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الجمعة 2018/10/12

«التعاون اإلسالمي»

مش���روعة والغية بموجب القانون الدول���ي وقرارات األمم المتح���دة ،خاصة فيما يتعلق
"بقانون يهودية الدولة الوطنية" ،الذي أقره الكنيست يوم  19تموز .2018
ودع���ت المجتمع الدول���ي ،إلى النهوض بدور سياس���ي أكثر فاعلية م���ن أجل وضع حد
للصراع ،وتعزيز مس���ؤولياته لضمان احترام حقوق اإلنس���ان الدولية والقانون اإلنس���اني
الدول���ي ،بما ف���ي ذلك توفير الحماية للس���كان المدنيين والعمل وف���ق االلتزام القانوني
واألخالقي ،لضمان مس���اءلة إس���رائيل على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة لحقوق أبناء
الشعب الفلسطيني.
وطالبت الدول األعضاء بتقديم جميع أش���كال الدعم لضمان مس���اءلة إس���رائيل ،القوة
القائمة باالحتالل ،على جرائمها ،وحماية الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته.
واعتبرت جميع القرارات األحادية الجانب ألي دولة االعتراف بالقدس عاصمة إلس���رائيل
ونقل الس���فارات إليها ،أمرًا الغيًا ويش���كل انتهاكًا صارخًا للقان���ون الدولي ،وخاصة لقرار
مجل���س األمن الدولي رقم  )1980( 478الذي دعا إلى س���حب مثل تلك البعثات من المدينة
المقدسة.
وأك���دت مجددًا عزمها اتخ���اذ تدابير سياس���ية واقتصادية وغيرها ض���د البلدان التي
تعترف بالقدس عاصمة مزعومة إلسرائيل ونقل سفاراتها إليها.
وحثت اللجنة التنفيذية ،جميع الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلس�ل�امي على وقف
وارداته���ا من الحبهان (الهيل) من غواتيماال ،وعدم القيام بزيارات رفيعة المس���توى إلى
هذا البلد ،وإلى عدم تنظيم فعاليات ثقافية أو رياضية أو فنية مش���تركة معها إلى حين
التزام هذا البلد بقرار مجلس األمن الدولي رقم .)1980( 478
وجددت مطالبتها بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بسبل عديدة من
ضمنها نشر قوات حماية دولية.

مشروع قانون

وين���ص مش���روع القانون الجديد على إلزام المحاكم اإلس���رائيلية بفرض عقوبة س���جن
ً
لستين عامًا ،بدال من  40عامًا حاليًا ،على منفذ عملية يقتل فيها إسرائيلي ،ويقضي مشروع
القانون أيضًا بإمكانية تشديد العقوبة أكثر.
ووفقًا للصحيفة ،فإن مشروع القانون هذا يحظى بتأييد واسع من جانب أحزاب االئتالف
اليمينية وأحزاب في المعارضة ،الذين وقعوا على مشروع القانون ،وبينهم أعضاء كنيست
من أحزاب الليكود و»كوالنو» و»المعسكر الصهيوني» المعارض.
كذلك يطالب مش���روع القانون بش���طب البند الذي يقضي بعدم مضاعفة العقوبة ألكثر
من  25عامًا ،وأن تكون عقوبة السجن المؤبد على الفلسطينيين لمدة  60عامًا بالحد األدنى.
وكانت الكنيس���ت صادقت على مش���روع قانون عقوبة اإلعدام بالق���راءة التمهيدية في
ّ
كانون الثاني ،ثم تم تجميد إجراءات س���نه ،من أجل تمكين المجلس الوزاري اإلس���رائيلي
المصغر «الكابينيت» من دراسة تبعاته.

جيش االحتالل

واحتجزت قوات االحتالل مركبات الفلس���طينيين على حاجز بيت فوريك ش���رق نابلس،
ونصبت حواجز قرب بلدتي عصيرة القبلية وعوريف جنوب نابلس.
ً
ً
عس���كريا قرب
واقتحمت قوات االحتالل منطقة دير ش���رف غرب نابلس ،ونصبت حاجزا
مشتل الجنيدي ،كما نشرت حواجز عسكرية قرب بلدتي الفندق وإماتين على الطريق بين
مدينتي نابلس وقلقيلية.
وأصيب عدد من الفلس���طينيين باالختناق ،عقب اقتحام ق���وات االحتالل قرية عصيرة
القبلية جنوب مدينة نابلس ،أمس.
وأطلق جنود االحتالل قنابل الصوت ،والغاز المس���يل للدموع باتجاه المنازل في القرية،
ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحاالت اختناق ،حيث اندلعت عقبها مواجهات بين الش���بان
وجنود االحتالل.
وقال���ت مص���ادر محلية في قري���ة عصيرة القبلي���ة ،إن جيش االحتالل داه���م عددًا من
المحال التجارية وفتشها ،كما أوقف مركبات المواطنين ودقق في بطاقات راكبيها ،وأعاق
مرورهم ،ما تسبب بأزمة سير خانقة.
يأتي ذلك في أعقاب إصابة جندي إسرائيلي بجروح متوسطة في عملية طعن استهدفت
مجموعة من الجنود على حاجز حوارة جنوب نابلس.
وبحسب وس���ائل اإلعالم اإلسرائيلي ،أطلق جنود االحتالل الرصاص على شاب فلسطيني
نف���ذ عملية طعن على حاجز حوارة والتس���بب بجروح لجندي ،حيث تمكن المنفذ من الفرار
من المكان وهو يعاني من جروح ،فيما أصيبت مس���توطنة بش���ظايا الرصاص التي أطلقها
الجنود صوب منفذ العملية.
ُ
ّ
الجندي والمستوطنة الجريحة إلى المستشفى لكن حالتهما مستقرة ،على ما ذكر
ونقل
الجيش الذي أشار إلى أن الجندي كان يرتدي المالبس العسكرية.
من جهة ثانية ،قال موقع  0404اإلسرائيلي ،مساء أمس ،إن مركبة للمستوطنين تعرضت
إلطالق نار بالقرب من مستوطنة «أورانيت» جنوب قلقيلية.
ً
وأفاد الموقع نقال عن أحد المستوطنين بأن مركبته تعرضت إلطالق نار دون إصابات في
المكان .وأش���ار الموقع إلى أن جيش االحتالل ش���رع بعمليات تفتيش واس���عة في المكان
بحثًا عن المنفذ.
عل���ى صعيد آخر ،تواصل قوات االحت�ل�ال البحث عن منفذ عملية «ب���ركان» لليوم الرابع
على التوالي.
وقالت مص���ادر محلية إن قوات االحتالل داهمت منازل المواطنين في ضاحية ش���ويكة
وقري���ة بيت ليد المجاورة بما فيها منزل الش���اب أش���رف نعالوة واس���تجوبت المواطنين
ميدانيًا.
وأضافت إن قوات االحتالل أعادت اعتقال فيروز نعالوة ش���قيقة الش���اب أشرف نعالوة
منفذ العملية بعد دهم منزلها في حي المعاجين بنابلس.
واألح���د ،قتل اس���رائيليان وأصيب ثالث بجروح على يد فلس���طيني في منطقة صناعية
تابعة لمس���توطنة في الضفة الغربية المحتلة ،فيما تطارد قوات األمن المش���تبه به الذي
يعمل كذلك في الموقع.
وال تزال قوات األمن تبحث عن المشتبه بتنفيذه هذا الهجوم أيضًا.

