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 : لم نتعيد بو ف االستيطان كشرط الستئناف المفاوضات"سرائيلا" .0

يوفاؿ شتاينيتس وزير الشؤوف  أف  ،كاالتنقاًل عف الو  القدس مف  12/7/1023الدستور، عمان،  ذكرت
االستراتيجية اإلسرائيمي كشؼ عف تفاصيؿ أولية حوؿ االتفاؽ األخير بيف  إسرائيؿ والفمسطينييف عمى 

الصادرة « تايمز أوؼ إسرائيؿ»السالـ بعد توقؼ داـ لمدة  عاميف. وذكرت صحيفة استئناؼ محادثات 
امس، استنادا إلى شتاينيتس أف إسرائيؿ تعيدت باإلفراج عف عدد مف األسرى الفمسطينييف مقابؿ استئناؼ 

في الضفة المفاوضات. في الوقت نفسو أكد الوزير اإلسرائيمي أف بالده لـ تتعيد بوقؼ النشاط االستيطاني 
الغربية والقدس الشرقية وىو الشرط الذي كاف  الفمسطينيوف يتمسكوف بو لمعودة إلى طاولة المفاوضات. 
وتابع شتاينيتس أف الفمسطينييف بدورىـ تعيدوا بعدـ التحرؾ ضد إسرائيؿ داخؿ المحافؿ الدولية كاألمـ 

سطيني محمود عباس  باعتراؼ إسرائيؿ المتحدة. وأضاؼ شتاينيتس أنو لـ يتـ البت في طمب الرئيس الفم
كأساس  لمتفاوض. واستطرد أف التفاىمات الرامية إلى  ٜٚٙٔبحدود ما قبؿ حرب األياـ الستة في عاـ 

استئناؼ المفاوضات اإلسرائيمية  الفمسطينية تنص عمى إطالؽ عدد معيف مف السجناء األمنييف 
 الفمسطينييف.

السجناء سيتـ عمى مراحؿ، مممحًا إلى  أف بعضيـ مف أصحاب  وأوضح شتاينتس أف اإلفراج عف ىؤالء
 المحكوميات العالية الذيف مرت فترة طويمة عمى محكومياتيـ، بحسب االذاعة االسرائيمية.

أفيغدور ليبرماف، رئيس لجنة الشؤوف الخارجية والدفاع في  أف 10/7/1023، 48عرب  وأضاؼ موقع
بيتينو" الحاكـ في إسرائيؿ، قاؿ إف إسرائيؿ ال يمكف أف  -"الميكود الكنيست، والرجؿ الثاني في ائتالؼ 

توافؽ عمى الشروط الفمسطينية الستئناؼ المفاوضات، مشيرا إلى أف ذلؾ سيؤدي إلى انييار االئتالؼ 
 الحاكـ وانتخابات مبكرة في إسرائيؿ.

يـ التنازالت سيؤدي إلى انييار وقاؿ ليبرماف في تصريح لمحطة إذاعة إسرائيمية ناطقة بالروسية، إف تقد
االئتالؼ الحاكـ، والذي تييمف عميو القوى اليمينية الداعية إلى مواصمة االستيطاف والحفاظ عمى الوجود 
العسكري اإلسرائيمي في الضفة الغربية، والرافضة لتقسيـ القدس، والمعارضة لقياـ دولة فمسطينية مستقمة. 

 نا عمى استعداد لممفاوضات، ولكف مف دوف أي شروط مسبقة."وقاؿ ليبرماف: "أكرر مرة أخرى أن
وفي ظؿ الشكؿ الحالي لالئتالؼ الحاكـ، "ال توجد ىناؾ أي فرصة ألف توافؽ إسرائيؿ عمى تنازالت 

 المسبقة، واإلقداـ عمى التنازالت يعني اإلقداـ عمى إجراء انتخابات مبكرة".
 
 كمة" باالنتخاباتآالمتعباس يدعو إلى تجديد الشرعية الفمسطينية " .2

اكد الرئيس الفمسطيني محمود عباس اف "الشرعية الفمسطينية بدأت بالتأكؿ وال بد مف اجراء انتخابات 
 رئاسية وتشريعية ووطنية وتجديد شرعية السمطة الوطنية الفمسطينية".
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"الممتازة"، مؤكدًا "اف ووصؼ عباس في لقاء مع صحيفة "الرأي" األردنية في راـ اهلل العالقات مع األردف بػ
التنسيؽ عمى أعمى مستوياتو واألردف اكثر طرؼ يدعـ مواقفنا وينسؽ معنا وجاللة الممؾ يدعمنا بكؿ طاقاتو 

 ويسخر كؿ اجيزة الدولة لخدمة القضية الفمسطينية".
عالف وزير الخارجية األميركي جوف كيري عف التوصؿ إلى  وتطرؽ الرئيس عباس إلى عممية السالـ وا 
صيغة اتفاؽ يتـ بموجبيا استئناؼ المفاوضات بيف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي، متحدثًا عف خيارات 

 "سنقررىا" و"تحفظ حؽ شعبنا".
واضاؼ اف خيارنا األوؿ الوصوؿ إلى دولة فمسطينية بالتفاوض. وقاؿ: "لف نثير مواضيع الكونفيدرالية او 

وقد تجاوزنا كؿ ما يتعمؽ بالوطف البديؿ الى غير رجعة، وال توجد  الفيدرالية، فنحف شعب واحد في دولتيف،
 ىجرات فمسطينية إلى االردف مطمقًا، فصمود شعبنا ندعمو بكؿ االشكاؿ".

وختـ:" تأتينا وفود باستمرار، وال بد مف زيارة وفود عربية لنا كدعـ لصمود االىؿ في بمدىـ وىو ليس 
 تطبيعًا". 

 12/7/1023المستقبل، بيروت، 
 
 الستكمال المشاورات مع "إسرائيل" السمطة: ال اتفاق نيائيا الستئناف المفاوضات والمقاء المقبل .3

نما : نادية سعد الديف -عماف أكدت السمطة الفمسطينية "عدـ وجود اتفاؽ نيائي الستئناؼ المفاوضات، وا 
وسط ردود فعؿ فمسطينية عقد لقاء فمسطيني إسرائيمي خالؿ أياـ في واشنطف الستكماؿ المشاورات"، 

 غاضبة إزاء ما اعتبرتو "رضوخًا لمضغوط األميركية وتنازاًل عف الثوابت".
وقاؿ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير القيادي في حركة فتح فاروؽ القدومي إنو "لـ يتـ حتى اآلف 

نما موافقة عمى استئناؼ المفاوضات، التي سيكوف مصير   ىا الفشؿ".التوصؿ إلى اتفاؽ، وا 
وأضاؼ، لػ"الغد" مف تونس، إف "القيادة الفمسطينية في الداخؿ في مأزؽ كبير، حيث تعود مجددًا إلى نفس 
المسار الذي جربتو طيمة السنوات الماضية المسار التفاوضي دوف الخروج بنتيجة، أماـ الرفض اإلسرائيمي 

 لمسالـ والتنازؿ عف األراضي التي احتميا".
يعة المقترحات األميركية المقدمة إلى الجانب الفمسطيني، "الستئناؼ التفاوض وفؽ حدود وتوقؼ عند طب

مقابؿ تقديـ ضمانة باالعتراؼ "بييودية الدولة"، رغـ أف ىذا األمر لـ تتطرؽ إليو المحادثات  ٜٚٙٔ
 األخيرة، ولف يقبؿ بو أي فمسطيني، ألف في ذلؾ خطيئة كبرى".

عف تبادؿ األراضي أمر غير مقبوؿ"، مطالبًا "بالتمسؾ الفمسطيني بإزالة واعتبر القدومي أف "الحديث 
المستوطنات وعدـ االكتفاء بمطمب وقؼ االستيطاف فقط، والتشديد عمى االلتزاـ اإلسرائيمي بتنفيذ قرارات 

 الشرعية الدولية الخاصة بالقدس المحتمة".
 ال اتفاقات نيائية

لمنظمة التحرير واصؿ أبو يوسؼ "رفضو قرار العودة إلى طاولة  مف جانبو، أكد عضو المجنة التنفيذية
طالؽ سراح األسرى القدامى  ٜٚٙٔالمفاوضات بدوف مرجعية واضحة وفؽ حدود العاـ  ووقؼ االستيطاف وا 

 في سجوف االحتالؿ".
"مف العبث  وقاؿ أبو يوسؼ، وىو األميف العاـ لجبية التحرير الفمسطينية، لػ"الغد" مف فمسطيف المحتمة، إنو

 استئناؼ المفاوضات مجددًا في ظؿ غياب متطمبات إنجاحيا، وعدـ اإللزاـ اإلسرائيمي بيا".
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فيما اعتبر األميف العاـ لحركة المبادرة الوطنية الفمسطينية مصطفى البرغوثي أف "االتفاؽ الذي أعمف عنو 
ومرجعية واضحة  ٜٚٙٔدود عاـ ىش وقابؿ لالنييار في أية لحظة، إزاء غياب االلتزاـ اإلسرائيمي بح

 لمتفاوض".
واعتبر، في تصريح لػ"الغد" مف فمسطيف المحتمة، أف "الدخوؿ إلى المفاوضات بدوف توفر تمؾ المتطمبات 

 ييدد بنسفيا وتفجيرىا في أية لحظة".
 ولـ يستبعد "وجود ضغوط أميركية عربية ودولية الستئناؼ المفاوضات"، غير أف العودة إلييا "في ظؿ
استمرار االستيطاف اإلسرائيمي الذي قد يستخدـ مف جانب االحتالؿ مظمة لتوسيعو، أسوة بمسار اتفاؽ 

 ألفا". ٓ٘ٙألؼ مستوطف، بينما يناىز عديدىـ اليوـ  ٓ٘ٔأوسمو الذي تـ تدشينو مع حوالي 
لى "استكماؿ الخطوات ورأى أف "الحكومة اإلسرائيمية الحالية حكومة استيطانية ال يعنييا التفاوض"، داعيًا إ

الالحقة لممسعى الفمسطيني في األمـ المتحدة، واإلنضواء في إطار المؤسسات والييئات الدولية ومواصمة 
 نيج المقاومة الشعبية ومقاطعة االحتالؿ".

وكاف مكتب نتنياىو أعمف، خالؿ جولة كيري في المنطقة، رفضو استئناؼ المفاوضات وفؽ حدود العاـ 
ٜٔٙٚ. 

 12/7/1023عمان، الغد، 
 
 بحر:  بول عباس بالعودة لممفاوضات انتحار سياسي .4

حذر النائب األوؿ لرئيس المجمس التشريعي د. أحمد بحر، رئيس السمطة الفمسطينية وقيادة حركة فتح مف 
مغبة استئناؼ المفاوضات مع االحتالؿ، مؤكدًا أف قبوؿ عباس وفتح بالعودة إلى المفاوضات حسب 

 ائيمية يشكؿ انتحارا سياسيا بكؿ معنى الكممة.الشروط اإلسر 
وعّد بحر في بياف صحفي وصؿ "فمسطيف" نسخة عنو، إعالف وزير الخارجية األمريكي جوف كيري عف 
قبوؿ السمطة الفمسطينية وسمطات االحتالؿ العودة إلى مائدة المفاوضات تراجعًا خطيرًا في موقؼ السمطة 

اشرة لمحقوؽ والثوابت الوطنية الفمسطينية وخروجًا عف حالة التوافؽ الفمسطينية وحركة فتح وتصفية مب
 الوطني.

وأكد بحر أف قبوؿ السمطة وفتح باستئناؼ المفاوضات مع االحتالؿ "يشكؿ رضوخا تاما لمموقؼ األمريكي 
 .المنحاز تماما مع الموقؼ اإلسرائيمي

 10/7/1023فمسطين أون الين، 
 
 "خيانة" وال يمثل إرادة الشعب رز ة: عودة السمطة لممفاوضات .5

اعتبرت الحكومة الفمسطينية في غزة عودة السمطة في راـ اهلل إلى المفاوضات مع االحتالؿ اإلسرائيمي : غزة
 "خيانة" وغير شرعي وال يمثؿ ارادة الشعب الفمسطيني وقواه الحية، مؤكًدا عمى أف ما سيخرج عنو باطؿ.

السياسي لرئيس الحكومة الفمسطينية في غزة لػ "قدس برس": "أي وقاؿ الدكتور يوسؼ رزقة المستشار 
استئناؼ لعممية التفاوض ضمف الشروط االسرائيمية االمريكية يعتبر خيانة لمشعب الفمسطيني، وارتداد سافر 
عف اإلرادة الشعبية الفمسطينية ومخالفة لكؿ المواقؼ التي ابدتيا الفصائؿ الفمسطينية بما فييا فصائؿ 

ة التحرير التي طالبت بعدـ العودة لممفاوضات، ألف في ذلؾ تغطية لالستيطاف وتغطية لممشروع منظم
 الصييوني في المنطقة وفي الساحة الدولية".
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وأضاؼ: "ىذه عودة غير حميدة وغير شرعية وغير قانونية، وال تمثؿ ارادة الشعب الفمسطيني، وما يسفر 
دة لممفاوضات ىو في االصؿ باطؿ كما يرى الشعب الفمسطيني عنيا مف نتائج ىو باطؿ الف مشروع العو 

 وفصائمو الحية والمقاومة".
وأشار إلى أف "القوى الشعبية المختمفة تحدثت عف فشؿ مشروع التفاوض حتى بعد استئنافو في ىذه الفترة 

ية وال مشروًعا جديًرا الف الواليات المتحدة األمريكية كما يعتقد الفمسطينيوف ال تحمؿ مشروًعا جديًدا لمتسو 
 باف يناقش وأنيا تضغط عمى الشعب الفمسطيني لكي يقبؿ بالرؤية والموقؼ اإلسرائيمي.

وأرجع رزقة نجاح وزير الخارجية األمريكي جوف كيري في عودة المفاوضات إلى أمريف، األوؿ ىو ضعؼ 
، والسبب الثاني يكمف في المفاوض الفمسطيني والسمطة وخوفيا مف المستقبؿ، خاصة في الجزء المالي

 الحالة العربية التي تشيد ارتباًكا شديًدا سواء كاف في مصر أو في سورية أو في الخميج العربي بشكؿ عاـ.
وقاؿ: "إف ىذه الحالة تمثؿ الفرصة الذىبية لمواليات المتحدة كدولة قوية في المنطقة لتمارس االبتزاز عمى 

 جميع االطراؼ لتفرض سياستيا".
ر رزقة إلى أف كيري التقى مع أحد عشر وزيًرا مف وزراء الخارجية العرب في عّماف لكي يستجمب وأشا

ضغًطا منيـ عمى الجانب الفمسطيني لمعودة إلى المفاوضات. وأكد أف الجانب الفمسطيني "ميد لعودتو 
الواليات لممفاوضات بفبركة اعالمية لتضميؿ الشعب الفمسطيني بسعيو لمحصوؿ عمى ورقة خطية مف 

 ".ٚٙالمتحدة األمريكية لمعودة إلى حدود 
( ال يجرؤ الطرؼ الفمسطيني مجرد أف يطمبيا طمًبا مف ٚٙوقاؿ: "ىذه الورقة الخطية )العودة إلى حدود 

فشمت بالعودة إلييا بحسب صائب  ٚٙالواليات المتحدة األمريكية وليس أف يحصؿ عمييا، ألف مرجعية 
 ض الفمسطيني".عريقات رئيس الوفد المفاو 

وأعمف وزير الخارجية األمريكي جوف كيري عودة المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية وأف وفديف فمسطيني 
سرائيمي سيبدآف التفاوض قريًبا في واشنطف.  وا 

 10/7/1023 دس برس، 
 
 : عبد ربو وأبو ردينة المخوالن بالتعبير عن مو ف المنظمة والرئاسةالسمطة .6

ت بعض وسائؿ اإلعالـ تصريحات منسوبة الى مصادر فمسطينية ال تعبر عف الموقؼ راـ اهلل: تداول
 الرسمي الفمسطيني.

وفي ضوء ذلؾ، أكدت الرئاسة الفمسطينية عمى اف الجية الوحيدة المخولة بإصدار مواقؼ تعبر عف منظمة 
لمنظمة التحرير الفمسطينية ياسر التحرير الفمسطينية، والرئاسة الفمسطينية، تتمثؿ بآميف سر المجنة التنفيذية 

 عبد ربو، والناطؽ الرسمي باسـ الرئاسة نبيؿ ابو ردينة.
وشددت الرئاسة عمى اف أي مواقؼ او تصريحات يتـ اإلدالء بيا او تسريبيا الى وسائؿ اإلعالـ ال تمثؿ 

 الموقؼ الرسمي الفمسطيني وال تعبر عف أي موقؼ رسمي.
 12/7/1023األيام، رام اهلل، 

 
 الدولة الفمسطينية المستقمة والمتصمة جغرافيا إل امةكي يمر أالسفير خيري: تفيم  .7

عمى اىـ نتائج الجيود « الدستور»اطمع السفير الفمسطيني في عماف عطا اهلل خيري : كماؿ زكارنة -عماف
جانبيف واالتصاالت التي بذليا وزير الخارجية االمريكية جوف كيري مف اجؿ احياء  المفاوضات بيف ال
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الفمسطيني واالسرائيمي خالؿ االسبوع الماضي التي مف ابرزىا قياـ الدكتور صائب عريقات بابالغ وزير 
الخارجية االمريكي موافقة القيادة الفمسطينية عمى العودة لممفاوضات اذا تسممت دعوة مكتوبة موجية الييا 

دولتيف واقامة دولة فمسطينية مستقمة مف االدارة االمريكية لمعودة الى المفاوضات عمى اساس حؿ ال
مع تبادؿ اراض متفؽ عميو بيف الجانبيف  ٜٚٙٔعاصمتيا القدس عمى حدود الرابع مف حزيراف عاـ 

 االسرائيمي والفمسطيني.
وقاؿ خيري اف الوزير كيري وافؽ عمى الفكرة التي تقدـ بيا عريقات واجرى اتصاالت مع رئيس الوزراء 

يذا الخصوص ومف ثـ ذىب الى راـ اهلل وقابؿ الرئيس محمود عباس بعد ذلؾ اجرى االسرائيمي نتنياىو ب
اتصاال اخر مع نتنياىو قبؿ اف يعود الى عماف، وقد اتفؽ مع الرئيس عباس عمى اف يعمف عف احراز تقدـ 
في االتفاؽ عمى االسس التي سيتـ استئناؼ المفاوضات عمى اساسيا، مشيرا الى اف ىناؾ عدة تفاصيؿ 
سيتـ االنتياء منيا خالؿ اسبوع واحد وبعد ذلؾ سيتـ دعوة عريقات وليفني الى واشنطف لمبدء بمفاوضات 

 اولية تفضي الى استئناؼ المفاوضات بيف الجانبيف بشكؿ موسع.
واشاد السفير خيري بالجيود االردنية المكثفة التي ادت الى تجاوز العديد مف العقبات التي واجيت ميمة 

بدا مسرورا مف الموقؼ الفمسطيني الجاد والمسؤوؿ والحريص عمى التوصؿ التفاؽ سالـ عادؿ  كيري الذي
 وشامؿ مع الجانب االسرائيمي .

