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كربالء تعلن الحداد ثالثة أيام
أعلنت محافظة كربالء العراقية ،أم��س ،الحداد الرسمي ثالثة أي��ام على أرواح الذين سقطوا خالل
مراسم زي��ارة ع��اش��وراء .وذك��ر بيان للمحافظة «بناء على الطلب املقدم من محافظ كربالء نصيف
الخطابي ورئيس مجلس املحافظة علي املالكي وموافقة رئيس مجلس ال��وزراء ع��ادل عبداملهدي،
تعلن الحكومة املحلية في كربالء الحداد الرسمي ملدة ثالثة أيام على أرواح شهداء عاشوراء زوار
اإلمام الحسني عليه السالم الذين استشهدوا أثناء ركضه طويريج والذين استشهدوا ذوبانا ووالئا
في حب اإلمام عليه السالم».

موجة إدانات عربية إلعالن نتانياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور األردن

«الخليجي» يطالب بـ«موقف دولي حاسم» ضد إسرائيل

السعودية تدعو إلى اجتماع إسالمي طارئ :إعالن نتانياهو «باطل جملة وتفصيال»ً

عواصم  -الوكاالت :اثار اعالن رئيس الوزراء
االس��رائ�ي�ل��ي بنيامني ن�ت��ان�ي��اه��و ب�ش��أن نيته
ض� ��م أراض م� ��ن ال� �ض� �ف ��ة ال� �غ ��رب� �ي ��ة امل �ح �ت �ل��ة
ال� ��ى ال� �س� �ي ��ادة االس��رائ �ي �ل �ي��ة ف ��ي ح� ��ال ف ��وزه
ب��االن�ت�خ��اب��ات املقبلة م��وج��ة م��ن ال�غ�ض��ب في
ال � ��دول ال�ع��رب�ي��ة ح �ي��ث دع ��ا م�ج�ل��س ال�ت�ع��اون
ال �خ �ل �ي �ج��ي م �ج �ل��س االم � ��ن ال� ��دول� ��ي ب�ح�م��اي��ة
ال�ش�ع��ب الفلسطيني بينما دع��ت السعودية
الى اجتماع طارئ ملنظمة التعاون االسالمي
م �ع �ت �ب��رة اع � � ��الن ن �ت��ان �ي��اه��و «ب� ��اط� ��ال ج�م�ل��ة
وت � �ف � �ص � �ي ��ال» .ودان األم� � � ��ني ال� � �ع � ��ام مل �ج �ل��س
التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف
ال ��زي ��ان ��ي ام� ��س ت �ص��ري �ح��ات رئ �ي ��س ال� � ��وزراء
االس��رائ�ي�ل��ي بنيامني ن�ت��ان�ي��اه��و ب�ش��أن نيته
ض� ��م أراض م� ��ن ال� �ض� �ف ��ة ال� �غ ��رب� �ي ��ة امل �ح �ت �ل��ة
ال ��ى ال �س �ي��ادة االس��رائ �ي �ل �ي��ة.ووص��ف ال��زي��ان��ي
ف ��ي ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي ال �ت �ص��ري �ح��ات ب��أن�ه��ا
«اس�ت�ف��زازي��ة خطيرة وع��دوان �ي��ة» وتتعارض
م��ع ال �ق��ان��ون ال��دول��ي وم �ي �ث��اق األم ��م امل�ت�ح��دة
وق � ��رارات ال�ش��رع�ي��ة ال��دول �ي��ة وت �ق��وض جهود
ال� �س ��الم ال ��دول� �ي ��ة .وق � ��ال إن ال �ض �ف��ة ال�غ��رب�ي��ة
امل �ح �ت �ل��ة م ��ن اس ��رائ� �ي ��ل م �ن��ذ ع� ��ام  1967ه��ي
أرض فلسطينية بموجب حقائق الجغرافيا
وال�ت��اري��خ وال�ق��ان��ون ال��دول��ي وق ��رارات مجلس
األم � ��ن م �س �ت �ن �ك��را االن �ت �ه ��اك ��ات االس��رائ �ي �ل �ي��ة
ل �ح �ق ��وق ال �ش �ع ��ب ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي واس� �ت� �م ��رار
س�ل�ط��ة االح� �ت ��الل االس��رائ �ي �ل��ي ف ��ي م �ص��ادرة
أراض� ��ي ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ني وإق ��ام ��ة م�س�ت��وط�ن��ات
ع�ل�ي�ه��ا .ودع ��ا ال��زي��ان��ي امل�ج�ت�م��ع ال��دول��ي ال��ى
إدان� � � ��ة ان� �ت� �ه ��اك إس ��رائ � �ي� ��ل ل� �ح� �ق ��وق ال �ش �ع��ب
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ف ��ي األراض� � ��ي امل�ح�ت�ل��ة م�ط��ال�ب��ا
مجلس األم��ن الدولي بموقف حاسم لحماية
ال� �ش� �ع ��ب ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ووق � � ��ف االع � � �ت � ��داءات
واالن �ت �ه ��اك ��ات ال �ت��ي ت��رت �ك �ب �ه��ا اس ��رائ �ي ��ل ف��ي
األراض� � ��ي ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة امل �ح �ت �ل��ة .وأك� ��د دع��م
مجلس التعاون للشعب الفلسطيني الشقيق
وحقه املشروع في إقامة دولته املستقلة على
ح ��دود ال��راب��ع م��ن ي��ون�ي��و  1967وعاصمتها
ال �ق��دس ال�ش��رق�ي��ة ف��ي إط ��ار ق � ��رارات الشرعية
ال��دول �ي ��ة وامل � �ب� ��ادرة ال �ع��رب �ي��ة ل �ل �س��الم .وك ��ان
رئ� �ي ��س وزراء االح � �ت� ��الل االس ��رائ� �ي� �ل ��ي اع �ل��ن
ال�ث��الث��اء ع��زم��ه ف��ي ح��ال تمت اع ��ادة انتخابه
ب�س��ط ال �س �ي��ادة االس��رائ�ي�ل�ي��ة ع�ل��ى اج� ��زاء من
الضفة الغربية اضافة الى منطقة غور االردن
وشمال البحر امليت .من جهتها دعت اململكة
العربية السعودية إل��ى عقد اجتماع ط��ارىء