قوات االحتالل

وفي بيت لحم ،جرفت آليات االحتالل ،أراضي زراعية ،واقتلعت أش���تال كرمة وزيتون في
بلدة الخضر جنوب المحافظة.
وذكر منس���ق لجنة مقاومة الجدار واالستيطان في الخضر أحمد صالح لـ «وفا» ،أن آليات
االحتالل جرفت أراضي زراعية بمس���احة  5دونمات ،تعود للمواطن ابراهيم محمد موس���ى،
واقتلع���ت عددا من أش���تال الكرمة والزيت���ون ،في منطقة خلة ظهر العي���ن ،الواقعة بين
مستوطنتي «دانيال» و»اليعازر» الجاثمتين على أراضي المواطنين في البلدة.
وأش���ار صالح ،ال���ى أن التجريف ليس األول من نوعه في المنطقة ذاتها ،حيث ش���هدت
في الفترة األخيرة هجمة من قبل المستوطنين ،تحت حماية قوات االحتالل ،وذلك ألطماع
استيطانية.
وأوضح أن قوات االحتالل أزالت عددًا من الوحدات االستيطانية ،التي أقامها المستوطنون
في المنطقة المذكورة ،عندما انتزع المواطن موسى قرارًا بإزالتها.
على صعي���د آخر ،اقتحمت ق���وات االحتالل ،قري���ة الخان األحمر ش���رق القدس ،وقامت
بتصويرها من جهاتها األربع.
وذك���رت مصادر صحافية ،أنه تم اقتحام القرية أكثر م���ن مرة أمس ،حيث جرى تصوير
القرية ،مضيفة «إن المواطنين يخشون أن يكون هذا التصوير تمهيدًا لهدمها».
وفي نابل���س ،وتحديدًا في قرية عصي���رة القبلية ،التي تقع إلى الجن���وب من المدينة،
أصيب عدد من المواطنين باالختناق ،عقب اقتحام قوات االحتالل للقرية.
وأطلق جنود االحتالل قنابل الصوت ،والغاز المس���يل للدموع تجاه منازل المواطنين في
القرية ،ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحاالت اختناق ،قبل أن تندلع مواجهات بين الش���بان
وجنود االحتالل.
وقال���ت مصادر محلية في القري���ة :إن جيش االحتالل داهم عددا م���ن المحال التجارية
وفتش���ها ،كما أوقف مركبات المواطني���ن ودقق في بطاقات راكبيه���ا ،وأعاق مرورهم ،ما
تسبب بأزمة سير خانقة.
وفي اإلطار نفس���ه ،اقتحم عش���رات المس���توطنين ،المنطقة األثرية في بلدة سبسطية
شمال غربي نابلس ،بحراسة قوات االحتالل.
وق���ال رئيس بلدية سبس���طية محمد عازم لـ «وفا» ،إن قرابة  50مس���توطنا برفقة جيش
االحتالل ،اقتحموا المنطقة األثرية في البلدة.
يذكر أن سبس���طية ،تتعرض القتحامات متكررة من جيش االحتالل ومستوطنيه ،خاصة
المنطقة األثرية فيها.
وفي الخليل ،اقتحمت قوات االحتالل ،عددا من بلداتها ،وفتش���ت منازل ،ونصبت حاجزًا
عسكريًا على مدخل مخيم الفوار.
وحسب مصادر أمنية ،شملت االقتحامات بلدات يطا ،وبني نعيم ،والظاهرية ،وصوريف،
وبيت عوا ،وس���عير ،ما اقترن بمداهمة عدد من منازل المواطنين ،وتفتيشها من قبل قوات
االحتالل.
كما نصب���ت قوات االحتالل ،حاجزا عس���كريا على مدخل مخيم الف���وار ،وبلدة الظاهرية
جن���وب الخليل ،وعرقلت حركة تنق���ل المواطنين ،وأوقفت المركب���ات ،واحتجزت بعضها،

فقد بطاقة هوية
اعلن انا دولة محمد احمد شوابكة عن
فقد بطاقة هويتي الشخصية والتي
تحم���ل رق���م  981721160فالرجاء
ممن يجدها ان يسلمها ألقرب مركز
شرطة وله جزيل الشكر.

فقد جواز سفر أردني
رام الله ـ أعلن أنا إياد عدنان عبد الفتاح
حوراني عن فقد جواز س���فري األردني
الذي يحمل الرق���م  ،T113315الرجاء
مم���ن يجده أن يس���لمه ألق���رب مركز
شرطة ،وله جزيل الشكر.

ودققت في بطاقات ركابها.
وفي بلدة عزون ش���رق قلقيلية اصيب عش���رات المواطنين بح���االت اختناق نتيجة إلقاء
قوات االحتالل قنابل الغاز المسيل للدموع صوب منازلهم.
واقتحمت قوات االحتالل ،مساء امس ،البلدة بأعداد كبيرة.
وذكر ش���هود عيان أن القوات داهمت المنطقة الش���مالية من البلدة ،فيما اندلعت على
اثرها مواجهات مع الشبان.
وأكد الش���هود أن النيران اشتعلت في احد منازل المواطنين نتيجة إلقاء قوات االحتالل
لقنابل الغاز صوب المنازل.
كما داهمت قوات االحتالل ،مس���اء امس ،عدة منازل عق���ب اقتحامها بلدة بورين جنوب
محافظة نابلس .وقال ش���هود عيان إن قوات االحت�ل�ال اقتحمت بلدة بورين وداهمت عدة
منازل وفتشتها ،وإن تلك قوات انتشرت بكثافة على مداخل البلدة ومحيطها.