وقاؿ خيري اف الجانب االمريكي يتفيـ جيدا ضرورة اقامة الدولة الفمسطينية المستقمة المتصمة جغرافيا ذات 
 لمتوصؿ الى اتفاؽ سالـ نيائي. ٜٚٙٔ السيادة الكاممة عمى حدود الرابع مف حزيراف عاـ

 12/7/1023الدستور، عمان، 
 
 سرى سيفرج عنيمأسماء أ را ع يطالب بعدم االنجرار وراء الشائعات بخصوص نشر  .8

طالب وزير شؤوف االسرى والمحرريف عيسى قراقع، مساء امس، اىالي االسرى عدـ االنجرار وراء  :راـ اهلل
ة حوؿ اسماء االسرى المتداولة المنوي االفراج عنيـ والتي تصدر عف الشائعات واألنباء غير الرسمي
 مصادر اسرائيمية غير رسمية.

وقاؿ قراقع: "إف القيادة الفمسطينية تنتظر ردا واضحا ومحددا حوؿ االفراج عف المعتقميف كمطمب فمسطيني 
افة االسرى المعتقميف اساسي الستئناؼ المفاوضات.. واف الرئيس محمود عباس مصر عمى االفراج عف ك

 قبؿ اتفاؽ اوسمو كمقدمة ألي مفاوضات مع الجانب اإلسرائيمي".
ودعا قراقع وسائؿ االعالـ كافة توخي الحيطة والحذر مف نشر اية شائعات تتعمؽ بأسماء اسرى قد يفرج 

 عنيـ حتى ال يخمؽ بمبمة في صفوؼ االسرى وذوييـ.
 12/7/1023الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 ليذه األسباب وافق الفمسطينيون عمى العودة إلى المفاوضات حميل سياسي:ت .9

بعد ستة أشير مف االتصاالت والمقاءات والمحادثات بيف وزير الخارجية األميركي جوف كيري : راـ اهلل
والرئيس محمود عباس، وافؽ األخير عمى العودة إلى المفاوضات المتوقفة منذ سنوات ألسباب عدة، أوليا 

ضغط األميركي واألوروبي الحثيث الرامي إلى خمؽ عممية سياسية بسبب القمؽ مف البدائؿ المحتممة، ال
 إسرائيمي يضاؼ إلى سمسمة االنفجارات التي تشيدىا المنطقة. -ومنيا حدوث انفجار فمسطيني 
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لمفاوضات، وثاني ىذه األسباب ضعؼ الخيارات األخرى المتاحة لمفمسطينييف، في حاؿ عدـ العودة إلى ا
 في ظؿ واقع عربي مميء باألزمات المتفجرة، وأزمة مالية، وأخرى اقتصادية، وانقساـ.

وجيد الرئيس عباس خالؿ ىذه االتصاالت عمى تحقيؽ حد أدنى مف المطالب الفمسطينية يسمح لو بالعودة 
إلى الخيار أشير، يعود بعدىا  ٜ-ٙإلى المفاوضات، أىميا تحديد سقؼ زمني ليذه المفاوضات بيف 

الفمسطيني المفضؿ، وىو المجوء إلى األمـ المتحدة مف أجؿ الحصوؿ عمى عضوية المنظمات الدولية، 
 والتوقيع عمى المواثيؽ الدولية، خصوصا تمؾ التي تحمي حقوؽ المدنييف وممتمكاتيـ تحت االحتالؿ.

عقوبات أميركية في حاؿ وبقبولو العودة إلى المفاوضات، يكوف عباس ضمف عدـ تعرضو إلى ضغوط أو 
فشؿ ىذه المفاوضات، كما ىو متوقع، ولجوئو إلى األمـ المتحدة. وينسحب ذلؾ عمى دوؿ االتحاد األوروبي 
التي حضتو عمى العودة إلى المفاوضات لعدـ وجود بدائؿ ليا، عممًا أف الدعـ األميركي واألوروبي يشكؿ 

 تيا.شرياف الحياة الرئيس لمسمطة الفمسطينية ومؤسسا
أساسًا لمحؿ  ٜٚٙٔولـ ينجح عباس في الحصوؿ عمى اعتراؼ إسرائيمي واضح وصريح ومعمف بحدود عاـ 

السياسي، وال عمى تجميد البناء في المستوطنات، لكنو حصؿ عمى بياف أميركي يدعو الجانبيف إلى العودة 
لبناء في المستوطنات أثناء لممفاوضات عمى ىذا األساس، وعمى تعيد إسرائيمي شفوي وغير معمف بتقميص ا

المفاوضات. كما حصؿ عمى تفاىمات تقضي بإطالؽ األسرى الفمسطينييف منذ ما قبؿ اتفاؽ اوسمو، وعمى 
 مراحؿ.

ويحظى األسرى بتعاطؼ واسع في الشارع الفمسطيني، خصوصا أولئؾ القدامي المحكوميف بالسجف المؤبد، 
األسر، وليس أماميـ مخرج سوى اتفاؽ سياسي مف ىذا عامًا في  ٕٖ-ٕٓأسرى امضوا بيف  ٗٓٔوعددىـ 
 النوع.

ويحقؽ االتفاؽ الجديد لمسمطة الفمسطينية مساعدات اقتصادية ميمة في وقت تعاني فيو مف أزمو مالية 
 ٖٕفي المئة، وبطالة مستشرية تصؿ إلى  ٓٗواقتصادية حادة تتمثؿ في عجز كبير في الموازنة يصؿ إلى 

 في المئة.
ة كيري ثالثة مسارات سياسية وأمنية واقتصادية. ويتضمف المسار االقتصادي توفير مساعدات وتشمؿ خط

بالييف دوالر، والسماح لمسمطة بإقامة  ٗاقتصادية عاجمة لالقتصاد الفمسطيني واستقطاب استثمارات بقيمة 
مية. وسيجري تطبيؽ الخطة مشاريع اقتصادية في المنطقة )ج( الواقعة تحت اإلدارة األمنية والمدنية اإلسرائي

 االقتصادية عمى مراحؿ، األولى منيا مشاريع فورية، والثانية متوسطة المدى، والثالثة بعيدة المدى.
وتظير استطالعات الرأي العاـ أف غالبية الفمسطينييف تعارض العودة الى المفاوضات بسبب قناعتيا بأف 

، وتعمؿ دونما توقؼ عمى ٜٚٙٔمستقمة عمى حدود عاـ  الحكومة اإلسرائيمية تعارض إقامة دولة فمسطينية
توسيع المستوطنات. لكف وجود سقؼ زمني ليذه المفاوضات مترافقًا مع إطالؽ اسرى، ربما يقمؿ مف نسبة 

 المعارضة ليا وحّدتيا.
في  وظيرت خالؿ سمسمة االجتماعات األخيرة لمقيادة الفمسطينية تباينات في أوساط المسؤوليف الفمسطينييف

شأف العودة إلى المفاوضات، فمنيـ مف رأى أف المفاوضات ليست سوى مضيعة لموقت، وأف الخيار 
األجدى لمفمسطينييف ىو التوجو إلى األمـ المتحدة والحصوؿ عمى عضوية المنظمات والييئات الدولية، بما 

أراضي الدولة الفمسطينية،  فييا محكمة الجنايات الدولية، ومالحقة إسرائيؿ قضائيًا في شأف ممارستيا في
مثؿ االستيطاف وغيره. لكف ىناؾ مف يرى أف العودة إلى المفاوضات لفترة محدودة سيجنب الفمسطينييف 
عقوبات وضغوطًا سياسية في وقت يعانوف فيو مف ضعؼ سياسي واقتصادي. لكف الطرفيف يتفقاف عمى 
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بب مواقؼ الحكومة اإلسرائيمية وسياساتيا عدـ وجود فرصة حقيقية إلحراز تقدـ في ىذه المفاوضات بس
 القائمة عمى التوسع االستيطاني وتيويد القدس.

 12/7/1023الحياة، لندن، 
 

 وفاة سفير فمسطين لدى العراق .01
توفي سفير فمسطيف لدى العراؽ دليؿ ميخائيؿ قسوس، في الساعات األولى مف صباح  :)وكاالت(-راـ اهلل

لدولة فمسطيف في بغداد. وكاف الفقيد قد تفرغ في الحركة الوطنية  أمس، وىو عمى رأس عممة سفيراً 
 . ٜٓٛٔ، والتحؽ بالعمؿ في مكتب ـ.ت.ؼ في بغداد العاـ ٜٓٚٔالفمسطينية العاـ 

 12/7/1023الغد، عمان، 
 

 حماس مشعل: إعالم مصر ارتكب جريمة بحق   .00
مشػػعؿ، وسػػائؿ اإلعػػالـ المصػػرية  اتيػػـ رئػػيس المكتػػب السياسػػي لحركػػة حمػػاس خالػػد: أيمػػف الرفػػاتي –غػػزة 

 بارتكاب جريمة بحؽ الحركة.
وقاؿ مشعؿ خالؿ برنامج متمفز عصر السبت، إف اإلعالـ المصري خاض معركة ضػد اإلخػواف خػالؿ فتػرة 

، موضػًحا أف وسػائؿ اإلخوافبحكـ ارتباطيا بجماعة  لمتشويوحكميـ مف خالؿ استخداـ حركة حماس كمادة 
 جريمة بحقيـ. تارتكباإلعالـ المصرية 

وبّيف مشعؿ أف حركتو لـ ترىف قرارىا لطرؼ عربي ضد آخر، مشيًرا إلى أف ىدؼ حماس يكمػف فػي تحريػر 
 فمسطيف، وليس التدخؿ في الشئوف الداخمية لمدوؿ العربية.

 مصر. تونس و اإلسالمييف فرصتيـ، منبيًا إياىـ لضرورة التعمـ مف أخطائيـ السابقة في  إعطاءودعا إلى 
أكثػػر المتخػػوفيف مػػف الثػػورات العربيػػة، داعيػػًا العػػرب إلػػى توجيػػو رسػػالة شػػكر  "إسػػرائيؿ"شػػدد مشػػعؿ عمػػى أف و 

اعتػػادت  "إسػػرائيؿ" أفوأشػػار إلػػى  لحركػػة حمػػاسه ألنيػػا تػػدافع عػػف األمػػة العربيػػة والقػػدس والمسػػجد األقصػػى.
 عمى معادالت في المنطقة إال أف الربيع العربي غيرىا.

فمسػػطيني سػػني غيػػر متعصػػب أطػػرؽ بػػاب  إنسػػافلحمػػاس قػػاؿ مشػػعؿ "أنػػا  اإليرانػػيعـ وحػػوؿ موقفػػو مػػف الػػد
 الجميع لممساعدة ومف ساعدني أشكره".

، معربًا عف تمسكو بكؿ شبر مف األراضػي "إسرائيؿ"ولفت رئيس المكتب السياسي إلى عدـ اعتراؼ حماس بػ
ا، ولػذلؾ تعمػؿ عمػى أف تكػوف دوؿ الجػوار ىػو أمػف حػدودى "إسػرائيؿ"ونّبػو إلػى أف أكثػر مػا ييػـ  الفمسطينية.

 منيكة.
وفيمػػا يتعمػػؽ بزيػػارات وزيػػر الخارجيػػة األمريكػػي جػػوف كيػػري المكوكيػػة لممنطقػػة والحػػديث عػػف بػػدء مفاوضػػات 

 جديدة قاؿ مشعؿ :"كيري يريد أف يصنع مجًدا مف خالؿ القضية الفمسطينية".
 10/7/1023الرسالة.نت، 

 
 الخطة األمريكية تصفية لمقضية الفمسطينيةوفق استئناف المفاوضات البردويل:  .02

وصػػؼ الػػدكتور صػػالح البردويػػؿ، القيػػادي فػػي حركػػة حمػػاس، اسػػتئناؼ : المركػػز الفمسػػطيني ل عػػالـ –غػػزة 
المفاوضػات بػػيف سػػمطة راـ اهلل واالحػػتالؿ الصػػييوني وفػػؽ رؤيػة وزيػػر الخارجيػػة األمريكػػي جػػوف كيػػري، بأنػػو 

 تصفية لمقضية الفمسطينية.
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( لػػػ"المركز الفمسػػطيني ل عػػالـ" إف "اسػػتئناؼ المفاوضػػات ٚ/ٕٓالبردويػػؿ فػػي تصػػريح  خػػاص  السػػبت ) وقػػاؿ
غير المشروط وفؽ رؤية كيري مؤشر عمى الذىاب نحو تصفية القضية الفمسطينية, مقابؿ بعض االمتيازات 

 الثانوية ألقطاب السمطة".
بيػر فػي حػيف أف األمػر ال يعػدو عػف "منػة مػف وحذر مف خطورة تقػديـ اإلفػراج عػف بعػض األسػرى كإنجػاز ك

إسرائيؿ " الفتًا إلى أف طريؽ تحرير األسرى عرفو شعبنا مف خالؿ صفقة وفػاء األحػرار، وىػو الطريػؽ الػذي 
فيو عزة وكرامة. وقاؿ: "أف يباع الوطف مقابؿ عدد مف األسرى ىذا أمر يجب أف ينتبو لو ويرفض وىو غير 

 مقبوؿ".
أف حركة حماس نبيت منذ بداية جوالت كيري المكوكية إلى النوايا الخطيرة التي يحمميػا  وأشار البردويؿ إلى

وتنسػػاؽ ليػػا قيػػادة سػػمطة راـ اهلل، مشػػددًا عمػػى أف مػػا يجػػري ويتػػوفر مػػف معطيػػات يؤكػػد أننػػا أمػػاـ "توجييػػات 
 أمريكية صييونية لتصفية القضية الفمسطينية".
يؿ" تطرفػػا فػػي ظػػؿ عمميػػة تيويػػد المسػػجد األقصػػى واسػػتمرار وقػػاؿ إف كيػػري جػػاء يحمػػؿ أشػػد شػػروط "إسػػرائ

االسػػػتيطاف ومنػػػع الفيتػػػو األمريكػػػي لممصػػػالحة الفمسػػػطينية أف تػػػتـ"، فػػػي إشػػػارة إلػػػى مسػػػألة اعتػػػراؼ السػػػمطة 
وطالػػب حركػػة فػػتح وسػػمطة راـ اهلل أف ال تغػػرؽ فػػي مسػػتنقع وحػػؿ بيػػع القضػػية  بييوديػػة الكيػػاف الصػػييوني.

 ىذا الطريؽ.الفمسطينية بالسير في 
 10/7/1023المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 "العبثية"مربع المفاوضات  إلىالسمطة الفمسطينية من خطورة العودة "الجياد" تحذر  .03

قاؿ عضو المكتب السياسي لحركة الجيػاد اإلسػالمي نافػذ عػزاـ، إف مػا تػـ إعالنػو مػف توصػؿ إلػى وكاالت: 
محاولػة لمتضػميؿ والتمويػو عمػى حقيقػة "ئيمي عمى طاولة التفاوض تفاىمات تجمع الطرفيف الفمسطيني واإلسرا

. وحذر عػزاـ فػي تصػريحات لمصػحفييف فػي غػزة، السػمطة الفمسػطينية "المعاناة التي يعيشيا شعبنا الفمسطيني
 ."العبثية"مربع المفاوضات  إلىمف خطورة االنصياع لمضغط الخارجي والعودة 

 12/7/1023الدستور، عمان، 
 

 ي: ضغوط عربية مورست عمى أبو مازن لقبول المفاوضاتعباس زك .04
قػاؿ عضػو المجنػة المركػز لحركػة فػتح عبػاس زكػي إف ضػغوطا عربيػة مورسػت عمػى : حمزة حيمور -السبيؿ

الرئيس محمود عباس لمقبوؿ بالتفاوض مػع "إسػرائيؿ"، مؤكػدًا أنػو ال مفاوضػات مػف دوف ضػمانات ومرجعيػة 
 حقيقية.

فتح بحديث لػػ"السبيؿ" أف أمريكػا تػرى المنطقػة بعيػوف إسػرائيمية، وىػي غيػر معنيػة  وأضاؼ القيادي في حركة
 .ٚٙبتجميد االستيطاف أو بدولة فمسطينية عمى حدود 

سػػرائيمي إلػػى واشػػنطف مػػف أجػػؿ إحيػػاء المفاوضػػات، نفػػى زكػػي أف  وعػػف الزيػػارة المرتقبػػة لوفػػديف فمسػػطيني وا 
 ال تعدو تشاورية وبحثية، وليس ليا عالقة بإطالؽ المفاوضات". تكوف الزيارة ليذا الغرض، قائاًل: "الزيارة

 12/7/1023السبيل، عمان، 
 

 نبيل عمرو: الكيفية التي تعاطت بيا القيادة الفمسطينية مع المفاوضات "محبطة" .05
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اؼ حذر قيادي بارز في حركة "فتح" مف الكيفية التي تعاطت بيا القيادة الفمسطينية مع مسألة استئن: راـ اهلل
 المفاوضات مع الجانب اإلسرائيمي، واصفًا إياىا بالػ "محبطة".

