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 .1شهيدان من القسام بقصف شمال غزة ..والكتائب تؤكد :االحتالل يختلق األكاذيب لتبرير عدوانه

غزة :استشهد ،صباح الثالثاء ،مقاومان من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" إثر

قصف مدفعي إسرائيلي استهدف موقعاً للكتائب شمال قطاع غزة .وزفت الكتائب في بيان لها،

المجاهدين :عبد الحافظ محمد عبد الحافظ السيالوي ،وأحمد عبد هللا جمعة مرجان من معسكر
جباليا واللذين ارتقيا في القصف اإلسرائيلي .وبثت كتائب القسام ،مقطع فيديو يك ّذب مزاعم إسرائيل

التي تقول إنها "استهدفت اثنين من عناصر الكتائب رداً على اطالقهما النار باتجاه دورية عسكرية
على حدود غزة" .وفي المقطع الذي بثته الكتائب ،مساء الثالثاء ،ظهر الشهيدان عبد الحافظ

السيالوي ،وأحمد مرجان قبل استهدافهما من إسرائيل أثناء المناورة ،وهما ينفذان الرماية (إطالق

النار) داخل الموقع .كما عرضت مشاهد للضيوف واألهالي الذين تابعوا المناورة التدريبية بجوار
الموقع المستهدف بقطاع غزة ،ثم لحظة استهداف برج اإلنزال الذي كان الشهيدان يعتليانه.

وفي وقت سابق ،نفت كتائب القسام تعرض الجيش اإلسرائيلي إلطالق نار ،قبيل حادث استشهاد
العنصرين المذكورين ،صباح الثالثاء .وقالت ،في بيان ،إنها تنظر "بخطورٍة ٍ
بالغة" ،إلى الحادث.
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وأضافت القسام ،في البيان التوضيحي ،إن "مناورة تدريبية انطلقت صباح الثالثاء ،في موقع يدعى
"عسقالن" ،شمالي غزة؛ بحضور عدد كبير من األهالي وقيادة حركة حماس ،وتخللها عدة انفجارات.

وقالت إن الشهيدين السيالوي ،ومرجان ،كانا "يعتليان برج إنزال وبحوزتهما قطعتي سالح من نوع
دراغنوف ،ويطلقان النار باتجاه ٍ
عدد من الشواخص داخل الموقع كجزٍء من سيناريو المشروع

التدريبي" .وتابعت أنه في تمام الساعة  40:10صباحاً ( 40:07توقيت غرينتش) قام العدو باستهداف
ٍ
ٍ
مدفعية ،مما أدى إلى ارتقاء مجاهدينا".
بقذيفة
برج اإلنزال

وكان الجيش اإلسرائيلي ،قد قال ،في بيان ،إنه قصف موقعا لحماس ،رداً على "تعرض قوة عسكرية
إلى إطالق نار من شمال قطاع غزة" .لكنه في وقت الحق الثالثاء ،اعترف بأن إطالق النار من

موقع الكتائب لم يكن يستهدف جنوده ،لكنه استدعى بالخطأ رداً إسرائيلياً مميتاً ،بحسب صحيفة
تايمز أوف إسرائيل .ونقل الموقع اإللكتروني للصحيفة عن قائد القيادة الجنوبية للجيش ،الميجور

جنرال هيرزي هاليفي ،قوله إن "إطالق النار من جانب هذين الناشطين لم يكن يستهدف جنودنا".

القدس العربي ،لندن2018/8/8 ،

الحق في تحديد مصير التفويض الممنوح لـ"األونروا"
 .2منظمة التحرير :اإلدارة األمريكية ال تمتلك
ّ
غزة :قال أحمد أبو هولي ،عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،إن اإلدارة األمريكية ال
كق فككي تحديككد مصككير التفككويض الممنككوح لوكالككة األونككروا مككن األمككم المتحككدة .وأضككاف أبككو
تمتلككا الحك ّ
هولي ،رئيس دائرة شؤون الالجئين فكي المنظمكة ،إن اتهامكات اإلدارة األمريكيكة لنونكروا بأنهكا أطالكت
عمككر قضككية الالجئككين ،تعتبككر اتهامككات "تضككليلية لخككداع األمككم المتحككدة وتمريككر مخططهككا إلنهككاء دور

وكالككة الغككوث ونقككل صككالحياتها إلككى حكومككات الككدول المضككيفة لالجئككين" .وجككدد المسككؤول الفلسككطيني
رفض منظمة التحرير لدعوة البيت األبيض إلى تغيير تفويض "األونروا".

ودانككت و ازرة الخارجيككة الفلسككطينية والمغتكربين ،أيضكاً ،مككا لنقككل عككن مسككؤول كبيككر فككي البيككت األبككيض،
حول المساعدات األمريكية المقدمة إلى األونروا ،والنتائج التي أدت إليها ،وحديثه عكن ضكرورة تغييكر

تفويضها.

القدس العربي ،لندن2018/8/8 ،

 .3الحكومة الفلسطينية تطالب حماس بإنهاء سيطرتها على قطاع غزة
رام هللا " -األيككام اإللكترونيككة" :جككددت الحكومككة الفلسككطينية ،خككالل جلسككتها األسككبوعية ،يككوم الثالثككاء

 ،2018/8/7دعوتها لحركة حماس بالعدول عن مواقفها الرافضة للوحدة ،وانهكاء سكيطرتها علكى قطكاع
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غزة ،وعدم مقايضة ثوابتنا الوطنية بالمساعدات اإلنسانية وعلى حساب وحدة شعبنا ووطننا ،وااللتكزام

بخطككة الكرئيس محمككود عبككاس بالتسككليم الكامككل والشككامل دون تجزئككة لكافككة المهمككات والصككالحيات فككي

قطككاع غكزة ،وتجنيككب شككعبنا المزيككد مككن ويككالت االنقسككام المريككر ،واكسككاب قضككيتنا الوطنيككة المزيككد مككن
المنعة والصالبة والقدرة على مجابهكة التحكديات ،والتركيكز علكى إنجكاز حقوقنكا الوطنيكة المشكروعة فكي

إنهاء االحتالل ،ونيل استقاللنا الوطني.

وح ك ّذرت الحكومككة مككن خطككورة التسككاوق مككع مككا يحككاا مككن م كؤامرات ومخططككات تهككدف إلككى تصككفية
القضية الفلسطينية ،وتقزيم المطالب الفلسطينية ،وحصرها في قضايا إنسانية ،مع تجاهل تام لحقوقنكا

الوطنية المشروعة التي يناضل شعبنا من أجلهكا .واسكتهجنت اسكتمرار محكاوالت التضكليل واالفتكراءات
المزعومة عكن المسكؤولية الحقيقيكة لمعانكاة شكعبنا فكي قطكاع غكزة ،واختكزال كافكة المشكاكل التكي يعانيهكا

قطاع غزة في مسكألة الرواتكب ،والتكرويج بفكرض عقوبكات علكى قطكاع غكزة ،والتكي تبكرن االحكتالل مكن
المسؤولية عن معاناة شعبنا في القطاع ...باإلضافة إلى تجاهكل الحكديث عكن االنقكالب األسكود الكذي

قامككت بككه حركككة حمككاس ،وفككرض سككيطرتها علككى قطككاع غ كزة ،ومككا تخللهككا مككن إج كراءات أثقلككت كاهككل
المواطن ،من فرض األتاوات تحت مسميات مختلفة من الرسوم والضرائب لصالح خزينتها.

وأكدت الحكومة في بيان صادر عنهكا ،تلقكت "األيكام اإللكترونيكة" نسكخة عنكه ،أن الحكومكة لكم تفكرض

أي عقوبككات علككى القطككاع ،وأن الخصككومات التككي يككتم التككرويج لهككا علككى أنهككا عقوبككات مفروضككة علككى

قطككاع غكزة هككي إجكراءات مؤقتككة ،وقككد بلك عككدد المككوظفين الككذين يتقاضككون  %50مككن ال ارتككب  15ألككف
موظككف مككدني ،و 20ألككف موظككف عسكككري ،جميككع حقككوقهم محفوظككة ،كمككا أن الحكومككة قامككت الشككهر

الماضككي بصككرف نحككو  96مليككون دوالر فككي قطككاع غكزة رغككم الع ارقيككل التككي يسككتمر االنقسككام بوضككعها

أمام الحكومة ،ودون تحويل أي إيرادات من القطاع إلى الخزينة العامة ،ورغم ما تعانيه الحكومة مكن
أزمة مالية ،وانخفاض الدعم الخارجي بنحو .%70

ورحبككت الحكومككة بكافككة الجهككود الراميككة لتحقيككق المصككالحة واعككادة اللحمككة بككين شككقي الككوطن ،وجككددت

شكرها العميق للدور المصري الهام إلتمام المصالحة وانجازها بشكل شامل وكامل.

األيام ،رام هللا2018/8/7 ،

 .4النائب أحمد الحاج علي :من يقف في وجه "صفقة القرن" ال يعاقب شعبه
قال النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي أحمد الحاج علي ،إنه بات من السذاجة تصكديق

السك ككلطة الفلسك ككطينية بأنهك ككا تقك ككف فك ككي وجك ككه "صك ككفقة القك ككرن" ،إذ إن مك ككن يقك ككف فك ككي وجههك ككا ال يعتقك ككل
المناضككلين ،وال يعاقككب شككعبه فككي غ كزة ،ويقطككع رواتككب أس كراه فككي السككجون .وأشككار الحككاج علككي فككي
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تص كريح صككحفي ،إلككى أن اضككطرار المعتقلككين السياسككيين فككي زنككازين السككلطة الفلسككطينية إلككى إعككالن
اإلضراب عن الطعام لنيل حريتهم وكرامتهم يمثل وصمة عار في جبين السلطة.

كق أنصككار
وأكككد أن ارتفككاع وتي كرة االعتقككاالت السياسككية فككي الضككفة الغربيككة مككن قبككل أجه كزة السككلطة بحك ّ
حركة حماس ،دليل على النية المبيتة لدى السلطة بإفشال أي تحرا حقيقي تجاه الوحدة الوطنية.

وأشككار إلككى أن المصككالحة تعنككي المشككاركة ،وهككذا األمككر غيككر وارد فككي قككاموس السككلطة التككي اعتككادت
علككى التفككرد والتسككلل فككي الق كرار ،ولككذلا هككي تسككعى لتخريككب جهككود الوحككدة عبككر مواصككلة االعتقككاالت

السياسية .ودعا الحاج علي السلطة إلى اإلفكراج الفكوري عكن جميكع المعتقلكين فكي زنازينهكا ،ووقكف مكا
أسماه "مهزلة" االعتقال التي تسعى لتفتيت النسيج االجتماعي الفلسطيني خدمة لالحتالل.

موقع حركة حماس2018/8/7 ،

" .5المركزي الفلسطيني" يبحث االنتقال من السلطة إلى الدولة ...ويدعو حماس للمشاركة

رام هللا :قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون ،إن المجلس المركزي سيجتمع منتصف

الشككهر الجككاري ،تحككت اسككم "دورة الشككهيدة رزان النجككار ،واالنتقككال مككن السككلطة إلككى الدولككة" ،مؤكككداً أن
جميع الدعوات وزعت على أعضاء المجلس بمن فكي ذلكا لعكدد مكن مسكؤولي حرككة حمكاس .وأوضكح

الزعنون أنه تم توجيه دعوات لك  10أشخاص من حركة حماس ،وهكم أعضكاء فكي المجلكس التشكريعي،
بانتظار رد إيجابي منهم.

وقككال عضككو اللجنككة التنفيذيككة لمنظمككة التحريككر أحمككد مجككدالني ،إن أهككم مخرجككات المجلككس المتوقعككة

ستكون ق اررات بشأن تحديد العالقة مع االحتالل .وأضاف" :المركزي سيقرر االنسحاب التدريجي من

كاف ككة االتفاق ككات الموقع ككة م ككع االح ككتالل ،بم ككا يش ككمل الش ككؤون المدني ككة والترتيب ككات األمني ككة المش ككتركة،

والمسار الثالث الذي يتعلق بالمجال االقتصادي بشقيه التجكاري والمكالي" .وأككد مجكدالني أنكه سكيجري
تقديم تقرير عن نتائج الحوار مع حركة حماس ،بهدف تحديد الخطوات الالحقة بتسلم حكومكة الوفكاق

كامل مسؤولياتها في القطاع ،أو أن تتحمل "سلطة االنقالب" المسؤوليات في قطاع غزة كافة.

الشرق األوسط ،لندن2018/8/8 ،

 .6القدس :مخابرات االحتالل تمنع نائب فلسطيني من السفر للردن
القككدس المحتلككة :منعككت مخككابرات االحككتالل اإلس كرائيلي ،عض كو المجلككس التش كريعي الفلسككطيني النائككب
عن مدينة القدس المحتلة ،وائل الحسيني؛ يوم اإلثنين  ،2018/8/6من السفر إلى األردن ،عبر معبر

"الك ارمككة" ،بحجككة "الحظككر األمنككي" .وقككال النائككب عككن مدينككة القككدس المحتلككة ،وائككل الحسككيني ،لوكالككة
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قككدس بككرس ،يككوم الثالث ككاء  ،2018/8/7إنككه كككان متوجه كاً ل ككنردن لحضككور حفككل زفككاف نجل ككهّ ،إال أن
عناصر من المخابرات اإلسكرائيلية منعتكه مكن السكفر فكي أثنكاء تواجكده علكى معبكر الك ارمكة أمكس .ونكوه

النائككب الفلسككطيني ،إلككى أن مخككابرات االحككتالل "أخضككعته" لتحقيككق ميككداني؛ "عبككارة عككن أسككئلة قصككيرة
تدور حول سبب السفر وفترة مكوثي في األردن".

وكالة قدس برس2018/8/7 ،

" .7األناضول" :توقعات بتهدئة لخمس سنوات ..فتح للمعابر وانشاء ميناء ومطار واطالق األسرى
اإلسرائيليين

نشرت وكالة األناضول للنباء ،2018/8/7 ،عن مراسليها من غزة سعد فرات وتورغوت ألب بويراز،

أن مسؤوال في حركة حماس قال إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق بين حركته واسرائيل في نهاية
مفاوضات التهدئة الجارية بينهما برعاية مصرية وقطرية وأممية.

وفي حديث لنناضول ،قال المسؤول ،فضل عدم كشف هويته ،إن المفاوضات الجارية بين الجانبين

ستختتم بحلول نهاية أغسطس  /آب الجاري .وأضاف أن "الطرفين سيختبران بعضهما" على مدار
األسبوعين المقبلين .وذكر أن مصر واألمم المتحدة تتوسطان من أجل المفاوضات ،وأن قطر وتركيا
تلعبان دو ار فعاال فيها.

وبحسب المسؤول ،فمن المتوقع أن يتمخض عن االتفاق المحتمل بين الطرفين ،فتح دائم لمعبر رفح

الواصل بين قطاع غزة المحاصر ومصر ،وتخفيف إسرائيل لحصارها الذي تفرضه على معبر كرم
أبو سالم المخصص الستيراد وتصدير البضائع التجارية من والى إسرائيل .سيتم كذلا في إطار

االتفاق ذاته "تأسيس ميناء ومطار في شبه جزيرة سيناء المصرية ،يستطيع سكان غزة استخدامهما".

كما سينص االتفاق المتوقع على التزام الجانبين بوقف إطالق النار لمدة  5أعوام ،واطالق الحركة

سراح  4إسرائيليين أسرى لديها ،وهم جنديان ومدنيان .وسيتوقف الفلسطينيون بموجب االتفاق عن
إرسال بالونات وطائرات ورقية حارقة من غزة باتجاه إسرائيل.

صباح ،أن "الحياة" علمت أن وفد
وجاء في الحياة ،لندن ،2018/8/8 ،عن مراسلها من غزة فتحي ّ
حركة "حماس" سيغادر قطاع غزة اليوم إلبالغ القيادة المصرية بموقف الحركة من المصالحة

الوطنية والتهدئة وصفقة تبادل األسرى مع إسرائيل ،في وقت ذكرت مصادر ديبلوماسية أن الحكومة
اإلسرائيلية وضعت شرطاً جديداً لتخفيف الحصار عن غزة وطالبت بمعلومات عن أسراها لدى

"حماس" .وأوضحت أن مصر نقلت الشرط اإلسرائيلي إلى "حماس" التي رفضته ،وطالبت بإطالق
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األسرى المحررين في صفقة "وفاء األحرار" (صفقة شاليت) ،في مقابل أي معلومات عن األسرى
اإلسرائيليين.

وعلى صعيد التهدئة ،كشفت مصادر قيادية فلسطينية مطلعة لك "الحياة" أن حماس ترفض الطرح

والشروط اإلسرائيلية ،وقالت إن وفد الحركة سيبل مصر الموافقة على تهدئة تعيد األوضاع في

القطاع إلى ما كانت عليه قبل سيطرتها عليه عام  .2007وأضافت أن الحركة ترفض التهدئة في

مقابل عودة األوضاع إلى ما قبل انطالق مسيرات العودة في  30آذار (مارس) الماضي ،أو وفقاً

التفاق التهدئة عام  2014الذي وضع حداً للعدوان اإلسرائيلي على القطاع.
وعن صفقة محتملة لتبادل األسرى بين "حماس" واسرائيل ،قالت المصادر إن مصر تؤيد تماماً

مطلب الحركة إطالق األسرى المحررين في إطار "صفقة شاليت" عام  ،2011قبل الشروع في أي
مفاوضات .وأكدت أن "حماس" ترفض اإلدالء بأي معلومات عن الجنود األربعة األسرى لديها قبل

إطالق نحو  65أسي اًر أعادت إسرائيل اعتقالهم.

