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عبـاس: بقـاء المسـتوطنات الكبيـرة   واالردن يشـارك بمفاوضـات  - تفاىمات كيريالقدس العربي" تكشف " 2
 الال ئين والقدس

بداريف: احتؿ الحديث عف مشروع زيارات وزير الخارجية االمريكي جوف كيري المتكررة عماف ػ مف بساـ ال
المزيد مف المعمومات عف ’ القدس العربي’لعماف مجالس وسيرات االردنييف الرمضانية حيث تكشؼ لػ

 مضاميف وافكار ومقترحات النقاشات التي جرت في الغرؼ المغمقة بيف الوزير االمريكي والفمسطينييف.
ويبدو اف جولة كيري في المنطقة تعيد انتاج المشيد الطالؽ عممية مفاوضات واسعة قريبا حيث افاد تقرير 

باف خطوات حساسة وخطيرة مطموبة مف الفمسطينييف ’ القدس العربي‘سياسي وامني خاص حصمت عميو 
 بموجب المحادثات التي جرت مؤخرا بيف كيري والرئيس محمود عباس.

الخاص الذي قدـ عمى طاولة دبموماسييف عرب واردنييف فانو وخالؿ االجتماعيف المغمقيف  بموجب التقرير
المذيف عقدىما جوف كيري مع الرئيس عباس، طرح االوؿ عدة نقاط عمى شكؿ تفاىمات يفترض انيا 

 برمجت مع نتنياىو وتـ تعديؿ بعضيا.
اشير  9ػ  6تحديد فترة زمنية تتراوح بيف  التفاىمات تشير الطالؽ عممية تفاوض مفصمة وواسعة النطاؽ تـ

كسػقؼ زمني ليا يتـ خاللو عقد مفاوضات ثنائية فمسطينية ػ اسرائيمية تقوـ عمى اسس واضحة مسبقا اىميا 
 عدـ وجود شروط مسبقة خارجة عف المبادىء التوافقية التي تـ انضاجيا في لقاءات عماف.

الجمسات المتعمقة بالالجئيف والقدس والحدود، حيثما اقتضى ويتحدث اطار االتفاؽ عف مشاركة االردف في 
االمر ذلؾ، وعف تشكيؿ الجدار العازؿ القائـ حاليا الحدود االمنية لمدولة )الييودية( والحدود )المؤقتة( لمدولة 

 الفمسطينية التي سيقر بيا الطرفاف ويعمنانيا.
متنازع عمييا والواقعة ضمف مخطط الجدار المذكور وبموجب اتفاؽ االطار يتـ اجراء تبادلية في االراضي ال

بموافقة الطرفيف ومباركة لجنة المتابعة المنبثقة عف الجامعة العربية التي نقمتو الى الوزير كيري خالؿ 
 بالمئة مف اراضي الضفة الغربية. 10ػ  8زيارتيا االخيرة لواشنطف والتي تتراوح مساحاتيا بيف 

الستيطانية المتعمقة بعدد مف البؤر المقررة مف قبؿ الحكومة االسرائيمية، وال ينطبؽ كما يتـ تجميد المشاريع ا
ىذا االجراء عمى المشاريع القائمة في التجمعات االستيطانية الكبرى الواقعة في محيط مدينة القدس وغور 

’ ي يعقوؼنيف’و’ جيمو’و’ ىارحوما’و’ زفعات جئيؼ’و’ معاليو ادوميـ‘االردف بما فييا مستوطنات 
 وكذلؾ المستوطنات ذات الكثافة السكانية. "،كريات اربع’و’ رامات الوف’و’ رامات شمومو’و
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ويعطى سكاف المستوطنات التي يتـ تجميد االستيطاف فييا حؽ اختيار اي مف الجنسيتيف الييودية او 
 الفمسطينية او كمتييما في ختاـ المحادثات المذكورة.

ممحقة بتفاىمات كيري في عماف باف المباحثات ستتوج باتفاؽ تاريخي في ختاـ  وتقوؿ اتفاقية بروتوكولية
السقؼ الزمني المذكور عمى غرار اتفاؽ اوسمو، يتـ خاللو االعالف عف وقؼ نيائي لمنزاع التاريخي بيف 

فة الطرفيف وتطبيع كامؿ مع كافة الدوؿ العربية في اجتماع احتفالي تحضره الجامعة العربية وممثمو كا
اعاله  4الدوؿ العربية يعمف فيو موافقة اسرائيؿ عمى قياـ الدولة الفمسطينية ضمف الحدود الواردة في الفقرة 

وفؽ االتفاؽ )التوافقي( الذي يبرمو الطرفاف في نياية المفاوضات مقابؿ اعتراؼ فمسطيني مماثؿ باسرائيؿ 
 كدولة لمشعب الييودي.

مى السماح لبعض العائالت الفمسطينية بجمع الشمؿ في الضّفة ورفح ويتـ االتفاؽ في نياية المفاوضات ع
وغّزة، ويمنح االخروف حؽ التعويض او اليجرة، بحيث تفتح الدوؿ العربية خاصة الخميجية ذات الوجود 
الفمسطيني فييا ابوابيا لتسييؿ ذلؾ واعادة تأىيميـ او تجنيسيـ مع مناشدة عدد مف دوؿ الخميج كالسعودية 

كما ينص االتفاؽ ’. حؽ العودة المتعمؽ بذلؾ‘ارات العربية المتحدة والكويت وقطر تمويؿ صندوؽ واالم
اردنية( لمدة عشر  -فمسطينية ػ اسرائيمية  -عمى اف توضع القدس الشرقية تحت ادارة مشتركة )دولية 

 سنوات بحيث يحّؽ لالسرائيمييف المقيميف فييا اختيار ىويتيـ التي يقررونيا.
فؽ الجانباف االسرائيمي والفمسطيني عمى مناقشة مسألة تبادؿ االراضي، وال سّيما في الضّفة والقدس، في ويوا

لجاف التفاوض عمى الرغـ مف بعض النقاط الخالفية غير الجوىرية القائمة حاليا بيف الطرفيف في بعض 
لمتعمقة منيا بمقترح منح التفاصيؿ، خاصة تمؾ التي تحفظ عمييا بعض اعضاء وفد الجامعة العربية وا

 الجنسية لكؿ فمسطيني مقيـ في الخميج منذ اكثر مف عشر سنوات.
كما تتـ مناقشة الخطوات التنفيذية ليذا االتفاؽ خالؿ المفاوضات التي تقرر ليا السقؼ الزمني المذكور 

 اعاله. ويمتّد تنفيذىا الى عشر سنوات تبدأ مع توقيع االتفاؽ.
د مف المعتقميف الفمسطينييف لدييا ممف قضوا عشريف عاما او اكثر في المعتقالت وال وتفرج اسرائيؿ عف عد

 يشكموف خطرا امنيا عمييا.
والحقا يدعو الرئيس محمود عباس الى انتخابات تشريعية ورئاسية في الضّفة بعد اطالؽ الجانب العمني مف 

التفاؽ كاممة لالعالـ اال بعد بدء االتفاؽ تحسبا الحتماؿ ظيور اعتراضات عميو. ولف تعمف بنود ا
 المفاوضات وانشغاؿ الفمسطينييف بمعارؾ انتخابات المجمس التشريعي والرئاسة.

ومع توقيع االتفاؽ في نياية السقؼ الزمني المحدد الذي ُيعمف بموجبو استقالؿ الدولة الفمسطينية، يدخؿ 
ي تفاىمات تتناوؿ دورا اردنيا امنيا جوىريا في الطرفاف الفمسطيني واالردني بمباركة اسرائيمية وعربية، ف

مساندة السػمطة الفمسطينية والوقوؼ الى جانبيا في وجو اية اخطار داخمية او خارجية محتممة، وذلؾ في 
اطار الكونفدرالية المتفاىـ عمييا والتي تكوف قد نضجت ظروؼ اعالنيا، بالتزامف مع طفرة اقتصادية ثالثية 

 فاعؿ في تشكيمتيا. يكوف السرائيؿ دور
 88/7/8102القدس العربي، لندن، 
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 الفمسطينية  ردينو، الناطؽ باسـ الرئاسة نبيؿ أبوأف   ،راـ اهلل مف 88/7/8102اإليام، رام اهلل،  ذكرت
ف تتوفر الستئناؼ المفاوضات تقوـ عمى اعتراؼ قاؿ إف "الموقؼ الفمسطيني مف األسس التي يجب أ

ووقؼ االستيطاف واإلفراج  1961إسرائيؿ بحؿ الدولتيف وقياـ دولة فمسطينية عمى األراضي الفمسطينية عاـ 
 عف األسرى ما قبؿ أوسمو".

استجاب لطمب وزير الخارجية األميركي جوف كيري إليفاد رئيس دائرة شؤوف  عباسوقاؿ أبو ردينو "
فاوضات د.صائب عريقات إلى واشنطف الستكماؿ البحث في التفاصيؿ التي ما زالت عالقة ولتذليؿ الم

 العقبات التي ما زالت تعترض طريؽ إطالؽ المفاوضات".
وأضاؼ" إف االتفاؽ عمى التفاصيؿ يجب أف يستجيب لممطالب الفمسطينية التي نعتبرىا عناصر ضرورية 

قامة الدولة وعاصمتيا القدس".كي تبدأ المفاوضات وتصؿ إلى الي  دؼ المنشود المتمثؿ بإنياء االحتالؿ وا 
وأشار أبو ردينو إلى أف " القيادة الفمسطينية قدمت كؿ ما مف شأنو إطالؽ عممية تفاوضية ذات جدوى وبأف 

وقعة واف عمى الحكومة اإلسرائيمية أف تقوـ ىي األخرى بالوفاء بالتزاماتيا واستحقاقاتيا وفقا لالتفاقات الم
نياء احتالليا ألرضنا واإلفراج عف أسرانا".  عمييا أف تعود عف سياساتيا االستيطانية المدمرة لعممية السالـ وا 
وينتظر أف تبحث المقاءات المتوقعة في واشنطف خالؿ األياـ توضيح األسس التي ستنطمؽ عمى أساسيا 

 اإلسرائيمية.-المفاوضات الفمسطينية
أميف سر المجنة أف  ، )د ب أ(نقاًل عف وكالة  راـ اهلل مف 88/7/8102، لندن، القدس العربي وأضافت

التنفيذية في منظمة التحرير الفمسطينية ياسر عبد ربو قاؿ األحد إف القيادة الفمسطينية لـ تتخذ حتى اآلف 
لتفصيمية قرارا بالعودة إلى المفاوضات مع إسرائيؿ باعتبار ذلؾ مرىوف بتوضيح الكثير مف القضايا ا

 الجوىرية.
وأكد عبد ربو، لإلذاعة الفمسطينية الرسمية، أف الجانب الفمسطيني في خضـ حوار ومتابعة مع اإلدارة 

 األمريكية وعندما تنتيي ىذه العممية سيتـ اإلعالف عنيا وتحديد مصير المفاوضات.
األسس النطالؽ المفاوضات وأشار عبد ربو إلى أنو ما زالت ىناؾ العديد مف األمور العالقة وأف وضع 

 سيتـ في المقاء الفمسطيني األمريكي اإلسرائيمي المزمع عقده في واشنطف في نياية األسبوع الجاري.
مف جيتو قاؿ عضو المجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية أف المفاوضات التي ستنطمؽ بناء عمى جيود 

 لسممية، ستكوف عمى أسس ثابتة وممزمة.وزير الخارجية األمريكي جوف كيري إلحياء العممية ا
وجدد اشتية، في بياف صحفي عقب لقائو السفير الصيني ليو آيتشونج، التأكيد عمى أف العودة لممفاوضات 

، وبإطالؽ سراح األسرى، 1961تحتاج لمواقؼ واضحة، واللتزاـ إسرائيمي في القضايا المتعمقة بحدود 
 وبوقؼ االستيطاف.
التي تبناىا االتحاد األوروبي مؤخرا والتي تعتبر المستوطنات خارج ” لخطوط التوجيييةا“واعتبر اشتية أف 

 الحدود اإلسرائيمية، ىي عامؿ ىاـ دفع باتجاه إعادة إطالؽ المفاوضات وتحقيؽ السالـ العادؿ.
 

 يبعث رسالة  وابية لمرئيس المصري عدلي منصورعباس  2
عباس، مساء اليوـ األحد، في مقر الرئاسة بمدينة راـ اهلل، استقبؿ رئيس دولة فمسطيف محمود  :راـ اهلل

 السفير المصري ياسر عثماف، بحضور أميف عاـ الرئاسة الطيب عبد الرحيـ.
وسّمـ الرئيس السفير المصري رسالة ألخيو الرئيس المصري عدلي منصور ردًا عمى الرسالة التي كاف قد 

 أرسميا لسيادتو أمس السبت.
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رسالتو الرئيس منصور عمى رسالتو األخوية التي عرض فييا تطورات األوضاع في  وشكر الرئيس في
يونيو، ورؤيتو لخارطة الطريؽ التي ترسخ المسار الديمقراطي في مصر  30مصر الشقيقة منذ ثورة 

 الشقيقة.
تفاقات التي وأكد الرئيس عباس عمى دور مصر في إتماـ المصالحة الفمسطينية والتزاـ القيادة الفمسطينية باال

 تـ التوصؿ إلييا برعاية مصر الشقيقة.
 وتناولت الرسالة آخر المستجدات عمى المسار السياسي.

 80/7/8102وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 

 مع االحتالل اإلسرائيمي الحمد اهلل: استثمار بالمميارات حال بدء المفاوضات 4
عماؿ براـ اهلل رامي الحمد اهلل أنو في حاؿ بدأت المفاوضات مع أكد رئيس حكومة تسيير األ :السبيؿ

االحتالؿ اإلسرائيمي فإنو سيكوف ىناؾ استثمار بأربع مميار دوالر مف األمريكاف في القطاع الخاص لتشغيؿ 
 الشباب العاطميف عف العمؿ.

إف االحتالؿ ىو المسبب  وقاؿ الحمد اهلل خالؿ زيارتو التفقدية األحد لمحافظة طولكـر وبعض مؤسساتيا
الرئيسي لتردي األوضاع االقتصادية الذي فرض قيودًا عمى شعبنا في الداخؿ والخارج أدت الرتفاع البطالة 

 % في الضفة وأكثر مف ذلؾ في قطاع غزة.29لنحو 
رتبط وأشار إلى أف االحتالؿ اإلسرائيمي تسبب بتردي الوضع االقتصادي، الفًتا إلى أف الوضع االقتصادي م

 بنظيره السياسي.
 80/7/8102السبيل، عمان، 

 
 اإلسرائيمي–الفمسطينيمحادثات سرية باألردن لالتفاق  التايمز: 5

كشفت صحيفة )التايمز( البريطانية اليوـ األحد النقاب عف عممية إجراء محادثات سرية بيف الرئيس 
العاصمة األردنية عماف في وقت اإلسرائيمي شيموف بيريز ورئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس في 

سابؽ مف ىذا العاـ حيث ميدت الطريؽ التفاؽ استئناؼ محادثات السالـ الذي أعمنو وزير الخارجية 
 األمريكي جوف كيري أمس األوؿ.

أف بيريز التقى بعباس في عماف إلجراء  –في تقرير أوردتو عمى موقعيا االلكتروني  –وأوضحت الصحيفة 
أقنعو بيريز بالموافقة عمى بقاء مستوطني الضفة الغربية والمقيميف الييود في القدس  محادثات سرية حيث

 الشرقية في مستوطناتيـ لكنيا ستخضع لمدولة الفمسطينية.
وأضافت الصحيفة أف بيريز حث الرئيس الفمسطيني عمى قبوؿ ىذا الشرط عمى األقؿ ليقنع رئيس الوزراء 

 ركة المحادثات.اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو بمبا
وأشارت الصحيفة إلى أف وزير الخارجية األمريكي أعمف أمس األوؿ أنو عقب جولة مف المحادثات المكثفة، 

 .2010أرسى حجر األساس الستئناؼ محادثات السالـ المباشرة لممرة األولى منذ انييارىا بشكؿ مرير عاـ 
 88/7/8102، الوفد، ال يزة

 
التـــي حصـــل عمييـــا لمعـــودة  األميركـــيرغـــم الضـــمانات معارضـــة شـــديدة عبـــاس يوا ـــو القـــدس العربـــي:  6

 لممفاوضات
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العودة الى المفاوضات مع واصمت ردود الفعؿ الفمسطينية المعارضة لقرار عباس : توليد عوض -راـ اهلل
رغـ التسريبات الفمسطينية بانو حصؿ عمى ضمانات اميركية مكتوبة مف وزير الخارجية الكياف االسرائيمي 

، اضافة 1961المريكي جوف كيري تؤكد عمى اف مرجعية المفاوضات ىي حدود االراضي المحتمة عاـ ا
لتجميد ىادىء لالستيطاف، والعمؿ عمى اطالؽ سراح عدد مف االسرى الفمسطينييف المعتقميف منذ ما قبؿ 

 اتفاؽ اوسمو.
ؿ الرئيس الفمسطيني مساء وفيما حرصت مصادر فمسطينية مقربة مف عباس عمى تسريب انباء بشأف حصو 

 كمرجعية لعممية السالـ،  1961الجمعة الماضي عمى ورقة ضمانات امريكية تمتـز بحدود عاـ 
تواصؿ التشكيؾ الفمسطيني االحد في اىمية الضمانات االمريكية كوف واشنطف منحت الفمسطينييف خالؿ 

شيء منيا عمى حد ما يدور في االروقة  السنوات الماضية الكثير مف الضمانات والتعيدات ولـ تمتـز باي
 السياسية الفمسطينية.

ومف جيتو جدد صالح رأفت عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية االحد التأكيد عمى ضرورة 
عدـ العودة لممفاوضات خاصة في ظؿ المواقؼ المعمنة، ومف أعمى المستويات اإلسرائيمية، بمف فييا مف 

كأساس لمثؿ ىذه  1961تحدثيف باسمو، حوؿ عدـ القبوؿ بحدود الرابع مف حزيراف عاـ نتنياىو والم
المفاوضات، ورفض الوقؼ الكامؿ لالستيطاف والتدليؿ عمى ذلؾ بإجراءات عممية عمى األرض كانت 
واضحة لمقاصي والداني بالقرارات التي اتخذت في اآلونة األخيرة وتضمنت مصادرة عشرات اآلالؼ مف 

نمات لصالح بناء المزيد مف المستوطنات أو توسيع القائـ منيا سواء في أراضي الضفة الغربية عموما الدو 
 أو في القدس الشرقية المحتمة واألغوار خصوصا.

القيادة الفمسطينية إلى عدـ إرساؿ أي ’ القدس العربي’وانطالقا مف ذلؾ دعا صالح في بيانو الذي ارسؿ لػ
ما لـ توقؼ إسرائيؿ كؿ أشكاؿ النشاطات االستيطانية، وتعمف، وبشكؿ واضح وال  وفد مف قبميا إلى واشنطف

كأساس لممفاوضات وكحدود فاصمة بيف الدولتيف،  1961لبس فيو، التزاميا بحدود الرابع مف حزيراف عاـ 
طالؽ سراح دفعة كبيرة مف األسرى  وأف تمتـز بإطالؽ سراح جميع األسرى الذيف اعتقموا قبؿ اتفاؽ أوسمو، وا 

 أسير، وتشمؿ القادة والنواب والمرضى واألطفاؿ والنساء. 1000ال تقؿ عف 
ولـ تستطع التسريبات مف قبؿ المؤيديف لمعودة لممفاوضات مف اعضاء القيادة الفمسطينية حوؿ وجود 
ضمانات امريكية اف تخفؼ مف حدة مواقؼ المعارضيف، في حيف يجري الحديث باف ورقة الضمانات 

كية التي قدمت مساء الجمعة لعباس مف اجؿ استئناؼ المفاوضات تضمنت ثالث نقاط رئيسية االمري
 لمجانب الفمسطيني، وىي:

  61تعيد بأف تكوف المفاوضات عمى أساس حدود الرابع مف حزيراف عاـ  -
طرح تجميد ىادئ لالستيطاف دوف اف تعمف الحكومة االسرائيمية ذلؾ بشكؿ عمني، وىو اتفاؽ عمى عدـ  -

عطاءات جديدة لمبناء في التجمعات االستيطانية االساسية، كذلؾ وقؼ النشاط االستيطاني في المستوطنات 
 المنعزلة وكذلؾ البؤر االستيطانية.

 االفراج عف أسرى معتقميف منذ ما قبؿ أوسمو دوف تحديد عددىـ. -
شنطف لف تؼ باي وعد او التزاـ قطعتو اال اف تمؾ الضمانات االمريكية تواجو شكوكا فمسطينيا بذريعة اف وا

لمفمسطينييف عمى مدار العشريف عاما الماضية عمى حد قوؿ احد اعضاء المجنة المركزية لحركة فتح الذي 
’ القدس العربي‘عبر عف غضبو مف قرار العودة لممفاوضات في احد مجالسو مساء الجمعة، وقاؿ اماـ 

تعطينا شيئا النيا ال تخاؼ منا، ولف تخاؼ منا اال اذا اصبح عدنا لممفاوضات مف الصفر، واسرائيؿ لف ‘
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، مشككا في مقدرة القيادة الفمسطينية الحالية عمى تحقيؽ طموحات ’عندنا قيادة حقيقية، وعدنا لممقاومة
نحف عندنا ازمة، قيادة،ال يوجد قيادة ’ ‘القدس العربي‘الفمسطينييف، وقاؿ في تمؾ الجمسة التي حضرتيا 

وذلؾ في اطار تعبيره عف غضبو مف قرار استئناؼ المفاوضات دوف التزاـ اسرائيؿ بأي شيء،  ،’عندنا
 ’.نحف عدنا لنتفاوض عمى الصفر‘وقاؿ 

عف نشر اسـ ذلؾ المسؤوؿ النو كاف يتحدث في جمسة خاصة بعيدا عف وسائؿ ’ القدس العربي‘وتمتنع 
 االعالـ.

