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 والقادس مساتوطنات الضافةب يةوحادة سا ن 0044تمريار بنااء وبينيت ل نتنياىوبين اتفاق سر  : معاريف 2
 سر  األمقابل إطالق 

كشؼ النقاب في تؿ أبيب، أمس، عف « قاتمة لعممية السالـ قبؿ أف تبدأ»تؿ أبيب: في خطوة وصفت بأنيا 
اىو، وبيف وزيريف مف حزب المستوطنيف في حكومتو، اتفاؽ سري بيف رئيس الوزراء اإلسرائيمي، بنياميف نتني

وحدة سكنية في الضفة الغربية والقدس، بينيا  4500يتعيد فيو بتمرير مشاريع بناء استيطانية تتضمف نحو 
 حي جديد بمحاذاة المسجد األقصى المبارؾ.

ؿ مراسالت خطية اإلسرائيمية، قد نشرت صباح أمس، تقريرا كشفت فيو عف تباد« معاريؼ»وكانت صحيفة 
بالمظروؼ المختوـ بيف نتنياىو وبيف وزير اإلسكاف في حكومتو، أوري أرئيؿ، تتضمف اتفاقا سريا بينيما 

بأال يترؾ الحكومة لدى تنفيذ قرار « البيت الييودي»تشتمؿ عمى تعيد مف حزب المستوطنيف « صفقة»عمى 
أوسمو، وبالمقابؿ يصادؽ نتنياىو فورا عمى أسرى فمسطينييف مف فترة ما قبؿ  104الحكومة إطالؽ سراح 

وحدة سكف في المستوطنات المحيطة بالقدس الشرقية  1000إعادة إطالؽ مشروع استيطاني مؤجؿ لبناء 
المحتمة، بما في ذلؾ حي استيطاني جديد محاذ لمحي اإلسالمي بالقرب مف المسجد األقصى المبارؾ. كما 

وحدة سكنية أخرى، بعد عدة شيور، لتوسيع مستوطنات في  3500يتعيد نتنياىو بالمصادقة عمى بناء 
 الضفة الغربية.

وأوضحت مصادر مطمعة أف المشروع األوؿ ىو مشروع مقر منذ سنتيف في إطار العقوبات التي فرضتيا 
الحكومة اإلسرائيمية عمى السمطة الفمسطينية قبؿ سنتيف ردا عمى االعتراؼ بفمسطيف دولة مراقب في األمـ 

متحدة، عمما بأف ىذا المشروع طرح لمتنفيذ ولكنو لـ يكتمؿ في حينو. وأما المشروع الثاني فقالت تمؾ ال
المصادر إنو يندرج في إطار تكثيؼ االستيطاف في الكتؿ االستيطانية المقامة عمى حدود الضفة الغربية 
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راض أخرى مكانيا مف أراضي والتي تطالب إسرائيؿ بضميا إلى تخوميا ويتـ تعويض السمطة الفمسطينية بأ
48. 

وقالت ىذه المصادر إف ىذا االتفاؽ السري ىو الذي ضمف سكوت حزب المستوطنيف عمى صفقة تبادؿ 
األسرى واالمتناع عف االنسحاب مف الحكومة احتجاجا عمييا. وأشارت إلى أف رئيس حزب المستوطنيف، 

اؽ كيذا مع نتنياىو عندما طمب مف زمالئو في وزير التجارة والصناعة نفتالي بنيت، لمح إلى وجود اتف
اتركوا التيديدات، فمدينا وسائؿ »الكتمة البرلمانية أف يمتنعوا عف التيديد باالنسحاب مف الحكومة وقاؿ ليـ: 

أخرى لمتأثير عمى األحداث. ثقوا بي. وثقوا بأف الفمسطينييف، سيسدوف الطريؽ لالنسحاب مف المفاوضات 
 «.يذوقوف طعـ تأثيرنامع نتنياىو عندما 

وقد أثار ىذا الكشؼ موجة احتجاج في أوساط المعارضة اليسارية في إسرائيؿ، واعتبرتو النائبة زىافا 
«. عبوة ناسفة ىدفيا تدمير عممية السالـ وقتميا قبؿ أف تخرج إلى النور»غألوف، رئيس حزب ميرتس، 

إلى المستشار القضائي لمحكومة، ييودا  وأعمف رئيس حركة سالـ اآلف، يريؼ أوفنيايمر، إنو توجو
فاينشتايف، يطمب الكشؼ عف االتفاؽ لمجميور. وقاؿ عضو الكنيست مف حزب العمؿ، أيتاف كابؿ، إنو 

فيذا الرجؿ ال يتوجو إلى المفاوضات بأيد » –توقع أف يكوف نتنياىو قد خطط لضربة قاضية لعممية السالـ 
تيف لمشعبيف. ولـ يذىب إلى المفاوضات مرغما فحسب، بؿ ذىب نظيفة. إنو ليس صادقا في دعوتو لدول

وىو يشير السالح لذبح ىذه المفاوضات في مرحمة معينة. والمفاجأة الوحيدة ىي في التوقيت فقط. فقد 
كشؼ عف وجيو الحقيقي كمعاد لمسالـ في وقت مبكر جدا، عندما كاف الرئيس األميركي، باراؾ أوباما، 

وأما مكتب «. ف كيري، يمتدحانو في واشنطف عمى قراره الشجاع بإطالؽ سراح األسرىووزير الخارجية، جو 
نتنياىو فقد رفض إعطاء أي تعميؽ عمى الموضوع. لكف وزارة اإلسكاف ردت بالقوؿ إف حكومة إسرائيؿ 