 .8حماس :المقاومة لن تسمح لالحتالل بفرض سياسة قصف المواقع
قالت حركة حماس ،إنها تنظر بخطورة بالغة إلى تعمد استهداف االحتالل اإلسرائيلي موقعاً لكتائب
المجاهدين أحمد مرجان وعبد الحافظ السيالوي.
القسام شمال قطاع غزة ،والذي أدى إلى استشهاد
َ
وأكد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم في تصريح صحفي أن الحركة إذ تنعى هؤالء الشهداء
األبطال لتحمل االحتالل اإلسرائيلي تبعات كل هذا التصعيد .وشدد على أن المقاومة ال يمكن أن

تسلم لالحتالل بفرض سياسة قصف المواقع واستهداف المقاومين دون أن يدفع الثمن ،وأنها قادرة

على قض مضاجعه وجعله ال يعرف الهدوء.

موقع حركة حماس ،غزة2018/8/7 ،

" .9الجهاد" :جريمة االحتالل إمعان في االستخفاف بجهود تثبيت التهدئة
غزة :قالت حركة الجهاد :إن جريمة استهداف عناصر القسام شمال قطاع غزة ،إمعان في

االستخفاف بالجهود المبذولة لتثبيت وقف إطالق النار ،وتكشف عن هشاشة العروض المطروحة.
وأكدت الحركة ،في تصريح صحفي صادر عن مكتبها اإلعالمي ،مساء اليوم الثالثاء ،حق الشعب

وحملت
الفلسطيني في الدفاع عن نفسه والرد على الجريمة وكل الجرائم التي ارتكبها االحتاللّ .

الحركة االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الغادر.

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/8/7 ،
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 .10هنية :وفد حماس القادم من الخارج سيعود للقاهرة حامالً رؤيتنا في كل الملفات
التقت حركة حماس ظهر الثالثاء ،قادة الفصائل الفلسطينية والشخصيات المجتمعية من الوجهاء
والمخاتير في "لقاء الوحدة والعودة" على شرف وفد قيادة حركة حماس القادم من الخارج في فندق

المشتل غرب مدينة غزة .وفي كلمة له خالل اللقاء قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
إسماعيل هنية ،إن وفد حماس القيادي الذي وصل إلى غزة الخميس الماضي ،سيعود إلى العاصمة

تم طرحها للنقاش.
المصرية القاهرة حامالً رؤية الحركة لكل الملفات التي ّ
وذكر هنية أن المكتب السياسي لحماس ناقش خالل األيام الخمسة الماضية في اجتماعات متواصلة
وتصوراتها حول
كل التطورات المحيطة بالقضية الفلسطينية ،مضيفاً أن الوفد سيحمل رؤية الحركة
ّ
المصالحة وكسر الحصار ،والحديث عن التهدئة ،ومواجهة اعتداءات االحتالل ،واعادة بناء المشهد
تطرقت أيضاً للقرار
الفلسطيني على أسس قويةّ .
وبين هنية أن نقاشات المكتب السياسي لحماس ّ
األمريكي المتعّلق باالعتراف بالقدس عاصمة لالحتالل ،ونقل السفارة األمريكية إليها ،ومسيرات

العودة الكبرى ،وحصار قطاع غزة .ونوه إلى أن التحالفات اإلقليمية التي يجري بناؤها في المنطقة،
تهدف إلى جعل إسرائيل جزءا من المنطقة ،واعتبار المقاومة الفلسطينية إرهاباً .وكشف أن الحركة

اتخذت جملة من الق اررات خالل نقاشاتها ،مشدداً على أن قيادة حماس راعت في ق ارراتها بأن القضايا
أكد أن طبيعة المرحلة وشدة المؤامرة ال يمكن أن
ال تخص الحركة وحدها إنما هي قضايا وطنية .و ّ
يواجهها طرف وحده مهما كانت قوته ،لكن بصف فلسطيني موحد نستطيع أن نسقل أي مؤامرة.
موقع حركة حماس ،غزة2018/8/7 ،

 .11العاروري :المصالحة وكسر الحصار سببا تحرك المكتب السياسي لحركة حماس

أوضح نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري أن حراا أعضاء المكتب السياسي
األخير له سببان مركزيان ،هما المصالحة واستعادة الوحدة ،وكسر الحصار الظالم عن قطاع غزة.

وأكد العاروري في لقاء أعدته حماس مع قادة الفصائل الفلسطينية والشخصيات المجتمعية من

الوجهاء والمخاتير على شرف وفد قيادة حركة حماس القادم من الخارج في فندق المشتل غرب مدينة

غزة ،أن الحركة ستظل تبذل جهداً حقيقياً للوصول إلى المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية ،آمالً من
الكل الفلسطيني أن يسير في هذا االتجاه .وشدد على جدية حماس وادراكها بأن الوحدة الوطنية هي

السبيل الوحيد للتصدي لمؤامرات االحتالل ،وهي السبيل لتحقيق اإلنجازات ،مشي اًر إلى أن أي
ن
هباء منثو اًر .ونوه
أسلوب نضالي نتبناه جميعا يحقق إنجازات ،بينما ونحن متفرقو يضيع جهدنا ً
العاروري إلى أنه ال يمكن التنازل عن المصالحة واستعادة الوحدة وانهاء االنقسام واالتفاق على
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برنامج وطني موحد لمواجهة االحتالل والمخاطر المحيطة بالقضية الفلسطينية ،مبيناً أنها قضايا ال

توضع جانباً .وعلى صعيد حصار غزة ،أكد أن الحركة تبذل جهدها في المجاالت كافة ،ومع كل

األطراف ضمن المعادالت في المنطقة والمصالح والتقاطعات ،آملين أن ننجح في كسر الحصار

عن قطاع غزة .وحول مسيرات العودة وكسر الحصار ،أكد العاروري أنها تأتي لتعيد للعالم أن

لفلسطين مكاناً ال لينسى ،وأن حقوقنا ال تنسى ،بينما كان الصهاينة يحاولون إقناع أنفسهم بأن هذه
وعد تلا المسيرات من أسوأ كوابيس االحتالل ،وأنها تعيد تذكيرهم بأنهم لصوص على
البالد لهمّ .
هذه األرض ،وأنها ليست لهم.

وعما يسمى "صفقة القرن" قال :لسنا خائفين من تمرير صفقة ترمب ،لكن علينا أن نكون موحدين
في موقفنا بالتمسا بحقنا الكامل لشعب فلسطين بهذه القضية ،واالستعداد للدفاع عنها وعدم السماح

بتمرير أي مؤامرات على قضية فلسطين كائنا ما كانت.

موقع حركة حماس ،غزة2018/8/7 ،

 .12الفصائل بغزة تطالب بضرورة إسناد الجهود المصرية من أجل إنجاز ملف المصالحة
أكدت الفصائل الفلسطينية على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية على أسس ما تم االتفاق عليه عام

2011م وما تالها ،واعادة ترتيب البيت الفلسطيني وعلى رأسه منظمة التحرير ليكون جامعاً للكل

الفلسطيني .جاء ذلا خالل لقاء عقدته حركة حماس مع الفصائل والشخصيات االعتبارية بمدينة
غزة ،الثالثاء .وشكرت الفصائل جمهورية مصر على جهودها المبذولة من أجل تحقيق المصالحة

الفلسطينية ،مطالب ًة بضرورة إسناد هذه الجهود من أجل إنجاز ملف المصالحة.
وأكدت أن مسيرات العودة مستمرة كشكل نضالي وحدوي شعبي حتى تحقيق األهداف المنشودة
المتمثلة في رفع المعاناة والحصار عن شعبنا على طريق تحقيق األهداف االستراتيجية المتمثلة في

العودة ،داعي ًة لتوسيع رقعتها لتشمل الضفة والخارج .وأوضحت الفصائل الفلسطينية أن مسيرات
العودة خيار شعبي ،وليس خيا ار بديال عن البندقية ،مبين ًة أنها ستسير في مسارين ،المسار الشعبي
مع تمسكها بخيار البندقية الذي يحمي هذه المسيرات ويرد على الخروقات اإلسرائيلية.

موقع حركة حماس ،غزة2018/8/7 ،

 .13وفد من "الجهاد" يبحث مع مستشار بوتين التهدئة
موسكو -األناضول :بحث وفد من حركة "الجهاد اإلسالمي"  ،يوم الثالثاء ،مع ميخائيل بوغنداف،

مستشار الرئيس الروسي فيالديمر بوتين لشؤون الشرق األوسل والدول اإلفريقية ،تطورات القضية
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الفلسطينية ،والسيما التهدئة مع االحتالل .ووصل الوفد إلى موسكو ،أمس ،برئاسة نائب األمين العام
للحركة ،زياد النخالة ،في زيارة رسمية .وأكد الوفد "أهمية إنجاز المصالحة الفلسطينية واعادة بناء
منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وسياسية ،كمدخل الستعادة الوحدة ومواجهة

التهديدات التي تواجه شعبنا الفلسطيني".

وذكر بيان حركة الجهاد أن "الوفد كما شرح "دور المقاومة الفلسطينية في الدفاع عن الشعب

الفلسطيني والتصدي لإلرهاب اإلسرائيلي" .كما استعرض "المشاريع التي تلطرح لتصفية القضية
الفلسطينية ،وفي مقدمتها ما تلعرف بكصفقة القرن التي يجري تطبيقها على أرض الواقع وأهمية

التصدي لها".

فلسطين أون الين2018/8/7 ،

 .14دودين :ال يجوز قطعاً التالعب في قضية األسرى ورواتبهم

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى دودين ،إننا سنقدم دماءنا وكل ما نملا من أجل

حرية األسرى .وأضاف خالل مشاركته في اعتصام لذوي األسرى بمدينة غزة أنه ال يجوز قطعاً
التالعب في قضية األسرى ورواتبهم.
وأوضح أن قطع رواتب األسرى يتنافى مع المسؤولية األخالقية والوطنية ،مشدداً على أن حق
المقال عيسى قراقع وكل من يحمل هم األسرى،
األسرى مقدس ال يجوز انتهاكه .ووجه التحية للوزير ل
مناشداً المجلس التشريعي وكل المؤسسات أن يحملوا هم األسرى.
موقع حركة حماس ،غزة2018/8/7 ،

 .15الرجوب ينفي قبول مركزية فتح استقالة القدوة

رام هللا  -وفا :نفى أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب ،أن يكون هناا قرار
بقبول استقالة الدكتور ناصر القدوة من عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح ،مؤكدا أنه ما زال يتمتع

بعضويته التي اكتسبها من خالل مسيرته الشخصية ومسارها التنظيمي.

وأوضح الرجوب في حديث لك"وفا" بأن موضوع استقالة الدكتور القدوة في المراحل األخيرة لعودته

لممارسة دوره القيادي في الحركة ولجنتها المركزية صاحبة الحق والوالية لقيادة الحركة ومؤسساتها
وأجهزتها وأطرها.
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 .16الحكومة اإلسرائيلية :بند االستيطان بـ"قانون القومية" فوق دستوري
بالل ضاهر :أوضحت الحكومة اإلسرائيلية من خالل وثيقة قدمتها إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية
يوم الثالثاء ،تأثير "قانون القومية" على االستيطان في الضفة الغربية ،وتعتبر أن البند السابع في

سيسنه الكنيست .ويأتي
سنه أو
ّ
هذا القانون ،حول االستيطان اليهودي ،فوق أي قانون دستوري ّ

موقف الحكومة هذا باالرتباط مع قانون يهدف إلى تبييض البؤر االستيطانية العشوائية والبناء في

المستوطنات من دون مصادقة الحكومة اإلسرائيلية ،الذي يطلق عليه اسم "قانون التسوية".

وذكرت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية ،يوم الثالثاء ،أن الحكومة اإلسرائيلية ستقدم إلى المحكمة العليا

وثيقة ترد فيها على التماسات ضد "قانون التسوية" ،وتدعي فيه أنه "بإمكان إسرائيل تمرير قوانين

تكون سارية أيضا في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)" .وادعت هذه الوثيقة أنه "ال

توجد قيود تمنع الكنيست من تمرير قوانين خارج السيادة (اإلسرائيلية) وتكون سارية في أي مكان في

العالم .وينبغي اختبار قانون التسوية على ضوء قوانين أساس".

وأضافت وثيقة الحكومة اإلسرائيلية أن "قوانين الكنيست تتغلب على أي معيار للقانون الدولي ،ولذلا
ال ينبغي االستئناف على صالحية الكنيست لسن قوانين في منطقة يهودا والسامرة ،وذلا ألن

القاعدة األساسية للقانون الدولي هي أن هذه الخوة مسموح بها ،إال إذا تم منعها بصورة واضحة وال
لبس فيها" .وتعتبر إسرائيل أنه بفرض قوانينها على األ ارضي المحتلة عام  ،1967فإنها تضم هذه

المناطق إلى سيادتها ،مثلما فعلت في القدس المحتلة وهضبة الجوالن المحتلة ،لكن العالم بغالبيته ال

يعترف بهذه الممارسات.

وقالت اإلذاعة إن الحكومة اإلسرائيلية تدرس مطالبة قضاة المحكمة العليا بتقديم ادعاء آخر يتطرق

سنه الكنيست كقانون أساس دستوري ،الشهر
بصورة واضحة إلى تأثير "قانون القومية" ،الذي ّ

الماضي ،على "قانون التسوية" وعلى المطالبة بإلغائه بواسطة االلتماسات المقدمة للمحكمة.

ونقلت اإلذاعة عن مصدر قانوني رفيع في الحكومة اإلسرائيلية قوله إن البند السابع في "قانون

القومية" ،الذي يشدد على تشجيع االستيطان اليهودي" ،وضع قيمة االستيطان بمكانة فوق دستورية".

عرب 2018/8/7 ،48

" .17إسرائيل" ترفض رفعاً كامالً للحصار عن غزة مقابل هدنة
رام هللا  -محمد يونس :كشفت مصادر ديبلوماسية غربية لك"الحياة" أن الحكومة اإلسرائيلية أبلغت
وسطاء بموافقتها على رفع جزئي للحصار عن قطاع غزة في مقابل هدنة مع حركة "حماس" التي
رفضت ذلا ،وطالبت بعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل سيطرتها على قطاع غزة عام .2007

التاريخ :األربعاء 2018/8/8

العدد4710 :

ص

13

وأوضحت المصادر أن إسرائيل طالبت بأن تبدأ الهدنة بوقف مسيرات الحدود واطالق الطائرات
الورقية والبالونات الحارقة ،واطالق سراح اإلسرائيليين المحتجزين لدى "حماس" في غزة ،مشيرة إلى

أن الحركة أصرت على رفع الحصار واعادة األمور إلى ما كانت عليه قبل عام .2007

الحياة ،لندن2018/8/7 ،

 .18نتنياهو :االتحاد األوروبي سيوقف تمويل مجلس الدفاع عن الحريات
هاشم حمدان :أعلن مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامين نتنياهو ،يوم الثالثاء ،أنه في أعقاب

جهوده ،فإن االتحاد األوروبي سيوقف تمويل "مجلس الدفاع عن الحريات" ،الذي أطلقه مركز "إعالم"
في أيار/مايو من العام الماضي ،بدعم وتشجيع من االتحاد األوروبي.

ويتشكل "مجلس الدفاع عن الحريات" ،الذي تديره خلود مصالحة ،من جمعيات ومؤسسات المجتمع

المدني ،إضافة إلى عدد من الشخصيات االعتبارية المعروفة جماهيريا وقضائيا.

وبحسب مركز "إعالم" ،فإن تشكيل المجلس جاء نتيجة نهج الحكومة اإلسرائيلية اليمينية الذي أدى

ِ
خفض سقف العمل السياسي واالجتماعي وتقليص هوامش الحريات المتاحة من خالل فرض
إلى

سياسات وأوامر قمعية وتشريع عدد من األنظمة والقوانين التي تمس بحقوق اإلنسان بشكل عام
ق
اء الفردية أو الجماعية.
وحقو األقلية الفلسطينية بشكل خاص ،سو ً
ويضم المجلس نحو عشرين منظمة مجتمع مدني عربية ويهودية ،بينها "بتسيليم" و"مركز عدالة"

و"جمعية حقوق المواطن" و"مركز التخطيل البديل" و"وجمعية الجليل" و"كيان" و"نكسر الصمت"
و"غيشاه/مسلا" ،وغيرها.

عرب 2018/8/7 ،48

 .19المتابعة والمشتركة والقطرية تلتمس ضد "قانون القومية"

قاسم بكري :قدمت كل من لجنة المتابعة العليا ،القائمة المشتركة ،اللجنة القطرية لرؤساء السلطات

التماسا للمحكمة العليا ضد "قانون أساس-
المحلية العربية ومركز "عدالة" ،صباح يوم الثالثاء،
ً
القومية".
أن "على المحكمة العليا التدخل وابطال قانون
وجاء في االلتماس الذي يقع ضمن نحو  60صفحةّ ،
األساس ،كونه قانون عنصري ويمس بشكل كبير بحقوق اإلنسان ،ومخالف للمواثيق الدولية ،خاصة
تلا التي تنص على منع التشريعات التي تؤدي إلى نظام عنصري .كذلا ،وعلى خالف ما جاء في

إعالن األمم المتحدة ،يلغي قانون القومية حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ،وبفرضه على
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القدس المحتلة والجوالن السوري يخالف القانون الدولي اإلنساني الذي يسري مفعوله في األراضي
المحتلة".

وبحث االلتماس ،الذي قدمه المحامون حسن جبارين ،سهاد بشارة ،ميسانة موراني ،فادي خوري
وسوسن زهر ،دساتير الدول المختلفة حول العالم ،ويتطرق للتجارب التاريخية للعديد من الدول،
وبناء عليه ،أشار االلتماس إلى أنه "ال يوجد اليوم في دستور أي دولة حول العالم بند يقتصر الدولة
ونظام الحكم على مجموعة إثنية واحدة ،وينص على أن الدولة هي حصريا لمجموعة إثنية واحدة".

