
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

 عباس: مفاوضات السالم تنطمق بعد غد برعاية أميركية مباشرة

 مع "إسرائيل" بموقفيا الرافض لمعودة لمتسويةالفمسطينية تتمسك  لالفصائ
 مخابرات الصييونية نجحت بتصعيد التوترات الطائفية والمذىبية في مصراليدلين: 
 عن الطعام اإلضرابيومًا في  88و 99يكسران حاجزي  فمسطينيان أسيران
 ما ىي الصفقة وراء موافقة نتنياىو عمى استئناف المفاوضات؟تقرير: 

إلفااااااارا  عااااااان نتنياااااااىو: قااااااارار ا
الساجناء الفمساطينيين ماؤلم لكنااو 
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 تنياىو: قرار اإلفرا  عن السجناء الفمسطينيين مؤلم لكنو ضروري 8
رئػػيس الػػوزراس ائسػػرائيمي  ، يف)د   ا(، وعػػف وكةلػػ  تػػؿ يبيػػ مػػف ، 88/7/8983، القاادس، القاادس ذكػػرت

طيني مؤلـ لكنو ضروري سجيف فمس 200قةؿ مسةس السبت إف قرار إطالؽ سراح يكثر مف ، بنيةميف نتنيةىو
 لمدخوؿ في محةدثةت السالـ.

وفي خطة  مفتوح لالسرائيمييف، سعى نتنيةىو إلى تيدئ  المعةرض  قبػؿ ائفػراج عػف اىسػرر كشػرط مسػبؽ 
 مف جةن  السمط  الفمسطيني  لمدخوؿ في المحةدثةت.

سراح السجنةس الػذي تػردد عمػى  وتعتبر ىذه ىي المرة األولى التي يؤكد فيية نتنيةىو عمنة عمى اتفةؽ إطالؽ
 نطةؽ واسع في اآلون  األخيرة.

ووفقة لمخطة  المفتوح الصةدر عف مكتبو، سيقدـ نتنيةىو اليوـ األحد إلى مجمس الوزراس ائسػرائيمي اقتراحػة 
وجةس فػي الخطػة  "مػف وقػت آلخػر، يطمػ  مػف رؤسػةس الػوزراس اتخػةذ  رسمية ىستئنةؼ العممي  الدبمومةسي .

وقػػةؿ إنػػو سػػيطمؽ سػػراح األسػػرر  عنػػدمة يكػػوف األمػػر ميمػػة ليػػذا البمػػد". -تتعػػةرض مػػع الػػريي العػػةـ  قػػرارات
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ويضػةؼ "ىػذا قػرار صػع   الفمسطينييف "عمى مراحؿ" وبعد بػدس المفةوضػةت، و"وفقػة" لتقػدـ المحةدثػةت فقػط.
 ذلؾ بةلنسب  لي".لمغةي ، إنو قرار مؤلـ بةلنسب  لعةئالت الضحةية اىسرائيمييف واألم  بكةممية وك

نتنيػةىو كتػ  عمػى ، يف وكػةىت عػفالقػدس المحتمػ   مػف، 88/7/8983، الحيااة الجديادة، رام اهلل ويضةفت
فمسطينييف عمى مراحؿ فور انطالؽ المفةوضػةت ثػـ  209"وافقت عمى اىفراج عف  ،صفحتو عمى الفيسبوؾ

لذيف يمكف اىفراج عنيـ ولـ يؤكد استئنةؼ وفقة لتطورىة". ولـ يعط نتنيةىو اي تفةصيؿ حوؿ ىوي  اىسرر ا
وكت  ايضة "يبدو لي فػي الوقػت الػراىف اف مػف اىىميػ  بمكػةف اف تػدخؿ  المفةوضةت في واشنطف الثالثةس.

دول  اسرائيؿ" في المفةوضةت. واكد بةلعبري  "انو ميـ مف اجؿ زيةدة فرص انيةس النزاع مع الفمسطينييف الى 
 يز موقؼ اسرائيؿ في الواقع الدولي المعقد الذي يحيط بنة في آف واحد".الحد اىقصى ومف اجؿ تعز 

ثنػػةس جمسػػ  مجمػػس الػػوزراس اليػػـو اىحػػد، سػػيدلي نتنيػػةىو بػػةعالف رسػػمي حػػوؿ اسػػتئنةؼ محةدثػػةت السػػالـ يو 
وبحس  موقع  وتفويض لجن  وزاري  ىدارة عمميةت اىفراج عف اىسرر، بحس  موقع الحكوم  اىلكتروني.

نػػت" عمػػى اىنترنػػت، فػػةف نتنيػػةىو سػػيتريس ىػػذه المجنػػ  التػػي سػػتقرر بشػػيف اسػػمةس اىسػػرر الػػذيف سػػيتـ "واي 
 اىفراج عنيـ ومتى.

وقػػةؿ مسػػؤولوف اسػػرائيميوف تحػػدثوا شػػريط  عػػدـ الكشػػؼ عػػف ىػػويتيـ اف نتنيػػةىو وافػػؽ بةلفعػػؿ عمػػى اطػػالؽ 
سػةعدة فػي التغمػ  عمػى ىػواجس بػيف سراح اىسػرر لكنػو يريػد الحصػوؿ عمػى موافقػ  مػف مجمػس الػوزراس لمم

واضةؼ المسؤولوف اف خطتو تنص عمػى  اىسرائيمييف بشيف تحرير سجنةس ادينوا بةلتورط في ىجمةت قةتم .
اطالؽ سراحيـ عمى اربع مراحؿ عمى اىقؿ عمى مدر فترة مدتية تسع  اشير وعمى اف يجػري اىفػراج عػف 

 دم .المجموع  اىولى خالؿ اىسةبيع القميم  القة
وسعية لكس  تيييد الريي العةـ لخطتو يصدر نتنيةىو بيةنة مسةس امس يحث اىسرائيمييف عمى دعػـ مػة سػمةه 

يضػػة الػػى اف اىفػػراج عػػف األسػػرر سػػيكوف اختبػػةرا لمنوايػػة الفمسػػطيني ، قػػةئال اف يشػػةر ي"قػػرارا مؤلمػػة لمغةيػػ ". و 
ف امػةـ جةنػ  فمسػطيني يريػد مثممػة نريػد نحػف اسرائيؿ سيكوف بمقػدورىة فػي اىشػير المقبمػ  اف "تػرر ىػؿ نحػ

 نيةي  حقيقي  لمصراع بيننة".
، العبريػ « معةريؼ»صحيف  ، يف عبدالقةدر فةرس )غزة( عف مراسمية،  88/7/8983، عكاظ، جدة ويوردت

جػػوف كيػػري خطتػػو »قةلػػت يف القيػػةدة العسػػكري  واألمنيػػ  لسػػمطةت اىحػػتالؿ ائسػػرائيمي  عكفػػت فػػور إعػػالف 
ةؼ المفةوضػةت الفمسػطيني  ائسػرائيمي  عمػى إعػداد قةئمػ  طويمػ  بةلمطةلػ  والمتطمبػةت التػي سػتقدمية ىستئن

 إسرائيؿ لإلدارة األمريكي  كمقةبؿ وثمف لموافقتية عمى استئنةؼ المفةوضةت.
عف وجػود كراسػ  مطةلػ  سػميك  جػدا يعػدىة قسػـ التخطػيط التػةبع لمجػيش إبػةف حكومػ  « معةريؼ»وكشفت 
السةبق  ويتضػمف تفةصػيؿ اىحتيةجػةت األمنيػ  اىسػرائيمي  الخةصػ  والمتعمقػ  بةلضػف  الغربيػ  وغػور  نتنيةىو

األردف وكؿ مة تحتةجو ىػذه الكراسػ  حتػى تػتالسـ وتوقيػت إعػالف جػوف كيػري بعػض التعػديالت وائضػةفةت 
 والتجديدات فقط.
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الػرئيس الفمسػطيني محمػود ، يف كفػةح زبػوف عػف راـ اهللمػف  ، 88/7/8983، الشارق األوساط، لنادن رتذكػ
ائسػػرائيمي ، المتوقفػػ  منػػذ ثػػالث سػػنوات، ستسػػتينؼ  -قػػةؿ إف المفةوضػػةت الفمسػػطيني  ، عبػػةس )يبػػو مػػةزف(

نظيػره ائسػرائيمي، ثػـ  سػيمتقي وفػد فمسػطيني مػع»مجددا الثالثةس المقبؿ في العةصػم  األميركيػ  واشػنطف، إذ 
ويضػةؼ يبػو مػةزف فػي لقػةس مػع صػحةفييف  ، عمػى حػد وصػفو.«تبدي الطواقـ بةلعمؿ عمػى الممفػةت التفةوضػي 
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المفةوضةت ستكوف برعةي  مبةشرة مف الجةن  األميركي الػذي سػيراق  عمػؿ »وكتة  بمكتبو في راـ اهلل، يف 
 األميركي اختةر مةرتف ينديؾ ليقـو بيذا الدور.، مشيرا إلى يف الراعي «الوفود حتى في غرؼ التفةوض

والمسػتوطنةت واألسػرر.  2497ويكد عبةس ينو لـ يتنةزؿ عف يي مػف مطةلبػو بخصػوص مسػةئؿ حػدود عػةـ 
المفةوضػػةت ليسػت سػػبيمنة »وقػةؿ إف المفةوضػةت ىػػي يحػد الخيػػةرات التػي يممكيػػة ولػيس جميعيػػة، مضػيفة يف 

سكنة بثوابتنة الوطني  الفمسطيني  التي لـ نتنةزؿ عنية. لدينة دائمة مة نقولو الوحيد ولكنية يحد الخيةرات، مع تم
 «.كفمسطينييف، وىنةؾ خطوات يخرر ممكن  لكف لف نعمف عنية اآلف

كةنػػت ىنػػةؾ معةرضػػ  »وحػػوؿ إطػػالؽ المفةوضػػةت وسػػط وجػػود معةرضػػ  فمسػػطيني  واسػػع ، يجػػة  عبػػةس  
ح الػػػذي تحقػػػؽ تبػػػيف يف تمػػػؾ اىنتقػػػةدات والػػػرفض لػػػـ يكػػػف فػػػي لمتوجػػػو إلػػػى األمػػػـ المتحػػػدة، ولكػػػف بعػػػد النجػػػة

وردا عمػى سػػؤاؿ حػوؿ الموقػػؼ مػف المسػػتوطنةت بعػد إعػالف إسػػرائيؿ ينيػة لػػف تجمػد البنػػةس، قػةؿ يبػػو «. محمػو
نحف رفضنة حتى منةقش  قضػي  مسػتوطنةت كبػرر وصػغرر ألف ذلػؾ يعنػي اىعتػراؼ بيػة ونحػف ى »مةزف  

 «.رعينعترؼ بةىستيطةف غير الش
وطميف عبةس مستمعيو بشيف إطالؽ سراح األسرر، قةئال إف األخبةر ستحمؿ ألىةلي األسػرر بشػرر كبيػرة، 

 خالؿ يوميف، مف دوف يف يدخؿ في التفةصيؿ. 
وفػػي غضػػوف ذلػػؾ، يفػػةدت مصػػةدر فمسػػطيني  يف يبػػو مػػةزف سػػيزور القػػةىرة خػػالؿ اليػػوميف المقبمػػيف حسػػػ  

 تطورات األوضةع في مصر.
ااان ويضػػةفت يبحث فػػي زيةرتػػو سػػعبػػةس، ، يف نةديػػ  سػػعد الػػديف عػػفعمػػةف مػػف  ، 88/7/8983، الغااد، عمن

األولى لمصر، ممؼ المصةلح  الفمسطيني ، وآخر تطورات العممي  السممي ، وذكر مصدر مطمع، طمػ  عػدـ 
وضع قطػةع  المصري  ستتنةوؿ، ييضًة، –نشر اسمو لػ"الغد" مف فمسطيف المحتم ، إف "المبةحثةت الفمسطيني  

 غزة وقضي  األنفةؽ، واألوضةع المتوترة في سينةس".
عمػػى صػػعيد متصػػؿ، تمقػػى الػػرئيس عبػػةس، مسػػةس يمػػس، اتصػػةًى ىةتفيػػًة مػػف كيػػري، الػػذي يكػػد "دعػػـ الػػرئيس 
األميركي بةراؾ يوبةمة وائدارة األميركي  الكةمػؿ مػف يجػؿ سػرع  العػودة لممفةوضػةت"، بحسػ  مكتػ  الرئةسػ  

 الفمسطيني .
وقةؿ عضو المجنػ  التنفيذيػ  لمنظمػ  التحريػر واصػؿ يبػو يوسػؼ إف الوفػد الفمسػطيني المفػةوض سػيتوجو إلػى 
واشػػنطف بعػػد ترتيػػ  لقػػةس فييػػة يػػـو الثالثػػةس المقبػػؿ مػػع وفػػد إسػػرائيمي مػػف يجػػؿ إطػػالؽ المفةوضػػةت، عنػػد "رد 

إف "الػػذىة  الفمسػػطيني إلػػى  ويضػػةؼ، لػػػ"الغد" مػػف فمسػػطيف المحتمػػ ، اىحػػتالؿ عمػػى المطةلػػ  الفمسػػطيني ".
واشػػػػنطف متوقػػػػؼ عمػػػػى مػػػػة سيصػػػػدر عػػػػف اىجتمػػػػةع الػػػػوزاري ائسػػػػرائيمي اليػػػػـو مػػػػف مواقػػػػؼ حػػػػوؿ األسػػػػرر 

 ".2497واىستيطةف ومرجعي  حدود 
ويكد عدـ وجود "يي مقةيض  بيف ائفراج عف األسرر واىستيطةف"، وذلؾ في معرض تعقيبو عمى مة تنةقمتػو 

ئسػػػرائيمي  مػػػؤخرًا مػػػف اتفػػػةؽ فمسػػػطيني إسػػػرائيمي يقضػػػي بػػػ طالؽ سػػػراح األسػػػرر مقةبػػػؿ المواقػػػع ائلكترونيػػػ  ا
 إعالف اىحتالؿ عف بنةس يلؼ وحدة استيطةني  جديدة في الضف  الغربي  المحتم  خالؿ مسةر التفةوض.

 
 تحاك المؤامرات عمى مصر نضع أيدينا عمى قموبنا حينماىنية:  3

م  الفمسطيني  المقةل  في قطةع غػزة، إسػمةعيؿ ىنيػ ، إنػو "حينمػة تحػةؾ قةؿ رئيس الحكو   )األنةضوؿ(وكةل  
 المؤامرات عمى مصر والدوؿ العربي  نضع ييدينة عمى قموبنة".
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وخالؿ حفؿ نظمتو وزارة األوقةؼ في الحكومػ  المقةلػ  لتكػريـ العممػةس والػدعةة الفمسػطينييف مسػةس يػـو السػبت 
"حينمػػػة تكػػػوف متفرغػػػ  لقضػػػي  األمػػػ  نستبشػػػر كثيػػػرًا بػػػةلخير  فػػػي مدينػػػ  غػػػزة، مضػػػى ىنيػػػ  قػػػةئال إف مصػػػر

ودعػػة القيػػةدي فػػي حركػػ  المقةومػػ   والنصػػر"، مضػػيفة يف "قػػوة ووحػػدة مصػػر مػػف قػػوة األمػػ  وقوتنػػة ووحػػدتنة".
 ائسالمي  )حمةس( إلى "حقف دمةس المصرييف وتجنيبيـ الفتف والتوحد يمةـ المؤامرات".

 88/7/8983، السبيل، عمنان
 

 ويستيجن اتيام مرسي بالتخابر مع حماس بالقاىرة رابعة العدوية مجزرةيدين بحر  2
نػػدد الػػدكتور يحمػػد بحػػر، النةئػػ  األوؿ لػػرئيس المجمػػس التشػػريعي الفمسػػطيني، بػػةلمجزرة التػػي ارتكبتيػػة   غػػزة

نحػو  األجيزة األمني  المصري  بحؽ المعتصميف المسةلميف في ميداف رابعػ  العدويػ  والتػي يسػفرت عػف مقتػؿ
 مةئ  وخمسيف وجرح يكثر مف يربع  آىؼ.

واستيجف بحر، في تصريح مكتو  اتيةـ الرئيس المصري المعزوؿ الدكتور محمد مرسي بةلتخةبر مع حرك  
وحػػػذر مػػػف يف األوضػػػةع الداخميػػػ  فػػػي مصػػػر "تنجػػػرؼ إلػػػى درجػػػ  عةليػػػ  مػػػف  المقةومػػػ  ائسػػػالمي  "حمػػػةس".