«التنفيذية» تؤكد

وأك���دت اللجنة التنفيذية في بيان لها ،امس ،أن الذي يفرض الحصار على قطاع غزة هو
دولة االحتالل التي تحاول تمرير مشاريع فصل القطاع عن الضفة والقدس تحت مسميات
إنسانية.
وش���ددت اللجنة التنفيذية أنها تعمل مع األش���قاء في جمهورية مصر العربية لتنفيذ
اتفاق  2017/10/12بش���كل شامل ودون تجزئة أو تغليف ،لتمرير مبادرة الرئيس األميركي
دونالد ترامب ورئيس حكومة االحتالل اإلس���رائيلي بنيامي���ن نتنياهو ،بعيدًا عن منظمة
التحرير الفلسطينية السلطة الشرعية صاحبة الوالية السياسية والقانونية على األراضي
الفلسطينية المحتلة عام .1967
وأعلن���ت اللجنة التنفيذية رفضه���ا وإدانتها مواقف الدول أو الجه���ات التي تتجاهل
الوالية السياسية والقانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين ،وقالت إن دولة
فلسطين ستواجه سياسيًا وقانونيًا أية جهة تحاول التعدي على هذه الوالية.
ودعت كاف���ة األطراف اإلقليمية والدولية والس���كرتير العام لألم���م المتحدة ،إلى دعم
جهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية طبقًا التفاق  2017/10/12بشكل شمولي ،ما
يؤدي إلى الحفاظ على الوحدة الجغرافية ألراضي دولة فلسطين.
وأضافت إن تجزئة األمور إلى قضايا إنس���انية وإغاثية مثل ،الكهرباء ،والماء ،والرواتب،
دون تنفيذ ذلك من خالل حكومة الوفاق الوطني لدولة فلسطين ،يزيد من أسباب االنقسام
ويرس���خ الفصل السياس���ي بين قطاع غ���زة والضفة الغربي���ة والقدس ،وأن إزالة أس���باب
االنقس���ام وتحقيق الوحدة الوطنية يحمي مش���روعنا الوطني ويعزز قدراتنا في مواجهة
وإسقاط «صفقة القرن».

