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*** 
 
 من ثمن إلطالق سراح األسرىأبو ردينة: نرفض ما تطلبه ليفني  .0

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إننا نرفض ما تطلبه تسيبي ليفني من ثمن : رام هللا
 مقابل إطالق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل اتفاق أوسلو.

سرائيلي واستغرب أبو ردينة في تصريح ل'وفا'، مساء اليوم السبت، تصريحات رئيس الوفد اإل
المفاوض تسيبي ليفني، التي قالت فيها بأن إسرائيل لن تطلق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل 

 اتفاق اوسلو دون مقابل.
وأضاف أن ليفني بصفتها رئيس الطاقم اإلسرائيلي، تعلم جيدا بأن االتفاق األميركي الفلسطيني 

الذهاب الى المنظمات الدولية لمدة تسعة اإلسرائيلي، نص على إطالق سراح األسرى مقابل عدم 
 أشهر.

وأكد أبو ردينة أن المسؤول عن وصول المفاوضات إلى طريق مسدود هي الحكومة اإلسرائيلية التي 
 واصلت االستيطان، ولم تنفذ االتفاق الخاص بإطالق سراح األسرى.

زما بمفاوضات حقيقية وشدد على أن ليفني تعلم جيدا بأن الرئيس محمود عباس كان وما زال ملت
وجادة تؤدي إلى سالم عادل وشامل ينهي االحتالل، ويؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة 

وأوضح الناطق الرسمي، أن الجانب األميركي واللجنة الرباعية والمجتمع  عاصمتها القدس الشرقية.
الم إن وجد الشريك في الدولي، يثمنون موقف الرئيس عباس، وبأنه شريك حقيقي وجاد في صنع الس

 الجانب اإلسرائيلي.
 2/8/5108، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 معاهدة دولية أخرى مرتبط بمصير الدفعة الرابعة من األسرى 84عريقات: االنضمام إلى  .2

ية أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن السلطة الفلسطين : كفاح زبون - رام هللا
اتفاقية ومعاهدة دولية من دون رجعة، لكنها ستعلق االنضمام  21انتهت من مسألة االنضمام إلى 

 معاهدة أخرى، إذا عادت إسرائيل عن قرارها، وأفرجت عن الدفعة الرابعة من األسرى. 44إلى 
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من ُسّلمت للجهات الدولية.. ال يخضع أي  21ميثاقا من أصل  23االنضمام إلى "وقال عريقات: 
ذا قرر سكرتير عام األمم  هذه الطلبات للتصويت، فالقانون الدولي واضح ومحدد في هذا الشأن، وا 

 ."المتحدة عدم الرد خالل فترة شهر، فتصبح فلسطين مباشرة دولة عضو في المعاهدات الموّقعة
ارات(: وأضاف عريقات خالل كلمة ألقاها في مؤتمر أبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية )مس

هذا ليس له عالقة بالمفاوضات، فالصفقة، التي تمت مع وزير الخارجية األميركي جون كيري "
أسرى يمتنع الجانب الفلسطيني عن  204وليس مع إسرائيل، تقول إنه إذا وافقت إسرائيل اإلفراج عن 
نا كبيرا. لكن التزمنا، وكان ثم"، وتابع: "الذهاب لعضوية هذه المؤسسات الدولية لمدة تسعة أشهر
ميثاقا  21أسيرا، قمنا باالنضمام إلى  30عندما رفضت إسرائيل إطالق الدفعة األخيرة المؤلفة من 

منظمة وميثاقا ومعاهدة أخرى لم ننضم إليها بعد، القيادة على استعداد  44ومعاهدة، لكن هناك 
ذا  لم تطلق إسرائيل سراح لالمتناع عن االنضمام لهذه المنظمات مقابل اإلفراج عن األسرى، وا 

 ."الدفعة المتبقية من األسرى، فإننا في ِحل من االلتزام
نحن ال نريد "وقلل عريقات من أهمية االنضمام إلى االتفاقات الدولية على مسار المفاوضات، قائال: 

من  23". وأضاف: "صداما مع أحد، وال نريد مواجهة مع أحد، طاقتنا بسيطة ونوجهها إلى إسرائيل
سمعت أصواتا إسرائيلية تقول إن هذا ". وتابع: "ه المعاهدات تخص الشأن الداخلي الفلسطينيهذ

خرق لالتفاقات، حاولوا أن يظهرونا وكأننا نقود عملية انتحارية، ولكني أقول: نحن لم نخرق أي 
 ."ية السالماتفاق، نحن نلتزم بحل الدولتين، وهذه الخطوة لم تقلل من الجهود الدولية واألميركية لعمل

نحن لم نفاجئ الطرف األميركي واإلسرائيلي، إبالغهم سلفا بأنه إذا لم تلتزم إسرائيل "وأردف: 
باإلفراج عن األسرى، فسنوقع على المعاهدات الدولية.. هذا حق نمارسه بعيدا أن أي تهديد ووعيد، 

ين نتنياهو القائمة على ونسعى من خالله إلى مواجهة استراتيجية رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيام
بقاء قطاع غزة  تحويل السلطة الفلسطينية إلى سلطة من دون سلطة، واحتالل من دون تكلفة، وا 

إسرائيل أوصلتنا إلى مرحلة ال يوجد ما نخسر معها سوى "ومضى يقول:  ."خارج الفضاء الفلسطيني
 ."الخسارة

ملية السالم األميركي مارتن أنديك، وجاء حديث عريقات بعد ساعات من لقائه في أريحا مبعوث ع
الذي التقى كذلك في وقت سابق مسؤولة طاقم المفاوضات اإلسرائيلية، تسيبي ليفني. ويحاول أنديك 

 إنقاذ العملية السلمية من االنهيار في آخر تدخل أميركي، كما يبدو.
 6/8/5108، الشرق األوسط، لندن
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 روبرت تيرنر المطالبة بفك حصار غزةأونروا"  ثمن تصريحات مدير عملياتن يهاب الغصين:إ .3
ثّمنت الحكومة الفلسطينية تصريحات مدير عمليات وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل ة: غز 

الالجئين الفلسطينيين "أونروا" روبرت تيرنر الداعية للضغط على االحتالل إلدخال مواد البناء لغزة، 
 وتغيير السياسات المصرية تجاه القطاع.

( بالتصريحات التي أدلت بها 4-1وأشاد الناطق باسم الحكومة إيهاب الغصين، اليوم السبت )
 شخصيات دولية وعربية وأجنبية بضرورة رفع الحصار والمعاناة عن قطاع غزة.

وطالب الغصين بضرورة ترجمة هذه التصريحات إلى أفعال على أرض الواقع، لتخفيف المعاناة عن 
 ني بالقطاع.أبناء الشعب الفلسطي

 2/8/5108، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
الدفعـة الرابعـة مـن األسـرى يشـكل خرقـًا للمفاوضـات لكنـه ال  "إسرائيل"عدم إطالق : زياد أبو عمرو .4

 يلغيها
أن عدم  "الحياة"أكد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو لـ : جيهان الحسيني -القاهرة 

لرابعة من األسرى يشكل خرقًا كبيرًا للمفاوضات، لكنه ال يلغيها، محماًل إطالق إسرائيل الدفعة ا
إحراج األميركيين بسبب التهرب من "الجانب اإلسرائيلي مسؤولية التعثر الحالي في المفاوضات و 

، الفتًا إلى أن "كيري في كل اتصاالته مع عباس يؤكد ذلك". وقال: "االستحقاقات التي وقعوا عليها
 ستوطنات هو إجراء أحادي الجانب من الطرف اإلسرائيلي.بناء الم

نحن التزمنا كل حرف في بنود االتفاق، لكن هم )اإلسرائيليون( "ودافع عن الموقف الفلسطيني قائاًل: 
نحترم تعهداتنا ونلتزم ما وقعنا عليه، لذلك توجهنا فعاًل إلى األمم ". وزاد: "الذين خرقوا االتفاق

أن هذه الخطوة هي إحدى الخيارات والبدائل المطروحة أمام الفلسطينيين في حال ، معتبرًا "المتحدة
 حدوث انسداد في العملية السلمية نتيجة تعنت إسرائيل والخرق المستمر لتعهداتها.

، معتبرًا "هناك خيارات أخرى أمام القيادة الفلسطينية ممثلة باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير"وقال إن 
حل السلطة هو تحصيل حاصل في حال لم تستطع السلطة القيام بواجباتها نتيجة  قرار"أن 

 ."اإلجراءات اإلسرائيلية التي ال تتوقف والتي من شأنها أن تفرغ السلطة من مضمونها
 6/8/5108، الحياة، لندن
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 تحرك فلسطيني في الكونغرس األمريكي .5
المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية  التقى السفير معن رشيد عريقات رئيس :معا –القدس 

في الواليات المتحدة مع السيناتور الجمهوري جيف فالك وقدم له شرحا عن الوضع الحالي في 
المفاوضات واالزمة التي تتعرض لها نتيجة إلخالل اسرائيل بوعدها بإطالق سراح المجموعة الرابعة 

 اليات المتحدة مع الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي.من االسرى حسب االتفاق الذي توصل اليه الو 
كما حث السفير السيناتور االمريكي على ضرورة ان ال يعقد الكونجرس االمريكي جهود االدارة 
االمريكية الحالية وان ال يتم استخدام لغة التهديد والضغوطات ضد الشعب الفلسطيني، منوها ان 

السفير بأن مثل هذه  أكدكما  غيير الموقف الفلسطيني.مثل هذه الضغوطات لم ولن تؤدي الى ت
تم انتهاجها من قبل الكونجرس، سيكون لها آثار سلبية على جميع االطراف بما فيها  إذاالسياسة 

 الواليات المتحدة.
كما قامت المفوضية العامة لنظمة التحرير الفلسطينية بتوزيع وثيقة من دائرة شؤون المفاوضات على 

الفلسطيني التي تم اتخاذه قبل  وطبيعة القراراوضحت فيها دوافع  131ء الكونجرس جميع اعضا
 ايام.

 6/8/5108، وكالة معًا اإلخبارية
 
 مروان البرغوثي: تحرير األسرى أولوية وطنية .6

النائب األسير مروان البرغوثي « فتح»دعا عضو اللجنة المركزية لحركة : فتحي صّباح -غزة 
اعتبار تحرير األسرى أولوية وطنية في جوهر مسيرة مقاومة االحتالل »إلى  الفصائل الفلسطينية

وصميمها، األمر الذي ُيرتب عليها بناء خطتها بما يحقق هذا الهدف ويعزز ثقافة تحريرهم كجزء من 
 اإلسرائيلي.« عقيدة وطنية لمقاومة االحتالل

المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات »لـ واتهم البرغوثي في ورقة قدمها إلى المؤتمر السنوي الثالث 
وقرأتها زوجته فدوى البرغوثي « استراتيجيات المقاومة»بعنوان « تامسار  –والدراسات االستراتيجية 

عدم الوفاء للعقد النضالي بينها وبين »في تحرير األسرى و« التقصير»أمس، الفصائل الفلسطينية بـ 
م يحدث أن فاوضت حركة تحرر وطني وأهملت قضية ل»وقال البرغوثي مستنكرًا:  «.مناضليها

من دون  2تحرير األسرى وتجاهلتها كما في الحال الفلسطينية، ووقعت منظمة التحرير اتفاق أوسلو 
 «.االشتراط إطالق أي أسير، ومن دون أن يشمل أي نص أو حتى إشارة أو حرف عن األسرى

أسير، من بينهم أكثر من ألفي أسير يوجد اليوم في سجون االحتالل خمسة آالف »وأضاف: 
أسير محكومين بالسجن المؤبد، وأكثر من  100محكومين أكثر من عشر سنوات، ومن ضمنهم 
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ألف أمضوا في السجن ما يزيد عن عشر سنوات، وهذا الرقم حكمًا وعددًا وسنوات هو األكبر من 
دالع انتفاضة األقصى عام وأشار إلى أن إسرائيل اعتقلت منذ ان«. 2967بداية االحتالل عام 

 «.ألف فلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس 200أكثر من » 1000
حان الوقت التخاذ قرار من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والفصائل »وقال: 

لين مدنيين والمؤسسات باستخدام خطاب سياسي وقانوني بمعاملة األسرى إما أسرى حرب أو معتق
من قبل قوة االحتالل، مناضلين من أجل الحرية لهم كيانهم السياسي، وممثلهم المعترف به دوليًا، 
ومخاطبة العالم على هذا األساس، والتوجه إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة، وأن يكون جزءًا من 

 «.الموقف الفلسطيني السياسي والتفاوضي
6/8/5108، الحياة، لندن  

 
 بخصوص الواليات المتحدة وانديك ال تمثل الموقف الرسمي للحركة زكي: تصريحات فتح .7

، أن التصريحات التي أدلى بها عضو أمستصريح لحركة فتح  جاء في :الحياة الجديدة –رام هللا 
مركزية الحركة عباس زكي، بخصوص الواليات المتحدة األميركية والمبعوث األميركي لعملية السالم 

 األوسط مارتن انديك، ال تمثل إال نفسه، وال تمثل الموقف الرسمي للحركة. في الشرق
وكان زكي قد شن هجوما قويا على الوسيط األميركي الراعي لمفاوضات التسوية المتعثرة بين 
السلطة الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية مارتن انديك. وشدد زكي في تصريح نشره على صفحته 

على أن "الوسيط االميركي في المفاوضات مارتن  أمسالجتماعي "فيسبوك" على موقع التواصل ا
 انديك هو صهيوني، ويدافع عن مصالح إسرائيل".

