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 8كاديما ينسحب من االئتالف الحكومي بسبب خالف عمى تجنيد اليهود المتشددين بالجيش
ححز «كاديمححا» ،أمححس ،مححن اف ححتكو ال كححومي فححي يس ح ار يل عليححاد ر ححيس الححوزراء عنيححامين نتنيححاىو
انسح
الذي يعلى رغم ذلك م تفظا عالغالعية العرلمانية.
واتخذ قرار افنس ا ع د أن صوت  12نا عا من «كاديما » لمصم ة مغادر اف حتكو ال كحومي ،فحي حين
صححوت ثكثححة لمصححم ة علححاء ال ححز عر اسححة شححامول موفححاز الححذي كححان يشححغل منص ح نا ح ر ححيس الححوزراء.
ويشححغل ال ححز  11مل ححدا فححي الكنيسححت السح ار يمي مححن أصححل  .810ويححيتي اللحرار علح أزمححة أثارىححا مشححروع
قانون جديد ييدو يلى فرض الخدمة ال سكرية أو المدنية عمى الييود المتدينين وفمسطينيي الح.21
وقححال موفححاز «كنححا مسححت دين لتلححديم تنححازفت تاريخيححة ،لكححن مححن دون أن نتجححاوز الخطححوط ال محراء ععححر قعححول
انضححمام لالييححود المتححدينينس تححى سححن  15كمححا اقتححري عنيححامين نتنيححاىو» .وأضححاو «ف يمكححن ي ححداا عدالححة
اجتماعية من دون تلاسم عادل لألععاء».
واعتعر أن «نتنياىو اختار مفاءه من اليمين المتطرو ،األمر الذي ف يترك لنحا خيحا ار رخحر سحوس افسحتلالة.
نلمت يلى ر يس الوزراء رسالة استلالتي ،ون ن سنعدأ مجددا عخدمة العكد في يطار الم ارضة».
من جيتو ،كت نتنياىو الى موفاز «رسو عمى قراركم تفويت فرصة الليام عتغييحر تحاريخي» .وأضحاو «ع حد
 52عامححا كنححا ق حريعين مححن تغييححر جححذري فححي تلاسححم األععححاء» .وأشححار يلححى أن اقت ار ححو كححان «لتجنيححد اليي ححود
المتدينين وال ر من عمحر  81عامحا .وللحد شححر ت لحك ان الط حريلة الو يحد لف ح ل ذلحك ىحي عشححكل تحدريجي،
ل دم ي داا شرخ في نسيج المجتمع الس ار يمي».
وعمى الرغم من انشلاق «كاديمحا » ،الحذي انضحم يلحى اف حتكو ال كحومي فحي أيحار الماضحي ،محا زال نتنيحاىو
ي تفظ عغالعية عرلمانية ،مملفة من  55عضوا عمى األقل في الكنيست محن اصحل  ،810محع نحوا محن زعحو
«الميكحود» ل 17مل ححداس وا ح از «يسح ار يل عيتنححا» ل 86مل حداس و«شححاس» ل 88مل ححداس و«افسححتلكل» عزعامححة
وزير الدفاع اييود عاراك ل 6ملاعدس و«العيت الييودي» اليميني المتشدد ل 3ملاعدس.
السفير ،بيروت1081/7/88 ،

عباس يطمب دعماً مالياً من إيطاليا ويؤكد تمسكه بـ"الفرصة الذهبية" لتحقيق السالم

التاريخ :األربعاء 1081/7/88

العدد1566 :

ص4

من روما ،أن الر يس م مود ععاس،
/ /
نشرت وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)،
ععر الثكثاء ،عن أمميما عالتوصل يلى سكم عادل
ونظيره ر يس الجميورية اليطالية جورجو ناعوليتانو ،ا
ودا م في المنطلة .جاء ذلك في ممتمر ص في عل للاء الر يسين في قصر الجميورية اليطالية كويرينالو
عال اصمة اليطالية روما.
اليطالي لموقفيم اليجاعي والصديق يلى جان ش عنا والى جان السكم
وشكر ععاس ال كومة والش
والت ايش وقال ععاس " :نشكر ييطاليا لدعميا المخمص لملضية الفمسطينية ونيمل أن تلوم عدور ييجاعي
لصالح عممية السكم عين فمسطين واس ار يل".
وأضاو ،يممس كل فمسطيني مستوس الدعم اليطالي سواء في عممية عناء ممسسات الدولة أو في مجال
تطوير العنية الت تية في يطار دعم مشاريع العمديات وكذلك في مجال الت ميم والص ة واألمن.
وقال" :است رضنا مع الر يس مجمل الموضوعات ذات افىتمام المشترك ،في سعيل تطوير ال كقات الثنا ية
وتكثيو المشاورات السياسية كما جرس عين وزير الخارجية اليطالي والفمسطيني وكذلك ضرور ان لاد المجنة
الو ازرية المشتركة عين العمدين في الوقت المناس لمطرفين".
وقال " ،ع ثنا مع فخامة الر يس اليطالي رخر مستجدات ما وصمت يليو عممية السكم ،كما ع ثنا سعل
دف يا يلى األمام وت ليق افستلرار واألمن والسكم في منطلة الشرق األوسط ،كما أكدنا است داد الجان
الفمسطيني لم ود لممفاوضات في ال أوفت يس ار يل عالتزاماتيا ،ون ن ن رو أن ييطاليا ليا عكقات طيعة
دورىا كال اد في ىذا المجال ،كذلك أطم نا فخامة الر يس
مع يس ار يل وىذا شيء جيد ونتمنى أن تم
عمى رخر مستجدات المصال ة الفمسطينية وأىمية ينجازىا عيسرع وقت ممكن وتعادلنا الرأي والمشور ول
ما يجري في ال الم ال رعي ومنطلتنا ،خاصة ما يسمى الرعيع ال رعي".
أن نعيل أعو ردينة ،المت دا الرسمي عاسم
من جية أخرس ذكر موقع فمسطين أون الين/ / ،
صري عين األخير يس ى خكل زيارتو ال الية لروما يلى صد
ر يس السمطة الفمسطينية م مود ععاسّ ،
موقو ييطالي داعم لمفمسطينيين مالياً وسياسياً.
وقال ي ن ععاس سيجري مشاورات مع كعار اللاد والمسمولين اليطاليين يطم يم خكليا عمى التطورات
السياسية في عممية المفاوضات مع الجان الس ار يمي ،ويطم منيم توفير الدعم السياسي والمالي لرام اهلل،
سيما أن ييطاليا شينيا شين عاقي الدول األوروعية تدعم معدأ " ل الدولتين" .وأشار في الوقت ذاتو يلى
ف ّ
تمسك ععاس عح "الفرصة الذىعية لت ليق السكم اآلن".
ّ
فياض :أولويتنا تعزيز صمود شعبنا في القدس والمناطق "ج" واألغوار
طولكرم  -األيام :أكد د .سكم فياض ر يس الوزراء أىمية افستمرار في تنفيذ المزيد من المعادرات واقامة
مشاريع التنمية والعناء في كافة المناطق .وقال :أولويتنا الوطنية تتمثل في ت زيز صمود ش عنا في كافة
المناطق ،وخاصة في اللدس الشرقية والمناطق المسما لجس واألغوار" .جاء ذلك خكل كممة ر يس الوزراء
في الجمسة اففتتا ية األولى في ممتمر طولكرم لمتنمية.
األيام ،رام اهلل/ / ،
منظمة التحرير :تصريحات فاينشتاين تمهيد إلقامة الهيكل مكان األقصى
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نلك عن ،الم رر السياسي ،أن أ مد قريع لأعو عكءس ،عضو
/ /
نشرت القدس ،القدس،
المجنة التنفيذية لمنظمة الت رير ر يس دا ر شمون اللدس ،ذر من النوايا والمخططات الس ار يمية التي
ععرت عنيا التصري ات الخطير التي أدلى عيا المستشار اللانوني لر يس الوزراء الس ار يمي ييودا
فاينشتاين ،عاعتعار المسجد األقصى جزءاً ف يتج أز من "أراضي يس ار يل" ينطعق عميو اللانون الس ار يمي ،وف
سيما قانون اآلثار وقانون التنظيم والعناء.
ّ
وأضاو أعو عكء ين ىذه التصري ات التي تصدر عن مسمول يس ار يمي في مكت ر يس الوزراء وم ام
خعير في قانون ال لوعات ،تستيدو المسجد األقصى المعارك واخضاعو لملوانين الس ار يمية اآلمر الذي
سيطمق ال نان لمجم يات افستيطانية ولسمطة اآلثار الس ار يمية ولعمدية اف تكل لت يا فسادا وتدمي ار لما
تعلى من ملدساتنا ،وستشرع لسمطة اآلثار ولعمدية اف تكل ليكون ليا اليد الطولى في مواصمة تشويو
وتغيير م الم المدينة الملدسة ،ولمتمييد لقامة الييكل المزعوم لي ل مكان المسجد األقصى المعارك.
 ،من اللدس ،أن عضو المجنة التنفيذية لممنظمة
في السياق نفسو ذكرت الخميج ،الشارقة/ / ،
أ مد مجدفني ندد عتصري ات فاينشتاين .وقال ين مثل ىذه التصري ات "استف اززية خاصة في ىذا التوقيت
الذي يجري خكليا عمميات تيويد واس ة لمدينة اللدس ومصادر تاريخيا وتراثيا الديني وال ضاري
والنساني" .وأكد أن ال كومة الس ار يمية ت د خططاً عممية لكستيكء عمى األماكن الملدسة "عذ ار ع واىية
والزعم أنيا ت ود لمديانة الييودية".
محمود الرمحي :جهات داخل السمطة في رام اهلل تعمل عمى تعطيل المصالحة
سر المجمس التشري ي د .م مود الرم ي أن ىناك جيات داخل السمطة في رام اهلل ت مل
ناعمس :أكد أمين ّ
عمى ت طيل المصال ة الوطنية ،مطالعا ركة فتح عح"ت رية ىذه األطراو ورفع الغطاء عنيا يذا كانت جاد
في المضي قدما عالمصال ة".
أيام من الفراج
تصري ات الرم ي جاءت في يطار وار موسع مع "المركز الفمسطيني لإلعكم" ع د
عنو من سجون اف تكل الصييوني ،يا أوضح أن "ىناك علعتان ر يسيتان تلفان في طريق المصال ة،
أي خيار في مواجية
األولى تتمثل في التوجو السياسي لدس السمطة الفمسطينية والذي أغمق العا أمام ّ
اف تكل يف عالمفاوضات وعالتالي ىو يلو عا لا أمام ت ليق المصال ة مع أي اتجاه يخالفو في العرنامج
السياسي ،أما ال لعة الثانية فيي كما أشرنا ساعلا والمتمثمة عالسموك الغري لألجيز األمنية وتغوليا عمى
ال ريات ال امة" .ولكطكع عمى نص ال وار:

http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=118672

المركز الفمسطيني لإلعالم،

/ /

أحمد مجدالني :األزمة المالية الحالية أثرت عمى عمل صندوق التشغيل
رام اهلل  -اللدس :أكد وزير ال مل أ مد مجدفني "أن األزمة المالية ال الية التي ت يشيا السمطة الوطنية
أثرت عشكل كعير عمى عمل صندوق التشغيل".
وأوضح في ديا ص افي الثكثاء" ،أنو تم يجراء ال ديد من افتصافت مع ممسسات المجتمع والدول
المان ة ل رض أىداو الصندوق واستراتيجيتو في المر مة الملعمة من أجل تملي الدعم المالي المناس ".
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وأشار يلى أنو "تم طري مشاريع تلدر تكمفتيا عالمجمل عتس ة وعشرين مميون دوفر وذلك خكل اجتماع علد
مع المان ين ول دعم عرامج الصندوق في وزار التخطيط يوم أمس".
القدس ،القدس/ / ،
أمر في الخفاء لحسم موضوع األقصى
النائب عطون :االحتالل يدبر ًا
المع د يلى مدينة رام
رام اهلل :قال أ مد عطون ،النا في المجمس التشري ي الفمسطيني عن مدينة اللدس ،و ُ
 ، /في ت ليعو عمى تصريح المستشار اللضا ي
اهلل ،في تصري ات خاصة لح"قدس عرس" الثكثاء
لم كومة الس ار يمية والذي اعتعر فيو أن المسجد األقصى وما ولو ىو جزء ف يتج أز من أرض يس ار يل:
ممشر عمى أمر يدعر لملدس واألقصى في الخفاء ،يا أن
ًا
"ين ىذه التصري ات خطير  ،كونيا ت مل
اف تكل يس ى كما يعدو يلى سم موضوع المسجد األقصى خكل فتر انشغال ال ر عثوراتيم".
قدس برس/ / ،
األجهزة األمنية تصعد من استهدافها لنشطاء وأنصار حماس في الخميل
الخميل :اقت مت قوات امن السمطة منزل د .أمجد ال موري وقامت عاختطاو ،ونلمتو عمى الفور يلى ملر ما
يسمى عح"مخاعرات الخميل" .وضمن ال ممة المتصاعد التي تشنيا قوات أمن السمطة في الخميل ضد كوادر
وأنصار ركة ماس ،اقت مت قو من ما تسمى عح"مخاعرات الخميل" عمد دو ار في الخميل واختطفت األسير
سنوات في سجون اف تكل ،ومن ثم نلمتو يلى مركز المخاعرات.
الم رر ىشام الشرعاتي ،الذي أمضى
وفي السياق ذاتو ،استدعى ما يسمى عح"الجياز الوقا ي" في الخميل ،الم رر في صفلة وفاء األ رار األسير
الم رر م اذ أعو رموز ،وىددوه من التخمو من ال ضور لمملاعمة.
واستدعى "جياز الوقا ي" أيضا األسير الم رر نور األطرش ،والحذي لحم يحمر عمحى الفحراج عحنو محن سحجون
اف حتكل سحوس شحي اًر وا حداً عح د اعحتلال دام " " سحنوات ويرفض الذىا يلى الملاعمة.
المركز الفمسطيني لإلعالم/ / ،
الحكومة في غزة :ال صحة لخطف مسيحيين إلرغامهم عمى اعتناق اإلسالم
غز  -امد جاد  -وكافت :نفت ال كومة في غز عمسان وزير الص ة عاسم ن يم ص ة ،افتيامات التي
وجييا مطران الكنيسة األرثوذكسية في غز "اليكسيوس" لجماعة يسكمية مسم ة قامت ع س المطران،
عاما لجعاره عمى السكم.
عاختطاو شا مسي ي يدعى رامز ال مش
وأكد الوزير ن يم أنو من خكل اتصافتو مع ع ض المسمولين ،فإن الشا ال مش التلى مع أىمو في للاء
ودي علد في ملر المركز الفمسطيني ل لوق النسان األمر الذي أكده ف لا المركز ال لوقي ،موض ا أن
"الشا أصر عمى يعكن يسكمو من دون أي ضغوطات عميو ،ودون وجود مسمح قعل الملاء أو خكلو أو
ع ده".
الغد ،عمان/ / ،
غزة :إعدام ثالثة أدينوا بالقتل العمد
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غز  -الغد :أعدمت وزار الداخمية في ال كومة الفمسطينية الملالة التي تديرىا ركة ماس أمس ،ثكثة
مدانين عاللتل ال مد في قطاع غز  .وقالت الوزار في عيان ينو تم تنفيذ ال كم ع ضور الجيات المختصة
وع د استنفادىا كافة طرق الط ن فييا.
الغد ،عمان/ / ،
 88حماس تنفي لقاء جمع مشعل ومستشار إسرائيمي
نفت ركة الملاومة السكمية " ماس" ما أسمتو عح "ادعاءات" نشرتيا صح يفة مغرعيحة حول للحاء عحين ر حيس
المكتح السياسحي لم ركحة خالحد مشح ل والمستشحار السححاعق لحر يس الحوزراء "السح ار يمي" عحوفير عرانشحتاين عمححى
ىححامش فححل عشححاء أقامححو ححز "ال دالححة والتنميححة" المغرعححي عمناسححعة ان لححاد مححمتمره السححاعع و ض حره عش حرات
المدعوين من السياسيين المغارعة والضيوو ال ر واألجان .
وقال عيان ل ركة الملاومة السكمية " ماس" الثكثاء " :1081-7-87يننحا فحي ركحة " محاس" نمكحد أنحو ف
ص ة عمى الطكق لما نشرتو يومية الصعاي المغرعية ،ونلمتو عنيا ع ض وسا ل العكم ول للاء مزعوم
عححين األخ خالححد مشح ل ومححا قيححل أنححو المححدعو عححوفير عرانشححتاين الححذي عرفتححو الصح يفة عينححو المستشححار السححاعق
لححر يس الححوزراء السح ار يمي لاألسححعقس يسح اق ارعححين خححكل فححل عشححاء أقامححو ححز ال دالححة والتنميححة فححي منححزل
المر وم ععد الكريم الخطي ممسس ال ز ".
وأشححار العيححان يلححى أن خالححد مش ح ل ووفححد ال ركححة ال از ححر لممغححر شححارك فححي فححل ال شححاء المححذكور عححدعو مححن
ح ححز ال دالح ححة والتنميح ححة الح ححذي ض ح حره ال ش ح حرات مح ححن ضح ححيوو المح ححمتمر م ظميح ححم مح ححن الشخصح ححيات ال رعيح ححة
والسكمية وعدد من الشخصيات األوروعية .وأضاو" :يننحا نمكحد أن سياسحة محاس ثاعتحة وف تغييحر ونحرفض
الملاء مع أية شخصية "يس ار يمية" ،عمى د ت عير العيان.
فمسطين أون الين1081/7/87 ،
 81استقالة جماعية لقيادة فتح بغرب غزة
غححز – صححفا :قححدمت قيححاد ركححة الت ريححر الححوطني الفمسححطيني لفححتحس عمنطلححة الشححييد ععححد الم طححى السححع اوي
عححإقميم غححر غححز الثكثححاء اسححتلالة جماعيححة مححن ال ركححة .وقالححت الليححاد المسححتليمة فححي عيححان ليححا ين ىححذا اللحرار
يححيتي ا تجاجححا عمححى طريلححة ورليححة يصححدار التكححاليو مححن قيححاد ال ركححة فححي قطححاع غححز تححار والت ارجححع عنيححا تححار
أخححرس .كمححا عححزت اسححتلالتيا ل ححدم النصححاو لمكححادر واتعححاع أسححمو انتلححاء األشححخاص المكمفححين دون م ارعححا
لمكفاء التنظيمية وعدم مراعا لجغرافيات المنحاطق" ،ممحا يحدعم الشحك الحذي كحان يحراود الجميحع ويمكحد عانحو ف
يوجد رلية واض ة وم ايير ثاعتة يتم عمييا انتلاء واختيار األشخاص".
وأكححد عيححان افسححتلالة أن ال ححل لمخححروج مححن الححة الترىححل التنظيمححي ىححو التوجححو فححو ار ودون تححيخير يلححى علححد
الممتمرات ال ركية واجراء افنتخاعات لفرز الكادر ع يدا عن الم سوعيات والوفءات وافنتلا ية غير المفيومة
لت مل أععاء المر مة اللادمة والدخول يلى افنتخاعات الر اسية والتشري ية عشكل منظم.
وأكححدت قيححاد المنطلححة المسححتليمة أن افسححتلالة "لححن تج ميححم يتخمححون عححن دورىححم فححي خدمححة ال ركححة فححي أي مححن
المواقع ال ركية والتنظيمية واصرارىم عمى ال مل وفق رمية واض ة وم ايير ف لعس فييا".
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)1081/7/87 ،
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 83القدس دوت كوم :ماذا يجري داخل حركة فتح في قطاع غزة؟
غححز  -اللححدس دوت كححوم :تصححاعدت فححي اآلونححة األخيححر افصحوات المطالعححة عححإجراء انتخاعححات داخميححة ل ركححة
فتح في قطاع غز لمخروج محن األزمحة المسحت كمة التحي ت يشحيا ال ركحة ىنحاك ،ووصحمت ذروتيحا عتلحديم قيحاد
ال ركة في غر غز استلالة جماعية.
وكشححفت مصححادر مطم ححة فححي ال ركححة لم ارسححل دوت كححوم "عححن وجححود حراك كعيححر مححن قعححل الليححادي المفصححول
"م مد د كن" فستلطا عناصر من ال ركة في غز لخمق الحة عديمحة عحن الليحاد ال اليحة وىحو محا اشحارت
اليححو افسححتلافت الجماعي حة فححي صححفوو قيححادات وعناصححر ال ركححة مححمخ ار .وذكححرت تمححك المصححادر ان اتعححاع
د كن عات ليم ضور اكعر ع د فشل قيادات ال ركة المكمفة عإدار غز عالوصول لنتحا ج فحي اعحداد ال ركحة
داخمياً لمواجية الت ديات المختمفة التي تواجييا ال ركة في اللطاع.
وفححي سححيا ص
ق متصححل ،قالححت المصححادر أن ىنححاك قيححادات فححي كتا ح األقصححى عغححز تححدرس تصح يد موقفيححا عمححى
األرض .ع د اعكن مسمولين في فتح أنو لم ي د ىناك أي وجود ألي جناي عسكري يمثحل ال ركحة عاللطحاع.
وقال ححت تم ححك المص ححادر أن ال ححة م ححن الغضح ح الش ححديد تنت ححا قي ححادات الكتا ح ح عس ححع م ححا وص ححفتو عح حح"التجاىل
الواضح" لمجناي ال سكري لم ركة وخاصحةً فحي ظحل اعتلحادىم أنحو ف يحنجح أي عمحل سياسحي يف عوجحود ذراع
عسكري قوي.
و ول أسعا يعكن مركزية فتح عن عدم وجود جناي مسمح يمثميا فحي غحز ،قالحت المصحادر أن ىحذا العيحان
جاء ع د الخكفات عمحى مسحمى وجحود مجموعحات "عمحاد مغنيحة" وىحي جماعحة ت محل عاسحم فحتح عغحز  ،وقضحية
ت ويححل اسححم الجماعححة يلححى مسححمى "جححيش ال اصححفة" ،واعححكن قيادتححو عححن أنححو تححم افعتحراو عيححم كجنححاي مسححمح
رسمي لم ركة في اللطاع.
من جانعو قال مفوض عحام الت ع حة والتنظحيم فحي ركحة فحتح م محود ال حالول ين الحع ض دأ عمحى افسحتلالة،
وىححذا ف ي ي ححق ال م ححل التنظيم ححي ،ون ححن ن م ححل عم ححى ال ح حوار مححع الجمي ححع ،لك ححن م ححن يريححد ال م ححل ف ححي ال م ححل
التنظيمي فيىك وسيك ،ومن ف يريد فيذا شينو.
و حول محا سحت ممو ركحة فحتح ،لترتيح وضح يا فححي غحز ع حد افسحتلافت ،قحال ال حالول" سحتكون انتخاعحات فححي
األقاليم ،التي يتوفر فييا يمكانية لجراء انتخاعات ،أما األقاليم التي ف يتوفر فييا يمكانية ،سيتم ترميميا".
القدس ،القدس1081/7/87 ،

 84رسالة تضامنية من د .أبو مرزوق لمكاتبة لمى خاطر
اللحاىر  :وجححو د .موسححى أعحو مححرزوق ،نا ح ر ححيس المكتح السياسححي ل ركححة " محاس" رسححالة تضححامنية لمكاتعححة
الفمسطينية لمى خاطر ،ع د اعتلال جياز مخاعرات سمطة رام اهلل زوجيا عمى خمفيحة ملافتيحا السياسحية التحي
تدافع فييا عن ال ريات ال امة وعن الم تلمين السياسيين عالضفة الغرعية الم تمة.
وأثنى د .أعو مرزوق فحي رسحالة –نشحرىا عمحى صحف تو الرسحمية عمحى الفيسحعوك اليحوم – عمحى محا قحام عحو زوج
الكاتعححة خححاطر مححن رفححض افسححتدعاءات عمححى خمفيححة سياسححية ،وأكححد عمححى أن أعنححاء ش ح عنا سححيفتخرون عيمثححال
ىمفء الرجال ومواقفيم الصمعة التي ستضع دا لكعتلال السياسي.
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وختم أعو مرزوق رسالتو قا كً" :اعنتي لمى سيخرج زوجك تمحًا أكثحر ك ارمحةً ،وسحيفتخر أعنحاءك وشح عك عيحذه
المواقو الصمعة ألنيا ستكون من أجل كل الش ".
المركز الفمسطيني لإلعالم1081/7/87 ،
 85أبو زهري لـ"قدس برس" :سمطة رام اهلل تستخدم الكهرباء في غزة البتزاز "حماس"
غز  :أكد المت دا عاسم ركة الملاومة السكمية " ماس" أن أزمة الكيرعاء فحي غحز ناجمحة عحن عحدم تحوفر
الوقححود الكححافي لتشححغيل ىححذه الم طححة ،عمححى الححرغم مححن وجححود من ححة قطريححة وصححمت المخححازن الكيرعا يححة فححي
مصححر ،وف يصححدر منيححا يلححى غححز يوميححا يف اللميححل .واتيححم أعححو زىححري فححي تص حري ات خاصححة لح ح "قححدس عححرس"
السححمطة الفمسححطينية عححالوقوو خمححو أزمححة الكيرعححاء فعت حزاز " مححاس" ،وقححال" :مسححيلة أزمححة الكيرعححاء فححي غححز
خصوصحا عمحا تمارسحو السحمطة لمنحع وصحول الوقحود الكحافي
خارجة عن يراد ال كومة في غحز ،وىحي مرتعطحة
ً
يلى قطاع غز مناكفة ل كومة غز و ركة " ماس" .فم محود ععحاس يحرفض تحى اآلن يعطحاء كتحا رسحمي
لعنححك التنميححة السححكمي والجيححات الم نيححة لمعححدء فححي رعححط كيرعححاء غححز عالشححعكة القميميححة ،يححا تشححترط ىححذه
الجيات موافلة ععاس ،وىو يرفض التوقيع عمى ذلك تى اآلن".
قدس برس1081/7/87 ،
 86بركة يرحب بتعيين الشريف رئيساً لمجنة الحوار المبناني الفمسطيني
عيروت :ر ممثل ركة محاس فحي لعنحان عمحي عركحة عت يحين خمحدون الشحريو ر يسحاً لمجنحة ال حوار المعنحاني
الفمسححطيني .كمححا ر ح عخطححو الجححيش المعنححاني عت مححل تكححاليو عححكج مرضححى فمسححطينيين .وقححال عركححة فححي
ححديا خححاص لح ح "المركححز الفمسححطيني لإلعححكم" ين األسححتاذ خمححدون "ن رفححو سححاعلاً ،وىححو مححن المميححدين لملضححية
الفمسححطينية ،والمت ححاطفين مححع الش ح الفمسححطيني ،وىححذا ممشححر خيححر وايجححاعي ،ونيمححل أن يححنجح الش حريو فححي
ميمتو".
أضاو "ن ن كفمسطينيين مست دون لمت اون م و من أجل م الجة كافة قضايا الكج ين الفمسطينيين في
لعنان عكل أع ادىا السياسية ،واألمنية ،وافجتماعية ،وافقتصادية ،والسياسية واللانونية عما ي فظ سياد لعنان
ويممن يا كريمة لكجئ الفمسطينحي في لعنان".
و ق ال ود ّ ،
المركز الفمسطيني لإلعالم1081/7/87 ،

