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 .1سلسلة غارات على غزة والمقاومة تدك المستعمرات بعشرات الصواريخ :ثالثة شهداء واصابة عدد
من المستوطنين

ذكر المركز الفلسطيني لإلعالم ،غزة :2018/8/9 ،أن أما وطفلتها الرضيعة استشهدتا ،وأصيب
الزوج بجروح خطيرة ،فجر اليوم الخميس ،بقصف "إسرائيلي" استهدف منزلهم في دير البلح وسط

قطاع غزة ،ما يرفع عدد الشهداء خالل الساعات األخيرة إلى  ،3فيما ردت المقاومة برشقات
صاروخية تجاه مستوطنات االحتالل.

وبعد منتصف الليل ،أطلقت طائرات االحتالل الحربية  10صواريخ تجاه موقع تونس شرق حي

الزيتون بغزة ،وموقع للمقاومة في حي الزيتون ،وفق شبكة مراسلينا .كما قصفت موقعين للمقاومة

شرق حي الزيتون ،وموقع بدر جنوب غزة ،موقع حماة الثغور وسط القطاع ،وموقع اإلدارة المدنية

شمال القطاع بعد صواريخ .ومساء األربعاء ،قال مراسلنا :إن طائرات مسيرة لالحتالل أطلقت 9

ٍ
ٍ
الحق ،أطلقت طائرة
تطور
صواريخ تجاه مبنى الماريوت في السودانية ،شمال قطاع غزة .وفي

ٍ
أرض قرب بوابة صالح الدين على الحدود المصرية الفلسطينية جنوب رفح.
مسيرة صاروخا تجاه

كما أطلقت طائرات االحتالل صاروخين قرب النادي البحري شمال القطاع دون اإلبالغ عن
إصابات ،وصاروخين غرب موقع أنصار .وأفاد مراسلنا ،بأن طائرات االحتالل قصفت أيضا موقع
بدر للمقاومة جنوب غزة .والحقا ،أطلقت الطائرات الحربية  4صواريخ على األقل تجاه موقع

للمقاومة في مخيم الشاطئ غرب غزة .وأفاد مراسلنا ،بأن طائرات االحتالل قصفت بـ  6صواريخ
موقعا للمقاومة في جباليا شمال القطاع.

وفي خانيونس ،أطلقت طائرات مسيرة صاروخا تجاه أرض زراعية في عبسان الكبيرة ،ما أدى إلى

إصابة مواطنين بجروح ،كما سمع دوي انفجار هائل غرب المدينة ،والحقا أفيد عن قصف من طائرة
مسيرة تاله من الحربي تجاه أرض في السطر الغربي ،كما شن االحتالل غارات غرب النصيرات

وجنوب المغازي .وأعلن جيش االحتالل ،أن سالح الجو "اإلسرائيلي" استهدف  12هدفا لحركة

حماس في قطاع غزة.

وردا على العدوان ،واصلت المقاومة إطالق رشقات صاروخية تجاه مستوطنات غالف غزة.

التاريخ :الخميس 2018/8/9

العدد4711 :

ص

4

وأعلنت كتائب القسام" ،ردا على العدوان ..المقاومة الفلسطينية تقصف منذ ساعات مغتصبات
ومواقع العدو في غالف غزة بعدد كبير من الرشقات الصاروخية" .وأضافت أن أبرز المواقع التي

استهدفتها المقاومة حتى اآلن :موقع رعيم وهو مقر قيادة فرقة غزة لدى جيش العدو-قاعدة يفتاح-
قاعدة زيكيم-موقع ناحل عوز-موقع إيريز-مغتصبة سديروت-كيبوتس ناحل عوز.

بدورها ،أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة ،قصف موقع إيرز العسكري ومغتصبة سديروت
بعدد من الرشقات الصاروخية بين الساعة  30:00و  00:01فجر الخميس .كما أعلنت الغرفة

المشتركة قصف مواقع نتيفوت وناحل عوز وكيسوفيم واسناد صوفا ونيريم بعدد من الرشقات
الصاروخية ما بين  00:01 - 30:01فج ار.

وأقر الناطق باسم جيش االحتالل ،بإطالق  36قذيفة صاروخية من قطاع غزة (بما في ذلك

الصواريخ ال  8التي سقطت على سديروت سابقا) ،فشلت القبة الحديدية في اعتراض  32منها،
معلنا أنها سقطت في مناطق مفتوحة ،والحقا ارتفع العدد ألكثر من  70قذيفة.

ونقل عكا للشؤون اإلسرائيلية ،عن "روتر نت" العبري ،إصابة جندي "إسرائيلي" بجروح طفيفة ،إثر

إطالق قذائف هاون من قطاع غزة ،تجاه موقع للجيش "اإلسرائيلي" على شرق قطاع غزة.
وفي ٍ
ٍ
سابق مساء اليوم ،أفادت القناة السابعة العبرية ،بأن صاروخا أصاب بناية في مستوطنة
وقت
سديروت (جنوب األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام  )1948ما أدى إلى إصابة أحد المستوطنين.

وذكرت أن ما بين  7-5صواريخ سقطت وسط سديروت ،وأحدثت أض ار ار في الشوارع وبعض

المباني ،فيما فشلت القبة الحديدية التي فعلها االحتالل في اعتراض الصواريخ .والحقا ،أعلن جيش

مقر
االحتالل رصد إطالق  8قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه "إسرائيل" (فلسطين المحتلة) ،ا
أن منظومة #القبة_الحديدية فشلت في اعتراض  6منها .ودوت صفارات اإلنذار مساء في

مستوطنات "غالف غزة" ،قبل أن يعلن سقوط عدد من الصواريخ في مستوطنات االحتالل.

وجدد الطيران الحربي عند ساعات فجر اليوم الخميس ( )8-9قصفه لعدة مواقع تابعة للمقاومة
الفلسطينية في أنحاء قطاع غزة .وأفاد مراسلونا أن القصف الجديد طال عدة مواقع غرب دير البلح

وشمال النصيرات وفي شمال قطاع غزة وغرب خان يونس وشرقها ،وشرق الشجاعية وغرب غزة.

وردا على هذا العدوان المتجدد ،قصفت المقاومة الفلسطينية مستوطنات غالف غزة بعدة صاروخية،

قال اإلعالم العبري إن أحد الصواريخ أصاب مستوطنا بجراح خطرة ،وعددا آخر من المستوطنين
بجراح مختلفة في مجمع "أشكول" االستيطاني.

وأضاف موقع القدس القدس ،2018/8/9 ،من تل أبيب أن الجيش اإلسرائيلي أعلن صباح الخميس،
أن سالح الجو التابع له دمر أكثر من  140موقعا ومق ار ومجمعا عسكريا رئيسيا تابعا لحركة حماس
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في كافة أنحاء قطاع غزة .وقال الجيش في بيان اطلعت "القدس" عليه إن ذلك جاء ردا على قيام
حماس ،بإطالق حوالي  80صاروخا على المستوطنات اإلسرائيلية المحاذية لقطاع غزة ،الليلة

الفائتة ،مشي ار إلى أنه تم اعتراض  25صاروخا منها.

 .2الحكومة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان اإلسرائيلي على غزة

رام هللا :طالبــت حكومــة التوافــق الفلســطينية ،المجتمــع الــدولي بتــدخل عاجــل لوقــف العــدوان العســكري
اإلسرائيلي على قطاع غزة ،والذي أسفر عن استشهاد سيدة فلسطينية حامل وابنتها الرضـيعة وشـاب،
باس ــم الحكوم ــة ،يوس ــف المحم ــود ،ف ــي تصـ ـريح ص ــحفي الي ــوم

من ــذ أم ــس األربع ــاء .وق ــال المتح ــد

الخمــيس" ،إن حكومــة االحــتالل واإلدارة األمريكيــة يــتحمالن المســؤولية عــن التصــعيد الخطيــر الــذي
يشــهده قطــاع غ ـزة ،واســتمرار الحصــار منــذ  11عامــا" .وأضــاف المحمــود "اســتمرار حصــار غ ـزة فــاقم
األوضاع وطال كافة مستويات الحياة ،وما زال يدفع بأبناء شعبنا إلى مزيد من التوتر والمخاطر".

واعتب ــر أن "الخط ــر الشـــديد ال ــذي يحـ ــدق بالقض ــية الفلسـ ــطينية برمته ــا يس ــتوجب تحقي ــق المصـ ــالحة
واستعادة الوحدة الوطنية على الفور".

وأكدت حكومة التوافق الوطني على ضرورة تمكينها من أداء مهامها في قطاع غزة بشكل كامل.

وكالة قدس برس2018/8/9 ،

 .3عباس يلتقي ملك األردن ويؤكد رفضه "صفقة العصر"
عمان – بت ار ،فايق حجازين :قال الـرئيس الفلسـطيني محمـود عبـاس إن لقائـه مـع الملـك األردنـي عبـد

هللا الثاني في عمان (أمس) جاء في إطار التنسيق المستمر بين الجـانبين األردنـي والفلسـطيني حيـال
المســتجدات التــي تشــهدها القضــية الفلســطينية ،وســبل تطــوير العالقــات الثنائيــة بينهمــا .وأضــاف ،فــي

تصريحات للصحفيين عقب اللقاء" :إننـا حريصـون علـى أن يكـون التنسـيق فـي المجـاالت كافـة ،ألننـا
نشـعر أن مصــلحتنا واحــدة ،ومــا يضـرنا يضــرهم ومــا يفيـدنا يفيــدهم" .وقــال" :هنــاك أشــياء كثيـرة تتعلــق

بصفقة العصر التي نرفضها ،وتتعلـق بـالموقف اإلسـرائيلي والمصـالحة الفلسـطينية الفلسـطينية ،وال بـد
من أن نتبادل الرأي في كل هذه القضايا إضافة إلى العالقات الثنائية اليومية بيننا وبين األردن".

وأكــد أنــه تــم االتفــاق علــى عقــد لقــاء ،خــالل أيــام ،بــين رئيســي الــوزراء فــي البلــدين لبح ـ

"القضــايا

اليومية" وهي مهمة اقتصادية واجتماعية .وأضاف عباس "كالعادة نحن دائما متفقون حول أي قضية

سواء محلية أو عربية أو إقليمية أو دولية".
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وفي رد على سؤال حول المواقف العربية من القضية الفلسطينية ،قال عباس "حتـى اآلن نحـن نعـرف
أن الموقــف العربــي مــن القضــية األهــم ،وهــي صــفقة العصــر ،متوافــق ،ومــا خرجــت بــه قمــة الظه ـران

(حيال القضية الفلسطينية) ما زال هو المعمول به حتى اآلن والمتفق عليه بين جميع الدول العربية".
الغد ،عمان2018/8/9 ،

 .4الحكومة تطالب بتحرك عربي واسالمي عاجل لوقف انتهاكات االحتالل بحق المقدسات
رام هللا :دعــت الحكومــة الفلســطينية الحكومــات العربيــة واإلســالمية ومؤسســات المجتمــع الــدولي ،إلــى
تحمل مسؤولياتهم إزاء ما تتعرض له المقدسات اإلسالمية والمسيحية فـي فلسـطين .وطالـب المتحـد

الرســمي باســم الحكومــة يوســف المحمــود ،فــي بيــان صــحفي ،يــوم األربعــاء  ،2018/8/8بتحــرك عاجــل
للضغط على حكومة االحتالل من أجل التراجع عن فرض قرار إغالق الحرم اإلبراهيمي الشـريف فـي

مدينــة الخليــل أمــام المســلمين لمــدة  24ســاعة اعتبــا ار مــن الســاعة العاش ـرة لــيال .واعتبــر ذلــك جريمــة

جديــدة فــي ســجل الج ـرائم االحتالليــة ضــد شــعبنا وأرضــنا ومقدســاتنا .وحــذر المحمــود مــن أن اســتمرار
مساس االحتالل بالمقدسات يهدف إلى إشعال حرب دينية غريبة عن بالدنـا وثقافتنـا وتقاليـدنا تحـاكي
الحروب الطائفية والدينية وحروب الفوضى التي فرضها االستعمار على منطقتنا.

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

" .5الخارجية الفلسطينية" تدين التدابير والعمليات االستيطانية غير المسبوقة
عمـ ـ ـان  -نادي ـ ــة س ـ ــعد ال ـ ــدين :قال ـ ــت و ازرة الخارجي ـ ــة الفلس ـ ــطينية ،إن المخ ـ ــاطر الكارثي ـ ــة واألبع ـ ــاد

االس ــتعمارية العنصـ ـرية لم ــا يس ــمى "ق ــانون القومي ــة" بات ــت تتكش ــف ،كون ــه أص ــبح "المظل ــة" لتمري ــر
أيديولوجيــة وسياســات وبـرامي اليمــين اإلسـرائيلي الحــاكم ،خاصــة االســتيطانية والتهويديــة منهــا ،والــذي

يشكل سيفا ُمرفوعا باستمرار فـي وجـه أي معارضـة أو انتقـاد لهـا .وأكـدت "الخارجيـة الفلسـطينية" ،فـي
بيــان لهــا أمــس ،أن "ســلطات االحــتالل تتمســك باالســتيطان بــديال عــن القــانون الــدولي" ،محملــة إياهــا
"المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات سياساتها االستيطانية والتشريعات العنصرية".

ودانــت الــو ازرة "التــدابير والعمليــات االســتيطانية غيــر المســبوقة ،وتوســيع المســتوطنات وضــم النقــاط

االســتيطانية العش ـوائية إليهــا ،والســيطرة علــى مئــات الــدونمات المحيطــة بهــا ،كمــا يحــد

حاليــا فــي

المدينة االستيطانية الجديدة المسماة عميخاي وسط الضفة الغربية المحتلة".
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واعتبرت أن "صمت المجتمع الدولي يعد إسنادا حقيقيا لتنفيذ تلك السياسات االحتاللية" ،مؤكدة أن ما
يجري على األرض من تدابير وعمليات استيطانية غير مسبوقة تتماشى مع هذه العقلية.

الغد ،عمان2018/8/9 ،

 .6عشراوي :واشنطن ال تمتلك الوالية القانونية لحل "األونروا" وال تفويض بإلغاء حقوق الالجئين

رام هللا :أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنـان عشـراوي أن الواليـات المتحـدة
األمريكية ال تمتلك الوالية القانونيـة وال القضـائية لحـل وكالـة األونـروا ،كمـا أنهـا ال تمتلـك أي تفـويض

بإلغـ ــاء حقـ ــوق الالجئـ ــين الفلسـ ــطينيين أو تعـ ــديل القـ ــانون الـــدولي لصـ ــالح حمايـ ــة "إس ـ ـرائيل" .ودعـ ــت

عشـ ـراوي ،ف ــي بي ــان ص ــدر عنه ــا ،األربع ــاء  ،2018/8/8إل ــى ض ــرورة تش ــكيل رادع أمم ــي لمواجه ــة

السياســات األمريكيــة األحاديــة والهدامــة وازدراء اإلدارة األمريكيــة المتواصــل للقــانون الــدولي والــدولي
اإلنساني ،والعمل بشكل جماعي إلحالل السالم العادل والـدائم المسـتند إلـى المبـاد والقـوانين القائمـة
على حماية الضعفاء والمضطهدين ومحاسبة المعتدين.