أسيرا فهم مخطئون"، داعًيا كل  30وقال "إذا ظن اإلسرائيليون أننا نقايض قضيتنا باإلفراج عن 
خليج ولن يبقى الموقف العربي الفصائل للعمل معا الن القضية الفلسطينية مستهدفة من المحيط لل

على حاله. كما دعا القيادي الفتحاوي إلى طي صفحات الرهان على األعداء. وأكد أن القيادة 
الفلسطينية تعمل بثقة ومعنويات عالية، "واستطاعت إظهار العجز األميركي أمام المتطرفين 

المتحدة ألخذ العضوية "رغم أنف  واضاف زكي أن السلطة الفلسطينية ذاهبة إلى األمم اإلسرائيليين".
أميركا التي تقرأ االمور بعيون "ليكودية" إسرائيلية من خالل وساطتها للعملية السياسية، على حد 

 تعبيره.
6/8/5108، الحياة الجديدة، رام هللا  
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 "حل السلطة"على بحث خيار  عباستحث  "الجهاد" .8
أمس، الرئيس محمود عباس إلى « ينالجهاد اإلسالمي في فلسط»دعت حركة : أ ف ب -غزة 

التمسك بموقفه من تمديد المفاوضات مع إسرائيل، والمضي قدمًا في عملية االنضمام إلى 
 المؤسسات الدولية.

ندعو الرئيس عباس إلى »محمد الهندي في تصريح: « الجهاد»وقال عضو المكتب السياسي لحركة 
ك مال طريق االنضمام إلى المؤسسات الدولية الثبات على موقفه برفض التجديد للمفاوضات، وا 

ببحث خيارات وطنية، من بينها إمكان حل »، مطالبًا إياه «لمالحقة قادة االحتالل اإلسرائيلي
 «.السلطة

تطوير هذه الخطوة لتصبح مدخاًل لبناء سياسة وطنية بعيدًا من قيود المفاوضات »وشدد على 
إلدارة األميركية، والتي ُيطلب فيها من السلطة الفلسطينية العبثية مع حكومة االحتالل التي ترعاها ا

سرائيل، منذ أن بدأت قبل »وأوضح «. القبول بها واالستسالم لنتائجها أن المفاوضات بين السلطة وا 
 «.أكثر من عشرين عامًا، خّلفت نتائج كارثية على شعبنا وقضيته الوطنية

حقيقة ما آلت إليه مسيرة التفاوض، والبحث عن من الضروري مصارحة شعبنا ب»واعتبر الهندي أن 
قواسم مشتركة تفضي إلى شراكة وطنية حقيقية تنهي االنقسام، وتشكل مالمح مشروع وطني يحافظ 

 «.على الثوابت الفلسطينية، ويقود المسيرة الوطنية في المرحلة المقبلة
6/8/5108، الحياة، لندن  

 
 ة قائمة"فتح": زيارة وفد منظمة التحرير إلى غز  .9

قال قيادي بارز في حركة فتح إن زيارة وفد منظمة التحرير الفلسطينية إلى غزة لمتابعة  حسن جبر:
قضية المصالحة ما زالت قائمة دون تحديد موعد تنفيذها، ولفت إلى أن الزيارة مرتبطة بإجابة حركة 

ة فتح وعضو وأشار الدكتور فيصل أبو شهال عضو المجلس الثوري لحرك حماس حول موعدها.
قيادتها في قطاع غزة إلى أن موعد زيارة الوفد الذي شكلته القيادة الفلسطينية من فصائل منظمة 
التحرير والمستقلين لم يحدد، مؤكدًا أن الحديث عن يوم السبت )يوم أمس( لم يكن دقيقًا على اعتبار 

 أن معبر بيت حانون ال يعمل في أيام السبت.
ام" إلى أن الوفد ليس وفد حركة فتح رغم أن عضو اللجنة المركزية للحركة ونوه أبو شهال لـ "األي

عزام األحمد في الوفد، مؤكدًا أنه "وفد المنظمة، وأن على حركة حماس أن تتعامل معه وتعمل على 
 إنجاح مهمته".
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أن ونفى أبو شهال ما يروجه عدد من قادة "حماس" حول عدم معرفة حركتهم بالوفد ومهمته، مؤكدًا 
الوفد أجرى اتصاالت مع "حماس" في الداخل والخارج وأبلغها بالمهمة التي يسعى الوفد لتنفيذها 

 ودوره وتركيبته، دون أن ترد "حماس" حتى اللحظة.
وطالب "حماس" باالستجابة السريعة لمهمة الوفد من خالل اإلعالن الفوري عن موافقتها على تشكيل 

على موعد إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية وتنفيذ اتفاق القاهرة حكومة التوافق الوطني واالتفاق 
 والدوحة وا عادة االعتبار إلى النهج الديمقراطي في أجهزة السلطة ومؤسساتها.

6/8/5108 األيام، رام هللا،  
 
 لن توافق على تمديد المفاوضات من دون ثمن ملموس على األرض الفلسطينيةالقيادة : "فتح .01

القيادة الفلسطينية "أمين مقبول إن  "فتح"قال أمين سر المجلس الثوري لحركة : ـ أحمد رمضان رام هللا
لن توافق على تمديد المفاوضات من دون ثمن ملموس على األرض، واستنادًا لقرارت الشرعية 

، مؤكدًا أن تواصل الحمالت اإلسرائيلية ضد الرئيس عباس لن تثني دولة فلسطين عن "الدولية
 ."ضي قدمًا نحو االنضمام للمؤسسات الدوليةالم

سلمت انديك متطلبات تمديد »وكشف مقبول في تصريح صحافي عن ان القيادة الفلسطينية 
من الشهر الجاري، من بينها الحصول على رسالة خطية من  19الـ المفاوضات التي ستنتهي في 

وعاصمتها القدس،  2967ي عام حكومة نتنياهو باالعتراف بحدود دولة فلسطين على كامل أراض
طالق حرية عدد من األسرى،  ووقف األنشطة االستيطانية، وفتح المؤسسات المغلقة في القدس، وا 

 ."باإلضافة الى وقف الممارسات االستفزازية وسياسة االعتقاالت
6/8/5108ت، المستقبل، بيرو   

 
 بخطوات تنهي االنقسام "حماس"األحمد يطالب  .00

ام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مسؤول ملف المصالحة، حركة طالب عز : )وكاالت(
وقال األحمد، في مؤتمر يتعلق بالمصالحة  االنقسام."حماس" باتخاذ خطوات جادة من أجل إنهاء 

الفلسطينية أمس السبت في رام هللا، "مرت سبعة أعوام وكل يوم يمر يتعمق االنقسام أكثر، هذا 
، ضد إمكانية قيام دولة فلسطينية، بل إنه يخدم االحتالل مثلما الفلسطينيالشعب االنقسام هو ضد 

 ".طرح الجنرال "اإلسرائيلى" غيورا إيالند بإقامة دولة في غزة وجزء من سيناء
وأكد األحمد ضرورة االتفاق على خطوات إلنهاء االنقسام وتشكيل الحكومة قائاًل "لن تحل قضية 

كما أكد ". ين في الضفة الغربية أو في قطاع غزة إال بعد تشكيل الحكومةاالعتقاالت بين الحركت
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أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية اآلن وأكثر من أي وقت مضى، مضيفًا "في ظل مأزق عملية 
 ".السالم اآلن نحن بحاجة إلى وحدتنا، نحن بحاجة إلنهاء االنقسام

6/8/5108، الخليج، الشارقة  
 
 تح الطريق أمام تحريك المصالحةتعثر المفاوضات يف .02

االسرائيلية الطريق أمام تحريك ملف  -فتح تعثر المفاوضات الفلسطينية : محمد يونس –رام هللا 
والمتوقف منذ نحو عامين. وقال مسؤول ملف المصالحة « حماس«و« فتح»المصالحة بين حركتي 

« حماس»بيروت ثالثة من قادة  السبت في -عزام األحمد انه التقى ليل الجمعة « فتح»في حركة 
هناك هم: عضو المكتب السياسي محمد نصر، ومسؤول العالقات الدولية اسامة حمدان، وممثل 

واضاف ان الجانبين اتفقا على الشروع  الحركة في لبنان علي بركة، لبحث تحريك ملف المصالحة.
« الدوحة»خصوصًا اتفاقي في اتصاالت لبحث تطبيق اتفاقات المصالحة الموقعة بين الجانبين، 

 «.القاهرة«و
ان الحركة ترى في رفض الرئيس محمود عباس اقتراحات وزير « حماس»وأوضح مسؤولون في 

خطوة مهمة تفتح الطريق امام العودة الى « اتفاق االطار»الخارجية االميركي جون كيري في شأن 
ان الحركة توصلت في  في غزة احمد يوسف« حماس»بحث ملف المصالحة. وقال أحد مسؤولي 

تقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة « فتح»الشهور االخيرة الى تفاهمات مع شخصيات من 
يصار بعدها الى اجراء انتخابات عامة، موضحًا انها توقفت عن تطبيق  أشهرالرئيس عباس لستة 

الذي ينتقص  اإلطارتفاق تبدد فكرة ا»هذه التفاهمات في انتظار نتائج المساعي االميركية. وقال ان 
من حقوق شعبنا يفتح الطريق امام العودة الى بحث هذه الصيغة وتطبيقها. وان االنضمام الى عدد 

 «.أرضية مناسبة للعمل المشترك« حماس»من المواثيق الدولية يشكل بالنسبة الى 
6/8/5108، الحياة، لندن  

 
 قالنقذائف صاروخية من قطاع غزة على ساحل عس أربعةسقوط  .03

قذائف صاروخية، مساء اليوم السبت، على ساحل عسقالن، من  4سقطت  :تل أبيب  ـ )يو بي اي(
 3قذائف صاروخية أطلقت على  4وقالت وسائل إعالم إسرائيلية، إن  دون وقوع إصابات أو أضرار.

دفعات من قطاع غزة، وسقطت في مناطق مفتوحة على ساحل عسقالن، من دون وقوع إصابات أو 
 وذكرت أن صّفارات اإلنذار دّوت قبيل سقوط الصواريخ. رار.أض
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وكانت طائرات إسرائيلية شّنت عدة غارات على غزة، فجر الجمعة، معتبرة أن ذلك جاء ردًا على 
 صواريخ مساء الخميس، على النقب. 4سقوط 

 6/8/5108، رأي اليوم، لندن
 
 عملية السالم إلنقاذنيين لى تكثيف االتصاالت المباشرة مع الفلسطيإليفني تدعو  .04

وزيرة العدل االسرائيلية تسيبي ليفني دعت  ب، أنأ ف ، عن 6/8/5108، رأي اليوم، لندنذكرت 
 السبت الى تكثيف االتصاالت المباشرة بين االسرائيليين والفلسطينيين النقاذ عملية السالم.

ى القناة الثانية للتلفزيون وقالت ليفني المكلفة ملف المفاوضات مع الفلسطينيين في تصريح ال
نحن بحاجة لتكثيف اللقاءات الثنائية بين الفلسطينيين واالسرائيليين ومن ضمنها لقاء بين "االسرائيلي 

 ."رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وابو مازن الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رورة الحفاظ على الدور وشددت ليفني التي كانت تتحدث عشية لقاء ثالثي مع موفد اميركي على ض

عبر مساعدة الطرفين على التفاوض واجراء "االميركي في المفاوضات بين االسرائيليين والفلسطينيين 
 ."محادثات ثنائية

ليفني دعت الواليات المتحدة ، أن أحمد حسن، عن 2/8/5108، وكالة رويترز لألنباءوأضافت 
الشرق األوسط بما يسمح بإجراء المزيد من  يوم السبت الى تغيير دورها في عملية السالم في

 المحادثات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقالت ليفني للقناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي "ما حدث في األشهر القليلة الماضية هو أننا 

 يين."أجرينا مفاوضات مع الواليات المتحدة أكثر من المفاوضات التي أجريناها مع الفلسطين
جراء مفاوضات مباشرة أكثر مما فعلنا  ومضت تقول "اعتقد أن علينا التحرك لعقد اجتماعات أكثر وا 
حتى اآلن. واعتقد أن األمريكيين يعرفون هذا." وأضاف ليفني أنها تؤيد المشاركة األمريكية "لكن 

 كعامل لتيسير المفاوضات الثنائية."
ا لنري كيف يمكننا إصالحها )المحادثات(.. كيف نحرز وقالت ليفني "علينا أن نبذل قصارى جهدن

تقدما وماذا يتعين علينا أن نفعله للمضي قدما. األمر ليس بسيطا األمر معقد للغاية. إنها أزمة 
 حقيقية."

