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راـ اهلل – وكاالت :شدد الرئيس محمود عباس (ابو مازف) مجددا عمى ضرورة تجميد االستيطاف اإلسرائيمي
في الضفة الغربية والقدس الشرقية ،وذلؾ في مقابمة بثتيا القناة الثانية في التمفزيوف اإلسرائيمي مساء أمس.
وقاؿ عباس "إنني ال اضع شروطا مسبقة .عمى إسرائيؿ تنفيذ التزاماتيا ومنيا تجميد االستيطاف خالؿ فترة
المفاوضات .أنا التزـ بما يطمب بو كؿ العالـ مثؿ تجميد االستيطاف".
وفي رده عمى سؤاؿ نفى "وجود اي ممؼ ارادت اسرائيؿ انياء التفاوض عميو واف الفمسطينييف منعوا ذلؾ.
ىذا الكالـ غير صحيح".
وعف األوضاع في سوريا قاؿ عباس "انا فمسطيني ولست سوريا ،وىذا ىو موقفي كرئيس فمسطيف .نحف
نطالب بالحفاظ عمى وحدة سوريا ونرفض تقسيميا وندعو لوحدة شعبيا ونرفض التدخؿ في شؤونيا ،واف
الشعب السوري ىو مف يقرر مصيره وليس أحدا غيره".
اما عف حركة حماس فقاؿ "حماس معنا وىي ممتزمة بالمقاومة الشعبية واحيانا ال تستطيع ضبط بعض
التنظيمات في غزة وسيناء فيجري اطالؽ صواريخ لكف كيؼ يمكف اف تقولوا اننا اذا وقعنا اتفاؽ سالـ مع
عباس فاف حماس ستسيطر عمى الضفة وىي منظمة ارىابية؟ لماذا ال تقولوف اف اتفاقية سالـ ستقوي دعاة
السالـ ىنا".
وأوضح عباس "حتى في غزة ،معظـ الشعب الفمسطيني يريد السالـ لكف حكومتكـ اي الحكومة االسرائيمية
ال تريد االلتزاـ باتفاقيات السالـ وال تجميد االستيطاف ،وأنا أقوؿ لكـ أطمقوا سراح االسرى القدامى كي نعود
لمتفاوض والحديث".
وأجرت القناة الثانية المقاء مع عباس في مكتبو براـ اهلل ،واستمر المقاء لمدة  04دقيقة تقريبا ،اجراه المذيع
اإلسرائيمي المعروؼ داني كوشميرو وقاـ بطرح األسئمة بالمغة االنجميزية ورد الرئيس عمييا بالمغة العربية،
فيما قاـ التمفزيوف اإلسرائيمي ببثيا وىي مترجمة عمى الشاشة بالمغة العبرية.
وتناوؿ المقاء  0مفاصؿ ،سياسية وعربية وامنية ومفاوضات .وقد دارت األسئمة األولى في المقاء حوؿ اف
عباس يمنع ويعرقؿ المقاء مع رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو ،ودار جداؿ بيف الرئيس والمذيع
لدرجة اف المذيع سأؿ ابو مازف "ىؿ افيـ انؾ تقوؿ اف كوندالي از رايس كاذبة ؟" ،فرد عباس باصرار "أنا لـ
اقؿ انيا كاذبة لكنني أقوؿ اف ىذا الكالـ المنقوؿ غير صحيح".
تروج لو حكومة نتنياىو بشأف المفاوضات وتحدى أماـ الجميور االسرائيمي اف يكوف ىناؾ
ورفض عباس ما ّ
اي ممؼ ارادت اسرائيؿ انياء التفاوض عميو واف الفمسطينييف منعوا ذلؾ .ما اضطر المذيع لالستعانة
باقتباسات عف وزيرة الخارجية األميركية السابقة كوندالي از رايس لتعزيز موقؼ حكومة اسرائيؿ ،لكف الرئيس
رد بكؿ اصرار "ىذا الكالـ غير صحيح" ،ما صدـ المذيع وتساءؿ مرة أخرى "ىؿ كوندالي از رايس تكذب؟
والى سوريا طمب المذيع االسرائيمي مف الرئيس ابو مازف إدانة إراقة الدماء في سوريا وادانة بشار االسد ورد
الرئيس "وىؿ ترى انني رئيس سوريا .انا فمسطيني ولست سوريا ،وىذا ىو موقفي كرئيس فمسطيف ،نحف
نطالب بالحفاظ عمى وحدة سوريا ونرفض تقسيميا وندعو لوحدة شعبيا ونرفض التدخؿ في شؤونيا واف
الشعب السوري ىو مف يقرر مصيره وليس أحد غيره".
ثـ الى حماس حيث كاف السؤاؿ "اف حماس تطمؽ الصواريخ وىي منظمة إرىابية وستسيطر عمى الضفة
الغربية اذا وقعت إسرائيؿ مصالحة مع الرئيس ،فقاؿ الرئيس "ىؿ تريدني اف أدافع عف حماس؟! حسنا،
حماس معنا وىي ممتزمة بالمقاومة الشعبية واحيانا ال تستطيع ضبط بعض التنظيمات في غزة وسيناء
فيجري اطالؽ صواريخ وىذه الحجة مف اسرائيؿ غير عاقمة ،كيؼ يمكف اف تقولوا اننا اذا وقعنا اتفاؽ سالـ
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مع عباس فاف حماس ستسيطر عمى الضفة وىي منظمة ارىابية؟ لماذا ال تقولوف اف اتفاقية سالـ ستقوي
دعاة السالـ ىنا".
وسألو المذيع "وحتى في غزة يريدوف السالـ؟" ،فقاؿ الرئيس "طبعا وحتى في غزة ،معظـ الشعب الفمسطيني
يريد السالـ لكف حكومتكـ ال تريد االلتزاـ باتفاقيات السالـ وال تجميد االستيطاف ،وأنا اقوؿ لكـ أطمقوا سراح
االسرى القدامى كي نعود لمتفاوض والحديث".
ومف باب المفاجأة أخرج المذيع اإلسرائيمي صورة لمرئيس مع االسيرة المحررة آمنة منى حيف قابميا في تركيا
وعرضيا عمى الشاشة وقاؿ لو بميجة اتياـ "انت قابمت امنة منى وىي مخربة قتمت طفال ييوديا".
لكف إجابة الرئيس كانت شامخة وقوية فأمسؾ بالصورة وقاؿ لو "اف آمنة منى مواطنة فمسطينية وىي مف
حركة فتح وقامت بمقاومة االحتالؿ وعفت اسرائيؿ عنيا بعد معاقبتيا عميو وىي لـ تنتو كإنسانة وكفتاة
فمسطينية وكبشر وعمي رعايتيا .فيؿ تعفوف انتـ عنيا وانا ممنوع مف مقابمتيا؟".
وأكد الرئيس اف ىناؾ الكثير مف اإلسرائيمييف الذيف ارتكبوا جرائـ بحؽ اعز أصدقائو مشي ار الى اف السالـ
يعني نسياف الماضي ومحاولة تحقيؽ السالـ.
وفي النسخة االصمية لمقاء قاؿ ابو مازف اف بابو مفتوح الي مواطف فمسطيني وانو زار ويزور الناس وذىب
الى الدىيشة والى قرى راـ اهلل وشارؾ الناس أفراحيـ ويشاركيـ ىموميـ.
وجاء "نعـ قابمتيا وسأقابميا ،فيذه فتاة فمسطينية ومف حركة فتح نف ّذت عممية ضدكـ وانتـ عفوتـ عنيا في
صفقة شاليط  ،فكيؼ تريدونني أال اقابميا  .نعـ بالتأكيد انا سأقابميا واقابؿ كؿ اسير محرر فانا رئيس
لمشعب الفمسطيني وىؤالء فمسطينيوف" .
وعمى ما يبدو اف اجابة الرئيس لـ تعجب المذيع الذي قاؿ  :ولكنيا قتمت طفال ؟ فأجاب الرئيس عباس "في
الحرب تقع أمور فظيعة وانتـ لديكـ قادة قتموا مف الشعب الفمسطيني وقتموا أعز أصدقائي وىا انتـ ترسمونيـ
ليجمسوا معي ويفاوضونني؟ فكيؼ ترى األمر؟".
وتعقيبا عمى ىذه المقابمة رد مكتب نتنياىو ردا قاسيا كتب عمى شاشة القناة الثانية بؿ انو رد يصؿ الى
درجة الوقاحة ،فقد قاؿ مكتب نتنياىو "إف الرئيس عباس ال يضيع فرصة في إضاعة الفرص وأنو ىو الذي
يعرقؿ المفاوضات والمقاءات مع القادة اإلسرائيمييف واف حكومة نتنياىو فعمت كؿ شيء مف أجؿ تخطي
العقبات والمقاء معو إال أنو رفض كؿ المحاوالت ودائما تذرع بأسباب لعدـ المقاء مع القادة اإلسرائيمييف
ورئيس الوزراء اإلسرائيمي مستعد لاللتقاء معو وفو ار إذا وافؽ عمى ذلؾ".
الحياة الجديدة ،رام اهلل2852/7/8 ،
 .2عباس يبحث مع وزير الخارجية الهولندي عممية السالم
باريس  -وفا :استقبؿ الرئيس محمود عباس ،امس ،بمقر إقامتو في باريس ،وزير الخارجية اليولندي يوري
روزنتاؿ .وبحث الرئيس مع روزنتاؿ ،تطورات األوضاع في منطقة الشرؽ األوسط ،وعممية السالـ المتعثرة
بسبب التعنت اإلسرائيمي.
وحضر االجتماع ،عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية صائب عريقات ،والناطؽ الرسمي
باسـ الرئاسة نبيؿ أبو ردينة ،ورئيس جياز المخابرات العامة المواء ماجد فرج ،ومستشار الرئيس لمشؤوف
الدبموماسية مجدي الخالدي ،وسفير فمسطيف لدى فرنسا ىايؿ الفاىوـ.
األيام ،رام اهلل2852/7/8 ،
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 .3فياض :إدراج بيت لحم عمى الئحة التراث العالمي الحدث األبرز منذ تأسيس السمطة
بيت لحـ – وفا :أكد رئيس الوزراء سالـ فياض أف وضع كنيسة الميد وطريؽ الحجيج في مدينة بيت لحـ
بمنظمة ‹اليونسكو›  ،يمثؿ الحدث األبرز عمى درب قياـ الدولة منذ تأسيس أوؿ سمطة وطنية عمى أرض
فمسطيف ،لما يحممو مف دالالت إزاء اإلقرار الدولي بحؽ الشعب الفمسطيني في السيادة عمى أرضو ،وبما
يميد لإلقرار الدولي بالسيادة الفمسطينية عمى كامؿ األرض الفمسطينية المحتمة منذ العاـ  ،7691وفي
مقدمتيا القدس ،درة التاج ،والعاصمة األبدية لمدولة المستقمة ،ورمز تطور وتعايش الحضارات والثقافات.
وقاؿ ،في كممتو ،مساء أمس ،في افتتاح احتفالية وضع مدينة بيت لحـ عمى الئحة التراث العالمي ،في
ساحة الميد بمدينة بيت لحـ" ،إف ىذا القرار يمثؿ إق ار اًر دولياً بأحقية شعبنا وجدارتو في حماية وصوف ىذا
اإلرث اإلنساني الذي تمثمو بيت لحـ وجوىرتيا كنيسة الميد".
وشدد عمى أف وضع مدينة بيت لحـ عمى قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو ،يرقى في معانيو
المي مة ،مف حيث مكانتو في مسيرة نضاؿ الشعب الفمسطيني لنيؿ حريتو واستقاللو وتكريس حقو في تقرير
مصيره وتحصيؿ كافة حقوقو ،ألف يكوف الحدث األبرز في إطار السعي إلنجاز مشروع الدولة ،منذ تأسيس
أوؿ سمطة وطنية لشعبنا عمى أرضو في عاـ .7660
وأشار إلى أنو يأتي تعبي اًر عف تنامي اإلدراؾ الدولي بضرورة استرداد الحقوؽ الوطنية الثقافية لشعبنا
الفمسطيني عمى أرضو وفي تاريخو ،وتكريساً لحقوؽ العضوية التامة لفمسطيف في منظمة اليونسكو ،والتوقيع
عمى االتفاقية الدولية لمحفاظ عمى التراث الثقافي والطبيعي العالمي لسنة .7611
األيام ،رام اهلل2852/7/8 ،
 .4مستشار هنية :المصالحة الفمسطينية تراوح مكانها
عماف – نادية سعد الديف :قاؿ مستشار رئيس الحكومة الفمسطينية المقالة في غزة يوسؼ رزقة إف
"المصالحة تراوح مكانيا ،وال وجود التصاالت بيف حركتي حماس وفتح حالياً لترتيب حوار قريب".
وأضاؼ إلى "الغد" مف األراضي المحتمة إف "تعميؽ عمؿ لجنة االنتخابات المركزية في قطاع غزة نتيجة
المالحظات السمبية الواردة مف بعض الفصائؿ عمى أدائيا ،أوجد شكوكاً في مدى توفر اإلرادة السياسية لدى
حركة فتح لتحقيؽ المصالحة وانياء االنقساـ".
وأوضح بأف "قرار الحكومة في القطاع بتعميؽ عمؿ المجنة جاء استجابة العتراضات حركة حماس وفصائؿ
أخرى عمى أدائيا في الضفة الغربية وغزة" ،مبيناً أف "إعادة النظر في القرار مرتبط بمراجعة المجنة لعمميا
واألخذ بالمالحظات".
ولفت إلى "قياـ المجنة باستبعاد لجاف تابعة لحماس مف عممية التسجيؿ لممراقبة عمى االنتخابات ،رغـ
أحقيتيا بذلؾ ،كما استبعدت الجمعيات والمؤسسات والمجاف المنتمية لمتيار اإلسالمي والتي تقدمت بطمب
المراقبة مف عممية التسجيؿ ،ألسباب واىية".
وأشار إلى "شكاوى وردت مف الضفة الغربية بعدـ استطاعة أبناء حماس مف التسجيؿ بحرية في عممية
المراقبة عمى االنتخابات ،كما كاف لحماس في غزة مالحظات عمى عمؿ المجنة منذ يوميا األوؿ" .وانتقد
"المعايير الحزبية لمجنة في مسألة المشاركة ،رغـ أنيا تشكمت بتوافؽ وطني ،بما يتطمب احتكاـ التسجيؿ
لمعايير وطنية ،وليست حزبية ،بمشاركة كافة المؤسسات والمجاف التي ترغب بذلؾ" ،الفتاً إلى أف "قرار
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التعميؽ سيبقى سارياً إلى حيف إتماـ إجراء المشاكؿ الفنية بيف الطرفيف".وتزامف ذلؾ ،بحسب رزقة ،مع
تصريحات أخيرة لمسمطة وفتح بأسبقية تحديد موعد إجراء االنتخابات قبؿ تشكيؿ الحكومة ،رغـ أف األصؿ
ىو العكس حيث أف الحكومة ال بد مف تشكيميا أوالً لكونيا المعنية باإلشراؼ عمى االنتخابات" .وأضاؼ بأف
"االعتقاالت مستمرة في الضفة الغربية ،بما ال يوحي لمشعب الفمسطيني بحدوث أي تغيير في الخطوات
نحو المصالحة".