 88/7/8102القدس العربي، لندن، 
 

 ودة إلى المفاوضات تفريط في حقوق الشعب الفمسطيني وثوابتوالرشق: الع 7
أعمػػػف عضػػػو المكتػػػب السياسػػػي لحركػػػة حمػػػاس عػػػزت الرشػػػؽ رفػػػض حمػػػاس القػػػاطع لعػػػودة السػػػمطة : بيػػػروت

 الفمسطينية إلى مربع المفاوضات مع االحتالؿ الصييوني، التي وصفيا بػ "العبثية".
( أف ىػذه المفاوضػات ثبػت فشػميا وعقميػا فػي 7|22) مػس ]أ وأكد الرشؽ في تصريح صحفي لو اليوـ األحػد

تحقيػػػؽ تطمعػػػات الشػػػعب الفمسػػػطيني، ولػػػف تكػػػوف إاّل غطػػػاًء لتكػػػريس االسػػػتيطاف والتيويػػػد وضػػػياع الحقػػػوؽ 
والثوابت الوطنية، وىي لف تمـز الشعب الفمسطيني بشيء، ألنيا تأتي خارج سياؽ التوافؽ واإلجماع الوطني، 

 طيني، كما قاؿ.وضد إرادة الشعب الفمس
وحّذر  الرشؽ مف خطورة االنسياؽ وراء ما أسماه بػ "أوىاـ السَّالـ وسراب المفاوضػات" مػع احػتالؿ قػاؿ بأنػو 

 "ُيمعف في إجرامو يوميًا ضد األرض والشعب الفمسطيني".
وية إلػػى ودعػػا السػػمطة فػػي راـ اهلل وحركػػة فػػتح الػػذيف الزالػػوا يراىنػػوف عمػػى المفاوضػػات العقيمػػة وأوىػػاـ التسػػ

ـّ التوافؽ  عادة ترتيب أولوياتيـ في تنفيذ ما ت مراجعة حساباتيـ والتوقؼ عف بيع األوىاـ لمشعب الفمسطيني وا 
عميػػػو إلنجػػػاز مصػػػالحة وطنيػػػة شػػػاممة.. والمقػػػاء عمػػػى برنػػػامج وطنػػػي مقػػػاوـ يرتكػػػز عمػػػى التمسػػػؾ بػػػالحقوؽ 

قيػػػؽ أىدافػػػو بػػػالتحرير ودحػػػر المحتػػػؿ والثوابػػت الوطنيػػػة وتعزيػػػز صػػػمود الشػػػعب الفمسػػػطيني وجيػػػاده حتػػػى تح
قامة دولتو الفمسطينية وعاصمتيا القدس عمى كامؿ ترابو الوطني، عمى حد تعبيره.  وعودة الالجئيف وا 

 22/7/2023قدس برس، 
 

 ين عن الصراعات المصريةنيلفصائل تطالب بتحييد الفمسطيغزة: ا 8
الفصػػائؿ والقػػوى اإلسػػالمية ، أف زةغػػ مػػف محمػػد جاسػػر، عػػف 22/7/2023، فمســطين أون اليــنذكػػر موقػػع 

الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غػػزة دعػػت جميوريػػة مصػػر العربيػػة إلػػى تحييػػد الفمسػػطينييف عػػف الصػػراعات المصػػرية 
 يونيو عقب انقالب الجيش المصري عمى الرئيس المصري محمد مرسي. 30الداخمية الجارية منذ أحداث 

ـو األحػد، بإلغػاء جميػع اإلجػراءات االسػتثنائية مػف قبػػؿ وطالبػت الفصػائؿ خػالؿ اجتمػاع ليػا بمدينػة غػزة، اليػػ
السػػػمطات المصػػػرية، التػػػي تعيػػػؽ حركػػػة المػػػواطنيف وتقػػػديـ جميػػػع التسػػػييالت الواجبػػػة ليػػػـ عمػػػى المطػػػارات 

 المصرية والمعابر.
وأكػػد القيػػادي فػػي حركػػة الجيػػاد اإلسػػالمي خالػػد الػػبطش فػػي تصػػريح خػػاص بػػػ"فمسطيف أوف اليػػف"، أف ىػػدؼ 

ىػػو بحػػث العالقػػات المصػػرية الفمسػػطينية، قػػائاًل: " لقػػد شػػابت العالقػػات مػػؤخرًا حالػػة مػػف التػػوتر، االجتمػػاع 
 نتيجة نشر إشاعات ال أساس ليا مف الصحة عبر الوسائؿ اإلعالمية المصرية".
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ودعا البطش وسائؿ اإلعػالـ المصػرية إلػى تػوخي الحػذر والدقػة فػي نشػر المعمومػات، مؤكػدًا أف لمصػر دور 
 وصفو بػ"الكبير" بإسناد القضية الفمسطينية خالؿ السنوات الماضية.تاريخي 

وطالب السمطات المصرية بفتح معبر رفح البري والسماح إدخاؿ البضائع إلى قطاع غػزة ، الفتػًا النظػر إلػى 
ة أف سكاف القطاع يواجيوف كارثة إنسانية في حاؿ استمرار تدمير االنفاؽ واغالؽ المعابر، السيما مع االزم

 التي يعانيا القطاع في المواد الطبية والوقود والمواد الغذائية.
 فػايز ابػو عيطػة النػاطؽ باسػـ حركػة فػتحمػف غػزة، أف  )وكػاالت(، عف 22/7/2023، الغد، عم انوأضافت 

االجتمػػػاع اكػػػد عمػػػى احتػػػراـ ارادة الشػػػعب المصػػػري فػػػي تحديػػػد خياراتػػػو وعػػػدـ التػػػدخؿ فػػػي الشػػػؤوف  إف قػػػاؿ
 الشعب الفمسطيني أي انعكاسات سمبية لما يحدث في جميورية مصر العربية. المصرية وتحييد

وشػػدد أبػػو عيطػػة فػػي تصػػريح صػػحفي عقػػب اجتمػػاع الفصػػائؿ الػػذي نػػاقش تطػػورات االوضػػاع فػػي جميوريػػة 
مصػػػػر وانعكاسػػػػات ذلػػػػؾ عمػػػػى الوضػػػػع العربػػػػي بشػػػػكؿ عػػػػاـ والوضػػػػع الفمسػػػػطيني بشػػػػكؿ خػػػػاص اف الشػػػػعب 

حتياجات كبيرة، ويجب اف يحػافظ عمػى حياديػة مطمقػة فػي التعػاطي مػع الشػأف الفمسطيني في قطاع غزة لو ا
 المصري.

وأضػػاؼ "مػػا يحػػدث فػػي مصػػر شػػأف داخمػػي ونحػػف نحتػػـر إرادة الشػػعب المصػػري".مف جانبػػو أكػػد القيػػادي فػػي 
الجياد االسالمي خالد الػبطش أف الفمسػطيني لػيس طرفػا فػي األزمػة الداخميػة المصػرية، مشػيرا الػى محػاوالت 
اطػػراؼ فػػي االعػػالـ المصػػري أف تػػزج بػػالطرؼ الفمسػػطيني فػػي األزمػػة المصػػرية عمػػى قاعػػدة أف حمػػاس جػػزء 

 -مف االخواف المسمميف.
 

 ة   ويشك ل غطاء ل رائم االحتاللؤ ل تحقيق المصالحياستئناف المفاوضات سعمي بركة:  9
مػاس اتفقتػا عمػى ميمػة ثالثػة قػاؿ ممثػؿ حمػاس فػي لبنػاف عمػي بركػة إف "فػتح وح: نادية سػعد الػديف –عماف 

أشير إلنياء ممفات عديدة وتييئػة أجػواء بنػاء الثقػة، مثػؿ ممفػات االعتقػاؿ والمصػالحة المجتمعيػة والحريػات، 
بغية االنتقاؿ إلى مشاورات تشكيؿ الحكومة وتحديد مواعيد إجراء االنتخابات". وأضاؼ، لػ"الغد" مف بيػروت، 

ة الغربية ضد كوادر الحركة، فيمػا ضػاعفت األجيػزة األمنيػة التابعػة إف "السمطة صعدت ممارساتيا في الضف
 ."ليا مف عمميات االعتقاؿ بحقيا، بما يؤثر سمبًا عمى جيود المصالحة

ورأى أف "الوضع الداخمي المصري حاليًا، باعتبار مصػر راعيػة جيػود المصػالحة، فضػاًل عػف عػودة السػمطة 
 ."ريخ استئناؼ تنفيذ اتفاقات المصالحةإلى طاولة التفاوض مجددًا سيؤثر عمى تا

برعاية مصػرية، والثانيػة  2022وسبؽ أف توصمت فتح وحماس التفاقيتيف لممصالحة األولى في أيار )مايو( 
برعاية قطرية لتشكيؿ حكومػة موحػدة مسػتقمة تتػولى التحضػير لالنتخابػات العامػة،  2022في شباط )فبراير( 

 .مى ورؽغير أف معظـ بنودىما ظمت حبرًا ع
 ."ؤجؿ تحقيؽ المصالحة، وقد يضعيا حينًا زمنيًا آخر في الثالجةيورأى بركة أف "استئناؼ المفاوضات س

وأكد رفض حركتو "العودة إلػى طاولػة التفػاوض باعتبارىػا اسػتجابة لمضػغوط األميركيػة وتراجعػًا عػف الشػروط 
، مثػؿ وقػؼ االسػتيطاف وااللتػزاـ بمرجعيػة التي وضعتيا السمطة ابتداًء كمتطمبات إلنجاح المسػار التفاوضػي"

طالؽ سراح األسرى القدامى في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي 2967حدود   .وا 
واعتبػػػػر أف ىػػػػذه الخطػػػػوة "تػػػػؤمف الغطػػػػاء لمجػػػػرائـ الصػػػػييونية ضػػػػد الشػػػػعب الفمسػػػػطيني، والسػػػػتمرار التوسػػػػع 

لػػـ يحقػػؽ أي تقػػدـ عمػػى صػػعيد  عامػػًا مػػف التفػػاوض 20االسػػتيطاني، مػػف دوف الخػػروج بنتيجػػة، إحالػػة إلػػى 
 ."الحقوؽ الوطنية الفمسطينية
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ودعا إلى "التوجو الفمسطيني الستكماؿ الخطوات األممية واالنضػماـ إلػى المؤسسػات الدوليػة، وترتيػب البيػت 
عػػػػادة تفعيػػػػؿ منظمػػػػة التحريػػػػر ووضػػػػع اسػػػػتراتيجية موحػػػػدة حػػػػوؿ كيفيػػػػة إدارة الصػػػػراع مػػػػع العػػػػدو  الػػػػداخمي وا 

 ."الصييوني
 22/7/2023، عم ان الغد،

 
  أغسطس "كممة الفصل" مع حماس /آب 24فتح:  20

قػػػاؿ عضػػػو المجنػػػة المركزيػػػة لحركػػػة فػػػتح رئػػػيس وفػػػدىا لحػػػوار المصػػػالحة الفمسػػػطينية عػػػزاـ : )يػػػو .بػػػي .آي(
فػي العالقػة مػع ” كممػة فصػؿ نيائيػة“األحمد، أمس، إف موعد الرابع عشر مف أغسطس/ آب المقبػؿ سػيكوف 

 حماس.
الشػػػػير المقبػػػػؿ ىػػػػو موعػػػػد اتفػػػػؽ عميػػػػو مػػػػع حمػػػػاس إلنيػػػػاء االنقسػػػػاـ ورأب الصػػػػدع  24“أف  وأكػػػػد األحمػػػػد

، مستدركًا ”نأمؿ أف تسير األمور ويمتزموا“، وقاؿ ”الفمسطيني، ونحف ممتزموف ىذا الموعد إذا التزمت حماس
ي العالقػة لنػا مف الشير المقبؿ سيكوف كممة فصػؿ نيائيػة فػ 24لكف كعادتيـ ال يمتزموف، وبالتالي موعد اؿ“

 حتى المحظة .” حماس“، ونفى تحديد مواعيد لعقد اجتماعات لممصالحة مع ”مع حماس
وثيقة الوفاؽ الوطني واضػحة وحمػاس “، الفتًا إلى أف ”إسرائيؿ“وقمؿ مف قيمة رفض حماس لممفاوضات مع 

 ”.    وّقعت عمييا، وقالوا المفاوضات شأف منظمة التحرير الفمسطينية ورئيسيا
       22/7/2023، خميج، الشارقةال

 
 لن نسمح بأن تكون مخيماتنا صندوق بريد ألحد حماس عند بيية الحريري وال ماعة اإلسالمية: 22

قاؿ ممثؿ حركة حمػاس فػي لبنػاف عمػي بركػة اف الفمسػطينييف فػي لبنػاف لػف يكونػوا اال عامػؿ اسػتقرار : صيدا
ني داخمي ولف نسمح بأف تكوف مخيماتنا صندوؽ بريد ألحػد في ىذا البمد، وانيـ ليسوا طرفا في اي نزاع لبنا

ونحف حريصوف عمى منع حصوؿ اي فتنة مذىبية في لبناف ألف اي فتنة مذىبية لف تقؼ عند حدود لبنػاف، 
بؿ ىي ستكوف محرقة لمجميع وال تخدـ اال العدو الصييوني، داعيا الى الحػذر مػف الشػائعات المغرضػة عػف 

 اع في التعمير او في مخيـ عيف الحموة.محاوالت لتوتير األوض
بركة كاف يتحدث اثر لقائو في مجدليوف النائب بييػة الحريػري يرافقػو وفػد مػف حمػاس ضػـ مسػؤوؿ العالقػات 
السياسية أحمد عبد اليادي ومسؤوؿ منطقة صيدا ابو احمد فضؿ ومسؤوؿ حماس في المدينة ايمف شػناعة، 

ات عمى الساحتيف الفمسطينية والمبنانية وعمى صػعيد مدينػة صػيدا حيث جرى التداوؿ في األوضاع والمستجد
 والمخيمات.

وجاء في كالـ بركة: "زيارتنا اليوـ لسعادة النائب بيية الحريري تأتي في سػياؽ التواصػؿ والتشػاور المسػتمر، 
برنػا عػف وكانت مناسبة استعرضنا فييا األوضاع العامة في المنطقة وآخر مستجدات القضػية الفمسػطينية وع

رفضػػػنا إلسػػػتئناؼ المفاوضػػػات بػػػيف السػػػمطة الفمسػػػطينية والكيػػػاف الصػػػييوني فػػػي ظػػػؿ اسػػػتمرار االسػػػتيطاف 
 في النقب. 2948الصييوني في الضفة الغربية وتيويد القدس وحصار غزة وتيجير اىمنا عرب الػ

عمػػػى ضػػػرورة  وكػػػذلؾ توقفنػػػا عنػػػد األوضػػػاع الفمسػػػطينية فػػػي لبنػػػاف وخصوصػػػا فػػػي صػػػيدا ومخيماتيػػػا، اكػػػدنا
التعاوف مف اجؿ المحافظة عمى حالة األمف واالستقرار في المخيمات وفي مدينة صػيدا وضػرورة الحػذر مػف 
االشاعات المغرضة التي نسمعيا بيف الحيف واآلخر عف محاوالت لتوتير األوضاع في التعمير او في مخيـ 

المبنػػاني مػػف اجػػؿ منػػع اي تػػوتير جديػػد فػػي  عػػيف الحمػػوة، نحػػف ايػػدينا ممػػدودة لجميػػع القػػوى المبنانيػػة ولمجػػيش
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المنطقة، ألننا نعتقد اف امف صيدا مف امف المخيمات، وىذا األمف واالستقرار ىػو مصػمحة لبنانيػة فمسػطينية 
نحػػػف نحػػػرص عمييػػػا وبػػػالطبع سػػػنعمؿ مػػػع الفصػػػائؿ الفمطسػػػينية الوطنيػػػة واالسػػػالمية لضػػػبط األوضػػػاع فػػػي 

 ب السمـ األىمي في لبناف".المخيمات ومنع استخداـ المخيمات لضر 
وعف الرسالة التي يحمميا الوفد الموحد لمفصائؿ الفمسطينية الى المسؤوليف المبنانييف قاؿ: "رسالة واضحة اف 
الفمسطينييف في لبناف لف يكونوا اال عامؿ استقرار في ىذا البمد، نحف لسػنا طرفػا فػي اي نػزاع لبنػاني داخمػي 

ندوؽ بريػد ألحػد ونحػف حريصػوف عمػى منػع حصػوؿ اي فتنػة مذىبيػة فػي ولف نسمح بػأف تكػوف مخيماتنػا صػ
لبنػػاف ألف اي فتنػػة مذىبيػػة لػػف تقػػؼ عنػػد حػػدود لبنػػاف، بػػؿ ىػػي سػػتكوف محرقػػة لمجميػػع وال تخػػدـ اال العػػدو 

 الصييوني".
 عند الجماعة

مركػػػز والتقػػػى وفػػػد "حمػػػاس" المسػػػؤوؿ السياسػػػي لمجماعػػػة االسػػػالمية فػػػي الجنػػػوب الػػػدكتور بسػػػاـ حمػػػود فػػػي 
الجماعة في صػيدا فػي حضػور عضػو قيػادة الجماعػة فػي الجنػوب حسػف ابػو زيػد، حيػث اسػتعرض الجانبػاف 
االوضػػاع العامػػة فػػي المنطقػػة وآخػػر مسػػتجدات القضػػية الفمسػػطينية واالوضػػاع فػػي مدينػػة صػػيدا ومخيماتيػػا 

ه مصػػمحة مشػػػتركة واصػػدروا بيانػػا اكػػػدوا فيػػو الحػػرص عمػػػى االمػػف واالسػػتقرار فػػػي صػػيدا ومخيماتيػػا باعتبػػػار 
 لبنانية فمسطينية محذريف مف االشاعات المغرضة التي يراد منيا توتير االجواء.

 22/7/2023، المستقبل، بيروت
 

 "الشعبية" تطالب بمحاسبة عباس و"التنفيذية" عمى العودة لممفاوضات 22
د المجمػػػس طالػػػب عضػػػو المكتػػػب السياسػػػي لمجبيػػػة الشػػػعبية لتحريػػػر فمسػػػطيف ربػػػاح مينػػػا أمػػػس األحػػػ: غػػػزة

المركزي الفمسطيني باالنعقاد العاجؿ؛ لمحاسبة الرئيس محمود عباس والمجنة التنفيذية لمنظمة التحريػر، إثػر 
 قرار العودة لممفاوضات في خروج عف المجمس الذي وضع شروطًا حوؿ ذلؾ.

؛  ودعػػػػا مينػػػػا فػػػػي تصػػػػريح صػػػػحفي جمػػػػاىير الشػػػػعب الفمسػػػػطيني فػػػػي الػػػػوطف والشػػػػتات إلػػػػى الخػػػػروج العػػػػاـر
لالحتجػػاج عمػػى المفاوضػػات "المػػدمرة والضػػارة" بالقضػػية الفمسػػطينية، لممارسػػة ضػػغط حقيقػػي عمػػى الػػرئيس 

 عباس يوازي الضغط الذي يُمارس عميو مف الواليات المتحدة وبعض البمداف العربية.
ف حػؽ واعتبر أف العودة لممفاوضات تعني التخمي عف الثوابت، وضرب قرارات الشػرعية الدوليػة، والتخمػي عػ

العودة، مشددًا عمى أف استمرار "منيج أوسمو" برعاية أمريكية دائمػًا مػا يبػدأ كػؿ مػرة مػف نقطػة أكثػر ىبوطػًا، 
والحقػػوؽ فػػي القػػدس  67وىػػا ىػػو اآلف بػػدأ بػػاعتراؼ أمريكػػا بمػػا يسػػمى "ييوديػػة الدولػػة" والتنػػازؿ عػػف حػػدود 

 والعودة.
عيػًا إلػى توحيػد الموقػؼ الفمسػطيني عمػى أسػاس التمسػؾ وأكد أف ىذا المػنيج أثبػت فشػمو ولػـ يػأِت بنتيجػة، دا

بالثوابػػت والمػػنيج الصػػحيح المقػػاـو ليػػذا االحػػتالؿ، وعمػػى أسػػاس احتػػراـ قػػرارات المؤسسػػات الفمسػػطينية مثػػؿ 
 قرار المجمس المركزي.

 22/7/2023، السبيل، عم ان
 

 في صراعات  انبية الفمسطينية المخيمات : نرفض زج  "ال ياد" 23
الجيػػاد اإلسػػالمي فػػي فمسػػطيف إفطػػارا فػػي مدينػػة بعمبػػؾ حضػػرتو قيػػادات مػػف األحػػزاب المبنانيػػة  أقامػػت حركػػة

 والفصائؿ الفمسطينية وعدد مف مشايخ المنطقة وفاعمياتيا والمنظمات الطالبية والنسائية.
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وألقى القيادي في الحركػة الشػيخ عمػي أبػو شػاىيف كممػة تحػدث فييػا عػف معػاني شػير رمضػاف، وحمػؿ عمػى 
 لمراىنيف عمى خيار التسوية والمفاوضات مع العدو الصييوني"."ا

وأشػػار إلػػى أف "قضػػية الالجئػػيف فػػي خطػػر وال بػػد مػػف أف نعػػي تمامػػا أنػػو ال بػػد مػػف حمايتيػػا وعػػدـ السػػماح 
 بشطبيا".

قميمية تحػاوؿ زج المخيمػات فػي أتػوف صػراعات جانبيػة، فػال مصػمحة  وحذر ابو شاىيف مف "مشاريع دولية وا 
الفمسػػػطيني مػػػف االنجػػػرار وراء مثػػػؿ ىػػػذه الػػػدعوات، وال نريػػػد أف يػػػدفع شػػػعبنا ثمػػػف ىػػػذه الصػػػراعات لشػػػعبنا 

السياسػػػية، وال أف يكػػػوف وقػػػود حػػػرب داخميػػػة مػػػف شػػػأنيا أف تجػػػر الخػػػراب والػػػدمار لمخيماتنػػػا وأىمنػػػا وأمػػػنيـ 
 ومستقبميـ".

 22/7/2023، المستقبل، بيروت
 

 بب تدمير األنفاق: الوضع اإلنساني في غزة بات صعبا بسحماس 24
قاؿ سامي أبو زىري المتحدث باسـ حماس اف الوضع االنسػاني بػات صػعبا فػي غػزة حيػث : نضاؿ المغربي

وقػػاؿ ابػػو زىػػري اف تػػوفير حاجػػات  ىػػدمت أغمػػب االنفػػاؽ وأصػػاب الشػػمؿ العػػدد القميػػؿ الػػذي ال يػػزاؿ مفتوحػػا.
إيجاد بدائؿ لمتصدي ألي ازمة واغالؽ  واضاؼ اف حماس قادرة عمى الفمسطينييف اليومية ىـ حماس األوؿ.

 االنفاؽ دوف توفير بدائؿ يخنؽ غزة فعميا.
 22/7/2023، وكالة رويترز لألنباء

 
 لبنان: حماس تنظم اعتصامًا في صيدا رفضًا لمشروع "برافر"  25

نظمػت حركػػة حمػاس، اعتصػػاما فػػي سػاحة الشػػيداء، رفضػػا لمشػروع "برافػػر" واإلجػػراءات التعسػفية فػػي النقػػب 
لمحتؿ. تحدث فيو نائب المسؤوؿ السياسي لمحركة في لبناف الدكتور احمد عبد اليادي، رئيس رابطة عمماء ا

 فمسطيف في لبناف الشيخ بساـ كايد، بمشاركة ممثميف عف األحزاب المبنانية والفمسطينية ولفيؼ مف العمماء.
ية، لمسػيطرة عمػى المسػجد األقصػى وركزت الكممػات التػي القيػت عمػى مشػاريع الييػود ومخططػاتيـ اإلسػتعمار 

وتيويده. وىذا المشروع جزء مف مخطط صييوني ييدؼ لمسيطرة عمى فمسطيف وتصػفية القضػية الفمسػطينية 
وحؽ الالجئيف في العودة، كما دعت الكممات الى االلتفاؼ حوؿ قضية األسرى ومساندتيـ في إضرابيـ عف 

جراءاتو التعسفية، وشددت عمى عدـ السماح لمف يريد أف الطعاـ ورفضيـ الخضوع إلرادات العدو الغاشـ،  وا 
 يجر المخيمات إلى الفتنة، والتمسؾ بخيار المقاومة وحؽ العودة حتى تحرير فمسطيف والقدس.
 22/7/2023، المستقبل، بيروت

 
 بعد عبرا إلى مخيم عين الحموة والفصائل والقوى تبذل  يودًا لتحييده تتركزاألنظار  لبنان: 26

ال تزاؿ االنظار تتركز عمى مخيـ عيف الحموة، اكبر التجمعػات الفمسػطينية فػي لبنػاف، : احمد منتش -صيدا 
عمػػى خمفيػػة مشػػاركة بعػػض المجموعػػات الفمسػػطينية االصػػولية والمسػػمحة جيػػدا داخمػػو فػػي االشػػتباكات التػػي 

ؽ اطػػالؽ النػػار وقعػػت اواخػػر حزيػػراف الفائػػت بػػيف الجػػيش وانصػػار الشػػيخ احمػػد االسػػير فػػي عبػػرا، مػػف طريػػ
بكثافػة وقصػؼ مراكػز الجػيش ومواقعػو وحػواجزه عمػى مػدخمي المخػيـ الشػمالييف وفػي محمػة التعميػر المكتظػة 
بالسػكاف المبنػػانييف والفمسػػطينييف ومػػف كػؿ الفئػػات واالتجاىػػات، فػػي محاولػة مكشػػوفة لمسػػاندة انصػػار االسػػير 

 .وتخفيؼ الضغط عنيـ
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ر االسير ومساعديو وفي مقػدميـ المغنػي المعتػزؿ فضػؿ شػاكر كذلؾ ترددت معمومات عف فرار بعض انصا
الى المخيـ، وتحديدا الى االحياء التي تتحّصػف فييػا العناصػر االصػولية المحسػوبة عمػى "جنػد الشػاـ" و"فػتح 
االسالـ"، والتي يقودىا ويشرؼ عمييا الشيخ اسامة الشيابي وعدد مف مساعديو، ابرزىـ ىيثـ الشػعبي وبػالؿ 

 بدر. 
يتػػردد اف ثمػػة محػػاوالت جػػادة ليػػذه المجموعػػات لتنظػػيـ اوضػػاعيا الماديػػة والعسػػكرية وتحصػػيف امػػاكف  كمػػا

وجودىا وخصوصػًا داخػؿ مخػيـ الطػوارئ، القريػب جػدا مػف امػاكف انتشػار الجػيش، وفػي حػي الطيػري ومحمػة 
 جبؿ الحميب. 

السػمطة الفمسػطينية، بتػوفير  ويضاؼ الى ذلؾ ما اشيع عف قياـ احد المسػؤوليف العسػكرييف المحسػوبيف عمػى
 الدعـ والحماية لمعناصر المسمحة التي كانت تستيدؼ مراكز الجيش خالؿ االشتباكات االخيرة. 