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

 .7عباس يصل إلى الدوحة
الدوح ــة – قن ــا :وص ــل رئ ــيس الس ــلطة الفلس ــطينية محم ــود عب ــاس إل ــى الدوح ــة مس ــاء ي ــوم األربع ــاء
 ،2018/8/8في زيارة عمل للبالد.

الشرق ،الدوحة2018/8/8 ،

 .8اشتية يعلن عن إنشاء صندوق خاص بالتمكين االقتصادي برأسمال  500مليون دوالر
وفــا :أعلــن محــافب البنــك اإلســالمي للتنميــة فــي فلســطين محمــد اشــتية ،يــوم األربعــاء  ،2018/8/8عــن

إنشـاء صــندوق اسـتثماري خــام بـالتمكين االقتصــادي للشـعب الفلســطيني ب أرسـمال  500مليــون دوالر

أمريكي .وأوضح اشتية أن البنك اإلسالمي للتنمية يسهم بمئة مليون دوالر في الصندوق ،ويتم العمل
عل ــى حش ــد التموي ــل المتبق ــي م ــن خ ــالل مجموع ــة م ــن الش ــركاء والجه ــات .وأض ــاف" :أن الص ــندوق

ســيعمل تحــت إشـراف البنــك ،ووفــق أفضــل الممارســات العالميــة ،فــي الحوكمــة وادارة االســتثمارات مــع
الفقراء والشباب الرياديين بهدف تمكين ربع مليون أسرة فلسطينية فـي العقـد القـادم" .وأشـار اشـتية إلـى
أن هذا الصندوق يأتي استجابة لمبادرة الرئيس محمود عباس بإنشاء برنامي تمكين اقتصادي.

الحياة الجديدة ،رام هللا2018/8/8 ،
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 .9حماس :المقاومة تصر بشموخ وتحمل للمسؤولية الكبرى على قلب موازين المعركة مع االحتالل
غزة :شددت حركة "حماس" مساء األربعاء ،أن المقاومة الفلسطينية تصر بكل شموخ واباء وتحمل

للمسئولية الكبرى على قلب موازين المعركة مع االحتالل اإلسرائيلي" .وقال المتحد

باسم حماس

فوزي برهوم في بيان مساء اليوم األربعاء إنه "وبعزيمة الرجال وبإرادة األبطال كان الوعد وحان
الوفاء لدماء الشهداء" .وتابع" :فها هي المقاومة الباسلة تصر وبكل شموخ واباء وتحمل للمسئولية

الكبرى على قلب موازين المعركة مع العدو وتخوضها بكل ثقة واقتدار" .وأضاف إن "شعبنا الذي
احتضن المقاومة وما يزال وخرج هؤالء الرجال يستحق كل هذه التضحيات وأكثر".

فلسطين أون الين2018/8/8 ،

 .10سرايا القدس :لن نسمح لالحتالل بتغيير قواعد المواجهة

غزة :شددت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي الليلة ،أنها لن تسمح لالحتالل
اإلسرائيلي بأن يغير قواعد المواجهة مهما كلف المقاومة ذلك من ثمن .وقالت السرايا في تصريح

اليوم الخميس" :نؤكد على تمسكنا بالرد على كل عدوان ينفذه االحتالل ضد شعبنا الفلسطيني تثبيتا

لقاعدة القصف بالقصف" .وأكدت ومعها كافة قوى المقاومة التزامها بالدفاع عن أبناء شعبنا ومواجهة
هذا العدوان الصهيوني المتواصل.

فلسطين أون الين2018/8/9 ،

" .11الجهاد" :االحتالل يتصرف ببلطجية ورد المقاومة مشروع
غزة :قالت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين إنه "في ظل استمرار العدوان ،وفي ظل الجرائم
المتكررة التي يرتكبها االحتالل بحق أبناء شعبنا ،والتي كان آخرها الجريمة الغادرة التي استهدفت
موقعا لكتائب القسام أثناء التدريب ،ما أدى الستشهاد مقاومين ،فإن رد المقاومة الفلسطينية هو رد

مشروع".

وأضافت الجهاد في بيان لها وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنه "ليعلم العدو أنه لن

يستطيع التصرف ببلطجية وعربدة ثم يغطي جرائمه بالكذب والتضليل" .وتابعت" :وبدال من احترام
التزاماته _العدو الصهيوني_ يستخف بالجهود المبذولة ويحاول التالعب بأرواح األبرياء ،مؤكدة أن

المقاومة الفلسطينية ملتزمة بحماية شعبها والرد على هذه الجرائم .وجددت موقفها بالقول" :وقد أكدت
المقاومة م ار ار على هذا الحق في كل التفاهمات التي لم يحترمها ولم يلتزم بها االحتالل".

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/8/8 ،

التاريخ :الخميس 2018/8/9

العدد4711 :

ص

9

 .12حماس :جاهزون للتفاوض غير المباشر إلنجاز صفقة أسرى مشرفة
أكد المكتب السياسي لحركة حماس أنه "ال أثمان سياسية وال تنازل عن سالح المقاومة ،والوحدة
الجغرافية والسياسية بين الضفة والقطاع" مقابل الجهود المختلفة التي تبذلها عدة أطراف وال سيما
مصر لتحقيق المصالحة ورفع الحصار ،وتنفيذ المشاريع التنموية واإلنسانية في قطاع غزة.

وأوضح المكتب السياسي في بيان صحفي مفصل ،عبر فيه عن توجهاته ومواقفه من العديد من

القضايا ،أنه اجتمع بكامل هيئته القيادية وناقش على مدى أربعة أيام ( 2إلى  7أغسطس /آب)

األوضاع الوطنية واإلقليمية والدولية في ضوء ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مؤامرات يسعى

االحتالل من خاللها إلى تصفية القضية.

وأشار إلى أن وفد قيادة الحركة المتوجه إلى القاهرة "حمل رؤية حماس النابعة من الرؤية الوطنية

الجامعة ،وأكد مكتب حماس السياسي على الحق الثابت لعودة الالجئين الفلسطينيين.

وفي هذا السياق ،استنكر الدور األمريكي "المشبوه" الذي يسعى إلى تصفية قضية الالجئين من

خالل استهداف المخيمات الفلسطينية في الشتات ،وتجفيف منابع األونروا .ودعا "الكل الوطني
للتصدي لهذه المؤامرة من خالل برنامي شامل في الداخل والخارج ،واستمرار مسيرات العودة وكسر

الحصار ،واحياء حق شعبنا في العودة األكيدة ألراضينا وديارنا التي هجرنا منها".
وتحد

عن ملف تحرير األسرى واستعرض التحركات في هذا الملف مقابل "الجنود الصهاينة" لدى

المقاومة ،مؤكدا أن لديه الجاهزية للتفاوض غير المباشر "إلنجاز صفقة مشرفة ألسرانا األبطال".

من جانب آخر ،جدد المكتب السياسي لحماس إدانة الحركة للقانون العنصري اإلسرائيلي المتمثل في

قانون يهودية الدولة الذي أقره "الكنيست" .كما أدان كل أشكال التطبيع مع االحتالل ،كما حيا
حركات المقاطعة الدولية والعربية .وأعرب كذلك عن اعت اززه بسفن كسر الحصار والقائمين عليها.

موقع حركة حماس ،غزة2018/8/8 ،

 .13حماس إلى القاهرة لتبليغ رؤيتها من التهدئة والمصالحة الفلسطينية

عمان  -نادية سعد الدين :توجه وفد رفيع المستوى من حركة "حماس" ،أمس ،إلى القاهرة عبر معبر

رفح ،حامال معه رؤية الحركة من التهدئة مع سلطات االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة،
والمصالحة الفلسطينية ،في ظل المبادرة المصرية األممية األخيرة ،وفق مصدر مطلع في "حماس"

لـ"الغد" .وقال نفس المصدر إن وفد الحركة ،الذي يرأسه نائب رئيس المكتب السياسي من الخارج
صالح العاروري" ،سيلتقي المسؤولين المصريين لتبليغهم بمواقف الحركة حول قضايا المصالحة
والتهدئة ورفع الحصار وتبادل األسرى ،وهي الملفات الواردة في مضمون المبادرة ،عدا خطة
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"ميالدينوف" لإلنعاش االقتصادي" .وأضاف إن الوفد ،الذي يضم كذلك عضوي المكتب السياسي
من غزة خليل الحية وروحي مشتهى" ،سيبلغ رئيس جهاز االستخبارات العامة المصرية ،الوزير اللواء

عباس كامل ومساعديه ،بمواقف الحركة التي تواَفق عليها أعضاء المكتب السياسي ،بعد سلسلة
مشاورات مكثفة أجرتها مع مختلف أطرها القيادية والتنظيمية ،بما فيها جناحها المسلح "كتائب

القسام" ،عدا الفصائل والقوى الفلسطينية" .وأوضح أن "الوفد سينقل للجانب المصري توجه الحركة
بقبول هدنة لخمس سنوات ،إال أن األولوية لديه تتمثل في رفع الحصار عن القطاع المحاصر

لسنوات ممتدة ،كما سيناقش معه ما تم التوصل إليه وبح

جهود المصالحة ،ضمن سياق الورقة

المصرية المعدلة ،وفق رؤية "فتح" ،ومواقف الحركة من هذه التعديالت".

الغد ،عمان2018/8/9 ،

 .14الحية :استمرار الحصار تمرير لصفقة القرن
أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية ،أن حماس ومعها الشعب الفلسطيني أول

من واجه صفقة القرن بالدم في الداخل والخارج ،مشددا على أن استمرار الحصار هو تمرير لصفقة

القرن .وقال الحية ،خالل لقاء مع قناة الجزيرة مباشر ،ظهر األربعاء :إن أي خطوة للمصالحة يجب
أن تبنى على رفع العقوبات التي فرضها عباس على غزة في مارس  ،2017وبهذا يمكن أن نفتح

الباب لمصالحة قائمة على مبدأ الشراكة الحقيقية ،هذه رؤيتنا ورؤية الفصائل.

وحول الجهود الدولية لتخفيف الحصار عن قطاع غزة ،قال الحية إن مالدينوف جاء بخطوط عامة،
وما يدور اآلن من تحركات تقودها األمم المتحدة ومصر وبمشاركة قطر ،نستطيع أن نقول إنها في

مراحل متقدمة .وأوضح أن الرؤية هي تنفيذ مشاريع تعدها المنظومة الدولية في مجاالت متعددة :في
الكهرباء والمياه والبنية التحتية وتشغيل العمال والخريجين .ولفت عضو المكتب السياسي إلى أن

ذلك كان مقابل الهدوء في قطاع غزة ،مبينا أنه لم يطلب أحد من الحركة وقف مسيرات العودة.

وشدد ع لى ضرورة إيجاد حل واضح ،وأن ينعم شعبنا بالضفة وغزة بممر آمن على العالم الخارجي

دون قيود االحتالل ،مشي ار إلى أنه ال مانع من أن تتوفر فيه كل الشروط الدولية ليطمئن الجميع.

وأضاف :حتى تتحقق المصالحة؛ نريد وحدة وطنية هدفها بناء مؤسسات الشعب الفلسطيني

ومؤسسات النظام الفلسطيني على قاعدة الشراكة للكل الوطني .ونوه الحية إلى أن الحركة تريد
مصالحة تقوم على أساس اتفاقيات القاهرة التي وقعت عام 2011م ،ومخرجات بيروت في يناير

.2017
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وعن التصعيد اإلسرائيلي على قطاع غزة ،أكد الحية أن االحتالل ال يضبطه إال الكف مقابل الكف،

والمخرز مقابل المخرز ،مبينا أن االحتالل هو من خرق اتفاقية وقف إطالق النار التي وقعت عام

 2014المبنية على اتفاق  .2012ونوه إلى أن حركة حماس والفصائل لن تسمح لالحتالل بفرض
معادالت جديدة وتثبيت قواعد االشتباك ،مبينا "نحن لسنا لقمة سائغة يسهل هضمها".

وحول ملف صفقة تبادل أسرى ،أكد عضو المكتب السياسي أن االحتالل يحاول باستمرار الكذب
على شعبه وجبهته الداخلية بأنهم يبذلون جهدا ،هم يديرون هذا الملف إعالميا ولم يفعلوا شيئا

حقيقيا.

موقع حركة حماس ،غزة2018/8/8 ،

" .15الشعبية" تقاطع جلسة "المركزي" وتنتقد استئثار عباس بالحكم
رام هللا :أعلن عمر شحادة ،القيادي في الجبهة الشعبية ،ان تنظيمه قرر مقاطعة الجلسة المقبلة

للمجلس المركزي لمنظمة التحرير ،والمقررة منتصف الشهر الحالي في رام هللا.

وقال شحادة إنهم في الجبهة ال يرون جدوى من انعقاد المجلس المركزي "ألنه سيقود إلى مزيد من

إضعاف منظمة التحرير الفلسطينية ،وسيضرب بعرض الحائط األسس التنظيمية والقانونية
والدستورية التي تقوم عليها المنظمة" .وطالب بدال من عقد المجلس أن يصار إلى عقد اجتماع
لإلطار القيادي الموحد للمنظمة المنبثق عن اتفاق المصالحة ،وعقد حوار وطني شامل بين الفصائل

الفلسطينية .وأضاف "ال قيمة الجتماع المجلس المركزي أو المجلس الوطني أو اللجنة التنفيذية ،إذا
كانت الق اررات الصادرة عنها ترمى في سلة المهمالت ،وال يتم تطبيقها" ،في إشارة إلى قرار المجلس

المركزي الذي اتخذ في مارس /آذار عام  ،2015الذي ينم على وقف العمل باالتفاقيات الموقعة
مع إسرائيل.

