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عربيات
دوليات
القدس ليست إلسرائيل
 ...على جوازات األميركيني

ما يجري في مجتمعنا
الفلسطيني هو تسييس
للقمة العيش

امل �س �ج��د؛ ألن �ه ��ا م ��ن س �ي �ع �ط��ي ت�ق��وي�م��ًا
ً
كامال عنه وتساعده في الحصول على
وظيفة.
ال�ن��ائ��ب ف��ي امل�ج�ل��س التشريعي ع��ن كتلة
ال �ت �غ �ي �ي ��ر واإلص� � �ل � ��اح ال� �ت ��اب� �ع ��ة ل �ح��رك��ة
«ح � �م� ��اس» ،ف� ��رج ال� �غ ��ول ،أك� ��د ف ��ي ح��دي��ث

هب
ّ

نتنياهو
خالل لقائه
وزير الخارجية
الياباني في
القدس املحتلة
أمس (سبستيان
تشاينر
ــ أ ف ب)

ل�ـ«األخ�ب��ار» ،أن ال�س��ؤال ال��ذي يطرح أثناء
مقابالت التوظيف ع��ن أق��رب مسجد ،هو
مجرد س��ؤال شفوي ال غير ،وليس له أي
تأثير بالحصول على الوظيفة .وق��ال إنه
ُ
ل ��م ت� �ق � َّ�دم أي ش �ك ��اوى ب �ه��ذا ال �خ �ص��وص،
وإن ��ه ف��ي ح��ال ح�ص��ول ذل ��ك ،ف��إن املجلس

ب ��دوره ��ا ،أك ��دت ال��رئ��اس��ة الفلسطينية
أنه ال يمكن البدء في مفاوضات السالم
إال بعد أن ت��واف��ق جميع األط ��راف على
أن ح��دود ما قبل  1967ستكون أساس
ه��ذه امل�ف��اوض��ات .وق��ال امل�ت�ح��دث باسم
الرئاسة الفلسطينية ،نبيل أبو ردينة،
إن «الدعوة لم توجه إلينا بعد من أجل
بدء املفاوضات».
وف � ��ي ال� �س� �ي ��اق ،أك � ��د وزي� � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ري � � ��اض امل ��ال � �ك ��ي ،خ�ل�ال
اس �ت �ق �ب��ال��ه ن �ظ �ي��ره ال� �ي ��اب ��ان ��ي ف��وم �ي��و
ك � �ي � �ش � �ي� ��دا ،أن أه � � ��م أس � � ��س م��رج �ع �ي��ة
امل � �ف� ��اوض� ��ات ه� ��ي ح � � ��دود ع� � ��ام ،1967
املطابقة لرغبة املجتمع الدولي ومطالبه
إلحياء عملية السالم واملفاوضات بني
الطرفني اإلسرائيلي والفلسطيني.
ووضع املالكي ضيفه في صورة العقبات
ال �ت ��ي ت �ع �ت��رض ال �ت �س��وي��ة ال �س �ي��اس �ي��ة،
وال � �ن � �م ��و االق � �ت � �ص � ��ادي ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي،
وامل� �ت� �م� �ث� �ل ��ة «ب ��ال� �ت� �ع� �ن ��ت اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي
ال��راف��ض ل�ل��وق��ف ال�ش��ام��ل لالستيطان،
واس� �ت� �م ��رار إس��رائ �ي��ل ف ��ي ف ��رض ن�ظ��ام
التحكم والسيطرة واستهداف الوجود
الفلسطيني ف��ي أك �ث��ر م��ن  60ف��ي املئة

ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ي ع � �ل ��ى اس� � �ت� � �ع � ��داد مل �ن��اق �ش��ة
املوضوع.
غير أن مدير مركز الديموقراطية وحقوق
العاملني في غزة ،نضال غنب ،أكد أن املركز
استقبل العديد من الشكاوى على سياسة
ال�ت��وظ�ي��ف ف��ي ح�ك��وم��ة غ ��زة وال�ج�م�ع�ي��ات