 
 أرئيل بتفجير المفاوضات اإلسرائيلي ليفني تتهم وزير اإلسكان .05

وزير اإلسكان  ليفني،يرة القضاء اإلسرائيلية تسيبي في مقابلة مع القناة التلفزيونية الثانية، اتهمت وز 
 أعلنأوري أرئيل )البيت اليهودي(، بالسعي لتفجير المفاوضات مع الفلسطينيين، وقالت إن ارئيل 
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عن مناقصة البناء في حي "غيلو" من أجل إحباط المفاوضات مع الفلسطينيين، وبذلك هو تسبب 
 فشل.في أن يتهمنا العالم بالمسؤولية عن ال

لقاء مسؤوليةوتسعى ليفني بذلك إلى تجميل صورة إسرائيل  فشل المفاوضات على شخص بعينه،  وا 
 في خطوة ترمي إلى استمالة الفلسطينيين واالمريكيين للعودة إلى طاولة المفاوضات. 

 6/8/5108، 84عرب 
 

 الجيش اإلسرائيلي يزّود مواقعه القريبة من غزة بشحنة "هاون" متطورة .06
بدأت قوات االحتالل اإلسرائيلي بتزويد مواقعها ووحداتها العاملة على : عبد الغني الشامي -غزة 

تخوم قطاع غزة، بمنظومة القذائف الجديدة التي انتجتها وحدة الصناعات العسكرية االسرائيلية 
 .مؤخًرا، والتي تعمل بنظام الـ "جي بي اس" الستهداف خاليا إطالق الصواريخ

العسكرية االسرائيلية مؤخًرا عن تطوير قذيفة "هاون" موجهة بنظام "ج بي اس"،  وكشفت الصناعات
وذكرت مصادر عسكرية  .حيث أعلن جيش االحتالل عن دخول القذيفة الى حيز العمل الميداني

إسرائيلية، أن القذيفة صممت باألساس بهدف مواجهة خاليا مطلقي الصواريخ في قطاع غزة، 
دة والتي أُطلق عليها مسمى قذيفة "فتسمي"، بالعمل وفق نظام التوجيه وتتميز القذيفة الجدي

ملم،  210االلكتروني "جي بي اس" والذي سيسمح لها بتوفير قوة نارية سريعة. ويبلغ قطر القذيفة 
 .ثمانية كيلومترويصل مدها الى 

 2/8/5108قدس برس، 
 
 "ائيلإسر "هآرتس: تداعيات انهيار المفاوضات ستكون كارثية على  .07

على إسرائيل نتيجة انهيار المفاوضات، وتوقعت أن  "تداعيات كارثية"حذرت صحيفة هآرتس من 
سياسة "اإلهمال الناعم". وقالت الصحيفة إن  الصراع وانتهاجتنأى اإلدارة األمريكية بنفسها عن 

ساسي لفشل اإلدارة االمريكية على قناعة بأن سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هي السبب األ
اإلسرائيلية لتحميل الفلسطينيين مسؤولية فشل المحادثات لن تجد أذنا  أن الجهودالمفاوضات، مؤكدة 
 صاغية إال في كندا.

الثانية شهر من فوز أوباما بواليته  نشره بعدوتذّكر الصحيفة بمقال للصحفي األمريكي بتير باينيت 
رة األمريكية ستنأى بنفسها عن عملية التسوية نقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن اإلدا حيث

وانتهاج ما اسماه "اإلهمال الناعم"، وذلك لتجنب الصراع مع نتنياهو. ووصفت تلك المصادر سياسة 
 وقالوا إن الدولية،من أجل صد الضغوط  "إظهار عرض وهمي لعملية سالم"نتنياهو بأنها ترمي إلى 
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تأثير العزلة على إسرائيل. وقالت الصحيفة أن دخول كيري نتنياهو لن يغير سياسته إال إذا شعر ب
اإلهمال " إلى سياسةاألمريكية  ستعود اإلدارةالذي غير التوجه، لكن بعد الفشل  الخارجية هولوزراة 
: "بالرغم من أن اإلدارة األمريكية تصرح علنا بأنها تحمل الطرفين " قائلةواضافت "هآرتس". الناعم

لرئيس الوزراء  المسؤولية باألساسفاوضات، إال أنها في الجلسات المغلقة تحمل مسؤولية انهيار الم
بتحرير أسرى فلسطينيين، وبهوس البناء االستيطاني خالل  بنكث تعهدهوتتهمه  بنيامين نتنياهو

 موضوع القدس. الفلسطينية وبحثالمفاوضات، وعدم استعداده لعرض خارطة تبين حدود الدولة 
التكهن اتجاهات "إذا كان االمريكيون يفكرون على هذا النحو فليس من الصعب  واضافت الصحيفة:

ذا ما نأى األمريكون بأنفسهم  المزاج عن األوروبي. التداعيات على إسرائيل ستكون كارثية. وا 
مع عملية التسوية، لن يكون اإلهمال ناعما على إسرائيل. وبخالف ما يحاول نتنياهو  التعاطي

الترويج له لالستهالك الداخلي، ال أحد عدا رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر وكبار مساعديه 
 سيتهم الفلسطينيين بالمسؤولية عن فشل عملية التسوية.

 6/8/5108، 84عرب 
 
 من االنهيار "إسرائيلـ"يديعوت: عباس أنقذ االئتالف الحاكم ب .08

ية، الجمعة، إن أبو مازن أنقذ إسرائيل قالت سيما كدمون الكاتبة بصحيفة "يديعوت أحرنوت" اإلسرائيل
من نفسها بسبب رفضه تمديد المفاوضات دون اإلفراج عن الدفعة الرابعة ووقف االستيطان، وأنه 

وحدة  700قبل يوم واحد من اإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين قامت إسرائيل بالموافقة على تصريح 
قيع عباس على مواثيق االنضمام إلى هيئات األمم سكنية، مما أغضب أبو مازن. وأشارت إلى أن تو 

 المتحدة هي التي فجرت االتفاق بين إسرائيل والسلطة.
وجاء في المقالة أن نتنياهو أراد من ضم بوالرد وهو الجاسوس اإلسرائيلي المسجون بالواليات 

أنه اعتقد أن المتحدة األمريكية إلى صفة التبادل من أجل كسب أصوات الليكود في حكومته ويبدو 
اليمين لن يستطيع أن يفشل صفقة كهذه، فبوالرد في نظر اليمين بطل قومي. وأوضحت أن اليمين 
اإلسرائيلي رفض الصفقة باعتبار أنه لم يبق لبوالرد سوى سنة ونصف ثم يخرج، فالذي بقي المدة 

لدفعة الرابعة من المعتقلين الطويلة يمكنه البقاء المدة البسيطة المتبقية له على أال يتم اإلفراج عن ا
 الفلسطينيون ألن الثمن سوف يكون كبيرا جدا.

ولفتت إلى أنه لم يسمع رأي رئيس البيت اليهودي المتحالف مع الليكود في الحكومة في صفقة 
 التبادل، ألنه إذا رفض البيت اليهودي الصفقة فإنه سينفرط عقد الحكومة اإلسرائيلية.. وفيما يأتي 

 8/8/5108، الشعب، مصر
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 5111طفاًل استشهدوا منذ انتفاضة سنة  0251وزير الشؤون االجتماعية الفلسطيني:  .09

الحيــاة: قــال وزيــر الشــؤون االجتماعيــة الفلســطيني كمــال الشــرافي امــس فــي بيــان اصــدره   –رام هللا 
ة وكبيــرة لمناســبة "يــوم الطفــل الفلســطيني"، ان اطفــال فلســطين تعرضــوا الــى اعتــداءات اســرائيلية واســع

 6000طفـاًل استشـهدوا فيمـا جـرح أكثـر مـن  2110، موضـحًا ان 1000منذ اندالع االنتفاضـة عـام 
طفل يقبعون فـي سـجون االحـتالل. وأضـاف ان اكثـر مـن عشـرة آالف  100طفل، وما زال أكثر من 

 .1000طفل تعرضوا الى االعتقال منذ عام 
 6/8/5108الحياة، لندن، 

 
 سيكون يوم نفير إلى القدس والمسجد األقصى المبارك 08/8كمال الخطيب: يوم  .21

القدس المحتلة: اختتمت فـي المسـجد األقصـى، ظهـر اليـوم السـبت، فعاليـات مهرجـان "طفـل األقصـى 
الثاني عشر"، وتخلل المهرجان فقرات فنية ومسابقات إبداعية في الرسم وكلمات خطابية للشيخ كمال 

 ي الداخل الفلسطيني والشيخ عمر كسواني.خطيب نائب رئيس الحركة اإلسالمية ف
بــدأ الشــيخ كمــال خطيــب كلمتــه باالستفســار عمــا إذا تواجــد بــين الجمــوع مــن عقــد قرانــه فــي المســجد 

 األقصى في السابق ووعد بمنحهم هبة مادية مقدمة من مؤسسة "عمارة األقصى والمقدسات".
أس، ألن وجــودهم اليــوم فــي المســجد وتوجــه للحضــور مــن األطفــال والعــائالتا محــذرا إيــاهم مــن اليــ

األقصـــى هـــو دليـــل قـــوة لألقصـــى، "فالعـــدو يخـــاف مـــنكم ألنكـــم تمـــردتم علـــى عنصـــر الخـــوف، وأنـــتم 
ستكونون الصقور والنسور التي ترفرف حول األقصى المبارك لتطرد كل الفئران والجرذان التي تحفـر 

 أسفل المسجد األقصى المبارك".
زديــاد كيــدهم ومكــرهم ضــد المســجد األقصــى مــن اقتحامــات وبنــاء مراكــز وتـابع بــأن هــذه األيــام تشــهد ا

استيطانية، في إشارة منه للكنيس الذي كشفت مؤسسة "األقصى للوقف والتراث" عن بنائـه فـي سـلوان 
قبــل أيــام. وكــذلك الــدعوات القتحــام األقصــى يــوم االثنــين فــي الرابــع عشــر مــن شــهر نيســان الجــاري 

 وة لذبح قرابين في باحاته.بمناسبة عيد الفصح والدع
( سيكون يوم نفير الى 4-24وردد قائال "نعم تستطيعون أن تضيقوا علينا لكنا مع ذلك نعلن أن يوم )

القدس والمسجد األقصى المبارك". وحذر من استغالل االحتالل مـا يحصـل لألمـة وانشـغالها بأحـداث 
ص األمــة مــن جزاريهــا فــي مصــر وســوريا مصــر وســوريا، فيســارعوا لبنــاء هــيكلهم المزعــوم. "إذ ســتتخل

 وباقي األقطار اإلسالمية، وعندها الويل وكل الويل لمن تجرأ على أمتنا". 
 2/8/5108المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 وزارة األسرى: تعذيب وحشي وغير أخالقي بحق أصغر أسير فلسطيني .20

هانـــات وحشـــية وغيـــر كشـــفت محاميـــة وزارة االســـرى هبـــة مصـــالحة عـــن ممارســـات تعـــذيب وضـــرب  وا 
عامــا وهــو أصــغر معتقــل فلســطيني فــي ســجون  24أخالقيــة بحــق الطفــل رشــيد رســمي رشــيد الرشــق 

ـــوم  ـــدة القديمـــة فـــي القـــدس، وقـــد اعتقـــل ي ويقبـــع فـــي ســـجن  20/1/1024االحـــتالل ومـــن ســـكان البل
 الشارون لألشبال.

 6/8/5108الدستور، عّمان، 
 
 أسيرا من "عوفر" 04كيلية بحق نادي األسير: االحتالل يفرض عقوبات تن .22

( أسـيرا فـي سـجن "عـوفر"، 24(، أسـماء )4-1رام هللا: نشر نادي األسير الفلسطيني، مسـاء السـبت )
 فرضت عليهم "مصلحة" سجون االحتالل عقوبات تنكيليةا تمثلت بحرمانهم من الزيارة والكنتين.

بقســم الوحــدة الوطنيــة فــي ســجن (، وهــو مــا يعــرف 21وكانــت قــوة مــن وحــدات القمــع، اقتحمــت قســم )
 عوفر، فيما أشار نادي األسير إلى وجود حالة من التوتر ال تزال تخيم على السجن. 

 2/8/5108المركز الفلسطيني لالعالم، 
 
 أسرى محررون يعلنون خطوات احتجاجية ضد قمع السلطة الفلسطينية لهم  .23

أمـــس الســـبت مجموعـــة مـــن القـــرارات الســـبيل: أصـــدر عـــدد مـــن األســـرى المحـــررين  –الضـــفة الغربيـــة 
المنوي تنفيذها فـي غضـون أيـام، احتجاجـا علـى مـا يتعرضـون لـه مـن قمـع وتهمـيش مـن قبـل السـلطة 
في رام هللا. جاء ذلك عقب اجتماع حضره مجموعة من األسرى المحررين والذين أمضوا عشرات من 

 يه األمور في اآلونة األخيرة.السنين خلف قضبان سجون االحتالل الصهيوني، للتناقش بما آلت إل
وأكد األسرى المحررون في بيان صادر عنهم بعد اجتماعهم في قلعة الشهيد ياسر عرفـات فـي مخـيم 
بالطــة، أمــس الســبت، عــزم األســرى المحــررين بالقيــام بخطــوات تصــعيدية ضــد تهميشــهم المتعمــد مــن 

فـي بيـانهم إلـى أن السـلطة فـي رام قبل من هم على رأس الهرم فـي السـلطة الفلسـطينية. ونـوه األسـرى 
 هللا مستمرة بعدم االلتزام في تطبيق القانون الخاص باألسرى المحررين في فلسطين.