مل �ن �ظ �م��ة ال� �ت� �ع ��اون اإلس� ��الم� ��ي ع �ل��ى م�س�ت��وى
وزراء خارجية ال��دول االع�ض��اء لبحث اع��الن
نتانياهو «الباطل» حول نيته ضم أراض من
ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة املحتلة ع��ام  .1967واع��رب��ت
امل�م�ل�ك��ة ف��ي ب �ي��ان ص ��ادر ع��ن ال ��دي ��وان امللكي
وب�ث�ت��ه وك��ال��ة االن �ب��اء ال�س�ع��ودي��ة «واس» عن
إدان �ت �ه��ا وش�ج�ب�ه��ا ورف�ض�ه��ا ال�ق��اط��ع الع��الن
رئ �ي��س ال � � ��وزراء اإلس��رائ �ي �ل��ي م��ؤك��دة ان ه��ذا
اإلج ��راء ب��اط��ل جملة وتفصيال .واك��د البيان
ان هذا اإلعالن يعتبر تصعيدا بالغ الخطورة
ب �ح��ق ال �ش �ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي وي �م �ث��ل ان�ت�ه��اك��ا
ص� ��ارخ� ��ا مل �ي �ث ��اق األم� � ��م امل� �ت� �ح ��دة وم � �ب� ��ادىء
ال �ق��ان��ون ال��دول��ي واألع � ��راف ال��دول �ي��ة .وش��دد
على ان من شأن هذا اإلعالن تقويض ورفض
ألي جهود تسعى إلح��الل س��الم ع��ادل ودائ��م
بعودة األراض��ي الفلسطينية املحتلة وتمتع
الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصه
مؤكدا في الوقت نفسه أن محاوالت إسرائيل
فرض سياسة األمر الواقع لن تطمس الحقوق
الثابتة واملصانة للشعب الفلسطيني .وطالب
ال �ب �ي��ان ك��اف��ة ال� � ��دول وامل �ن �ظ �م��ات وال �ه �ي �ئ��ات
الدولية إدانة ورفض هذا اإلعالن واعتبار أي
إج ��راء يسفر عنه ب��اط��ال وال يترتب عليه أي
أثار قانونية تمس حقوق الشعب الفلسطيني
التاريخية والثابتة .واكدت اململكة مجددا ان
انشغال العاملني العربي واإلسالمي بالعديد
من األزم��ات املحلية واإلقليمية لن يوثر على
م�ك��ان��ة ق�ض�ي��ة ف�ل�س�ط��ني ل ��دى ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة
واإلس��الم �ي��ة ش �ع��وب��ا وح �ك��وم��ات ول ��ن يثني
األمة العربية  -التي أكدت رغبتها في السالم
من خالل املبادرة العربية للسالم  -بأي حال
من األح��وال عن التصدي ل��الج��راءات أحادية
الجانب ال�ت��ي تتخذها إس��رائ�ي��ل وامل�ح��اوالت
املستمرة لتغيير حقائق التاريخ والجغرافيا
وانتهاك الحقوق الفلسطينية املشروعة.
وف��ي ال��دوح��ة قالت وزارة الخارجية القطرية
ف��ي ب �ي��ان «ت��دي��ن دول ��ة ق�ط��ر ب��أش� ّ�د ال�ع�ب��ارات
إع��الن» نتانياهو وتعتبره «امتدادًا لسياسة
االحتالل القائمة على انتهاك القوانني الدولية
وم �م��ارس��ة ك��اف��ة األس��ال �ي��ب ال��دن�ي�ئ��ة لتشريد
الشعب الفلسطيني الشقيق وس�ل��ب حقوقه
دون وازع من أخ��الق أو ضمير» .من جانبها
أك��دت الخارجية البحرينية أن اإلع��الن يمثل
تعديًا س��اف�رًا وم��رف��وض��ًا على حقوق الشعب
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي وي� �ع� �ك ��س إص � � � ��رارًا ع� �ل ��ى ع ��دم
التوصل لسالم عادل وشامل.