( عمى صفحتو في موقع التواصؿ االجتماعي "فيسبوؾ"، ٚ/ٕٓوقاؿ نبيؿ عمرو في تصريح نشره السبت )
"مع أف ما حققو السيد كيري كاف متوقعًا، غير أف ما بدا محبطًا ىو الكيفية التي تعاطت بيا القيادة 

 ع مسألة العودة إلى طاولة المفاوضات خصوصًا في اليوميف الماضييف"، حسب رأيو.الفمسطينية م
وأضاؼ "سنكوف محظوظيف لو استمرت المفاوضات عدة أشير كما ُيذاع وليس عدة سنوات كما حدث في 
السابؽ"، معتبرًا أف العودة إلى طاولة المفاوضات ىي الخطوة األولى في طريؽ طويؿ حيث المعارؾ 

 ة الحقيقية والصعبة والمعقدة، وفؽ تقديره.السياسي
واتيـ القيادي الفتحاوي السمطة الفمسطينية برئاسة محمود عباس بالتراجع عف مواقفيا المتشّددة بسيولة تامة، 
األمر الذي تسّبب بحالة مف اإلحباط لمشارع الفمسطيني، في إشارة إلى موقؼ السمطة مف عدـ العودة إلى 

ووقؼ االستيطاف واإلفراج عف  ٜٚٙٔعمى مرجعية حدود  بؿ إسرائيؿ بالتفاوضالمفاوضات ما لـ تق
 األسرى.

وأضاؼ عمرو "نحف نعاني اآلف مف أزمة قيادية أكثر بكثير مما نعاني مف أزمة في السياسة التي تتبعيا 
 القيادة الحالية التي تجيد لغة التشدد ولكنيا تسمـ باألمر الواقع في نياية المطاؼ".

 10/7/1023رس،  دس ب
 

 "الديمقراطية": الغالبية الساحقة من "تنفيذية المنظمة" تعارض العودة لممفاوضات .06
 واألفكػػارحػػذر الجبيػػة الديمقراطيػػة لتحريػػر فمسػػطيف مػػف الوقػػوع الفمسػػطيني والعربػػي فػػي "فػػخ المنػػاورات : غػػزة

واسػػػػػتمرار  ٜٚٙٔ الغامضػػػػػة والممتبسػػػػػة، واسػػػػػتئناؼ المفاوضػػػػػات بشػػػػػروط نتنيػػػػػاىو المسػػػػػبقة بػػػػػرفض حػػػػػدود
 االستيطاف".

وقاؿ مصدر مسؤوؿ في الجبية في تصريح مكتوب تمقت "قدس برس" نسخة عنو: "مػف جديػد وصػمت جولػة 
 أفكػػار"ورقػػة مكتوبػػة، أو  األمريكيػػةكيػػري المكوكيػػة السادسػػة إلػػى طريػػؽ مسػػدود، لػػـ يحمػػؿ وزيػػر الخارجيػػة 

ة الشػرعية الدوليػة "بحػدود دولػة فمسػطيف عمػى حػدود أمريكية ممموسة، أو إسػرائيمية تنػزؿ عنػد قػرارات ومرجعيػ
 ".ٜٚٙٔ، واستئناؼ المفاوضات عمى أساس حدود ٜٚٙٔ

السػاحقة مػف أعضػاء المجنػة التنفيذيػة والفصػائؿ الفمسػطينية انتيػت فػي اجتمػاع  األغمبيػةوكشؼ المصدر أف 
دوف  ٜٚٙٔىو بحػػدود حكومػػة نتنيػػا إقػػرار( إلػػى رفػػض االنجػػرار إلػػى "فػػتح مفاوضػػات" دوف ٚ/ٛٔالخمػػيس )

المجنػػة التنفيذيػػة عضػو واحػػد وافػػؽ عمػػى  أعضػػاءوقػؼ االسػػتيطاف فػػي القػدس والضػػفة الفمسػػطينية، ومػػف بػيف 
 استئناؼ المفاوضات دوف ذلؾ.

وأشػػار إلػػى أف المجنػػة التنفيذيػػة قػػررت تشػػكيؿ لجنػػة مػػف أعضػػائيا لوضػػع صػػيغة رد محػػدد ومممػػوس، ودعػػوة 
 ووقؼ االستيطاف. ٜٚٙٔمموس مف حكومة نتنياىو حوؿ حدود أف تأتي برد م األمريكية اإلدارة

 10/7/1023 دس برس، 
 

 "المقاومة الشعبية":  رار العودة لممفاوضات ال يعبر عن إرادة الشعب الفمسطيني .07
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اعتبػػػػرت حركػػػػة المقاومػػػػة الشػػػػعبية قػػػػرار السػػػػمطة الفمسػػػػطينية بػػػػالعودة إلػػػػى المفاوضػػػػات مػػػػع االحػػػػتالؿ : غػػػػزة
تفػريط بالثوابػت الفمسػطينية"، مشػددة عمػى أنػو "ال يعبػر عػف إرادة الشػعب الفمسػطيني الػذي  اإلسرائيمي "بمثابة

 الشيداء مف أجؿ تحرير أرضو والحفاظ عمى ثوابتو الوطنية". أالؼقدـ 
وصرح مصدر مسئوؿ في الحركة، في بياف صػحفي تمقػت "قػدس بػرس" نسػخة عنػو، أف حركتػو تػرفض قػرار 

 المفاوضات مع االحتالؿ. إلىالسمطة الفمسطينية بالعودة 
 10/7/1023 دس برس، 

 
 "الجبية العربية الفمسطينية" ترفض العودة لممفاوضات  .08

عبرت "الجبية العربية الفمسطينية" عف رفضيا العودة لممفاوضات بدوف وقؼ االستيطاف واإلفراج : راـ اهلل
 عف األسرى وتحديد مرجعية واضحة لممفاوضات وبسقؼ زمني.

( أف العرض األمريكي "ممتبس وغير ٚ/ٕٓجبية في تصريح مكتوب تمقتو "قدس برس" السبت )وأضافت ال
واضح، وال يحدد مرجعيات واضحة لمتفاوض" متسائمة عف "المغزى مف العودة لممفاوضات في ظؿ التعنت 

إسرائيؿ  اإلسرائيمي الواضح ومساعيو إلفشاؿ جيود وزير خارجية الواليات المتحدة جوف كيري بما يكشؼ أف
 ليست جادة وال مستعدة ل يفاء بمتطمبات السالـ".

 10/7/1023 دس برس، 
 

 البرغوثيعبد اهلل منع ممثل "الصميب األحمر" من لقاء األسير  .09
منعػػت إدارة السػػجوف اإلسػػرائيمية، أمػػس، ممثػػؿ الصػػميب األحمػػر مػػف زيػػارة األسػػير القائػػد عبػػد اهلل البرغػػوثي، 

 زيارتو في مستشفى العفولة. كما منعت زوجتو وأوالده مف
وقالت محامية وزارة األسرى براـ اهلل حناف الخطيب في تصريح صحفي: "إف ممثؿ الصميب الذي وصؿ إلى 
مستشفى العفولة وحاوؿ عدة مرات الدخوؿ إليو إال أف ىػذه المحػاوالت بػاءت بالفشػؿ، ولػـ يػتمكف مػف زيارتػو 

 والكشؼ عميو".
كػػذلؾ زوجتػػو وأوالده مػػف زيارتػػو، وأف أخػػت زوجتػػو وزوجيػػا وصػػموا إلػػى  وأوضػػحت أف إدارة السػػجوف منعػػت

 مستشفى العفولة لزيارتو ولكف اإلدارة منعتيـ مف ذلؾ وقامت الشرطة بإيقافيـ واعتقاليـ.
وأشػػارت عقػػب زيارتيػػا لممستشػػفى الػػذي يرقػػد بػػو أف األطبػػاء قػػرروا إجػػراء عمميػػة لػػو فػػي يػػده اليسػػرى بسػػبب 

وردة نتيجة تخثر الدماء فييا، ولكف األطباء أجموا ذلػؾ إلػى بعػد إنيػاء إضػرابو خوفػًا مػف انغالؽ الشراييف واأل
 حدوث مضاعفات صحية.

وأفػػادت بػػأف األطبػػاء ال زالػػوا عػػاجزيف عػػف غػػرس إبػػر الجموكػػوز فػػي أوردتػػو بسػػبب رفػػض جسػػمو ليػػذه اإلبػػر 
  .وظيور تورمات وانتفاخات في يديو وارتفاع درجة الحرارة لديو

: "إف جسد البرغوثي أصبح غير قادر عمى تمقي أي شيء باستثناء بعض المسكنات التي تعطى لو توأضاف
 عمى شكؿ سوائؿ".

 10/7/1023فمسطين أون الين، 
 

 منير الحروب ويستدعي زوجتو  القسامياالحتالل يقتحم منزل  .21
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منػػزؿ المطػػارد منيػػػر ( ٚ/ٕٓاقتحمػػت قػػوة صػػييونية، فجػػر السػػبت ): المركػػز الفمسػػطيني ل عػػالـ -الخميػػؿ 
 الحروب في مدينة دورا بمحافظة الخميؿ، وذلؾ لممرة الثالثة عمى التوالي خالؿ أسبوع.

وقالت مصادر مقربة مف العائمة إف قوة كبيرة مف جيش االحتالؿ دىمت المنزؿ وقامت بأعماؿ تفتيش دقيقػة 
ـ عػف مكػاف تواجػده، ومػف ثػـ سػمموىا فيو، وقامت بتيديد زوجتو عنػدليب ياسػر شػديد باالعتقػاؿ إذا لػـ تخبػرى

 طمب استدعاء لمقابمة مسؤوؿ المخابرات الصييوني.
، حيػث اختفػى عػف األنظػار ٕٔٓٓابريػؿ / وتبحث سمطات االحتالؿ عف المطارد الحػروب منػذ بدايػة نيسػاف

 ولـ يعد لمنزلو.
ميػػؿ وىػػو مػػدرج عمػػى ويعػػد الحػػروب أحػػد مطػػاردي "كتائػػب القسػػاـ"، الجنػػاح العسػػكري لحركػػة "حمػػاس" فػػي الخ

قائمة "المطموبيف الخطريف" منذ أواسط التسعينيات، وىػو مختطػؼ سػابؽ لػدى أجيػزة السػمطة ومطمػوب لػدييا 
 أيًضا.

 10/7/1023المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 في مخيم عين الحموة األمنيةتعزيز القوة "الجياد" و"فتح" تدعوان ل .20

ياسػػػية فػػي حركػػػة الجيػػاد اإلسػػالمي شػػػكيب العينػػا، إف القػػػوى قػػػاؿ مسػػؤوؿ العالقػػات الس: المسػػتقبؿ= صػػيدا 
الفمسطينية ما زالت ثابتة عمى موقفيا في الحياد اإليجابي في الممؼ المبناني الداخمي، داعيًا إلى تعزيز القوة 

في مخيـ عيف الحموة مف أجؿ حماية مصالح الشعب الفمسطيني العميا مػف أي ارتػدادات أمنيػة يمكػف  األمنية
 حصؿ.أف ت

كالـ العينػا جػاء خػالؿ زيػارة قػاـ بيػا عمػى رأس وفػد مػف الحركػة ضػـ عمػار حػوراف ومعػيف عبػاس، الػى قائػد 
االمف الوطني الفمسطيني في لبناف المواء صبحي أبو عرب في مقره في المخيـ، فأكػد العينػا أىميػة التواصػؿ 

ة لمنػػع أي فتنػػة، مشػػددًا عمػػى ضػػرورة مػػع جميػػع القػػوى الفمسػػطينية مػػف أجػػؿ توحيػػد الرؤيػػا فػػي المرحمػػة المقبمػػ
توحيد المرجعية السياسية الفمسطينية مف أجؿ تعزيز مطالب الشػعب الفمسػطيني العادلػة. وأعمػف العينػا رفػض 
خطػة برافػػر الصػػييونية لتيجيػر الفمسػػطينييف فػػي النقػػب فػي سػػياؽ ترانسػػفير جديػد خدمػػة لممشػػروع الصػػييوني 

 وأدواتو في المنطقة.
عػػرب أف حركتػػي فػػتح والجيػػاد اإلسػػالمي فػػي خنػػدؽ واحػػد مػػع كػػؿ القػػوى الحيػػة فػػي الشػػعب  وأكػػد المػػواء أبػػو

فػػي  األمنيػة. داعيػًا القػوى الفمسػطينية إلػى تعزيػز القػوة األعػداءالفمسػطيني فػي مواجيػة أي مػؤامرة يخطػط ليػا 
 األمػػػفة المخػػػيـ، وقػػػاؿ: يػػػدنا ممػػػدودة لمجميػػػع مػػػف أجػػػؿ إنجػػػاح تمػػػؾ القػػػوة التػػػي سػػػتحمؿ عمػػػى عاتقيػػػا حمايػػػ

 .واالستقرار في المخيـ
 12/7/1023المستقبل، بيروت، 

 
 

 لحماس تضامنًا مع النقب اتاعتصاملبنان:  .22
أقامػػت حركػػة حمػػاس اعتصػػػامًا فػػي سػػاحة الشػػيداء فػػػي مدينػػة صػػيدا، تضػػامنًا مػػػع فمسػػطينيي النقػػب الػػػذيف 

عتصػاـ حشػد مػف األىػالي يواجيوف خطر اإلبعاد والتيجير ضمف مشروع "برافػر" اإلسػرائيمي. وشػارؾ فػي اال
 والشخصيات والفعاليات الشبابية والمدنية وممثميف عف األحزاب والقوى الفمسطينية والمبنانية.
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وأكػػد نائػػب المسػػؤوؿ السياسػػي لمحركػػة احمػػد عبػػد اليػػادي أف "ىػػذا المشػػروع ال يعتبػػر سػػوى نكبػػة ثانيػػة بحػػؽ 
نتفاض بوجػو ىػذا المخطػط الخبيػث" وداعيػًا فصػائؿ الشعب الفمسطيني" مطالبػًا الفمسػطينييف فػي الػداخؿ بػػ"اال

 المقاومة لػ"الرد عمى ىذا المشروع الخطير".
وقاؿ رئيس رابطة عمماء فمسطيف الشيخ بساـ كايد: "إف مشروع برافر يوضح لمعالـ أجمع عنصرية االحتالؿ 

 ه".وجرائمو بحؽ الشعب الفمسطيني الصابر والصامد، وعمى الجميع التحرؾ مف أجؿ إنقاذ
 في البص

ونظمػػت "حمػػاس" لقػػاء فػػي مخػػيـ الػػبص "رفضػػًا لمخطػػط برافػػر وتضػػامنًا مػػع األسػػرى والمعتقمػػيف فػػي سػػجوف 
العػػدو الصػػييوني"، ألقيػػت خاللػػو كممػػات أكػػدت "ضػػرورة التصػػدي لمخططػػات العػػدو والتضػػامف مػػع األسػػرى 

 البواسؿ".
امر، فػػي كممػػة، أف "مخطػػط برافػػر فػػي وقػػد اعتبػػر القيػػادي فػػي "حركػػة الجيػػاد اإلسػػالمي فػػي فمسػػطيف" أبػػو سػػ

النقب لف ُيكتب لػو النجػاح بسػبب اإلرادة القويػة التػي يمتمكيػا أبنػاء شػعبنا الفمسػطيني". وطالػب األمػة العربيػة 
واإلسػػػػالمية وأحػػػػرار العػػػػالـ بػػػػػ"أف يقفػػػػوا موقػػػػؼ المسػػػػؤوؿ عػػػػف األراضػػػػي اإلسػػػػالمية فػػػػي فمسػػػػطيف، لمواجيػػػػة 

صػػفية اإلنسػػاف الفمسػػطيني مػػف أرضػػو"، معربػػًا عػػف رفضػػو لجػػوالت المخططػػات الصػػييونية التػػي تسػػتيدؼ ت
وزيػر الخارجيػة األميركيػة "التػػي يحػاوؿ مػف خالليػا أف يعيػػد اسػتئناؼ المفاوضػات العبثيػة التػػي لػـ تػأت  عمػػى 

 ".اإلذالؿالفمسطينييف سوى بمزيد مف 
 12/7/1023المستقبل، بيروت، 

 
 مخيم نير البارد بمبنان "الجياد" تدين تقميص "األونروا" خدماتيا في .23

استنكرت حركة "الجياد اإلسالمي في فمسطيف" قرار وكالة األمـ المتحدة لغوث وتشغيؿ الالجئيف : بيروت
الفمسطينييف "األونروا" خفض حجـ مخصصاتيا المالية المقّدمة لمخيـ نير البارد لالجئيف الفمسطينييف في 

 لبناف.
لبناف، أبو عماد الرفاعي، في بياف صحفي تمقت "قدس برس" نسخة وقاؿ ممثؿ حركة الجياد اإلسالمي في 

(، "إف ىذا القرار يندرج في إطار خطوة عمى طريؽ إنياء عمؿ األونروا، تمييدًا لشطب ٚ/ٕٓعنو السبت )
كافة حقوؽ الالجئيف الفمسطينييف عبر إنياء عمؿ الوكالة الدولية الوحيدة الشاىدة عمى جريمة الكياف 

 حؽ شعب بأكممو".الصييوني ب
 10/7/1023 دس برس، 

 
 االستراتيجية "إسرائيل"نتنياىو: استئناف المفاوضات يصب في مصمحة  .24

اعتبر رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتانياىو، أف استئناؼ مفاوضات السالـ : أ ؼ ب -القدس المحتمة 
غداة إعالف التوصؿ إلى اتفاؽ عمى  مع الفمسطينييف ىو أمر "حيوي" بالنسبة إلى مصمحة إسرائيؿ، وذلؾ

 قاعدة الستئناؼ المفاوضات بيف الجانبيف.
وقاؿ نتانياىو في بياف، إف "استئناؼ عممية السالـ يصب في المصمحة الحيوية االستراتيجية لدولة 

 إسرائيؿ".
ـ بسبب وأضاؼ إنو "مف األىمية بمكاف، محاولة وضع حد لمنزاع بيننا وبيف الفمسطينييف، وىو أمر مي

 التحديات التي نواجييا، وخصوصًا تمؾ التي مصدرىا إيراف وسورية".
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 12/7/1023الحياة، لندن، 
 

 موشيو يعمون: المنظمات اإلرىابية ستحل محل الجيوش المنظمة في الدول العربية .25
في  قاؿ وزير الجيش اإلسرائيمي، موشيو يعموف، إف منظمات "إرىابية" مسمحة ومدربة ستحؿ مكاف الجيوش

الدوؿ العربية خالؿ السنوات المقبمة عند حدود إسرائيؿ، الفتا إلى أف التيديدات ضد بالده تظؿ كما ىي 
 دوف تغيير.