 87أسامة حمدان لـ "قدس برس" :حماس تريد عالقة قوية مع الدول المغاربية لدعم خيار المقاومة
عيححروت :قمححل مسححمول ال كقححات الخارجيححة فححي ركححة الملاومححة السححكمية " مححاس" أسححامة مححدان مححن أىميححة
المخححاوو التححي يثيرىححا ع ححض المحراقعين لت ححديات كومححات دول الرعيححع ال رعححي الجديححد مححن أنيححا قححد تفححرط فححي
اللضية الفمسطينية التي قال عينيا ستظل أولوية لدس الش و والليادات الجديد .
وأكحد مححدان فححي تصحري ات خاصحة ل ح "قححدس عححرس" أن " محاس" تيمححل فححي عنححاء عكقحات ييجاعيححة مححع مختمححو
الل ححوس السياس ححية الرس ححمية والشح ح عية ف ححي دول المغ ححر ال رع ححي ،وق ححال" :ف ش ححك أن سياس ححة ال رك ححة ى ححي عن ححاء
عكقححات ييجاعيححة لصححالح اللضححية الفمسححطينية والملاومححة .للححد كانححت العي ححة السياسححية فححي دول المغححر ال رعححي،
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وفححي تححونس ت ديححدا ف تسححاعد فححي السححاعق عمححى عنححاء عكقححة كمححا يجح  ،اآلن األمححور عححدأت تتغيححر لححذلك نريححد
تلوية جان دعم الملاومة واللضية الفمسطينية".
قدس برس1081/7/87 ،
 88حماس تحذر االحتالل من استفزاز مشاعر المسممين وتدعو لمدفاع عن االقصى
غححز  :ححذرت ركححة الملاومححة افسححكمية " مححاس" الدولححة ال عريححة مححن اسححتفزاز مشححاعر ال ححر والمسححممين ازاء
قمح ال لححا ق ححول اللححدس والمسححجد األقصححى ،داعيححة الملاومححة الفمسححطينية لمححدفاع عححن الملدسححات افسححكمية.
وق ححال ال ححدكتور اس ححماعيل رضح حوان اللي ححادي ف ححي رك ححة " م ححاس" ل ح ح "ق ححدس ع ححرس"" :ان التصح حري ات الخطي ححر
لفاينشتاين تدلل عمى النية ال دوانية المعيتة ضحد المسحجد افقسحى واسحتفزاز لمشحاعر المسحممين وم اولحة للمح
ال لا وتزيو التاريخ وطمس الم الم افسكمية لم ضار افسكمية في اللدس".
وأض ححاو" :ن حححذر اف ح ححتكل الصح ححييوني م ححن مغعح ححة اسحححتفزاز مش ححاعر المس ححممين ،ون ححدعو ش ح ح عنا الفمسح ححطيني
والملاومة لمدفاع عن الملدسات ،وكما ندعو الدول ال رعية والسكمية الى الليام عدورىا ازاء ىذه النية المعيتة
ضد اللدس والمسجد افقصى".
قدس برس1081/7/87 ،
" 89الشعبية" :الحرم القدسي جزء اليتج أز من ارض فمسطين
رام اهلل –الل ححدس :اك ححدت الجعي ححة الشح ح عية أن ال ححرم اللدس ححي ،كم ححا المدين ححة الملدس ححة ج ححزء فيتجح ح أز م ححن ارض
فمسححطين ،وفيغيححر مححن ىححذه ال ليلححة التاريخيححة م حزاعم س حوا المسححتوطنين و كومححات اف ححتكل المت اقعححة وف
اج حراءات افمححر الواقححع التححي سححتذروىا الريححاي وافيححام .واعتعححرت "الش ح عية" تص حري ات مححن يسححمى عالمستشححار
اللححانوني ل كومححة اف ححتكل ييححودا فاينشححتاين" عححين ال ححرم اللدسححي جححزء مححن ارض اسح ار يل" مثححافً سححاط اً عمححى
قوانين الغا وسياسة العمطجحة لدولحة مريعحة مجيولحة ال حدود مارقحة وخارجحة عمحى اللحانون .وطالعحت "الشح عية"
الجام ححة ال رعي ححة ومنظم ححة الت ححاون افس ححكمي عمواجي ححة الت ححديات والمجتم ححع ال ححدولي وىي ححة افم ححم المت ححد
ومنظماتيا عمساءلة دولة اف تكل وقادتيا والزاميم عافمتثال لمعادسء وا كام اللانون الدولي .
القدس ،القدس1081/7/88 ،
 10تقديرات بتقديم موعد االنتخابات وليبرمان يعود ألسطوانة تجنيد العرب
ححز "كاديمحا" مححن كومحة عنيححامين نتنيححاىو
قالحت صح يفة "يحدي وت أ رونححوت" ،اليحوم األرع ححاء ،ين انسح ا
ي يححد مركححز الثلححل والتححيثير ل ححز أفيغححدور ليعرمححان عاعتعححاره الشحريك األكعححر فححي اف ححتكو ال كححومي .وأشححارت
الصح يفة يلحى أن التلحديرات السححا د فحي صحفوو الميكححود تشحير يلحى أن نتنيحاىو يسح ى اليحا لمم افظحة عمححى
اف تكو ال كومي يلى ما ع د األعياد الييودية ،في أوا ل تشرين أول/أكتوعر اللادم.
وقالت الص يفة ين كومة نتنياىو ت ود ع د انس ا موفاز يلحى جميحا السحاعق ،ع حد محوت كومحة الو حد
الوطنية التي لم تدم أكثر من  70يوما فلط ،مما ي رضيا يلى تيثيرات وضحغوط األ ح از المختمفحة ،وعالتحالي
فإن الميكود سيعدأ خطوات عممية لتلديم موعد افنتخاعات في يس ار يل.
فححي الملاعححل أعمححن ليعرمححان فححي ملاعمححة مححع الذاعححة ال عريححة ،صححعاي اليححوم ،ين زعححو لححن يوافححق عمححى اقت حراي
الل ححانون العح حديل لح حح"قانون ط ححال" ،وأن زع ححو س ححي رض أي ق ححانون ف ي ححنص عم ححى تجني ححد ال ححر وجمي ححع س ححكان
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يس ح ار يل مححن جيححل  81عامححا ،م تع ح ار أن ملتر ححات قححانون نتنيححاىو الجديححد الححذي يتوقححع عرضححو عمححى الكنيسححت
األسعوع اللادم ،ليس قانونا جادا.
وتضححارعت التلححديرات ححول موعححد افنتخاعححات اللادمححة ،يف أن افعتلححاد السححا د ىححو أن تجححري افنتخاعححات فححي
أوا ل شير شعاط/فعراير اللادم.
عرب 1081/07/88 ،48
 18كوخافي :إحباط عشر عمميات إرهابية من سيناء والجوالن قد يصبح ميدان عمل ضد "إسرائيل"
ممححي موسححى :أعمححر ر ححيس ش ح عة افسححتخعارات ال سححكرية الجن حرال أفيححو كوخححافي لجنححة الخارجيححة واألمححن فححي
الكنيسححت ،أمححس ،أن سححوريا تسححير عسححرعة ن ححو ال رقنححة ،ورأس أن «الجححوفن قححد يت ح ّحول يلححى ميححدان عمححل ضححد
يس ار يل ،عمى شاكمة سيناء» ،يا أ عطت اس ار يل م اوفت من عشحر تنظيمحات وصحفيا عالرىاعيحة عيحدو
تنفيذ ىجمات.
وشدد كوخافي عمى تلديره عين نظام الر يس السوري عشار األسد لن يصمد « تى لو تطم األمر مزيداً محن
الوقت» يتراوي عين شيور وعامين ،موض اً أن ييران و« ز اهلل» يخططان لفتر ما ع حد األسحد فحي سحوريا،
وقال ين لدس ال ز ما عين  70و 10ألو صاروخ موجو الى اس ار يل.
وقححال كوخححافي ين ىنححاك ت ازيححداً فححي م ححاوفت مححا أسححماىا عالتنظيمححات الرىاعيححة لم مححل مححن سححيناء ع ححد انتخححا
م مد مرسي ر يسحاً لمصحر .وأعمحن أنحو تحم محمخ اًر ي عحاط ف حل محا ف يلح ّل عحن عشحر تنظيمحات لتنفيحذ عمميحات
ضد يس ار يل من سيناء ،من دون الشار يلى الجية التي أ عطت ىذه ال مميات.
وأضححاو كوخححافي أن ال مميححات مححن سححيناء يمكنيححا أن «ت ححاول خمححق أزمححات سياسححية» عححين يس ح ار يل ومصححر.
وقال ين في مصر صراعاً مكشوفاً عحين الجحيش والسحكميين ،وانحو «فحي نيايحة المطحاو ينعغحي رميحة الصحور
صوت فييا والى نصو الناخعين ضد السكميين».
الكاممة لنتا ج افنتخاعات التي ّ
و س ككمو فإن واقع كون مرسي الرجل الثاني في تنظحيم الخحوان المسحممين تض ّحر عثلتحو عنفسحو فحي اتخحاذ
اللح اررات وتمزمححو عالتشححاور مححع قيححاد ال ركححة خححارج الر اسححة .وأوضححح أن مصححر تلححاد فححي ىححذه المر مححة ع أرسححين
متوازيين :السكمي وال سكري ،وأنو منذ «نشو اليز ت اول ييران التدخل والتيثير في مصحر ،ولكنيحا تحى
اآلن تستلعل ععرود».
وأشححار كوخححافي يلححى أنححو «كجححزء مححن صح ود الخحوان المسححممين لم كححم فححي مصححر ،ححدا تلححار جححوىري مححع
ماس ،عمى سا السمطة الفمسطينية».
تمر ع ممية عرقنة».
«ىناك خط اًر متزايداً عمى السكي افستراتيجي الذي تمتمكو سوريا التي ّ
وأشار كوخافي يلى أن األمين ال ام لح« ز اهلل» السيد سن «نصر اهلل وايران يست دان ليوم ما ع حد سحلوط
األسد» .وشدد عمى أن ا تمال نشو مواجية عحين يسح ار يل وسحوريا ،كدولحة ،ىحو ا تمحال ضح يو «وف تحى
كمححكذ أخيححر لألسححد .للححد أخححرج األسححد الكثيححر مححن قواتححو فححي الجححوفن ن ححو منطلححة دمشححق ألنححو ف يخشححى مححن
مواجية مع يس ار يل».
وعشححين يي ح ارن ،قححال كوخححافي ين «لححيس ىنححاك أ ححد يخطححر ععالححو أن عم حكً ىجوميحاً فححي ييحران ،ولححيس فلححط مححن
يس ح ار يل ،ل ححن يتطح ّحور يل ححى مواجيححة يقميمي ححة .والس حمال ى ححو عححيي ج ححم ،ولححذلك ىن ححاك تغي حرات يمك ححن أن تك ححون
ممثر ».
السفير ،بيروت1081/7/88 ،
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 11عضو الكنيست ميخائيل بن آري يمزق نسخة من اإلنجيل" :يجب أن يكون في مزبمة التاريخ"
لا و  ،رويتححرز ،ا س :مححزق عضححو الكنيسححت عححن ححز «افت ححاد اللححومي» ميخا يححل عححن اري نسححخة مححن
النجيل ا تجاجا عمى قيام ممسسة مسي ية توزع األناجيل عإرسالو يلى الكنيست .وقال «ىذا الكتحا ال ليحر
فححز قتححل المكيححين مححن الييححود خححكل م ححاكم التفتححيش .ىححذا اسححتفزاز تعشححيري عشححع ومسححتفز مححن الكنيسححة .ىححذا
الكتا ومرسموه يج أن يكونوا في مزعمة التاريخ».
السفير ،بيروت1081/7/88 ،
 13مصرع القائد األسبق لوحدة االغتياالت التابعة لمموساد في حادث طريق
الناصححر ح زىيححر أنححدراوس :كشححفت ص ح يفة ريححدي وت أ رونححوتر ال عريححة فححي عححددىا الصححادر أمححس الثكثححاء،
كشححفت النلححا عححن أن أ ححد كعححار المسححمولين فححي الموسححاد الس ح ار يمي لجيححاز افسححتخعارات الخارجيححةس ُيححدعى
غي ححو ار تسح ح ور لل ححي مص ححرعو ي ححوم افثن ححين ،دىس ححا عينم ححا ك ححان يل ححود دراجت ححو اليوا ي ححة ،ولف ححت م م ححل الش ححمون
الس ححتراتيجية ف ححي الصح ح يفة ،د .رون ححين عيرغم ححان ،يل ححى أن ححو عم ححى ال ححرغم م ححن وفات ححو ،ف ححإن الرقاع ححة ال س ححكرية
الس ار يمية من ت نشر صورتو.
وينسح ح لتسح ح ور اللي ححام ع ححد عممي ححات ف ححي الموس ححاد خ ححارج ال ححعكد ،ك ححان م ححن عيني ححا اختط ححاو ال ححالم الن ححووي
السح ار يمي مردخححاي ف نونححو .وع سح الصح يفة ال عريححة فححإن تسح ور قححد شححارك فححي عححدد كعيححر مححن ال مميححات
التي قام عيا الموساد خارج العكد.
القدس العربي ،لندن1081/7/88 ،
" 14إسرائيل" تعمن إنشاء أول جامعة في مستوطنة بالضفة الغربية
اتخذت السمطات الس ار يمية ق ار ار مثي ار لمجدل عالعكن عن ينشاء أول جام ة فحي ي حدس مسحتوطنات الضحفة
الغرعية .وصوت المجمس الت ميمي في األراضي الفمسطينية الم تمة لصالح ت ديل مرتعة ممسسة ت ميمية فحي
مستوطنة ارييل واعكنيا جام ة عناء عمى توصية من وزير الت ميم الس ار يمي.
ور عمد وممسس مسحتوطنة ارييحل رون ناخمحان عحاللرار قحا ك " اليحوم يجح يعكنحو يحوم ا تفحال" .وصحري
ناخمححان لعححي عححي سححي قححا ك " ولححدت اليححوم جام ححة أخححرس ،وسححيمت ق  83ألححو طالح وطالعححة عجام ححة جديححد ،
جام ة ارييل".
وفي الملاعل ،عارض مجمس رمساء الجام حات افسح ار يمية تغييحر مرتعحة ممسسحة ارييحل الت ميميحة .ووقحع أكثحر
من ألو أكاديمي يس ار يمي عمى عريضة تطال عإلغاء اللرار.
وقححال ر ححيس م يححد وايزمححان لم مححوم الححذي يلححود الفريححق الم ححارض " ن ححن ضححد أي م اولححة مححن قعححل ال كومححة
فسحح ححتخدام الممسسح ح ححات األكاديميح ح ححة لت زيح ح ححز أجنح ح ححدتيا السياسح ح ححية التح ح ححي ن ارضح ح ححيا وتتضح ح ححمن اسح ح ححتمرار عنح ح ححاء
المستوطنات" .وأضاو " ينشاء جام ة في ارييحل قحد يحمدي يلحى ت حرض جام تنحا يلحى ملاط حة أكاديميحة دوليحة
وييدد علطع التمويل الخارجي لمجام ات ومجافت الع ا ال ممي".
هيئة اإلذاعة البريطانية (بي بي سي)1081/7/88 ،
 15ديبكا :سقوط دمشق يعرض "إسرائيل" وحقول الغاز لمخطر ويهدد أمن المنطقة
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اللدس الم تمة :ذكر موقع رديعكار افستخعاري افس ار يمي أن رالسمطات السورية ت شد قواتيا ال سحكرية فنلحاذ
دمشق ،يا تتمركز الدعاعات والمدرعات في وسط ال اصمة وأمام المعاني ال كوميةر.
وقد سجمت مصادر يستخعاراتية اس ار يمية صحرية لموقحع رديعكحار أن رافشحتعاكات فحي ال اصحمة السحورية تحدور
عين ست كتا من ميميشيا عشار األسد الموالية والمتمردين الذين استولوا عمى الضوا ي الجنوعية لحرالميدانر
ورالتضححامنر ،ففتححة الححى أن رق حوات افسححد ت ححاول قصححو المتمححردين عشححد لد ضححيم قعححل وصححوليم الححى وسححط
ال اصمة دمشقر.
ورأت المصححادر السححتخعاراتية أن رسححلوط دمشححق سي شححر الححر يس السححوري عشححار افسححد فححي الزاويححة ،ويتححرك
تداعيات واس ة النطاق وييدد امن المنطلة عيسرىا ،فن سوريا وايران لن تتلعك الخسارر.
ووفححق مصححادر ردعكححار فمححن المتوقححع ان رتتطححور ممححة سححوريا التححي سححتكون دمويححة عالتيكيححد س ح ايلححاع تلححدم
المتمححردين مححن قم ح ال اصححمة السححورية .ويخشححى أن تركححز طي حران ىجوميححا عمححى الع ححر المتوسححط كجححزء مححن
ممامر ضد اس ار يل فش ال لل تمار لمطاقة والغاز قعالة سا ل اس ار يل عمى ع د  10كيمومتر غرعي مدينة
يفا ،وىذا افمر سيشكل الدافع فغكق مضيق ىرمز تمييداً لضر المنشآت النفطية في الخميجر.
وكالة سما اإلخبارية1081/7/88 ،
 16هآرتس" :إسرائيل" تستكمل البناء فى مستوطنات غير قانونية بالضفة الغربية
ري ححم عع ححد ال مي ححد وانج ححى مج ححدس :ذك ححرت صح ح يفة ى ححآرتس أن وزار ال ححدفاع السح ح ار يمية ت اق ححدت م ححع مين ححدس
م مححارس فسححت ناو عنححاء نلححاط اسححتيطانية غيححر قانونيححة فححى الضححفة الغرعيححة .وأوضح ت الصح يفة أن ال كومححة
الس ار يمية تص د من عمميات العناء فى مستوطنات الضفة الغرعية ،وت محل عمحى شحرعنة منطلحة وا حد عمحى
األقل ،رغم ت يدىا من قعل عإزالتيا.
وتشير ىاررتس يلى أن وزار الدفاع ت اقدت مع ميندس م مارس فستكمال عناء مستوطنة جيفحات شحاليط فحى
وادس األردن ،فيمححا ي تعححر خطححو ن ححو تلنينيححا .وت ححد تمححك وا ححد مححن عححين  15مسححتوطنة كانححت كومححة ر ححيس
الوزراء األسعق ررييل شارون قد ت يدت لموفيات المت د عإخك يا قعل  80سنوات.
اليوم السابع ،مصر1081/7/87 ،

" 17إسرائيل" توظف السينما األمريكية في تهويد القدس
لا .و  .س :ي ححاول المسححمولون “افسح ار يميون” يقنححاع المخححرج األمريكححي الكعيححر وودي الححن عتصححوير فححيمم فححي
مدينححة اللححدس اس ححتكماف لسمسححمة مححن األف ححكم التححي تجححري أ ححداثيا فححي مححدن م ين ححة مثححل “مانيححاتن” و”فيك ححي
كريسححتينا عرشححمونة” و”ميححدنايت ين عححاريس”  .وقالححت مصححادر فححي مكت ح الححر يس “افس ح ار يمي” شححم ون عيريححز
ومكت ر يس عمدية اف تكل في اللدس نير عركات ينيما يشاركان في ىذه الجيود لقناع وودي الن.
الخميج ،الشارقة1081/7/88 ،
 18بسبب تراكم ديونه :إسرائيمي خامس يحاول إحراق نفسه
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اول يس ار يمي خامس ،يضرام النار في جسده داخل فرع أل د المصارو عتحل أعيح  ،عسحع ديونحو المتراكمحة
عمي ححو لممص ححرو .وقال ححت الذاع ححة ال عري ححة ين أفح حر ًادا م ححن الش ححرطة ىرعح حوا يل ححى المك ححان وتمكنح حوا م ححن من ححع ى ححذا
الشخص من يض ار النار في جسده ،يا كان ي مل م و مواد ارقة.
فمسطين أون الين1081/7/87 ،
 19مفتي القدس :المسجد األقصى هو مسجد إسالمي وال أحد غير المسممين له حق التدخل بشؤونه
ذكرت األيام ،رام اهلل ،1081/7/88 ،عن ععد الرموو أرناموط ،أن رجال دين ومسمولون فمسطينيون
ذرو من ان اعتعار المستشار اللضا ي لم كومة الس ار يمية ييودا فاينشتاين "ان ال رم الشريو لالمسجد
األقصى س ىو جزء ف يتج أز من أراضي يس ار يل ولذا ينطعق عميو اللانون الس ار يمي وف سيما قانون اآلثار
وقانون التنظيم والعناء "انما يميد لخمق واقع جديد في المسجد مشددين عمى ان المسجد ىو لممسممين
و دىم.
وقال الشيخ م مد سين ،مفتي اللدس والديار الفمسطينية ،لح "األيام" :انيا تصري ات مرفوضة فالمسجد
األقصى ىو مسجد يسكمي علرار رعاني وف ا د غير المسممين لو ق التدخل في شمونو وعالتالي ن تعر
ىذه التصري ات تدخك ساف ار واعتداء صارخا عمى المسجد .وأضاو :ىذه التصري ات تيتي في أطار
م اوفت مكشوفة لخمق واقع جديد وتغيير الوضع اللا م في المسجد.
و ذر ا مد قريع "أعو عكء" ،عضو المجنة التنفيذية لمنظمة الت رير ر يس دا ر شمون اللدس ،من خطور
ىذه التصري ات وقال :ان ىذه التصري ات التي تصدر عن مسمول يس ار يمي في مكت ر يس الوزراء
وم صام خعير في قانون ال لوعات ،تستيدو المسجد األقصى المعارك واخضاعو لملوانين الس ار يمية افمر
الذي سيطمق ال نان لمجم يات افستيطانية ولسمطة اآلثار الس ار يمية ولعمدية اف تكل لت يا فسادا وتدمي ار
لما تعلى من ملدساتنا ،وستشرع لسمطة اآلثار ولعمدية اف تكل ليكون ليا اليد الطولى في مواصمة تشويو
وتغيير م الم المدينة الملدسة ،ولمتمييد لقامة الييكل المزعوم لي ل مكان المسجد األقصى المعارك.
عدوره اعتعر الشيخ عزام الخطي  ،مدير أوقاو اللدس ،لح "األيام" ىذه التصري ات عمثاعة "استفزاز لممسممين
وم اولة لفرض واقع جديد في المسجد" وقال" :المسجد افقصى المعارك عكل مرافلو وسا اتو واعنيتو وقعاعو
عمى مسا د  822دونما ىو مسجد اسكمي ممك لكافة المسممين في ال الم.
وأضاو المركز الفمسطيني لإلعالم ،1081/7/87 ،أن ممسسة "اللدس الدولية" ّذرت من المخططات
ععر عنيا المستشار اللضا ي ل كومة اف تكل ييودا فاينشتاين في تصري اتو التي جاء
"الجرامية" التي ّ
فييا أن "المسجد األقصى ىو جزء ف يتج أز من أرض يس ار يل".
ورعطت الممسسة ،تصري ات فاينشتاين عتلرير طر و مكت المراق ال ام لم كومة الصييونية ميشا
ليندنستراوس عمى لجنة الرقاعة في العرلمان "الكنيست" ،عام  ،1080يا تناول التلرير المذكور ع ا
يمكانية يخضاع المسجد األقصى لسياد سمطات اف تكل ،وعالتالي للانون اآلثار تماماً كما جاء في
تصري ات المستشار اللضا ي الصييوني.
وجددت الممسسة مناشدتيا لم كومة األردنية استخدام نفوذىا الدولي في الضغط عمى سمطات اف تكل
ّ
لوقو اعتداءاتيا ضد اآلثار والملدسات السكمية والمسي ية ،داعية الدول ال رعية يلى الوفاء عالتزاماتيا
تجاه اللدس التي أعمنت عنيا في ممتمرات اللمة ال رعية.
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 30المركز الفمسطيني لحقوق اإلنسان في غزة ينفي خطف خمسة مسيحيين
صعاي ،أن المركز الفمسطيني ل لوق النسان في غز نفى
ذكرت الحياة ،لندن ،1081/7/88 ،عن فت ي ّ
اتيامات الكنيسة األرثوذكسية في قطاع غز عخطو جماعة يسكمية  6مسي يين ،وأكد أن ىمفء األشخاص
اعتنلوا الدين السكمي «عإرادتيم» .جاء ذلك ع د يصدار الكنيسة األرثوذكسية في قطاع غز عياناً اتيمت
فيو جماعة يسكمية عخطو خمسة مسي يين من اجل مميم عمى اعتناق الديانة السكمية.
وقال مدير الو د اللانونية في المركز الفمسطيني ل لوق النسان أياد ال ممي ينو «عناء عمى طم عا متين
مسي يتين علدنا للاءين منفصمين مع رامز ال مش ل 12سنةس وىعة أعو داوود ىكل ل 31سنةس وعناتيا
الثكا في ملر المركز في غز ».
وأضاو ال ممي أنو «تم التيكد من يرادتيم في اعتناق الدين السكمي» ،نافياً ص ة افتيامات عين الخمسة
«مخطوفون».
وأكد عاسم ن يم وزير الص ة في كومة ماس وال ضو في ال ركة «ال كقات الوطيد » عين كومتو
و»الخو المسي يين» عمى مدار السنوات الساعلة.
وكان ايمن العطنيجي المت دا عاسم شرطة ماس نفى ت رض المسي يين الخمسة لمخطو.
وكان ر يس أساقفة سعسطية لمروم األرثوذكس المطران عطا اهلل نا طال ال كومة التي تلودىا ركة
« ماس» في قطاع غز عح»اتخاذ الجراءات المطموعة» الكفيمة ع دم ت ريض مسي يي اللطاع ألي
«يجراءات وتصرفات غير ملعولة» .واتيم «أطرافاً وأيادي مشعوىة عالس ي لمنيل من و د الش الفمسطيني
من خكل يثار الفتن عين أعنا و».
جاءت تصري ات نا في أعلا يعكن خمسة مسي يين أرثوذكس يسكميم في مدينة غز األرع اء
الماضي ،ما أثار غضعاً وتوت اًر لدس الكنيسة والمسي يين من كل المذاى العالر عددىم ألفي فمسطيني فلط
في اللطاع.
وععر عن رفض الكنيسة النظر يلى المسي يين الفمسطينيين «كينيم أقمية ت تاج يلى ماية» .وقال:
« نرفض أن ي امموا وكينيم من طينة غريعة ومواطنين من الدرجة الثانية» .وطال المسمولين السياسيين
عح»ضرور ال رص عمى استم اررية ال ضور المسي ي في فمسطين» ،م تع اًر أن «ىجر المسي يين خسار
فاد ة ليس لممسي يين و دىم ،وانما لكل األمة والش ».
وذكرت الكنيسة األرثوذكسية في عيان ين ر يس كومة « ماس» يسماعيل ىنية زار الكنيسة المكصلة
لجامع كات وفية في ال ي المسي ي التاريخي من مدينة غز .
وقدم مطران الروم األرثوذكس في غز أليكسيوس «شر اً مفصكً لموضع الخطير الذي ي يشو المجتمع
المسي ي ىذه األيام الص عة ،والغض نتيجة المشاكل التي ن ن ن يشيا كمسي يين في اللطاع».
وأضاو العيان« :عرضنا المشكمة الكعرس التي يمر عيا المسي يون وغضعيم الشديد من طريلة ركة
يسكمية خطير ت اول يقناع الشعا والنساء المسي يات عين يعدلوا دينيم يلى الديانة السكمية ،وعيذه
الطريلة يتم تدمير ال ا كت المسي ية والوجود المسي ي في غز وفمسطين».
واتيم العيان «ال ركة السكمية» عينيا «تستخدم طريلة قذر ومظممة وتزرع الخوو والضغط الشديد
وافعتزاز ،وطرقاً غير شريفة من مواد كيماوية مخدر لمسيطر ود الخوو والرع في نفوس الذين
يختطفونيم ،وتج ميم ت ت السيطر الكاممة ع يا ف يلدرون عمى الت عير عن أنفسيم وتمن يم من ملاعمة
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افً