وقال شحادة ،إن "الق اررات التي اتخذت أخي ار تشديد للقبضة الفئوية والفردية في مؤسسات منظمة

التحرير الفلسطينية" ،الفتا إلى أن هذا األمر "يحمل المخاطر على القضية الفلسطينية" .ورفض ما
وصفه بـ "استئثار الرئيس محمود عباس بمنصب رئيس الصندوق القومي الفلسطيني" ،وقال إنه

"يتعارض مع النظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية".
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 .16عباس يقبل استقالة القدوة من مركزية فتح ويقيله من رئاسة مؤسسة ياسر عرفات

رام هللا :أفادت وسائل إعالم فلسطينية أمس ،بأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قِبل استقالة
ناصر القدوة من اللجنة المركزية لحركة "فتح" ،والتي قدمها قبل نحو شهرين احتجاجا على نتائي

ومخرجات اجتماع المجلس الوطني األخير ،الذي ُعقد في مدينة رام هللا بمقاطعة من الفصائل
الفلسطينية الكبرى ،وفي مقدمها حماس والجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية ،ما أثار خالفات حادة.
ونقلت وكالة "سما" عن "مصدر مطلع" في اللجنة المركزية لـ"فتح" ،أن "الرئيس عباس قبل استقالة

القدوة ،وأمر بإقالته من رئاسة مؤسسة ياسر عرفات ،آخر معاقل القدوة" ،الفتا إلى أن "روحي فتوح،
عضو اللجنة المركزية لفتح ،هو أبرز المرشحين لخالفته في مؤسسة عرفات" .وأشارت الوكالة إلى
أن "عباس سحب قبل أيام ملف اإلعالم والثقافة والتعبئة الفكرية من القدوة ،وأسندها إلى نبيل أبو

ردينة (الذي ُعين أيضا نائبا لرئيس الوزراء) كمقدمة إلقصاء ناصر القدوة" ،بحسب تقديرها.
الحية ،لندن2018/8/9 ،
 .17اإلفراج عن القيادي بحماس عبد الجبار جرار
جنين :أفرجت قوات االحتالل الصهيوني ،مساء يوم األربعاء ،عن القيادي في حركة حماس في
جنين شمال الضفة الغربية عبد الجبار جرار بعد اعتقال إداري أربعة أشهر .وقالت مصادر لمراسلنا:

إن اإلفراج عن جرار جاء بعد عدم تلقيه تمديدا العتقاله اإلداري في يومه األخير أسوة بما كان

يجرى معه في اعتقاالت سابقة .واعتقلت قوات االحتالل جرار في إطار حملة اعتقاالت واسعة

شملت حينها عددا كبي ار من أنصار حماس في جنين .وتعرض جرار لالعتقال ألكثر من  12عاما
غالبيتها في االعتقال اإلداري.

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/8/8 ،

 .18نتنياهو يجتمع بقيادة الجيش لتقييم الوضع في غزة
ترأس رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة جلسة مشاورات بحضور وزير الدفاع أفيغدور
ليبرمان وقيادات عسكرية ،وذلك عقب تصاعد حدة المواجهات بين المقاومة الفلسطينية واالحتالل

في غزة ،مما أسفر عن استشهاد ثالثة فلسطينيين واصابة عشرة آخرين.
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وذكرت القناة العاشرة العبرية أن نتنياهو عقد جلسة طارئة لتقييم الوضع في غزة ،بمشاركة المسؤولين

العسكريين اإلسرائيليين ،دون الخروج بأية توصيات .وبينت أن نتنياهو اجتمع إضافة إلى ليبرمان
برئيس هيئة األركان ،ورئيس جهاز الشاباك ،ورئيس األمن القومي اإلسرائيلي.

الجزيرة نت ،الدوحة2018/8/9 ،

 .19الجيش اإلسرائيلي :استهداف  100هدف بغزة مقابل  150عملية إطالق
هاشم حمدان :قال المتحد

باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي ،فجر اليوم الخميس ،إنه تم تشخيم

نحو  150عملية إطالق من قطاع غزة ،وان قوات الجيش قصفت أكثر من مائة هدف في قطاع

غزة .وقال إنه تم إطالق نحو  150صاروخا أو قذيفة من قطاع غزة منذ ساعات مساء أمس ،بينها
 80بعد ساعات منتصف الليل الفائت .وأضاف أن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت  25صاروخا

ر إلى أن صافرات اإلنذار انطلقت في المستعمرات المحيطة بقطاع غزة أكثر من 125
منها ،مشي ا

مرة .وأضاف أن غالبية القذائف سقطت في مناطق مفتوحة.

وأصدرت "قيادة الجبهة الداخلية" اإلسرائيلية تعليمات خاصة لسكان بلدات غالف غزة ،منع فيها

تجمع أكثر من  300شخم في مكان مفتوح.

يشار إلى أن التقارير اإلسرائيلية تحدثت عن إصابة  9أشخام ،تم نقلهم إلى مستشفى "برزيالي"

في عسقالن ،ووصفت إصابة أحدهم بأنها متوسطة ،كما أصيب  13آخرون بحاالت هلع.

وكان وزير األمن ،أفيجدور ليبرمان ،قد عقد مساء أمس جلسة تقييم للوضع في مقر و ازرة األمن في
تل أبيب ،شارك فيها كبار قادة الجيش ،ورئيس الحكومة ،بنيامين نتنياهو.
وعلم أن قوات الجيش بدأت بزيادة عدد بطاريات الحماية الجوية ،حي

بدأت بنشر بطاريات "القبة

الحديدية" في إطار االستعدادات الحتماالت إطالق صواريخ إلى أمداء بعيدة.
إلى ذلك ،قال المتحد

باسم جيش االحتالل إنه تم قصف أكثر من مائة هدف في قطاع غزة.

وبحسبه ،فقد تم قصف عشرة مواقع عسكرية لحركة حماس على طول قطاع غزة ،بينها "مواقع

إنتاج ،ومواقع أخرى لتعزيز قوة حركة حماس ،ووسائل قتالية متطورة ،وقدرات خاصة".

كما جاء أنه بين المواقع التي استهدفتها الطائرات الحربية التابعة لجيش االحتالل "مقرات قيادية

وعسكرية ومواقع تدريب ومواقع إنتاج وتخزين وسائل قتالية وأنفاق ،وذلك في جباليا وشمال مدينة

غزة ،وشمالي ووسط القطاع ،ودير البلح ،ومواقع إنتاج أخرى ذات صلة بإقامة األنفاق تحت

األرض".
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 .20مصدر في الجيش اإلسرائيلي :الوضع أقرب إلى الحرب
هاشم حمدان :قال مسؤول كبير في الجيش اإلسرائيلي ،صباح اليوم الخميس ،إن األوضاع على
الحدود مع قطاع غزة قريبة من الحرب ،وسيتم إخالء بلدات إذا اقتضت الضرورة .وقال المصدر
نفسه "نحن نقترب من الحرب أكثر منها إلى التسوية" ،مضيفا أنه سيتم نقل قوات إلى الجنوب .ونقل

عنه قوله إنه ال يرى نهاية للتصعيد الحالي ،وانما باتت األوضاع أقرب إلى الحرب.

وفي أعقاب التصعيد الذي حصل خالل ساعات الليل الفائت ،أضاف المصدر أنه إذا كانت هناك

حاجة فسيتم إخالء سكان في محيط قطاع غزة .وتابع أنه سيتم عقد جلس تقييم للوضع ،صباح
اليوم ،التخاذ قرار بشأن إدارة القوات ونشر "القبة الحديدية" .وقال إنه يعتقد أن الهجمات ستتواصل،

وان "حركة حماس تبتعد عن التسوية والتهدئة ،وتقترب من المعركة التي ستتلقى فيها ضربات
قاسية" ،على حد تعبيره .وتابع أن "حماس تتجه في مسار التصادم واالحتكاك ،بدافع الرغبة في خلق
معادلة جديدة" .وبحسبه ،فإن الجيش قصف أهدافا مختلفة في قطاع غزة ،بينها أنفاق ومواقع
عسكرية كثيرة تابعة لحركة حماس ،وأن الجيش قصف  150هدفا ردا على أثر من  130عملية

إطالق من قطاع غزة.

عرب 2018/8/9 ،48

 .21نتنياهو يخضع للتحقيق للمرة الـ  11بشبهات الفساد
محمود مجادلة :يخضع رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامين نتنياهو ،يوم الجمعة المقبل ،للمرة
الحادية عشر للتحقيق في قضية "بيزك – واال" (الملف  .)4000وأفادت "يديعوت أحرنوت" ،عبر

موقعها اإللكتروني ،إنه "من المتوقع أن يتم التحقيق مع نتنياهو مرة أخرى ،الجمعة المقبل ،حي
سيتناول التحقيق قضية شركة االتصاالت اإلسرائيلية (بيزك) ،المعروفة إعالميا بالملف (.")4000

وتتعلق القضية بتقديم نتنياهو ،إعفاءات ضريبية بنحو  276مليون دوالر لصالح "بيزك" ،مقابل قيام

موقع "واال" اإلخباري المملوك لصاحب الشركة ،شاؤول ألوفيتش ،بتغطية إيجابية ألخبار نتنياهو.

عرب 2018/8/8 ،48

 .22أردان :قد تكون هناك قنوات سرية لمحادثات مع حماس

القدس  -عبد الرؤوف أرناؤوط :ألمح وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد أردان ،إلى إمكانية وجود
قنوات مباحثات سرية مع حركة حماس حول التهدئة في قطاع غزة .وقال أردان للموقع اإللكتروني

لصحيفة "يديعوت أحرونوت" يوم األربعاء ،إنه يستبعد التوصل إلى "اتفاق موسع وطويل المدى
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لوقف إطالق النار مع حماس في غزة" .ولكنه استدرك" :قد تكون هناك قنوات سرية غير معروفة
حتى للوزراء ،وحينما يتم تقديم االقتراح فإنه سيتم نقاشه" .ولم يدل أردان بمزيد من المعلومات.

واعتبر أردان أن أي اتفاق في غزة يجب أن يتضمن "هدوءا كامال ،ونحن بالتأكيد لن نساوم على
الج َمع" .وقال:
وقف الطائرات الورقية والبالونات الحارقة ،وبالطبع وقف إرهاب المسيرات أيام ُ
"تعليماتنا وسياستنا هي أنه يجب أن يكون هناك رد قوي على أي انتهاك لسيادتنا ،وأي عمل إرهابي

يجري من قطاع غزة ضد المواطنين اإلسرائيليين" .ورأى أردان أن "مسعانا لفحم إمكانية التوصل
إلى حل سلمي وهدوء يمكن أن يساعد السكان في حدود قطاع غزة ،هو أمر مشروع" .ولكنه

أضاف" :هذا ال يعني أننا سنوافق على إعادة تأهيل طويل المدى لقطاع غزة دون الحصول على
حل لجنودنا ومواطنينا الذين تحتجزهم حماس ،ومنع حماس من بناء قدراتها".

وكالة األناضول لألنباء2018/8/8 ،

 .23مخطط إسرائيلي لتوسيع االستيطان في قلب الضفة

ذكرت الغد ،عمان ،2018/8/9 ،من الناصرة ،عن برهوم جرايسي ،أنه كشف النقاب أمس ،أن
حكومة االحتالل اإلسرائيلي أقرت توسيع بؤرة استيطانية صغيرة بثالثة أضعاف مساحتها ،لتمتد

بطول عدة كيلومترات لتضم بؤرة استيطانية أخرى .وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "هآرتس"

العبرية يستنتي أن الحدي

يجري عن مخطط إلقامة مستعمرة ضخمة شمال مدينة رام هللا.

وقالت الصحيفة في تقريرها ،إن حكومة االحتالل قررت توسيع المستعمرة "الصغيرة" المسماة

"عميحاي" وتقع شرق جدار االحتالل ،شمال رام هللا ،بثالثة أضعاف مساحتها الحالية ،لتمتد بعرض

عدة كيلومترات ،وبهذا ستضم اليها بؤرة استيطانية أخرى ،لغرض تثبيتها ،وتصبح جزءا من
المستعمرة الصغيرة ،التي أقيمت الستيعاب عصابات مستعمرة كانت تستوطن في بؤرة استيطانية

جاثمة كلها على أراض فلسطينية بملكية خاصة.

وأضافت الحياة ،لندن ،2018/8/9 ،من رام هللا ،أفادت صحيفة "معاريف" بأن رئيس الحكومة
اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو أبلغ وزراءه خالل جلسة "الكابينت" ،بق ارره تسويق  2000وحدة سكنية
استيطانية من أصل  5700وحدة سكنية أعلن عنها قبل أشهر ،وهي وحدات سكنية استيطانية تم
تأجيل تسويقها بسبب خلل تقني.
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 .24موقع عبري 11 :حريقاً ببالونات العودة في مستعمرات "غالف غزة"

غزة :اندلع  11حريقا محيط مستعمرات "غالف غزة" ،جنوب األراضي الفلسطينية المحتلة عام

 ،1948اليوم األربعاء ،بفعل الطائرات الورقية وبالونات العودة المطلقة من قطاع غزة.

ووفق موقع "حدشوت  "24العبري؛ فإن  11حريقا اندلعت منذ صباح اليوم في مستعمرات "غالف

غزة" بفعل بالونات العودة.

ونجح الشبان في غزة في تحويل الطائرات الورقية والبالونات منذ انطالق مسيرة العودة وكسر

الحصار في الثالثين من شهر مارس /آذار المنصرم ،إلى أداتي مقاومة شعبية في مواجهة االحتالل

بعد ربط علبة معدنية داخلها قطعة قماش مغمسة بمادة قابلة لالشتعال في ذيل الطائرة والبالون ،ثم

إشعالها بالنار ،وتوجيهها بالخيوط إلى أر ٍ
اض زراعية قريبة من مواقع عسكرية "إسرائيلية".

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/8/8 ،

 .25صحيفة عبرية تكشف" ..الجبهة الداخلية" غير مستعدة للحرب
القدس المحتلة :قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية :إن اللجنة الخاصة في سلطة الطوار أصدرت
توصيات مفادها أن ما يسمى "الجبهة الداخلية" غير جاهزة للحرب ،في حين كشفت أن مسؤولين

كبا ار في سلطة الطوار يهددون باالستقالة بسبب خالف اآلراء مع وزير الحرب أفيجدور ليبرمان.
وتحت عنوان "ماذا يحد

في سلطة الطوار القومية؟"؛ أكدت الصحيفة أن "الجبهة الداخلية" غير

جاهزة لحرب ،وتعاني من نقم خطير في الميزانية ،وقد توصلت اللجنة التي عينها "ليبرمان" لهذه

النتائي ،وقالت :إنها مقلقة جدا ،وتنشر ألول مرة .وبحسب الصحيفة؛ فإن عنص ار كبي ار في سلطة

الطوار القومية أعلن مؤخ ار عن استقالته ،كذلك هدد آخرون باالستقالة بسبب قرار وزير الحرب
ليبرمان تغيير البنية التنظيمية للسلطة ،ودمي أجزاء منها في الجبهة الداخلية.

وحذر مسؤولون كبار في سلطة الطوار في نقاشات داخلية من أن "إسرائيل" ستواجه صعوبات في

أي حرب.