وحول الحقوق الجماعية ومكانة اللغة العربية ،قال الملتمسون إن "قانون القومية ،وبشكل مخالف

للقانون الدولي ،ال يعترف بأي حق جماعي للعرب كأقلية قومية ،مقابل االعتراف بعدد كبير من

الحقوق الجماعية الحصرية لليهود ،كما لو أن اليهود أقلية في الدولة ويحتاجون لحماية خاصة.
باإلضافة لذلا ،فإن هذا القانون ينتقص من مكانة اللغة العربية كلغة رسمية ،وبالتالي يسعى إلى

أن اللغة العربية لن تكون لغة رسمية في البالد".
اإلعالن ألول مرة ّ
وحول البند  7من "قانون القومية" ،أشار الملتمسون إلى أن "دولة إسرائيل تحولت بعد سن قانون
القومية بشكل رسمي لجسم صهيوني ينافس صندوق أراضي إسرائيل ،إذ تعلن بشكل واضح في
دستورها أنها موجودة فقل لخدمة مصالح اليهود" .وبناء على ذلا عليها إقصاء العرب "من أجل
تطوير وتشجيع االستيطان اليهودي" .ويعتبر هذا البند أن "المواطنين العرب في الحيز العام هم

"اآلخر" ،ولذلا سيتم التمييز ضدهم في عدة مجاالت ،مثل األرض والمسكن والميزانيات والهبات
المادية والتخطيل".

ويؤكد الملتمسون على أنه "ال يوجد اليوم أي دستور في العالم ينص على أن الدولة ستعمل على
تعزيز مصالح المجموعة القوية ،خاصة إذا كان األمر يتعلق بالموارد العامة مثل األراضي".

عرب 2018/8/7 ،48

" .20شاكيد تحذر "المحكمة العليا اإلسرائيلية" من إلغاء "قانون القومية"
بالل ضاهر :هددت وزيرة القضاء اإلسرائيلية ،أييليت شاكيد ،أول من أمس األحد ،بأنه في حال

قررت المحكمة العليا اإلسرائيلية إلغاء "قانون القومية" العنصري والمعادي للديمقراطية ،إثر تقديم
التماسات تطالب بإلغائه ،فإن "خطوة كهذه هي هزة أرضية ،وهذه ستكون حربا بين السلطات" في

إشارة إلى السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.

واعتبرت شاكيد ،التي كانت تتحدث إلى إذاعة الجيش اإلسرائيلي ،أنه ال توجد صالحية لدى

المحكمة العليا بإلغاء قوانين ،مضيفة أن "قضاة المحكمة العليا هم أشخاص جديون ومهنيون جدا.
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تعرف وتضع القوانين األساس .وهم (القضاة) عليهم
والكنيست هي الجمعية المؤسسة ،وهي التي ّ
تفسير القوانين وفقا لقوانين أساس وال أعتقد أنه ستكون هناا أغلبية في المحكمة العليا تقرر القيام

بأمر كهذا" .وقالت شاكيد ،في ردها على سؤال حول إمكانية إلغاء المحكمة للقانون ،إنه "آمل جدا
أال يحدث هذا ،وأنا مؤمنة أنه لن يحدث .وبخصوص هذا القانون بشكل عيني ،فإنه ليس مكتوبا فيه

أي شيء ثوري .إنه يتحدث عن قيم قامت الدولة على أساسها ،قيم االستيطان ،الهجرة (إلسرائيل)،
هوية قومية .هذه قيم يوجد إجماع عليها".

وأثارت تهديدات شاكيد حول "حرب بين السلطات" ضجة ،ورد عليها رئيس الحكومة اإلسرائيلية

األسبق ،ايهود باراا ،بمنشور على صفحته في "فيسبوا" ،أمس االثنين ،قال فيه إنه إذا تطلب إلغاء

القانون "حربا" فإنه "ينبغي التوجه إليها برأس مرفوع والمطالبة بأن ليسن مكانه وثيقة االستقالل كقانون
أساس مؤسس إلسرائيل" .وطالب باراا قضاة المحكمة العليا بإلغاء "قانون القومية" ،ألنه "على الرغم
مجملة لكن أهدافه هي تقويض قدرة المحكمة العليا على العمل بروح وثيقة
من كونه مغلف بلغة ّ
االستقالل والتمهيد لتشريعات الحقة لقوانين العرق واألبرتهايد والترانسفير" بحق الفلسطينيين .وتابع

أن "قانون االلتفاف على وثيقة االستقالل يخدم أشد أعداء إسرائيل والمعادين للسامية و BDSوالذين
يطالبون بإحضار قادة الحكومة والجيش اإلسرائيلي إلى الهاي" ،أي المحكمة الجنائية الدولية.

وردت شاكيد على باراا بالقول ،في تصريحات إذاعية ،إنه "ينبغي إعطاء ايهود باراا درسا

بالديمقراطية .هذا منشور صادر عن جبان ،واذا أراد تغيير القانون فليحقق لمنتخبيه أغلبية في

الكنيست .وألنه يعلم أنه ليس قاد ار على ذلا فإنه يجري نحو باب المحكمة العليا .وهذا عمل جبان".

عرب 2018/8/7 ،48

" .21إسرائيل" تتهم أوروبا باإلفالس لدعمها إيران

(د.ب.أ) :اتهم وزير إسرائيلي أمس ،االتحاد األوروبي بك"اإلفالس األخالقي" ،لدعمه االتفاق النووي

مع إيران ومساندته للشركات التي تتخذ من دول االتحاد األوروبي مق ار لها من أجل المضي في

تعامالتها مع إيران ،رغم العقوبات األمريكية التي دخلت حيز التنفيذ في ساعة مبكرة من صباح
أمس الثالثاء.

وقال ما يسمى وزير األمن العام "اإلسرائيلي" جلعاد إردان" :ما نراه من االتحاد األوروبي هو أنه بدل

أن يروا فرصة من أجل اتفاق أفضل مع إيران ،فإنهم يواصلون عنادهم ودعم النظام اإليراني
اإلرهابي الظالمي" .واعتبر أن هذا "يوضح لنا مدى اإلفالس األخالقي لالتحاد األوروبي".

الخليج ،الشارقة2018/8/8 ،
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 .22متطرفون إسرائيليون يطالبون بطرد الدروز من الجيش لرفضهم "قانون القومية"

تل أبيب :مع استمرار المعركة السياسية والشعبية والقضائية ضد قانون القومية اليهودية العنصري
في إسرائيل ،وما تواجهه الحكومة اإلسرائيلية من ضغوط بسببها ،يدير اليمين اليهودي المتطرف،

حملة واسعة ضد القيادات الدينية والشعبية للطائفة العربية الدرزية.

وصرح أحد كبار رجال الدين اليهود ،بأن الدروز ما هم إال ضيوف في أرض اليهود .وقال مسؤول

ديني آخر ،إنه يفضل رؤية الجيش اإلسرائيلي من دون دروز.

وقال الحاخام األكبر لمدينة صفد ،شموئيل الياهو ،إن حملة االحتجاج التي يقيمها الدروز ضد

قانون القومية ،هي نشاط استفزازي في غير محله .فهم ال يفهمون أنه ال مكان إلسرائيل كدولة إذا لم
تكن معرفة كدولة يهودية ،فهذه هي أوامر التوراة .وأضاف" :أنا أحترم الدروز ودوهم ومكانتهم ،لكن

عليهم أن يعرفوا أنهم هنا ضيوف ال أكثر .هم ضيوف أعزاء وحلفاء وشركاء ،ولكن فقل عند سيد

البيت اليهودي".

وقال قائد أحد التيارات الدينية الصهيونية المتطرفة ،د .حجاي بن أرتسي ،إن الدروز ال يكشفون

حقيقة أهدافهم في هذه الحملة .إنهم في الحقيقة ينزعجون من البند الذي يعطي اليهود وحدهم حق

العودة والمواطنة في أرض إسرائيل .إنهم يريدون أن يصبح هذا الحق لهم أيضا ،حتى يستوعبوا في

إسرائيل أهلهم الدروز السوريين الذين يتعرضون لالضطهاد والتمييز من أبناء السنة .وهذا أمر خطير
يجب منعه تماما .واذا كانوا يريدون هذا الحق ثمنا لخدمتهم في الجيش اإلسرائيلي ،فإنني ال أريدهم

في الجيش ،وليتركوه ويريحونا".

الشرق األوسط ،لندن2018/8/8 ،

 .23الجيش اإلسرائيلي يعترف بقتله عنصرين من كتائب القسام بالخطأ

القدس  -سعيد عموري  -األناضول :اعترف الجيش اإلسرائيلي بأن إطالق النار من موقع لحركة
المقاومة اإلسالمية (حماس) في قطاع غزة اليوم الثالثاء لم يكن يستهدف جنوده ،لكنه استدعى

بالخطأ ردا إسرائيليا مميتا ،بحسب صحيفة إسرائيلية.

ونقل الموقع اإللكتروني لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن قائد القيادة الجنوبية للجيش ،الميجور

جنرال هيرزي هاليفي قوله ،إن "إطالق النار من جانب هذين الناشطين لم يكن يستهدف جنودنا".

وأضافت الصحيفة أن الجيش بعث رسائل إلى "حماس" عبر مصر يعترف فيها بالخطأ.

وكالة االناضول للنباء2018/8/7 ،

التاريخ :األربعاء 2018/8/8

العدد4710 :

ص

17

 .24العليا اإلسرائيلية تمدد "قانون التجنيد" لثالثة شهور

هاشم حمدان :مددت المحكمة العليا اإلسرائيلية ،يوم الثالثاء ،سريان مفعول "قانون التجنيد" الحالي

مدة ثال ثة شهور ،وذلا بعد أن طلبت النيابة تمديده لسبعة شهور ،أي إلى حين تنتهي الدورة الشتوية

للكنيست في نيسان/إبريل  ،2019إلتاحة المجال أمام الكنيست لسن قانون تجنيد جديد.

وبحسب القرار الجديد ،فإن سريان مفعول القانون الحالي ،الذي كان يفترض أن ينتهي في

أيلول/سبتمبر ،سيمدد حتى الثاني من كانون األول /سبتمبر.

عرب 2018/8/8 ،48

 .25صحيفة "ذي ماركر" تسلط الضوء على المصالح اإلسرائيلية االقتصادية في باب المندب
كشفت صحيفة "ذي ماركر" االقتصادية أن أسباباً عدة دفعت رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو

األسبوع الماضي ،بإطالق تهديدات بأن إسرائيل ستنضم إلى تحالف دولي ضد إيران ،من ضمنها

تمر عبر باب المندب .وبهذه الطريق تختصر السفن
الحفاظ على مصالحها االقتصادية التي ّ
مسافات أطول بكثير ...ما يعني توفي اًر كبي اًر في تكاليف النقل ،بما في ذلا نقل النفل .ولفتت
لشن إسرائيل حرب عام  ،1967كان إغالق مضائق تيران
الصحيفة إلى أن أحد األسباب الرئيسية ّ
التي تقع شرقي شرم الشيخ في جنوب شبه جزيرة سيناء .وتخشى إسرائيل أيضاً من فقدان قدرة ردعها

المس بالتجارة مع الشرق األقصى ،وخاصة الصين.
ومن ّ
أن إلسرائيل مصلحة استراتيجية باالنضمام إلى تحالف دولي ضد إيران
إلى ذلا ،أضافت الصحيفة ّ
من أجل الدفاع عن مصر والسعودية ،وفي حال انضمامها إلى تحالف كهذا ،فإن ذلا سيعزز

مكانتها الجيوسياسية في الشرق األوسل ،وتمتين عالقاتها مع هاتين الدولتين العربيتين ودول أخرى
في الخليج متنازعة مع إيران.

إن إلسرائيل مصلحة اقتصادية عليا في منع إغالق مضيق باب المندب،
وتابعت الصحيفة قائلة ّ
لجهة أن حجم وارداتها وصادراتها عبر باب المندب بلغت  15.3مليار دوالر في عام  .2017ومن

تمر من باب المندب ،األمر
شأن إغالق المضيق أن يرفع تكلفة بوليصات التأمين على السفن التي ّ
الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البضائع المستوردة .وتتخوف تل أبيب من أن في حال إغالق إيران

للمضائق ،فإن استيرادها للبضائع من الشرق األقصى سيتعرض ألضرار جسيمة ،وقد يؤدي إلى
نشوب حرب .في المقابل ،رأت الصحيفة أن احتمال تدهور الوضع بهذا المستوى ضئيل ،وعزت
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أن إيران بحاجة إلى استثمارات أجنبية وليس لديها مصلحة اآلن باشتعال الوضع بشكل قد
ذلا إلى ّ
يخرج عن سيطرتها ويوسع الجبهة الغربية ضدها.

في البعد التجاري ،تبل نسبة التجارة البحرية اإلسرائيلية عبر مضيق باب المندب  ،%12من مجمل

التبادل التجاري إلسرائيل الذي بل العام الماضي ( 130 )2017مليار دوالر .وتصل نسبة الواردات
منه إلى  %18والصادرات  .%5وتبل نسبة البضائع التي تستوردها من الصين  %15.5من مجمل
الواردات البحرية ،ثم تليها ألمانيا فالواليات المتحدة وتركيا .وبل حجم الصادرات البحرية إلى الصين

العام الماضي  916مليون دوالر ،بينما تستورد منها عبر البحر بمبل  1.4مليار دوالر .ووصل مبل

الصادرات البحرية إلى كوريا الجنوبية العام الماضي إلى  214مليون دوالر ،بينما استوردت منها

بمبل  987.5مليون دوالر ،غالبيتها سيارات .في السياق نفسهَّ ،
صدرت إسرائيل بح اًر إلى الهند العام
الماضي بضائع بمبل  403ماليين دوالر ،والى أستراليا بمبل  376مليون دوالر ،واستوردت من الهند
بح اًر بمبل  700مليون دوالر ،ومن أستراليا بمبل  121مليون دوالر.

األخبار ،بيروت2018/8/8 ،

" .26شرعنة" البؤر االستيطانية عبر توسيع مسطح نفوذ المستعمرات
محمد وتد :تعمل اإلدارة المدنية اإلسرائيلية على توسيع مسطح ونفوذ المستعمرات من أجل "شرعنة"
عشرات البؤر االستيطانية المنتشرة بالضفة الغربية المحتلة.

وتعكف اإلدارة المدينة على شرعنة البؤرة االستيطانية عدي عاد المقامة على أراضي قرى ترمسعيا،
المغير ،جالود وقريوت ،تقع بالجنوب الشرقي من مدينة نابلس ،وأقيمت عام 1998على مقربة من

مستعمرة "شيلو".

"شرعنة" البؤرة االستيطانية المذكورة ،يكون من خالل تحريا مخطل توسيع مسطح نفوذ مستوطنة
"عميحاي" الواقعة جنوب مدينة نابلس ،حيث من المتوقع أن يتم توسيع مسطح نفوذها بنحو ثالث

مرات ووضع اليد على أراضي بملكية خاصة للفلسطينيين ،حتى يتسنى ضم البؤرة االستيطانية عدي

عاد ،لنفوذها وبالتالي "شرعنتها".

وحسب صحيفة "هآرتس" ،فإن "شرعنة" البؤرة االستيطانية وتوسيع نفوذ مستوطنة عميحاي ،سيمكن

المستوطنة من السيطرة على مساحات واسعة من األراضي الفلسطينية والتحكم أيضا بالمشروع

االستيطاني في قلب الضفة الغربية.
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وتمتد المنطقة االستيطانية المعروفة بك "عيمق شيلى" ،إذ سيتم توسيع النفوذ للمستوطنات من شمال
رام هللا ومستوطنة عوف ار حتى جنوب مستوطنة "أرئيل" ،وهي خارج نفوذ ما يسمى "الكتل

االستيطانية".

عرب 2018/8/8 ،48

 .27ناشطون عرب دروز" :قانون القومية" يزيل غشاوة  70عاماً
قاسم بكري :تزداد أصوات شبابية فلسطينية درزية مطالبة بالعودة إلى الجذور العربية الفلسطينية،

ورفض الحقوق المشتقة من الخدمة في الجيش اإلسرائيلي .وأكد ناشطون شباب على أهمية تعزيز

القومية العربية والهوية الوطنية وترسيخ المواطنة الكاملة كون العرب الدروز أصحاب الوطن ،وكحق
وليس منة من أحد.

وقال الناشل ضد التجنيد اإلجباري للعرب الدروز وعضو حراا "ارفض .شعبا بيحميا" ،سامر
عساقلة ،من بلدة المغار ،لك"عرب  "48إنه "في ما يتعلق بما يسمى "قانون القومية" فهو ليس حدثا
خاصا أو مفاجئا إنما هو مشروع يحضر له منذ سنوات .وما جاء به هذا القانون ليس غريبا علينا،

فإسرائيل لطالما كانت كذلا تحاول تهويد كل شيء ،وتحاول جاهدة محو ذاكرة النكبة والقرى
المهجرة .القانون ليس غريبا ولم يغير شيئا على أرض الواقع إال من حيث دستوريته".

وختم الناشل عساقلة بالقول إنه "من المعيب أن يطالب اإلنسان بالمساواة لنفسه أو لطائفته فقل،

ويقبل بالتمييز تجاه آخرين ،فالتسويات التي يتم البحث عنها هي عمل غير أخالقي سواء كان كأفراد

أو كطائفة وال يمكن التعويل عليها .حكومة إسرائيل عنصرية ال ترى سوى اليهود بل ال ترى سوى
الصهيونية".

وقالت الناشطة في حراا "أرفض .شعبا بيحميا" ،هدية كيوف ،من عسفيا ،لك"عرب  "48إن "قانون

القومية جاء ليكرس الوضع القائم قبل سن القانون ،ولم يجدد شيئا .منذ العام  1948ولغاية اليوم
تعاقبت السياسات العنصرية تجاهنا نحن الفلسطينيين بمن فيهم الدروز ،عبر ممارسات القمع

واإلهمال واإلفقار .جاء هذا القانون للتأكيد على هذه السياسات وليؤكد أن إسرائيل دولة يهودية وال
مكان لغير اليهود في هذه الدولة".