 رفضت الشرط الفمسطيني المسبؽ بتجميد االستيطاف، والوزارة ممتزمة بمواصمة البناء في المستوطنات.
 2/8/1423، الشرق األوسط، لندن

 
 فتح في التحريض على غزةحر ة شيوان لا"قدس برس": لدينا تسجيل لم المات تثبت تورط  

كشفت وزارة الداخمية الفمسطينية في غزة النقاب عف أف الوثائؽ التي أعمنت عنيا حركة حماس حوؿ  :غزة
الـ المصري عمى قطاع غزة ىي "جزء بسيط في تحريض اإلع في راـ اهلل تورط حركة فتح وقيادة السمطة

مف ممؼ كبير لدييا قد تكشؼ عنو في الوقت المناسب، يشمؿ وثائؽ أخرى واعترافات وكذلؾ تسجيالت 
  لمكالمات".

قدس برس: إف الوثائؽ صحيحة ودقيقة مائة في  وكالةوقاؿ إسالـ شيواف الناطؽ باسـ وزارة الداخمية ل
، وأثناء التحقيؽ معو والبحث في الذيف تـ اعتقاليـ مؤخراً  األشخاصب أحد عثر عمييا في حاسو "المائة، و

حاسوبو الشخصي تـ كشؼ ىذه الوثائؽ وىي بعد فحص دقيؽ وعرضيا عمى المختصيف تـ التأكد مف 
خاصة أف فيو أسماء أشخاص وأفراد  وأضاؼ: "إف ما رشح مف ىذه الوثائؽ خطير جداً  دقتيا وصحتيا".
نية السابقة ما زالت تعمؿ بالخفاء وىذا عاد بالضرر المعنوي عمى أبناء شعبنا الفمسطيني، مف األجيزة األم

الذيف كانوا في مصر بعضيـ تعرض لمضرب واإلىانة والسرقات والتيديد بالقتؿ، وىذا كمو تـ نتيجة 
 التحريض الذي تـ مف خالؿ ىذه الوثائؽ".

ف يقوـ مف ينوب عف النائب العاـ برفع قضية في وأشار شيواف إلى أف المقتضى القانوني اآلف ىو أ
 القانونية المتبعة. اإلجراءات، وفؽ األشخاصالمحاكـ الفمسطينية لممطالبة بالقصاص مف ىؤالء 
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وكشؼ النقاب عف أف الشخص الذي تـ اعتقالو قبؿ ثالثة أسابيع كاف عمى ارتباط بأفراد يديروف العالقة ما 
وقاؿ: "عندما تـ توقيؼ ىذا  األزمة والتي كاف آخرىا زيارتو إلى دبي. بيف بعض العناصر في غزة وخمية

ووجدت ىذه  األمنية األجيزةالشخص كاف قادما مف دبي وتـ تفتيشو بناء عمى معمومات وردت إلى 
حتى يندد باعتقالو خشية  أو: "عندما تـ اعتقاؿ ىذا الشخص لـ نسمع احد يتحدث عنو وأضاؼ الوثائؽ".

قضية معينة ولكف عندما تـ الحصوؿ عمى ىذه المعمومات التزمت فتح الصمت حتى ال يكوف  يثار عميو أف
ىناؾ أي ربط ما بيف ىذا الشخص وما بيف ما يحاؾ ضد غزة، خاصة واف لو ارتباطات خارجية، وانو كاف 

 لبعض الخاليا النائمة  في غزة". أمواؿيشرؼ عمى تحويؿ 
تـ اعتقاليـ عمى خمفية ىذه القضية ال يتجاوز  قميؿ جداً  آخرالنقاب عف أف ىناؾ عدد  شيوافوكشؼ 
 اليد الواحدة، ولكف ىذا الشخص الذي تـ اعتقالو قبؿ ثالثة أسابيع ىو المتيـ الرئيس في القضية. أصابع

األخرى التي وردت خالؿ الوثائؽ التي كشفت جميعيـ ممف فر مف قطاع غزة عقب  األسماءوأشار إلى أف 
 وواصموا عمميـ بيذه الطريقة مف الخارج. 2007اـ عاـ أحداث االنقس

في غزة، الخاليا النائمة التي تعمؿ،  األشخاصوقاؿ شيواف: "تـ توثيؽ بعض االتصاالت بينيـ وبيف بعض 
 وىناؾ اعترافات واتصاالت مسجمة قد نضطر إلى نشرىا الحقا".

 32/1/1423قدس برس، 
 

 ئق التي عرضتيا حماس مزورة ومستعدون للتحقيقالسفارة الفلسطينية في القاىرة: الوثا 3
أكدت السفارة الفمسطينية في القاىرة اف الوثائؽ التي كشفت عنيا حركة حماس حوؿ دور  :سما - القاىرة

 ."تامري لفتح في تشويو حماس والمقاومة في اإلعالـ المصري" مزورة وغير صحيحة وال مسئولة
بعاء إف "ما صدر في المؤتمر الصحفي المذكور إنما يعبر عف اليأس وقالت السفارة في بياف ليا مساء األر 

واألزمة السياسية التي تعيشيا حماس بسبب ممارساتيا وسياساتيا الفاشمة والتي تحاوؿ كعادتيا أف ُتحمؿ 
 أخطائيا عمى اآلخريف في محاولة لميروب مف واقعيا الذي خمقتو سياستيا الفاشمة".

