الكفاح ضد إسرائيل، وهو ما أثبتته تجربة النضال 
ضد العنصرية سواء في الواليات المتحدة األمريكية أو في جنوبي أفريقيا. وربما يفيد التنويه هنا 

ذكورة، على رغم أن أجندة كل واحدة منها تختلف عن بمشاركة منظمات يهودية في التظاهرة الم
األخرى، وضمن تلك المنظمات، حركة "السالم اآلن" و"أطباء من أجل حقوق اإلنسان" و"قوة 

 للعمال"، إضافة إلى أكاديميين ومثقفين وفنانين وصحافيين إسرائيليين.
جاءا ضمن حملة إسناد واسعة،  ثالثًا، حدث التظاهرة في تل أبيب، ورفع األعالم الفلسطينية فيها،

من الفلسطينيين في أماكن وجودهم كافة، تعبيرًا عن إسنادهم للجزء الباقي من شعبهم في أرضه 
التاريخية، وتعبيرًا عن نهوض الوطنية الفلسطينية، بعيدًا من الطائفية والمناطقية والفصائلية، وهو 

هه مئات المثقفين واألكاديميين والكتاب األمر الذي جرى تتويجه أو تمثله في النداء الذي وج
والفنانين الفلسطينيين، في أماكن وجودهم كافة في حيفا ويافا وعكا والناصرة والجليل والنقب، وفي 
الضفة وغزة، وفي بلدان اللجوء والشتات، و"الذي تضمن خمس نقاط، أوالها تتعلق بإسناد تظاهرة 

عضاء الكنيست إلى تعليق أعمالهم جماعيًا فيه. وثالثها، . وثانيتها، دعوة النواب العرب أ 11/8يوم 
تعزيز مكانة "لجنة المتابعة العليا" والعمل على إعادة بنائها وهيكلتها على أسس ديموقراطية 
واالنتخابات، وصواًل بحيث تصبح برلمانًا يحتضن ويدافع عن الحقوق الجماعية للفلسطينيين في 

اإلسرائيلية الديموقراطية والمعادية للصهيونية والعنصرية.  -يهودية الداخل، وكأداة عمل مع القوى ال
ورابعها، رفض ومقاومة أي محاولة إسرائيلية لسلب الهوية العربية، أو إزاحة الل ة العربية... وتأكيد 
حضور الل ة العربية في الحيز العام. وخامسها، المبادرة إلى إيجاد إطارات عمل مشتركة للشعب 

في أماكن وجوده كافة في فلسطين التاريخية وفي بلدان اللجوء والشتات، بعيدًا من  الفلسطيني
المناطقية والحزبية والفصائلية واأليديولوجية والطائفية... مع تأكيد التمسك بمنظمة التحرير ككيان 
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معنوي موحد وقائد لكفاح شعب فلسطين، على قاعدة إعادة بنائها على أسس وطنية وتمثيلية 
 وقراطية".وديم

وفقًا لهذه الدالالت، وب ض النظر عن المبال ة أو التقليل مما حدث، فإن ما جرى هو أمر مهم، 
وخطوة أولى، يفترض البناء عليها واستثمارها، لفتح أفق كفاحي وسياسي جديد للفلسطينيين، على 

 سيما أن ضوء مراجعة ونقد تجربة نصف قرن من الصراع مع إسرائيل، بما لها وما عليها، ال
المفاهيم واألدوات والبنى الفصائلية السابقة، لم تعد تنتج، أو تفيد شيئًا، في الظروف والمعطيات 

 السائدة.
في الحديث عن الحدث المذكور، أي تظاهرة تل أبيب، يمكن التكل م عن سلبيات عدة، أوالها، ضعف 

اإلسالمية، الحركة العربية للت يير، أبناء التوافق بين القوى الحزبية العربية )الجبهة، التجمع، الحركة 
البلد(، فثمة انقسام مؤسف على قضايا كثيرة، على رغم أنهم يواجهون عدوًا واحدًا، ومشكالت واحدة، 
إذ ما زالت المصالح الفصائلية، والعقليات األيديولوجية، والحساسيات الشخصية ت لب على المصلحة 

رية للض ط لفرض رؤى موحدة. ثانيًا، حتى اآلن ال يوجد العامة، وال توجد إطارات ض ط جماهي
بخصوص مكانة العضوية في الكنيست، تعليق أو تجميد  48توافق بين الطبقة السياسية لفلسطينيي 

أو إنهاء العضوية أو إبقاء العضوية، ما يضعف من قوة أو مكانة الثقل العربي في الض ط على 
دولي. ثالثًا، ثار جدل غير مفيد في شأن رفع علم فلسطين إسرائيل، وفضح صورتها على الصعيد ال