م��ن األرض الفلسطينية املحتلة ،وهي
مناطق ج ،ومصادرة مواردنا فيها».
من جهة ثانية ،أص��درت عائالت أسرى
الداخل الفلسطيني القدامى ،والحركة
الوطنية األسيرة في الداخل «الرابطة»،
ب � �ي � ��ان � ��ًا إع �ل��ام� � �ي � ��ًا ف � � ��ي ض � � � ��وء ت� �ج ��دد
امل�ف��اوض��ات ب�ين الجانبني الفلسطيني
واإلسرائيلي برعاية أميركية ،أكدت فيه
أنه لن يسمح ،بأي حال من األحوال ،أن
يعقد اتفاق أو تفاهم سياسي ال يشمل
اإلفراج عن أسرى الداخل القدامى ،الذين
يبلغ ع��دده��م  14أس�ي�رًا .عقبة أساسية
تقف في طريق استئناف أي مفاوضات
وت� �ت� �م� �ث ��ل ف� � ��ي ج� � ��رائ� � ��م امل� �س� �ت ��وط� �ن�ي�ن
امل�س�ت�م��رة ب�ح��ق الفلسطينيني ،بحيث
أق��دم مستوطنو «بيت ع�ين» أم��س على
إض ��رام ال �ن��ار ف��ي  400ش�ج��رة ف��ي قرية
الجبعة غربي مدينة بيت لحم.
وب� � �ل� � �غ � ��ت امل � � �س � ��اح � ��ة ال � � �ت� � ��ي أح� ��رق � �ه� ��ا
املستوطنون  50دون�م��ًا وتحتوي على
الزيتون وغيرها من
العديد من أشجار
ُ
امل��زروع��ات املختلفة التي أتلفت بنحو
كامل.
وتجدر اإلشارة إلى أن سلطات االحتالل

ال �ت��اب �ع��ة ل �ح��رك��ة «ح � �م� ��اس» ،ب�خ�ص��وص
االس� � �ت� � �ع �ل��ام ع � ��ن أق � � � ��رب م � �س � �ج ��د .وق � ��ال
ل �ـ«األخ �ب��ار» إن م��ا ي �ج��ري ف��ي مجتمعنا
الفلسطيني هو تسييس للقمة العيش من
خالل وضع معايير تتنافى مع كل املعايير
اإلن�س��ان�ي��ة املتعلقة بتوفير ف��رص��ة عمل.
وش ��دد ع�ل��ى أن ه��ذا امل�ع�ي��ار ال ��ذي يعتمد
عليه كمعيار أساسي لسياسة التوظيف
في الحكومة املقالة أو املؤسسات التابعة
لها ه��و شكل م��ن أش�ك��ال التسييس «ف��إذا
ك �ن��ت ت �ص �ل��ي ف ��ي امل �س �ج��د ت �ح �ص��ل ع�ل��ى
ً
فرصة عمل ،وإن لم تكن تبقى عاطال من
ال �ع �م��ل» ،م �ش �ي �رًا إل ��ى أن امل�ج�ت�م��ع ال �غ��زي
«متنوع ألننا أساسًا مسلمون بالفطرة،
غير أن ه�ن��اك الكثير م��ن ال�ن��اس ال��ذي��ن ال
ي��رف�ض��ون ال�ص�لاة ف��ي امل�س�ج��د؛ ن�ظ�رًا إلى
التجاذبات السياسية والحزبية املوجودة
فيها».
وأش��ار إلى أن تسييس التوظيف في غزة
هو أعلى مستوى من مستويات الفساد،
م�س�ت�غ��رب��ًا ك�ي��ف ي�س�م��ح ألم �ي��ر م�س�ج��د أن
يتحكم في لقمة العيش وأن يعطي صكوك
الغفران والحق بالعمل.
مدير مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان،
خ� �ل� �ي ��ل أب � � ��و ش � �م� ��ال� ��ة ،ي � � ��رى ف � ��ي ح ��دي ��ث
ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» أن م �ث��ل ه � ��ذه األس �ئ �ل ��ة ف��ي
طلبات التوظيف مخالف للقانون وملبادئ
حقوق اإلنسان ،ويقول« :ما ن��راه في غزة
ي��ؤك��د أن ه ��ذه ال �ج �ه��ات ال ت��ري��د أن تفتح
ب ��اب ال�ت��وظ�ي��ف مل��ن ه��م غ�ي��ر أب �ن��اء ح��رك��ة
«ح � �م ��اس» ،وه �ن ��اك ت��وص �ي��ات ت �ك��ون من
كبار املوظفني بهذه املسائل ،والدليل على
ذلك أن  95في املئة من موظفني الحكومة
هم من أبناء حماس» ،مشيرًا إلى املردود
السلبي لهذا األمر على أداء اإلدارة العامة،
بحيث يؤدي إلى تراجع في كفاءاتها.