  األىميػ  المػدمرة"، مشػدًدا عمػى يف دمػةس الشػع  المصػري "سػوؼ الخطورة وتػؤوؿ تػدريجيًة إلػى وصػف  لمحػر 
تظؿ لعن  تالحؽ كؿ المجترئيف عميية والمتآمريف عمى إراقتية بدـ بةرد ثمنػًة لمخططػةت انقالبيػ  حةقػدة برسػـ 

 إقميمي ودولي مفضوح".
 "، مؤكػػدًا يف ووصػػؼ بحػػر توجيػػو ىئحػػ  اتيػػةـ لمرسػػي بةلتخػػةبر مػػع حمػػةس بػػػ "المسػػخرة والسػػذاج  السيةسػػي

واعتبػر يف ىػذا اىتيػةـ  قطةع غزة ومقةوم  الشع  الفمسطيني ى يالحقوف بػتيـ التخػةبر إى داخػؿ اىحػتالؿ.
لمػػرئيس مرسػػي "مؤشػػر بػػةلة الخطػػورة حػػوؿ مالمػػح المرحمػػ  المقبمػػ  وطبيعػػ  المخطػػط األسػػود الػػذيف يػػتـ تنفيػػذ 

 حمقةتو ضد قطةع غزة ويىمو ومقةومتو البةسم ".
ف قطةع غػزة ومقةومتػو "تشػكالف ريس حربػ  الشػع  الفمسػطيني واألمػ  العربيػ  وائسػالمي  فػي مواجيػ  ويكد ي

 المشروع الصييوني وممةرسةتو العدواني  عمى األرض الفمسطيني  المحتم ".
 88/7/8983، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 اهللفي رام  لمسيسيفتح مسيرة مؤيدة حركة تنتقد تنظيم  في غزة حكومةال 5

دعػػػة النػػةطؽ بةسػػػـ الحكومػػػ  الفمسػػػطيني  المقةلػػػ ، التػػي تقودىػػػة حركػػػ  حمػػػةس، إييػػػة    يػػػو بػػػي يي -القػػدس 
الغصػػيف، اليػػـو السػػبت الشػػع  الفمسػػطيني الػػى التصػػدي لمػػة وصػػفية بػػػ"السيةس  السػػوداس" لحركػػ  فػػتح، عمػػى 

 خمفي  تنظيمية تظةىرة مؤيدة لمجيش المصري في راـ اهلل.
تصػػريح عمػػى موقعػػو عمػػى الفيسػػبوؾ "خػػروج مسػػيرات فتحةويػػ  فػػي الضػػف  تيييػػًدا لمقتػػؿ، وقػػةؿ الغصػػيف فػػي 

وتفويض مة تسمى بتمرد غزة )وزير الدفةع المصري عبد الفتةح( لمسيسي لمقضةس عمى حمةس، وتصػريحةت 
زتيػة نةطقي فتح تيييًدا لممجةزر، ومطةلبتيـ بةلقضةس عمى المقةوم ، إضػةف  إلػى مػة ثبػت مػف تػورط فػتح ويجي

اىمني  وسفةرتية في القػةىرة فػي األحػداث األمنيػ  فػي مصػر وفػي الحممػ  اىعالميػ  ضػد الشػع  الفمسػطيني 
لػػدليؿ قػػةطع عمػػى اىنحطػػةط الػػذي وصػػمت إليػػو سيةسػػ  ىػػذه الحركػػ  التػػي تػػيبى إى ائفسػػةد وتصػػر عمػػى دفػػع 

 الشع  الفمسطيني وقضيتو في مسةرات ظالمي  ى يحمد عقبةىة".
رات مػػف عنةصػر وينصػػةر "فػتح" شػػةركوا فػي مسػػيرة الميمػ  المةضػػي  بػراـ اهلل، دعمػػًة وتيييػدًا لمجػػيش وكػةف العشػ

 المصري في مواجي  "ائخواف المسمميف".
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وقػػةؿ الغصػػيف "يخشػػى مػػة يخشػػةه يف تقػػـو قيػػةدة فػػتح بتوقيػػع اتفػػةؽ جديػػد مػػع اىحػػتالؿ خػػالؿ األيػػةـ القةدمػػ  
 فيو مة تبقى مف فمسطيف وتتنةزؿ فيو عف ثوابتنة ومقدسةتنة". مستغم  األوضةع المحيط  الراىن  تبيع

 88/7/8983، الحياة، لندن
 

 "إسرائيل"االتحاد األوروبي بتجميد االتفاقيات مع  يطالبقراقع  6
طةلػػػ  وزيػػػر شػػػؤوف األسػػػرر والمحػػػرريف عيسػػػى قراقػػػع اىتحػػػةد األوروبػػػي بتجميػػػد   الحيػػػةة الجديػػػدة -راـ اهلل 

واىقتصػػةدي  مػػع إسػػرائيؿ بسػػب  اسػػتمرار انتيةكةتيػػة لحقػػوؽ األسػػرر بةلسػػجوف ومخةلفتيػػة  اىتفةقيػػةت التجةريػػ 
وقػػةؿ إف عمػػى اىتحػػةد األوروبػػي اتخػػةذ موقػػؼ ممةثػػؿ لمػػة اتخذتػػو بشػػيف  ألحكػػةـ القػػةنوف الػػدولي ائنسػػةني.

خراج كةف  المؤسسةت ائسرائيمي  الداعم  لممستوطنةت مف يي تمويؿ ودعـ يور  وبي، وتطبيؽ المستوطنةت وا 
ذلؾ عمى قضي  األسرر ى سيمة يف احػد اىشػتراطةت األسةسػي  ىتفةقيػةت التعػةوف األوروبيػ  ائسػرائيمي  ىػو 

 احتراـ حقوؽ ائنسةف الفمسطيني.
ويشةر قراقع إلى انتيةكةت عديدة بحؽ األسرر تخػةلؼ المواثيػؽ الدوليػ  كةسػتمرار اعتقػةؿ األطفػةؿ واىعتقػةؿ 

 النوا  وائىمةؿ الصحي والحرمةف مف الزيةرات والتعميـ وغيرىة.ائداري واعتقةؿ 
 88/7/8983، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 االتحاد األوروبي من العمل في مناطق الضفة "إسرائيل"بمنع تندد  التحريرمنظمة  7

وروبي مف العمػؿ نددت منظم  التحرير الفمسطيني   بمنع إسرائيؿ اىتحةد األ  القدس المحتم  وكةىت األنبةس
 في منةطؽ الضف  الغربي   عمى خمفي  معةقبتية بسب  توسعية اىستيطةني.

وقةلػػػت عضػػػػو المجنػػػ  التنفيذيػػػػ  لمنظمػػػػ  التحريػػػر الفمسػػػػطيني  ومفػػػوض دائػػػػرة  ائعػػػػالـ والثقةفػػػ  فييػػػػة حنػػػػةف 
السػػػيةدة ى تممػػػؾ » 2497عشػػػراوي، فػػػي بيػػػةف صػػػحفي، إف إسػػػرائيؿ التػػػي  تحتػػػؿ الضػػػف  الغربيػػػ  منػػػذ عػػػةـ 

 «. عميية
اسػػتخداـ إسػػرائيؿ غطرسػػ  القػػوة لمحةصػػرتنة ومنػػع المجتمػػع  الػػدولي مػػف دعػػـ حقػػوؽ »واعتبػػرت عشػػراوي يف 

معػػةف فػػي عػػزؿ شػػعبنة واىسػػتفراد بػػو  شػػعبنة، ىػػو خػػرؽ آخػػر لحػػؽ الفمسػػطينييف فػػي التواصػػؿ مػػع  العػػةلـ، وا 
 «. واستبةح  يرضو

نةقض جذرية مع متطمبةت السالـ  والقػةنوف الػدولي، وتثبػت يف تت»ويكدت عشراوي يف الممةرسةت ائسرائيمي  
ىػػذه الحكومػػ  ائسػػرائيمي  ليسػػت حكومػػ  سػػالـ بػػؿ  تعمػػؿ مػػع سػػبؽ ائصػػرار والترصػػد عمػػى تقػػويض فػػرص 

ودعػت المسػؤول  الفمسػػطيني ، اىتحػةد األوروبػي إلػػى مواصػم  عممػو وتنفيػػذ  «. السػالـ، وتػدمرىة بشػكؿ ممػػنيح
الفمسطيني ، مؤكدة يف السالـ واألمػف لػف يتحققػة دوف  عمميػ  سػالـ حقيقيػ  تسػتند إلػى  مشةريعو في األراضي

 قواعد القةنوف الدولي وتنصؼ الحقوؽ الفمسطيني .
 88/7/8983، الدستور، عمنان

 
 %899 : مشروع السالم واالزدىار في مدينة أريحا فمسطينيفي رام اهلل االقتصادوزارة  8

يسػػود فػػي األوسػػةط ائعالميػػ  الفمسػػطيني  واىسػػرائيمي  جػػدؿ   محمػػد عبػػد اهلل -القػػدس دوت كػػـو  -راـ اهلل 
بشػػيف وطنيػػ  مشػػروع السػػالـ واىزدىػػةر، الػػذي تنفػػذه الحكومػػ  اليةبةنيػػ  فػػي مدينػػ  يريحػػة، بةلتعػػةوف فمسػػطيني 

 اسرائيمي يردني.
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يؿ واألردف، نفػػػػت وزارة فبينمػػػػة اعتبػػػػر وسػػػػةئؿ إعػػػػالـ اسػػػػرائيمي  المشػػػػروع نتيجػػػػ  تعػػػػةوف بػػػػيف السػػػػمط  واسػػػػرائ
اىقتصةد وىيئ  المدف والمنةطؽ الصنةعي  اليوـ السبت في بيةف ليمة يف يكوف المشروع مشتركًة بيف اسرائيؿ 

 واألردف والسمط  الفمسطيني  واليةبةف.
وقةؿ البيةف الذي وصؿ القدس دوت كـو نسخ  عنو، إف مشروع مدين  يريحة الصنةعي  الزراعي  ىو مشروع 

يني بةلكةمػػؿ دوف شػػراكةت مػػع ييػػ  يطػػراؼ يخػػرر، ويف شػػرك  تطػػوير مدينػػ  يريحػػة الصػػنةعي  الزراعيػػ ، فمسػػط
%، تعمػػػؿ عمػػػى تطػػػوير وتشػػػغيؿ المشػػػروع، نةفيػػػًة وجػػػود يي التػػػزاـ مػػػع تجػػػةر او 200وىػػػي شػػػرك  فمسػػػطيني  

 مستثمريف او مسةىميف اسرائيمييف، او اي نوع مف الشراكةت. 
ه منػذ مطمػع العػةـ المةضػي، يوؿ تنفيػذ عممػي لممػر السػالـ واىزدىػةر، إى يف يبػو ويعد المشروع الجػةري بنػةؤ 

 رمضةف طةل  بمنح المنطق  مزيدًا مف التسييالت، يرفض الجةن  ائسرائيمي تقديمية.
 88/7/8983، القدس، القدس

 
يران لحل المسائل التي تسببت بسوء التفاىم بينيماو  بين حماساتصاالت  :يوسفأحمد  9  ا 

إف محػةوىت حقيقػ  لمػد الجسػػور « الشػرؽ األوسػػط»كفػةح زبػوف  قةلػت مصػةدر فمسػػطيني  مطمعػ  لػػ -ـ اهلل را
 بيف إيراف وحمةس مستمرة، وتكثفت، عمى الرغـ مف الخالؼ الكبير حوؿ الموقؼ مف سوري .

ويكػػػدت المصػػػةدر يف لقػػػةسات ميمػػػ  ُعقػػػدت نيةيػػػ  الشػػػير المةضػػػي فػػػي لبنػػػةف، بػػػيف مسػػػؤوليف مػػػف حمػػػةس 
 مسؤوليف مف حز  اهلل ومسؤوليف إيرانييف في محةول  لتسوي  الخالفةت.و 

عضوي المكت  السيةسي لحمػةس، موسػى يبػو مػرزوؽ ومحمػد نصػر، التقيػة بمسػؤوليف »وقةلت المصةدر إف 
 «.في حز  اهلل ومسؤوليف في السفةرة ائيراني  في لبنةف لمنةقش  العالقةت

لقػةس ميمػة عقػد خػالؿ ىػذا الشػير بػيف »ةلػ  الصػحةف  الفرنسػي  إف وقةؿ يحمد يوسػؼ القيػةدي فػي حمػةس لوك
قيػػػةدييف اثنػػػيف بػػػةرزيف فػػػي حمػػػةس والمسػػػؤوليف ائيػػػرانييف، وبمشػػػةرك  قػػػةدة مػػػف حػػػز  اهلل تػػػـ خالليػػػة بحػػػث 

يراف  «.العالقةت المشترك  اىستراتيجي  بيف الحرك  وا 
صػم  العالقػ  الطيبػ  والتنسػيؽ المشػترؾ، شددا عمى حرصيمة ورغبتيمة في موا»ويضةؼ يوسؼ يف الجةنبيف 

 «.وتـ التيكيد عمى يف حمةس شريؾ استراتيجي ئيراف، ويف العدو المشترؾ ىو اىحتالؿ ائسرائيمي
تػػـ التفػػةىـ يف كػػؿ طػػرؼ يػػتفيـ مواقػػؼ الطػػرؼ اآلخػػر فػػي القضػػةية الخالفيػػ ، خصوصػػة مػػة يتعمػػؽ »وقػػةؿ  

، وتةبع  «حرصو عمى التعةوف والتنسيؽ في كؿ القضةية بةلموقؼ مف األوضةع في سوري ، وكؿ طرؼ يبدر
تـ التفةىـ يف تتواصؿ ىذه المقةسات، ويتوقع قريبة عودة العالقةت، وربمة يقور ممة كةنػت عميػو فػي السػةبؽ، »

 «.واستقرار األوضةع في سوري  سيسةىـ في ذلؾ
ةرج ىمػة المػذاف عقػدا المقػةس وقةؿ يوسؼ إف عضػويف فػي المكتػ  السيةسػي لمحركػ  مػف قيػةدة حمػةس فػي الخػ

 مع المسؤوليف في إيراف وحز  اهلل، دوف مزيد مف التفةصيؿ.
القضػػي  الفمسػػطيني  قضػػي  مشػػترك ، وىػػي قضػػي  األمػػ  العربيػػ  وائسػػالمي ، ونحػػف حريصػػوف عمػػى »وقػػةؿ  

تػػيثرت  لػػـ تقطػػع يصػػال العالقػػةت مػػع إيػػراف، عمػػى الػػرغـ مػػف ينيػػة»، مشػػيرا إلػػى يف حمػػةس «ائجمػػةع بشػػينية
بسب  الموقػؼ مػف الوضػع فػي سػوري ، وموقػؼ حمػةس ينيػة مػع حػؽ الشػع  السػوري فػي التعبيػر عػف رييػو، 

 «.وىو موقؼ مبدئي ويخالقي
يراف   «.ى ترتبط بتطورات األحداث في مصر»ويكد يوسؼ يف عودة العالق  بيف حركتو وا 
 ستويةت، بمة فيية الدعـ المةلي.عمى كؿ الم« قريبة»وتوقع القيةدي في حمةس عودة الدعـ ائيراني 
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كمػػػة تحػػػدث يوسػػػؼ فػػػي تصػػػريحةت منفصػػػم  قػػػةئال إف القضػػػي  المشػػػترك  التػػػي تجمػػػع الطػػػرفيف ىػػػي القضػػػي  
إيراف وحمةس مصػةلح مشػترك ، الحركػ  حريصػ  عمػى يف ى تخسػر يحػدا، ألف قضػي  »الفمسطيني ، ويف بيف 

 «.عمى ىذه القضي فمسطيف ىي قضي  األم ، ونحف معنيوف يف يجتمع الجميع 
نحػػف لػػـ نخسػػر حمفػػةس، إنمػػة الظػػروؼ ائقميميػػ  يخػػذت مسػػةرات تظيػػر فييػػة األمػػور ذلػػؾ، بجةنػػ  »ويضػػةؼ  

انشغةؿ النةس عف القضي  الفمسطيني  وعف الوضع الداخمي الفمسطيني ليس إى.. لػـ نخسػر حمفػةس، بػةلعكس 
العالق  بعض الفتور، ونحف حريصػوف  نحف نحةفظ عمى كؿ يصدقةئنة، لكف ىنةؾ يمورا استدعت يف تصي 

كحرك  وحكوم  يف تبقػى عالقةتنػة مػع كػؿ دوؿ المنطقػ  عالقػةت يخويػ ، فييػة مسػتور مػف التعػةوف والتنسػيؽ 
والدعـ، ألف فمسطيف قضي  األم ، وليست قضي  الفمسطينييف لوحدىـ، ولذلؾ نحف حريصػوف عمػى يف نػرمـ 

 .«كؿ الخالفةت مف يجؿ مصمح  شعبنة وقضيتنة
ويكد يبو يوسػؼ يف العالقػ  لػف تتطػور تجػةه سػوري ، ولػف تعػود مػع الػرئيس السػوري بشػةر األسػد والنظػةـ فػي 

 «.إى إذا استقرت األوضةع في سوري  وانتصرت الثورة السوري ، يكوف حينية ىنةؾ حديث»سوري ، 
  ى يوجػػد فييػػة يي شػػؾ، ينػػة يعتقػػد يف ائيػػرانييف سػػيعودوف لتقػػديـ الػػدعـ لحركػػ  حمػػةس، وىػػذه قضػػي»وتػػةبع  

سػػتعود إيػػراف ألنيػػة حريصػػ  عمػػى يف تبقػػى العالقػػ  قويػػ  مػػع حركػػ  حمػػةس، عمػػى اعتبػػةر يف عػػدونة مشػػترؾ، 
ىنةؾ إسرائيؿ تتربص بنة كمػة تتػربص بػةئيرانييف، ولػذلؾ نحػف حريصػوف يف يبقػي التنسػيؽ والتعػةوف مسػتمرا 

 «.مع إيراف
 88/7/8983الشرق األوسط، لندن، 

 
 مع "إسرائيل" بموقفيا الرافض لمعودة لمتسويةالفمسطينية تتمسك  لالفصائ 89

بموقفيػة الػرافض  تمسػكت فصػةئؿ فمسػطيني  معةرضػ  لػنيف المفةوضػةت مػع إسػرائيؿ  ضيةس الكحموت -غزة 
لمعودة لمتسوي ، معتبريف ينية بغية  ائجمػةع الػوطني عمييػة لػف تقػدـ جديػدًا لمفمسػطينييف بػؿ سػتمنح إسػرائيؿ 

 تبييض وجيية.فرص  ل
واتفؽ قيةديوف مف التيةر الرافض لممفةوضةت تحدثت إلييـ الجزيرة نػت عمػى يف المفةوضػةت مػع إسػرائيؿ لػف 
تعيد الحقوؽ الفمسطيني ، ورغـ ذلؾ يكػدت حركػ  التحريػر الػوطني الفمسػطيني )فػتح( يف الشػع  ىػو صػةح  

 الكمم  األخيرة بةلحؿ النيةئي عند الوصوؿ إليو.
ييضػػػًة الفكػػػرة التػػػي طرحيػػػة الػػػرئيس الفمسػػػطيني محمػػػود عبػػػةس بعػػػرض مػػػة يػػػتـ التوصػػػؿ إليػػػو ورفػػػض ىػػػؤىس 

 بةلمفةوضةت عمى استفتةس شعبي، معتبريف يف الحقوؽ الفمسطيني  ى يمكف اىستفتةس عميية.
وقػػةؿ القيػػةدي بحركػػ  المقةومػػ  ائسػػالمي  )حمػػةس( إسػػمةعيؿ األشػػقر إف المفػػةوض الفمسػػطيني "عودنػػة عمػػى 

الذريع والنتػةئف الصػفري  لمفةوضػةتو مػع اىحػتالؿ ائسػرائيمي"، مشػيرًا إلػى مػة وصػفو بخضػوع السػمط   الفشؿ
 لضغوط يميركي  لمعودة لمتفةوض.