واســتنكروا حالــة التهمــيش التــي تمارســها الحكومــة فــي رام هللا ضــد األســرى المحــررين بحجــة أن وزارة 
 .المالية ال يوجد في صناديقها ما يوفر للمحررين الحياة الكريمة

 6/8/5108السبيل، عًمان، 
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 االحتالل يماطل في اإلفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين .24
اســــتنكرت "الحملــــة الوطنيــــة الســــترداد جثــــامين الشــــهداء الفلســــطينيين"، مماطلــــة ســــلطات االحــــتالل 

 وتباطؤها في اإلفراج عن رفات الشهداء المحتجزة في "مقابر األرقام" اإلسرائيلية.
حملة سالم خلـة، إن المحكمـة اإلسـرائيلية العليـا أصـدرت فـي أيلـول )سـبتمبر( الماضـي، وقال منسق ال

خضـاعها  34قرارًا باإلفراج عن جثـامين  شـهيدًا فلسـطينيًا مـن: مقـابر األرقـام:، حيـث تـم اسـتخراجها وا 
منهـــا للجانـــب الفلســـطيني خـــالل الفتـــرة الماضـــية،  11لفحـــص الحمـــض الـــوراثي "دي إن إيـــه" وتســـليم 

رًا إلــى أن ســلطات االحــتالل مــا زالــت تــتحّفظ علــى الجثــامين المتبقيــة بحجــة تعّثــر ســير العمليــة مشــي
 التفاوضية بين تل أبيب ورام هللا.

 6/8/5108الدستور، عّمان، 
 
 مسيحيو القدس يرفضون اجراءات االحتالل بخصوص الوصول إلى أماكن العبادة .25

سيحية في القـدس المحتلـة رفضـها إلجـراءات سـلطات القدس المحتلة: أكدت المؤسسات والفعاليات الم
االحتالل والمتمثلة في "منع المؤمنين المسيحيين من الوصول الى أماكن العبادة فـي المدينـة المقدسـة 

 المحتلة".
وكانت المؤسسات والفعاليات المسـيحية بكافـة أبنائهـا فـي القـدس المحتلـة عقـدت مسـاء أمـس اجتماعـا 

الخطيـــــرة إلجـــــراءات االحـــــتالل المتمثلـــــة باإلصـــــرار علـــــى منـــــع المـــــؤمنين  طارئـــــا لتـــــدارس التطـــــورات
 المسيحيين من الوصول إلى أماكن العبادة في المدينة الُمحتلة.

وقالت هذه المؤسسـات والفعاليـات فـي بيـان صـحفي ان االجتمـاع هـدف إلطـالق حملـة محليـة ودولّيـة 
ت االحتالل ممثلة بالشـرطة االسـرائيلية فـي هـذا واسعة تُنّدد باإلجراءات العنصرّية التي تفرضها سلطا

الوقــت ِمــن كــل عــام، حيــث يــتم تقييــد حركــة المصــلين بموســم أعيــاد الفصــح المجيــد، ووضــع الحــواجز 
وا غالق مداخل البلدة القديمـة فـي القـدس وأزقتهـا وشـوارعها، مـانعين بـذلك المـؤمنين مـن الوصـول إلـى 

سة، إضافًة الى حرمانهم من دخول الكنيسة وحتى الساحات طريق اآلالم ومداخل كنيسة القيامة المقد
علـــى حريـــة  -وبشـــكل صـــار   -المحيطـــة. وقـــال البيـــان "إّن هـــذه اإلجـــراءات الجـــائرة، والتـــي تعتـــدي 

العبــادة هــي تمييــز عنصــري واضــح بحــق المســيحيين عامــة والفلســطينيين بشــكل خــاص، حيــث تســعى 
ءات الى خلق واقع جديد، ُمخالفًة التقاليـد الُمتبعـة منـذ سلطات االحتالل من خالل فرضها لهذه االجرا

 قرون. 
 6/8/5108الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 طفاًل تعرضوا للتحرش في غزة العام الفائت 107منسقة مشروع المرونة النفسية لألطفال:  .26
طفــاًل  327نفــوذ البكــري: أكــدت منســقة مشــروع المرونــة النفســية لألطفــال نجــاة الجبيــري أن  -غــزة 

 من الضحايا ذكور. %60عاما تعرضوا للتحرش الجنسي، مشيرة إلى أن 27-1تتراوح أعمارهم بين 
وكشـــفت الجبيـــري لــــ"الحياة الجديـــدة" أنـــه وخـــالل العمـــل فـــي المشـــروع الـــذي ينفـــذه المركـــز الفلســـطيني 

رة تـوفير للديمقراطية تبين وجود حالة من الصمت حول ظاهرة التحـرش باألطفـال، مشـددة علـى ضـرو 
 المزيد من الرعاية والرقابة لوقف هذه الظاهرة.

وفــي ســـياق آخــر، أشـــار التقريــر الســـنوي للمركـــز الفلســطيني لحقـــوق اإلنســان وجـــود تقــارب فـــي عـــدد 
الضحايا من األطفال جراء االنتهاكات اإلسرائيلية العام الفائت وسوء استخدام السالح في قطاع غزة، 

أطفــال فــي نفــس العــام جــراء ســوء  7آخــرين، فيمــا قتــل  241أصــابت أطفــال و  6حيــث قتلــت إســرائيل 
 استخدام السالح والتفجيرات الداخلية والنزاعات العائلية.

 6/8/5108الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 مواجهات بين قوات االحتالل وشبان في قرية يعبد والمستوطنون يقتلعون أشتال العنب  .27

شتلة عنب من أراض في قرية الخضر  310ع مستوطنون أمس نحو الحياة الجديدة: اقتل -محافظات
جنــوب محافظــة بيــت لحــم، فيمــا انــدلعت مواجهــات بــين قــوات االحــتالل وشــبان فــي قريــة يعبــد جنــوب 

 غرب جنين. كما اعتقلت قوات االحتالل شابًا من قرية عانين جنوب المحافظة. 
 6/8/5108الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 لجش داخل الخط األخضر يتظاهرون ضد العنصرية أهالي بلدة ا .28

الحياة الجديدة: في بلدة الجش داخل الخط االخضر تظاهر، حشد كبير من اهـالي البلـدة  -محافظات
علــى مــدخلها، وذلــك بمشــاركة المئــات مــن ســكان القــرى العربيــة والقــرى التعاونيــة اليهوديــة فــي منطقــة 

السياسـية وكـوادر العمـل الـوطني ورؤسـاء سـلطات محليـة الجليل األعلى وبحضور عـدد مـن القيـادات 
فــي قــرى الجليــل األعلــى واعضــاء كنيســت عــرب بيــنهم النائــب باســل غطــاس والنائــب مســعود غنــايم 

 واعضاء من لجنة المتابعة وغيرهم و رئيس مجلس الجش المحلي الياس الياس.
حـــق الصـــمود والتمســـك بـــاألرض ورفـــع المتظـــاهرون الشـــعارات المنـــددة بالعنصـــرية واالرهـــاب وتأكيـــد 
 والوطن والتي تطالب الشرطة للقيام بواجبها في مالحقة العنصريين.

 6/8/5108الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 أطفال غزة يتظاهرون ضد الحصار وأقرانهم يزحفون للمسجد األقصى  .29
فــد األطفــال وكــاالت: شــهد المســجد االقصــى المبــارك حركــة نشــطة اثــر توا –غــزة  -القــدس المحتلــة 

ـــ   21واألهــل مــن القــدس والــداخل الفلســطيني وذلــك للمشــاركة فــي فعاليــات مهرجــان طفــل االقصــى ال
الــذي تنظمــه مؤسســات الحركــة االســالمية فــي الــداخل "البيــارق واالقصــى وعمــارة االقصــى" فــي قلــب 

 .المسجد االقصى. فيما خرجت مسيرة أطفال في مدينة غزة تطالب برفع الحصار عن القطاع
وانطلقت منـذ سـاعات صـباح امـس البـاكر مئـات الحـافالت مـن كافـة منـاطق الـداخل الفلسـطيني التـي 
تقل اطفال االقصى وذويهم باإلضـافة الـى طـالب مـدارس القـدس للمشـاركة فـي عـرس االقصـى الـذي 
حمــل هــذا العــام شــعار "االقصــى .. كــل االقصــى إلنــا". كمــا سيشــارك فــي المهرجــان قيــادات الحركــة 

 المية وعلى رأسهم الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة.االس
 6/8/5108الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 مقدسياً  2218جمعية الدراسات العربية: االحتالل شرد  .31

بشار دراغمة: أكد مراقب حقوق اإلنسـان والسـكن فـي جمعيـة الدراسـات العربيـة يعقـوب عـودة  -نابلس
مخـدرات والحشـيش، والشـبيحة والبلطجـة، وتسـريب البيـوت وبيعهـا والكاتب راسم عبيدات أن "مشاكل ال

 للمحتل، ال تشكل ظواهر خطرة على المجتمع المقدسي".
عاما لم  40وأكد عودة وعبيدات خالل جلسة ثقافية نظمها المنتدى التنويري أن "االحتالل على مدى 

ن 220يسيطر إال على  ما لاللتواء القانون ولتواطـؤ بيوت بحجج شتى، ليس ألن الفلسطيني باعها، وا 
 المحكمة والشرطة".

 2967وأشار عودة إلى أن االحـتالل أعطـى األولويـة فـي اهتماماتـه لمدينـة القـدس بعـد احتاللهـا عـام 
ولتكون قلب العـالم اليهـودي، وهـذا ال يتحقـق إذا بقـي اإلسـرائيليون أقليـة فـي  لجعلها عاصمة إسرائيل،

القدس. لذا دأبت حكوماتهم العنصرية بتنفيـذ سياسـات تفريـغ القـدس مـن سـكانها األصـليين، ومصـادرة 
األرض تحــت ذرائــع شــتى، وخلــق واقــع جغرافــي وديمغرافــي جديــد، غيــر آبهــين بــالقوانين الدوليــة حــول 

 محتلة بالقوة. األراضي ال
 %34مــن مســاحة القــدس الــى أرض خضــراء خصصــوا منهــا  %41ويضــيف: "لتحقيــق ذلــك حولــوا 

دونـم  9100مـن األرض، بقرابـة  %6ألـف بنـاء، وأبقـوا  22آخرين أقاموا عليها  %21لالستيطان، و
ب للفلسطينيين ولمتطلبـاتهم مـن مآكـل ومـدارس وسـكن وتطـور مسـتقبلي. وهـذا شـيء يسـير، وال يتناسـ

 بيت سنويا". 2300مع النمو السكاني الفلسطيني الذي يلزمه 
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وقــارن مراقــب حقــوق اإلنســان بــين التواجــد الفلســطيني واإلســرائيليين فــي القــدس، وقــال: "اإلســرائيليين 
ألــف صــهيوني، أمــا الفلســطينيون فيعيشــون  340آالف بيــت يقطنهــا  220مســتوطنة فيهــا  31أقــاموا 
، علمــا أن غالبيتهــا آيلــة 2967ف بيــت مــرخص قبــل االحــتالل عــام ألــ 22ألــف بيــت، مــنهم  14فــي 

ألف بيت سـيهدم  27ألف بيت بحجج المخالفات، من هذه الحججُ صنف  11للسقوط، وسيهدم منهم 
 بحجج مخالفات إعادة القصارة أو فتح نافذة".