الغد ،عمان2852/7/8 ،
 .5أبو ردينة :جهود استئناف المفاوضات وصمت طريق مسدود
الفرنسية :أعمف الناطؽ الرسمي باسـ رئاسة السمطة نبيؿ أبو ردينة فشؿ الجيود األمريكية ،اليادفة إلى
استئناؼ المفاوضات المباشرة مع الجانب اإلسرائيمي ،مف أجؿ التوصؿ إلى تسوية نيائية في غضوف عاـ.
وقاؿ أبو ردينة ،في تصريح صحفي" :حتى ىذه المحظة لدينا شكوؾ حوؿ جدية الموقؼ اإلسرائيمي ،واإلدارة
األمريكية وعدت باستمرار جيودىا ،لكف حتى ىذه المحظة الجيود وصمت إلى طريؽ مسدود ولـ يحصؿ أي
اختراؽ حقيقي ،لالستمرار في المفاوضات".
وأضاؼ" :إف القيادة الفمسطينية أكدت عمى أنو لف تكوف ىناؾ مفاوضات مع إسرائيؿ ما داـ االستيطاف
مستم اًر" ،مشي اًر إلى أف عباس "أبمغ المبعوث األمريكي لعممية السالـ ،بالموقؼ الفمسطيني ،والجانب
األمريكي غادر وىو يعمـ تماماً الموقؼ الفمسطيني".
وتابع" :إف الجانب األمريكي طمب استمرار التواصؿ مع الجانب اإلسرائيمي ،ونحف ليس لدينا مانع في ذلؾ،
ولكف إذا كانت إسرائيؿ جادة فعمييا أف توقؼ االستيطاف ،وأف تتخذ اإلجراءات الالزمة إلقناع الجانب
الفمسطيني والعربي بأنيا جادة في عممية سالـ جادة وعادلة".
وأشار إلى أف الجانب الفمسطيني سيعرض كؿ االتصاالت مع الجانب األمريكي والجيود الدولية عمى لجنة
المتابعة العربية وقمة سرت في ليبيا في الثامف مف الشير الجاري ،وستجري مشاورات مع الجانب العربي.
فمسطين أون الين2852/7/8 ،
 .6السمطة الفمسطينية ترحب بإعالن تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق حول االستيطان
لندف :رحبت السمطة الفمسطينية أمس باإلعالف عف تشكيؿ المجنة الدولية مستقمة ،وأفادت البعثة المراقبة
الدائمة لفمسطيف لدى األمـ المتحدة في جنيؼ والمنظمات الدولية في سويسرا ،في بياف صحافي ،بأف
الرئيس الحالي لمجمس حقوؽ اإلنساف السفيرة الو ار دوبو ،أعمنت في ختاـ أعماؿ الدورة العادية العشريف
لمجمس حقوؽ اإلنساف في جنيؼ عف االنتياء مف إجراءات تشكيؿ المجنة الدولية المستقمة لتقصي الحقائؽ
في آثار االستيطاف عمى الحقوؽ المدنية والسياسية واالقتصادية والثقافية لشعبنا في األرض الفمسطينية
المحتمة بما فييا القدس الشرقية.
ورحب مجدي الخالدي مستشار الشؤوف الدبموماسية لمرئيس الفمسطيني محمود عباس الموجود في باريس،
باإلعالف .وقاؿ لإلذاعة الفمسطينية الرسمية« :نرحب بتشكيؿ لجنة التحقيؽ ونعتبر ىذه الخطوة فضيحة
كبيرة إلسرائيؿ عمى الصعيد الدولي لما لتقريرىا المرتقب بشأف االستيطاف مف أىمية قانونية كبيرة".
الشرق األوسط ،لندن2852/7/8 ،
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 .7عشراوي تنفي مناقشة قطع الرواتب عن موظفي قطاع غزة
راـ اهلل – الحياة :نفت عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حناف عشراوي ،ما ذكر عف أف احد اعضاء
المجنة التنفيذية طالب ،خالؿ اجتماع مع الرئيس محمود عباس ،بقطع رواتب موظفي قطاع غزة.
وقالت لوكالة "معا"« :لـ يصدر أي تصريح مف االعضاء الرسمييف في المجنة التنفيذية بخصوص قطع
رواتب موظفي قطاع غزة» ،مؤكدة انو لـ تجر حتى مناقشة رواتب موظفي القطاع ،انما كاف ىناؾ نقاش
عاـ حوؿ الوضع المالي لمسمطة الفمسطينية وكيفية الحصوؿ عمى االستحقاقات المادية.
وعف قرار «حماس» وقؼ عمؿ لجنة االنتخابات في غزة ،قالت عشراوي« :اف ىذا القرار مؤسؼ ،وليس
ىناؾ أي سبب لتعطيؿ المصالحة او تأجيؿ عمؿ لجنة االنتخابات في غزة" ،مناشدة الحركة بالعدوؿ عف
القرار.
وقالت" :إف حركة حماس تنظيـ فمسطيني ويجب اف يكوف والؤىا فمسطينياً وييميا مصمحة الشعب
الفمسطيني ،مضيفة اف البوصمة دائماً لكؿ الحركات والفصائؿ الفمسطينية يجب اف تكوف لممصمحة
الفمسطينية وليس لجيات او اجندات خارجية ،مؤكدة عمى اف المصمحة الفمسطينية تقتضي اتماـ المصالحة
واجراء انتخابات نزيية.
الحياة ،لندن2852/7/8 ،
 .8سهى عرفات ترفض تسييس التحقيق بوفاته
راـ اهلل :رفضت سيى عرفات أرممة الرئيس الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات التقارير التي تحدثت عف وجود
أىداؼ سياسية مف التحقيؽ الذي بثتو قناة "الجزيرة" القطرية الفضائية وكشفت فيو أف عرفات تعرض لتسميـ
إشعاعي بواسطة مادة البولونيوـ.
وذكرت عرفات في مقابمة مع وكالة أنباء "شينخوا" أجريت عبر الياتؼ ،أنيا وافقت عمى طمب الجزيرة
المتكرر لتجري "تحقيقا صحفيا استقصائيا" نوعيا لتوضيح وكشؼ حقيقة استشياد" ياسر عرفات حيث قدمت
ليـ األغراض الشخصية لياسر عرفات إلخضاعيا لمفحص تحت مسؤولية القناة وتعيد القناة بأف ينظر في
ىذا الممؼ عمماء وأطباء متخصصوف.
واعتبرت عرفات ،أف الجزيرة قامت بميمة صحفية ،وأف توقيت نشر الفيمـ جاء بعد ظيور النتائج الطبية
بعد عاـ كامؿ مف الفحوصات ،مف قبؿ عمماء سويسرييف.
وأعربت عف رفضيا لألقاويؿ والتشكيكات التي تحدثت عف أف ىناؾ أىدافا سياسية خمؼ ىذا التحقيؽ
يستيدؼ السمطة الفمسطينية ،مشيرة الى أف دورىا كاف مقتص ار فقط عمى "كونيا زوجة الزعيـ ياسر عرفات
ويجب موافقة زوجتو مف أجؿ إجراء الفحوصات حسب القوانيف األوروبية" ،مشددة عمى أنيا "لف تكوف جزءا
مف أي خالفات مع أحد".
الغد ،عمان2852/7/8 ،
 .9قاضي قضاة فمسطين :جثة عرفات كانت تنزف
راـ اهلل :أدلى قاضي قضاة فمسطيف الشيخ تيسير التميمي بشيادتو في قضية مالبسات وفاة الرئيس
الفمسطي ني ياسر عرفات ،وذلؾ عمى خمفية التحقيؽ الذي أجرتو الجزيرة وأثبت وجود إشعاعات سامة في
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مالبس عرفات قبيؿ وفاتو .وقاؿ التميمي إنو أشرؼ عمى تغسيؿ جثة عرفات ،وذكر أف الدـ كاف ينزؼ ولـ
يتوقؼ مف أجزاء في جسده خاصة الوجو ،مع وجود بقع حمر وزرقاء في اليديف والساقيف والفخذيف.
وأضاؼ "اضطررت ألطمب الالصؽ الطبي ألضعو عمى مكاف النزؼ ،حتى أتمكف مف إكماؿ الغسؿ".
وقاؿ أيضا إنو سأؿ أحد األطباء عف سبب النزيؼ بعد الوفاة ،فأوضح أف السبب قد يرجع إلى بعض
السموـ التي تذىب خاصية التجمط في الدـ ،،وتسبب التميع الذي يؤدي لخروج الدـ بغزارة كالعرؽ مف
الجمد .وختـ قائال "بناء عمى ذلؾ قمت في البداية إف عرفات قتؿ بالسـ".
الغد ،عمان2852/7/8 ،
" .58التوافق" يحرم  7ماليين الجئ فمسطيني من المشاركة في انتخابات "المجمس الوطني"
عماف  -نادية سعد الديف :يحرـ األخذ بصيغة "التوافؽ" وليس االنتخاب مخرجاً "لمظرفية" ،بيف 1 – 9
مالييف الجئ فمسطيني خارج األراضي المحتمة ،غالبيتيـ في األردف ،مف المشاركة الفعمية في انتخابات
المجمس الوطني الفمسطيني.
وتميؿ أصوات داخؿ القوى والفصائؿ الفمسطينية ،نحو اختيار أعضاء المجمس الوطني الجديد في دوؿ
عربية بالتوافؽ ،لتعذر إجراء االنتخابات فييا ،وذلؾ عند إعالف بدئيا ،مقابؿ آخريف يؤيدوف إنجازىا خارج
الوطف المحتؿ ،باستثناء األردف.
وتستثني صيغة "التوافؽ" مف الساحة االنتخابية كال مف :األردف ،وفؽ إجماع فمسطيني سابؽ ،وسورية
ولبناف ومصر ،بسبب الظروؼ القائمة فييا ،ودوؿ الخميج العربي لحساسية المسألة لدييا.
ويستبعد ىذا التوجو ،إذا تـ اعتماده ،عف المشاركة االنتخابية الفعمية "حوالي  1 – 9مالييف الجئ فمسطيني
في تمؾ الدوؿ ،منيـ  5مالييف مسجميف لدى وكالة الغوث الدولية (األونروا) و 1مميوف و 044ألؼ غير
مسجميف ،غالبيتيـ العظمى في األردف" ،بحسب عضو المجمس الوطني سمماف أبو ستة.
ويوجد في األردف  1مميوف الجئ فمسطيني مسجموف لدى "األونروا" ،وقرابة  054ألفا غير مسجميف ،يحمؿ
غالبيتيـ الجنسية األردنية ،مقابؿ حوالي مميوف فمسطيني مقيميف في المممكة بال رقـ وطني .واذا كاف معيار
المشاركة حقا لألخيريف ،فإف الجدؿ يدور حوؿ األردنييف مف أصوؿ فمسطينية ،وذلؾ مف منظور سياسي
وليس قانونياً.
بينما سيتـ االكتفاء "بمشاركة  % 71 – % 9مف الفمسطينييف المقيميف في أوروبا وأميركا ،بما ال يتجاوز
عددىـ نحو نصؼ مميوف فمسطيني ،إضافة إلى  % 71في قطاع غزة و % 71في الضفة الغربية ،مف
حد قوؿ أبو ستة.
إجمالي  77مميوف فمسطيني في العالـ" ،عمى ّ
وأكد ،في حديثو إلى "الغد" أثناء وجوده بعماف" ،أىمية ايجاد مجمس وطني يمثؿ الفمسطينييف في الوطف
المحتؿ والشتات" ،معتب اًر أف "مساحة المشاركة األكبر ،تعود إلى فمسطيني الخارج الذيف يمثموف  % 14مف
مجموع الشعب الفمسطيني".
وقدر "إمكانية إجراء االنتخابات في كؿ مكاف" ،مشدداً عمى أف "الفمسطينييف خارج الوطف المحتؿ ولجاف
ّ
حؽ العودة المنتشرة في فضاءات مختمفة مف العالـ ،لف يعترفوا بشرعية االنتخابات إذا جرت بعيداً عف
مشاركتيـ الفعمية فييا".
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ويجد ىذا الرأي أنصاره داخؿ المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية المكمفة بمخاطبة الدوؿ العربية،
لمعرفة مدى إمكانية إجراء االنتخابات فييا ،وذلؾ بانتظار البت في مشروع القانوف عند انتياء المجنة
القانونية التابعة لممجمس منو.
إال أف مسألة المشاركة لـ تحسـ حتى اآلف ،بحيث "ما تزاؿ تقع ضمف دائرة الجدؿ والنقاش بيف القوى
والفصائؿ ،ومتروؾ لمظروؼ التي تقدرىا" ،بحسب عضو المكتب السياسي لمجبية العربية الفمسطينية عمراف
الخطيب.
وقاؿ الى "الغد" إف "ىناؾ موقفاً فمسطينياً مجمعا عميو مف مختمؼ القوى والفصائؿ بعدـ إجراء االنتخابات
في األردف ،بحيث يتـ اختيار أعضاء المجمس الوطني (عددىـ الحالي يقارب  95عضواً) بالتوافؽ".
وفيما يتعمؽ بالدوؿ العربية األخرى ،ال سيما مصر ولبناف وسورية ،فإف "األمر متروؾ لمجنة التنفيذية
مقد اًر "إمكانية إتماميا رغـ
المخولة بإجراء االتصاالت معيا ،لمعرفة مدى إمكانية إجراء االنتخابات فييا"ّ ،
الظروؼ القائمة فييا".
الغد ،عمان2852/7/8 ،
 .55غزة :وفاة النائب في المجمس التشريعي جمال سكيك
غزة :توفي بعد ظير اليوـ السبت ( ،)1|1النائب جماؿ سكيؾ عضو المجمس التشريعي عف حركة المقاومة
االسالمية "حماس" وذلؾ اثر جمطة دماغية.
ونعت كتمة "التغير واإلصالح" التابعة البرلمانية التابعة لػ "حماس" ،والمجمس التشريعي الفمسطيني النائب
سكيؾ ( 99عاما) ،ودعت لممشاركة في تشعيو بعد صالة عصر اليوـ مف المسجد العمري "الكبير".
وكاف سكيؾ وىو عضو لجنة القدس ،واآلمف والداخمية والحكـ المحمي في المجمس التشريعي ادخؿ قبؿ
يوميف مشفى الشفاء بغزة وذلؾ بعد اصابتو بجمطة دماغية حيث فارؽ الحياة بعد ظير اليوـ .وفاز بعضوية
المجمس التشريعي عف قائمة حركة "حماس" في االنتخابات البرلمانية التي اجريت عاـ .1449
قدس برس2852/7/7 ،

 .52لجنة التحقيق في أحداث رام اهلل تبدأ اجتماعاتها
راـ اهلل – "األياـ" :أعمنت لجنة التحقيؽ بخصوص أحداث راـ اهلل األخيرة ،والتي شكمت بناء عمى قرار مف
الرئيس محمود عباس ،عف شروعيا في عقد اجتماعاتيا لتوثيؽ ورصد ما تعرض إليو المشاركوف في
المسيرتيف ،المتيف نظمتا في األوؿ والثاني مف الشير الحالي.
وأكدت المجنة أىمية التمسؾ بالقانوف الذي ال بد مف االستناد إليو في حؿ أية إشكاليات ،والتشبث بصوف
الحريات العامة وحرية التعبير عف الرأي ،واحتراـ وجية النظر المعارضة ،مضيفة "إف تناقضنا الرئيسي ىو
مع االحتالؿ ،األمر الذي يتطمب تغميب كافة التناقضات الثانوية أماـ التناقض الرئيسي ،والتمسؾ بالحفاظ
عمى وحدتنا الوطنية التي تشكؿ صماـ أماف لحماية مشروعنا الوطني".