ة والمواطف العادي ليس بحاجة إلى عناء كبير ليكتشؼ ىذا التزوير خاصة فيما ضافت أف "الوثائؽ مزور أو 
يتعمؽ بالمراسالت ومسميات وصفات األشخاص"، نافية وجود لجنة أمنية بسفارة دولة فمسطيف بالقاىرة، أو 

 ناطؽ إعالمي باسـ السفارة.
لرعاية مصالح أبناء الجالية الفمسطينية وبينت أف "األولوية القصوى لسفارة فمسطيف ىي المياـ التي تقـو بيا 

والسير عمى حؿ مشاكميـ المختمفة، وكذلؾ المحافظة عمى العالقة القوية بيف مصر وفمسطيف عمى كافة 
 المستويات الرسمية والشعبية".

عالميا وأجيزتيا ليست في حاجة إلى مصادر معمومات، فمدييا القدرة  وقالت أف "مصر بجيشيا وشعبيا وا 
ة لموصوؿ إلى ما تريده، وبالتالي ىي عمى عمـ ودراية كاممتيف بمف يتدخؿ في الشأف المصري الكامم

 الداخمي" حسب البياف.
وأكدت أف "العالقة بيف الشعب المصري والفمسطيني ىي عالقة إستراتيجية وتاريخية، وال صحة لإلدعاءات 

 الشعب الفمسطيني بمصر" كما قالت.الكاذبة التي صرح بيا البردويؿ حوؿ ممارسات تمارس ضد أبناء 
نياء االنقساـ تطالعنا بيذه األكاذيب  وتابعت أف "حماس بداًل مف أف تتفاعؿ إيجابيًا في ممؼ المصالحة وا 
لُتعطؿ عممية المصالحة وليستمر االنقساـ حتى ولو كاف عمى حساب المصمحة العميا لمشعب الفمسطيني" 

 حسب تقديرىا.
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ا لمتعاوف مع أي لجنة تحقيؽ قانونية ومستقمة لكشؼ ما أسمتيا "حقيقة إدعاءات وأكدت السفارة جاىزيتي
ومزاعـ حماس الباطمة"، مؤكدة احتفاظيا "بحقيا القانوني في المالحقة القضائية لكؿ مف حاوؿ تشويو 

رة وستظؿ وبينت أنيا "ال ُتمقي بااًل لمثؿ ىذه التصريحات الموتو  صورتنا والتشيير بنا كسفارة أو كأفراد".
 السفارة الراعية لمصالح أبناء الجالية الفمسطينية والسير عمى راحتيـ" كما قالت.

 2/8/1423، و الة سما اإلخبارية
 

 عبد ربو: مصاعب ىائلة تنتظر المفاوضات واالستيطان سيح م علييا بالفشل 0

األربعاء إف مصاعب يوـ د ربو : قاؿ أميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عب.(أ.ب.د) –راـ اهلل 
يرتبط جزء ، برعاية أمريكية "إسرائيؿ"ىائمة تنتظر مفاوضات السالـ التي استؤنفت اليوميف الماضييف مع 

التي يطمقيا أطراؼ  "العنصرية"منيا عمى األرض مف خالؿ النشاط االستيطاني وجزء أخر مف التصريحات 
 ."إسرائيؿ"الحكومة الحالية في 

لإلذاعة الفمسطينية الرسمية، بأف الجولة مف المفاوضات في واشنطف اقتصرت عمى اإلعداد  ربو،وأفاد عبد 
في ظؿ استمرار السياسة "أنو  واعتبر اإلجرائي والترتيبات اإلدارية وتحديد جدوؿ األعماؿ والمقاءات.

ار تيويد القدس فمف اإلسرائيمية مف توسيع االستيطاف وسياسة مواصمة إنكار حؽ الشعب الفمسطيني واستمر 
. وحذر عبد ربو مف أنو في حاؿ إجراء بناء استيطاني "يكوف ىناؾ أي مستقبؿ لمعممية السياسية الجارية

إسرائيمي مف أي قبيؿ فيذا يعني الحكـ بفشؿ المفاوضات وانييارىا. وقاؿ إف ىذا الموقؼ تدركو اإلدارة 
مفاوضات يمكف أف تفتح بعض األبواب أو أف ىذه األمريكية جيدا وعمييا بالتالي أف تقرر إف كانت ال

 المفاوضات لف تعمر طويال ويمكف أف يقضي عمييا قبؿ أف تبدأ.
وفيما يتعمؽ بالتأكيد عمى طرح كافة القضايا النيائية عمى جدوؿ أعماؿ المفاوضات، قاؿ عبد ربو إف ذلؾ 

قد تيدؼ منيا إلى اإلعاقة  "إسرائيؿ"ف تأكيد أنو ال توجد أمور خارج البحث مثؿ القدس وحؽ الالجئيف، لك
في طرح قضية االعتراؼ بيا كدولة ييودية ضمف المفاوضات، في  "إسرائيؿ"والتعطيؿ. وأشار إلى رغبة 

، مؤكدا عمى الرفض الفمسطيني "مف الخزعبالت لحرؼ األنظار عف المسائؿ الجوىرية نوعاً "موقؼ اعتبره 
جوف كيري عف تعيد إسرائيمي بتقديـ بوادر حسف نوايا  األمريكيجية وفيما يتعمؽ بإعالف وزير الخار  لذلؾ.

لمفمسطينييف في الضفة الغربية قاؿ عبد ربو إف الحسنات والمبادرات الصغيرة وقتيا انتيي وىي ال تغير 
 بالصورة شيئا حتى لو وقعت.