أىميم وذوييم» .وطالعت ىنية «عوقو» ىذه ال ركة ،و»يعاد الم أر وعناتيا اللاصرات والشا
ل ا كتيم».
وأضافت فمسطين أون الين ،1081/7/87 ،عن م مد أعو ش مة ،أن ر يس المجمس األعمى لملضاء
الشرعي الدكتور سن الجوجو أكد ،أن المواطنة ىعة أعو داود ،قد مثمت أمام لجنة مكونة من خمسة من
كعار اللضاء في الم كمة الشرعية قعل عد أيام ،و صمت عمى الموافلة عمى صوليا عمى جة يشيارىا
لإلسكم ع د استيفاء جميع المسوغات الشرعية واللانونية.
وقال الجوجو لح"فمسطين أون فين" ":ين ادعاءات مطران الكنيسة األرثوذوكسية في غز أليكسيوس عن
داعيا يياه يلى التوجو يلى مكتعو عغز ع ضور منظمات
يجعارىا لدخول السكم ف أساس ليا من الص ةً ،
لوق النسان ووسا ل العكم وسمال أعو داود أماميم ين كان أ د أجعرىا أو ضغط عمييا من أجل دخول
السكم".
من جيتيا ،نفت راعطة عمماء فمسطين ادعاءات مطران الكنيسة األرثوذوكسية أليكسيوس عوجود جماعة
ممكدا أن ال ا مة التي
وصفيا عح "الرىاعية" تختطو المسي يين في غز وأجعرتيم عمى دخول السكم،
ً
دخمت السكم اعتنلتيعم ض يرادتيا ودون يكراه من أ د.
وقالت الراعطة في عيان وصل "فمسطين" نسخة عنو ":ينيا تعارك لكل من يدخل الدين السكمي علناعة
ودون يكراه أو يجعار ودون أي ضغط مادي أو م نوي.

 38األسرى األشبال في سجن الشارون يطالبون باغالقه ونقمهم لسجون أخرى
رام اهلل :أفاد تلرير صادر عن وزار شمون األسرس أن األسرس األشعال في سجن الشارون الس ار يمي
يطالعون وعشكل عاجل يخراجيم من ىذا السجن ونلميم يلى سجون أخرس يا الوضع أصعح ف يطاق
عسع ظروو السجن .وقالت م امية وزار األسرس شيرين عراقي التي زارت عددا من األشعال في السجن
ان  60أسي ار يلع ون في قسم مغمق وسيئ لمغاية وف يصمح لم يا النسانية.
وأشارت الم امية عراقي يلى أن و د خاصة لملمع تدعى لدرورس وو د أخرس تدعى لىمركزس قامت
عاقت ام اللسم ع جة التفتيش عمى أجيز خموية ،يا تم يذفل األشعال وشع يم لمد  3ساعات وىم
مليدون ،وقامت ىذه اللوات عتخري
لألسرس.

الغرو وتكسير العكط وتمزيق الفرشات وتدمير م تويات الكنتين
الحياة الجديدة ،رام اهلل1081/7/88 ،

 31نقابة الصحافيين تطالب السمطة بمنع الصحافيين اإلسرائيميين من حرية التنقل باألراضي الفمسطينية
رام اهلل ح وليد عوض :طال نلي الص افيين الفمسطينيين ععد الناصر النجار الثكثاء ،السمطة ور اسة
الوزراء الفمسطينية ووزار العكم ،عمنع الص افيين الس ار يميين من رية التنلل عاألراضي الفمسطينية،
وم اممتيم عالمثل ،ردا عمى م اولة جياز الشاعاك الس ار يمي ت رية  2ص افيين فمسطينيين وصموا افثنين
أل د فنادق اللدس ل ضور الممتمر الص افي لوزير الخارجية األمريكية ىيكري كمينتون عل علدىا
سمسمة للاءات مع المسمولين الس ار يميين وللاء ر يس الوزراء الفمسطيني الدكتور سكم فياض.
القدس العربي ،لندن1081/7/88 ،
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 33الالجئون الفمسطينيون الفارون من سوريا إلى األردن يعمنون مقاطعة منظمات اإلغاثة الدولية
الفارون من سورية والم تجزون داخل مجمع لسايعر سيتيس في الرمثا
عمان :أعمن الكج ون الفمسطينيون ّ
شم ال األردن ،الثكثاء ،ملاط تيم لجميع اليي ات والمنظمات الدولية ،وطالعوا عإخراجيم من المجمع مع
يست دادىم لتلديم الضمانات الكزمة لم كومة األردنية.
وجاء في عيان صادر عن  31أسر فمسطينية تلطن في لسايعر ستيس ،أرسمت نسخة منو يلى متصرو
مدينة الرمثا لال اكم الداريس رن ن الموقّ ون الكج ون السوريون من أصول فمسطينية واللاطنون في
الحلالسايعر ستيس ،ن من ملاط تنا لجميع اليي ات والمنظمات لالدوليةس التي تلول ينيا مسمولة عنا ،ولكن في
ال ليلة ف ن رو ع د َمن ىي الجية المسمولة عن الكج ين الفمسطينيين وما ىي لوقيمر.
ويشكو الكج ون الفمسطينيون من سوريا الى األردن ،من ظروو يصفونيا عينيا رغير ينسانيةر داخل سكن
لسايعر ستيس دف ت ع دد من ال ا كت يلى اليرو  ،وأصع وا مطموعين للوات األمن األردنية .ومجمع
لسايعر ستيس ىو ععار عن عناية سكنية وا د تتيلو من  5طعلات ت توي عمى  820غرفة.
وكالة سما اإلخبارية1081/7/88 ،
" 34هـال" تـمفـزيـون عربـي جديـد فـي أراضي 48
لكن الم طّة التي انطمق عثّيا
ندس خميفة :تُ ِّرو قنا «ىك» نفسيا عح«التمفزيون ال رعي الم مي المستلل»ّ .
قعل أيام ،في األراضي الفمسطينية الم تمّة عام  ،8421تتعع قانونياً لح«سمطة العا الثانية» الس ار يمية.
ويواجو التمفزيون الناشئ ت ّديات كثير  ،أعرزىا الخروج عخطا ي ّعر عشكل ف مي عن تطمّ ات الفمسطينيين
وىواجسيم وىموميم.
السفير ،بيروت1081/7/88 ،