وتؤكد مصػادر اف معركػة عػيف الحمػوة مػع الجػيش كانػت قػاب قوسػيف مػف االنفجػار لػوال جممػة عوامػؿ ابرزىػا 
سػاعة فقػط، وموقػؼ القػوى  30ي غضػوف تمكف الجيش مف حسػـ المعركػة فػي عبػرا بأقصػى سػرعة ممكنػة فػ

االسػػالمية الرئيسػػية فػػي المخػػيـ والسػػيما منيػػا "عصػػبة االنصػػار" التػػي يترأسػػيا الشػػيخ "ابػػو طػػارؽ" السػػعدي، 
و"الحركػػة االسػػالمية" المجاىػػدة برئاسػػة الشػػيخ جمػػاؿ خطػػاب الػػرافض أي انجػػرار لالقتتػػاؿ مػػع الجػػيش او مػػع 

 بية القوى والفصائؿ الفمسطينية. الجوار، فضاًل عف الموقؼ المماثؿ لغال
والحظػػت المصػػادر اف الجػػيش تعامػػؿ بكػػؿ ايجابيػػة مػػع مخػػيـ عػػيف الحمػػوة فػػور انتيػػاء االعمػػاؿ العسػػكرية، 
واظير حسف نية بحيث لـ يصر الى توقيؼ اي شخص عمى حواجزه او حتى مجرد االدعاء عمػى العناصػر 

 .مالحقتياالتي شاركت في االعتداءات عميو مف داخؿ المخيـ أو 
وفي ىذا االطار، يواصؿ وفد موحد لفصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية جولتو الميدانية عمى فاعميات صيدا 
الرسػػمية والسياسػػية والحزبيػػة والدينيػػة، لتأكيػػد التػػزاـ جميػػع القػػوى الفمسػػطينية الحيػػاد االيجػػابي، واالنحيػػاز الػػى 

جؿ تحصيف الوضػع فػي المخػيـ وصػيدا، فػي ظػؿ مػا يتػردد السمـ االىمي واالمف واالستقرار في لبناف، ومف ا
مف شائعات عػف اوضػاع متػوترة داخػؿ التعميػر وحػي الطػوارئ "مػف خػالؿ فكفكػة كػؿ المشػاكؿ الموجػودة لمػا 

 .فيو امف المخيـ والمدينة واستقرارىما"، كما اكد اميف سر فصائؿ المنظمة فتحي ابو العردات
ي مقػػػر "الحركػػػة االسػػػالمية المجاىػػػدة" بػػػيف وفػػػد مػػػف "ىيئػػػة العممػػػاء وفػػػي مػػػوازاة ذلػػػؾ، عقػػػد لقػػػاء تنسػػػيقي فػػػ

المسػػػػمميف" ضػػػػـ المشػػػػايخ خالػػػػد العػػػػارفي واحمػػػػد عمػػػػورة وعمػػػػي السػػػػبع اعػػػػيف وعمػػػػي اليوسػػػػؼ، ووفػػػػد "القػػػػوى 
اإلسالمية" الذي ضـ أمير الحركة الشيخ جماؿ خطاب، الشيخ "أبػو شػريؼ" عقػؿ، الشػيخ "أبػو ضػياء" و"أبػو 

 .محمد" بالطة
ؼ المجتمعػػػوف فػػػي بيػػػاف عنػػػد "التطػػػورات األمنيػػػة الخطيػػػرة التػػػي يمػػػر بيػػػا لبنػػػاف، نتيجػػػة تػػػدخؿ بعػػػض وتوقػػػ

جرامػو، وتدارسػوا سػبؿ تحصػيف السػاحة السػنية مػف أي انزالقػات  المبنانييف لمساندة النظػاـ السػوري فػي غّيػو وا 
أثير عمػػػى السػػػاحة مػػػف المتوقػػػع أف يمػػػر بيػػػا لبنػػػاف، وكػػػذلؾ تحصػػػيف المخيمػػػات الفمسػػػطينية لمػػػا ليػػػا مػػػف تػػػ

 ."المبنانية
كذلؾ عقد قبؿ اياـ لقاء بيف ممثمي القوى االسالمية الفمسطينية ومسؤوليف في "حزب اهلل" فػي منطقػة صػيدا، 

 .بعيدا مف االعالـ. وعمـ اف الوفد الفمسطيني لبى دعوة الحزب الى افطار في حارة صيدا
22/7/2023، النيار، بيروت  
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( مػف معتقػػؿ النقػب الصػحراوي عػػف 7|22أفرجػت سػمطات االحػػتالؿ اإلسػرائيمي صػباح اليػػـو األحػد ): راـ اهلل
عاما( أحد قػادة حركػة حمػاس فػي مدينػة نػابمس شػماؿ الضػفة الغربيػة المحتمػة، بعػد  47غانـ توفيؽ سوالمة )

 عاميف.اعتقاؿ إداري )بدوف محاكمة( داـ 
، (22/7وبحسب بياف صدر عف مؤسسة "التضامف الدولي لحقوؽ اإلنساف" تمقتو "قػدس بػرس" اليػـو األحػد )

أف سوالمة أمضى ما يزيػد عػف ثمػاني سػنوات فػي معػتقالت االحػتالؿ أغمبيػا فػي االعتقػاؿ اإلداري، كمػا تػـ ف
ليعػاد اعتقالػو عػدة مػرات، مشػيرا  لمػدة عػاميف ومػف ثػـ عػاد لمضػفة الغربيػة 2004إبعاده إلى قطاع غزة عػاـ 

بعػػد اقتحػػاـ   2022تمػػوز )يوليػػو(  22إلػػى أف قػػوات االحػػتالؿ اإلسػػرائيمية كانػػت قػػد اعتقمػػت سػػوالمة بتػػاريخ 
منزلو في مخيـ بالطة، وحّوؿ إلى االعتقاؿ اإلداري التعسػفي، كمػا اعتقػؿ شػقيقو وليػد قبػؿ حػوالي أسػبوعيف، 

 بحسب إيضاح البياف.
 22/7/2023قدس برس، 

 
 نتنياىو: المفاوضات لن تكون سيمة وأي اتفاق سالم سيقر باستفتاء شعبي 28

، عف برىوـ جرايسي، أف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو أعمف 88/7/8102الغد، عم ان، ذكرت 
ج، أمس األحد، أنو سيسعى لتكوف المراحؿ األولى مف المفاوضات سرية، لزيادة احتماؿ التوصؿ الى نتائ

وقاؿ إنو مصر عمى "االحتياجات األمنية إلسرائيؿ"، وأف أي اتفاؽ سيتـ التوصؿ إليو، سيعرضو عمى 
 استفتاء شعبي.

وقاؿ نتنياىو في افتتاح جمسة حكومتو األسبوعية أمس، "نبذؿ اآلف جيودا مف أجؿ استئناؼ العممية السممية 
 وأعتبر ذلؾ مصمحة استراتيجية حيوية لدولة اسرائيؿ.

كد نتنياىو التزامو بتحقيؽ ىدفيف سيمّيزاف العممية السممية وما تتوصؿ إليو المفاوضات مع الفمسطينييف، وأ
أوليما االستفتاء عمى نتائج ىذه المفاوضات. إذ يمكف قبوؿ نتائجيا في إطار خطوة ائتالفية مف نوع ما بؿ 

 يجب طرح ذلؾ عمى الشعب ليحسـ بيذا األمر.
منع خمؽ دولة مزدوجة القومية بيف نير األردف والبحر األبيض المتوسط ومنع  وثاني ىذه األىداؼ ىو

إقامة دولة إرىاب أخرى برعاية إيرانية. وسيتوجب عمينا إيجاد التوازف بيف ىذيف اليدفيف، كما يتوجب عمى 
ية. وفي إطار شركائنا في المفاوضات القياـ بتنازالت تمّكننا مف الحفاظ عمى أمننا ومصالحنا القومية الحيو 

 ىذه العممية التفاوضية أصّر بحـز عمى المتطمبات األمنية لدولة اسرائيؿ وعمى مصالح حيوية أخرى.
ويضيؼ نتنياىو، "ليذا لف تكوف ىناؾ مفاوضات سيمة، لكننا ندخؿ الى المفاوضات باستقامة وصراحة، 

إف المفاوضات، عمى األقؿ في وبأمؿ أف تدار المفاوضات بشكؿ مسؤوؿ، وموضوعي، وأنا ممـز بالقوؿ 
المراحؿ األولى، ستجري بشكؿ سري، فيذا يزيد احتماالت الخروج بنتائج، وفي كؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ 

 سأصر بكامؿ اإلصرار عمى االحتياجات األمنية السرائيؿ، وعمى مصالحيا الحيوية األخرى".
ذمر الشديد الذي أبداه أقطاب اليميف ، أف في أعقاب الت88/7/8102الشرق األوسط، لندن، وأوردت 

، 1961المتطرؼ داخؿ الحكومة اإلسرائيمية إزاء استئناؼ المفاوضات مع الفمسطينييف عمى أساس حدود 
والرضوخ لشروطيـ في إطالؽ سراح مئات األسرى وااللتزاـ الصامت بتجميد جزئي لمبناء في المستوطنات 

ف وفقا لخطة وزير الخارجية األميركي جوف ك يري، حاوؿ نتنياىو، طمأنة رفاقو وقاؿ إنو لـ يرضخ لشيء وا 
المفاوضات لـ تبدأ »وأعمف أف «. الفمسطينييف ىـ الذيف فشموا في فرض شروطيـ االستباقية لممفاوضات»

 «. بعد، وال حاجة الختالؼ في معسكر اليميف قبؿ أف يعرؼ أوليا مف آخرىا
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عف أحمد صبحي، أف مسؤوؿ اسرائيمي قاؿ اف نتنياىو  ،88/7/8102وكالة رويترز لألنباء، ونشرت 
سيسعى يوـ االثنيف الى الحصوؿ عمى موافقة رسمية مف حكومتو عمى استئناؼ محادثات السالـ مع 

 الفمسطينييف برعاية امريكية بعد اف ىدد وزراء مؤيدوف لممستوطنيف بمحاولة احباط ىذه المبادرة.
استئناؼ المفاوضات سيطمب نتنياىو اوال مف حكومتو "تخويمو سمطة وقاؿ المسؤوؿ االسرائيمي انو قبؿ 

استئناؼ العممية الدبموماسية مع الفمسطينييف." واضاؼ انو لـ يتحدد بعد ما اذا كاف مجمس الوزراء بأكممو 
يوليو تموز او ما اذا كاف مجمس الوزراء  28سيصوت عمى مقترحات كيري خالؿ جمستو المقبمة في 

 قش ىذه المسألة في وقت الحؽ مف االسبوع.االمني سينا
وقاؿ المسؤوؿ اف نتنياىو سيسعى ايضا لمحصوؿ عمى اذف مف مجمس الوزراء لمرد عمى مطالب 
الفمسطينييف باالفراج عف عشرات مف السجناء كمفتة حسف نية مع خطة لالفراج عنيـ في عممية مف اربع 

اف نتنياىو سيسعى لمتغمب عمى اعتراضات الوزراء مراحؿ تستمر اكثر مف تسعة اشير. وقاؿ المسؤوؿ 
لمفمسطينييف القامة  1961اليمينيوف المتطرفوف عمى االفراج عف السجناء واعادة االراضي التي احتمت عاـ 

دولة عمييا مف خالؿ طرح المحادثات التي اقترحيا كيري "بوصفيا عممية استراتيجية لتعزيز العالقات مع 
 الواليات المتحدة."

واضاؼ اف نتنياىو يأمؿ ايضا باقناع الوزراء باىمية توطيد العالقات مع واشنطف لمواجية التيديدات التي 
 يمثميا تطوير ايراف السمحة نووية وامتداد الحرب االىمية في سوريا واالضطرابات في مصر.

اراض. وقاؿ المسؤوؿ  وتعيد نتنياىو بالفعؿ بالسعي الجراء استفتاء شعبي عمى اي اتفاؽ يتضمف تنازال عف
 اف نتنياىو سيسعى الجازة قانوف يفرض اجراء مثؿ ىذا االستفتاء.

، عف يو بي أي، أف صحيفة "ىآرتس" نقمت، عف موظؼ إسرائيمي 88/7/8102الحياة، لندن، وأضافت 
رفيع المستوى، قولو إنو عقب الكشؼ، يوـ الثالثاء الماضي، عف قرار االتحاد األوروبي بعدـ سرياف 
االتفاقيات الموقعة بيف االتحاد أو الدوؿ األعضاء فيو وبيف إسرائيؿ عمى المستوطنات في الضفة الغربية 
والقدس الشرقية، اتصؿ نتنياىو بكيري وطمب مساعدتو، وقاؿ إف ىذا القرار يمس بجيود كيري إلحياء 

 عممية السالـ واستئناؼ المفاوضات.
وىائجًا خالؿ المحادثة الياتفية، وطمب مف كيري التدخؿ لدى رئيس وقاؿ الموظؼ، إف نتنياىو كاف متوترًا 

 المفوضية األوروبية، خوسيو مانويؿ باروسو، في محاولة إللغاء القرار األوروبي.
وقالت "ىآرتس" إنو وفقًا لمسؤوليف إسرائيمييف وأميركييف رفيعي المستوى الذيف تحدثوا لمصحيفة، فإف كيري 

أف يرى بالخطوة األوروبية عمى أنيا إشارة تحذير لما قد يحدث بحاؿ استمرار الجمود قاؿ لنتنياىو إف عميو 
السياسي بيف إسرائيؿ والفمسطينييف، وأوضح أيضًا أنو في حاؿ فشؿ جيوده فإف مف شأف ذلؾ أف يدفع 

ار حممة نزع شرعية أشد بكثير ضد إسرائيؿ. وأكد المسؤولوف اإلسرائيميوف واألميركيوف عمى أف القر 
األوروبي ساعد في تمييف مواقؼ الجانبيف اإلسرائيمي والفمسطيني، وأف الرئيس الفمسطيني محمود عباس )أبو 
مازف(، رأى بالقرار أنو يشكؿ دعما أوروبيا لمواقفو، األمر الذي مكنو بتمييف مطمبو بشأف إعالف إسرائيؿ 

 عف تجميد كامؿ لمبناء في المستوطنات.
، عف أشرؼ اليور، أف مصادر مطمعة عممت أف خطة وزير 88/7/8102لندن، القدس العربي، وأوردت 

الخارجية األمريكي جوف كيري إلطالؽ المفاوضات بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف ال تستند لجدوؿ زمني، 
وستبدأ أيضا البحث في قضايا النزاع مف جديد، وستحاط مراحميا األولى بالسرية. ووفؽ المصادر فقد 
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ف خطة كيري ال تحتوي عمى جدوؿ زمني يحدد البرنامج والوقت الخاص باالتفاؽ عمى قضايا الحؿ ذكرت أ
 النيائي، وىو ما يعني أف أمر المفاوضات ىذا مف المحتمؿ أف يطوؿ كثيرا مف الوقت.

وىو أمر أكدتو أيضا يوـ أمس مصادر سياسية إسرائيمية، حيث قالت أف المفاوضات ستبدأ مف نقطة 
ليس مف النقطة التي توقفت عندىا في عيد رئيس الوزراء السابؽ أييود اولمرت. ومف المقرر أف الصفر و 

تنطمؽ خالؿ األياـ القريبة القادمة مفاوضات فمسطينية إسرائيمية في واشنطف، تبحث في ممفات الحؿ 
البدء في بحث ممفي النيائي وىي القدس والدولة والحدود والالجئيف واألسرى والمياه. ومف المؤكد أف يتـ 

 األمف والحدود في المرحمة األولى مف المفاوضات.
 

 سقوط مرسي عالمة عمى ضعف اإلسالم السياسي يعد  نتنياىو  29
احمد حسف: اشار رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو في تعميقات نادرة عمى االزمة السياسية  -برليف 

 ير ضعؼ حركات االسالـ السياسي.في مصر الى اف سقوط الرئيس محمد مرسي يظ
وقاؿ نتنياىو السبوعية فيمت اـ سونتاج االلمانية "اعتقد انو عمى المدى الطويؿ ستفشؿ تمؾ االنظمة 

 االسالمية المتطرفة ألنيا ال تقدـ التحرير الكافي الذي تحتاجو لتطوير دولة اقتصاديا وسياسيا وثقافيا."
غير مالئـ عمى االطالؽ لمتعامؿ مع ثورة ثقافية واقتصادية عالمية  واضاؼ انو يعتقد اف االسالـ السياسي

"ويرجع مباشرة الى العصور الوسطى في مواجية االنطالؽ الكامؿ لمحداثة.. ولذلؾ فمف المحتوـ اف يفشؿ 
 مع الوقت."

 وكانت اسرائيؿ ابدت رد فعؿ اكثر حذرا عمى عزؿ الجيش المصري لمرسي يـو الثالث مف يوليو تموز.
وتجنب نتنياىو اي تعميؽ في ذلؾ الوقت رغـ اف احد المقربيف منو عبر عف االمؿ في يستعيد الزعماء 

 الجدد لمصر االتصاالت المجمدة الى حد كبير مع اسرائيؿ.
مشيرا  1919واكد نتنياىو في المقابمة اىتماـ اسرائيؿ بعدـ المساس باتفاقية السالـ الموقعة مع مصر عاـ 

د في العنؼ في شبو جزيرة سيناء المتاخمة السرائيؿ منذ االطاحة بالرئيس المصري االسبؽ ايضا الى تصاع
حسني مبارؾ مف السمطة في مصر قبؿ عاميف. وقاؿ نتنياىو "الحفاظ عمى السالـ مع مصر خالؿ تمؾ 

 االضطرابات لو اىمية مركزية بالنسبة لنا."
 80/7/8102وكالة رويترز لألنباء، 

 
 النزاع والعيش بسالم باس: "إسرائيل" ستعمل  اىدًا من أ ل حل  بيريز يياتف ع 20

أمس األحد رئيس السمطة الفمسطينية محمود  زالقدس المحتمة: ىاتؼ الرئيس اإلسرائيمي شمعوف بيري
 عباس، مرحبًا بقراره العودة إلى استئناؼ المفاوضات.

سالـ ال لمجانب الفمسطيني وال لمجانب ، حسبما نقمت اإلذاعة اإلسرائيمية: "ال بديؿ عف الزوقاؿ بيري
االسرائيمي"، موضحًا أف عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو "اتخذا قرارًا تاريخيًا وشجاعًا 
وصائبًا لمغاية. وأضاؼ أف الكياف "سيعمؿ جاىدًا مف أجؿ حؿ النزاع وبالتالي العيش سوية بسالـ"، مشددًا 

عمى أف "حركة حماس تجمب الدمار واألسى فقط لمشعب الفمسطيني". وأثنى بيريس التأكيد في الوقت ذاتو 
عمى الموقؼ الداعـ الذي أبدتو الجامعة العربية لمبادرة وزير الخارجية األميركي جوف كيري لمشروع في 

 مفاوضات التسوية.
 88/7/8102السبيل، عم ان، 
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 رير األسرىوتح 67وزراء نتنياىو يرفضون دولة فمسطينية وحدود  22

، عف برىوـ جرايسي، أف عدد مف الوزراء االسرائيمييف قالوا إنيـ 88/7/8102الغد، عم ان، ذكرت 
طالؽ أسرى، وىي العقبة 1961سيعارضوف إجراء المفاوضات عمى حدود  قامة دولة فمسطينية، وا  ، وا 

اح أسرى فمسطينييف، وفي الرئيسية التي ستواجو نتنياىو، فيو غير ضامف لمغالبية في حكومتو إلطالؽ سر 
وزيرا، وىذا  23حاؿ ضمف ىذه األغمبية فستكوف بفارؽ صوت واحد أو صوتيف عمى األكثر، مف أصؿ 

 حسب تقديرات اسرائيمية.
الى ذلؾ، قاؿ وزير اإلسكاف أوري اريئيؿ، مف حزب المستوطنيف "البيت الييودي"، "إنني لف أمد يد العوف 

ف يجمد البناء" في المستوطنات، وقاؿ، "سأستخدـ كؿ صالحياتي مف أجؿ ولف أسمح بأي إجراء مف شأنو أ
 زيادة عدد البيوت المطموبة" في المستوطنات.

كما أكد معارضتو الحادة، ىو ووزراء حزبو الثالثة إلطالؽ سراح أسرى فمسطينييف، الذيف يسمييـ اريئيؿ 
الفمسطيني، عمى األقؿ في السنوات القريبة، وليذا  "قتمة"، وقاؿ "لقد قمت مرارا إنو ال حؿ لمصراع االسرائيمي

 فإنو ما ىو متاح، وميـ فعمو، ىو إدارة الصراع وليس حمو".
مف جانبو، عبر رئيس حزب المستوطنيف "البيت الييودي"، الوزير نفتالي بينيت، عف "رضاه" مف أف 

وسنصر عمى أف تستمر الحياة المفاوضات ستبدأ مف دوف شروط مسبقة، وقاؿ، "إف ىذا نتيجة إلصرارنا، 
 بشكؿ سميـ، بما في ذلؾ استمرار البناء في القدس وييودا والسامرة )الضفة الغربية المحتمة(".

وقاؿ رئيس لجنة الخارجية واألمف البرلمانية ورئيس حزب "يسرائيؿ بيتينو أفيغدور ليبرماف، "إنو ليس واضحا 
قة أننا سنرفض تجميد البناء، ومف أجؿ منع مفاجآت مدى شرعية حكـ محمود عباس، ولكف عمى ضوء حقي

في مراحؿ متقدمة، فمف األجدر إبالغ وزير الخارجية األميركي مسبقا، بشأف األوضاع ميدانيا، وكـ مف 
 البيوت سنبني )في المستوطنات(، وباتت عمى وشؾ التنفيذ".

طينييف، وقاؿ، "مف األجدر أف تتعمـ وقاؿ وزير السياحة عوزي لنداو، إنو مف الخطأ إطالؽ سراح أسرى فمس
اسرائيؿ مف أخطائيا السابقة، كما عمينا أف ال نقدـ ليـ أي نوع مف البادرات الطيبة قبؿ الشروع 

 بمفاوضات".
وزير المواصالت يسرائيؿ كاتس، المقرب مف نتنياىو، أكد رفضو إطالؽ سراح أسرى فمسطينييف، في حاؿ 

اعتبر استئناؼ المفاوضات إنجازا استراتيجيا السرائيؿ، حسب تعبيره  طرح األمر عمى الحكومة، إال أنو
 لإلذاعة العامة اإلسرائيمية أمس.

وفي المقابؿ، يرى وزير العموـ يعقوب بيري، مف حزب "يوجد مستقبؿ"، ادعى أف الكنيست غالبية تدعـ 
طابع االئتالؼ ليستمر عمؿ العممية السممية، وقاؿ، إنو في حاؿ نشأت أزمة في االئتالؼ، فسيتـ تغيير 

الحكومة، في حيف قالت رئيسة حزب "العمؿ" المعارض شيمي يحيموفيتش، إف استئناؼ المفاوضات جيد 
السرائيؿ مف ناحية استراتيجية وأمنية واقتصادية، وقالت في حديث لإلذاعة اإلسرائيمية العامة، إف حزبيا 

 ؿ استمرت.سيدعـ الحكومة في مسألة العممية السياسية في حا
، عف اماؿ شحادة، أف رئيسة المعارضة شيمي يحيموفيتش اعتبرت، 88/7/8102الحياة، لندن، وأوردت 

اف استئناؼ المفاوضات يشكؿ تطورا ايجابيا بالنسبة السرائيؿ مف النواحي االستراتيجية واالمنية 
سياسية. اما رئيس حزب ميرتس واالقتصادية، وتعيدت بتقديـ الدعـ لنتانياىو طالما استمر في المسيرة ال

اليساري، زىافا غموف، فحذرت مف عدـ استناد المفاوضات الى خطوط سبعة وستيف وقالت:" عمى الحكومة 
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ال تشكؿ فرصة حقيقية الحالؿ السالـ واذا ادرؾ  61اف تدرؾ اف اي مفاوضات ال تستند الى خطوط 
 س سيقدـ لو التاييد البرلماني الالـز ليذه الخطوة.نتانياىو ذلؾ وتوجو نحو انياء االحتالؿ فاف حزب ميريت

ومف جية أخرى عبر رئيس حزب "يوجد مستقبؿ" ووزير المالية يائير لبيد، عف ترحيبو باستئناؼ 
 المفاوضات.

 
 دائم لمنزاع الفمسطيني اإلسرائيمي ليبرمان: ال يمكن التوصل إلى حل   22

أفيغدور ليبرماف، أمس، ” إسرائيؿ بيتنا“رئيس حزب ” يستالكن“)واـ(: رأى رئيس لجنة الخارجية واألمف في 
 ”.اإلسرائيمي“أنو ال يمكف التوصؿ إلى حؿ دائـ لمنزاع الفمسطيني 

وقاؿ ليبرماف إف أكثر ما يمكف التطمع إليو ىو اتفاؽ مرحمي لممدى البعيد مع إرجاء اتخاذ القرارات حوؿ 
ال يمثؿ “زعـ أف رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس القضايا الجوىرية إلى موعد الحؽ متأخر بكثير، و 

قطاع غزة، ومف غير الواضح إذا كاف يتمتع حكمو بالشرعية حتى في الضفة الغربية نظًرا لتأجيؿ موعد 
 ”.      االنتخابات

 88/7/8102الخميج، الشارقة، 
 

 من أسرى ما قبل أوسمو بشروط وبالتدريج 82إطالق سراح ىآرتس:  23
أفادت صحيفة "ىآرتس"، مساء األحد، أنو مف المتوقع أف تصوت الحكومة اإلسرائيمية في األياـ  :ػرب48عػػ

أسيرا فمسطينيا، وذلؾ كػ"بادرة حسنة" تجاه السمطة الفمسطينية تمييدا لتجديد  82القريبة عمى إطالؽ سراح 
قبؿ جولة المحادثات  وأضافت الصحيفة أنو مف المتوقع أف يجري التصويت األحد القادـ، المفاوضات.