 2/8/1423، القدس العربي، لندن

 
 مفاوضاتمن ال "أ ثر المستفيدين"ن والفلسطيني :عريقات 0

وزير الخارجية أشاد مسؤوؿ ممؼ المفاوضات عف الجانب الفمسطيني صائب عريقات بجيود  :وكاالتال
لقد ". وأضاؼ "لف يستفيد احد مف نجاح ىذه الجيود أكثر مف الفمسطينييف"كيري وقاؿ انو األمريكي جوف 

 ."حاف الوقت لكي يحصؿ الشعب الفمسطيني عمى دولتو المستقمة ذات السيادة
 2/8/1423، الخليج، الشارقة

 
 استئناف المفاوضات ال يخرج عن  ونو فصاًل من فصول الفشل المت رر :الح ومة في غزة 9
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دعت الحكومة الفمسطينية في غزة قيادة السمطة في راـ اهلل إلى ضرورة وقؼ المفاوضات التي بدأت : غزة
مع كؿ القوى السياسية لوضع "رؤية  مع االحتالؿ وذلؾ إلضرارىا بمصالح الشعب الفمسطيني، والعمؿ

 وطنية فمسطينية تقوـ عمى الثوابت الوطنية وتعزز التمسؾ بالحقوؽ المشروعة".
في مقر مجمس الوزراء بغزة  30/7مساء الثالثاء  األسبوعيالحكومة في بياف ليا عقب اجتماعيا  تواعتبر 

مف فصوؿ الفشؿ  "ال يخرج عف كونو فصالً عودة قيادة حركة فتح لممفاوضات مع االحتالؿ برعاية أمريكية 
 اإلجراءاتعمى مجمؿ القضية الفمسطينية وفتح شيية االحتالؿ لمزيد مف  المتكرر والذي انعكس سمباً 

وقالت: "إف الواليات المتحدة األمريكية نجحت في نياية  العدوانية خاصة بناء المستوطنات وتوسيعيا".
وتقديـ التنازالت والجموس عمى مائدة التفاوض مقابؿ بعض المطاؼ في جر السمطة لمربع التراجع 

 اإلدارةوأكدت عمى أف  االمتيازات البسيطة التي ال تمت بصمة إلى الحقوؽ المشروعة لشعبنا الفمسطيني".
األمريكية والدولة العبرية ستستغالف ىذه المفاوضات لمتغطية عمى مشاريع االحتالؿ وفرض مزيد مف 

 دة سمطة راـ اهلل.التنازالت عمى قيا
واستيجنت الحكومة بشدة قياـ قيادات في حركة فتح وأجيزتيا األمنية "بحمالت تشويو ضد الشعب 

 اإلعالـالفمسطيني وحركة حماس مف خالؿ فبركة أخبار وتقارير كاذبة تحمؿ في طياتيا تحريض وسائؿ 
تشير لمدى االنحطاط األخالقي وقالت: "إف مثؿ ىذه األعماؿ  المصري عمى أبناء الشعب الفمسطيني".

 والسموكي ليذه الثمة ويشكؾ في انتمائيا الوطني ودورىا المشبوه في الوقوؼ ضد مصالح شعبنا الفمسطيني".
وأكدت أنيا تنظر بخطورة بالغة لمثؿ ىذه التصرفات المشينة، ودع أبناء الشعب الفمسطيني مف صحفييف 

عالمييف ومثقفيف لضرورة التصدي لمثؿ ىذ والمصرية خصوًصا  ا العبث، كما دعت وسائؿ اإلعالـ عموماً وا 
 لعدـ التعاطي مع ىذه التقارير "المشبوىة".

بسبب استمرار الحصار عمى القطاع  في قطاع غزة قد تأثر سمباً  اإلنسانيوأشارت الحكومة إلى أف الوضع 
 مف قبؿ قوات االحتالؿ، وبسبب األوضاع المتغيرة في مصر.

لمصرية لفتح معبر رفح بشكؿ طبيعي أماـ المسافريف، والسماح بدخوؿ المساعدات السمطات ا دعتو 
 والبضائع عبر معبر رفح.

ونددت الحكومة بتصريحات رئيس السمطة محمود عباس حوؿ معبر رفح، والحديث عف إعادة اتفاقية 
 طقة التجارية الحرة.التي وصفتيا بػ"المذلة" لمشعب الفمسطيني، مستنكرة رفضو لفكرة المن 2005المعابر 

وقالت: "ىذا يؤكد سموؾ قيادة سمطة راـ اهلل بحصار الشعب الفمسطيني في قطاع غزة، واالرتياف والتماىي 
 مع سياسة االحتالؿ وقوى الظمـ الدولية في حصار الشعب الفمسطيني".

والضفة الغربية "ىو وأكدت أف استمرار سمطات االحتالؿ في بناء مزيد مف الوحدات االستيطانية في القدس 
تأكيد عمى أف االحتالؿ ماض في مشاريع االستيطاف رغـ كؿ ما يقاؿ عف موافقتو لمعودة لممفاوضات مع 

 السمطة".
مف جية أخرى؛ أعربت الحكومة عف أسفيا الشديد لسقوط عدد كبير مف أبناء الشعب المصري جراء 

ري بالسمـ االجتماعي، وأف تتجنب الصراعات تعرضيـ إلطالؽ النار، متمنية أف تنعـ مصر والشعب المص
الداخمية. وأكدت الحكومة مساندتيا لمشعب المصري لكي ينعـ بالديمقراطية واألمف، ودعت الجميع لضرورة 

 ترسيخ مبادئ الحوار البناء وتجنب العنؼ، كما قالت.
 32/1/1423قدس برس، 
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 قف االستيطانوو  2391أبو يوسف: استئناف المفاوضات يجر  بدون مرجعية  1