أبو شهال يعلن

ونفى أبو شهال خالل مؤتمر صحافي ،نظمته المؤسسة في مقرها بالبيرة ،لإلعالن عن بدء
التطبيق اإللزامي للقانون واس���تكمال جهوزية المؤسسة ،أية عالقة لألخيرة عن استدعاء
ع���دد من الصحافيين والناش���طين على مواقع التواصل االجتماعي ف���ي األيام األخيرة من
قب���ل أجهزة أمنية ،لمراجعتهم على خلفية تغريدات وتدوينات تنتقد القانون ونصوصه
وعملية تنفيذه.
وبي���ن أن اإلعالن عن بدء التطبيق ،جاء اس���تنادًا ألحكام قانون «الضمان االجتماعي» رقم
( )19للعام  ،2016وبعد استكمال جاهزية المؤسسة من حيث المقر ،والموظفين ،واألنظمة،
وإجراءات العمل ،ونظام التس���جيل المحوس���ب ،لغايات توريد االش���تراكات عن العاملين
المسجلين اعتبارا من رواتب الشهر المقبل.
وقال :إن بدء التطبيق الفعلي اإللزامي للقانون ،ال يعني أنه غير قابل للتعديل ،انما يعني
أن القانون س���يخضع كغيره من القوانين الحيوية ،الت���ي تالمس حياة وحقوق المواطنين
للدراسة والتقييم خالل تطبيقه ،بهدف التطوير والتحسين.
وأكد حيوية دور الدول���ة ،باعتبارها الضامن لتطبيق أحكام القانون ،واس���تمرارية عمل
المؤسسة ،إضافة إلى نص القانون على عدم جواز منح أي قروض ألية جهة كانت من أموال
الصناديق ،مبينا أن المؤسسة ستدير استثماراتها بشكل مهني وفقا ألفضل الممارسات
الدولية ،واس���تنادًا إلى سياس���ة اس���تثمارية مبنية على ادارة المخاطر ،معتمدة من قبل
مجلس اإلدارة.
وقال :إن الضم���ان االجتماعي يعد نظامًا تأمينيًا اجتماعيًا تكافليًا ،يس���عى إلى توفير
الحماية االقتصادية واالجتماعية للعامل وأس���رته ،وترسيخ حق اإلنسان الفلسطيني في
الحياة الالئقة والكريمة وحمايته من المخاطر التي تهدد مصدر رزقه ،س���واء أثناء وجوده
على رأس عمله ،أو بعد بلوغه سن التقاعد.
واس���تدرك :تهدف هذه المنظومة إلى توفير تأمينات اجتماعية تدريجية ،تساهم في
تحقي���ق العدالة والحماية االجتماعية ألكثر من مليون عامل وأس���رهم في س���وق العمل،
وآلالف العمال داخل الخط األخضر ،وحماية ومتابعة وتحصيل الحقوق الفردية التقاعدية
المتراكمة لهم منذ العام  1970حتى اآلن ،وضمان تأمين منافعهم التقاعدية وفق القانون
واألنظمة الصادرة بمقتضاه.
ولفت إلى أن المؤسس���ة هي المصدر الرس���مي والوحي���د للمعلومات بخصوص الضمان،
موضحا أنها غير مسؤولة عن أية معلومة خاطئة ترد من مصادر أخرى.
وتابع :تدرك المؤسسة أن قانون الضمان االجتماعي ،هو واحد من أكثر القوانين مالمسة
لحقوق العامل وأس���رته ،وهو من القوانين الحيوية التي تمس لقمة عيش���ه ومس���تقبله
وأسرته ،لذا تتفهم حق المواطن في االنتقاد أو االعتراض على أي من بنود القانون ،وتؤكد
ضرورة كفالة حق المواطن في التعبير عن رأيه ،بما ال يتعارض مع حرية واحترام اآلخر.
وأردف :العاملون المؤمن عليهم سيس���تفيدون من تأمينات ضد س���بعة أخطار تأمينية
على مراح���ل متدرجة ،تبدأ المرحلة األولى بتنفيذ ثالثة منافع تأمينية هي :الش���يخوخة
والعج���ز والوفاة الطبيعيان ،وإصابات العمل وأمراض المهن���ة ،وتأمين األمومة ،تليها في
مراح���ل الحقة تأمينات ومنافع تأمين المرض ،والتأمي���ن الصحي ،وتأمين البطالة ،وتأمين
التعويضات العائلية.
وأكد أن تطبيق الضمان يعني تلقائيا تنفيذ الحد األدنى لألجور وجعله اجباريًا ،الفتًا إلى
دور القانون في تنظيم السوق.
وقال %70 :من هيئات القطاع الخاص ال يحصل العاملون فيها على مكافأة نهاية الخدمة،
ونحن لدينا أرقام صادمة حول واقع العاملين في هذا القطاع ،اذ إن عدد المؤسس���ات التي
يعمل فيها أكثر من  100عامل يصل إلى  142مؤسسة ،بينما  %90من المنشآت االقتصادية
ً
يعمل فيها أقل من  20عامال وأكثرها عائلية.
وأردف :طرح القانون لم يتم بش���كل مفاجئ ،مستذكرًا المراحل المختلفة التي مرت بها
ً
عملية صياغة القانون وصوال إلى مرحلة تطبيقه الحالية.
وتابع :ينص القانون على تنفيذه بعد س���نتين من اقراره ،بالتالي أس���تغرب أن البعض
يتعامل وكأنه تفاجأ بالقانون ،ونحن نريد أن يشعر المواطن بأن غده آمن.
وق���ال :هناك نحو ملياري انس���ان حول العالم مغطى بمنظوم���ات الضمان ،ونحن تأخرنا
كثيرًا في هذا الموضوع ،بيد أننا اآلن سنس���تهدف كاف���ة القوى العاملة لدينا ومن حقها
الحصول على الضمان االجتماعي.
ونوه بخصوص ملف مكافأة نهاية الخدمة وهو موضع بحث من قبل المحكمة الدستورية
العليا ،إلى أنه س���يتم اتخاذ قرار بهذا الش���أن خالل األحد أو االثني���ن المقبلين على أبعد
تقدير.
ولفت إلى إدراكه حقيقة أن عملية التس���جيل وتحويل االش���تراكات ستس���تغرق بعض
الوقت ،موضحًا أن المؤسسة تسعى لتنفيذ القانون في شقي الوطن.
وذكر أن بعض مؤسس���ات قطاع غزة عمدت إلى تس���جيل عمالها ،فيما فتحت المؤسسة
مكتبًا لها هناك.
ورأى أن الضم���ان من أهم انجازات الدولة والحكومة ،موضح���ًا أن هناك مغالطات كثيرة
يجري ترويجها حول القانون ،األمر الذي طالب بوضع حد له.
من ناحيته ،أش���اد نائب رئيس المجلس خليل رزق ،بالقانون ،الفتًا إلى حيويته باعتباره
يمس كافة أبناء الشعب الفلسطيني.
وبين أن القانون يرتبط في أحد جوانبه بمس���تحقات العمال داخل الخط األخضر ،مضيفا
«لدينا أموال طائلة مس���تحقة على الطرف اإلس���رائيلي ،لكنني ل���ن أورد رقما معينا حول
قيمتها».
وذكر أن الجانب اإلس���رائيلي كان عرض على الطرف الفلسطيني استثمار هذه األموال،
مشددًا على أن هذا الطلب قوبل بالرفض.
وجدد التأكيد على رفض توظيف أموال المؤسسة لتمويل قروض ألية جهة كانت ،مبينًا
أن األموال ستدار بشكل سليم.
وأش���ار إلى حق المواطنين في ابداء رأيهم ازاء القانون ،موضحًا أن األخير قابل للتعديل
والتطوير.
َ
داعي لتدخل األجهزة األمنية في موضوع مثل الضمان.
وأكد أن ال
أما عضو المجلس محمد البدري ،فلفت بصفته ممثل االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين
في المجلس ،إلى تش���بث االتحاد بوجود قانون للضم���ان وتطبيقه ،مبينًا أن كون أن هناك
ً
لغطًا حول القانون لدى تطبيقه أمر طبيعي ،أسوة بما حدث في دول مجاورة مثل األردن.
وأكد رفضه ألي حديث حول وجود دور للمؤسسة في استدعاء مواطنين للتحقيق معهم
على خلفية تدوينات وتغريدات معارضة للقانون.
وذك���ر أن وزير العمل كان أصدر تعميمًا خالل أيار الماضي ،حول مس���ألة مكافأة نهاية
الخدم���ة وآلية صرفها للعاملين ،متوقعًا أال يمس قرار المحكمة الدس���تورية بهذا األمر ،أو
يغير الكثير بشأنه.
وأوض���ح أن س���داد مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في مؤسس���ات القط���اع الخاص ،هي
مسألة بينهم وبين أرباب عملهم ،وأن المؤسسة ال عالقة لها بها ،لكنه أكد ضرورة أن تتم
هذه العملية بشكل سريع.
وذكر مدير عام المؤسس���ة أسامة حرز الله ،أن المؤسسة تحرص على أداء دورها بأفضل
صورة ممكنة بما يخدم مصالح الش���عب الفلسطيني .وبين أن القانون بصيغته الحالية ،لم
ً
ينص على «شراء سنوات» ،لكنه رجح أن يتم ذلك مستقبال.