األيام ،رام اهلل2852/7/8 ،
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شهر في سجونها
 .53مخابرات الخميل تفرج عن معتقل سياسي قضى ً 55ا
الخميؿ :أفرج جياز المخابرات في مدينة الخميؿ (جنوب الضفة الغربية) ،صباح السبت ( ،)1|1عف أوؿ
معتقؿ سياسي ضمف االتفاؽ الذي أبرـ مع المعتقميف المضربيف عف الطعاـ ،والقاضي باإلفراج عف اثنيف
وعشريف معتقالً في غضوف عشرة أياـ.
وقالت حركة "حماس" في بياف ليا تمقت "قدس برس" نسخة عنو أف جياز المخابرات أفرج عف محمد
عاطؼ شاللدة مف بمدة سعير ،وىو معتقؿ منذ  75شي اًر في سجف مخابرات الخميؿ ،وكاف ضمف عشرة
معتقميف أعمنوا إضرابيـ عف الطعاـ في سجوف السمطة احتجاجا عمى استمرار اعتقاليـ.
في غضوف ذلؾ؛ أكدت لجنة أىالي المعتقميف السياسييف عمى استمرار االعتصاـ المفتوح المقاـ في منطقة
الحرس بالخميؿ ،حتى يفرج عف جميع المعتقميف الذيف شمميـ االتفاؽ.
قدس برس2852/7/7 ،
 .54أبو زهري :عمى السمطة إنهاء ممف االعتقال السياسي لألبد
غػزة :طالبػػت حركػػة حمػػاس السػػمطة الفمسػػطينية فػػي الضػػفة الغربيػػة المحتمػػة بإنيػػاء ظػػاىرة االعتقػػاؿ السياسػػي
بشكؿ كامؿ.
وقاؿ المتحػدث الرسػمي باسػـ الحركػة سػامي أبػو زىػري فػي بيػاف لػو اليػوـ السػبت" :إف المطمػوب مػف السػمطة
ىو إنياء سياسة الباب الدوار في التعامؿ مع أبناء الحركة مػف خػالؿ قيػاـ أجيػزة األمػف بػاإلفراج عػف بعػض
المعتقميف ثـ اعتقاؿ أضعاؼ عدد المفرج عنيـ".
وأضػػاؼ أف "إغػػالؽ ممػػؼ االعتقػػاؿ السياسػػي ال يعنػػي فقػػط اإلف ػراج عػػف بضػػعة معتقمػػيف وانمػػا يجػػب إلغػػاء
ظاىرة االعتقاؿ السياسي لألبد وانياء أي اعتقاالت أو استدعاءات جديدة واطالؽ سراح جميع المعتقمػيف فػي
سجوف األجيزة".
وفي السياؽ ،حيا أبو زىري أبناء حماس المعتقميف في سجوف الضفة عمػى نجػاحيـ فػي انتػزاع قػرار بػاإلفراج
عف نحو عشريف منيـ خالؿ األياـ القميمة القادمة بعد إضراب مفتوح عف الطعاـ استمر  27يوما.
المركز الفمسطيني لإلعالم1021/7/7 ،
 .55فتح ترحب بتشكيل لجنة تقصي حقائق أممية في انتهاكات االستيطان
القدس المحتمة  -كامػؿ إبػراىيـ :رحبػت القيػادة الفمسػطينية والقػوى والحركػات الوطنيػة واإلسػالمية امػس بقػرار
مجمس حقوؽ االنساف التابع لألمـ المتحدة تعييف ثالثػة خبػراء مسػتقميف كبعثػة لتقصػي الحقػائؽ حػوؿ «كيػؼ
تؤثر المستوطنات االسرائيمية في الضفة الغربية عمى الفمسطينييف».
ورحػػب الػػدكتور نبيػػؿ شػػعث عضػػو المجنػػة المركزيػػة لحركػػة فػػتح بق ػرار تشػػكيؿ المجنػػة الدوليػػة داعي ػاً المجنػػة
الرباعية العمؿ عمى إلزاـ إسرائيؿ بوقؼ االستيطاف فػو اًر مؤكػداً اف إسػرائيؿ ارتكبػت اكثػر مػف  900مخالفػة
مش ػػي اًر أف المجن ػػة الرباعي ػػة عج ػػزت ع ػػف القي ػػاـ ب ػػاي إجػ ػراءات او مطالب ػػة واض ػػحة إلسػ ػرائيؿ ب ػػالوقؼ الف ػػوري
لالستيطاف .
واضاؼ انو دوف الوقؼ الفوري لالستيطاف لف يكوف ىناؾ مفاوضات او تقدـ مؤكداً أف الحكومػة اإلسػرائيمية
قاصرة عف تنفيذ ما تـ االتفاؽ عميو سابقاً .
عمان1021/7/8 ،
الرأيّ ،
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 .56حماس تنعي لمشعب الفمسطيني النائب جمال سكيك
غ ػزة :نعػػت حركػػة حمػػاس إلػػى جمػػاىير الشػػعب الفمسػػطيني النائػػب فػػي المجمػػس التش ػريعي الفمسػػطيني جمػػاؿ
سكيؾ الذي وافتو المنية في غزة إثر وعكة صحية ألمت بو مساء أمس.
يتغم ػػده برحمت ػػو الواسػػعة ،وأف يمي ػػـ أىم ػػو واخوانػػو وذوي ػػو جمي ػػؿ الص ػػبر
ودعػػت الحرك ػػة الم ػػولى سػػبحانو أف ّ
والسمواف.
وكانت جماىير شعبية في غزة اليوـ جثماف النائػب سػكيؾ بعػد أداء صػالة الجنػازة عميػو فػي المسػجد العمػري
الكبير ،حيث توفي ظير السبت ( ، )7/7بعد أياـ مف إصابتو بجمطة دماغية مفاجئة ،أدخؿ عمى إثرىا قسـ
العناية المكثفة بمستشفى الشفاء مساء الثالثاء الماضي.
المركز الفمسطيني لإلعالم1021/7/7 ،
 .57تشييع جثمان القيادي في فتح هاني الحسن غداً في رام اهلل
راـ اهلل :نقؿ جثماف القيادي ىاني الحسف ،احد مؤسسي حركة "فتح" ،الذي توفي اوؿ مف امس في العاصمة
االردنية عماف عف عمر يناىز  77عاماً بعد صراع طويؿ مع المرض ،إلى راـ اهلل ،في الضفة الغربية.
واعمنت حركة "فتح" في بياف أنو "سيتـ تشييع جثماف الفقيد (ىػاني الحسػف) إلػى مثػواه االخيػر (غػداً) االثنػيف
بعد صاله الظير في راـ اهلل".
ونعت حركة فتح في بياف صادر عف لجنتيا المركزية "القائد المناضؿ وعضو المجنة المركزيػة السػابؽ ىػاني
الحسف (ابو طارؽ) الذي وافتو المنية في العاصمة االردنية عماف".
يذكر اف الحسف ىو شقيؽ عضو المجنة المركزية لفتح خالد الحسػف الػذي تػوفي ىػو االخػر قبػؿ عػدة سػنوات
ودفف في المغرب ،وشقيقو الثاني الصحافي والكاتب المعروؼ بالؿ الحسف.
المستقبل ،بيروت1021/7/8 ،
 .58نتنياهو يعمن تشكيل لجنة لبمورة قانون يشمل عمى عناصر أساسية من توصيات لجنة بمسنر
راـ اهلل :أعمػف رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي بنيػاميف نتنيػاىو امػس ،تشػكيؿ لجنػة جديػدة لبمػورة قػانوف يشػمؿ عمػى
عناصر أساسية مف ق اررات لجنة "بمسنر" ،ويكوف بديالً لقانوف "تاؿ" الذي يعفي المتدينيف الييػود مػف الخدمػة
العسكرية في الجيش .وبحسب موقع صحيفة "معاريؼ" فػإف "نتنيػاىو" أعمػف عػف تشػكيؿ المجنػة التػي سػتكوف
برئاسػػة الػػوزير موشػػيو يعمػػوف ،ويوسػػي بيمػػد ومستشػػار األمػػف القػػومي يعقػػوب عاميػػدرور ،لبمػػورة قػػانوف يشػػمؿ
عناصػر أساسػػية مػػف قػ اررات لجنػػة "بمسػػنر" ،ويكػػوف فػػي الوقػت نفسػػو بػػديالً لقػػانوف "تػػاؿ" ،إلنيػػاء األزمػػة التػػي
تيدد تماسؾ االئتالؼ الحكومي.
وأشارت الصحيفة إلى أف نتنياىو منح المجنػة أسػبوعاً واحػداً ،لصػياغة مبػادئ القػانوف ،مؤكػداً أف األشػخاص
الثال ثة ىػـ مػف ذوي الخبػرة والمسػؤولية ،القػادريف عمػى صػياغة قػانوف لتحقيػؽ المسػاواة فػي الخدمػة العسػكرية
في الجيش اإلسرائيمي.
المستقبل ،بيروت1021/7/8 ،
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 .59موفاز في الشارع إلجبار رئيس الوزراء عمى إلزام "الحريديم" بالخدمة العسكرية
راـ اهلل  -كفاح زبوف :لجأ شاؤوؿ موفاز ،رئػيس حػزب كػديما ،ونائػب رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي ،إلػى الشػارع
أمس ،وشارؾ في مظاىرة جنود االحتياط اإلسرائيمييف «لتحقيؽ المساواة في تحمؿ أعباء الخدمة العسكرية»،
وىػػي المسػػيرة الموجيػػة ضػػد رئػػيس الحكومػػة ،بنيػػاميف نتنيػػاىو ،المػػتيـ بمحابػػاة الييػػود المتػػدينيف المتشػػدديف
«الحري ػػديـ» ،ورف ػػض توص ػػيات لجن ػػة «بالس ػػنر» الت ػػي طالب ػػت بإجب ػػار  80ف ػػي المائ ػػة م ػػف المت ػػدينيف عم ػػى
المشاركة في الخدمػة أو فػرض عقوبػات عمػييـ .وقػاؿ موفػاز قبػؿ أف يػذىب لممشػاركة فػي المسػيرة ،إنػو ينػزؿ
لمشارع مف أجؿ النضاؿ لمستقبؿ دولة إسرائيؿ وصبغتيا.
وقػػاؿ موفػػاز أمػػس إنػػو ي ػرفض ق ػ اررات «نتنيػػاىو» ،مشػػددا عمػػى أنػػو لػػف يقبػػؿ أي ق ػ اررات سػػوى ق ػ اررات لجنػػة
«بالسنر» .وأضاؼ «إف مبادئ لجنة بالسػنر ىػي االسػتنتاج الوحيػد ،وعمػى أساسػيا فقػط يمكػف تحقيػؽ تقػدـ
فػػي موضػػوع خدمػػة المتػػدينيف ،ولقػػد أصػػبح واضػػحا أف رئػػيس الػػوزراء لػػيس مسػػتعدا ليتبنػػى عمنػػا توصػػيات
المجنة ،وقرر إنشاء لجنة أخرى» .وتابع القوؿ «لقد حػاف الوقػت لتمريػر تشػريع حقيقػي لممسػاواة فػي الخدمػة،
ولـ يعد ىناؾ أي مجاؿ لمجنة أخرى».
وقوبػػؿ موفػػاز فػػي مظػػاىرة الجنػػود االحتيػػاط بترحيػػب كبيػػر ،وطالبػػو منظمػػو الفعاليػػة بأفعػػاؿ ولػػيس بيانػػات
وتصريحات وحسب.
ويبدو أف المظاىرات ،ومعيا موقؼ موفاز ،أجبرت نتنياىو عمػى الت ارجػع قمػيال .إذ أعمػف حػزب الميكػود الػذي
يرأسو نتنياىو بعد ظير أمس أف نتنياىو سػيعقد اليػوـ جمسػة لكتمػة الميكػود البرلمانيػة لبحػث اسػتنتاجات لجنػة
بالسنر .وقالت مصادر في الميكود إنو في حاؿ التوصؿ إلى اتفاؽ داخؿ الكتمة ،عمػى مبػادئ تقريػر المجنػة،
فسػيعقد لقػاء يجمػع نتنيػاىو وموفػاز لبحػػث تشػكيؿ الطػاقـ الػذي تنػاط بػػو ميمػة صػياغة مشػروع القػانوف الػػذي
سيحؿ محؿ قانوف «طاؿ» .وجاء ىذا اإلعالف عقب مكالمة ىاتفية جرت بيف نتنياىو وموفاز.
الشرق األوسط ،لندن1021/7/8 ،

" .28إسرائيل" ترى "رسائل مشجعة" بعد تولي مرسي رئاسة مصر
(يو .بي .آي) :قاؿ نائب وزير الخارجية “اإلسرائيمية” داني أيالوف ،أمس ،إف الرسائؿ الواردة مف مصر بعػد
تولي محمد مرسي مياـ الرئاسة “تبعث عمى التشجيع” .ونقمػت اإلذاعػة “اإلسػرائيمية” عػف أيػالوف قولػو خػالؿ
ندوة عقدت في بيتح تكفا ،إف مرسي ىو الرئيس المنتخب لمصر بكامميا وىػو يمثػؿ اليػوـ مصػالح وطنيػة ال
فئويػػة ،مضػػيفاً أف “ىنػػاؾ مػػا يػػدعو إلػػى التفػػاؤؿ باسػػتمرار التعػػاوف والعالقػػات السػػميمة بػػيف مصػػر واسػرائيؿ”.
ولفت إلى استمرار عمؿ سفارتي البمديف مف دوف تغيير.
وقاؿ إف “ىناؾ مؤشرات عمى أف تشديد العقوبات عمى إيراف في مطمع ىذا األسبوع أخذ يمحؽ أض ار اًر فادحة
باقتصادىا ويزعزع ثقة نظاـ الماللي” .وأوضح أف طيراف لـ تتوقػؼ بعػد عػف سػعييا المػتالؾ القنبمػة النوويػة
مما يستوجب تكثيؼ الضغوط الممارسة عمييا.
الخميج ،الشارقة1021/7/8 ،
 .25قراقع :ممف األسرى المرضى يطرح أمام لجنة حقوق اإلنسان الثالثاء المقبل
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راـ اهلل :أكد وزير شؤوف األسرى والمحرريف براـ اهلل عيسى قراقع ،أف ممؼ األسرى المرضى سيكوف
الموضوع الرئيس في لقائو مع لجنة حقوؽ اإلنساف التابعة لألمـ المتحدة ،يوـ الثالثاء القادـ ،في العاصمة
عماف ،حيث سيتـ تسميميـ قائمة بأسماء األسرى المرضى وسيطمب العمؿ بكثافة إلطالؽ سراحيـ
األردنية ّ
حتى يتـ عالجيـ بالخارج.
وذكر قراقع في تصريحات لو ،نشر في تقرير صادر عف و ازرة األسرى ،أف الحاالت المرضية في سجوف
سوءا سنة بعد سنة ،وأف عدد األسرى المرضى قد بمغ  7144حالة ،مف بينيا  05معاقًا
االحتالؿ تزداد ً
و 04حالة مصابة بأمراض نفسية ،و 71حالة مصابة بأمراض خبيثة ،وأف  14حالة مرضية متواجدة
بشكؿ دائـ في مستشفى الرممة وىـ مف أخطر الحاالت.
وكشؼ أف "حالة األسير منصور موقدة صعبة لمغاية وىو يمقب بالشييد الحي ،وكذلؾ حالة األسير رامي
راتب الديؾ الذي يعاني مف فقداف النظر بنسبة  64في المائة ،وفقداف السمع بنسبة  14في المائة وىو
يقبع في سجف مجدو.