قاؿ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية واصؿ أبو يوسؼ إف  :نادية سعد الديف -عماف 
، وفي 1967اإلسرائيمية، في واشنطف، يجري بدوف مرجعية حدود العاـ  –استئناؼ المفاوضات الفمسطينية 

ود واألمف". وأوضح أف "ما جرى، خالؿ ظؿ استمرار االستيطاف، مقابؿ االستعاضة عنيما ببحث ممفي الحد
يومي االثنيف والثالثاء الماضييف، محاولة مف جانب اإلدارة األمريكية لإليياـ بنجاحيا في إحياء العممية 

 السممية وفتح مسار تفاوضي جديد".
 الغد مف فمسطيف المحتمة، إف "لقاء واشنطف كاف يجري عمى وقع االستيطاف واالنفالتصحيفة وأضاؼ، ل

وبالرغـ مف  اإلسرائيمي مف أي التزاـ بتوفير المناخ واألجواء المناسبة لعودة الطرفيف إلى طاولة التفاوض".
أسرى، ضمف دفعات، إال أنيا "لـ تستجب لممطالب الفمسطينية  104إقرار الحكومة اإلسرائيمية باإلفراج عف 

أشار إلى أنو "تـ إدراج موضوع بخصوص ممفي االستيطاف ومرجعية المفاوضات"، بحسب أبو يوسؼ. و 
الحدود واألمف كمتطمبات أساسية في المسار التفاوضي الحالي كجزء مف عممية مناقشة قضايا الوضع 
النيائي، ومنيا القدس والالجئوف والمياه كاممة عمى جدوؿ المفاوضات". إال أنو قمؿ مف "إمكانية الخروج 

 ".بأية نتائج ممموسة مف جولة التفاوض الحالية
ورأى أبو يوسؼ أف "واشنطف تسعى لبيع الوىـ بإمكانية الحؿ عمى صعيد القضايا الرئيسية بينما إجراءات 

 االحتالؿ اإلسرائيمي عمى األرض تعطي صورة عكسية لذلؾ".
وبدد أي تكيف بالمراىنة عمى "نجاح أجندة المفاوضات ومراحميا ضمف السقؼ الزمني المحدد بتسعة 

دـ استناد الجولة التفاوضية الحالية إلى مرجعية واضحة وافتقارىا لمدعـ واإلسناد أشير"، وحذر مف "ع
واعتبر أف "ما  الوطني الشعبي، وبالتالي فإف نتيجتيا ستكوف مثؿ سابقاتيا مف مسارات التفاوض الفاشمة".

 يجري مضيعة لموقت".
 2/8/1423، الغد، عّمان

 
 المفاوضاتإسرائيلي في ال نيست لدعم  - لقاء فلسطيني 8

لقاء داخؿ الكنيست اإلسرائيمي مع نواب  األربعاءوليد عوض: عقد وفد مف شخصيات فمسطينية  -راـ اهلل 
إسرائيمييف لدعـ حؿ الدولتيف وتشجيع المفاوضيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف عمى المضي قدما لموصوؿ 

 .1967تمة عاـ المح األراضيحدود  أساسالتفاؽ سالـ ينيي الصراع بالمنطقة عمى 
وفيما قاد محمد المدني عضو المجنة المركزية لحركة فتح الوفد الفمسطيني بقرار مف الرئيس محمود عباس 
ترأس النائب عف حزب العمؿ اإلسرائيمي حيميؾ بار الوفد اإلسرائيمي الذي كاف في استقباؿ الفمسطينييف مف 

 ضيوؼ الكنيست اإلسرائيمي.
شاركوا بحضور عدد مف الشخصيات الفمسطينية باجتماع  أنيـمحمد المدني  وصرح القيادي في حركة فتح

لممفاوضات التي تـ استئنافيا في  أرضيةالكنيست لوضع  أعضاءفي الكنيست اإلسرائيمية مع عدد مف 
مختمفة وشاركوا  أحزابواشنطف. وحسب المدني فإف النواب اإلسرائيمييف الذيف حضروا المقاء كانوا مف 

 إلىجيدة لممفاوضات المنطمقة مف واشنطف بيف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي، مشيرا  أرضية بيدؼ وضع
في الكنيست مشدديف عمى ضرورة المفاوضات والوصوؿ  عضواً  30مف  أكثرانو تحدث خالؿ االجتماع 

سطيف فمسطينية ما جرى في الكنيست حدثا تاريخيا حيث رفع عمـ فم أوساطاعتبرت و  حؿ لمصراع. إلى
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كال مف د. عبد اهلل عبد اهلل، وأشرؼ العجرمي، الوفد الفمسطيني ضـ و  مرة. ألوؿداخؿ البرلماف اإلسرائيمي 
 وليد سالـ، والياس زنانيري.و 

 2/8/1423، القدس العربي، لندن
 

نياء االنقسام "أىم" نائب نجاة أبو ب ر: المفاوضات لم تتوقف يوماً ال 3  وا 
ر، عضو المجمس التشريعي الفمسطيني عف حركة فتح، أف خيار إنياء االنقساـ اعتبرت نجاة أبو بك :الخميؿ

وعودة الوحدة الوطنية لشطري الوطف "كاف لو األىمية واألولوية األكبر مف الذىاب لممفاوضات مع الجانب 
قدس برس إلى أف المفاوضات بيف الجانبيف  وكالةوأشارت أبو بكر في تصريحات خاصة ل اإلسرائيمي".

