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من جنوده في سوريا
 2جيش التحرير الفمسطيني يتيم مجموعات إرىابية مسمحة بقتل
 ،عػ ػػف وكالػ ػػة (د ب أ) ،أف رئاسػ ػػة ىيئػ ػػة أركػ ػػاف جػ ػػيش التحريػ ػػر
ذكػ ػػرت الخمــــيج ،الشــــارقة/ / ،
جنديا مف جيش التحرير في سوريا ،متيمة "مجموعات إرىابية مسمحة"
الفمسطيني ،دانت اختطاؼ وقتؿ
بالوقوؼ خمؼ العممية ،وذلؾ بعد نحو أسبوعيف عمى اختفاء الجنود بالقرب مف منطقة مصياؼ في محافظة
حماة.
وذكر بياف صادر عف الييئة نقمتو وكالة األنباء السورية الرسمية "سانا" أف "ىذا العمؿ اإلجرامي الجباف
الذي استيدؼ أبرياء عزال يؤكد الدور اإلجرامي القذر ليذه المجموعات وارتباطيا باألجندات الغربية
الصييونية وحقدىا الدموي األعمى" .وأضاؼ أف "ىذه الجريمة النكراء تعبير صارخ عف تغمغؿ األعداء
الصياينة في صفوؼ المجموعات اإلرىابية المسمحة ودليؿ ال يقبؿ الشؾ عمى ارتباط ىؤالء القتمة بأعداء
الوطف واألمة".
وتابعت الييئة أنو "ليس ىناؾ بيف كؿ الذرائع الواىية التي ساقيا ىؤالء العمبلء ما يفسر ىذه المجزرة سوى
أنيا نفذت بأياد صييونية قذرة".
وأكد البياف أف "ىذه المذبحة لف تثني الشعب الفمسطيني عف مواقفو تجاه قضيتو العادلة ووقوفو إلى جانب
سوريا جيشا وشعبا وقيادة في وجو ىؤالء العمبلء القتمة المتمطيف خمؼ مطالب أقؿ ما يقاؿ إنيا ال تساوي
قطرة دـ بريء" .وذكرت مصادر إعبلمية سورية أف جثث الجنود عثر عمييا في ريؼ محافظة إدلب
(شماؿ).
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 ،مف بيروت ،عف مراسمتيا بوال أسطيح ،أف العقيد عارؼ
/ /
وقالت الشرق األوسط ،لندن،
الحمود ،نائب رئيس أركاف «الجيش السوري الحر» ،أكد أف «الجيش الحر» ال يستيدؼ العناصر
الفمسطينية المسمحة إال عندما تسقط عنيا الصفة الفمسطينية وتتحوؿ لػ«التشبيح».
وتحدث موقع «دنيا الوطف» اإللكتروني المتخصص في الشأف الفمسطيني عف أنو «تـ العثور ليؿ الثبلثاء/
جنديا مف جيش التحرير الفمسطيني كانت قد اختفت سيارتيـ أثناء مغادرتيا مركز
األربعاء عمى جثث
التدريب العاـ لمجيش في منطقة مصياؼ قرب مدينة حماه» .وأشار الموقع الذي أفاد عف تشييعيـ في مخيـ
النيرب لبلجئيف الفمسطينييف قرب حمب ،إلى أف «أعداد الشيداء الفمسطينييف في سوريا منذ اندالع األزمة
شييد».
قاربت الػ
وكانت بعض المعمومات الصحافية الفمسطينية تحدث يوـ األحد الماضي عف أف عددا مف أفراد جيش
التحرير الفمسطيني انشقوا عف نظاـ بشار األسد وفروا إلى تركيا.
جنديا وضابطا في جيش التحرير الفمسطيني انشقوا يوـ األحد عف جيش نظاـ
وقالت المعمومات إف
بشار األسد ،وىـ في طريقيـ إلى تركيا مف خبلؿ جبؿ الزاوية ،حيث قاـ فمسطيني مدني بنقميـ بواسطة
حافمة إلى الحدود التركية.
في المقابؿ ،كانت وكاالت مقربة مف النظاـ السوري أفادت مؤخ ار بأف «مجموعات مسمحة قامت مؤخ ار
باغتياؿ العقيد الركف أحمد صالح حسف مف مرتبات جيش التحرير الفمسطيني في صحنايا بريؼ دمشؽ».
إلى ذلؾ ،يتولى المواء محمد طارؽ الخضراء رئاسة ىيئة أركاف جيش التحرير الفمسطيني في سوريا ،وىو
نفى الشير الماضي وبشكؿ قاطع األنباء التي بثتيا بعض القنوات عف انشقاقو مع قسـ مف مقاتمي جيش
التحرير الفمسطيني ،مؤكدا أف ىذه األخبار عارية تماما عف الصحة جممة وتفصيبل ،مستنك ار ما سماه
«(الفبركات اإلعبلمية) التي تقع في خانة التآمر عمى (سوريا العروبة) و(فمسطيف الجريحة)» .واعتبر المواء
الخضراء في بياف لو أف ىذه «األخبار الممفقة» ىي «محاولة يائسة لزرع بذور الفتنة والشقاؽ واإلساءة إلى
سمعة جيش التحرير الفمسطيني ودوره النضالي المتميز».
عباس يؤكد لبيرنز ضرورة وقف البناء االستيطاني الستئناف المفاوضات المتعثرة
راـ اهلل  -األياـ :شدد الرئيس محمود عباس ،أمس ،عمى ضرورة وقؼ النشاط االستيطاني اإلسرائيمي في
االراضي الفمسطينية مف أجؿ استئناؼ مفاوضات السبلـ المتعثرة .جاء ذلؾ خبلؿ استقباؿ عباس مساعد
وزيرة الخارجية األميركية ولياـ بيرنز في مقر الرئاسة ظير أمس.
وقاؿ بياف صحافي عف الرئاسة ،إف الرئيس عباس أكد لضيفو أف "تعثر العممية السياسية سببو موقؼ
الحكومة اإلسرائيمية المتعنت الرافض االلتزاـ بأي مف االتفاقات الموقعة بيف الجانبيف ،وبمرجعيات عممية
".
السبلـ ،ووقؼ االستيطاف واطبلؽ سراح األسرى الذيف اعتقموا قبؿ العاـ
وأكد عباس أف استئناؼ المفاوضات يتطمب إلزاـ الحكومة اإلسرائيمية بتنفيذ التزاميا بوقؼ النشاطات
االستيطانية ،وبما يشمؿ القدس ،وقبوؿ مبدأ حؿ الدولتيف .وقاؿ ،إف "ىذه ليست شروطاً فمسطينية مسبقة،
وانما التزامات ترتبت عمى إسرائيؿ ضمف خطة خارطة الطريؽ" األميركية لمسبلـ بيف الجانبيف الفمسطيني
واإلسرائيمي.
األيام ،رام اهلل/ / ،
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ىنية يطالب القاىرة بفتح معبر رفح بشكل دائم وتسييل إجراءات السفر
طالب إسماعيؿ ىنية ،رئيس الحكومة الفمسطينية في غزة ،مصر بفتح معبر رفح الحدودي بشكؿ دائـ
لتسييؿ الحركة أماـ المواطنيف في قطاع غزة ،كخطوة لكسر الحصار المفروض عميو منذ أكثر مف خمس
سنوات ،واقامة منطقة تجارية حرة عمى الحدود المصرية الفمسطينية.
" :إننا
/ /
وقاؿ ىنية في كممتو ،خبلؿ افتتاح المرحمة األولى مف تطوير معبر رفح األربعاء
نتطمع لفتح صفحة جديدة في العبلقات المصرية-الفمسطينية مف خبلؿ التطورات التي يشيدىا المعبر ()..
وبيذه المناسبة نتوجو ألشقائنا بمصر التاريخ والحاضر والمستقبؿ ،والوعاء الحاضف لؤلمة العربية
بابا أوسع ،مف خبلؿ عممو عمى مدار الساعة
واإلسبلمية وخاصة القضية الفمسطينية ،لجعؿ معبر رفح ً
وزيادة أعداد المسافريف".
وطالب مصر بالعمؿ عمى تطوير معبر رفح ليكوف معب اًر تجارياً يشيد حركة صناعية وزراعية عمى الرغـ
مشير إلى أف الحركة التي شيدىا المعبر خبلؿ الفترة القميمة الماضية
ًا
مف الظروؼ القاسية التي يمر بيا،
يوميا".
"تعتبر خطوةً في االتجاه الصحيح ،حيث رصدوا اجتياز ألؼ مسافر لممعبر ً
ودعا ىنية الجيات المعنية في مصر إلى ضرورة إقامة منطقة حرة عمى حدود رفح المصرية والفمسطينية،
استناداً لما تـ االتفاؽ عميو مؤخ اًر بيف الجانبيف لتسييؿ الحركة عمى معبر رفح.
وقاؿ" :بحثنا قبؿ شيور بزيارتنا لمصر مع المسؤوليف إقامة منطقة حرة ووقعنا عمى مشاريع ،وىناؾ رجاؿ
أعماؿ مف غزة ذىبوا مف أجؿ ذلؾ ،وما زلنا ننتظر الخطوات العممية".
وأكد عمى استراتيجية الشراكة بيف مكونات الشعب الفمسطيني مف أجؿ النيوض باالنجازات التي تتحقؽ
بتظافر الجيود ,الفتاً إلى أنو مف خبلؿ تمؾ الخطوة يتحقؽ البعد العربي اإلنساني لمقضية الفمسطينية في
الدفاع عف المقدسات والميراث .وأضاؼ ىنية" :غزة وفمسطيف تحتاج إلرادة سياسية معبرة عف ميداف
التحرير وعف الثورة والثوار والربيع العربي".
وأشار إلى التكامؿ بيف فمسطيف والعالـ العربي وأصحاب الضمائر الحية مف ىذه األمة ،وقاؿ" :إف المعبر
(معبر رفح) ُيعد بوابة غزة لمعالـ والعكس ،ومئات مف المتضاميف عبروا لفمسطيف عبره ،وما نشاىده مف
خروج اآلالؼ بمظاىرات بالغرب وبعضيـ وصؿ وكسر الحصار عف غزة ،إنما ُيدلؿ عمى وجود تغير نحو
القضية الفمسطينية".
وشكر ىنية كؿ مف ساىـ وقدـ الدعـ لتطوير لمعبر رفح حتى اصبح بحمتو الجديدة وعمى رأسيـ البنؾ
اإلسبلمي لمتنمية ودوؿ مجمس التعاوف الخميجي.
المخمصيف مف
وأشار إلى أف تطوير المعبر ىو نتيجة جيد مشترؾ بيف حكومتو ومختمؼ الو ازرات ،وكؿ ُ
الدوؿ المانحة والخيريف مف ىذه األمة ،ومف رجاؿ األعماؿ وشركات المقاوالت كتمؾ التي قدمت ىذا
المشروع والموحة الفنية الجميمة.
فمسطين أون الين/ / ،
ىنية يزور المحرر السرسك ويؤكد وقوفو لجانب األسرى
غزة :زار رئيس الوزراء إسماعيؿ ىنية ،األسير المحرر محمود السرسؾ الذي أفرج عنو االحتبلؿ بعد
يوماً ،وىنأه وعائمتو وكؿ أبناء الشعب الفمسطيني
انتصاره في معركة األمعاء الخاوية التي دامت نحو
بيذا االنتصار الكبير.
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وأكد ىنية خبلؿ الزيارة لمنزؿ السرسؾ في رفح جنوب قطاع غزة األربعاء  /التزاـ الحكومة وكؿ أبناء
الشعب الفمسطيني بالوقوؼ إلى جانب األسرى ،مشيدا بالممحمة البطولية التي سطرىا السرسؾ والتي نجح
مف خبلليا في فضح جرائـ االحتبلؿ وأوصؿ رسالة لمعالـ أف الشعب الفمسطيني يقاوـ في كؿ المياديف حتى
الرياضية.
وتمنى لمسرسؾ حياة سعيدة كريمة ،واف يواصؿ النضاؿ ومقاومة االحتبلؿ برياضتو وبإبداعاتو الرياضية،
موضحا أف الحكومة ستقدـ كؿ ما تستطيع حتى يعود إلى حياتو الطبيعية والى المبلعب.
المركز الفمسطيني لإلعالم/ / ،
فياض :االنتخابات ضرورة لتجديد النظام السياسي ومدخل أساسي لممصالحة
راـ اهلل – وفا :قاؿ رئيس الوزراء سبلـ فياض ،اليوـ األربعاء ،إف إجراء االنتخابات المحمية في ىذا الوقت
بالذات ،يشكؿ الرافعة المركزية لضماف إشراؾ شعبنا وجميع قواه وفئاتو واتجاىاتو وانخراطيا في عممية
تعميؽ الجاىزية إلقامة الدولة ،بكؿ ما يتطمبو ذلؾ مف استنياض طاقات شعبنا في معركة الخبلص مف
االحتبلؿ.
وأشار فياض في حديثو األسبوعية إلى أنو بات مف الضروري إفساح المجاؿ أماـ كافة المواطنيف لئلسياـ
الممّح ،وقاؿ' :باتت االنتخابات تُشكؿ ضرورة وطنية لتجديد النظاـ السياسي عمى أسس
في إنجاز ىذا األمر ُ
ديمقراطية ،وفي إطار مشاركة كؿ أبناء شعبنا وفئاتو المختمفة'.
وأشار إلى أف استكماؿ تحديث سجؿ الناخبيف في غزة تمييدا إلجراء االنتخابات ىو مكوف جوىري
لمتطمبات إنجاز المصالحة ،وتجديد النظاـ السياسي الفمسطيني برمتو عمى أسس ديمقراطية ،ودعا رئيس
الوزراء حركة حماس لممشاركة في ىذه االنتخابات.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)/ / ،
لجنة االنتخابات المركزية تستيجن اتيام الزىار ليا "بالتخطيط لتزوير االنتخابات"
راـ اهلل  -القدس :استيجنت لجنة االنتخابات المركزية ،تصريحات القيادي في حركة حماس ،محمود
الزىار ،لصحيفة "الشروؽ" الجزائرية ،قبؿ يوميف ،و التي اتيـ فييا المجنة بػ"التخطيط لتزوير االنتخابات"،
وأشارت في بياف ليا ،إف "ىذه تيمة مستيجنة ،فالمجنة بجميع كوادرىا ىي التي أدارت االنتخابات التشريعية
والرئاسية السابقة ،والتي أشادت جميع الفصائؿ بعمميا وبشفافيتيا ،كما أشاد المجتمع الدولي بعمميا".
و قالت لجنة االنتخابات المركزية إف" عممية تسجيؿ الناخبيف في الضفة جرت عدة مرات في الضفة،
وبمغت نسبة مرتفعة ،ما يشير إلى أف أبناء حماس ،وغيرىـ مف الفصائؿ والمستقميف مسجميف في سجؿ
الناخبيف" ،ونفت المجنة في الوقت عينو" أي عممية تزوير في االنتخابات السابقة".
وأضافت في بياف ليا ،اليوـ األربعاء ،ردا عمى تصريحات صحفية لمقيادي في حركة "حماس" محمود
الزىار"،إف غالبية أبناء حماس في الضفة غير مسجميف ،كما شيدت االنتخابات عمميات تزوير" ،مؤكدا "أف
ىذه التصريحات يشوبيا الكثير مف المغالطات".
القدس ،القدس/ / ،
الحكومة في غزة :السمطة الفمسطينية تعطل المصالحة
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غزة  -حامد جاد :اعتبرت الحكومة الفمسطينية في غزة خبلؿ جمستيا األسبوعية أمس ،أف قرار إجراء
االنتخابات البمدية في الضفة الغربية المحتمة الذي اتخذتو أخي ار الحكومة الفمسطينية التي يرأسيا سبلـ
فياض بمثابة استمرار لبلستفراد بالقرار الفمسطيني ،واستمرار في اتخاذ خطوات أحادية وتكريس لمسياسات
التي تعطؿ المصالحة الوطنية .وشددت الحكومة عمى بطبلف ىذه االنتخابات وعدـ تمثيميا لمشعب
الفمسطيني ،ألنيا تجري بحسبيا بغير توافؽ وفي ظؿ قمع منظـ لمحريات السياسية والمجتمعية.
واتيمت الحكومة السمطة الفمسطينية وأجيزتيا األمنية في الضفة الغربية بالعمؿ عمى تقويض وىدـ جيود
المصالحة وقالت "ننظر بخطورة بالغة لمتصعيد المستمر في الضفة ضد الحريات ،والذي زاد وتضاعؼ
وتنوع بعد االتفاؽ الوطني عمى تطبيؽ المصالحة ،فما يحدث ىو ىدـ ألركاف الرغبة في المصالحة لدى
األطراؼ المتعددة ىناؾ ،داعية الجيات الراعية لممصالحة وعمى رأسيا مصر لمتدخؿ لوقؼ ىذا النزيؼ
المستمر في إىدار الحريات بالضفة".
الغد ،عمان/ / ،
"ىارتس" :عباس يينئ أولمرت بالبراءة من تيم الفساد
ذكرت صحيفة "ىآرتس" العبرية أف رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس قاـ بتقديـ التينئة لرئيس الوزراء
اإلسرائيمي السابؽ اييود أولمرت عمى تبرئتو في قضايا فساد وأشارت الصحيفة إلى أف أولمرت تمقى عدة
مكالمات ىاتفية إال أف االتصاؿ األبرز واألكثر اىتماماً كاف مف عباس ،حيث أعرب فيو األخير عف أممو
في حياة سعيدة وحظ سعيد في المستقبؿ إلييود أولمرت.
وأضافت الصحيفة أف أولمرت عندما كاف رئيسا لموزراء ،أجرى مفاوضات مكثفة مع عباس ،بدءا مف قمة
 %مف أراضي الضفة
 ،كما أف أولمرت قد اقترح انسحاب "إسرائيؿ" مف
أنابوليس لمسبلـ عاـ
الغربية إضافة إلى ذلؾ اقترح أف تدار المدينة القديمة في القدس مف قبؿ لجنة دولية ،والسعي الستيعاب
آالؼ الجئ فمسطيني كبادرة إنسانية.
فمسطين أون الين/ / ،
عباس يتوجو إلى السعودية خالل أيام لبحث األزمة المالية
راـ اهلل :يتوجو الرئيس محمود عباس خبلؿ األياـ القادمة إلى المممكة العربية السعودية لمتباحث في األزمة
المالية التي تعصؼ بالسمطة الوطنية .وقاؿ أميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربو لػ
"صوت فمسطيف" إف "زيارة الرئيس تأتي لدور المممكة العربية السعودية المساند لقضيتنا وشعبنا عمى جميع
الصعد مشي ار إلى انو سيتـ إرساؿ رسائؿ ومبعوثيف إلى عدد مف العواصـ لممساعدة في حؿ األزمة المالية".
وأشار إلى أف ىناؾ معالجة آنية لؤلزمة بحيث سيتـ دفع راتب كامؿ لمموظفيف مف الفئات الدنيا وقسـ كبير
مف الرواتب لمموظفيف مف باقي الدرجات .وكاف عباس دعا إلى اجتماع مساء أمس األوؿ بمقر الرئاسة
لمتباحث باألزمة المالية وسبؿ الخروج منيا.
الحياة الجديدة ،رام اهلل/ / ،
عبد ربو :السمطة الفمسطينية تعاني أزمة مالية غير مسبوقة
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راـ اهلل – القدس :أكد أميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية ياسر عبد ربو ،أف السمطة
الفمسطينية تواجو أزمة مالية حقيقية ،واصفا إياىا بػ "غير المسبوقة" مف حيث حدتيا وتأثيرىا .وأشار عبد
ربو في حديث لػ"صوت فمسطيف" ،األربعاء ،إلى انو "يخطئ كؿ مف يحاوؿ إف يصور وكأف ىذه األزمة ىي
أزمة محدودة وعابرة" ،مشددا عمى أنيا "جدية وحقيقية".
عمي صعيد آخر ،أكد عبد ربو إف استئناؼ المفاوضات مرتبط باتخاذ خطوات مف قبؿ إسرائيؿ سواء بوقؼ
كحدود لمدولة الفمسطينية المقبمة ،متيما إسرائيؿ "بأنيا ال تقوـ فقط
االستيطاف أو باالعتراؼ بحدود
بتوسيع عمميات البناء االستيطاني بؿ تعمؿ عمى منح الشرعية لعشرات مما يسمى البؤر االستيطانية،
إضافة إلى تقديـ حوافز لئلسرائيمييف لشراء أراضي خاصة في الضفة الغربية".
وأوضح أف "مساع تبذؿ لتنظيـ لقاءات مع اإلسرائيمييف أو التمييد لممفاوضات" ،مبينا "وجود حديث عف
عممية إطبلؽ سراح أسرى فمسطينييف تسبؽ ىذه المقاءات خاصة مف ىؤالء المعتقميف قبؿ اتفاؽ أوسمو".
القدس ،القدس/ / ،
عزام األحمد :األوروبيون ممتزمون بتعيداتيم المالية لمسمطة والعرب مقصرون
القاىرة :أكد رئيس كتمة حركة "فتح" في المجمس التشريعي الفمسطيني عزاـ األحمد ،أف رئيس السمطة
محمود عباس ،سيتوجو خبلؿ األياـ المقبمة إلى المممكة العربية السعودية لمتباحث في األزمة المالية التي
تعصؼ بالسمطة الفمسطينية.
وأشار األحمد في تصريحات خاصة لػ"قدس برس" أف زيارة الرئيس عباس إلى السعودية كانت مقررة منذ
أسبوعيف ،لكنو تـ تأجيميا بسبب الزيارة المفاجئة لمرئيس عباس إلى فرنسا ،وقاؿ" :زيارة الرئيس محمود
عباس إلى السعودية ىي زيارة مقررة منذ أسبوعيف تقريبا ،وجرى تأجيميا بسبب الزيارة المفاجئة لمرئيس
عباس إلى فرنسا ،واآلف ىناؾ اتصاالت لتحديد موعد جديد ليا في إطار التنسيؽ المشترؾ بيف القيادتيف
الفمسطينية والسعودية لمواجية الوضع السياسي واالقتصادي الراىف".
وأكد األحمد أف السمطة تعيش أزمة اقتصادية حقيقية ،لكنو أشار إلى أنيـ تمقوا تعيدات مف المانحيف
بالتدخؿ إلنقاذ الوضع ،وقاؿ" :بالنسبة لموضع االقتصادي صحيح أف السمطة تعيش ضائقة مالية حقيقية،
وصحيح أيضا أف األوروبييف ممتزموف بتعيداتيـ المالية حياؿ السمطة بينما العرب مقصروف في ذلؾ،
وىناؾ تحركات مف المانحيف إلنقاذ وضع السمطة المالي".
وعما إذا كانت السمطة معرضة لبلنييار بسبب الضائقة المالية ،قاؿ األحمد" :سأكوف سعيدا سياسيا إذا
نيارت السمطة الفمسطينية" ،دوف أف يفصؿ أكثر.
قدس برس/ / ،
وزير المالية بالضفة :األزمة المالية القائمة ىي األصعب و  %من الرواتب تصرف غدا
راـ اهلل – وفا :زلفى شحرور :قاؿ وزير المالية نبيؿ قسيس إف األزمة المالية الحالية التي تمر بيا السمطة
الوطنية ىي األصعب ،وىي ليست وليدة الساعة وعندنا حالة مف عدـ اليقيف بخصوصيا لسنوات طويمة.
وأعمف قسيس في المقاء الصحفي الذي جمعو وعدد مف الصحفييف وكتاب الرأي عف صرؼ  %مف قيمة
شيقؿ ،وبذلؾ سيتمقى جزء كبير مف الموظفيف
الرواتب لمموظفيف عمى أال تقؿ قيمة الصرؼ عف
رواتبيـ.
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مميوف دوالر لموردي خدمات لمسمطة الوطنية مف نوع
وقاؿ 'ستقوـ و ازرة المالية بدفع حوالي
صحة وتعميـ ومقاوليف وغيره ،وناقشنا مع البنوؾ المساعدة مف أجؿ تقديـ قروض لمموظفيف'.
وأكد قسيس عمؿ الحكومة عمى تحسيف الوضع حتى بداية رمضاف ولكف بدوف وعود جدية بصرؼ باقي
الراتب ،وبمجرد وصوؿ أمواؿ ستقوـ بصرؼ بقية الراتب.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)/ / ،
في رسالة احتجاج رسمية :عشراوي تدعو المجنة الرباعية إلى تحمل مسؤولياتيا
راـ اهلل – وفا :دعت عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية حناف عشراوي ،المجنة الرباعية
الدولية ،إلى تحمؿ مسؤولياتيا تجاه االنتياكات اإلسرائيمية الخطيرة المتصاعدة بحؽ شعبنا الفمسطيني ،والتي
تتنافى مع قواعد القانوف الدولي واالتفاقات الموقعة.
وأكد عشراوي في رسالة احتجاج رسمية وجيتيا إلى أعضاء الرباعية أف دولة االحتبلؿ ماضية بتنفيذ
مخططيا االستعماري المدروس ،مف خبلؿ تصعيد حممتيا االستيطانية التوسعية ،وانتياكاتيا األحادية
المتعمدة لحقوؽ شعبنا غير القابمة لمتصرؼ ،بإشراؼ ودعـ مطمؽ مف الحكومة اإلسرائيمية التي تتحمؿ فشؿ
العممية التفاوضية وانسداد األفؽ السياسي وأبعاده الخطيرة عمى انييار السبلـ واالستقرار في المنطقة.
وأشارت إلى أف سمطات االحتبلؿ تواصؿ نيب المزيد مف األرض بواسطة عممية تسجيؿ خاصة بيا لمتحايؿ
عمى الطابو بطرؽ غير قانونية ،حيث لف يكوف بإمكاف الفمسطينييف االعتراض عمى سرياف مفعوؿ
التسجيؿ ،وبذلؾ تقوـ إسرائيؿ بخمؽ واقع جديد قائـ عمى السرقة ،واستمبلؾ األرض ،وايجاد سجؿ جديد
يعطي المستوطنيف الحؽ بموجب قانوف احتبللي يتناقض مع القانوف الدولي.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)/ / ،
 24عريقات :لو عينت األم تيري از رئيسة لمشعب الفمسطيني التيميا اإلسرائيميون باإلرىاب
راـ اهلل  -سما :قاؿ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات إنػو ال معنػى ألي شػيء
لنا كفمسطينييف دوف أف تكوف القدس عاصمة لدولتنا المستقمة.
كبلـ عريقات جاء خبلؿ كممتو باإلنابة عف الرئيس محمود عباس في حفؿ تخػري الفػوج الخػامس عشػر مػف
طمبة جامعة القدس المفتوحة بأريحا ،مساء أمس.
وقاؿ إف األزمة المالية التي تعاني منيا السمطة الوطنية تأتي في إطار ممارسة الضغوط عمى السمطة لثنييا
عػػف الػػذىاب إلػػى األمػػـ المتحػػدة ،الفتػػا إلػػى أف واشػػنطف ىػػددت ال ػرئيس عبػػاس بوقػػؼ المسػػاعدات ،كمػػا أنيػػا
ىػػددت بعػػدـ تحويػػؿ أمػواؿ الضػرائب فػػي حػػاؿ لجػػأت قيادتنػػا إلػػى األمػػـ المتحػػدة لمطمبػػة بعضػػويتيا ،وقػػاؿ إف
الرئيس ياسر عرفات قتؿ مظموما واسرائيؿ تيدد حاليا الرئيس عباس .وأضاؼ "لو جػاءت األـ تيريػ از وعينػت
رئيسة لمشعب الفمسطيني التيما اإلسرائيميوف باإلرىاب لتمسكيا بحقوؽ شعبيا".
وتػابع "ال نريػد االصػػطداـ مػع أميركػػا وال مػع احػد ولسػػنا أصػحاب الشػػعارات التػي ال طائػؿ منيػػا ،نحػف نقػػيس
أدواتنا وندرس مخططاتنا ونقيس ميزاف المصالح ،ولكف عندما يكوف ىناؾ انتقاض لحقوقنا لػف نكػوف شػركاء
في ىذه العممية".
وكالة سما اإلخبارية1021/7/21 ،
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أحمد قريع :النيج اإلسرائيمي الخطير يسعى لتدمير ما تبقى من حل الدولتين
القدس  -األياـ :اعتبر عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،ورئيس دائرة شؤوف القدس ،أحمد قريع أف
ما يجري عمى األرض الفمسطينية مف انتياكات يومية فظة ىو إجياض عمني صريح وتدمير لكؿ ما تبقى
مف حؿ الدولتيف ،محذ ار مف أف ما تقوـ بو إسرائيؿ ىو دفع متعمد لتفجير األوضاع اليشة في القدس وفي
األرض الفمسطينية المحتمة.
وشدد قريع عمى أف "أوىاـ حؿ الدولتيف تتبخر يومياً مع كؿ مصادرة لؤلرض وتوسع في االستيطاف وتيويد
في القدس وىدـ المنازؿ وحمبلت القتؿ واالعتقاؿ لممواطنيف ومع كؿ طوبة توضع في مستوطنة أو في
جدار الفصؿ العنصري".
وحذر مف "مخاطر ما وصمت إليو لجنة القاضي ادموند ليفي رئيس المجنة التي شكميا رئيس الوزراء
سرئيمي بنياميف نتنياىو لتشريع عممية االستيطاف في الضفة الغربية وفي القدس والتي خرجت بتوصيات
اإل ا
في منتيى الخطورة تعتبر أف االستيطاف االستعماري في األراضي الفمسطينية وفي القدس ىو عمؿ قانوني
مشروع ،وباعتبار أف ىذه األراضي ليست أراض محتمة".
األيام ،رام اهلل/ / ،
عالقات دبموماسية بين تايالند والسمطة الفمسطينية مطمع آب /أغسطس المقبل
لندف :وقع وزير الخارجية الفمسطيني رياض المالكي ،أمس ،مع نائب وزير خارجية تايبلند ،بمقر و ازرة
الخارجية ،في بانكوؾ ،اتفاقا عمى إقامة عبلقات دبموماسية ابتداء مف األوؿ مف أغسطس /آب المقبؿ.
وأوضح المالكي في تصريح صحافي ،أف االجتماع تناوؿ العقبات التي تضعيا إسرائيؿ في وجو المحاوالت
الفمسطينية الحثيثة لمعودة إلى المفاوضات وفؽ شروط الرباعية ،كما تـ التطرؽ لموضع اإلقميمي الشرؽ
أوسطي ،وتطورات األوضاع في بعض الدوؿ العربية .وبحث الجانباف كيفية تطوير العبلقات الثنائية،
وتفعيميا في المجاالت المتعددة ،بما فييا توفير الخبرات في مجاالت التدريب المختمفة ،واالستفادة مف الخبرة
التايبلندية في المجاؿ السياحي ،إضافة إلى االستفادة مف الخبرات الفمسطينية في مجاالت أخرى كثيرة.
واتفقا عمى أف تتمثؿ تايبلند عبر سفارتيا في عماف مؤقتا ،بينما تتمثؿ فمسطيف عبر سفارتيا في كوااللمبور
أيضا مؤقتا .وتـ إظيار الرغبة الفمسطينية في افتتاح سفارة مقيمة لدييا في بانكوؾ ،في حاؿ توفرت
التسييبلت الرسمية التايبلندية لذلؾ.
الشرق األوسط ،لندن/ / ،
السمطة الفمسطينية تطمق حممة إلغاثة الالجئين في سورية
راـ اهلل – الحياة :أطمقت السمطة الفمسطينية أمس حممة إلغاثة البلجئيف الفمسطينييف في سورية البالغ
ألؼ الجئ .وقاؿ رئيس المجمس الفمسطيني لمتنمية واإلعمار "بكدار" محمد إشتية في مؤتمر
عددىـ
صحافي في راـ اهلل إف الحممة تيدؼ إلى جمع األمواؿ والمساعدات العينية إلرساليا إلى البلجئيف
الفمسطينييف في سورية عبر األمـ المتحدة.
وأضاؼ أف المنظمة الدولية تعيدت بنقؿ ىذه المساعدات وتوزيعيا عمى البلجئيف الذيف يعيش غالبيتيـ في
مخيمات .وأوضح إشتية أف الفمسطينييف في سورية ال يتعرضوف ألي استيداؼ بصفتيـ فمسطينييف ،لكف
أوضاعيـ االقتصادية ساءت بدرجة كبيرة بسبب األحداث الجارية ىناؾ ما استدعى تقديـ المساعدة ليـ.
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ووجو رجاؿ أعماؿ واقتصاديوف ومينيوف شاركوا في لقاء خاص عقد في راـ اهلل نداء إلى أبناء الشعب
الفمسطيني لمتبرع لبلجئيف في سورية.
الحياة ،لندن/ / ،
مفوضية فمسطين في واشنطن تدين تقرير لجنة "ليفي" بخصوص االستيطان
راـ اهلل – القدس :أدانت المفوضية الفمسطينية في واشنطف التقرير الذي صدر مؤخ ار عف ما تسمى لجنة
"ليفي" اإلسرائيمية الذي برر االستيطاف في األرض الفمسطينية المحتمة.
 ،وميثاؽ
وأشارت المفوضية إلى أف التقرير ينتيؾ القانوف الدولي وق اررات محكمة العدؿ الدولية لعاـ
جنيؼ الرابع ،وكذلؾ الموقؼ األميركي والدولي .والحظت المفوضية أف التقرير ليس بجديد حيث أف
الحكومة اإلسرائيمية الحالية غير ميتمة بالسبلـ ،وانما تريد أف تستمر في االستيطاف عبر سياسة فرض
الواقع عمى األرض.
القدس ،القدس/ / ،
"القدس العربي" :أزمة صامتة بين رام اهلل والدوحة اثر قرار قطر الشروع في إعادة إعمار غزة
راـ اهلل  -وليد عوض :تعيش السمطة الفمسطينية ىذه األياـ أزمة صامتة مع قطر جراء قرار األخيرة الشروع
في إعادة اعمار غزة بالتعاوف مع الحكومة المقالة برئاسة إسماعيؿ ىنية في القطاع ،وعدـ االنتظار لحيف
إتماـ المصالحة أو تشكيؿ حكومة مف التكنوقراط برئاسة الرئيس محمود عباس لمشروع في إعادة االعمار.
وعممت "القدس العربي" مف مصادر فمسطينية مطمعة األربعاء باف قطر قررت الشروع في إعادة اعمار غزة
دوف االنتظار إلى حيف تشكيؿ حكومة مف التكنوقراط برئاسة عباس والذي نص إعبلف الدوحة بيف حماس
وفتح قبؿ شيور عمى تشكيميا لتقوـ بالتحضير إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية إلنياء االنقساـ
والشروع بإعادة إعمار غزة.
وأوضحت المصادر بأنو في ظؿ فشؿ حركتي فتح وحماس في تشكيؿ حكومة مف التكنوقراط برئاسة عباس
قررت الدوحة البدء باعمار القطاع بالتعاوف مع حكومة ىنية التي تدير القطاع ،األمر الذي أثار غضب
الحكومة الفمسطينية براـ اهلل بحجة أنيا الحكومة المسئولة عف جميع األراضي الفمسطينية واف عممية إعادة
اعمار غزة يجب أف تتـ مف خبلليا.
القدس العربي ،لندن/ / ،