ك��ان��ت ق��د ص ��ادرت م��ن أراض ��ي الجبعة
م�ن��ذ ع ��ام  67م��ا ي �ق��ارب  10آالف دون��م
وبقي  3آالف دونم ،وما زالت محاوالت
املستوطنني مستمرة في السيطرة على
م��ا ب�ق��ي م��ن أراض� ��ي ال�ج�ب�ع��ة ب��ارت�ك��اب
املزيد من االنتهاكات واملضايقات ضد
أهالي القرية.
إلى ذلكّ ،
قررت «اإلدارة املدنية» للضفة
ال� �غ ��رب� �ي ��ة ال� �ت ��اب� �ع ��ة ل �ج �ي��ش االح� �ت�ل�ال
اإلسرائيلي التصديق على مخطط ّ
ملد
شبكة سكك حديدية ف��ي جميع أنحاء
ال �ض �ف��ة ال �غ��رب �ي��ة ،م�ت�ج��اه�ل��ة اع �ت��راض
الفلسطينيني على الخطوة.
وق� � ��ال امل� ��وق� ��ع اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي ل�ص�ح�ي�ف��ة
«ه��آرت��س» إن «اإلدارة امل��دن�ي��ة» للضفة
الغربية التابعة للجيش اإلسرائيلي،
ق� ّ�ررت اليوم (األرب�ع��اء) ،التصديق على
م�خ�ط��ط مل � ّ�د ش�ب�ك��ة س �ك��ك ح��دي��دي��ة في
ً
جميع أنحاء الضفة الغربية ،متجاهال
ال � � �ح� � ��دود ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ،وس � �ي � �ح� � ّ�د م��ن
مخططات بناء فلسطينية مستقبلية،
وق� ّ�ررت أيضًا إي��داع املخطط للحصول
على اعتراضات ،خالل مدة  30يومًا».
(األخبار)

أبطلت محكمة استئناف اتحادية
قانونًا أميركيًا يسمح للمواطنني
األميركيني من مواليد القدس
ً
بإدراج اسم إسرائيل محال للميالد
في جوازات سفرهم .وأكد القرار
الذي اتخذته باإلجماع الهيئة
القضائية في محكمة استئناف
كولومبيا واملؤلفة من ثالثة
قضاة ،على سياسة خارجية
تلتزمها الواليات املتحدة منذ
فترة طويلة ،وهي أن الرئيس ـ ال
الهيئة التشريعية ـ هو من يملك
سلطة قول من يسيطر على املدينة
ّ
املحتلة .وأحجمت وزارة الخارجية
التي تصدر جوازات السفر وترفع
تقاريرها إلى الرئيس عن إنفاذ
القانون الذي ّ
أقره الكونغرس عام
 ،2002قائلة إنه «ينتهك مبدأ
الفصل بني السلطتني التنفيذية
والتشريعية املنصوص عليه في
الدستور األميركي».

سنودن ما زال في مطار موسكو
أعلن محامي املستشار السابق
لالستخبارات األميركية إدوارد
سنودن ،أناتولي كوتشيرينا،
أمس ،أن مصير موكله «لم يتحدد
بعد» ،وهو ال يزال في منطقة
الترانزيت بمطار موسكو.
وأضاف املحامي القريب من
ّ
الكرملني أن سنودن لم يتلق بعد
الوثيقة التي تسمح له بالخروج من
املطار بانتظار قرار بشأن طلب
اللجوء الذي قدمه .وأعرب املحامي
عن األمل في أن ُت ّ
سوى هذه
املسألة «في األيام املقبلة» ،كاشفًا
أن سنودن ينوي البقاء في روسيا.
(أ ف ب)

الكرملني ال يؤكد
زيارة بوتني إليران

أعلن املتحدث الرسمي باسم
الرئيس الروسي دميتري
بيسكوف لوكالة «إنترفاكس»
الروسية أنه ال يمكنه «إلى حد
اآلن تأكيد نبأ زيارة (الرئيس
فالديمير) بوتني إليران» .وكانت
صحيفة «كوميرسانت» قد نقلت
أمس عن مصادر غير مذكورة
قريبة من وزارة الخارجية اإليرانية
أن الرئيس الروسي (الصورة)
ينوي زيارة طهران في  13-12آب
القادم.
(األخبار)

أمير قطر يتصل
بولي العهد السعودي
لفتت وكالة «األنباء القطرية» إلى أن
«أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني،
عرض مع ولي العهد السعودي
سلمان بن عبد العزيز آل سعود،
مستجدات األوضاع في املنطقة
في اتصال هاتفي».
(األخبار)