األولى في واشنطف بيف وزيرة القضاء اإلسرائيمية تسيبي ليفني، وبيف رئيس طاقـ المفاوضيف الفمسطينييف 
ونقمت عف  صائب عريقات، مشيرة إلى أف إطالؽ سراح األسرى سيخرج إلى حيز التنفيذ بعد الجولة األولى.

 103إطالؽ سراحيـ ىـ جزء مف مجموعة تصؿ إلى مسؤوؿ إسرائيمي كبير قولو إف األسرى الذيف سيتـ 
وأضاؼ المسؤوؿ نفسو أف  أسرى اعتقموا قبؿ أوسمو "بسبب مشاركتيـ في عمميات قتؿ فييا إسرائيميوف".

أسيرا مف أسرى الداخؿ الفمسطيني،  21أسيرا فقط، في حيف يتبقى  82إسرائيؿ وافقت عمى إطالؽ سراح 
رائيمية تعارض إطالؽ سراحيـ بشكؿ مبدئي، أو أسرى يرفض الشاباؾ ، وذلؾ لكوف الحكومة اإلس48أسرى 

 إطالؽ سراحيـ بذرائع أمنية.
أسابيع بحسب وتيرة  8-6"نبضات" يفصؿ بينيا  4وبحسب المسؤوؿ نفسو فإنو سيطمؽ سراح األسرى عمى 
 التقدـ في المفاوضات بيف إسرائيؿ والسمطة الفمسطينية.

ومة عمى إطالؽ سراح األسرى بشكؿ مبدئي، وتخويؿ رئيس الحكومة وتوقعت "ىآرتس" أف تصادؽ الحك
باتخاذ القرار بشأف الموعد الدقيؽ إلطالؽ سراحيـ. كما توقعت أف تنشر أسماء كؿ األسرى الذيف سيطمؽ 

ساعة مف موعد إطالؽ سراحيـ إلتاحة المجاؿ أماـ تقديـ اعتراضات  48سراحيـ في كؿ نبضة قبؿ 
 مة العميا.والتماسات إلى المحك

 88/7/8102، 48عرب 
 

 ىآرتس: رئيس الموساد يزور اإلمارات سرًا ويمتقي محمد بن زايد ودحالن 24
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زار رئيس جياز االستخبارات اإلسرائيمي الموساد، تامير باردو، دولة اإلمارات العربية المتحدة سرًا قبؿ 
القيادي المفصوؿ مف حركة فتح  أسابيع مف االنقالب عمى الرئيس المصري محمد مرسي، والتقى كاًل مف

محمد دحالف، وكذلؾ ولي عيد إمارة أبو ظبي الشيخ محمد بف زايد آؿ نيياف الذي يعتبر الرجؿ األوؿ في 
 وفقًا لما ذكرتو صحيفة "ىآرتس" العبرية. -دولة اإلمارات حالياً 

ة إماراتية، مشيرًة إلى أف وأوضحت الصحيفة في عددىا الصادر أف المسؤوؿ "اإلسرائيمي" التقى قيادات أمني
البحث تركز في الزيارة عمى األوضاع في مصر وسبؿ التعامؿ معيا، والتعاوف المشترؾ في ىذا المجاؿ، 
إضافة إلى التعاوف في الشؤوف العسكرية واألمنية. وعقد المقاء في مدينة دبي يوـ العشريف مف أيار/ مايو 

 لرئيس محمد مرسي.الماضي، أي قبؿ نحو ستة أسابيع اإلطاحة با
والالفت أف رئيس جياز الموساد "اإلسرائيمي" مطموب ألجيزة األمف االماراتية التي أصدرت بحقو مذكرة 
جمب لمشرطة الدولية "انتربوؿ" أيضًا، ومف المفترض اعتقالو فور وصولو أراضييا امتثااًل ألحكاـ القضاء، 

ـ جياز الموساد اإلسرائيمي بانتياؾ السيادة االماراتية حيث كاف قد صدر أمر اعتقالو بحكـ وظيفتو عندما قا
 واغتياؿ القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في أحد فنادؽ دبي قبؿ عدة سنوات.

 80/7/8102فمسطين أون الين، 
 

 الحكومة اإلسرائيمية تقر سريان قانون عمل النساء عمى مناطق الضفة الغربية 25
جنة الوزارية اإلسرائيمية لشؤوف سف القوانيف، األحد، مشروع قانوف يقضي تؿ أبيب ػ يو بي آي: أقّرت الم

بسرياف قانوف عمؿ النساء عمى مناطؽ الضفة الغربية. وذكر موقع )والال( اإللكتروني اإلسرائيمي إف المجنة 
الوزارية أقّرت مشروع القانوف الذي قّدمتو عضو الكنيست أوريت ستروؾ، وىي مستوطنة في البؤرة 

الستيطانية في قمب مدينة الخميؿ، وييدؼ إلى سرياف قانوف عمؿ النساء عمى مناطؽ الضفة الغربية، وىو ا
أمر لـ يحدث حتى اآلف لكوف الضفة مف الناحية القانونية ليست جزءًا مف إسرائيؿ. وتخضع الضفة الغربية 

الوزارية يشكؿ سابقة قانونية لمقانوف العسكري اإلسرائيمي، ومشروع القانوف الذي صادقت عميو المجنة 
وسياسية، ويمكف تفسيره مف الناحية القانونية عمى أنو ضـ لمضفة الغربية الى إسرائيؿ. وأّيد جميع الوزراء 
مف حزب الميكود، الذي يتزعمو رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو، مشروع القانوف، وعارضتو فقط وزيرة الصحة 

ني، وقاؿ الموقع إف وزير العدؿ، تسيبي ليف. برئاسة يائير لبيد’ بؿيوجد مستق‘ياعيؿ غيرماف، مف حزب 
 ووزير المالية يائير لبيد، لـ يشاركا في اجتماع المجنة الوزارية.

ويأتي إقرار ىذا القانوف بعد يوميف فقط مف إعالف وزير الخارجية األمريكي، جوف كيري، عف استئناؼ 
توقع أف يؤدي إقػػراره إلى توجيو انتقادات دولية ضد إسرائيؿ كونو المفاوضات بيف إسرائيؿ والفمسطينييف، وي
وكانت ستروؾ قد حاولت تجنيد دعـ أعضاء كنيست مف أحزاب ’ يتعارض مع القانوف والمواثيؽ الدولية.

 المعارضة لمشروع القانوف، لكنيـ رفضوا ذلؾ بسبب تبعاتو السياسية.
 88/7/8102القدس العربي، لندن، 

 
 إسرائيمي: إمكانية ن اح المفاوضات مع الفمسطينيين ضئيمة دبموماسي  26

زىير أندراوس: قاؿ الدبموماسي اإلسرائيمي المحامي غمعاد شير، الذي شارؾ في مفاوضات  -الناصرة 
، وكاف أيًضا عضو الوفد اإلسرائيمي لممفاوضات مع السورييف في واشنطف، قاؿ 2000)كامب ديفيد( عاـ 

أعمنت  1993اتفاؽ أوسمو بيف الدولة العبرية ومنظمة التحرير الفمسطينية عاـ  إنو منذ التوقيع عمى
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حكومات تؿ أبيب المتعاقبة، بشكؿ متفاوت، عف دعميا بمبدأ دولتيف لشعبيف، وعمموا أيًضا بدرجات مختمفة 
مف أجؿ تطبيؽ ىذا المبدأ عمى أرض الواقع، إْف كاف ذلؾ عبر المفاوضات أْو عف طريؽ الخطوات 

ألحادية الجانب، وزاد المحامي شير قائاًل إف الحكومة الحالية بقيادة بنياميف نتنياىو أعمنت أف حؿ الدولتيف ا
 ىو ىدفيا السياسي.

ولفت إلى أف ىذا المبدأ اإلستراتيجي ييدؼ لمحفاظ عمى األكثرية الييودية في الدولة العبرية، وأيًضا لوأد 
الواحدة ثنائية القومية عمى المشروع الصييوني، وأيضا لمنع التيديد الخطر الكبير الذي ُيمثمو حؿ الدولة 

الديمغرافي وبالمطالب العربية لتطبيؽ حؽ عودة الالجئيف الفمسطينييف الذيف ُىجروا مف أرضيـ في نكبة 
 .1948العاـ 

كوف مرتكزة عمى وساؽ قائاًل إف المفاوضات التي ستبدأ قريًبا في واشنطف بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف ست
عدة خطوات وتفاىمات سابقة منيا جؿ اىتماميا ىو المحافظة عمى إسرائيؿ كالدولة القومية الثابت لمشعب 
الييودي، الفًتا إلى أف ىذه الخطوة بالنسبة لمصياينة ىي تفاىـ تاريخي، والذي يرتكز عمى تقسيـ األرض 

شمية لدولتيف، وبالتالي، أكد الدبموماسي اإلسرائيمي، الواقعة بيف البحر األبيض المتوسط وبيف المممكة اليا
فإف الدولة العبرية تقؼ اليـو أماـ مفترؽ طرؽ حساس لمغاية، ذلؾ أنو يتحتـ عمييا أْف ترسـ حدودىا 
المستقبمية بشكؿ يتناسب مع مبادئ إقامتيا، كما جاء في وثيقة االستقالؿ، أْي دولة ديمقراطية ذات أغمبية 

 د قولو.ييودية، عمى ح
مع ذلؾ، أضاؼ شير بأف االحتماالت لمتوصؿ إلى اتفاؽ كامؿ وطويؿ األمد يشمؿ القضايا الجوىرية، مثؿ 
القدس وحؽ العودة، والحدود واألمف ضئيمة لمغاية، ولف يتمكف الطرفاف في ىذه الجولة مف إنياء الصراع 

 والتوصؿ إلى االتفاؽ النيائي، عمى حد تعبيره.
شرىا أمس عمى موقع مركز دراسات األمف القومي اإلسرائيمي إلى أف عزلة الدولة العبرية وأشار في دراسة ن

 ةفي تصاعد مستمر في الحمبة الدولية، وبالمقابؿ فإف العالـ بات متفيما جدا بضرورة إقامة دولة فمسطيني
ة ُيحوؿ تقسيـ األرض حتى دوف التوصؿ التفاؽ، الفًتا إلى أف مواصمة البناء في المستوطنات بالضفة الغربي

بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف إلى إمكانية شبو مستحيمة، كما أف حركة فتح، المعتدلة، ُتعاني مف ضعؼ 
داخمي، وبالمقابؿ فإف الحركات المتطرفة مثؿ حماس تزاد قوة، عالوة عمى ازدياد قوة الشارع العربي، الذي 

ف أجؿ الحفاظ عمى المصمحة اإلسرائيمية طويمة األمد، أي تأثر بانتصار اإلسالـ السياسي. وبالتالي، وم
دولة ييودية ديمقراطية، يتحتـ عمى إسرائيؿ العمؿ عمى االنفصاؿ عف الفمسطينييف وترسيـ الحدود، إف كاف 
ذلؾ عف طريؽ المفاوضات، أْو بالتنسيؽ مع المجتمع الدولي، وبموازاة ذلؾ، يجب تحضير الجميور 

عمى ىذا التنازؿ، موضًحا أنو مف أجؿ التقدـ لمتوصؿ لحؿ نيائي طويؿ األمد، ال مفر  اإلسرائيمي لمموافقة
مف اتفاقيات مرحمية، وجزئية، وخطوات أحادية الجانب مف الطرفيف تكوف مقبولة عمى الطرفيف، والميـ في 

التأييد الشعبي  األمر، بنظر المحامي شير، أف ىذه الخطوات نبني الثقة المتبادلة بيف الشعبيف، وتزيد مف
 الجارؼ، وىو التأييد الذي تحتاجو القيادة في الطرفيف مف أجؿ حؿ الصراع.

أما عمى الصعيد اإلقميمي، فقاؿ الدبموماسي إنو يتحتـ عمى إسرائيؿ فتح قنوات اتصاؿ مع الدوؿ العربية 
عتبار إمكانية االعتراؼ الميمة في الجامعة العربية وتجديد المفاوضات متعددة األطراؼ، مع األخذ بعيف اال

بمبادرة السالـ العربية كأساس لبدء المفاوضات، بيدؼ استغالؿ التفاوض مع الفمسطينييف مف أجؿ التوصؿ 
التفاقيات سالـ مع الدوؿ العربية، وىذه الخطوة برأيو تصب في مصالح إسرائيؿ التكتيكية واإلستراتيجية، 

 عمى حد قولو.
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حذر المحامي شير مف أف عدـ التغمب عمى العوائؽ في الطريؽ نحو اتفاؽ سياسي، فإف الوضع سيتأجج، و 
وبالتالي يتحتـ عندىا عمى صناع القرار في تؿ أبيب تقديـ مبادرة لالنفصاؿ عف الفمسطينييف بشكؿ أحادي 

نسيؽ مع السمطة الجانب، بيدؼ فرض الحقائؽ عمى األرض، بأنو يوجد دولتيف لشعبيف، وذلؾ بالت
 الفمسطينية، وىذا ال يشمؿ غزة، والتعاوف الوثيؽ مع الواليات المتحدة األمريكية، عمى حد قولو. 

كما حذر أيضا مف رد فعؿ المستوطنيف اإلسرائيمييف في الضفة الغربية، والذيف ستُقرر الحكومة إعادتيـ إلى 
ر المفاوضات معيـ، مف أجؿ زيادة التأييد داخؿ ما ُيسمى الخط األخضر، مقترًحا عمى الحكومة تغيي

الشعبي اإلسرائيمي لخطوة االنفصاؿ عف الفمسطينييف، وفي حاؿ تعنت المستوطنيف، قاؿ الدبموماسي 
اإلسرائيمي، يجب عمى الحكومة دراسة استعماؿ القوة والقانوف مف أجؿ تطبيؽ إعادتيـ إلى إسرائيؿ. وتطرؽ 

ية يجب أْف تحافظ عمى السيادة عمى أرٍض تقع في الضفة الغربية المحامي شير إلى أف الدولة العبر 
المحتمة، ومف أجؿ التغمب عمى ىذه المصاعب عمييا تطبيؽ مبدأ تبادؿ األراضي المقبوؿ عمى السمطة 

 الفمسطينية أيضا.
وخمص إلى القوؿ إنو يجب عمى الحكومة في تؿ أبيب أْف تكوف حاضرة إليجاد البدائؿ في حاؿ فشؿ 

فاوضات، ومواصمة المحاوالت لمتفاوض مع الفمسطينييف، وفي حاؿ فشؿ ىذه الخطوات أيضا، لف يكوف الم
أماـ إسرائيؿ إال أْف تقوـ بعممية االنفصاؿ أحادية الجانب عف الفمسطينييف لضماف دولة العبرية، ذات 

 األغمبية الييودية، عمى حد تعبيره.
 88/7/8102القدس العربي، لندن، 

 
 
 

  ربون في ال يش اإلسرائيمي يتدربون عمى موا ية عناصر حزب اهلل في لبنانالمستع 27
اماؿ شحادة: انيت وحدة المستعربيف في الجيش االسرائيمي، المعروفة باسـ "دوفدوفاف"،  -القدس المحتمة 

تدريبات لمدة شير كامؿ عمى كيفية مواجية عناصر حزب اهلل في لبناف. وقاؿ مسؤوؿ عسكري أف 
ات المكثفة التي اجرتيا الوحدة ركزت عمى استعداد الجنود لمحرب في قرى شيعية في الجنوب التدريب

 المبناني.
، كانت 48التدريبات اجريت في مناطؽ مكتظة بالسكاف. وذكر المسؤوؿ اف واحدة مف بمدات فمسطينيي 

يخ ومعابر تحت ىدفًا ليذه التدريبات، حيث اتسعت القرية لمركز واسع لمقتاؿ ومناطؽ اطالؽ صوار 
االرض. وىذه المرة االولى التي تخصص الوحدة تدريباتيا عمى سيناريو حرب مع حزب اهلل، حيث اقيمت 
خصيصًا لمواجية التنظيمات الفمسطينية في الضفة واجرت تدريباتيا طواؿ ىذه الفترة عمى كيفية التعامؿ مع 

 الفمسطينييف.
، بصفتو العدو االكبر واالخطر عمى اسرائيؿ، عمى حد ما وجاء قرار تدريب الوحدة عمى مواجية حزب اهلل

 ذكر ىذا المسؤوؿ االسرائيمي في حديث لموقع "والال" االخباري.
 88/7/8102الحياة، لندن، 

 
 تخطط "إسرائيل" لتصميم نتائج االنتخابات المقبمة في مصر!! ىكذاموقع صالح النعامي:  88



 
 
 

 

 

           23ص                                    2928العدد:                22/7/2023 اإلثنيف التاريخ:

الجميوري راند بوؿ استجاب لطمب رئيس الحكومة اإلسرائيمية  األمور باتت واضحة تمامًا.... السيناتور
بنياميف نتنياىو، ووافؽ عمى أف يتولى قيادة تحرؾ داخؿ الكونغرس ييدؼ إلى تقميص فرص اإلسالمييف في 
العالـ العربي في الوصوؿ لمحكـ عبر صناديؽ االقتراع.  وكما أوضحت القناة الثانية في التمفزيوف 

، فإف دوؿ شرع بالفعؿ في اقناع أعضاء مجمسي الكونغرس بتبني مشروع قرار يدعو  اإلسرائيمي مساء اليـو
الرئيس باراؾ أوباما لموقوؼ عمى رأس تحرؾ عالمي لتجنيد أمواؿ بيدؼ تقديـ يد المساعدة لمدوؿ العربية 

ف الظروؼ التي شيدت ثورات ربيع عربي أو تمؾ التي تشيد حراكات جماىيرية مطالبة باإلصالح، لتحسي
االقتصادية وتعزيز صدقية القوى الميبرالية  والنخب المرتبطة بأنظمة الحكـ، مما يسيـ في النياية في 

 تقميص فرص اإلسالمييف بالفوز بأية انتخابات، سيما في مصر.
وفي ذات السياؽ،  كشفت إذاعة الجيش اإلسرائيمي النقاب عف إف رئيس شعبة االستخبارات العسكرية 

يمية أفيؼ كوخافي يبحث في زيارتو الحالية في واشنطف سبؿ تقديـ العوف لقادة االنقالب العسكري في اإلسرائ
مصر. وحسب اإلذاعة فإف كوخافي أوضح لقادة البنتاغوف والسي آي إيو أىمية دعـ قادة العسكر في 

الطراز األوؿ مصر بدوف أي تردد، عمى اعتبار إف عزؿ مرسي يمثؿ فرصة إلحداث تحوؿ استراتيجي مف 
 ويحسف مف مكانة إسرائيؿ والواليات المتحدة في الغرب بشكؿ غير مسبوؽ.

 80/7/810موقع صالح النعامي، 
 

 بسبب عمق الحفريات "األقصى" تحذر من انييار  زء من "الييئة اإلسالمية المسيحية" 29
العمػػؽ الخطيػػر لمحفريػػات المسػػيحية لنصػػرة القػػدس والمقدسػػات مػػف  اإلسػػالميةحػػذرت الييئػػة : القػػدس المحتمػػة

خطػر حقيقػي قػد يػؤدي لتػداعي جػزء  ةالتيويدية أسفؿ المسجد األقصى المبارؾ، مؤكدة أف الفراغػات األرضػي
أمتػار فػي أقصػػى  أربعػةوأشػارت المؤسسػة فػي بيػاف ليػا أمػس األحػد، إلػى وصػوؿ الحفريػات إلػى عمػؽ  منػو.

لمجتمع الدولي التحرؾ الفػوري والسػريع إلنقػاذ مػا الطرؼ الجنوبي الغربي، محذرة مف خطورة ذلؾ، ومطالبًة ا
 مف أولى مف المسجد األقصى. إنقاذهيمكف 

وأكدت أف االعترافات الخطيرة مف حكومة االحتالؿ اإلسرائيمي بشكؿ عمني وصريح عف ىذه الحفريات تأتي 
: "إف ىػذه االعترافػات وقالػت في سياؽ التعنت اإلسػرائيمي الػرافض كافػة القػرارات والمواثيػؽ الدوليػة مػف جيػة.

بإقامػة الييكػؿ  ـمزاعميتأتي استمرارًا لمخطط والمشاريع التيويدية ضد المسجد األقصى المبارؾ حتى تحقيؽ 
 عمى أنقاض المسجد".

22/7/2023السبيل، عمان،   
 

 : ظروف استئناف المفاوضات تذكر بـ"أوسمو"سياسيون محممون 30
ف إعػػػػػالف وزيػػػػػر الخارجيػػػػػة األميركػػػػػي جػػػػػوف كيػػػػػري اسػػػػػتئناؼ قػػػػػاؿ محممػػػػػوف إ :الػػػػػريش أبػػػػػومحمػػػػد  -راـ اهلل 

المفاوضات في ظؿ ضغوط مورست عمى القيادة الفمسػطينية، وعػدـ وجػود سػقؼ زمنػي لمتوصػؿ لحػؿ نيػائي 
 يذكر باتفاؽ أوسمو الذي تجزأت فيو محاور القضية الفمسطينية.

ا ىائمة عمى الجانب الفمسطيني "مارست ضغوط إسرائيؿ أفالمحمؿ السياسي الدكتور احمد رفيؽ عوض قاؿ 
مفاوضػػات مجيولػػة ال تبشػػر بخيػػر مػػف خػالؿ معالجػػة قديمػػة لمقضػػايا بتفتيػػت القضػػية الفمسػػطينية  إلػػىلمعػودة 
 آخػػرعمميػا، ويقػػدـ محػػورا عمػى حسػػاب  أوسػػموسياسػػة(، وذلػػؾ ُيػذكر باتفػػاؽ  -امػف  -)اقتصػػاد  أجػػزاءلثالثػة 

 فيما قد يتعثر المحور السياسي نتيجة ذلؾ".
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عػػػػاـ المبػػػػادرة الوطنيػػػػة الػػػػدكتور مصػػػػطفى البرغػػػػوثي، انػػػػو قبػػػػؿ الػػػػدخوؿ فػػػػي  أمػػػػيفوفػػػػي السػػػػياؽ ذاتػػػػو، قػػػػاؿ 
وااللتزاـ  اإلسرائيميمف الجانب  2967المفاوضات يجب "االعتراؼ بحدود الدولة الفمسطينية عمى حدود عاـ 

ت بتيويػػد القػػدس وبنػػاء المطمػػؽ بوقػػؼ االسػػتيطاف، ودوف ذلػػؾ فػػاف اسػػرائيؿ سػػتعمؿ عمػػى اسػػتغالؿ المفاوضػػا
 250المستوطنات، ما يذكرنا باتفػاؽ اوسػمو الػذي وقػع دوف تجميػد االسػتيطاف، مػا زاد عػدد المسػتوطنيف مػف 

 ".ألؼ 600الى  ألفا
أمػػا المحمػػػؿ السياسػػػي ىػػػاني حبيػػػب فػػػاعتبر اف الموافقػػػة عمػػى اسػػػتئناؼ المفاوضػػػات عقػػػب جولػػػة كيػػػري ىػػػي 

، ألنػػػػو لػػػػـ يعػػػػالج اي مسػػػػألة عالقػػػػة خاصػػػػة األميركػػػػييني لمػػػػوزير والفمسػػػػط اإلسػػػػرائيميمجاممػػػػة مػػػػف الجانػػػػب 
االسػػػتيطاف. وقػػػاؿ حبيػػػب اف "الموافقػػػة عمػػػى التوجػػػو الػػػى واشػػػنطف يعتبػػػر تنػػػازال فمسػػػطينيا عػػػف شػػػرط وقػػػؼ 

 ".األميركية اإلدارةاالستيطاف، مقابؿ تعيدات شفوية مف 
22/7/2023القدس، القدس،   

 
 عمى األسرى في "عيادة الرممة" لوقف إضرابيم االحتالل يمارس ضغوطاً نادي األسير:  32

راـ اهلل: أكػػػد نػػػادي األسػػػير أف ثمانيػػػة أسػػػرى مضػػػربيف عػػػف الطعػػػاـ يتواجػػػدوف فػػػي عيػػػادة سػػػجف الرممػػػة وفػػػي 
 ظروؼ صعبة لمغاية، وسط ضغوط ىائمة تمارس ضدىـ.