النائب الطيراوي يحذر من إجراءات صييونية لفصل األسرى عمى أساس فصائمي
راـ اهلل :حذر النائب الفمسطيني األسير في سجوف االحتبلؿ جماؿ الطيراوي مف تحركات صييونية لمفصؿ
بيف األسرى الفمسطينييف بناء عمى انتماءاتيـ الفصائمية ،األمر الذي تعوؿ عميو إدارة السجوف إلضعاؼ
الحركة األسيرة ،ووقؼ تنفيذ ما اتفؽ عميو سابقا لفؾ إضراب األسرى.
وقاؿ النائب الطيراوي في رسالة لو ،نقميا مدير "الوحدة القانونية" في نادي األسير المحامي جواد بولس
خبلؿ زيارتو لسجف"مجدو"" :إنو وفي الفترة األخيرة بدأ األسرى يشعروف بأف إدارة السجوف تراىف عمى نجاح
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عممية فصؿ األسرى بناء عمى انتماءاتيـ الفصائيمية ،وتحديدا في السجوف الشمالية ،األمر الذي جعؿ إدارة
السجف تتمكأ في تنفيذ استحقاقات اإلضراب وكأنيا تفترض نجاح ما قد يحصؿ مف إعادة اصطفاؼ مبني
عمى فصؿ فصائمي سيؤذي حتما جسـ الحركة األسيرة ويفت مف قوتيا وصمودىا".
المركز الفمسطيني لإلعالم/ / ،
االحتالل ينقل النائب حسن يوسف من سجنو إلى التحقيق في "المسكوبية"
راـ اهلل :أقدمت سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى نقؿ النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني والقيادي في
حركة "حماس" حسف يوسؼ ،لمركز "المسكوبية" التابع لممخابرات اإلسرائيمية لمتحقيؽ معو.
 /بأف االحتبلؿ نقؿ النائب لمتحقيؽ في
وأفادت مصادر في عائمة النائب يوسؼ اليوـ األربعاء
المسكوبية صباح أمس الثبلثاء ،مستغربة ىذا اإلجراء بحقو بالرغـ مف استمرار اعتقالو إدارياً في سجف
"عوفر" منذ تسعة أشير ،كما حممت العائمة االحتبلؿ المسؤولية كاممة عف حياة القيادي يوسؼ وصحتو
"والذي يعاني مف آالـ في الظير وضغط في الدـ ومف مرض السكري".
قدس برس/ / ،
 11مشعل يرحب بأي دور تقوم بو تونس لتحقيق المصالحة الفمسطينية
تونس ػ يو بي اي :وصؿ رئػيس المكتػب السياسػي لحركػة حمػاس خالػد مشػعؿ امػس األربعػاء إلػى تػونس فػي
زيارة ىي األولى مف نوعيا،وذلؾ تمبية لدعوة مف حركة النيضة اإلسبلمية التي تحكـ الببلد حاليا.
وقػػاؿ خال ػػد مشػػعؿ لمص ػػحافييف بع ػد وص ػػولو مطػػار ت ػػونس قرطػػاج ال ػػدولي ،إنػػو ي ػػزور تػػونس لممش ػػاركة ف ػػي
المؤتمر التاسع لحركة النيضة اإلسبلمية التونسية الذي ستبدأ أعمالو اليوـ في تونس العاصمة.
ورحػػب مشػػعؿ بػػأي دور تقػػوـ بػػو تػػونس لتحقيػػؽ المصػػالحة الفمسػػطينية،و قػػاؿ 'نحػػف نرحػػب بكػػؿ جيػػد عربػػي
واسبلمي إلنجاز المصالحة ومشروع التحرير ،وأف تونس بأسبقيتيا في الربيع العربي جديرة أف تكوف حاضنة
وراعية لممصالحة الفمسطينية وأف تسػفر الزيػارة عػف نتػائ حسػنة' .وأضػاؼ أف تػونس 'كبيػرة بشػعبيا وقيادتيػا
وبما قدمتو لؤلمة مف الوفاؽ الوطني والسياسي وفي الشراكة السياسية'.
القدس العربي ،لندن1021/7/21 ،
 13الرشق :ندين عممية قتل جنود جيش التحرير الفمسطيني في سوريا
تػػونس :شػػجبت حركػػة المقاومػػة اإلسػػبلمية "حمػػاس" استشػػياد مجموعػػة مػػف المجنػػديف الفمسػػطينييف العػػامميف
وعدت قتميـ "عمبل عنصريا وجبانا".
بجيش التحرير الفمسطيني العامؿ في سورياّ ،
وفي تصريح لػ"المركز الفمسطيني لئلعبلـ" قػاؿ عضػو المكتػب السياسػي لحركػة المقاومػة اإلسػبلمية "حمػاس"
عػػزت الرشػػؽ فجػػر الخمػػيس (" )7/21إننػػا فػػي حركػػة نػػديف بشػػدة عمميػػة القتػػؿ البشػػعة التػػي تعػػرض ليػػا 27
مجنػػداً فػػي جػػيش التحريػػر الفمسػػطيني ،ونعػػده عم ػبلً عنص ػرياً وجبان ػاً يسػػتيدؼ الوجػػود الفمسػػطيني فػػي سػػوريا
ّ
ىجروا منو.
كضيوؼ ال يتدخموف في الشأف الداخمي ،ويتطمعوف دوماً إلى العودة إلى وطنيـ الذي ّ
وكانت مصادر فمسػطينية فػي سػوريا كشػفت األربعػاء ( )7/22عػف استشػياد  26عسػكريا مػف جػيش التحريػر
الفمسطيني ،ليؿ الثبلثاء ،وذلؾ بعد خطفيـ عمى طريؽ حماة مدينػة حمػب قػادميف مػف مركػز تػدريب عسػكري
في منطقة مصياؼ أثناء توجييـ لقضاء إجازتيـ ،حيث تضرابت المعمومات في عددىـ.
التاريخ :الخميس 1021/7/21