ورأى يعموف، وبحسب ما أوردت اإلذاعة اإلسرائيمية، أف "التنظيمات اإلرىابية المدربة والمدججة بالسالح 
الجيوش التقميدية لتتحدى إسرائيؿ مف المناطؽ القريبة  والمنفمتة بطابعيا، ستحؿ خالؿ السنوات المقبمة محؿ

 والبعيدة بممارساتيا اإلرىابية وعمميات إطالؽ الصواريخ"، عمى حد تعبيره.
وجاءت تصريحات وزير الجيش اإلسرائيمي خالؿ مراسـ إطالؽ اسـ رئيس أركاف الجيش اإلسرائيمي األسبؽ 

 ات شموئيؿ"، بوسط إسرائيؿ.أمنوف ليبكيف شاحؾ، عمى أحد شوارع بمدة "غفع
وأشار إلى أف التيديدات التي تتعرض ليا إسرائيؿ لـ تنحسر بؿ تغيرت بطبيعتيا، مؤكدا أف الجيش سوؼ 

 يسعى لمحفاظ عمى تفوقو التقني في المنطقة.
 وأضاؼ يعموف: "التغيرات في المنطقة تمزمنا بالسؤاؿ كؿ صباح ما الذي تغير، ومناسبة أنفسنا مع الوقائع
الجديدة المتغيرة"، وقاؿ إف "الجيش يتزود بمنظومات حديثة في البر والجو والبحر لممحافظة عمى تفوقو 

 النوعي والتكنولوجي الكبير أماـ الدوؿ والمنظمات اإلرىابية المحيطة بنا"، عمى حد قولو.
األياـ أدت بنا إلى قمة وقاؿ أيضا: "ىذه القدرات بدأنا بتطويرىا منذ أياـ رئيس األركاف أمنوف، وفي ىذه 

التطور"، مضيًفا: "الجيش ليس عبًدا لمتكنولوجيا، إنما يستعمميا ويقوـ بمالئمتيا مع الوقائع المتغيرة، وفي 
 معارؾ جيوش أماـ جيوش ىذه التغيرات ستساعد المقاتميف لمعمؿ بنجاعة كبيرة أكثر."

 10/7/1023، 48عرب
 

 شية من دولة ثنائية القوميةالبيد يدعو إلى طالق مع الفمسطينيين خ .26
قاؿ يئير البيد، وزير المالية اإلسرائيمية وزعيـ حزب "يش عتيد"، إف حزبو يدعـ فكرة العودة إلى المفاوضات 
التي تكسر الجمود السياسي بيف الجانبيف اإلسرائيمي والفمسطيني، مشددا عمى أف المفاوضات يجب أف 

 ص إسرائيؿ، عمى حد تعبيره.تكوف جدية وقاسية وواضحة، تقود إلى خال
وأضاؼ البيد عمى صفحتو عمى "فيس بوؾ": "إف إسرائيؿ ال تبحث عف زواج دائـ مع الفمسطينييف حتى 
ولو كاف سعيدا"، في إشارة إلى رفض استمرار العالقة عمى ما ىي عميو، مشددا عمى أنو وحزبو يريدوف 

 نو سيكوف في مصمحة الطرفيف.طالقا عادال بيف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي، أل
 
 
 

وخاطب البيد أحزاب اليميف التي أعمنت معارضتيا لعودة المفاوضات بالقوؿ: "إننا في إسرائيؿ نريد 
االنفصاؿ عف الفمسطينييف ألف دولة ثنائية القومية تعني نياية الدولة الييودية الصييونية، وىو األمر الذي 

 ال يريده أحد في إسرائيؿ
 10/7/1023، 48عرب
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 السفير اإلسرائيمي بالقاىرة: السيسي بطل  ومي لمييود .27

ذكر موقع ميدؿ إيست مونيتور أف السفير اإلسرائيمي لدى القاىرة يعقوب أميتاي أخبر وزيرا مصريا في 
الحكومة المصرية المؤقتة أف شعب إسرائيؿ ينظر لمفريؽ األوؿ عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع عمى أنو 

 .بطؿ قومي
وأضاؼ الموقع أنو وفقا لراديو "إسرائيؿ"، فإف السفير اإلسرائيمي اتصؿ بوزير الزراعة أيمف أبو حديد مينئا 
إياه عمى تقمده لممنصب قائاًل: "السيسي ليس بطال قوميا في مصر، لكنو بطؿ قومي لمييود في إسرائيؿ 

 وحوؿ العالـ".
ة إسرائيؿ في انطالؽ عالقات جديدة مع مصر، وتابع "ميدؿ إيست مونيتور" أف أميتاي عبر عف رغب
 والعمؿ المشترؾ في ما وصفو بػ "الحرب ضد اإلرىاب".

 10/7/1023السبيل، عمان، 
 

 "الشخصيات المستقمة": العودة لممفاوضات خدمة مجانية لالحتالل لتمزيق األرض وتيويد القدس .28
اـ لمعودة إلى المفاوضات وتجميد تنفيذ أكد تجمع الشخصيات الفمسطينية المستقمة رفضو الت: راـ اهلل

 المصالحة "ارتيانا لألوضاع اإلقميمية والسياسية".
وأشار التجمع في بياف لو تمقتو "قدس برس" لحالة السرور والرضا التي تعيشيا الدولة العبرية "جراء 

سطينية وتيويد القدس الخدمات المجانية التي تقدميا األطراؼ الفمسطينية لممساعدة في تمزيؽ األراضي الفم
وتشريد األىالي وقتؿ حمـ التحرير ونسياف قضايا الالجئيف واألسرى"، مشدًدا عمى أف "الرغبة الشعبية 
الفمسطينية في التخمص ممف يعمؿ عمى استمرار االنقساـ تزداد مع إدراؾ أبناء شعبنا أنيـ أماـ مصالح 

 ات الخارجية".فردية ال ييميا إال مواكبيا الفارىة وتطبيؽ األجند
 10/7/1023 دس برس، 

 
 الوطنية": العودة لممفاوضات يعطي المشاريع االستيطانية غطاًء سياسًيا المبادرة" .29

أعمنت حركة "المبادرة الوطنية الفمسطينية" رفضيا العودة إلى المفاوضات مع الجانب اإلسرائيمي : راـ اهلل
أساسا ليا وتقر بيا تؿ أبيب، ووقؼ  ٚٙيراف لعاـ دوف مرجعية واضحة ومحددة تكوف حدود الرابع مف حز 

 االستيطاف في جميع األراضي الفمسطينية المحتمة بما فييا القدس.
واعتبرت الحركة في بياف صحفي تمقتو "قدس برس" أف إجراء المفاوضات في ظؿ استمرار االستيطاف 

وأف تجربة عشريف عاما مف  "يعني أف إسرائيؿ ستستغميا غطاء لمشاريعيا االستيطانية التوسعية،
المفاوضات كافية أف تظير أف الخطأ كاف في توقيع اتفاؽ "أوسمو" قبؿ وقؼ االستيطاف، مما رفع عدد 

 ألؼ مستوطف"، كما قالت. ٓٓٙألفا إلى  ٓ٘ٔالمستوطنيف في األراضي المحتمة مف 
 12/7/1023 دس برس، 

 
 نيين المضربين حتى لو استشيدوا يرفض إطالق األسرى األرد: االحتالل مؤسسة التضامن .31

كشفت مؤسسة التضامف لحقوؽ اإلنساف المعنية بقضايا األسرى الفمسطينييف، أمس، أف  رائد الفي: -غزة 
جياز مخابرات االحتالؿ اإلسرائيمي يرفض اإلفراج عف أي مف األسرى األردنييف المضربيف عف الطعاـ 
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ـ األسير عبداهلل البرغوثي، حتى لو أدى ذلؾ إلى استشيادىـ الذيف يقضوف أحكامًا بالسجف المؤبد، وأبرزى
 في األسر.

ضـ ممثميف عف قيادة الحركة  "عوفر"وقالت مؤسسة التضامف إف اجتماعا عقد قبؿ يوميف في معتقؿ 
 "التضامف"األسيرة ومخابرات الكياف لمناقشة أوضاع األسرى األردنييف المضربيف عف الطعاـ، ونقؿ محامي 

عابد عف األسير محمد صبحة أف االجتماع لـ يصؿ إلى نتيجة تذكر، وأف ممثمي المخابرات محمد ال
 رفضوا اقتراح نقؿ األسرى إلى السجوف األردنية.” اإلسرائيمية“

وأوضح صبحة أف ممثمي المخابرات أبمغوىـ أف القرار صادر عف الجيات العميا في الكياف، وأكدوا أنيـ لف 
 األسرى مف ذوي األحكاـ المؤبدة بعد خوضيـ اإلضراب عف الطعاـ. يفتحوا باب اإلفراج عف

 12/7/1023الخميج، الشار ة، 
 

 شجرة زيتون في الضفة 400مستوطنون يحر ون  .30
واصمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي وعصابات مستوطنيو أمس قمع الفمسطينييف  :عالء المشيراوي -غزة 

أحرؽ مستوطنوف صباحًا مئات مف أشجار الزيتوف العمرة في قرية  فقد وتدمير ممتمكاتيـ في الضفة الغربية.
 الجبعة جنوب غرب بيت لحـ.

وقاؿ عضو لجنة مقاومة جدار الفصؿ العنصري اإلسرائيمي واالستيطاف في محافظة بيت لحـ محمد عمي 
شجرة  ٓٓٗحمداف، إنيـ أضرموا النار في حقوؿ زيتوف لثالث عائالت فمسطينية، ما أدى إلى احتراؽ 

 عاـ. ٓٓٔعمرىا أكثر مف 
 12/7/1023االتحاد، أبو ظبي، 

 
 أزمة الو ود تتجدد بغزة وعودة لطوابير السيارات أمام المحطات .32

عادت طوابير السيارات والشاحنات والدراجات النارية لالصطفاؼ مجدًدا أماـ : محمد أبو شحمة -غزة
مال مف كؿ واحد منيـ بتعبئة خزاف وقود سيارتو محطات الوقود بمختمؼ مناطؽ قطاع غزة لساعات طويمة آ

 ويتمكف مف العمؿ.
وتقمص ضخ الوقود المصري عبر األنفاؽ بعد قياـ جرافات تابعة لمجيش المصري بتجريؼ وتدمير عدد مف 
األنفاؽ الموردة لموقود عمى الحدود الفمسطينية المصرية، وردـ عدد مف البرؾ الصغيرة المخزنة لموقود قبؿ 

 إلى غزة. وصولو
دخالو عبر األنفاؽ كبديؿ عف منع االحتالؿ اإلسرائيمي  ولجأ الفمسطينيوف بغزة إلى شراء الوقود المصري وا 

سالـ وتخصيص كميات قميمة ال تمبي احتياجات أىالي القطاع  أبومف إدخاؿ الوقود اإلسرائيمي عبر كـر 
 مف الوقود.

ف محطاتيـ خالية مف الوقود بنوعيو السوالر والبنزيف، ويؤكد عدد مف أصحاب محطات الوقود لػ"فمسطيف" أ
والموجود فقط إسرائيمي وىو غالي الثمف يرفض السائقوف شراءه الرتفاع ثمنو الذي يصؿ إلى ضعؼ 

 السوالر والبنزيف المصري.
 10/7/1023فمسطين أون الين، 

 
 االحتالل يبعد ناشطة كندية بعد أيام من اعتقاليا بالخميل .33
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عدت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ناشطة ومتضامنة كندية بعد أياـ مف اعتقاليا واالعتداء عمييا في أب: الخميؿ
 البمدة القديمة بالخميؿ الواقعة جنوب الضفة الغربية.

اب ضد االستيطاف" في بياف تمقتو "قدس برس" أف االحتالؿ أبعد أمس الجمعة الناشطة وذكر "تجمع شب
عاًما( بعد ثالثة أياـ مف اعتقاليا قرب الحـر اإلبراىيمي، وىي متطوعة لدى تجمع  ٕٙالكندية سارة عمي )

براىيمي "شباب ضد االستيطاف" تراقب عمميات تفتيش المواطنيف والتضييؽ عمييـ عمى مداخؿ الحـر اإل
 وترصد انتياكات حقوؽ اإلنساف مف قبؿ قوات االحتالؿ.

 12/7/1023 دس برس، 
 

 محكمة إسرائيمية تقدم الئحة اتيام لفمسطيني اختطفو "الموساد" من مصر .34
( الئحة اتياـ وصفت بػ"الخطيرة" لفمسطيني تـ ٚ/ٜٔقدمت محكمة عسكرية إسرائيمية الجمعة )ة: غز 

المصرية، وذلؾ في أوؿ اعتراؼ رسمي إسرائيمي باعتقالو مف  األراضيخؿ اختطافو قبؿ شيريف مف دا
 مصر.

عاًما( مف سكاف خاف يونس جنوب قطاع غزة توجو قبؿ شيريف إلى مصر برفقة  ٖ٘وكاف وائؿ ابو ريدة )
 .اإلسرائيميةاختفت ىناؾ وتبيف انو في احد السجوف  آثاره أفزوجتو لمعالج إال 

إف المحكمة المركزية في بئر السبع قدمت يـو الجمعة الئحة اتياـ بحؽ أبو ريدة مف العبرية  اإلذاعةوقالت 
 عناصر كتائب شيداء األقصى المحسوبة عمى حركة "فتح".

 ٖٕٓٓوتنسب الئحة االتياـ إليو تنفيذ عدة عمميات فدائية مختمفة ضد أىداؼ إسرائيمية ابتداًء مف عاـ 
يمية بقصد قتؿ أفرادىا ووضع عبوة ناسفة عمى السياج األمني المحيط ومنيا إطالؽ النار عمى دبابات إسرائ

 بقطاع غزة.
وتضمف الئحة االتياـ قيامو بتدريب العشرات مف عناصر المقاومة التي كانت خاضعة إلمرتو عمى تركيب 

 العبوات الناسفة وممارسة عمميات القنص والتخطيط الختطاؼ جنود إسرائيمييف أو االشتباؾ معيـ.
 12/7/1023س برس،  د

 
  األ صىألف وجبة لمصائمين في المسجد  23تقدم نحو  األ صى"مؤسسة " .35

 –المؤسسة قدمت حتى اآلف  أف ٖٕٔٓ/ٚ/ٕٓفي بياف ليا السبت  "لموقؼ والتراث األقصىمؤسسة “أفادت 
، األقصىألؼ وجبة إفطار وسحور لمصائميف في المسجد  ٖٔنحو  -مف شير ضماف األوائؿالعشر 

عشرات آالؼ عبوات المياه الباردة والتمور، وذلؾ بيدؼ التسييؿ عمى الصائميف الذيف  إلىضافة باإل
إفطار الصائـ في المسجد “لمصالة واالعتكاؼ، وستعمؿ المؤسسة عبر مشروعيا  األقصىيقصدوف المسجد 

شراؼ دائرة األوقاؼ األقصى" وسحور  إفطاروجبة  ألؼ ٓٛبالقدس، عمى تقديـ نحو  اإلسالمية، بالتنسيؽ وا 
 .وجبة في ليمة القدر ألؼ ٕ٘خالؿ شير رمضاف، منيا نحو 

الداخؿ  أىؿتبرعات مف  إلى باإلضافة، ”جمعية ميراثنا التركية“ويدعـ ىذا المشروع جمعيات خيرية، منيا 
 لمصائميف في إفطاروجبة  ألؼالتركية بتقديـ ” جمعية صدقات أصؿ“الفمسطيني، وقامت يوـ أمس الجمعة 

الرمضانية في المسجد  األجواء، وبادرت بالتعاوف مع بعض القنوات التركية نقؿ تقارير صحفية عف األقصى
 .األقصى

 12/7/1023مؤسسة األ صى لمو ف والتراث، 
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 أبو ىين يستقيل من رئاسة نقابة الصحفيين .36

فمسطينييف، دوف إبداء أعمف الصحفي ياسر أبو ىيف عف استقالتو مف رئاسة مجمس إدارة نقابة الصحفييف ال
، في استقالتو:" أعمف عف استقالتي مف رئاسة مجمس إدارة نقابة  أسباب االستقالة. وقاؿ أبو ىيف، ظير اليـو

وأضاؼ:" وعميو فإنو ال  ".ٖٕٔٓيوليو  ٕٓالصحفييف الفمسطينييف في غزة ابتداء مف اليوـ السبت الموافؽ 
 ارية بالنقابة سوى عضويتي فييا"، دوف توضيح أسباب استقالتو.تربطني بعد اليـو أي مسؤولية نقابية أو إد

وكاف أبو ىيف قد ترأس مجمس إدارة النقابة بعد فوزه في انتخاباتيا النقابية التي جرت في شير مارس 
 بمشاركة مئات الصحفييف في قطاع غزة. ٕٕٔٓ

 10/7/1023فمسطين أون الين، 
 

  فمسطيني تقرير يتو ع استمرار تباطؤ اال تصاد ال .37
توقع تقرير فمسطيني رسمي نشر أمس، أف يواصؿ االقتصاد الفمسطيني التباطؤ في معدالت : )د ب أ(

 النمو خالؿ العاميف الحالي والمقبؿ بفعؿ ما يعانيو مف أزمات.
وقدر التقرير الصادر عف دائرة األبحاث والسياسات النقدية في سمطة النقد الفمسطينية أف ينمو الناتج 

عمى التوالي، وذكر  ٕٗٔٓو ٖٕٔٓ% خالؿ العاميف ٘.ٕ% و٘.ٖمي اإلجمالي الحقيقي بما نسبتو المح
وأوضح أف  ٕٕٔٓ% خالؿ عاـ،٘.ٜأف توقعات تباطؤ النمو تأتي بالمقارنة مع نسبة النمو التي بمغت 

الخارجي مف جية، إضافة إلى مشكمة السيولة وانخفاض الدعـ ” إسرائيؿ“القيود والمعوقات التي تضعيا 
 وجمود األفؽ السياسي، كانت المحرؾ الرئيس وراء تباطؤ األداء االقتصادي.  