وقاؿ إف و ازرة األسرى أطمقت حممة دولية لممطالبة باإلفراج عف األسرى المرضى نتيجة خطورة أوضاعيـ
الصحية ،وأنيـ معرضوف لمموت في أي لحظة ،ال سيما أف بعضيـ يعاني مف شمؿ واعاقة وأمراض خبيثة،
وأف استمرار احتجازىـ يعني التسبب بقتميـ.
قدس برس2852/7/7 ،
 .22قراقع يدعو القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لمتعاون في تشغيل األسرى المحررين
راـ اهلل  -األياـ :دعا وزير شؤوف األسرى والمحرريف عيسى قراقع إلى "تعاوف القطاع الخاص ومؤسسات
المجتمع المدني في تشغيؿ األسرى واألسيرات المحرريف واعطائيـ األولوية في توفير فرص عمؿ ليـ مف
منطمؽ المسؤولية الوطنية واالجتماعية واألخالقية ،وفي ظؿ تحديات وصعوبات كثيرة يواجييا اآلالؼ مف
األسرى المحرريف بعد تحررىـ مف السجف في إيجاد حياة كريمة والئقة ليـ بعد طوؿ معاناة".
وأوضح أف و ازرة األسرى تقدـ خدمات في التدريب الميني لػ  144أسير سنوياً في مجاالت مختمفة ،وأنيا
قدمت  044قرض ألسرى محرريف إلنشاء مشاريع صغيرة قيمة القرض عشرة آالؼ دوالر ،وتدعـ بنسبة
تتراوح ما بيف  %15-54مف أقساط التعميـ الجامعي ألكثر مف  1444أسير محرر ممتحقيف بالجامعات
المحمية ،إضافة إلى دعميا لألسرى المحرريف الذيف قضوا أكثر مف  5سنوات ولألسيرات المواتي قضيف
أكثر مف  0سنوات برواتب مقطوعة تتراوح ما بيف  1444-7044شيكؿ شيرياً ،والتي يزيد مجموعيا عف
 5مالييف شيكؿ شيريا.
ونوه قراقع الى أف الحكومة توفر رواتب لألسرى داخؿ السجوف بمعدؿ  71مميوف وخمسائة ألؼ شيكؿ
شيريا إضافة إلى ما يقارب مميوني شيكؿ شيريا كنتيف لألسرى بالسجوف.
وأوضح قراقع أف "الحكومة تقدـ منح إفراج لألسرى المحرريف حيث تبمغ سنويا ما يزيد عف  5مالييف
شيكؿ".
األيام ،رام اهلل2852/7/8 ،
" .23وزارة شؤون األسرى" :اعتقال  88طفالً من القدس منذ بداية العام الجاري
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راـ اهلل  -األياـ :قاؿ تقرير لو ازرة شؤوف األسرى والمحرريف ،أمس ،إف قوات االحتالؿ اعتقمت  14طفالً
قاص اًر مف منطقة القدس منذ بداية العاـ الجاري ،وأف عددا كبي ار مف األطفاؿ تـ الحكـ عمييـ فعمياً ،وعددا
آخر أفرج عنو بكفاالت مالية وشروط اإلقامة المنزلية أو إبعاد قسري عف أماكف سكناىـ.
وأشار التقرير إلى أف بيف المعتقميف أطفاال تتراوح أعمارىـ بيف  9و 71عاما ،وأف ىذه االعتقاالت تمت
عمى يد "حرس الحدود" اإلسرائيمي ووحدات المستعربيف ،وجميعيا جاءت عمى ضوء اعتداءات المستوطنيف
وجنود االحتالؿ خالؿ اقتحاميـ لممسجد األقصى.
وأوضح التقرير أف عددا مف األطفاؿ حوكموا بغرامات مالية وفرض المنع عمييـ دخوؿ المسجد األقصى
لمدة  05يوما ،وأنو تـ خالؿ االعتقاؿ االعتداء عمى األطفاؿ وبعضيـ نقؿ إلى المستشفيات ،مبيناً أف
إفادات عدد مف األطفاؿ أوضحت تعرضيـ لمضرب والتعذيب واجبارىـ عمى اإلدالء باعترافات تحت
التعذيب.
األيام ،رام اهلل2852/7/8 ،
 .24تقرير حقوقي :االحتالل يتحدى الق اررات الدولية بمواصمة هجمته االستيطانية
راـ اهلل :ح ّذر تقرير حقوقي فمسطيني ،مف مواصمة سمطات االحتالؿ الصييوني لمشاريعيا االستيطانية في
الضفة الغربية المحتمة بوتيرة متسارعة ،وقرارىا استئناؼ أعماؿ تشييد جدار الفصؿ العنصري في محيط
مدينة القدس المحتمة.
ورأى "المكتب الوطني لمدفاع عف األرض ومقاومة االستيطاف" في تقريره األسبوعي الصادر اليوـ السبت
( ،)1-1أف قرار استئناؼ أعماؿ البناء في جدار الفصؿ العنصري ينطوي عمى "تحد جديد لمحكمة العدؿ
الدولية ،حيث أف قرار استكماؿ أعماؿ بناء الجدار الفاصؿ عزؿ مدينة القدس عف محيطيا الفمسطيني
وعزؿ جنوب الضفة الغربية المحتمة عف مناطؽ الوسط والشماؿ ،يأتي متزامناً مع الذكرى السنوية الثامنة
لمفتوى الصادرة عف المحكمة الدولية في الىاي بتاريخ التاسع مف تموز (يوليو) لعاـ  ،1440والتي
تضمنت دعوة لوقؼ العمؿ في الجدار وتفكيكو باعتباره غير شرعي".
ّ
وفي سياؽ متصؿ ،أضاؼ المكتب الوطني أف الحكومة الصييونية صادقت منذ مطمع العاـ الجاري عمى
جممة مف المشاريع االستيطانية المكثّفة في القدس المحتمة بيدؼ خمؽ حقائؽ جديدة تحت عنواف "الييكؿ
المزعوـ" و "جبؿ الييكؿ" عوضاً عف المسجد األقصى المبارؾ وكنيسة القيامة كرموز ومعالـ دينية في
المدينة.
ورصد التقرير ،إعالف سمطات االحتالؿ األسبوع الماضي عف مخطط إلقامة كمية عسكرية عمى مساحة
أربعة عشر دونـ مف أراضي جبؿ الزيتوف شرقي القدس ،إضافة ألكثر مف ثالثمائة وحدة استيطانية جديدة
لتوسيع مغتصبات "تمبيوت" و"أبو غنيـ" و"ىار حوما" بشرقي وجنوبي المدينة ،فيما صادقت عمى مخطط
لبناء مصعد ونفؽ أرضي يصؿ بيف الحي الييودي في البمدة القديمة وحائط البراؽ جنوبي المسجد األقصى.
المركز الفمسطيني لإلعالم2852/7/7 ،
 .25تقرير فمسطيني يرصد تزايد حاالت فقدان البصر بين األسرى في سجون االحتالل
راـ اهلل :رصد تقرير فمسطيني رسمي ،تزايد عدد حاالت اإلصابة بفقداف أو ضعؼ النظر في صفوؼ
األسرى الفمسطينييف داخؿ سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي ،نتيجة لسياسة اإلىماؿ الطبي الممارسة بحقيـ.
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وأشارت و ازرة شؤوف األسرى والمحرريف براـ اهلل في تقريرىا الصادر السبت ( ،)1|1إلى الحالة المرضية
الميدديف بفقداف بصرىـ في ظؿ إىماؿ إدارة السجوف ليـ وامتناعيا عف تقديـ العالج
لعدد مف األسرى
ّ
الالزـ ليـ أو إجراء الفحوصات الطبية.
قدس برس2852/7/7 ،
 .26نابمس :إصابة عدد من الفمسطينيين جراء اعتداء االحتالل والمستوطنين عميهم
نابمس :أصيب مساء السبت ( )1|1عدد مف المواطنيف الفمسطينييف جنوب مدينة نابمس ،جراء اعتداء جيش
االحتالؿ والمستوطنيف عمييـ في خربة يانوف شرؽ بمدة عقربا في مدينة نابمس بشماؿ الضفة الغربية.
وذكر حمزة ديرية ،عضو لجنة الدفاع عف أراضي عقربا لمراسؿ "قدس برس" بأف "مجموعة مف المستوطنيف
ىاجموا أحد الرعاة الفمسطينييف وىو جودت بني جابر ،وقاموا باالعتداء عمييـ كما طعنوا عددا مف رؤوس
األغناـ بالسكاكيف األمر الذي أدى لنفوقيا".
وأضاؼ بأف "قوة مف جيش االحتالؿ اقتحمت المنطقة وقامت باحتجاز الراعي الفمسطيني وتقييده ،بالرغـ
مغما عميو ،وقاموا باعتقاؿ ،كما أقدـ المستوطنوف عمى إشعاؿ النيراف باألراضي الزراعية
أنو كاف ً
بالمنطقة" ،كما قاؿ.
قدس برس2852/7/7 ،
متضامنتين
 .27الخميل :االحتالل يقمع مسيرة سممية ويعتقل
ْ
الخميؿ :قمعت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،السبت ( ،)1|1مسيرة سممية في بمدة بيت أمر شماؿ مدينة
الخميؿ (جنوب الضفة الغربية المحتمة) .وذكر يوسؼ أبو ماريا ،منسؽ "الحممة الشعبية لمواجية االستيطاف"
في بيت أمر ،أف قوات عسكرية تابعة لجيش االحتالؿ اإلسرائيمي ىاجمت المسيرة األسبوعية لمناىضة
االستيطاف والتضامف مع األسرى الفمسطينييف في السجوف والمعتقالت اإلسرائيمية.
وأوضح أف قوات االحتالؿ اعتدت بالضرب عمى المشاركيف بالمسيرة وأعمنت مكاف المسيرة منطقة عسكرية
مغمقة وأجبرت المشاركيف عمى مغادرتيا ،بعد اعتقاؿ متضامنتيف إسرائيميتيف شاركتا بالمسيرة.
قدس برس2852/7/7 ،
فمسطينيا من السفر األسبوع الماضي
 .28االحتالل منع 74
ً
فمسطينيا مف سكاف الضفة الغربية المحتمة،
راـ اهلل :منعت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي أربعة وسبعيف
ً
خالؿ األسبوع الماضي ،مف السفر عف طريؽ معبر "الكرامة" الحدودي (المنفذ الوحيد الذي يصؿ الضفة
الغربية بالعالـ الخارجي عبر األردف) .وقالت الشرطة الفمسطينية براـ اهلل ،في بياف تمقّت "قدس برس" نسخة
عنو ،اليوـ السبت ( ،)1|1إف سمطات االحتالؿ أعادت خالؿ األسبوع الماضي أربعة وسبعيف فمسطينياً مف
معبر "الكرامة" ،ومنعتيـ مف السفر وفقاً لػ"حجج أمنية".
قدس برس2852/7/7 ،
 .29غزة :إصابة أربعة أطفال بجروح بانفجار قنبمة من مخمفات "إسرائيل"
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غزة  -الحياة :أصيب أربعة أطفاؿ مف عائمة واحدة بجروح متفاوتة صباح أمس نتيجة انفجار جسـ مشبوه
يرجح أنو قذيفة مدفعية مف مخمفات قوات االحتالؿ اإلسرائيمي.
وقاؿ الناطؽ باسـ و ازرة الصحة في الحكومة التي تقودىا حركة «حماس» في قطاع غزة الدكتور أشرؼ
القدرة لػ«الحياة» إف أربعة أطفاؿ أشقاء وأبناء عـ تتراوح أعمارىـ بيف سبعة و 77عاماً أصيبوا بجروح
طفيفة ومتوسطة نتيجة االنفجار الذي وقع في منطقة وادي السمقا الحدودية الواقعة شرؽ مدينة دير البمح
وسط القطاع .وأضاؼ «أف األطفاؿ األربعة ،وىـ مف عائمة أبو محارب ،كانوا يميوف بالقرب مف منزليـ،
الواقع عمى بعد كيمو متر واحد تقريباً مف بوابة «كيسوفيـ» الواقعة عمى الشريط الحدودي ،الذي يطوؽ
القطاع مف جية الشرؽ ،مشي اًر إلى إصابتيـ بشظايا في جميع أنحاء أجساميـ ،خصوصاً األجزاء العموية
منيا ،ال سيما البطف والوجو .وقالت مصادر أمنية إف أجيزة األمف شرعت بإجراء تحقيؽ لمعرفة طبيعة
الجسـ المنفجر.
ورجحت المصادر أف يكوف ىذا الجسـ مف مخمفات قوات االحتالؿ ،خصوصاً أف المنطقة سبؽ أف
تعرضت لعمميات عسكرية كاف آخرىا قبؿ أقؿ مف شير.
الحياة ،لندن2852/7/8 ،
 .38تجمع الشخصيات المستقمة يدعو لثورة شعبية إلنهاء االنقسام
غزة  -عالء المشيراوي :دعا تجمع الشخصيات الفمسطينية المستقمة أبناء الشعب الفمسطيني لثورة شعبية
لمحفاظ عمى المشروع الوطني التحرري وانياء االنقساـ الذي يتغمغؿ منذ خمسة أعواـ في جسد القضية
الفمسطينية .وأكد ياسر الوادية رئيس تجمع الشخصيات الفمسطينية المستقمة وعضو المجنة العميا لمنظمة
التحرير أف المطالب الشعبية يجب أف تتوحد لمسير نحو طريؽ الوحدة الوطنية والتحرر مف االحتالؿ
اإلسرائيمي واذابة جميد المصالحة الفمسطينية ،مطالبا أصحاب النوايا الصادقة في كؿ القوى والفصائؿ
الوطنية واإلسالمية لمخروج مف صمتيـ وتوحيد صوتيـ مع أبناء الشعب الفمسطيني لممناداة بإنياء االنقساـ
رغما عف كؿ المصالح الفردية الضيقة.
وطالب رئيس تجمع الشخصيات المستقمة بضرورة توحد أىالي المعتقميف السياسييف لمثورة في وجو االعتقاؿ
السياسي الذي يحرـ األبناء مف آبائيـ ويستبدؿ أحالـ طفولتيـ البريئة بمشاعر الحقد والكراىية والضغينة.
االتحاد ،أبو ظبي2852/7/8 ،
 .35االحتالل يعتقل المحرر بصفقة شاليط المقدسي سامر عيساوي
القدس :اعتقمت قوات االحتالؿ الصييوني مساء السبت ( )1-1األسير المحرر ضمف صفقة وفاء األحرار
سامر طارؽ العيساوي ( 00عاماً) مف منزلو في بمدة العيسوية شرقي مدينة القدس المحتمة.
المركز الفمسطيني لإلعالم2852/7/7 ،
 .32تمديد االعتقال اإلداري لألسير النتشة قبل ساعة من موعد اإلفراج عنه
عاما)
أفادت مصادر حقوقية أف سمطات االحتالؿ مددت مؤخ ار االعتقاؿ اإلداري لألسير مازف النتشة (ً 04
مف مدينة الخميؿ ألربعة أشير جديدة ،وذلؾ في الساعة األخيرة مف موعد اإلفراج المقرر.