العدد1560 :

ص 23

المركز الفمسطيني لإلعالم1021/7/21 ،
 14غزة :حركة حماس أفرزت ىيئة قيادية عميا جديدة لمحركة األسيرة
اإلسػرائيمي .وأفػاد مركػػز أحػرار لد ارسػػات األسػرى وحقػػوؽ اإلنسػاف بانتيػػاء االنتخابػات الداخميػػة لحمػاس داخػػؿ
السجوف ،موضحاً أنو جرى االعداد ليا لشيريف كامميف.
وقاؿ فؤاد الخفش الباحث المختص بشؤوف األسرى –في تصريح خاص لػ "الرسػالة نػت" مسػاء األربعػاء -إف
انتخابات الييئة القياديو العميا أسفرت عف انتخاب األسير عباس السيد رئيسا لمييئة العميا ،فيما تولى األسير
محمود عيسى الذي خرج مف العزؿ مؤخ اًر نائباً الرئيس.
وعػػف بػػاقي االعضػػاء قػػاؿ الخفػػش إنػػو جػػرى انتخػػاب أعضػػاء الييئػػة وىػػـ الشػػيخ جمػػاؿ أبػػو الييجػػاء والقيػػادي
ابراىيـ حامد وحسف سبلمو ومحمػد صػبحو ومعتصػـ سػماره ومينػد شػريـ ومعػاذ بػبلؿ وبػاجس نخمػو ومحمػود
شريتح وجماؿ اليػور ومنيػر مرعػي واسػبلـ جػرار ومحمػد عرمػاف .وأوضػح أف جػزءاً كبيػ اًر مػف اعضػاء الييئػة
خرجوا مف العزؿ االنفرادي مؤخ اًر ،وغالبية أعضاء الييئة مف فئة الشباب.
والمبلحػػظ لؤلسػػماء –وفػػؽ الخفػػش -يجػػد أف جميػػع االسػػرى المنتخبػػيف ىػػـ مػػف قيػػادة االضػراب األخيػػر الػػذي
خاضتو الحركة األسيرة ،والذي أفضى الى خروج جميع االسرى المعزوليف مف العزؿ االنفرادي (باستثناء أبو
سيسي).
وع ػػف االنتخاب ػػات أك ػػد الباح ػػث بش ػػؤوف األس ػػرى -ال ػػذي أع ػػد رس ػػالة الماجس ػػتير الخاص ػػة ب ػػو ع ػػف التجرب ػػة
الديمقراطيػػو لمحركػػة األسػػيرة فػػي سػػجوف االحػػتبلؿ -أف حركػػة حمػػاس تحػػرص كػػؿ عػػاـ عمػػى انتخػػاب ىيئػػو
قياديػػو عميػػا ليػػا .وأشػػار إلػػى أف االنتخابػػات األخي ػرة ىػػي الخامسػػة التػػي تجرييػػا الحركػػة تحػػت مسػػمى ىيئػػة
قيادية عميا.
الرسالة ،فمسطين1021/7/22 ،
 15أبو زىري :قرار االنتخابات المحمية إجراء من طرف واحد
غػزة :اعتبػػرت حركػػة "حمػػاس" دعػػوة الحكومػػة الفمسػػطينية فػػي راـ اهلل إلجػ ارء انتخابػػات محميػػة خػػبلؿ األشػػير
القميمة المقبمة بأنو إجراء مف طرؼ واحد .وقاؿ الناطؽ باسـ الحركة ،سامي أبو زىػري ،فػي تصػريح صػحفي
وحمؿ
مقتضب لو ،ظير اليوـ األربعاء" :ىذه خطوة منفردة وتصعيدية ستنعكس سمباً عمى ممؼ المصالحة"ّ .
أبو زىري حركة "فتح" جميع التداعيات المترتبة عمى ىذه الخطوة ،عمى حد قولو.
القدس ،القدس1021/7/22 ،
 16عزام األحمد :عودة عمل لجنة االنتخابات في غزة شرط ألي لقاء مع حماس
راـ اهلل :قاؿ عػزاـ االحمػد عضػو المجنػة المركزيػة لحركػة فػتح ورئػيس وفػدىا لممصػالحة مػع حمػاس ،منػذ اف
اوقفت حركة حماس عمؿ لجنة االنتخابات فػي قطػاع غػزة مطمػع ىػذا الشػير ،أصػبح ممػؼ المصػالحة بحالػة
جمػػود تػػاـ .وأضػػاؼ األحمػػد' :لػػف يكػػوف ىنػػاؾ اي بحػػث او لقػػاءات عمػػى صػػعيد ممػػؼ المصػػالحة اال بعػػودة
لجنة االنتخابات الستكماؿ عمميا في غزة ،الف لجنة ىي ىيئة مستقمة ال يحؽ لفػتح وال حمػاس وال اي ىيئػة
رسمية التدخؿ في شؤونيا'.
وكالة سما اإلخبارية1021/7/22 ،
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 17إسماعيل رضوان :اجتماعات المصالحة الفمسطينية تبدأ في القاىرة اليوم
عماف – نادية سعد الديف :تبػدأ اليػوـ الخمػيس فػي القػاىرة اجتماعػات لجنػة المصػالحة المجتمعيػة الفمسػطينية
بحضػػور القػػوى والفصػػائؿ الوطنيػػة ،لبحػػث سػػبؿ إنيػػاء االنقسػػاـ وتحقيػػؽ الوحػػدة .وتتػػأطر تمػػؾ االجتماعػػات
ض ػػمف ورش ػػتي عم ػػؿ بتنظ ػػيـ "مؤسس ػػة دولي ػػة سويسػ ػرية بالتنس ػػيؽ والتواف ػػؽ م ػػع جي ػػاز المخ ػػابرات المصػ ػرية
والفصائؿ الفمسطينية" ،وفؽ قوؿ القيادي في حركة المقاومة اإلسبلمية "حماس" إسماعيؿ رضواف.
وأضػػاؼ إل ػػى "الغػػد" ،قبي ػػؿ توجيػػو م ػػف األ ارضػػي المحتم ػػة إلػػى الق ػػاىرة أمػػس ،إف "ورش ػػتي العمػػؿ تتض ػػمناف
االطبلع عمى خبرات وتجارب الدوؿ في كيفية إزالة وحؿ اإلشكاليات العالقة وتحقيؽ المصالحة المجتمعيػة".
وتشمبلف ،أيضاً ،بحسب رضواف" ،الحوار ألجؿ تشجيع عممية المصالحة وآليات إزالة االنقساـ ،وذلؾ خبلؿ
يػومي الخمػػيس والجمعػػة" .ولفػػت إلػػى "لقػػاءات سػػتعقد مػػع الجيػػات الرسػػمية المسػػؤولة فػػي مصػػر ،إضػػافة إلػػى
أميف عاـ جامعة الدوؿ العربية نبيؿ العربي لتشجيع القوى والفصائؿ الفمسطينية عمى تحقيؽ المصالحة".
ونفى أف يكوف لمقاءات عبلقة بترتيب زيارة رئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيؿ ىنية إلى القاىرة لمتينئػة
بفوز الدكتور محمد مرسي رئيساً منتخباً لمصر ،قائبلً إف "االجتماعات تستيدؼ بحث المصالحة المجتمعيػة
فقط".
واعتبػر أف حػديث حركػػة فػتح عػف عػػدـ إجػراء أي حػوار فػػي المصػالحة قبػؿ اسػػتئناؼ عمػؿ لجنػة االنتخابػػات
المركزية في قطػاع غػزة ،الػذي أوقفتػو حمػاس مػؤخ اًر ،يع ّػد "ىروبػاً مػف اسػتحقاقات المصػالحة" .وبػيف رضػواف
أف المصػػالحة تشػػكؿ "رزمػػة واحػػدة ومتزامنػػة ،حيػػث يػػتـ الحػػديث فييػػا عػػف منظمػػة التحريػػر وانتخػػاب المجمػػس
الػػوطني وتييئػػة مناخػػات مناسػػبة لممصػػالحة ،ومناقشػػة اإلشػػكاليات األساسػػية فػػي المصػػالحة وتشػػكيؿ حكومػػة
توافقية".
الغد ،عمان1021/7/21 ،
 18أبو زىري :إجراء االنتخابات تحت "المالحقة األمنية" محاولة لتصفية حماس في الضفة
ذكػػرت المســـتقبل ،بيـــروت 1021/7/21 ،راـ اهلل ،عػػف م ارسػػميا أحمػػد رمضػػاف ،أف النػػاطؽ باسػػـ "حمػػاس"
سامي أبو زىري ،قاؿ إف تعميؽ حركتو لتسجيؿ الناخبيف في قطاع غزة جاء رد فعؿ عمى "قمع الحريات" في
الضػػفة الغربيػػة ،معتب ػ اًر أف إج ػراء االنتخابػػات تحػػت "المبلحقػػة األمنيػػة" محاولػػة لتصػػفية حركػػة "حمػػاس" فػػي
الضفة الغربية واخراجيا مف المشيد السياسي.
وقاؿ" :إف استمرار السمطة الفمسطينية في راـ اهلل بانتيػاؾ الحريػات ييػدد المصػالحة الوطنيػة تيديػدا مباشػرا"،
داعي ػػا "األطػ ػراؼ المعني ػػة لمت ػػدخؿ إلنق ػػاذ المص ػػالحة" .وتوع ػػدت حم ػػاس "بمزي ػػد م ػػف ردود األفع ػػاؿ ف ػػي ح ػػاؿ
استمرت السمطة بمبلحقة أبناء حركة حماس في الضفة".
وأضػافت الغـد ،عمــان ،1021/7/21 ،مػف غػزة عػف م ارسػميا حامػػد جػاد ،أف حركػة حمػػاس ،وبمسػاف النػػاطؽ
باسميا سامي أبو زىري ،اعتبرت أف االعتقاالت المستمرة في الضفة الغربية ومبلحقة األجيزة األمنية لطمبة
الجامعات وأبناء الحركة يعد بحسبيا دليبل عمى عدـ صدقية ادعاءات السمطة في أنيا تريد انتخابات نزيية.
وذىػػب أبػػو زىػػري فػػي ىجومػػو الػػبلذع ضػػد السػػمطة لمقػػوؿ "السػػمطة ال تسػػتوعب مشػػاركة بعػػض الطمبػػة فػػي
انتخابػػات جامعيػػة حػ ػرة أو ممارسػػة بعػػض النش ػػاطات ،فكيػػؼ س ػػتقبؿ بانتخابػػات سياسػػية نزيي ػػة ،ومػػا ج ػػرى
بانتخابػات جامعػػة بيرزيػت والخميػػؿ دليػؿ عمػػى كػذب ىػػذه االدعػاءات" .وأكػػد أبػو زىػػري أف حركتػو تريػػد إجػراء
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انتخابػػات فػػي ظػػؿ أج ػواء ايجابيػػة وح ػرة ،وقػػاؿ إف "رىػػاف السػػمطة عمػػى صػػمت حمػػاس عمػػى مػػا يجػػري بحػػؽ
أبنائيا في الضفة يجب أف ينتيي وأف الحركة لف تقبؿ باستمرار ذلؾ".
 19محيسن :اتصاالت مصرية لتجاوز عقبة االنتخابات
غزة  -محمد جاسر :كشؼ عضو المجنة المركزية لحركة فتح جماؿ محيسف النقاب عف وجود اتصاالت مع
الجانػػب المصػػري لتجػػاوز عقبػػة تعميػػؽ سػػجؿ النػػاخبيف فػػي قطػػاع غػزة ،بعػػد قػرار حركػة حمػػاس بتعميػػؽ عمػػؿ
المجنػػة .وقػػاؿ فػػي حػػديث ل ػػ"فمسطيف أوف اليػػف" ،األربعػػاء  ،1021-7-22إف حركػػة "فػػتح" دعػػت مػػف خػػبلؿ
اتصاالتيا األخيرة "حماس" لمتراجع عف قرارىا والعودة بالعمؿ عمى تحديث سجؿ الناخبيف وفقاً التفاؽ القاىرة
الت ػػي وقع ػػت ب ػػيف الح ػػركتيف س ػػابقاً ،مش ػػي اًر إل ػػى أف "ف ػػتح" ل ػػف تواص ػػؿ جمس ػػات المص ػػالحة قب ػػؿ ع ػػودة لجن ػػة
االنتخابات لمعمؿ في غزة.
فمسطين أون الين1021/7/22 ،
 30فتح :االنتخابات حق وطني ودستوري لن نقبل االستمرار في تعطيميا
راـ اهلل :اعتبػػرت حركػػة التحريػػر الػػوطني الفمسػػطيني فػػتح ،أف االنتخابػػات العامػػة والمحميػػة اسػػتحقاؽ وطنػػي
ودسػ ػػتوري لمم ػ ػواطنيف ،والمسػ ػػاس بيػ ػػا أو االسػ ػػتمرار فػ ػػي تعطيميػ ػػا اعتػ ػػداء مباشػ ػػر عمػ ػػى حقػ ػػوؽ وحريػ ػػات
المػواطنيف .وقػاؿ المتحػػدث باسػـ الحركػػة فػايز أبػػو عيطػة فػػي تصػريح صػػحفي صػادر عػػف مفوضػية اإلعػػبلـ
والثقافة اليوـ األربعاء ،إف الرئيس أرجػأ االنتخابػات مػرتيف إلعطػاء فرصػة إلجرائيػا فػي ظػؿ المصػالحة ،ولػـ
تمتزـ حماس بتنفيذ اتفاؽ المصالحة وال زالت تواصؿ تعطيؿ عمؿ لجنة االنتخابات.
وشدد عمى أف االنتخابات تعد واحدة مف الحقػوؽ األساسػية لممػواطنيف وحريػاتيـ العامػة المصػانة فػي القػانوف
والدستور ،ولف نقبؿ االستمرار في تعطيميا .ودعا حماس لتسييؿ ميمة لجنة االنتخابات المركزية ولممشاركة
في االنتخابات المحمية المقرر إجراؤىا في العشريف مف تشريف األوؿ المقبؿ.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)1021/7/22 ،

 32أقاليم فتح شمال غزة وغرب خانيونس يقدمون طمبات باعفائيم من مياميم لحين تسوية أوضاعيم
غزة :تقػدمت كػوادر مػف حركػة فػتح شػماؿ القطػاع وغػرب خػانيونس اليػوـ االربعػاء ،بقػوائـ وعريضػة يطػالبوف
فييػػا بإعفػػائيـ مػػف ميػػاميـ الحركيػػة ،الػػى حػػيف تسػػوية أوضػػاعيـ ،وتصػػحيح مسػػار التعينييػػات األخي ػرة التػػي
اقرتيا مفوضية التعبئة والتنظيـ.
وقاؿ مصدر قيادي في إقميـ شماؿ قطاع غزة في تصريحات لو نقمتيا مواقع فتحاوية اء اف أمناء سر بعض
المنػػاطؽ وبعػػض أعضػػاء قيػػادة االقمػػيـ ،وأمنػػاء سػػر المكاتػػب الحركيػػة فػػي الشػػماؿ قػػدموا عريضػػة الػػى عضػػو
المجنة المركزية لحركة فتح في قطاع غزة ،وإلعضاء المجمس الثوري في قطاع غزة والييئة القيادية العميا في
القطاع ،يطمبوف فييا اعفائيـ مف ميػاميـ الحركيػة ،لحػيف تسػوية أوضػاع الحركػة الداخميػة ،وتصػحيح بعػض
االجراءات األخيرة التي قامت بيا مفوضية التعبئة والتنظيـ.

التاريخ :الخميس 1021/7/21

العدد1560 :

ص 26

وذكر المصدر أف األسباب التي دعت الى طمب االعفاء الجماعي مف المياـ الحركية  ،كثيػرة ولكػف أىميػا
 :التعيينػػات األخي ػرة التػػي أقرتيػػا مفوضػػية التعبئػػة والتنظػػيـ  ،فػػي اقمػػيـ الشػػماؿ  ،والتػػي ال تتناسػػب والنيضػػة
التػػي يطمػػح الييػػا قيػػادات االقمػػيـ  ،بػػؿ أنيػػا سػػتكوف سػػبباً فػػي ت ارجػػع الحركػػة بشػػكؿ كبيػػر  ،وىػػذا والجميػػع
التنظيمي ينتظػر أف يييػيء نفسػو إلسػتحقاقات وطنيػة كثيػرة أىميػا االنتخابػات الرئاسػية والتشػريعية والمجمػس
الوطني  ،باالضافة الى الظمـ الذي وقع بحؽ الكثيريف مف قيادات الحركة في الشماؿ  ،جراء ىػذه التعيينػات
التػػي لػػـ ت ارعػػي التمثيػػؿ الجغ ارفػػي والرتػػب التنظيميػػة  ،وىمشػػت ك ػوادر فاعمػػة وميمػػة  ،واسػػندت ميػػاـ الػػى
شخصيات ال خبرة ليا بالعمؿ التنظيمي  ،وسجبلتيا متواضعة في االطار الحركي .
ىػػذا وأكػػد أقمػػيـ شػػماؿ قطػػاع غ ػزة وغػػرب خػػانيونس أف طمػػب اعفػػاءىـ مػػف ميػػاميـ ال يعنػػي  ،التخمػػي عػػف
الشػرعية وقيػػادة الحركػػة التاريخيػػة ،ولكنيػػا رسػػالة الػػى قيػادة الحركػػة بضػػرورة اعػػادة النظػػر فػػي قػ اررات التعيػػيف
األخيػرة التػػي فرضػػيا التعبئػػة والتنظػػيـ  ،مؤكػػديف عمػػى أىميػػة اجػراء انتخابػػات حركيػة لؤلقػػاليـ والمنػػاطؽ وفػػؽ
االصػػوؿ التنظيميػػة  ،وبعيػػداً عػػف التعيينػػات المزاجيػػة  ،مناشػػديف ال ػرئيس محمػػود عبػػاس بصػػفتو القائػػد العػػاـ
ورئيس حركة فتح بضرورة التدخؿ عاجبلً لتسوية أوضاع اقاليـ الحركة في قطاع غزة
وكالة سما اإلخبارية1021/7/22 ،
 31حواتمة :اتفاق بين فصائل منظمة التحرير لتحييد المخيمات والتنظيمات من الصراع الدائر في سوريا
بيروت :بوال أسطيح ،كشؼ األميف العاـ لمجبية الديمقراطيػة لتحريػر فمسػطيف نػايؼ حواتمػة ،الػذي يتخػذ مػف
دمشؽ مق ار لو ،النقاب عف اتفاؽ بيف الفصائؿ الرئيسية في منظمة التحرير الفمسػطينية الموجػودة فػي سػوريا:
الجبيتػػاف الشػػعبية والديمقراطيػػة لتحريػػر فمسػػطيف ،وحركػػة التحريػػر الفمسػػطيني فػػتح ،وجبيػػة النضػػاؿ الشػػعبي،
لتحييد المخيمات الفمسطينية والتنظيمات الموجودة بسوريا مف الصراع الدائر بػيف النظػاـ السػوري ومعارضػيو
وعدـ زجيـ فيو.
الشرق األوسط ،لندن1021/7/21 ،