 12/7/1023الخميج، الشار ة، 
 

 نفاق مع غزةفتح األ و  األردن يغادر القاىرة بعد رفض طمبو اإلفراج عن مرسي ممكالشرق القطرية:  .38
السبت، بعد جمسة مباحثات أجراىا مع الرئيس  غادر ممؾ األردف عبد اهلل الثاني القاىرة مساء اليوـ: القاىرة 

 المصري المؤقت عدلي منصور ووزير الدفاع الفريؽ أوؿ عبد الفتاح السيسى ومجموعو الوزراء.
وعممت "بوابة الشرؽ" مف مصادر بالرئاسة أف ممؾ األردف قد تحدث عف فتح اإلنفاؽ مع قطاع غزة 

 يغادر البالد ىو ومجموعو مساعديو. واإلفراج عف الرئيس المعزوؿ محمد مرسى عمى أف
وأشار المصدر إلى أنو كاف مف المقرر أف تستمر زيارة طمب ممؾ األردف لمده يوميف يمتقي خالليا العديد 

 مف المسئوليف والشخصيات الوطنية.
 12/7/1023الشرق، الدوحة، 

 
 استيداف لألردن كما لفمسطين« بيغن -برافر»:  انون "حق العودة" .39

استنكرت المجنة العميا لمدفاع عف حؽ العودة لالجئيف الفمسطينييف في األردف : يمى خالد الكركيل -عماف 
بيغف، ومواصمة الكياف الصييوني سياساتو في عممية تيويد المزيد  -إقرار الكنيست اإلسرائيمي قانوف برافر

 مف أرض فمسطيف والتيجير ومحو اليوية.
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إف الكياف الصييوني يواصؿ تيويد المزيد مف أرض فمسطيف، بيدؼ وقالت المجنة في بياف أصدرتو أمس: 
حشر الفمسطينييف في مناطؽ ضيقة، بحيث ال تبقى ليـ أرض يزرعونيا، ومساحات يبنوف عمييا لألجياؿ 

 الشابة.
وشددت المجنة في بيانيا عمى أف األردف مستيدؼ مف ىذا القانوف، كما فمسطيف، ألف التيجير وشطب 

 بية لفمسطيف ىو المقدمة الضرورية لمشروع )الترانسفير( الناعـ أو الخشف.اليوية العر 
 12/7/1023الدستور، عمان، 

 
 مدير أمن شمال سيناء: ال عال ة لحماس بالعنف في سيناء .41

نفػػػى المػػػواء صػػػالح المصػػػري، مػػػدير أمػػػف شػػػماؿ سػػػيناء، االتيامػػػات : المركػػػز الفمسػػػطيني ل عػػػالـ -القػػػاىرة 
عالمية، بتورطيا في أحداث العنؼ الجارية بشبو الجزيرة.الموجية لحركة "حما  س" مف جيات سياسية وا 

(، إنػػػو لػػػـ يثبػػػت بػػػالمطمؽ تػػػورط ٚ/ٕٓوقػػػاؿ المػػػواء المصػػػري فػػػي تصػػػريح لػػػػ"الرسالة نػػػت" فػػػي غػػػزة، السػػػبت )
عناصر مف حماس بتنفيذ أعمػاؿ عنػؼ، أو اسػتيداؼ الجنػود المصػرييف بسػيناء، مػف خػالؿ التحقيقػات التػي 

 تيا الجيات األمنية المختصة.أجر 
وشػػّدد عمػػى عمػػؽ العالقػػة بػػيف الشػػعبيف الشػػقيقيف فػػي مصػػر وفمسػػطيف، مبيًنػػا الػػرابط التػػاريخي بػػيف الشػػعبيف، 

 مستنكًرا اإلشاعات اإلعالمية ضد الفمسطينييف، مؤكًدا أنيا ال تستند إلى حقائؽ موضوعية.
وف بػاحتراـ تػػاـ، ولػـ نممػػس مػنيـ أي مشػػكمة، وأضػاؼ: "فمسػطينيوف ُكثػػر يعيشػوف عمػػى أرض مصػر، ويتمتعػػ

 وعشنا مًعا عمى الحموة والمرة".
ولفػػػت المصػػػري النظػػػر إلػػػى اعتقػػػاؿ بعػػػض العناصػػػر الفمسػػػطينية فػػػي سػػػيناء، مبّيًنػػػا أنيػػػا تنتمػػػي لجماعػػػات 

 متطرفة، وال تمثؿ الشعب الفمسطيني، والتطرؼ حالة عامة في كؿ المجتمعات.
 10/7/1023المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 حجازي: مو ف مرسي من حرب غزة أزعج  وى االستكبار في العالمصفوت  .40

أكد الدكتور صفوت حجازي رئيس مجمس أمناء الثورة المصرية، أف السػبب المباشػر فػي عػزؿ : محمود ىنية
 الرئيس محمد مرسي، دعمو لمقضية الفمسطينية, وكذلؾ الرغبة في إجياض تجربة الحكـ اإلسالمي بمصر.

اؿ حجػػػػػازي فػػػػػي حػػػػػديث لػػػػػػ"الرسالة نػػػػػت": "إف أعػػػػػداء القضػػػػػية الفمسػػػػػطينية سػػػػػمخوىا مػػػػػف عمقيػػػػػا العربػػػػػي وقػػػػػ
واإلسالمي"، مشيًرا إلػى أف تجربػة الػرئيس مرسػي فػي الحكػـ أسسػت لبدايػة عػودة التضػامف الشػعبي والرسػمي 

 مع فمسطيف.
لعالـ، ما دفعيػا لمتػآمر ، أزعج قوى االستكبار في إٕٔٓوأضاؼ: "موقؼ مرسي مف الحرب عمى غزة عاـ 

وشػػدد حجػػازي عمػػى أف سياسػػة  عميػػو، مػػع أجيػػزة الدولػػة العميقػػة والتػػي تتبػػع نظػػاـ المخمػػوع حسػػني مبػػارؾ".
فػي عيػد الػرئيس مرسػي، اختمفػت تماًمػا عمػا كانػت عميػو فػي عيػد حسػني مبػارؾ وىػذا  "إسػرائيؿ"التعامؿ مع 

 كاف مصدر إزعاج ألعداء الرئيس.
 12/7/1023الرسالة، فمسطين، 

 
 محمد صبيح: الربيع العربي يشكل عامل  وة لمقضية الفمسطينية والمفاوضات .42
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معا: قاؿ الدكتور محمد صػبيح األمػيف العػاـ المسػاعد لشػؤوف فمسػطيف لػدى الجامعػة العربيػة إف  - بيت لحـ
نيػػاىو كأسػػاس الػػدوؿ العربيػػة لػػف تقبػػؿ بييوديػػة الدولػػة التػػي يطالػػب بيػػا رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي بنيػػاميف نت

 لمعودة إلى المفاوضات.
وأضاؼ صبيح في حديث لوكالػة "معػا" أف نتنيػاىو يطالػب بييوديػة الدولػة عمػى حسػاب القضػية الفمسػطينية، 

 فيذا شأف إسرائيمي ونحف ليس لنا دخؿ فيو". يشاءوفوكما قاؿ الرئيس عباس "فمُيسموا حاليـ ما 
إسػرائيؿ فييػا غيػر  أفرب قضػية الالجئػيف وىػذا ال يجػوز، كمػا وأشار إلى أف إسرائيؿ تريد بييودية الدولة ض

مػػف عػػرب وغيػػرىـ، ويطرحيػػا نتنيػػاىو باسػػتمرار كتعطيػػؿ لحػػؿ الػػدولتيف  اإلسػػرائيميةالييػػود يحممػػوف الجنسػػية 
 ووضع العصي في الدوالب.

و الصػػحيح وحػػوؿ تػػأثير الربيػػع العربػػي عمػػى القضػػية الفمسػػطينية والمفاوضػػات، قػػاؿ إف الربيػػع العربػػي بشػػكم
يشكؿ عامؿ قوة لمقضية الفمسػطينية والمفاوضػات، الف إسػرائيؿ تيػاب الشػعوب العربيػة، ولكػف الربيػع العربػي 

 بدأ ينحرؼ ويخرج عف مساره.
 12/7/1023األيام، رام اهلل، 

 
 شاحنة مواد بناء إلى غزة بتمويل  طري 21دخول  .43

مػػف مػػواد البنػػاء إلػػى قطػػاع غػػزة عػػف طريػػؽ شػػاحنة  ٕٔدخمػػت مسػػاء أمػػس السػػبت، : أيمػػف قنػػاوي -القػػاىرة 
مترا  ٛٔ٘وقاؿ مسئوؿ في ميناء رفح البري أف ىذه الشاحنات أقمت  ميناء رفح البري بتمويؿ مف دولة قطر.

شػػاحنة أقمػػت  ٔٗٔمكعبػػا مػػف الحصػػمة "الػػزلط الصػػغير" مشػػيرا إلػػى أنػػو سػػبؽ خػػالؿ الفتػػرة الماضػػية إدخػػاؿ 
 مترا مكعبا مف الحصمة. ٚٔٔألفا و ٜٖٔت شاحنة أقم ٚٔٚ٘طف مف األسمنت،  ٕٜٓ٘

 12/7/1023الشرق، الدوحة، 
 

  مطار القاىرة يستأنف ترحيل الفمسطينيين  .44
استأنفت السمطات المصرية في مطار القاىرة، أمس، مأموريات الترحيؿ إلى معبر رفح البػري بػيف : ب أ( )د

طيػػراف مختمفػػة إلػػى المنفػػذ لػػدخوؿ  فمسػػطينيا وصػػموا عمػػى عػػدد مػػف رحػػالت ٕٕمصػػر وقطػػاع غػػزة، وتػػـ نقػػؿ 
 قطاع غزة.

 12/7/1023الخميج، الشار ة، 
 

  مؤسسة خميفة توزع إفطارات رمضانية في غزة  .45
وزعػػت مؤسسػػة خميفػػة بػػف زايػػد آؿ نييػػاف لألعمػػاؿ اإلنسػػانية وجبػػات إفطػػار رمضػػانية أمػػس األوؿ فػػي : )واـ(

 ضاني الذي تنفذه في األراضي الفمسطينية .ثالثة أحياء فقيرة مف مدينة غزة وذلؾ ضمف برنامجيا الرم
 12/7/1023الخميج، الشار ة، 

 
 نقاط خمسةكيري  دم لعباس خطة مفاوضات من "االتحاد اإلماراتية":  .46

أف بػعممػت ، أنيػا وكػاالتو  الػرحيـ حسػيف عبػدنقػال عػف مراسػميا  12/7/1023االتحراد، أبرو ظبري، نشرت 
رئيس الفمسطيني محمود عباس خطة مفاوضات مؤلفة مف خمػس وزير الخارجية األميركي جوف كيري قدـ لم

 نقاط.
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فػػػي راـ اهلل أمػػػس بػػػأف النقطػػػة  "االتحػػػاد"وأبمغػػػت مصػػػادر فمسػػػطينية مطمعػػػة، رفضػػػت الكشػػػؼ عػػػف ىوياتيػػػا، 
األولػػى فػػي خطػػة كيػػري ىػػي أف يػػدعو الػػرئيس األميركػػي بػػاراؾ أوبامػػا الجػػانبيف الفمسػػطيني واإلسػػرائيمي إلػػى 

مػػع تبػػادؿ لألراضػػي، وأف  ٜٚٙٔت عمػػى أسػػاس إقامػة دولػػة فمسػػطينية ضػػمف حػدود عػػاـ اسػتئناؼ المفاوضػػا
تعتبػػر الواليػػات المتحػػدة البنػػاء االسػػتيطاني فػػي األراضػػي الفمسػػطينية غيػػر قػػانوني. والثانيػػة إجػػراء مفاوضػػات 

لمفاوضػػات أشػػير حػػوؿ الحػػدود واألمػػف. والثالثػػة أف تعمػػؿ الواليػػات المتحػػدة خػػالؿ فتػػرة ا ٜو ٙلفتػػرة مػػا بػػيف 
أسيرًا فمسطينيًا مف سجوف االحتالؿ  ٕٓ٘عمى ضماف تقميص البناء في المستوطنات. والرابعة إطالؽ سراح 

طػػالؽ سػػراح جميػػع األسػػرى المعتقمػػيف قبػػؿ توقيػػع اتفػػاؽ أوسػػمو لمسػػالـ  اإلسػػرائيمي فػػور بػػدء المفاوضػػات، وا 
دء المفاوضات. أما النقطة الخامسة فيي بعد شير مف ب ٖٜٜٔالمرحمي بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف عاـ 

إطالؽ برنامج تنمية االقتصاد الفمسطيني، عمى أف يتعيد الفمسطينيوف بعػدـ طمػب انضػماـ فمسػطيف المحتمػة 
 إلى المنظمات واالتفاقيات الدولية خالؿ فترة المفاوضات.

شػارع الفمسػطيني ودوف وأوضحت المصادر أف عباس يريد العودة إلى المفاوضات عمى أسػس مقبولػة لػدى ال
 تقديـ تنازالت جوىرية، خاصة أف المفاوضات محددة بتسعة أشير، ىناؾ

 مسػؤوالأف  محمد يونس ،راـ اهللنقال عف مراسميا مف  12/7/1023الحياة، لندن، في السياؽ نفسو ذكرت 
مكتوبػػة لمجانػػب أف مسػػاومات المحظػػة األخيػػرة أسػػفرت عػػف تعيػػدات أميركيػػة  "الحيػػاة"لػػػ ا كشػػؼرفيعػػ افمسػػطيني

طػػالؽ أسػػرى مػػا قبػػؿ اتفػػاؽ  الفمسػػطيني فػػي شػػأف مرجعيػػة المفاوضػػات، وتقمػػيص البنػػاء فػػي المسػػتوطنات، وا 
 أوسمو، األمر الذي منع المحادثات مف االنييار، وشجع الفمسطينييف عمى العودة إلى المفاوضات.

 
 االتحاد األوروبي يرحب باإلعالن عن استئناف المفاوضات .47

قاؿ متحدث باسـ مبعوث المجنة الوليػة لمسػالـ فػي الشػرؽ األوسػط تػوني لبيػر : وكاالت - سيفالرحيـ ح عبد
إف ىػػذا انجػػاز كبيػػر لػػوزير " ففػػي تعقيبػػو عمػػى اإلعػػالف عػػف اسػػتئناؼ المفاوضػػات بػػيف إسػػرائيؿ والفمسػػطينيي

ننػػا نرحػػب بػػاإلعالف عػػف اسػػتئناؼ المحادثػػات، كمػػا نتطمّػػع قػػدما ل معمػػؿ مػػع كافػػة الخارجيػػة كيػػري وفريقػػو. وا 
 . "األطراؼ لضماف اإلمكانية الكاممة لتحقيؽ دولتيف قابمتيف لمحياة

وقالػػت المنسػػقة العميػػا لسياسػػة االتحػػاد األوروبػػي الخارجيػػة واألمنيػػة كػػاثريف آشػػتوف أف االتحػػاد األوروبػػي يػػود 
يتمكنػػا مػػف  نتوجػػو بالشػػكر لجػػوف كيػػري عمػػى تصػػميمو لجمػػع الطػػرفيف مجػػددًا ونشػػيد بشػػجاعة ونأمػػؿ فػػي أف"

تسػػػجيؿ تقػػػدـ عمػػػى صػػػعيد األىػػػداؼ التػػػي يتشػػػاركانيا مػػػع أصػػػدقائيما فػػػي العػػػالـ: السػػػالـ واألمػػػف والكرامػػػة 
 ."لشعبييما

جػوف كيػري أبمغنػػي ببنػود االتفػػاؽ  األميركػػيإف وزيػر الخارجيػة "وقػاؿ وزيػر الخارجيػػة الفرنسػي لػوراف فػػابيوس 
أشػػيد باإلحسػػاس بالمسػػؤولية ". وأضػػاؼ "نرحػػب بػػذلؾالمبػػدئي مػػف أجػػؿ اسػػتئناؼ المفاوضػػات وقمػػت لػػو اننػػا 

الػػذي أبدتػػو السػػمطات اإلسػػرائيمية والفمسػػطينية، ومػػف مصػػمحة الجميػػع إنيػػاء الصػػراع مػػف خػػالؿ إنشػػاء دولػػة 
 ."فمسطينية قابمة لمحياة وتتمتع بالسيادة وتعيش في سالـ وأمف بجانب إسرائيؿ

 12/7/1023االتحاد، أبو ظبي، 
 

 رائيل" والفمسطينيين الستئناف المفاوضاتبريطانيا تدعو "إس .48
أليسػتر بيػرت وزيػر الدولػة البريطػاني لشػؤوف الشػرؽ األوسػط، فػي حػوار مػع  أكد يارا أبو شعر: -طو حسيف 

"الشرؽ" عمى ىامش زيارتو لمدوحة أّف المممكة المتحدة بالرغـ مف كّؿ ما يدور في المنطقة، إال أّنيا لـ تػنس  
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حؿٍّ لممشكمة بػيف الفمسػطينييف واإلسػرائيمييف، داعيػًا السػمطات الفمسػطينية واإلسػرائيمية إلػى ُمطمقًا أىمّية إيجاد 
 طاولة المفاوضات التي يأمؿ بيرت أْف تؤّدي إلى الوصوؿ إلى حؿًّ لمنزاع المستمر بيف الطرفيف.