"كاف مف قائمة: وأضافت ، الف السمطة جاءت كنتاج لممفاوضات".فمسطيني واإلسرائيمي "لـ تتوقؼ يوماً ال
األولى أف نذىب لممفاوضات متوحديف، حيث أف إنياء االنقساـ وعودة المحمة لشطري الوطف أىـ كثيًرا مف 

 المفاوضات والمقاءات مع اإلسرائيمييف".
موقؼ العاـ بحركة فتح مساند لرئيس السمطة محمود عباس بتوجياتو نحو عمى أف ال أبو بكروأكدت النائب 

المفاوضات، خاصة بعد االتفاؽ عمى اإلفراج عف عدد مف األسرى، "واستشعار الجدية لدى أطراؼ دولية 
إلنجاح ىذه الجولة مف المفاوضات ليس حبا بحقوؽ الشعب الفمسطيني بؿ خشية مف التوجو الفمسطيني 

 لية لمعاقبة االحتالؿ وضمف ىيكمية إعادة ترتيب المنطقة".لممحاكـ الدو 
ضمف ىذه المفاوضات "ىو انجاز فمسطيني"، معتبرة أف  أسيرواعتبرت أف إفراج االحتالؿ عف أي 

 المفاوضات أمر مرحمي وأف الفمسطينييف يختاروا وقتا لمقتاؿ وآخر لمتفاوض، حسب وصفيا.
 32/1/1423قدس برس، 

 
 والقدس 08بالتمسك باإلفراج عن  افة قدامى األسر  ومنيم أسر  لب عباس يطاعميد األسر   24

وجو عميد األسرى الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ، كريـ يونس الذي يقضي  :زىير أندراوس -الناصرة 
عاًما في سجوف االحتالؿ رسالة إلى رئيس السمطة الفمسطينية، محمود عباس، والقيادة الفمسطينية  30

إياىـ بالتمسؾ باإلفراج عف كافة قدامى األسرى المعتقميف قبؿ اتفاؽ أوسمو دوف استثناء ومنيـ أسرى مطالبا 
وعبر يونس في الرسالة التي نشرىا عمى صفحتو عمى موقع التواصؿ  الداخؿ الفمسطيني والقدس.

ت لمسؤوليف االجتماعي )فيسبوؾ( عف قمقو مف األخبار المتناقمة عبر الصحؼ العبرية وبعض التصريحا
إسرائيمييف حوؿ استثناء أسرى القدس والداخؿ الفمسطيني مف أي إفراجات تحت إدعاء أنيـ يحمموف اليوية 
 اإلسرائيمية. ولفت إلى أف الصيغة المطروحة غامضة جدا، إذ أف اإلفراج عف األسرى مف القدس ومناطؽ الػ

اإلسرائيمي، فإف اإلفراج عف المقدسييف وعرب منوط بتقدـ المحادثات في واشنطف، كما أنو حسب القرار  48
ف استثناء أسرى القدس والداخؿ الفمسطيني قاؿ إأشير مف اآلف. و  8سيتـ في الجولة الثالثة، أي بعد  48الػ

 سوؼ تشكؿ خيبة أمؿ وصدمة عميقة في صفوفيـ وصفوؼ أىالييـ
فاوضات التمييدية مع وزير وأشار يونس إلى أف القيادة الفمسطينية لـ تحصؿ عمى أي شيء في الم

نو ال يجوز إخضاع التسوية إ قائالً أضاؼ و الخارجية األمريكي، جوف كيري، إال اإلفراج عف األسرى، 
السياسة والمفاوضات لـ يسمى االعتبارات األمنية اإلسرائيمية، فقضية األسرى قضية سياسة وجزء مف 

 لحقيقي بيف الجانبيف.استحقاؽ وطني لمشعب الفمسطيني ومفصؿ أساسي لمسالـ ا

 2/8/1423، القدس العربي، لندن
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 عباس على استئناف المفاوضات إقداموصفة القيادة للحفاظ على تماس يا في ظل  "شعرة معاوية" 22

ىي الوصفة الطبية والسحرية لمحفاظ عمى تماسؾ القيادة  "شعرة معاوية"باتت : وليد عوض -راـ اهلل 
دوف تمبية المطالب  "إسرائيؿ"س محمود عباس عمى استئناؼ المفاوضات مع الرئي إقداـالفمسطينية، في ظؿ 

موافقتيا عمى حؿ  "إسرائيؿ" بإعالف إالالفمسطينية التي كانت تصر عمى عدـ العودة لمحادثات السالـ 
في جميع  االستيطافلتجميد  إضافةكأساس ومرجعية لممفاوضات،  1967الدولتيف عمى حدود عاـ 

طالؽ "القدس الشرقية"ة بما فييا المحتم األراضي ، وخاصة المعتقميف منذ ما قبؿ اتفاؽ األسرىسراح  وا 
القيادة الفمسطينية خاصة  أعضاءوفيما يعبر معظـ  السمطة الفمسطينية بموجبو. أقيمتالشيير الذي  أوسمو

جوف عف النص ال يخر  أنيـ إالالمجنة التنفيذية عف معارضتيـ وانتقادىـ الستئناؼ المفاوضات،  أعضاء
في العالقة مع الرئيس  "شعرة معاوية"المعيود في البيانات الصحفية المصاغة بعناية فائقة حفاظا عمى 

شعرت "المجنة التنفيذية في جمسة رمضانية براـ اهلل كانت  أعضاءحد أوفي حديث مع  عباس وعدـ انتقاده.
ترفع صوتؾ المعارض الستئناؼ المفاوضات، القدس العربي: لماذا ال صحيفة حاضرة عندما سألتو " معاوية