جر�فات �الحتالل تهدم منازل متنقلة مت بناوؤها بتمويل �أوروبي يف قرية يطا بالقرب من �خلليل يف �ل�ضفة �لغربية

(�أ .ف .ب)

«التعاون اإلسالمي» :اعتداء جديد على حقوق الشعب الفلسطيني
جللدة  -كللونللا :دانللت منظمة التعاون اإلسللامللي امللس بأشد اللعلبللارات اعللان رئيس وزراء
االحتال اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو «فللرض السيادة االسرائيلية على جميع مناطق
غور األردن وشمال البحر امليت واملستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه».
واكدت املنظمة في بيان صحافي ان هذا اإلعان الخطير يشكل اعتداء جديدا على حقوق
الشعب الفلسطيني وانتهاكا صارخا مليثاق األمم املتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات

األمم املتحدة ذات الصلة بما فيها قرارا مجلس االمن الدولي رقما  242و .338وقال األمني
العام ملنظمة التعاون اإلسامي د.يوسف العثيمني ان املنظمة ستعقد اجتماعا استثنائيا
على مستوى وزراء الخارجية في الللدول االعلضللاء بطلب من اململكة العربية السعودية
لبحث هذا التصعيد االسرائيلي الخطير واتخاذ اإلجراءات السياسية والقانونية العاجلة
للتصدي لهذا املوقف العدواني اإلسرائيلي.