 12/7/1023الشرق، الدوحة، 

 
 محطة رئيسية لعممية السالم منذ مؤتمر مدريد 27 .49

محطػػة رئيسػػية منػػذ مػػؤتمر  ٚٔمػػرت عمميػػة السػػالـ بػػيف الفمسػػطينييف واإلسػػرائيمييف بػػػ (: ب ؼ أ) – القػػدس
مدريد إلى أف انتزع وزير الخارجية األمريكي جوف كيري أمس األوؿ موافقة الجانبيف عمى اإلعداد السػتئناؼ 

 المفاوضات في واشنطف. وجاءت ىذه المحطات عمى النحو التالي:
 مؤتمر مدريد لمسالـ يحدد إطارا لعممية السالـ.: ٜٜٔٔنوفمبر  ٔٓ -
: إسرائيؿ ومنظمة التحرير الفمسػطينية توقعػاف إعػالف مبػادئ لمحكػـ الػذاتي بعػد أشػير ٖٜٜٔسبتمبر  ٖٔ -

 مف المفاوضات السرية في أوسمو.
عرفػات  : رئيس الوزراء اإلسرائيمي األسبؽ إسحاؽ رابيف والزعيـ الفمسطيني الراحػؿ ياسػرٜٜٗٔمايو  ٗٓ -

 يوقعاف اتفاقا لمحكـ الذاتي في القاىرة.
: الػػرئيس األمريكػػي بيػػؿ كمينتػػوف يستضػػيؼ محادثػػات بػػيف عرفػػات ورئػػيس الػػوزراء ٕٓٓٓيوليػػو  ٕ٘-ٔٔ -

اإلسػػػػرائيمي إييػػػػود أولمػػػػرت فػػػػي كامػػػػب ديفيػػػػد انيػػػػارت بسػػػػبب الخالفػػػػات عمػػػػى مسػػػػألتي القػػػػدس والالجئػػػػيف 
 ة فمسطينية جديدة.الفمسطينييف، ما أدى إلى اندالع انتفاض

 : محادثات في طابا )مصر( تخفؽ في إحياء عممية السالـ.ٕٔٓٓيناير  ٕٔ -
فػػي قمػػة عقػػدت فػػي  ٕ٘ٓٓإلنشػػاء دولػػة فمسػػطينية بحمػػوؿ « خارطػػة طريػػؽ»: إطػػالؽ ٖٕٓٓيونيػػو  ٗٓ -

لفمسػطيني األردف شارؾ فييا الرئيس األمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء اإلسرائيمي إرييؿ شػاروف والػرئيس ا
 محمود عباس.

: عبػػػاس ورئػػػيس الػػػوزراء اإلسػػػرائيمي إييػػػود أولمػػػرت يسػػػتأنفاف المفاوضػػػات رسػػػميا فػػػي ٕٚٓٓنػػػوفمبر  ٕٚ -
 أنابوليس في والية مريالند األمريكية .

يومػا عمػى قطػاع غػزة والفمسػطينيوف  ٕٕ: إسرائيؿ تشف ىجوما عسكريا مػدمرا اسػتمر ٕٛٓٓديسمبر  ٕٚ -
 يعمقوف المفاوضات.

: الرئيس األمريكػي بػاراؾ أوبامػا يطمػؽ مفاوضػات مباشػرة فػي قمػة فػي البيػت االبػيض ٕٓٔٓسبتمبر  ٕٓ -
 مع عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتانياىو.

سػػبتمبر: انتيػػاء تجميػػد جزئػػي لمبنػػاء االسػػتيطاني فػػي الضػػفة الغربيػػة مػػا ادى إلػػى انييػػار المفاوضػػات  ٕٙ -
 المباشرة.

: نتانيػػاىو يػػرفض دعػػوة أطمقيػػا الػػرئيس بػػاراؾ أوبامػػا إلػػى إقامػػة دولػػة فمسػػطينية بحػػدود ٕٔٔٓمػػايو  ٜٔ -
 أي في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. ٜٚٙٔ

سبتمبر: المجنة الرباعية حوؿ الشرؽ األوسط التي تضػـ الواليػات المتحػدة وروسػيا واالتحػاد األوروبػي  ٖٕ -
الؽ مفاوضات السالـ تشمؿ استئناؼ الحوار خػالؿ شػير التزامػا بالتوصػؿ واألمـ المتحدة، تكشؼ خطة إلط

 .ٕٕٔٓإلى اتفاؽ سالـ بحموؿ نياية 
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سػػرائيؿ  ٖٔ - أكتػػوبر: الفمسػػطينيوف يقبمػػوف فػػي منظمػػة األمػػـ المتحػػدة لمتربيػػة والثقافػػة والعمػػوـ )يونيسػػكو( وا 
يػػة وتجميػػد تحويػػؿ أمػػواؿ إلػػى السػػمطة تعمػػف عػػف بنػػاء ألفػػي وحػػدة سػػكنية اسػػتيطانية فػػي القػػدس والضػػفة الغرب

 الفمسطينية.
ينػػػاير،  ٕ٘: لقػػػاءات مغمقػػػة بػػػيف مفاوضػػػيف إسػػػرائيمييف وفمسػػػطينييف فػػػي األردف. وفػػػي ٕٕٔٓينػػػاير  ٖٓ -

 استبعد مسؤوؿ فمسطيني كبير بعد اجتماع خامس بيف الجانبيف استئناؼ المفاوضات.
 يما مع أف المفاوضات المباشرة مجمدة.يونيو: أكد الجانباف أف حوارا ىادئا يجري بين ٓٔ -
( لتشػػمؿ مبادلػػة ٕٕٓٓ: الجامعػػة العربيػػة تػػدخؿ تعػػديالت عمػػى مبػػادرة السػػالـ العربيػػة )ٖٕٔٓأبريػػؿ  ٖٓ -

 أراض.
يوليػػو: وزيػػػر الخارجيػػػة األمريكػػي جػػػوف كيػػػري ينتػػػزع بعػػد مفاوضػػػات مكثفػػػة وفػػي ختػػػاـ زيػػػارة سادسػػػة  ٜٔ -

 ؼ مفاوضات السالـ بيف إسرائيؿ والفمسطينييف.لممنطقة، اتفاقا مبدئيا عمى استئنا
 12/7/1023عكاظ، جدة، 
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كتبت صحيفة الغاردياف البريطانية، في تقرير مف غزة، تقوؿ فيو إف عزؿ الرئيس المصري : وكاالت –لندف 
 ي غزة.محمد مرسي مف قبؿ الجيش، أثر سمبيا عمى حياة الناس ف

فالسػػمطات الجديػػدة فػػي القػػاىرة اسػػتيدفت وبشػػكؿ مكثػػؼ األنفػػاؽ التػػي يمػػرر منيػػا الفمسػػطينيوف السػػمع والمػػواد 
 الغذائية وغيرىا مف احتياجاتيـ اليومية.

وتابعػػت الغارديػػاف فػػي تقريرىػػا بػػأف ىػػذه األنفػػاؽ تعػػد شػػرياف الحيػػاة االقتصػػادية فػػي قطػػاع غػػزة المحاصػػر، 
 مميوف نسمة. ٚ.ٔوسكانو البالغ عددىـ 

آالؼ شػخص، يػوفروف  ٚوقد بمغ عدد األنفاؽ بيف قطاع غزة ومصػر نحػو ألػؼ نفػؽ يشػتغؿ فييػا أكثػر مػف 
في المئػة مػف إيػرادات الحكومػة. وتضػيؼ الصػحيفة أف  ٓٗلحكومة حماس إيرادات في شكؿ ضرائب، تمثؿ 

البنػػػاء والوقػػػود بالخصػػػوص،  اسػػػتيداؼ السػػػمطات الجديػػػدة فػػػي مصػػػر لألنفػػػاؽ أدى إلػػػى نػػػدرة فائقػػػة فػػػي مػػػواد
الخػدج فػي حالػة الخطػر جػراء نقػص الوقػود عػف  األطفػاؿدخػوؿ العديػد مػف المرضػى وخصوصػا  إلى إضافة

مستشػػفيات القطػػاع. وتواجػػػو المستشػػفيات فػػي غػػػزة مصػػاعب بسػػبب نػػػدرة الوقػػود، الػػذي لػػػـ يعػػد يػػدخؿ عبػػػر 
 األنفاؽ، كما أف الوقود المستورد مف إسرائيؿ ثمنو باىظ.

ألػػؼ عامػػؿ بنػػاء. فإسػػرائيؿ تمنػػع دخػػوؿ مػػواد البنػػاء إلػػى غػػزة  ٕٓعػػف توقػػؼ ورش البنػػاء تسػػريح نحػػو  ونػػتج
بحجة إمكانية استخداميا في صناعة األسمحة أو بناء مخػازف، باسػتثناء كميػات قميمػة موجيػة لمشػاريع االمػـ 

 المتحدة ىناؾ.
 12/7/1023الدستور، عمان، 
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ييػػودي  ٔٓٛصػػفحة تحمػػؿ اسػػماء  ٗٔاألصػػمية المكونػػة مػػف  "الئحػػة شػػيندلر"تعػػرض : أ ؼ ب -واشػػنطف 
مػػع سػػعر أساسػػي يبمػػغ ثالثػػة ماليػػيف دوالر عمػػى مػػا  "اي بػػاي"الصػػناعي اوسػػكار شػػيندلر عمػػى موقػػع  أنقػػذىـ

 أعمف الطرؼ البائع.
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ة الطابعة مف قبؿ اسػحؽ شػترف المحاسػب عمى األل ٜ٘ٗٔنيساف )أبريؿ(  ٛٔفي  ٗٔوطبعت الصفحات الػ
 ومساعد شيندلر عمى ما قاؿ البائع المتخصص بالوثائؽ القديمة غاري زيميت.

 "ابف شقيؽ شترف باع الوثيقة قبؿ ثالثة أعواـ إلى المالؾ الحالي التػي اشػتراىا كاسػتثمار"زيميت أف  وأضاؼ
إف عممية البيػع ال تتعمػؽ بنسػخة  "اي باي" ويؤكد الطرؼ البائع عمى مف دوف أف يعطي أي تفاصيؿ أخرى.

 ."الالئحة نادرة والوحيدة المعروضة في السوؽ"مؤكدًا أف  "بؿ بالالئحة األصمية"عف الالئحة 
وتتواجػػد ثالثػػة لػػوائح مماثمػػة فػػي  وتترافػػؽ الوثيقػػة مػػع شػػيادة تثبػػت أنيػػا األصػػمية مػػع تفاصػػيؿ حػػوؿ تاريخيػػا.

وتختػتـ  الفػدرالي األلمػاني ونصػب يػاد فاشػيـ فػي إسػرائيؿ. واألرشػيؼ المتحؼ األميركي لممحرقة في واشنطف
 )يوليو(. تموز ٜٕ االثنيفعممية البيع 

 12/7/1023الحياة، لندن، 
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، ال يسعو سوى االقرار، بانو جيد مكثؼ، ويوحي بالرغبة كي المبذوؿ موضوعياً يمف يراقب الجيد االمر 
كية في احداث اختراؽ في المسار الفمسطيني االسرائيمي، واعادة الطرفيف ياالمر  ول دارةصية )لكيري( الشخ

حؿ الدولتيف. لكف مف يدقؽ في ما حممو  إلنجازلطاولة المفاوضات وفؽ روزنامة زمنية سقفيا تسعة اشير 
 ا اف كيري لـ يحمؿ موقفاً كي لمرئيس الفمسطيني لـ يرؽ لمنسوب الجيد المبذوؿ، ال سيميالوزير االمر 

، والقدس تبقى تحت ٚٙكية شفوية تتحدث عف الدولتيف عمى حدود ي، بؿ حمؿ ضمانة امر واضحاً  إسرائيمياً 
 ألراضيإدارة مشتركة لفترة تمتد لقرابة العقد مف الزمف، واعتبار االستيطاف كمو غير شرعي، والعودة تكوف 

، ومع بدء المفاوضات ٜٜٗٔتدريج عف االسرى المعتقميف قبؿ عاـ الدولة الفمسطينية، مع حوافز االفراج بال
( اسيرا آخريف... فضال عف تسييالت اقتصادية الخ، وكأف الفمسطينييف لـ يكتووا مف ٕٓ٘يتـ االفراج عف )

كية وخطة خارطة الطريؽ زمف الرئيس بوش االبف، التي لـ تمتـز بيا حكومة يرسالة الضمانات االمر 
اختراؽ في المسار السياسي، فكيؼ بحكومة نتنياىو االكثر يمينية  إلحداثابدت استعدادا ما اولمرت، التي 

جراءاتيا االخيرة باعالف عطاء لبناء ) ( وحدة استيطانية، ٗٙٔورفضًا لخيار التسوية مف حيث المبدأ. وا 
عالف المواقؼ مف ( وحدة استيطانية في مستعمرات راـ اهلل، فضال عف آٚٓٔوقبميا اعالف عطاء لبناء )

قبؿ اركاف الحكومة االسرائيمية بدءا مف مكتب رئيس الوزراء مرورا بوزير االقتصاد، نفتالي بينت، ووزير 
االسكاف، أريئيؿ، ونائب وزير الخارجية، زئيؼ الكيف، والقائمة تطوؿ، التي جميعيا تصب في موقؼ واحد: 

، ورفض عودة القدس الشرقية لمدولة ٚٙراف اوال رفض خيار حؿ الدولتيف عمى حدود الرابع مف حزي
، واالصرار عمى استئجار الغور... الخ. ٜٗٔالفمسطينية، ورفض خيار عودة الالجئيف عمى اساس القرار 

االجتماعات الفمسطينية التي التأمت يوـ الخميس الماضي، كانت عمى اكثر مف مستوى وصعيد، الفتحاوي 
ة التنفيذية(، وثالث اجتماع لمجنة صياغة مكوف مف تسعة فصائؿ، )المجنة المركزية(، والوطني )المجن

تواصمت في حوار جدي وصاخب حتى الساعة االولى مف فجر الجمعة، ألف الغالبية العظمى مف القوى 
السياسية المشاركة بما في ذلؾ حركة فتح، شعرت اف رئيس الديبموماسية االميركية، رغـ جيوده المقدرة، لـ 

اضحا وصريحا. وضماناتو، التي قدميا لمرئيس ابو مازف، غير ممزمة لمجانب االسرائيمي. يحمؿ موقفا و 
حتى بدا لمعديد مف القيادات الفمسطينية، كأف ىدؼ كيري إجالسيـ اماـ االسرائيمييف عمى طاولة 

رصة المفاوضات، والعودة لطاحونة الماء. رغـ وضع روزنامة زمنية مدتيا تسعة اشير لممفاوضات. وىي ف
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. في حمئة ٜٚٙٔلمواصمة مشروعيا االستعماري في تيويد ومصادرة االرض المحتمة عاـ  "سرائيؿػ"إل
النقاش طرحت ورقتا عمؿ، االولى فتحاوية والثانية يسارية، وتـ االتفاؽ عمى بمورة وجية نظر واحدة مشتقة 

ى حدود الرابع مف حزيراف عاـ مف الورقتيف، اساسيا ضرورة االلتزاـ االسرائيمي بخيار حؿ الدولتيف عم
، والتبادلية تتـ وفؽ معادلة الكمية والقيمةه وعدـ شرعية االستيطاف بكؿ اشكالو ومسمياتو، والسقؼ ٜٚٙٔ

انو تـ االتفاؽ عمى تحديد السقؼ الزمني ما بيف ستة وتسعة  الزمني لممفاوضات يكوف ستة اشير، إال
الى  باإلضافة، المعتقميف قبؿ التوقيع عمى اتفاقيات اوسمو، عف االسرى القدماء ل فراج باإلضافةاشير، 

المحددات الفمسطينية المتوافقة مع قرارات الشرعية الدولية، التي حمميا الدكتور صائب عريقات لموزير 
الرئيس  اكي، كي يقـو االخير ببمورة رؤية اكثر وضوحا وحسما مع الجانب االسرائيمي. االمر الذي دعياالمر 
عمى اتخاذ خطوة جدية لالقتراب مف الرؤية االممية والفمسطينية.  ل قداـلالتصاؿ مع نتنياىو لحثو  اوباما

ىذا وعقد الدكتور صائب اجتماعيف مع الوزير كيري لنقاش العقبات االسرائيمية، وخاصة غياب المرجعيات 
مت عمى جوف كيري تمديد والمحددات الواضحة لمعممية السياسية. المالحظات الفمسطينية الموضوعية أم

االختراؽ المنتظر، وحضر فعال الى راـ اهلل عصر الجمعة، والتقى بو الرئيس  إلحداثزيارتو لممنطقة 
محمود عباس مدة ساعتيف، كما اجرى حوارا ونقاشا مع نتنياىو ال يقؿ عف الزمف الذي استغرقو مع عباس 

عاصمة االردنية عماف، اعقاب مغادرتو االراضي ، اعمف عنو في الاختراؽحتى أمكنو التوصؿ الى إحداث 
الفمسطينية المحتمة. ولـ يوضح تفاصيؿ االتفاؽ، الذي تـ عمى اساسو العودة المفترضة لممفاوضات االسبوع 
المقبؿ في واشنطف، حيث سيشارؾ عف الجانب الفمسطيني د. صائب عريقات ود. محمد اشتية، وعف 