واشنطن :وقفة

وقال «ما جئنا نقوله بسيط جدًا .يمكنكم إغالق هذه المكاتب ويمكنهم إسكات أصواتنا،
لكن الشعب الفلسطيني لن يرحل .سيبقى على أرضه ،في المخيمات بانتظار العودة ،ونحن
كمجتمع سنبقى كي نكون صوته ،صوت الشعب الفلسطيني»
وأكد موظفو البعثة الدبلوماس���ية الفلس���طينية في واشنطن في يوم عملهم األخير ،أن
إغالق البعثة الذي أمرت به إدارة ترامب لن ُيسكت الفلسطينيين.
وقال حكم طقاش ،أحد دبلوماسيي البعثة «إنها محاولة إلسكاتكم ،إنه فعل (من أفعال)
ُ
الرقاب���ة» .واعتبر أثناء تظاهرة صغيرة نظمت أمام مكات���ب البعثة «هذا ليس إال انطالقة
جديدة».
ُ
وأضاف «اليوم ،ستنتشرون جميعكم كسفراء لحمل هذه الرسالة وستظهرون للعالم أن
صوت الفلسطينيين لن ّ
يتم إسكاته».
وأغلقت المكاتب رس���ميًا في  13أيلول في اليوم األخير لرئيس البعثة حسام زملط ،لكن
الموظفين كانت لديهم مهلة شهر ،حتى األربعاء ،إلنهاء ملفاتهم.
واعتبرت وزارة الخارجية الفلس���طينية في بيان قرأته دبلوماس���ية س���ابقة في السفارة
أن «لألس���ف ،هذه اإلدارة األميركية أظهرت عبر سلسلة تدابير معادية ،أنها تفضل إمالء
ً
ً
قانونه���ا بدال م���ن التعاون ،اإلرغام بدال م���ن التفاوض» مجددة التأكيد على أن واش���نطن
ال يمكن أن تلعب دور الوس���يط في النزاع اإلس���رائيلي الفلس���طيني طالم���ا أنها لم تغير
سياستها.

انتقاد متزايد

ويقول محمود الزق امين س���ر هيئة العمل الوطني ومس���ؤول جبهة النضال الش���عبي
في محافظات غزة :إن قطر لعبت دورًا واضحًا في تمويل وتش���جيع االنقالب على الس���لطة
الفلسطينية وتعمل على تعميق الجرح واالنقسام منذ سنوات طويلة.
وأضاف الزق لـ «األيام» :إن قطر ال تصنع سياس���ة بل تنفذ سياسة أميركية في المنطقة
باعتراف مس���ؤولين قطريي���ن ،متهمًا قطر بأنها تحاول إيصال حم���اس لتوقيع اتفاق مع
إسرائيل.
وقال« :م���ا حدث من ادخال وقود قطري الى غزة جعل األمور أكثر وضوحًا في تحويل غزة
الى كيان مستقل والوصول الى حالة انفصال عن األراضي الفلسطينية».
وانتقد الزق ما أس���ماه صمت الفصائل وابتالع ألسنتها تجاه الدور القطري الذي يحاول
اظهار المسائل اإلنسانية في غزة لفصلها عن باقي الوطن والتعامل معها ككيان منفصل.
من جانبه ،يرفض إبراهيم المدهون الكاتب والمحلل السياس���ي المقرب من حماس هذا
ً
التوصيف للدور القطري ،مؤكدًا ان دور قطر ليس منفصال عن الجهود األممية التي يبذلها
نيكوالي ميالدينوف مبعوث األمم المتحدة لعملية السالم.
وقال في حديث لـ «األيام» ان قطر حاولت ان يكون دورها عبر السلطة الوطنية للتخفيف
ع���ن غزة لكن األخي���رة رفضت وتركت فراغًا ،واصفًا موقف الس���لطة الوطنية بأنه غير مبرر
ومبالغ فيه.
وال ينكر المدهون وجود دور سياس���ي لقطر وتحركها بالتنس���يق مع اإلدارة االميركية،
منوه���ًا الى ان قطر ال تضغ���ط على األطراف المختلفة وتحاول ان يك���ون لها دور وفعالية
إقليمية ،ودورها مكمل ومساند لدور األمم المتحدة.
ب���دوره ،يؤكد الباح���ث والكاتب السياس���ي الدكتور منصور أبو كري���م ان الدور القطري
معروف وليس بجديد ،وال يش���كل سابقة ،س���واء في تجاوز دور السلطة أو تمرير المشروع
األميركي في المنطقة ،فمنذ زيارة الش���يخ حمد بن جاس���م لغزة ف���ي العام  2012بدأ نهج
جدي���د لدى القيادة القطرية ،نهج يقوم على أس���اس تمويل حكم حماس في غزة كبديل
عن التمويل االيراني عقب خروج حماس من المحور اإليراني لصالح المحور القطري التركي.
وتاب���ع :هذا التمويل كان وم���ازال يهدف لتمويل حكم «حماس» بغ���زة لكي يكون نواة
لحك���م جماعة اإلخوان في العالم العربي من جانب واإلمس���اك بورق���ة غزة في إطار الصراع
اإلقليم���ي من جانب آخر .رغم خطورة الموقف كونها جاءت بهدف تخفيف حدة المواجهة
مع الجيش اإلسرائيلي على حدود غزة ،في إطار سياسة العصا والجزرة.
ويعتقد أبو كريم أن الدور القطري يتس���اوق مع المخطط األميركي عبر إيجاد آليه دولية
إلع���ادة تأهيل قطاع غ���زة ليكون مركز الدولة الفلس���طينية القادمة ،الفت���ا الى ان الدور
القطري يكرس االنقسام عبر ضخ أموال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتعزيز سلطة حركة
حم���اس بغزة والعمل كحلقة وصل بين إس���رائيل وحركة حماس في القضايا السياس���ية
واألمنية واالقتصادية ،بعيدا عن السلطة ومنظمة التحرير.
ً
وقال :الدور القطري يستخدم الورقة الفلسطينية والحمساوية تحديدا في إطار الصراع
اإلقليمي مع الس���عودية ومصر ،فهو يسعى دائما لبقاء الوضع الحالي الذي يوفر له فرصة
للتواجد والتمدد.