سػبوع داخػؿ قسػـ وقاؿ النادي، في بيػاف صػحافي، أمػس، إف مػف بػيف األسػرى ثالثػة أردنيػيف يحتجػزوف منػذ أ
أكػد لمحػامي النػادي أف إدارة سػجوف االحػتالؿ أبمغػتيـ أنيػا غيػر مكترثػة األسرى وأوضح . لممرضى النفسييف

 .بقضية األسرى األردنييف، ولف تفكر باإلفراج عنيـ
22/7/2023األيام، رام اهلل،   

 
 ل من عزلتورام اهلل: "الم ان الشعبية" تؤكد أن عودة السمطة لممفاوضات ستخرج االحتال  32

الخميػػؿ: اعتبػػر عزمػػي الشػػيوخي، أمػػيف عػػاـ المجػػاف الشػػعبية الفمسػػطينية، أف العػػودة لممفاوضػػات  –فمسػػطيف 
لممسػتوطنات  سيخرج الجانب اإلسرائيمي مف عزلتو برعاية أمريكيػة والتػي تمثمػت مػؤخًرا بالمقاطعػة األوروبيػة 

عمػػى أف الموقػػؼ مػػف العػػودة لممفاوضػػات ومنتجاتيػػا. وشػػدد الشػػيوخي فػػي تصػػريحات خاصػػة لػػػ "قػػدس بػػرس" 
"كػػػاف يجػػػب أف يعػػػرض السػػػتفتاء شػػػعبي، خاصػػػة أنػػػو قػػػرار مصػػػيري ويحمػػػؿ فػػػي طياتػػػو خطػػػورة كبيػػػرة، ألف 
التجربػػة الفمسػػػطينية مػػػع المفاوضػػػات كانػػت سػػػيئة". وأضػػػاؼ الشػػػيوخي "الشػػارع الفمسػػػطيني عمػػػى قناعػػػة بػػػاف 

ويمػػة ويواصػػؿ االسػػتيطاف واالنتياكػػات اليوميػػة ويكػػوف االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي أدار ظيػػره لمسػػالـ منػػذ سػػنوات ط
األمػػػػػر تحػػػػػت إطػػػػػار المفاوضػػػػػات التػػػػػي أثبتػػػػػت عبثيتيػػػػػا وسيواصػػػػػؿ االحػػػػػتالؿ تحقيػػػػػؽ أىدافػػػػػو ومشػػػػػروعو 

 االستيطاني"، عمى حد تعبيره.
22/7/2023قدس برس،   

 
 أسعار ال ممة يرفع التكمفة عمى المستيمك انخفاض    في فمسطين 33

كشؼ تقرير صادر عف الجياز المركزي لإلحصاء الفمسػطيني صػباح اليػـو األحػد  :اهلل محمد عبد -راـ اهلل 
عف انخفػاض فػي أسػعار الجممػة عمػى التػاجر خػالؿ الربػع الثػاني مػف العػاـ الحػالي، رافقػو ارتفػاع فػي أسػعار 

 المستيمؾ خالؿ نفس الفترة.
٪، مػف أبػرز أسػبابيا 2بة تقتػرب مػف وكانت أسعار المستيمؾ قد سجمت ارتفاعػًا فػي الشػيريف الماضػييف بنسػ

ارتفػػػاع فػػػي أسػػػعار الخضػػػار والفواكػػػو والػػػدواجف والسػػػيجار والتعمػػػيـ والكيربػػػاء وأسػػػعار األدويػػػة. وبالمجمػػػؿ، 
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٪ مقارنػػة مػػع نفػػس الفتػػرة مػػف 2773ارتفعػػت أسػػعار المسػػتيمؾ خػػالؿ النصػػؼ األوؿ مػػف العػػاـ الجػػاري بنسػػبة 
 العاـ الماضي.

تقرير الصادر عػف اإلحصػاء اليػوـ، فقػد سػجؿ الػرقـ القياسػي العػاـ ألسػعار الجممػة أما أسعار الجممة، وفؽ ال
مقارنػػة بػػالربع األوؿ مػػف نفػػس العػػاـ، بينمػػا انخفضػػت  2023% خػػالؿ الربػػع الثػػاني 0722انخفاضػػًا مقػػداره 

 ٪.0793أسعار السمع المستوردة بنسبة 
لػػب خػػالؿ تصػػريحات سػػابقة لػػػ القػػدس وكػػاف رئػػيس جمعيػػة حمايػػة المسػػتيمؾ الفمسػػطيني صػػالح ىنيػػة قػػد طا

دوت كػػـو وزارة االقتصػػاد بضػػرورة مراقبػػة األسػػعار فػػي السػػوؽ الفمسػػطينية، "بسػػبب عػػدـ منطقيتيػػا مػػف مدينػػة 
وأضاؼ إف التجار ىـ مف يتحكموف بسعر السوؽ، خاصة فػي السػمع األساسػية كالخضػار والفواكػو  ألخرى".

االسترشػػادية التػػي حػػددتيا الػػوزارة قبػػؿ شػػيور، وعػػاودت التأكيػػد  والػػدواجف، "وال يمتزمػػوف بقػػوائـ أسػػعار السػػمع
 عمييا مطمع رمضاف".

22/7/2023القدس، القدس،   
 

 التكايا والمسحراتي وفانوس رمضان طقوس يحاول الفمسطينيون االحتفاظ بيا كعادات تراثية 34
فظوا عمػى العديػد مػف يحػا أفراـ اهلل ػ وليد عوض: يسعى الفمسطينيوف مع حموؿ شير رمضاف مػف كػؿ عػاـ 

طيمػػة  أبوابيػػاالفمسػػطينية  األراضػػيالطقػػوس الرمضػػانية التػػي ترمػػز لػػذلؾ الشػػير مثػػؿ فػػتح معظػػـ التكايػػا فػػي 
 .شير رمضاف لتوزيع الغذاء عمى الفقراء والمحتاجيف والسائميف

تكايػػا سػػواء ال أبػػوابالخيػػر والميسػػوريف والمتبػػرعيف تشػػيد  أصػػحابوفػػي حػػيف تسػػتمد التكايػػا مػػواد تموينيػػا مػػف 
غيرىػػا مػػف المػػدف الفمسػػطينية توافػػد الفقػػراء والمحتػػاجوف لمحصػػوؿ عمػػى وجبػػة  أوالخميػػؿ  أوكانػػت فػػي القػػدس 

 .العصر العثماني إلىمف تمؾ التكايا التي تعود في معظميا  إفطارىـ
مػػؾ وعمػػى وقػػع التكايػػا ومػػا تقدمػػو مػػف طعػػاـ لممحتػػاجيف وغيػػرىـ يحػػرص المسػػحراتي الفمسػػطيني عمػػى تػػوارث ت

العػػػػادة الرمضػػػػانية المشػػػػيورة فػػػػي فمسػػػػطيف حيػػػػث يطػػػػوؼ المسػػػػحراتي الحػػػػارات والشػػػػوارع فػػػػي بعػػػػض القػػػػرى 
 .والمخيمات والبمدات الفمسطينية قبؿ ساعات الفجر اليقاظ المواطنيف مف اجؿ تناوؿ وجبة السحور

في صػدر االسػالـ  وال بد مف الذكر اف الفانوس كممة إغريقية تشير إلى إحدى وسائؿ االضاءة، وقد أستخدـ
في االضاءة ليال، لمذىاب إلػى المسػاجد وزيػارة االصػدقاء واألقػارب وتنبيػو المصػميف إلػى وقػت السػحور، وقػد 

، وىػػو اليػػـو الػػذي دخػػؿ فيػػو المعػػز لػػديف اهلل الفػػاطمي 358عرفػػو المصػػريوف فػػي الخػػامس مػػف رمضػػاف عػػاـ 
 .والترحاب وىـ يحمموف الفوانيسالقاىرة، وكاف قدومو إلييا ليال فأستقبمو أىميا بالحفاوة 

22/7/2023القدس العربي، لندن،   
 

  "تشفير" الطائرات العسكرية المصرية بشكل ال ييدد أمن "إسرائيل"بـالسيسي  معارض أردني يتيم 35

عماف: دعا معارض أردني عشائري بارز الشعب المصري إلى مساندة تشكيؿ نواة لمجيش المصري الحر. 
ف الشعب المصري بحاجة إلى جنراالت مف أمثاؿ دوايت أيزنياور وبرنارد إالحديد  وقاؿ الشيخ محمد خمؼ

شيرا ليخرب مصر  26والطنطاوي المذيف أخرا تسميـ السمطة  يمونتغمري ال جنراالت مف أمثاؿ السيس
 ويدمر اقتصادىا. 

اقيـ في غزة في الوقت ضد الفمسطينييف عند ىدـ أنف باالستبساؿالحديد الجنراؿ عبد الفتاح السيسي  واتيـ
الطائرات العسكرية المصرية بشكؿ ال ييدد أمف  "تشفير"عمى  لالستخباراتالذي وافؽ فيو خالؿ عممو مديرا 
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القدس العربي معمومات صحيفة . وعرض الشيخ الحديد في رسالة وجييا لمشعب المصري عبر "إسرائيؿ"
 28اإلسرائيمية أقوى  26 - إلى أف طائرة إؼعف األوضاع الفنية لسالح الجو المصري تتضمف اإلشارة 

 مرة مف نظيرتيا المصرية.
 22/7/2023، القدس العربي، لندن

 
 سمطات االحتالل تمارس ضغوطا ىائمة عمى األسرى األردنيين إلنياء إضرابيم 36

شددت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي التضييؽ عمى األسرى األردنييف المضربيف عف الطعاـ، وذلؾ  :مافع
مايو الماضي. ففي الوقت الذي منعت  /بيدؼ الضغط عمييـ إلنياء إضرابيـ المتواصؿ منذ الثاني مف أيار

فيو إدارة سجوف االحتالؿ فواز الشمودي محامي نادي األسير الفمسطيني وىو في طريقو لزيارة األسير 
 8أفاد نادي األسير أمس أف اهلل البرغوثي، مف زيارة األسرى األمنييف في سجوف االحتالؿ،  األردني عبد

أسرى مضربيف يتواجدوف في عيادة سجف الرممة، بظروؼ صعبة لمغاية وسط ضغوط ىائمة تمارس بحقيـ. 
وأوضح األسير األردني منير مرعي لمحامي النادي الذي قاـ بزيارتو أف استمرار احتجازىـ داخؿ أقساـ 

نياء إضرابيـ،  صراراً لممرضى النفسييف ىدفو الضغط عمييـ وا   .مؤكدا أف ذلؾ لف يزيدىـ إال صمودا وا 
وبيف مرعي أف "إدارة السجوف" أبمغتيـ أنيا غير مكترثة بقضية األسرى األردنييف ولف تفكر باإلفراج عنيـ، 

 مشيرا إلى أف حالة األسير محمد الريماوي ىي األصعب بيف المضربيف.
 22/7/2023، الغد، عم ان

 
 بعد عزل مرسي "االعتدال"األردن يسعى إلى تمتين محور  37

كشؼ آخر النقاشات المتواصمة وغير المعمنة داخؿ مؤسسات الحكـ المختمفة في : تامر الصمادي -عماف 
عماف، عف مساع جادة يبذليا مطبخ صنع القرار األردني، خصوصًا بعد عزؿ الرئيس اإلسالمي محمد 

طاحة جماعة  يوليو الجاري، لتمتيف ما يعرؼ بمحور  /في مصر مطمع تموز "اإلخواف المسمميف"مرسي وا 
 في العالـ العربي. "االعتداؿ"

وأكدت النقاشات أف كبار المسؤوليف األردنييف دشنوا خالؿ األياـ الماضية حممة اتصاالت مكثفة وىادئة مع 
نظرائيـ في بعض العواصـ الفاعمة، عمى أمؿ تقوية المحور الذي قابمو طيمة عامي الربيع العربي محور 

 استفاد كثيرًا مف حركة الشارع. "الممانع"آخر وصؼ بػ
الحياة عمى إمكاف التأسيس لنظاـ جديد في القاىرة يعيد صحيفة وراىف مسؤولوف أردنيوف تحدثت إلييـ 

 إحياء التحالؼ السياسي السابؽ مع الرياض وعماف، إضافة إلى أبو ظبي.
إف غرفة عمميات ُشكمت أخيرًا مف مسؤولي ىذه  "الحياة"وقالت مصادر أردنية قريبة مف صنع القرار لػ

العواصـ في عماف التي لعبت دورًا حيويًا في تصميب عود المحور وتشبيؾ أطرافو لتنسيؽ المواقؼ 
 المشتركة في الممفات المختمفة.

وكاف العاىؿ األردني الممؾ عبد اهلل الثاني أجرى أوؿ مف أمس زيارة خاطفة ومفاجئة لمقاىرة استمرت 
قت عدلي منصور، ووزير الدفاع الفريؽ أوؿ عبد الفتاح السيسي، وكبار ؤ عات، التقى خالليا الرئيس المسا

 .عزؿ مرسيالمسؤوليف ىناؾ، ليكوف أوؿ زعيـ عربي وأجنبي يزور مصر بعد 
أف الزيارة لـ تخرج عف سياؽ ترتيب أوراؽ المحور في ظؿ وضع سياسي متوتر تشيده  "الحياة"وعممت 
قميمية الستئناؼ المفاوضات المباشرة بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف. والمؤكد أف  المنطقة، ومساع أمريكية وا 
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زيارة الممؾ كشفت إلى أي مدى كانت العالقة متردية بيف نظاـ مرسي واألردف الرسمي الذي تنفس الصعداء 
 بعد إطاحتو.

سمت بالحدية تجاه النظاـ الياشمي خالؿ العاميف األردنية التي ات "اإلخواف"والمؤكد أيضًا أف مواقؼ جماعة 
الماضييف، دفعت مطبخ القرار في عماف إلى القمؽ مف تصاعد نفوذ اإلسالمييف في مصر ومدى انعكاسو 
عمى الفرع األردني، كما جعمتو يشعر بخطر تشكؿ محور إقميمي جديد تكوف مصر العبًا أساسيًا فيو، يقوده 

 ."اإلخواف"التنظيـ الدولي لػ
وكاف األردف مف أوؿ الدوؿ المرحبة بعزؿ مرسي، إذ بعث برسائؿ تأييد قوية لنظاـ الحكـ الجديد في مصر، 

 ."اإلخواف"إضافة إلى قيادة الجيش التي أطاحت 
وتأمؿ عماف التي تضررت كثيرًا مف الربيع العربي، وتحولت إلى ممجأ كبير يضـ مئات آالؼ الالجئيف 

االعتداؿ العربي زماـ المبادرة في المنطقة التي تعصؼ بيا االضطرابات مف كؿ السورييف، أف تمسؾ دوؿ 
 جانب.

)الممانعة( الذي تشكؿ عقب االنتفاضات  "التطرؼ"وكاف مسؤولوف أردنيوف ىاجموا مرارًا ما أسموه محور 
قبؿ أشير  العربية مف مصر )أثناء حكـ اإلخواف( وتركيا وقطر. وشف العاىؿ األردني نفسو ىجومًا الذعاً 

يفتقد "األمريكية إف الرئيس المعزوؿ  "ذي اتالنتؾ"ضد مرسي وجماعتو، وقاؿ في مقابمة شييرة مع مجمة 
 ، كما ىاجـ رئيس الوزراء اإلسالمي في تركيا رجب طيب أردوغاف."إلى العمؽ

سيعود "االعتداؿ إف محور  "الحياة"وقاؿ الناطؽ السابؽ باسـ الحكومة األردنية، الوزير سميح المعايطة لػ
الثقؿ الكبير في ىذا ". وأضاؼ: "ىذه المرة مستندًا إلى صيغة جديدة بعد الثورات التي شيدىا العالـ العربي

ذا ما استقرت األوضاع في مصر، سيبذؿ المحور ذاتو جيدًا كبيرًا لتقويض  المحور سيكوف لمسعودية، وا 
 ."تي استفادت مف ىبة الشارع العربيالدور الذي كانت تمعبو دوؿ ما يعرؼ بالممانعة، وال

عدـ استقرار الوضع في "لكف المعايطة أقر بأف الطريؽ أماـ دوؿ المحور المذكور لف تكوف سيمة في حاؿ 
صرار تركيا عمى ممارسة دور تحريضي ضد التغيير ىناؾ، وسعييا إلى خمؽ حاؿ شعبي في  مصر، وا 

ركات الديبموماسية التي تجرييا الحكومة التركية في ىذا العالـ العربي يرفض إطاحة مرسي، ناىيؾ عف التح
. ورأى أف ىناؾ توافقات جديدة بيف دوؿ االعتداؿ في ما يخص األزمة السورية ربما تظير "الخصوص

 خالؿ األياـ أو األسابيع المقبمة.
قناع "لكنو رأى أيضًا أف القاسـ المشترؾ بيف ىذه الدوؿ، يتمثؿ في  الغرب والواليات رفض حكـ اإلخواف، وا 

. وأكد أف قيادة "المتحدة بقبوؿ الوضع الجديد في مصر، والخروج بموقؼ إقميمي واضح يؤيد عزؿ مرسي
 ."ستبقي عمى دعميا الال محدود لمصر لتحجيـ دور اإلخواف ومنع عودتيـ لمحكـ"المحور 

وضاع ال تدفع باتجاه أي لف يكوف عمى سمـ أولويات المحور كوف األ "إسرائيؿ"ولفت إلى أف السالـ مع 
 أفؽ لحؿ القضية الفمسطينية.

لكف أحد أبرز القريبيف مف القصر الممكي ماىر أبو طير الذي عمؿ مستشارًا سياسيًا لحكومات أردنية 
سابقة، استبعد توجو األردف إلى إعادة إحياء محور االعتداؿ، وقاؿ إف ثمة محورًا جديدًا بدأ يشؽ طريقو بعد 

ه الرياض وتشارؾ فيو عماف وأبو ظبي، عمى أمؿ أف يضـ القاىرة قريبًا. ورأى أف وظيفة عزؿ مرسي تقود
اتخاذ مواقؼ حادة مف اإلسالـ السياسي بنسختيو السنية والشيعية، والوصوؿ إلى "ىذا المحور تتمثؿ في 

لمنطقة حؿ نيائي في خصوص القضية الفمسطينية مف أجؿ منع الجماعات اإلسالمية الساعية إلى حكـ ا
 ."مف االتكاء عمى معاناة الفمسطينييف واستغالليا
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بعد أف خسرت الحاضنة  "أضعؼ حاالتيا"وذىب أبو طير إلى اعتبار أف حركة حماس ىي اليوـ في 
السورية بتبرؤىا مف نظاـ الرئيس بشار األسد، والحاضنة المصرية بسبب إطاحة مرسي. لكنو ذىب أيضًا 

د نفسيا عند لحظة ما مضطرة إلى المحاؽ بالمحور الجديد واالنخراط فيو، قد تج"إلى القوؿ إف الحركة 
 . "محاولة البحث عف طوؽ نجاة

 22/7/2023، الحياة، لندن

 
  امعة الدول العربية: شبكة أمان سياسي لمفمسطينيين في المفاوضات المقبمة 38

الفمسػػطيني فيمػػا يخػػص إعػػالف  أكػػدت جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة تأييػػدىا ودعميػػا لمموقػػؼ :)وكػػاالت( - القػػاىرة
وزير الخارجية األميركي جوف كيري، عف اتفاؽ الستئناؼ المفاوضػات الفمسػطينية اإلسػرائيمية، وأعربػت عػف 
ثقتيػػا فػػي جديػػة التحػػرؾ األميركػػي إلحيػػاء عمميػػة السػػالـ، وتشػػككيا الكبيػػر فػػي النوايػػا اإلسػػرائيمية تجػػاه ىػػذه 

 المفاوضات.
لشػؤوف فمسػطيف واألراضػي العربيػة المحتمػة السػفير محمػد صػبيح فػي تصػريح لػو وقاؿ األميف العاـ المسػاعد 

، إف الجامعػػػػة العربيػػػػة تشػػػػكؿ شػػػػبكة أمػػػػاف سياسػػػػي لمجانػػػػب الفمسػػػػطيني فػػػػي حػػػػاؿ قبولػػػػو الػػػػذىاب إلػػػػى أمػػػػس
 المفاوضات مع الجانب اإلسرائيمي.

ربيػػة، وأف الجامعػػة العربيػػة وأضػػاؼ صػػبيح أف كثيػػريف فػػي الحكومػػة اإلسػػرائيمية ال يريػػدوف مبػػادرة السػػالـ الع
تتابع الموقؼ اإلسرائيمي حتى ال تصؿ إسرائيؿ إلى ما تريده مف استئناؼ المفاوضات لتكوف مفاوضػات مػف 
أجؿ المفاوضات والسير في دائرة مفرغة، معتبرا أف ىذه المفاوضات قد تكوف الفرصة األخيرة إلحياء عمميػة 

 السالـ المعطمة.
 22/7/2023الغد، عمان، 

 
 أردوغان يؤكد لعباس دعم تركيا لنضال الشعب الفمسطيني في عممية السالم 39

نقمػت وكالػة "األناضػوؿ" التركيػػة ل،نبػاء، عػف مسػؤوليف فػي الرئاسػة التركيػة، أف "عبػػاس : يػو بػي آي -أنقػرة 
 اتصؿ بالرئيس التركي عبد اهلل غؿ، وبحث معو المستجدات المتعمقة بعممية السالـ في الشرؽ األوسط".

كمػػا اتصػػؿ عبػػاس بػػرئيس الحكومػػة التركيػػة رجػػب طّيػػب أردوغػػاف وأخبػػره بجيػػود وزيػػر خارجيػػة أميركػػا جػػوف 
كيري في المنطقػة، تجػاه إحيػاء محادثػات السػالـ المتوقفػة بػيف اإلسػرائيمييف والفمسػطينييف، إضػافة إلػى جيػود 

دعـ بػالده لمنضػاؿ المحػؽ لمشػعب وجّدد أردوغاف التأكيد عمى " المصالحة الوطنية بيف األطراؼ الفمسطينية.
 الفمسطيني في الفترة المقبمة، في عممية السالـ بالشرؽ األوسط".