الدستور ،عمان2852/7/8 ،
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 .33شيخ عشيرة في الخميل يتبادل أفكار سالم مع مستوطنين داخل خيمة
الخميؿ – "نيويورؾ تايمز"  -جودي رودوريف :استؤنفت محادثات السالـ بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف
األسبوع الحالي في خيمة بيا وسائؿ راحة عمى طريؽ ترابي جنوب ىذه المدينة المتنازع عمييا بشدة ،ولـ تتـ
دعوة ممثمي رئيس الوزراء اإلسرائيمي ،بنياميف نتنياىو ،ورئيس السمطة الفمسطينية ،محمود عباس (أبو
مازف) ،إلى تمؾ المحادثات ،بؿ استضاؼ الشيخ فريد الجعبري ،أحد مشايخ عشيرة الجعبري الكبيرة التي
تضـ  05ألؼ فرد ،يوـ الخميس اجتماع قمة حضره مستوطنوف ييود مف تيار اليميف ،إضافة إلى عدد مف
أعضاء البرلماف األوروبي الذيف ينتموف إلى التيار المحافظ .لـ تكف ىناؾ أي خرائط تتناقميا األيدي وال
معاىدات تتـ كتابتيا ،ولـ يتـ طرح السؤاؿ الذي يثار باستمرار حوؿ وضع القدس ،ولـ يتـ التطرؽ إلى
قضية الالجئيف إال مف بعيد .إذا كاف المسار األوؿ يتضمف المفاوضات بيف األطراؼ السياسية ،والمسار
الثاني يتضمف دبموماسية ينخرط مف خالليا مفكروف في حوار ّبناء ،فيمكف إطالؽ اسـ المسار الثالث عمى
ىذا التوجو المتمثؿ في انخراط شخصيات بارزة محميا ال تشغؿ أي منصب رسمي ..تجمس حفاة األقداـ
عمى وسادات عمى األرض ،بينما تيب عمييـ نسمات منعشة ويتبادلوف وعود السالـ بيف الجيراف وسط
أطباؽ العنب والكمثرى والخوخ والبرقوؽ .ويقوؿ الجعبري لضيوفو بينما يسبح عمى مسبحتو حينا ويدخف
السجائر حينا آخر« :بعد كؿ ما مررنا بو مف حروب وارىاب مف الطرفيف ،وانتفاضة ومحادثات سالـ سرية
وعمنية عمى حد سواء ،لـ نصؿ إلى السالـ .نحف لسنا سياسييف ،لكننا سوؼ نساعد السياسييف في عمميـ.
إذا لـ يتـ تحقيؽ السالـ بيف األمـ والشعوب ،فسيظؿ ىدفا بعيد المناؿ» .عمميا تناىض مدينة الخميؿ ،التي
تضـ نحو  754ألؼ فمسطيني و 644ييودي ،عممية السالـ منذ االحتالؿ اإلسرائيمي لمضفة الغربية عاـ
 .7691وشيد الحرـ اإلبراىيمي في المدينة مذبحة عاـ  7660قتؿ فييا باروخ غولدشتايف ،طبيب مف
مستوطنة «كريات أربع» الكبيرة القريبة 16 ،فمسطينيا وىـ يؤدوف صالة الفجر قبؿ أف يتمكف منو باقي
المصميف ويقتموه .وكانت ىي المدينة الوحيدة التي تـ استثناؤىا مف اتفاقية أوسمو ،وأفرد ليا اتفاؽ خاص
عاـ  7661تـ بموجبو فصؿ الييود عف الفمسطينييف وتقييد تحركاتيـ .واستمرت االشتباكات بيف الطرفيف
وكانت تحدث أحيانا بصورة يومية.
لـ يعمـ مارؾ ريجيؼ ،المتحدث باسـ نتنياىو ،بأمر اجتماع يوـ الخميس ،لكنو قاؿ« :تفضؿ الحكومة
اإلسرائيمية االجتماعات الشعبية» .عمى الجانب اآلخر انتقد خافيير أبو عيد ،المتحدث باسـ دائرة شؤوف
المفاوضات في منظمة التحرير الفمسطينية ،االجتماع بقولو إف أي محاوالت ال يوافؽ عمييا أبو مازف «ال
يمكف أف تخرج بنتيجة عندما يتعمؽ األمر بالمفاوضات النيائية.
الشرق األوسط ،لندن2852/7/8 ،
 .34رام اهلل :انطالق مؤتمر لـ"حزب التحرير" في ذكرى "هدم الخالفة"
راـ اهلل :انطمؽ مساء السبت ( )1|1مؤتمر لحزب التحرير اإلسالمي في مدينة راـ اهلل في الذكرى الحادية
والتسعيف لػ "ىدـ الخالفة اإلسالمية" .وقاؿ المكتب اإلعالمي لحزب التحرير بفمسطيف في بياف لو تمقت
"قدس برس" نسخة عنو" ،إف اآلالؼ مف الرجاؿ والنساء مف القدس ووسط وشماؿ الضفة الغربية لبوا دعوة
الحزب لحضور ىذا المؤتمر التي جرى في ساحة بمدية البيرة" ،حسب تقديره.
قدس برس2852/7/7 ،
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 .35الطراونة يوجه لمنح أطباء أسنان غزة رخصة مزاولة مهنة
عماف -محمد الكيالي :أكد رئيس الوزراء فايز الطراونة ضرورة اتخاذ جميع اإلجراءات الخاصة بمنح أطباء
األسناف مف أبناء قطاع غزة المقيميف في األردف والحامميف لجوازات سفر مؤقتة رخصة مزاولة مينة .جاء
ذلؾ في كتاب وجيو الطراونة إلى وزير الصحة عبدالمطيؼ وريكات يوـ االثنيف الماضي وحصمت "الغد"
عمى نسخة منو ،يشير في مضمونو إلى الموافقة عمى منح مجموعة مف أطباء األسناف رخصة مزاولة مينة
بناء عمى كتاب تقدـ بو نقيب أطباء األسناف الدكتور عازـ القدومي .وكاف نائب رئيس مجمس النواب
عاطؼ الطراونة تبنى قضية ما يقارب  05طبيب أسناف مف أبناء غزة الحامميف لجوازات سفر أردنية مؤقتة
مف أجؿ منحيـ ترخيص مزاولة مينة .وتسمـ الطراونة مذكرة مف ىؤالء األطباء يدعوف فييا رئيس الوزراء
إلى الموافقة عمى منحيـ ترخيص مزاولة المينة ،خصوصاً وأف القانوف يمنعيـ مف ممارسة المينة بدوف
الحصوؿ عمى الرخصة.
الغد ،عمان2852/7/8 ،
" .36الحياة" :مصر تفضل استقبال وفد مشترك من فتح وحماس
راـ اهلل – الحياة  -القاىرة  -جيياف الحسيني :أكدت مصادر مصرية لػ «الحياة» أف «مؤسسة الرئاسة
تتعامؿ بحساسية عالية مع الطمبات الفمسطينية لمقاء الرئيس محمد مرسي وتينئتو بالرئاسة» .وقالت إف
الرئاسة المصرية تدرس فكرة استقباؿ وفد فمسطيني يشمؿ كالً مف الرئيس محمود عباس ورئيس حركة
«حماس» خالد مشعؿ معاً.
ورجحت المصادر عدـ استقباؿ الرئيس مرسي رئيس الحكومة في غزة إسماعيؿ ىنية قبؿ استقباؿ الوفد
الرسمي الفمسطيني الذي يضـ كالً مف الرئيس محمود عباس ورئيس حركة «حماس» .وقالت المصادر إف
مصر ستواصؿ جيودىا الرامية الى تحقيؽ المصالحة ،وأنيا تنظر الى زيارات التينئة باعتبارىا جزءاً مف
الجيد المصري الرامي الى رأب الصدع بيف الفمسطينييف.
وفي القاىرة انتقد مصدر مصري رفيع بشده حكومة «حماس» في غزه جراء الصاروخ الذي سقط في
صحراء سيناء قبؿ اسبوع ،رافضاً إية مبررات ليذا السموؾ الذي وصفو بػ «االستفزازي بؿ وغير المقبوؿ
عمى االطالؽ».
وقاؿ المصدر «اف حركة حماس ىي التي تسيطر عمى غزة وىي المسؤولة عف ضبط االمور ىناؾ ومنع
الفمتاف األمني وىي قادره عمى ذلؾ ،واف كانت غير قادرة عمى ضبط الوضع الميداني واألمني فمتعرب عف
ذلؾ صراحة» .وشكؾ في الرواية التي ذكرتيا «حماس» مف أف مف يقؼ وراء اطالؽ الصاروخ عناصر
سمفية جيادية تـ إلقاء القبض عمييا.
الحياة ،لندن2852/7/8 ،
 .37قافمة "أميال من االبتسامات  "54تصل غزة
غزة :وصمت قافمة أمياؿ مف االبتسامات  70عصر اليوـ ( )1/1إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري
جنوب قطاع غزة ،حيث تضـ نحو  07متضامناً مف عدة دوؿ عربية وأوروبية ،وكاف في استقباؿ القافمة
التي تحمؿ مساعدات لمفمسطينييف وزراء ونواب مف المجمس التشريعي.
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وقاؿ رئيس القافمة عصاـ يوسؼ "جئنا لمتضامف مع أىالي غزة بالمجيئ إلييـ" ،معرًبا عف أممو أف يكوف
العيد المصري الجديد بتولي محمد مرسي رئاسة الجميورية بارقة أمؿ النكسار الحصار عف غزة.
مف جانبو ،شكر وزير العمؿ والشؤوف االجتماعية بغزة أحمد الكرد باسـ فمسطيف والحكومة الفمسطينية
ورئاسة الوزراء بأعضاء قافمة "أمياؿ مف االبتسامات  "70الذيف قدموا مف كافة الدوؿ العربية والغربية
لمتضامف مع قطاع غزة.
المركز الفمسطيني لإلعالم2852/7/7 ،
 .38قافمة مساعدات إيطالية تصل إلى غزة
غزة  -الخميج :سمحت السمطات المصرية ،أمس ،لقافمة “جمعية الصداقة الفمسطينية اإليطالية” بدخوؿ
قطاع غزة عبر معبر رفح  .وقالت مصادر في ىيئة المعابر والحدود التابعة لمحكومة المقالة إف القافمة
تحمؿ عنواف “الموسيقا مف أجؿ السالـ” ،وتضـ أربعة متضامنيف ،وست شاحنات محممة بنحو مئة طف مف
المساعدات لذوي االحتياجات الخاصة ،ستتسمميا جمعية “األصدقاء” في مدينة رفح الفمسطينية.
الخميج ،الشارقة2852/7/8 ،
 .39رئيس المفوضية األوروبية يبدأ أول زيارة رسمية لرام اهلل وتل أبيب
الناصرة :يبدأ رئيس المفوضية األوروبية ،جوزيو مانويؿ باروسو ،مساء السبت ( ،)1/1أوؿ زيارة رسمية
إلى المنطقة إلجراء مباحثات مع الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي.
ويستيؿ بارسو زيارتو بجولة مباحثات يجرييا غداً في راـ اهلل ،حيث يمتقي برئيس السمطة الفمفسطينية
ليتجو الحقاً إلى تؿ أبيب لمقاء رئيس الدولة العبرية شمعوف
محمود عباس ورئيس الوزراء سالـ فياضّ ،
بيريز ورئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو.
قدس برس2852/7/7 ،
 .48محامون بريطانيون :قوانين "إسرائيل" تنتهك حقوق الطفل الفمسطيني
عرب – 01وكاالت :أعدت مجموعة مف المحامييف البريطانييف تقري ار مفاده أف السمطات اإلسرائيمية تنتيؾ
اتفاقية األمـ المتحدة الخاصة بحقوؽ الطفؿ ،مف خالؿ سوء معاممة أطفاؿ المخيمات الفمسطينية ،ومعاممتيـ
كإرىابييف محتمميف.
في سبتمبر /أيموؿ الماضي زار تسعة محاميف بريطانييف إسرائيؿ والضفة الغربية ،وقالوا إنيـ توصموا إلى
أدلة جازمة بأف الدولة العبرية انتيكت عمى األقؿ  9بنود مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ العالمية ،تجاه األطفاؿ
الفمسطينييف ،وأف االنتياكات تمثؿ بعضيا في تكبيؿ األطفاؿ بالقيود ،واالمتناع ،لفترات طويمة ،عف توكيؿ
محامييف لمدفاع عنيـ ،بحسب التقرير.
باتريشيا سكوتمند ،التي شغمت في السابؽ رئاسة اإلدعاء العاـ في بريطانيا ،وساىمت في وضع التقرير
قالت لشبكة "سي اف اف" ،اف ما فعمناه ىو أقرب إلى تقديـ تقييـ تحميمي قانوني لموضع ىناؾ ،لدينا روايات
متضاربة حوؿ ما يحصؿ فعمياً ،ولـ نقـ باستنتاجات حوؿ تمؾ الروايات ،بؿ لجأنا إلى تحميؿ نصوص
القانوف اإلسرائيمي ،ولذلؾ نعتبر أف األدلة التي أشرنا إلييا ال تقبؿ الشؾ.
عرب2852/7/7 ،48
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 .45تفاصيل جمسة ساخنة بين مشعل وقيادات إخوانية
كتب :حمزة العكايمة :قبؿ أف يجؼ حبر التصريح الذي خرج بو المراقب العاـ لجماعة اإلخواف المسمميف
الدكتور ىماـ سعيد والذي بادر فور عودتو مف اسطنبوؿ بالتأكيد أف ال خالفات في صفوؼ الجماعة ،خرج
القيادي ممثؿ التيار اإلصالحي في الجماعة الدكتور ارحيؿ الغرايبة في مقاؿ وكأنو يرد عمى سعيد بوجود
الخالفات التي تستدعي «مشرط الطبيب» إلنياء حالة االستغفاؿ بالطرؼ اآلخر التي تعيشيا الجماعة.
التصريحاف لـ يأتيا عبثاً وتوقيتيما ىاـ يتزامف مع حركة مكوكية أجراىا رئيس المكتب السياسي لحركة
حماس خالد مشعؿ مع قيادات الحركة بتشعباتيا وتياراتيا المختمفة ،وسط حديث شابو النفي والتأكيد والتمميح
بالوساطة والنصيحة الحمساوية لقادة اإلخواف بالمشاركة في االنتخابات النيابية.
قبؿ نحو شيريف مف اآلف عرضنا في «الدستور» ألبرز النتائج التي أعقبت انتخابات اإلخواف وما أفرزتو
مف تقسيمات جديدة انتيت معيا تقسيمات الحركة الكالسيكية بصقورىا وحمائميا ،وىو ما يأتي مطابقاً لما
سِّرب عمى لساف مشعؿ مف أف التشدد انتقؿ إلى صفوؼ الحمائـ ،وبغض النظر عف صدؽ الرواية عمى
لساف مشعؿ مف عدمو ،إال أف الحقيقة تبرىف عمى أف انتخابات اإلخواف أفرزت العجز عف إحداث ربيع
إخواني يمكػّف مف الترويج لمشروع الجماعة االصالحي ،وكذلؾ االنتياء مف كالسيكية تقسيمات تيارات
الحركة اإلسالمية بصقورىا وحمائميا ،وانتقاؿ فكرة التشدد بؿ تجذرىا وىي متواجدة باألصؿ إلى صفوؼ ما
سمي بالحمائـ ،لنشيد والدة تياريف :إصالحي تنضوي تحتو قيادات عتيدة أبرزىا :عبدالمطيؼ عربيات ،سالـ
الفالحات ،حمزة منصور ،عبدالمجيد ذنيبات ،عبدالحميد القضاة ،ارحيؿ الغرايبة ،نمر العساؼ ،عزاـ
الينيدي ،حساف ذنيبات ،وتؤمف ىذه القيادات بالمشروع اإلصالحي الداخمي ،الذي يعرضو الغرايبة في
معظـ مقاالتو ولقاءاتو والقائـ عمى اإللتفات لممشروع اإلصالحي الوطني األردني حيث أف نجاح ىذا
المشروع سيصب حتما في مصمحة مشروع القضية الفمسطينية باعتبارىا مسألة أمة عربية واسالمية وليست
مسألة فمسطينية أو فصائمية ،فيما يمثؿ التيار اآلخر قيادات بارزة تضـ :المراقب العاـ لمجماعة ىماـ سعيد،
عمي أبوالسكر ،زكي بني ارشيد ،أحمد الزرقاف ،كاظـ عايش ،محمد سعيد بكر ،وترى أف مشروعيا مشروع
أمة يبدأ مف االلتفات أوالً لمقضية الفمسطينة كقضية مركزية بحيث يجب أف تسخر ليا معظـ الطاقات.