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/8/8 ،

" .26إسرائيل" توقف بناء "الجدار اإلسمنتي" على حدود غزة مؤقتاً

غزة :بشكل مفاجئ أمرت القيادة الجنوبية في جيش االحتالل اإلسرائيلي ،بوقف العمل في بناء

"الجدار اإلسمنتي" الذي يجري بناؤه على حدود غزة ،دون أن تحدد موعدا لبدء العمل فيه من جديد،
وذلك على خلفية التوتر الذي حد
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قصف صاروخي إسرائيلي ألحد مواقع المقاومة ،حي

أقرت إسرائيل بخطئها في استهداف المكان،

خاصة وأن العملية جاءت في خضم مشاورات إرساء تهدئة جديدة.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن قيادة الجيش أمرت بوقف العمل في الجدار المخصم لصد "األنفاق

الهجومية" التي تشيدها المقاومة قرب الحدود بشكل مؤقت ،نظ ار لـ "التوتر األمني" الحاصل ،وخوفا

من تعرض الجنود الذين يقومون بتأمين الحراسة لعملية البناء ،لنيران قناصة من غزة.

جاء القرار بعدما انطلقت صفارات اإلنذار في بلدات إسرائيل المحيطة بغالف غزة ،لتنذر السكان

من هجمات صاروخية من القطاع ،غير أن جيش االحتالل أعلن بعد ذلك أن الصفارات انطلقت

بالخطأ.

ويأتي ذلك في ظل حالة الترقب التي تشهدها حدود غزة ،بعد استشهاد ناشطين من حماس ،بقصف

صاروخي إسرائيلي أول من أمس ،برج مراقبة للمقاومة يقع داخل موقع عسكري قرب الحدود خالل

عمليات تدريب عسكرية.

القدس العربي ،لندن2018/8/9 ،

 .27الطيبي وجبارين :قانون القومية هو سقوط أخالقي وسنواصل نضالنا إلسقاطه

القدس المحتلة :عقد الكنيست ،يوم األربعاء ،جلسة استثنائية وطارئة حول قانون القومية ،وذلك بناء
على مبادرة من القائمة المشتركة وبالتعاون مع أحزاب المعارضة التي صوتت ضد القانون.
وتحد

عن القائمة المشتركة النائبان د .احمد طيبي ود .يوسف جبارين ،اللذان طالبا بإسقاط

القانون والتراجع عنه ،داعين إلى تصعيد النضال الجماهيري والشعبي ضد القانون ومؤكدين على
مباشرة التوجه للمحافل الدولية واألوروبية لتجنيد الرأي العام الدولي ضد القانون ومخاطره على حقوق

الشعب الفلسطيني وعلى فرم السالم بالمنطقة ،وعلى مكانة وحقوق الجماهير العربية الفلسطينية

في إسرائيل.

ودعا الطيبي وجبارين في ختام حديثهما إلى المشاركة الواسعة في مظاهرة السبت القريب للجماهير

العربية واليهودية المعارضة للقانون ،قائال" :الدولة التي تخلق نوعين من المواطنين تؤسس لقانون

ابرتهايد كما ينم القانون الدولي وان من يدعي الديموقراطية يجب أن يعتمد المساواة لجميع
المواطنين وهذا ليس الوضع .التمييز والعنصرية كانا هنا دائما ولكن الجديد انهما اآلن بحسب

الدستور عبر قانون أساس .وانتقد الطيبي حزب كوالنو ورئيس كتلته روعي فولكمان كاشفا انه هو

الذي أفشل إمكانية إفشال القانون بالتصويت.
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واكد نواب المشتركة أن الجلسة كانت هامة لمواصلة طرح مخاطر القانون برلمانيا وجماهيريا
ومواصلة التوجه إلى الرأي العام ،محليا ودوليا .وأكد النواب أن الكثير من وسائل اإلعالم الدولية

تابعت هذا النقاش ،وما نقوله في الهيئة العامة هو رسالة هامة أيضا لإلعالم الدولي ،ويصل إلى

العناوين الدبلوماسية المعنية ولدى متخذي الق اررات في المحافل الدولية.

الحياة الجديدة ،رام هللا2018/8/8 ،

" .28الجريدة" الكويتية" :أجهزة األمن" اإلسرائيلية تحذر نتنياهو من تداعيات "قانون القومية"
القدس :تمكنت "الجريدة" من الحصول على تقرير سري ،رفعته األجهزة األمنية اإلسرائيلية إلى رئيس
الحكومة بنيامين نتنياهو ،توصي فيه بعدم اعتماد قانون "الدولة القومية اليهودية" بصيغته الحالية.

ويحذر التقرير من األضرار التي سيتسبب فيها القانون ،إذ إنه سينعكس سلبا في الداخل على
العالقة مع األقليات غير اليهودية ،وفي الخارج على "صورة إسرائيل" ،السيما في أوروبا التي بدأت

تشهد ارتفاعا في المشاعر المعادية لتل أبيب ،ولدى يهود أوروبا وأمريكا الذين يبدون معارضة للنم

الحالي.

وأفاد بأن القانون يضر أيضا بما تم إنجازه حتى اآلن على صعيد "العالقات التي تتطور مع دول
عربية عدة" ،ويشوه "ديمقراطية إسرائيل في العالم العربي ،الذي بدأ يتقبل الدولة في المنطقة".

ولم تقترح األجهزة األمنية صيغة أو إضافة أو تعديال ،بل تضمن تقريرها شرحا وتحليال للوضع

الراهن ،وضرر القانون على الدولة ،ووصل إلى نتيجة أنه ال يخدم إسرائيل ،بل على العكس يضر
بها ،وأوصى بالنظر مجددا فيه.

ووفق مصادر مطلعة ،فإن نتنياهو لم يعلق على التقرير حتى اآلن ،لكنه تواجه مع أحد رؤساء

األجهزة األمنية ،ووصفه بأنه ال يعرف ماذا يقول ،وال يعي معنى يهودية إسرائيل ،مضيفة أن أعضاء

في مجلس األمن القومي وافقوا على محتوى التقرير ،ونصحوا نتنياهو بإعادة النظر في القانون.

ويطلق مصطلح األجهزة األمنية على جهاز االستخبارات الخارجية "موساد" ،واالستخبارات العسكرية

"أمان" ،واألمن العام "شاباك" ،ومؤسسة مجلس األمن القومي.

الجريدة ،الكويت2018/8/8 ،

 .29وزير إسرائيلي يطالب بدور للسلطة الفلسطينية في أي تسوية في غزة

الناصرة – أسعد تلحمي :أفاد تقرير صحافي إسرائيلي بأن وزير المال اإلسرائيلي موشيه كحلون
يعتزم طرح خطة واسعة بلورها في الفترة األخيرة ،على نظيره األمريكي ستيف منوتشين خالل لقائهما
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في واشنطن أواخر الشهر الجاري ،تهدف إلى تعزيز العالقات االقتصادية مع السلطة الفلسطينية،
بالتعاون مع دول أوروبية ،كما سيعرضها على موفد الرئيس األمريكي إلى الشرق األوسط جايسون
غرينبالت .وبالتوازي ،نقل التقرير عن كحلون مطالبته الـ "كابينيت" خالل جلسته األحد ،بوجوب أن

يكون دور للسلطة الفلسطينية في أي تسوية في شأن قطاع غزة .وأشار موقع "ولال" اإلخباري على
اإلنترنت أمس ،إلى أن الخطة تشمل إقامة مناطق صناعية مشتركة إلسرائيل والسلطة الفلسطينية

في الضفة الغربية ،واجراء تحسينات جدية على المعابر الحدودية بينهما لتحسين حركة تنقل
الفلسطينيين ونقل البضائع.

الحياة ،لندن2018/8/9 ،

 .30نائب في "الكنيست" يتحدى قانون القومية
وكاالت :قدم النائب عن القائمة العربية المشتركة وائل يونس ،استقالته من عضوية "الكنيست
اإلسرائيلي"؛ لكن رئيسه رفض التوقيع على رسالة االستقالة؛ بادعاء أنها مكتوبة باللغة العربية،

وطالب بتقديم رسالة استقالة باللغة العبرية ،ودون توقيع رئيس الكنيست ال تعد االستقالة سارية
المفعول .وقال يونس "إن هذه الخطوة ،هي أول ٍ
تحد لقانون القومية ،الذي ال يعترف باللغة العربية
كلغة رسمية".

الخليج ،الشارقة2018/8/9 ،

 .31دراسة إسرائيلية :انتصار الفلسطينيين في المعارك اإلعالمية أفشل العمليات العسكرية
الناصرة  -زهير أندراوس :أقرت دراسة جديدة صادرة عن مركز بيغن-السادات لألبحا
ٍ
ٍ
كامل
بشكل
االستراتيجية في تل أبيب ،أقرت بأن إسرائيل فقدت تغطيتها اإلعالمية باللغة العربية
خالل المواجهات األخيرة على طول الحدود بين قطاع غزة ودولة االحتالل ،الفتة إلى أنه يتم التحكم

في الطيف اإلعالمي المرئي للفلسطينيين من قبل فضائية "الجزيرة" القطرية ،باإلضافة إلى البرامي
الدعائية واإلذاعية والتلفزيونية الفلسطينية ،على حد تعبيرها.
وأوضحت أيضا أن مراقب الدولة اإلسرائيلية انتقد بشد ٍة هذا القصور وح الحكومة على سد هذه
الفجوة ،مشي ار إلى أن الدولة العبرية تُ ِ
رسمي للجمهور
ائيلي
ٍ
خفق باستمرار في إنتاج ب ٍ إسر ٍ
المستهدف باللغة العربية ،كما حد

أيضا في عملية (الرصام المسبوك) ،أواخر العام 2008

وأوائل العام  ،2009وبالتالي ،شددت الدراسة ،يتحتم على إسرائيل تصحيح هذا الفشل بهدف إيصال

رسائل مباشرٍة إلى الجمهور الفلسطيني .وزعمت الدراسة أن التوترات األخيرة على الحدود بين قطاع
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تكن استجابة شعبية عفوية
المنظم الذي بدأته قيادة حماس ،ولم ُ
غزة واسرائيل كانت نتيجة لالحتجاج ُ
ٍ
ٍ
ٍ
عميقة أو ظروف ٍ
بائسة ،كما أكدت.
حياة
ألزمة إنساني ٍة
ْ
وجزمت الدراسة أنه في حالة ما أسمتها بـ"أعمال الشغب خالل مسيرة العودة" المنظمة على طول

الحدود بين غزة واسرائيل ،فازت حماس في المعركة اإلعالمية ،إ ْذ تمكنت من تحويل انتباه العالم
(المفترض) للجيش اإلسرائيلي ،الذي اتُهم
نحو البؤس "المزعوم" للفلسطينيين والسلوك الوحشي ُ
باستخدام القناصة ضد "المظاهرات المدنية السلمية" وقتل األبرياء ،بما في ذلك األطفال.

باإلضافة إلى ذلك ،أكدت الدراسة على أن إسرائيل لم تُكلف نفسها عناء المنافسة في هذا المجال،
فركزت بدال من ذلك على وسائل "متطورة" أكثر ،أي قنوات التواصل االجتماعي مثل فيس بوك
وتويترُ ،موضحة أنه ال ُيمكن اعتبار هذا التوجه أذكى الوسائل التي ُيمكن من خاللها الوصول إلى
السكان في مخيمات الالجئين وغيرهم من المواطنين العاديين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ٍ
وسيلة لالتصال اإلسرائيلي الم ِ
باشر مع السكان العرب الفلسطينيين
ورأت الدراسة أن عدم وجود أي
ُ
كان أحد األسباب التي أدت إلى تكرار المواجهات العسكرية غير الناجحة مع حماس في قطاع غزة،
والتي كانت اإلصابات المدنية في جميعها السبب الرئيسي للضغط الدولي على إسرائيل إلنهائها،

أن تُحقق أهدافها .وتابعت الدراسة قائلة إنه يتحتم على إسرائيل االعتراف بأنه يتم الحكم عليها
قبل ْ
ٍ
لصور ومقاطع تلفزيوني ٍة ،بغض النظر عن الحقائق والظروف الفعليةُ ،مضيفة في الوقت عينه
وفقا
أن تخضع أي عملي ٍة عسكري ٍةْ ،أو حاد ٍ للتالعب والتشويه
المتكافئة ُيمكن ْ
المواجهة ُ
غير ُ
أنه في ُ
من جانب الطرف الذي يعتبر من المستضعفين.
رأي اليوم ،لندن2018/8/8 ،

 .32ثالثة شهداء بينهم امرأة حامل وطفلتها في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

غزة :استشهد  3مواطنين ،فجر الخميس ،بينهم امرأة حامل ،وطفلتها ،فيما أصيب  12آخرون
بجروح ،في قصف إسرائيلي استهدف مواقع متفرقة في قطاع غزة .وأعلنت و ازرة الصحة ،استشهاد

المواطنة ايناس محمد خماش ( 23عاما) وطفلتها بيان (سنة ونصف) ،واصابة زوجها محمد خماس
بجروح بين متوسطة وخطيرة جراء استهداف طائرات االحتالل لمنطقة الجعفراوي بالمحافظة

الوسطى .وحسب المصادر ال زالت الطواقم الطبية بمستشفى شهداء األقصى تجري تدخالت طبية
للمصاب خماش ،فيما وصلت إلى مستشفيات القطاع  12إصابة ،وصفت اثنتين منها بالخطيرة .كما

استشهد منتصف الليلة الماضية ،الشاب علي الغندور ( 30عاما) ،في قصف إسرائيلي شمال غزة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/8/9 ،
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 .33الخضري 30 :مليون دوالر خسائر غزة التجارية في شهر
غزة  -أحالم حماد :قدر رئيس "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار" النائب جمال الخضري ،الخسائر
الناجمة عن خطة خنق غزة التي تطبقها سلطات االحتالل "اإلسرائيلي" ،بما تشمل من خطوات

واجراءات أبرزها إغالق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد بشكل شبه كامل ،بأكثر من  30مليون
دوالر خالل نحو شهر.

وأوضح الخضري في تصريح ،أمس األربعاء ،أن هذه الخسائر المباشرة ،وغير المباشرة ،هي نتيجة

أولية لتطبيق الخطة التي بدأت بإغالق معبر كرم أبو سالم في العاشر من يوليو/تموز الماضي.

الخليج ،الشارقة2018/8/9 ،

 .34هيئة شؤون األسرى 19 :أسي اًر يعيشون الموت البطيء بسجن الرملة
محمد وتد :قال هيئة شؤون األسرى والمحررين ،إن عدد األسرى المرضى القابعين في مستشفى
سجن الرملة ارتفع إلى  19أسيرا ،يعانون من ظروف صحية واعتقاليه بالغة السوء والصعوبة.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن األسرى هم :خالد شاويش ومنصور موقدة ومعتصم رداد وأيمن
الكرد ويوسف نواجعة وأشرف أبو الهدى وناهض األقرع وصالح صالح ،محمد أبو خضر ،عبد

العزيز عرفة ،سامي أبو دياك ،أحمد المصري ،محمد سالم ديب وعز الدين كرجات واياد حريبات
وأدهم براغثة ومنير الزين ،ومحمد ناطور ووليد مسالمة وحسن شوكة.