املجلس الوطني الفلسطيني يطالب بـ«تعليق» عضوية إسرائيل في األمم املتحدة

عباس يهدد بإنهاء «جميع االتفاقات وااللتزامات»
رام ال�ل��ه  -ال��وك��االت :ه��دد ال��رئ�ي��س الفلسطيني محمود عباس
سلطات االح�ت��الل اإلسرائيلي بإنهاء جميع االت�ف��اق��ات املوقعة
معها اذا ما قامت بتنفيذ خططها االستيطانية على األراض��ي
الفلسطينية .جاء ذلك في تصريح صحافي للرئيس الفلسطيني
تعقيبا على إعالن رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي بنيامني
نتانياهو أن��ه س�ي�ق��وم ببسط ال�س�ي��ادة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ع�ل��ى غ��ور
األردن وش�م��ال البحر امل�ي��ت وع��دد م��ن املستوطنات ح��ال ف��وزه
ب��االن�ت�خ��اب��ات اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة .وق ��ال ع�ب��اس إن��ه «إذا ن�ف��ذ الجانب
اإلسرائيلي فرض السيادة اإلسرائيلية على غور األردن وشمال
ال�ب�ح��ر امل�ي��ت وأي ج��زء م��ن األراض� ��ي الفلسطينية املحتلة ع��ام
 1967فإن «جميع االتفاقات املوقعة مع الجانب اإلسرائيلي وما
ترتب عليها من التزامات تكون قد انتهت» .وشدد على أنه يجب
على الشعب الفلسطيني وقيادته الدفاع عن حقوقها وتحقيق

أه��داف�ه��ا ب��ال��وس��ائ��ل امل�ت��اح��ة ك��اف��ة مهما ك��ان��ت ال�ن�ت��ائ��ج ،مشيرا
ال��ى أن ق��رارات نتانياهو تتناقض مع ق��رارات الشرعية الدولية
والقانون الدولي.
م��ن جهتها طالبت وزارة ال�خ��ارج�ي��ة وامل�غ�ت��رب��ني الفلسطينية،
ال��دول كافة ،ومجلس األم��ن ال��دول��ي ،بتحمل املسؤولية «لوقف
إع ��الن ن�ت��ان�ي��اه��و االس �ت �ع �م��اري» .واع�ت�ب��رت ال� ��وزارة أن اإلع��الن
«ي�م�ث��ل اس�ت�خ�ف��اف��ا واض �ح��ا ب��امل�ج�ت�م��ع ال��دول��ي واألم� ��م امل�ت�ح��دة
وم��ؤس �س��ات �ه��ا وق ��رارات� �ه ��ا ،وال � ��دول ال �ت��ي ت��دع��ي ال �ح��رص على
ت�ح�ق�ي��ق ال �س��الم وف �ق��ا مل �ب��دأ ح��ل ال ��دول� �ت ��ني» .وط��ال �ب��ت ال � ��وزارة
«بمواقف فورية رسمية من جميع دول العالم تدين هذا التوجه،
وتؤكد أهمية فرض عقوبات على إسرائيل لتمردها على القانون
الدولي وانتهاكها لقرارات األمم املتحدة» .وأعلنت أنها «تدرس
وبالتنسيق مع األشقاء واألصدقاء أنجع السبل القانونية لرفع

قضايا ودعاوى ضد هذا التوجه االستعماري».
ال��ى ذل��ك ط��ال��ب املجلس الوطني الفلسطيني بتعليق عضوية
اسرائيل في االمم املتحدة ووقف العمل باالتفاقيات معها .وقال
املجلس ف��ي بيان إن ال��رد على اع��الن نتانياهو ف��رض السيادة
ع�ل��ى غ��ور االردن وش �م��ال ال�ب�ح��ر امل�ي��ت وع ��دد م��ن املستوطنات
يستدعي االسراع في «سحب االعتراف باسرائيل ووقف العمل
بجميع االتفاقات معها» .ودعا املجلس الى التوجه الى الجمعية
العامة لالمم املتحدة في دورتها املقبلة بنيويورك وطرح اعادة
النظر في عضوية اسرائيل فيها كونها لم تلتزم بقراراتها وفي
مقدمتها القرارين ( )181و( .)194واعتبر اعالن نتانياهو فرض
السيادة االسرائيلية على الضفة الغربية املحتلة «استخفافا
واستهتارا وتحديا سافرا الرادة املجتمع الدولي ومؤسساته
وقراراتها ذات الصلة بالقضية الفلسطينية» .واض��اف ان هذا