مشعل والغرايبة ..لقاء مؤجل
ِ
يكتؼ القيادي ارحيؿ الغرايبة بمقالو الذي كاف كالقنبمة المفاجئة التي دوت بيف أروقة الحركة اإلسالمية
لـ
وشخص فييا مشكمة الحركة اإلسالمية بأنيا تكمف أوالً في أف بعض األشخاص صدقوا أنفسيـ أنيـ صقور،
ومضوا بالتمثيمية الى آخرىا؛ مف أجؿ كسب الشعبية والتالعب بعواطؼ الشباب ،والثانية األىـ االختالؼ
بيف تيارات الحركة عمى ترتيب أولويات العمؿ لدى التنظيـ ،واحد يتبى مشروع إصالحي يعنى بالقضية
الفمسطينة ،واالخر يحمؿ مشروع إصالحي أردني داخمي ،وأتبع الغرايبة حديثو بمقاؿ آخر اعتبر فيو أنو
ليس سياسيا مف يضيؽ صدره بمقاؿ ،وال يجوز لو أف يتصدر الصفوؼ القيادية األولى ،خاصة في ظؿ ىذه
الظروؼ التي تقتضي أف تتسع الصدور إلى ذلؾ المدى الذي يستوعب كؿ أطياؼ الشعب ومكوناتو ،ومنيا
ما يصؿ إلى حد الخصومة والتناقض قبؿ التمكف مف استيعاب مف يحمؿ الفكرة نفسيا».
غرايبة وبحسب مصادر في الحركة اإلسالمية يستحوذ في عقميتو عمى كـ كبير مف أدوات المطبخ اإلخواني
اإلصالحي ،وقد طمب رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعؿ ترتيب لقاء معو ،إال أنو تعذر ذلؾ
لتواجده في ليبيا حيث غادر المممكة منذ نحو شير مف اآلف حيث يقوـ بعمؿ استشارات لحزب العدالة
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والبناء الميبي ،وسط توقعات بمقاء قريب يجمعو بمشعؿ ،حيث يصؿ الغرايبة المممكة اليوـ قادماً مف
طرابمس.
مصادر إسالمية :مشعل منزعج من الذين يتحدثون باسمه
لـ تخؿ وليمة العشاء التي أقاميا القيادي في الحركة اإلسالمية الدكتور عبدالحميد القضاة عمى شرؼ
مشعؿ واخوانو االسبوع الماضي ،مف الحديث عف الحالة السياسية األردنية وتشخيص مواطف الضعؼ والقوة
إلسالمي األردف ،وبحسب مصادر فإف المقاء حضره قيادات مختمفة تمثؿ تيارات الحركة ،واستعرضوا مع
مشعؿ مشروع الحركة اإلسالمية اإلصالحية ،وبادر أحد القيادييف بسؤاؿ مشعؿ عف أولوية الممفات
إلسالمي األردف في مقارنة بيف مشروع الصقور والحمائـ إف جاز التعبير ،األوؿ يتمحور حوؿ أولوية
القضية الفمسطينة ،والثاني حوؿ المشروع الوطني الداخمي االدرني ،فأجابو مشعؿ «مف في األردف فميعمؿ
لألردف ،ونحف قادروف عمى التعامؿ بشكؿ جيد في الممؼ الفمسطيني» ،ثـ انتقؿ الحديث عف قيادات في
الحركة اإلسالمية تتحدث باسـ حماس وتدعي ارتباطيا الوثيؽ والعميؽ معيا ،األمر الذي أزعج مشعؿ وقاؿ
«ال أحد يتحدث باسمنا ،ويجب وضع حد ليذه المسألة».
خالفات اإلخوان ثالث
ال يحتاج الحديث عف خالفات داخؿ أروقة الحركة اإلسالمية ألدلة وبراىيف ،وىي ليست مدعاة لمبحث
واإلبراز ،وال تشكؿ ىدفاً لنا كي نظير الجماعة في موقؼ الضعؼ ،فخالفاً لمسألة التبايف في تبني
المشروعيف اإلصالحييف لتيارات الحركة ،فإف ثاني أوجو الخالؼ يكمف في مسألة المقاءات الرسمية لقادة
الحركة اإلسالمية القت بظالىا عمى شكؿ المشيد اإلخواني المتنافر مؤخ اًر ،فالقيادي البارز في الحركة
وعضو مجمس شورى الجماعة األسبؽ خالد حسنيف يرى في إحدى مقاالتو التي منعت مف النشر في إحدى
األذرع اإلعالمية المحسوبة عمى الحركة اإلسالمية أف «دفاع االستاذ زكي بني ارشيد في لقائو مع إذاعة
(حياة إؼ إـ) عف فكرة الصفقة ،وأنو ليس عمال معيبا إف كاف في مصمحة الشعب ،حديث مرعب
لإلصالحييف في األردف ،وينذر بفرط عرى التحالؼ القائـ بينيـ حتى اآلف ،فاإلخواف ليسوا القوة الوحيدة في
الساحة ،ويضيؼ أتمنى أف يكوف لدى الحركة الجرأة لتقوؿ :أخطأنا ىذه المرة ،وجانبنا الصواب ،وأف ال
يتكرر ذلؾ ،أما ثالثيما فقد بدأ عقب انتخابات المراقب العاـ ،واعتذار قيادات كبيرة عف المشاركة في مكتب
تنفيذي الجماعة.
إمكانية تشكيل مكتب تنفيذي جديد وتجميد عضوية ممثل شعبة «ماركا» في مجمس الشورى
تقوؿ مصادر إسالمية لػ»الدستور» أف عدداً كبي اًر مف شباب الحركة اإلسالمية يدفعوف بتيار الغرايبة
وعربيات والفالحات بالموافقة عمى مبادرة المراقب العاـ الدكتور ىماـ سعيد ليـ بالعدوؿ عف قرارىـ والعودة
إلى الشراكة مع تياره ،عبر تشكيمة جديدة لممكتب التنفيذي ،وما يعزز ىذا المعمومات أف المحكمة الخاصة
بالجماعة أصدرت وفؽ تمؾ المصادر ق ار اًر بفصؿ عضوية أربعة قيادات في شعبة ماركا وتجميد عضوية
ثالثة آخريف ،عقب التحقيؽ في ارتكاب عمميات شراء أصوات في الشعبة أثناء انتخابات مجمس الشورى،
وتشير تمؾ المصادر إلى أف ذلؾ يعني سقوط عضوية ممثؿ الشعبة «شبيب جودة» والمحسوب عمى التيار
الصقوري ،بحيث يخمفو صاحب المركز الثاني «مفيد سرحاف» والمحسوب عمى تيار الحمائـ ،مما يعني
قمب الموازيف داخؿ المجمس ،ليصار بعدىا إلى إعادة تشكيمة المكتب التنفيذي ،واستبعدت المصادر أف
يعقب ذلؾ حديث عف إعادة انتخاب المراقب العاـ ،لوجود توافؽ داخؿ معظـ قيادات الجماعة مف أف بقاء
سعيد في ىذه المرحمة يصب في مصمحة الحركة حتى ال يتعمؽ ويتجذر الخالؼ بينيا ويصؿ إلى مرحمة
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الالعود ة ،بخاصة مع حرص شديد يبديو سعيد لمقريبو بأنو لف يسمح بحدوث انشقاقات وخالفات كبرى في
واليتو الثانية واألخيرة حتى ال تسجؿ في عيده كمراقب عاـ.
الحديث عف شراء األصوات واستخداـ الماؿ السياسي في شعبة ماركا وجد صداه عبر صفحات التواصؿ
االجتماعي الخاصة بالجماعة وشبابيا ،حيث شكمت الشكوى التي تقدـ بيا القيادي أحمد الكفاويف انعكاسات
كبرى عمى البيت اإلخواني ،فبينما وضع شباب في الحركة اإلسالمية سؤاالً لممشاركة حوؿ «حكـ سداد
االشتراكات عف بعض األخوة ودفع االمواؿ ليـ بغية المشاركة في االنتخابات داخؿ الجماعة» ،توالت ردود
ا ألفعاؿ واألجوبة والفتاوى عمى السؤاؿ ،فقاؿ عضو مجمس شورى الجماعة محمد سعيد بكر في مشاركتو
عمى السؤاؿ « :أعتقد بأف الذيف يمارسوف ىذا األمر قد أخذوا فتوى بجوازه قبؿ أف يقوموا بممارستو ..ىذا ىو
ظني بإخواني الكراـ الطيبيف الفاىميف ..وبوركتـ عمى سؤالكـ» ،وأعقبو «جاءني أحد أشقائي وىو مف
االخواف ويريد أف ينتخبني لكنو لـ يسدد وال يممؾ ما يسدد فقمت لو ال داعي ألف تنتخبني طالما أنؾ ال
تممؾ أف تدفع ،عمما بأنني أممؾ أف أدفع عنو ولو عمى سبيؿ القرض الحسف لينتخبني لكنني لـ أقبؿ عمى
نفسي ال منو وال مف غيره ىذه الطريقة ،لكنني يا اخوتي ىنا أناقش معكـ بشكؿ عممي ال عاطفي وواقعي ال
مثالي ،انو التبرير ألجؿ مصمحة الدعوة ىو الذي يجعؿ البعض يركب ىذه األفعاؿ» ،لتتوالى بعده ردود
الفعؿ الغاضبة المستنكرة لفتواه ،وقد أثار حديثو ىذا ردات فعؿ قاسية ما زالت حاضرة في البيت اإلخواني.
الدستور ،عمان2852/7/8 ،
 .42السمطة الفمسطينية  ...تالياً

عريب الرنتاوي
يوـ الخميس الفائت ،وتحت عنواف “ضريح عرفات إذ ينبش مف جديد؟” ،وبمناسبة كشؼ مالبسات جديدة
حوؿ جريمة إغتياؿ الرئيس الراحؿ ياسر عرفات ،تساءلنا عف سر الحماسة لفتح ىذا الممؼ مف جديد...ىؿ
ىي الرغبة الجامحة في كشؼ الحقيقة؟...ىؿ ىو “فيروس” الصحافة االستقصائية وقد ضرب بقسوة ىذه
المرة؟...ىؿ ىي الغيرة عمى دـ الشييد الراحؿ وقد انفجرت كالبركاف بعد سبع سنوات عجاؼ عمى
الرحيؿ؟...أـ أننا أماـ “لحظة سياسية” بإمتياز ،يراد بيا إعادة إنتاج بعض فصوؿ تجربة “الربيع العربي”
فمسطينيا ،ومف بوابة “الشعب يريد الثأر لمرئيس”.
وقمنا بالحرؼ الواحد “ ال ندري أيف ستتجو طاقة الغضب وعالمات االستفياـ واالتياـ في قادمات
األياـ...ىؿ ستكوف إسرائيؿ ىي اليدؼ والوجية لمغاضبيف والمحتجيف ،أـ أف طاقة الغضب ستنفجر في
وجو السمطة( ،إف بمغت حد اإلنفجار)؟...ىؿ ثمة مف “قرر” بأف صالحية السمطة انتيت أو يجب
إنياؤىا....ىؿ ثمة مف يرى أنو آف األواف إلعادة إنتاج تجربة التغيير التي ىزت عروش النظاـ العربي في
فمسطيف؟...ىؿ ثمة مف يعتقد بأنو آف األواف لتسريع االنجراؼ الفمسطيني لمقبوؿ بفضالت “األحادية
اإلسرائيمية” ال منتظرة وفوائضيا؟...ىؿ ثمة مف لديو أجندات خبيئة وخبيثة ستتكشؼ مالمحيا في قادمات
ويسر؟...أسئمة
األياـ؟...مف ىو ،وما عالقتو بنبش قبر عرفات مف جديد ،مف اقترح ومف ساعد ومف سيؿ ّ
القراء عزيزاتي القارئات...ولمحكاية صمة”
وتساؤالت ال بد خطرت ببالكـ
ّ
(بالكف) أعزائي ّ
ضيؽ،
اليوـ سنواصؿ الحكاية ،ولكف مف بيروت ىذه المرة ،حيث يجري تداوؿ “معمومات” عمى نطاؽ ّ
تجيب ضمناً عمى بعض مف أسئمتنا وتساؤالت...مف ىذه المعمومات أف “ق ار اًر إقميمياً” قد صدر فعالً ،بفتح
ممؼ السمطة والرئاسة والمنظمة ،واليدؼ إلحاقيا بالقائمة الطويمة نسبياً مف النظـ التي أطاح بيا “الربيع
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معدلة” عف األنظمة
العربي” ،باعتبار أف “النظاـ الفمسطيني” القائـ ،ليس في واقع الحاؿ ،سوى “نسخة غير ّ
المتياوية ،ولطالما كاف حميفاً ليا ،متخندقاً في معسكرىا وتحالفاتيا ،وأف الشرؽ األوسط الجديد ،ذي الصبغة
تحولو في فمسطيف ومنيا ،فيي تضفي
اإلسالمية (في طبعتيا اإلخوانية بخاصة) ،يجب أف يستكمؿ حمقات ّ
عميو ،كثي ار مف “الشرعية” ،وىي وحدىا القادرة عمى تزويده بػ”مفاتيح” الممؼ األىـ في المنطقة ،ممؼ
الصراع الفمسطيني – اإلسرائيمي.
ال تستكمؿ حمقات مسمسؿ طرد إيراف مف المنطقة ،واضعاؼ نفوذىا وكسر قوسيا ومحورىا وىالليا ،إف لـ
يصؿ األمر حتى منتياه ،وغاية المنتيى ىنا تتجمى في “فؾ إرتباط” إيراف وأصدقائيا بالصراع العربي –
اإلسرائيمي ،سوريا حمقة ميمة عمى ىذا الصعيد ،لكنيا تبقى ناقصة مف دوف فمسطيف ولبناف ،وثمة ما يشير
إلى أف عمالً “استراتيجياً” يجري اإلعداد لو وراء الكواليس وأماميا ،إلنجاز ىذه الميمة.
في لبناف ،المطموب تيميش حزب اهلل ونزع سالحو وتفكيؾ جبية حمفائو وأنصاره ،وخمؽ “معادؿ موضوعي”
سني
لقوتو واقتداره ،يتخطى حالة الضعؼ والشتات التي يعيشيا “تيار المستقبؿ” إلى العمؿ عمى إنشاء تيار ّ
أكثر فاعمية في الشارع ومياديف المواجية بكؿ أشكاليا وأدواتيا...العمؿ جار بقوة عمى ىذا الطريؽ،
والمشاكؿ التي يواجييا الحزب ال تعد وال تحصى ،وليس في المجاؿ متسع لمخوض في تفاصيؿ ىذه
المسألة التي سنعود لتناوليا في قادمات األياـ...أما في فمسطيف ،فقد قطع مشوار “فؾ االرتباط” بيف إيراف
وحماس ،وحماس وسوريا ،أشواطاً كبرى ،حتى أننا بالكاد بتنا قادريف عمى تممس أثر ىذه الروابط
والتحالفات.