وأكدت هيئة شؤون األسرى والمحررين إن المرضى هناك يعانون من سياسة اإلهمال الطبي المتعمد،
حي

انعدام الخدمات الطبية والصحية ،وعدم تشخيم الحاالت المرضية ،وانعدام تقديم العالجات

واألدوية الالزمة لهم ،ومساومة األسرى على العالج وتقديم المسكنات والمنومات.

يذكر الحاالت المرضية القابعة بسحن الرملة األصعب في السجون ،فهناك المصابون بالرصام
والمعاقون والمشلولون والمصابون بأمراض وأورام خبيثة يعانون منذ سنوات من تفاقم األمراض في

أجسامهم ومن سياسة اإلهمال الطبي ،ومن المماطلة في االستجابة لطلبات اإلفراج المبكر ألسباب
صحية ،والتي يتقدم بها المحامون إلى اللجان اإلسرائيلية المختصة بهذا الشأن.

عرب 2018/8/8 ،48

 .35فلسطينيان يلتحقان بالجامعة بسن  13عاماً في الواليات المتحدة

رام هللا :تخطى طالبان شقيقان فلسطينيان في الواليات المتحدة ،مراحل المدرسة في أوهايو ليتوجها
إلى الجامعة مباشرة في سن  13عاما لدراسة ٍ
كل من الطب والقانون الدولي.
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وبحسب وكالة "معا" اإلخبارية ،فقد بدأت عالمات الذكاء تظهر للمدرسين والمدرسات في سن مبكرة

ما جعلهم يوصون بتخطي األخوين للفصول الدراسية واختصار المسافات الزمنية في المحلة
اإلعدادية وبالتوالي التوجه للجامعة في سن مبكرة.

يدرس حاليا داود الطب البشري تخصم جراحة القلب جامعة كولومبوس – أوهايو بينما تدرس أخته

األكبر القانون الدولي في ذات الجامعة.

دانيا اهتمت بقضايا حقوق اإلنسان منذ كانت في المدرسة وتعشق هذا الحقل وترى أن فيه خدمة

لإلنسانية .أما داود فكانت له ميول علمية وعنده شغف منذ طفولته بمعرفة أسرار جسم اإلنسان ويرى
أنه يستطيع أن يخدم البشرية من خالل دراسة جراحة القلب.

دانيا ستصبح أصغر محامية في الواليات المتحدة في سن الـ  19عاما في سنة  2021وداود سيكون

جراح القلب األصغر في أمريكا عندما يبلغ  21عاما سنة .2024

يذكر أن األخوين حمد ينحدران من بلدة لفتا غرب القدس ويعيشان مع والديهما في والية أوهايو

األمريكية.

القدس العربي ،لندن2018/8/9 ،

 .36احتجاجات في مقر وكالة "األونروا" في غزة

أ ف ب :سيطر موظفون جزئيا على مقر وكالة (األونروا) في قطاع غزة ،وفق ما أفاد مسؤول في
المنظمة يوم (األربعاء) ،متهما اتحاد موظفي الوكالة بـ"التمرد" ،بسبب تسريح بعض العاملين فيها.

وأدت عملية تسريح الموظفين إلى احتجاجات يومية من قبل اتحاد موظفي الوكالة في غزة ،قال

مدير الوكالة أنها "تثير مخاوف أمنية".

وقال مدير عمليات الوكالة في قطاع غزة ماتياس شماليه "استولوا على المجمع ،حي

يوجد مكتبي

ومكاتب أخرى" .وأقر شماليه أن الوكالة فقدت السيطرة على الموقع في مدينة غزة ،وقال أنه "لم
يتمكن من العمل من مكتبه ألكثر من أسبوعين" وصرح "أنا قبطان السفينة ولدي  13ألف بحار،
وأزاحوني من القيادة وحاصروني في غرفة القبطان" ،في إشارة إلى عدد موظفي الوكالة في غزة.

واتهم شماليه اتحاد موظفي "أونروا" بممارسة "تهديد ومضايقة الموظفين الفلسطينيين اآلخرين.

وبالنسبة لي فإن ذلك تجاو از للخط األحمر" ،مضيفا "أنا قلق جدا على سالمة وأمن زمالئي

الفلسطينيين".

إال أن االتحاد نفى جميع االتهامات بالمضايقة ،ومن المقرر أن يواصل التظاهرات ويتوقع أن يتم

تنظيم إضراب عام خالل األيام المقبلة في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
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وقال رئيس اتحاد موظفي "أونروا" أمير المسحال "هذا اعتصام سلمي وآمن داخل المقر اإلقليمي

ألونروا للمطابقة بحقوق الموظفين ،ليتمكنوا من مواصلة عملهم" .وأضاف أن "عدد من المتضررين

من عمليات التسريح يعملون في الوكالة منذ أكثر من  30عاما ويسعون إلى الحوار مع اإلدارة".

و ازرة القيادي البارز في حركة حماس محمود الزهار اليوم المحتجين داخل مبنى "أونروا" ،وأبدى دعم

الحركة الكامل لالحتجاجات.

ولم يكن شماليه على علم بزيارة الزهار إلى المقر وقال ،إن "زيارة أي عضو من حماس ،التي

تعتبرها الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي منظمة إرهابية ،ممنوع ،ألنها تنتهك قواعد األمم المتحدة

في ما يتعلق بالحياد" .وبدأت مجموعة صغيرة من الموظفين إضرابا عن الطعام أمام مكتب شماليه،
إلجبار اإلدارة على التخلي عن ق ارراتها في شأن التسريح.

الحياة ،لندن2018/8/9 ،

 .37نادي األسير :قرار باإلفراج عن أربعة صحفيين ونيابة االحتالل تستأنف
رام هللا :أفاد محامي نادي األسير عبد الناصر النوباني بأن المحكمة العسكرية التابعة لالحتالل في

"عوفر" قررت ،اليوم األربعاء ،اإلفراج عن أربعة صحفيين بشروط ،تمثلت بكفالة مالية بقيمة 5

آالف شيكل لكل واحد ،وهم :عالء الريماوي ،ومحمد سامي علوان ،وقتيبة حمدان ،وحسني انجام.

وأوضح المح امي النوباني ،في بيان صحفي ،أن نيابة االحتالل اشترطت وقف تنفيذ القرار حتى يوم
غد الخميس بذريعة فحم إمكانية تقديم استئناف عليه.

ُيشار إلى أن سلطات االحتالل تعتقل  23صحفيا وصحفية منهم  8صحفيين اعتقلوا خالل شهر
تموز المنصرم وبداية شهر آب الجاري.
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/8/8 ،

 .38مصر لإلدارة األمريكية 4 :نصائح يجب مراعاتها في "صفقة القرن"
القاهرة ـ"العربي الجديد" :كررت السلطات المصرية تأكيدها على ضرورة إعادة صياغة شروط
واجراءات اإلمالءات األمريكية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة باسم "صفقة القرن" ،وهذه المرة
عبر وزير الخارجية سامح شكري خالل لقاءاته التي عقدها ليومين مع المسؤولين األمريكيين ،وعلى

رأسهم نظيره مايك بومبيو ،ومستشار األمن القومي جون بولتون ،والمساعد الشخصي للرئيس

األمريكي جيسون غرينبالت .في هذا السياق ،قالت مصادر دبلوماسية مصرية إن "شكري أكد خالل
لقاءاته استعداد مصر للتعامل مع األفكار األمريكية بشرط قابليتها للتنفيذ ،وعدم قفزها على مشاكل

التاريخ :الخميس 2018/8/9

العدد4711 :

ص

24

آنية واحالتها لمستقبل غامض مرهون بمعطيات غير متحققة على أرض الواقع ،كتحميل مصر
والدول العربية مهمة استيعاب الالجئين الفلسطينيين الذين تقترح اإلدارة األمريكية واسرائيل حرمانهم

من حق العودة ،بل وتعمل على إضعاف وتجفيف منابع تمويل وكالة أونروا لغو

الالجئين

الفلسطينيين".

وأضافت المصادر أن "شكري نقل لإلدارة األمريكية تحذيرات من الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي من فشل الصفقة بصورة نهائية ،إذا لم تستطع إدارة دونالد ترامب خالل أشهر معدودة تقديم
مقاربة شاملة تتضمن اإلجابة عن عناصر عدة مقلقة لمصر واألردن ،وكذلك للجناح المحافب في

ويقصد به الملك سلمان بن عبد العزيز نفسه ،بعيدا عن أفكار ولي عهده محمد بن
اإلدارة السعوديةُ ،
سلمان".
العنصر األول هو مدى ضمان واشنطن تعامل إسرائيل إيجابيا مع الصفقة ،ووفائها بااللتزامات التي
ستترتب عليها ،مثل تفكيك بعض المستوطنات والكف عن التضييق على قطاع غزة وضمان سيولة

التنقل بينه وبين الضفة الغربية .والعنصر الثاني يتمثل في حجم الدعم األمريكي والخليجي الذي

ستتلقاه دولتا مصر واألردن ،وكذلك التي سيتم ضخها في غزة تحديدا ،والتي ستوجه إلقامة
المشروعات التنموية المقترح إنشاؤها بين غزة ورفح والعريش لتنمية موارد القطاع وتشغيل مواطنيه.

أما العنصر الثال  ،الذي يعتبر شاغال مصريا أساسيا؛ فيتمحور حول مدى استعداد واشنطن لتقديم

دعم مالي ولوجيستي وعسكري لمصر لتطهير شمال شرق سيناء بالكامل من فلول تنظيم "والية
سيناء" الموالي لتنظيم "داعش".

والعنصر الرابع يتمثل في غموض المقترحات األمريكية حول إدارة ملف األمن في قطاع غزة خالل

الفترة االنتقالية التي ستفصل بين بدء تنفيذ الصفقة واقامة الدولة الفلسطينية ،إذ تفضل واشنطن
إسناد هذا الملف إلى نظام السيسي .األمر الذي يعتبره األخير تجاهال أو عدم إدراك للظروف
األمنية في القطاع ،وقبلها للمشاكل التي تواجه مصر في شمال شرقي سيناء.

المصادر الدبلوماسية المصرية أوضحت أن "غرينبالت أبدى تفهمه لحدي

شكري ،لكنه لم يقدم

مقترحات جديدة" ،مفضال أن "يدور اتصال هاتفي قريب بين السيسي وترامب للحدي

عن رؤاه للتعامل

مع بعض الشواغل المصرية والسعودية" .وذكرت المصادر أن "شكري أوضح للمسؤولين األمريكيين أن

التعامل مع الصفقة شأن رئاسي استخباراتي حاليا في مصر ،وأنه شخصيا يقدم المشورة في حدود

اختصاصاته الدبلوماسية ،وفي هذا المقام؛ طلب من بومبيو وبولتون الفصل بين مسار التفاوض حول
الصفقة ،وبين الملفات السياسية واالقتصادية محل االهتمام المشترك بين البلدين".

العربي الجديد ،لندن2018/8/9 ،
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 .39ملك األردن لعباس :ال سالم وال استقرار من دون حل الصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي
عمان – أ ف ب :حذر العاهل األردني الملك عبد هللا الثاني خالل استقباله الرئيس الفلسطيني

محمود عباس في عمان يوم (األربعاء) من أنه "ال سالم وال استقرار في المنطقة من دون التوصل

إلى حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي يستند إلى حل الدولتين".
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن "الملك بح

مع الرئيس عباس في قصر الحسينية

التطورات الراهنة على الساحة الفلسطينية ،والمساعي المستهدفة إعادة تحريك عملية السالم".

واكد الملك ،الذي عاد قبل أيام من زيارة لواشنطن ،أن لقاءاته األخيرة مع الرئيس األمريكي وأركان
اإلدارة ولجان الكونغرس" ،ركزت على موقف األردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية الذي يؤكد أن

ال سالم وال استقرار في المنطقة من دون التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني -
اإلسرائيلي يستند إلى حل الدولتين".

وأشار إلى "أهمية العمل مع اإلدارة األمريكية والمجتمع الدولي إليجاد آفاق سياسية ،تخدم المصالح

الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني".

وأكد "استمرار األردن في بذل جميع الجهود ،وبالتنسيق مع مختلف األطراف المعنية ،إلعادة إطالق

مفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين ،ومبادرة السالم العربية وق اررات
الشرعية الدولية ،وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وجدد الملك التأكيد على أن "مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي ،باعتبارها

مفتاح تحقيق السالم في المنطقة" ،مشي ار إلى أن "األردن ،ومن منطلق الوصاية الهاشمية على
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في المدينة المقدسة ،مستمر بالقيام بدوره التاريخي في حماية هذه

المقدسات".

وتناول البيان اللقاء الدور الذي تقوم به وكالة (أونروا)" ،وضرورة دعمها من قبل المجتمع الدولي

لتمكينها من االستمرار في تقديم خدماتها التعليمية والصحية واإلغاثية لالجئين".

الحياة ،لندن2018/8/8 ،

 .40قائد "يونيفيل" في لبنان :سنتابع ضمان السالم حتى وقف دائم للنار

بيروت – "الحياة" :جدد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري "دعم لبنان القوات
الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) ،والتزامه الكامل القرار  ."1701وأشاد الحريري خالل
استقباله أمس ،القائد الجديد لقوات "يونيفيل" الجنرال ستيفانو دل كول بـ "الدور الذي تتواله القوات
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الدولية للمحافظة على األمن واالستقرار في الجنوب" ،مشددا على أن "مصلحة لبنان وسالمة
أراضيه تقتضيان توفير مقومات التعاون التام بين السلطات اللبنانية ويونيفيل" .وأعلن أن "لبنان
يتطلع إلى التمديد لقوات "يونيفيل" ،وتضامن المجتمع الدولي حول هذه المسألة واستمرار دعم

"يونيفيل" وتأمين البيئة الضرورية لتمكينها من القيام بعملها على أكمل وجه".

وأشار الجنرال دل كول إلى أنه يجول على القيادات في لبنان لتقديم نفسه بعد تعيينه خلفا للجنرال

مايكل بيري .وقال" :أكدت للرئيس الحريري أننا سنتابع قرار مجلس األمن  .1701و "يونيفيل"
ضمنت عملية السالم والسالم على مدار  12سنة الماضية والوضع على األرض في جنوب لبنان.

وهذه هي فترتي الثالثة هنا في لبنان ،حي

وصلت للمرة األولى عام  ،2008وبعدها حضرت عام

 2014واآلن عام  .2018جئت لمتابعة القرار  1701بهدف التوصل إلى وقف دائم إلطالق النار".