إسرائيل :تدمير

وامتنع كونريكوس عن ش���رح كيف تم تدمير النفق ،لكنه قال «إنه اس���تخدمت وسائل
قتالية هندسية».
ووصف النفق بأنه «نظام أنفاق معقد له مختلف الفروع والتفرعات».
واستخدمت إسرائيل في األشهر األخيرة تكنولوجيا حديثة مكونة من أجهزة استشعار
الحركة للتعرف على أي أعمال حفر أنفاق ووقفها.
وقال كونريكوس «حماس اس���تخدمت أساليب جديدة في بناء النفق الذي دمر الخميس
يب���دو أنها تحاول من خاللها تجنب أس���اليب الكش���ف اإلس���رائيلية» .ورفض تقديم أية
تفاصيل ،لكنه أشار إلى أن النفق كان مجهزًا بالكهرباء وأجهزة اتصاالت.
وق���ال جيش االحتالل اإلس���رائيلي ،إن النف���ق اجتاز منطقة الس���ياج األمني إلى جنوب
اسرائيل وانه كان يهدف لتنفيذ عمليات داخل مستوطنات «غالف غزة».
وبحس���ب المعلومات التي نقلتها وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية عن الجيش ،فإن النفق
يتخطى الس���ياج األمني ومتش���عب في عدة أماكن ،وتم حفره من عدة ورشات حفر ،ويدمج
طرق بناء مختلفة في داخل النفق.

غالف غزة:

وكان جيش االحتالل ،قد أعلن بش���كل مفاجئ صباح امس ،عن نشاط عسكري على حدود
قط���اع غ���زة ،دون أن يوضح طبيعته؛ حيث أغلق العديد من الش���وارع والمفترقات ،وس���ط
انتشار كثيف لقواته على طول الحدود مع غزة.
ّ
والمقرر تنظيمها
ويس���بق هذا التأهب العسكري اإلس���رائيلي فعاليات اليوم الجمعة،
قرب السياج الحدودي شرق قطاع غزة ،للمطالبة بإنهاء الحصار اإلسرائيلي.
من جانبهّ ،
هدد وزير الجيش اإلس���رائيلي أفيغدور ليبرمان بتصعيد عسكري جديد ضد
غزة.

إسرائيل :نفحص

وقال الجيش اإلسرائيلي إن قائد سالح الجو «قرر اتخاذ أقصى درجات الحذر» واختبار كل
الطائرات من هذا الطراز «على الرغم من أن ذلك ليس هو النموذج الذي تس���تخدمه القوات
الجوية اإلسرائيلية وعدم الكشف عن أي عيوب فنية في المقاتالت».
وأضاف إن من المتوقع أن تس���تمر عملي���ات الفحص بضعة أيام تعود بعدها المقاتالت
للعمليات بالكامل.

إصابة أربعة

وواج���ه جيش االحتالل المتظاهري���ن بعنف ،اذ أطلقت دبابات وأب���راج مراقبة الرصاص
بكثافة باتجاههم ،ما أس���فر عن إصابة شاب بجروح ش���رق مخيم جباليا ،وثالثة شبان في
محيط موقع «ملكة» ش���رق مدينة غزة ،كما أصيب نحو عشرة مواطنين بحاالت اختناق جراء
إطالق قوات االحتالل قنابل غاز مسيل للدموع ،في مناطق المواجهات الخمس.
ونقل المصابون إلى عدة مستشفيات حكومية بالقطاع ،وتلقوا إسعافات وعالجات طبية،
ووصفت حالتهم ما بين المتوسطة والبالغة.
وخالل ساعات الليل المتأخر وصلت أعداد أكبر من المتظاهرين إلى مناطق خط التحديد،
وهم يحملون أدوات إزعاج وإرباك لجيش االحتالل ،حيث اتسعت التظاهرات.
وكانت وسائل إعالم إسرائيلية قالت إن عشرات من المتظاهرين الفلسطينيين احتشدوا
قرب الس���ياج الفاصل ليلة أمس ،وألقوا قنابل يدوية ،وس���لطوا مصابيح ليزر باتجاه جنود
االحتالل ،ورد األخيرون بإطالق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وكانت قوات االحتالل شرعت بتعزيز وجودها على طول خط التحديد خالل ساعات المساء
وليلة أمس ،بعد أن دفعت بالمزيد من الدبابات وناقالت الجند المصفحة للمنطقة المذكورة،
خاصة في محيط مخيمات العودة شرق القطاع ،لمواجهة التظاهرات والمواجهات المتوقع
اندالعها عصر اليوم الجمعة ،في خمسة مواقع.
وأك���دت مصادر محلية فلس���طينية ،أن الس���اعات القليلة الماضية ش���هدت تعزيزات
إسرائيلية الفتة على طول الخط المذكور ،مشيرة إلى أن أعدادًا من الدبابات وناقالت الجند
تمركزت في أكثر من موقع ،خاصة قبالة بلدات عبس���ان الجديدة وخزاعة والشوكة ،وشرق
مخيم البريج وكذلك قبالة «موقع ملكة» ،حيث تقع المواجهات مساء كل يوم جمعة.
وقال مواطنون لـ»األيام» إنهم ش���اهدوا جيبات مزودة بقاذفات غاز مسيل للدموع تصل
إل���ى المواقع القريبة من مخيمات العودة الخمس���ة ،وتتمركز قبالة المناطق التي تش���هد
مواجه���ات ،فيم���ا تمت زيادة تحصي���ن أبراج المراقب���ة ،وإمدادها بالمزيد من األس���لحة،
بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات تصوير صغيرة شرق القطاع.
وخالل ساعات مساء أمس ،شوهدت جرافات تقيم مزيدًا من التالل الرملية ،الستخدامها
كمواقع قنص ثابتة ،يتوارى خلفها جنود االحتالل.

تل أبيب :الرا

وتعتبر قضية القاس���م األحدث في سلس���لة من القضايا التي تثي���ر انتقادات للقانون
االس���رائيلي الجديد نس���بيًا الذي ّ
أقر عام  ،2017ويمنع مناصري حركة «المقاطعة وسحب
االستثمارات وفرض العقوبات» من دخول إسرائيل.
ّ
ّ
ّ
ّ
اقتصادية وثقافية وأكاديمية إلسرائيل حتى إنهاء
وتدعو الحركة إلى مقاطعة ش���املة
احتالل األراضي الفلسطينية.