سحاؽ مولخو، والمفترض اف يتـ االفراج خالؿ اليوميف المقبميف عف عدد الجانب االسرائيمي تسيبي ليفني، و  ا 
مف األسرى القدماء، وتقديـ رزمة تسييالت مترافقة مع االلتزامات السياسية لمقيادة الفمسطينية. مع اف الواقع 

لمثاؿ يشير الى اف حكومة نتنياىو ليست جاىزة لدفع الثمف السياسي لبموغ خيار الدولتيف. عمى سبيؿ ا
نفتالي بينت، رئيس البيت الييودي، اعمف انو سينسحب مف االئتالؼ الحكومي، اف وافؽ زعيـ الميكود عمى 
حؿ الدولتيف، والقوى الصييونية المتطرفة بما في ذلؾ القطب االكثر تطرفا في حزب الميكود واسرائيؿ بيتنا، 

راؽ في الساحة السياسية االسرائيمية، بيدؼ لف تكوف اقؿ رفضا مف بينت، االمر الذي سيؤدي الى خمط االو 
إحداث ارباؾ وتعطيؿ لجيود جوف كيري. رغـ اف يحموفيتش، رئيسة حزب العمؿ، اعمنت استعدادىا 
لتشكيؿ مظمة أماف لحكومة نتنياىو إف دخؿ حمبة المفاوضات. انسداد االفؽ اماـ جيود كيري، تحتـ عمى 

ثقميا لخمؽ قوة الدفع المطموبة لجيودىا. وما لـ تنتيج الواليات كية تعزيز جيودىا، ووضع ياالدارة االمر 
المتحدة ذات السياسة، التي انتيجتيا دوؿ االتحاد االوروبي، وىي فرض عقوبات عمى دولة االحتالؿ 
والعدواف االسرائيمية اقتصادية وسياسية، كؿ الدولة وليس فقط عمى المستوطنات ومنتجاتيا ومؤسساتيا، فإف 

وصوؿ مسيرة المفاوضات الجديدة خالؿ الشيور القريبة المقبمة، ىي إمكانية شبو مستحيمة، ألف  إمكانية
جزء ال يتجزأ مف برنامجيا  ألنودولة التطيير العرقي تقؼ بقوة وبكؿ امكانياتيا وراء االستيطاف، 

شر. وبالتالي مف االستعماري، الذي بدأ مع الشروع في تنفيذ المشروع الصييوني نيايات القرف التاسع ع
الصعب رفع سقؼ التفاؤؿ في المفاوضات الجديدة. وبالتالي عودة القيادة الفمسطينية لممفاوضات، ىي عودة 
مسؤولة وواقعية، بغض النظر عف المآؿ الذي ستصؿ اليو المفاوضات. لكنيا بعودتيا تكوف كشفت مجددا 

كا واالتحاد االوروبي وباقي اقطاب الرباعية ياالستعمارية، ووضعت الكرة في مرمى امر  "إسرائيؿ"إفالس 
بوجود الفمسطينييف في المفاوضات او  "إسرائيؿ"والعرب جميعا. ولف يكوف الفمسطينيوف خسروا شيئا، الف 

 "إسرائيؿ"بعدـ وجودىـ تتابع خيارىا االستعماري، ولكف عندئذ عمى العالـ اف يختار ما بيف ارىاب وعدوانية 
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ولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدس الشرقية عمى حدود الرابع مف حزيراف عاـ او السالـ ووجود الد
 .ٜٗٔ، وضماف حؽ العودة لالجئيف عمى اساس القرار الدولي ٜٚٙٔ

 12/7/1023، الحياة الجديدة، رام اهلل
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ؿ، وتتوالد معيا الكثير مف األفكار، وال يستطيع تتزاحـ األحداث في األسبوعيف الماضييف بشكؿ متواص
المرء تجاىؿ بعضيا، لذلؾ قررت أف يكوف مقاؿ اليوـ عبارة عف فقرات تتضمف تعميًقا عمى أىـ أحداث 
المدة الماضية، رغـ أف كؿ حدث منيا بحاجة إلى مقاؿ منفرد. أواًل: فيما يخص مشروع )برافر( الصييوني 

د اإلشارة ىنا إلى أف ىذا المشروع ىو جزء مف سياسة عامة تنتيجيا حكومات العنصري لتيويد النقب، أو 
االحتالؿ، وليس عماًل منفرًدا، وىنا البد مف التوضيح أف مف يحكموف الكياف المحتؿ يؤمنوف أنيـ يعيشوف 

ف ـ ىو جزء مٜٛٗٔالمرحمة الثانية مما يسمونو حرب االستقالؿ، وىذا يعني أنيـ يروف أف ما حدث عاـ 
المعركة، وأف النصر لف يكتمؿ إال مف خالؿ جولة جديدة مف المعارؾ لطرد السكاف الفمسطينييف، أو 
تجميعيـ، ومحاصرتيـ في أماكف محددة، واالستيالء عمى األرض بعد ذلؾ. كاف عمينا أف ننتبو مبكًرا إلى 

وقد وصمت األمور إلى ما آلت  ىذه السياسة االحتاللية، وبدء مواجيتيا قبؿ أف نصؿ إلى ىذه المرحمة، أما
 استراتيجيـ، والعمؿ معيـ عمى خوض صراع ٜٛٗٔإليوه فال أقؿ مف دعـ أىمنا في األرض المحتمة عاـ 

ضد )األبارتيايد( الذي تمارسو سمطات االحتالؿ في النقب والجميؿ والمثمث، وفيما يسمونو "المدف 
 المختمطة" في وسط البالد. 

لفمسطينيوف مع ما يحدث في مصر؟، الشؾ أف ىنالؾ شريحة ال مبالية بما يحدث، لكف ثانًيا: لماذا يتفاعؿ ا
يوجد شريحة فرحت باالنقالب، ولـ تخؼ  بيجتياه ألنيا ترى أف ىذا سيشدد الحصار عمى حماس، وبالتالي 
سُيخضعيا لشروط محمود عباس، ىؤالء نسوا أف نظاـ مبارؾ فشؿ في إخضاع حماس، وتجاىموا أف 

ر يؤذي الناس، ولـ ينتبيوا أف استغالؿ معاناة الناس لتحقيؽ أىداؼ سياسية ىو إجراـ في حؽ الحصا
الشعب والوطف، أقوؿ ليذه الشريحة: "واهلل عيب وحراـ!". وىناؾ شريحة ثالثة رفضت االنقالب، وتؤيد الثورة 

راطي سُيضعؼ مصر، وسيجعميا التي تتخذ مف رابعة العدوية مقرًّا ليا، ىؤالء يروف أف إحباط المسار الديمق
لمكياف المحتؿ، وفي ىذا ضرر كبير يمحؽ باألمة كميا، وبالتأكيد يضر بالقضية  استراتيجياً تعود كنًزا 

الفمسطينية. يحؽ ليؤالء أف يعبروا عف رأييـ، وأف يؤيدوا الثورة التي تتمركز في رابعة العدوية، وليس مف 
أف يحدث لغزةه ألف الضرر حاصؿ، فالحمالت اإلعالمية  حؽ أحد أف يحمميـ مسئولية أي ضرر يمكف

غالؽ األنفاؽ، كؿ ىذا تـ بمبادرة مف أطراؼ االنقالب، وليس ردة فعؿ عمى  الكاذبة، وتشديد الحصار، وا 
تضامف فريؽ مف الفمسطينييف مع نضاؿ الشعب المصري الرامي إلى الحفاظ عمى الشرعية ومكتسبات ثورة 

ه البد مف تأكيد أننا _الفمسطينييف_ يجب أال نشعر بالحرج مف أي طرؼ عربي، يناير. وبناًء عميو ٕ٘
يجب أف نطالبيـ باستمرار أف يدعموا قضيتناه ألف ىذا فيو مصمحتيـ قبؿ مصمحتنا، وبخصوص التوقؼ 
عف ىدـ األنفاؽ وفتح المعبر إف ىذا األمر يجب أال يكوف محؿ نقاش، أيًّا كاف حكاـ مصر، ويجب أال 

ر المطالبة بفتح المعبر لألشخاص والبضائع، وأف تترافؽ المطالبة الرسمية بفعاليات شعبية تطالب بفتح تتأخ
 المعبر. 
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ثالثًا: الحظت غضب الكثير مف الشباب اإلسالمييف الفمسطينييف عندما حدث االنقالب العسكري في 
غيير الداخمي، وزادت الخشية مصر، وخشيت أف يتطور ىذا الغضب إلى كفر بالنيج السممي في إحداث الت

مف ىذا األمر عندما ال حظت رعونة بعض الُكتّاب الفمسطينييف، ليس فقط في إبداء الشماتة بما آلت إليو 
نما في التبشير بأف السقوط سيكوف مصير حماس في غزة، لكف تطورات األوضاع بعد  أحواؿ مرسي، وا 

االنقالب أعادتا الثقة لمشباب بجدوى السممية، وأىمية  ذلؾ، وردة فعؿ الشعب المصري السممية المبيرة عمى
دور الجماىير في إحداث التغييرات الداخمية. وربما تكوف ىذه التجربة عبارة عف دروس عممية في الكفاح 
السممي، ُتذاع عمى اليواء مباشرة، سيتعمـ منيا كؿ أبناء األمة كيؼ يخوضوف نضااًل محترًما، ال يحرقوف 

حزب، وال يستخدموف السالح لترويع الناس، وينشروف الحب والود، ويتعاونوف عمى الخير والبر، فيو مقرًّا ل
يحافظوف عمى نظافة المكاف، ويصونوف كرامة اإلنساف، يميزوف بشكؿ واضح القيادة التي أخطأت، أو 

 قّصرت، أو خانت العيود والمواثيؽ مف الجنود الذيف ىـ أبناء الشعب وأحباؤه. 
يبدو واضًحا أف فريؽ التسوية يرى أف "نجاح" حمفائو في اغتصاب السمطة في مصر سيعزز موقفو رابًعا: 

في مواجية تيار المقاومة، إذ يتوقع حدوث أزمة مالية، ويتمنى أف ُيصاب تيار المقاومة بُيتـ سياسي بعد أف 
يراف وحزب اهلل، وربما قطر. أنصح تيار التسو  ية أال يستعجؿ في خسر اإلخواف، ومف قبؿ سوريا وا 

استخالص النتائج مما حدثه ألف األحداث متشابكة، وألف تيار المقاومة تعمـ مف تجارب وأخطاء تيار 
التسوية، خاصة في مجاؿ صياغة العالقة مع الحمفاء، والوجود في البمداف المختمفة، إضافة إلى أف مف 

رات ألجؿ ذلؾ أصغر وأضعؼ بكثير مف أف يحاولوف إعادة صياغة العالقات في المنطقة، ويدفعوف المميا
يتمكنوا مف إتماـ الميمة، لقد ابتمعوا وجبة أكبر مف قدرة أمعائيـ عمى اليضـ. وأنصح تيار المقاومة بأال 
ينتظر حتى تيدأ األمور، يجب أف يتحرؾ في كؿ االتجاىات إلحياء عالقات قديمة، وتعزيز عالقات قائمة، 

 رسمية وقوى شعبية، ووضع كؿ األطراؼ أماـ مسئولياتيـ تجاه فمسطيف. وبناء تحالفات أوسع مع أطراؼ
 10/7/1023، فمسطين أون الين

 
 .. أبارتيايد بحكم القانون"إسرائيل" .54

 صالح النعامي
عمى الرغـ مف أنو ثبت في اختبار الواقع والممارسة أف الكياف الصييوني ذو طابع عنصري مقيت في كؿ 

الييود، فإف المشرع اإلسرائيمي حاوؿ عمى مدى عقود إخفاء ىذه العنصرية  ما يتعمؽ بالتعاطي مع غير
عبر جممة مف القوانيف التي ال يتـ احتراميا، والتي تعطي انطباًعا مضماًل بالمساواة بيف "المواطنيف" مف 

 الييود وغيرىـ في بعض الحقوؽ.
رقة التوت التي توفرىا ىذه القوانيف، لكف صمؼ الصياينة وغطرستيـ تدفعيـ حاليًّا إلى التخمي حتى عف و 

تتجو  "إسرائيؿ"حيث إف ىناؾ ما يدؿ عمى أف الفاشية الصييونية قد بمغت مبمًغا جعؿ النخبة الحاكمة في 
بعناد إلى التخمي عف كؿ بنية قانونية تشي بانطباع مضمؿ بالمساواة، وأصبحت تشرع أبشع الممارسات 

 لعصر الحديث بقوة القانوف.العنصرية التي عرفتيا البشرية في ا
 

 مشروع  انون "الدولة القومية"
إف أخطر مشاريع القوانيف العنصرية التي يناقشيا الكنيست اإلسرائيمي حاليًّا ىو مشروع قانوف أساس "الدولة 

الذي تقدـ بو ياريؼ ليفيف رئيس كتمة االئتالؼ الحاكـ في البرلماف بدعـ مف رئيس الوزراء  -القومية" 
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الذي يفترض أف يمنح نظاـ الفصؿ العنصري القائـ حاليًّا في الكياف الصييوني صبغة  -ميف نتنياىوبنيا
 دستورية وقانونية.

تحديًدا لممطالبة  ٛٗوقد جاءت بنود القانوف لكي تنسؼ أي مقوـ قانوني يمكف أف يرتكز عميو فمسطينيو 
 ي ىذا الكياف.بالمساواة التي يفترض أف يتمتعوا بيا لكونيـ "مواطنيف" ف

فعمى سبيؿ المثاؿ ينص مشروع القانوف عمى أف الحؽ في تقرير المصير في ىذا الكياف يخص الييود فقط. 
بأف يتـ  ٛٗوقد جاءت ىذه المادة لكي تنزع الشرعية القانونية عف مطالبة الكثير مف نخب فمسطينيي 

 السماح ليـ ببمورة ىوية ثقافية مستقمة.
بتوظيؼ الفضاء الجغرافي والديموغرافي لخدمة الطابع الييودي لمكياف الصييوني ويسمح مشروع القانوف 

مف خالؿ إلزاـ الحكومات اإلسرائيمية ببناء مستوطنات لمييود، وفي الوقت ذاتو منحيا الحؽ في قبوؿ أو 
 رفض بناء قرى وبمدات لمفمسطينييف.

تعمؽ بيويتيـ الثقافية، فإف مشروع القانوف في كؿ ما ي ٛٗومف أجؿ تقميص ىامش المناورة أماـ فمسطينيي 
 يدعو إلى اعتبار المغة العبرية ىي المغة الرسمية الوحيدة لمكياف.

ويقتفي مشروع القانوف القوانيف النازية ألنو يدعو إلى إلزاـ المحاكـ اإلسرائيمية بأف تفضؿ في قراراتيا 
تضفي ىذه المادة مف مشروع القانوف تحديًدا شرعية متطمبات احتراـ اليوية الييودية عمى قيـ الديمقراطية. و 

 عمى كؿ ممارسات التمييز عمى أساس عنصري وديني ضد غير الييود.
ومما ال شؾ فيو أف أخطر مواد مشروع القانوف ىي تمؾ التي تتبنى مفيوـ المصادر الدينية الييودية لما 

، دوف أف يتـ تحديد حدود ىذه األرض، يسمى بػ"أرض إسرائيؿ" وحصر الحؽ عمييا في "الشعب الييودي"
مما يضفي شرعية عمى أكثر الدعاوى الدينية الييودية تطرًفا عند الحديث عف تسوية الصراع مع 

 الفمسطينييف.
مكانة أقمية ال يكاد وجودىا يحتمؿ، مع منح الكياف  ٛٗومف الواضح أف مشروع القانوف يمنح فمسطينيي 

ؿ ىذه األقمية إلى أقمية غير محتممة يمكف اجتثاثيا مف أجؿ ضماف النقاء كؿ األدوات التي تسمح لو بتحوي
الييودي لمكياف. ومف الواضح أف تبني ىذا المشروع يعني أف الكياف الصييوني يتجو إلى تأصيؿ وتشريع 

 الممارسات العنصرية ضد الفمسطينييف، التي لـ تتوقؼ منذ اإلعالف عف ىذا الكياف الغاصب.
 

 عنصرية جممة  وانين
لقد جاء مشروع القانوف الذي يحظى بدعـ جميع مركبات االئتالؼ الحاكـ والمعارضة اليمينية الدينية في 
الكنيست، في ظؿ طفرة مف المشاريع العنصرية التي أقرىا البرلماف، والتي تشرع المس بالفمسطيني 

التشيير" بالجيش اإلسرائيمي، بحيث أف واستيدافو. فقد أقر البرلماف اإلسرائيمي مؤخًرا مشروع قانوف يجـر "
أية جية أو منظمة حقوقية تنتقد الممارسات اإلجرامية لمجيش ضد الفمسطينييف والعرب خالؿ الحروب 

 والحمالت العسكرية التي يشنيا الكياف الصييوني ستتـ محاسبتيا عمى اعتبار أنيا تجاوزت القانوف.
ي التغطية عمى جرائـ الحرب التي يرتكبيا الكياف الصييوني، ومف الواضح أف ىذا القانوف ال يسيـ فقط ف

 بؿ إنو ينسؼ أىـ مقومات الديمقراطية، أال وىو حرية التعبير.
ومف الواضح أف الذي بادر لسف القانوف وأيده يدرؾ أف سموؾ الجيش اإلسرائيمي إشكالي، مما يستدعي قمع 

مف  "إسرائيؿ"ال يقؿ عنصرية يتمثؿ في إعفاء  قانوناً أية محاولة إلثارة الجدؿ حولو. وقد أقر البرلماف 
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االستجابة ألي مطالب بالتعويض يرفعيا فمسطينيوف تضرروا مف ممارسات الجيش اإلسرائيمي خالؿ 
 الحمالت الحربية.