وبحس  تصريحةت األشقر لمجزيرة نت ف ف عبةس دائمة يذى  منفردًا وى يمقي بةًى لألطراؼ األخرر، متيمًة 
يقميػػ  مػػف الشػػع  الفمسػػطيني وتصػػر عمػػى الحػػديث وتقريػػر مصػػير كػػؿ السػػمط  الفمسػػطيني  بينيػػة ى تمثػػؿ إى 

 الشع .
يمة حرك  الجيةد ائسػالمي فيػي األخػرر رفضػت فكػرة اىسػتفتةس، حيػث قػةؿ النػةطؽ بةسػمية داود شػية  إف 
الحػػديث عػػف اىسػػتفتةس يفتقػػد ألي قيمػػ ، ألنػػو إذا كػػةف ىنػػةؾ احتػػراـ لرغبػػ  الشػػع  الفمسػػطيني فممػػةذا يتنكػػر 

 وضوف لإلجمةع الرافض لممفةوضةت.المفة
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وتسةسؿ شية  في بتصريحةت لمجزيرة نػت عػف مػة سيسػتفتى عميػو الشػع  الفمسػطيني فػي ظػؿ يف المطػروح 
% مػف مسػةح  88يقؿ بكثير مف سػقؼ الحػد األدنػى الػذي كػةف يطةلػ  بػو المفةوضػوف، يي مػة ىػو يقػؿ مػف 

 يرض فمسطيف.
الشػعبي  لتحريػر فمسػطيف جميػؿ مزىػر يف المفةوضػةت بةلرعةيػ   مف جةنبو يكد عضو المجن  المركزيػ  لمجبيػ 

األميركي  لف تقػدـ يي جديػد لمقضػي  الفمسػطيني ، معتبػرًا ينيػة ربػح صػةٍؼ لالحػتالؿ الػذي سيسػتغمية لمواصػم  
 مخططةتو.

وقػػةؿ مزىػػر لمجزيػػرة نػػت إف اىحػػتالؿ ائسػػرائيمي ى يػػزاؿ يصػػر عمػػى "ىسات" كثيػػرة بةلمفةوضػػةت، وفػػي ظػػؿ 
 ذا األمر فمف تقدـ المفةوضةت يي جديد ذي قيم  لمفمسطينييف، معتبرًا العودة لممفةوضةت انتحةرا سيةسية.ى

وردًا عمػػػى مػػػة سػػػبؽ قولػػػو عمػػػى لسػػػةف قيػػػةديي الفصػػػةئؿ، قػػػةؿ النػػػةطؽ بةسػػػـ حركػػػ  فػػػتح فػػػةيز يبػػػو عيطػػػ  إف 
ويكػػد يف  ر األسػيؿ.الفصػةئؿ اعتػةدت عمػى اىعتػراض عمػى كػؿ شػيس، خةصػ  عمػى المفةوضػةت ألنػو الخيػة

 حركتو تريد مفةوضةت عمى يسس توصؿ لقيةـ دول  فمسطيني  عمى حدود الرابع مف حزيراف.
وشدد عمى يف اىستفتةس ييتي لتيكيػد يف الشػع  الفمسػطيني لػو الحػؽ بقبػوؿ يو رفػض الحػؿ النيػةئي المرتقػ  

 تمسك  بةلثوابت حتى الوصوؿ لمدول .مف المفةوضةت، مطمئنًة الجميع بيف فتح والقيةدة الفمسطيني  ستبقى م
 87/7/8983الجزيرة نت، الدوحة، 
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تسػػػتخدـ المخيمػػػةت لضػػػر   آفيكػػػد ممثػػػؿ حركػػػ  حمػػػةس فػػػي لبنػػػةف عمػػػي بركػػػ  رفػػػض الفمسػػػطينييف   صػػػيدا
حمف البػػزري فػػي منزلػػو فػػي صػػيدا عمػػى ريس وفػػد مػػف "حمػػةس"، عبػػد الػػر  د.واثػػر لقةئػػو  اىسػػتقرار فػػي لبنػػةف.

واىسػػتقرار فػػي صػػيدا ومخيمةتيػػة  األمػػفيوضػػح بركػػ   "زيةرتنػػة اليػػـو ىػػي لنؤكػػد عمػػى ضػػرورة الحفػػةظ عمػػى 
ممػدودة لجميػع القػور  ييػدينةونعتقد ونػؤمف اف يمػف صػيدا ويمػف المخيمػةت ىػو يمػف واحػد ونحػف كفمسػطينييف 

تسػػتخدـ المخيمػػةت لضػػر   يفاجػػؿ المحةفظػػ  عمػػى السػػمـ األىمػػي فػػي لبنػػةف ونػػرفض  السيةسػػي  المبنةنيػػ  مػػف
امػف لبنػةف واسػتقراره قػوة لمقضػي  الفمسػطيني  وفػي نفػس الوقػت نػرفض  يفاىستقرار في ىذا البمد. نحف نعتقػد 

ت التػي دائمػة تبػث شػةئعة ائعػالـوالتحريض عمى الفمسطينييف في لبنةف مف بعػض وسػةئؿ  ائشةعةتبعض 
 .عف المخيمةت وخصوصة مخيـ عيف الحموة

وردا عمػػى سػػؤاؿ حػػوؿ تعميقػػو عمػػى قػػرار اىتحػػةد األوروبػػي بػػ دراج الجنػػةح العسػػكري لحػػز  اهلل عمػػى ىئحػػ  
 ..ائرىة ائرىة  قةؿ برك   "قبؿ عشر سنوات وضع اىتحةد األوروبي حركتي حمةس والجيةد عمى ىئح  

األميركػػػي، وكػػػةف األجػػػدر  لالبتػػػزازراعػػػي الجةنػػػ  الصػػػييوني ويخضػػػع واىتحػػػةد األوروبػػػي لألسػػػؼ الشػػػديد ي
يسػػتنكر جػػرائـ العػػدو الصػػييوني بحػػؽ الشػػع  الفمسػػطيني واف يسػػتنكر اىسػػتيطةف فػػي  يفبةىتحػػةد األوروبػػي 

والمسػيحي  فػي القػدس ، واف يرفػع الحصػةر  ائسػالمي الضف  الغربي  واف يسػتنكر اىسػتيالس عمػى المقدسػةت 
 ة".عف قطةع غز 

88/7/8983المستقبل، بيروت،   
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الفمسػػطيني  فػػي سػػوري  مػػف  طةلبػػت القػػور والفصػػةئؿ الفمسػػطيني  بتحييػػد المخيمػػةت نةديػػ  سػػعد الػػديف –عمػػةف 
عػػػةدة سػػػكةنية إلييػػػة وزيػػػةدة المسػػػةعدات  الصػػػراع القػػػةئـ مػػػف قبػػػؿ منظمػػػ  التحريػػػر وبقيػػػ  الوكػػػةىت  ائغةثػػػ وا 

 الدولي .
ويكػػدت حركػػ  "حمػػةس" ضػػرورة مواصػػم  العمػػؿ عمػػى تحييػػد المخيمػػةت الفمسػػطيني  فػػي سػػوري  مػػف الصػػراع 

 الدائر، وعدـ الزج بية في يتوف األزم .
  فييػػة، وسػػح  فيمػػة اعتبػػرت الجبيػػ  الديمقراطيػػ  لتحريػػر فمسػػطيف يف "ذلػػؾ يتطمػػ  إلغػػةس المظػػةىر المسػػمح

المسػػمحيف وفػػؾ الحصػػةر عنيػػة ووقػػؼ كػػؿ يشػػكةؿ القصػػؼ واىعمػػةؿ القتةليػػ  واسػػتعةدتية لسػػكةنية، وضػػمةف 
لى المخيمةت".  بقةئية منةطؽ يمف واستقرار، وحري   مرور المواد الغذائي  والطبي  والمركبةت مف وا 

ـز لمميجػػػريف مػػػف يبنػػػةس الالجئػػػيف ولفتػػػت إلػػػى يىميػػػ  "مواصػػػم  منظمػػػ  التحريػػػر تػػػوفير الػػػدعـ اىغػػػةثي الػػػال
يلػػؼ نػػةزح وميجػػر، بةلتنسػػيؽ مػػع المنظمػػةت والوكػػةىت  900الفمسػػطينييف فػػي سػػوري ، الػػذيف تجػػةوز عػػددىـ 

الدوليػػ ، وفػػي مقػػدمتية "اىونػػروا" لتعزيػػز دورىػػة ائغػػةثي فػػي دعػػـ النػػةزحيف والميجػػريف والعػػةطميف عػػف العمػػؿ 
 الغذائي  والنفسي  وغيرىة".منيـ، في الميةديف التعميمي  والصحي  و 

88/7/8983الغد، عمان،   
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استنكر القيػةدي البػةرز فػي حركػ  فػتح حسػةـ خضػر المسػيرات التػي تنظميػة حركتػو بةلضػف  المحتمػ    راـ اهلل
ؽ يوؿ عبػد الفتػةح السيسػي، معتبػرا ذلػؾ تػدخال فػي الشػئوف الداخميػ  لمػدوؿ تيييًدا لوزير الػدفةع المصػري الفريػ

 .العربي  وسينعكس سمبة عمى القضي  الفمسطيني 
السػػػػبت عمػػػػى يف ىػػػػذه المسػػػػيرات تعػػػػد انحيػػػػةًزا مضػػػػًرا بةلقضػػػػي  يػػػػـو وشػػػػدد خضػػػػر خػػػػالؿ تصػػػػريح صػػػػحفي 

و ، ويف ى تتػدخؿ فػي شػئوف الػدوؿ الفمسطيني .؛ مشيرا إلػى ينػو يجػ  عمػى حركػ  فػتح يف تحتػـر إرادة الشػع
 .وقراراتية الداخمي 

ويضػػةؼ يف المسػػيرة التػػي نظمتيػػة حركػػ  فػػتح بػػراـ اهلل ىػػي انحيػػةز سيضػػر بةلفمسػػطينييف وقضػػيتيـ الوطنيػػ ، 
 .مؤكًدا يف فتح مع يي نظةـ سيةسي يكوف عمى ريس الحكـ ويخدـ القضي  الفمسطيني 

يسػي فػي راـ اهلل طةلبػت بمنحػو الجنسػي  الفمسػطيني  وىػو مػة يثػةر يذكر يف حرك  فتح نظمت مسػيرة تيييػد لمس
  .استيجةف المواطنيف

وفي سيةؽ متصؿ، وضمف التنةقضةت الفةضح  في خطة  حرك  فتح تجةه األزم  المصري ، وصػؼ يحيػى 
وصػػؼ حركػػ  ائخػػواف المسػػمميف فػػي مصػػر بينيػػة حركػػ  إرىةبيػػ ، وقػػةؿ   -القيػػةدي فػػي حركػػ  فػػتح  -ربػػةح 
تخوض ىذه المعرك  الكبرر الحةسم  نيةب  عػف األمػ  العربيػ "، واصػفًة إيةىػة بينيػة المعركػ  التةريخيػ   "مصر
 .الفةصم 

وقةؿ في مقةل  لو بعنواف "مصر ضد ائرىة  ونحف ييضًة"، قةؿ  إف "مصػر تعيػدت ووعػدت ويقسػمت بينيػة 
 ".ضد ائرىة  الذي تمثمو جمةع  ائخواف المسمميف

87/7/8983ني لإلعالم، المركز الفمسطي  
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نظمت حرك  فتح مسيرة شةرؾ فيية العشرات مسةس الجمع  دعًمة وتيييًدا لوزير الػدفةع المصػري عبػد   راـ اهلل
قػال  عميػو، ورفًضػة ئغػالؽ الفتةح السيسي في مواجي  مؤيدي الػرئيس المصػري محمػد مرسػي ورافضػي اىن

 مكتبي قنةة العربي  ووكةل  معة في مدين  غزة.
وطةل  المشػةركوف فػي المسػيرة، التػي دعػت ليػة حركػ  الشػبيب  الطالبيػ  الػذراع الطالبػي لفػتح بمػنح السيسػي 

 الجنسي  الفمسطيني .
سػػمميف بحػػؽ الشػػع  وقػػةلوا إنيػػـ يقفػػوف "مػػع الشػػع  المصػػري فػػي تصػػحيح ثورتػػو ورفضػػة لعنػػؼ ائخػػواف الم

 المصري".
 واتيموا جمةع  ائخواف المسمميف بمصر بينية تحةوؿ "جر مصر إلى يتوف الحر  األىمي ".

 وييتي تنظيـ ىذه المسيرة بةلرغـ مف دعوات يطمقية قةدة في فتح سةبقة بعدـ التدخؿ في الشيف المصري.
87/7/8983المركز الفمسطيني لإلعالم،   
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قةؿ الرئيس السةبؽ لجيةز األمف الداخمي "الشةبةؾ" يوفةؿ ديسكيف، مسةس الجمعػ ، إف   ترجم  خةص  -غزة
إسػػرائيؿ اقتربػػت إلػػى نقطػػ  "الػػال عػػودة" ويف المفةوضػػةت لػػـ ولػػف تغيػػر يي شػػيس فػػي المنطقػػ  بعػػدمة "غرقػػت 

نػي لصػحيف  يػديعوت يحرونػوت العبريػ  عػف ديسػكيف قولػو فػي لقػةس ونقػؿ الموقػع اىلكترو  عميقة في الوحؿ".
مع القنةة العبري  العةشرة، "المفةوضةت يوقعت قةدتنة وكذلؾ الفمسطينييف في حرج كبير جدا، وى توجد ىنةؾ 

 طةق  وقدرة لمتحرؾ إلى األمةـ".
سػػرر، مضػػيفة "ىنػػةؾ بعػػض ويشػػةر ديسػػكيف إلػػى ينػػو التقػػى عػػةئالت قتمػػى إسػػرائيمييف عةرضػػوا ائفػػراج عػػف ي

األشيةس التي يمكف تقديمية تكوف مؤلمػ  جػدا وربمػة تحصػؿ لػدفع عجمػ  المحةدثػةت، لػذا دعونػة ننتظػر ونػرر 
مػػة سػػيحدث فػػي المسػػتقبؿ القريػػ ، ولألسػػؼ رغػػـ يننػػة منػػذ سػػنوات عديػػدة نقػػـو بيػػذا وى يعتقػػد يف ىػػذا الػػنيف 

 ".سيتغير، لكف الموقؼ يسةسة مجرد خيةؿ فمف يحدث شيس
ويعر  ديسكيف عف معةرضتو الشديدة لإلفراج عف يسرر فمسطينييف، قةئال "يجػ  إطػالؽ سػراح يسػرر دوف 

 إمالسات منظم  إرىةبي ، في المةضي اعترضت عمى ائفراج عف يسرر في صفق  شةليط".
 87/7/8983، القدس، القدس

 
 

 التصريحات اإلسرائيمية بشأن أسرى الداخل تضارب: تيديعوت أحرونو  86
قةلت "يديعوت يحرونوت" في موقعيػة عمػى الشػبك  إنػو مػع اقتػرا  موعػد جمسػ  الحكومػ ، األحػد، لممصػةدق  
عمى تجديد المفةوضةت مع السمط  الفمسطيني  وتشيكؿ لجن  وزاري  خةص  ئطالؽ سراح يسرر فمسػطينييف 

رح مرة يخرر لمنقةش مػف برئةس  رئيس الحكوم  بنيةميف نتةنيةىو، ف ف قضي  إطالؽ سراح يسرر الداخؿ تط
 قبؿ الجيةز السيةسي في إسرائيؿ.

ويشػػػةرت الصػػػحيف  إلػػػى يف ىنػػػةؾ مسػػػؤولييف إسػػػرائيمييف يؤكػػػدوف ينػػػو لػػػف يػػػتـ إطػػػالؽ سػػػراح يسػػػرر الػػػداخؿ 
 المحتجزيف في السجوف منذ مة قبؿ يوسمو.

فمسػػطينييف، ونقمػػت الصػػحيف ، فػػي المقةبػػؿ، عػػف مسػػؤوليف، وصػػفوا بػػينيـ مطمعػػوف عمػػى اىتصػػةىت مػػع ال
قػوليـ يػوـ يمػس، الجمعػ ، إف القضػي  يخػذت يكبػر مػف حجميػة، وينػو جػرر فػي السػةبؽ إطػالؽ سػراح يسػرر 
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مػػف الػػداخؿ الفمسػػطيني، ولػػذلؾ يجػػ  يى تتحػػوؿ ىػػذه القضػػي  إلػػى مركزيػػ ، ويف الػػوزراس يعرفػػوف عمػػى مػػةذا 
 سيصوتوف يوـ األحد. عمى حد قوليـ.