" 33القدس العربي" :فتح في قطاع غزة تنتظر ق ار ار من المجنة المركزية لتعيين مسؤول جديد لمتنظيم
غزة ػ أشرؼ اليور :تفيد معمومات حصمت عمييا 'القدس العربي' مف مصادر مطمعة في حركػة فػتح بغػزة أف
أطػػر التنظػػيـ تنتظػػر ق ػ ار ار مػػف المجنػػة المركزيػػة بتعيػػيف مسػػؤوؿ جديػػد لمتنظػػيـ ،خمف ػاً لممسػػؤوؿ السػػابؽ يزيػػد
حويحي الذي قدـ استقالتو بعد شيريف فقط مف تسمـ ميامو.
وتبحث المجنة المركزية لمحركة عممية التعييف ضمف خياريف ،أحػدىما يتمثػؿ فػي تشػكيؿ لجنػة قيػادة جماعيػة
تتكػػوف مػػف ثبلثػػة قيػػادييف مػػف غػزة جمػػيعيـ أعضػػاء فػػي المجمػػس الثػػوري ،إضػػافة لمخيػػار الثػػاني وىػػو تعيػػيف
شخص واحد وسيكوف واحدا مف ىذه الشخصيات الثبلثة.
وبحسب ما رشح مف معمومػات فػإف األسػماء الثبلثػة المطروحػة لتػولي القيػادة الجماعيػة لمحركػة فػي غػزة ىػي
أحمد نصر ،وابػراىيـ أبػو النجػا ،والػدكتور فيصػؿ أبػو شػيبل ،فػي حػيف سػيتـ اختيػار إمػا نصػر أو أبػو النجػا،
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لمنصب قيػادة التنظػيـ ،فػي حػاؿ أخػذ قػرار مػف المركزيػة بتػولي شػخص واحػد ميػاـ أمانػة سػر الييئػة القياديػة
العميا.
القدس العربي ،لندن1021/7/21 ،
 34أبو زىري :أجيزة أمن السمطة تشارك االحتالل مسؤولية اعتقال شاللدة
غػ ػزة :ق ػػاؿ الن ػػاطؽ الرس ػػمي باس ػػـ حرك ػػة المقاوم ػػة اإلس ػػبلمية "حم ػػاس" ،ف ػػي بي ػػاف ص ػػحفي تمق ػػى "المرك ػػز
الفمسػػطيني لئلعػػبلـ" نسػػخة عنػػو" :إف أجي ػزة أمػػف السػػمطة مشػػاركة فػػي جريمػػة االحػػتبلؿ التػػي أقػػدمت عمػػى
مشير إلى "تناوبت ىذه األجيزة مع االحػتبلؿ عمػى
ًا
تنفيذىا صباح اليوـ األربعاء باختطاؼ المجاىد شبللدة"،
اعتقاؿ شبللدة عدة مرات في سياؽ التعاوف األمني مع االحتبلؿ" .وأضاؼ" :ال تستطيع السمطة تبرئة نفسيا
مف المشاركة في المسؤولية ،ألنو لوال اعتقاليا لشػبللدة وغيػره مػف كػوادر وأبنػاء حمػاس ،لمػا وصػؿ االحػتبلؿ
مطالبػػا السػػمطة "بوقػػؼ االعتقػػاالت فػػي صػػفوؼ كػوادر حركػػة حمػػاس واإلفػراج
إلػػييـ ومػػا عػػرؼ عػػنيـ شػػيئاً"،
ً
ع ػػف المعتقم ػػيف ،ألف اس ػػتمرار ى ػػذه االنتياك ػػات تمث ػػؿ انتياكػ ػاً التف ػػاؽ المص ػػالحة وتض ػػع مزي ػػداً م ػػف العراقي ػػؿ
والعقبػػات أمػػاـ ممػػؼ المصػػالحة" .وسػػرد بيػػاف صػػادر عػػف المكتػػب اإلعبلمػػي لحركػػة "حمػػاس" أبػػرز محطػػات
االعتقاؿ في حياة المجاىد طو شبللدة ،الػذي قالػت إنػو مػف أبنػاء حركػة المقاومػة اإلسػبلمية حمػاس مػف بمػدة
سعير شرؽ مدينة الخميؿ.
المركز الفمسطيني لإلعالم1021/7/22 ،
 35مينا :مساعي لتشكيل تيار وطني ديمقراطي ثالث لكسر احتكار حماس وفتح لممشيد الفمسطيني
ضياء الكحمػوت-غػزة :يغيػب تػأثير اليسػار الفمسػطيني فػي القضػايا الداخميػة بشػكؿ الفػت ،ممػا يطػرح السػؤاؿ
التالي بقوة :ىؿ اليسار غائب أـ مغيب؟ في ظؿ انخراط بعض قواه مع أو ضد تيار معيف تبعا لما يقدـ ليػا
مف ماؿ ،وفؽ منتقديو.
وأقػػر القيػػادي اليسػػاري البػػارز وعضػػو المكتػػب السياسػػي لمجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف ربػػاح مينػػا بوجػػود
تقصػػير شػػديد وبالػػذات فػػي جبيتػػو التػػي تمتمػػؾ تاريخ ػاً وحاض ػ اًر ،لكنػػو لػػـ يغفػػؿ دور القػػوتيف الرئيسػػيتيف فػػي
السػػاحة الفمسػػطينية المتػػيف تعمػػبلف عمػػى تغييػػب اآلخ ػريف ،عمػػى حػػد تعبي ػره .ولكػػف مينػػا المعػػروؼ بانتقاداتػػو
البلذعة لحركتي (فتح) و(حماس) ،ال يرى في محػاوالت الحػركتيف مبػر اًر لغيػاب دور اليسػار والقػوى اليسػارية
فػػي المشػػيد الفمسػػطيني .وبػ ّػيف مينػػا فػػي حػػديث لمجزيػرة نػػت أف ىنػػاؾ أسػػباباً موضػػوعية وذاتيػػة ليػػذا الغيػػاب،
منيا التراجع الجماىيري لميسار ونقص التمويؿ ،فالجماىير كما يقوؿ منيكة وميمومة بشؤونيا الخاصة.
وأضاؼ أف اليسار عموما والجبية الشػعبية -أكبػر قػوى اليسػار -لػـ تبتػدع حتػى اآلف أسػاليب جديػدة لمتغمػب
عمى الظروؼ التي تحوؿ دوف الوصوؿ إلى الجماىير بطريقة صحيحة ،متحدثاً عف مناقشات داخميػة لجمػب
الجم ػػاىير إل ػػى برن ػػام الجبي ػػة .واعتب ػػر أف فش ػػؿ اليس ػػار ف ػػي تجمي ػػع قػ ػواه يع ػػود إل ػػى تغمي ػػب بع ػػض قيادات ػػو
المصالح الشخصية عمى مصمحة اليسار والقضية الفمسطينية بشكؿ عاـ ،وكذلؾ إلى خبلفات سياسية بحكػـ
قرب بعض اليسار إلى تيار فمسطيني ضد اآلخر.
وذكػر مينػػا لمجزيػرة نػت أف ىنػػاؾ مسػػاعي حاليػػة تجػري لتشػػكيؿ تيػػار وطنػػي ديمق ارطػي ثالػػث ،لكسػػر احتكػػار
قطبي االنقساـ حماس وفتح لممشيد الفمسطيني ،مشي اًر إلى أف مبلمحو ستظير قريباً.
الجزيرة نت ،الدوحة1021/7/22 ،
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 36بيريز يياجم تقرير "لجنة ليفي" :المستوطنات خطر عمى ييودية الدولة
حممي موسى :قاؿ الرئيس اإلسرائيمي شمعوف بيريز ،ىذه خبلؿ خطابو في مراسـ إحياء ذكػرى ىرتسػؿ ،إف
«المسػػتوطنات اإلس ػرائيمية فػػي المنػػاطؽ (العربيػػة) قػػد تقػػود إلػػى تغييػػر ديمػػوغرافي خطيػػر» .وشػػدد عمػػى أف
االسػػتيطاف فػػي المنػػاطؽ العربيػػة المأىولػػة يعػػرض لمخطػػر الغالبيػػة الييوديػػة فػػي إسػرائيؿ ،مضػػيفا أف «الدولػػة
الييودية مف دوف غالبية ييودية ،مشكوؾ في قدرتيا عمى البقاء ييودية».
وأوض ػػح أف «االس ػػتقبلؿ الق ػػومي ف ػػي الع ػػالـ ال ػػديموقراطي يس ػػتمزـ الحف ػػاظ عم ػػى غالبي ػػة ييودي ػػة ،وأف اليوي ػػة
القومية في عالـ متعدد الثقافػات تسػتمزـ الحفػاظ عمػى الفػرادة الروحيػة لمشػعب الييػودي .وعنػدما قػاؿ ىرتسػؿ:
إف أردتـ فإنيا ليست أسطورة ،قصد ليس التنازؿ عف األسطورة ،بؿ العكػس .مػف دوف الرغبػة فػي األسػطورة،
أي بالرؤية ،ال يمكف أف تبقى دولة ييودية».
وأثػػارت تص ػريحات بيريػػز ىػػذه ردود فعػػؿ غاضػػبة مػػف قػػادة األح ػزاب اليمينيػػة .فػػأعمف عضػػو الكنيسػػت مػػف
االتحػػاد الػػوطني أوري أرييػػؿ أنػػو «مؤسػػؼ أف ال ػرئيس يرتكػػب م ػرة أخػػرى خطيئػػة بػػإطبلؽ تص ػريحات بائسػػة
تمس بأقساـ واسعة مف الشعب .ىذا قوؿ مثير لمخبلؼ مف نمط الشرؽ األوسط الجديد ،وىو يمس أوال وقبؿ
كؿ شيء كرامة مؤسسة الرئاسة الموكؿ إلييا الحفاظ عمى وحدة الشعب».
كمػا أف عضػو الكنيسػت ميخائيػؿ بػف آري ،مػف الحػزب ذاتػػو ،قػاؿ إف «مػف المخػزي والميػيف ألنػو فػي م ارسػػـ
رسمية لذكرى ىرتسؿ يسمح الرئيس لنفسو بالحديث في أمر سياسػي ،واطػبلؽ رسػالة معاديػة لمصػييونية .إف
بيريز ال يتعمـ مف أخطاء الماضي .لقد حمػـ ىرتسػؿ بدولػة الشػعب الييػودي وبيريػز يحمػـ بشػرؽ أوسػط جديػد
خاؿ مف الييود».
واعتبر شريكيما في الكتمة أرييو إلداد أف «الرجؿ المسؤوؿ عف كارثة اتفاؽ أوسمو ،المسػؤوؿ عػف ألػؼ خطػأ
استراتيجي والذي لـ تتحقؽ أي مف توقعاتو ،أطمؽ التوقع المضمؿ رقـ .»2002
السفير ،بيروت1021/7/21 ،
 37جيروزاليم بوست :نتنياىو وموفاز يفشالن فى تسوية أمر قانون التجنيد
ذكرت اليوم السابع ،مصر ،1021/7/21 ،من غزة عن وكالـة (أ.ش.أ) ،أن صـحيفة "جيـروزاليم بوسـت"
اإلسـرائيمية ،كشـفت مســاء أمـس األربعـاء النقــاب عـن فشـل رئــيس الـوزراء بنيـامين نتنيــاىو وزعـيم حــزب
كاديمــا شــاؤول موفــاز فــى التوصــل إلــى تســوية فيمــا يتعمــق بتوزيــع تحمــل عــبء أداء الخدمــة العســكرية
بالجيش اإلسرائيمى خالل المقاء الذى جمع بينيما مساء أمس.
وق ػػاؿ موف ػػاز ،ف ػػى تصػ ػريحات أدل ػػى بي ػػا عق ػػب لقائ ػػو نتني ػػاىو وأوردتي ػػا الص ػػحيفة اإلسػ ػرائيمية ف ػػى نس ػػختيا
اإللكترونيػػة "،لقػػد شػػيدت مفاوضػػات أمػػس لحظػػات مػػف التػػوتر كغيرىػػا مػػف عمميػػات التفػػاوض" ،مضػػيفا أف
التفاوض بيف طرفى حكومة االئتبلؼ سيستمر غدا دوف أف يضع كاديما إطا اًر زمنياً لمتوصؿ إلى حموؿ ألف
ذلؾ لف يؤدى إال إلى مزيد مف المشكبلت.
ونقمػت الصػػحيفة عػػف مصػػدر مقػػرب مػػف موفػػاز قولػػو إف المقػاء مػػع نتنيػػاىو لػػـ يسػػفر عػػف شػػىء واضػػح ،كمػػا
وصؼ ما خرج بو مف المقاء بأنو "ال تسوية وال خبلؼ" عمى حد تعبيره.
وأشػارت إلػػى أف ىػذا المقػػاء يػػأتى فػى أعقػػاب الخػػبلؼ الػذى نشػػب بػيف موشػػيو يعمػػوف ويوىانػاف بمسػػنر ممثمػػى
نتنيػػاىو وموفػػاز لػػدى بحثيمػػا لمقضػػية ذاتيػػا ،يػػذكر أف عمميػػة وضػػع قػػانوف جديػػد لمتجنيػػد فػػى إس ػرائيؿ تشػػيد
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خبلف ػات واس ػػعة ب ػػيف الحكوم ػػة واألحػ ػزاب اإلسػ ػرائيمية المختمف ػػة ،وخاص ػػة فيم ػػا يتعم ػػؽ بنس ػػبة مش ػػاركة اليي ػػود
المتطرفيف فى الخدمة العسكرية وكذلؾ مشاركة اإلسرائيمييف العرب فى تأدية الخدمة مف عدميا.
وأضػػافت الحيــاة الجديــدة ،رام اهلل ،1021/7/21 ،مــن رام اهلل ،أن صــحيفة "ىــآرتس" ذكــرت عمــى موقعيــا
االلكتروني امس ان رئيس حزب "كاديما" شاؤول موفاز وجو تحذي ار لـرئيس الـوزراء بنيـامين نتنيـاىو بـأن
حزبو سينسحب من االئتالف الحكومي اذا لم تتم الموافقة عمى قانون التجنيد.
وفي سياؽ األزمة بيف نتنياىو وموفاز ،اجتمعت كتمة كاديمػا البرلمانيػة مسػاء امػس لبحػث التطػورات الجديػدة
ومصير مشاركة الحزب في االئتبلؼ الحكومي .وقاؿ موفاز خػبلؿ الجمسػة موجيػا انػذا ار جديػدا لنتنيػاىو "اذا
لػػـ يعػػرض قػػانوف التجنيػػد عمػػى الحكومػػة لمتصػػويت عميػػو حتػػى يػػوـ االحػػد القػػادـ فػػاف كاديمػػا لػػف تبقػػى فػػي
االئتبلؼ الحكومي".
واضػاؼ موفػاز مخاطبػا اعضػاء الكتمػة البرلمانيػة "نعػػيش لحظػة ىامػة وحاسػمة واذا لػـ نعػرض اقت ارحػا جديػػدا
لقانوف التجنيد عمى الحكومة خبلؿ جمستيا االحد القادـ لف نستيطع االسػتمرار فػي شػراكتنا ىػذه واذا لػـ تتػبف
الحكومة القانوف الجديد فاننا لف نبقى ىناؾ ولف نقبؿ بقانوف منقوص ال يتمتع بآليات لتطبيقػو وجػدوؿ زمنػي
واضح لتنفيذه".
 38عودة أولمرت إلى الحياة السياسية في "إسرائيل" تيدد مكانة نتنياىو
تؿ أبيب  -نظيػر مجمػي :عقػب دعػوة الكثيػر مػف الشخصػيات السياسػية فػي إسػرائيؿ لػرئيس الػوزراء السػابؽ،
إييػػود أولمػػرت ،لمعػػودة إلػػى الحيػػاة السياسػػية بعػػد تبرئتػػو مػػف تيػػـ الفسػػاد الكبػػرى ،واالقتنػػاع بػػأف جيػػات معينػػة
ألصقت بو تمؾ التيـ إلسقاطو ،بمؤامرة سياسية ،أجمع المراقبوف عمى أف القمؽ يساور رئيس الوزراء الحالي،
بني ػػاميف نتني ػػاىو ،م ػػف خط ػػر ى ػػذه الع ػػودة .ويقول ػػوف إف أولم ػػرت ى ػػو الشخص ػػية الوحي ػػدة ف ػػي قم ػػب الخريط ػػة
السياسية اإلسرائيمية الذي ييدد فعميا مكانتو .وحسب التقديرات فإف أولمرت يستطيع توحيد صفوؼ كؿ القوى
التي تعارض سياسة نتنياىو وييزـ االئتبلؼ اليميني الحاكـ.
الشرق األوسط ،لندن1021/7/21 ،
" 39ىآرتس" :الرئيس اإلسرائيمي شيمون بيريز يدير قناة اتصاالت مع عباس
غزة (واـ) :كشفت صحيفة “ىآرتس” اإلسرائيمية ،أمس ،النقاب عف محاوالت عدة قاـ بيػا الػرئيس اإلسػرائيمي
شيموف بيريز في محاولة منو إلعادة مسار اسػتئناؼ المفاوضػات مػع الجانػب الفمسػطيني .وذكػرت الصػحيفة
أف بيري ػػز أدار قن ػػاة اتص ػػاؿ سػ ػرية م ػػع رئ ػػيس الس ػػمطة الفمس ػػطينية محم ػػود عب ػػاس بموافق ػػة رئ ػػيس الحكوم ػػة
اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو .وأشارت إلى أف كبلً مف بيريز وأبو مازف كانا قريبيف مف التوصػؿ لتفاىمػات مػف
شأنيا االستمرار في المفاوضات بيف الجانبيف إال أف الخبلؼ كاف بينيما عمى نقطة واحدة مػا جعػؿ نتنيػاىو
يطالب بيريز بوقؼ المحادثات مع الرئيس الفمسطيني.
االتحاد ،ابوظبي1021/7/21 ،
 40حاييم رامون يطالب النائب العام االسرائيمي باالستقالة إثر تبرئة أولمرت
التاريخ :الخميس 1021/7/21

العدد1560 :