 35برلين :اختتام ورشة عمل فمسطينية عمى المستوى األوروبي شعارها "سجل أنا فمسطيني"
المانيا :اختتمت مساء اف د في عرلين اعمال ورشة عمل فمسطينية عمى المستوس األوروعي استمرت ثكثة
ايام ش ارىا رسجل انا فمسطينير.
وتيدو ىذه الورشة الى اعداد وتدري الكفاءات الفمسطينية عمى عمميات تسجيل الناخعين فنتخاعات
المجمس الوطني الفمسطيني في الشتات األوروعي ،من خكل ممة تسجيل وطني موازية لتمك المتوافق
عمييا والجارية في الوطن فنتخاعات المجمس التشري ي الذي ىو جزء مكمل لممجمس الوطني الفمسطيني.
القدس العربي ،لندن1081/7/88 ،
 36الطمبة المعتصمون بجامعة الخميل يرفعون سقف مطالبهم ويغمقون ممف التفاوض
الخميل :أعمن طمعة الكتمة السكمية لالجناي الطكعي ل ركة " ماس"س ،الم تصمون عجام ة الخميل
يوما ،رفع سلو مطالعيم واغكق ممو التفاوض علضيتيم ،عسع ما
والمضرعون عن الط ام منذ ستة عشر ً
اعتعروه "ان دام النوايا لدس جام ة الخميل والم افظ ل ل اللضية ع د وعود تملوىا ساعلًا".
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وقال الطمعة في عيان ليم تملت "قدس عرس" نسخة عنو ان مطالعيم أصع ت عضرور الفراج عن ثكثة
زمكء ليم م تلمين عمى خمفية سياسية ،و صوليم عمى ت يد خطي ع دم مك لة طمعة الكتمة السكمية
عمى خمفية نشاطيم الطكعي.
قدس برس1081/7/87 ،
 37رام اهلل :االحتالل يشن حممة دهم واسعة لمنازل قرية النبي صالح وينكل بسكانها
رام اهلل :اقت مت قوات اف تكل الس ار يمي ،فجر اليوم الثكثا ل7|87س ،قرية النعي صالح قر رام اهلل
وقامت عتفتيش عدد من المنازل عافست انة عالكك العوليسية.
وقالت " ركة الملاومة الش عية  -انتفاضة" في اللرية في عيان ليا تملت "قدس عرس"نسخة عنو قوات
فجر قرية النعي صالح ع دد كعير من جنود اف تكل ورلياتو،
اف تكل اقت مت في والي الساعة الثانية ًا
وقامت عتفتيش م ظم منازل اللرية .وأشارت يلى أن مكت الدىم ىذه تيدو يلى "التنكيد عمى المواطنين
وازعاجيم ،يا قامت عتفتيش المنازل عالكك العوليسية عشكل و شي واستفزازي وتسجيل لعيانات
دون اعتلافت".
المواطنين ومن ثم تصويرىم في وقامت عتطويق اللرية ل ده ساعات قعل أن تنس
قدس برس1081/7/87 ،
 38قيادي في "العمل اإلسالمي" في األردن :زيارة القدس تحت االحتالل تطبيع مرفوض
عمان :انتلد الليادي في جعية ال مل السكمي في األردن الدكتور اس ق الفر ان ،في تصري ات خاصة ل ح
ّ
"قححدس عححرس" ،تص حري ات المستشححار اللضححا ي لم كومححة الس ح ار يمية ييححودا فاينشححتاين ،التححي ادعححى فييححا أن
المسجد األقصى وما ولو ىحو "جحزء ف يتجح أز محن أ ارضحي يسح ار يل ،وأن اللحانون السح ار يمي ينطعحق عميحو ،ف
سحيما قححانون اآلثححار وقححانون التنظححيم والعنححاء" ،ودعححا ال ححر والمسححممين والمنظمححات الدوليححة ذات الصححمة "لمححدفاع
عن لوق النسان وال دالحة الدوليحة ،يلحى ال محل عمحى منحع يسح ار يل محن تيويحد اللحدس وتغييحر م حالم األقصحى
السكمية".
وأكد الفر ان أن اللضية الفمسطينية تمثل جوىر الص ارع في المنطلة ،وانتلد الفر ان عشد تكرار قيحادات فحي
السحمطة الفمسحطينية دعحو ال ممحاء وأعنحاء األمحة ال رعيحة والسحكمية لزيحار اللحدس وىحي ت حت اف حتكل ،وقححال:
"عالنسعة لزيار عمماء األمة وأعنا يا لملحدس ت حت اف حتكل التحي تحدعو ليحا السحمطة الفمسحطينية ،فلحد أفتحى فيحو
ر يس افت اد ال المي ل مماء المسممين الشيخ يوسو اللرضاوي وىي ة عمماء المسممين ،وقد رموا ذلك".
وكالة قدس برس1081/7/87 ،
 39جماعة الكالوتي تدعو ألطول اعتصام بتاريخ األردن رفضا لمسفارة الصهيونية
دع ححت جماع ححة الك ححالوتي الت ححي ت م ححل شح ح ار ن ححو أردن خ ححال م ححن الس ححفار الص ححييونية المح حواطنين افردني ححين
المشحاركة فححي اطحول اعتصححام عتحاريخ األردن رفضحاً لوجححود سحفار دولححة اف حتكل فححي ال اصحمة عمححان .وينححوي
ال راك تنظيم افعتصحام كحل يحوم خمحيس عحدء عالسحاعة السادسحة والنصحو وانتيحاء عالسحاعة السحاع ة والنصحو
أمام سفار ال دو الصييوني الكا ن في منطلة الراعية.
السبيل ،عمان1081/7/88 ،
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 40إحسان أوغمو يحذر من المساس بالمسجد األقصى المبارك
عمان :أكد األمين ال ام لمنظمة الت اون السكمي ،أكمل الدين ي سان أوغمو ،أن األمة السكمية لن تلعل
المساس عالمسجد األقصى المعارك ،مسرس الرسول عميو السكم وقعمة المسممين األولى ،وأن افعتداء عميو
يمثل اعتداء عمى وا د من أقدس ملدسات المسممين .وأدان أوغمو ،في تصري ات ص فية لو يوم الثكثاء
 ،7|87ادعاءات كومة اف تكل عين المسجد األقصى ىو جزء من أراضي "يس ار يل" وينطعق عميو قانون
اآلثار والتنظيم الس ار يمي ،ودعا مجموعة سفراء الدول السكمية لدس اليونسكو يلى الت رك عشكل عاجل
والليام عكل ما يمكن لوقو اعتداءات "يس ار يل" عمى األماكن الدينية والتراثية في مدينة اللدس الم تمة.
و ذر أوغمو من رثار ىذه افدعاءات عاعتعارىا تميّد لمزيد من افعتداءات عمى األقصى المعارك ،وقال
أيضاً ين الوجود الس ار يمي عرمتو في المسجد األقصى المعارك ومدينة اللدس ىو وجود عاطل وغير شرعي
ويج أن ينتيي انسجاماً مع اللانون الدولي.
المركز الفمسطيني لإلعالم1081/7/87 ،
 48الجامعة العربية تدعو إلى تشكيل لجنة دولية لمتحقيق في وفاة عرفات
اللاىر  -م مد الشاذلي :دعا مجمس جام ة الدول ال رعية يلى تشكيل لجنة دولية لمت ليق في اغتيال
الر يس الفمسطيني ال ار ل ياسر عرفات .كما قرر مطالعة كل الدول واألطراو ،وفي ملدمتيا فرنسا ،عتلديم
كافة الم مومات التي لدييا عشين مكعسات اغتيال عرفات ،داعياً السمطة الفمسطينية يلى توفير كل
الم مومات التي توصمت يلييا لجنة الت ليق الفمسطينية في مكعسات وفا الزعيم الفمسطيني.
وكان مجمس الجام ة علد اجتماعاً طار اً أمس عمى مستوس المندوعين ،عر اسة الكويت عناء عمى طم
تونس ،ودان المجمس "الجية التي تلو وراء عممية اغتيال" عرفات ،مطالعاً الدول ال رعية عح"المساىمة في
توفير الدعم والمكانات والتسييكت الكزمة لمجنة الت ليق الدولية وتسييل ميمتيا".
الحياة ،لندن1081/7/88 ،
 41مقترح بتضمين الدستور المصري نصاً يعترف بالقدس عاصمة لدولة فمسطين
اللاىر  :دعا ممثمو األزىر في الجم ية يلى ضرور أن يتضمن الدستور المرتل نصاً يتضمن "التزام الدولة
ع دم افعتراو عيي ت ديل عمى اللدس الم تمة ك اصمة لدولة فمسطين ،يمس أو يمثر في السياد الكاممة
لفمسطين عمى كل أراضييا".
الخميج ،الشارقة1081/7/88 ،
 43سفير "إسرائيل" يشارك في احتفال سفارة مصر بهولندا بذكرى ثورة  13يوليو
فىاي -جمال جرجس الم از م :أقام م مود سامي ،السفير المصري في فىاي عاصمة ىولندا ،فك
عمناسعة مرور  50عاما عمى ذكرس الثور  13يوليو  ،8461و ضر اف تفال السفير الس ار يمي اييم
ديفون .وشيد اف تفال ضور  10سفي اًر عرعياً.
اليوم السابع ،القاهرة1081/7/88 ،
 44حركة النهضة التونسية تقر في مؤتمرها التاسع مبدأ تجريم التطبيع مع "إسرائيل"
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تونس  -الوكافت :شدد العيان الختامي لمممتمر التاسع ل ركة النيضة السكمية التونسية الذي صدر في
ساعة متيخر من ليل الثنين  -الثكثاء،عمى ضرور "ت ريم التطعيع مع الكيان الصييوني" .واعتعر العيان
أن اللضية الفمسطينية "تعلى قضية مركزية لألمة".
القدس العربي ،لندن1081/7/88 ،
 45مؤسسة التمويل الدولية تدعم شركة اتصاالت خميجية بـ 815مميون دوالر في فمسطين
الرياض :قالت ممسسة التمويل الدولية عضو مجموعة العنك الدولي ،ينيا ساعدت في توفير تمويل عليمة
 816مميون دوفر لشركة الوطنية موعايل عفمسطين لممساعد في توسيع نطاق خدمات الياتو الجوال
وتخفيض أس ارىا في الضفة الغرعية وقطاع غز .
وقال وليد المرشد ر يس ممسسة «التمويل الدولية» في الس ودية والمسمول األول عمنطلة الشرق األوسط
وشمال أفريليا ين الدعم يتكون من  50مميون دوفر ممولة من ممسسة التمويل الدولية ،و 56مميون دوفر
في صور قرض مشترك من عد جيات أخرس.
وأكد المرشد أن ممسسة التمويل الدولية تتمتع عتاريخ طويل في دعم شركة الوطنية موعايل ،يا قدمت في
 1004قرضا عليمة  30مميون دوفر لمشركة لمساعدتيا في دخول السوق الفمسطينية .واستثمرت ممسسة
التمويل الدولية في عام  1088معمر  3مكيين دوفر لدعم الطري المعد ي ال ام لمشركة في العورصة
الفمسطينية وىي الخطو التي كممت عالنجاي.
الشرق األوسط ،لندن1081/7/88 ،
 46دراسة إسرائيمية :منظومة العالقات مع مصر سيكون لها التأثير عمى الموقف المصري من إيران
يمي ،التاعع لجام ة تل
الناصر  -زىير أندراوس :رأت دراسة صادر عن م يد أع اا األمن
اللومي الس ار ّ
ّ
عيي ص
أن تشيد
ال من األ والْ ،
أعي ّ ،
أن فوز ركة الخوان المسممين في الر اسة عمصر ،ف ي ني ّ
أن ت يش طيران واللاىر في شير عسل
ال كقات عين اللاىر وطيران ت ً
سنا ،م تعرً ّأنو من غير الممكن ْ
في ال كقات عينيما.
عين
التكتيكية م نية تل أعي
يمية مزدوجة :فمن النا ية
ّ
ين المصم ة الس ار ّ
ّ
وخمصت الدراسة يلى اللول ّ
فإنو
اتيجية ّ
أما من النا ية الستر ّ
ت مل مصر أكثر عمى منع تيري األسم ة يلى قطاع غز ععر سيناءّ ،
أن الدولة ال عرّية م نية جداً عانضمام مصر يلى اللط الم ادي ليران،
عطعي ة ال ال ،نوىت الدراسة ،يلى ّ
ي من ييران،
أن منظومة ال كقات الس ار ّ
وّ
يمية المصرّية الجديد سيكون ليا التيثير عمى الموقو المصر ّ
عمى د قول الدراسة.
القدس العربي ،لندن1081/7/88 ،
 47إدخال  400ألف لتر سوالر قطري لغزة
لد. .أ.س :قال المواء جاعر ال رعي سكرتير عام م افظة شمال سيناء ومدير اليكل األ مر في شمال
سيناء المصرية" :تم ععور  1شا نات م ممة عن و  200ألو لتر سوفر من المن ة واليدية الملدمة من
دولة قطر يلى غز وىي المن ة التي تم يدخال ن و ثكثة مكيين لتر تلريعاً م ممين في  74شا نة تم
ععورىا يلى غز ".
التاريخ :األربعاء 1081/7/88

العدد1566 :

ص 18

الخميج ،الشارقة1081/7/88 ،
 48يديعوت أحرونوت :أوباما يعترف بفشمه في دفع السالم في الشرق األوسط
ريم ععد ال ميد :نلمت جريد يدي وت أ رونوت التصري ات التي أدلى عو الر يس األمريكي عاراك أوعاما في
ملاعمة تمفزيونية ،فى ملاعمتو مع قنا  ABC7والتي قال فييا ،ينو ي تلد أنو فشل في الضغط من أجل
الوصول يلى ل لصراع الشرق األوسط عين الس ار يميين والفمسطينيين .وأضاو في ملاعمتو مع اللنا ينو
ي تلد أنو فشل في ت زيز جيود السكم ال رعية والس ار يمية.
وعندما س ل أوعاما عما يذا كان ي تلد أنو فشل في أي شيء ،ليس عسع الكونجرس ولكن ألن األمر
يتوقو عميو ،أجا قا ك :لم أستطع أن أدفع عممية السكم في الشرق األوسط يلى األمام عالطريلة التي
أردتيا .وتاعع قا ك :كان ىذا األمر م ل تركيز من جانعنا منذ وقت معكر ،لكن ليلة األمر أن كك
الطرفين الم نيين يج أن يريدا ىذا أيضا.
اليوم السابع ،القاهرة1081/7/86 ،
 49كمينتون لنتنياهو :عميك أن تقدم شيئا لعباس فقوة حماس تزداد والسمطة تتراجع
نشرت الشرق األوسط ،لندن 1081/7/88 ،نلكً عن مراسميا في تل أعي  ،نظير مجمي ،أن وزير
الخارجية األميركية ،ىيكري كمينتون ،طالعت ر يس الوزراء الس ار يمي ،عنيامين نتنياىو ،عين يتجاو مع
الطمعين الفمسطينيين الم روفين ،عإطكق سراي األسرس الفمسطينيين الم تلمين في السجون الس ار يمية في
الفتر ما قعل توقيع اتفاقات أوسمو سنة  ،8443والموافلة عمى يدخال ال تاد ال سكري الذي تعرعت عو روسيا
للوات الشرطة وأجيز األمن الفمسطينية.
وقالت وسا ل العكم الس ار يمية عين الوزير األميركية دخمت في نلاش اد مع نتنياىو عندما طم منيا
أن تعذل جيدا لمنع السمطة الفمسطينية من طري قضية افعتراو عالدولة عمى جدول أعمال الجم ية ال امة
لألمم المت د  .وقالت ين كمينتون ردت متسا مة "وماذا ستلدم أنت في ىذه ال الة؟" ..وأضافت "يذا كنت
تريد منع افعتراو ..ف ميك أن تلنع ال الم عينك ف مت شي ا يشجع الفمسطينيين عمى التراجع عن مشروعيم".
وأضافت كمينتون ،سعما نشرت جريد م اريو أمس ،أن الجمود في المفاوضات خطير لمغاية ،وأنو عمى
يسر يل" أن تطري معادر واق ية فست ناو المفاوضات ،في أقر وقت ممكن .وقالت "األوضاع في الضفة
" ا
الغرعية سي ة .وألول مر منذ خمس سنوات يك ظ أن قو ركة ماس عدأت ترتفع ،وأن قو السمطة عدأت
تنخفض .واألمر ي تاج يلى عكج سريع" .وأوض ت أنيا تطم "رزمة من العوادر الس ار يمية ال سنة التي
تلنع أعو مازن لم مود ععاسس عين ي ود يلى طاولة المفاوضات".
وأوض ت كمينتون أن واشنطن ترس أن الر يس م مود ععاس ،ور يس وز ار و ،سكم فياض ،ىما شريكان
ليليان لمسكم مع "يس ار يل" .وف يوجد أفضل منيما في ىذه الشراكة في سعيل التلدم في الم ادثات من
أجل ت ليق تسوية شاممة .لكنيا انتلدت توجييما لم صول عمى اعتراو دولي قا مة ين ىذا المشروع ي تعر
أ ادي الجان وف يساعد عمى التلدم في ال ممية السممية.
وأضافت الخميج ،الشارقة 1081/7/88 ،نلكً عن لا.و. .س ،أن كمينتون جددت تمسكيا عتسوية تفضي
يلى يقامة دولة فمسطينية عجان "يس ار يل" كح"دولة ييودية" .وقالت لمص افيين في ممتمر علد في وقت
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متيخر ليل افثنين  -الثكثاء في اللدس الم تمة ،ينو في النياية ت تمد ال ود يلى م ادثات السكم عمى
"ال مل الجاد" من الطرفين.
 50موقع روتر اإلخباري اإلسرائيمي :نجاة كمينتون من محاولة اغتيال في القدس
الوكافت :كشو موقع روتر الخعاري الس ار يمي أن وزير الخارجية األميركية ىيكري كمينتون ت رضت
خكل زيارتيا لملدس أول من أمس لم اولة اغتيال .وقال ينو "في تمام الساعة الثانية ليكً وصمت م مومات
لملر الشرطة عن يطكق نار ن و قافمة السيارات التي تلل كمينتون" .وأضاو أن "سيار عيضاء المون
اقترعت من ي دس سيارات اللافمة التي تلل كمينتون وعمى ما يعدو أطملت النيران عمى الموك قعل أن تموذ
عالفرار ،ولم يص أ د عيذس" .وأعمنت شرطة اف تكل افستنفار ،ولكنيا لم تمكد ال ادا ممكد أنيا تجري
عمميات تمشيط واس ة في المكان.
البيان ،دبي1081/7/88 ،
 58وول ستريت جورنال :الواليات المتحدة تنصب محطة رادار لمدفاع الصاروخي في قطر
ليو.عي.أي.س :نلمت جريد وول ستريت جورنال األميركية يوم الثكثاء  ،7/87عن مسمولين أميركيين أن
الوفيات المت د تنص م طة رادار لمدفاع الصاروخي في موقع سري في قطر ،وتنظم أكعر مناورات
عسكرية عمى الطكق لزالة األلغام في منطلة الخميج ،وأشار المسمولون يلى أن م طة الرادار ستكمل
ال مود الفلري لنظام ييدو ل ماية مصالح واشنطن و مفا يا مثل "يس ار يل" والدول األوروعية ضد الصواريخ
اليرانية.
وقال المسمولون ين التدريعات ستجري عين  85يلى  17أيمول /سعتمعر الملعل في الخميج ومواقع أخرس في
المنطلة ،وستشارك فييا  10دولة.

وكالة سما اإلخبارية1081/7/87 ،

 51الرئيس اإليطالي :الظروف مؤاتية لفتح ممر لمسالم في الشرق األوسط
ليو.عي.ري.س :رأس الر يس اليطالي جورجو ناعوليتانو أن الظروو مماتية لفتح ممر لمسكم في الشرق
األوسط .وقال ناعوليتانو في ختام للا و في ملر الر اسة افيطالية عالر يس الفمسطيني م مود ععاس" :ن ن
ن مم أن الطريق ف تزال ص عة جداً وشاقة ،لكننا نرس أن الظروو مماتية لفتح ممر لمسكم" .وذ ّكر أن "روما
تتاعع عاىتمام كعير جيود أعو مازن لععاسس من أجل و د الش الفمسطيني وت ليق سكم دا م في الشرق
األوسط ،وكذلك لمتغم عمى الصراع الذي أصعح تاريخياً عين يس ار يل والممثمين عن فمسطين" .وأشار يلى
أنو تملى "ععالر السرور" زيار ععاس ،ممكداً "افىتمام والت اطو الكعيرين مع جيوده".
الخميج ،الشارقة1081/7/88 ،
 53فرنسا تدين إعدام ثالثة فمسطينيين في غزة
عاريس – لأ.و. .س :نددت فرنسا عإعدام ثكثة فمسطينيين ع د أن أدانتيم ال كومة في قطاع غز عاللتل
ال مد .وأعمن المت دا عاسم وزار الخارجية الفرنسية عرنار فاليرو أن "ىذه العدامات الجديد ترفع يلى 82
عدد السجناء الذين اعدموا في غز منذ زيران /يونيو  1007في انتياك فختصاصات السمطة الفمسطينية".
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وأضاو المت دا أن "فرنسا تكرر م ارضتيا الشديد والثاعتة لمجوء يلى علوعة العدام .وتدعو يلى ت ميق
تنفيذ أ كام العدام في غز".
الحياة ،لندن1081/7/88 ،
 54بريطانيا :المطالبة بعدم التعاقد مع شركة  G4Sلحماية األولمبياد بسبب عالقتها مع "إسرائيل"
لندن :مع اقت ار افتتاي األل ا األولمعية في ال اصمة العريطانية لندن وسيطر الياجس األمني عمى ىذه
األل ا عات اسم شركة  G4Sيتصدر عناوين وسا ل العكم المر ية والملروء  ،والسع عالطعع كما تلول
المنظمة ال رعية ل لوق النسان ،ليس ألن علودىا مخالفة لملانون الدولي في كل من أفغانستان ،ال راق
واألراضي الفمسطينية الم تمة ينما ل دم قدر الشركة عمى الوفاء عالتزاماتيا الت اقدية عتوفير ال دد الكزم من
ال راس لتوفير األمن خكل فتر األل ا .
وذكرت المنظمة في تلرير ليا يوم الثكثاء  ،7|87أرسمت نسخة منو لوكالة قدس عرس ،أنو عات من الم موم
لمسمطات العريطانية عكافة مستوياتيا التنفيذية والتشري ية أن ىذه الشركة تت اقد مع السمطات األمنية
الس ار يمية لتوفير راس وم دات أمنية في نلاط التفتيش ،يا يتم يذفل الفمسطينيين يومياً والمستوطنات
والسجون الس ار يمية التي ي تجز فييا الفمسطينيون في ظل ظروو تخالو الم ايير الدولية ،ومع ذلك تصر
ىذه السمطات عمى الت اقد مع ىذه الشركة لتوفير األمن في مختمو المجافت منيا األل ا األولمعية
وممتمر ز الم افظين واألعمال الشرطية والمطارات وغيرىا من المرافق ال ساسة".
قدس برس1081/7/87 ،