مف منظور ىذا “المخطط” ،ال تختمؼ حركة فتح بشيء عف “حزب الرئيس المخموع” الحاكـ – سابقاً – في
مصر ،أو حزب الرئيس “المحروؽ” عمي عبد اهلل صالح ،أو مؤتمرات القذافي الشعبية ،أو حزب الرئيس
اليارب زيف العابديف بف عمي...أما حركة حماس ،فميست “أقؿ حظوة” مف “النيضة” التونسية أو إخواف
مصر وسوريا ،أو حتى عبد الكريـ بمحاج في طرابمس الغرب.
وفي المعمومات أيضاً ،أف الضائقة االقتصادية التي تعتصر السمطة ،ليست ببعيدة عف “سيناريو” كيذا ،وأف
مسمسؿ “الفضائح” الذي بدأ يتكشؼ تباعاً وفي توقيت متزامف (محمد رشيد مثاالً) ىو جزء مف لعبة “حرؽ”
السمطة ،وتحريض الناس عمى اإلنفصاؿ عنيا ومواجيتيا ،وىي ميمة توفر السمطة ذاتيا ،كؿ عناصر
نجاحيا بأدائيا الكارثي ،وال تستبعد مصادر المعمومات أف يكوف انفتاح حماس عمى بعض العواصـ العربية
التي ظمت مغمقة في وجييا لسنوات طواؿ  ،إنما يعود – مف ضمف أسباب أخرى – لضغوط ىذا المحور
اإلقميمي الذي يمعب دو اًر متزايداً في تقرير وجية األحداث في المنطقة وتحدد إتجاه بوصمتيا.
وتربط مصادر المعمومات بيف التوجو لفتح ممؼ السمطة بجممة أحداث وتطورات ،وقعت أو في طريقيا إلى
ذلؾ...أىميا عمى اإلطالؽ ،نياية طريؽ المفاوضات و”حؿ الدولتيف” ،واتجاه إسرائيؿ إلنسحاب أحادي
الجانب مف مناطؽ الكثافة السكانية في الضفة الغربية ،وبما يعيد لألذىاف ،سيناريو اإلنسحاب األحادي مف
غزة ،وما أعقبو مف إنتخابات و”حسـ” و”تيدئة” وبقية فصوؿ القصة التي نعرؼ.
المصادر تقوؿ أف القراءة االستراتيجية ليذا المحور تنطمؽ مف فرضية أف فرص قياـ دولة فمسطينية قابمة
لمحياة تتضاءؿ بشكؿ متسارع ،وأف المنطقة مقبمة عمى “فراغ” ستعجز السمطة عف ممئو ،ما يبقي الباب
لمدىا دولياً.
مفتوحاً إلعادة إنتاج “سيناريو غزة” ،ولكف بحضانة إقميمية يسعى القائموف عمييا ّ
التطير...لكف مف قاؿ أف الماؿ
قد يبدو السيناريو الحالي مبالغاً فيو ،وقد يقوؿ قائؿ بأنو يتسـ ببعض
ّ
واإلعالـ ( 14بالمائة ممموؾ منيما ممموؾ مف بضعة دوؿ عربية فقط) لـ يمعبا دو اًر ميماً إف في تحريؾ
التاريخ :األحد 1021/7/8

العدد1556 :

ص 14

الشوارع العربية ،أو في توجيو دفة األحداث والتطورات التي أعقبت سقوط األنظمة وبناء توازنات القوى
الجديدة في المنطقة.
يتعدؿ أو يتعثر...لكف الحقيقة التي ال جداؿ فييا تقوؿ :أف
قد تكتب ليذا السيناريو فرص النجاح وقد ّ
السمطة ليست محصنة في وجو “ىبوب الرياح العاتية” التي قد تأتييا مف عواصـ الممح والرماؿ ،فال ىي
قادرة عمى الخروج مف شرنقة خياراتيا المأزمة في التعامؿ مع المشروع الوطني الفمسطيني ،وال ىي واقفة
عمى أرض صمبة ومتماسكة فيما خص بنيتيا التحتية وعالقتيا الداخمية وادارتيا لشؤوف البالد والعباد ،ما
يدفع عمى اإلعتقاد ،بأف ميمة “المحور اإلقميمي” في فمسطيف ،قد تكوف أكثر يس اًر وسيولة مف ميمتيو
السابقة والحالية ،في ليبيا وسوريا ،المسألة رىف بقدرتو عمى استحصاؿ ضوء أخضر مف إسرائيؿ أوالً ،ومف
بعدىا ستنياؿ “األضواء الخضراء” مف عواصـ القرار الدولي (إق أر الغربي) تباعاً...حتى اآلف تبدو صورة
المواقؼ اإلسرائيمية والدولية ضبابية بعض الشيء......حتى اآلف ال نعرؼ ما إذا كانت حماس عمى ّبينة
مما يعد في “الغرؼ السوداء” لبعض حمفائيا ،وما ىو موقفيا مف سيناريو كيذا ،الصورة ىنا ضبابية
أيضاً...ومف يعش ير.
الدستور ،عمان2852/7/8 ،
 .43ال تقمقوا عمى الرواتب

عبد الستار قاسـ
مرة أخرى تطؿ مشكمة الرواتب برأسيا ،وستبقى كذلؾ .منذ قياـ السمطة حتى اآلف ،والموظفوف يتساءلوف
عف الرواتب ومواعيد صرفيا ،وستبقى تساؤالتيـ تخيـ فوؽ رؤوسيـ.
قمت لمموظفيف منذ عدة أشير ،وىو قوؿ كررتو عبر السنوات :إف الرواتب ستصرؼ ،وظروؼ توقفيا نيائيا
لـ تأت بعد .واآلف أقوؿ ليـ إف الرواتب ستصرؼ ألف موجبات صرفيا قائمة ،فاصبروا قميال.
وأقوؿ حتى لمذيف يأخذوف قروضا مف المصارؼ إف قمقيـ أيضا غير مبرر ألف الواليات المتحدة والمجموعة
الغربية قد قررت إقامة صندوؽ خاص لضماف قروض الفمسطينييف أماـ المصارؼ العاممة في الضفة
الغربية وقطاع غزة ،ويسمى  .)Loan Guarantee Fund (LGFضمنت المجموعة الغربية التي
تسمي نفسيا المجتمع الدولي تسديد القروض لممصارؼ مع ضرورة االستمرار بمطالبة أصحاب القروض
بالتسديد ،وذلؾ حتى تستمر المصارؼ باإلقراض المفرط وتوريط الفمسطينييف ماليا واقتصاديا.
الميـ بالنسبة لمرواتب ،أكرر ما قمتو لمناس منذ سنوات وبصورة متكررة :ىذه الرواتب ىي ثمف الوطف،
الوطف الفمسطيني ،وىي تصرؼ ليس إحسانا وانما بثمف سياسي .صحيح أف أمواؿ الضرائب التي تتـ
جبايتيا مف قبؿ السمطة تغطي جزءا مف الرواتب ،لكف إف لـ تتمؽ السمطة المساعدات المالية الغربية ،واف
لـ تدفع إسرائيؿ أمواؿ الجمارؾ والضرائب فإف انسيابية الصرؼ تصبح في خطر .أي ال تستطيع السمطة
القياـ بالميمة إف لـ تنجدىا الدوؿ الغربية واسرائيؿ .شجع أىؿ الغرب وسرائيؿ التوظيؼ المفرط والواسع في
السمطة مف أجؿ أف يشدوا الحبؿ عمى رقابنا وقتما يروف مناسبا.
صرؼ الرواتب عبارة عف التزاـ غربي ما دامت السمطة التي تسمي نفسيا السمطة الوطنية الفمسطينية
ممتزمة بأمريف وىما :االستمرار في تسيير الحياة اليومية لمشعب الفمسطيني في األرض المحتمة،91/
واالستمرار في خدمة األمف ا إلسرائيمي مف خالؿ التنسيؽ األمني .كاف ىذاف شرطيف إسرائيمييف منذ عاـ
 7691أماـ أي جية عربية أو فمسطينية تود تسمـ زماـ الحكـ الذاتي في األرض المحتمة .91/وليذا وجدنا
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الدوؿ الغربية واسرائيؿ تنزع أيدييا مف الدعـ المالي عندما فازت حماس باالنتخابات التي قررت االستمرار
في إدارة شؤوف الناس المدنية لكف دوف تنسيؽ أمني.
فيؿ مف العجيب أف يطمب نتنياىو مف البنؾ الدولي دعما ماليا لمسمطة الفمسطينية بمقدار مميار دوالر؟
عمما أف شمعوف بيريس قد سبقو إلى جمع أمواؿ لمسمطة مف عدة دوؿ غربية .نعـ ،فالسمطة خففت عف
إسرائيؿ أعباء كثيرة ،وأغرقت األرض المحتمة 91/بالفساد واإلفساد والثارات ،وتقوـ بخدمات أمنية مف خالؿ
مالحقة مف يسموف باإلرىابييف الفمسطينييف مف حماس والجياد وشيداء األقصى وكؿ مف يفكروف بأعماؿ
المقاومة.
وىنا يتساءؿ بعضيـ عف سبب توقؼ الرواتب لفترات قصيرة مرات عديدة .ىناؾ عدة أسباب منيا:
 -7قياـ جية معينة بعمؿ ضد المستوطنيف أو جنود الصياينة دوف أف تتمكف السمطة مف المالحقة
والتوقيؼ ،ولو إلى حيف .إنو نوع مف الضغط عمى السمطة مف أجؿ بذؿ المزيد مف الجيود األمنية في
مالحقة ما يسمى باإلرىاب الفمسطيني ،وىو أيضا بمثابة تنبيو ألصحاب الرواتب وأف عمييـ أيضا أف يقفوا
ضد اإلرىاب ومع مالحقتو والقبض عمى مرتكبيو.
 -1تذكير الناس في األرض المحتمة 91/بأف عمييـ أف يركعوا ويخضعوا إذا أرادوا لمرواتب أف تستمر.
وعمييـ التمسؾ بشعارات :الخبز أولى مف الحرية ،ال لمجوع نعـ لمركوع ،المذلة وال الموت.
 -0لمتأكيد أحيانا أف وجود شخص معيف في السمطة ضروري مف أجؿ الحصوؿ عمى األمواؿ ،واال فإف
الغرب سيقطع الماؿ ،وكذلؾ إسرائيؿ.
 -0لمتأكيد عمى أف التخمص مف شخص معيف يؤدي إلى عودة األمواؿ مف جديد.
متى يتـ قطع األمواؿ؟ ببساطة ،األمواؿ ستنقطع في حالتيف وىما:
أ -أف تتوقؼ السمطة عف التنسيؽ األمني مع الصياينة ،وتبدأ بالمحافظة عمى األمف الوطني الفمسطيني؛
ب -أف ينيار الفمسطينيوف في الضفة الغربية وغزة ،ويتحوؿ كؿ واحد منيـ إلى االىتماـ فقط بمصالحو
الذاتية عازفيف عف الحقوؽ الوطنية لمشعب الفمسطيني.
وبما أف الحاجة اإلسرائيمية لمجيود األمنية الفمسطينية ما زالت قائمة ،وأف أغمب الناس في الضفة وغزة ما
يزالوف أحياء مف الناحية الوطنية فإف قطع الرواتب غير وارد اآلف .وليذا ال تقمقوا.
أما إذا أردتـ أال تقمقوا نيائيا ،فإف عمينا تطوير أوضاعنا االقتصادية واالجتماعية واألمنية والسياسية بطريقة
تؤدي إلى االعتماد عمى أنفسنا ،وتحررنا مف نير اآلخريف .ىذا ليس مستحيال ،وليس صعبا ،لكنو يتطمب
بعض الصبر وارادة سياسية فمسطينية حرة.
المركز الفمسطيني لإلعالم2852/7/7 ،
 .44أزمة وطنية ال مالية

نقوال ناصر
في بيانيا الذي أصدرتو بعد اجتماعيا آخر الشير الماضي ،حذرت المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفمسطينية مف أف "استمرار" األزمة المالية التي تعاني منيا السمطة الفمسطينية "سييدد عمى المدى القريب
والعاجؿ وضع السمطة الوطنية واستقرار مؤسساتيا ،ودور ىذه المؤسسات باإلضافة إلى تيديد األمف
االجتماعي والوطني مما يقود إلى انعكاسات داخمية واقميمية سمبية وخطيرة" ،لتعمف بعد ذلؾ مباشرة أنيا
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"قررت  ..الدعوة إلى عقد لقاء وطني سريع  ..مف أجؿ بحث الخيارات الوطنية في المرحمة المقبمة" ،ألف
"الوضع الراىف  ..ييدد مشروعنا لالستقالؿ الوطني بأكممو".
وال يتضح مف بياف التنفيذية ما إذا كاف توالي "التحذير" مف استمرار األزمة و"الدعوة" مقصودا لمربط بيف
"األزمة المالية" وبيف الدعوة إلى "لقاء وطني سريع" ،أـ أف "الوضع الراىف"الذي "ييدد مشروعنا لالستقالؿ
الوطني بأكممو" جدير في حد ذاتو بػ"لقاء وطني" ألنو يمثؿ أزمة وطنية كانت "األزمة المالية" وال ت ازؿ مجرد
مظير مف مظاىرىا التي بدأت بتوقيع اتفاؽ إعالف المبادئ (أوسمو) في واشنطف عاـ .7660
واألرجح أف الربط بيف "األزمة المالية" وبيف "الدعوة" إلى "لقاء وطني" ىو المقصود في بياف تنفيذية
المنظمة ،فػ"المقاء" مطموب لحؿ أزمة مالية ،واحتواء المضاعفات السياسية والنقابية لتأخير رواتب أكثر مف
مائة وستيف ألفًا مف موظفي السمطة وكذلؾ تسديد مستحقات القطاع الخاص ،وليس لمبحث عف حؿ األزمة
الوطنية الناجمة عف الوضع الراىف الذي تغيب عنو المفاوضات والمقاومة عمى حد سواء ،ويمزقو االنقساـ
الوطني ،وتستعصي فيو المصالحة السياسية ،ويستفحؿ تفاقـ الوضع االقتصادي ،وينعدـ فيو األمؿ ،وتأكؿ
النار الفمسطينية فيو نفسيا ألف "الوضع الراىف" يحوؿ بينيا وبيف االحتالؿ لتأكمو.
ولو كاف حؿ األزمة الوطنية وليس حؿ األزمة المالية لمسمطة ىو المقصود بدعوة التنفيذية إلى "لقاء وطني"،
لما اقتصرت الدعوة إلى ىذا المقاء عمى "الييئات القيادية لممنظمة وشخصيات وطنية فاعمة" ،كما جاء في
البياف ،ولـ تؤكد المنظمة تفسير عضو لجنتيا التنفيذية واصؿ أبو يوسؼ لدعوتيا بأنيا كانت موجية إلى
نصا وصراحة القوى الوطنية
"كافة الفصائؿ ،بما فييا حركتا حماس والجياد اإلسالمي" ،ولكانت شممت ً
األكثر فاعمية غير األعضاء في المنظمة ،ولكانت دعوتيا إلى مؤتمر وطني يؤسس الستراتيجية جديدة
نيائيا مع أوسمو واتفاقياتو وكؿ ما انبثؽ عنيا ،وليس
تحدد "الخيارات الوطنية في المرحمة المقبمة" بالقطع
ً
إلى "لقاء وطني".