ف مسؤوليف فمسطينييف كةنوا قد صرحوا لػ"ىآرتس" و"يديعوت يحرونػوت"، تجدر ائشةرة في ىذا السيةؽ إلى ي
كمػة يشػةرت  قبؿ عدة ييةـ، بيف السمط  لف تشػةرؾ فػي المحةدثػةت مػة لػـ يػتـ إطػالؽ سػراح األسػرر القػدامى.

المصػػةدر ذاتيػػة إلػػى يف اىنشػػغةؿ بيسػػرر الػػداخؿ تحػػوؿ إلػػى قضػػي  مركزيػػ  مػػع ينػػو سػػبؽ ويف يطمػػؽ سػػراح 
 لداخؿ في السةبؽ.يسرر مف ا

كمة نقمت عف مصةدر في مكت  رئيس الحكوم  قولية إنو لـ يتـ بعد بمورة اقتراح بشكؿ نيةئي مػف قبػؿ مػف 
يتخذوف القرار فػي قضػي  األسػرر الفمسػطينييف المطمػو  إطػالؽ سػراحيـ، كمػة ينػو لػيس مػف الواضػح مػة إذا 

 المفةوضةت ويسمةسىـ. كةف سيشمؿ العدد الدقيؽ لألسرر الذيف سيطمؽ سراحيـ خالؿ
كمة قةلت المصةدر ذاتية إنو ليس مف الواضح مةذا ستكوف صالحيةت المجن  الوزاري  التي ستضـ نتةنيةىو، 

 ووزيرة القضةس تسيبي ليفني، ووزير األمف موشي يعةلوف، ووزير األمف الداخمي يتسحةؾ يىرونوفيتش.
بةلمصػةدق  عمػى يسػمةس األسػرر الػذيف سػػيطمؽ  ونقمػت عػف مصػدر وصػفتو بػةلمطمع قولػو إف المجنػ  سػتخوؿ

 سراحيـ خالؿ المفةوضةت، وىي التي ستقرر مف سيطمؽ سراحو، ومتى وفي يي مرحم  مف المفةوضةت.
يسرر، يسرر مة قبؿ يوسمو، وبضمنيـ  209تجدر ائشةرة إلى يف السمط  الفمسطيني  تطةل  ب طالؽ سراح 

 يسيرا مف الداخؿ الفمسطيني. 29
السيةؽ نقمت عف مسؤوؿ إسرائيمي قولو إف "إسرائيؿ ى تريد التدخؿ في المعب  الداخمي  فػي السػمط   وفي ىذا

سػػرائيؿ ى تريػػد  الفمسػطيني . فةلسػػمط  ليػػة مصػػمح  داخميػػ  ورغبػػ  فػػي إظيػةر قػػدرتية عمػػى تحقيػػؽ إنجػػةزات، وا 
 التدخؿ في الشؤوف الداخمي  لمسمط ". عمى حد تعبيره.

مصػػػةدر قوليػػػة إف إسػػػرائيؿ لػػػـ تتسػػػمـ قةئمػػػ  جديػػػد بيسػػػمةس األسػػػرر الػػػذيف تطةلػػػ   كمػػػة نقمػػػت الصػػػحيف  عػػػف
السػػمط  الفمسػػطيني  بػػ طالؽ سػػراحيـ. ويضػػةفت يف العػػدد النيػػةئي لػػـ يقػػرر بعػػد، رغػػـ يف إسػػرائيؿ تػػدرؾ يف 

 الحديث عف يسرر مة قبؿ يوسمو.
 87/7/8983، 28عرب 

 
 

 القدسبداوود ك في مزاعم اكتشاف قصر كشي إسرائيميعالم آثار  87
شكؾ عممةس آثةر في الكيةف الصييوني فػي مػزاعـ اكتشػةؼ موقػع قصػر الممػؾ داوود، ثػةني   القدس المحتم 

، فػػػي خربػػػ  "كيةفػػػة" غربػػػي مدينػػػ  القػػػدس -يو النبػػػي داوود يحػػػد ينبيػػػةس بنػػػي إسػػػرائيؿ-ممػػػوؾ بنػػػي إسػػػرائيؿ، 
بي  إف الموقع المكتشػؼ بةلفعػؿ يرجػع لمقػرف وقةؿ عةلـ اآلثةر "إسرائيؿ فنكمشتةيف" مف جةمع  تؿ ي المحتم .

الثػػةمف يو العةشػػر قبػػؿ المػػيالد ، لكػػف قػػد يكػػوف بنػػي مػػف الفمسػػطينييف والكنعػػةنييف، يو الشػػعو  األخػػرر فػػي 
وقػػةؿ إف الموقػػع يمكػػف يف ينتمػػي إلػػى ممةلػػؾ يخػرر فػػي المنطقػػ ، خةصػػ  ينػػو ى يوجػػد دليػػؿ مػػةدي  المنطقػ .

 قةطع عمى نسبتو لمممؾ داود.
ةف عممػػػةس آثػػػةر زعمػػػوا ينيػػػـ اكتشػػػفوا موقػػػع قصػػػر الممػػػؾ داود حيػػػث "وجػػػدوا مجمعػػػة محصػػػنة فػػػي خربػػػ  وكػػػ

 "كيةفة"غربي مدين  القدس المحتم ، مرجحيف ينو يعود لمممك  داود".
 87/7/8983، المركز الفمسطيني لإلعالم
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 ألصدرت أوامري باحتالل غزة "ليبرمان": لو كنت رئيسًا لمحكومة 88
« إسػرائيؿ بيتنػة»الخةرجيػ  واألمػف فػي الكنيسػت ائسػرائيمي، يفيغػدور ليبرمػةف، رئػيس حػز   دعة رئػيس لجنػ 

وحميػػؼ رئػػيس الػػوزراس ائسػػرائيمي بنيػػةميف نتنيػػةىو، ىحػػتالؿ قطػػةع غػػزة دوف إبطػػةس، قػػةئال إنػػو لػػو كػػةف فػػي 
 منص  رئيس الوزراس لكةف يصدر يوامره بةحتالؿ قطةع غزة.

وربػط بػيف «. اليدوس ىنةؾ مغشوش وتستغمو حرك  حمةس لبنػةس قواتيػة»ي  ويضةؼ ليبرمةف في حديث إذاع
سػػقوط حكػػـ ائخػػواف المسػػمميف فػػي مصػػر ونشػػةطة بػػيف سػػينةس وغػػزة، وقػػةؿ إنػػو ى يسػػةوره يدنػػى شػػؾ مػػف يف 

 العنةصر الجيةدي  في شبو جزيرة سينةس ستحةوؿ استغالؿ الموقؼ لممسةس ب سرائيؿ.
سيعةرض مة وصفو بةلتنةزؿ مف جةن  إسػرائيؿ فػي عمميػ  السػالـ بػيف « تنةإسرائيؿ بي»وشدد عمى يف حزبو 

 الفمسطينييف وائسرائيمييف.
 87/7/8983، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 استمرار التنسيق األمني والعسكري مع الجيش المصريتؤكد تل أبيب : اإلذاعة العبرية 89

لجػػيش المصػػري، ممػػثاًل بػػوزير الػػدفةع عبػػد الفتػػةح يكػػدت تػػؿ يبيػػ  اسػػتمرار التنسػػيؽ األمنػػي والعسػػكري مػػع ا
السيسي، الذي قةد اىنقال  العسكري عمى الرئيس المصري محمد مرسػي، ى سػيمة فيمػة يتعمػؽ بشػبو جزيػرة 

 سينةس واألنفةؽ بيف مصر وقطةع غزة.
الجػػيش  ونقمػت ائذاعػػ  العبريػػ  عػف مصػػدر عسػػكري إسػػرائيمي رفيػع المسػػتور قولػػو إف التنسػيؽ والتعػػةوف مػػع

المصري مستمر، مرجًحة يف يعمؿ الجيش المصري بحـز في شبو جزيرة سينةس "ئعةدة اليػدوس إلػى نصػةبو، 
 ى سيمة في ظؿ تحدي العنةصر الجيةدي  لو"، حس  قولية.

كمة يشةر المصػدر ذاتػو إلػى التنسػيؽ بػيف الجيشػيف المصػري وائسػرائيمي حػوؿ األنفػةؽ المنتشػرة عمػى طػوؿ 
ويوضػػح المصػػدر يف "إغػػالؽ األنفػػةؽ المؤديػػ  إلػػى قطػػةع غػػزة ُيعػػد ضػػرب   ي  مػػع قطػػةع غػػزة.الحػػدود المصػػر 

 مؤلم  لحرك  حمةس"، ى سيمة في ظؿ تشديد الحصةر عمى القطةع المتواصؿ منذ يكثر مف ست سنوات.
إف وفي السيةؽ ذاتو؛ نقمت وسةئؿ إعالـ مقّرب  مف السمط  الفمسػطيني  عػف مصػةدر عسػكري  مصػري  قوليػة 

تنسيًقة يجري بيف الجةنبيف المصري وائسرائيمي ئدخةؿ آليةت عسكري  وجنود وطػةئرات إلػى سػينةس لمحةربػ  
وذكػػرت فػػي الوقػػت ذاتػػو يف الجػػيش المصػػري ضػػبط سػػبع  صػػنةديؽ احتػػوت عمػػى قنةبػػؿ وذخيػػرة  "ائرىػػة ".

 حي  في فتح  نفؽ بحي البراىم  برفح، دوف يف تذكر المزيد حولية.
 86/7/8983رونوت، يديعوت أح

 78/7/8983، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 نجحت بتصعيد التوترات الطائفية والمذىبية في مصر الصييونيةالمخابرات يدلين:  89
يعمػػػف الجنػػػراؿ "عػػػةموس يػػػدليف" رئػػػيس جيػػػةز المخػػػةبرات العسػػػكري  الصػػػييوني السػػػةبؽ )جيػػػةز يمػػػةف( "بػػػيف 

ل  المصػري  وعةثػت فييػة فسػةدًا، ونجحػت فػي تصػعيد التػوترات المخةبرات الصييوني  نجحت في اختراؽ الدو 
الطةئفيػػػػػ  المذىبيػػػػػ  واىجتمةعيػػػػػ ، يعجػػػػػز يي نظػػػػػةـ يػػػػػيتي بعػػػػػد "مبػػػػػةرؾ" فػػػػػي معةلجػػػػػ  التػػػػػداعيةت المختمفػػػػػ  

وقةلت وسةئؿ ائعالـ الصييوني  إف عودة الجيش  واىنعكةسةت المؤلم  التي ستعةنيية مصر في المستقبؿ."
بػػر سػػةر لمكيػػةف، مشػػيرة إلػػى يف المسػػتفيد األوؿ مػػف عػػدـ اىسػػتقرار فػػي مصػػر ىػػي دولػػ  لممشػػيد السيةسػػي خ

 الكيةف.
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 86/7/8983ىآرتس، 
 88/7/8983، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 الجيش الصييوني يواصل حفر الخنادق حول قطاع غزة: موقع تيك ديبكا 88

عمى إستراتيجي  جديدة لحمةيػ  آليةتيػة اعتمدت قوات اىحتالؿ الصييوني  8028بعد حر  حجةرة السجيؿ/ 
قةمػ  تػالؿ مػف الرمػةؿ قػر  المواقػع العسػكري .  وجنودىة قر  حدود غزة، مف ضمنية حفر خنةدؽ عريض  وا 

لحفػػر خنػػةدؽ طويمػػ    D90واسػػتخدمت قػػوات اىحػػتالؿ داخػػؿ الخػػط الفةصػػؿ عػػدد مػػف الجرافػػةت مػػف نػػوع 
 ؽ مػة بػيف موقػع عسػكري وآخػر، ويقػوؿ خبيػر عسػكري يمتػةر، تمتػد ىػذه الخنػةد 5إلى  9وبعرض يكثر مف 

"ىذا اىجراس احترازي مف قبؿ قوات اىحتالؿ لحمةي  اآلليةت التي تتنقؿ مة بيف منطق  ويخرر بحيػث ى يػتـ 
 استيدافية مف قبؿ المقةوم  الفمسطيني  بيسمح  متطورة ظيرت خالؿ حر  حجةرة السجيؿ".

جي  جديػػدة لحمةيػػ  حػػدوده والمنػػةطؽ المحةذيػػ  وذلػػؾ عبػػر اخػػالس ويوضػػح يف جػػيش اىحػػتالؿ وضػػع اسػػتراتي
المواقع مف الجنود بشكؿ كبيػر واسػتبداليـ بػيجيزة إلكترونيػ  متطػورة، بةئضػةف  ئقةمػ  منػةطؽ يلغػةـ يرضػي  
قر  تمؾ المواقع خوفًة مف اقتحةمية مف قبؿ المقةوم  الفمسطيني ، وحفػر خنػةدؽ كممػرات لاليػةت بعيػدًا عػف 

 ر المقةوم . ينظة
 86/7/8983موقع تيك ديبكا األمني، 
 87/7/8983، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 من قمب مستوطنات كفار عتصيون "5كنعان "الجيش اإلسرائيمي يزيل قرية  88

، نشػطةس المقةومػ  الشػعبي  يمػسقمعت قػوات اىحػتالؿ ائسػرائيمي، وحػرس الحػدود، ظيػر   حسف عبد الجواد
" 5"لجن  الجنو "، وعددًا مف المتضةمنيف األجةن  مف جنسيةت مختمف ، وذلؾ خالؿ تشييدىـ لقري  "كنعةف 

 ، عمى ارض تعود ممكيتية الخةص  لعةئم  يبو عيػةش.90في قم  تجمع مستوطنةت عصيوف بمحةذاة شةرع 
، اف فعةليػػ  إقةمػػ  قريػػ  كنعػػةف، تيػػدؼ إلػػى إيصػػةؿ وقػػةؿ منسػػؽ المجنػػ  الوطنيػػ  فػػي بيػػت لحػػـ حسػػف بريجيػػ 

رسةل  لحكوم  اىحتالؿ، تؤكد بيف المستوطنةت إلى زواؿ، واف المرحم  القةدم  ستكوف الكمم  فييػة لممقةومػ  
 الشعبي  وليس لممفةوضةت.

يمي  وقػػةؿ النةشػػط ضػػد اىسػػتيطةف محمػػود عػػالس الػػديف، اف جنػػود اىحػػتالؿ وحػػرس الحػػدود والشػػرط  ائسػػرائ
المػػدججيف بةألسػػمح  اعتػػدوا عمػػى عشػػرات مػػف نشػػطةس المقةومػػ  الشػػعبي ، والمتضػػةمنيف الػػذيف نصػػبوا خيمػػ  

 مقةبؿ مستوطن  افرات وسط تجمع مستوطنةت عصيوف، الى الجنو  مف بيت لحـ.
88/7/8983األيام، رام اهلل،   

 
 عن الطعام يومًا في اإلضراب 88و 99يكسران حاجزي  فمسطينيان أسيران 83

فػػي إضػػرابو عػػف  40 ػدخػػؿ األسػػير الفمسػػطيني ييمػػف عيسػػى حمػػداف مػػف بيػػت لحػػـ، يمػػس، يومػػو الػػ  )وفػػة(
احتجةجة عمى اعتقةليمة إدارية، فػي ظػؿ تخػوؼ حقيقػي  22،ػالطعةـ، فيمة دخؿ األسير عمةد البطراف يومو ال

ومذلػ ، وفػؽ مػة في ظروؼ صػعب  ” يسةؼ ىروفيو“عمى حيةتيمة، خصوصًة ينيمة محتجزاف داخؿ مستشفى 
 يفةد نةدي األسير.
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 ـآخػػذ بةلتػػدىور فػػي ظػػؿ الظػػروؼ التػػي تػػرافقيوقػػةؿ محػػةمي النػػةدي اف الوضػػع الصػػحي لألسػػيريف متػػردي و 
 ىـ.خالؿ احتجةز 

88/7/8983الخميج، الشارقة،   
 

 عمى بطاقات ىوية المقدسيين "مقيم"ضع عبارة ت ةداخمية اإلسرائيميال ":الييئة اإلسالمية" 82
كشفػػػت الييئػ  ائسػالمي  العميػػة، ومجمػس األوقػػةؼ والشػؤوف ائسػالمي  فػػي القػدس يمػػس   لوكػةىتا -القػدس 

إف وزارة داخمي  اىحتالؿ بديت ب صدار بطةقةت ىوي  شخصي  جديػدة ألىػؿ مدينػ  القػدس، كتػ  عمييػة لفػظ 
ليسػوا مجػرد »س ، مؤكػدة يف يىػؿ القػد«محػددة بمػدة معينػ »، مشيرة إلػى يف صػالحي  ىػذه البطةقػةت «مقيـ»

 «.مقيميف
يصبح مجرد زائػر ليػذه المدينػ  »وذكرت الييئ  في بيةف مشترؾ يف ىذا يعني يف المواطف العربي في القدس 

ويف إقةمتػػػػو فييػػػػة محػػػػددة، ويف ممتمكةتػػػػو وبيوتػػػػو ويراضػػػػيو معرضػػػػ  لتصػػػػبح يمػػػػالؾ غػػػػةئبيف، ويف المسػػػػةجد 
يويةت المقدسي  مف اآلىؼ الذيف يعيشوف خمؼ والمقدسةت ستصبح في مي  الريح، بةئضةف  إلى سح  ال

 «.الجدار العنصري العةزؿ
ىـ مواطنػوف متجذروف في ىذه المدين  المبةركػػ  والمقدسػ ، ويف المواطنػ  لػدييـ »ويكد البػيةف يف يىؿ القػدس 

مرابطػوف ىـ ييضػًة »، مشددًا يف المواطنيف الفمسطينييف في مدين  القدس «ليست بقرار مف سمطةت اىحتالؿ
 «.اسػتنةدًا إلى عدة يحةديث نبوي  شريف 

88/7/8983البيان، دبي،   
 

 عتقل ناشطينيبرافر عمى مدخل كفر كنا و مخطط قمع تظاىرة ضد ي االحتالل 85
الشةبيف مجد دىةمش  وابراىيـ مرواف امةرة مف كفركنػة خػالؿ تظػةىرة،  ائسرائيمي اعتقمت الشرط    92 عر 

شرات مف اىةلي كفركنة عمى مفرؽ بيت ريموف ضد مخطط "برافر" العنصري والذي يوـ السبت، بمشةرك  الع
الؼ دونـ مف المجرت واطنيف العر  فػي القػرر غيػر المعتػرؼ بيػة وتجمػيعيـ  200مف  يكثرييدد بمصةدرة 

وتػػيتي ىػػذه التظػػةىرة بمبػػةدرة  فػػي كنتونػػةت بيػػدؼ تػػرحيميـ مػػف اراضػػييـ التػػي يممكونيػػة منػػذ مئػػةت السػػنوات.
 بةبي  ضمف سمسم  التظةىرات التي تشيدىة البالد مع تصةعد الحرك  اىحتجةجي  ضد المخطط.ش

وقمعػػت الشػػرط  المظػػةىرة بةلغػػةز المسػػيؿ لمػػدموع فػػي محةولػػ  لتفريػػؽ المحتشػػديف فػػي المكػػةف واعتػػدوا عمػػى 
 المتظةىريف السممييف.