الحياة ،لندن2018/8/9 ،

 .41مالدينوف يدعو الحتواء التصعيد في غزة تجنباً لـ"عواقب مدمرة"

نيويورك :حذر منسق األمم المتحـدة الخـام لعمليـة السـالم فـي الشـرق األوسـط ،نيكـوالي مالدينـوف،

من تدهور األوضاع الميدانية في قطاع غزة بفعـل القصـف اإلسـرائيلي المتواصـل ضـد منـذ أمـس ،مـا

قد يخلف "عواقب مدمرة" .وعبر مالدينوف ،في تصـريح صـحفي لـه فجـر الخمـيس ،عـن قلقـه العميـق
إزاء التصعيد األخير بين جيش االحتالل اإلسرائيلي والمقاومـة الفلسـطينية فـي قطـاع غـزة .وقـال "منـذ
شهور وأنا أحـذر مـن أن األزمـة اإلنسـانية واألمنيـة والسياسـية فـي غـزة تخـاطر بصـراع مـدمر ال يريـده

أحد .لقد تعاونت األمم المتحدة مع مصر وجميع األطراف المعنية في جهد لم يسبق لـه مثيـل لتجنـب
مثــل هــذا التطــور" .وأضــاف "جهودنــا الجماعيــة منعــت الوضــع مــن االنفجــار حتــى اآلن ،وسنواصــل
العمل الجاد لضمان عودة غزة من حافة الهاوية ،ومعالجة جميع القضايا اإلنسانية" .وتابع مالدينوف
القول إن "الجهود التي تقودها مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية تنجح".

وذكـرت تقـارير إعالميــة عبريـة ،أن مالدينـوف يجــري اتصـاالت مـع مصــر وجميـع األطـراف والجهــات
المعنية لتدارك الوضع في غزة ومنع التصعيد.

وكالة قدس برس2018/8/9 ،

 .42مسؤول أممي يدعو سلطات االحتالل إلى إدخال وقود الطوارئ إلى قطاع غزة فو اًر
غزة :طالب منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية جيمي ماكغولدريك ،السلطات اإلسـرائيلية بالسـماح
بدخول "وقود الطوار " الذي تشتريه األمم المتحدة إلى قطاع غزة على الفور .وقـال ماكغولـدريك ،فـي

التاريخ :الخميس 2018/8/9

العدد4711 :

ص

27

بيان صحفي صدر عنه" ،إن فـرض القيـود علـى دخـول وقـود الطـوار إلـى غـزة ُي َعـد ممارسـة خطيـرة،
حي تترتب عليها عواقب وخيمة على حقوق الناس في غزة".
وانتقـد المســؤول الــدولي مواصــلة سـلطات االحــتالل منــع دخــول الوقــود إلـى قطــاع غـزة .وقــال إن حيــاة

يحرم الفلسطينيون في
مليوني إنسان نصفهم أطفال باتت "على المحك" ،مضيفا "من غير المقبول أن َ
ْ
غزة ،وبصورة متكررة ،من أكثر العناصر األساسية الالزمة لحياة كريمة".
وحم ـل البيــان إشــارة المنظمــات الش ـريكة فــي قطاعــات الصــحة والميــاه والصــرف الصــحي إلــى وجــوب
توصيل ما ال يقل عن  60ألف لتر مـن وقـود الطـوار إلـى نحـو  46منشـأة حيويـة فـي مختلـف أنحـاء

قطــاع غ ـزة ،مــن أجــل ضــمان ســير عمــل المستشــفيات الرئيســية وخــدمات الميــاه والصــرف الصــحي
الضرورية وقيامها بوظائفها األساسية على مدى األيام األربعة المقبلة.

وأكد البيان أن الحاجة إلى الوقود المتوفر الذي ينتظر الدخول من جانب السـلطات اإلسـرائيلية "ملحـة

لتشغيل المولدات االحتياطية الضرورية في سياق أزمة الطاقة المزمنة التي تعصف بغزة".

وقال ماكغولدريك "غزة بحاجة ماسـة إلـى حلـول أطـول أمـدا لكـي نسـتطيع أن تتخطـى هـذه الحلقـة مـن
األزم ــات المتك ــررة أو المتفاقم ــة ،بم ــا فيه ــا قي ــام الس ــلطات الفلس ــطينية ب ــإيالء األولوي ــة لتق ــديم الوق ــود

للخــدمات األساســية" .وأضــاف "إلــى أن يتحقــق ذلــك ،يجــب علــى إسـرائيل أن تت ارجــع عــن القيــود التــي

فرضتها مؤخ ار ،بما فيها تقييد دخول وقود الطوار " ،مطالبا المانحين بالتدخل وتمويل وقود الطوار ،
لكي نتجنب انتشار األمراض أو غيرها من الشواغل الرئيسية المتعلقة بالصحة العامة.

القدس العربي ،لندن2018/8/9 ،

 .43حكومة كولومبيا الجديدة "تعيد النظر" في قرار الرئيس السابق االعتراف بدولة فلسطين
يوغاتــا :قالــت حكومــة كولومبيــا الجديــدة إنهــا ســتعيد النظــر فــي اعت ـراف ال ـرئيس الســابق خ ـوان مانويــل
سانتوس ،بفلسطين وذلك في أعقاب اإلعالن ،يوم األربعاء ،عن القرار الذي لم يكن معلنا في السابق.

وتولى الرئيس إيفان دوكي منصبه ،يـوم الثالثـاء ،وقالـت و ازرة الخارجيـة إنـه تـم إبالغـه قبـل أيـام قليلـة

المفصل في خطاب في  2018/8/3أُرسل لممثل فلسطين في كولومبيا.
بقرار سانتوس
َّ

وقال وزير الخارجية الجديد كارلوس هولمز في بيـان "مـع األخـذ فـي االعتبـار أنـه قـد تظهـر تجـاوزات

فيما يتعلق بالطريقة التـي اتخـذ بهـا هـذا القـرار مـن جانـب الـرئيس المنتهيـة واليتـه ،سـتفحم الحكومـة

تبعاته بحذر وستتصرف وفق القانون الدولي".
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وبحسب الخطاب الذي وزعته و ازرة الخارجية على الصحافيين ،فإن سانتوس قرر االعتراف بفلسطين
على أنها "دولة حرة مستقلة ذات سيادة" .وأضاف الخطاب "مثلما يحق للشعب الفلسطيني إقامة دولـة

مستقلة ،فإن إسرائيل لديها حق للعيش في سالم جنبا إلى جنب مع جيرانها".

وخرج القرار للنور خالل زيـارة تقـوم بهـا إلـى كولومبيـا سـفيرة أمريكـا لـدى األمـم المتحـدة ،نيكـي هيلـي،
وحضرت هيلي تنصـيب دوكـي ،يـوم الثالثـاء ،وزارت يـوم األربعـاء مهـاجرين فنـزويليين بمدينـة كوكاتـا

علــى الحــدود الشــمالية للــبالد .وقالــت البعثــة األمريكيــة لــدى األمــم المتحــدة إن الواليــات المتحــدة ،وهــي
حليف مقرب لـ"إسرائيل" ،تسعى للحصول على مزيد من المعلومات عن الموقف.

وتقدم مبعو فلسطين في بيان ،يوم األربعاء ،بالشكر للحكومة الكولومبية على هـذا القـرار الـذي قـال

إنه سيسهم بشكل كبير في إيجاد الظروف الضرورية إلرساء السالم في الشرق األوسط.

القدس العربي ،لندن2018/8/9 ،

 .44خطة أوروبية لتمويل مشروع مواصالت يربط بين الضفة والقطاع
تــل أبيــب :كشــفت مصــادر فــي الخارجيــة اإلس ـرائيلية ،أن االتحــاد األوروبــي ،وضــع خطــة م ــن وراء
ظهرها لتمويل مشروع مواصالت يربط بين قطاع غزة والضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

وق ـ ــال الن ـ ــاطق اإلسـ ـ ـرائيلي إن حكومت ـ ــه رفض ـ ــت ه ـ ــذه الخط ـ ــة ،وان وزي ـ ــر المواص ـ ــالت والمخ ـ ــابرات
اإلسـرائيلي ،يسـرائيل كــاتس ،شــدد علــى أنــه "لــن يــتم ربــط غـزة بالضــفة ،وجميــع خططهــم ســتبقى علــى

الــورق ،مرفوضــة بالكامــل" .وجــاء فــي تفاصــيل خطــة االتحــاد األوروبــي ،أنهــا ستشــمل المنطقــة "ج"،
التي تشكل نحو  %60من مساحة الضفة الغربيـة ،وتقـع تحـت المسـؤولية المدنيـة واألمنيـة اإلسـرائيلية
الكاملة .وأوضحت المصادر السياسية في تل أبيب ،أن "الخطة تشمل إقامـة مطـار ومينـاء ومـد سـكة

حديد لربط قطاع غزة بالضفة الغربية ،وربط األخيرة بالشطر الشرقي مـن مدينـة القـدس المحتلـة" ،وأن
تنفيذها سيكتمل نهائيا عام 2045؛ حي

حددت مدة  18شـه ار ،مـن أجـل بنـاء البنيـة التحتيـة الضـخمة

التي تشمل الطرق والمطار والسكك الحديدية والميناء البحري.

وقال كـاتس إن الخطـة كانـت مألوفـة لـه لمـدة عـام ،بعـد أن قـدمها األوروبيـون؛ لكنـه عارضـها فيمـا بعـد،
مضــيفا أن اتفــاق الهدنــة مــع حمــاس يهــدف إلــى الفصــل التــام عــن قطــاع غـزة .وقــال" :لقــد أوضــحت أن

غزة لن تتصل مع الضفة الغربية ،وكل هذه الخطط مجرد حبر على ورق وغير مقبولة تماما ،وأنـا أؤيـد

فصل غزة تماما عن إسرائيل ،واعطاءها منفذا على البحر ،وعدم ربطها بدولتنا أو بأماكن أخرى".
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ومــا يميــز المشــروع األوروبــي أنــه يعتمــد علــى خــط ســير ونقــل بــري يـربط بــين الضــفة الغربيــة وقطــاع
غزة ،أطلق عليه اسم "الممر اآلمن" ،وذلك باتفاق فلسطيني إسـرائيلي فـي أوسـلو (سـنة  ،)1993ولكـن

ما لبثت "إسرائيل" أن أوقفته بعد فترة وجيزة من عمله.

الشرق األوسط ،لندن2018/8/9 ،

 .45خالفاً الدعاء نتنياهو :االتحاد األوروبي لم يوقف تمويل مجلس الدفاع عن الحريات

تحريــر محمــود مجادلــة :قالــت متحدثــة باســم االتحــاد األوروبــي ،يــوم األربعــاء  ،2018/8/8إن االتحــاد
يدرس مزاعم "انتهاكات في عقـد تمويـل مشـروع مجلـس الـدفاع عـن الحريـات فـي إسـرائيل" ،وأكـدت أن

االتحــاد لــم يتخــذ بعــد القـرار النهــائي بشــأن إيقــاف التمويــل ،خالفــا الدعــاء رئــيس الحكومــة اإلسـرائيلية
بنيــامين نتنيــاهو .وأكــدت المتحدثــة فــي تصـريحات أدلــت بهــا خــالل مــؤتمر صــحفي فــي بروكســل ،أن
"هذا القرار (وقف التمويل) هو قرار االتحاد األوروبـي وحـده" ،وشـددت علـى أن "االتحـاد األوروبـي ال

ي ـ ـزال ملتزمـ ــا بحمايـ ــة حريـ ــة التعبيـ ــر وتكـ ــوين الجمعيـ ــات" وسيواصـ ــل دعـ ــم المجتمـ ــع المـ ــدني والقـ ــيم

الديمقراطية "في إسرائيل وحول العالم".

عرب 2018/8/8 ،48

 .46رشيدة طليب ...أول فلسطينية على أعتاب الكونجرس

نيويورك  -كيتي ستون :تمكنـت رشـيدة طليـب مـن أن تصـبح أول امـرأة مـن أصـول فلسـطينية تُنتخـب
في الواليات المتحدة األمريكيـة لتقتـرب مـن نيـل منصـب داخـل الكـونجرس ،بعـد فوزهـا فـي االنتخابـات

التمهيديــة ،يــوم األربعــاء  ،2018/8/8للحــزب الــديمقراطي .واســتطاعت طليــب ،األمريكيــة المســلمة مــن
أصل فلسـطيني ،التغلـب علـى منافسـتها برينـدا جـونز لنيـل ترشـيح الحـزب الـديمقراطي لتمثيـل المنطقـة
الثالثــة عش ـرة فــي واليــة ميتشــغان .ولــم يخــض المنافســة لتمثيــل هــذه المنطقــة أي عضــو مــن الحــزب

الجمه ــوري أو أح ــد المرش ــحين المس ــتقلين ،م ــا يعن ــي أن طلي ــب س ــتفوز بمقع ــد داخ ــل الك ــونجرس ف ــي

االنتخابات التي ستجرى شهر نوفمبر /تشرين الثاني القادم.

العربي الجديد ،لندن2018/8/8 ،

 .47ناشط سويدي شارك في سفينة "الحرية"" :إسرائيل" عاملتنا "مثل الحيوانات"

الســويد  -أتــيال ألتــون طــاش :قــال ناشــط ســويدي شــارك فــي ســفينة حاولــت كســر الحصــار عــن قطــاع
غزة ،إن "إسرائيل" عاملت النشطاء "مثل الحيوانات" في أثناء اعتقالهم.
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جــاء ذل ــك ف ــي تصـ ـريح صــحفي للناش ــط "في ــري ساربوش ــان" ،األربعــاء ،م ــن مط ــار س ــتوكهولم ،عق ــب
وصــوله الــبالد رفقــة ناشــطين ســويديين آخ ـرين ،همــا "لــين أندرســون" و"مــي روت لفلــر" ،بعــد اعتقــال

استمر  5أيام لدى السلطات اإلسرائيلية.

وكالة األناضول لألنباء2018/8/9 ،

 .48مناوشات غزة وحرب الضفة الغربية
د .فايز أبو شمالة

ال منام ،فمهما صعد العدو الصهيوني من عدوانه ضد غزة ،فإنه سيرتطم في النهاية بصخرة
المقاومة ،وال منام إال برجوع الصهاينة إلى نقطة البداية ،كما حذرهم من ذلك إفرايم هليفي رئيس

جهاز الموساد السابق ،والبداية هي قبول باألمر الواقع الذي فرضته المقاومة ،وهذا يعني القبول
بالتهدئة مهما طال زمن شد الحبل ،فالخاتمة لهذه البدايات الصاخبة هي تهدئة ،ووفق شروط

المقاومة ،وذلك يرجع لعجز العدو اإلسرائيلي عن حسم جبهة غزة كما يتمني ،ومهما طال الزمن،

وهذا أوال ،أما ثانيا ،فالعدو مهتم بالتفرغ لجبهة الشمال من جهة ،ومهتم بالتفرغ للمعركة الرئيسة على
أرض فلسطين ،وهي معركة الضفة الغربية من جهة أخري.