 55تقرير :قراءات إسرائيمية لتطورات الموقف في مصر وقمق من تدهور األمن في سيناء
وجيت لجنة الشمون ال امة األمريكية الصييونية لييعاكس نداء ت دثت فيو عن المخاوو ممحا زعمتحو انتخحا
ر ححيس يسححكمي فححي مصححر ،زاعمححة أن اليجمححات ضححد الييححود ف تلتصححر فلححط عمححى اللادمححة مححن قطححاع غححز
الخاضع لسيطر ماس ،ولكن أيضاً من ص راء سيناء.
ودعححت الوفيححات المت ححد لم مححل عححن كثح مححع "يسح ار يل" لممسححاعد فححي توسححيع قححدراتيا لمححدفاع عنيححا ضححد ىححذه
التيدي ححدات المصح حرية المت ازي ححد  ،والطمح ح م ححن الم ححان ين مس ححاعد "ييع ححاك" لمض ححغط عم ححى الك ححونغرس فس ححتمرار
المسححاعدات الدفاعيححة .و ثححت المنظمححة يدار الححر يس األمريكححي "عححاراك أوعامححا" عمححى توصححيل رسححالة واض ح ة
لمر يس المصري الجديد ،مفادىا أن األعمحال ولحيس الكممحات سحتكون م يحار ال كحم عميحو ،خاصحة فيمحا يت محق
عال فاظ عمى السكم مع "يس ار يل" ،ووقو ال مميات المسم ة في شعو جزير سيناء.
خطر سيناء:
من جيتيا ،قالت م افل أمنية صييونية أنو منذ اندفع شحرار الثحور المصحرية قعحل عحام ونصحو ال حام ،وىحي
ت كحو عمحى يعحاد تلحويم الموقحو ،ود ارسحة كحل اف تمحافت ،عمحا فحي ذلحك انتلحال مصحر محن خانحة "األصحدقاء
يلى األعداء".وأضافت :وصل الصياينة يلحى قناعحة ارسحخة مفادىحا عحان فتحر شحير ال سحل الطويحل محع األمحان
وافستلرار عسع ال كقات الت الفية غير المعاشر مع نظام معارك انتيت ،يحا كانحت مصحر منحذ  20عامحا
ارسا أمينا لم دود ،وتمنع أي ىجمات ععرىا ،لكن الوضحع اختمحو اآلن كميحا .وأشحارت يلحى أن سحيناء عاتحت
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تلمق "يس ار يل" وأمنيا أكثر من جنو لعنان ،ليس فن مسحا تيا أكثحر محن  5أضح او لعنحان كمحو ،عحل لوجحود
تنظيمححات يسححكمية متشححدد عمححى أرضححيا شححنت ىجمححات عديححد عمححى مينححاء ايححكت ودوريححات عسححكرية ،كمححا
فجرت أناعي الغاز المصري.
من جيتيا ،ت دثت أوساط عسكرية صييونية يلى أنو رغم امحتكك التفحوق ال سحكري ،والجحوي منحو عمحى وجحو
الخصوص عسع ما صمت عميو من طا رات أمريكية ديثة محن نحوع "او86و85و "36المتطحور جحدا ،وف
يممكي ححا س ححوس الج ححيش األمريك ححي ،لكني ححا ل ححن تس ححتطيع مواجي ححة ححرو اس ححتنزاو تش ححنيا جماع ححات متش ححدد .
وأوض ت أن ص راء سيناء ت ولت يلى غاعة سحكي عف حل عمميحات تيريح أسحم ة متطحور محن ليعيحا ،وعاتحت
عممية السيطر عمييحا مت حذر عسحع الليحود التحي فرضحتيا اتفاقحات "كامح ديفيحد" عمحى جحم التواجحد ال سحكري
المصري فييا .وأوض ت عينو ورعمحا قحد تعحادر تحل أعيح عنفسحيا عالطمح محن اللحاىر ت حديل افتفاقحات ،وزيحاد
الل حوات المص حرية فححي سححيناء عمححى أمححل السححيطر عمححى األوضححاع ،وانيححاء وجححود التنظيمححات السححكمية عمححى
أرضيا.
مفترق طرق:
في سياق متصل ،زعمت وزير الخارجية الصييونية الساعلة "تسيعى ليفنى" أن التغيير في مصر ،سحواء كحان
رعي ححا عرعيححا أو شححتاء يسححكميا ،فححإن األمححر ي تمححد عشححكل كعيححر عمححى الححر يس م مححد مرسححى ،وكيفيححة ت امححل
المجتمع الحدولي م حو ،م تعحر أن الحدعوتين المتحين تحم يرسحاليما لملحاىر ،ل ضحور محمتمر ركحة عحدم افن يحاز
في طيران الشير الملعل ،ولملاء الر يس "عاراك أوعاما" تجسدان مفترق الطرق الذي تواجيو مصر .وأضافت:
عندما نزل المصريون يلى ميدان الت رير ،انلسمت "يس ار يل" يلى قسمين:
جان وقو مع من أروا ال رية والديملراطية تسود في الشارع ال رعي،
•
جان رخر يتجسد في ىمفء الذين ينظرون ع ين الريعة ،ورعما السحخرية ،ويحرون أن النتيجحة التحي ف
•
مفر منيا ىي ص ود السكميين المتشددين.
وع د مرور عام ،فإن اللصة لم تنتحو ع حد ،فمحع انتخحا مرسحى ،فإنيحا واثلحة محن اللحول ين كحك محن المتفحا مين
والمتشا مين لم يكونوا عمى صوا  ،ص يح ينو مرشح ركة يسحكمية م ارضحة تتعنحى قيمحا قديمحة ومناىضحة
لميعرالية ،يف أن السياسة المصحرية شحديد الت ليحد لمصحياينة ،لدرجحة ف يمكحن م يحا وصحو النظحام الجديحد فحي
العكد عينو يسكمي.
وتسححتطرد قا مححة :ىححذا ف ي نححى أن "يس ح ار يل" يمكححن أن تعلححى ارضححية أمححام أي اضححطراعات فححي جارتيححا الميمححة،
فتححدىور األمححن والنظححام فححي سححيناء ،مع ححا قمححق كعيححر لمغايححة ،ألن الجماعححات الجياديححة المتطرفححة ف تلححوم فلححط
عححاليجوم عمححى "يسح ار يل" منيححا ،لكنيححا تححدفع مصححر لمواجيححة معاشححر م يححا ،ونتححا ج افنتخاعححات المصحرية تلححوس
شححوكة ال ناصححر األكثححر تطرفححا فححي المنطلححة ،مشححير يلححى أن دفححع الجماعححات السححكمية لتخفيححو ححد مواقفيححا
ي تمد يلى د كعير عمى المطال التي ُيراد منيم تمعيتيا من قعل المجتمع الدولي ملاعل دعم عمدانيم.
وختمححت "ليفنححى" قوليححا :رغححم أن "يس ح ار يل" ليسححت طرفححا فححي األ ححداا التححي تيححز مصححر ،يف أنححو عإمكانيححا أن
تسححاعد فححي تشححكيل مسححتلعل المنطلححة ،عغححض النظححر عححن افختيححارات التححي تلححوم عيححا الشح و ال رعيححة لنفسححيا،
تى ولو ذا شتاء يسكمي في رعيع واعد.
موقع قضايا مركزية
الترجمات العبرية  ،1588مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية1081/7/86 ،
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 56استبدال الرئيس "أبو مازن"

ىاني المصري
منححذ وقححو المفاوضححات المعاشححر ،وع ححد وضححع اشححتراطات أو متطمعححات فسححت نافيا وفححق الت عيححر الححذي تفضححمو
يانححا أخ حرس ،عضححرور
حمنية أ ً
حطينيةم يححتم التمححويح أميركايححا واس ح ار يمياا ،ص ح ار ة أ ً
يانححا وعصححور ضح ّ
الليححاد الفمسح ّ
تغيير قياد م مود ععاس وايجاد قياد جديد قادر عمى صنع السحكم ،أي قاعمحة فسحت ناو المفاوضحات دون
شروط ،أي وفلًا لمشروط الس ار يمية.
وما يدفع يلى ضرور ترويض أو استعدال الر يس "أعو مازن" أن استمرار الجمود في ال مميحة السياسحية يمكحن
خصوصححا فححي ظححل المتغي حرات والثححورات التححي
أن يححمدي يلححى تححدىور الموقححو ،وعححروز خيححارات وعححدا ل أخححرس،
ً
تشيدىا المنطلة.
حمية ،يف أن ححديا الححر يس األميركححي عححين
واذا كانححت الوفيححات المت ححد ف ت عححر عححن ىححذا المطم ح عصححور رسح ّ
"أعو مازن" غير م ني عالسكم أثناء للا و عزعمحاء ييحود ،ومطالعحة ىحيكري كمينتحون الفمسحطينيين عحالتخمي عحن
ال ن ححو واختي ححار الس ححكم ،وتيدي ححدىا األخي ححر لح حح"أعو م ححازن" أثن ححاء للا يم ححا األخي ححر ف ححي ع ححاريس ع ححين المس ححاعدات
طمعححا لم صحول عمححى
األميركيحة لمسحمطة سححتتوقو ،ومكتح المنظمحة فححي واشحنطن سححيغمق يذا قحدم الفمسحطينيون ً
ال ضوية المراقعةم يشجع أعضاء نافذين في الكونغرس لمت عيحر عنحو عشحكل معاشحر ،عال حديا عحن أن ععحاس
ف يختمحو عححن سحمفو ياسححر عرفححات ،أو عحن طريححق يثحار زوع ححة ححول فسحاد الححر يس وأعنا حو ،أو ت طيمححو ل مححل
ر يس كومتو ،في تمويح معطّن عين فياض ىو العديل الم تمل ل عاس.
ديدا في عام  ،1001دعحا الحر يس األميركحي السحاعق جحورج عحوش افعحن فحي خطحا
في الماضي اللري  ،وت ً
عمنححي يلححى تغييححر قيححاد ياسححر عرفححات وايجححاد قيححاد فمسححطينية جديححد ومختمفححة ت ححار الرىححا  ،ومنححذ ذلححك
عممي ححة تغيي ححر قي ححاد ياس ححر عرف ححات م ححن خ ححكل اس ححتمرار ص ححاره ف ححي ملح حره الر اس ححي ،ون ححزع
الخط ححا ع ححدأت ّ
الصك يات منو وت ويميا يلى ر يس الوزراء ع د است داا ىذا المنص في النظام السياسي الفمسطيني.
عمميححة تجريححد ياسححر عرفححات مححن صححك ياتو تححم اغتيالححو عالسححم عتححدعير يس ح ار يمي ،عححدليل ق حرار
وعنححدما فشححمت ّ
اللييححة
يمية فححي  87أيمححول  1002عإ ازلححة ياسححر عرفححات ،و ححديا شححارون لعححوش عححين ال نايححة
ّ
ال كومححة الس ح ار ّ
حوءا أخض َحر أميركايحا
ع اجة يلى مساعد لمتخمص محن عرفحات ،وعحدم ت ليح عحوش عمحى ذلحك ،فيمحا اعتعحر ض ً
لمتخمص من عرفات.
ين عمميححة تححرويض أو اسححتعدال الححر يس "أعححو مححازن" تلححو أماميححا علعححات عديححد  ،يمكححن عححرض أعرزىححا عمححى
الن و اآلتي:
أوًف .ف يمكححن اتيححام م مححود ععححاس عينححو "يرىححاعي" ،أي يححدعم الملاومححة المسححم ة ،وف يريححد السححكمم ألنححو عنححى
عرنامج ححو السياس ححي عم ححى أس ححاس رف ححض ال ن ححو والملاوم ححة المس ححم ة ،واعتع ححر أن افنتفاض ححة المس ححم ة دم ححرت
حطينية ف ححي خارط ححة
يس ححا ،وطع ححق افلت ازم ححات الفمس ح ّ
الفمس ححطينيين ،والت ححزم عوقفي ححا ،ومن ححع تج ححددىا طالم ححا عل ححي ر ً
الطريق ،عما فييا التنسيق األمني من جان وا د.
كمححا أعححدس "مرونححة شححديد " فححي المفاوضححات فححي مححمتمر أنححاعوليس ،وفححي فتححر كومححة أولمححرت – ليفنححي .ووافححق
حافية ،والتلححى محع شححم ون عيححرس
يعيححة ثحم افستكشح ّ
تحى فححي فتححر وقحو المفاوضححات عمححى علحد المفاوضححات التلر ّ
يمية ،ووافححق عمححى علححد جمسححات ف صححر ليححا عححين صححا عريلححات واسح اق مولخححو
وغيحره مححن الليححاد السح ار ّ
مع وا نتنياىو.
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ثانيا .ين الموقو الذي يتخذه الر يس عرفض است ناو المفاوضات دون وقو افستيطان والمتطمعات األخحرس
ً
قويححة ومت ازيححد عححين يلححود ىححذا
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ّ ّ
ّ
اتيجية أوسمو التي لم تمد يلى د ر اف تكل واقامة
اتيجية فم
سطينية جديد  ،وعديمة عن يستر ّ
ّ
الموقو يلى يستر ّ
حادف ،عححل قححادت يلححى ت ميححق اف ححتكل ،وتوسححيع افسححتيطان،
الدولححة ،فضح ًحك عححن ححل قضح ّحية الكج ححين ح ًحك عح ً
وأسرلة وتيويد اللدس ،وتلطيع األوصال ،والجدار ،وال صار ،وافنلسام.
قوية ت ارض سياسة الر يس من عمى يمينو ،مثمما
أي ف توجد أطراو
فمسطينية ممثر  ،أي ليا قاعد ش ّعية ّ
ّ
فمسطينية موىومة أو مضمِّمة أو مضمَّمة علعة
كان األمر في أواخر عيد ياسر عرفات ،يا اعتعرتو أوساط
ّ
في طريق السكم.
عثيحة محر أخحرس ،ودعحم موقحو ععحاس ،أن يسح ار يل محا
وما ي حزز موقحو الحرفض لعحاد ينتحاج المفاوضحات ال ّ
قعل وما ع د ياسر عرفات أثعتت لملاصي والداني أنيا ف تريد السكم ،وأنيا من عطل كل الجيود والمعادرات
الراميححة يلححى ت ليلححو ،وأنيححا م اديححة ألي مجيححود ومعححادرات جديححد  ،لدرجححة أننححا نك ححظ فمسححطينياا انتشححار ي عححاط
الفمسطينية ،تى وفق خطحوط التنحازل
يمكانية التوصل يلى ل ي لق ال د األدنى من المطال
جماعي من
ّ
ّ
عاما عمى المفاوضات.
التي وصل يلييا المفاوض الفمسطيني ع د أكثر من عشرين ً
ثالثًا .ين العديل الذي تمثمو " ماس" ،عالرغم من كل افعتدال الذي قامت عو ،والذي يج ميا تعدو في منافسة
ضححارية مححع "فححتح" لححيس عمححى العرنححامج وانمححا عمححى الليححاد والتمثيححل والسححمطة وعمححى افعتمححاد مححن يدار العيححت
األعححيضم ف يحزال غيححر ملعححول مححن الوفيححات المت ححد األميركيححة واسح ار يل ،ألن " مححاس" مطالعححة علعححول شححروط
فضك عن قعوليا كعديل.
الرعاعية تى يتم اعتمادىا كشريك في اللياد الفمسطينية،
ً
حطينية ،سحواء عالنسحعة لممنظمحة
ارع ًا .يتمتع الر يس أعو مازن علو وصك يات وسيطر عمحى الممسسحات الفمس ّ
أو لمسحمطة أو لحح"فتح" لحم يتمتححع عيحا سحمفو الكححاريزمي الحزعيم التحاريخي لمشح الفمسحطيني ،ويسحتطيع المخححتص
داخمية تذكر ،وىذا يلويو ويص ّ ترويضو أو
عالوضع الفمسطيني مك ظة أن ععاس ف يواجو أي م ارضة
ّ
استعدالو.
أساسا ،اقترعحت محن عرنحامج المنظمحة ،كمحا ظيحر محن
تى الم ارضة من خارج المنظمة التي تمثميا " ماس"
ً
التنفيذيححة فححي وثيلححة الوفححاق الححوطني ،واتفححاق مكححة ،وعرنححامج
خححكل تفححويض "أعححو مححازن" عصححفتو ر ححيس المجنححة
ّ
الوطنيحة التححي شحكمت عمحى أساسححو عالتفحاوض عاسحم الشح الفمسححطيني ،وتجديحد ىحذا التفححويض
كومحة الو حد
ّ
ف ححي الخط ححا ال ححذي ألل ححاه خال ححد مشح ح ل ر ححيس المكتح ح السياس ححي لح حح" ماس" ع ححد توقي ححع اتف ححاق الل ححاىر ححول
المصال ة في الراعع من أيار من ال ام الماضي.
خامسححا .ين افسححتمرار فححي اعتمححاد المفاوضححات والمراىنححة عمححى اسححت نافيا الححذي أدس يلححى عححدم مضححي الححر يس
ً
ن حو تجسححيد الخيححارات األخححرس التححي طالمحا ت ححدا عنيححا وىححدد ولححوي عيحا خححكل السححنوات الماضححية ،مثححل :ححل
السمطة ،أو افستلالة ،أو وقو التنسيق األمني واتفاقية عاريس افقتصادية ،قعل يعكن التخمي عنيا ،وكحذلك
عححدم تجسححيد كامححل لخيححارات أخححرس أعمححن عححن تعنييححا ،مثححل :التوجححو يلححى األمححم المت ححد  ،وانجححاز المصححال ة
الوطنيححة ،وتطعيححق الملاومححة الش ح ّعية ،التححي يححتم الت امححل م يححا عالسححير خطححو يلححى األمححام والرجححوع اثنتححين يلححى
ّ
الوراءم يساعد عمى عدم عمور موقو نيا ي أميركي – يسح ار يمي محن الحر يس وضحرور اسحتعدالو ،ألن الموقحو
كعير مما يريدون.
ال الي ي طي ل كام واشنطن وتل أعي جزًءا ًا
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حوية
أفكار تدور في كواليس اللياد
سر أن ىناك ًا
ليس ًا
الفمسطينية عن تيجيل تلديم طم ال صول عمى ال ض ّ
ّ
حنوية لحألم المت حد
اسية
األميركية ،ع يا ُي ّ
لدم الطمح فحي نيايحة الحدور الس ّ
ّ
المراقعة يلى ما ع د افنتخاعات الر ّ
عدف من تلديمو في عدايتيا في شير أيمول.
في نياية تشرين الثاني الملعل أو ع د ذلك ً
ص
دادات
مميحا قعحل القحدام عمحى خيحارات أخحرس ،ألن ذلحك يتطمح اسحت
محن الطعي حي أن تفكحر الليحاد الفمس ّ
حطينية ً
غاليححا سححتدف و جحراء ذلححك ،ولكححن عمييححا أن تفكححر أكثححر عححين الححثمن الححذي تدف ححو
وعححدا َل عمميحةً ،ألن ىنححاك ً
ثمنححا ً
الفمسطينية جراء استمرار الوضع ال الي أكعر ،فاألرض واللدس تضي ان ،وافنلسام يت مق ،والش
اللضية
ّ
ّ
الفمسطيني من دون مشروع وطني وا د ودون قياد وا د  ،وف يوجد اتفاق عمى أشكال نضال مشتركة.
ين استمرار الوضع ال الي سيلود يلحى الضحياع الكامحل ،سحواء عاسحتم ارره كمحا ىحو ،أو عالتوصحل يلحى اسحت ناو
المفاوضات التي أقصى محا يمكحن أن تلحود يليحو حل انتلحالي جديحد ،عناوينحو :الدولحة ذات ال حدود الممقتحة ،أو
اديحة الجانح  ،أو دولحة فحي غحز تحرتعط أو ف تحرتعط عم حازل الضحفة ،أو رمحي غحز فحي
يمية أ ّ
الخطوات السح ار ّ
ضن مصر وم ازل الضفة في ضن األردن.
وأخيح ًحرا ،ي تححاج العححديل عححن ععححاس يلححى أكثححر مححن شححخص يلححول ينححو العححديل ،ي تححاج يلححى مشححروع وطنححي قاعححل
لمنج ححاي ف ححي ت لي ححق األى ححداو الفمس ححطينية ،ويط ححري ملارع ححة جدي ححد عالنس ححعة لمملاوم ححة والمفاوض ححات والس ححمطة
حادية .فع ححديل ياس ححر عرف ححات نج ححح لوج ححود
والمنظم ححة والديملراطي ححة وتمعي ححة ا تياج ححات الن ححاس الم يش ح ّحية وافقتص ح ّ
زور عين عرفات ىو من عطّمو.
تصور عين ىناك أمل عإنجاي السكم الذي كان ُي َرّوج ًا
حددا منححو تححى يححنجح ،وىححذا
أمححا اآلن ،فححك يوجححد أمححل وف أفححق سياسححي ،وعححديل ععححاس يجح أن يكححون أكثححر تشح ً
عديك أكثر مرونحة منحو ،وىحذا ي نحي افستسحكم .ول حل ىحذا عالضحعط
رخر ما تريده أميركا واس ار يل ،عل تريدان ً
يفسححر سححر قححو ععححاس ،أي عححدم وجححود عححديل لححو فححي "فححتح" وف فححي خارجيححا ،فالعححديل الححوطني لححم ينضححج ع ححد،
والعديل افستسكمي مرفوض.
المركز الفمسطيني لالعالم واألبحاث (بدائل)1081/7/87 ،
 57التسجيل إلنتخابات المجمس الوطني ..كل فمسطيني يممك حق االنتخاب