ص 10

قػػاؿ السياسػػي االس ػرائيمي ،حػػاييـ ارمػػوف ،أحػػد قيػػادات حػػزب "كاديمػػا" سػػابقا ،إف جيػػات يمينيػػة عممػػت عمػػى
تمفيػػؽ الػػتيـ ل ػرئيس الػػوزراء السػػابؽ ،إييػػود أولمػػرت ،لمنعػػو مػػف التوصػػؿ إلػػى اتفػػاؽ مػػع الفمسػػطينييف .وأشػػار
ارمػػوف فػػي حػػديث إذاعػػي أجػػري معػػو اليػػوـ األربعػػاء ،إلػػى أف اسػػتقالة أولمػػرت جػػاءت بضػػغط مػػف أصػػحاب
نفوذ ،وأنيـ بذلؾ وجيوا ضربة قاصمة لمديموقراطية.
وطالػػب ارمػػوف النائػػب العػػاـ االس ػرائيمي ،موشػػيو الدور ،باالسػػتقالة فػػو ار مػػف منصػػبو ،واصػػفا إيػػاه بصػػاحب
الحماسة المفرطة ،ودعا النيابػة إلػى إعػادة النظػر فػي قضػية المشػروع المعمػاري "ىوليبلنػد " ،التػي يػتيـ فييػا
أولمرت بتمقي الرشوة ،بداعي اعتمادىا عمى شاىد يفتقر بشدة إلى النزاىة.
مػػف جيػػة أخػػرى ،دانػػت رئيسػػة المعارضػػة ،شػػيمي يحيمػػوفيتش ،مػػا وصػػفتيا بحممػػة التح ػريض الشػػعواء التػػي
تتعرض ليػا النيابػة العامػة ،وأضػافت أف أداء الشػرطة والنيابػة العامػة فػي قضػية أولمػرت كػاف كمػا ينبغػي أف
يكوف.
عرب 1021/7/22 ،48
" 42إسرائيل" تنشر بطارية صواريخ اعتراضية عند حدود مصر
القدس (رويترز)  -قالت إسرائيؿ يوـ االربعاء انيػا ستنشػر بطاريػة صػواريخ اعت ارضػية ضػمف منظومػة القبػة
الحديديػػة قػػرب مدينػػة ايػػبلت الواقعػػة فػػي الجنػػوب قبالػػة حػػدود مصػػر وىػػي خطػػوة تػػأتي بعػػد وقػػوع ىجمػػات
صاروخية عبر الحدود في المنطقة.
وتستخدـ إسرائيؿ ىذه الصواريخ في التصدي لميجمات الصاروخية الفمسطينية مف قطاع غزة وذكرت وسائؿ
اعبلـ إسرائيمية اف ىذه اوؿ مرة تنصب فييا في ايبلت قرب حدود إسرائيؿ مع مصر واالردف.
وكالة رويترز لألنباء1021/7/22 ،
" 41ىاكرز" يقتحمون موقع "معاريف" في ذكرى مغنية
أقػػدمت مجموعػػة مػػف المقتحمػػيف (اليػػاكرز) عمػػى اقتحػػاـ موقػػع صػػحيفة "معػػاريؼ" اإلس ػرائيمية األلكترونػػي.
ويتضح لدى زيػارة موقػع الصػحيفة (أف آر جػي) أنػو تػـ اقتحػاـ زاويػة األبػراج ،بحيػث أف الػدخوؿ إلػى الزاويػة
المشار إلييا يقود المتصفح إلى موقع لتخميد ذكر القيادي في حزب اهلل الشييد عماد مغنية.
فمسطين أون الين1021/7/22 ،
 43عكرمة صبري" :إسرائيل" تستغل الربيع العربي لإلسراع في عمميات التيويد
راـ اهلل :استنكر رئيس الييئة اإلسبلمية العميا مفتى القدس السابؽ فضيمة الشيخ عكرمة صبرى قياـ قوات
االحتبلؿ اإلسرائيمي بأعماؿ حفر ليمية وبطريقة سرية بالقرب مف "باب المغاربة" بالقدس الشريؼ.
وقاؿ الشيخ صبرى إف باب المغاربة أحد أبواب المسجد األقصى ويؤدى لحائط البراؽ وىى أرض تعد وقفا
إسبلميا واالعتداء عمييا يمثؿ مخالفة لجميع القوانيف واألعراؼ الدولية والديانات السماوية ،ولفت إلى معاناة
الفمسطينييف عامة وأىؿ القدس خاصة عمى يد قوات االحتبلؿ وتعرضيـ لمطرد خارج المدينة المقدسة وىدـ
منازليـ االستيبلء عمى أراضييـ بالقوة وفرض ضرائب باىظة عمييـ ال تتحمميا إمكانياتيـ.
وأشار إلى ق ياـ إسرائيؿ بتسريع عمميات التيويد بالقدس وتثبيت أمر واقع عمى األرض لتنفيذ مخططاتيا
العدوانية االستيطانية وتزييؼ الحقيقة مستغمة مرحمة ما يسمى بالربيع العربى والمشاكؿ الداخمية التى تمر
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بيا بعض الدوؿ العربية ،إضافة إلى المشاكؿ الفمسطينية والخبلؼ بيف الفصائؿ الذى يصب فى صالح
االحتبلؿ ويخدـ أىدافو التوسعية.
وأكد ضرورة وحدة الصؼ الفمسطينى وتحقيؽ المصالحة وانياء االنقساـ لموقوؼ بوجو ىذه االعتداءات
وردع الكياف الغاصب ،داعيا المؤسسات والييئات الدولية لتحمؿ مسئولياتيا والق اررات الصادرة عنيا بإدانة
الممارسات العرقية إلسرائيؿ وانتياكاتيا المستمرة ،والزاميا بوقؼ اعتداءاتيا عمى المقدسات اإلسبلمية.
اليوم السابع ،مصر1021/7/22 ،
 44وزارة األسرى :األسير الريخاوي في وضع صحي حرج
المحرريف مف تدىور الحالة الصحية لؤلسير أكرـ الريخاوي الذي
راـ اهلل :ح ّذرت و ازرة شؤوف األسرى و ّ
يخوض إضراباً مفتوحاً عف الطعاـ منذ أكثر مف ثبلثة شيور متواصمة ،في أطوؿ إضراب في تاريخ
البشرية.
وأشار في بياف لمو ازرة اليوـ األربعاء ( ،)7|22إلى أف الوضع الصحي لؤلسير الريخاوي ىو األخطر بيف
عاما) مف
األسرى المضربيف عف الطعاـ ،حيث أنو لـ يعد يقوى عمى الحراؾ مطمقاً.ويقبع الريخاوي (ً 88
رفح جنوب قطاع غزة ،والمعتقؿ منذ عاـ  ،1008في مستشفى سجف الرممة الصييوني بعد إصابتو بجمطة
يصر عمى مواصمة إضرابو المفتوح عف الطعاـ منذ  99يوـ عمى التوالي ،في أطوؿ
دموية ،في حيف
ّ
إضراب عف الطعاـ يخوضو معتقؿ في تاريخ البشرية.
المركز الفمسطيني لإلعالم1021/7/22 ،
 45االحتالل يقوم بمسح جوي الستكمال بناء الجدار جنوب بيت لحم
اقتحمت عدد مف آليات جيش االحتبلؿ بمدة الخضر جنوب بيت لحـ جنوب بيت لحـ ،وقاـ جنود االحتبلؿ
بتصوير عدد مف المنازؿ بمحاذاة جدار الفصؿ العنصري ،فيما تحمؽ طائرات االحتبلؿ لتصوير المنطقة.
حاجز عسكرًيا
ًا
وأفاد أحمد صبلح ،منسؽ المجنة الشعبية لمقاومة الجدار في الخضر ،إف االحتبلؿ نصب
عمى مدخؿ الخضر ،واتخذ إجراءات فيما يبدو الستكماؿ مقطع الجدار قرب البمدة حيث يعمؿ عمى تصوير
عدد مف المنازؿ القريبة مف الجدار وتحمؽ طائرات تتبع لما يسمى باالدارة المدنية لمقياـ بعمميات مسح
وتصوير جوي لممقطع المتبقي مف الجدار عف منطقة "النشاش" بالخضر.
وأشار صبلح إلى أف استكماؿ االحتبلؿ لبناء الجدار بمحاذاة بمدة الخضر سيمنع الفمسطينييف مف الوصوؿ
إلى أراضييـ البالغ مساحتيا حوالي  11ألؼ دونـ زراعي ،وسيضطروف لقطع عشرات الكيمومترات لمدخوؿ
ألراضييـ او الدخوؿ مف خبلؿ بوابة يقيميا االحتبلؿ تسمح بدخوؿ المزارعيف دوف أدواتيـ الزراعية
ومواشييـ.
فمسطين أون الين1021/7/22 ،
 46مستوطنون يضرمون النيران في حقول الزيتون في قرية بورين جنوب نابمس
قاـ رعاع المستوطنيف في الضفة الغربية ،مساء اليوـ األربعاء ،بإضراـ النيراف في حقوؿ الزيتوف قرب قرية
بوريف جنوب نابمس في الضفة الغربية.
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وأكد مسؤوؿ ممؼ االستيطاف في شماؿ الضفة الغربية ،غساف دغمس ،أف المستوطنيف انطمقوا مف
مستوطنة "يتسيار" ،ووصموا الحقوؿ وأشعموا النار في نحو  10دونما.
وأشار إلى أ ف إضراـ النار كاف متوقعا ،وذلؾ في أعقاب قياـ الجيش االسرائيمي بتفكيؾ عدة منازؿ في بؤرة
استيطانية مجاورة ،وحذر مف قياـ المستوطنيف بشف المزيد مف اليجمات ضد القرى والحقوؿ في ريؼ نابمس
الجنوبي.
عرب 1021/7/22 ،48
 47جمعية "واعد" :مشفى سجن الرممة اإلسرائيمي "مسمخ" لتعذيب وتصفية األسرى
غزة :حذرت جمعية "واعد" لؤلسرى والمحرريف مف خطورة األوضاع التي وصفتيا بػ "الكارثية" لؤلسرى
المرضى في سجوف االحتبلؿ بشكؿ وعاـ ،وألسرى ما يعرؼ بمشفى سجف الرممة عمى وجو الخصوص.
وأوضحت في بياف ليا تمقت "قدس برس" نسخة عنو أف "ما يعرؼ بمشفى سجف الرممة يشبو إلى حد كبير
بعيدا عف مسمع
أقساـ العزؿ التي تمارس فييا كافة أشكاؿ اإلذالؿ والتعذيب والقتؿ البطيئ بحؽ األسرىً ،
ومرأى أحد في ىذا العالـ وباألخص منظمات حقوؽ اإلنساف والمجنة الدولية لمصميب األحمر".
اضا فتاكة
وكشفت "واعد" النقاب عف أف "ىذا المكاف يقيـ فيو ستة عشر ًا
أسير بشكؿ متواصؿ يعانوف أمر ً
وخطيرة ،وىـ بحاجة إلى تمقي عناية طبية فائقة وعمميات جراحية صعبة في وقت يقدـ ليـ فيو المسكنات
والماء في أفضؿ األحواؿ".
وقاؿ المركز الحقوقي" :إف معظـ األسرى الذيف دخموا قسـ المرضى في سجف الرممة إما استشيدوا أو
خرجوا بعاىات مستديمة.
قدس برس1021/7/22 ،
 48بيروت" :القدس لمدراسات" ينظم ورشة عمل حول "فمسطينيو لبنان وانتخابات المجمس الوطني"
عماف :أجمع المشاركوف في ورشة عمؿ نظميا «مركز القدس لمدراسات السياسية  /بيروت»  ،عمى الحاجة
الى تمكيف البلجئيف الفمسطينييف مف ممارسة حقيـ في االختيار الطوعي والحر لممثمييـ في المجمس
الوطني الفمسطيني ،وشددوا عمى أف العوائؽ التي تجابو مشاركة البلجئيف الفمسطينييف في االنتخابات
المنتظرة لممجمس الوطني الفمسطيني ليست مف النوع غير القابؿ لمتذليؿ.
ورشة العمؿ التي عقدت اوؿ امس الثبلثاء تحت عنواف «فمسطينيو لبناف وانتخابات المجمس الوطني
الفمسطيني ..الفرص والعوائؽ» ،شيدت اجماعا عمى المطالبة باتماـ المصالحة الفمسطينية كمدخؿ آمف
إلجراء االنتخابات ،عمى أف يتبع ذلؾ حوار مع السمطات المبنانية الرسمية لتحويؿ «موافقتيا المبدئية» عمى
إجراء االنتخابات إلى قرار نيائي ،بعد إنجاز التوافؽ عمى اإلجراءات الموجستية واإلدارية واألمنية السابقة
والمصاحبة لبلنتخابات.
واكد المشاركوف أف حؽ الشعب الفمسطيني في لبناف في انتخاب ممثميو إلى المجمس الوطني ال يعد بأي
حاؿ مف األحواؿ مساً بالسيادة المبنانية ،و أروا في ممارستو تبديداً لممخاوؼ التي تساور بعض المبنانييف مف
«التوطيف».
الدستور ،عمان1021/7/21 ،
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 49نصف مميون فمسطيني عاطل عن العمل بحمول العام 1010
غزة :قاؿ منسؽ وحدة الثقافة والتدريب بمركز الديمقراطية وحقوؽ العامميف محمد أبو ميادي ،اف اكثر مف
نصؼ مميوف فمسطيني مف القادريف عمى العمؿ سيصبحوف عاطميف عف العمؿ بحموؿ العاـ  1010اذا ما
استمرت السياسات االقتصادية الحالية لمسمطة الوطنية الفمسطينية ،وىو ما يعني كارثة كبيرة اذا لـ يتـ
تداركيا.
جاء ذلؾ خبلؿ محاضرة قدميا أبو ميادي ،في المخيـ الثقافي الصيفي السادس لمقيادات النقابية الذي
ي نظمو مركز الديمقراطية وحقوؽ العامميف في قطاع غزة وبتمويؿ مف مكتب المساعدات الشعبية النرويجية
وبمشاركة ممثميف عف عدة نقابات عمالية في المنتجع السياحي "الكريزي ووتر".
أبو ميادي أشار الى وجود أكثر مف  290الؼ عاطؿ عف العمؿ حالياً معظميـ مف الشباب والخريجيف
الجامعييف ،اضافة الى معدالت قياسية مف الفقر تصؿ الى  %09مف ابناء الشعب الفمسطيني استناداً الى
ارقاـ و ازرة العمؿ الفمسطينية التي قدمتيا في اطار االسترتيجية الوطنية لمتشغيؿ ،حيث كانت نسبة الفقر
األعمى في فمسطيني وبفارؽ كبير عف دوؿ الجوار في مصر وسوريا ولبناف واالردف.
القدس ،القدس1021/7/22 ،
 50دراسة لـ"مؤسسة األقصى" :االحتالل يحاول فرض أمر واقع بتواجد ييودي يومي بالمسجد األقصى
خمصت دراسة إحصائية ميدانية أعدتيا “مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث” بالتعاوف مع “مؤسسة عمارة
األقصى والمقدسات” بأف االحتبلؿ اإلسرائيمي يحاوؿ فرض أمر واقع في المسجد األقصى يقضي بتواجد
ييودي يومي في المسجد األقصى عمى ثبلثة محاور ،أوليا اقتحاـ المستوطنيف وجوالتيـ شبو اليومية في
االقصى التي يتخمميا اداء صموات ييودية وطقوس تممودية ،المحور الثاني اقتحاـ الجنود بمباسيـ العسكري
وجوالتيـ االستكشافية واالرشادية ،المحور الثالث اقتحامات لمجموعات المخابرات وجوالتيـ في أنحاء أبنية
المسجد األقصى المبارؾ ،وذكرت “مؤسسة األقصى” أف االحتبلؿ يحاوؿ تعزيز التواجد الييودي في
االقصى-خاصة في الفترة الصباحية -بواقع ما متوسطو  800مستوطناً شيرياً ،و 900عنصر مخابرات
وجنود بمباسيـ العسكري شيرياً أيضاً ،وذلؾ بيدؼ ايجاد صورة نمطية “روتينية” بالتواجد الييودي في
االقصى -االمر الذي يتوجب الحذر منو واالنتباه في التعاطي معو ،-أو ما يمكف تسميتو تقسيـ غير معمف
لممسجد االقصى بيف المسمميف والييود ،وأشارت المؤسسة في دراستيا اف رفد المسجد االقصى بمئات
المصميف والمرابطيف صباحاً وبآالفيـ او عشرات آالفيـ عمى مدار اياـ االسبوع والسنة مف خبلؿ “مسيرة
البيارؽ” و”مشروع إحياء مساطب العمـ في المسجد االقصى” وفعاليات إحياء المسجد االقصى الدورية
والمختمفة ،وتواجد االىؿ المقدسييف واىؿ الداخؿ ،تمنع االحتبلؿ مف رفع سقؼ التواجد الييودي اليومي
ويقمؿ مف االقتحامات الجماعية ،وح ّذرت “مؤسسة االقصى” مف ىذا المخطط االحتبللي الخطير واعتبرتو
خطوة متقدمة لتيويد المسجد االقصى ،وأعمنت رفضيا القاطع القتحاـ ولو مستوطنا أو جندياً احتبللياً واحداً
لممسجد االقصى ،وطالبت المؤسسة الحاضر االسبلمي والعربي والفمسطيني بالتعامؿ مع ىذا الممؼ بشكؿ
يوازي ويتناسب مع خطورتو وتبعاتو عمى مسرى الرسوؿ محمد-صمى اهلل عميو وسمـ.-
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وقد جاءت دراسة “مؤسسة االقصى” وسط تكرار دعوات مف قبؿ منظمات ييودية لتصعيد االقتحاـ اليومي
لممسجد االقصى ،وزيادة وتيرة “النشاط القضائي” ليذه المنظمات بيدؼ الضغط عمى االحتبلؿ االسرائيمي
برفع سقؼ االقتحامات والصموات الييودية اليومية لبلقصى.
الى ذلؾ دعت”مؤسسة االقصى” االىؿ في الداخؿ الفمسطيني والقدس وكؿ مف يستطيع الوصوؿ الى
المسجد االقصى الى تكثيؼ شد الرحاؿ الى االقصى خبلؿ العطمة الصيفية  -وحقيقة نشيد تواجد مكثؼ
مف ىذه الناحية منذ بداية العطمة الصيفية -وخبلؿ شير رمضاف المبارؾ ،عبلوة عمى التواصؿ اليومي
واداء الصموات في المسجد االقصى ،خاصة في الفترة الصباحية ،عمى مدار اياـ الشير والسنة ،وىو االمر
الذي يعتبر صماـ االماف وخط الدفاع االوؿ عف المسجد االقصى والتصدي لمخططات وممارسات
االحتبلؿ.
وجاء في الدراسة االحصائية والميدانية والتي احصت عدد المقتحميف لممسجد االقصى خبلؿ السنوات
االخيرة وخاصة سنة 1022و ،1021أف عدد المقتحميف لممسجد االقصى مف المستوطنيف في االشير
الستة االولى مف العاـ الجاري وصؿ الى  1711مستوطناً ،مقابؿ  1771مستوطنا في االشير الستة االولى
مف عاـ  ،1022أي ما معدلو  800مستوطناً في الشير الواحد ،اما عدد المقتحميف مف الجنود بمباسيـ
العسكري وعناصر المخابرات فوصؿ الى  2909جندياً في الستة الشيور االولى مف العاـ الجاري ،أي ما
معدلو  900جندي وعنصر ،وىنا ال بد مف االنتباه اف اقتحامات الجنود بمباسيـ العسكري وجوالتيـ
االستكشافية واالرشادية بدأت منذ مطمع العاـ الجاري فقط  -بعد اف توقفت بشكؿ كامؿ منذ انتفاضة
االقصى عاـ 1000ـ ،-وكذلؾ تكثيؼ االقتحامات الجماعية لعناصر المخابرات االسرائيمية ،حيث أف
معدؿ مثؿ ىذه االقتحامات في العاـ  1022لـ يتعد  00عنص ار بشكؿ تقريبي( -ال تتوفر لدينا اعداد دقيقة
لمعاـ 1022ـ.) -
تغير بشكؿ نسبي خبلؿ السنة
ومف جممة ما يمكف مبلحظتو مف تجديدات أخرى ،اف اسموب االقتحامات قد ّ
والنصؼ االخيرة ،فبعد أف كانت االقتحامات شبو موسمية ومتركزة فيما يسمى بػ “االعياد الييودية”،
اصبحت االقتحامات شبو يومية ،واف كاف بأعداد قميمة ،لكف االقتحامات األوسع ما زالت خبلؿ “االعياد
الييودية” أضيؼ ليا ىذا العاـ االقتحامات خبلؿ ما يسمى بػ” االعياد الوطنية الييودية” ،كما لوحظ ىذا
العاـ ازدياد وتيرة الصموات الييودية العمنية والجماعية في المسجد االقصى ،واالعبلف عف مثؿ ىذه
التدنيسات وغيرىا كما حدث في حادثة رفع العمـ االسرائيمي عند درج قبة الصخرة ،كما لوحظت التغطية
االعبلمية المتزايدة لمصموات الييودية في االقصى مف قبؿ كثير مف وسائؿ االعبلـ االسرائيمية ،إضافة الى
اف عدداً مف السياسييف واعضاء الكنيست االسرائيمي وقيادات االحزاب السياسية -فيغميف عمى سبيؿ
المثاؿ -وما يسمى بػ ” القيادة الدينية الييودية” شاركوا في أكثر مف اقتحاـ لبلقصى ىذا العاـ .
الى ذلؾ فقد تسربت في االياـ االخيرة معمومات صحفية مف مصادر عبرية أف منظمات ييودية عدة
اجتمعت لوضع خطة لتصعيد اقتحامات الييود اليومية لبلقصى وأدائيـ لمصموات فيو ،حيث تداولت ىذه
المنظمات عدة اقتراحات منيا ،تصعيد االقتحاـ والصموات الييودية اليومية لبلقصى ،تنظيـ مظاىرات
واعتصامات لممطالبة بالسماح بصموات ييودية يومية في االقصى ،زيادة وتيرة “النشاط القضائي” وتقديـ
ممفات الشكاوى وطمبات تنفيذ ق اررات قضائية اسرائيمية بالسماح لمييود بالصبلة في المسجد االقصى ،تقديـ
طمب عاجؿ لقائد الشرطة االسرائيمية بالسماح بصموات ييودية جماعية خبلؿ الشير الجاري تتعمؽ بمناسبة
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“دينية ييودية” يطمقوف عمييا “االياـ المصرية” ،تكثيؼ النشاط االعبلمي  ،حيث نظمت يوـ 1021/7/9
جولة لنحو  90اعبلمياً اسرائيميا اقتحموا االقصى لشرح نظرة وخطة المنظمات الييودية بيذا الشأف.
رفد المسجد األقصى بالمصميف والمرابطيف ىو صماـ االماف لبلقصى:
بالمقابؿ قالت “مؤسسة األقصى” أف نشاطات احياء المسجد االقصى والتواصؿ معو يومياً يمنع االحتبلؿ
تغولو واعتداءاتو عمى
مف رفع سقؼ التواجد الييودي اليومي في األقصى ،ويقمؿ بشكؿ نسبي مف حدة ّ
االقصى ،مؤكدة اف رفد المسجد االقصى بالمصميف والمرابطيف خاصة في الفترة الصباحية الباكرة ىو
صماـ االماف وخط الدفاع االوؿ عف االقصى ،معتبرة اف شد الرحاؿ الى االقصى ىو واجب الوقت تجاه
اولى القبمتيف.
وذكرت المؤسسة اف نشاطات احياء المسجد األقصى تتنوع ،اذ تقوـ “مؤسسة البيارؽ إلحياء المسجد
األقصى” بنقؿ المصميف عبر “مسيرة البيارؽ” يومياً ومجاناً مف كافة قرى ومدف الداخؿ الفمسطيني لمصبلة
في األقصى ،ويبمغ المعدؿ السنوي لمحافبلت نحو  8000حافمة سنوياً ،فيما تقوـ “مؤسسة عمارة األقصى”
عمى “مشروع احياء مساطب العمـ في األقصى” وتواجد نحو  100طالب وطالبة عمـ بشكؿ يومي وفي
ساعات الصباح الباكرة ،باإلضافة الى مشروع صبلة الضحى وعقد القراف في االقصى ،كما وتقوـ “مؤسسة
القدس والتنمية” بمشاريع اجتماعية ميمة في مدينة القدس ومحيط األقصى ،فيما تقوـ “مؤسسة األقصى
لموقؼ والتراث” بمشروع “إفطار الصائـ في رمضاف” ومجموعة مشاريع تصب في تكثيؼ التواجد اليومي