االتحاد األوروبي لن يعترف بأي تغيير أحادي في حدود إسرائيل

األمم املتحدة :خطط نتانياهو «مدمرة للسالم»
عواصم  -الوكاالت :وصف مكتب األمني العام
ل��أم��م امل �ت �ح��دة ،أن�ط��ون�ي��و غ��وت �ي��رش ،خطط
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو
والتي تحدث فيها عن ضم كامل أراضي غور
األردن والضفة الغربية إلى إسرائيل إذا ما تم
أعيد انتخابه في  17سبتمبر الحالي ،بأنها
«مدمرة لعملية السالم».
وق � ��ال امل �ت �ح ��دث ب ��اس ��م األم � ��ني ال� �ع ��ام ل��أم��م
املتحدة ستيفان دوغاريك «كان موقف األمني
ال �ع ��ام واض �ح ��ًا وم�ت�س�ق��ا دائ� �م ��ا :اإلج� � ��راءات
األح��ادي��ة ال�ج��ان��ب الت�س��اع��د عملية ال �س��الم.
موقفنا اليوم لم يتغير وينعكس في قرارات
األم ��م امل �ت �ح��دة ذات ال �ص �ل��ة» وأض� ��اف أن أي
ق��رار إس��رائ�ي�ل��ي ب�ف��رض قوانينها وواليتها
وإدارتها في الضفة الغربية املحتلة سيكون
م��دم��را الحتمال إح�ي��اء امل�ف��اوض��ات وال�س��الم
اإلقليمي وجوهر حل الدولتني».
وف��ي بروكسل ح��ذر االت�ح��اد األوروب ��ي أمس
من أن تعهد نتانياهو بضم غور األردن في
الضفة الغربية املحتلة يقوض فرص السالم
ف��ي املنطقة .وق��ال االت �ح��اد األوروب ��ي إن��ه لن
ي�ع�ت��رف ب��أي تغيير ف��ي ح ��دود إس��رائ �ي��ل لم
ي�ت�ف��ق ع�ل�ي��ه ال �ط��رف��ان .وق� ��ال م�ت�ح��دث ب��اس��م
االت� � �ح � ��اد األوروب � � � � ��ي ف� ��ي ت� �ص ��ري ��ح ل��وك��ال��ة

ال� �ص� �ح ��اف ��ة ال �ف��رن �س �ي��ة أم � ��س إن «س �ي��اس��ة
ب�ن��اء امل�س�ت��وط�ن��ات وتوسيعها ب�م��ا ف��ي ذل��ك
ف��ي ال �ق��دس ال�ش��رق�ي��ة غ�ي��ر ق��ان��ون�ي��ة بموجب
ال �ق��ان��ون ال��دول��ي واس �ت �م��راره��ا واإلج � ��راءات
املتخذة في هذا السياق تقوض إمكانات حل
الدولتني وفرص السالم الدائم».
من جهته قال وزير الخارجية التركي مولود
جاويش أوغلو ،في تغريدة له على تويتر ،إن
إعالن رئيس الوزراء اإلسرائيلي «رسائل غير
قانونية وعدوانية قبل االنتخابات» ،مضيفًا
أن «وعد نتانياهو االنتخابي الذي يقدم كل
أن ��واع ال��رس��ائ��ل غ�ي��ر ال�ق��ان��ون�ي��ة وال�ع��دوان�ي��ة
قبل االنتخابات ،يعبر ع��ن دول��ة عنصرية».
وكتب أوغ�ل��و ،أن ب��الده «ستدافع ع��ن حقوق