لى جانب حقيقة أف ىذا القانوف يمس بحقوؽ الفمسطينييف، فإنو في الوقت ذاتو يمنح الجيش الصييوني  وا 
 ل قداـ عمى أية جريمة بحؽ الشعب الفمسطيني الواقع تحت احتاللو. أخضر اً ضوء

مف الحؽ في الزواج  ٛٗوقد أقر البرلماف الصييوني قانوف "المواطنة"، وىو القانوف الذي يحـر فمسطينيي 
 ٛٗمف فمسطينييف في الضفة الغربية أو قطاع غزة، عمى اعتبار أف السماح بالتزاوج بيف فمسطينيي 

 نييف في الضفة والقطاع يمثؿ خطًرا ديموغرافيًّا، ألنو يسمح بزيادة عدد الفمسطينييف.والفمسطي
وقد أقر الكنيست مشروع قانوف يعفي اإلسرائيمي مف أية مسؤولية قانونية إذا قتؿ شخصا اقتحـ سياج 

 مزرعتو أو سور بيتو.
سرقة المحاصيؿ الزراعية وغيرىا. وجاء ىذا القانوف إلضفاء شرعية عمى قتؿ الفمسطينييف الذيف يتيموف ب

بزيارة أي دولة تكوف في حالة عداء مع إسرائيؿ،  ٛٗوقد أقر الكنيست مشروع قانوف يجـر قياـ فمسطينيي 
 وذلؾ في مسعى واضح لضرب أية إمكانية لمتواصؿ بينيـ وبيف محيطيـ العربي.

رفع نسبة الحسـ في االنتخابات ويجري البرلماف اإلسرائيمي مشاورات إلقرار مشروع قانوف ينص عمى 
 %، وذلؾ لقطع الطريؽ عمى وصوؿ األحزاب العربية إلى الكنيست.ٗ% إلى ٕالتشريعية مف 

 
 الحكومة والتمييز

إف التمييز والعنصرية ال يتـ تشريعيما فقط عبر سف القوانيف، بؿ إف الحكومة اإلسرائيمية الحالية نشطت 
 ية ذات الطابع العنصري التمييزي ضد الفمسطينييف.بشكؿ خاص في إصدار القرارات اإلدار 

فعمى سبيؿ المثاؿ أصدر وزير المواصالت يسرائيؿ كاتس قرارا يقضي بالفصؿ بيف الفمسطينييف والييود في  
الحافالت التي تتحرؾ في أرجاء الضفة الغربية، بحيث يتـ تخصيص خطوط نقؿ لمييود وأخرى 

 لمفمسطينييف.
لقرار مستوحى مف إرث ممارسات األبارتيايد البائدة في جنوب أفريقيا. وفي ذات ومف الواضح أف ىذا ا

السياؽ، أقرت الحكومة اإلسرائيمية ما أصبح يعرؼ بمشروع "برافر" الذي يقضي بطرد آالؼ المواطنيف البدو 
طقة. ويجد مف أراضييـ في صحراء النقب والسيطرة عمييا بغية ضميا لممستوطنات الييودية القائمة في المن

ترجمتو في مستوى الخدمات، فحسب بحث أجراه بنؾ إسرائيؿ المركزي تبيف أف  ٛٗالتمييز ضد فمسطينيي 
ساعة خالؿ األسبوع، بينما يتمقى الطالب الييودي  ٕٗعدد ساعات التعميـ التي يتمقاىا الطالب الفمسطيني 

 ساعة. ٕٚ
ية التي تسمح بتواصؿ االعتداءات وعمميات التنكيؿ في الوقت ذاتو، فإف الحكومة اإلسرائيمية توفر األرض

تالؼ المحاصيؿ  التي يقوـ بيا المستوطنوف الييود ضد الفمسطينييف، والتي تتضمف حرؽ المساجد، وا 
الزراعية واقتالع األشجار وتسميـ آبار المياه االرتوازية. فقد أقر جياز المخابرات اإلسرائيمية الداخمية 

القانونية ال تسمح لو بالتحقيؽ بشكؿ ناجع مع عناصر التنظيمات اإلرىابية الييودية  "الشاباؾ" بأف البنية
 المسؤوليف عف ىذه األعماؿ، مع أف أغمبيـ أصبح معروًفا لدى "الشاباؾ".

وقد عبر أحد عناصر التنظيمات اإلرىابية الييودية حيف اتيـ بالتخطيط لتدمير المسجد األقصى أبمغ تعبير 
 القانونية واألمنية في ضماف تواصؿ العمميات اإلرىابية ضد الفمسطينييف. عف دور البيئة
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فقد رد ىذا اإلرىابي عندما سألو الصحفيوف حوؿ أساليب الضغط التي تعرض ليا خالؿ التحقيؽ معو، قائاًل 
س "إف أكثر الممارسات قسوة التي تعرضت ليا خالؿ التحقيؽ حقيقة أنيـ أجبروني عمى قراءة صحيفة ىآرت

الميبرالية". ىذا في الوقت الذي يتعرض فيو األسرى الفمسطينيوف ألبشع ممارسات التعذيب أثناء احتجازىـ 
 في أقبية التحقيؽ التابعة لػ"الشاباؾ".

 
 األحكام القضائية حسب دين المتيم

امة تتعاطى مع وقد تسمؿ التمييز والعنصرية إلى الجياز القضائي اإلسرائيمي، بحيث إف المحاكـ والنيابة الع
المتيميف والمدانيف حسب دينيـ وعرقيـ. ففي الوقت الذي ال تتردد فيو المحاكـ اإلسرائيمية في إنزاؿ أشد 
العقوبات بالفمسطينييف حتى عندما يدانوف بجنح ىامشية، يتـ التعامؿ بتسامح كبير إزاء اإلرىابييف الييود، 

 حتى بعد أف تثبت إدانتيـ بقضايا خطيرة.
بيؿ المثاؿ ال تتردد المحاكـ العسكرية اإلسرائيمية في إنزاؿ الحكـ بالسجف خمس سنوات عمى األقؿ فعمى س

عمى كؿ فمسطيني يداف بإلقاء الحجارة، في حيف أف المحاكـ ذاتيا تفرج عف المستوطنيف المتيميف بإطالؽ 
ؽ سراح مستوطف اتيـ أكثر النار بغرض القتؿ عمى الفمسطينييف. فقد أمرت قاضية إسرائيمية مؤخًرا بإطال

 مف مرة بإطالؽ النار عمى فمسطينييف في الخميؿ.
وقد جاىر أفيحاي مندليت المدعي العاـ العسكري السابؽ بالقوؿ إنو ال يجب تشكيؿ لجنة تحقيؽ عندما 
يقتؿ الجيش اإلسرائيمي أطفااًل فمسطينييف، وقد أضفى مندليت نفسو صبغة قانونية عمى كؿ جرائـ الحرب 

 .ٕٛٓٓخالؿ عدوانيا عمى قطاع غزة أواخر عاـ  "إسرائيؿ"التي ارتكبتيا 
في ظؿ ىذا الواقع ليس مف المفاجئ أف تتصرؼ جميع المؤسسات العامة والمرافؽ الخاصة في الكياف 
الصييوني بيذه الروح العنصرية، فترفض البنوؾ اإلسرائيمية في المدف الييودية فتح حسابات لفمسطينيي 

ٗٛ. 
مف المفاجئ كذلؾ أف ترفض المجالس البمدية في المدف المختمطة التي يقطنيا الييود والفمسطينيوف  وليس

بناء مدارس خاصة بالفمسطينييف، كما أقدمت عمى ذلؾ بمدية مدينة "الناصر العميا"، التي يبمغ الفمسطينيوف 
 أكثر مف ربع سكانيا.

ارات بحرماف جزء مف "مواطني" ىذه الدولة مف اإلقامة في أية دولة في العالـ ال تجرؤ مدف عمى اتخاذ قر 
فييا، كما فعمت ذلؾ مدف "إيالت وبني براؾ وصفد" وغيرىا، التي قررت منع الفمسطينييف مف تممؾ أو 

 استئجار شقؽ سكنية فييا.
إف غض المجتمع الدولي الطرؼ عف الممارسات العنصرية في الكياف الصييوني يشي بمدى نفاؽ 

المعايير التي تحكـ ىذا العالـ، الذي ال يتردد في تشويو صورة العالميف العربي واإلسالمي بدعوى  وازدواجية
 التمييز ضد األقميات.

إف ما تقدـ يوجب عمى العرب بذؿ جيد أكبر في فضح الممارسات العنصرية ضد الفمسطينييف التي يعكؼ 
يص ىامش المناورة أماـ القوى الدولية التي تعينو عمييا الكياف الصييوني، لنزع الشرعية الدولية عنو ولتقم

 عمى مواصمة ىذا السموؾ.
 10/7/1023الجزيرة نت، الدوحة، 
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 عمي جرادات
سارع الفرع الفمسطيني لجماعة  ٜٚٛٔمع اندالع االنتفاضة الشعبية الفمسطينية الكبرى في نياية العاـ 

 ٓٗأسيس حركة المقاومة اإلسالمية، حماس. ىنا، ورغـ أف ىذه الخطوة جاءت بعد اإلخواف المسمميف إلى ت
فمسطيف لفصائؿ الثورة  "إخواف"، وربع قرف ويزيد مف محاربة "النكسة"عامًا عمى  ٕٓعامًا عمى النكبة و

ية عمى القض "أولوية مناصرة مجاىدي أفغانستاف"الفمسطينية المسمحة المعاصرة، وعقد  ويزيد مف تيو 
الوطنية الفمسطينية، ورغـ أنيا خطوة لـ ُتكمؿ االنخراط الميداني في النضاؿ الفمسطيني بالدخوؿ في إطاره 
الوطني التمثيمي العاـ، منظمة التحرير الفمسطينية، فإف القوى الوطنية والقومية واليسارية الفمسطينية، وكذا 

إلى الجيد الوطني والقومي العاـ في مواجية نظيراتيا العربية، رحبت بيذه الخطوة ورأت فييا إضافة 
االحتالؿ، السيما أنيا جاءت مف طرؼ يمتمؾ قاعدة شعبية منظمة ليا ثقؿ في المجتمع الفمسطيني، وفي 
المجتمعات العربية، بعامة، ما يفسر ما حازتو حماس مف تأييد عربي رسمي وشعبي واسع لدرجة أف 

في بمدانيا، وأف تدعميا قوى شعبية عربية قومية  "اإلخواف"تحتضنيا أنظمة عربية تحظر نشاط جماعة 
مع فروع جماعة اإلخواف في بمدانيا. وأكثر مف ذلؾ فإف تأسيس حركة  -فكريًا  -ووطنية ويسارية تختمؼ 

حماس كقوة مقاومة لالحتالؿ جعؿ كثيرًا مف ىذه القوى تراجع مواقفيا مف فروع جماعة اإلخواف، عمومًا، 
. وكاف الفتًا أف تكوف "المؤتمر القومي اإلسالمي"حالفات سياسية ونقابية بمغت ذروتيا في بناء وتعقد معيا ت

القوى القومية والوطنية واليسارية المصرية في طميعة المبادريف إلى ىذا التوجو برغـ ما ليا مع جماعة 
جازاتيا القومية والوطنية مف خصومة أنتجيا عداء الجماعة األيديولوجي لمتجربة الناصرية وان "اإلخواف"

واالجتماعية. إذًا، لـ تكف القوى القومية والوطنية واليسارية العربية، والمصرية منيا بالذات، تتعامؿ مع 
بناء عمى خمفية أيديولوجية جامدة مسبقة، بؿ بناء عمى متغيرات الواقع واغتناـ كؿ فرصة  "اإلخواف"جماعة 

يد عمى ذلؾ، أيضًا، اضطرار قطاعات واسعة مف ىذه القوى إلى متاحة لتجاوز البغضاء والضغائف. يش
يناير. لكف  ٕ٘تأييد مرشح الجماعة، مرسي، في الجولة الثانية النتخابات الرئاسة المصرية بعد ثورة 

التمكيف "بعد الفوز بالسمطة تحمموا مف وعودىـ في المشاركة والنأي عف المغالبة، وفتحوا كتاب  "اإلخواف"
وكشفوا عف أنيـ مجرد جماعة تحمؿ مشروعًا فئويًا أيديولوجيًا تجاه الدوؿ العربية، بعامة، وتجاه ، "المقدس

الدولة العربية األكبر، قمب األمة، مصر، تحديدًا. ىنا كاف عمى قيادة حماس أف تحافظ عمى رصيدىا 
بيًا بوصفيا قوة مقاومة وطنية النضالي وقاعدتيا الشعبية فمسطينيًا وتحالفاتيا السياسية الرسمية والشعبية عر 

فمسطينية عبر النأي عف الوقوع في خطيئة االنحياز األيديولوجي الفئوي لمجماعة األـ بكؿ ما يجمبو ذلؾ 
عمييا وعمى قضية فمسطيف وشعبيا في كؿ أماكف وجوده، وفي غزة تحديدًا، مف عواقب وخيمة وآثار سمبية. 

د وقعت حماس في ىذه الخطيئة، حيث ساؿ لعاب قيادتيا تجاه ، فق"الطبع يغمب التطبع"لكف، ولما كاف 
كتيار نافذ في المعارضة السورية المسمحة،  "اإلخواف"احتماؿ سرعة وقوع الدولة السورية في قبضة جماعة 

الدولة المصرية مف ميزات ومصالح، والسيما أف ىذه الدولة عمى مرمى حجر  "أخونة"وتجاه ما ستوفره ليا 
الذي اختطفتو حماس بقوة السالح وأقامت عميو سمطة أمر واقع مارست فيو صورة مصغرة  مف قطاع غزة

عف خطاب التمكيف اإلخواني . وبالمحصمة عادت حركة حماس إلى الخطاب اإلخواني التقميدي المرادؼ 
عبية، لمتخمي التدريجي عف خطاب الوطنية الفمسطينية والتحمؿ مف تحالفات سابقة مع قوى عربية رسمية وش

ال بؿ واالصطفاؼ في معسكر مناوئ ليذه القوى عمى مستوى الموقؼ، بينما ىنالؾ مف يتيميا بالتدخؿ 
العممي في األزمتيف السورية والمصرية. وال عجب. أما لماذا؟ تنص المادة الثانية مف ميثاؽ الحركة الصادر 

مف أجنحة اإلخواف المسمميف  حركة المقاومة اإلسالمية، حماس، جناح"عمى أف  ٜٛٛٔفي أغسطس/ آب 
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بفمسطيف. وحركة اإلخواف تنظيـ عالمي، وىي كبرى الحركات اإلسالمية في العصر الحديث، وتمتاز بالفيـ 
العميؽ، والتصور الدقيؽ والشمولية التامة لكؿ المفاىيـ اإلسالمية في شتى مجاالت الحياة، في التصور 

بية واالجتماع، في القضاء والحكـ، في الدعوة والتعميـ، في الفف واالعتقاد، في السياسة واالقتصاد، في التر 
حماس حركة ". أما المادة السادسة فتنص عمى أف "واإلعالـ، في الغيب والشيادة، وفي بقية مجاالت الحياة

فمسطينية متميزة تعطي والءىا هلل، وتتخذ مف اإلسالـ منيج حياة، وتعمؿ عمى رفع راية اهلل في كؿ شبر مف 
حماس وأيديولوجيتيا فنقرأىا واضحة صريحة في مقدمة الميثاؽ التي تعتبر حماس  "إخوانية". أما "مسطيفف
ولدت مف وسط الخطوب، وفي خضـ المعاناة، ومف نبضات القموب المؤمنة والسواعد "التي  "النواة"

دراكًا لمواجب، واستجابة ألمر اهلل تعبير عف  -لميثاؽ كما يرد في ا -. إذًا حماس ىي "المتوضئة، وا 
 ثانيًا.  "التالقي والتجمع"أواًل، وعف  "الدعوة"

العروبة ) . . . . . . . .( عمى "ويؤكد الميثاؽ قضية جديرة باالنتباه والتوقؼ عندىا حيث ينص عمى أف 
 -سًا أسا -السياسية الفئوية، ىي  . عميو، يتضح بما ال يقبؿ مجااًل لمشؾ أف استدارة قيادة حماس"منيج اهلل

 -ما أوصؿ الحركة إلى ما تعانيو، )ومعيا مف أسؼ قطاع غزة(، مف مأزؽ متعدد األوجو، ذلؾ أنيا تناست 
أف الدعـ العربي الرسمي والشعبي الواسع الذي طالما تمتعت بو منذ انطالقتيا، ىو في  -بوعي أو بجيالة 

ي المقاومة ضد االحتالؿ، وليس دعمًا الجوىر والعمؽ دعـ لمقضية الفمسطينية وناتج عف انخراط الحركة ف
 -أساسًا  -لقيادتيا. بقي القوؿ: صحيح أف قيادة حماس ىي المسؤولة  "اإلخوانية"لالختيارات األيديولوجية 

مف قوى الثورة المصرية، والثورات العربية، عمومًا، لكف  "إخواني"عف المشكمة السياسية مع كؿ ما ىو غير 
واؿ تحميؿ الفمسطينييف، عمومًا، وفي غزة، خصوصًا، جريرة الحماقات السياسية ىذا ال يبرر بحاؿ مف األح

لقيادة حماس، كما يجب أال ننظر إلى بعض السياسييف واإلعالمييف داخؿ مصر وخارجيا الذيف انزلقوا في 
ىذا المطب كمعبريف عف الضمير الجمعي المصري والعربي، عمومًا، والذي تشكؿ حالة التوحد مع قضية 

حيث قاؿ:  -مثاًل  -فمسطيف وكفاح شعبيا نواتو الصمبة التي يصعب كسرىا. يصدؽ ذلؾ حمديف صباحي 
حماس ندعميا كحركة مقاومة فمسطينية، أما اتياميا بالتدخؿ العممي في األزمة المصرية، فيي بريئة حتى "

 ."تثبت إدانتيا
 12/7/10، الخميج، الشار ة
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