88/7/8983، 28عرب   
 

 بيدم مساكن وآبار مياه خطاراتوا   الخميلب فمسطينيين أربعة يعتقل االحتالل 86
مػػواطنيف مػػف محةفظػػ  الخميػػؿ مػػف بيػػنيـ ثالثػػ  مػػزارعيف  اربعػػ  يمػػساعتقمػػت قػػوات اىحػػتالؿ   وفػػة – الخميػػؿ

 بيدـ مسةكف وبئر ميةه في يطة. إخطةراتفي جنو  الخميؿ وسممت  يرضيـتصدوا لمستوطنيف اقتحموا 
 تصدييـ لمستوطنيف اقتحموا يرضيـ جنو  الخميؿ. ، ثالث  مزارعيف خالؿيمسواعتقمت قوات اىحتالؿ، 

، إخطةرات لعدد مف المواطنيف تقضي بيدـ مسػةكنيـ وبئػر ميػةه، يمسوسممت سمطةت اىحتالؿ ائسرائيمي، 
 في خرب  المفقرة شرؽ يطة بمحةفظ  الخميؿ.

 88/7/8983الحياة الجديدة، رام اهلل، 
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 التصاريح بطريقو ميينةبالخميل يوزع الفمسطيني"  : "االرتباطفيديو 87

نشر شّبةف فمسطينيوف مف مدين  الخميؿ مقطع فيديو يظير آليػ  تعةمػؿ مػوظّفي اىرتبػةط الفمسػطيني   الخميؿ
 مع المراجعيف لمحصوؿ عمى تصةريح زيةرة لمقدس.

وبػػػّيف الفيػػػديو الػػػذي نشػػػر عمػػػى صػػػفحةت "الفػػػيس بػػػوؾ" المػػػوظفيف وىػػػـ يمقػػػوف التصػػػةريح وبطةقػػػةت اليّويػػػ  
اطنيف مف نوافذ المكت  عمى الطةبؽ العموي، فيمة ينتظر المواطنػوف فػي طػوابير بجةنػ  المكتػ  يتمقفػوف لممو 

 بطةقةتيـ وتصةريحيـ.
ويثةر المقطع ردود فعؿ غةضب  لدر المواطنيف الفمسطينييف الذي عّبروا عػف اسػتفزازىـ مػف ىػذا السػموؾ مػف 

 نيف.جةن  دائرة حكومي  تتعةمؿ بيذه الطريق  مع المواط
 رابط الفيدو 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9FkTRnBvQJY 
88/7/8983المركز الفمسطيني لإلعالم،   

 
 

 تأييد لمشعب المصري رام اهلل: شخصيات فمسطينية تسمم السفير المصري بيان 88
زار وفػػػػد مػػػػف المثقفػػػػيف الفمسػػػػطينييف ورجػػػػةؿ ديػػػػف وقػػػػور سيةسػػػػي  ومجموعػػػػ  مػػػػف الحػػػػراؾ الشػػػػبةبي   راـ اهلل

عالميوف يوـ السبت، مقر السفةرة المصػري  فػي مدينػ  راـ اهلل، حيػث كػةف فػي اسػتقبةليـ السػفير  الفمسطيني وا 
 المصري المعتمد لدر دول  فمسطيف يةسر عثمةف.

رئيس مجمس القضةس األعمى سةبقة، القةضي عيسى ابو شرار، الذي تريس الوفد، بتسميـ السفير عثمػةف وقةـ 
بيةف المثقفيف الفمسطينييف بةسـ يميف عةـ المؤتمر الوطني الشعبي لمقدس عثمةف يبو غربي ، حيث شمؿ ىذا 

 توقيع. 550البيةف عمى يكثر مف 
شػع  المصػري العريػؽ، وعبػر موقعػوه عػف التضػةمف الكةمػؿ معػو وثمف البيةف موقؼ الغةلبيػ  السػةحق  مػف ال

 ومع ثورتو التي يثبتت يف روح مصر ى تموت.
نحػف كفمسػطينييف ى نتػدخؿ بػ رادة الشػع  المصػري إنمػة نتمنػى لمصػر يف تتغمػ  "وقةؿ يبو شرار في كممتػو 

لطريػؽ التػي رسػمية الجػيش ، و يكػد عمػى ضػرورة تنفيػذ خةرطػ  ا"عمى مشةكمية و تتجػةوز ىػذه المحنػ  بسػالـ
 ."المصري بةلتوافؽ مع األزىر الشريؼ و الكنةئس المصري  بيسرع وقت ممكف

87/8/8983وكالة سما اإلخبارية،   
 

عالميون يناشدون األمم المتحدة 89  ةسوريبقصف المخيمات الفمسطينية  منع مثقفون وا 
شػطيف المػدنييف، نػداس، يطمقػوا عميػو اسػـ شخصػي  مػف المثقفػيف وائعالميػيف والنة 250وقع نحو   "المستقبؿ"

"نداس مف يجؿ مخيـ اليرموؾ والمخيمةت الفمسطيني  في سورية"، نةشدوا فيػو األمػـ المتحػدة تحمػؿ مسػؤوليةتية 
، وخصوصػًة مخػيـ اليرمػوؾ المحةصػر والػذي يعمػد تنظػيـ يحمػد جبريػؿ  إزاس المخيمةت الفمسػطيني  فػي سػوري
وجػػةس فػػي  خ يرض ػ يرض، ويوقعػػوف فيػػو دمػػةرًا وضػػحةية مػػف المػػدنييف.وقػػوات النظػػةـ عمػػى قصػػفو بصػػواري

إننػػة نييػػ  بػػةألمـ المتحػػدة التػػدخؿ لتطبيػػؽ القػػوانيف الدوليػػ  الخةصػػ  بحمةيػػ  الالجئػػيف، وفػػرض وقػػؼ  النػػداس 
إطػالؽ النػػةر عمػػى النظػػةـ ويعوانػػو، وفػػؾ الحصػػةر عػػف المخيمػػةت ومنيػػة مخػػيـ اليرمػػوؾ ومخػػيـ خػػةف الشػػيح، 

 ئ  آمن  ألىةليية والنةزحيف مف محيطية.لتعود بي

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9FkTRnBvQJY
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9FkTRnBvQJY
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كمة يننة نجد يف عدـ تنفيذ األمـ المتحدة لقوانينية وتعيداتية الدولي  يعد انتيةكًة منية لشرعيتية، وينيػي الثقػ ، 
 الضعيف  يصال، بةىتمةمية بحيةة مف يظير ينية تتعةمؿ معيـ عمى ينيـ يقؿ شينة.

88/7/8983المستقبل، بيروت،   
 

 "حرية أسارانا طريق لتحرير مسارانا"تقيم أمسية  "فمسطين النقابية" األردن: 39
حريػ  »يقةمت لجنػ  فمسػطيف النقةبيػ  يمسػي  رمضػةني  فػي مجمػع النقةبػةت المينيػ  بعنػواف   الدستور –عمةف 

تحػدث فييػة عػدد مػف يىػةلي األسػرر « شبة  ألجؿ القدس»بةلتعةوف مع رابط  « يسرانة طريؽ لتحرير مسرانة
وجو رئػيس لجنػ  فمسػطيف  األمسي وفي بداي   وشخصيةت مقدسي . ائسرائيميردنييف في سجوف اىحتالؿ األ

النقةبي  الدكتور مظفر الجالمدة التحي  ألىةلي األسرر والمشةركيف في األمسػي ، مؤكػدا يف األسػرر والمسػرر 
 حر عمى ىذه األرض. إنسةفىمة مسؤولي  كؿ 

ألجؿ القدس عالس العبةدي عف الرابط  ومشةريعية ونشةطةتية ومة ينجزتػو  وتحدث النةطؽ بةسـ رابط  شبة 
 في السجوف الصييوني . واألسررمنذ بداي  انطالقية، واىتمةمية بقضي  القدس واألقصى 

ويكػػد البةحػػث والمتخصػػص فػػي عمػػـو القػػدس والمسػػجد األقصػػى د.عبػػد اهلل معػػروؼ فػػي كممػػ  لػػو يف قضػػيتي 
 .بتحرير األسرر إى األقصىلف يتحرر »ويضةؼ   ةف مرتبطتةف بشكؿ دائـ.األسرر والمسرر ىمة قضيت

88/7/8983الدستور، عمان،   
 

 تواصالن برامجيما في فمسطين "األعمال الخيرية"و "اإلماراتي األحمر اليالل" 38
ر تنفيػػػذ برنةمجيػػػة الرمضػػػةني فػػػي القػػػدس ومػػػدف وقػػػر  ائمػػػةراتي األحمػػػرتواصػػػؿ ىيئػػػ  اليػػػالؿ   واـ –راـ اهلل 

وذلػػػػؾ بةلتعػػػػةوف مػػػػع لجػػػػةف الزكػػػػةة ووزارة الشػػػػؤوف  األخػػػػررالفمسػػػػطيني   األراضػػػػيومخيمػػػػةت الالجئػػػػيف فػػػػي 
فػي الوقػت الػذي واصػمت طػواقـ  ودائرة شؤوف الالجئيف الفمسطيني . ائسالمي والشؤوف  واألوقةؼاىجتمةعي  

ف مػػف مرضػػى المستشػػفيةت فػػي تقػػديـ اآلىؼ مػػف وجبػػةت الطعػػةـ لمصػػةئمي ائمةراتيػػ الخيريػػ   األعمػػةؿىيئػػ  
 مدين  القدس.

برنػػةمف اليػػالؿ الرمضػػةني يركػػز عمػػى فقػػراس مدينػػ   يففػػي راـ اهلل  األحمػػرويفػػةد تقريػػر لمكتػػ  ىيئػػ  اليػػالؿ 
ومراكػػز المعػػةقيف والمسػػنيف فػػي المػػدف والقػػرر الفمسػػطيني   األقصػػىالقػػدس والصػػةئميف فػػي سػػةحةت المسػػجد 

 .رراألخالمتعفف   األسر إلى بةئضةف 
كجػػزس مػػف حممػػ   األقصػػىصػػةئـ فػػي القػػدس والمسػػجد  إفطػػةرمشػػروع  ائمةراتيػػ الخيريػػ   األعمػػةؿوتنفػػذ ىيئػػ  

بػػذور الخيػػر التػػي يعمنػػت عنيػػة الييئػػ  تزامنػػة مػػع بدايػػ  شػػير رمضػػةف المبػػةرؾ ورصػػدت ليػػة يكثػػر مػػف ثمةنيػػ  
 خالؿ الشير الفضيؿ.يلؼ فمسطيني مف الفقراس والمحتةجيف  900مف  يكثرمالييف دوىر لمسةعدة 

88/7/8983البيان، دبي،   

 
 : نشم رائحة إسرائيمية في اتيام الرئيس مرسي بالتخابر مع حماسالسويدانطارق  د. 38

مرسي بدوف حج  قةنوني   طةرؽ السويداف الداعي  ائسالمي، يف احتجةز الرئيس  د.يكد   وكةىت –الكويت 
 مة ليحتجزوه بية، لكف التيـ سخيف  وى يقبمية ذو عقؿ.وضع السمط  المغتصب  في حرج، لذلؾ لفقوا تي

وقةؿ عبر موقع "تويتر" "رئيس الدول  مف الطبيعي يف يتواصؿ مع حمةس، وكؿ حكةـ الخميف قد فعموا ذلػؾ، 
 فكيؼ يتيـ الرئيس مرسي بةلتخةبر مع حمةس!! ىنةؾ رائح  إسرائيمي  !"
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شرعي  يكثر ذكةس مف اتيةـ مرسػي بةلتخػةبر مػع حمػةس! ويضةؼ  "كنت يتوقع يف تكوف السمط  المغتصب  لم
 إسرائيؿ فقط ! احترموا عقولنة وعقوؿ الشع ". ىذه تيم  في 

87/7/8983وكالة سما اإلخبارية،   
 

 األكثر تضررا من حل األزمة السورية عسكريا بسورية ىم األونروا": الالجئون الفمسطينيون" 33
األمـ المتحدة ئغةث  وتشغيؿ الالجئيف الفمسػطينييف )األونػروا( عػف يعربت وكةل    نةدي  سعد الديف –عمةف 

 .قمقية مف حجـ المخةطر التي يشيدىة الالجئوف الفمسطينيوف في سوري 
وقةلػػت، فػػي تصػػريح يمػػس، إف "المخيمػػةت والمنػػةطؽ السػػكني  الواقعػػ  جنػػو  مدينػػ  دمشػػؽ تشػػيد اشػػتبةكةت 

". مخيمػةت السػػيدة زينػػ  والحسػػيني  وسػػبين  األكثػػر تعرضػػًة ليػػة مسػمح  متقطعػػ  منػػذ يسػػةبيع عديػػدة، فيمػػة تعػػدّ 
ويضػةفت األونػروا إف . األكثػر تضػررا مػف حػؿ األزمػ  السػوري  عسػكريةىػـ  الالجئوف الفمسػطينيوفويكدت يف 

"مخػيـ اليرمػوؾ مػػة يػزاؿ يحتػؿ مركػػز قمػؽ كبيػر لػػديية، بعػدمة وصػمت حػػدة النػزاع المسػمح فيػػو مسػتويةت غيػػر 
 ."مسبوق 

ةلت في ذلؾ إلى "نتيج  إحدر المواجيةت األخيرة، التي وقعت مسةس يوؿ مف يمس، التي ذى  ضحيتية ويح
 ".سقوط عشرة مدنييف، مف بينيـ مة ى يقؿ عف خمس  ىجئيف

يلؼ ىجئ فمسطيني ىجر مخيـ اليرموؾ منذ شير كةنوف األوؿ )ديسمبر( العةـ  230ويفةدت بيف "يكثر مف 
يلػػؼ ىجػػئ فمسػػطيني مػػة يزالػػوف  85ونػػروا" عمػػى تقػػديـ المسػػةعدة ائنسػػةني  لحػػوالي ، فيمػػة تعمػػؿ "األ8028

ويىةبت بضػرورة "تػوفير الحمةيػ  لالجئػيف والسػكةف المػدنييف مػف النػزاع المسػمح وآثػةره، بموجػ   ."يعيشوف فيو
 ".يحكةـ القةنوف ائنسةني الدولي

ديػدة مػف النػزوح وارتفػةع فػي حصػيم  القتمػى وريت يف "استمرار التصعيد المسمح سيتسب  في حدوث موجػ  ج
 ".والجرحى وائصةب  بةلصدمةت والمعةنةة الشةمم  في يوسةط الفمسطينييف

88/7/8983الغد، عمان،   
 

 بجوازات السفر األميركية "إسرائيل"القدس ليست عاصمة : محكمة أميركية 32
ي  قػػةنوف يسػػمح لألميػػركييف الػػذيف يعمنػػت محكمػػ  اسػػتئنةؼ يميركيػػ  يمػػس الثالثػػةس عػػف عػػدـ دسػػتور   وكػػةىت

ولػػدوا فػػي القػػدس ب ضػػةف  )إسػػرائيؿ( كمسػػقط ريس فػػي جػػوازات سػػفرىـ األميركيػػ ، مبينػػ  يف ذلػػؾ يشػػكؿ تعػػدية 
  .عمى صالحيةت الرئيس ألنو الوحيد الذي يممؾ التفويض لالعتراؼ بةلحكومةت األجنبي 

ف محكمػػ  اىسػػتئنةؼ األميركيػػ  لػػدائرة وكػػةف حكػػـ بةئجمػػةع صػػدر يمػػس مػػف قبػػؿ لجنػػ  مػػف ثالثػػ  قضػػةة مػػ
لديو  -وليس المشرعيف-مقةطع  كولومبية، تؤيد سيةس  الخةرجي  لموىيةت المتحدة منذ فترة طويم  يف الرئيس 

السػػػػػمط  الوحيػػػػػدة لتحديػػػػػد مػػػػػف يسػػػػػيطر عمػػػػػى المدينػػػػػ  التةريخيػػػػػ  المقدسػػػػػ  التػػػػػي يطةلػػػػػ  بيػػػػػة ائسػػػػػرائيميوف 
 .والفمسطينيوف