وختمت كيوف بالقول إن "إسرائيل سعت إلخضاع الدروز ،واليوم وصل أبناء الطائفة إلى قناعة أن

الدولة خانتهم! وأنا أتحدث عن غالبية وليس تعميما ،فهناا فئات تمسكت بهويتها العربية الفلسطينية

في ظل هذه الظروف ،ومن يرى أن حكومة اليمين هي السبب ويراهن على تيار "الوسل" اإلسرائيلي
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"العقالني" ،نقول لهم تذكروا أن اليسار هو من صادر أراضيكم ،وهو من شوه هويتكم وهو من ّبدل
وكرس عبر سنوات سياسة اإلهمال ومحاصرة بلداتكم".
مناهجكم الدراسية ّ

عرب 2018/8/8 ،48

 .28مصادقة إسرائيلية على إقامة ثالث مستعمرات جديدة في النقب
الوكاالت :أعلنت "اللجنة القطرية للتنظيم والبناء" التابعة لسلطات االحتالل اإلسرائيلي ،أنها صادقت

امس الثالثاء ،على إنشاء ثالث مستوطنات يهودية جديدة في النقب ،داخل الخل األخضر.

وقالت قناة " "i24 newsالعبرية ،إن إعالن اللجنة اإلسرائيلية عن المصادقة على بناء ثالث بلدات
في النقب جاء بحسب المخطل الذي تقدم به وزير اإلسكان في حكومة االحتالل يوآف غاالنت.

وأوضحت القناة العبرية ،الناطقة باللغة اإلنكليزية ،عبر موقعها اإللكتروني ،أنه ال بد من الحصول

على مصادقة من المجلس الوزاري لإلسكان ،لكي يتم إنشاء تلا المستوطنات .ونوهت إلى أنه من

وبينت" :بعد
المتوقع أن يلتئم المجلس الوزاري لإلسكان في وقت الحق للتباحث بهذا الشأنّ .
المصادقة على المخططات في اللجنة لشؤون التخطيل المبدئية قبل أشهر ،تطلبت مصادقة اللجنة
القطرية للتنظيم والبناء القطرية" .وأشارت " "i24إلى أن اللجنة القطرية قد صادقت عملياً على إنشاء
مستوطنتين جديدتين باسم "دانييل" و "عير أوبوت" إلى جانب توسيع القرية الشبابية "نيتسنا" لتصبح

بلدة جديدة .ورجحت أن يتم إقامة مستوطنة "دانييل" في شمال غربي النقب ،غرب مستوطنة
"أوفاكيم" ،على أن يشمل المخطل  450وحدة سكنية .وتابعت" :في حين ستلقام عير أوبوت من جديد
في المجلس اإلقليمي عرابا ،على أن يشمل في بادن األمر على  250وحدة سكنية ،بالقرب من

الموقع األثري التاريخي تامار".

األيام ،رام هللا2018/8/8 ،

اض بالقدس المحتلة
ويجرف أر ٍ
 .29االحتالل يهدم منشأتين ّ
القدس المحتلة – الرأي :هدمت آليات تابعة لبلدية االحتالل اإلسرائيلي في القدس ،اليوم الثالثاء،

منشأتين في بلدة شعفاط شمالي المدينة المحتلة ،وجرفت عدداً من الطرق في قرية العيساوية الواقعة

شمال شرقي المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن طواقم من بلدية االحتالل برفقة عشرات العناصر اإلسرائيلية اقتحمت بلدة
شعفاط صباح اليوم ،وشرعت بهدم منشأتين (شقتين) لعائلة المحتسب ،حيث كانتا جاهزتين للسكن.
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وكانت سلطات االحتالل ،قد فرضت على المالكين هدم المنشأتين "ذاتياً" ،وبالفعل قاما بهدم جزئي،

لكن آليات بلدية االحتالل هدمت اليوم الشقتين بشكل كامل.
ّ
في السياق ذاته ،قامت اآلليات اإلسرائيلية بتجريف عدد من الطرق في قرية العيساوية ،تمهيداً لتنفيذ
المشروع االستيطاني الذي تسعى إلقامته هناا ،والمعروف باسم "الحدائق الوطنية".

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2018/8/7 ،

 .30اإلض ارب عن الطعام يجبر االحتالل على اإلفراج عن شاب فلسطيني ووالده
رام هللا " -األيام اإللكترونية" :أفرجت سلطات االحتالل في وقت متأخر من مساء أمس ،عن األسير

المضرب عن الطعام محمد نمر الريماوي ووالده ،حيث نقال إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام

هللا .وقال المحامي كريم عجوة في اتصال مع "وفا" إن إدارة سجون االحتالل قررت اإلفراج عن

األسير محمد نمر الريماوي ( 27عاما) المضرب منذ  20يوما ،ووالده نمر ( 54عام).

يذكر أن األسير محمد نمر الريماوي اعتقل لثالث سنوات وأفرج عنه يوم السابع من كانون ثاني من

العام الجاري.

األيام ،ارم هللا2018/8/8 ،

 .31إطالق البالونات الحارقة يتواصل بالرغم من تكثيف الغارات اإلسرائيلية
محمد الجمل :فشلت قوات االحتالل في وضع حد لظاهرة إطالق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة
من قطاع غزة ،رغم شن عدد كبير من الغارات الجوية واستهداف الشبان والنشطاء من مطلقيها ،في

معظم مناطق القطاع .يومياً ينجح النشطاء بإطالق العشرات من البالونات ،وتشاهد وهي تحلق في
الهواء متجهة ناحية الشرق ،وتحمل كتالً نارية مشتعلة ،متسببة بحرائق متواصلة في قرى وبلدات
إسرائيلية تقع في غالف غزة .وينجح النشطاء في إطالق البالونات المذكورة رغم التحليق المكثف

والمتواصل للطائرات االستطالعية اإلسرائيلية ،والتي تشن يومياً مزيدا من الغارات تجاههم ،تسبب
بعضها في وقوع إصابات ،كما حدث قبل عدة أيام شمال القطاع ،حيث استشهد شابان.

وكان موقع "والال" العبري ،ذكر في وقت سابق أن الطائرات الورقية والبالونات الحارقة" ،تسببت
بإحراق  32ألف دونم ،وهي مساحة تعادل نصف مساحة المدن الكبيرة أو بحر الجليل .وذكر الموقع
اإلسرائيلي ،أن المساحة المحترقة بسبب الطائرات الورقية" ،تشكل أكثر من نصف مساحة تل أبيب،

على غرار منطقة بئر السبع ،وعشرة أضعاف حديقة ياركون ،وحوالي ربع بحيرة طبريا".

األيام ،رام هللا2018/8/8 ،
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 .32مداهمات واعتقاالت في الضفة والقدس
الضفة المحتلة /القدس :نفذت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر اليوم األربعاء ،حملة مداهمات لعدة
بلدات ومدن في الضفة الغربية المحتلة والقدس ،نتج عنها اعتقال عدد من المواطنين.

وحولتهم إلى
وقالت مصادر مقدسية إن قوات االحتالل اعتقلت أربعة مواطنين من مدينة القدس ّ
مراكز توقيف وتحقيق في المدينة المقدسة.
وشملت االعتقاالت من بلدة العيسوية كالً من :يزن نعاجي ،وأمير كركش ،والطفل محمد عبد
عطية ،في حين اعتقلت قوات االحتالل ،ليلة أمس ،عبادة صيام من أمام منزله في حي وادي حلوة

ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى.

ٍ
لمركز تابع لها بشارع
كذلا استدعت مخابرات االحتالل الطفل سلطان سمرين من حي وادي حلوة
صالح الدين قبالة سور القدس من جهة باب الساهرة للتحقيق.

وذكرت المصادر أن قوات االحتالل اعتقلت الشاب أحمد وائل عويضة ،بعد مداهمتها لمنزله ،في

حي ضاحية ارتاح جنوب طولكرم.

ومن رام هللا اعتقل االحتالل األسير المحرر عزيز وائل الريماوي (  29عاما) ،والشاب سامر سامي

الريماوي (  27عاما) ،بعد مداهمة منزليهما في بلدة بيت ريما شمال غرب المدينة.

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام البلدة ،أطلقت خاللها قوات االحتالل قنابل

الغاز والصوت صوب الشبان ،دون أن يبل عن إصابات.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2018/8/7 ،

 .33تظاهرة في الرملة احتجاجاً على "قانون القومية"

تحرير :خالد السيد :شارا العشرات من أهالي اللد والرملة ويافا بمشاركة القوى الوطنية والسياسية،

مساء اليوم ،الثالثاء ،في تظاهرة احتجاجية ضد "قانون القومية" ،أمام مركز شرطة الرملة.

وتأتي هذه التظاهرة ضمن سلسلة فعاليات أقرتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية والقائمة

المشتركة ،والتي سوف تستمر خالل األسابيع القادمة.

ورفع المتظاهرون الفتات عديدة نددوا من خاللها بفحوى القانون منها" :سجل أنا عربي" و"العار

على حكومة األبرتهايد" و"يسقل قانون القومية" .وهتف المتظاهرون بشعارات رافضة ومستنكرة

للقانون مطالبين بإلغائه.
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 .34قوات االحتالل تغلق الحرم اإلبراهيمي  24ساعة أمام المصلين
الخليل -وفا :أعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم األربعاء ،نيتها إغالق الحرم اإلبراهيمي
الشريف لمدة  24ساعة؛ بحجة األعياد اليهودية.

وأوضح مدير الحرم اإلبراهيمي حفظي أبو اسنينة لك"وفا" ،أن سلطات االحتالل ستغلق الحرم اعتبا ار
من مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء ،وحتى يوم ٍ
غد الخميس في الوقت ذاته ،بحجة
ً
األعياد اليهودية.
وأشار إلى أن قرار إغالق الحرم اإلبراهيمي في األعياد اليهودية اتخذته لجنة "شمغار" في أعقاب

مجزرة الحرم اإلبراهيمي عام  ،1994ضمن توصياتها المجحفة بحق المسلمين كعقاب للضحية ،حيث
تمنع أداء الصالة ،ورفع األذان ،وتواجد المسلمين في الحرم اإلبراهيمي ،في األعياد اليهودية.

الحياة الجديدة ،رام هللا2018/8/8 ،

 .35أمسية تضامنية مع الشاعرة دارين طاطور عشية دخولها السجن
خالد السيد :حضر عدد كبير من المتضامنين مع الشاعرة دارين طاطور ،إلى أمسية في منزلها في
قرية الرينة ،لمساندتها عشية دخولها السجن لقضاء محكوميتها بالسجن بتهمة "التحريض على

العنف" ،من خالل قصيدة نشرتها على موقع التواصل االجتماعي "فيسبوا" .وكان من الالفت

حضور كتاب وأدباء وشعراء يهود تضامنوا مع طاطور منذ اعتقالها وبدء محاكمتها وحتى دخولها

السجن.

عرب 2018/8/7 ،48

 .36أكاديميون :ندعو نواب "المشتركة" لتعليق عضويتهم بالكنيست

قاسم بكري :دعا ناشطون وأكاديميون عرب النواب والجهات الحزبية في القائمة المشتركة الذين ال
يوافقون على تعليق عضويتهم في الكنسيت ،لغاية اآلن ،إلى "استكمال اإلجماع الوطني في هذا

األمر واإلعالن عنه جماعيا قبل مظاهرة السبت".

جاء ذلا في بيان أصدرته مجموعة من الناشطين واألكاديميين العرب في البالد ،وصلت نسخة عنه

لك"عرب ."48

وكانت المجموعة التقت حول طاولة مستديرة بعنوان "نحو نهج استراتيجي لمواجهة قانون القومية:

من االحتجاج إلى المبادرة" في مدينة أم الفحم ،مساء أمس اإلثنين .وحضر اللقاء شخصيات
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أكاديمية وناشطون في المجتمع العربي ،ينتمون لتوجهات سياسية مختلفة ،وناقشوا سبل التصدي

لك"قانون القومية".

عرب 2018/8/7 ،48

 .37هيئة شؤون األسرى" :انتهاكات ممنهجة" بحق األسرى داخل السجون اإلسرائيلية

دبي – "الحياة" :قال رئيس "هيئة شؤون األسرى والمحررين" الفلسطينية اللواء قدري أبو بكر اليوم

(الثالثاء) ،إن أوضاع األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي ،خصوصاً المرضى واألطفال،
متحدثاً عن "انتهاكات ممنهجة" تمارسها سلطات االحتالل بحقهم.
"صعبة ومقلقة"،
ّ
ونقلت "وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية" (وفا) الرسمية عن أبو بكر قوله خالل زيارته األسير
المحرر محمد فرج حسونة في بلدة بيتونيا ،غرب رام هللا ،وسل الضفة الغربية المحتلة ،إن "حكومة

االحتالل تمارس سياسة اإلهمال الطبي التي ترتقي إلى مستوى المخالفات الجسيمة بحق األسرى
المرضى ،ما يجعل أوضاعهم في حال خطرة".

وشدد أبو بكر على "أهمية التدخل الدولي وفتح الملف الطبي لنسرى والزام إسرائيل احترام حقوقهم
ّ
وفق القوانين الدولية واإلنسانية" ،محذ اًر من "خطورة ما يتعرض له األسرى األطفال داخل السجون
اإلسرائيلية ،من سياسة التعذيب والتنكيل والمعاملة المهينة خالل اعتقالهم واستجوابهم ومن محاكمات

غير عادلة ،ما يؤثر النمو الطبيعي لنطفال تربوياً ونفسياً واجتماعياً".
من جهة ثانية ،أفادت "هيئة شؤون األسرى والمحررين" بأن عدد األسرى المرضى القابعين في
مستشفى سجن "الرملة" ارتفع إلى  19أسي اًر ،يعانون من ظروف صحية واعتقالية بالغة السوء
والصعوبة ،الفتة إلى أنهم يعانون أيضاً ،من "سياسة اإلهمال الطبي المتعمد ،لجهة انعدام الخدمات
الطبية والصحية ،وعدم تشخيص الحاالت المرضية ،وانعدام تقديم العالجات واألدوية الالزمة لهم،

ومساومة األسرى على العالج وتقديم المسكنات والمنومات".

الحياة ،لندن2018/8/7 ،

يلوحون بتصعيد بعد بدء إجراءات فصلهم
 .38موظفو "األونروا" ّ
غزة – "الحياة" :واصل حوالى ألف موظف في "أونروا" اعتصامهم المفتوح داخل المقر الرئيس

للوكالة الدولية غرب مدينة غزة ،احتجاجاً على قرارها وقف العمل ببرنامج الطوارن واحالة أكثر من
ألف من الموظفين فيه على التقاعد المبكر ،بدعوى وجود أزمة مالية.
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وشرع عدد من المعتصمين قبل أيام قليلة ،في إضراب مفتوح عن الطعام ،والمبيت قرب البوابة
الخارجية لمقر الوكالة ،في خطوة تصعيدية رداً على قطع الوكالة المياه والكهرباء عن المنطقة التي
أقام فيها المعتصمون إلرغامهم على مغادرة المكان.
وأتت هذه الخطوات تزامناً مع بدء "أونروا" تطبيق إجراءات قرارها فصل موظفيها في غزة .وقالت

نائب رئيس اتحاد الموظفين في الوكالة آمال البطش إن " 150موظفاً تم استيفاء كل اإلجراءات

المتعلقة بفصلهم من قبل أونروا ،إضافة إلى إخطار  500آخرين لنقلهم إلى العمل بنظام المياومة
حتى نهاية العام ،على أن يتم فصلهم في شكل نهائي قبل بداية العام المقبل".

وأكدت البطش في حديث إلى الموقع اإللكتروني "عربي  "21أن "األزمة بين االتحاد ورئاسة أونروا ال

تزال مستمرة ،وقد تشهد خالل األيام المقبلة تصعيداً في حال لم تستجب أونروا لمطالب االتحاد

بتجميد قرارها وقف العمل ببرنامج الطوارن ،خصوصاً أن العام الدراسي شارف على البداية".

وأفادت البطش بأن "هناا تسريبات عن اعتزام أونروا تأجيل افتتاح المدارس مدة شهر إضافي ،ما

يهدد مستقبل ربع مليون طالب في غزة من االلتحاق بمقاعد الدراسة في الموعد المقرر" في نهاية

الشهر الجاري .وكشف رئيس اتحاد الموظفين أمير المسحال عن "جهود تقودها أطراف فلسطينية

رسمية ،ممثلة بالحكومة ودائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير ومؤسسات نقابية ،مع إدارة
أونروا ،إلنهاء األزمة الحالية ،لكنها فشلت ،ولم تسفر عن أي نتائج ملموسة ،بسبب إصرار الوكالة

على االستمرار في تقليص خدماتها ،بحجة األزمة المالية" .وأضاف المسحال أن "األزمة بين االتحاد
وأونروا ستأخذ مسا اًر تصعيدياً في األيام المقبلة" ،مشي اًر إلى أن "من بين الخطوات االحتجاجية
المنوي اتخاذها ،الدخول في إضراب شامل في مرافق أونروا كافة".
الحياة ،لندن2018/8/8 ،

فلسطينياً قضوا بسورية خالل النصف األول من 2018
" .39مجموعة العمل" 166 :الجئاً
ّ

دمشق :كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن  166الجئاً فلسطينياً قضوا خالل
النصف األول من عام  ،2018بينهم  101مدني ،و 65مسلحاً نتيجة الصراع الدائر في سورية.

وأوضحت في تقرير نشرته الثالثاء ،أن الضحايا هم  15أنثى مقابل  151ذك اًر ،من بينهم  12طفالً.
وأشارت إلى ارتفاع أعداد الضحايا في الربع الثاني من العام  ،2018حيث سجل في شهري نيسان-

أبريل وأيار -مايو وحزيران – يونيو سقوط  109ضحايا مقابل  57ضحية في الربع األول.