والدعوة إلى أي مؤتمر وطني كيذا تقتضي مسارعة تنفيذية المنظمة إلى تسريع المصالحة الوطنية وتسريع
الوفاء باستحقاقات إنجازىا ،وتقتضي أيضا مسارعتيا إلى نقؿ مقرىا مف راـ اهلل إلى غزة ،باعتبار األولى
عاصمة أوسمو ورمز الوضع الراىف المنبثؽ عنو الذي "ييدد مشروعنا لالستقالؿ الوطني بأكممو" ،وباعتبار
غزة ،المحاصرة فقط ألنيا شذت عف أوسمو وتمردت عميو ،ىي النقيض الوطني ليذا الوضع الراىف ،أو في
األقؿ ألسباب "عممية" ،كوف راـ اهلل تستطيع الذىاب إلى غزة ،بينما االتفاقيات الموقعة والتفاىمات غير
الموقعة بيف المنظمة وبيف دولة االحتالؿ تغمؽ أبواب راـ اهلل أماـ غزة!.
إف "األزمة المالية الشديدة" الراىنة ليست جديدة ،فيي مزمنة وقديمة ومتجددة ومتكررة ،وسوؼ تستمر طالما
استمر التزاـ المنظمة باالتفاقيات الموقعة مع االحتالؿ اإلسرائيمي التي قادت إلى "الوضع الراىف" الذي
تتحمؿ قيادة المنظمة المسؤولية األولى واألخيرة عنو ،فمف يراجع تحذيرات ومناشدات وزير المالية الحالي،
د .نبيؿ قسيس ،وغيره مف زمالئو الوزراء لممانحيف الغربييف والعرب لموفاء بتعيداتيـ المالية لمسمطة المنبثقة
عف أوسمو يكاد يجدىا تكرار ببغاء لمتحذيرات والمناشدات المماثمة لرئيس وزراء السمطة وسمفو في و ازرة
المالية ،د .سالـ فياض ،في مثؿ ىذا الوقت تماما مف عاـ  1477الماضي.
وال جديد كذلؾ في كوف "األزمة المالية" الحالية نسخة مكررة ألزمة العاـ الماضي والذي قبمو ولألزمات
المماثمة في السنوات السابقة منذ عاـ  ،7660وال جديد في كونيا مصطنعة يفتعميا المانحوف الغربيوف أداة
لمضغط كمما أرادوا ابتزاز المنظمة لتقديـ تنازؿ جديد.
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يقوؿ د.قسيس إف مساعدات المانحيف لمسمطة "عبارة عف التزاـ عمييا تجاه دولة تحت االحتالؿ" ،لكنيا في
الحقيقة التزاـ عمييا تجاه دولة االحتالؿ أوًال تعفييا مف أعبائيا المالية المترتبة عمييا بموجب القانوف الدولي
كقوة قائمة باالحتالؿ ،وترحؿ ىذه األعباء إلى جيوب دافع الضرائب الغربي كي يمنحيا المانحوف الغربيوف
بيدىـ اليمنى لتسترد يدىـ اليسرى جزءا منيا ،بينما يدخؿ الجزء اآلخر في خزينة االحتالؿ بعد دورة
اقتصادية وىمية في الواقع الفمسطيني تحت االحتالؿ ال تغير شيئا فيو ،كما أثبتت تجربة العشريف سنة
المنصرمة منذ توقيع اتفاؽ أوسمو.
وتستمر المنظمة والسمطة المنبثقة عنيا في مناشدة المانحيف الغربييف و"أصدقاءىـ" العرب الوفاء بتعيداتيـ
لحؿ األزمة المالية القديمة المتجددة.
المركز الفمسطيني لإلعالم2852/7/7 ،
 .45االنتصار الفمسطيني الثاني في اليونيسكو

عدناف السيد
في المرة األولى ،نجح الفمسطينيوف في ضـ (دولة فمسطيف) إلى منظمة األمـ المتحدة لمتربية والثقافة
والعموـ (يونيسكو) .وفي المرة الثانية ،قبؿ أياـ ،نجحوا في ضـ كنيسة الميد في بيت لحـ إلى الئحة التراث
العالمي لميونيسكو.
وفي المرتيف ،اعترضت الواليات المتحدة ،وكذلؾ فعمت “إسرائيؿ” بطبيعة الحاؿ .االعتراض األمريكي ىو
الالفت ألنو يتعارض مع مفيوـ حقوؽ اإلنساف وحؽ الشعب في تقرير المصير والثقافة ،كما في بقية
المجاالت.
ال يجوز االستيانة بق اررات اليونيسكو ألنيا تعبير عف حقوؽ الفمسطينييف في التربية والثقافة والعموـ ،أو ىي
تعبير عف حقيـ في تقرير مصيرىـ بعدما بقيت قضيتيـ بغير حؿ ،وبقي االحتالؿ “اإلسرائيمي” ألرضيـ
ووطنيـ منذ أكثر مف عقود ستة.
وكاف مف المتوقع أف تتذرع “إسرائيؿ” بأف قرار اليونيسكو سياسي ،وتنكر خطر التدمير الوشيؾ لكنيسة
ميددة بالتدمير
الميد .والواقع أف ىذه الكنيسة وغيرىا مف الكنائس والمساجد كما المسجد األقصى ّ
والتخريب.
في المقابؿ ،نجح الطرؼ الفمسطيني في طرح قضية كنيسة الميد بعد التمؼ والتخريب الذي لحؽ بمجمؿ
مرت بو السيدة العذراء في طريقيا مف الناصرة.
بنيتيا المعمارية ،وبعد تيديد طريؽ الحجاج الذي ّ
أما الموقؼ األمريكي المؤيد ؿ”إسرائيؿ” حتى في مثؿ ىذه القضايا الحساسة ،وذات الطابع الديني ،فإنو
يطرح مجموعة أسئمة عاجمة :ما مدى تأثير الحركات اإلنجيمية المتصيينة في القرار األمريكي داخؿ
الواليات المتحدة وخارجيا؟
وما قيمة القانوف الدولي العاـ إذا ما أرادت دولة كبرى كالواليات المتحدة إخضاعو إلى لعبة المصالح
الدولية ذات الطبيعة المتغيرة؟
وىؿ وصؿ التطرؼ األمريكي في دعـ “إسرائيؿ” إلى حد منع الفمسطينييف مف حماية تراثيـ الديني
والحضاري ،الذي ىو في واقع الحاؿ تراث عالمي وانساني؟
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إف المتابع والدارس لمسياسة الخارجية األمريكية في الشرؽ األوسط يصؿ إلى نتيجة مؤكدة أف الدعـ
األمريكي ؿ”إسرائيؿ” مفتوح ،حتى لو خالؼ قواعد القانوف الدولي واالعتبارات المسيحية واإلسالمية .ىذا
درس مف دروس الصراع العربي “اإلسرائيمي” في مساره التاريخي.
بمعنى آخر ،ثمة تماه في السياسة األمريكية مع المصالح “اإلسرائيمية” ،وثمة تأييد مفتوح لكؿ السياسات
“اإلسرائيمية” ميما كانت المصالح األمريكية في بالد العرب ،وأياً تكف السياسات العربية تجاه اإلدارات
األمريكية المتعاقبة.
إف ىذا المعطى يجب أال يمنع الفمسطينييف والعرب اآلخريف مف مواصمة نضاليـ المشروع دفاعاً عف
عدة
متبدلة ،والمصالح الدولية متداخمة .وىناؾ قوى دولية ّ
القضايا المشروعة والعادلة ،فالعالقات الدولية ّ
يمكف أف تؤيد الحقوؽ العربية إذا ما نجحنا في اعتماد سياسات واعية عمى المستوى الدولي ،سياسات توازف
بيف المصالح والحقوؽ المشروعة ،وسياسات بعيدة المدى ذات تأثير ميـ في السياسة الدولية.
الخميج ،الشارقة2852/7/8 ،
 .46هل يمر الطريق إلى الدولة الفمسطينية من موسكو؟

ميشيؿ ستاينبرج
مف الشائع رؤية المعمقيف الغربييف يصفوف دور الرئيس الروسي فالديمير بوتيف بأنو دور ضيؽ جدا بحيث
تتمثؿ مصالح روسيا فقط بالحفاظ عمى الرئيس السوري بشار األسد في السمطة أو الدفاع عف إيراف في
مواجية ىجوـ عسكري متيور مف إسرائيؿ أو الواليات المتحدة .ىؤالء المعمقوف مخطئوف تماما .أحد األدوار
التي قد تمعبيا روسيا في الشرؽ األوسط قد ال يكوف في سورية وال في إيراف ،ولكف في المفاوضات
الفمسطينية-اإلسرائيمية التي ال تزاؿ روسيا تمعب فييا دو ار مف خالؿ الرباعية.
خالؿ لقائو مع رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس في  19يونيو ،بعد يوـ واحد مف لقائو مع بنياميف
نتنياىو في القدس ،ندد بوتيف بتوسيع المستوطنات اإلسرائيمية وشدد عمى موقؼ روسيا باالعتراؼ بدولة
فمسطينية مستقمة ذات سيادة .بعكس أعضاء الرباعية اآلخريف –خاصة الواليات المتحدة واالتحاد
األوروبي -رحبت روسيا وأيدت موقؼ عباس في األمـ المتحدة ،حيث أثار عباس قضية اعتراؼ األمـ
المتحدة بالدولة الفمسطينية.
ىناؾ مزاج غريب منتشر ىذه األياـ في إسرائيؿ ،وجالية المياجريف الروس عامؿ أساسي .إسرائيؿ لدييا
أكبر حكومة ائتالفية في التاريخ وموسـ االحتجاجات االقتصادية قد بدأ .بحسب مصادر مقربة مف
المطمعيف عمى الشؤوف اإلسرائيمية في واشنطف ،أىـ لقاء عقده بوتيف في إسرائيؿ كاف مع وزير الخارجية
أفيجدور ليبرماف .ربما يكوف ليبرماف شخصا غير مرغوب بو في معظـ عواصـ العالـ ،لكف قدرتو عمى
الوصوؿ إلى بوتيف بشكؿ مباشر أكبر بكثير مف قدرة أي وزير خارجية آخر في العالـ .ليبرماف يعمؿ
كصمة وصؿ مع موسكو .جالية المياجريف الروس والمياجريف اآلخريف مف االتحاد السوفيتي سابقا في
إسرائيؿ كبيرة وتتزايد باستمرار ،وىناؾ عدد كبير مف الجالية يعيشوف في حالة فقر .بدوف ليبرماف والكتمة
الروسية ،ال يستطيع نتنياىو أف يبقى في السمطة .تمؾ الحقيقة أشار إلييا نتنياىو بشكؿ ساخر حيف قاؿ
لبوتيف "السيد الرئيس ،الروس ىـ شركاؤنا أيضا في الحكومة .أنت تعرؼ وزير الخارجية ليبرماف جيدا ،لكف
ىناؾ آخريف مثؿ وزير الدبموماسية العامة والشتات يولي إيديمستيف؛ وزير السياحة ستاس ميزنيكوؼ؛ وزيرة
استيعاب المياجريف سوفا الندفير؛ رئيس تحالفنا زيؼ الكيف؛ رئيس الوكالة الييودية ناتاف شارانسكي؛
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مستشاري االقتصادي يوجيف كانديؿ؛ وآخريف كثر .يجب أف أقوؿ إنو ،بعكس الشائعات ،أنا أعمؿ أحيانا
مع أشخاص ال يتكمموف المغة الروسية ،ولكف ال شؾ أف جالية المتحدثيف بالمغة الروسية في إسرائيؿ يؤدوف
بحؽ دور الجسر بيف إسرائيؿ وروسيا .كثيروف يعبروف ذلؾ الجسر .في العاـ الماضي وحده ،جاء نصؼ
مميوف سائح روسي إلى إسرائيؿ ،ذلؾ عدد ىائؿ بالنسبة لبمد بحجـ إسرائيؿ ،وقد تضاعؼ سبع مرات خالؿ
ثالث سنوات منذ أف ألغينا الحاجة لمحصوؿ عمى تأشيرة دخوؿ مف روسيا".
الرئيس بوتيف أحضر معو عددا مف كبار مساعديو في الكرمميف خالؿ زيارتو إلى إسرائيؿ وفمسطيف
واألردف ،وكذلؾ رافقو وفد تجاري ضـ مئات رجاؿ األعماؿ الروس.
الرئيس بوتيف لديو إذاً عدة نقاط قوة يستخدميا في تؿ أبيب في جميع المجاالت والقضايا األمنية
واالقتصادية .ومع أف روسيا لـ تعد تتمتع بموقع الدولة العظمى في العالـ كتمؾ التي كانت تتمتع بيا في
ذروة الحرب الباردة ،فإف روسيا بال شؾ قوة متنامية في شؤوف أوراسيا .منظمة تعاوف شنغياي ،التي ترأسيا
روسيا والصيف ،وسعت نطاقيا إلى جنوب آسيا ومنطقة الخميج .في اجتماعيا األخير الشير الماضي في
بكيف ،تمت إضافة أفغانستاف إلى قائمة المراقبيف الدائميف ،التي تضـ باكستاف واليند وايراف .منظمة تعاوف
شنغياي أشارت إلى واشنطف أنيا مستعدة لمؿء الفراغ األمني في أفغانستاف فور مغادرة القوات األميركية
وقوات الناتو ،وىذا أفضؿ عرض استممتو الواليات المتحدة مف أجؿ خروج آمف مف االحتالؿ والحرب التي
امتدت عشر سنوات ىناؾ.
حوؿ الموضوع اإليراني ،حذر بوتيف اإلسرائيمييف مف أف نتائج غير مرغوبة قد تنجـ عف ىجوـ إسرائيمي
عمى إيراف حيف قاؿ عمنا "انظروا إلى ما حدث لألميركييف في أفغانستاف والعراؽ" .جاء ذلؾ لدى لقائو
شيموف بيريز الذي حاوؿ أف يحرج بوتيف عندما قاؿ إف إيراف وسورية يمثالف "فاشية" جديدة .وأضاؼ بوتيف
"قمت ألوباما الشيء نفسو .ال حاجة لعمؿ أي شيء بسرعة؛ عمى المرء أال يفعؿ شيئا قبؿ أف يفكر أوال...
العراؽ فيو نظاـ مياؿ إليراف بعد كؿ شيء حدث ىناؾ .ىذه األمور يجب أف يتـ التفكير طويال قبؿ عمؿ
أي شيء يندـ عميو المرء فيما بعد .عمى المرء أال يفعؿ شيئا قبؿ األواف".
مصالح روسيا عسكرية ،اقتصادية ،دبموماسية ،وعالمية .الزيارة إلى إسرائيؿ ،والمناطؽ الفمسطينية ،واألردف
ىي مجرد خطوة أولى في الشرؽ األوسط الذي يتغير بسرعة .بعكس السياسييف األميركييف ،ال يستطيع قادة
إسرائيؿ أف يخيفوا بوتيف مف خالؿ التيديد بإثارة المعارضة ضده .وصوت روسيا في الوصوؿ إلى تسوية
حوؿ قضية الدولة الفمسطينية بيف إسرائيؿ والفمسطينييف ىو الصوت الوحيد النزيو الذي بقي في الرباعية.
الوطن أون الين ،السعودية2852/7/8 ،
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