اسػػتئنةفة بعػػد وقػػت  -ولػػد فػػي يحػػد مستشػػفيةت القػػدس-ركػػي يػػدعى منػػةحيـ زيفوفوفسػػكي وقػػدـ والػػدا صػػبي يمي
قصػػير مػػف صػػدور القػػةنوف، ويراد الوالػػداف إضػػةف  إسػػرائيؿ إلػػى قةئمػػ  مسػػقط ريسػػو، إى يف الوىيػػةت المتحػػدة 

فر ، ويكت  عمػى جػواز سػ2492رفضت اىعتراؼ بسيةدة يي دول  عمى القدس منذ إنشةس دول  إسرائيؿ عةـ 
 .الصبي األميركي "القدس" فقط
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وكػػةف قػػةنوف "سيةسػػ  الوىيػػةت المتحػػدة فيمػػة يتعمػػؽ بةلقػػدس عةصػػم  ئسػػرائيؿ" جػػزسا مػػف مشػػروع قػػةنوف كبيػػر 
لمشؤوف الخةرجي  وقعو الرئيس جورج دبميو بوش ليصبح قةنونة، ولكنو يصدر بيةنة آخر عق  توقيع القةنوف، 

 ".بشيف القدس لـ تتغير قةؿ فيو إف "سيةس  الوىيةت المتحدة
يذكر يف عدد المػواطنيف األميػركييف المولػوديف فػي القػدس يبمػة حػوالي خمسػيف يلػؼ شػخص، كػةف يمكػف يف 

 .يستخدموا القةنوف إذا مة تـ إنفةذه، ب ضةف  إسرائيؿ إلى قةئم  مسقط ريسيـ
82/7/8983الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 لالتحاد األوروبي في غزة بدأت بمنع أعمال "إسرائيل": غربي دبموماسي 35

قػػةؿ دبمومةسػػي غربػػي، إف إسػػرائيؿ بػػديت فػػي منػػع تنفيػػذ يعمػػةؿ إغةثػػ  لالتحػػةد األوروبػػي فػػي غػػزة ومنػػع   غػزة
وصوؿ مسةعدات عةجم  في يعقة  قرار وزير الجيش ائسرائيمي موشيو يعموف بتقميص التعةوف مع اىتحػةد 

 ائسرائيمي . األوروبي عق  قراره األخير بمقةطع  المستوطنةت
ونقؿ الموقع اىلكتروني لصحيف  ىآرتس العبري ، عف الدبمومةسي الغربي قولو إف إسرائيؿ منعت ممثميف عف 
اىتحةد األوروبي مف الدخوؿ لغزة عبر معبر إيرز، فيمة يشةرت الصحيف  إلى يف قرار يعموف اتخذ بةلتنسػيؽ 

 سرائيؿ لمقةطع  يوروبة.مع رئيس الوزراس بنيةميف نتنيةىو كخطوة مف جةن  إ
وقةلػػػت مسػػػؤول  السيةسػػػةت الخةرجيػػػ  لالتحػػػةد األوروبػػػي كػػػةثريف آشػػػتوف إف اىتحػػػةد ينظػػػر بقمػػػؽ إزاس القػػػرار 
ائسرائيمي بشيف فرض قيود عمى ينشط  المسةعدات األوروبي  لمشع  الفمسطيني، مبينً  يف اىتحةد لـ يتمػَؽ 

  ، وينية تطم  توضيحةت فوري  لذلؾ.بعد يي رسةل  رسمي  مف السمطةت ائسرائيمي
87/7/8983القدس، القدس،   

 
 ما ىي الصفقة وراء موافقة نتنياىو عمى استئناف المفاوضات؟تقرير:  36

تسود قنةع  في يوسةط إسرائيمي  غير قميم ، بيف تزامف األحػداث التػي شػيدتية المنطقػ ، مػع   سمة / وكةىت
، عف استئنةؼ المفةوضةت بيف إسرائيؿ والسمط  الفمسػطيني ، لػـ إعالف وزير الخةرجي  األميركي جوف كيري

يكف صدف ، ولـ ينبع مف انعطةؼ في فكر رئيس الحكوم  بنيةميف نتةنيػةىو، ليصػبح فجػية محبػًة لمسػالـ مػع 
الفمسطينييف. ويقةؿ إنػو مػة كػةف يمكػف يف يقبػؿ نتةنيػةىو بةسػتئنةؼ المفةوضػةت لػوى ينػو ضػمف صػفق  يخػرج 

دًا، عمى األقؿ في تعزيز مكةنتو السيةسي  بيف ائسرائيمييف وتخفيؼ حدة األزم  التػي دخمػت فييػة منية مستفي
 بالده مع المجتمع الدولي، خالؿ السنوات الثالث األخيرة.

يمػػػة األحػػػداث التػػػي تزامنػػػت مػػػع عمميػػػ  اسػػػتئنةؼ المفةوضػػػةت وتسػػػببت فػػػي إثػػػةرة تمػػػؾ التسػػػةؤىت ىػػػي وفقػػػة 
 لصحيف  الحيةة الدولي  

إعةدة الممؼ ائيراني إلػى ريس األجنػدة ائسػرائيمي ، بعػد يف يعمػف نتةنيػةىو، فػي جمسػ  الحكومػ  يف إيػراف  -
تقتػػر  يكثػػر فػػيكثر مػػف القنبمػػ  النوويػػ  ويف لػػبالده الحػػؽ فػػي الػػدفةع عػػف يمنيػػة. وفيمػػة بعػػد يطمػػؽ نتةنيػػةىو 

قػةئاًل إف ىػذه الخطػوة حيويػ  إزاس تصريحًة، في يوؿ جمسػ  حكومػ  بعػد ائعػالف عػف اسػتئنةؼ المفةوضػةت، 
مػػة تواجيػػو إسػػرائيؿ مػػف تحػػديةت فػػي الممفػػيف السػػوري وائيرانػػي وافتػػتح الجمسػػ  بػػةئعالف شػػبو الصػػريح يف 
التفةىـ مع الوىيةت المتحدة في الموضوع الفمسطيني يدعـ مواقؼ إسرائيؿ مف الموضوع ائيراني ومػة يتبعػو 

، فيمػة سػيعتمد يي اتفػةؽ مػع الفمسػطينييف عمػى مبػدييف يسةسػييف، «حػز  اهلل»مف مخططةت تجةه سػوري  و 
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وفػػؽ رييػػو، ىمػػة  منػػع تحويػػؿ الػػبالد دولػػ  واحػػدة ثنةئيػػ  القوميػػ  ومنػػع تحويػػؿ الدولػػ  الفمسػػطيني  العتيػػدة دولػػ  
 إرىة  يخرر تدور في فمؾ إيراف.

قةطعػػػػ  المسػػػػتوطنةت الحػػػػدث الثػػػػةني جػػػػةس فػػػػي إعػػػػالف اىتحػػػػةد األوروبػػػػي رسػػػػميًة عػػػػف إطػػػػالؽ مشػػػػروع م -
ائسرائيمي ، قبؿ نيةي  العةـ الحةلي. وعمى رغـ مة يحدثو القرار مف غض  إسرائيمي، لكف مة يتضػمنو يبقػي 
مجةًى لممراوغ . وليس صدف  يف إسرائيؿ التي غضبت في يوؿ يوـ مف صدور القرار صمتت كميًة عنو بعػد 

 تفةعؿ األحداث.
فػػي قةئمػػ  ائرىػػة . « حػػز  اهلل»وروبيػػ  وضػػع الجنػػةح العسػػكري لػػػ قػػرار مجمػػس وزراس خةرجيػػ  الػػدوؿ األ -

وكػػةف األكثػػر وضػػوحًة فػػي وضػػع عالمػػ  سػػؤاؿ حػػوؿ ىػػذا القػػرار ىػػو رئػػيس لجنػػ  الخةرجيػػ  واألمػػف يفيغػػدور 
ليبرمةف، عندمة عبر عف استغرابو لمقرار واعتبره نةقصًة. حتى إف ىنةؾ جيةت تحدثت في شكؿ واضح عػف 

ييضًة اتفةقًة غير بعيد عف اىتفةؽ حػوؿ إيػراف واسػتئنةؼ المفةوضػةت. ولػيس صػدف  حممػ   يف في ىذا القرار
التيميؿ التي خرجػت بيػة إسػرائيؿ وحكومػ  نتةنيػةىو لتبػرز دورىػة فػي ىػذا القػرار، عممػًة يف القػوات ائسػرائيمي  

فػػي المنػػةطؽ الميىولػػ  بةىختبػػةس « حػػز  اهلل»تتػػدر  بةسػػتمرار عمػػى احػػتالؿ بمػػدات لبنةنيػػ  ومػػة زالػػت تػػتيـ 
 بةلسكةف، وذلؾ في سبيؿ التير  مف المسؤولي  عف قتؿ المدنييف.

يسػػيرًا يمنيػػًة فمسػػطينيًة ممػػف  28يمػػة النقػػةش الحػػةد الػػذي شػػيدتو لجػػةف الكنيسػػت ائسػػرائيمي حػػوؿ ائفػػراج عػػف 
يصفية ائسرائيميوف، مف  يسروا قبؿ اتفةقي  يوسمو، ورير ائسرائيميوف يف نتةنيةىو سيقدـ تنةزىت مؤلم ، كمة

يجػػػؿ اسػػػتئنةؼ المفةوضػػػةت مػػػع الفمسػػػطينييف، فيطػػػرح تسػػػةؤىت كثيػػػرة حػػػوؿ دوافػػػع نتةنيػػػةىو لقبػػػوؿ اسػػػتئنةؼ 
المفةوضػػةت. فبموجػػ  القةئمػػ ، جميػػع ائسػػرر الػػذيف يشػػمميـ اىتفػػةؽ الػػذي توصػػؿ إليػػو نتةنيػػةىو مػػع وزيػػر 

ممطخ  ييدييـ »ف، يو بمغ  قةموس اىحتالؿ ائسرائيمي الخةرجي  األميركي، جوف كيري، دينوا بقتؿ إسرائيميي
التػي « شػةليط»ىؤىس األسرر كةف نتةنيةىو رفػض ائفػراج عػنيـ عنػدمة جػرر الحػديث عػف صػفق  «. بةلدمةس

يطمؽ بموجبية سراح الجنػدي ائسػرائيمي. آنػذاؾ كػةف الحػديث عػف حيػةة جنػدي مقةبػؿ ىػؤىس األسػرر، وعمػى 
قتيػػػة جيػػػةت إسػػػرائيمي  وعةئمػػػ  الجنػػػدي شػػػةليط، لإلفػػػراج عػػػف ىػػػؤىس األسػػػرر مقةبػػػؿ رغػػػـ التحػػػذيرات التػػػي يطم

شةليط، رفض نتةنيةىو، لكنو اليوـ يوافؽ ويعمف يف المرحم  األولى مف المفةوضةت ستبقى سري ، وىذا ييضًة 
 يزيد مف حدة السؤاؿ المطروح اليـو 

حًة لميمتو وتستينؼ المفةوضةت بيف إسرائيؿ مة ىي الصفق  التي تمت بمورتية مف يجؿ يف يسجؿ كيري نجة
والسمط  الفمسطيني ؟ وىؿ كيري بةلفعؿ قةدر عمى تحقيؽ مثؿ ىذه المعجزة في الدقيق  التسعيف، كمة وصفية 

 إسرائيميوف؟
 
سرائيل« حزب اهلل»  وا 

قبػػو مػػف تصػػريحةت نتةنيػػةىو عػػف األىميػػ  الحيويػػ  لقبػػوؿ اسػػتئنةؼ المفةوضػػةت عمػػى الممػػؼ ائيرانػػي ومػػة يع
« السػػر»وسػػوري ، ترافقػػت مػػع تصػػريحةت مػػف سيةسػػييف إسػػرائيمييف يتحػػدثوف عػػف « حػػز  اهلل»تبعػػةت عمػػى 

الذي دفع نتةنيةىو إلى قبوؿ استئنةؼ المفةوضةت. ووفؽ شخصي  سيةسي  اطمعت عمػى تفةصػيؿ لقػةس عقػده 
ر عمى إسػرائيؿ يتمثػؿ بةلتسػمح نتةنيةىو مع مقربيف لو، ف ف رئيس الحكوم  ائسرائيمي  يعمف يف الخطر األكب

« حػػز  اهلل»النػووي ائيرانػي وبةلػػدور الػذي تمةرسػػو إيػراف ضػػد إسػرائيؿ، عبػر ذراعييػػة فػي الحػػدود الشػمةلي ، 
في لبنةف والجيش السوري في الجوىف المحتؿ. ومف الذرائع التي وضعية نتةنيةىو ليدافع عف قبولو استئنةؼ 

والجػػػيش السػػػوري، يسػػػتعداف ئغػػػراؽ "إسػػػرائيؿ" بةلصػػػواريخ. وعميػػػو، « حػػػز  اهلل»المفةوضػػػةت يف الطػػػرفيف، 
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يجػ  يف نقمػص خالفةتنػة مػع واشػنطف ونضػمف تيييػدىة لنػة فػي ممػؼ إيػراف ووكالئيػة فػي »يضةؼ نتةنيػةىو، 
 «.لبنةف وسوري 

ةسػـ. وىنةؾ مف يرر يف ئسرائيؿ، ليس دورًا فحس ، في التيثير في القرار األوروبػي، إنمػة كػةف ليػة تػيثير ح
بيغػيف »وقد ظير ذلؾ في قرارات اىتحةد األوروبي. مدير مركز بحوث الشرؽ األوسط، والبةحػث فػي مركػز 

لألبحةث اىستراتيجي ، مردخةي كيدار، يرر يف إسرائيؿ حصمت عمى صفق  ثةني  في األسبوع « السةدات -
سرائي« حز  اهلل»التوازي بيف »نفسو، مف اىتحةد األوروبي وعنوانية   «.ؿوا 

فقػػد جػػةس قػػرار اىتحػػةد األوروبػػي بعػػد يربعػػ  ييػػةـ مػػف قػػراره تشػػديد مقةطعػػ  المسػػتوطنةت ائسػػرائيمي ، كمػػة يف 
إدراج الجنػػةح العسػػكري لمحػػز  فػػي القةئمػػ ، فقػػط، يثػػةر تسػػةؤىت بػػؿ سػػخري  بػػيف بعػػض الجيػػةت، حتػػى إف 

سيةسػي فيضػةؼ جنةحػًة ثةلثػًة البعض حةوؿ يف يجري عممي  تشريح لمحػز  ليفصػؿ بػيف الجنػةح العسػكري وال
اىتحةد األوروبي بقػراره كمػف يكتشػؼ يميركػة. اليػـو »ىو الجنةح اىقتصةدي. وبميج  اىستيتةر قةؿ كيدار  

قػػػرروا إدراجػػػو. وفقػػػط بعػػػد يكثػػػر مػػػف ثالثػػػيف سػػػػن  عمػػػى إقةمػػػ  الحػػػز  ىحظػػػوا يف مكةنػػػو بػػػيف التنظيمػػػػةت 
 «.ائرىةبي 

إنيـ في اىتحةد األوروبي قةدروف، بخالؼ غيرىـ، عمى التمييز »قةئاًل  ووجو سيةمو إلى اىتحةد األوروبي 
« حػػػػز  اهلل»الخيػػػػر، يي الجنػػػػةح السيةسػػػػي، اىقتصػػػػةدي، التعميمػػػػي واىجتمػػػػةعي، وبػػػػيف « حػػػػز  اهلل»بػػػػيف 

الشػػػرير، المنظمػػػ  المقةتمػػػ ، الجيةديػػػ ، تمػػػؾ التػػػي توجػػػد ليػػػة عشػػػرات آىؼ الصػػػواريخ، والضػػػةلع  فػػػي حػػػر  
 «.في بمغةرية قبؿ سن « بورغةس»تي نفذت عممي  سوري  وال

ىػػؿ كػػةف اىتحػػةد األوروبػػي فػػي حةجػػ  إلػػى عمميػػ  فػػي دولػػ  يوروبيػػ  »وتسػػةسؿ فػػي سػػيةؽ اسػػتخفةفو بػػةلقرار  
تنظيمػػًة إرىةبيػػًة. فػػييف العمميػػةت التػػي نفػػذىة الحػػز  فػػي إسػػرائيؿ، الصػػواريخ التػػي « حػػز  اهلل»حتػػى يعتبػػر 

 «.وييف الجنود والمدنيوف ائسرائيميوف الذيف اختطفتيـ المنظم  وقتمتيـ؟يطمقية عمى مدف إسرائيؿ، 
منػػػذ ثػػػالث سػػػنوات، قػػػةؿ « حػػػز  اهلل»وكغيػػػره مػػػف ائسػػػرائيمييف الػػػذيف يقػػػودوف حممػػػ  تحػػػريض واسػػػع  ضػػػد 

« حػػز  اهلل»قػػرار اىتحػػةد األوروبػػي يظيػػر وكػػيف ىنػػةؾ فرقػػًة بػػيف الػػذراع العسػػكري  لػػػ »البةحػػث ائسػػرائيمي  
ف يذرعػػو األخػػػرر، اىقتصػػةدي  يسةسػػػًة، والتػػي تسػػػتيدؼ تمويمػػو وتحويػػؿ لبنػػػةف بيسػػره إلػػػى قةعػػدة الجيػػػةد وبػػي

األوروبيػػوف، ى يػػروف مػػف خمػػؼ نظػػةراتيـ »ويضػػةؼ  « الشػػيعي ضػػد الُسػػّن ، فػػي سػػوري  مػػثاًل، وضػػد الييػػود
 وروبي عمى ىذا النحو وفند القرار األ««. حز  اهلل»الدائري  العالق  بيف األذرع المختمف  لألخطبوط، 