في التظاهرة، وهذا أمر ال معنى له، إذ من حق أي كان أن يرفع علمه، وعلم فلسطين هو رمز 
لشعب فلسطين، ولهويته الوطنية، والخضوع لالبتزاز اإلسرائيلي ال يفيد شيئًا، سوى في قبول 

فحتى القوى اليهودية المعادية للعنصرية والمؤمنة بالمساواة تدرك اإلمالءات أو الروايات اإلسرائيلية، 
ذلك، أو يفترض أن تدرك ذلك. وهذا ما قاله محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا، بتأكيده: "إن علم 
فلسطين هو علم الشعب الفلسطيني المظلوم. هو العلم الذي يحاولون من خالل قانون القومية إزالته 

ولكنه راية شعب فخور". وفي السياق نفسه، يقول د. أسعد غانم األستاذ في جامعة حيفا:  من التاريخ
"هذا علمنا ويجب أن يتعودوا عليه... إذا رفع بعض الشباب العلم يجب أن نرى بذلك تعبيرًا عن حق 
، أساسي... قبول الخطاب القومي اليهودي والدفاع عنه وحالة التنصل من العلم من بعض القيادات

خصوصًا بعض ممثلينا في الكنيست، يجب أن تنتهي... ارفعوا قاماتكم قلياًل!!!! شعبكم قوي 
ومعكم، فال تخذلوه". رابعًا، بدا واضحًا أنه ال يوجد يسار واحد، فثمة يسار صهيوني، يخشى على 

تيار إسرائيل من الفضيحة، ويسار يناهض العنصرية ألنها عنصرية وجريمة ضد اإلنسانية، وهذا ال
يفترض توسيع المشتركات معه، في النضال ضد إسرائيل االستعمارية واالستيطانية والعنصرية، يقول 
ألون مزراحي: "اليسار الصهيوني ليس غاضبًا من التمييز بل من تشويه صورة دولته. عندما يبكي 
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ن، بل هم ممثلو اليسار الصهيوني بسبب قوانين التمييز، فهم ال يبكون على مصير الفلسطينيي
يذرفون الدموع على تقليص مجال المناورة، الذي يمك نهم من دعم )بالصمت أو بالفعل( االبرتهايد، 
وفي الوقت نفسه يظلون يحظون بالهالة السائدة في المعسكر الديموقراطي. إذا كان هناك أصحاب 

هب وا للنضال ضمير ومحبون للحقيقة في أوساط الجمهور اليهودي في إسرائيل، يجب عليهم أن ي
ويعلنوا "نحن ال نستطيع العيش تحت نظام تمييزي. نحن ال نستطيع أن نخدمه، أو نتماهى معه، 
ليس ألنه يمس  بصورتنا، بل ألنه يمس  كرامتنا اإلنسانية والمبادي المقدسة لنا وببني البشر أمثالنا. 

اعة ورمي االمتيازات في من يريدون معارضة الفاشية في صورة ناجعة، يجب عليهم استجماع الشج
 (.12/8القمامة ورؤية الظلم الحقيقي والقسم ألنفسهم: إما المساواة أو ال شيء". )"هآرتس"، 

 14/8/2018، ، لندنالحياة
 

 قطاع غزة في سياق ترتيبات صفقة القرن .43
 بدوان علي  

تنياهو الدموية في في مسارات "صفقة القرن" المطبوخة أمريكيًا و"إسرائيليًا"؛ تأتي لعبة بنيامين ن
ضعافهم، وبالتالي وضعهم  قطاع غزة، فهي لعبة مزدوجة هدفها األول عزل الفلسطينيين بشكل عام وا 

 أمام خيارات قاسية للقبول بتت"صفقة القرن".
وهدفها الثاني إعادة استحضار قوة نتنياهو في المجتمع "اإلسرائيلي" بعد الهزات الفضائحية التي 

 ا تلقيه الرشا الكبرى والعموالت المالية في صفقة ال واصتين األلمانيتين.شملته وزوجته، ومنه
وبالفعل؛ أسفرت العمليات العسكرية "اإلسرائيلية" األخيرة في القطاع عن صعود سياسي جديد 
لنتنياهو وحزب الليكود في المجتمع "اإلسرائيلي" الصهيوني على أرض فلسطين التاريخية. فت"بالدم.. 