ولفتت المجموعة النظر أن  118من الضحايا قضوا في مدينة دمشق وريفها خالل النصف األول

من عام  2018نظ اًر الشتداد المعارا التي بدأها النظام السوري للسيطرة على جنوب سورية ،بينما
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قضى  36فلسطينياً في مناطق لم تحدد ،باإلضافة لمقتل فلسطيني من أبناء مخيم اليرموا متأث اًر
بإصابته بطلق ناري إثر شجار وقع في مخيم برج البراجنة بالعاصمة اللبنانية بيروت.

تعدد األسباب التي أدت إلى سقوط  166ضحية فلسطينية خالل النصف األول من عام
وحول ّ
 ،2018أشارت مجموعة العمل إلى أن القصف الجوي والمدفعي واالشتباكات بين أطراف الصراع في

سورية تسبب بسقوط العدد األكبر من الفلسطينيين.

فلسطين أون الين2018/8/7 ،

 .40أهالي األغوار" :إسرائيل" تسيطر على مصادر مياه غور األردن
تل أبيب :أعلن أهالي منطقة األغوار الفلسطينية الشمالية ،أن بطش قوات االحتالل اإلسرائيلي
بمظاهراتهم واعتصاماتهم ،يعود إلى إصرارها على السيطرة التامة على مصادر المياه في غور

األردن الغربي .وأكد مسؤول ملف األغوار في الحكومة الفلسطينية ،معتز بشارات ،أن إسرائيل ال

تفعل ذلا ألنها تحتاج المياه ،بل ألنها تريد لنا نحن الفلسطينيين أن نكون بال مياه ،حتى نفقد

مصدر الحياة األول ونترا لهم أراضينا ونرحل.

وكانت قوات االحتالل قمعت ،أول من أمس االثنين ،وقفة احتجاجية في قرية بردلة باألغوار
الشمالية ،ضد سيطرة االحتالل على مصادر المياه في األغوار ،وتقليص كميات المياه التي تضخ
للفلسطينيين في تلا المنطقة .وقال معتز بشارات ،إن الجيش اإلسرائيلي اعتدى على المشاركين في

هذه الوقفة ،وأصاب أربعة منهم برضوض ،إضافة لالعتداء على الطواقم الصحافية .ثم اقتحم جنود

االحتالل مقر مجلس قروي بردلة ،وحاولوا االعتداء على الموجودين فيه ،قبل أن يتمكن الفلسطينيون

من طردهم من مبنى المجلس .وأشار بشارات إلى أن الوقفة جاءت احتجاجاً على تقليص الجانب
اإلسرائيلي كميات المياه لسكان قرى بردلة وكردلة والعين البيضا ،بشكل خاص ،إضافة للتجمعات
السكانية األخرى في األغوار ،و"هكذا ،فإنه ال يوجد مصدر مياه واحد في األغوار إال وسيطر عليه
االحتالل ،ومنع الفلسطينيين من أصحاب المزارع والثروة الحيوانية من استخدام الينابيع ،وما يتم

ضخه اآلن للمواطنين ال يكفي للشرب".

ويسكن في األغوار نحو  10آالف فلسطيني ،منهم  5آالف في األغوار الشمالية ،في بيوت من

الصفيح وخيام ،حيث تمنعهم سلطات االحتالل من تشييد المنازل ،ويعتمدون في حياتهم على تربية

المواشي والزراعة.
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 .41أطفال غزة تظاهروا قرب الحدود للمطالبة بوقف استهدافهم الممنهج

أشرف الهور :نظم مئات األطفال الغزيين فعالية جماهيرية في "مخيم العودة" شرق مدينة غزة ،رفضا
الستمرار الحصار اإلسرائيلي ،الذي طال كل مناحي الحياة.

وحمل األطفال الذين كانوا في المخيم المطل على الحدود اإلسرائيلية الفتات كتب عليها"  23طفال
قضوا جراء الحرائق بسبب انقطاع الكهرباء" ،في إشارة إلى أزمة انقطاع التيار الكهربائي لفترات

طويلة .وحمل أحد األطفال الفتة كتب عليها "من نجا من الحصار مات برصاص االحتالل" ،وآخر
حمل الفتة كتب عليها "صديقي شهيد".

وأطلق األطفال عشرات البالونات في السماء نحو الجانب اإلسرائيلي ،تحمل صو ار ألطفال غزة

الشهداء الذين سقطوا في "مسيرات العودة" ،وأخرى تحمل الفتات تنادي بإنهاء الحصار المفروض
منذ  12عاما .وفي كلمة باسم األطفال المشاركين قال صبي يبلع من العمر  15عاما من على

المنصة الرئيسية ،إن أطفال غزة يعانون من ويالت كثيرة .وأشار إلى أنه كان يحلم بالسفر ،وأن

الحصار واغالق المعابر من قبل االحتالل حال دون ذلا ،مشي ار إلى أن ذلا األمر يعانيه كل
أطفال غزة ،الذي ال يجدون التيار الكهربائي للعب أو مشاهدة التلفاز كباقي أطفال العالم.

ونظمت هذه الفعالية بإش ارف من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار ،بعنوان
"أطفال في وجه الحصار" ،ضمن الفعاليات الشعبية التي تنظم في "مخيمات العودة" الخمسة المقامة

على الحدود الشرقية لقطاع غزة ،والتي انطلقت يوم  30آذار /مارس الماضي.

يشار إلى أن منذ انطالق فعاليات "مسيرات العودة" استشهد أكثر من  160فلسطينيا ،بينهم أكثر من

 20طفال ،فيما أصيب أكثر من  16ألفا آخرين بجراح مختلفة من بينها إصابات خطيرة ،جراء
استخدام قوات االحتالل "القوة المفرطة" ضد المشاركين.

القدس العربي ،لندن2018/8/8 ،

" .42وفا" 31 :انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحفيين خالل الشهر الماضي
رام هللا – وفا  -طارق األسطل :أشارت وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" ،يوم الثالثاء ،إلى
أن مسلسل االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الصحفيين ما زال متواصال ومستمرا ،حيث سجل خالل شهر

تموز الماضي  31انتهاكا بحق الصحفيين في محافظات الوطن.

وبين التقرير الشهري لك"وفا" عن االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الصحفيين ،أن قوات االحتالل واصلت
استهدافها واعتداءاتها اليومية بحق الصحفيين في قطاع غزة والضفة الغربية ضمن سياستها

الممنهجة للحد من نشاطهم ودورهم في تغطية الممارسات وانتهاكات االحتالل بحق الفلسطينيين
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العزل .وذكر أن عدد المصابين من الصحفيين جراء إطالق األعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيل
للدموع واالعتداء بالضرب المبرح إضافة إلى اعتداءات أخرى بلغت  11إصابة ،فيما بل عدد حاالت
االعتقال واالحتجاز وسحب البطاقات واطالق النار التي لم ينتج عنها إصابات  19حالة ،فيما
سجلت حالة اعتداء واحدة على المؤسسات والمعدات الصحفية.

الحياة الجديدة ،رام هللا2018/8/7 ،

 .43تشكيل لجنة لمواءمة القوانين الكنسية مع اتفاقية "سيداو"

رام هللا :شكلت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس باالتفاق مع الكنائس المحلية ،لجنة داخلية

لمواءمة القوانين الكنسية مع اتفاقية "سيداو" .جاء ذلا خالل اجتماع عقدته اللجنة الرئاسية ،اإلثنين،

حول موضوع "مواءمة القوانين الكنسية مع اتفاقية سيداو" بحضور مدير عام اللجنة االعالمية اميرة

حنانيا ،إلى جانب لفيف من ممثلي الكنائس وقانونيين مختصين في األمور القضائية الكنسية.

وأكدت حنانيا أهمية التعاون بين اللجنة الرئاسية والكنائس ولجنة مواءمة قانون مرتكز اإلصالح
والتأهيل مع االتفاقيات الدولية في مواءمة القوانين الكنسية الخاصة باألحوال الشخصية مع اتفاقية

سيداو .فيما قدم عوض هللا شرحا حول اتفاقية سيداو واهمية االتفاقات الدولية التي توقعها دولة
فلسطين ،والتي بحسب المحكمة الدستورية الفلسطينية أعلى من القانون المحلي.

بدورها ،عرضت نصار ملخصاً للتوصيات التي وضعتها لجنة سيداو مؤخ ار والتي يجب على دولة
فلسطين العمل على حلها ومواءمتها مع االتفاقية وباألخص قانون األحوال الشخصية خالل عامين.
من جهتها ،قدمت القاضية سكارليت بشارة ممثلة عن الكنيسة االنجيلية اللوثرية النموذج الذي عملت

عليه الكنيسة لمواءمة القانون اللوثري مع اتفاقية سيداو .عقب ذلا ،ناقش ممثلو الكنائس والمحامون

والقانونيون المختصون الدور الذي تقوم به الكنيسة في حماية حقوق المرأة والطفل وامكانية تعديل
القوانين التي ال تتعارض مع شرعية الكتاب المقدس.

وفي ختام الجلسة تم تشكيل لجنة منتدبة ممثلة عن اللجنة الرئاسية العليا والكنائس المحلية ولجنة

المواءمة وو ازرة المرأة للعمل على مواءمة القانون الكنسي بما يخص األحوال الشخصية مع االتفاقية.

األيام ،رام هللا2018/8/7 ،

 .44لقاءات مصرية -فلسطينية في القاهرة بعد عيد األضحى لتوفير احتياجات غزة
غزة :أعلنت و ازرة االقتصاد الوطني في غزة ،اليوم الثالثاء ،أنها بصدد تنفيذ لقاءات في مصر بعد
عيد األضحى المبارا عبر وفد اقتصادي برئاستها ،لتوفير كافة احتياجات المواطنين في القطاع.
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وكشفت الو ازرة في بيان لها ،عن الجهود التي بذلتها خالل الستة أشهر الماضية "والتي تكللت
بالنجاح مع األشقاء في جمهورية مصر العربية ،للتخفيف من حدة األزمة اإلنسانية التي تواجه

سكان القطاع بسبب الحصار المفروض عليهم منذ أكثر من  11عاماً" .وأضافت" :تكللت تلا
الجهود بالنجاح بفضل تفهم األشقاء المصريين للوضع اإلنساني في غزة ،وأفضت إلى تفهم الجانب

المصري للحاجات اإلنسانية ومدى تفاقم األزمة بسبب تعنت االحتالل وحصاره الالإنساني".

ونوهت إلى أن وفوداً برئاسة و ازرة االقتصاد ناقشت عدداً من الملفات االقتصادية كان منها ملف
غاز الطهي والذي يمثل احتياجاً يومياً ال يمكن االستغناء عنه ،وأحد شرايين الحياة لقطاع غزة.

وبينت أنها ناقشت أيضاً ملف مواد البناء (اإلسمنت والحصمة) ،باإلضافة إلى ملف األدوية،
ّ
موضحة أن "ثالث شركات تحتكر هذا السوق في غزة ،بما يقارب  250مليون دوالر احتياج غزة من

األدوية سنوياً" .وأعربت الو ازرة عن رفضها لهيمنة الجانب اإلسرائيلي على األدوية التي تدخل إلى
غزة ،مشيرة إلى أن هناا شركات مصرية وعربية تتميز بمنتجات أدوية عالية الجودة وبأسعار

رخيصة .ولفتت إلى أن الوفود ناقشت أيضاً ملف المستلزمات الزراعية وقدرة الصناعات المصرية
والعربية على منافسة المنتجات اإلسرائيلية والمستوردة واحتياج القطاع المتواصل لتلا المنتجات.

وأفادت بأن قطاع غزة يستورد منتجات من جميع األصناف بما يتجاوز  2.5مليار دوالر سنوياً،

مشيرًة إلى أن توجيه هذه األموال لنسواق العربية سيضاعف كمية المنتجات المستوردة نظ اًر ألن
أسعارها منافسة وقوية مقارنة بالمنتجات اإلسرائيلية واألجنبية.
قدس برس2018/8/7 ،

 .45شكري يحذر "سلبيات مرحلة الجمود الحالية التي تمر بها عملية السالم

محمد وتد :حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي يزور واشنطن ليومين ،لبحث العالقات

الثنائية بين البلدين ،وتناول اللقاء "تطورات األوضاع في األراضي الفلسطينية المحتلة وسبل الدفع
بعملية السالم ،والحديث حول مستقبل وكالة أونروا والموقف األميركي منها" ،من "سلبيات مرحلة

الجمود الحالية التي تمر بها عملية السالم ،وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار

المنطقة" .وأكد "ضرورة وجود أفق سياسي واضح لتحقيق التسوية السلمية ،وهو األمر الذي من شأنه
أن يعزز من فرص استئناف المفاوضات".

إلى ذلا ،اتفق الجانبان على "أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين مصر والواليات المتحدة خالل

المرحلة المقبلة لتهدئة األوضاع في األراضي الفلسطينية المحتلة ،وتجاوز الجمود الحالي في عملية
السالم ،بما يسهم في إرساء دعائم األمن واالستقرار في المنطقة".
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والتقى شكري أيضا مستشار األمن القومي األميركي جون بولتون ،وبحثا القضية الفلسطينية وأهمية

تجاوز الجمود الحالي الذي يعتري عملية السالم ،حسب بيان و ازرة الخارجية المصرية.

عرب 2018/8/8 ،48

 .46األردن والنرويج يؤكدان أهمية توفير الدعم لـ"األونروا"
عمان  -بت ار :اتفقت األردن والنرويج؛ على خطورة عدم سد العجز المالي الذي تعاني منه وكالة
ّ
األونروا ،وتكثيف جهود توفير الدعم للوكالة ،كي تستمر بتقديم خدماتها الحيوية لالجئين
الفلسطينيين.

جاء ذلا خالل لقاء وزيري الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزيرة خارجية النرويج إين
إريكسن سورايدا ،أمس ،وبحثا معا تطوير العالقات الثنائية والمستجدات اإلقليمية.

وأكدا أن األردن والنرويج ماضيان في تعزيز عالقاتهما وتعميق التنسيق ،ويستهدفان زيادة التعاون

في المجاالت االقتصادية واالستثمارية والدفاعية وغيرها من المجاالت.

وشدد الصفدي وسورايدا على أن البلدين؛ سيرفعان من وتيرة التنسيق في جهودهما إليجاد أفق

سياسي ،يكسر االنسداد الذي تواجهه جهود حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل
الدولتين ،كما بحثا األوضاع اإلنسانية في غزة وشددا على ضرورة إنهاء معاناة القطاع.

وعرضت سورايدا التي ترأس بالدها اللجنة الخاصة لدعم االقتصاد الفلسطيني ،جهود بالدها لمعالجة

التحديات التي يواجهها القطاع ،واطالق مشاريع تلبي احتياجاته الحياتية.

عمان2018/8/8 ،
الغدّ ،

 .47األوقاف األردنية :تركيب أنظمة إطفاء في المسجد األقصى
عمان :أعلنت مديرية الدفاع المدني في األردن ،اليوم الثالثاء ،فروغ طواقمها من عملية تركيب
ّ
أنظمة خاصة باإلطفاء في المسجد األقصى والمقدسات اإلسالمية بمدينة القدس المحتلة.
وقال المدير العام للدفاع المدني ،مصطفى البزايعة ،في تصريح صحفي ،إنه "بالتنسيق مع و ازرة
األوقاف األردنية ،تم االنتهاء من تركيب نظام اإلطفاء ،والتأكد من توفير كافة متطلبات السالمة

العامة داخل المسجد األقصى" .وأشار إلى إجراء تجربة للتأكد من جاهزية نظام اإلطفاء ،إلى جانب
عقد دوره تدريبية ميدانية لطواقم اإلطفاء في األقصى ،فيما بتعلق بآليات إنقاذ وحماية رواد المسجد.
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يذكر أن دائرة "أوقاف القدس" التابعة لو ازرة األوقاف والمقدسات والشؤون اإلسالمية في األردن ،هي

الجهة المشرفة رسميا على المسجد األقصى بموجب القانون الدولي ،الذي يعد األردن آخر سلطة
محلية مشرفة على تلا المقدسات قبل احتاللها من جانب إسرائيل.

قدس برس2018/8/7 ،

حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
 .48عون :استقرار الشرق األوسط يفرض إيجاد ّ
بيروت – وفا :قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ،إن االستقرار في منطقة الشرق األوسل
يفرض إيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية.

جاء ذلا خالل استقباله يوم الثالثاء ،في قصر بعبدا ،وزيرة الدفاع اإليطالية اليزابيتا ترنتا ،بحضور

السفير اإليطالي في بيروت ماسيمو ماروتي ،وقائد الجيش اإليطالي الجنرال كالوديو غ ارزيانو.

وأكد عون أن التهديدات اإلسرائيلية المستمرة للبنان والظروف غير المستقرة التي تحيل بالمنطقة،
تحتم تمديد والية القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" وفق الشروط نفسها لجهة المهام

الموكلة إليها وعدد أفرادها وحجم موازنتها.

الحياة الجديدة ،رام هللا2018/8/7 ،

 .49طيران الكويت يدفع تعويضاً إلسرائيلية بعد رفضه بيع تذكرة لها

الغد -أفادت وسائل إعالم عبرية بأن شركة الخطوط الجوية الكويتية ،وافقت على تعويض مواطنة
إسرائيلية بعد رفض بيعها تذكرة سفر على إحدى رحالتها من مطار هيثرو في لندن ألنها إسرائيلية.

وأكدت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الحادث وقع في نوفمبر الماضي ،حيث وافق موظفو الخطوط
الجوية الكويتية في البداية على بيع التذكرة لماندي بلومينثال المتوجهة إلى تايالند ،ثم عادوا عن

قرارهم بدعوى أن اإلسرائيليين محرمون من السفر على متن الطائرات الكويتية.

وانتشر في شبكة اإلنترنت مقطع فيديو يسجل مشادات كالمية بين اإلسرائيلية وموظف في الشركة

الكويتية في المطار.