ى يمكػػنيـ يف يصػػموا إلػػى يوروبػػة... ىكػػذا، جػػةس فػػي القػػرار. إنيػػة « حػػز  اهلل»رجػػةؿ الػػذراع العسػػكري  لػػػ  -
مسػػخرة ألنيػػـ سيحصػػموف عمػػى جػػوازات سػػفر مػػع يسػػمةس وىميػػ ، ولػػف يواجيػػوا مشػػكم  فػػي وزارة الداخميػػ  فػػي 

 الحكوم  المبنةني .
تطيعوا جمع التبرعةت المعفي  مف الضريب  في يوروبة؟ إنيػة ييضػًة مسػخرة مبعوثو الجنةح العسكري لف يس -

بجنةحػػػو العسػػػكري الخيػػػر والمطيػػػؼ، عمػػػى حػػػد تعبيػػػره، يمكنػػػو يف يواصػػػؿ جمػػػع التبرعػػػةت « حػػػز  اهلل»ألف 
لمدارسو ومستشفيةتو التي بةتت معروف  لكؿ يوروبػي كمؤسسػةت خيريػ . ولكػف، ىػؿ سػيتيكد األوروبيػوف مػف 

 ؿ لف تصؿ إلى الجنةح العسكري لمحز .يف األموا
، حسػػػف نصػػػراهلل، سػػػيتيثر جػػػدًا بػػػ عالنيـ «حػػػز  اهلل»ربمػػػة يعتقػػػد األوروبيػػػوف يف األمػػػيف العػػػةـ ؿ»واختػػػتـ  

لكػػػف كيػػػدار يوضػػػح جةنبػػػًة مػػػف «. وسيسػػػح  فػػػورًا مقةتميػػػو مػػػف سػػػوري  ويقطػػػع العالقػػػةت العسػػػكري  مػػػع إيػػػراف
ائنجػػةز األكبػر لألوروبيػيف فػي إعالنيػـ ىػو التوقيػت  فبعػػد »ولػو  الصػفق  التػي تحػدث عنيػة ائسػرائيميوف بق

يربعػػ  ييػػةـ مػػف القػػرار لمفصػػؿ بػػيف إسػػرائيؿ ويجػػزاس مػػف وطػػف شػػع  إسػػرائيؿ )عمػػى حػػد تعبيػػره، قةصػػدًا قػػرار 
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مقةطعػػ  المسػػتوطنةت( بقػػي التػػوازف األوروبػػي المقػػدس بػػيف إسػػرائيؿ ويعػػدائية محفوظػػًة  القػػرار ضػػد إسػػرائيؿ 
عمػى رغػـ الجيػد »قػةئاًل  « حػز  اهلل»ولكػف، تػةبع كيػدار حممػ  التحػريض عمػى ««. حػز  اهلل»ضػد والقرار 

إسػػػرائيؿ تغضػػػ  «  حػػػز  اهلل»األوروبػػػي لإلبقػػػةس عمػػػى التػػػوازف، ى يػػػزاؿ ىنػػػةؾ فػػػرؽ صػػػغير بػػػيف إسػػػرائيؿ و
ذا كةف األوروبيوف ى يصدقوف فميبديوا بدراس  « حز  اهلل»وتتحدث بينمة  حز  »تةريخ يغض  ويضر . وا 

حػز  »وطرؽ عممو. ونصيح  صغيرة يخرر لألوروبييف  ابديوا بتنظيـ ينفسكـ لمنع العمميةت التةليػ  لػػ « اهلل
 «.في يوروبة، والتي ستيتي كةنتقةـ عمى خضوع يوروبة ئمالسات ائسرائيمييف، كمة يعتقد حز  اهلل« اهلل
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 ركة حماسجريمة التخابر مع ح 37
 د. مصطفى يوسؼ المداوي
ىػػػػؿ انقمبػػػػت المػػػػوازيف وتغيػػػػرت األحػػػػواؿ ويصػػػػبح المقػػػػةوموف مجػػػػرميف، والوطنيػػػػوف خػػػػةرجيف عػػػػف القػػػػةنوف، 
والمقػةتموف مػػف يجػػؿ الحريػػ  إرىػػةبييف، وغػػدت حركػػةت المقةومػػ  العربيػػ  وائسػػالمي  ك سػػرائيؿ، يجػػـر كػػؿ مػػف 

العػػوف، يو يمػػد ليػػة يػػد المسػػةعدة، ويػػتيـ كػػؿ مػػف ينبػػري  يتعةمػػؿ معيػػة يو يتصػػؿ بيػػة، ويعةقػػ  مػػف يقػػدـ ليػػة
لمػػدفةع عنيػػة والحفػػةظ عمييػػة، ويخػػوف مػػف يحػػةوؿ تبرئتيػػة وتطييػػر سػػةحتية، والػػذوذ عنيػػة ورد الشػػبيةت التػػي 

 تدور حولية.
ىؿ بةت القضةة والمدعوف العةموف وممثمو النيةب  العةمػ  يسػطروف اسػتنةبةٍت قضػةئي  بةىعتقػةؿ والمالحقػ ، 

كؿ مف يثبت في حقو ينو مخمٌص ألمتو، صةدٌؽ مع شػعبو، وطنػٌي فػي مواقفػو، غيػوٌر عمػى دينػو، وينػو  ضد
 يضحي مف يجؿ قضةية األم ، وينبري لمدفةع عنية، وصوف كرامتية.

ى ندري مة الذي يحدث في مصَر اليوـ، وى نعرؼ كيؼ نفسر مة تقوـ بو المؤسس  العسكري  وقيةدة الجيش 
نػػدافع عنػػو يكثػػر مػػف المصػػرييف ينفسػػيـ، ونكػػف لػػو كػػؿ حػػٍ  وتقػػديٍر واحتػػراـ، ونػػذكر دومػػًة المصػػري، الػػذي 

فضمو ودوره، وقيةدتو وريةدتو في مواجيػ  إسػرائيؿ والتصػدي ليػة، فػنحف نصػؼ الجػيش المصػري دومػًة حتػى 
إلييػة، وينػو في ظؿ إتفةقي  كةم  ديفيػد، ينػو مػة زاؿ يحمػؿ عقيػدًة قوميػ  صػةدق ، تعػةدي إسػرائيؿ وى تطمػئف 

يطػػور جيشػػو ويػػدر  جنػػوده لمواجيتيػػة، والتصػػدي ليػػة، ومػػة زالػػت بيةنةتػػو ونداساتػػو العسػػكري  تصػػؼ إسػػرائيؿ 
 بينو عدو، وتتعةمؿ معية عمى يسةٍس مف الحذر والريب  وعدـ الثق .

فيػػػؿ يصػػػبحت حركػػػ  المقةومػػػ  ائسػػػالمي  "حمػػػةس" عػػػدوًا لمصػػػر، يو جيػػػً  يجنبيػػػ  تتػػػآمر عمييػػػة، وتسػػػعى 
ضرار بية، وىي التي كةنت ومػة زالػت تستضػيفية مصػر، وتسػتقبؿ فػي عةصػمتية القػةىرة قيةدتيػة، وتنسػؽ لإل

وتتفةوض معية، فيؿ يصبح التعةمؿ معية تيم ، والتواصػؿ معيػة جريمػ ، ووجودىػة خطػر، وىػؿ يصػبح مػف 
يبنةئيػة، فػال دواعي األمف القومي المصػري يف يضػيؽ عمييػة، ويشػدد عمػى قيةدتيػة، ويمػةرس الضػغوط عمػى 

يسػػمح ليػػـ بةلػػدخوؿ يو المػػرور، وفػػي حػػةؿ جػػواز ذلػػؾ ف نػػو يػػتـ وفػػؽ إجػػراساٍت يمنيػػٍ  قةسػػي  وميينػػ ، عػػز يف 
 يقوـ بية عدو، يو يمةرسية ضدىة محتٌؿ.

يلػػيس غريبػػًة يف حركػػ  حمػػةس كةنػػت فػػي ظػػؿ نظػػةـ مبػػةرؾ تسػػتقبؿ وتحتػػـر وتقػػدر، ويف المخػػةبرات الحربيػػ  
عالقٍ  طيب  معية، وينية كةنت تسيؿ ميةمية، وتذلؿ الكثير مف الصػعة  التػي المصري  كةنت تحرص عمى 

تعترضػػػية، وينيػػػػة كةنػػػت تتوسػػػػط بينيػػػػة وبػػػيف السػػػػمط  الفمسػػػػطيني  وحركػػػ  فػػػػتح، وينيػػػػة كةنػػػت تسػػػػعى ئتمػػػػةـ 
نيػػةس ائنقسػػةـ الػػذي د  بينيمػػة، ولػػـ يسػػبؽ يف قةمػػت بتوجيػػو إتيةمػػةٍت إلييػػة، يو تشػػويو  المصػػةلح  بينيمػػة، وا 
صػػورتية، يو تسػػطير مػػذكرات اعتقػػةٍؿ ضػػد عنةصػػرىة والمنتمػػػيف إلييػػة، ولػػـ يكػػف ائعػػالـ المصػػري مسػػػمطًة 
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عمييػػػػة، ومنشػػػػغاًل بيػػػػة، يفضػػػػح يسػػػػرارىة، وييتػػػػؾ يسػػػػتةرىة، فمػػػػـ يجرميػػػػة، ولػػػػـ يشػػػػيطنية، ولػػػػـ يتفػػػػرغ لتوجيػػػػو 
 ترفضية وى تقبؿ بية.اىتيةمةت إليية واىفتراس عميية، وتحميمية مسؤولي  يحداٍث وجرائـٍ تدينية و 

اليػػوـ تقػػوـ النيةبػػ  العةمػػ  المصػػري  بةسػػتخداـ حركػػ  حمػػةس فػػي لعبتيػػة السيةسػػي ، وتوظفيػػة لخدمػػٍ  يىػػداٍؼ 
خةص ، وتتيمية دوف وجو حٍؽ بةتيةمةٍت بةطم  ومشين ، يخجؿ يي عربٍي مف توجييية، ويشعر بةلخزي مف 

لية ويسعد، إذ ينية تخدمو وتسةعده، وتريحو مف عنةس  إثةرتية، فيي اتيةمةٌت يفرح بية العدو ويطر ، ويبش
مواجيػػ  حركػػِ  مقةومػػٍ  عظيمػػ ، عجػػز عػػف ىزيمتيػػة يو ائطةحػػ  بيػػة، ويعيػػةه قتةليػػة والتصػػدي ليػػة، فتجنػػ  
استفزازىة، ونير بنفسو عف إثةرتية، وترؾ يمرىة لمصػر، تنسػؽ معيػة وتطمػ  منيػة، وتضػغط عمييػة وتضػبط 

ـر مصػر وتحػرص عمػػى كممتيػة ومكةنتيػة، وتحػةفظ عمػػى ىيبتيػة وعػزة قراراتيػػة، سيةسػتية، فحركػ  حمػةس تحتػػ
 فال تيينية وى تحرجية، وى تخدعية وى تكذ  عميية، وى تضر بية وى تتآمر عميية.

إف مػػة قةمػػت بػػو النيةبػػ  العةمػػ  المصػػري  ب صػػداِر يمػػٍر بتوقيػػؼ رئػػيس جميوريتيػػة بتيمػػ  التخػػةبر مػػع حركػػ  
خطػػٍر شػػديد، ويػػدمر مفػػةىيـ عظيمػػ  تربينػػة عمييػػة، وييػػدد عػػرًر وطنيػػ  وقوميػػ  نشػػيت حمػػةس، ينطػػوي عمػػى 

عمييػػة يمتنػػة، وينسػػؼ تةريخػػًة مػػف الػػتالحـ والتعةضػػد، ويصػػدـ مشػػةعر العػػر  والمصػػرييف، فيػػو قػػراٌر غريػػٌ  
قػراٌر ومستنكر، وىو مداٌف وغير مقبػوؿ، وىػو ييػدد قيمنػة ومبةدئنػة، ويعػرض يمننػة العربػي كمػو لمخطػر، وىػو 

لى شع  مصر ويمتنة العربي  وائسالمي ، فحرك  حمةس ىي جػزٌس مػف  يسيئ إلى الشع  الفمسطيني كمو، وا 
الشع  الفمسػطيني، وتمثػؿ قطةعػًة كبيػرًا منػو، وىػي مكػوٌف يسػةٌس مػف مكونةتػو الوطنيػ  والنضػةلي ، وتةريخيػة 

جالتية تحفػؿ بةلصػدؽ والوفػةس لمصػر شةىٌد وحةضر، وصفحةتية نةصعٌ  ونقي ، ومواقفية وطني  وثوري ، وسػ
 وشعبية.

النيةب  العةم  المصري ، وسجالت المؤسس  العسكري  واألمني  في مصر، حةفمػٌ  بمواجيػ  العػدو ائسػرائيمي، 
والتصدي لعمالئو وجواسيسو، وقد نجحت في ائيقةع بعمالئو، وتفكيػؾ شػبكةتو، واختػراؽ مؤسسػةتو األمنيػ ، 

ي عػف اختػراؽ يمػف مصػر، يو التػيثير عمييػة، ومػة كةنػت ىػذه الحصػةن  لتكػوف لػوى وقد عجز العدو ائسػرائيم
وطنيػػ  المخػػةبرات الحربيػػ  المصػػري ، التػػي تتصػػدر بقػػوة، وتواجػػو بعنػػؼ، كػػؿ محػػةوىت التخريػػ  واىختػػراؽ 

 الصييوني ، وتعةق  بشدٍة كؿ مف يتآمر عمى يمنية، ويتعةوف مع عدوىة.
ةبرات الحربي  المصري  النةصع  بيذه اىتيةمةت الميين ، وى يجوز لية يف فال ينبغي يف تموث سجالت المخ

تقبػؿ بػيي تشػويٍو لصػورتية، يو إسػةسٍة إلػى شػرؼ عمميػة القػومي، وعمييػة يف تعجػؿ بشػط  ىػذه ائدعػةسات، 
 والتراجػػع عػػف ىػػذه ائتيةمػػةت، فيػػذه سػػةبقٌ  خطيػػرة، وعمػػٌؿ لػػـ يقػػـ بػػو غيػػرىـ، ولػػـ يسػػبقيـ إليػػو سػػواىـ، فػػال
يكونػػوا مثػػةًى فػػي السػػوس، ونموذجػػًة فػػي الخطػػي، وى يتحممػػوا وزر تقميػػد األنظمػػ  ليػػـ، واتبػػةع األجيػػزة األمنيػػ  

 العربي  لنيجيـ، وى ينبغي يف يقبموا بيف تشرع مصر قوانيف تجـر المقةوم ، وتخوف ائسنةد والمنةصرة.
وف ليػة يثرىػة الكبيػر، ونتةئجيػة الخطيػرة، فيذه صػفحةٌت سػيحفظية التػةريخ، وسػتذكرىة الشػعو  واألمػـ، وسػيك

وىي ييةـٌ صعبٌ  وعسيرة، فيية محٌف وابتالسات، وفيية تحٍد ومواجيةت، ولكنية تبقى ييةـ عزٍة وكبريػةس، ترسػـ 
الغد، وتحفظ الوعػد، وتصػوف العيػد، وليعممػوا يف رجػةىت مصػر العظمػةس، لػف يقبمػوا يف تتخمػى بالدىػـ عػف 

فية التةريخي ، ولف يقبموا يف يكونوا سػكينًة تحػز رقبػ  المقةومػ ، يو تطعنيػة فػي قمبيػة يو يدوارىة القومي ، ومواق
 صدرىة، يو تقطع شراييف الصمود، وخطوط الثبةت وائمداد.
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 رشيد حسف
عػف اسػتفتةس ”الجمعػ “خطبتو يوـ امس اىوؿ كشؼ خطي  المسجد اىقصى المبةرؾ الشيخ محمد سميـ في 

 اجراه العدو الصييوني، حوؿ يفضؿ السبؿ  لالستيالس عمى المسجد وتيويده.
جػػةست مػػف قبػػؿ اىسػػرائيميف ، ”  الجػػةري87الدسػػتور “نتػػةئف ىػػذا اىسػػتفتةس الخطيػػر كمػػة يقػػوؿ الشػػيخ سػػميـ   

مةنية ومكةنية،  والريي اآلخرىو ىدـ المسجد لبنةس بيف  مؤيد لتقسيـ األقصى  بيف المسمميف والييود تقسيمة ز 
.  الييكؿ المزعـو

ىذا اىستفتةس يعتبر تطورا خطيرا، في مسػةر العػدواف الممػنيف  عمػى اىقصػى والقػدس، فيػو يؤكػد يف العػدو 
،   بػػدي فعػػال  فػػي تنفيػػذ مخططةتػػو العنصػػري  التيويديػػ ، مسػػتغال الحةلػػ  الفمسػػطيني  البةئسػػ ، والعربيػػ  العػػةجزة

والمسػتجدات الخطيػرة التػي تعصػؼ بةلمنطقػ ، وخةصػ  اىزمػػ  المصػري  التػي تشػغؿ العػةلـ كمػو لػدور مصػػر 
وموقعيػػػة، وتيثيراتيػػػة عمػػػػى دوؿ الجػػػوار وخةصػػػػ  العػػػدو الصػػػييوني،  وقػػػػد اصػػػبحت  بةلفعػػػػؿ محػػػؿ اىتمػػػػةـ  

السػوري  التػي تراجعػػت  العواصػـ العربيػ  والعةلميػ ، وطغػػت عمػى مػة عػداىة  مػػف احػداث ... بمػة فييػة اىزمػػ 
واصػػػبحت حربػػػة منسػػػي   اف جػػػةز التعبيػػػر، وىػػػو مػػػة دفػػػع العػػػدو الػػػى اسػػػتغالؿ الغفمػػػ  العربيػػػ  عػػػف فمسػػػطيف 