دونما،  70غرفة مساحتها قرابة  3414بيوت، تضم  2009وأكد أن االحتالل هدم في عشر سنوات 
 طفال. 3036مقدسيا من بينهم  1134مشردة بذلك 

وقال الكاتب عبيدات إن في القدس خمس مظالت تعليمية هي الحكومية، والوقفيـة، واألهليـة، والتـابع 
لوكالـة الغـوث والالجئــين، ومـدارس المقـاوالت، معتبــرا إن الخطـورة تكمـن فــي المـدارس الحكوميـة التــي 

 ائرة معارفها.تسيطر عليها بلدية القدس ود
 11وقــال إن االحــتالل يــتحكم ببيئتهــا ومالعبهــا ومدرســيها وســاحاتها ومقاصــفها ومناهجهــا، وتشــكل 

مــن طلبـة القــدس. وأشـار الــى أن تلــك  %44ألــف طالـب وطالبــة، بمــا يعـادل  41مدرسـة، يــتعلم فيهـا 
 طالبا في الغرفة. 41-40المدارس تعاني من االكتظاظ الطالبي بما مجموعة 

مدرســة، وتســتوعب  41ف عبيــدات أن "مــدارس األوقــاف االســالمية بــدأت بخمســة وانتهــت الــى وأضــا
ــــر للمختبــــرات والمكتبــــات  21027 ــــا، لكنهــــا تعــــاني مــــن عــــدم تأهيــــل ابنيتهــــا المســــتأجرة، وتفتق طالب

 والحواسيب والمالعب، ما يعني هجرة الطالب للمدارس الحكومية رغم مجانيتها".
مــن العمليــة التعليميــة  %41حــتالل فــي المدينــة المقدســة يســيطر علــى وخلــص المحاضــر الــى أن "اال

مباشرة. ولفرملة أسرلة التعليم، الذي يعتبر جزءا من السيادة الوطنية، فان واجب السـلطة والمؤسسـات 
والفصــــائل النضــــال المتواصــــل لتعلــــيم طالبنــــا المنهــــاج الــــوطني، فالســــيادة الوطنيــــة تفــــرض منهاجهــــا 

 طالب الناشئة والجيل الجديد".الوطني ليتشربه ال
 6/8/5108الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
بالبلــدات  507مخططــا منهــا  0625صــودق علــى  5101قــيس ناصــر: منــذ يــوم األرض ســنة  .30

 العربية
زهير أندراوس: بمناسبة ذكرى يوم األرض، أعّد المحامي قيس يوسـف ناصـر مـدير مركـز  -الناصرة 

هامـا حــول التخطـيط والبنــاء فـي البلـدات العربيــة فـي الـبالد كشــف فيـه عــن  بقـاء للتنظـيم والبنــاء تقريـرا
معطيات هامة ومقلقة تدل على جمود التخطيط والبناء في البلدات العربية وعلـى تـدهور أزمـة السـكن 

 لدى المجتمع العربي في البالد.
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رض الفائــت لعــام وقــد جــاء فــي التقريــر، الــذي حصــلت )رأي اليــوم( علــى نســخة منــه، أّنــه منــذ يــوم األ
مخططـا فـي لـواء الجنـوب والشـمال وحيفـا والمركـز  2611وحتى اليوم، تمت المصـادقة علـى  1023

فقـط. كمـا أّن عــدد  %23مخططـا فقـط فــي الـبالد العربيـة، إي مـا نســبته  127وتـل أبيـب ومـن بينهــا 
أْي ما نسـبته نحـو  مخططا فقط، 267المخططات الهيكلية للبناء في البلدات العربية لنفس الفترة هو 

فقــط مــن مجمــل المخططــات الهيكليــة فــي الــبالد لــنفس الفتــرة. يبــرز فــي التقريــر أيًضــا انــه مــن  20%
 6مخططا هيكليا تمت المصادقة عليها لنفس الفترة في لواء حيفـا، تمـت المصـادقة علـى  214أصل 

 مخططات فقط في البلدات العربية ومنها مخططين اثنين فقط للبناء.
مخططات هيكلية تمت المصادقة عليها لنفس الفترة في لواء المركز،  304ه من انه من أصل كما ان

 مخططا فقط للبناء. 24مخططا فقط في البلدات العربية ومنها مخططين  11تمت المصادقة على 
وفي يخص لواء القدس، والذي يشمل القدس الشرقية التي تعتبر أرًضا محتلـة حسـب القـانون الـدولي، 

مخططـا فقـط  92ومـن بينهـا  173عدد المخططات التي تمت المصادقة عليهـا لـنفس الفتـرة هـو  فإنّ 
في األحياء الفلسطينية والتي قدمها السكان الفلسطينيون على نفتهم الخاصـة مـن اجـل تـرخيص مبـان 

رخصة بناء  14،011قائمة مهددة بالهدم أْو مبان جديدة.  كما كشف المحامي ناصر أّنه من أصل 
رخصة بناء في البلدات العربية  1،101، لم تصدر سوى 1023رت حتى شهر أيلول )سبتمبر( صد

 تقريبا من مجمل رخص البناء في البالد. %9أْي ما نسبته 
كما يوضح التقرير أّن هناك مجموعة من البلدات العربية التي لم يصدر بها أي رخصة بناء في عام 

ك انخفاضـا ملحوظـا فـي عـدد رخـص البنـاء التـي صـدرت . وأشار المحامي ناصر إلى أن هنـا1023
 37تقريبا أْي انخفاض بمعدل  %43، بنسبة 1021مقارنة بعام  1023في البلدات العربية في عام 

رخصة بناء تقريبا في كل بلدة عربية. وشرح المحامي ناصر أهمية التقرير بقوله: ذكـرى يـوم األرض 
ــتفحص وضــع المــ واطنين العــرب فــي الــبالد. مــن هــذا المنطلــق قمــت فــي نظــري هــي أيضــا مناســبة ل

بإعــداد تقريــر مــوجز عــن معطيــات التخطــيط والتــرخيص فــي البلــدات العربيــة منــذ ذكــرى يــوم األرض 
 وحتى ذكرى يوم األرض لهذا العام. 1023لعام 

 6/8/5108رأي اليوم، لندن، 
 
 لدعم االنقالب في مصر والواليات المتحدة"إسرائيل" تضغط على االتحاد األوروبي : يديعوت .32

ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت أن اإلعالم الصهيوني في مصر ضرب نطاقًا من التعتيم والتعمية 
كما يسود الصحافة اإلسرائيلية تعتميا أيضا بموقف إسرائيل  وبشكل متعمد،على المتلقي المصري 

ريحات هنا وهناك الرسمي من االنقالب العسكري في مصر اللهم إال في بعض مقاالت أو تص
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تكشف عن الدعم الصهيوني الال محدود لالنقالب بل وتسخير سفاراتها في دول االتحاد األوربي 
وأمريكا للضغط على هذه الدول التخاذ خطوات أكثر مرونة تجاه حكومة االنقالب في مصر والتي 

 تضعها تصرفاتها القمعية العنيفة في مأزق حقيقي مع شعوبها.
ألفضل في ظل هذه الحالة من التضليل اإلعالمي الذي يمارس في الصحافة وربما كان من ا

واإلعالم المصريين التعرف على مواقف وآراء المواطن الصهيوني نفسه والتي يمكن بسهولة العثور 
عليها على مواقع الصحف العبرية, وهي من األمور التي تسهم إلى حد كبير في توثيق الرأي العام 

العسكري وتجاه اإلخوان المسلمين وتزيل أي لبس في وعي المواطن  النقالباالصهيوني تجاه 
المصري, فالمواطن اإلسرائيلي يحتفي بشكل كبير بوزير الدفاع المصري السابق )عبد الفتاح 
السيسي( ويعتبره بطاًل قوميًا وقد ال أبالغ حين أذكر أن عبارات الثناء والمدح التي قد يوجهها له 

وني ال تختلف كثيرًا عما تردده وسائل اإلعالم المصرية اللهم إال في أن األول يقولها المواطن الصهي
بالعبرية, وهذه عينة عشوائية من آراء الصهاينة في مجزرة فض رابعة ثم في مجزرة رمسيس التي 

أغسطس  24تلتها بعد ذلك بيومين مأخوذة من تعليقاتهم على التقرير الصحفي الذي نشر بتاريخ 
في صحيفة يديعوت احرونوت والتي تعتبر واسعة االنتشار في الكيان المحتل وهي صحيفة  1023

تعبر عن التيار القومي الصهيوني السائد بين الصهاينة فمثال كتب أحد حسابات الفيس بوك والذي 
 أوباما يكشف وجهه الحقيقي في“سمي نفسه ) الشعب يريد قطع التيار الكهربائي عن غزة ( قائاًل : 

متى يفهم اليساريون مع من نتعامل ؟ مع :”بينما كتب معلق آخر يقول ” دعم اإلخوان المسلمين
المسلمين الذي يعتبر الدم والسيف خبزهم الشرعي وحياتهم .. افهموا واستيقظوا. وكتب ثالث في 

اريء آخر متحدثًا عن أعداد القتلى ق”  وصلنا؟إلى كم ”  والشماتة:تعليق بدى عليه طابع االستهتار 
” مبارك وحده هو من كان يعرف كيف يتعامل مع اإلخوان المخربين المسلمين ”  قائاًل:علق برأيه 

ال يوجد ما أقوله ”  قائاًل:بينما تشفى قاريء آخر وتمنى التوفيق لقوات الجيش والشرطة المصريين 
 ”سوى حظًا سعيدًا 

ألم يحن الوقت بعد الستعادة سيناء لدولة  ”وتنوعت اآلراء فتحدث معلق آخر في مسألة سيناء فكتب 
” فكتب يقول :  31أحد أكثر اآلراء وضوحًا عبر عنها صاحب التعليق رقم ”  ننتظر؟لماذا  إسرائيل،

علينا نحن والعالم أن ندعم ما يحدث في مصر ألننا نحارب اإلسالم المتطرف وهم يعلمون أنه إن 
إلى الضياع وسيعيدها المتطرفون مائة عام إلى  لم يتوقف كل هذا اآلن وبالقوة, فستصل مصر

الوراء, وعلى العالم أن يخجل من نفسه لعدم دعمه للسيسي الرجل الشجاع والوحيد الذي حارب 
وبالقوة من أجل قضية عادلة للشعب المصري, حرية اإلنسان ليس لها ثمن حتى لو كان حياة إنسان 
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ين يشيعون اإلرهاب والذعر, اإلخوان المسلمون هم ومن األفضل أن يكون ثمنها دم المتطرفين الذ
 الشر األسود في كل هذا, مثل حزب هللا والقاعدة.

وعلى موقع منتدى روتر اإلخباري تداول صهاينة أنباء مجزرة رمسيس التي وقعت بعد مجزرة فض 
األشرار بقوة اضرب ” بل أن أحد المشاركين قال  كثيرًا،رابعة والنهضة بيومين ولم تختلف التعليقات 

يونيو قائلة  30إحدى المعلقات أبدت إعجابها بما حدث في “يا سيسي من أجل مستقبل سليم لمصر 
أيضًا عبر عن ابتهاجه بما يحدث  أحدهم” السلطة في مصر مدنية تؤيدها قوة الجيش  تعليقها:في 

 أخيرًا بدأنا في التخلص من هؤالء. قائاًل:في رمسيس 
8/8/5108، الشعب، مصر  

 
 النسـور: من يفرق بين أبناء الشعب الواحد كافر ويخدم الصهيونية العالمية  .33

اننـا  أكـدالنسـور  عبـد هللارئـيس الـوزراء الـدكتور بتـرا، أن  عن، 6/8/5108، الدستور، عّمانذكرت 
في االردن نعيش حالة متميزة في الوحدة الوطنية، مشددا على ان ال تناقض بين حبنا ووالئنـا لـالردن 

فلسطين في ذات الوقـت. وقـال رئـيس الـوزراء نحـن االردنيـين مهمـا كانـت اصـولنا ال يفرقنـا لـون وال ول
 دين وال عادة وال شكل وال منبت فنحن شعب واحد وامة وحضارة وثقافة واحدة.

في مقر نادي شباب الحسين مع اهالي  أمسجاء حديث رئيس الوزراء هذا خالل لقائه مساء 
 .نوفعاليات مخيم الحسي

صميم وهو فلسطيني ووطني ومخلص وال تناقض في ذلك  وأردنيهذا المكان طيب ووطني "وقال 
منبها من االستماع الى  "الن التناقض هو في انفصام الشخصية وليس في الشخصية السوية 

فمصلحتنا في الوحدة وان نكون "دعوات الفرقة. واكد رئيس الوزراء انه ليس لدينا مصلحة في الفرقة 
حماية هذا الوطن اوال من الفتنة  اننا نريدمؤكدا  "ا يدا واحدة نحمي هذه الثغرة من ثغور االسالم مع

 التي ال يوقظها اال صاحب مصلحة في اذكائها.
النسور دعا أمس األردنيين من أصول ، عن أ ف ب، أن 6/8/5108الخليج، الشارقة،وأضافت 

يفرق بين أبناء الشعب الواحد كافر ويخدم الصهيونية فلسطينية إلى الحذر من الفتن، واعتبر أن من 
العالمية. وقال النسور خالل لقائه وجهاء وأعيان وأهالي مخيم الحسين لالجئين الفلسطينيين في نادي 
شباب الحسين بوسط مدينة عّمان، انتبهوا من الفتن العاصفة التي تهدم البنيان وتحدث الحرائق وتيتّم 

وقال إن الفتنة  ذي يفّرق بين األردنيين إنما هو يخدم الصهيونية العالمية.وأوضح أن ال األطفال.
 سرطان كامل يوقظها صاحب المصلحة وأنتم تعرفون من هو صاحب المصلحة. 
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 " تحتفي بالكرامة ويوم األرضالنقابية"فلسطين األردن:  .34
ن النقابية، بالتعاون تحت شعار "أطفال األرض.. وجيل الكرامة"، أحيت لجنة فلسطي :الغد –عمان 

 مع ائتالف أبناء الشتات "عودة"، ذكرى معركة الكرامة ويوم األرض.
واشتمل الحفل، الذي أقيم في مجمع النقابات المهنية، على فقرات إنشادية وشعرية وتثقيفية أداها عدد 