ويعتبر معارضو هذا القانون ّأن ّ
النص ينتهك ّ
حرية التعبير.
كما تعرضت السلطات اإلسرائيلية النتقادات في األشهر األخيرة حول ما اعتبره البعض
بمثابة استجواب ذي دوافع سياسية لبعض األجانب الذين يسعون لدخول البالد.
وتقول اسرائيل «إنه تم احتجاز الطالبة الرا القاسم في مركز الهجرة في مطار بن غوريون
الدولي في تل أبيب لكنها ليس���ت موقوف���ة .وبإمكانها العودة إلى الواليات المتحدة متى
تشاء».
وترأس���ت القاس���م خالل دراس���تها في فلوريدا فرعًا م���ن «طالب من أج���ل العدالة في
ّ
ّ
تش���جع مقاطعة إسرائيل ،حسب ما أفادت
فلس���طين» وهي منظمة غالبًا ما تقوم بحمالت
ّ
اإلسرائيلية.
الصحافة
ّ
لكن الرا القاسم قالت أمام محكمة تل أبيب إنها ابتعدت عن الحركة ،ويقول مؤيدوها إن
الدليل على ذلك هو رغبتها في دخول اسرائيل للدراسة.
وقالت والدتها كارن القاس���م لإلعالم االسرائيلي إن ابنتها التحقت لدراسة الماجستير
لمدة س���نة واحدة في الجامعة العبرية لدراس���ات حقوق اإلنس���ان ،وحصلت على تأشيرة
دخول إسرائيلية.
ودعت الجامعة الس���لطات الى السماح لها بالدراس���ة .وقال رئيس الجامعة العبرية آشر
كوهين إلذاعة الجيش ّإن الطريقة التي تم التعامل من خاللها مع الرا القاسم ّ
تقوي حملة
المقاطعة.
كما دعم البرفس���ور اليهودي درور ابند دافيد من جامعة فلوريدا ومدرس اللغة العبرية
والثقافة اليهودية الرا ،وطالب الس���لطات االسرائيلية بالس���ماح لها بدخول البالد ،وكتب
رس���الة لصحيفة هارتس االس���رائيلية ،وقال عنها «إنها طالبة ممي���زة ذات ذهن مفتوح
وتحب المعرفة».
واضاف البروفس���ور درور هي «ش���خص يرغب بش���دة في دراس���ة العالقات الدولية في
إسرائيل لتطوير رأيها الخاص حول النزاع».
بدوره���ا ،اعتبرت ممثلة الجامعة العبرية في المحكمة ،أمس ،أن منع دخول القاس���م إلى
البالد يحقق نتائج معاكس���ة لمحاربة المقاطعة« .لقد تم رصد مال كثير من أجل تحس���ين
العالقة الدولية لألكاديميا اإلس���رائيلية .والهدف هو عودة الطالب األجانب إلى موطنهم
ليس���اعدوا في محاربة المقاطعة .وينبغي السؤال في هذه الحالة :هل منع دخول الرا التي
جاءت للدراس���ة عندنا س���يعزز إس���رائيل في هذا النضال؟ نعتقد العكس تمامًا .وينبغي
أن ندرك أيضًا أن إللغاء تأش���يرة دخولها عواقب خطيرة عل���ى قرار طالب وباحثين ينوون
الدراس���ة في البالد .وس���يقولون إن تأش���يرة الدخول التي حصلنا عليه���ا قانونيًا تضمن
الدخول ،وهم يغيرون سير حياتهم من أجل ذلك».
وذكرت «هآرتس» أن القاس���م قالت أمام محكمة االستئناف ،االسبوع الماضي ،إنه «اآلن
أنا لس���ت عضوًا ف���ي  .BDSولو كنت مؤيدة ،لم���ا تمكنت من المجيء ك���ي أكون طالبة في
ُ
إسرائيل ...وأعلن أنه أثناء مكوثي في إسرائيل لن أدعو إلى المقاطعة أو للنشاط في ،BDS
من خالل الميديا االجتماعية أو بأية طريقة أخرى ،مباش���رة أو غير مباش���رة ،وال أنوي زيارة
المناطق (المحتلة)» .ويذكر أن وزير الش���ؤون اإلستراتيجية اإلسرائيلي ،غلعاد إردان ،قال
مؤخرا إنه إذا عبرت القاس���م عن «ندمها» على نشاطها في حركة المقاطعة ،فإنه سيدرس
إمكانية السماح لها بدخول البالد.
ّ
ّ
ّ
الخارجية
متحدث باس���م وزارة
من جهته ،قال
األميركية األربعاء في واشنطن ّإن الطالبة
ّ ُ
ّ
تستفيد من مساعدة قنصلية تقدمها بالدها.
ّ
ُ
نؤي���د ّ
وأضاف «بش���كل عام ،نحن ّ
حرية التعبير ،حتى في الحاالت التي ال نش���اطر فيها
ّ
السياسية المعرب عنها ،كما هي الحال هنا».
األفكار
ُ
ّ
ّ
وشدد على ّأن الواليات المتحدة «تعارض بقوة مقاطعة دولة إسرائيل».
ّ
ّ
ُ
وتابع المتحدث باس���م الخارجية األميركية إن «إس���رائيل دولة ذات س���يادة يمكنها أن
ُت ّ
قرر من يدخل أراضيها».