وذكرت الصحيفة أن بلومينثال قاضت بدعم من منظمة "المحامين البريطانيين من أجل إسرائيل"

الشركة الكويتية ،واتهمتها بالتمييز العرقي والتحرش ما دفع "الخطوط الكويتية" إلى تعويض خسائرها

لكن دون اإلقرار بمسؤولية الشركة عن الحادث ،فيما لم تكشف وسائل اإلعالم عن قيمة التعويض.

عمان2018/8/8 ،
الغدّ ،
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" .50الفيدرالية العربية" في بريطانيا تندد باعتقال السلطة طلب َة الجامعات

لندن :نددت الفيدرالية العربية لحقوق اإلنسان في أوروبا ،اليوم الثالثاء ،بتصعيد السلطة الفلسطينية
لحمالت اعتقال طلبة جامعيين في الضفة الغربية بشكل تعسفي ودون أي سند قانوني.

مقر لها -في ٍ
صحفي -تورط األجهزة األمنية
بيان
ٍ
وشجبت الفيدرالية العربية التي تتخذ من لندن ّاً
ّ
الفلسطينية في اعتقاالت تعسفية لطلبة جامعيين دون مراعاة ألي من اإلجراءات القضائية واجبة

االتباع ،مطالبة إياها بوقف انتهاكاتها بحق الطلبة الجامعيين ونشطاء حقوق اإلنسان وحظر اعتقالهم

دون سند قانوني لما يمثله ذلا من انتهاا اللتزاماتها بموجب المواثيق والقوانين الدولية.

وعدت الفيدرالية العربية ،أن حمالت اعتقال الطلبة الجامعيين تمارسها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية
ّ
في إطار تقييد الحريات وقمع أي أنشطة سياسية وأكاديمية مناهضة لها.

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/8/7 ،

 .51وزير الخارجية القطري يبحث مع المبعوث األممي التطورات في غزة عشية زيارة عباس للدوحة

الدوحة  -إسماعيل طالي :اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد
بن عبد الرحمن آل ثاني ،الثالثاء ،مع المنسق الخاص لنمم المتحدة لعملية السالم في الشرق

األوسل ،نيكوالي ميالدنوف ،وجرى خالل االجتماع استعراض تطورات األوضاع في الشرق
األوسل ،السيما التطورات األخيرة في قطاع غزة ،بحسب ما نقلته وكالة األنباء القطرية (قنا).

ويأتي لقاء وزير الخارجية القطري ،عشيه زيارة مرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس للدوحة مساء
األربعاء لمدة يومين ،يلتقي خاللها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،وفقا لما صرح به السفير

الفلسطيني لدى قطر ،منير غنام.

القدس العربي2018/8/7 ،

 .52ليبرمان :سورية تبني جيشاً برياً جديداً أقوى من السابق

الناصرة :قال وزير حرب االحتالل اإلسرائيلي ،أفيجدور ليبرمان ،إن سورية تبني جيشاً برياً جديداً
وواسعاً "سيصبح في حجم وقدرة الجيش السابق وحتى أقوى منه".
وشدد ليبرمان في تصريحات صحفية له اليوم الثالثاء ،على أن "إسرائيل تتابع جميع التطورات

ومستعدة ألي طارن" .وكان ليبرمان قد زار اليوم ،موقع التمرين العسكري الذي تجريه قوة سالح
المدرعات اإلسرائيلية في الجوالن المحتل ،بمرافقة رئيس أركان جيش االحتالل غادي آيزنكوت وقائد
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المنطقة الشمالية يرئل ستريا .واستطرد" :نرى أمامنا الجيش السوري الذي ال يكتفي بالسيطرة على
األراضي السورية ،إنما بشكل مفصل يقيم جيشاً برياً واسعاً وجديداً".

وكان أفيغدور ليبرمان قد زار قبل نحو شهر هضبة الجوالن ،وأوضح أن كل قوة سورية وكل جندي

يدخل إلى المنطقة العازلة بين إسرائيل والجوالن سوف يعرض حياته للخطر.

ومنذ حرب حزيران /يونيو  ،1967تحتل "إسرائيل"  1200كيلومت اًر مربعاً من أراضي هضبة الجوالن،
ولم تعترف المجموعة الدولية بضمها إلى السيادة اإلسرائيلية ،الذي تم من خالل سن قانون في
 ،1981فيما تبقى حوالي  510كيلومترات مربعة تحت السيطرة السورية.

صرح الوزير اإلسرائيلي بأن "تجديد العقوبات على إيران أمر ضروري" ،مردفاً:
وفي سياق آخرّ ،
"االتفاق األخير جلب مليارات الدوالرات لنظام آية هللا الخميني ،الذي استخدمه في اإلرهاب والتخريب

في الشرق األوسل".

واتهم ليبرمان ،إيران بأنها "تمول منظمات إرهابية بنحو  2.5مليار دوالر سنوياً" ،متابعاً" :عندما
نتحدث عن المساعدات إليران ،فان هذه ليست مساعدة لالقتصاد اإليراني ،هذه مساعدة للنظام

اإليراني الذي ينشر اإلرهاب على األراضي األوروبية ،أتمنى أن نشهد تطبيقاً للعقوبات".

قدس برس2018/8/7 ،

 .53االستخبارات اإلسرائيلية :العقوبات االقتصادية ستركع إيران على ركبتيها

الناصرة :أبدى جهاز االستخبارات اإلسرائيلي تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع

"ستشكل عنص ار ضاغطا على طهران
إيران ،بالتزامن مع سريان العقوبات األمريكية التي رأى أنها
ّ
للتغيير من سياستها".
ونقلت هيئة البث اإلسرائيلية (رسمية) عن مسؤول كبير في جهاز االستخبارات ،قوله "نريد تغيي اًر في

السياسة ،لكن ال توجد طريقة لمعرفة متى سيحدث هذا".

وأضاف "المطرقة الوحيدة التي نملكها هي االقتصاد ،بمساعدة العقوبات االقتصادية هناا فرصة

جيدة بأن تجثوا إيران على ركبتيها ،فإيران ضعيفة وهستيرية".

وفي المقابل ،فقد أبدى عدد من كبار المسؤولين اإلسرائيليين اعتقادهم بأن العقوبات االقتصادية

المفروضة على إيران "لن تؤدي إلى تغيير السلطة فيها" ،وفقا لما نقلته عنهم هيئة البث اإلسرائيلية.

قدس برس2018/8/7 ،
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 .54مبعوث أمريكي :أجرينا اتصاالت بأط ارف إقليمية تمهيداً لطرح رؤيتنا لدعم عملية السالم
األناضول :قال المبعوث األمريكي الخاص للشرق األوسل جيسون غرينبالت ،إنه أجرى اتصاالت
مع عدد من األطراف اإلقليمية والدولية (لم يسمها) ،للتمهيد لطرح الرؤية األمريكية لدعم عملية

السالم .جاء ذلا خالل لقائه ،الثالثاء ،في واشنطن وزير الخارجية المصري سامح شكري التي
يزورها ليومين ،لبحث العالقات الثنائية بين البلدين ،وفق بيان للخارجية المصرية .وتناول اللقاء
"تطورات األوضاع في األراضي الفلسطينية المحتلة وسبل الدفع بعملية السالم ،والحديث حول

مستقبل األونروا والموقف األمريكي منها" .واستعرض غرينبالت "نتائج االتصاالت التي قام بها مع
عدد من األطراف اإلقليمية والدولية للتمهيد لطرح الرؤية األمريكية لدعم عملية السالم" .وأعرب عن

"تقدير اإلدارة األمريكية للجهود التي تبذلها مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية ،والتي اعتبرها خطوة
أساسية ومحورية لمعالجة الوضع في غزة ،وجزءا ال يتج أز من أي خطة شاملة لتحقيق السالم".

وكالة االناضول للنباء2018/8/8 ،

 .55مستشار بوتين يؤكد حرص روسيا على "ترتيب البيت الفلسطيني وأهمية بناء المجلس الوطني
والمنظمة"

األناضول :بحث ميخائيل بوغنداف ،مستشار الرئيس الروسي فيالديمر بوتين لشؤون الشرق األوسل
والدول اإلفريقية ،يوم الثالثاء ،مع وفد من حركة "الجهاد اإلسالمي" ،تطورات القضية الفلسطينية،

والسيما التهدئة مع االحتالل .وكان وفد الجهاد وصل إلى موسكو ،أمس ،برئاسة نائب األمين العام
للحركة ،زياد النخالة ،في زيارة رسمية .وأكد بوغنداف "حرص روسيا على ترتيب البيت الفلسطيني

وأهمية بناء مجلس وطني فلسطيني توحيدي يكون
مدخال إلعادة بناء منظمة التحرير ،وكذلا حل
ً
القضية الفلسطينية على أساس عادل" .وشدد على "أهمية دور حركة الجهاد اإلسالمي في الساحة

فاعال عالقته متوازنة مع جميع األطراف حتى ال
الفلسطينية وانجاز ملف المصالحة كونها طرًفا
ً
تتحول األنظار عن ممارسات االحتالل إلى مشاكل أخرى تعصف بالمنطقة" ،وفق البيان .وأكد
بوغنداف "وقوف روسيا إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لحقوقه المشروعة".

فلسطين أون الين2018/8/7 ،

 .56واشنطن :المساعدات األممية لالجئي فلسطين أتت بنتائج عكسية
قال البيت األبيض الثالثاء ،إن عقوداً من المساعدات المقدمة من منظمة األمم المتحدة لالجئين
الفلسطينيين "أتت بنتائج عكسية" .وفي هذا الشأن ،ذكر مسؤول كبير في البيت األبيض لوكالة
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ترمب لم تنتهج بعد سياسة جديدة تجاه وكالة األونروا .وقال المسؤول
األنباء األلمانية أن إدارة دونالد ا
"السياسة األمريكية فيما يتعلق بأونروا خضعت لتقييم متكرر ومناقشات داخلية ،ستعلن اإلدارة

طالبا عدم الكشف عن هويته "أن تفويض األمم
سياستها بشأن أونروا في الوقت المناسب" .وأضاف ً
المتحدة لنونروا أدام وتسبب في تفاقم أزمة الالجئين ويجب تغييره حتى يتمكن الشعب الفلسطيني

من تحقيق كامل إمكاناته" .وتابع أن "تمويل األونروا كان غير قابل لالستدامة منذ فترة طويلة ،وقد
عبرنا لسنوات عن حاجة األونروا للبحث عن مصادر تمويل طوعية جديدة ،وزيادة تقاسم األعباء

المالية بين المانحين ،وايجاد طرق لخفض النفقات".

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2018/8/7 ،

 .57الحكومة الصينية تقدم أكثر من مليوني دوالر للونروا
رام هللا :وقعت وكالة "األونروا" ،يوم الثالثاء ،في رام هللا ،اتفاقية دعم وتمويل مع الحكومة الصينية،

بقيمة  2.35مليون دوالر .ووقع االتفاقية المخصصة لبرنامج الطوارن لغزة ،وتوزيع المواد الغذائية

للعام  ،2018عن األونروا المفوض العام بيير كرينبول ،وعن الحكومة الصينية سفيرها لدى دولة
فلسطين جيو وين .وأعلنت األونروا أن هذه المنحة ستوظف لشراء مواد غذائية لالجئين في قطاع

غزة .وقال السفير وين إن حكومة بالده تدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ،وندعو كافة الدول
لدعم األونروا ،وزيادة التمويل المقدم للوكالة.

الحياة الجديدة ،رام هللا2018/8/7 ،

 .58واشنطن تايمز :السعودية محور هام بخطة ترامب للسالم
واشنطن تايمز-الجزيرة :كان من وعود الرئيس األميركي دونالد ترامب أن يحقق أفضل خطة سالم

على اإلطالق بين إسرائيل والفلسطينيين ،لكن الكاتب أبراهام سوفيير يرى أن هذه الخطة ما زالت
متعثرة ولم تحقق النجاح المطلوب لتسوية أصعب مفاوضات بين الطرفين .ويوضح الكاتب -وهو

الباحث في معهد هوفر بجامعة ستانفور -أن خطة سالم ترامب التي صاغها فريق بقيادة كبير

المستشارين جاريد كوشنر والمبعوث الخاص جيسون غرينبالت ،هو أكثر مقترح سالم تمت مناقشته
على نطاق واسع ،بيد أنه لم يتحقق بعد .ويدعو سوفيير -في مقالة بصحيفة واشنطن تايمز

األميركية -إلى إبقاء حال الخطة على ما هي عليه ،ويقول إنه يجب على اإلدارة تجنب إضافة أي

خطة سالم أخرى إلى قائمة الجهود األميركية الفاشلة ،وانها يجب أن تعمل بدال من ذلا على
تحسين األمن والرفاهية الفلسطينية واإلسرائيلية .ويقول إن مبادرة السالم يجب أن تركز على
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السعودية ،بوصفها الدولة المسلمة التي على األرجح ستصنع السالم مع إسرائيل .ويضيف أنه على

الرغم من أن خطة ترامب للسالم ال تزال سرية ،فإنها تلقت تعليقات مكثفة حتى اآلن ،فالسعوديون

قالوا إنهم يرحبون بها لكن ملكهم يؤيد الموقف الفلسطيني .ويتابع أن الفريق األميركي سيكون مشغوال
لشهور ،وأن إسرائيل ستبذل قصارى جهدها كي تأخذ الخطة على محمل الجد ،لكن تحالفها الحاكم
ال يتمتع بالمرونة الكافية لتقديم تنازالت كبيرة.

الجزيرة.نت2018/8/7 ،

 .59األمم المتحدة تحذر من نفاد الوقود في منشآت حيوية بغزة

نيويورا  -محمد طارق :حذرت األمم المتحدة من أن مخزونات الوقود الطارئة في عدد من المرافق

الصحية والمائية والصحية الحرجة في قطاع غزة الفلسطيني "قد نفدت تقريبا ،ما يخلق مخاطر هائلة
على السكان" .جاء ذلا في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث الرسمي باسم األمين العام لنمم
المتحدة فرحان حق ،بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورا .وأوضح حق أن "مكتب تنسيق

الشؤون اإلنسانية (أوتشا) أفادنا بأن مخزونات الوقود الطارئة في عدد من المرافق الصحية والمائية
والصحية الحرجة في غزة قد نفدت تقريبا ،ما يخلق مخاطر هائلة على السكان".

وأردف قائال " تعتمد هذه المرافق على الوقود الطارن لتشغيل المولدات االحتياطية الالزمة بسبب

أزمة الطاقة في غزة ،األمر الذي يترا السكان أكثر من أربع ساعات يوميا دون كهرباء".

وأشار أن "الشركاء في المجال اإلنساني يقدرون أنه بات من الضروري تسليم ما ال يقل عن  60ألف

لتر من الوقود الطارن بشكل عاجل لك  47مرفقا بال األهمية للصرف الصحي والنظافة في أنحاء
غزة" .وتابع "وذلا لضمان توفير الحد األدنى من الخدمات خالل األيام األربعة المقبلة".

وكالة االناضول للنباء2018/8/7 ،

 .60اآلالف بروسيا يشيعون نصير األقصى الصحفي أورهان جمال

موسكو :شيع اآلالف يوم الثالثاء انطالقا في الجامع المركزي بالعاصمة موسكو جثمان الصحفي
الروسي الشهير المناصر للقضية الفلسطينية أورهان غيداروفيتش جمال .ويوصف جمال بصديق

فلسطين والمسجد األقصى المبارا والقدس المحتلة ،وهو إعالمي روسي مخضرم من أصول تركية

أذرية ،وأحد أبرز المراسلين العسكريين في روسيا .وكان جمال قتل برفقة اثنين آخرين من زمالئه في
هجوم ما تزال مالبساته غامضة ،بجمهورية إفريقيا الوسطى ،في  30يوليو/تموز الماضي.

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/8/7 ،
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 .61في الجفاء المصري للسلطة الفلسطينية
أسامة عثمان

كشف ياسر عثمان ،رئيس مكتب مصر السابق لدى السلطة الوطنية الفلسطينيةَّ ،
أن األخيرة كانت
مصدر معلوماته ،بشأن مشاركة حركة المقاومة اإلسالمية (حماس) في الهجوم على السجون

تم حينها إرسال التقرير إلى الجهات المختصة.
المصرية في العام  ،2011وقال إنه َّ

ال يخلو هذا اإلعالن ،في هذا التوقيت ،من دالالت على ما قد تتجه إليه عالقات القاهرة برام هللا،

عالقات نظام عبد الفتاح السيسي بالسلطة الفلسطينية ،ورئيسها محمود عباس ،وال سيما أنه ليس
المؤشر األوحد ،وال األول ،على مجافاة مصر ٍ
ية ما تلجاه السلطة ،إذا يحضر إلى السياق القيادي
ِّ
الحاد بينه وبين عباس.
الفتحاوي المفصول ،محمد دحالن ،الذي تبنَّته القاهرة ،على الرغم من العداء
ّ
نظام
وقد
َّ
تضمنت أقوال عثمان ما يمكن أن لي َعّد إعادة اعتبار لحركة حماس التي سبق ْ
أن شيطنها ل
التخابر
السيسي ،رسميا واعالميا ،ومن ذلا أن من التُّ َهم التي لن ِسبت للرئيس المعزول ،محمد مرسي،
ل

إن هذه الحركة
مع "حماس" (!) .واآلن ،يقول رئيس مكتب مصر السابق لدى السلطة الفلسطينية ّ
فصيل سياسي كبير ،موجود في المجلس التشريعي الفلسطيني ،وشارا في انتخابات هذا المجلس
في العام  ،2006وفاز فيها؛ ولذا كانت له األغلبية ،داخل المجلس التشريعي ،و"حماس" جزء من
النظام السياسي في فلسطين ،وان لم تكن ،بحسب ياسر عثمان ،جزءا من النظام الحاكم.