 في الحرب ضد غطرسة المحتل من أطفال المدارس، تؤكد أهمية معركة الكرامة بإحداث تحول
اإلسرائيلي وحتمية انتصار الشعب الفلسطيني في نضاله التحرري ضد االحتالل واقامة دولته 

وقال رئيس اللجنة الدكتور مظفر الجالمدة، في  المستقلة على ترابه الوطني وضمان حق العودة.
انة كلمة خالل االفتتاح، "نلتقي اليوم بأطفال األرض وجيل الكرامة، الذي نترك فلسطين وقدسها أم

 بأعناقهم لنغرس فيهم فلسطين وكامل معالمها وحدودها".
 6/8/5108، الغد، عّمان

 
 صغر أسير أردني.. تعذيب وتأجيل المحاكمة للمرة العشرينأ .35

رغم مرور أكثر من عام على اعتقاله من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي، : غادة الشيخ -عمان 
ل بال محاكمة حتى اليوم، حيث تم تأجيل محاكمته ما يزال اصغر أسير أردني في سجون االحتال

عاما(، األسير األردني في سجون االحتالل،  27ويرزح الشاب محمد مهدي ) مرة. 10ألكثر من 
تحت ظروف اعتقال قاسية، وتعذيب متواصل وضغوط نفسية، وسط تعتيم واسع على قضيته من 

 قبل االحتالل، بحسب والد األسير مهدي سليمان.
 6/8/5108، عّمان الغد،

 
 العاهل المغربي يسلم جون كيري ملفا يضم الخروقات اإلسرائيلية في القدس .36

سلم العاهل المغربي الملك محمد السادس وزير الخارجية األمريكي جون كيري الذي : وام –الرباط 
هويتها يزور المغرب حاليا ملفا يضم الخروقات اإلسرائيلية في مدينة القدس والتي تهدف إلى طمس 

وقال الديوان الملكي المغربي في بيان إن ذلك جرى خالل مقابلة جرت  الدينية وطابعها المعماري.
بين الجانبين في القصر الملكي بمدينة الدار البيضاء اليوم أشاد كيري ب"الدور البناء والمساهمة 

لتوصل إلى تسوية عادلة الفعالة للملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس في الجهود الرامية ل
 الفلسطيني على أساس دولتين تعيشان جنبا إلى جنب". -ونهائية وشاملة للنزاع اإلسرائيلي 

 6/8/5108، البيان، دبي 
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 رفضا لهدم مطعمه "إسرائيل"تونسي يرفع علم  .37
 رفع مواطن تونسي علم إسرائيل فوق مطعمه احتجاجا على هدم السلطات المحلية أجزاء منه، :تونس

وذكر موقع "الشروق أونالين" اليوم السبت أن  مما أثار موجة غضب ضده انتهت أخيرا بإيقافه.
المواطن الذي يملك مطعما شهيرا في ناحية باردو قرب مقر المجلس التأسيسي بالعاصمة، رفع العلم 

وذكر  ة.أعلى المطعم بعد هدم موظفي البلدية مساحة من واجهته بسبب مخالفات لإلجراءات القانوني
الموقع أن العلم اإلسرائيلي ظل يرفرف حوالي عشر دقائق فوق المطعم الذي اشتهر باسم "عادل 
بلوس"، مما أثار غضب المواطنين وكادوا أن يشتبكوا مع صاحبه الذي واجه االعتقال عقب 

 الحادثة.
 6/8/5108، الغد، عّمان

 
 االتحاد األوروبي يجدد دعمه مساعي كيري السلمية .38

قدم وزراء خارجية االتحاد االوروبي امس دعمهم للجهود المكثفة التي يبذلها وزير : أ ف ب - اثينا
وقالت وزيرة الخارجية  االسرائيلية. -الخارجية االميركي جون كيري إلحياء عملية السالم الفلسطينية 

كما «. يريندعم جهود ك»االوروبية كاثرين آشتون في ختام اجتماع لوزراء الخارجية في اثينا: 
ال شك في ان بادرة كيري تمر بمرحلة »فالتر شتاينماير: -اضاف وزير الخارجية االلماني فرانك

المتشددين لدى الطرفين نجحوا في ما يبدو بفرض ما يريدون. يجب ان نحاول »، معتبرًا ان «حرجة
 «.تجنب ذلك

 6/8/5108، الحياة، لندن
 
 سطينيةندعم إنشاء الدولة الفل :"عكاظ"آشتون لـ .39
أكدت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي كاثرين آشتون، على أهمية التنسيق : عهود مكرم )بون( 

األوروبي العربي ال سيما مع المملكة، إلرساء السالم العادل والشامل في منطقة الشرق األوسط 
نشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.  وا 

ن بنود المبادرة العربية للسالم ما زالت قابلة للتطبيق لكي ، أ«عكاظ»وأشارت آشتون في حوار أجرته 
يعيش الجميع في أمن وسالم وتنتهي الصراعات في المنطقة، موضحة أن االتحاد األوروبي حريص 
على التنسيق مع لجنة المبادرة العربية للسالم في هذا التوقيت الذي تشهد فيه المنطقة تحركا دوليا 

 المباشرة.لتفعيل مفاوضات السالم 
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وأوضحت آشتون، أن القمة األوروبية أشادت بالبيان الختامي لقمة الكويت والذي أكد على ضرورة 
إنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، مشيرة إلى وجود تقارب في وجهات النظر العربية 

 األوروبية. 
 6/8/5108، عكاظ، جدة

 
 م ومحاوالت للبحث عن مخرجانتقادات أميركية ألداء كيري في عملية السال .41

تواصلت المساعي األميركية إلنقاذ عملية السالم المتعثرة، وأعلن مسؤولون : جويس كرم -واشنطن 
اإلسرائيلية أمس أن اجتماعًا ثالثيًا بحضور المبعوث األميركي  -قريبون من المفاوضات الفلسطينية 

 .مارتن انديك سيعقد اليوم
عن ارتفاع حدة انتقادات شخصيات « الحياة»ر أميركية موثوقة لـ في هذه األثناء، تحدثت مصاد

قريبة من الرئيس باراك أوباما ألداء وزير الخارجية جون كيري ووضعه اإلدارة األميركية في موقع 
وأكدت أن تخبط المفاوضات والوسيط األميركي، وعدم إمكان إتمام صفقة األسرى، وصواًل  محرج.

ن الجاسوس األميركي اإلسرائيلي في السجون األميركية جوناثان بوالرد من إلى طرح فكرة اإلفراج ع
دون الوصول إلى نتيجة، يضع اإلدارة في وضع محرج ويدفعها إلى محاولة البحث عن مخرج يحفظ 

 موقعها التفاوضي ويسهم في تنازل حقيقي في العملية.
اما، خصوصًا مستشارة األمن وأكدت أن االنتقادات ضد كيري ارتفعت في أوساط مستشاري أوب

القومي سوزان رايس، ألنه بالغ منذ البداية في التوقعات بإمكان التوصل إلى اتفاق إطار، وفي ما 
يمكن أن يقدمه األميركيون في العملية. وأشارت المصادر خصوصًا إلى قضية بوالرد الذي رفضت 

مفاوضات في مرحلة أكثر تقدمًا من إدارتان أميركيتان سابقتان اإلفراج عنه حتى عندما كانت ال
وأكدت أن البيت األبيض يتخوف من انعكاسات كل ذلك على أمور تتخطى عملية  الوقت الراهن.

السالم، وترتبط بموقع الواليات المتحدة، خصوصًا بعد أزمة أوكرانيا والتحدي المفتوح مع روسيا 
رة البحث عن مخرج يحتوي األزمة، وال ورئيسها فالديمير بوتين. وانطالقًا من ذلك، تحاول اإلدا

يكلف اإلدارة مزيدًا من رأس المال السياسي في عملية تفاوضية تبناها كيري بشكل شخصي منذ 
في غضون ذلك، واصل الوسيط األميركي اتصاالته مع كل من الفلسطينيين  اللحظة األولى.

عة الرابعة من األسرى في مقابل إطالق واإلسرائيليين، طارحًا حاًل وسطًا أميركيًا يقضي بإطالق الدف
طالق  أسير فلسطيني خالل المفاوضات بالتوافق بين إسرائيل والفلسطينيين، وتجميد  400بوالرد، وا 

 خطط البناء االستيطاني التي أقرت خالل المفاوضات في األشهر التسعة الماضية. 
 6/8/5108، الحياة، لندن
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 ابق ألوانه التفاؤل بتحول فلسطيني استراتيجي س .40

 نقوال ناصر
 –” سيكون في الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية“للرئيس الفلسطيني عباس ” االختبار الحاسم)“

 مسؤول رفيع في األمم المتحدة لرويترز(
( معاهدة 21وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس األسبوع الماضي طلبات انضمام فلسطين إلى )

وقيعه موجة متسرعة من التفاؤل الوطني بأنه خطا الخطوة األولى نحو تحول واتفاقية دولية، وأثار ت
 استراتيجي، لكن التدقيق في التفاصيل والشواهد المرافقة تشير إلى أن مثل هذا التفاؤل سابق ألونه.

إذ بالرغم من تهديدات دولة االحتالل الشخصية له والعقوبات التي فرضتها وتهدد بالمزيد منها، لم 
عباس طلب العضوية الكاملة في األمم المتحدة ووكاالتها، ولم يعلن التخلي عن استراتيجية  يعلن

التفاوض كطريق وحيدة إلنهاء االحتالل واالستقالل، وال أعلن االنسحاب من المفاوضات، وال من 
دت إلى الرهان على الرعاية األميركية لها، وال من جهود وزير الخارجية األميركي جون كيري التي قا

تسليم “استئناف المفاوضات مع دولة االحتالل اإلسرائيلي في تموز/يوليو الماضي، وال أعلن عن 
السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لحكومة دولة االحتالل كما هدد في أواخر كانون ” مفاتيح

اضي األول/ديسمبر الماضي في حال فشل المفاوضات وعدم توقف االستعمار االستيطاني ألر 
 الضفة الغربية المحتلة.

ومع أن االنقسام الوطني ناجم أساسا عن استراتيجية التفاوض، لم يعلن عباس أيضا عن تحول جاد 
باتجاه الوحدة الوطنية إلنهاء هذا االنقسام، بالرغم من اإلعالن مجددا عن إرسال وفد لم يتأكد إرساله 

ي حقيقي عن استراتيجية التفاوض يقتضي بعد إلى غزة لهذا الغرض، مع أن أي تحول استراتيج
التوجه فورا نحو إنهاء االنقسام كأولوية وطنية ملحة وعاجلة لمواجهة التحديات المتوقعة لمثل هذا 

 التحول المفترض بوحدة وطنية مستحقة منذ وقت طويل.
ية إن لقد هاتف كيري عباس بعد التوقيع، وأعلنت دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطين

تقديم الطلبات الموقعة ال يعني االنسحاب من المحادثات مع دولة االحتالل، واجتمع كبير 
المفاوضين صائب عريقات ومعه رئيس المخابرات ماجد فرج مع نظيريهما من دولة االحتالل تسيبي 

غلق ليفني واسحق مولخو بحضور الوسيط األميركي مارتن انديك، ما يعني أن قنوات االتصال لم ت
بين األطراف الثالثة وأن البحث عن طريقة لمواصلة التفاوض مستمر، في األقل حتى نهاية الشهور 

 التسعة المتفق عليها بينهم في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.
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، ”مصرون على الوصول إلى تسوية من خالل المفاوضات“وبعد التوقيع، أعلن عباس أنه وفريقه 
، وأن الواليات المتحدة ”مواصلة التفاوض حتى نهاية نيسان/ابريل”وعده بوأعلن كيري أن عباس 

من السابق ألوانه أن نستخلص أي “سوف تواصل جهودها لدفع المفاوضات إلى األمام، وانه 
 من خطوة عباس.” استنتاجات

أما حرص دولة االحتالل اإلسرائيلي على استمرار المفاوضات كهدف في حد ذاته فقد اتضح من 
بتزاز رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو للرئيس عباس بمساومته على قضية اإلفراج عن الدفعة الرابعة ا

 المتفق عليها من األسرى الفلسطينيين مقابل موافقة عباس على تمديد المفاوضات كشرط مسبق.
ة في كما أن لجوء عباس إلى جامعة الدول العربية لعقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجي

القاهرة األربعاء المقبل لبحث الوضع الناشئ عن رفض نتنياهو الوفاء بالتزاماته بموجب إتفاق 
اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين القدامى يؤكد عزمه االستمرار في الدوران في الحلقة المغلقة لمبادرة 

 ميركية لها.السالم العربية والجامعة المجمعة عليها التي ترعى المفاوضات والرعاية األ
وهناك التساؤل عن السبب في عدم الكشف رسميا عن قائمة المعاهدات واالتفاقيات الخمسة عشر 
التي وقع عباس على طلبات االنضمام إليها في وقت اإلعالن عن توقيعها، فقد سوقت إعالميا 

س قد التزم بطريقة غامضة توحي بأن ما وقع عليه هو طلبات انضمام إلى منظمات دولية كان الرئي
بعدم اإلقدام على طلب االنضمام إليها أو طلب عضوية وكاالت األمم المتحدة من جانب واحد حتى 

 نهاية الشهور التسعة المتفق عليها كسقف للمفاوضات المستأنفة.
والمعاهدات واالتفاقيات الخمسة عشر معتمدة في األمم المتحدة، لكن عدم الكشف عنها خلط بينها 

طلبات لعضوية تلك الوكاالت األممية والمنظمات الدولية، خلطا كان مقصودا كما يبدو وبين تقديم 
لالستهالك اإلعالمي الداخلي، غير أن مراجعة سريعة للقائمة كما نشرتها وسائل إعالم مختلفة تؤكد 
حرص عباس على عدم اإلخالل بالتزامه، وحرصه على إبقاء أبواب استئناف المفاوضات مفتوحة، 

ألقل لتجنب وقف التمويل األميركي للسلطة الذي سوف يتبعه بالتأكيد وقف التمويل من الجهات في ا
 المانحة األخرى كما جرى في السابق.