تركيا تقبل

ونقل اإلعالم عن مسؤولين أتراك قولهم إن خاشقجي قتل ،وهو ما نفته السعودية.
واث���ار الغموض الذي يلف مصير الصحافي اهتمام العال���م ،ويهدد باإلضرار بالعالقات
الس���عودية التركية الهشة وجهود ولي العهد الس���عودي لتحسين صورة بالده من خالل
االصالحات.
وطالب اردوغان الس���عودية ب���أن تعرض صورًا م���ن كاميرات المراقبة تثب���ت قولها إن
خاشقجي خرج من القنصلية س���المًا ،مشيرًا إلى أنه ال يجد التفسيرات السعودية الحالية
كافية.
وق���ال اردوغان «هل من الممكن أنه ال يوجد نظام كاميرات في القنصلية ،في الس���فارة؟
هل من الممكن أنه لم يكن هناك نظام كاميرات سعودي حيث وقع الحادث».
ُ
وأش���ار اردوغان في تصريحات نش���رت امس ،إلى أن الس���عودية تملك أنظمة المراقبة
ّ
وص���رح أمام صحافيين عل���ى متن الطائ���رة أثناء عودته م���ن زيارة إلى
«األكث���ر تطورا».
بودابست« ،إذا خرجت بعوضة (من القنصلية) ،أنظمة كاميراتهم سترصدها».
وأضاف إن «هذا الحادث حصل في بلدنا .ال يمكننا أن نبقى صامتين».
وقالت القنصلية إن كاميرات المراقبة لم تكن تعمل في ذلك اليوم ونفت مزاعم ارتكاب
جريمة قتل ،وقالت إنه «ال أساس لها».
تهدد هذه القضية كذلك العالقة القوية بين إدارة ترامب واألمير محمد بن سلمان الذي
يعتمد سياسة انفتاح في المملكة المحافظة الغنية بالنفط.
وعمل الرجالن معًا على تحدي إيران رغم المخاوف المتزايدة من حملة األمير الشاب ضد
المنشقين ،والتي يقول الناقدون إنها كشفت الوجه الحقيقي لحكمه.
وبعد الرد الفعلي األولي الفاتر الذي صدر عن واش���نطن بشأن هذه القضية ،أكد ترامب
أنه يريد أن «يعرف ماذا حدث».
وص���رح في مقابلة مع ش���بكة فوك���س «ال يمكننا أن ندع ذلك يحدث .ونحن متش���ددون
جدا بهذا الش���أن ،ولدينا محققون هناك ،ونحن نعمل م���ع تركيا وبصراحة نحن نعمل مع
السعودية».
وق���ال ترام���ب «يج���ب أن أعرف ما ح���دث» مضيفًا «نحن عل���ى األرجح نقت���رب أكثر مما
تعتقدون».
وأضاف ترامب لش���بكة فوكس إن خاش���قجي «دخل (القنصلية) وال يبدو أنه خرج منها.
وبالتأكيد ال يبدو أنه موجود».
ودعت الواليات المتحدة إلى تحقيق شفاف وسط تحذير مشرعين أميركيين من عواقب
خطيرة في حال تأكدت الشكوك في مقتل خاشقجي.
وتابع ترامب «اذا حدث ذلك فسيكون أمرًا محزنًا  ..لدينا أشخاص رائعون ومواهب رائعة
تعمل على القضية .ال نحب ما حدث وأنا ال أحبه .إنه أمر غير جيد».
إال أن مصادر دبلوماس���ية تركية نفت لوكالة أنباء األناضول مشاركة محققين أميركيين
في التحقيق.
وفي وقت الحق قال ترامب امس ،إنه ال يرى داعيًا لوقف االس���تثمارات الس���عودية في
الواليات المتحدة برغم المخاوف بش���أن الصحافي الس���عودي المختفي جمال خاشقجي،
مشيرا إلى أن المملكة ستنقل عندئذ أموالها إلى روسيا والصين.
وأض���اف ترامب للصحافيين ف���ي البيت األبيض أن الواليات المتح���دة تتوقع أن تتلقى
قريبًا تقريرًا بخصوص خاشقجي ،دون أن يذكر تفاصيل.
وق���ال ترام���ب «إنهم ينفق���ون  110مليارات دوالر على عتاد عس���كري وعل���ى أمور توفر
وظائف ...بالنس���بة له���ذه البالد .ال أحب فكرة وقف اس���تثمار بقيم���ة  110مليارات دوالر
ف���ي الوالي���ات المتحدة ألنه ه���ل تعلمون ما الذي س���يفعلونه؟ س���يأخذون هذه األموال
وسينفقونها في روسيا أو الصين أو أي مكان آخر».
وأثارت تصريحات ترامب انتقادات من أعضاء في مجلس الش���يوخ األميركي بما ش���مل
جمهوريين من حزبه وقع كثير منهم خطابًا األربعاء يجبر إدارته على التحقيق في اختفاء
خاشقجي بما يمهد الطريق لفرض عقوبات محتملة على مسؤولين سعوديين.
وق���ال الس���ناتور بوب كوركر رئي���س لجنة العالق���ات الخارجية للصحافيي���ن في مبنى
الكونجرس «إذا اتضح أنهم قتلوا صحافيًا ...فهذا سيغير بقوة عالقتنا».
ً
وتاب���ع قائال «إذا انتهى المطاف باألمر على أن م���ا نعتقده كلنا اليوم لكن ال نعرفه على
وجه اليقين ...فيجب فرض عقوبات كبيرة على أعلى المستويات».
وق���ال كوركر وآخ���رون من أعض���اء المجلس إن حص���ول إدارة ترامب عل���ى تصديق من
الكونجرس على مبيعات أسلحة للسعوديين سيصبح أمرًا صعبًا جدا.
واعلن المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة انطونيو غوتيريش امس ،ان مسؤولين
ف���ي المنظمة األممية أعربوا للس���عودية عن «قلقهم» حيال االختف���اء الغامض للصحافي
السعودي جمال خاشقجي في تركيا.
وقال ستيفان دوجاريك الذي وجهت اليه اسئلة عديدة عما يقوم به غوتيريش في هذه
القضية خالل مؤتمره الصحافي اليومي «ليس���ت لدينا معلومات من مصدر مس���تقل .نحن
لسنا جزءا من التحقيق».
وأوضح دوجاريك ان اتصاالت جرت بين مس���ؤولين أمميين وممثلين للسعودية لإلعراب
عن «قلقنا على مصير خاش���قجي» ،من دون ان يحدد أس���ماء هؤالء المسؤولين ،الفتًا الى أن
هذه االتصاالت جرت في نيويورك.
من ناحيته ،قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت امس ،إن الس���عودية س���تواجه
«عواقب خطيرة» في حال تأكدت شكوك المسؤولين األتراك بشأن مقتل خاشقجي.
ّ
وصرح هانت لوكالة فرانس برس «األشخاص الذي يعدون أنفسهم منذ فترة طويلة أصدقاء
للس���عودية يقولون إن هذه مس���ألة في غاية الخطورة .وفي حال ثبت���ت صحة هذه المزاعم،
فستكون هناك عواقب وخيمة ألن صداقاتنا وشراكاتنا تقوم على القيم المشتركة».
وكان خاشقجي مستشارًا سابقًا للحكومة وفر من السعودية في أيلول  2017ويعيش في
الواليات المتحدة خشية اعتقاله في حال عودته.
وفي مقاالته التي نش���رتها «واش���نطن بوس���ت» انتقد بعض سياسات محمد بن سلمان
ودور الرياض في الحرب في اليمن.
وسمحت الرياض للسلطات التركية بتفتيش قنصليتها التي تعتبر ارضًا سعودية ذات
سيادة ،إال أن عملية التفتيش لم تحدث بعد.