في المسجد األقصى ،ناىيؾ عف النشاط اإلعبلمي المتنوع الذي يبزر قضية المسجد األقصى ويحاوؿ اف
يبقي القضية حاضرة عمى كؿ المستويات ،بيدؼ التفاعؿ معيا والتصدي لممخططات االحتبلؿ ،إضؼ الى
ذلؾ النشاطات الدورية واحياء المناسبات في األقصى ،والنشاطات النسائية خاصة ما تقوـ بو “مؤسسة
مسممات مف أجؿ األقصى” .
وخمصت “مؤسسة األقصى” بأف كؿ ما يتعرض لو المسجد األقصى مف اعتداءات ىو نتاج لواقع االحتبلؿ
اإلسرائيمي لمقدس واألقصى ،واف ىذه االعتداءات لف تنتيي الى بزواؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي عنيما”.
مؤسسة األقصى لموقف والتراث1021/7/22 ،
 52كتاب "في الثورة والقابميَّة لمثورة" لعزمي بشارة
صدر حديثًا عف «المركز العربي لؤلبحاث ودراسة السياسات» كتاب جديد لمدكتور عزمي بشارة بعنواف «في
الثورة والقابمية لمثورة» .وىذا الكتاب ينتمي إلى ميداف الفكر السياسي الذي ييدؼ إلى صوغ نظرية نقدية
معاصرا ،وتأصيمو في الفكر العربي .وليذه الغاية عاد الكاتب
عمميا
تتصدى لتعريؼ مصطمح الثّورة تعريفًا ً
ً
إلى كممة «ثورة» كما وردت في المصادر التاريخية العربية ،فبلحظ أف العرب لـ يستخدموا كممة «ثورة»
بالمعنى الذي تحممو ىذه الكممة في عصرنا الراىف ،بؿ استخدموا كممات مف قبيؿ «خروج» و«فتنة» ،فكاف
ُيقاؿ «خروج القرامطة» أو «فتنة الزن » .ويمفت الكاتب إلى أف الخروج عمى الجماعة أمر مذموـ ،أما
الخروج عمى السمطاف ففيو آراء .والخروج يعني الخروج لطمب الحؽ .وفي ىذا الحقؿ مف الفكر التاريخي
السياسي يعرض الكاتب آلراء ابف خمدوف والماوردي وابف تيمية وأبو مجاىد البصري وغيرىـ.
الراي ،الكويت1021/7/21 ،
 51لجنة الحوار المبناني-الفمسطيني :إلغاء تصاريح "البارد" ونزع السالح في الوقت المناسب
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بيروت :أطمقت "لجنة الحوار المبناني  -الفمسطيني" خبلؿ مػؤتمر صػحافي عقدتػو أمػس ،فػي السػراي الكبيػرة
تصورىا الجديد لتفعيؿ عمميا في ضوء مقػررات طاولػة الحػوار التػي صػدر عنيػا إعػبلف بعبػدا .وأعمػف رئػيس
المعيف حديثاً خمدوف الشريؼ خمفاً لمسفير عبدالمجيد قصير "إلغاء نظػاـ التصػاريح المعتمػد فػي مخػيـ
المجنة
ّ
النير البػارد لبلجئػيف الفمسػطينييف بػدءاً مػف مطمػع األسػبوع المقبػؿ ،عمػى أف يػؤدي الجػيش دوره وميماتػو فػي
المخيـ ومحيطو عندما تدعو الحاجة أسوة بسائر المناطؽ المبنانية".
وأشار إلى أف "العمؿ مع قيادة الجيش جار لبمورة آليات جديدة تسمح بإدخاؿ مػواد البنػاء بمػا يسػيؿ عمميػات
التػػرميـ واإلعمػػار الشػػرعي فػػي كػػؿ المخيمػػات عمػػى األ ارضػػي المبنانيػػة" ،مشػػي اًر إلػػى أف "الدولػػة سػػتعمؿ عمػػى
استمبلؾ أراض في محاذاة مخيـ نير البارد بالسرعة المطموبة ما يسيؿ عممية إخػبلء منطقػة ال ػ "االي بػرايـ"
وأرض "ص ػػامد" .ونح ػػف نج ػػري م ػػف موقعن ػػا ك ػػؿ االتص ػػاالت الممكن ػػة م ػػع مجم ػػس اإلنم ػػاء واإلعم ػػار وال ػػدوؿ
المانحة لتحقيؽ ىذا األمر في أسرع وقت ممكف".
ولفت إلى أف التعاطي مع الممؼ الفمسطيني يستند إلى ركائز إجرائية وسياسية  -أمنية وتشريعية  -قانونية،
مؤكػػداً العمػػؿ عمػػى "تفعيػػؿ المجنػػة الو ازريػػة المعنيػػة وفػػؽ االختصاصػػات وتشػػكيؿ لجنػػة فمسػػطينية تقنيػػة تبلقػػي
المجنػػة الو ازريػػة باختصاصػػاتيا مػػع م ارعػػاة التوزيػػع الجغ ارفػػي لممخيمػػات وترفػػع توصػػيات وتقػػدـ االستشػػارات،
وتػػأليؼ لجنػػة سياسػػية أمنيػػة مصػػغرة تضػػـ الط ػرفيف المبنػػاني والفمسػػطيني بالتعػػاوف مػػع سػػفارة دولػػة فمس ػ ػػطيف
والفص ػػائؿ كافة وتك ػػوف مسؤولة عف تطبيؽ أي قرار يتـ التوصؿ إليو".
وعمػػا إذا كانػػت لجنػػة الح ػوار سػػتتطرؽ إلػػى موضػػوع السػػبلح الفمسػػطيني خػػارج المخيمػػات ،أكػػد الش ػريؼ أنػػو
"سػػيتـ التطػػرؽ إلػػى ىػػذا الموضػػوع فػػي الوقػػت المناسػػب" ،معتب ػ اًر أنػػو "حػػيف نطمػػب مػػف أحػػد أف ينفػػذ لنػػا شػػيئاً
فينبغػػي عمينػػا أف ننفػػذ لػػو أم ػ اًر فػػي المقابػػؿ" ،مشػػي اًر إلػػى "أف ممػػؼ السػػبلح الفمسػػطيني مػػف الممفػػات األكثػػر
تعقيػػداً" ،داعي ػاً إلػػى "تأجيمػػو لػػبعض الوقػػت" .وقػػاؿ" :إف آليػػة نػػزع السػػبلح الفمسػػطيني خػػارج المخيمػػات يػػتـ
وضعيا مف قبؿ الدولة المبنانية فيما يقتصر عمؿ المجنة عمى المواكبة والمساعدة".
الحياة ،لندن1021/7/21 ،
 53الصحافة اإلسرائيمية :أحمد األسير صوت الذين ال صوت ليم
ص ػػباح أي ػػوب :الش ػػيخ أحم ػػد األس ػػير طميع ػػة الربي ػػع العرب ػػي ف ػػي لبن ػػاف ،بحس ػػب الص ػػحافة اإلسػ ػرائيمية التػ ػي
تضيؽ الخناؽ عمى حػزب اهلل ،وتظيػر مػا
استبشرت بو «خي اًر» .مبعث «الخير» أف حركة الشيخ الصيداوي ّ
يبطنػػو كثيػػروف .صػػحيفتا «ىػػآرتس» و«ذي جيػػروزاليـ بوسػػت» حاولتػػا فيػػـ «الظػػاىرة الغريبػػة» التػػي يشػػيدىا
لبناف حالياً ،وسمّطتا الضوء عمى «الحالة المناىضة لحزب اهلل» التي يمثّميا األسير .الشيخ المبناني ،بحسب
الصػػحافييف اإلس ػرائيمييف ،ىػػو «صػػوت الػػذيف ال صػػوت ليػػـ مػػف السػ ّػنة الكػػارىيف لحػػزب اهلل» ،وىػػو «إحػػدى
موجات الربيع العربي التي ستكسػر ىيمنػة الحػزب الشػيعي» ،كمػا أنػو «إحػدى حمقػات الغ اربػة فػي لبنػاف التػي
سػػتزيد مػػف الفوضػػى المنتش ػرة فيػػو» ...أمػػا نيكػػوالس ببلنفػػورد فمػػـ يخػػؼ فػػي «كريسػػتياف سػػاينس مونيتػػور»
دىشػػتو مػػف «الصػػعود السػريع» لمشػػيخ األسػػير وحركتػػو «فػػي ظػػؿ انقسػػاـ لبنػػاني فعمػػي حػػوؿ سػػبلح حػػزب اهلل
حتى داخؿ الطائفة السنية».
األخبار ،بيروت1021/7/21 ،
 54انتياك إسرائيمي جديد لمحدود المبنانية
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بيػػروت :اجتػػازت قػػوة مشػػاة “إس ػرائيمية” قواميػػا  22عنص ػ اًر ،فجػػر أمػػس ،السػػياج الشػػائؾ فػػي منطقػػة الػػوزاني
الحدودي ػػة بجن ػػوب لبن ػػاف وتق ػػدمت حت ػػى الض ػػفة الشػ ػرقية لمج ػػرى الني ػػر حي ػػث مكث ػػت بض ػػع س ػػاعات قبال ػػة
المنتزىػػات وخصوص ػاً قبالػػة قريػػة حصػػف الػػوزاني لتنسػػحب بعػػدىا إلػػى داخػػؿ المنطقػػة المحتمػػة مػػف دوف أف
تجتاز الخط األزرؽ .
وترافؽ ذلؾ مع حركة كثيفة لآلليات “اإلسرائيمية” فػي المنطقػة المػذكورة ،مػع انتشػار أكثػر مػف  00جنػدياً فػي
موقع تؿ رياؽ العسكري “اإلسرائيمي” المطؿ عمى بمدة كفركبل المبنانية .
الخميج ،الشارقة1021/7/21 ،
 55العربي يبعث رسائل لوزراء الخارجية العرب لحثيم عمى تقديم العون العاجل لمسمطة الفمسطينية
القاىرة :بعث أميف عاـ جامعة الدوؿ العربية نبيؿ العربي ،يوـ األربعاء  ،7/22رسائؿ لوزراء الخارجية
العرب ،حثيـ فييا عمى تقديـ العوف العاجؿ لمسمطة الوطنية الفمسطينية ومساعدتيا في إنياء األزمة المالية
الخانقة التي حالت دوف دفع رواتب الموظفيف .وأعمف عف ذلؾ األميف العاـ المساعد لشؤوف فمسطيف في
الجامعة العربية ،السفير محمد صبيح ،موضحاً أف العربي "قمؽ وميموـ بسبب األزمة المالية الخانقة التي
تواجييا السمطة الوطنية".
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)1021/7/22 ،
 56المكتب الدائم التحاد المحامين العرب يشكل لجنة عربية دولية لمتحقيق في اغتيال عرفات
محمود حسيف :عقد المكتب الدائـ التحاد المحاميف العرب دورتو األولى لعاـ  1021بتونس خبلؿ الفترة -6
 ،1021/7/8تحت عنواف "الحراؾ العربي والديمقراطية وسيادة حكـ القانوف" .وأوضح البياف الختامي
لبلجتماع ،أف المكتب قرر تشكيؿ لجنة عربية دولية لمتحقيؽ في اغتياؿ الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات،
ومتابعة ذلؾ مع جامعة الدوؿ العربية والمؤسسات والمنظمات الدولية ،وتكميؼ األميف العاـ استئناؼ عمؿ
لجنة المصالحة الفمسطينية .وأكد المكتب الدائـ دعمو التوصية الصادرة عف اجتماع وزراء العدؿ العرب في
 ،1021/1/20لعقد مؤتمر قانوني لوضع األسس الكفيمة بإنياء معاناة األسرى والمعتقميف في السجوف
الصييونية بكافة الوسائؿ المتاحة.
اليوم السابع ،القاىرة1021/7/22 ،
 57الكاتب العام السابق لـ"االتحاد االشتراكي" المغربي :أرحب بمقاء مشعل وأدعو الفمسطينيين لموحدة
الرباط :أكد الكاتب العاـ السابؽ لحزب االتحاد االشتراكي ووزير الدولة المغربي السابؽ محمد اليازغي في
تصريحات خاصة لوكالة قدس برس أف المغاربة يشعروف بأسؼ كبير حياؿ استمرار االنقساـ الفمسطيني،
وقاؿ" :أرحب بمقاء خالد مشعؿ [رئيس المكتب السياسي لحركة حماس] فيو رئيس لفصيؿ فمسطيني لو
مكانتو ولو دوره ،أنا شخصياً أعتبر كؿ الفصائؿ تمثؿ الشعب الفمسطيني ،والمطموب مف ىذه الفصائؿ
جميعاً ىو المصالحة لمواجية العدو الصييوني .وقد ظير مشعؿ في الفترة األخيرة بمواقؼ عقبلنية وىو مف
العناصر التي تدفع نحو المصالحة .وأنا شخصياً أيضاً ال أرى في حماس تطرفاً وال مقاومة ،ألف المقاومة
ال يمكف أف تنجح إال إذا تمكنت مف انجاز الوحدة بينيا ،وطالما أنيـ منقسموف فمف تكوف ىناؾ مقاومة،
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واستمرار االنقساـ ال يخدـ إال االحتبلؿ وأجندتو" .وعما إذا كاف واردا أف يقوـ المغرب بوساطة لدعـ جيود
المصالحة بالنظر إلى عبلقات الرباط بالرئيس محمود عباس منذ قديـ وعبلقات رئيس الحكومة الحالي عبد
اإللو بف كيراف بحركة حماس ،أشار اليازغي إلى أف المغرب يمكنو أف يقوـ بجيد النجاز المصالحة إذا
طمب منو ذلؾ.
قدس برس1021/7/22 ،
 58الجيش السوري الحر يتيم منظمات فمسطينية بالتواطؤ مع النظام عمى قتل الشعب السوري
بيروت  -بوال أسطيح :اتيـ الجيش السوري الحر عدداً مف المنظمات الفمسطينية بالتواطؤ مع نظاـ الرئيس
بشار األسد لقتؿ الشعب السوري .وأكد العقيد عارؼ الحمود ،نائب رئيس أركاف الجيش السوري الحر ،أف
الجيش الحر ال يستيدؼ العناصر الفمسطينية المسمحة إال عندما تسقط عنيا الصفة الفمسطينية وتتحوؿ
لػ"التشبيح".
وكانت قناة العالـ اإليرانية أعمنت يوـ أمس أنو تـ العثور عمى عناصر مف جيش التحرير الفمسطيني ،كانوا
قد اختطفوا مف قبؿ مسمحيف في إدلب ،في وقت قالت لجاف التنسيؽ المحمية إف  28شخصاً قتموا يوـ أمس،
األربعاء ،في دمشؽ ،معظميـ جنود في جيش التحرير الفمسطيني تـ اختطافيـ مف قبؿ قوات النظاـ
السوري.
وتحدث موقع دنيا الوطف اإللكتروني المتخصص في الشأف الفمسطيني عف أنو "تـ العثور ليؿ الثبلثاء/
األربعاء عمى جثث  21جندياً مف جيش التحرير الفمسطيني كانت قد اختفت سيارتيـ أثناء مغادرتيا مركز
التدريب العاـ لمجيش في منطقة مصياؼ قرب مدينة حماه" .وأشار الموقع الذي أفاد عف تشييعيـ في مخيـ
النيرب لبلجئيف الفمسطينييف قرب حمب ،إلى أف "أعداد الشيداء الفمسطينييف في سوريا منذ اندالع األزمة
قاربت الػ 900شييد".
وبينما رفض العقيد الحمود تأكيد الخبر أو نفيو ،تساءؿ" :ماذا كاف يفعؿ ىؤالء في إدلب بينما ال المخيمات
أو تجمعات فمسطينية ىناؾ؟" ،وقاؿ لجريدة الشرؽ األوسط" :نحف ال نستيدؼ الفمسطينييف بوصفيـ
فمسطينييف ،بؿ نستيدؼ كؿ مف يندرج في إطار (الشبيحة) أي يحمؿ السبلح ليقتؿ أىمنا .أما مشروعنا
المستقبمي لبلجئيف الفمسطينييف في سوريا فيو بالطبع السعي إلعادتيـ إلى أرضيـ".
ونفى الحمود أف يكوف أي مف الضباط الذيف كاف الحديث عف انشقاقيـ عف جيش التحرير الفمسطيني
موجودا في المخيـ الرئيسي لمجيش الحر في تركيا ،وأضاؼ" :لكف قد يكوف ىناؾ مف انشؽ ويعمؿ مباشرة
في الداخؿ السوري متخفياً".
الشرق األوسط ،لندن1021/7/21 ،
 59طيران تعد دبموماسيييا المختطفين في لبنان منذ سنة  2981أحياء في السجون اإلسرائيمية
(يو.بي.آي :).قاؿ وزير الخارجية اإليراني عمي أكبر صالحي إف لدى ببلده وثائؽ وأدلة عمى أف
الدبم وماسييف اإليرانييف األربعة المختطفيف في لبناف خبلؿ االجتياح اإلسرائيمي عاـ  2981مازالوا أحياء في
السجوف اإلسرائيمية .ونقمت وكالة مير لؤلنباء عف صالحي قولو ،أمس ،خبلؿ كممة ألقاىا في الذكرى
السنوية الختطاؼ الدبموماسييف اإليرانييف األربعة إف "القوات المبنانية المدعومة مف الكياف الصييوني
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اعترضتيـ واقتادتيـ إلى جية مجيولة" .وأضاؼ أف المعمومات الموجودة تشير إلى "أف الكياف الصييوني
متورط بشكؿ مباشر في اختطاؼ الدبموماسييف اإليرانييف في لبناف".
الخميج ،الشارقة1021/7/21 ،
 60شحنة وقود قطرية جديدة في طريقيا لغزة
سيناء – عبد القادر مبارؾ :أكد مصدر أمنى مسؤوؿ في معبر العوجة ،يوـ األربعاء  ،7/22أف  6شاحنات
في طريقيا إلى غزة محممة بالسوالر الصناعي والمقدـ مف دولة قطر لمشعب الفمسطيني بالقطاع لتشغيؿ
محطة الكيرباء .وأوضح أف الحمولة بيا  900ألؼ لتر مف السوالر وسوؼ تصؿ قطاع غزة مساء
األربعاء ،وأنو سبؽ إدخاؿ  72شاحنة نقمت حوالي  9مبلييف و 610ألؼ لتر مف السوالر إلى قطاع غزة.
الشرق ،الدوحة1021/7/21 ،
 62المفوضية األوروبية :فكرة الدولتين الحل األمثل لمصراع العربي اإلسرائيمي
غزة (أ.ش.أ :).قاؿ رئيس المفوضية األوروبية خوسيو مانويؿ باروسو ،إف الحؿ األمثؿ لمنزاع الفمسطيني -
اإلسرائيمي يكمف في التفاوض مف أجؿ التوصؿ إلى حؿ الدولتيف مع ضماف أمف "إسرائيؿ" واالعتراؼ بيا
كدولة ييودية بجانب دولة ديمقراطية فمسطينية .ونقمت جريدة جيروزاليـ بوست اإلسرائيمية عمى موقعيا
اإللكتروني عف باروسو قولو ،خبلؿ كممة ألقاىا في جامعة حيفا ليمة الثبلثاء  7/20األربعاء  ،7/22إف حؿ
النزاع الفمسطيني  -اإلسرائيمي بمثابة قضية رئيسية في إحراز السبلـ اإلقميمي واالستقرار العالمي .وتابع
باروسو قائبل" :ىنا في جامعة حيفا ،لديؾ الحؽ في الدارسة والتعمـ بدوف تيديد أو خوؼ مف ىجمات
مسمحة أو صاروخية مميتة ،كما أف لمفمسطينييف الحؽ أيضا في إقامة دولة ديمقراطية مستقمة عمى أساس
حدود  ."2967وأعرب باروز عف مخاوفو مف أف استمرار النشاط االستيطاني اإلسرائيمي قد يقوض ويقؼ
عائقا أماـ فكرة حؿ الدولتيف.
اليوم السابع ،القاىرة1021/7/22 ،
 61روسيا تشجب توصيات لجنة شرعنة االستيطان اإلسرائيمي في الضفة الغربية
أعمنت و ازرة الخارجية الروسية في بياف ليا يوـ األربعاء  7/22أف النشاط االستيطاني اإلسرائيمي عمى
وصت بيا لجنة شرعنة المواقع االستيطانية تقوض احتماالت
أراضي الضفة الغربية واالستنتاجات التي ّ
التوصؿ إلى التسوية السممية لمنزاع الفمسطيني اإلسرائيمي.
وقاؿ بياف الخارجية الروسية أنو بالرغـ مف الطابع االستشاري لتقرير المجنة اإلسرائيمية الخاصة بإضفاء
الصفة القانونية عمى المواقع االستيطانية فإف "موسكو تمقت بقمؽ عميؽ االستنتاجات واالقتراحات الواردة في
صمب التقرير ،العتبارىا تعقد الجيود الرامية نحو تعزيز الثقة بيف الطرؼ اإلسرائيمي والطرؼ الفمسطيني،
واحياء المفاوضات المباشرة بينيما ،والتي ندعو إلييا باستمرار".
والحظ البياف أف "الحديث (في تقرير المجنة) يدور حوؿ إيجاد أسس قانونية لدعـ النشاط االستيطاني ،الذي
يعتبر غير قانوني في جميع دوؿ العالـ ،بما في ذلؾ في روسيا" .وأضافت الخارجية الروسية "أف ىذا
الموقؼ المبدئي لدى روسيا ،جرى تأكيده مرات عديدة في لقاءاتنا الثنائية مع الزمبلء اإلسرائيمييف ،وفي
المحافؿ الدولية المختمفة" .وأشارت الخارجية إلى أف "التوسع اإلسرائيمي في األراضي الفمسطينية المحتمة،
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واسكاف المستوطنيف اإلسرائيمييف فييا ،سيعمبلف عمى تفاقـ الوضع في الضفة الغربية ،بما فييا القدس
الشرقية ،وتقوض فرص التسوية السممية لمنزاع الفمسطيني اإلسرائيمي عمى أساس حؿ الدولتيف".
وكالة أنباء موسكو (نوفوستي)1021/7/22 ،
 63متضامنون أجانب يدرسون مقاضاة "إسرائيل" دولياً
يدرس عدد مف المتضامنيف األجانب إمكانية التوجو لمقاضاة "إسرائيؿ" أماـ المحاكـ الدولية بعد أف قررت
مبلحقتيـ لمشاركتيـ في المسيرات السممية في األراضي الفمسطينية .واعتبر منسؽ المجنة الشعبية لمناىضة
الجدار العنصري واالستيطاف صبلح الخواجا ،في حديث إلذاعة صوت فمسطيف ،األربعاء  ،7/22أف ىذا
القرار ىو شكؿ مف أشكاؿ نظاـ الفصؿ العنصري واليمجية التي تمارسيا الحكومة اإلسرائيمية ،إضافة إلى
كونو رداً عمى الحمبلت الدولية والفمسطينية لمقاطعة بضائع المستوطنات وازدياد عدد المتضامنيف
المشاركيف في المقاومة الشعبية والمسيرات السممية المناىضة لمجدار العنصري واالستيطاف.
موقع فمسطين أون الين1021/7/22 ،
 64رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان" :االتحاد" يوفر  61مميون يورو لمشاريع األونروا
جالت رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبناف السفيرة أنجمينا ايخيورست ،في مخيمات صب ار وشاتيبل ومار
الياس لبلجئيف الفمسطينييف في لبناف .وأشارت ايخيورست ،بحسب بياف لمبعثة ،إلى أف "االتحاد األوروبي
ىو أحد أىـ الجيات المانحة لؤلونروا ،في لبناف حيث يوفر أكثر مف  61مميوف يورو لمشاريع قيد التنفيذ
في مجاؿ التنمية االجتماعية والبنى التحتية" ،داعية إلى "استئناؼ المفاوضات في أقرب وقت بيدؼ
المضي قدماً في عممية السبلـ في الشرؽ األوسط" .وقالت" :إف حؿ النزاع العربي اإلسرائيمي يبقى أولوية
إستراتيجية لبلتحاد األوروبي" ،مجددة "االلتزاـ المستمر لبلتحاد األوروبي بحؿ عمى أساس الدولتيف ،يتـ
التفاوض عميو بيدؼ التوصؿ إلى تسوية عادلة ودائمة لمنزاع" ،مشيرة إلى أف "تطمع الفمسطينييف إلقامة
دولة ،عنصر أساسي مف عناصر السبلـ الدائـ واالستقرار واالزدىار في المنطقة".
المستقبل ،بيروت1021/7/21 ،
 65قراءة في التقارب األردني الحمساوي