والقائمة على أهميتها ال تضم ميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية لكنها تضم اتفاقية الهاي لقوانين 
منع الفصل العنصري، والتمييز العنصري، واإلبادة الحرب البرية، واالتفاقيات الدولية الخاصة ب

الجماعية، ومكافحة الفساد، ومناهضة التعذيب، وحقوق ذوي اإلعاقة، والقضاء على التمييز ضد 
المرأة، وحقوق الطفل، واتفاقيات فينا الثالث للعالقات الدبلوماسية والعالقات القنصلية وقانون 

دنية والسياسية ومثيله للحقوق االقتصادية واالجتماعية المعاهدات، والعهد الدولي للحقوق الم
 والثقافية.
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وقالت ديانا بطو المستشارة القانونية السابقة لدائرة المفاوضات إن االنضمام إلى المعاهدات 
واالتفاقيات الخمسة عشر ال يمنح الفلسطينيين أدوات جديدة لمساءلة دولة االحتالل دوليا لكنه يلزم 

 ينية بالمعايير العالمية لحقوق اإلنسان في المناطق التي تديرها.السلطة الفلسط
لقد لخص تقرير لوكالة رويترز أهداف خطوة عباس وحدودها. فقد كانت خطوته محددة بعناية 

فعل رمزي لتعزيز موقفه الضعيف في أوساط ”ومصممة ك” لتجنب رد فعل أميركي انتقامي“
خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي قوله إن عباس  ، ونسبت الوكالة إلى وزير”الفلسطينيين

نسانية بدال من طلب العضوية  بتوقيعه طلبات االنضمام إلى اتفاقيات تتعامل مع حقوق اجتماعية وا 
 الكاملة في هيئات األمم المتحدة إنما استهدف تجنب فرض عقوبات أميركية.

بصراحة، أنا ال أتوقع على “ربعاء الماضي: واقتبست رويترز من المالكي قوله للمراسلين يوم األ
نحن لم نتحدث عن “، مضيفا: ”اإلطالق أية نتائج تأتي من الكونجرس األميركي بشأن هذه الخطوة

 ”.أن نصبح أعضاء في الوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة بحيث يفّعل الكونجرس قراره
لطة الفلسطينية في حال إقدامها على وكان الكونجرس األميركي قد أصدر قانونا بوقف تمويل الس

خطوات كهذه في األمم المتحدة أو في المحكمة الجنائية الدولية. وكانت الواليات المتحدة قد 
 1021عارضت اعتراف الجمعية العامة لألمم المتحدة بفلسطين دولة مراقبة غير عضو فيها عام 

لسابقة وامتنعت عن تمويل اليونسكو بعد وأحبطت محاولة مماثلة في مجلس األمن الدولي في السنة ا
 .1022قبولها فلسطين عضوا كامال فيها عام 

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة قد صرح للجزيرة نت في الثاني 
تكثيف الضغوط على الحكومة “من الشهر الجاري بأن القيادة الفلسطينية تهدف من توجهها هذا إلى 

غولف “وكان عميرة في اليوم ذاته قد قال لصحيفة ”. إلسرائيلية من أجل إعادة النظر في مواقفهاا
حقيقة أن الرئيس عباس لم يوقع الطلب الفلسطيني باالنضمام “الصادرة باللغة اإلنكليزية إن  "نيوز

ات السالم مع إلى المحكمة الجنائية الدولية هو دليل دامغ على أن عباس ينوي االستمرار في محادث
 ”.ال يغير أي شيء على األرض“، موضحا أن توقيع الطلبات الخمسة عشر ”اإلسرائيليين

وهنا ال يمكن تجنب السؤال عن سبب تأخر عباس في طلب االنضمام لهذه المعاهدات واالتفاقيات 
الما أن مباشرة بعد اعتراف الجمعية العامة لألمم المتحدة بفلسطين دولة مراقبة غير عضو فيها ط

 االنضمام إليها ال يخل بالتزاماته التفاوضية.
ويقول خبراء القانون الدولي إن االعتراف بفلسطين دولة مراقبة في األمم المتحدة يمنحها الحق في 
طلب العضوية في مؤسساتها ووكاالتها وكذلك في محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية 

لك إيداع طلب لدى كل منها يتم البت فيه حسب أنظمتها وال تصبح في الهاي، وتقتضي إجراءات ذ
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دولة ”عضوية الدولة مقدمة الطلب نافذة إال بعد مصادقة برلمانها أو الهيئة التشريعية فيها، و
اآلن لها رئيس لكن االنقسام الوطني يحول دون مصادقة المجلس التشريعي على توقيع أي ” فلسطين

 ى عضويتها.طلب يتقدم به للحصول عل
 وعلى كل حال هذا حق يحجم عباس عن ممارسته حتى اآلن.

لكنه حق إن قرر عباس ممارسته، خصوصا بطلب االنضمام لميثاق روما ثم محكمة الجنايات 
الدولية، فإن ذلك سوف يكون بالتأكيد مؤشرا ال لبس فيه إلى تحول فارق عن التزامه باستراتيجية 

أولى تمهد الطريق للتوافق الوطني على استراتيجية بديلة جامعة  التفاوض الراهنة، وخطوة جادة
تؤسس لوحدة وطنية ال غنى عنها لمواجهة التحديات المتوقعة التي سوف يستتبعها تحول استراتيجي 

 كهذا.
 غير أن كل الشواهد تشير إلى أن التسرع بالتفاؤل بحدوث ذلك ال يزال سابقا ألوانه.

، لكن الناطق ”الخطوة المتأخرة”حماس سامي أبو زهري التوقيع ب لقد وصف الناطق باسم حركة
أن تأتي متأخرا أفضل من أن ال “ألنه ” قرار جيد”باسم حكومتها في غزة ايهاب الغصين رحب به ك

، لكن رئيس وزراء الحكومة المقالة إسماعيل هنية لخص موقف الحركة والحكومة معا عندما ”تأتي
مستقبل للمفاوضات داعيا إلى منح األولوية لبناء استراتيجية وطنية أعلن عقب التوقيع أنه ال 

 فلسطينية جامعة.
االختبار الحاسم لعباس سيكون في الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية والوكالة الدولية للطاقة “إن 

ول من ، كما قال مسؤول رفيع في األمم المتحدة لرويترز في األ”الذرية. تلك هي المنظمات الهامة
 الشهر الجاري.

ويبدو أن دولة االحتالل اإلسرائيلي مصممة على أال تترك لعباس أي خيار آخر، فموعد هذا 
االختبار يقترب بسرعة وأصبح مسألة وقت فقط، ومسيرة اتفاقيات أوسلو قد توقفت منذ زمن، وغرف 

 المفاوضات لم تعد كافية إلنعاشها.
/ ابريل الجاري قال الباحث الفلسطيني هاني المصري إنه في مقال له نشر في األول من نيسان 

بعد توقيع اتفاق أوسلو لم يعد هناك مشروع وطني موحد، فهذا االتفاق قّسم الفلسطينيين وفصل ما “
بين وحدة القضية والشعب واألرض، ما أدى إلى تجزئة القضية إلى قضايا، والشعب يكاد أن يصبح 

إعادة تعريف المشروع الوطني، ”وطالب ب” ة عن بعضها البعضشعوًبا أو تجمعات بشرية منفصل
 ”.ألنه لم يعد واضًحا وال واحًدا وال جامًعا

 6/8/5108، رأي اليوم، لندن
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 شراكة إسرائيلية عربية لمواجهة أردوغان .42
 صالح النعامي

يب حدث ما كانت تحذر منه تل أبيب، وفاز طيب رجب أردوغان وحزبه، وذهبت رهانات قادة تل أب
على األزمة الداخلية التي عصفت بتركيا مؤخرًا أدراج الرياح. فقد حذرت محافل إسرائيلية رسمية من 
أن فوز حزب العدالة والتنمية في االنتخابات المحلية التركية سيسهم فقط في إضفاء تشدد على 

في التعاطي  مواقف أردوغان من إسرائيل. وحسب هذه المحافل فأن أردوغان يتجه لمزيد من التشدد
مع إسرائيل، مشيرة إلى أن أردوغان حرص فقط على تحطيم أسس العالقات السياسية واألمنية التي 

 . بأنقرةكانت تربط تل أبيب 
من ناحيته وصف الدبلوماسي اإلسرائيلي جابي ليفي، الذي التقى أردوغان عدة مرات له، وصفه 

يتنا وهذه الكراهية تزداد مع مرور الوقت". ويرى بأنه: "أصولي متطرف، عقيدته الدينية تدفعه لكراه
ليفي أن أردوغان استغل أحداث أسطول الحرية التي قتل خاللها الجيش اإلسرائيلي تسعة من نشطاء 

 السالم األتراك من أجل تبرير مواقفه العدائية من إسرائيل. 
حيث بشر اإلسرائيليين  وزير الحرب الصهيوني األسبق موشه ارنس توقع األسوأ بعد فوز أردوغان،

بأن الزعيم التركي " سيعود لهوايته المفضلة: استعراض عضالته علينا". شراكة مع العرب لمواجهة 
أردوغان فيما يتعلق بوزير الشؤون االستخبارية والعالقات الدولية يوفال شطاينتس فأن فوز أردوغان 

عتدال العربية. ومن الواضح أن ما صدر مع قوى اال االستراتيجيةيحتم على إسرائيل تعزيز الشراكة 
عن شطاينتس يعكس في الواقع ما بات يعرف في تل أبيب "المأزق المشترك" لكل من إسرائيل 
واألنظمة العربية، سيما في مصر واألردن والخليج، التي تناصب الحكومات ذات التوجه اإلسالمي 

ها للتنسيق والشراكة مع األنظمة العربية في العداء بكل قوة.. المنطق الذي يحكم "إسرائيل" في توجه
مواجهة أردوغان، يرتبط بعاملين أساسيين، وهما، أواًل: الرغبة في عدم التأثير سلبًا على البيئة 

للكيان الصهيوني، والتي تحسنت كثيرًا في أعقاب االنقالب الذي قاده السيسي في  االستراتيجية
متحدة ودورها الدولي واإلقليمي مما يزيد من األعباء على كل مصر. ثانيًا: تراجع مكانة الواليات ال

إسرائيل واألنظمة العربية. ومما عقد األمور أمام إسرائيل حقيقة أن تفجر أزمة القرم أسهم في تحسين 
 مكانة تركيا لدى الغرب وتحديدًا الواليات المتحدة. 

ك أردوغان هذه الحقيقة دفعه إلضفاء ن إدراإوكما يقول ع المستشرق اإلسرائيلي إليكساندر بالو ف
الذي يرأس قسم الدراسات الشرقية في جامعة "أرئيل"  تطرف على مواقفه من إسرائيل. وينوه بالو،

بالنسبة للغرب والواليات المتحدة  االستراتيجيةإلى أن أزمة القرم ضاعفت من أهمية ومكانة تركيا 
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كم بالدخول والخروج من البحر األسود جعلها على وجه الخصوص على اعتبار أن تركيا التي تتح
 الدولة الوحيدة التي بإمكانها التحكم في قدرة الروس على الوصول للبحر األبيض المتوسط. 

بالنسبة لحلف الناتو يضفي تشددًا  االستراتيجيةوأشار بالو إلى أن إدراك األتراك لتعاظم مكانتهم 
يرًا إلى أن اإلدارة األمريكية لم يعد بإمكانها إجبار على مواقفهم من المصالحة على إسرائيل، مش

أردوغان على تغيير سلوكه تجاه إسرائيل. تفويض لمواصلة النهج وفي ذات السياق، شدد حاييم 
أسيروفتيس المختص بالشؤون التركية أن تحقيق حزب العدالة والتنمية نجاحات كبيرة في االنتخابات 

ستجعل أردوغان يتباهى بأن الشعب التركي منحه تفويض لمواصلة المحلية، سيما في المدن الكبرى 
حكم تركيا، بنفس السياسات الخارجية التي تبناها أردوغان، سيما في مواجهة إسرائيل. وفي مقال 
نشره موقع "ذي بوست"، أوضح أسيروفتيس أن فوز أردوغان جعله يقدم دلياًل على أن الحملة التي 

نصار فتح هللا غولن كانت مجرد محاولة للمس بفرصه بالفوز في تعرض لها مؤخرًا على يد أ
 االنتخابات. 