 22/7/2023الحياة، لندن، 
 

 الفمسطينية اإلسرائيميةتعارض استئناف محادثات السالم  إيران 40
 حػػداأل أعربػػت ، أف إيػػرافا ؼ بنقػػال عػػف وكالػػة، طيػػراف مػػف  22/7/2023القــدس العربــي، لنــدن، نشػػرت 

ال توافػػؽ الدولػػة  أف، وتوقعػػت أميركيػػةالفمسػػطينية بوسػػاطة  اإلسػػرائيميةعػػف معارضػػتيا السػػتئناؼ المحادثػػات 
 الفمسطينية التي تحتميا. األراضيالعبرية مطمقا عمى االنسحاب مف 
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طيػراف والجماعػات الفمسػطينية تعػرب عػف معارضػتيا " إفوقاؿ عباس اراقشي المتحدث باسـ وزارة الخارجيػة 
 األراضػيالنظػاـ الصػييوني المحتػؿ لػف يوافػؽ مطمقػا عمػى االنسػحاب مػف  أفمخطة المقترحػة، ومػف المؤكػد ل

 ."المحتمة
، محمػد صػالح صػدقيافنقػال عػف مراسػميا مػف طيػراف،  22/7/2023الحياة، لنـدن، في السياؽ نفسو ذكرت 

إلػػػى الوقػػػوؼ أمػػػػاـ  "دةالفصػػػائؿ الفمسػػػطينية المجاىػػػ"رئػػػيس مجمػػػس الشػػػورى عمػػػي الريجػػػاني دعػػػا أمػػػػس أف 
 ."اإلجراءات المشبوىة التي تقـو بيا أميركا ودوؿ غربية بطرحيا مشروع التسوية الجديد"

إف السماسػرة الػدولييف قػاموا خػالؿ األيػاـ األخيػرة باالتصػاؿ "وقاؿ الريجاني في كممة لو أماـ مجمس الشػورى 
لعربيػػػة السػػتئناؼ مفاوضػػػات التسػػػوية مػػػف مػػرارًا بعناصػػػر فمسػػػطينية ومػػع الكيػػػاف الصػػػييوني وبعػػض الػػػدوؿ ا

 ، منتقدًا عدـ إدراج وقؼ االستيطاف عمى جدوؿ أعماؿ ىذه المفاوضات."جديد
 

 "األىرام": مرسي طمب من حماس دعم العنف في سيناء   قبل ساعات قميمة من عزلو 42
يومػا  25 مرسػي أمر النائب العاـ المستشار ىشاـ بركات بحبس الػرئيس السػابؽ محمػد: الناصر سالمة عبد

شػػاعة الفوضػػي.  عمػػي ذمػػة التحقيػػؽ فػػي عػػدة اتيامػػات يػػأتي فػػي مقػػدمتيا التخػػابر والتحػػريض عمػػي العنػػؼ وا 
وكاف النائب العاـ قد استمع أمس األوؿ إلي تسجيالت ألربع مكالمات ىاتفية أجراىا الرئيس السابؽ مػع كػؿ 

ونجػؿ  ،اعة اإلخواف المسمميف الدكتور محمد بديعوالمرشد العاـ لجم ،مف اإلدارة األمريكية ممثمة في الرئاسة
 وجميعيا كانت بإذف مف النيابة. ،وحركة حماس ،الذي كاف موجودا في تركيا "أحمد" الرئيس

الفتػاح السيسػي وزيػر الػدفاع بػإعالف  وقد جاءت ىذه االتصاالت قبؿ ساعات قميمػة مػف قيػاـ الفريػؽ أوؿ عبػد
وقػد طمػب الػرئيس السػابؽ خػالؿ اتصػالو مػع . 7/3 ف مسػاء األربعػاءخارطة المستقبؿ في السػاعة التاسػعة مػ

كمػا طمػب مػف المرشػد العػاـ إصػدار توجييػات بإشػاعة  ،اإلدارة األمريكية تػدخال عسػكريا لحمايػة نظػاـ حكمػو
 بينما طمب مف حركة حماس دعـ العنؼ في سيناء. ،العنؼ والفوضي

 22/7/2023األىرام، القاىرة، 
 

 قوات النظام تقصف مخيم اليرموك بأسمحة كيماويةاالئتالف السوري:  42
اتيػػـ "االئػػتالؼ الػػوطني السػػوري المعػػارض" فػػي بيػػاف، قػػوات النظػػاـ باسػػتخداـ األسػػمحة : أ ؼ ب -بيػػروت 

 الكيميائية في قصفيا لمخيـ اليرموؾ في العاصمة السورية، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخؿ.
عمػػػى موقػػع "فيسػػػبوؾ"، أف االئػػػتالؼ "يػػديف اسػػػتخداـ نظػػػاـ األسػػػد وجػػاء فػػػي البيػػػاف، عمػػى صػػػفحة االئػػػتالؼ 

األسػػمحة الكيميائيػػة فػػي حػػي اليرمػػوؾ فػػي مدينػػة دمشػػؽ، ويطالػػب المجتمػػع الػػدولي بممارسػػة واجباتػػو لحمايػػة 
 الشعب السوري، مف استخداـ نظاـ األسد جميع األسمحة ضده، بما فييا السالح الكيميائي".

 22/7/2023الحياة، لندن، 
 

سرائيمي األسبوع المقبل الستئناف المفاوضات 43  "عكاظ": واشنطن تستضيف وفدين فمسطيني وا 
مسػػػؤوؿ فػػػي وزارة الخارجيػػػة األمريكيػػػة أف خبػػػراء مػػػف الػػػوزارة  "عكػػػاظ"أوضػػػح لػػػػ: محمػػػد المػػػداح -واشػػػنطف 

سػرائيمي األسػبوع المقبػؿ بيػدؼ  اسػتئناؼ يباشروف حاليا وضع ترتيبات استضافة واشنطف لوفديف فمسطيني وا 
 .2020المفاوضات بيف الطرفيف المتوقفة المتوقفة منذ عاـ 
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وقػػاؿ المسػػؤوؿ األمريكػػي الػػذي طمػػب عػػدـ ذكػػر اسػػمو إف ىنػػاؾ عناصػػر مختمفػػة يجػػب أخػػذىا فػػي االعتبػػار 
وتجييزىػػا عمػػى مائػػدة الجولػػة المرتقبػػة لمتفػػاوض الفمسػػطيني اإلسػػرائيمي قبػػؿ بػػدئيا، بيػػدؼ وضػػع العديػػد مػػف 

صػػػر أمػػاـ المفاوضػػػيف، مشػػيرا إلػػػى ضػػرورة االسػػػتعانة بػػالحوافز التػػػي سػػوؼ تميػػػد لمػػدخوؿ إلػػػى النقػػاط والعنا
صػػمب أبعػػاد األراضػػي المطموبػػة إلقامػػة الدولػػة الفمسػػطينية عمييػػا. واعتبػػر أف ىنػػاؾ اسػػتراتيجية سػػوؼ تتبعيػػا 

مائػػدة  الواليػػات المتحػػدة فػػي التعامػػؿ مػػع أطػػراؼ التفػػاوض مػػف جيػػة ومػػع العناصػػر التػػي سػػوؼ تطػػرح عمػػى
 التفاوض مف جية أخرى.

ونبو المسؤوؿ األمريكي إلى أىمية تحديد معالـ األراضي التي سوؼ تقاـ عمييا الدولة الفمسطينية واألخذ في 
فػػي معظميػػا أو فػػي  2967االعتبػػار الرؤيػػة الفمسػػطينية لمعػػالـ وأبعػػاد ىػػذه األراضػػي سػػواء كانػػت حػػدود عػػاـ 

بيػػدؼ تحقيػػؽ صػػيغة مناسػػبة تحفػػظ  ةاإلسػػرائيميمػػف المسػػتوطنات  بعضػػيا. وكػػذلؾ األخػػذ فػػي االعتبػػار عػػددا
وتحقؽ ليا االستقرار السكاني لعدد مف المستوطنات ذات الكثافة السكانية الكبيػرة.  "أبعادىا األمنية"إلسرائيؿ 

والجانب السكاني لممستوطنات اإلسرائيمية حتى يكػوف ىنػاؾ  فلمفمسطينييوتجنب الخمط بيف الجانب السكاني 
 جانس وانسجاـ لطبيعة األراضي الفمسطينية التي ستقاـ عمييا الدولة الفمسطينية بسكانيا الفمسطينييف.ت

وقػػاؿ إف ىػػذا يشػػكؿ أىميػػة فػػي التوافػػؽ بػػيف الطػػرفيف معتبػػرا أف التوافػػؽ بػػيف الطػػرفيف عمػػى المسػػاحات التػػي 
ة عممية تؤكد عمى أساس راسػخ ستقاـ عمييا الدولة الفمسطينية ىو أىـ وأصعب بند يمكف أف يسفر عف نتيج

إلقامػػة الدولػػة الفمسػػطينية بقبػػوؿ إسػػرائيمي واضػػح. ورأى أف التوافػػؽ حػػوؿ ىػػذا البنػػد سػػوؼ يمكػػف مػػف تحقيػػؽ 
 اختراؽ وتفاىـ حوؿ كافة البنود والقضايا األخرى العالقة.

 22/7/2023عكاظ،  دة، 
 

 مريكي بالمفاوضاتمارتن إنديك رئيسا لمطاقم األ"القناة الثانية اإلسرائيمية":  44
األحػد أف وزيػر الخارجيػة األمريكػي  أمػسد ب أ: ذكرت القناة الثانية بالتمفزيوف اإلسرائيمي مساء  -تؿ أبيب 

جػوف كيػػري قػرر تعيػػيف الدبموماسػػي المخضػـر مػػارتف إنػديؾ رئيسػػا لمطػػاقـ األمريكػي بالمفاوضػػات اإلسػػرائيمية 
 الفمسطينية المباشرة المزمع انطالقيا قريبا. 

وكاف إنديؾ قد شغؿ في الماضي منصب السفير األمريكي لدى إسرائيؿ خػالؿ فتػرتيف كمػا أنػو كػاف مسػاعدا 
لوزير الخارجية األمريكي لشؤوف الشرؽ األوسط ورئيس دائػرة شػؤوف الشػرؽ األوسػط فػي البيػت األبػيض ممػا 

 يجعمو أحدى الشخصيات األشد إلماما بقضايا المنطقة. 
 22/7/2023القدس العربي، لندن، 

 
 : حقيقة االتفاق بين عباس ونتنياىو من األسرار التي يحمميا كيريالسفير األمريكي في "إسرائيل" 45

: فػي لقػاء مػع القنػاة الثانيػة داف شػابيرو أبيػبلدى تػؿ  األميركيالسفير : قاؿ معا -الحياة الجديدة  -راـ اهلل 
بنيػاميف نتنيػاىو واف  اإلسػرائيميورئػيس الػوزراء عبػاس  لـ يكشؼ حقيقة االتفاؽ بيف الرئيس محمود أحدا إف"

كيػػػري نجػػػح فػػػي تجديػػػد  إفالتػػػي يحمميػػػا بيػػػده جػػػوف كيػػػري  واف مػػػا يسػػػتطيع قولػػػو  اإلسػػػرارمػػػف  األمػػػرىػػػذا 
 ميمة كيري . إلنجاحالمفاوضات المباشرة واف عباس ونتنياىو اتخذا قرارات صعبة وشجاعة وجريئة 

فػػي  تقرؤونػػو: "ال تصػػدقوا مػػا األميركػػيقػػاؿ السػػفير  اإلسػػرائيمية،وردا عمػػى سػػؤاؿ حػػوؿ مػػا تنشػػره الصػػحافة 
 اإلعػػالـواف مػػا تنشػػره وسػػائؿ  اإلسػػرائيمية( عمػػى الصػػحؼ األحػػداطمعػػت اليػػوـ ) وأنػػا ،الصػػحافة حػػوؿ االتفػػاؽ

 انو مف بنات خياؿ مف يكتبوف ىذه العناويف. أومعظمو ال يمت لمواقع بصمة  إف أقوؿ أفاستطيع 
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 إف: "صدقوني األميركيىو شخصيا مقتنعا باف المفاوضات ستنجح ىذه المرة قاؿ السفير  كاف إذاوحوؿ ما 
 القرارات وىذه البداية فقط". أصعب وأمامناالقرارات الصعبة لـ تتخذ بعد 

 22/7/2023الحياة ال ديدة، رام اهلل، 
 

  ينبريطانيا ترحب بقرار استئناف مفاوضات التسوية بين الفمسطينيين واإلسرائيمي 46
لندف: رحب وزير الخارجية البريطاني ويمياـ ىيغ بإعالف وزير الخارجية األمريكي كيري أف الجانبيف 

 الفمسطيني واإلسرائيمي قد توصال إلى اتفاؽ يمثؿ أساسا الستئناؼ محادثات السالـ.
ة التي أبداىا كؿ وقاؿ ىيغ: "إنني أشيد بجيود وزير الخارجية األمريكي كيري وفريؽ عممو، كما أشيد بالقياد

مف رئيس الوزراء نتنياىو والرئيس عباس. ىذه بالطبع بداية، وليست نياية. ونحف مستعدوف في بريطانيا 
لبذؿ كؿ ما بوسعنا في األسابيع والشيور المقبمة لدعـ الطرفيف والواليات المتحدة في جيودىـ الرامية 

 إلحالؿ سالـ دائـ إلسرائيؿ والشعب الفمسطيني".
 22/7/2023رس، قدس ب

 
 

 في س ون االحتالل تأسيس تحالف أوروبي لمناصرة أسرى فمسطين 47
أعمػػف فػػي العاصػػمة السػػويدية سػػتوكيولـ، عػػف تأسػػيس التحػػالؼ األوروبػػي لمناصػػرة  :وكػػاالت() - سػػتوكيولـ

 األسرى الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي.
ع الغيوريف عمػى الحقػوؽ المشػروعة لمػوطف واألمػة مػف وقرر القائموف عمى التحالؼ األوروبي، أف يضـ جمي

خػالؿ التجمعػات الفمسػطينية والعربيػػة والمتعػاطفيف والمػؤمنيف بعدالػة قضػػية األسػرى الفمسػطينييف والعػرب فػػي 
 كافة أرجاء البالد األوروبية.

 22/7/2023الغد، عمان، 
 

 ية المحتمة تقرير بريطاني يوثق انتياكات حقوق اإلنسان في األراضي الفمسطين 48
قػػاؿ تقريػػر صػػادر عػػف الخارجيػػة البريطانيػػة حػػوؿ أوضػػاع حقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي األراضػػي الفمسػػطينية : لنػػدف

المحتمة، أنو عمى الرغـ مما وصفتو بػ"األوضاع اإليجابية لحقوؽ اإلنساف في إسرائيؿ"، فإنو مػا زالػت تسػاور 
ر االحػػػػتالؿ اإلسػػػػرائيمي ل،راضػػػػي حكومػػػػة لنػػػػدف مشػػػػاعر قمػػػػؽ حقيقيػػػػة فػػػػي مجػػػػاؿ حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف فػػػػي إطػػػػا

 الفمسطينية المحتمة.
، أف عمميػػػات اليػػػدـ اإلسػػػرائيمية لممنػػػازؿ الفمسػػػطينية المبنيػػػة بػػػدوف 20/7وذكػػػر التقريػػػر الػػػذي صػػػدر السػػػبت 

تػػراخيص إسػػرائيمية )وىػػي تػػراخيص يكػػاد مػػف المسػػتحيؿ لمفمسػػطينييف الحصػػوؿ عمييػػا( اسػػتمرت عمػػى مػػدى 
منػزاًل  89أف تقرير مكتب األمـ المتحدة لتنسيؽ الشؤوف اإلنسػانية أفػاد عػف ىػدـ  األشير األخيرة. وأشار إلى

 شخصا. 222مايو، ما أدى لتشريد / أبريؿ وأيار/ خالؿ نيساف
. وفػي مقابػؿ ذلػؾ، اسػتمر 2022% مقارنػة بعػاـ 30أبريػؿ بنسػبو / وارتفع معدؿ الميجريف شيريا فػي نيسػاف

أفػػرز عواقػػب جذريػػة عمػػى حقػػوؽ الفمسػػطينييف االجتماعيػػة واالقتصػػادية البنػػاء االسػػتيطاني اإلسػػرائيمي الػػذي 
وحدة سكنية جديدة وفي قرار بأثر رجعي إلقامة  2300والسياسية. وتحقؽ تقدـ في إجراءات تشييد أكثر مف 

 أربعة مواقع استيطانية عشوائية إسرائيمية.
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 22/7/2023قدس برس، 
 

 بالخروج من فمسطين اإلسرائيميينطالبت  رحيل ىيمين توماس الصحفية األمريكية التي 49
واشػنطف ػ د ب أ: ذكػرت شػػبكة التمفزيػوف األمريكيػػة )سػي.إف.إف( إف المراسػػمة الصػحفية المخضػػرمة بالبيػػت 

عامػػا بعػػد مسػػيرة طويمػػة مػػع الصػػحافة تعرضػػت خالليػػا النتقػػادات  92األبػػيض ىيمػػيف تومػػاس، توفيػػت عػػف 
 وج مف فمسطيف. بالخر  اإلسرائيمييفالذعة بسبب مطالبتيا 

واشتيرت ىيميف التي كانت مف أبرز شخصيات قاعة المؤتمرات الصحفية بالبيت االبيض بمكانيا المعػروؼ 
يف والػػديمقراطييف عمػػي حػػد سػػواء . فػػي الصػػؼ االوؿ بالقاعػػة باسػػئمتيا الواضػػحة والالذعػػة إلدارات الجميػػوري

بالبيػت  2020د األمػريكييف فػي آيػار/ مػايو وبينما كانت تحضػر ىيمػيف تومػاس احتفاليػة خاصػة بتػراث الييػو 
األبيض تـ عرض لقطات بالفيديو ليا وىػي تطالػب فييػا االسػرائيمييف بعبػارات حػادة والذعػة وتقػوؿ ليػـ حػاف 

 الوقت كي يخرج اإلسرائيميوف مف فمسطيف. 
 
 
 

ييوديػة ممػا أدى وأدت تعميقات ىيميف إلى تفجر موجة مف االنتقادات مف جانب البيت األبيض والمنظمات ال
إلى أف تعمف مؤسسػة ىيرسػت اإلعالميػة عػف تقاعػدىا بصػورة مفاجئػة . وأعربػت ىيمػيف فيمػا بعػد عػف اسػفيا 

 إزاء تعميقاتيا التي أثارت جدال واسع النطاؽ. 
 22/7/2023القدس العربي، لندن، 

 
 في نسب العنوسة في العالم العربي األقلفمسطين  50

يػة" تقريػًرا عػف العنوسػة فػي الػوطف العربػي، جػاء فيػو إف فمسػطيف سػجمت أقػؿ نشر موقع "إذاعة ىولنػدا العالم
%، أمػػػا أعمػػػى نسػػػبة ففػػػي لبنػػػاف، حيػػػث تصػػػؿ 7نسػػػبة عنوسػػػة عمػػػى المسػػػتوى العربػػػي، إذ ال تتعػػػدى النسػػػبة 

85.% 
%. 70كمػػا تشػػيد دوؿ الخمػػيج ارتفاًعػػا مطػػرًدا فػػي السػػنوات األخيػػرة، وتتصػػدر اإلمػػارات قمػػة الترتيػػب بنسػػبة 

% 25ناؾ مميوف عانس في السعودية، أي ما يعادؿ سكاف البحريف مرتيف، فيمػا تبمػغ النسػبة فػي البحػريف وى
 وىي أدنى نسبة خميجًيا.

وحسػػب التقريػػر فإنػػو نتيجػػة لغيػػاب إحصػػائيات حديثػػة ودقيقػػة عػػف ظػػاىرة العنوسػػة فػػي الػػدوؿ التػػي اسػػتيدفيا 
 مراكز األبحاث وقامت بدراستيا ومقارنتيا. المقاؿ، قاـ الموقع بجمع ما توفر مف اإلحصائيات لدى

كمػػػا اسػػػتندت عمػػػى بعػػػض المعطيػػػات التػػػي تقػػػدميا منظمػػػات غيػػػر حكوميػػػة ناشػػػطة فػػػي المنطقػػػة، وأدمجتيػػػا 
 بالتوقعات اعتماًدا عمى المؤشرات التي تخص كؿ دولة عمى حدة مشمولة بيذه المقاربة.

الحصوؿ عمى عروس، حيػث إف % فقػط مػف الشػابات  وبالنسبة لمشرؽ األوسط، ال يبدو شيًئا ىيًنا في لبناف
%، وىػػي مرشػػحة 70المبنانيػػات وفقػػف فػػي الحصػػوؿ عمػػى شػػريؾ. أمػػا فػػي سػػوريا فتبمػػغ نسػػبة العنوسػػة فييػػا 

 لالرتفاع بسبب ظروؼ الحرب.
نفػػس النسػػبة تنطبػػؽ عمػػى العػػراؽ التػػي تعػػيش واقًعػػا سياسػػًيا عنيفًػػا يتمثػػؿ فػػي ارتفػػاع عػػدد القتمػػى فػػي صػػفوؼ 

  ؿ بسبب االضطرابات الطائفية.الرجا
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% مػػف مجمػػوع الفتيػػات فػػي سػػف الػػزواج، وىػػو رقػػـ مرشػػح 40ماليػػيف أي  8وفػػي مصػػر يبمػػغ عػػدد العػػوانس 
 أيضا لالرتفاع بسبب األزمة االقتصادية والسياسية التي يعيشيا البمد.

 22/7/2023المستقبل، بيروت، 
 

 دور الموساد في ليبياتقرير:  52
غؿ الموسػػاد الصػػييوني موجػػة الربيػػع العربػػي لتحقيػػؽ مخططاتػػو فػػي تقسػػيـ الػػوطف لقػػد اسػػت: خػػاص –المجػػد 

شغاليـ في صراعات داخمية مػف شػأنيا تقسػيـ الػبالد وضػياع  العربي وبث روح الخالؼ والشقاؽ بيف أبنائو وا 
األراضػي وسرقة مقدراتو وخيراتو، فقد عممت أجيزة الموساد منذ انطالقتيا داخؿ األراضي الميبية انطالقا مف 

ثػارة  التونسية في حقبة ألقذافي وبعد حقبة القذافي لتنفيذ مخططاتيا الدنيئة فػي السػيطرة عمػى خيػرات الػبالد وا 
دخاؿ البمد في طريؽ مجيوؿ نحو التقسيـ والتدمير ولعؿ مف أىـ أىدافو التالي:  النزاعات القبمية وا 

 
 أىداف الموساد لمعمل في ليبيا

ي واليػػػاء الشػػػعب الميبػػػي بقضػػػايا داخميػػػة لصػػػرؼ أنظػػػارة عػػػف قضػػػية االحػػػتالؿ زعزعػػػة االسػػػتقرار الػػػداخم -
 لفمسطيف والقدس وىي السياسة المتكررة في األقطاب العربية.

إثػػارة النػػزاع والشػػقاؽ بػػيف القبائػػؿ والثػػوار والػػدفع الخفػػي لتأليػػب أطػػراؼ عمػػى أخػػري والػػدفع إلػػى صػػراعات  -
 داخمية لتدمير البالد بدؿ مف النيوض بيا.

إدخػػاؿ الػػبالد فػػي موجػػة مػػف الصػػراعات والخالفػػات تتػػيح لمكيػػاف وأمريكيػػا سػػرقة نفػػط ومقػػدرات الشػػعب مػػف  -
 خالؿ عناصرىا المتنفذيف في ليبيا بال رقيب وحسيب.

 
 الموساد في حقبة القذافي

ذكػػػرت مصػػػادر مختصػػػة اف الموسػػػاد كػػػاف ينطمػػػؽ مػػػف تػػػونس التػػػي تعتبػػػر مػػػوطف الموسػػػاد الصػػػييوني فػػػي  
نحػػو دوؿ المغػػرب العربػػي ومنيػػا ليبيػػا، وأوضػػحت أف فػػرع تػػونس العاصػػمة لجيػػاز الموسػػاد، ييػػتـ  نشػػاطاتو

كمػـ جنػوب شػرؽ العاصػمة( برصػد األىػداؼ  500برصد األىداؼ في الجزائػر، فيمػا ييػتـ فػرع جزيػرة جربػة )
 في ليبيا.

بنػػاء “داؼ ىػػي أىػػ 3ووفقػػا لصػػحيفة تونسػػية، فػػإف شػػبكة جيػػاز الموسػػاد الصػػييوني فػػي تػػونس تركػػز عمػػى 
شبكات تخريب وتحػريض، ومراقبػة مػا يجػري فػي الجزائػر وليبيػا. ولعػؿ مػف ابػرز نشػاطاتو إسػقاط العديػد مػف 
غػراؽ أصػحاب السػمطة بػالفجور ليؤسػس  القيادات في حكومة ألقذافي ونشر الفسػاد حتػى بػيف أبنػاء ألقػذافي وا 

ث سمومو في كؿ األنحاء، فكاف لو ما أراد وثار لمرحمة الثورة عمى الفساد بعد تعريتيـ أماـ الشعب الميبي وب
الشعب واسقط رموز الفساد وساىـ بشكؿ أو بأخر في دفع الػدوؿ الغربيػة لحسػـ الموقػؼ واإلطاحػة بالطاغيػة 

 ورموزه، لكف المسمسؿ لـ ينتيي عند ىذا الحد.
 

 الموساد ما بعد الثورة
المصػػرية عمييػػا مػػف مصػػادرىا « الوفػػد»صػػمت اسػػتكماال لمسمسػػؿ الموسػػاد فػػي ليبيػػا، فقػػد كشػػفت معمومػػات ح

أف عناصػر لمموسػاد الصػييوني « جمعية اكسػيوف بػور ال بيػو»الخاصة في العاصمة البمجيكية بروكسؿ مف 
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عمػى اتصػاالت وثيقػة جػدًا بعػدد مػف ضػباط حمػؼ شػماؿ األطمنطػي فػى « ييػود مػف أصػوؿ عربيػة»في ليبيػا 
 ألسمحة.طرابمس ومصراتو، وأنيـ يشكموف شبكة لتيريب ا

وقػد ذكػرت صػحيفة سػػكاي بػرس : الموسػاد الصػػييوني نجػح بتمويػؿ الثػوار الميبيػػيف بأسػمحة صػييونية محػػذرا 
مػػػػف تقسػػػػيـ ليبيػػػػا الػػػػي كنتونػػػػات معزولػػػػة وبػػػػؤر اسػػػػتخباراتية لمموسػػػػاد الصػػػػييوني، كمػػػػا اف النػػػػاتو والموسػػػػاد 

صػبة لتنفيػذ سياسػيات الموسػاد الصييوني يسعي إلثػارة الخػالؼ والشػقاؽ بػيف الثػوار مػف اجػؿ إنشػاء ارض خ
وأمريكا فػي إنجػاح مصػالحيـ باسػتعمار ليبيػا تحػت حجػج وىميػة مػف اجػؿ االسػتيالء عمػي الػنفط كمػا حصػؿ 

 بالعراؽ .
 