 " ينتعش غالة المتطرفين في دولة االحتالل.والدم وحده
 

 لعبة نتنياهو المكشوفة
جمهوَر اليمين الذي يكتسح المجتمع  -بمواقفه وأفعاله األخيرة-حقيقة األمر أن نتنياهو َدغَدَغ 

جراءات ملموسة على األرض إلشباع َنَهم وغرائز جمهور اليمين  "اإلسرائيلي"، ُمتخذًا عدة مواقف وا 
تطرف، وهي أشبه بال رائز البهيمية التي ُتؤشر لمديات عالية من النزعات الفاشية التي واليمين الم

 باتت ُمن رسة وسط الجمهور "اإلسرائيلي"؛ وذلك من خالل:
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 -وال يزال يرتكبها-أواًل؛ التصعيد العسكري األخير ضد القطاع الذي أعقب المجازر التي ارتكبها 
ميين، المطالبين بحق العودة في فعاليات مسيرات العودة، وفك جيش االحتالل بحق المتظاهرين السل

 .1967و 1948الحصار على طول السياج األمني شرقي القطاع الفاصل بين حدود عامْي 
ثانيًا؛ نقل رسائل التهديد للقطاع عبر قنواٍت ُمختلفٍة، فقد َنَقَل المبعوث الدولي نيكوالي مالدينوف 

ال  فإن "إسرائيل مؤخرًا إلى حركة حماس "تهديد ًا إسرائيليًا"، يقضي بطلب العودة إلى حالة الهدوء وا 
 ستشن حربا طاحنة على غزة".

وُأرِدَفت الرسالة بتهديدات من وزير األمن أفي دور ليبرمان، فحواها أنَّ "تكرار عمليات القنص على 
وقد أبَلَ ت حركة حماس الحدود أو اقتحام السياج، وكذلك إطالق البالونات؛ ستقابل برِد ُمشدد". 
على  -في الوقت نفسه-مالدينوف رفضها "الرسائل اإلسرائيلية"، مؤكدًة له حقها في الرد، ومشددة 

 أنها "ال تخشى الحرب".
ثالثًا؛ است الل االحتالل "اإلسرائيلي" فرصة واقع نقل السفارة األمريكية إلى القدس المحتلة، والت طية 

ه؛ من أجل رفع منسوب عمليات االستيطان في مناطق القدس، وحتى األمريكية الواسعة لسياسات
 توسيع المستعمرات المقامة في مناطق محيطة بالخليل ونابلس بالضفة ال ربية.

رابعًا؛ التحريض عبر الحملة الكبيرة التي شنها ويشنها نتنياهو وأركان اليمين على الحالة الفلسطينية 
فلسطينية محمود عباس، وهي حملة ما زالت متواصلة إلى عمومًا، وعلى شخص رئيس السلطة ال

اآلن، بل وتتصاعد معها كل يوم ل ة التحريض والطعن في السلطة وشرعيتها، واستعادة مقولة 
 "فقدان الشريك الفلسطيني".

اللعبة الجديدة/القديمة التي يحاول نتنياهو العزف على وترها؛ تتلخص في محاولة "إسرائيل" فصل 
داريًا وحتى سياسيًا، والتعاطي مع القطاع عبر قنواٍت إقليميٍة الضفة ال  ربية عن قطاع غزة ج رافيًا وا 

وبدوٍر خاص لمصر، وكأن القطاع حالة خاصة ال عالقة لها بالضفة ال ربية، وبالتالي يتم اإلمعان 
 .1967في تمزيق األرض والكيانية الوطنية الفلسطينية لألرض المحتلة عام 

لومات المتواترة من مصادرها المؤكدة إنَّ دولة االحتالل ُتريد ترتيبات معينة بالنسبة لقطاع وتقول المع
بالتعاون مع االدارة  1967تؤدي إلى تمزيق األرض المحتلة  -في إطار خطة "صفقة القرن"-غزة 

سيكون  األمريكية. إذ سُيطلب مليار دوالر أمريكي من الدول العربية إلعادة إعمار قطاع غزة، لكن
 هذا اإلعمار في شبه جزيرة سيناء بداًل من داخل قطاع غزة.

وكان موضوع جمع األموال في صلب المباحثات التي أجراها كبير مستشاري الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، ومبعوث الرئيس األمريكي الخاص لعملية التسوية في الشرق 

 ولتهما أوائل تموز/يوليو الماضي.األوسط جيبسون غرينبالت؛ في ج
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 ملف أسرى االحتالل
جميع القوى الفلسطينية رفضت مضمون المبادرة األمريكية الخاصة بشأن قطاع غزة، والتي تشكل 
في جوهرها الشق المتعلق بالقطاع من "صفقة القرن"؛ وذلك لقناعتها التامة بأنها تهدف للفصل التام 

حداث المزيد من التمزيق وتوسيع هوة االنقسام في الحالة الحقًا بين الضفة ال ربية وال قطاع، وا 
 الفلسطينية.