 واىفصى ، والبدس فعمية في تنفيذ مشةريعو العدواني ، محةوى الوقوؼ عمى ريي الشةرع اىسرائيمي.
ميف،  فمقػد اثبتػػت خطػورة اىحػػداث انيػـ غػػةئبوف لػف نقػـو بتكػػرار  مفػردات اىسػػتغةث  بةىشػقةس العػػر  والمسػم

العربيػ  ،ىػي الثةبػت الوحيػد -فةصػبحت الخالفػةت العربيػ  ”  داحػس والغبػراس“يومغيبوف، وقد حمت بيػـ لعنػ  
اىسالمي ، والتي لية الفضؿ  في حمةي  اىم ، والػذود عػف -في حيةتيـ،  في حيف تراجعت الثوابت العربي  

 ية.مصةلحية، وتحرير اوطةن
اف مف يرفض التبرع لمقدس ولدعـ صمود اىمية في وجو العدو الصييوني، كمة قػررت قمتػة سػرت والدوحػ ،  
لف تستثيره اي كممػةت  يو عبػةرات ميمػة كةنػت عةطفيػ ، ألنػو خػرج مػف جمػده، وغيػر دمػو فمػـ يعػد عربيػة وى 

 مسممة، وتيبست مشةعره وعواطفو فيو كةلحجةرة، يو يشد منية قسوة .
ف يحمي القدس ويذود عف اىقصى ىـ  اىمية المرابطوف في بيت المقدس واكنةؼ بيت المقدس .. في اف م

الجميػػؿ والمثمػػث والنقػػ  وفػػي كػػؿ شػػبر مػػف فمسػػطيف..  فشػػييدىـ بسػػبعيف شػػييدا،  كمػػة يقػػوؿ سػػيدنة ورسػػولنة 
رغػػـ اجػػراسات العػػدو محمػػد عميػػو يفضػػؿ الصػػالة ويتػػـ التسػػميـ، الػػذيف توافػػدواعمى الصػػالة فيػػو ولػػـ يتقةعسػػوا 

التعسفي ، وحواجزه العسػكري   الفةشػي ، حتػى ممػؤوا سػةحةت الحػـر ، وشػوارع المدينػ  القديمػ ، وكػؿ ركػف مػف 
اركةنية، يستنشقوف عبؽ التةريخ ، ويتذكروف  رحم  اىسراس والمعراج ، وصالة سيد البشػري  فػي اىنييػةس فػي 

وقػد ”.. بػةف ى يسػكنية ييػود“نػ  مػف  البطريػرؾ صػفرونيوس ىذا المسجد،    وعيد الفةروؽ وىو يسػتمـ المدي
 ”300“تجةوز عددىـ 

 الؼ مصؿ ومصمي ،  مبةيعيف اىقصى عمى الصمود  والتصدي  بصدورىـ العةري  لقتم  اىنبيةس .
ىذه الجمةىير التي زحفت لحمةي  اىقصى اكثر مف مرة، وتصدت لجنود جيش العدو، ولرعػةع المسػتوطنيف 

الفوىذيػػ ، وصػػدورىة العػػةمرة بةىيمػػةف، ىػػي القػػةدرة عمػػى افشػػتةؿ المػػؤامرة .. ولجػػـ  العػػدواف، وقػػد بقبضػػةتية 
 اثبتوا انيـ اىمنةس اىوفيةس ىولى القبمتيف وثةلث الحرميف الشريفيف.

بةختصػػػةر... اىسػػػتفتةس الخطيػػػر الػػػذي كشػػػؼ عنػػػو خطيػػػ  اىقصػػػى حػػػوؿ افضػػػؿ السػػػبؿ لتيويػػػد اىقصػػػى، 
الصةمديف في اىقصى واكنةؼ اىقصى، اف يجذروا صمودىـ، ويضةعفوا مػف حضػورىـ   يستدعي مف اىمنة

فػػي المسػػجد، واف ى ينتظػػروا العػػوف والمػػدد مػػف احػػد اى اهلل،  بعػػد اف  بػػةت  اىشػػقةس اسػػرر احقػػةد داحػػس 
 والغبراس..  يدوروف في فمؾ واشنطف حميؼ العدو وى حوؿ وى قوة اى بةهلل.
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 سياسة تقطيع الوقت وتقطيع األرض 39
 عمي جرادات
ب براـ اتفةؽ يوسمو والتفةوض عمى يسةسو، خةص  بعد انسداد يفقو، ارتكبت قيةدة منظم  التحرير الفمسطيني  
يخطػػػةس كثيػػػرة، مػػػف بينيػػػة يخطػػػةس منيجيػػػ ، لعػػػؿ يىميػػػة  قبػػػوؿ التفػػػةوض مػػػع اسػػػتمرار اجػػػراسات اىسػػػتيطةف 

غيػػػػػر محػػػػػددة الحػػػػػدود، والتسػػػػػميـ برعةيػػػػػ  الوىيػػػػػةت المتحػػػػػدة ” إسػػػػػرائيؿ“اؼ بوجػػػػػود ويمػػػػػف والتيويػػػػػد، واىعتػػػػػر 
انتيػػػى العمػػػر  2444لممفةوضػػػةت، حتػػػى بعػػػد ثبػػػوت عػػػدائية لمقضػػػي  والحقػػػوؽ الفمسػػػطيني  . فػػػي مةيو/ييػػػةر 

-تجػػػةوز الشػػػع  الفمسػػػطيني 8000الزمنػػػي ىتفػػػةؽ يوسػػػمو إلػػػى طريػػػؽ مسػػػدود. وبةنتفةضػػػ  سػػػبتمبر/ايموؿ 
تعةقػػػد يوسػػػمو، لكػػػف ائدارة السيةسػػػي  لمصػػػراع مػػػع اىحػػػتالؿ لػػػـ يطػػػري عمييػػػة تغييػػػر حتػػػى سػػػبتمبر  -ةميػػػداني

عنػػدمة تػػـ تجػػةوز الرعةيػػ  األمريكيػػ  لممفةوضػػةت، حيػػث تقػػدمت قيػػةدة منظمػػ  التحريػػر إلػػى مجمػػس  8028،
دة يحبطػت ىػػذا األمػف بطمػ  اىعتػػراؼ بفمسػطيف دولػ  كةممػػ  العضػوي  فػي ىيئػػ  األمػـ. لكػف الوىيػػةت المتحػ

 8028الطمػ  ويفشػمت إمكػةف حصػولو عمػى األصػػوات الالزمػ  لمتصػويت عميػو. وفػي نوفمبر/تشػريف الثػػةني 
فػػي ىيئػػ  األمػػـ بقػػرار مػػف الجمعيػػ  العةمػػ  التػػي، خالفػػًة ” دولػػ  غيػػر عضػػو“حصػػمت فمسػػطيف عمػػى مكةنػػ  

وسيةسػي فصػةئمي واسػع دعػة  لمجمس األمف، ى حؽ لمفيتو فييػة. حظيػت ىػذه الخطػوة/ النجػةح بتيييػد شػعبي
إلػػى اسػػتكمةلية بةىنضػػمةـ إلػػى تشػػكيالت ىيئػػ  األمػػـ التخصصػػي ، وفػػي مقػػدمتية محكمػػ  الجنةيػػةت الدوليػػ . 
لكف قيةدة منظم  التحريػر اسػتجةبت لضػغوط إدارة يوبةمػة ووعودىػة وقػدمت تنػةزؿ التراجػع عػف تجػةوز رعةيػ  

، حيث ”مبةدرة السالـ العربي “ؽ ىذا التنةزؿ مع انتيةؾ بنود الوىيةت المتحدة واحتكةرىة لممؼ الصراع. وتراف
استجة  وفد وزاري عربي لمضغوط والوعود األمريكي  ذاتية، وقدـ بةسـ جةمع  الدوؿ العربيػ  تنػةزؿ الموافقػ  

لقػػػةس وعػػود إدارة يوبةمػػػة بةلعمػػػؿ عمػػػى تميػػػيف موقػػؼ حكومػػػ  نتنيػػػةىو تجػػػةه المطةلػػػ  ” تبػػػةدؿ األراضػػػي“عمػػى 
ني ، )كمة حػددىة المجمػس المركػزي لمنظمػ  التحريػر(، ىسػتئنةؼ المفةوضػةت، وىػي  ائقػرار بحػدود الفمسطي
طالؽ سراح األسرر الفمسطينييف،  2497العةـ  مرجعي  لممفةوضةت، ووقؼ إجراسات اىستيطةف والتيويد، وا 

التنػةزليف المتسػرعيف وظفػت حكومػ  نتنيػةىو ىػذْيف  -كةلعػةدة-وفي مقدمتيـ يسرر مة قبؿ اتفةؽ يوسػمو. لكػف
المجةنييف ىنتزاع المزيػد مػف التنػةزىت لقػةس موافقتيػة عمػى اسػتئنةؼ المفةوضػةت، بينمػة تممصػت إدارة يوبةمػة 
مػػف وعودىػػة، بػػؿ، وضػػغطت عمػػى قيػػةدة منظمػػ  التحريػػر ويجبرتيػػة بحيمػػ  تفيميػػة لممطةلػػ  الفمسػػطيني  عمػػى 

لبت، وى تزاؿ تعمف، صػراح  حكومػ  نتنيػةىو . مػةذا كمة طة” دوف شروط مسبق “قبوؿ استئنةؼ المفةوضةت 
 يعني ىذا الكالـ؟

موافق  قيةدة منظم  التحرير عمى استئنةؼ المفةوضةت دوف قبوؿ حكوم  نتنيةىو بمطةل  ائجمةع الػوطني 
الفمسػػطيني المعمنػػ  التػػي قوضػػتية الحيمػػ  األمريكيػػ ، ىػػي فػػي المحصػػم ، )بمعػػزؿ عػػف شػػكمية وتخريجتيػػة(، 

عمى تكرار األخطةس المنيجي  ذاتية، وعمى إعةدة تجري  المجر  الػذي لػـ يفػِض سػةبقًة، ولػف يفضػي موافق  
اليوـ، إى إلى تعميؽ الميزؽ الفمسطيني متعدد األبعةد، داخميػًة  تكػريس انقسػةمةت متعػددة األوجػو، وخةرجيػًة  

ه الموافقػػػ  وفػػػؽ تخريجػػػ  تكػػػريس العجػػػز السيةسػػػي فػػػي إدارة الصػػػراع مػػػع اىحػػػتالؿ. إذ حتػػػى لػػػو جػػػةست ىػػػذ
مطةلبػ  إدارة يوبةمػػة تقػديـ صػػيغتية الممتبسػ ، بػػؿ حيمتيػة، مكتوبػػ ، فػ ف النتيجػػ  تبقػى ىػػي ذاتيػة، يي الػػذىة  

إدارة ” مشػةغم “لمتفةوض كغةي  في حد ذاتو. وكذا، حتى لػو جػةست ىػذه الموافقػ  بػدعور تقطيػع الوقػت، يي 
نةؼ المفةوضػػةت، فػػ ف فػػي ىػػذا تنةسػػيًة لحقيقػػ  يف سيةسػػ  يوبةمػػة لتجنػػ  تحمػػؿ مسػػؤولي  إفشػػةؿ جيػػود اسػػتئ
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تقطيع الوقت تصػبح إضػةع  لموقػت والجيػد طةلمػة ينيػة ليسػت جػزسًا مػف خطػ  تممػؾ خيػةرًا بػدياًل عػف الفشػؿ 
فرصػػ   -عمميػػةً  -المحتػػـو ليػػذه الجولػػ  مػػف المفةوضػػةت. ىػػذا نةىيػػؾ عػػف يف سيةسػػ  تقطيػػع الوقػػت تسػػةوي

ؽ احتالليػػة بةىسػػتيطةف والتيويػػد، مػػة يجعميػػة تػػيجياًل ىسػػتحقةؽ ى مفػػر منػػو، مفتوحػػ  لتقطيػػع األرض وتعميػػ
جوىره  التجػرؤ عمػى خطػوة تخمػيص ممػؼ القضػي  الفمسػطيني  مػف قبضػ  الرعةيػ  األمريكيػ  المعةديػ ، ونقمػو 

كيالت بةلكةمؿ إلى رعةي  ىيئ  األمـ، إطةرًا ومرجعي  وقرارات، وذلؾ عبر إخراج الحؽ في اىنضمةـ إلى تش
 ىيئ  األمـ التخصصي  مف دائرة التمويح اىستخدامي إلى دائرة الفعؿ السيةسي . يمة لمةذا ى مفر مف ذلؾ؟

ى تػرفض المفةوضػةت، لكنيػة تريػدىة  2442منػذ مػؤتمر مدريػد، ،” إسػرائيؿ“حكوم  نتنيةىو، ككػؿ حكومػةت 
الدوليػ  ذات الصػم ، ودوف وقػؼ كمػي ، وخةرج مرجعيةت القػرارات ”دوف شروط مسبق ”غةي  في حد ذاتية، و

وشةمؿ، وى حتى جزئي ومحدود، ئجراسات اىسػتيطةف والتيويػد، مػة يجعػؿ مصػير جولػ  التفػةوض المزمعػ  
 2497كمصػػير مػػة سػػبقية مػػف جػػوىت، يي يجعػػؿ إمكػػةف تمخضػػية عػػف إقةمػػ  دولػػ  فمسػػطيني  عمػػى حػػدود 

، خطػػ  مسػػبق  ئدارة المفةوضػػةت ”إسػػرائيؿ“قػػةدة ضػػربًة مػػف الخيػػةؿ، خةصػػ  ويف لػػدر نتنيػػةىو، كسػػةبقيو مػػف 
وتوجييية وفقًة لثوابت صييوني  راسخ ، وليس وفقًة لكونية مفةوضةت مع طػرؼ لػو مطةلػ  ويىػداؼ وحقػوؽ 
-وطني  وتةريخي  تكفؿ الحد األدنى منية قرارات الشرعي  الدولي  . ىػذا عػالوة عمػى يف حكومػ  نتنيػةىو ىػي

نفػػػذت حكومػػػ  نتنيػػػةىو “، ”ائسػػػرائيمي ” “السػػػالـ اآلف“فػػػؽ آخػػػر تقريػػػر لحركػػ  حكومػػػ  مسػػػتوطنيف. فو  -فعػػالً 
وحػدة سػكني   5000مةرس/آذار المةضي إقرار مخططػةت لبنػةس يكثػر مػف   22الحةلي  منذ بداي  وىيتية في 

جديػػدة فػػي المسػػتوطنةت . . . . . . . وضػػربت رقمػػًة قيةسػػيًة غيػػر مسػػبوؽ ب صػػدارىة ىػػذا الكػػـ اليةئػػؿ مػػف 
ريح البنػػةس فػػي المسػػتوطنةت خػػالؿ يربعػػ  شػػيور. ويف ىػػذه الوحػػدات السػػكني  اىسػػتيطةني  موجػػودة فػػي تصػػة

وحػػدة تقريبػػًة حصػػمت عمػػى المصػػةدق  النيةئيػػ  مػػف جةنػػ  وزيػػر  2500مراحػػؿ مختمفػػ  مػػف إقرارىػػة ويف بينيػػة 
” الكنيسػػػت“عػػػت وكػػػؿ ذلػػػؾ دوف يف ننسػػػى يف ىػػػذه الحكومػػػ  دف”. الحػػػر ، موشػػػيو يعػػػةلوف، لمبػػػدس فػػػي بنةئيػػػة
يلػػؼ دونػػـ مػػف يراضػػي النقػػ ، بمػػة يػػذكر بمخطػػط كيننػػة لتيويػػد  20ئقػرار قػػةنوف مخطػػط برافػػر لتيويػػد نحػػو 

الػػذي فجػػر انتفةضػػ  يػػـو األرض المجيػػدة. وىػػذا كمػػو  تدعمػػو، بػػؿ ترعػػةه، بتحةيػػؿ  2479الجميػػؿ فػػي العػػةـ 
الضػغط عمػى  -رغػـ قػدرتية -بق ، ى تريػدمكشوؼ، إدارة يوبةمة، مة يعنػي ينيػة ككػؿ ائدارات األمريكيػ  السػة

 ”.إسرائيؿ“
عميػػو، الموافقػػ  الفمسػػطيني  عمػػى اسػػتئنةؼ المفةوضػػةت بنػػةس عمػػى صػػيغ  يمريكيػػ  ممتبسػػ  لػػف تفضػػي إى إلػػى 
استمرار دوراف العةمؿ الػوطني الفمسػطيني فػي ىػةمش خطػ  إدارة يوبةمػة وحكومػ  نتنيػةىو لممنطقػ  وتحوىتيػة 

لمتحدة تفكر في العةمػؿ الفمسػطيني كعةمػؿ يجػ  تيدئتػو بغػرض تثبيتػو، والحيمولػ  دوف العةصف . فةلوىيةت ا
يف ييخذ مفةعيمو وآثةره في مجمؿ تحوىت المنطق  العةصف  والحراؾ الشػعبي العربػي الػذي يعيػد اعتبػةره فػي 

مركػػز يونيػػو المةضػػي، مػػة يعنػػي تعطيػػؿ كػػؿ إمكةنيػػ  لعػػودة العةمػػؿ الػػوطني الفمسػػطيني إلػػى  30مصػػر فػػي 
الحرك ، األمر الذي ى يكوف إى بةستنيةض الحةل  الشعبي  الفمسطيني  وتوحيدىة عبر مدخؿ إنيػةس اىنقسػةـ 
الػػػػداخمي، وتجديػػػػد الشػػػػرعيةت وتوحيػػػػد مؤسسػػػػةتية ومرجعيتيػػػػة الجةمعػػػػ ، منظمػػػػ  التحريػػػػر الفمسػػػػطيني ، بػػػػدسًا 

 بمجمسية الوطني، بةىنتخة  حيث يمكف، وبةلتوافؽ حيث تعذر.
 88/7/8983، يج، الشارقةالخم
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