 الموساد والحزام األفريقي
الحزاـ اإلفريقي الذي يمتد اآلف مف السوداف وليبيا تـ سػيطرة الموسػاد الصػييوني عميػو فػي المنػاطؽ ونجاحػو 

 ف في تقسيـ السوداف حيث يعتبر جنوب السوداف مستعمرة صييونية.حتى اآل
وقػػد أفػػادت التقػػارير الػػواردة مػػف السػػاحة الميبيػػة تػػدلؿ وبشػػكؿ قػػاطع اسػػتخداـ بعػػض الثػػوار ألسػػمحو صػػييونية 
عمييػا شػػعار نجمػة داوود فػػي حػػربيـ ضػد النظػػاـ الميبػي بمػػا يػػوحي أف ىنػاؾ عالقػػات اسػتراتيجيو بػػيف بعػػض 

 والموساد الصييوني. ثوار ليبيا
ويضيؼ بعض الخبراء األمنييف باف فاتورة الحرب سيدفعيا الشعب الميبي مف مقدراتو النفطية وانجازاتو التػي 
أسسيا خالؿ عقود طواؿ  ناىيؾ عف األوضاع السيئة التي سيعاني منيػا الشػعب الميبػي كمػا ىػو فػي العػراؽ 

 ذلؾ بعد أف يدمر الثوار انجازات الشعب الميبي.واف االحتالؿ الصميبي الصييوني قادـ ال محاؿ و 
ولذلؾ المطموب مف الثوار أف ينظروا بعيف وطنية صحيحة وليس بعيف األطماع والمصالح الشخصػية وذلػؾ 
لممصمحة الوطنية الميبية واف يوقفػوا حمػاـ الػدـ الػذي ينػزؼ مػف أبنػاء ليبيػا واف تشػكؿ لجنػة إشػرافية مػف دوؿ 

ة األوضػػاع واف تنتيػػػي المعػػارؾ الطاحنػػة حيػػث أف السػػػيناريو القػػادـ ىػػو تقسػػيـ ليبيػػػا إسػػالمية وعربيػػة لمراقبػػ
 حسب ما ورد في المخططات الصييونية في حدود الدـ.

 20/7/2023، الم د االمني
 

 الفمسطينية "المصالحة"عبثية الحديث عن تقرير:  52
الفمسػػطينيوف عمػػى ضػػرورة ال تػػزاؿ حركتػػا فػػتح وحمػػاس تخفقػػاف فػػي تحقيػػؽ مصػػالحة يجمػػع : صػػباح كنعػػاف

، ويػػرى الكاتػػب والصػحافي الفمسػػطيني المقػػيـ فػػي ”إسػػرائيؿ“تحقيقيػا مػػف أجػػؿ توحيػد الجيػػود فػػي الصػػراع مػع 
الواليػػػات المتحػػػدة رمػػػزي بػػػارود أف سػػػبب ىػػػذا الفشػػػؿ ىػػػو تنػػػاقض جػػػوىري فػػػي البرنػػػامج السياسػػػي لكػػػؿ مػػػف 

فمسػػػطيف “محكومػػػة بالفشػػػؿ، وفػػػي موقػػػع ” وطنيػػػةلقػػػاءات المصػػػالحة ال“الحػػػركتيف المتنػػػازعتيف، وبالتػػػالي فػػػإف 
 الذي يديره، كتب يقوؿ:” كرونيكؿ

 يونيو/ حزيراف، لـ يكف ىناؾ ضجيج إعالمي يذكر. 4في غزة يـو ” فتح”و” حماس“عندما التقى ممثمو 
ء اشػارات بينيما، باستثنا” لقاءات الوحدة”وفي الواقع، لـ يكف أي مف الطرفيف يتوقع اىتمامًا إعالميًا كبيرًا ب

 في الطريؽ.” عقبات”، و”بناء جسور”، و”مصالحة وطنية“متفرقة إلى 
ومنذ ذلؾ الحيف، جاء مزيد مف األدلة عمى أف محادثات غزة كانت استعراضًا أجوؼ آخر لتحقيؽ وحدة بيف 
ع فصيميف سياسييف لػـ يكونػا متحػديف أصػاًل، ولػيس لػدييما الشػرط األدنػى الػالـز لبرنػامج سياسػي مشػترؾ، د

 .عنؾ لرؤية مشتركة
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وقػػد نشػػر الكثيػػر مػػف التحمػػيالت التػػي تػػربط االنقسػػاـ بػػيف فػػتح وحمػػاس بمحظػػة زمنيػػة محػػددة، وأرجػػع الػػبعض 
والتػػي حصػػمت  2006بدايػػة ىػػذا االنقسػػاـ إلػػى االنتخابػػات التشػػريعية التػػي جػػرت فػػي ينػػاير/ كػػانوف الثػػاني ،

طة الفمسػطينية محمػود عبػاس بحػؿ آخػر حكومػة حماس فييا عمى أكثرية األصوات، أو إلى قػرار رئػيس السػم
أو إلػػى القتػػاؿ الػػدموي الػػذي انػػدلع فػػي غػػزة بعػػد ذلػػؾ بشػػير وأدى إلػػى  2007يونيػػو/ حزيػػراف ، 24وحػػدة فػػي 

 إخراج فتح مف قطاع غزة.
غير أف أيًا مف ىذه المحطات الزمنيػة ال يمكػف أف يفسػر أسػاس االنشػقاؽ بصػورة مقبولػة، والفمسػطينيوف فػي 

و خػػاص يتػػذكروف روايػػة مختمفػػة، روايػػة تعػػود إلػػى سػػنتيف قبػػؿ المقػػاءات الفاشػػمة، والحػػرب األىميػػة، غػػزة بوجػػ
 وحتى اتفاؽ أوسمو ذاتو.

مػػف أجػػؿ التصػػدي لمػػا رآه مؤسسػػوىا  2987ومػػف الميػػـ مالحظػػة أف حركػػة حمػػاس كانػػت قػػد انشػػئت عػػاـ ،
مؤسسػوىا ىػو أف يقػدموا أنفسػيـ كبػديؿ  بالطبيعة العممانية لمنظمػة التحريػر الفمسػطينية، ومػف ضػمف مػا أراده

لسيطرة فتح بال منازع عمى الثقافة السياسية الفمسطينية، والبديؿ الذي عرضتو حماس حصؿ عمى زخـ ىائؿ 
نمػػا أيضػػًا فػػي أعقػػاب مبادلتيػػا ىػػذه  الحقػػًا، لػػيس فقػػط فػػي أعقػػاب فشػػؿ فػػتح فػػي نيػػؿ الحقػػوؽ الفمسػػطينية، وا 

وكثيػػر  -ترجمػػت إلػػى إثػػراء شخصػػي  -ة، مػػف مسػػاعدات دوليػػة الحقػػوؽ بػػال خجػػؿ بمكاسػػب سياسػػية وىميػػ
 غيرىا.

 -والمشكمة األساسية ىي أف نشوء حمػاس ذاتػو كػاف مؤسسػًا عمػى التناقضػات الثابتػة مػع فػتح وايػديولوجيتيا 
التي كاف ينظر إلييا عمى أنيػا عممانيػة . ونجاحػات حمػاس كانػت تترافػؽ دائمػًا تقريبػًا مػع قصػور لػدى فػتح، 

ت الحركػػة فػػي نفػػوس الفمسػػطينييف العػػادييف بمقاومتيػػا المسػػمحة فػػي وقػػت كانػػت قيػػادة فػػتح تتبػػرأ مػػف وقػػد أثػػر 
 الكفاح المسمح ذاتو الذي كاف في مرحمة سابقة حجر األساس في برنامجيا الرسمي.

بكممات أخػرى، كممػا كانػت أسػيـ فػتح تػنخفض، كانػت أسػيـ حمػاس ترتفػع، وكممػا كػاف قػادة فػتح يقبمػوف مػف 
 تحت ضغط أمريكي، كانت أسيـ حماس ترتفع بقدر كبير.” إسرائيؿ“مع ” حؿ وسط”يد أو شرط بدوف ق

سنة، كاف ىػذا الصػراع السياسػي يعبػر عػف نفسػو بطػرؽ عديػدة، وقػد كػاف متأصػاًل  25وعمى مدى أكثر مف 
يػات التاريخيػة في الثقافة ذاتيا التي يتبناىا أنصػار كػؿ مػف الفصػيميف: فػي المغػة التػي يتحػدثوف بيػا، والمرجع

التػػػي يسػػػتندوف إلييػػػا، واألغػػػاني التػػػي ينشػػػدونيا، والرمػػػوز التػػػي يتمسػػػكوف بيػػػا، وحتػػػى المسػػػاجد التػػػي يػػػؤدوف 
صمواتيـ فييا، ونمط الثياب التي يرتدونيا . والبد مف كتابة مجمد بأكممو لمجرد استعراض االنشقاؽ السياسي 

. وأف نتصور لمحظات عابرة أف مف الممكف تحقيؽ الذي عايشو المجتمع الفمسطيني عمى مدى سنيف عديدة 
المصالحة الفمسطينية مف خالؿ بعض االجتماعات المغمقة التي تعقد بيف عضػو المجنػة المركزيػة لفػتح نبيػؿ 

ليػو فكػرة عبثيػة ال يمكػف  -أو بػيف قيػادييف آخػريف  -شعث وعضو المكتب السياسػي لحمػاس عمػاد العممػي 
 أخذىا عمى محمؿ الجد.

و/ آيػػػار الماضػػػي، اتفػػػؽ كػػػال الفصػػػيميف عمػػػى جػػػدوؿ زمنػػػي ال يتعػػػدى ثالثػػػة أشػػػير، يشػػػكالف خاللػػػو فػػػي مػػػاي
حكومػػة وحػػدة وطنيػػة ويحضػػراف الجػػراء انتخابػػات، غيػػر أنيمػػا عمػػال الكثيػػر مػػف أجػػؿ إحبػػاط ىػػذه األىػػداؼ 

وؼ  مػف ذاتيا، إذ أطمؽ الطرفاف معًا العناف السػتخداـ لغػة االسػتقطاب، وشػطب أحػدىما اآلخػر مػف دوف خػ
عواقػػب، وتبػػادال اعتقػػاؿ أعضػػائيما عػػالوة عمػػى ذلػػؾ، اسػػتمر كػػؿ مػػف الفصػػيميف عمػػى خػػط سياسػػي منػػاقض 
لمكثيػػر مػػف الوعػػود التػػي أعمنػػت منػػذ توقيػػع اتفػػاؽ المصػػالحة قبػػؿ أكثػػر مػػف سػػنتيف، ومنػػاقض لكػػؿ المقػػاءات، 

 والبيانات، والمؤتمرات الصحافية التي عقدت وصدرت منذ ذلؾ الحيف.
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بػؿ كػاف عمرىػا قصػيرًا جػدًا إلػى درجػة أنػو  -ؾ الفتػرة أيضػًا، شػكؿ عبػاس حكومػة لػـ تعمػر طػويال وخػالؿ تمػ
 يرجح أف يغفؿ مؤرخو المستقبؿ ذكرىا في سردىـ لتاريخ السمطة الفمسطينية.

عمميػة “عالوة عمى ذلؾ، بػدأ قائػد حركػة فػتح رئػيس السػمطة الفمسػطينية التحػرؾ بمحػض اختيػاره لمػدخوؿ فػي 
ريػػة أخػػرى، وىػػذه المػػرة تحػػت رعايػػة وزيػػر الخارجيػػة األمريكػػي جػػوف كيػػري . ويمتنػػع الدبموماسػػي ظاى” سػػالـ

يونيػو/  28األمريكي عف اعطاء تفاصيؿ بشأف طبيعػة أحػدث جيػوده الدبموماسػية المكوكيػة، التػي بػدأت فػي 
/ شباط . ورحالتو حزيراف، ورحمتو الجديدة إلى المنطقة، ىي الخامسة منذ توليو منصبو في األوؿ مف فبراير

ىػػذه تقػػارف بالدبموماسػػية المكوكيػػة التػػي مارسػػيا ىنػػري كيسػػنجر فػػي السػػبعينات، والتػػاريخ يعممنػػا أنػػو ال يمكػػف 
طبعػًا توقػػع الكثيػػر مػػف كػػؿ ذلػػؾ، ومػػع ذلػػؾ، لػػيس ممػػا يػػدعو لمدىشػػة أف يكػػوف عبػػاس قػػد انخػػرط فػػي المعبػػة، 

 األمر الذي أثار مخاوؼ لدى حماس.
األخػوة فػي السػمطة الفمسػطينية “ة في غزة، ناشػد رئػيس وزراء حمػاس إسػماعيؿ ىنيػة وفي أعقاب صالة جمع

يضػع اسػتراتيجية فمسػطينية “، وألػح ىنيػة عمػى عبػاس أف ”وأبو مازف أال يقعوا مرة أخرى فػي فػخ المفاوضػات
نياء االنقساـ   ”.قبؿ أف يعود لمتفاوض مع إسرائيؿ“ترتكز عمى إعادة الوحدة وا 

تفعػػؿ شػػيئًا يػػذكر مػػف أجػػؿ تمطيػػؼ حػػدة الجػػدؿ، وال تعمػػؿ بجديػػة مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ تمػػؾ وطبعػػًا، حمػػاس ال 
المطموبة، فيذه المجموعة اإلسالمية تتحرؾ سياسػيًا باتجػاه خػاص بيػا، وبصػورة مسػتقمة كميػًا تقريبػًا ” الوحدة“

برنامجػػًا  عػػف بقيػػة الفصػػائؿ الفمسػػطينية، وىػػي تضػػع ديمومػػة بقائيػػا عمػػى رأس أجنػػدتيا، وحمػػاس تبمػػور أيضػػاً 
سياسيًا قائمًا عمى أولويات خصوصية في الجوىر: فيػي تسػتغؿ لمصػمحتيا عمميػة التغييػر السياسػي الجاريػة 
حاليػػػًا فػػػي الشػػػرؽ األوسػػػط، وتزدىػػػر بفضػػػؿ الػػػدعـ المػػػالي والسياسػػػي مػػػف أصػػػدقائيا فػػػي المنطقػػػة، وتشػػػكؿ 

ى اشػكاليات لػوال واقػع أنيػا تنحػو باتجػاه ومثؿ ىذه المقاربة ما كانػت لتنطػوي عمػ تحالفاتيا اإلقميمية الخاصة.
ربما يكوف نافعًا لحماس كحركة، ولكف ليس لممشروع الوطني الفمسطيني، الػذي يسػمو بأبعػاده فػوؽ الجغرافيػا 

 السياسية، أو األيديولوجيا، أو االنتماء الديني.
ب المصمحة الجمعية إف محادثات وحدة بيف فصيميف ليما سجالت مف إعطاء أولوية أكبر لمفئوية عمى حسا

لشػعب لػف تػنجح، حتػػى إذا بػدا فػي الظػػاىر أنيػا تحقػؽ نجاحػػًا، وحركػة فػتح كانػػت تاريخيػًا الفصػيؿ الميػػيمف، 
وقػػد طػػورت عمػػى مػػدى السػػنيف ثقافػػة ال يمكػػف أف تقبػػؿ سػػوى السػػيطرة عمػػى جميػػع الفصػػائؿ األخػػرى، ومػػف 

 طاب مسيطر بالمثؿ.جيتيا، انشئت حماس مف أجؿ التصدي لثقافة فتح، ولكف لتقديـ خ
وىذه المشكمة فمسطينية في الدرجة األولى، وال يمكف حميا إال مف خالؿ برامج وطنية تستميؿ األفػراد بكونيػا 
متحررة مف الفئوية، وتستميؿ مجموع الشعب بكونيا متحررة مف االستقطاب وغير محػدودة بمنطقػة جغرافيػة، 

لى اليوية الوطنية الفمسطينية ويوحد الفمسػطينييف فعميػًا ويجب البدء في وقت قريب في نقاش وطني يتوجو  إ
حػػوؿ أىػػداؼ مشػػتركة، وىػػذا مػػا كػػاف يجػػب أف يحصػػؿ منػػذ سػػنيف عديػػدة، بػػداًل مػػف اسػػتغالؿ حالػػة االنقسػػاـ 

 واتباع سياسات تخدـ مصالح خاصة.
 22/7/2023، الخميج، الشارقة
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حماس "شير عسؿ" لـ يدـ طػوياًل مػع الػرئيس المصػري المعػزوؿ محمػد مرسػي، لكنيػا سػرعاف  عاشت حركة
مػػا أقامػػت "بيػػت عػػزاء" عقػػب االنقػػالب عميػػو مػػف قبػػؿ جنػػراالت الجػػيش الحكػػاـ الجػػدد لمػػبالد، ألنيػػا أصػػيبت 

 بانتكاسة خطيرة عمى أكثر مف صعيد سياسي وأيديولوجي في ضربة واحدة.
ري ال يقػػّؿ أىمّيػػػة وخطػػػورة، وذلػػؾ عبػػػر احتمػػاؿ اسػػػتفراد "إسػػرائيؿ" مجػػػددًا بحمػػػاس لكػػف تػػػأّثر الجانػػب العسػػػك

، نظػػػػرًا 2022وتوجيػػػػو ضػػػػربة عسػػػػكرّية مؤلمػػػػة لػػػػـ تكمميػػػػا فػػػػي الحػػػػرب األخيػػػػرة فػػػػي تشػػػػريف الثػػػػاني/نوفمبر 
 العتبارات عّدة مف بينيا ضغوط مصر عمييا وخشية "تؿ أبيب" مف تضّرر عالقاتيا مع القاىرة إذا استمّرت

 في عممّيتيا العسكرّية ضّد غزة.
 
 اتيامات "إسرائيمي ة"• 

ينظر صػناع القػرار فػي غػّزة بكثيػر مػف الريبػة والحػذر لمػا كشػفتو "إسػرائيؿ" مػف اعتمادىػا السػتراتيجّية جديػدة 
لحمايػػة آلياتيػػا وجنودىػػا بػػالقرب مػػف حػػدود غػػّزة، فيػػي أخمػػت المواقػػع مػػف الجنػػود إلػػى حػػّد كبيػػر واسػػتبدلتيـ 

إلكترونّيػػة متطػػّورة، وأقامػػت تػػالاًل مػػف الرمػػاؿ ومنػػاطؽ ألغػػاـ أرضػػّية بػػالقرب مػػف المواقػػع العسػػكرّية،  بػػأجيزة
معتبريف ذلؾ مقّدمة لتحضير الميداف العسكري عمى الحدود مػع غػّزة لمواجيػة قادمػة، بػالتزامف مػع التطػّورات 

 المصرّية.
ـّ كمػػا أعمنػػػت مػػػؤخرًا عػػػف تطػػػوير معػػػّدات المراقبػػػة المسػػػتخدمة لر  صػػػد قطػػػاع غػػػّزة، تشػػػمؿ رادارات وأسػػػمحة يػػػت

متر، لمساندة قػوات المشػاة فػي  300التحّكـ بيا عف بعد باإلضافة إلى مناطيد تحّمؽ عمى ارتفاع يصؿ إلى 
 رصد كؿ شبر عمى الحدود مع غّزة وجمع معمومات استخبارّية ميدانّية مطموبة عمى مساحات واسعة.

سػػػػريبات اإلسػػػػرائيمّية "الئحػػػػة اتيػػػػاـ" ضػػػػّد حمػػػػاس تييػػػػ  الػػػػرأي العػػػػاـ وبالتػػػػالي يمكػػػػف اعتبػػػػار جميػػػػع ىػػػػذه الت
الفمسطيني و"اإلسرائيمي" إلمكانّية االنطالؽ بعممّية عسكرّية ضّدىا، خاصة وأف مثؿ ىذه التسريبات عسكرّية 

 بامتياز ويفترض أف تكوف سرّية بحسب ما جرت عميو العادة في الجيش "اإلسرائيمي".
مػاذا كشػػفت "إسػػرائيؿ" عػف ىػػذه اإلجػػراءات العسػكرّية الخطيػػرة فػػي ىػذا التوقيػػت بالػػذات وىنػا يجػػب التسػػاؤؿ: ل

بػػالتزامف الػػدقيؽ مػػع االنقػػالب فػػي مصػػرم خاصػػة أّف حمػػاس تُػػدير فػػي األشػػير الثمانيػػة األخيػػرة بعػػد الحػػرب 
 مباشرة، سياسة "منضبطة" وتفي بالتزاماتيا الواردة في اتفاؽ التيدئة مع "إسرائيؿ".

 
 ق مصريتضيي• 

ونظرًا لما يحدث مف تطّورات متالحقة في مصر، إضافة لقمؽ حمػاس ألنيػا ُتركػت "يتيمػة مػف دوف أب" بعػد 
إسقاط مرسي، فإف مف شأف ذلؾ أف يجعميا تقػـو بكػؿ شػيء كػي ال تعطػي "إسػرائيؿ" ذريعػة لتوجيػو ضػربات 

ى تػأّثر عالقاتيػا بالقػاىرة بعػد أف ضّدىا، ألنيا فػي ىػذه اآلونػة مطمئنػة إلػى أف "تػؿ أبيػب" لػف تكػوف قمقػة عمػ
 غادر مرسي القصر الرئاسي، وجاء محمو مف ال يرتبط بعالقات ودّية مع حماس.

ورغـ ذلؾ، ثّمػة قمػؽ ينتػاب األوسػاط العسػكرّية فػي قطػاع غػّزة، مػف جػّراء مواصػمة الجػيش المصػري عمميػات 
الب مباشػرة، نظػرًا لمػا يتسػّبب بػو ذلػؾ إغالؽ األنفاؽ التي تربط ما بيف قطاع غّزة ومصر منذ حصػوؿ االنقػ

 مف نتائج سمبّية عمى العمؿ المسّمح في غّزة.
فاألنفػػاؽ التػػي تصػػؿ مػػا بػػيف غػػّزة وسػػيناء، تسػػتخدـ لتيريػػب األسػػمحة ل،جنحػػة العسػػكرّية الفمسػػطينّية، وعبرىػػا 

، وبفضػميا تػدخؿ تصؿ األمواؿ مف بعض العواصـ إلػى غػّزة لمنشػطاء المسػّمحيف لتمويػؿ أنشػطتيـ وتػدريباتيـ
أعػداد مػػف المسػػّمحيف إلػى غػػّزة ثػػـ تغادرىػػا، بحسػب مػػا تشػػير الروايتػػاف المصػرّية و"اإلسػػرائيمّية"، وبالتػػالي فػػإف 
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إغالقيا وىدميا يمقي بظاللو السمبّية عمى ىذه القوى المسّمحة إف قررت مواجية ىجوـ "إسرائيمي" عمػى غػّزة، 
 الفوري لما قد تخسره مف معّدات وذخيرة وأسمحة.ألنيا في ىذه الحالة ستفتقر إلى اإلمداد 

إلػػى ذلػػؾ، فػػإف مػػا يقمػػؽ حمػػاس مػػف إمكانّيػػة اسػػتفراد "إسػػرائيؿ" بيػػا أف اتصػػاالت المسػػؤوليف المصػػرّييف مػػع 
حزيراف/يونيػػو الماضػػي ومػػا تػػاله مػػف تغييػػر سياسػػي فػػي مصػػر، بسػػبب  30الفصػػائؿ فػػي غػػّزة متوّقفػػة منػػذ 

مػػع خشػػية مػػف امتػػداد أمػػد القطيعػػة بػػيف غػػّزة ومصػػر، تعبيػػرًا عػػف حالػػة  االنشػػغاؿ بالوضػػع الػػداخمي ىنػػاؾ،
غضػػػب مصػػػري مػػػف تػػػداوؿ تقػػػارير إعالمّيػػػة تػػػّتيـ فمسػػػطينّييف بالمشػػػاركة فػػػي األحػػػداث الداخمّيػػػة السػػػّيما فػػػي 

 سيناء.
كما أف خشية حماس مف توقّػؼ االتصػاالت مػع مصػر تػرتبط بإمكانّيػة أف تفيميػا "إسػرائيؿ" بصػورة خاطئػة، 

عتقد أنو رفع لمغطاء المصري عف قطاع غّزة، وبالتالي تعريض القطػاع لحممػة عسػكرّية كبيػرة بعػد أف كػاف وت
 الموقؼ الرسمي المصري خالؿ حكـ مرسي ُيعتَبر أحد كوابح أي تحرؾ عسكري "إسرائيمي" ضّد غّزة.