في صحيفة "يسرائيل هيوم" أن االنتخابات البلدية  بسموت، المعلقوفي سياق متصل، اعتبر بوعاز 
لم يخسر أية  أردوغانمثلت "استفتاء شعبي" على حكم طيب رجب أردوغان، مشيرًا إلى أن حزب 

. واعتبر بسموت أن نتائج االنتخابات تدلل على أنه سيكون بوسع 1001ام انتخابات منذ الع
أردوغان التنافس بجدارة في االنتخابات الرئاسية التي ستنظم في أغسطس القادم. وأكد بسموت أن 
األتراك يذكرون ألردوغان حقيقة أنه المسؤول عن النمو االقتصادي الكبير الذي حققته تركيا بين 

، حيث فاقت معدالت النمو التركية معدالت النمو ألية دولة من دول 1021و 1001العامين 
". وأوضح بسموت أن أردوغان يحظى بدعم قطاع واسع من OECDمنظمة التعاون والتنمية "

الشعب التركي، سيما في أوساط الطبقات الضعيفة التي ترفض فصل الدين عن السياسة. وأشار 
وغان تكمن في حقيقة أن المعارضة العلمانية ضعيفة وال تملك بسموت إلى أن أهم مصادر قوة أرد

 برنامجًا يضاهي البرنامج الذي يطرحه حزب العدالة والتنمية.
 2/8/5108، موقع صالح النعامي
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 عريب الرنتاوي
يه جهوده إلنقاذ حين ُيلقي السيد جون كيري بالالئمة على الفلسطينيين واإلسرائيليين فيما آلت إل

الشخصية ومصداقية إدارته، فهو يعرف ” صدقيته“عملية السالم، فإنه بال شك، يقارف جريمة بحق 
تمام المعرفة، مثلنا وأكثر منا، أن إسرائيل هي من أطاح بجهوده، وان حكومة نتنياهو هي من بدأ 
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ئيل، هو من خرق ، وأن اليمين واليمين المتطرف في إسرا”الخطوات أحادية الجانب“سياسة 
التفاهمات المبرمة، وضرب عرض الحائط باالتفاق الذي بموجبه، بدأ كيري مشواره نحو 

 المفاوضات.
اتفاقية ومعاهدة دولية، في مصاف الخطوات  21أما أن يضع السيد كيري، القرار الفلسطيني بتوقيع 

تهويد الزاحفة، فهو إمعان في األحادية الجانب، وعلى قدم المساواة مع سياسات االستيطان والضم وال
على الغطرسة والعنجهية اإلسرائيليتين، فالفلسطينيون لم يفعلوا ذلك، إال بعد أن أعيتهم ” التغطية“

، واإلسرائيليون لم يستْبقوا وسيلة إال ولجأوا ”اتفاق اإلطار“الحيلة والوسيلة، للوصول بمهمة كيري إلى 
ق الزوايا ... وشتان بين فعل إسرائيلي ُمدّبر في ليل إليها، لخنق الفلسطينيين ووضعهم في أضي

ن ذهبت جهود كيري إلى الجحيم،  بيهم، هدفه قضم األرض والحقوق والقدس والمقدسات حتى وا 
فلسطيني متواضع ومدروس، على االنتهاكات اإلسرائيلية للمرجعيات واالتفاقات ” رد فعل“وبين 

 في عيون ال ترى سوى مصالح إسرائيل وتفوقها، ومن المبرمة ... ال يستوي التصرفان أبدًا، إال
 بعدها الطوفان.

ينسى كيري، أو باألحرى يتناسى، أنه فشل في إقناع نتنياهو بالقبول بأفكاره ... ينسى أن رئيسه، 
كل ما قاله في القاهرة عن االستيطان ” للحس“سيد البيت األبيض، رضخ أمام تعنت نتنياهو وعاد 

نسي أن كل جولة من جوالته في المنطقة، كانت ُتستَبق، بموجة جديدة من والمستوطنات ... 
المستوطنات ... نسي المماطلة اإلسرائيلية التي تّوجت برفض اإلفراج عن الدفعة الرابعة من األسرى 
والمعتقلين ... نسي أو تناسى، أن هذا القرار، فضاًل عن إعادة طرح عطاءات استيطانية واسعة في 

ارها، هو ما أطاح بمشروع اتفاق كان سيرى النور في آخر جوالت كيري ... ولكن مع القدس وجو 
ذلك، يخرج علينا الوزير وأركان اإلدارة بتصريحات، تضع الفلسطينيين واإلسرائيليين في سلة واحدة، 
تم وتقيم تماثاًل تعسفيًا، بين فعل ممنهج، استعماري، توسعي وعدواني، وبين رد فعل دفاعي، ينسجم أ

 االنسجام، مع االعتراف األممي بدولة فلسطين والشرعية الدولية.
، ال نقوى على ”المتوازنة“الكامن تحت عباءة التصريحات ” النفاق“لكننا ونحن نشعر بالضيق من 

مقاومة الرغبة الملحة للمقارنة بين اليوم واألمس، وأمس هنا يعود إلى زمن كامب ديفيد، حين 
يكية ضد الرئيس الراحل ياسر عرفات، وانحازت بالكامل للجنرال الغارق في اهتاجت اإلدارة األمر 

غّيه وتيهه: إيهود باراك ... يومها ُصّور رئيس الحكومة اإلسرائيلي كبطل للسالم وحمامة له، وبات 
، إلى أن أعادت إسرائيل احتالل الضفة الغربية من جديد، ”رجاًل ليس ذا صلة“ياسر عرفات 

 ة واغتالت ياسر عرفات.وحاصرت المقاطع
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الصورة اليوم مختلفة كثيرًا ... المزاج الدولي ليس في صالح إسرائيل ... لكن واشنطن ما زالت 
وجماعات المصالح المؤيدة إلسرائيل ... ما زالت سياسة ” اللوبي اليهودي“محكومة بضغوط 

وهيهات أن تجد مسؤواًل  واشنطن في الشرق األوسط، خاضعة لالبتزاز واإلمالءات اإلسرائيلية ...
أمريكيا يجرؤ على الكالم، أقله وهو في مواقع السلطة، فغالبًا ما تنفك عقدة لسان المسؤول األمريكي 

 ”.الحكمة بأثر رجعي“وهو يكتب األسطر األخيرة في سيرته الذاتية، حيث ال تنفع 
ياء بأسمائها ... لقد كانوا ونأسف أننا ال نسمع صوتًا عربيًا قويًا، يطلب إلى واشنطن تسمية األش

، ”تهديدها“في التجييش ضد التقارب األمريكي مع إيران، ولم يتوانوا عن نقد واشنطن وأحيانًا ” أسوداً “
 –نظام األسد ... لكنهم حين يتعلق األمر بالصراع العربي ” جرائم“إن هي أغمضت األعين عن 

يمارسون الضغط على الجانب الضعيف، بدل  اإلسرائيلي، يتحولون فجأة إلى حمائم وعقالء وحكماء،
التصدي لغطرسة الجانب القوي والمعتدي والمنحاز ... يلقون على القيادة الفلسطينية دروسًا ومواعظ 

، وهم الذي لم تأت سياساتهم سوى بالخراب العميم في المنطقة ”التبصر”و” العقالنية”و” الحكمة“في 
 العربية.

لعربية تستعد لتسيير الوفود إلى واشنطن لدفعها والضغط عليها، لمعاقبة نأسف أننا ال نرى الجامعة ا
المتسبب في اإلطاحة بمهمة جون كيري، وتوفير شبكة أمان للسلطة والمنظمة والشعب الفلسطيني، 
تساعده على مجابهة موجة الضغوط التي يستعد الكنيست والكونغرس لفرضها على الشعب 

ات الدوالرات التي تذهب لتدمير سوريا والعراق وليبيا، ال تضل طريقها الفلسطيني ... نأسف أن مليار 
إلى فلسطين، عّلها تساعد الصامدين على أرضهم في تعزيز صمودهم وتدعيم مقاومتهم لالحتالل 

 والعدوان واالستيطان.
لكن الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية المعاصرة، التي خبرت كل الظروف واألزمات، قادرة على 
الخروج من هذا النفق، واستئناف مسيرة الكفاح المديد والمرير، من أجل الحرية واالستقالل، وما 
نشهده من إرهاصات تنامي المقاومة الشعبية في الضفة والقطاع وداخل الخط األخضر، كفيل ببعث 

ن غدًا لناظره قريب.  نسمات األمل والتفاؤل، وا 
 6/7/5108، الدستور، عّمان
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 أحمد مصطفى علي
األدلة الوافية التي قدمها مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحقوق اإلنسان في األراضي 
الفلسطينية المحتلة، األمريكي ريتشارد فولك، في تقريره إلى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 
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اإلسرائيلي" ضد الفلسطينيين، تؤكد مدى المتحدة، عن االنتهاكات الشنيعة التي يرتكبها االحتالل "
اإلجرام الذي يمارس ضد الشعب األعزل إلى الحد الذي وصلت معه السياسة الصهيونية إلى أسوأ 

 المنهجي.درجات نظام الفصل العنصري والتطهير العرقي 
وضع أستاذ القانون الدولي في جامعة برنستون األمريكية، من خالل تجديد تنديده بالسياسة 

اإلسرائيلية" تجاه حقوق الشعب الفلسطيني المنهوبة في األراضي المحتلة، في تقريره الختامي قبيل "
انتهاء تفويضه، العدالة الدولية، أمام ضميرها، إن وجد فيها من بقايا ضمير حي، لتعطي رأيها في 

الضطهاد هذه القضية الواضحة في ظل نظام فصل عنصري يجسد أبشع أشكال االستعمار، وأنواع ا
المنظم والممنهج، من خالل سعيه لتحقيق وضمان أمن المستوطنين وتشجيع وتسهيل بناء وتوسيع 
المستوطنات غير الشرعية، وقضم األراضي الفلسطينية ونهبها، خاصة الزراعية منها، وسرقة المنازل 

مأوى، ومواصلة العائدة للفلسطينيين، فضاًل عن هدمها ورمي سكانها اآلمنين في الشوارع من دون 
 العقاب الجماعي على سكان قطاع غزة المحاصر، واالستخدام المفرط للقوة .

مما ال شك فيه أن الفصل العنصري يعتبر جريمة ضد اإلنسانية في األعراف والشرائع الدولية كافة، 
حدود لكن أين العدالة الدولية من هذا اإلجرام؟ خاصة أن االحتالل الصهيوني يحظى بدعم دولي ال 

ن أزعجتها مرة، بتصريح  له، ورعاية أعظم دولة في العالم، التي ال تستطيع حتى إغضاب ربيبتها، وا 
من هذا المسؤول أو ذاك، فهي تسارع إلى االعتذار قبل مرور ساعات على هذا اإلزعاج، هذا هو 

 فلكها.حال الدولة العظمى، فما بالك بالدول األخرى التي تدور في 
ائيل" سياسة التطهير العرقي، خاصة في القدس المحتلة، إلخراج الفلسطينيين من إن ممارسة "إسر 

هذه المدينة اإلسالمية المقدسة، يلقي شكوكًا حول قبول الحكومة الصهيونية بقيام دولة فلسطينية، 
تتمتع بمقومات وأسس البقاء، في ظل التأييد العالمي الواضح للكيان، وما تشهده عملية التسوية من 

آزق وعثرات يتفنن االحتالل في إيجادها من خالل تسريع وتكثيف عمليات التوسع االستيطاني، م
 ".وتمسكه النتزاع اعتراف فلسطيني بما يسمى "يهودية الدولة

إن سعي االحتالل لتغيير التركيبة الديموغرافية في القدس المحتلة من خالل تفريغها من سكانها 
منهم، واستبدالهم بالمستوطنين، عبر إصداره قوانين عنصرية  األصليين وترحيل عشرات اآلالف

تساند اليهود وتسحق الفلسطينيين، يزيد من محنة هذا االحتالل الجاثم على صدور المسلمين والعرب 
ويحرم أصحاب الحقوق الشرعيين من أبسط حقوقهم المتمثلة في  2944قبل الفلسطينيين منذ العام ،
 القدس.في دولة مستقلة على أرضهم الشرعية وعاصمتها حق تقرير المصير والعيش 

سياسة االحتالل المفرطة في عنصريتها، تجاه أصحاب األرض الحقيقيين الُعزل، تحتاج إلى وقفة 
جراء تقييم من محكمة العدل الدولية للوضع  سالمية ودولية، لردع ممارساتها الالإنسانية، وا  عربية وا 
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تخاذ خطوات شجاعة الستعادة الحقوق المسلوبة ألصحابها الشرعيين القانوني لالحتالل، تمهيدًا ال
كاملة غير منقوصة، ولضمان حماية حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني، وضمان سيادة القانون في 

 ظل االحتالل المستمر منذ أكثر من ستة عقود.
 6/8/5108، الخليج، الشارقة
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