قد تكون هذه المواقف مقدمة لك "تطبيع" القاهرة العالقات مع "حماس" ،بإسقاط تلا التهمة ،قضائيا،

تطوٌر تمليه
عنها ،وكأن السبب فيها هو المعلومات الصادرة من مصادر السلطة .والجاري حاليا ُّ
إقليمي
العب
ات سياسية ،تنسجم مع طبيعة المرحلة التي يحاول السيسي أن يظهر فيها كأنه
ٌّ
اعتبار ٌ
ٌ

إيجابي في تحقيق التهدئة و(السالم) .وذلا تلزمه ،بالضرورة ،عالقات جيدة مع "حماس" ،الحركة
ٌّ
التحول خارج السياق الدولي ،وحتى األميركي،
اإلسالمية التي تهيمن على قطاع غزة ،وال يحدث هذا
ُّ
حيث

البال

حمد
لي َ

التردي
ثمة قناعات بأن الوضع
المأساوي في القطاع ال يحتمل أن يستمر هكذا ،بالحصار و ّ
ّ
ّ
للخدمات الحيوية ،كالماء والكهرباء ،فضال عن مشاعر اإلحباط والغضب التي تلنذر بما ال
عقباه ،لدى الجميع ،فال أحد يستفيد من تدهور األوضاع الالإنسانية بالقطاع ،وال يخدم هذا

تتحسن األحوال ،ال يخدم دولة االحتالل ،وال يساعد على
المرجح ،في حال لم
التدهور الممكن ،أو
َّ
ّ
أن مصر َّ
تحقيق أمنها .كما َّ
أمنها القومي ،حال لف ِقدت السيطرةل على غزة ،وتحديدا في سيناء،
يتهدد ل
ِ
اصل نشاط الجماعات التكفيرية بين غزة وسيناء.
مهم في ّ
حيث لحركة حماس دور ٌ
الحد من تو ل
مؤشرات على تلزيم قطاع غزة لمصر ،حتى لو لم تصل األمور إلى الفصل التام
وسياسيا ،ال نعدم ِّ
َّ
وتسلمت حكوم لة عباس،
بين غزة ورام هللا ،ولكن سيبقى دور السلطة ،في حال نجحت المصالحة،
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صالحيتها هناا ،سيبقى هذا الدور تحت الرعاية المصرية .وفي حال لم تنجح المصالحةَّ ،
فإن دور
ّ
القاهرة سيكون أكبر ،وأوضح .فبحسب تقرير قناة حداشوت اإلسرائيلية ،يوم الجمعة الفائت ،تشمل
المرحلة الثانية من الصفقة اتفاقا بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية ،بحسبه تسيطر األخيرة على

قطاع غزة ،تحت إشراف مصر.

يصب في "صفقة القرن" التي تهدف إلى تفكيا القضية الفلسطينية،
وال يتعارض هذا ،إن لم نقل،
ّ
والحيلولة دون ارتقاء السلطة الفلسطينية إلى مستوى ٍ
دولة ذات تواصل جغرافي ،وذات سيادة .وهو

اف الرئيس األميركي ،دونالد ترامب ،بالقدس ،عاصم ًة لدولة االحتالل،
المسعى الذي
يصب فيه اعتر ل
ّ
َ
ونقل السفارة األميركية إليها ،كما الموقف األميركي التَّصفوي من الالجئين ،والموقف الساكت ،في

أخف التوصيفات ،عن االستيطان .كما هو المسعى الذي يهدف إليه "قانو لن القومية" الذي رأى في
ّ
ِ
بحق غير اليهود بتقرير مصيرهم.
كل فلسطين أرضاً إلسرائيل ،ولم يعترف ّ
ّ
وال يغيب البعد االقتصادي عن دوافع نظام السيسي ،وذلا ،مثال ،من خالل توريد الغاز إلى القطاع،

وكذلا المنتوجات المصرية األخرى.

يتطور هذا الموقف المصري من السلطة الفلسطينية إلى
أن
َّ
وليس من السهل ،وال هذا أوانهْ ،
المعترف بها دوليا ،وعربيا ،ممِثّلة لفلسطين،
القطيعة ،أو اإلقصاء ،إذ ال تزال السلطة الجهة الرسمية
َ

ثمة ابتعاد عنها بقدر االقتراب من "صفقة القرن" ،وبقدر ما تقتضيه هذه الصفقة
وقضيتها .ولكنّ ،
التصفوية من محاو ٍ
الت تتلبَّس َللبوسا اقتصاديا إنسانيا ،مع غزة.
وانه لمن المؤسف ،والمقلق ،أن ال ترتقي السياسة العربية ،والمصرية ،في ِّأولها ،بحكم دورها،
وموقعها ،إلى مستوى الخطورة الحقيقي الذي يواجه القضية الفلسطينية ،والقبول ،أو االضطرار ،إلى
ُّ
مجرد مكاسب اقتصادية عابرة ،ال تقاس
التموضع ،في الرقعة األميركية الكبرى ،أو
التطلع إلى َّ
بالخطر الذي يعنيه ُّ
تمكن دولة االحتالل بمشروعها الذي أضحى أكثر انكشافا ،على عنصريته،
(وصَفها
وانغالقه ،لتنشل ،بدال من ذلا ،أو على الرغم منه ،العالقة معها ،كما في اتفاقية الغاز َ

نتنياهو ،ووسائل إعالم إسرائيلية بالتاريخية) الذي سيجري بموجبه تصدير ما قيمته  15مليار دوالر
من الغاز الطبيعي (اإلسرائيلي) إلى مصر ،عشر سنوات .وهذه عالقات ال يبدو أنها محدودة ،أو

بالتطورات الخطيرة الحاصلة في طبيعة هذه الدولة االحتاللية ،وال نظرة استراتيجية ذات
أنها تتأثر
ُّ

َّ
ويتجنب أن
يصب ،على األقل ،في تقوية التغلغل الصهيوني ،عربيا،
أفق عربي مصري ،ال
ُّ
ي ِ
ضعف ،عمليا ،الموقف الفلسطيني.
ل
العربي الجديد ،لندن2018/8/8 ،
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المغمسة بالدم
 .62برقيات "إسرائيل" لحماس
ّ

د .عدنان أبو عامر

جاء القصف المدفعي اإلسرائيلي صباح أمس شمال قطاع غزة ،وأسفر عن ارتقاء شهيدين من

كتائب القسام ،ليشكل مفاجأة من العيار الثقيل لحماس ،التي يوشا قادتها القادمون من الخارج على
مغادرة القطاع ،بعد انتهاء مباحثاتهم حول المصالحة والتهدئة واإلعمار.

جاءت المفاجأة من عدة اعتبارات :عسكرية وسياسية ،مما جعل الفلسطينيين يقرؤون في العدوان
اإلسرائيلي سلسلة برقيات دامية ،رغم ما روجته إسرائيل عن إطالق النار على إحدى دورياتها ،فيما

كانت كتائب القسام تخرج دورة عسكرية ،وتجري مناورة لمقاتليها ،مما يجعل الرواية اإلسرائيلية

المزعومة عرجاء كسيحة ،ليس لديها أقدام تقف عليها.

من المعروف أن ق اررات إطالق النار اإلسرائيلية المختلفة :البنادق الرشاشة وقذائف المدفعية

والقصف الصاروخي ،تخضع لتسلسل هرمي ،يشترا فيها ضباط ميدانيون ،وصوال لضباط

االستخبارات الذين يمسحون المكان ،وفي بعض األحيان القيادة العسكرية العليا ،خشية أن يكون
ألي قصف ،تبعات سياسية حرجة ،مما ينفي صفة االجتهاد اآلني في بعض الحاالت ،لكن طالما

أن الوضع حساس مع حماس ،فبالتأكيد أن تعليمات القيادة العسكرية اإلسرائيلية تأخذ ذلا بعين
االعتبار.

لقد شكل حدوث القصف اإلسرائيلي في ظل ما قيل عن تواجد بعض قيادات من حماس ،رسالة
إسرائيلية لهم ،عنوانها :أنتم تحت مرمانا ،والرادار يتابعكم ،صحيح أن هذه معلومة معروفة لقيادات

حماس ،لكن أن يتم القصف في وجودهم ،فهي رسالة معمدة بالنار ،ومغمسة بالدم..

أكثر من ذلا ،فإن وقوع حادث االغتيال في ذروة مباحثات التهدئة ،ربما شكل رغبة إسرائيلية بأن

تكون يدها العليا إذا ما قدر لهذه التهدئة أن تعلن بين يوم وآخر ،وقد عودتنا آلة القتل اإلسرائيلية أن
تكون في سباق مع الزمن للحصول على ما تسميه "صورة االنتصار" ،خاصة عند نهاية كل حرب،

كي ال يقال إنها لم تكن صاحبة الطلقة األخيرة..

بغض النظر عن تفاصيل الحادث الدقيقة ،لكن إسرائيل تقدر صعوبة أن ترد حماس على االغتيال
مع تواجد قيادتها القادمة من الخارج في غزة ،مما قد يجعلها تؤجل الرد .صحيح أن قيادات حماس

القادمة من الخارج ،كالمقيمة في الداخل ،مهم أن يعيشوا مناورة حية تحت النار ،ولو من باب
محاكاة معاناة الفلسطينيين ،لكني أظن أن تأجيل رد حماس يتجاوز هذه المسألة الشكلية ،في ظل

اعتبارات أهم ،على األقل بنظر حماس ذاتها ،وليس عموم الفلسطينيين.
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بات واضحا أن هذا االغتيال يضع تأكيدات جديدة على المؤكد القديم الجديد ،وهي أن أي ترتيبات
أمنية وسياسية بين المقاومة واسرائيل ،قد تبقى هشة وغير مضمونة ألمد طويل ،فهذه طبيعة العالقة
بينهما ،وان تطلب األمر بين حين وآخر استراحة محارب أو التقاط األنفاس..

فلسطين أون الين2018/8/8 ،

 .63فلسطين وحماس وفتح ..العقدة والممكن!

ساري عرابي

حين البدء بكتابة هذه المقالة ،كان االحتالل قد اغتال في قطاع غزة ،قصفا ،عنصرين من كتائب

القسام ،الذراع العسكرية لحركة حماس ،وذلا بالرغم من وجود قيادة المكتب التنفيذي للحركة في

القطاع .االجتماع يضم قيادات للضفة مبعدة إلى الخارج ،وأخرى من الخارج ،وذلا بوساطة

المقدمة لحركة حماس ،وال سيما من المصريين.
مصرية ،بهدف البحث في مقترحات الهدنة ّ
اتسم شهر تموز /يوليو الماضي بمواجهات خطرة بين الطرفين (حماس ومعها بقية فصائل المقاومة،

واالحتالل) .االنزالق إلى الحرب كان احتماالً قائما في كل لحظة ،وهذه هي الحال منذ إطالق

وعامة األمر،
الجماهير الفلسطينية في غزة لمسيرة العود منذ  30آذار /مارس الماضي وحتى اليوم.
ّ
غزة يعيش ،ومنذ العام  ،2007حالة من الحصار المتعاظم ،والحرب الواقفة على األبواب،
أن قطاع ّ
سمى التهدئة!
والمواجهات التي يقتطعها شكل آخر من القتال لي ّ
صحيح أن حماس اقترفت خيارات سياسية أدخلتها في االرتباا القائم ما بين تمسكها بمقولتها

غزة ،وبين االضطرار لمناورات سياسية ال تخلو من خطورة
التأسيسية واحتفاظها بسالحها في قطاع ّ
بالغة ،وما يتصل بذلا من المسؤولية عن ماليين الجماهير .إذ يعمل االحتالل على إقناعهم،
بالقصف والحصار ،بأن سالح المقاومة صار عبئا خالصا لعجز المقاومة عن استخدامه في سياق
استنزافي مفتوح ،أو حتى في سياق دفاعي ثابت ،إال أن ما ينبغي قوله ،أن حماس ،بالرغم من ذلا،

كّله ظّلت حركة مقاومة ،على مستوى الفكرة واإلعداد دائما ،والممارسة حيثما أمكن ،وال ترتبل بأي

غزة ،إال أنها لم تصبح جزءا من النظام
اتفاقيات مع االحتالل .ومع كونها حالة سلطوية في قطاع ّ
اإلقليمي العربي الرسمي أو الدولي.
في المقابل ،تحولت حركة فتح إلى حزب سلطة ترتبل باتفاقيات سياسية وأمنية واقتصادية رسمية مع

االحتالل ،وهي في األساس مشروع إقليمي دولي .ومن هذه الناحية ،صارت فتح جزءا من النظام
اإلقليمي العربي ،والنظام والدولي .وبهذا االعتبار ،يمكن فهم بعض مواقفها السياسية المعلنة ،في

عدائها للثورات العربية أو الحركة اإلسالمية .فمن جهة ،تتأسس هذه المواقف على الطبيعة
التاريخ :األربعاء 2018/8/8

العدد4710 :

ص

41

االحتكارية للحركة الرافضة للمنافسة أو المشاركة ،ومن جهة أخرى ،صار ما يهدد النظام اإلقليمي
أو الدولي مهددا للحركة ومصالحها ،وهنا المأساة بالنسبة لحركة مّثلت فترة طويلة من الزمن العمود
الفقري لحركة التحرر الفلسطيني ،فزعزعة النظامين اإلقليمي والدولي من أهم المرتكزات المطلوبة

لزعزعة الوجود الصهيوني!

حينما انطلقت الثورة الفلسطينية المعاصرة ،بفصائلها المتعددة والمتنوعة ،كان لها مقولة ثورية تجاه

النظام العربي ،ربما بسبب غلبة النزعة اليسارية على الثورة ،وإلدراا الفلسطينيين للدور العربي في

سياقه االستعماري في الجناية عليهم ابتداء واستم اررا ،وللتحليل السياسي الصحيح الذي يق أر النظام

اإلقليمي العربي في سياقه االستعماري.

حمل الفلسطينيين فوق طاقتهم ،وأدخلهم في صدامات مع المحيل العربي ،بيد ّأنها
صحيح أن ذلا ّ
ألن أحدا ممن يتحمل المسؤولية عن هزيمتي العامين  48و67
صدامات كانت حتمية على األغلب؛ ّ
ال يريد للفلسطينيين أن يقاتلوا انطالقا من أرضه ،وال حتى استخدام أرضه لمجرد دعم المقاومة في

الداخل ،بيد أن التحليل الصحيح كان يقضي بالحفاظ على حركة التحرر دون التحول بها إلى جزء
شكلت تمهيدا لوجود "إسرائيل" ثم
من النظام اإلقليمي العربي ،بمعنى إلى جزء من حالة استعمارية ّ

ضمانة الستمرارها!

حولت حركة التحرر إلى سلطة في ظل احتالل ،ثم هي سلطة صارت
الذي حصل ،أن حركة فتح ّ
جزءا من النظام اإلقليمي العربي ،وبالتبعية الدولي ،وال يغير من ذلا بعض من المسلكيات الفتحاوية
أي حال ،ولما كانت حماس تنظيما
ذات المالمح النضالية في بعض المحطات ،فالحكم للغالب على ّ
يشكل تهديدا بحجمه وفاعليته ،كان ضروريا سحقه أو تحجيمه ،كما حاولت السلطة فعال في
كبي ار ّ
المبكر ،أو إعادة تدويره ،وتذويبه داخل الكأس السلطوي ،وبالتالي
بعض المحطات حتى بعد تأسيسها ّ

داخل اإلرادة اإلقليمية والدولية.

يمكن لفتح أن تقول الكثير في تسوي هذا الخيار ،الذي ثبت فشله وط ّنيا ،وبانت مآالته الكارثية.
يمكن التذرع باختالل موازين القوى والحصار العربي ،ويمكن لنا أن نضيف إلى ذلا اهتراء
المنظومة األخالقية الحاكمة ،بذيوع الفساد ومنطق االستزالم والزبائنية في الحركة الوطنية في

عالقاتها الداخلية ،واألنانية والفهلوة في إدارة العالقات الداخلية ،أو في اإلدارة السياسية للقضية

برمتها.

إن أي حركة تحرر تأخذ في التخفف من هذه المنظومة الحاكمة؛ سوف تنحاز لخيارات شديدة
ّ
الضيق واألنانية ،كالحفاظ على الحزب ،أو القيادة ،وهكذا يمكن لنا القول ،إن الحفاظ على حركة
التحرر في طبيعتها األصيلة بعيدا عن السلطوية كان أفضل مما جرى الحقا ،حتى لو كان الثمن
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مدفوعا وبقسوة من القيادة ،أو من الحزب .بكلمة أخرى :كان الحزب طريقا إلى فلسطين وليس

العكس ،بيد أن السلطوية ،والصراع على السلطة ،قبل إنجاز المشروع التحرري يقود بالضرورة إلى

الحال الراهن!

هبة النفق ،وانتفاضة األقصى ،وفوز حماس
لنسف ،توّفرت فرص كافية لتصحيح المسار ،مثل ّ
وهبات القدس المتتالية ،واعالن ترمب بخصوص
باالنتخابات التشريعية ،والحروب على قطاع ّ
غزةّ ،
مجددا على قاعدة
القدس ..كل ذلا وأكثر ،كان فرصة إلعادة تصحيح المسار ،وااللتحام الوطني ّ
التحرر ال على قاعدة السلطة ،إال أن السلطة باتت هي األساس ،ال فلسطين .وعلى هذه القاعدة ،لم

عدوا لسلطتها ،ال شريكا في تحرير فلسطين .وبهذا انعكست مواقع
تزل فتح تتعامل مع حماسّ ،
كأي نظام رسمي عربي آخر!
الفرقاء ما بين أعداء وأخوة وشركاء ،تماما ّ
ّ
ّ
اليوم ،وفي سعي حماس لرفع الحصار ،سواء بهدنة أم بغيرها ،يتناول الموقف الفتحاوي ما يجري،
بخطاب المزايدة والمناكفة ،بما في ذلا برفع شعار المقاومة ورفض الهدنة .واذا كان هذا الخطاب

المغرق في التناقض الواقعي حاصال دائما من األطر الشعبوية في فتح التي ال تشعر بأي تناقض
سلطويا مرتبطا
فعليا واالنتماء إلى حركة تقود مشروعا
بين المزاودة باسم المقاومة و ّ
ّ
الكف عنها ّ
فإن استخدامه من األطر الرسمية العليا مثير في الحقيقة وان لم يكن
باتفاقات مع االحتاللّ ..