د .أيمف أبو ناىية
في ضوء تصريح رئيس الوزراء األردني السابؽ عوف الخصاونة الذي اعتبر أف "إخراج قادة حماس مف
األردف كاف خطأ دستوريا وسياسيا ،يمكف القوؿ إف زيارة خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
مع وفد رفيع لممرة الثانية إلى األردف وارجاع العبلقات التي وصمت عاـ  2999حدود القطيعة مف خبلؿ
إغبلؽ مكاتب الحركة في عماف لعقد مف الزماف وابعاد قادتيا إلى قطر ،جاءت في سياؽ تداعيات الربيع
العربي ،حيث "قابمت جممة مف التصورات" لدى صناع القرار دوليا واقميميا ومحميا ،بؿ جاءت لتحدث
التغيرات والترميمات "البنيوية العميقة" التي عممت عمى تنامي اإلدراؾ والوعي بضرورة إعادة قراءة الصورة
الصحيحة مف منطمؽ "األوضاع الجيوسياسية" ،وطبيعة العبلقات السياسية مع "حماس" وخصوصا بعد
دخوؿ سوريا "ربيعيا الدامي" ،وتخبط نظاـ األسد في إدارة األزمة الداخمية مستثنيا دور "حماس" حيف مدت
يد العوف في إليجاد الحؿ لؤلزمة السورية .عمى عكس النظاـ األردني الذي وجد نفسو بأنو ال يمكف أف
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يتجاوز حماس باعتبارىا أحد فروع اإلخواف المسمميف الذيف أصبحوا جزءاً أساسياً مف "النظاـ العربي الجديد"
انطبلقا مف مصر وصوال إلى باقي الدوؿ العربية ،حيث أصبحت جماعة اإلخواف المسمميف مرشحة "لحصد
نوع مف األغمبية " ،في أي انتخابات ستجري مستقببل في العالـ العربي بما في ذلؾ سوريا ،األمر الذي
"سينعكس عمى البمد المجاور األردف" بشكؿ مؤكد.
ورغـ أف الحقيقة تقوؿ إف مستقبؿ العبلقة بيف األردف وحماس "معقد" ،األمر الذي يؤدي ألزمات عديدة"،
حيث تتوافر جممة مف القضايا االتفاقية والخبلفية" ،ليس مف باب الخبلؼ  ،التفاىمات "الجيوسياسية"
فكبلىما متفؽ عمى مسألة "الوطف البديؿ" بأف األردف لف يكف يوما وطنا بديبل لمفمسطينييف رغـ التوطيف ،إال
أف الخبلؼ يتمحور حوؿ التفاىمات واالتفاقيات السياسية مثؿ ارتباط األردف بػ"معاىدة سبلـ" مع (إسرائيؿ)
وطبيعة العبلقات "االستراتيجية" مع الواليات المتحدة ونظرتيما إلى "حماس" باعتبارىا حركة "إرىابية" تضع
قيودا عمى مستقبؿ العبلقة بيف الطرفيف ،لذا فتطوير العبلقة "رىف بحدوث تغيرات جوىرية بإعادة تعريؼ
حركة حماس أردنيا وعربيا ودوليا.
ليس كما يقاؿ إف "حماس" تتدخؿ في الشؤوف الداخمية إلخواف األردف ،فكما أف التنسيؽ السياسي والمرجعية
الفكرية واحدة لكبل الطرفيف فيـ ينفياف وجود تداخبلت تنظيمية ،بؿ إف االستقباؿ الممكي الرسمي لمشعؿ
نزؿ "بردا وسبلما" عمى قموب قادة إخواف األردف الحالييف "المنتميف بمجمميـ إلى الخط الحمساوي" ،ألف
إخواف األردف يرتبطوف ،سياسياً وتنظيمياً ،بحماس الخارج التي فقدت مع اندالع الثورة السورية ،حضورىا
السياسي الفمسطيني لحساب حماس الداخؿ.
وبيذا الخروج لـ يعد ليا مف مكاف إال التفاىـ مع النظاـ األردني عمى "صفقة تسمح ليا باسترداد حضورىا
مف خبلؿ األردف" ،وتمنح النظاـ األردني في المقابؿ ،فرصة ممتازة" الستخداـ حماس في ترتيب أوراقو
الداخمية" ،واستخداـ الحركة "لمضغط عمى اإلخواف المسمميف" مف أجؿ المشاركة في االنتخابات المقبمة مع
تقديـ بعض "التسييبلت لمحركة في الساحة األردنية" ،مقابؿ أف يسعى األردف مف خبلؿ ىذه العبلقة إلى
بناء نوع مف الضغط عمى "سمطة راـ اهلل" كونيا "استبعدت الدور األردني" في االتصاالت التي تجرييا مع
(إسرائيؿ) وأكثرت مف التنسيؽ مع "مصر مبارؾ" في الفترة السابقة.
وأيضا ال ننسى أف األردف يتميز بعبلقات جيدة مع السعودية وبالطبع سيكوف فتح عبلقات مع حماس
"إرضاء لمطمب الخميجي السعودي القطري بعد نجاح الثورة السورية التي أصبحت مؤكدة واخراج حماس مف
فمؾ إيراف ،ألف أي تحسف في العبلقات األردنية مع حماس أو العبلقة المصرية معيا بالضرورة سيكوف
عمى حساب عبلقتيا مع إيراف .كما ىي عمى حساب العبلقات األردنية مع أبو مازف ،طالما أف االنقساـ
سيد الموقؼ والمصالحة معطمة بتعطيؿ تشكيؿ حكومة وحدة وطنية.
أعتقد أف ىذه الخطوة تأتي عمى خمفية تقديرات أردنية مفادىا أف أبو مازف يفقد نفوذه وموقعو أكثر وأكثر.
فالحديث ليس عف شخصية أبو مازف ,بؿ األمر يتمثؿ في عدـ فعالية السمطة الفمسطينية وحيرة منظمة
التحرير وفي انييار حركة فتح وعجزىا عف أداء مياميا كمنظمة .ومف ناحية أخرى حركة حماس ىي
عكس ذلؾ ولذلؾ تبدو اليوـ كوريث ,يعزز موقعو يوما بعد يوـ ,لمحركة الوطنية الفمسطينية العممانية القديمة
كما عرفناىا في الماضي.
وبصورة رمزية يمكف القوؿ "إف فمسطيف المسممة تحؿ محؿ فمسطيف الثورة" .والقيادة األردنية تدرؾ ىذا
الواقع المتبمور وتستعد لمواجيتو كخطوة براغماتية بشكؿ مطمؽ .ليس الحديث عف تحوؿ أيديولوجيا في
األردف ،فاألردف لـ يغير موقفو مف حؿ الدولتيف واألردف يريد االستمرار في تطبيؽ معاىدة السبلـ التي
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وقعيا مع الكياف ,واألردف ال يتبنى البرنام السياسي لحركة حماس ,ليس الحديث ىنا عف تحوؿ أيديولوجي
أردني ،بؿ الحديث عف خطوة براغماتية ,محاولة أردنية لمواجية التطورات والقوى كما ىي في الواقع وليس
كما كاف األردف يريد أف تكوف.
موقع فمسطين أون الين1021/7/22 ،
 66دائرة الالقرار

نبيؿ عمرو
وأعني بيا ..الدائرة الفمسطينية – اإلسرائيمية ..ىذه الدائرة ضيقة المساحة ،وواسعة التأثير في السياسات
اإلقميمية والدولية ..تبدو اآلف ومف خبلؿ البلعبيف الرئيسييف عمى حمبتيا ،غير قادرة موضوعيا عمى اتخاذ
أي قرار أساسي ،حتى لو كانت مقوماتو النظرية متوفرة ،وسأبدأ بإسرائيؿ.
حيف فاجأ شاؤوؿ موفاز القوى اإلسرائيمية المختمفة بإعبلنو االنضماـ وحزبو كثير العدد في الكنيست
«كاديما» إلى االئتبلؼ الحكومي الذي يقوده الثبلثي نتنياىو ،ليبرماف وباراؾ ،ظير في التحميبلت األولية
اجتياداف متعارضاف.
األوؿ :يرى في ىذا االنضماـ فرصة قوية تتوفر فييا لمحكومة اإلسرائيمية قدرة عمى اتخاذ أكبر وأخطر
الق اررات مف خبلؿ وجود أغمبية كاسحة ليذا االئتبلؼ الجديد.
والثاني :يرى فيو محف از لميميف اإلسرائيمي عمى المضي قدما بسياستو المتشددة في أمر السبلـ مع
الفمسطينييف ،بما في ذلؾ مواصمة االستيطاف ،وتواصؿ توليد الشروط التعجيزية التي تحوؿ دوف إقداـ
القيادة الفمسطينية عمى أي خطوة تجاه استئناؼ المفاوضات.
وبعد أسابيع ليست بالكثيرة عمى أي حاؿ ..تبيف أف ىنالؾ قراءة ثالثة ليذا االئتبلؼ العددي والنوعي الكبير،
مفادىا أف والدة ىذا االئتبلؼ التكتيكي الذي أممتو مصمحة مشتركة ألقطابو باستبعاد االنتخابات المبكرة،
وضع إسرائيؿ في زاوية البلقرار ،والمؤشرات القوية الدالة عمى ذلؾ ،ىي تيديد موفاز باالنسحاب مف
الحكومة إذا ما واصؿ نتنياىو دعمو لممتدينيف ،وعدـ تبنيو لػ«قانوف طاؿ» الذي يفرض عمييـ الخدمة
العسكرية كغيرى ـ مف القطاعات الشعبية اإلسرائيمية األخرى ..إضافة إلى إفشاؿ لقاء عباس موفاز قبؿ أف
يحدث؛ حيث تكرر مشيد إفشاؿ لقاء مماثؿ كاف قد رتب بيف عباس وبيريز ...حيث قرر نتنياىو عدـ منح
أي مف الرجميف بعض ما يمكف أف يقدماه لعباس ،كإغراء لمعودة إلى مائدة المفاوضات ..ولو بإطبلؽ سراح
عدد محدود مف السجناء.
وىنا يبدو جميا ..أف واقع الحكومة اإلسرائيمية االئتبلفي ،واف اتخذ شكبل وحدويا غير مسبوؽ في إسرائيؿ إال
أنو مف داخمو يمور بصراع مرير ،يبمغ حد التناقض في كيفية معالجة األوضاع الداخمية في إسرائيؿ..
وكيفية معالجة العبلقات مع الفمسطينييف في كؿ النواحي ..ذلؾ يعني وبصورة مباشرة أف الحكومة
اإلسرائيمية استقرت موضوعيا في حالة البلقرار.
أما عمى الجانب الفمسطيني ..حيث يوصؼ عيد عباس عمى رأس السمطة بأنو المؤىؿ لبموغ حؿ وسط مع
اإلسرائيمييف بؿ وذىب البعض إلى القوؿ إنو إذا لـ يتـ اتفاؽ مع عباس فمف يتـ مع مف سيأتي مف بعده..
الحاؿ الفمسطيني في المحصمة يشبو الحاؿ اإلسرائيمي ،إال أنو يختمؼ مف حيث الشكؿ ،ففي فمسطيف..
ىنالؾ حكومتاف متصارعتاف.
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في إسرائيؿ  -توجد حكومة واحدة ..ولكف في داخميا صراع بيف أكثر مف أربع حكومات ..وفي فمسطيف
فشؿ لقطبي السياسة والحكـ ..في تخطي حاجز االنقساـ ،وبصرؼ النظر عف الحقف التسكينية التي كانت
تعال األمر مؤقتا مف أجؿ تيدئة الشارع كاإلعبلف عف اتفاؽ أو تحديد موعد تقريبي لبلنتخابات أو حتى
التوافؽ عمى مبدأ تشكيؿ حكومة تسمى حكومة كفاءات برئاسة عباس ،إال أف االنقساـ المتكرس،
وال مصالحة المستحيمة ،وضعا القيادة الفمسطينية في زاوية عدـ القدرة عمى اتخاذ أي قرار بأي اتجاه ،فما
يصدر عف راـ اهلل معترض عميو بصورة تمقائية في غزة ..والعكس بالعكس ..في وضع كيذا ..يحاوؿ كؿ
البلعبيف عمى الحمبة الضيقة والممتيبة  -وما أكثرىـ  -إدارة الوضع بما ينسجـ مع مصمحة كؿ واحد منيـ
عمى حدة؛ حيث ال أمؿ وال جدوى مف التفكير في مصمحة عامة.
فالسيد موفاز في إسرائيؿ ..وبحكـ حاجة كاديما ،ذىب إلى االئتبلؼ ،وبحكـ ذات الحاجة ييدد باالنسحاب
منو ،وسواء بقي أـ انسحب ،فحالة البلقرار في إسرائيؿ تظؿ قائمة ومسيطرة .وال أغالي لو قمت إنو حتى لو
جرت انتخابات في موعدىا أو في وقت مبكر فسيظؿ البلقرار في إسرائيؿ قائما خصوصا بشأف التسوية مع
الفمسطينييف.
أما الرئيس عباس ،فيواجو سمسمة مف األزمات المترابطة والمتوالدة والناجمة كميا عف االنسداد السياسي
الداخمي مع حماس واألساسي مع إسرائيؿ ..فأي قرار يمكف اتخاذه ،لتوفير أكثر مف مميار دوالر لتسديد
القروض المتراكمة عمى السمطة لمبنوؾ الوطنية الميددة باالنييار إذا لـ يتـ تسديدىا؟ ..وأي قرار يمكف
اتخاذه مف شأنو فتح المسار السياسي المغمؽ مع إسرائيؿ؟ ..وأي قرار يؤمف استق ار ار مضمونا وراسخا عمى
الصعيد األمني حاؿ انييار كؿ شيء مف حوؿ المواطف والشرطي؟
ىذه ىي حقيقة األزمة اإلسرائيمية والفمسطينية ..إنيا أزمة عدـ القدرة عمى اتخاذ أي قرار أساسي ،وأي قرار
يمكف اتخاذه سيكوف عرضة لعدـ النفاذ ،أي مجرد موقؼ ،وحيف تصؿ الدائرة الفمسطينية اإلسرائيمية إلى ىذا
الوضع فم ف يكوف بوسع أي قوة في ىذا الكوف أف تفعؿ شيئا أكثر مف إدارة أزمة بغية التخفيؼ مف آثارىا
قدر اإلمكاف وليس أكثر.
الشرق األوسط ،لندن1021/7/21 ،
 67تسميم عرفات ..ام افالس سمطة؟