لمجنة التنفيذية كاف معظـ حضوره معارضيف لمعودة لممفاوضات  األخيرةخاصة وانؾ تقوؿ باف االجتماعات 
نحافظ عمى شعرة معاوية مع  أف؟ فكاف رده: عمينا إسرائيميةوليست التزامات  أمريكيةبناء عمى تعيدات 

في  أعضاءلفمسطينية المعارضة الستئناؼ المفاوضات ومف يمثميا مف وتحرص بيانات الفصائؿ ا الرئيس.
قيادي لمفمسطينييف في الداخؿ والخارج عمى الحديث  إطارالمجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كأعمى 

في واشنطف برعاية  اإلسرائيمييفلقاء مع  أوبالعموميات وانتقاد وفد المفاوضات كوفد ذىب لواشنطف لعقد 
 .أمريكية

 2/8/1423، القدس العربي، لندن

  
 المصالحة أو الثورة عليياعن طريق  إنياء سيطرة حماس على غزة واجب :اليباشمحمود  21

ة التي يرأسيا رامي الفمسطينيفي الحكومة وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية  ،محمود اليباش .أصدر د :غزة
نيالحمد اهلل سنة اء حكميا في قطاع غزة المستمر منذ ، أمس فتوى بوجوب الثورة عمى حركة حماس، وا 

القاعدة الشرعية ". وقاؿ اليباش في صفحتو عمى موقع لمتواصؿ االجتماعي في شبكة اإلنترنت، 2007
تقوؿ: ما ال يتـ الواجب إال بو فيو واجب. تحرير القدس وفمسطيف واجب وال يتـ إال بتوحيد الصؼ، إذف 

نياء االنقساـ توحيد الصؼ واجب. وتوحيد الصؼ ال يتـ  إال بإنياء االنقساـ، إذف إنياء االنقساـ واجب. وا 
نياء االنقالب يعني إنياء سيطرة حماس عمى غزة،  ال يتـ إال بإنياء االنقالب، إذف إنياء االنقالب واجب. وا 
نياء سيطرة حماس عمى غزة ال يتـ إال بأحد أمريف: إما  إذف إنياء سيطرة حماس عمى غزة واجب. وا 

 . "حة معيا أو الثورة عمييا، إذف فأحد ىذيف األمريف واجب. أال ىؿ بمغت، الميـ فاشيدالمصال

 2/8/1423، االتحاد، أبو ظبي

 
 علن عن إنشاء وقفية التضامن التر ي مع فلسطين واألسر يقراقع  23

طيف كشؼ وزير شؤوف األسرى والمحرريف عيسى قراقع عف إنشاء وقفية التضامف التركي مع فمس :راـ اهلل
فطار رمضاني في العاصمة اسطنبوؿ وبحضور  واألسرى والتي سيعمف عنيا غدا خالؿ فعالية شعبية وا 

وعضو  األسيرشخصيات ومؤسسات فمسطينية وتركية، وشارؾ وزير األسرى قراقع وقدورة فارس رئيس نادي 
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ف سفير إقراقع الكنيست محمد بركة والمفتي الشيخ محمد حسيف وأسرى محرريف في ىذا النشاط. وقاؿ 
فمسطيف في تركيا نبيؿ معروؼ اعد ىذا النشاط الياـ بالتنسيؽ مع الحكومة التركية والمؤسسات المعنية 
واليادفة إلى جمع التبرعات لصمح وقفية تركية فمسطينية سيخصص جزء مف دعميا لألسرى وعائالتيـ وأف 

سيحدد الدعـ  2013طينية واف عاـ ىذه الوقفية ستخصص في كؿ عاـ إحدى أوجو الدعـ لمقضية الفمس
 لألسرى.

 2/8/1423، الحياة الجديدة، رام اهلل

  
 % من األنفاق ضّيق الخناق على أىالي القطاع المحاصر84غزة: ىدم  في ح ومةال 20

قالت الحكومة الفمسطينية في قطاع غزة إف "السمطات المصرية ىدمت ما نسبتو  :نادية سعد الديف -عماف 
التي تمّد القطاع بالمواد الغذائية والصحية واإلعمارية، في ظؿ الحصار المفروض  % مف األنفاؽ80

% مف األيدي العاممة 70–60إف "حوالي  :المستشار السياسي لرئيس الحكومة ،عميو". وأوضح يوسؼ رزقة
ي تـ في مجاؿ األنفاؽ باتت اليوـ عاطمة عف العمؿ، فيما توقفت المشاريع القطرية إلعمار القطاع، الت
صحيفة االتفاؽ بشأنيا بيف القاىرة والدوحة، وذلؾ نتيجة عراقيؿ وصوؿ مواد البناء الالزمة". وأضاؼ، ل

"الغد" مف فمسطيف المحتمة، إف "الضرر الذي لحؽ بالقطاع جراء ىدـ الجزء األكبر مف األنفاؽ يعّد فادحًا 
ع الغذائية الحالي، تزامنًا مع تدمير األنفاؽ، وييدد "نفاد مخزوف السم ويجّر أثمانًا باىظة عمى أىالي غزة".

بمعاناة كبيرة في األياـ القادمة، حيث يستخدـ التجار البضائع المخزنة لدييـ مف دوف إيراد أخرى جديدة لسد 
حاجة أىالي القطاع". وتزيد األزمة عمقًا في ظؿ "مشكمة الوقود والكيرباء التي تنقطع ثماني ساعات يوميًا 

، بينما يفتح معبر رفح ألربع ساعات يوميًا أماـ حاالت محدودة، بما يتماىى مع نفس عف سكاف غزة
وأفاد بأف "الجزء األكبر مف  الوضع التي كاف قائمًا في عيد )الرئيس المصري األسبؽ حسني( مبارؾ".