وحين أقول معركة الضفة الغربية ،فذلك يعني ال خوف على غزة ،التي تشتعل أطرافها وقلبها

بالنيران ،فلن تأخذ الريح من البالط شيئا ،وكل الخوف على الضفة الغربية التي تغرق حاليا في

العسل المر ،وتنام حاليا على وسادة األمن الزائف ،وهذا ما يجب أن يتنبه له الفلسطينيون ،وهم
يحصون عدد الموج على بحر غزة الملتهب ،ويتابعون الحد

اليومي ،وهم يلهثون خلف أماكن

تساقط القذائف ،وعدد اإلصابات ،وعدد الشهداء والجرحى ،في الوقت الذي يجب مالحقة عدد

المستوطنات والمستوطنين الذين يغتصبون األرض هناك ثم هناك ،واالنتباه لعدد حبات الرمل
والصخور التي صارت يهودية تحت سمع وبصر الفلسطينيين.

معركة الضفة الغربية هي أصل الصراع مع العدو الصهيوني ،وهي المعركة التي يجب أن تحضر

لها المق اومة الفلسطينية كل طاقاتها ،وأن تستعد لها بمجرد تحقيق التهدئة على حدود غزة ،وهي
المعركة التي يخشاها عدو الفلسطينيين ،لذلك تراه يحاول تأجيل تهدئة غزة إلى أبعد مدي ،خشية

انتقال المواجهة إلى أرض الضفة الغربية ،ال بتأثير العدوي فقط ،وانما بتأثير الضغط المكتوم الذي
يمارسه الصهاينة ،والذي يوشك على االنفجار.

الضفة الغربية والقدس صلب القضية الفلسطينية ،وهما قلب الصراع مع الصهاينة ،وهما محط
األطماع ،لذلك فإن مستقبل الشعب الفلسطيني رهينة بمدي الحراك الوطني في الضفة الغربية،
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ومعلق بالمستوي الذي ستصل إلىه المقاومة ،فهي العنوان الصحيح للشعب الفلسطيني ،والمقاومة
هي كلمة السر التي ستشق الطريق لمستقبل الشعب الفلسطيني ،وهي التي ستزعزع أمن المحتلين،

والمقاومة هي الفعل الذي سيهز أركان الوجود اليهودي نفسه على أرض فلسطين.

فلسطين أون الين2018/8/9 ،

 .49حول "التهدئة" في غزة!
لم يعد الحدي

عوني صادق

الذي يدور حول "تسوية" أو "اتفاق" أو "هدنة طويلة" بين حركة "حماس" و"الكيان

اإلسرائيلي" مجرد "تسريبات"؛ بل أصبح موجودا في تصريحات تعود لمسؤولين في "حماس" نفسها،
وفي ردود حركة "فتح" والناطقين باسم سلطة رام هللا؛ وذلك يشير إلى أن اإلعالن عن التوصل إلى

"تسوية" أو "اتفاق" تحت مسمي "الهدنة" ربما أصبح قريبا جدا ،ما لم تعطل أو تمنع الحكومة
"اإلسرائيلية" التوصل إليه .فالموقف "اإلسرائيلي"؛ من خالل تصريحات وتسريبات الصحافة ،وبعض
المسؤولين ،يوحي بإمكانية التعطيل والمنع لهذه "التسوية"!

وعلى فرض أنه تم بالفعل التوصل إلى "اتفاق" ،وتم اإلعالن عن هذا "االتفاق" ،فهل من المنتظر أن
تطبق بنوده؟ ،وأن يعيش المدة التي ينم عليها ،والتي تختلف األقوال حولها (هناك من يقول خمس
سنوات وهناك من يقول عشر سنوات)؟ إن مبررات طرح السؤال ،وحيثيات الجواب عن هذا السؤال،

كثيرة .فب داية ،تفيد التسريبات أن "االتفاق" سيطبق على ثال

مراحل ،وهذا يعني أنه لن يدخل حيز

التطبيق فو ار ومرة واحدة؛ بل إن المفاوضات المتعلقة بتطبيقه ستستغرق زمنا ال أحد يعرف مداه.
ومن التجربة الطويلة في التعامل مع األطقم "اإلسرائيلية" للمفاوضات ،يمكن افتراض أن تتوقف

المفاوضات ،ويتعطل االتفاق في أية مرحلة من مراحل تطبيقه ،وألي سبب معقول أو غير معقول،
حقيقي أو مفتعل؛ ولكن قبل البداية ،ال بد من تأكيد "بديهية"؛ وهي أن المفاوض "اإلسرائيلي" لن

يوافق على أية تسوية ،ما لم تحقق له هدفا أو أكثر يسعي إليه من هذه التسوية.

وفي مقال كتبه قيادي في حركة "الجهاد اإلسالمي" ونشر مؤخ ار في إحدى الصحف اللبنانية ،جاء

قوله ،إن التسوية "تقوم على مقايضة تحديد سالح المقاومة" ،ويضيف" :والصيغة التي ُيحكي عنها،
ال تقايض المساعدات اإلنسانية بالهدنة العسكرية؛ بل تقايض المساعدات بالقضية الفلسطينية كلها"!
وهو هنا يتفق مع ما تقوله حركة "فتح" بصرف النظر عن جدية األخيرة .ومهما قيل عن الضغوط،

التي تواجهها حركة "حماس" في غزة ،ومهما كان استعدادها لقبول "هدنة" تحل مشاكل القطاع

المعيشية ،ولو حفاظا على وجودها ،فإنه من الصعب جدا أن تقبل تسوية "تقايض المساعدات
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بالقضية الفلسطينية كلها" حتى لو رغبت في ذلك؛ ألن ذلك يعد من قبيل االنتحار السياسي،
خصوصا وهي تستمع إلى تحذير حركة "فتح" من أن "التهدئة التي تسعي من ورائها أمريكا
و"إسرائيل" هدفها فصل قطاع غزة ،وتمرير مؤامرتهم المشؤومة تحت عنوان "صفقة القرن" وتصفية

القضية الفلسطينية" ،حتى لو جاء هذا التحذير من باب المزايدة ،و"كلمة حق يراد بها باطل"!

في الوقت نفسه ،حتى وان كانت الحكومة "اإلسرائيلية" ال تري أن حربا جديدة ستكون في مصلحتها،
فإن "حماس" أيضا ال تختلف في رؤيتها عنها في هذه المسألة ،فضال عن أن المتضرر األكبر من
استمرار "الوضع الراهن" هي حركة "حماس"؛ لذلك لم تقدم الحكومة "اإلسرائيلية" ،وهي تقول إنها تريد

"تسوية" ،أي مقترح للتسوية التي تريد؛ بل قدمت للحكومة المصرية شروطا إليصالها لحركة
"حماس"؛ ولذلك أيضا تأتي التسريبات في الصحافة "اإلسرائيلية"؛ لتعكس "تباينا" في الحكومة

"اإلسرائيلية" المصغرة حول التسوية المرغوب فيها؛ بل وتحمل "شروط" هذه التسوية .فمثال ،في

الوقت الذي ُيعرب فيه زعيم حزب "كلنا" عن الرغبة في الوصول إلى تسوية ،يشكك ليبرمان في
إمكانية التوصل للتسوية ،ويتحد عن اقتراب الحرب الحاسمة في غزة ،بينما تتحد وزيرة القضاء
إيليت شكيد "البيت اليهودي" ،لإلذاعة "اإلسرائيلية" ،عن أنه "إذا كنا سنذهب إلى تسوية فيها منافع

للفلسطينيين ،فإن هذا يجب أن يترافق مع نزع سالح ووقف تسلح "حماس" ،واعادة جثتي الجنديين
والمواطنين"!

إن "ميزان القوي" القائم بين حركة "حماس" و"إسرائيل" ،والوضع الفلسطيني المنقسم على نفسه ،يجعل
تعقيدات الوضع في غزة من جهة ،وشروط "إسرائيل" التعجيزية من جهة أخري ،وكذلك األوضاع
اإلقليمية والعربية والدولية من جهة ثالثة ،ال تترك أمام "حماس" خيارات سهلة .ورغبتها في الخروج

من "األزمة اإلنسانية" ،وفي الوقت نفسه الحفاظ على وجودها في القطاع ،يصطدمان مع رغبة

"إسرائيل" في أن تكون "التسوية" ،التي تحصل عليها تمثل الكلمة األخيرة في سعيها إلى إنهاء وجود
المقاومة في كل فلسطين .هذه الوضعية تجعل التوصل إلى "اتفاق قابل للحياة" مسألة في حكم

المستحيل؛ ولكن إن خضعت حركة "حماس" ،وتم اإلعالن عن التوصل إلى "اتفاق" ،فإنه في أرجح

التقديرات لن يكون قابال للتطبيق ،أو قاد ار على الصمود واالستمرار .وسيتكشف الموضوع كله في
نهاية األمر عن فخ يلحق الضرر الكبير بحركة "حماس" وبقضية الفلسطينيين عموما.

الخليج ،الشارقة2018/8/9 ،
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 .50مخطط كوشنير وليس "صفقة القرن"
د .أحمد جميل عزم

ربما يكون أجدي كثي ار استخدام تسميات من نوع خطة كوشنير ،أو خطة "أديلسون -كوشنير" ،بدل

الوقوع في فخ مصطلح "الصفقة النهائية" ،الذي اقترحه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ،في
نيسان (إبريل)  ،2017ولم يتبناه ويستخدمه ويدخله في خطابه أحد سوي العرب ،والفلسطينيين ،وفي
مقدمتهم نخبهم السياسية ،واإلعالمية .واألجدى لإلعالم العربي ،وللسياسيين العرب البدء باستخدام

تسميات مثل مخطط كوشنير -أديلسون بدال من "الصفقة النهائية" ،التي فكر بها الرئيس األمريكي

دونالد ترامب ،وتجاوب معه العرب والفلسطينيون ،ورفضها اإلسرائيليون ،والفريق الصهيوني الذي

يقود السياسة األمريكية في الشرق األوسط.

عندما تعلن المندوبة نيكي هيللي ،رفضها لتعيين أي فلسطيني في أي موقع اعتباري دولي ،حتى
على شكل موظف أو مندوب بارز لألمم المتحدة ،في أي قضية في العالم ،فهي أوال ،ال تتحرك

بتفكير ذاتي بل بما يشبه اإلمالءات والتعلىمات ،التي جاءتها من الراعي الصهيوني .وثانيا تقوم بهذا
ألن اسم فلسطين يجب أن يختفي ،من وجهة نظر من يقدم لها اإلمالءات .والحادثة األكثر وضوحا

في هذا الصدد ،وان كانت ليست الوحيدة ،هي عندما أعاقت هيللي تعيين سالم فياض مندوبا لألمم
المتحدة في ليبيا ،في شباط (فبراير)  .2017والواقع أن هذه الحادثة تلخم ما يحد

في اإلدارة

األمريكية بشأن فلسطين ،وتلخم أيضا قصة "الصفقة" الخيالية .فرغم أن فياض ،يعين كشخم
هناك ،وليس كفلسطيني ،فإن هيللي ،التي أخبرت أمين عام األمم المتحدة ،موافقتها ،أثناء المشاورات

غير المعلنة ،على التعيين ،عادت وأعلنت رفضها وقالت "ال تعترف الواليات المتحدة بدولة فلسطين،

وال تدعم الرسالة التي يرسلها التعيين في األمم المتحدة" .والحقيقة أن هيللي التي وافقت على
التعيين ،وظنت أنه أمر عادي ،تراجعت ،بعد اتصال شيلدون أديلسون ،الملياردير الصهيوني

األمريكي ،مع إدارة ترامب رافضا التعيين ،من منطلق رفضه سماع اسم فلسطين ،أو سماعه االسم
يتردد عالميا ،فضال عن كراهيته فياض شخصيا.

هيللي بغض النظر عن مدي إيمانها بما تقوله عادة في تأييد إسرائيل ،فإن الدعم السياسي من

الدوائر الداعمة إلسرائيل ،داخل اإلدارة األمريكية ،لها ،يعتبر أم ار حاسما شخصيا ،وهي ذات "قصة"
ترامب .فعندما اتصل ترامب بناء على طلب اللوبي اإلسرائيلي (اللوبي الجديد بقيادة أديلسون
والمجلس اإلسرائيلي األمريكي  ،IACوليس اإليباك ) ،)(AIPACإلجهاض قرار مجلس األمن

 ،2334الذي يدين االستيطان ،في شهر كانون أول (ديسمبر)  ،2016بالرئيس المصري ،عبدالفتاح
السيسي ،وعده بمعالجة (صفقة) شاملة ،ووافق الرئيس المصري على سحب مشروع القرار ،إلعطاء
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فرصة لهذه الصفقة ،التي وصفها ،الحقا عندما التقي ترامب في واشنطن ،بأنها ستكون "صفقة

القرن" لو تمت .وكما في حالة هيللي ،كان ترامب يعتقد أن ال ضرر من الحدي

عن صفقة ،ولكن

هذا أمر مختلف تماما عما يفكر به بنيامين نتنياهو وشيلدون أديلسون وآخرون .وربما يكون جاريد

كوشنير ،صهر ترامب ،الشخم الموكل له ،من قبل أديلسون ونتنياهو ومن قبل آخرين ،فضال عن
صهيونيته الذاتية ،توجيه ترامب ومرافقته في سياسته اإلسرائيلية الفلسطينية ،لذلك تولي مهمة إفراغ

الصفقة من معناها ،أو تغيير معناها .ففكرة الصفقة تعني الجلوس واالتفاق على حل نهائي ما،
ولكن السياسة األديلسونية – الكوشنرية ،تقوم على تفكيك القضية الفلسطينية ،وشرائها "قطع" ،فقطعة

القدس كان يراد أن يقتنع الفلسطينيون بالصمت علىها مقابل أموال عرضت علىهم من وسطاء،
ورفضوا .وقطعة الالجئين (كما كشفت فورين بوليسي منذ أيام) ،يراد شراؤها عبر تفكيك وكالة غو

وتشغيل الالجئين (األونروا) مقابل دفع تمويل الوكالة للدولة المضيفة مباشرة لتتولي تقديم المساعدات
لالجئين وبحي

تتالشي الوكالة وسجالتها ورمزيتها بالنسبة لقضية العودة ،وهو ما رفضه األردن،

بحسب المجلة .وهي ذات الصفقة المطروحة على "حماس" في غزة لمقايضة اإلنساني والحصار

بالمقاومة والسياسي واألمني.

مقابلة كوشنير "الوقحة" في صحيفة القدس ،في حزيران (يونيو) الفائت عن رفع أجور الفلسطينيين،
بدال من الحدي

السياسي ،هي مخططه الذي يتبجح أنه سيحققه .لذا األجدى االبتعاد عن استخدام

مصطلح "صفقة القرن" المضلل ،إلى تسمية مثل مخطط كوشنير -أديلسون ،أو ما شابه.

الغد ،عمان2018/8/9 ،

 .51الحروب بين العرب تدمر المستقبل العربي واسرائيل الدولة القومية ليهود العالم
ليس من دولة عربية اليوم تستطيع االدعاء أنها "مستقلة".