د .ععد الرزاق التكريتي*
حكق ن ص
حداء وطنحي
شيدت األساعيع اللميمة الماضية تطورات مثير عمحى السحا ة التمثيميحة الفمسحطينية ،أىميحا يط ُ
لممشححاركة فححي ممححة تسححجيل فمسححطينيي الشححتات لنتخاعححات المجمححس الححوطني الفمسححطيني .قححام عاصححدار الن حداء
شخصححيات قياديححة ف ححي فححتح و مححاس والشح ح عية والديموق ح ح حراطية والجي ححاد عالضححافة الححى جمي ححر مححن المفكححرين
والمستلمين وناشطي المجتمع المدني العارزين في فمسححطين الم تمة والشتات ،وف شك عين ىح ححذا ال دا يشكل
مححدخكً ىامحاً لم الجححة أزمححة التمثيححل التححي مححر عيححا الشح الفمسححطيني منححذ عححدء مر مححة أوسححمو ،يححا أنححو يفححتح
العا ل ود كل الفمسطينيين الى صم ال ممية السياسية عن طريق تسجيميم ومن ثم افسحاي المجحال امحاميم
لنتخا ممثمييم عشحكل معاشحر فحي المجمحس الحوطني الفمسحطيني .كمحا أنحو يميحد فعحاد ا يحاء ىحذا المجمحس،
اف وىو عرلمان الش الفمسطيني ،ع د علدين من افىمال والتيميش.
اف ان ىنححاك مجموعححة مححن المسححا ل ال اللححة والتححي ف عححد مححن التغمح عمييححا فححي سححعيل اعححاد عنححاء الممسسححات
الوطنيححة عمححى اسححس سححميمة .ففححي مطمححع زي حران ،يختُتِ َمححت يجتماعححات رلجنححة يعححداد نظححام انتخاعححات المجمححس
الوطني الفمسطينير في ال اصمة األردنية عمان عمشاركة ممثمين عن التيارات الوطنية والسكمية األساسية.
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مرت ىذه الملاءات من دون تغطية ُمفَصمَ صة أو حو صار شح عي سحاخن ،يف أن اللح اررات التحي اتخحذت ذات أىميحة
وخطححور وىححي عالتححالي تتطم ح تفححاعكً جححاداً مححن كححل الفمسححطينيين .وعمححى وجححو الت ديححد يج ح الوقححوو عمححى
مسيلتين :األولى تخص رمان قطاعات واس ة من أعناء الش الفمسحطيني محن ليحم فحي انتخحا المجمحس
الححوطني الفمسححطيني وال ححود يلححى ممارسححة الت يينححات والم اصصححة الفصححا مية .أمححا الثانيححة فيححي تت مححق عححاقتراي
فصل المجمس التشري ي عحن الحوطني ،ومحع أن ىحذه المسحيلة لحم ت سحم ع حد ،يف أنيحا شحديد األىميحة وع اجحة
ماسة لموقو صريح وواضح.
للحد أقحرت المجنحة أن الفمسحطينيين فحي األردن سحي رمون محن حق القتحراع ع جحة ساسحية الوضحع الفمسحطيني
في ىذا العمد .تم ىذا عالرغم من أن األردن يضم أوسع وأكعر قطاع من جماىير الش الفمسحطيني ،وعغحض
النظر عن ال وامل التي دف ت المجنة الى ىحذا اللحرار ،فحإن خطورتحو ف يمكحن التغاضحي عنيحا .فكيحو وصحمنا
الى ال يتم عو رمحان الجمحاىير الفمسحطينية وراء األعحوا المغملحة وعيحذه السحيولة محن المشحاركة فحي ال مميحة
السياسحية الوطنيحة التحي ليحا أثحر واضححح ومعاشحر عمحى لحوقيم المشحروعة وعمححى أرسحيا حق ال حود ؟ وفحي ىححذا
الصدد ف يس نا اف أن نستذكر النلاط األرع ة التالية:
الكثير من األردنيين ي ممون أكثحر محن جنسحية عالضحافة يلحى جنسحيتيم األردنيحة وىحمفء يشحاركون عشحكل دا حم
ودوري عاختيار ممثمييم وانتخاعيم في السحفارات األجنعيحة فحي عمحان محن دون أن يشحكك أ حد عحوف يم لحألردن.
فمماذا ف تطال الفصا ل الفمسطينية ومنظمة الت ريحر عحين ي امحل األردنيحون المن حدرون محن أصحول ومناعحت
متساو مع غيرىم من المواطنين الذين ليم دور سياسي في ص
ص
دول أخرس ،خاصة وأن ال كومة
فمسطينية عشكل
األردنية والش األردني ككل ي ترفان عمنظمة الت رير الفمسطينية كممثل شرعي وو يد لمش الفمسحطيني؟
وفي ىذا الصدد ،يج التيكيد عمى أن التسحجيل وافنتخحا مسحيلة اختياريحة ،وف شحك أن ع حض الفمسحطينيين
األردنيين قد يلرروا عين ف يشاركوا نتيجة لخوفيم عمى لوقيم السياسية في عمحدىم األردن .يف أن محن ليحم
أن يكون الخيار متا اً ليم في نياية المطاو.
ىنححاك أكثححر مححن مميححون فمسححطيني يلطنححون فححي األردن مححن دون أن يمتمكحوا أرقامحاً وطنيححة ،وف يوجححد أي سححع
ملنع لستثنا يم من النتخاعات لمجمسيم الوطني.
حوالي 81ر مححن الفمسححطينيين فححي األردن يسححكنون فححي مخيمححات الكج ححين .ومححع أن الغالعيححة مححنيم يمتمكححون
الجنسححية األردنيححة يف أن الدولححة ف تححرس تناقضحاً عححين ىححويتيم الفمسححطينية وامححتككيم الجنسححية األردنيححة ،عححل ين
ال كومححة ت نححى عشححمونيم عححن طريححق دا ححر خاصححة ت مححل يسححم دا ححر الشححمون الفمسححطينية والتححي ت مححل تفويضحاً
لإلش ح حراو رعمح ححى شح ححمون المخيمح ححات فح ححي المممكح ححة...ر فح ححإذا كانح ححت ال كومح ححة نفسح ححيا تلح ححر عخصوصح ححية وضح ححع
المخيمات ،فمماذا ف تشاركيا ىذه النظر الفصا ل الفمسطينية؟
عمى د عممنا ،لم يعذل أي جيد م من ع د عالتصال عالسمطات األردنية ولم يطم منيا رسمياً السماي ألي
من اللطاعات الفمسطينية الثكثة المذكور أعكه عالمشاركة في عممية ينتخا دولية من الجمي والواضح أنيا
ف تستيدو الوضع األردني الداخمي عل تلتصر عمى تمثيل اللضية الفمسطينية ومسا ميا.
ين أقححل الواج ح عححذل الجيححود ححول ىححذا الشححين الححوطني اليححام ولححو تححى مححن عححا أن أض ح و اليمححان ىححو
الم اولححة الجححاد وال ثيثححة .ىححذا مححن شححينو تعديححد المخححاوو ححول يعححاد ينتححاج النظححام الفصححا مي المغمححق ضححمن
يطححار الكوتححات ال زعيححة ومعححدأ رتلاسححم الك كححةر ،والححذي ي ححرم ش ح عنا المشححتت مححن أدنححى درجححات الديموقراطيححة.
فمنتجن يذاً أن نجحيء شحي اً فريحاً أو أن يصحعح النحا حال الحذي يحرس قشحر المحوز أمامحو فحي الطريحق فيتوقحو
عن السير ويصرخ قا كً رللد ت ثرنار من دون أن ي اول تجاوزىا.
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يذا كححان ىححذا ال ححال فيمححا يخححص السححا ة األردنيححة لوىححي األص ح واألكثححر ت ليححداًس فمححاذا يمكننححا اللححول عححن
الككم الدا ر اآلن ول يمكانية يستثناء الفمسطينيين في لعنان وسوريا والخميج ال رعي من صناديق القتحراع؟
ل سن ال ظ ،لم يصدر عن لجنة تف يل منظمة الت رير قحرار واضحح عيحذا الشحين ،يف أن المخحاوو موجحود ،
وىححي واق يححة جححداً نظ ح اًر الححى أنححو لححم يف ححل شححيء ع ححد لتعديححدىا .كفانححا جج حاً وذ ار حاً فححي ىححذه السححا ات ،فححإن
الوضححع فححي لعنححان يسححمح عححإجراء انتخاعححات خاصحةً فححي ظححل الجمححاع الفمسححطيني الفصححا مي الححذي يححنص عمححى
اء في يتف ح ححاقية األسرس الموق ة عام  1005أو في يتفاقحات المصحال ة التحي تحم التوافحق عمييحا عحام
علدىا ،سو ً
 .1088أم ححا ف ححي س ححوريا ،فيمكنن ححا الل ححول ع ححين األ ححداا الممس ححفة الجاري ححة اليح حاً ف ت ححمثر عم ححى يمكاني ححة عل ححد
النتخاعات ،فال كومة والثح ح حوار ككىح ححما يلحران عيويحة و لحوق الكج حين الفمسحطينيين ف ح ححي ذلحك العمحد ،واذا كحان
السححوريون قححد يسححتطاعوا علح ححد ينتخاعححات تش حري ية مححمخ اًر لعغححض النظححر عححن كححل ت فظاتنححا عمححى واقححع ىححذه
افنتخاعات اللاصرس ،فما الذي يمنع الفمسطينيين من ف ل نفس الشيء؟
أما في دول الخميج ،فإن م.ت.و والفصا ل األساسية تتمتع ع كقات واس ة فييا عمى أعمى المستويات ،وف
يوجد أي دليل عمى أن كومات مجمحس الت حاون سحت ترض عمحى طمح رسحمي فمسحطيني عمحى النتخحا فحي
الجالي ححات والس ححفارات الفمس ححطينية ىن ححاك ،خاص ححة وأني ححا س ححم ت ع ل ححد النتخاع ححات الر اس ححية المصح حرية ض ححمن
دودىا عمى سعيل المثال ف ال صر.
عمى ضوء ىذه ال لا ق من الواج أن نمكد عمى ضرور التمسك عالقتراع المعاشر كمعحدأ شحرعي و يحد فحي
عممية ينتخا المجمس الوطني الفمسطيني ،وذلك أمر ف لعس فيحو فحي اللحوانين الفمسحطينية ،يحا أن النظحام
افنتخححاعي لممجمححس الححوطني الفمسححطيني الصححادر فححي السححاعع عشححر مححن تمححوز /يوليححو 8456م يححنص عوضححوي
عمححى أن رلكححل فمسححطيني ححق انتخححا المجمححس الحوطني الفمسححطيني...ر اف ان ال مميححة النتخاعيححة الفمسححطينية،
ولكسححو ،تلتصححر الي حاً عمححى أعنححاء األ ارضححي الم تمححة عححام  8457والححذي ف تتجححاوز نسححعتيم 20ر مححن ت ححداد
الش ككل.
ين حق فمسحطينيي  8421عالمشحاركة فحي ال مميحة افنتخاعيحة يجح أن يحتم التاكيحد عميحو ،محع أنيحم قحد يلحررون
عدم التفاعل م يا لتجن عواق السياسحات افسح ار يمية الجحا ر .أمحا عالنسحعة لمفمسحطينيين فحي الشحتات ،فحانيم
تواقون لممشحاركة عحدليل يطكقيحم معحادر رسحجل أنحا فمسحطينير والتحي تلحوم عمحى معحدأ خمحق سحجل يلكترونحي فحي
كاف ححة دول ومن ححاطق الش ححتات وتس ححجيل أكع ححر ع ححدد م ححن الن ححاخعين ع ححن طري ححق مع ححادرص مدني ححة تلودى ححا الجالي ححات
والجم ي ححات الفمسح ححطينية عم ححى يمتحححداد الم م ححور  .ىحححذا ال م ححاس لمديموقراطيح ححة ف ي ك ححس فلح ححط التمس ححك عمعحححدأ
النتخاعات ،عل ينو مستمد من ضرور يصكي ال ال المشوه الذي نتج عمحى أثحر عمميحة أوسحمو ،والحذي تمثحل
عإض او ممسسات منظمة الت رير الفمسطينية وتجميد المجمس الوطني الفمسطيني المنوط عحو تمثيحل الشح
الفمس ح ححطيني عكاف ح ححة قطاعات ح ححو الجغرافي ح ححة .ف يمك ح ححن لي ح ححذا الوض ح ححع أن يس ح ححتمر ،خاص ح ححة وأن ص ح ححر التمثي ح ححل
ال ححديموقراطي الفمس ححطيني عممسس ححات الس ححمطة الفمس ححطينية ومجمس ححيا التشح حري ي ي ن ححي ف ميح حاً يختح حزال اللض ححية
الفمسطينية عالضحفة الغرعيحة وقطحاع غحز  ،وكحين فمسحطينيي  8421والكج حين والنحاز ين والمنفيحين والميحاجرين
لححيس ليححم وجححود .يجح وضححع النلححاط عمححى ال ححروو والتيكيححد عمححى أن السححمطة الوطنيححة الفمسححطينية ليسححت يف
جسححداً ممقت حاً تاع حاً لمنظمححة الت ريححر ،وأن المجمححس التش حري ي لححيس يف جححزءاً م ححدوداً مححن المجمححس الححوطني
الفمسطيني.
ىححذا يجرنححا لمتطححرق الححى المسححيلة الثانيححة التححي تخححص نلاشححات رلجنححة يعححداد نظححام انتخاعححات المجمححس الححوطني
الفمسححطينير المححمخر ،والتححي تتمثححل فححي الححدعو الململححة الححى فصححل عضححوية المجمححس الححوطني عححن التش حري ي.
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ل سححن ال ححظ ،لححم تتححعن المجنححة ىححذه الححدعو وقححد يكتفححت الي حاً عمناقشححة رشححكل وطعي ححة ال كقححة عححين المجمسححين
التشري ي والوطني ...وتم افتفحاق عمحى رف يحا يلحى المجنحة التنفيذيحة ولجنحة تف يحل منظمحة الت ريحر الفمسحطينية
لمعت فييار .يف أن افمر ع اجة ل سم واضح ونيا ي لصالح و د المجمسين.
س النظام ال الي يتمتع أعضاء المجمس التشري ي ع ضوية طعي ية في المجمس الوطني وفلاً لملانون رقم
ل2س لسححنة  1005عشححين ت ححديل قححانون افنتخاعححات رقححم ل4س لسححنة  .1006ومححع أن غالعيححة أعضححاء المجنححة قححد
أكحدوا فحي السححاعق عمحى التمسححك عيحذا الوضححع ،يف أن األمحر محا زال مطرو حاً لمنلحاش كمححا يعحدو ،وف يسح نا يف
التيكيد عمى أن فصل المجمسين سيمدي لنتا ج وخيمة وذلك لألسعا التالية:
من النا ية اللانونية ،ين فصل المجمس التشري ي عن المجمس الوطني أمر لو عواق خطير عمى المسحتوس
التمثيمي ،وف يممك أي جسد الشرعية الضرورية وال ق في يتخاذ مثل ىحذا اللحرار يف مجمحس وطنحي فمسحطيني
منتخ وديموقراطي.
سححيمثر فصححل المجمسححين سححمعاً عمححى و دانيححة التمثيححل الفمسححطيني ،ومعححدأ يلت ححاميم فححي جسححد سياسححي متكامححل
عالرغم من ال دود التي تفصميم .ىذا ىو ال محاد التحي عنيحت عميحو منظمحة الت ريحر الفمسحطينية منحذ نشحيتيا وف
ي ححق أل ححد التف حريط عححو .ين العنيححة التمثيميححة عخيححر طالمححا أن المجمححس التش حري ي ينظححر يليححو كمجححرد جححزصء مححن
المجمس الوطني ،ولكن في ال فصل المجمسين سيتم يض او معدأ التمثيل المتساوي لكل الفمسطينيين.
ين فصححل المجمسححين سيض ح و ممسسححات م.ت.و ولصححالح ممسسححات السححمطة الوطنيححة ،فححي وقححت ُيجمححعُ عححو
الفمسطينيون عمى ضرور تغيير المسار واست اد الممسسات الوطنية الجام ة التي تو د الداخل والشتات.
من الضروري استذكار ىذه النلاط ،خاصة من قعل الخو الداعين الى فصل المجمسين من منطمحق رفضحيم
لممشاركة عالمجمس التشري ي ،فالمفارقة تكمن في أن م اولتيم في العت اد عحن أوسحمو قحد ت يحدنا يلييحا .ومحع
أن موقفيم معدأي ومفيوم ،يف أنيم مطالعون عتلديم مول أخرس لم ضمتيم المشروعة ل منا نتجن أن ينطعق
عمينا المثل الش عي اللا ل رراي يصيد قام ينصادر.
و فححي الختححام ف عححد مححن ال فححاظ عمححى الممسسححات التمثيميححة الوطنيححة والححدفاع عنيححا واعححاد عنا يححا عمححى أسححس
ديموقراطيححة تضححم كححل الفمسححطينيين أينمححا كححانوا .ين الت ححديات أمامنححا كعيححر ومواجيتيححا الفاعمححة تتطم ح رص
صححفوو ش ح عنا واعححاد ت ع ححة أعنا ححو فححي سححعيل الت ريححر وال ححود  ،والفمسححطينيون اليححوم تواقححون لم ظححة الثوريححة
الديموقراطية التي تن لد عيا جمسات المجمس الوطني وتطول ،ممي ةً عحالروي والشحعا والفاعميحة وال حوار الجحاد
الع يد عن سموم النلسام ورفم الفُرقة.
* م اضر في التاريخ السياسي عجام ة أكسفورد وناشط فمسطيني
القدس العربي ،لندن1081/7/88 ،
 58اليوم التالي لالسد