رّية المتناميػػػة خػػػالؿ الشػػػيور لكنيػػػا فػػػي الوقػػػت ذاتػػػو تبػػػدو مطمئّنػػػة إلػػػى أمػػػَريف اثَنػػػيف: أّوليمػػػا، قػػػدراتيا العسػػػك
األخيرة التي أعقبت الحرب عمى غّزة وما قامت بو مف عمميات تطوير ممموسة، وثانييما قناعتيا بأف النظاـ 
المصػري الجديػد الػذي ال يحظػػى بأغمبّيػة شػعبّية مصػرّية، لػػيس بحاجػة لمزيػد مػف المشػػاكؿ التػي تزيػد األمػػور 

ة" جديػػدة، ورغػػـ ذلػػؾ، فػػإف أكثػػر مػػا يقمقيػػا أنيػػا ال تممػػؾ ضػػمانات تعقيػػدًا عميػػو، مػػف خػػالؿ حػػرب "إسػػرائيميّ 
 مصرّية بعدـ ذىاب "إسرائيؿ" نحو ىذه الحرب!

 22/7/2023، فمسطين أون الين
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بحػػػدة. وتراوحػػػت المواقػػػؼ عنػػػدما اتخػػػذ االتحػػػاد األوروبػػػي قػػػراره بشػػػأف المسػػػتوطنات واجيػػػت إسػػػرائيؿ القػػػرار 
الرسمية اإلسرائيمية بيف التنديد وبيف الدعوة لمعاقبة االتحاد األوروبػي. وبػيف ىػذا وذاؾ كػاف ىنػاؾ مػف اقتػرح 
عمػػى اإلسػػرائيمييف وضػػع األمػػور فػػي نصػػابيا والبحػػث عػػف سػػبؿ جديػػدة لمتعامػػؿ مػػع المسػػألة، فأوروبػػا ليسػػت 

ف وقفػػت أميركػػا إلػػى جانػػب إ سػػرائيؿ. وانػػدفع رئػػيس الحكومػػة اإلسػػرائيمية بنيػػاميف نتنيػػاىو ميكرونيزيػػا حتػػى وا 
 مف زعماء الدوؿ األوربية لثنييـ عف القرار أو عمى األقؿ لتأجيؿ سريانو.« أصدقائو»لمحادثة 

تفيػػد الصػػحؼ اإلسػػرائيمية بػػأف أغمػػب الزعمػػاء األوربيػػيف تفاجػػأوا عنػػدما أطمعيػػـ نتنيػػاىو عمػػى قػػرار المفوضػػية 
ىذه لـ تترجـ بقرارات يمبي « المفاجأة»ترجمة لقرار وزراء خارجية االتحاد األوروبي. ولكف  األوربية الذي ىو

بتأجيؿ سرياف القػرار. وىكػذا نشػر القػرار رسػميًا مػف جانػب « المتواضع»فييا القادة األوربيوف مطمب نتنياىو 
 .2024االتحاد األوروبي عمى أف يبدأ سريانو فعميًا ابتداء مف أوؿ يوـ في العاـ 

وال ريب فػي أف الفرحػة الفمسػطينية بػالقرار األوروبػي كانػت بمقػدار الغضػب اإلسػرائيمي. فأوروبػا، كمػا سػمؼ، 
ليسػػػت العبػػػًا ىامشػػػيًا فػػػي الحمبػػػة الدوليػػػة. وىػػػي الشػػػريؾ التجػػػاري األكبػػػر إلسػػػرائيؿ فضػػػاًل عػػػف أنيػػػا القػػػوة 

معػػب دور سياسػػي مسػػاٍو لقوتيػػا. وقػػد عنػػى االقتصػػادية الثانيػػة فػػي العػػالـ بعػػد الواليػػات المتحػػدة وىػػي تطمػػح ل
القػػػػرار األوروبػػػػي عمميػػػػًا أمػػػػريف: أوليمػػػػا رفػػػػض أوروبػػػػا لسياسػػػػة األمػػػػر الواقػػػػع التػػػػي تفرضػػػػيا إسػػػػرائيؿ عبػػػػر 
المسػػػتوطنات فػػػي األراضػػػي العربيػػػة المحتمػػػة، وثانييمػػػا أف ىػػػذه األراضػػػي بحػػػدودىا المعروفػػػة محتمػػػة ولػػػيس 

 متنازعًا عمييا.
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قرار األوروبي اتخذ أىمية أكبر أيضًا ألنو جاء في ىذا التوقيت بالذات لسببيف: األوؿ ومما ال ريب فيو أف ال
اعتقاد اليميف اإلسرائيمي بأف العالـ منشغؿ في مشاكمو اإلقميمية والداخمية واالقتصادية وال وقت لديو لممسػألة 

في لحظة حاسػمة. وقػد جػاء  الفمسطينية، والثاني أف مساعي وزير الخارجية األميركية جوف كيري كانت تمر
القرار األوروبي ليصفع قادة اليمػيف اإلسػرائيمي خصوصػًا فػي الميكػود والبيػت الييػودي ممػف آمنػوا أف المسػألة 

حسػػب قػػوؿ نفتػػالي بينػػت. وكػػاف كيػػري « شػػظية فػػي المػػؤخرة»الفمسػػطينية يمكػػف التعػػايش معيػػا كالتعػػايش مػػع 
تقديـ التسػييالت المطموبػة السػتئناؼ المفاوضػات قبػؿ أف عمى وشؾ إعالف يأسو مف إقناع حكومة نتنياىو ب

 القرار األوروبي الجميع.« يفاج »
والصحيح أف ىناؾ مف أشار إلى أف القرار األوروبي كاف بتنسيؽ مع اإلدارة األميركيػة التػي كثيػرًا مػا لّوحػت 

وسػاد فػي بعػض األوسػاط  إلسرائيؿ بأف انعداـ الميونة مف جانبيػا سيفسػح المجػاؿ لخطػوات أوروبيػة متشػددة.
فػػي معادلػػة التفػػاوض مػػع اإلسػػرائيمييف إليجػػاد حػػؿ لمصػػراع « الشػػرطي الشػػرير»اعتقػاد بػػأف األوربيػػيف يمثمػػوف 
 األميركي.« الشرطي الطّيب»العربي اإلسرائيمي إلى جانب 

كيػػري  ويعتقػػد كثيػػروف، بمػػف فػػييـ إسػػرائيميوف، أنػػو لػػوال القػػرار األوروبػػي لكػػاف مػػف الصػػعب جػػدًا عمػػى جػػوف
إعػػػالف اسػػػتئناؼ المفاوضػػػات فػػػي واشػػػنطف األسػػػبوع المقبػػػؿ. ففػػػي المواجيػػػة مػػػع القػػػرار األوروبػػػي ظيػػػر فػػػي 
إسػػػرائيؿ خطػػػاف: واحػػػد يتحػػػدث عػػػف معاقبػػػة األوروبيػػػيف واآلخػػػر يػػػرى أف المفاوضػػػات مػػػع الفمسػػػطينييف ىػػػي 

أف مسػػػػؤولة ممػػػػؼ السػػػػبيؿ األفضػػػػؿ لمواجيػػػػة القػػػػرار األوروبػػػػي الػػػػذي يميّػػػػد لقػػػػرارات أخػػػػرى. ولػػػػيس صػػػػدفة 
 المفاوضات مع الفمسطينييف، تسيبي ليفني، بيف أبرز مؤيدي الخيار الثاني.

ومػػف الميػػـ اإلشػػارة ىنػػا إلػػى أف المفاوضػػات، فػػي ذىػػف مؤيػػدييا اإلسػػرائيمييف، ال تعنػػي التوصػػؿ إلػػى حمػػوؿ 
يف واإلسػػرائيمييف بالضػػرورة. إنيػػا تعنػػي خمػػؽ أجػػواء أكثػػر ممػػا تعنػػي العثػػور إلػػى حمػػوؿ. وطالمػػا أف الفمسػػطيني

يجمسػػوف إلػػى بعضػػيـ حػػوؿ طاولػػة واحػػدة فممػػاذا يضػػطر اآلخػػروف التخػػاذ مواقػػؼم إف إسػػرائيؿ بػػذلؾ تتجنػػب 
ردود أفعػػاؿ سػػيئة عمػػى أفعاليػػا فػػي الضػػفة والقطػػاع. الحظػػوا الموقػػؼ العػػالمي مػػف االسػػتيطاف خػػالؿ سػػنوات 

مفاعيػػؿ االنتفاضػػػة الفمسػػطينية الثانيػػػة اتفاقيػػة أوسػػمو وحتػػػى وقػػت قريػػػب. بػػؿ إف إسػػػرائيؿ أفمحػػت فػػي تحييػػػد 
 بفضؿ التظاىر بالمفاوضات.

غير أف المفاوضات ىذه المرة تجري تحت أنظار العالـ بشكؿ موسع عمى األقؿ فػي المرحمػة القريبػة. فكيػؼ 
ستسػمؾ إسػرائيؿ تجػػاه البنػاء االسػػتيطاني خػالؿ المرحمػػة القريبػة ىػػذهم قػد يشػػّكؿ ىػذا عنػػواف المواجيػة الحاسػػـ 

حمػػػى « تيدئػػػة»بػػػًا عمػػػى األرض وفػػػي الحمبػػػة الدوليػػػة. فحكومػػػة اليمػػػيف، المسػػػتعدة لتقػػػديـ وعػػػود كالميػػػة بػػػػقري
االستيطاف تجد نفسيا شديدة الضعؼ أماـ المستوطنيف الذيف باتوا يمتمكوف قوة حاسمة في األحػزاب اليمينيػة 

ناؼ المفاوضات، خصوصًا في نفسيا وفي االئتالؼ الحاكـ. وبدييي أف المستوطنيف ليسوا راضيف عف استئ
وفي ضوء الضمانة األميركية بأف المفاوضات تجري عمػى « يقسـ أرض إسرائيؿ»ظؿ القرار األوروبي الذي 

الػػػػرد »مػػػػع تعػػػػديالت متوافػػػػؽ عمييػػػػا. وكػػػػؿ مػػػػف يعػػػػرؼ  2967أسػػػػاس حػػػػؿ الػػػػدولتيف ووفػػػػؽ خطػػػػوط العػػػػاـ 
يػػػػد مػػػػف الوقػػػػائع عمييػػػػا يعػػػػرؼ أف القػػػػائـ عمػػػػى فكػػػػرة احػػػػتالؿ المزيػػػػد مػػػػف األرض وفػػػػرض المز « الصػػػػييوني

 المستوطنيف لف يسيموا عمى حكومة نتنياىو حتى التظاىر بالرغبة في المفاوضات.
فػػي كػػؿ األحػػواؿ بػػدأت إسػػرائيؿ بحممػػة دبموماسػػية فػػي أوروبػػا وفػػي النخبػػة األميركيػػة ترمػػي إلػػى أف تنػػزع مػػف 

سػرائيؿ وربما أيضًا أي تعاطؼ مع فكػ 2967األذىاف أي قدسية لخطوط حزيراف  رة أف ىػذه أراٍض محتمػة. وا 
لمصػمحة فكػرة « أرض إسػرائيؿ»اليمينية تعتبر اليوـ أف أكبر تنازؿ يمكف تقديمو لمعالـ ىو التخمػي عػف فكػرة 
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وبدييي أف ىذا التنازؿ ال يقدـ وال يؤخر شيئًا في الصراع القائـ حقيقػة عمػى فكػرة «. األرض المتنازع عمييا»
 لحدود.أنو حوؿ الوجود وليس حوؿ ا

 22/7/2023، السفير، بيروت
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 ألوؼ بف
يواجػػػو رئػػػيس الحكومػػػة بنيػػػاميف نتنيػػػاىو فرصػػػة حياتػػػو. فقػػػد دعػػػا مػػػرة بعػػػد اخػػػرى الػػػى تجديػػػد التفػػػاوض مػػػع 
الفمسػػطينييف وىػػا ىػػي ذي دعوتػػو تحققػػت. ويسػػتطيع نتنيػػاىو اآلف أف ُيظيػػر قدراتػػو سياسػػيا ودبموماسػػيا، وأف 

ولػة وأف يػؤثر فػي صػورة الشػرؽ االوسػط الػذي سػيقـو فػوؽ أنقػاض الربيػع العربػي. فػاذا نجػح يصوغ حػدود الد
 فسيبرز بيف رؤساء الحكومات ال بسبب الِقَدـ والبقاء في المنصب فقط بؿ بفضؿ تراثو السياسي.

ضػغط  –يكره نتنياىو منذ عاد الى الحكـ المبادرة ويفضؿ اف ُيرى كأف القػرارات فرضػتيا عميػو قػوى خارجيػة 
اميركػػػي )خطبػػػة بػػػار ايػػػالف وتجميػػػد االسػػػتيطاف واالعتػػػذار لتركيػػػا( أو احتجػػػاج عػػػاـ )صػػػفقة شػػػميط ولجنػػػة 
تريختنبػػػػرغ(. إف مػػػػا نشػػػػره بػػػػاراؾ ربيػػػػد فػػػػي االسػػػػبوع الماضػػػػي عػػػػف التوجييػػػػات االوروبيػػػػة الجديػػػػدة المضػػػػادة 

رة السياسػػية. فقػػد وجػػد لممسػػتوطنات منحػػو القسػػط المطمػػوب مػػف الضػػغوط السػػتقرار الػػرأي عمػػى تجديػػد المسػػي
آخػػر االمػػر تيديػػدا مػػف الخػػارج ُيسػػوغ المخػػاطرة السياسػػية. ويسػػتطيع نتنيػػاىو اف يقػػوؿ اآلف انػػو لػػـ يكػػف لػػو 
مناص ألنو لو أصر عمى عػدـ مػنح الفمسػطينييف أي تفضػؿ لسػارت اسػرائيؿ فػي الطريػؽ الػى عزلػة وقطيعػة 

 اسوأ كثيرا.
ضػػة المتوقعػػة فػػي اليمػػيف لخطػػوات رئػػيس الػػوزراء السياسػػية. وكممػػا إف ىػػذه الػػدعوى الدفاعيػػة لػػف ُتمػػّيف المعار 

تقدـ التفاوض وصاحبتو خطوات عمى االرض سيزيد االنقساـ بيف نتنياىو وقاعدتو السياسية. وسيضطر الى 
االعتماد عمى يئير لبيد وشيمي يحيموفيتش وتسيبي ليفنػي، وعمػى ميػرتس واالحػزاب العربيػة ايضػا فػي سػاعة 

ابع السير قدما. وسيكوف ىدفو اف يعزؿ المستوطنيف ويعرضيـ عمػى أنيػـ زعػراف "شػارة الػثمف" الضيؽ كي يت
 الذيف يكرىيـ أكثر الجميور.

يوجد ألؼ سبب يدعو الى فشؿ نتنياىو مثؿ كؿ أسالفو الذيف فاوضوا الفمسطينييف. وىػاكـ قائمػة جزئيػة: اف 
لػزعيميف؛ والػرئيس الفمسػطيني محمػود عبػاس ضػعيؼ الفروؽ بيف مواقؼ الطػرفيف ىائمػة، وال توجػد ثقػة بػيف ا

جػػدا، ورئػػيس الواليػػات المتحػػدة بػػاراؾ اوبامػػا غيػػر ميػػتـ، وااليديولوجيػػة والمخػػاوؼ أقػػوى مػػف نتنيػػاىو. ومػػف 
التناقض المنطقي اف التقدير الرائج الذي يرى أنو لف ينتج عف ذلؾ شػيء يزيػد فػي احتمػاؿ اف يػتـ التفػاوض 

 تـ وليذا يستطيع المتفاوضوف الحديث في ىدوء دوف الضغط لتقديـ نتائج فورية.بجدية. فالجميور غير مي
وتوجد اسػباب ستسػيـ فػي النجػاح ايضػا، فالعػالـ العربػي منػتقض وضػعيؼ، وزعمػاء المحػور السػني المعتػدؿ 
يتوقوف الى انجاز سياسػي ُيطيػؿ حيػاة نظػـ حكميػـ. وحمػاس قمقػة مػف سػقوط راعييػا المصػري محمػد مرسػي 

ة بتثبيػػػت أركػػػاف حكميػػػا وبزيػػػادة قوتيػػػا العسػػػكرية، وسيصػػػعب عمييػػػا اف تعيػػػؽ المحادثػػػات كمػػػا فػػػي ومشػػػغول
الماضي. ويدرؾ نتنياىو انو بغيػر اجػراء ميػـ مػع الفمسػطينييف لػف يؤيػد "العػالـ" عمميػة اسػرائيمية عمػى ايػراف. 

ر االمور مع الطرفيف كمػا ووزير الخارجية االميركي جوف كيري شديد الحماسة لمنجاح وعنيد ويعمـ كيؼ ُيدب
بّيف بتجديد التفاوض. ونتنياىو في ذروة قوتو السياسية دوف أي منافس، وعنده ائتالؼ حكومي بديؿ وسيؤيد 

 أكثر الجميور السوية.
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إف القرار الحاسـ اذا في يده. يستطيع نتنياىو اف يدفع ضريبة كالـ لتجديد المحادثات وأف ييرب منيا حينما 
ذنب الفشؿ عمى عبػاس. ىػذه ىػي الطريقػة السػيمة التػي سػُتخمد صػورتو باعتبػاره رئػيس وزراء ينجح في إلقاء 

جمػػس وسػػيجمس عمػػى كرسػػيو ولػػـ يفعػػؿ شػػيئا. ويسػػتطيع اف يتغمػػب عمػػى تػػردده واف يخػػاطر بغػػرض تحقيػػؽ 
 مخطط بار ايالف وانشاء فمسطيف المستقمة الى جانب اسرائيؿ.

 22/7/2023، ىآرتس
 22/7/2023، اهلل الحياة ال ديدة، رام

 
 طريق كيري تقود إلى فشل شبو مؤك د 56

 باراؾ رابيد
سػػنة جػػرت محادثػػات كيػػذه، مػػع  22المحادثػػات بػػيف اإلسػػرائيمييف والفمسػػطينييف ليسػػت بشػػرى جديػػدة. فقبػػؿ 

الياكيـ روبنشتايف، الذي يشغؿ اليوـ منصب قاض في المحكمة العميا، في رئاسة الفريػؽ االسػرائيمي؛ وحيػدر 
 افي مف غزة في رئاسة الفريؽ الفمسطيني. وقد انتيت بفشؿ ذريع.عبدالش

روف بونداؾ، مف ميندسي اتفاؽ اوسمو، يذكر الفشؿ في واشنطف في مستيؿ كتابو "قناة سرية"، الذي صػدر 
مؤخرًا. ويروي أنو التقى في ذاؾ الوقت الراحؿ فيصؿ الحسيني، مػف قػادة "فػتح" فػي الضػفة. وروى الحسػيني 

 التالية:لو القصة 
"كاف ىناؾ فمسطيني فقير أراد أف يخيط لنفسو بدلة. القماش لـ يكِؼ، والخياط الرخيص الػذي وجػده لػـ يػتقف 
ـّ قصػير وآخػر طويػؿ، والرقبػة معوجػة، والظيػر مشػدود مػف جيػة ومرخػّي  صنعتو. وكانػت النتيجػة صػعبة: كػ

كتؼ، وفي المكػاف الطويػؿ ارِخػو، الػِو مف جية اخرى. ما المشكمة، قاؿ الخياط، حيث كاف الكـ قصيرا شد ال
الرقبة قميال، سر جانبيا وكؿ شيء سيكوف عمى ما يراـ. وعندما خرج الفقيػر الػى الشػارع قػاؿ النػاس: انظػروا 
الػػى ىػػذا المسػػكيف، مػػا فعمػػت بػػو الطبيعػػة، فيػػو أعػػوج، أشػػوه، وأعػػرج، ولكػػف الخيػػاط الػػذي عثػػر عميػػو ينبغػػي 

 في أف يحيؾ لو بدلة عمى مقاسو".الثناء عميو؛ فبطريقة عجيبة نجح 
جػػػوف كيػػػري ىػػػو الخيػػػاط الرائػػػع الجديػػػد. العػػػالـ كمػػػو أثنػػػى فػػػي نيايػػػة االسػػػبوع عمػػػى تمسػػػكو بالميمػػػة، وعمػػػى 

 تصميمو، وعمى قدرتو عمى االقناع. فقد نجح في ميمة ضائعة، متعذرة.
يمػاف، ونجػح فػي جمبيمػا الػى بتعابير دبموماسية يوجد ىنا بال ريب إنجػاز. فقػد واجػو كيػري زعيمػيف قميمػي اال

طاولة المباحثات. كؿ واحد منيما كسب شيئا في المدى القصير: نتنياىو حصؿ عمى اسػتراحة مػف الضػغط 
الػػدولي عمػػى حكومتػػو وتأجيػػؿ التوجػػو الفمسػػطيني الػػى مؤسسػػات االمػػـ المتحػػدة سػػنة عمػػى األقػػؿ. ابػػو مػػازف 

موضوع مشحوف جدًا، وحساس جدًا في الشػارع سجناء قدامى، بعضيـ "قتمة". ىذا  204حصؿ عمى تحرير 
الفمسػػطيني. كمػػا حصػػؿ أيضػػا عمػػى وعػػد بتجميػػد البنػػاء فػػي المسػػتوطنات، واعتػػراؼ اميركػػي متكػػرر بخطػػوط 

 كأساس لالتفاؽ، وليس أقؿ اىمية مواصمة المساعدات المالية التي تعيؿ حكمو. 67
يتصػػدى بػو كيػػري لمنػػزاع يػؤدي عمػػى نحػػو ولكػف المفاوضػػات ليسػت ىػػدفا: فيػػي مجػرد وسػػيمة. والسػػبيؿ الػذي 

 شبو مؤكد الى فشؿ آخر، والى االنييار الذي يأتي في أعقابو.
حتػى اليػـو تحققػػت ثالثػة اتفاقػػات سياسػية بػػيف اسػرائيؿ وجيرانيػػا: السػالـ مػػع مصػر؛ االعتػػراؼ المتبػادؿ بػػيف 

ى ىػػذه االتفاقػػات جػػاءت مػػف اسػػرائيؿ و"ـ.ت.ؼ" والسػػالـ مػػع االردف. االتصػػاالت التػػي أدت الػػى التوقيػػع عمػػ
خمؼ ظير االدارات االميركية. وكانت اميركا في وقت الحؽ بمثابة ممولة، ضامنة، وسيطة، ومضيفة. فػي 
كؿ مرة اقترحت فييا اميركا خطوة بمبادرة منيا فشمت. ىكذا في المحادثات بػيف اسػرائيؿ وسػورية. وىكػذا فػي 
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سػرائيؿ والفمسػطينييف. واشػنطف ىػي مكػاف ممتػاز لالحتفػاؿ فيػو محاوالتيا الدفع الى االماـ بالمفاوضات بيف ا
 باتفاؽ: وىي مقبرة لممفاوضات.

نقطػػة البػػدء ىػػذه المػػرة صػػعبة عمػػى نحػػو خػػاص. الفجػػوة بػػيف اىػػداؼ الطػػرفيف كبيػػرة، والشػػؾ المتبػػادؿ ىائػػؿ، 
يػر عميػػؽ فػػي ولشػدة األسػػؼ مبمػور. ال توجػػد فػي ىػػذه المحظػة ظػػروؼ تػػدفع أحػد الطػػرفيف او كمييمػا الػػى تغي

المواقؼ وتقػديـ تنػازالت أليمػة. الشػارع فػي الطػرفيف ال يتوقػع ىػذا. واحيانػا مجػرد االكتشػاؼ بأنػو فػي الطػرؼ 
اآلخر يعيش بشر، وليس وحوشا، يخمؽ حماسة، مرونة، تشؽ الطريؽ الى االتفاؽ. ولكف ال يوجد اي شػيء 

قػػات. فقػػد التقيػػا عشػػرات المػػرات، وربمػػا مثيػػر لالنفعػػاؿ فػػي المقػػاء بػػيف المحػػامي اسػػحؽ مولخػػو وصػػائب عري
مئػػػات المػػػرات. المقػػػاءات وديػػػة والنتػػػائج صػػػفرية. األوؿ نػػػاطؽ، والثػػػاني محػػػاـٍ خػػػاص. ال يوجػػػد ألي منيمػػػا 

 تفويض باتخاذ قرار.
تسػػيبي لفنػػي، التػػي تعػػد ىػػذه المفاوضػػات غايػػة وجودىػػا فػػي السياسػػة، طموحػػة اكثػػر منيمػػا، ولكػػف ىػػي ايضػػا 

 ف تكوف قراراتيا.تعرؼ بأف القرارات ل
االتفػػػاؽ لػػػف يكػػػوف اال عنػػػدما يكػػػوف ثمػػػف عػػػدـ الوصػػػوؿ الػػػى االتفػػػاؽ أعمػػػى مػػػف الػػػثمف الػػػذي ينطػػػوي عميػػػو 
قامػة دولػة فمسػطينية. طػوبى  التسويؼ. كيري يومف بأنو في غضوف تسعة اشير سيصؿ الى تسوية سممية وا 

 لممؤمنيف.
 22/7/2023، "يديعوت"
 22/7/2023، األيام، رام اهلل
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