ومصالح الفلسطينيني حتى النهاية».
وقال نتانياهو في خطاب تلفزيوني «هناك
م �ك��ان واح� ��د ي�م�ك�ن�ن��ا ف �ي��ه ت�ط�ب�ي��ق ال �س �ي��ادة
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ب �ع��د االن �ت �خ��اب��ات م �ب��اش��رة».
وأك��د رئيس ال��وزراء عزمه ضم املستوطنات
ف��ي ج�م�ي��ع أن �ح��اء ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة إذا أع�ي��د
انتخابه رغم التنسيق مع الرئيس األميركي
دون ��ال ��د ت ��رام ��ب ال� ��ذي م ��ن امل �ت��وق��ع أن يعلن
ع��ن خطته املرتقبة لحل ال�ن��زاع اإلسرائيلي
الفلسطيني ب�ع��د االن �ت �خ��اب��ات اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة
ويمكن لهذه الخطوات أن تقضي فعليا على
آم� ��ال ح��ل ال��دول �ت��ني ال� ��ذي ط��امل��ا ك ��ان م�ح��ور
الدبلوماسية الدولية.
ويعتبر السياسيون اليمينيون في إسرائيل

وم�ن��ذ ف�ت��رة ط��وي�ل��ة امل�ن�ط�ق��ة اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال
يمكن التخلي عنها أب��دا .وتقع املستوطنات
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة (ج) ف��ي ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة وال�ت��ي
ت�م�ث��ل ن�ح��و  %60م��ن األراض� ��ي ب�م��ا ف��ي ذل��ك
معظم وادي األردن .وقال نتانياهو إن خطته
ل �ل �ض��م ل ��ن ت �ش �م��ل امل � ��دن ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة م�ث��ل
أريحا في غور األردن .ويواجه نتانياهو في
االن �ت �خ��اب��ات امل�ق�ب�ل��ة ت�ح��دي��ا ص�ع�ب��ا ب��وق��وف��ه
أم � ��ام رئ �ي ��س ه �ي �ئ��ة األرك � � ��ان ال �س��اب��ق ب�ي�ن��ي
غ��ان�ت��س وت�ح��ال�ف��ه ال��وس�ط��ي «أزرق أب�ي��ض».
وس� �ت� �ك ��ون األص� � � � ��وات ال� �ق ��وم� �ي ��ة ال �ي �م �ي �ن �ي��ة
أساسية لدعم جهود نتانياهو ال��ذي يقاتل
من أجل االستمرار في منصبه رئيسا لوزراء
إسرائيل.

ّ
عمان :تصعيد خطير يدفع املنطقة برمتها نحو العنف
علمللان -أ .ف .ب :اعتبر وزيللر الخارجية األردنللي أيمن الصفدي تعهد
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو ضم غور األردن في حال
إعللادة انتخابه بأنه «تصعيد خطير يدفع املنطقة برمتها نحو العنف
وتأجيج الصراع» .وقال الصفدي املوجود حاليا في القاهرة لحضور
اجتماعات جامعة الللدول العربية حسب مللا نقل عنه بيان صللادر عن

الخارجية األردنليللة ،إن «االردن يدين عللزم نتانياهو ضم املستوطنات
اإلسللرائليللليللة وف للرض ال لس ليللادة اإلسللرائليللليللة عللللى منطقة غللور االردن
وش لمللال اللبلحللر املليللت ويلعلتلبللره تصعيدا خلطليللرا ينسف األسللس التي
قامت عليها العملية السلمية ويدفع املنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج
الصراع».