طالل سلمان

إن الدول العربية جميعا مرتهن قرارها ،منتهكة سيادتها ،باالحتالل المباشر وبالقواعد األجنبية فيها،

وبأساطيل الطيران الحربي لدول أجنبية تتوغل في فضاءاتها من دون إذن ،وتتخذ في بعضها قواعد

لطائراتها األسرع من الصوت وقذائفها التي تسرع الموت.

قد تختلف أشكال "االحتالل" أو "الهيمنة" أو "السيطرة على القرار الوطني المستقل" ،لكن المؤكد أن
هذه الدول العربية ال تستطيع أن تتقارب فيما بينها ،بعيدا عن أحالم الوحدة أو االتحاد ،إال بموافقة

دولة أو دول أجنبية ولمصلحتها بالدرجة األولي ،كما أنها ال تستطيع أن تذهب بالخصومة مع

"أهلها" و"جيرانها األقربين" إال بتحريض أجنبي مكشوف أو مستتر وحماية معلنة.
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ال جدال هنا في أن الهيمنة الجدية ،اقتصاديا باألساس ،ومن ثم عسكريا وبالتالي سياسيا ،هي
للغرب بقيادة الواليات المتحدة األمريكية ،بعسكرها وقواعدها ومخابراتها بأجهزتها المتعددة ،قبل

الحدي

عن االقتصاد ،والنفط والغاز خاصة ..ثم عن التبادل التجاري وهي معادلة تشبه معادلة

األسد والفأر.

إن ثمة قواعد عسكرية أمريكية في معظم أقطار الجزيرة والخليي ،ومعها أيضا قواعد فرنسية

وبريطانية.

وهناك قواعد عسكرية روسية في سوريا ،إضافة إلى وجود عسكري فرنسي طار فضال عن الوجود
اإليراني ،بمعزل عن المساعدات والقروض والهبات والمعونات االقتصادية التي قدمت وما تزال تقدم

إليها وهي تحاول اجتياز محنتها في الحرب فيها وعليها..

وفي العراق أيضا "بقايا" وجود عسكري أمريكي مؤثر ،ووجود بريطاني ملحق ومعه ما تبقي من

قوات حليفة لواشنطن شاركت في غزو العراق واطاحة صدام حسين ،وتوغلت في اللعبة السياسة
الداخلية حتى صارت جزءا منها.
***

أما في لبنان فكل الغرب موجود ،وان كانت األرجحية المطلقة عسكريا واقتصاديا للواليات المتحدة

األمريكية التي لها ما يشبه "القواعد الجوية" في بعض مناطق الساحل اللبناني على شكل مراكز

تدريب.

واذا ما تجاوزنا القاعدة األمريكية العظمي في فلسطين المحتلة (إسرائيل) فإن الوجود العسكري مؤكد

وحاضر في بعض دول شمالي إفريقيا ،ربما مع استثناء الجزائر ..وان كان النفط يظل موضع تأثير
اقتصادي ،ولو محدودا.

ولقد تم تعظيم "الخطر اإليراني" الستنفار الجزيرة والخليي ،وتعيش بعض دول الخليي هاجس الخطر

اإليراني إلى حد أنها فتحت أراضيها وشواطئها لقواعد عسكرية أمريكية وفرنسية ،وشاركت ـ بشكل أو
بآخر ـ في الحرب على سوريا ،وفي التضييق على لبنان".
***

واضح أن تأثير "الغياب المصري" على السياسات العربية مفجع..

فمصر وحدها هي التي تستطيع أن تعيد التوازن إلى العالقات العربية ـ العربية .ومع أن القاهرة قد
حافظت على "عالقة ناعمة" مع سوريا عبر إبقاء سفارتها مفتوحة ،ولو على مستوي قنصلي ،وتبادل
المعلومات عبر أجهزة المخابرات ..إال أن مصر تستطيع ،لو أرادت ،أن تلعب دور "الجامع" و

"المقرب" بحكم ثقلها ،والمصالح المشتركة ،ونفوذها ـ بحكم التاريخ ـ على المستوي العربي..
التاريخ :الخميس 2018/8/9

العدد4711 :

ص

36

كذلك ،كان يمكن للجزائر أن تلعب دو ار مؤث ار في إعادة العالقات العربية ـ العربية إلى سويتها ،نتيجة
لنفوذها المعنوي ،إال أن حكومتها تبدو عاجزة.
***

كيف ال يمكن أن يضيع ما تبقي من فلسطين في ظل هكذا أوضاع عربية؟

لقد بات المغرب بعيدا جدا عن المشرق ،بعد غياب مصر عن دورها الجامع ،وغرق سوريا في

دمائها ،وغرق العراق في حربه ضد "داعش" ،فضال عن مخلفات حكم الطغيان بقيادة صدام حسين،
ثم ما ألحقه االحتالل األمريكي من دمار في البنية التحتية ،فضال عن دوره التخريبي في عالقات
العراقيين بعضهم ببعض وصراعهم الطائفي المفتوح (سنة وشيعة) حول السلطة ومركز القرار فيها.

وهكذا ولي األمريكيون العراقيين العائدين من المنافي بغالبيتهم الشيعية مركز القرار (تحت إشرافهم)
بغض النظر عن أهليتهم وأمانتهم ونظافة الكف ،فزاد النهب والفساد .ثم جاءت "داعش" بحربها

واحتاللها الموصل وأكثر من نصف مساحة العراق لتزيد الخراب والتدمير والفقر والضياع في

غياهب الطائفية والمذهبية ..والعنصرية ،إذا ما تذكرنا غرور مسعود البرزاني واص ارره على تحويل

الفيدرالية التي كان سلم بها النظام إلى انفصال ..عدائي ،كان بديهيا أن يسقطه األكراد أنفسهم بقوة
انتمائهم إلى العراق ،قبل أن تتدخل السلطة المركزية لحسمه ،واعادة األمور إلى سابق عهدها.

ولقد أفاد العدو اإلسرائيلي من هذه التطورات الدراماتيكية التي أعادت تقسيم العرب ليس بين المشرق
والمغرب ،بل كذلك على أساس طائفي ومذهبي (سنة وشيعة ،علويون ودروز ومسيحيون ،فضال عن

االنقسام العنصري ،عرب ،كرد ،سريان ،أشوريون ،أيزيديون وصابئة ..إلخ).

هكذا بات الجو مالئما ،مع الدعم األمريكي المفتوح والتشتت العربي لكي يعلن قادة العدو اإلسرائيلي

"قرارهم التاريخي" بإعالن إسرائيل "الدولة القومية ليهود العالم".

***

ولقد كانت ردود الفعل العربية على هذا "القرار التاريخي" خافتة وخجولة ،بل إن بعض هذه الدول قد
تجاهل القرار تماما ،مع أنه يشمل فيما يشمل تهديد من تبقي من الفلسطينيين العرب داخل الكيان

المحتل بالطرد ،لتكون إسرائيل "وطنا يهوديا خالصا"..

حتى رد فعل منظمة التحرير الفلسطينية كان باهتا وبال معني ،وتصرفت وكأن األمر ال يعنيها.

تتهاوي الدول العربية فتندثر أو تكاد (اليمن ،ليبيا ،سوريا ،التي تحتاج إلى إعادة إعمار شاملة،

وكذلك العراق) ..أو أنها تغرق في حروب عبثية ضد بعضها البعض (السعودية واإلمارات ضد

اليمن ،دول الخليي بعنوان قطر ضد سوريا ،تجاهل العراق).
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بالمقابل فإن دول الخليي ،ال تفتأ تندفع إلى حافة الحرب ضد إيران ،في حين يفتح الرئيس األمريكي
دونالد ترامب أبواب المفاوضات أمام "حكم الماللى" في طهران.

إنه وطن عربي ضائع عن طريقه إلى مستقبله ،يكاد يخسر حاضره في ابتداع أعداء لم يكونوا أعداءه

إلى عهد قريب ..دولة مقتتلة فيما بينها (حتى ال ننسي سوريا والصراع حول لبنان والعراق وليبيا البال

دولة.)..

من أين سيأتي المستقبل األفضل طالما أن القادة والمسئولين يقفلون أبواب المستقبل بحروبهم ضد
الذات ومهادنة عدوهم األصلي واألساسي :إسرائيل ،ومن يحميها ويدعمها ويجعلها متفوقة على

مجموع العرب.

تلك هي المسألة..

الشروق ،القاهرة2018/8/7 ،

 .52االحتكاكات على الجدار مستمرة
عاموس هرئيل

حادثة إطالق النار ،أمس ،على حدود قطاع غزة هي دليل على سوء تفاهم محلي يمكنه أن يتطور
إلى حادثة تلقي بظلها على جهود التوصل إلى وقف إلطالق النار .إطالق رجال حماس للنار قرب

الجدار أدي إلى رد فوري إلسرائيل والى قتل نشيطين من الذراع العسكري لحماس.

حسب رواية حماس التي نشرت بعد الظهر ،فإن األمر يتعلق بسوء تفاهم .في موقع لقوات الكوماندو

البحري لحماس في شمال القطاع ،جري استعراض أمام شخصيات كبيرة في المنظمة؛ جنود الجيش
اإلسرائيلي اعتقدوا بالخطأ أن إطالق النار موجه ضدهم وردوا بنار المدفعية .في الجيش اإلسرائيلي

قالوا في البداية إن الرد على إطالق النار كان مطلوبا في مثل هذه الظروف.

ولكن في هذه الليلة ،وبعد تحقيق أولي ،عدل الجيش لوائحه .فقد تبين من التحقيق أن إطالق النار

ُشخم على بعد حوالى  2كم من الحدود .بعد ذلك اعترف الجيش أن تشخيصا إشكاليا كان هناك،
وفسر ذلك بالمستوي العالي للتوتر في هذه األسابيع على طول الحدود ،وبأحدا سابقة من إطالق
نار القناصة .أثناء إطالق النار كانت قوة هندسية للجيش اإلسرائيلي تعمل على طول الجدار،

والقادة الميدانيين خافوا من أن يتعرضوا للخطر.

يقف الكوماندو البحري لحماس في األشهر األخيرة في جبهة االحتكاك مع إسرائيل .حماس بمساعدة
إيران استثمرت جهودا كبيرة في تحسين القدرات العملياتية لهذه الوحدة .سالح الجو يكثر من مهاجمة
قاعدتها بهدف المس بهذه القدرات.
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في هذا األسبوع أعلنت و ازرة الدفاع إقامة عائق بحري بطول  200متر تم بناؤه بشكل عمودي مع
الشاطئ بهدف تصعيب دخول الغواصين.

حادثة إطالق النار ،أمس ،هي الثالثة من نوعها خالل أسبوعين ونصف .في الحادثتين السابقتين
قتل جندي من جفعاتي ،الرقيب أول افيف ليفي ،وأصيب بإصابة متوسطة ضابط من اللواء.

الحادثتان السابقتان حدثتا على بعد حوالى  400متر إحداهما عن األخرى ،وبفارق زمني أقل من
أسبوع .في الحالتين كان ذلك إطالق لنار القناصة أصابت القوات الموجودة على طول الجدار

جنوب قطاع غزة.

ْقتل نشيطين من الذراع العسكري أدي ـ كما هو متوقع ـ إلى تهديدات باالنتقام من قبل حماس
والجهاد اإلسالمي .أعاد الجيش اإلسرائيلي في األيام األخيرة نشر بطاريات القبة الحديدية في مناطق
عدة في النقب ،وهذا يدل على أنه مستعد للتصعيد .مع ذلك ،فإن المنظمات الفلسطينية ردت بصورة

مختلفة على قتل أعضائهم في السابق .بشكل عام أطلقت الصواريخ ردا على موت نشطاء في الذراع
العسكري ،في حين أنه لم يكن رد كهذا على قتل متظاهرين في التظاهرات األسبوعية على طول

الجدار.

تسوية صغيرة
تتحد

التقارير الفلسطينية ،األسبوع الماضي ،عن احتماالت أن تتم بلورة صفقة قريبة مع إسرائيل

استبدل بها اآلن نغمات متشائمة وحذرة أكثر .هذا يتوافق مع الرياح التي هبت من نقاش الكابنت
أمس األول .سمع الوزراء أن عقبات كثيرة في الطريق إلى تسوية شاملة في القطاع ما زال تراوح

مكانها هناك ،أهمها رفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التوقيع على اتفاق مصالحة مع

حماس ،وأن يتجند لعملية إعادة إعمار القطاع .إضافة إلى ذلك ،مشكلة األسري والمفقودين
اإلسرائيليين .ويبدو أن إسرائيل مستعدة لتعويق التقدم بدرجة ما في إعادة جث

الجنود والمدنيين

اإلسرائيليين ،ولكنها تحتاج إلى بادرة حسن نية من حماس ،مثل تقرير كامل عن وضع األربعة ،قبل
المصادقة على الصفقة.

أعلنت حماس أن قيادة المنظمة اتخذت في جلستها في غزة عدة ق اررات ،وأن وفدا من قبلها سيسافر
إلى القاهرة لمواصلة النقاش مع المصريين حول المصالحة ،لكسر الحصار والتوصل إلى تهدئة مع

إسرائيل .في هذه األثناء يبدو أن االقتراح الموجود على جدول األعمال في المرحلة األولي هو

"تسوية صغيرة" :وقف إطالق النار الذي تطلب إسرائيل أن يشمل أيضا وقف إطالق الطائرات
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الورقية الحارقة والبالونات ،ووقف االحتكاك العنيف على الجدار .في المقابل إعادة الحركة الكاملة
للبضائع في معبر كرم أبو سالم ورفع جزء من القيود على الصيد أمام شواطئ غزة.

هذا حل أسهل على التحقق الذي يخدم مصلحة كل األطراف في التهدئة ومنع حدو

حرب.

المشكلة هي أنه ال يقترب حتى إلى حل المشكالت األساسية في القطاع ،لذلك فإن قيادة الجيش

اإلسرائيلي تؤيد اتخاذ خطوات أوسع :إعطاء موافقة إسرائيلية على تقديم المساعدة الفورية في

المجاالت األكثر اشتعاال :المياه والغذاء والكهرباء والوقود والمعدات الطبية واعادة تأهيل البني

التحتية للمجاري في القطاع ،ولكن ثمة فجوات أمام المستوي السياسي الذي يخشى التقدم بدون أن
يكون بيديه على األقل وعد مقنع للوصول إلى إنجازات ما في مسألة األسري والمفقودين

اإلسرائيليين ،وبالطبع يخشى من أن يتم اعتباره ضعيفا أمام حماس.

ستتضح األمور ربما بعد جولة أخري من المحادثات بين حماس والسلطة برعاية مصرية في القاهرة.

في هذه األثناء يتوقع استمرار الوضع الراهن :بالونات حارقة ،اشتعاالت محددة على طول الجدار،

والكثير من التهديدات في الوقت الذي تتواصل فيه المحادثات.

هآرتس 2018/8/8

القدس العربي ،لندن2018/8/9 ،

 .53كاريكاتير:

الغد ،عمان2018/8/9 ،
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