مدهشا!

نحن لسنا في حاجة إلى المقارنة بين أحوال األطر العليا في الحركتين وأوضاع شخوصهما وظروفهم

يدل على مركزية السلطوية في الوعي
من جهة موقف االحتالل منهم ،بيد أن هذا الخطاب ّ
التحوالت في مراتب األعداء والخصوم واإلخوة والشركاء ،والتحلل من المنظومة األخالقية
الفتحاوي ،و ّ

ظل المشروع التحرري ..دون أن ينفي ما سبق
الضرورية إلدارة العالقات والمصالح الوطنية في ّ
الكثير مما يمكن قوله في نقد حماس وخياراتها وسياساتها التي ساهمت في دفعها نحو هذه المناورات
كل تلا األعباء ،بيد أن هذه الحركة مطالبة فعال اليوم بحلول للجماهير
وحملتها ّ
الضيقة والخطيرة ّ
التي تحكمها ،وكذلا بالحفاظ على قدر معقول من مكاسبها ومصالحها بقسل يحول دون التفرد
الكامل والمطلق لحركة فتح في قيادة القضية الفلسطينية ،وهو التفرد الذي قادنا إلى ما نحن فيه

اليوم!

تلحسن حماس ،وهي ال تتفرد في إدارة المسائل الوطنية الكبرى في القطاع ،وهي بذلا تلخّفف من
المنطق السلطوي وتنزع به نحو المنطق التحرري الضروري ،إذ تتشارا مع الفعاليات الوطنية
واألهلية جميعها في تنظيم مسيرة العودة ،وادارة غرفة مشتركة لنجنحة المسلحة للفصائل ،وتشارا

غزة.
الفصائل في القرار بشأن المبادرات المطروحة بخصوص قطاع ّ
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هذه األرضية يمكن البناء عليها ،للخروج النهائي من منطق أوسلو والسلطوية الحاكمة للعالقات

الفلسطينية نحو استعادة مشروع تحرري أرقي في أفقه وخطابه من أوسلو أو السلطة أو الدولة.
واألمر هنا ال يتعلق بحماس وحدها ،بل ببقية شركائها في الجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية

وغيرهما ،وان كان أمام حماس الكثير في مراجعاتها الذاتية ،سواء في تطوير أقاليمها األخرى وخلق

غزة ،أو في تحسين المنظومة اإلدارية والقيمية الحاكمة
غزة لدعم ثقلها في ّ
نقاط ارتكاز في غير ّ
ألطرها العاملة وعالقاتها الحركية.
موقع "عربي 2018/8/7 ،"21

" .64صفقة غزة" ضرورة إنسانية وهزيمة سياسية؟
د .أحمد جميل عزم

لمسألة الوصول ألي اتفاق تهدئة أو هدنة في غزة مع اإلسرائيليين ،وجهان؛ األول أنه ضرورة ملحة

إنسانياً ،والثاني ّأنه هزيمة سياسية لحركة "حماس" وللشعب الفلسطيني .ولكن يمكن تقليل حجم
الهزيمة ،وربما تحويلها لمكسب صغير ،إذا حدثت تنازالت فلسطينية-فلسطينية.
أن الوضع اإلنساني والحصار ال يتركان ألهالي غزة مف ار من قبول أي تسوية ممكنة ،بسبب
ال شا ّ
حالة الضغل التي يعيشونها والتي تهدد استمرار الحياة اإلنسانية ،فضال عن ضياع العمر
والمستقبل .ولكن من الناحية السياسية ،يكفي العودة لمقابلة مستشار الرئيس األميركي ،جاريد

كوشنير ،في صحيفة القدس ،في  24حزيران (يونيو)  ،2018عندما قال "أعتقد أن الشعب الفلسطيني

أقل اكتراثا في نقاط الحوار بين السياسيين وأكثر اهتماما ليرى كيف ستوفر هذه الصفقة له ولنجيال
المستقبلية فرصا جديدة ،والمزيد من الوظائف ذات األجور األفضل وآفاق الوصول إلى حياة

أفضل" .طبعا في وضع غزة األمر أكثر سوءا والحاحاً ،فاألمر ليس فرصا وأجو ار أفضل ،بل
متطلبات الحياة اإلنسانية .بكلمات أخرى يمكن أن نتخيل كوشنير يقول "أعتقد أن أهالي غزة أقل
اكتراثاً في نقاط الحوار بين السياسيين وأكثر اهتماما ليرى كيف ستوفر هذه الصفقة لهم متطلبات

الحياة األساسية ،وتوقف أزمتهم" .طبعاً هذه الجملة لم يقلها كوشنير ،ولكنها ذات روح جملته في
مقابلة "القدس".

عندما قامت "حماس" بما أسمته الحسم العسكري العام  ،2007في غزة ،كانت تراهن على أمرين على

أن الضفة ستلحق غزة ،بشكل أو آخر ،وحتى بعد سبع سنوات من االنقسام ،على
األقل؛ األول ّ
الزهار ،في حفل انطالقة
األقل ،كانت "حماس" تتوعد بتك ارر السيناريو في الضفة ،كقول محمود ّ

"حماس" العام " ،2014كما حررنا غزة وأقمنا فيها سلطة وطنية حقيقية ،وكما صنعنا فيها جيشا
التاريخ :األربعاء 2018/8/8

العدد4710 :

ص

44

أن
منتصرا ،سنكرر التجربة نفسها في الضفة الغربية" .وقد فشل هذا الرهان .والرهان الثانيّ ،
"حماس" ستستطيع فا الحصار ،عن غزة ،وتحظى باعتراف عربي ودولي ،إن لم يكن رسمياً،
فباعتبارها سلطة أمر واقع ،وحتى هذا لم تنجح به "حماس".

إن هذه السيطرة
عدا هذين األمرين ،ربما كان بعض أنصار "حماس" يعتقدون أنّه يمكن القول ّ
والسلطة ،مدخل لخطوات إضافية على طريق تحرير فلسطين.

جل ما تطرحه السلطات اإلسرائيلية اآلن تخفيف الحصار ،مقابل وقف االحتجاجات عبر الحدود،

والحديث عن مساعدات ومشاريع اقتصادية ،سيكون قمة السذاجة والسطحية ،أن يعتقد أحد أنها

ستتعدى تحسينا نسبيا للوضع اإلنساني ،وأنها ستوصل القطاع لشيء حتى بمستوى الضفة الغربية
(الضعيف بحد ذاته) ،ناهيا عن خياالت النمو والنماء ،على غرار "سنغافورة" .وبالتالي ما هو
مطروح في غزة ،هو ما طرحه كوشنير ،ومن الناحيتين السياسية واألمنية هو الهدوء مقابل الهدوء.

ما يحدث هو تنازل من قبل حركة "حماس" عن كل شيء سياسي تقريباً ،خصوصاً ما كانت تسعى

له العام  ،2007وستجد نفسها مطالبة باإلجابة عن أسئلة ،لماذا لم يجر تقديم هذه التنازالت ،العام

2006؟ ما الذي تحقق من 2007؟ ما نتيجة حكم  11عاما في القطاع؟ سياسياً وانسانياً؟

إذا كان المطروح هو الوقف الرسمي للمقاومة بكل أشكالها حتى على غرار مسيرات العودة ،السلمية،

مقابل التهدئة وتقليص الحصار ،أليس الثمن السياسي الذي ستدفعه "حماس" ذاتها أقل كثي اًر ،إذا
سمحت للحكومة الفلسطينية ،في رام هللا ،أن تتولى هي كل شيء في القطاع ،حتى التهدئة؟

أليس مكسباً سياسياً للفلسطينيين ،أن تتولى حكومة موحدة ،ترتيب شؤون التهدئة والهدنة؟ وتصبح
هي المسؤولة؟ وبالتالي يبدو الفلسطينيون في موقع قوة؟
بمجرد استالم حكومة فلسطينية رسمية ،معترف بها دولياً ،كل مهام قطاع غزة االقتصادية ،واألمنية،
والمالية ،والخدماتية ،سيكون الحصار قد تراجع كثي اًر ،وسيتحقق للقطاع من "تنازل" يقدم للفلسطينيين
أكثر بكثير مما سيتحقق من التنازل لإلسرائيليين .في المقابل ،من المهم أن تسارع قيادة منظمة

التحرير الفلسطينية ،لتسهل على "حماس" مهمة التنازل الداخلي بدالً من التنازل مع اإلسرائيليين،
بإبداء مرونة في ترتيب الوضع المقبل.
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 .65جهاز األمن يؤيد التسهيالت على غزة قبل إعادة المفقودين

ينيف كوفوفيتش وجاكي خوري

خالفاً لموقف جهات كبيرة في المستوى السياسي فإن جهاز األمن يوصي بتقديم تسهيالت اقتصادية
لقطاع غزة في إطار اتفاق مع حماس قبل التقدم في مسألة المدنيين المفقودين وجثث الجنود في

القطاع .حسب أقوال شخصيات كبيرة في الجيش ففي هذه المرحلة يمكن الخروج لمشاريع إنسانية

في القطاع سيكون بإمكانها منع مواجهة عسكرية محتملة على األقل حتى استكمال العائق تحت
األرضي على الحدود في نهاية السنة القادمة .مصادر كبيرة في جهاز األمن قالت مؤخ اًر في
منتديات مختلفة بأنه على إسرائيل «فعل كل ما في استطاعتها» من أجل أال تكون هي الجهة التي
تؤدي إلى انهيار االتفاق .في المقابل ،مصادر في السلطة الفلسطينية قالت إن إسرائيل ومصر

تروجان لخطة تسوية في القطاع بدون إشراا رام هللا.

أمس األول ،قال مصدر سياسي كبير بأنه لم يكن باإلمكان تطبيق اتفاق واسع مع حماس بدون

إعا دة اب ار منغيستو وهشام السيد وجثث الجنود اورين شاؤول وهدار غولدن ،ولكن قادة جهاز األمن

يخافون من كارثة إنسانية في القطاع ،ليس أقل من المواجهة العسكرية .وحسب أقوالهم ،يمكن
التفريق بين مشاريع بنى تحتية أساسية استهدفت منع انهيار القطاع في المدى القصير وبين مشاريع

لتحسين مستوى الحياة في غزة ،استم ار اًر التفاق التهدئة الذي سيكون باإلمكان ربطه بإعادة المفقودين
وجثث الجنود.

مصدر فلسطيني كبير قال ،أمس ،إنه حسب الخطة التي بدأت بالوضوح ستكون األمم المتحدة هي

المسؤولة عن الترويج للمشاريع في القطاع ،ومصر ستكون شريكة في المتابعة واإلشراف على
تنفيذها .حسب أقوال المصدر فإن معظم التمويل سيصل من دول الخليج ،ومنها قطر واتحاد

االمارات ،والواليات المتحدة .وقال إن شخصية إسرائيلية زارت قطر مؤخ اًر بموازاة زيارة رئيس
المخابرات المصري الجنرال عباس كامل في واشنطن ،وحسب مصادر في القطاع فإن المشاريع

سيتم الترويج لها دون تدخل مباشر من حماس أو السلطة الفلسطينية.

في هذه المشاريع سيتم استثمار حوالي  650مليون دوالر .شخصيات حماس الكبيرة تقول إنهم

يتوقعون تحسن الوضع في القطاع ويبثون جواً إيجابياً ،رغم أنهم لم يردوا بعد بصورة رسمية على

الخطة ،وما زال هناا خوف من انهيارها .حسب تقديرات مصدر في حماس ،فإن االقتراح الذي يتم
بحثه ال يشمل المصالحة بين السلطة وحماس ،وحسب أقواله «غزة على شفا االنهيار الكامل بسبب

الحصار الذي فرضته السلطة ،لذلا فهم ك في حماس ك لن يفكروا مرتين لقبول الخطة التي ستسهل

على الجمهور في غزة وتساعد حقاً في رفع الحصار حتى بثمن في الساحة السياسية».
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مصدر في المستوى السياسي لحماس قال للصحيفة :ثمة سيناريوهات ثالثة محتملة :تهدئة كمرحلة
أولية ،بعد ذلا ستحاول األطراف الدفع بصفقة تبادل لنسرى .وفي المرحلة األخيرة سيتم التوصل

إلى تسهيالت كبيرة في الحصار تؤدي إلى تهدئة على المدى البعيد ،لكن بدون مصالحة فلسطينية
داخلية ،ومواجهة مباشرة مع إسرائيل ،ثم خطة للتهدئة على المدى البعيد تتضمن مصالحة بين

حماس والسلطة الفلسطينية واعادة الحكومة الفلسطينية إلى القطاع ،ثم تبادل أسرى ورفع الحصار.

في جهاز األمن يعتقدون أنه إذا تعهدت حماس بالتهدئة أمام مصر فهي ستفي بوعدها على األقل
في الفترة الزمنية المرغوبة إلسرائيل .هذه األقوال ترتكز على تقدير المخابرات الذي يقول إن حماس

اآلن في أصعب األوضاع التي مرت بها منذ سيطرت على الحكم في غزة في  .2006وحسب
التقديرات المقبولة على كل األجهزة األمنية ،فإن مصر هي الدولة الوحيدة التي بقيت تصغي لطلبات
حماس التي طرحت مع بداية التظاهرات قرب الجدار في  30آذار الماضي .وحسب أقوال
الشخصيات الكبيرة في جهاز األمن ،فإنه حتى نهاية السنة القادمة يتوقع االنتهاء من بناء الحائل

الدفاعي الذي من شأنه منع اختراق أنفاق هجومية من القطاع نحو األراضي اإلسرائيلية .وتقول

تقديرات الجيش اإلسرائيلي بوجود عدد من خانتين ألنفاق كهذه اآلن ،والى حين استكمال العائق فإن

جهاز األمن يرى في األنفاق التهديد األهم في حالة حدوث مواجهة .مصدر كبير في جهاز األمن

قال مؤخ اًر في منتدى مغلق إن الجيش اإلسرائيلي حتى نهاية العام  2019يولي أفضلية إلقامة الجدار

«على أي شيء آخر» ،وان استكمال الجدار سيشكل التغيير االستراتيجي األكثر أهمية في مواجهة
الجبهة في قطاع غزة .وأضاف المصدر أن جزءاً كبي اًر من رغبة حماس في التوصل إلى تسوية ينبع

من إدراا رؤساء حماس بأنه يتوقع أن يفقدوا الذخر االستراتيجي المهم لهم.

أمس األول تواصلت لقاءات أعضاء المكتب السياسي لحماس بقيادة مصر بخصوص وثيقة التهدئة

مع إسرائيل ،ولكن لم يتم بعد اتخاذ قرار .في فتح والجبهة الشعبية ينتقدون حماس ألنها تقود إلى

تهدئة بدون موافقة وطنية فلسطينية ،وعملياً ،تخدم حسب أقوالهم ،الواليات المتحدة واسرائيل .على
هذه الخلفية دعت حماس للقاء مع ممثلي الفصائل الفلسطينية في القطاع بمن فيهم رجال فتح.

وحسب أقوال مصدر كبير في حماس ،حسام بدران ،الذي وصل مؤخ اًر من قطر مع بعثة قيادة

حماس في الخارج ،فإن اللقاء استهدف تنسيق المواقف وضمان موافقة وطنية واسعة لكل خطة سيتم

طرحها.

أحد النشطاء في الفصائل الذي حضر المحادثات قال للصحيفة إن ممثلي حماس تحدثوا بمفاهيم
عامة ولم يتعمقوا في التفاصيل التي ال اتفاق عليها حتى اآلن .انتقاد فتح لحماس يدل على أن

التفاهمات اآلخذة في التبلور ال تتضمن عودة الحكومة الفلسطينية إلى القطاع ،على األقل في
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المرحلة األولى .حسب التقديرات فإن السلطة ك كما يبدو ك ستكون شريكة من بعيد في الخطوات،
وستعمل في هذا الشأن باألساس مع األمم المتحدة.

موازاة لذلا ،فإن مصد اًر مصرياً مطلعاً على التفاصيل قال للصحيفة إن القاهرة ما زالت تفضل
وتميل للعمل حسب الخطة التي ستكون فيها السلطة الفلسطينية شريكة مباشرة في تطبيق التهدئة.
لذلا ،فإن ما نشر عن مسار يتجاوز السلطة تم بهدف الضغل على الطرفين وال سيما على السلطة،

من أجل التقدم في المحادثات من أجل تحقيق المصالحة.

صحيفة «الحياة» الصادرة في لندن كتبت ،أمس ،أن مصر قدمت ورقة موقف بشأن اقتراحها في

أعقاب تحفظ السلطة من الخطة ،التي أساسها عودة وزراء الحكومة الفلسطينية إلى القطاع وادارة
و ازراتهم بصورة كاملة .حسب الوثيقة ،خالل خمسة أسابيع سيتم تسوية موضوع األمن الداخلي بين

الطرفين في لقاءات في القاهرة ،حيث ستعمل لجنة مشتركة من فتح وحماس وبإشراف المخابرات

المصرية على تطبيق بنود اتفاقات القاهرة للمصالحة التي تشمل نقل جهاز الجباية وجهاز القضاء
للسلطة .في المقابل تتعهد السلطة بدفع رواتب موظفي الحكومة في القطاع بمن فيهم أولئا الذين

عينتهم حماس.

هآرتس 2018/8/7

القدس العربي ،لندن2018/8/8 ،

 .66كاريكاتير:

الخليج ،الشارقة2018/8/8 ،
التاريخ :األربعاء 2018/8/8

العدد4710 :

ص

48