االع��الن استند على «ال��دع��م والتشجيع االميركي املباشر» في
اطار ما يسمى ب�«صفقة القرن» التي تشكل «خطرا كبيرا» ليس
على الحقوق الفلسطينية فحسب بل على االمن واالستقرار في
املنطقة بكاملها .بدورها وصفت املسؤولة الكبيرة في منظمة
ال�ت�ح��ري��ر ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ح �ن��ان ع �ش ��راوي ت�ع�ه��د رئ �ي��س ال� ��وزراء
اإلس��رائ �ي �ل��ي ب��أن��ه «ان �ت �ه��اك ص ��ارخ ل�ل�ق��ان��ون ال��دول��ي» و«س��رق��ة
ل��أراض��ي وت�ط�ه�ي��ر ع��رق��ي وم��دم��ر ل�ك��ل ف ��رص ال �س ��الم» .وق��ال��ت
ع�ش��راوي «ه��ذا تغيير ش��ام��ل للعبة ،جميع االت�ف��اق�ي��ات معطلة
في كل انتخابات ندفع الثمن من حقوقنا وأراضينا إن��ه أسوأ
م��ن الفصل ال�ع�ن�ص��ري ،إن��ه ي�ش��رد شعبا ك��ام��ال ب�ت��اري��خ وثقافة
وه��وي��ة» .وق��ال��ت ع �ش��راوي إن ال�خ�ط��وة ال�ت��ي س�ت�ت��رك للحكومة
الفلسطينية ال�ف��رص��ة للتمتع بحكم ذات��ي على م��راك��ز سكانية
«هذا أسوأ من الفصل العنصري إنه يقضي حقا على فلسطني».

وزراء الخارجية العرب يحذرون
من نسف عملية السالم
القاهرة « -النهار»

دان وزراء ال�خ��ارج�ي��ة ال �ع��رب ب �ش��دة اع ��الن رئ �ي��س الحكومة
االسرائيلية بنيامني نتانياهو نيته ضم أراض��ي من الضفة
الغربية املحتلة عام  1967الى السيادة اإلسرائيلية .جاء ذلك
في بيان صدر عن اجتماع طارئ عقده وزراء الخارجية العرب
عقب خ�ت��ام ال ��دورة ال�ع��ادي��ة ال� �� 152ملجلس الجامعة العربية
على املستوى ال ��وزاري .وق��ال املجلس إن ه��ذا االع��الن يشكل
«ت �ط��ورا خ�ط�ي��را وع ��دوان ��ا اس��رائ�ي�ل�ي��ا ج��دي��دا ب��اع��الن ال�ع��زم
على انتهاك القانون ال��دول��ي وميثاق األم��م املتحدة وق��رارات
الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها ق��راري مجلس األم��ن
( 242و .»)338واع�ت�ب��ر ان ه ��ذه ال�ت�ص��ري�ح��ات «ان �م��ا تقوض
فرص احراز أي تقدم في عملية السالم وتنسف أسسها كافة».
وأع �ل��ن امل�ج�ل��س ع��زم��ه متابعة ه��ذه ال�ت�ص��ري�ح��ات ال�ع��دوان�ي��ة
االسرائيلية الجديدة على نحو مكثف واتخاذ كافة االجراءات
والتحركات القانونية والسياسية للتصدي لهذه السياسة
االس��رائ�ي�ل�ي��ة أح��ادي��ة ال�ج��ان��ب.وح�م��ل ال�ح�ك��وم��ة االسرائيلية
نتائج وتداعيات هذه التصريحات الخطيرة «غير القانونية
وغير املسؤولة» ليؤكد على تمسكه بثوابت املوقف العربي
ال��داع��م لحقوق الشعب الفلسطيني امل�ش��روع��ه وغ�ي��ر القابلة
للتصرف بما فيها حق تقرير املصير واقامة دول��ة فلسطني
املستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام  1968وعاصمتها
ال�ق��دس الشرقية وح��ق ال��الج�ئ��ني ب��ال�ع��ودة وال�ت�ع��وي��ض وفقا
لقرارات األمم املتحدة ومبادرة السالم العربية.