اليكس فيشمان
ان نظححام افسححد يشححعو كوخححا مت فنححا تلرضححو األرضححة .وقححد أصححعح الخشح أجححوو مححيكوف لكنححو مححا يحزال واقفححا.
فمتى سينيار؟ ف أ د يتج أر عمى التخمين ،عل ان افمريكيين يت دثون ع حذر عحن مسحار طويحل ويشحمل ذلحك
وزير الخارجية التي تلضي ىذه افيام في اس ار يل.
لححم ي ححد الخطححا افسححتخعاري يشححتغل عسحمال ىححل سيمضححي افسححد عححل عسحمال مححاذا سححي دا فححي اليححوم التححالي.
ويلول تلدير الوضع ان ال ر في سوريا لن تتوقو تى ع د افسد ،فال مويون لن يستسمموا عل سيسحتمرون
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في ال ر عن ياتيم .وفي افثنحاء كممحا محر الحزمن زاد الصحراع عحين ال محويين والسحنيين فحي سحوريا حد  .ان
افنشححلاق الكعيححر مححن الجححيش ىححو فححي األسححاس لضححعاط وجنححود سححنيين ،وقححد أصححعح خطححا الضححعاط المنشححلين
أكثر اسكمية وليس ذلك صدفة .والضعاط غير المتدينين يت دثون عن اللضاء عمى الييمنة ال موية وىو محا
يدل عمى أن ىاتين الطا فتين ستستمران ع د افسد يسفك ع ضيما دم ع ض.
يمكحن ان ن صحل عمحى شحياد عمحى ذلحك ايضححا اآلن اذا حددنا عمحى الخريطحة ميحادين اللتحال الر يسحية .فمححيس
صدفة ان أصع ت مص وأريافيا مركز قتال شديد ،فيناك يسكن ال مويون والسنة جنعا الى جن  .و مص
ىي العا الى المنطلة ال موية من سوريا منطلة السا ل محن الكذقيحة وطرطحوس الحى منطلحة السحويداء يحا
ي ححار ال مويححون عححك ى حواد لم فححاظ عمححى عيححوتيم ،فلححد أصححع وا فححي مر مححة انشححاء عصححاعات مسححم ة مسححتلمة
ت مححل فححي المنطلححة ال مويححة للمححع كححل عكمححة عمححى ىعححة ش ح عية ،وىححم ف ي تمححدون عمححى ان يلححو الجححيش الححى
جانعيم الى األعد ،فيم يرون ان ىذه ر علاء.
يسحتطيع افسححد ان ي حزي نفسححو ع ليلحة ان سححا ر األقميححات الحدروز وافكحراد والنصحارس لححم تنضحم الححى اآلن الححى
صفوو المتمردين .والدروز الذين فلدوا الحى اآلن ن حوا محن  860جنحديا فحي قتحال المتمحردين يخحافون السحنيين
المتطحرفين .يوجححد فححي ال ليلحة تيييححد مححن الححدروز الشحعا والمثلفححين لمتمححرد ،لكححن الكتمحة الكعححرس تخشححى الرسححالة
الت ححي ت ححيتي عي ححا الكتا ح ح الس ححمفية ع ححين المتم ححردين والت ححي تمي ححدىا جي ححات اس ححكمية متطرف ححة .وم ححا يح حزال افكح حراد
السوريون ايضا والنصارس عيلين يرون نظام افسد اميا ليم.
أصعح تآكل قواعد النظام ينفذ من األرياو الحى المحدن الكعيحر ك مح ودمشحق ،ويوجحد فحي ال ليلحة عحين الفينحة
وافخرس اطكق نار في أ ياء أكثر مركزيحة لكحن م ظحم اللتحال ف يحزال فحي الضحوا ي الفليحر التحي ىحي أع حد.
وت صر العرجوازية السنية في م نفسيا في العيوت أو تترك الى خارج العكد ،لكنيا ف تثور عمى النظام.
في دمشق ظاىر جديد ىي اللتال في أ ياء الطعلة الوسطى التي ىي أقر الى المركز .وتنش فحي افيحام
افخير م ارك شديد في أ ياء أع د وأفلر ك ي تدمون وجزء كعير محن سحكانو فج حون محن ىضحعة الجحوفن.
ان ال ديا عن نحاس عحامميم النظحام كم اممتحو محواطنين محن الدرجحة الثانيحة سحنين طويمحة ،وىحم يثحورون عميحو
اآلن.
يست د الروس فجكء عحام لناسحيم عحن سحوريا فحي افسحاعيع اللريعحة لحا ،فرعمحا ي ممحون شحي ا محا يحزال الحر يس
افسححد ف ي ممححو .فيححو مححا ي حزال يتمتححع علححدر كححاو مححن اللححو ال سححكرية وع ححدد كححاو مححن ق حوات ال صححاعات كححي
يستمر في سفك الدم ،لكن ىذا وضع ممقت .ويت دا التكين عحن اليحوم الحذي يمحي افسحد عحن امكانيحة وجحود
فوضححى و ححر أىميححة عححين الطوا ححو .وقححد أخححذ ال مويححون يت ححدثون اآلن عححن خيححار افنطحواء فححي منطلححة كححم
ذاتي ليم.
يديعوت1081/7/87 ،
القدس العربي ،لندن1081/7/88 ،
 59المسؤولون األميركيون ..ومنع هجوم "إسرائيل" عمى إيران

عوفر شيمح
الوا د تمو افخر ييعطون في اس ار يل .مستشار افمن اللومي دونيمون ،وزير الخارجية كمينتون وقريعا ايضحا
وزير الدفاع عانيتا .قعل وقت غير ع يد كانت مجحرد زيحار أ حد المتعحو ين ليحذه المناصح  ،الثكثحة افعمحى فحي
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شمون الخارجية وافمن في افدار ت ت الر يس اوعاما ،توفر عناوين ر يسة ل د أيام .ولكن كمينتون ظيت
عتغطية اعكمية في الصف ة افولى في الص يفة فلط عسع المظاىر في افسكندرية.
ىذه الظاىر غريعة عمى ن و خاص فن الجميع ي رفون لمحاذا ىحم ىنحا .فحادار اوعامحا ت حاول عكحل قوتيحا منحع
ىجوم اس ار يمي قري عمى ايران .ف يوجد اي سع رخر يج ل المسمولين الكعحار عيحذا اللحدر يكمفحون أنفسحيم
الوا د تمو افخر المجيء الى اللدس .في افيام ال ادية تنلل الرسا ل الواض ة جدا من واشنطن الحى اللحدس
عمكالمات ىاتفية .اما اليوم فما يوجد عمى كفة الميزان ىام وملمق عما يكفي فجل ا تمال ال ر والليظ.
وفي وسا ل افعكم افس ار يمية ،عمى د قحول نتحان الترمحان ،ىحدوء ،ىحدوء ،صحو .حار جحدا ،قحدر كعيحر جحدا
من المواضيع عمى الطاولة .لم تنتو ع حد قصحة قحانون طحل .وىحا ىحو اف تجحاج افجتمحاعي ي حود ويصحل الحى
ذروتو في قضية ميسا موشيو سيممان .وفضك عن ذلك ،فلد ت عنا .كم يمكن لنا ان نيذر ،فكل شحيء سحعق
أن قيل.
فححي الخريححو الماضححي ىححرع مسححمولون كعححار متلاعححدين ،وعمححى أرسححيم ر ححيس الموسححاد السححاعق م يححر دغححان،
اليجححوم تتكححدر .كححان فححي ينححو مححن قححال ان ر ححيس الححوزراء ووزيححر الححدفاع
انطكقححا مححن اف سححاس عححان س ح
ملتن ان عان عمى اس ار يل أن تياجم ايران وانيما يثيران الجمعة فلط كي يكون الجميع في الجولة اللادمة ،في
رعيع ىذه السنة ،منيكين من أن يستطي وا الم ارضة .في الرعيع جاءت أقوال ر يس المخاعرات الساعق يوفال
ديسححكن وم يححا يلظححة اصححغر لمجححدال .امححا افن فيخيححل أن تححى دغححان وديسححكن رف ححا ايححدييما أو ان أقواليمححا
ال اد عن اص ا اللرار وعن الجنون الذي في اليجوم لم ي د أ د يشترييا.
ولكن اليجوم في ايران ليس موضوع أنعاء عادية ،يمكحن لممحرء أن يت ح منيحا ويحدعيا .ففحي الشحير الماضحي
كان مرت ثكثون سنة عمى ر لعنان افولى ،التي عدأت ىي ايضا عجدال جماىيري ،ت صمت الى أن
سححمو ار يححل شححارون .م ظححور أن ي صححل ىححذا ىححذه المححر ايضححا .م ظححور أن يشححط الت ح وتكحرار ال جححج
عن الطاولة موضوعا عزعم طرفي الجدال ىو مثاعة سم تاريخي.
م ظححور أيضححا أن يفكححر ا ححد مححا عححان لححيس لديححو افدوات فن ي كححم عم حى افمححور .ثمححة ع ححض افمححور التححي
ي رفيا اللاد ون ن ف ن رفيحا ،وعمحى أرسحيا النجاعحة المتوق حة ليجحوم اسح ار يمي والتلحديرات عشحين الحثمن ع يحا
الجنححود ورعمححا ايضححا عافسححرس فححي ايححدي افيحرانيين .وعالنسححعة لكححل مححا يتعلححى فححان افكححاركم جيححد مثححل افكححارىم:
الضرر المتوقع لكستلرار في الشحرق افوسحط ،م نحى اليجحوم عالنسحعة لمتصحميم افي ارنحي لموصحول الحى اللنعمحة
والشححرعية التححي سححيتملاىا النظححام فححي اي حران لمواصححمة المشححروع النححووي ،ال كقححات مححع الوفيححات المت ححد اذا مححا
ىاجمت اس ار يل خكفا فراد افدار الصري ة وغيرىا .كل ىذه أىم عكثير من تلديرات فرع الع حوا التنفيذيحة
في سكي الجو.
ف ت تمحدوا ايضحا عمحى اصح ا المناصح  .فينحا أومحن تمامحا عافسحتلامة الشخصحية والمينيحة لحر يس افركححان،
ر يس ش عة افستخعارات او ر يس الموساد .ولكن التحاريخ ي ممنحا عانحو فحي المنظومحات المراتعيحة محن الصح
لرج ححل تنفي ححذي ان يمن ححع قا ححدا ملتن ححا ع دال ححة طريل ححو .غ ححانتس ،كوخ ححافي او ع ححاردو س ححيلولون كمم ححتيمم وعم ححى
الجميور أن يلول كممتو علو ف تلل ،الى ىنا أو ىناك.
أنححا أنتمححي الححى أول ححك الححذين ي تلححدون عححان ىجومححا اس ح ار يميا سححيكون خطححي عمححى مححدس افجيححال .وىححذا ص ح يح
عيضح او دون تنسححيق مححع الوفيححات المت ححد وفححوق كححل شححيء خكفححا فراد واشححنطن الصحري ة .مححن لكححم ان
تفكححروا خححكو ذلححك ،وليححذا فاننححا ممزمححون عالجححدال .عصححوت عح ص
حال دون تححردد ،م ظححور أن ي سححم ىححذا الجححدال
اليام عسع الت او السيم.
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 60كاريكاتير:

الراية ،الدوحة1081/7/88 ،
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