ونقلت مصادر عن السلطة الفلسطينية قولها إنَّها "لن تتعاون مع المبادرة األمريكية لجمع مساعدات 
مالية من دول عربية إلعادة بناء قطاع غزة، ألن هدف هذه الخطة هو الفصل التام بين قطاع غزة 

 فة ال ربية".والض
وقال مصدر آخر مقرب من فصائل اليسار الفلسطينية: "من الواضح لنا أن اإلدارة األمريكية تسعى 
إلى خطة تتماشى مع ما تم اقتراحه فعال، بأن تكون الدولة الفلسطينية هي قطاع غزة...، بينما 

ه الخطة فورا من جانبنا، سُتصبح الضفة ال ربية نوعًا من اإلدارة المدنية الموسعة، لقد تم رفض هذ
 على مثل هذا الُمخطط". -بأي شكٍل من األشكال-وهذه المرة لن يوافق العديد من الدول العربية 

وفي هذا المجال، ووفق مصادر فلسطينية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وغيرها من الفصائل 
ب من ُمعظم الدول العربية المعتدلة المنضوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية؛ فإنَّ ترامب "طل

أن ُتساند وتؤيد وتعمل على تسويٍة في قطاع  -وعلى رأسها السعودية واألردن ومصر واإلمارات-
 غزة، كمرحلة أولى في إطار خطة السالم المطروحة".

كتسوية في غزة التي هي جزء -وعلى حد قول تلك المصادر؛ فإنَّ "تنفيذ خطة السالم اإلقليمية 
يأتي في ضوء إصرار أطراف في السلطة الفلسطينية على عدم التعاون مع إدارة  -زي فيهامرك

الرئيس ترامب، رغم الض وط التي تمارسها على الفلسطينيين دول عربية معتدلة للنزول عن شجرة 
المقاطعة، التي أكدتها قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته األخيرة بشأن مساعي الوساطة 

 مريكية".األ
قبل تنفيذ أي مشروع بالنسبة للقطاع، -وفي هذا السياق؛ تشترط المؤسسة األمنية في دولة االحتالل 

 حلَّ مسألة أسرى الحرب والمفقودين. -وأي مبادرة لتحسين الوضع المدني في قطاع غزة
األشهر في -فمصادر حكومة نتنياهو تقول في تسريباتها المتواترة بأن "الجهاز األمني يعمل 

مع جهات دولية على عدة مسارات لتحسين الوضع اإلنساني في غزة، بحيث تتمحور  -األخيرة
الفكرة الرئيسية حول تقديم حزمة مساعدات إنسانية كبيرة في غضون بضعة أسابيع، ولكنها ستكون 

 مشروطة قطعيًا بحل قضية أسرى الحرب والمفقودين اإلسرائيليين الموجودين في غزة".
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وضح المبعوث األممي ل زة نيكوالي مالدينوف الذي توسط للتهدئة على جبهة القطاع أكثر من كما أ
خمسين مرة خالل األشهر األخيرة؛ أن الموقف "اإلسرائيلي" يساند فكرة تقديم حزمة كبيرة من 

 المساعدات اإلنسانية لسكان غزة مقابل حل قضية أسرى الحرب والمفقودين.
الذي يمكن أن يحصل عليه الفلسطينيون في القطاع، ويشمل ذلك تدابير  وقد حددت "إسرائيل" ما

اإلغاثة اإلنسانية؛ إذ تؤيد خطة منسق أعمال حكومة االحتالل تقديم تسهيالت لتوسيع نطاق الصيد 
دخال المواد ذات االستخدام المزدوج إلى قطاع غزة، وصواًل إلى خطتْي المبعوث  في بحر غزة، وا 

 ترامب. مالدينوف والرئيس
وخالصة القول هي أننا اآلن أمام الشق المتعلق بالقطاع في إطار ما بات ُيعرف بتت"صفقة القرن"، 
تلك الخطة التي لم تطرحها اإلدارة األمريكية حتى اآلن ُمتكاملة لتوجسها من أن طريقها إلى التنفيذ 

اسم في مصير تلك دونه عقبات ُكبرى، على رأسها موقف الشعب الفلسطيني، صاحب الرأي الح
 اللعبة التي ُيريد أصحابها اإلطاحة بحقوقه الوطنية والتاريخية على أرض وطنه فلسطين.
 13/8/2018، الجزيرة نت، الدوحة
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