عبد الباري عطواف
يز العالـ بأسره ،تراجعت الى
مف المؤلـ ،بؿ ما يثير الحنؽ ،اف القضية الفمسطينية العادلة التي كانت ت ّ
مستويات متدنية ومخجمة في الوقت نفسو ،واحتمت ذيؿ اىتماـ العرب قبؿ العالـ ،والسبب في ذلؾ يعود
بالدرجة االولى الى انعداـ الحراؾ الفمسطيني عمى الصعيديف القيادي والشعبي معا.
نذىب الى ابعد مف ذلؾ ونقوؿ اف قضية فمسطيف باتت تنحصر اآلف في أمريف اثنيف:
سر خطير ،وىو اف الرئيس
*االوؿ :شريط وثائقي بثتو فضائية 'الجزيرة' يفسر الماء بالماء ،ويكشؼ عف ّ
الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات اغتيؿ بالسـ مف قبؿ احدى األدوات الفمسطينية ،وبمادة البولونيوـ الذرية
التي ال تممكيا اال ثبلث دوؿ ىي امريكا وروسيا واسرائيؿ ،اي اننا لـ نعد نجرؤ كعرب عمى اتياـ اسرائيؿ
عمنا.
*الثاني افبلس السمطة في راـ اهلل ماليا ،وعجزىا عف دفع رواتب رىط مف الموظفيف يزيد تعداده عف 260
الفا ،وعجز السمطة الموازية في قطاع غزة عف توفير الكيرباء لمميوني انساف في صيؼ قائظ ترتفع فيو
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الح اررة الى ما يقرب الخمسيف درجة مئوية ،والسبب عدـ وجود الوقود لتشغيؿ المحطة اليتيمة لتوليد الكيرباء
في القطاع المحاصر والمنسي عربيا وفمسطينيا.
الرئيس الفمسطيني محمود عباس سيتوجو غدا الجمعة الى الرياض لمقابمة العاىؿ السعودي الممؾ عبد اهلل
بف عبد العزيز ،ليس مف اجؿ تذكيره بمبادرة السبلـ العربية التي ماتت وشبعت موتا ،وال لشرح موجة
تسوؿ ما تجود بو
االستيطاف التي خنقت وتخنؽ القدس المحتمة ،وال حتى مأساة األسرى ،سيمتقيو مف اجؿ ّ
شيامة العاىؿ السعودي مف مبلييف ،النقاذ السمطة مف اإلفبلس وفقد آخر ما في جعبتيا مف اسمحة إلبقاء
بعض التأييد ليا في االراضي المحتمة ،وىو 'سبلح الرواتب' بعد اف تنازلت عف جميع االسمحة االخرى مثؿ
العصياف المدني ،واالنتفاضة الشعبية ،والمقاومة المسمحة.
'''
مف المفارقة اف السمطة الفمسطينية ممثمة برئيس وزرائيا الدكتور سبلـ فياض طمبت مف اسرائيؿ اف تتوسط
الى صند وؽ النقد الدولي لمحصوؿ عمى قرض بمئة مميوف دوالر ،يخرجيا مف ازمتيا المالية الحالية .ىؿ
لتسوؿ قروض باسميـ مف المؤسسات
ىذا معقوؿ ،وفي اي زمف نحف ،الفمسطينيوف ّ
يوسطوف اعداءىـ ّ
المالية الدولية ،ووضعيا عمى كاىؿ الشعب الفمسطيني وتكبيمو واجيالو المقبمة؟ ثـ مف ايف سيسدد ىذا
الشع ػػب ىذه القروض في المستقبؿ ،مف نفطو ،اـ مف ارضو ومقدساتو والتنازؿ عف ثوابتو ،وعمى رأسيا حؽ
العودة؟
مسؤولية انقاذ السمطة الفمسطينية مف افبلسيا المالي ،بعد افبلسيا السياسي ،ليست مسؤولية عربية ،بقدر ما
ىي مسؤولية امريكية واسرائيمية ،فالسمطة لـ تستشر العرب عندما وقعت اتفاقات اوسمو ،كما اف بقاء
السمطة واستمرارىا وتنسيقيا االمني ىي مصمحة امريكية واسرائيمية ايضا ،ألف ىذا البقاء يعفي الدولتيف مف
تبعات االحتبلؿ.
لو كانت اتفاقات اوسمو ادت الى الدولة الفمسطينية المستقمة ذات السيادة ،والخالية مف المستوطنات ،كخطوة
اولى لتحقيؽ الثوابت الفمسطينية ،نفيـ اف تقدـ ىذه الدولة عمى خطوة االستدانة مف صندوؽ النقد الدولي،
أسوة بالدوؿ االخرى ،ولكنيا لـ تعد سمطة ،وال حتى حكما ذاتيا ،مكب ار او مصغرا ،والرئيس عباس نفسو
وىدد اكثر مف مرة بحمّيا ،وقمب الطاولة عمى الجميع ،ولكنو لـ
مر الشكوى مف ىذا الوضع المزريّ ،
اشتكى ّ
يفعؿ ،ويبدو انو لف يفعؿ ،واألكثر مف ذلؾ يبعث ببرقية تينئة إلييود اولمرت رئيس الوزراء االسرائيمي
السابؽ بمناسبة تبرئتو مف تيـ الفساد ،ونسي الرئيس عباس اف اولمرت ىذا شف حربيف مدمرتيف ،االولى
عمى جنوب لبناف في مثؿ ىذا الوقت ،اي تموز (يوليو) عاـ  ،1006والثانية عندما ارسؿ دباباتو وطائراتو
لقصؼ قطاع غزة بالفوسفور االبيض وذبح اكثر مف  2800انساف ،وتدمير المدينة الصامدة المحاصرة
بالكامؿ تقريبا ( 60الؼ منزؿ تضررت).
السـ ،وستطالب بتشكيؿ لجنة دولية ليذا
السمطة الفمسطينية قالت انيا ستحقؽ في استشياد الرئيس عرفات ب ّ
الغرض ،عمى غرار ما حدث بعد جريمة اغتياؿ الراحؿ رفيؽ الحريري .كبلـ جميؿ ،ولكف لماذا لـ نسمع
بيذا الطمب اال بعد فيمـ الجزيرة الوثائقي؟ ولماذا صمتت السمطة ثماني سنوات كاممة؟
'''
ىناؾ مف يقوؿ اف السمطة ال تممؾ الماؿ لمتحقيؽ في ىذه الجريمة والمجوء الى مختبرات دولية ،وىذا تبرير
يديف السمطة اكثر مف اف يبرئيا ،فمف غير المنطقي اف تممؾ محطة فضائية كالجزيرة اإلرادة والقدرة في
التحدي والمخاطرة ،وكذلؾ االمكانيات المادية ،ما ال تممكو سمطة تممؾ اكثر مف ثمانيف سفارة في العالـ،
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تزدحـ بالموظفيف ،عبلوة عمى دفع رواتب  260الؼ موظؼ مع مطمع كؿ شير ،ويعتبر الشييد عرفات
مؤسسيا ورمزىا!
ثـ ماذا يكمؼ تحميؿ مبلبس الرئيس الفمسطيني وفرشاة اسنانو في معمؿ سويسري طبي :مميونا مميونيف،
ثبلثة ،وىؿ يعقؿ اف السمطة ال تممؾ ىذا المبمغ ،واف كنا نعتقد اف تكاليؼ عممية التحميؿ ىذه لف تتعد بضع
مئات اآلالؼ مف الدوالرات؟
نكاد نجزـ بأف ىذه الضجة الصاخبة حوؿ اغتياؿ الرئيس الفمسطيني الرمز ستتبخر في غضوف اياـ
معدودة ،ولجاف التحقيؽ ىذه ستعود الى سباتيا السابؽ ،ألف اإلرادة غائبة ،والخوؼ مف امريكا واسرائيؿ
ضارب اطنابو في السمطة ،بؿ ومعظـ العرب اآلخريف.
كانت ىوجة اعبلمية مثؿ كؿ اليوجات السابقة ،فماذا حدث لتقرير غولدستوف ،ماذا حدث ليوجة الطمب
الفمسطيني لمحصوؿ عمى العضوية في االمـ المتحدة؟ االجابة صفر مكعب.
اعتصاـ واحد ،ومف قبؿ عشرات الشباف منع رئيس السمطة مف لقاء شاؤوؿ موفاز نائب رئيس الوزراء
االسرائيمي وقاتؿ الفمسطينييف في غزة والضفة ،عندما كاف رئيسا لييئة االركاف ،ولماذا ال تتوسع دائرة
االعتصامات ىذه ضد السمطة واالحتبلؿ معا؟
الح ّؿ ىو في ح ّؿ ىذه السمطة التي اصبحت عبئا عمى اصحابيا ،قبؿ اف تكوف عبئا عمى الشعب
الفمسطيني ..نعـ قمناىا في السابؽ ونجد لزاما عمينا تكرارىا كؿ يوـ.
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د .عايدة النجار
يفيـ جيدا الفرؽ بيف المستوطنات العشوائية وغير العشوائية  ,فيي جزء مف سياسية إسرائيمية لبلستيبلء
بالتدري عمى ما تبقى مف األ ارضي الفمسطينية بأية وسيمة  .واستغرب عندما تتحايؿ اسرائيؿ بتشريع “ ما
تسميو “ المستوطنات العشوائية”  .فيذه المستوطنات كانت وال زالت أسموبا لبدء مستوطنة جديدة عمى
أراضي الفمسطينييف بالقوة.
تأتي مجموعة صغيرة مف اإلسرائيمييف عادة ال يتجاوز عددىـ في بعض االحياف عشرة في “ كرفاف “ مثؿ
السيارة  ،يثبتونو في االرض التي يختارونيا القامة المستوطنة  .ثـ يوسعونيا لتصبح بيوتا متناثرة فييا
الكيرباء والماء وفييا أسواؽ وبساتيف مزروعة وفييا المستوطنوف المسمحوف الذيف يحرسونيا ليبل ونيا ار ..
وتكبر المستوطنة لتصبح متكاممة كمدينة أو ضاحية في حياتيا االجتماعية يصعب إزالتيا وقد أصبحت
مجتمعا مستق ار يرفع سكانيا المعتدوف الصوت ويشكوف مف التشرد والرحيؿ فيما إذا حاوؿ أحد زعزعتيـ .
.فالمكاف فيو المسمحوف الصغار والكبار .والمتدربوف أيضا.
وفي ىذا السياؽ ،ومف أكثر األخبار والصور وقاحة وفضيحة لمكشؼ عف أىمية المكاف في التدريب عمى “
التسميح “ وخمؽ صورة سياحية لممستوطنات ما نشرتو مؤخ ار وكالة االنباء الفرنسية لسواح “ أميركييف “
يتمقوف تدريبات عمى التعامؿ مع البنادؽ اآللية في إحدى المستوطنات في الضفة الغربية  .ولعؿ ذلؾ
يوضح الدور الياـ الذي تقوـ بو المستوطنات  “ .واألىـ “ أف السياح االمريكييف يصبحوف جزءا مف عممية
مساندة المستوطنات وبالطبع جمع األمواؿ ليا باالضافة لمساعدات الحكومة االمريكية المستمرة في بناء
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المستوطنات عمى األراضي الفمسطينية المسروقة  .باالضافة فإف ىذا األسموب لجذب السياح إلسرائيؿ ىو
مواصمة محاولتيا كسب األنصار الستعمارىا العسكري.
الحقيقة أف الحكومة االسرائيمية التي تدعي أنيا ضد المستوطنات “غير الشرعية “ ىي كذبة كبرى خاصة
وىـ يقوموف بذلؾ في وضح النيار  .وقد كبرت المستوطنات بشكؿ ممحوظ في السنيف القريبة الماضية في
ي مف الحكومة  .وىناؾ ىذه األياـ نشاط في
منطقة نابمس في الضفة الغربية وأماكف كبرى وفؽ تخطيط سر ّ
تشريع غير الشرعي  ،وفؽ تقرير قضائي طويؿ تبمغ صفحاتو  89صفحة كما تقوؿ األخبار  .وال شؾ أنيا
السياح مف أجؿ التعاطؼ مع االعتداءات
باتت تنظـ مثؿ ىذه المستوطنات وتسمحيـ أيضا  ،بؿ تدرب ّ
االسرائ يمية المتكررة عمى الفمسطينييف في كؿ مكاف  . .وربما استدعاءىـ لمقتاؿ الى جانبيـ وكما فعموا في
حروبيـ السابقة.
أىمية مثؿ ىذه المستوطنات السرائيؿ أنيا “ تحت الطمب “ تنمو بشكؿ سريع مثؿ الفطر وخاصة عندما
تدار”اسطوانة “ العودة لممفاوضات وعممية السبلـ المزعومة .ففي المستوطنات يعيش الييودي برفاىية وىو
يحاوؿ زراعتو االرض وتصديرىا ألوروبا عمى أنيا مف اسرائيؿ وليست مف المستوطنات التي تعتبرىا السوؽ
األوروبية غير شرعية .وقد تنبيت لذلؾ في الفترة األخيرة وأعمنت مقاطعتيا مما عاد عمييا بخسارة بالغة.
وضحت ما يجري في المستوطنات االسرائيمية
صحافي ىاـ بالصورة التي تساوي االؼ الكممات
عمؿ
ّ
ّ
العشوائية أو التي تقاـ بترخيص مف نتنياىو الذي يمعب بالسياسة كما يحمو لو ولف يشؾ في ذلؾ !..
الدستور ،عمان1021/7/21 ،
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تسيبي حوطوبمي
ثمة فرصة تاريخية لحكومة نتنياىو لتغيير األسس الرئيسة بشأف ترتيب االستيطاف في "ييودا" و"السامرة".
يقضي تقرير ادموند ليفي في واقع االمر بأنو لـ يعد ممكنا النظر الى مشروع االستيطاف الشرعي في
"ييودا" و"السامرة" عمى انو ولد سفاح ومنطقة غامضة يكوف فييا السجؿ االردني الى جانب السجؿ
العثماني بصورة ترقيع ،ويقوـ فوؽ كؿ ذلؾ رداء سرية و ازرة الدفاع التي تحكـ المنطقة عبر اإلدارة المدنية.
اف المعركة القانونية ىي في واقع االمر آخر مبلذ لميسار .ومع عدـ وجود تسجيؿ منظـ يقع مستوطنوف
أخيار ،مرة بعد اخرى ،في الشرؾ القانوني الذي يدفنو محامو اليسار .وىؤالء يحاربوف االستيطاف بسجؿ
اردني اكثره وىمي ،يستخدمونو الدعاء ممكية كاذبة باسـ مستأنفيف لـ يعرفوا قط أنيـ أصحاب أمبلؾ ،ولـ
يدعوا ممكيتيا منذ أكثر مف اربعيف سنة.
مف الميـ اف نعرؼ الحقائؽ وىي اف الكثرة المطمقة مف اراضي "ييودا" و"السامرة" غير مسكونة .وقد استغؿ
نحو  20في المائة فقط مف االراضي لمبناء (ويشمؿ ذلؾ المدف الفمسطينية راـ اهلل ونابمس والخميؿ ويشمؿ
المدف الييودية اريئيؿ ومعاليو ادوميـ وكريات اربع) .وقد استُغؿ مف المساحة المبنية  9في المائة فقط (!)
لبناء ييودي ،أي اف  90في المائة مف االرض خالية تنتظر استمرار البناء ،فالطاقة الكامنة عظيمة.
وفيما يتعمؽ باالراضي المييأة لمبناء ىيأت المحامية ليئا الباؾ مف االرض كميا ثمثاً (نحو مميوف دونـ) وىي
التي أمضت اياما وليالي باعتبارىا مديرة القسـ المدني مف النيابة العامة لتحديد المناطؽ التي ليس ليا أي
مدعي ممكية فمسطيني .وىناؾ مميوف دونـ اخرى في وضع اراضي استطبلع ،أي انيا اراض يجب عمى
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الدولة أف تُعدىا باجراء رسمي ،ويمكف اف تبنى مدف كاممة في ىذه االراضي ،ويمكف اف تنمو بمدات قائمة
لتصبح مدنا إذا عممنا فقط حسب خطة تقرير ليفي.
لـ يأت تقرير ليفي بجديد حيف قاؿ اف االستيطاف في "ييودا" و"السامرة" ليس ارضا محتمة بحسب القانوف
الدولي .وال يجب اف تكوف مؤرخا عظيما أو قانونيا رفيعا كي تتذكر الحقيقة البسيطة وىي اف اراضي
"ييودا" و"السامرة" عادت الى الشعب الييودي بعد حرب دفاعية ،ولـ توجد قط دولة فمسطينية احتُمت
أراضييا منيا.
وال جديد ايضا في انو أُجيز لحكومة إسرائيؿ اف تبني بمدات في اراضي "ييودا" و"السامرة" ألنو مف الواضح
منذ صدر حكـ المحكمة العميا بشأف الوف موريو اف قرار البناء أو عدـ البناء ىو قرار سياسي (داخمي
وخارجي) خطو االحمر الوحيد ىو منع البناء عمى ارض فمسطينية خاصة.
قدمت ىذا االسبوع م ع طائفة جميمة مف اعضاء الكنيست اقتراح قانوف يتبنى استنتاجات التقرير ،ويطمب
تنفيذ احكاـ التخطيط والبناء اإلسرائيمية في "ييودا" و"السامرة" ،وىذا ىو مفتاح احداث تغيير بعيد األمد ينفذ
في نيايتو القانوف اإلسرائيمي كمو في "ييودا" و"السامرة".
وكؿ مف ييمو رأي المجتمع الدولي ُنذكره بأنو ال توجد أي سفارة أجنبية في القدس وال في غرب المدينة
بت بف غوريوف في سنة  2989في ىذه
ايضا .فيؿ نكوف بذلؾ مستعديف لمتخمي عف سيادتنا في العاصمة؟ ّ
القضية حينما اختار نقؿ دار الكنيست الى القدس .وبت بيغف في االمر حينما أجاز قانوف ضـ ىضبة
الجوالف وحاف وقتنا لنبت نحف أيضا.
"إسرائيؿ اليوـ"1021/7/22 ،
األيام ،رام اهلل1021/7/21 ،
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الخميج،الشارقة1021/7/22 ،
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