موضحًا أف الحركة التجارية في البناء واإلعمار والسمع الواردة مف أسواؽ خارجية تعتمد عمى األنفاؽ"، 
الحكومة ال تفرض ضرائب حقيقية عمى واردات األنفاؽ، باستثناء السجائر، حتى تبقى األسعار في متناوؿ 

ودعا رزقة إلى "إعادة  ".2005المستيمؾ، خاصة وأف رواتب الموظفيف لـ يطرأ عمييا أي زيادة منذ العاـ 
لحصار عف القطاع". ونوه إلى أنو "كاف فتح المعبر التجاري مع مصر الذي سيحؿ ظاىرة األنفاؽ ويخفؼ ا

شاحنة مف مصر باتجاه  200يدخؿ يوميًا عبر ذلؾ المعبر، الذي يقع إلى جانب معبر رفح لممشاة، حوالي 
ورأى أف "المشيد الداخمي المصري مرتبؾ وال أحد يستطيع  غزة بدوف المرور عبر معبر كـر أبو سالـ".

ولفت إلى "مساعي نزع  حماس وفصائؿ المقاومة الفمسطينية جزء منو".الحديث عف نياية قريبة"، معتبرًا أف 
المشروعية عف المقاومة وحركة حماس وخمؽ الفبركات واألكاذيب التي أحدثت شرخًا واسعًا في المزاج 
المصري تجاه حماس، في ظؿ إيراد تقارير بتورط بعض القيادات الفمسطينية في ذلؾ مف باب المناكفة 

 ىي مع المخابرات العامة المصرية. في غزةحكومة مياسي". وأوضح أف قناة االتصاؿ الوحيدة لواالبتزاز الس

 2/8/1423، الغد، عّمان
 

 أبو مرزوق: لن يعود االحتالل لمعبر رفح مرة ثانية 20
رد نائػب رئػيس المكتػب السياسػي لحركػة حمػاس موسػػى أبػو مػرزوؽ عمػى دعػوة الػرئيس محمػود عبػػاس : غػزة

وقػاؿ أبػو مػرزوؽ  لمعمػؿ فػي معبػر رفػح قػائال: لػف يعػود االحػتالؿ لمعبػر رفػح مػرة ثانيػة. 2005لعودة اتفاؽ 
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في تدوينة عمى صفحتو بالفيسبوؾ مساء األربعاء: "لف يعود االحػتالؿ لمعبػر رفػح مػرة ثانيػة، االصػرار عمػى 
 دعوة لعودة االحتالؿ". 2005تطبيؽ اتفاقية 

 د والبضائع بسيادة مصرية فمسطينية".وأضاؼ أبو مرزوؽ "نعـ لفتح المعبر لألفرا
 32/1/1423، و الة سما اإلخبارية

 
 المستفيد الوحيد  "إسرائيلو" فصائل: المفاوضات مضيعة للوقت وعبث بمستقبل الفلسطينيين 29

اعتبػػر قػػادة فصػػائؿ فمسػػطينية أف عػػودة السػػمطة الفمسػػطينية لممفاوضػػات مػػع االحػػتالؿ : جمػػاؿ غيػػث -غػػزة
 "مضيعة لموقت وعبث بمستقبؿ الوحدة والقضية الفمسطينية". اإلسرائيمي، بمثابة

وأكد الناطؽ باسـ حركػة حمػاس فػوزي برىػوـ، أف حركتػو تػرفض عػودة أي طػرؼ فمسػطيني إلػى المفاوضػات 
 مع االحتالؿ االسرائيمي، معتبًرا أف العودة ليا مضيعة لموقت وعبث بمستقبؿ الوحدة والقضية الفمسطينية.

سطيف" أف المستفيد الوحيد مف المفاوضات ىو االحتالؿ وذلؾ الحتياجو الماس ليا مف أجػؿ وبيف برىوـ لػ"فم
تنفيذ مشػاريعو االسػتيطانية، مضػيًفا: "إف سػمطة راـ اهلل رضػخت لمضػغوطات والمطالػب األمريكيػة السػتئناؼ 

 المفاوضات بعد توقؼ داـ قرابة ثالثة أعواـ".
جػػو االحػتالؿ وسػتزيد مػػف انفتاحيػا عالمًيػا وسػػينقذىا مػف حالػػة ويػرى أف عػودة السػػمطة لممفاوضػات سػتجمؿ و 

االنييار التي سببت لو خػالؿ عدوانػو عمػى غػزة، ومواصػمة البنػاء االسػتيطاني، وحصػار الشػعب الفمسػطيني، 
وسػػتكوف فرصػػة لحكومػػة نتنيػػاىو لتنفيػػذ مشػػروعو االسػػتيطاني، وسػػيحرؼ أنظػػار العػػالـ مػػف بوصػػمة القػػػدس 

 لمتابعة المفاوضات.
وأضػػػاؼ: "إف المػػػتحكـ فػػػي سياسػػػة السػػػمطة وموافقيػػػا ىػػػي اإلدارة األمريكيػػػة"، داعًيػػػا لعػػػدـ إعطػػػاء أي غطػػػاء 
لممفاوضػػػات مػػػف أي طػػػرؼ فمسػػػطيني وعربػػػي، وعػػػزؿ مػػػف يتنػػػازؿ عػػػف األراضػػػي والمقدسػػػات، ويتمػػػادى فػػػي 

 إعطاء قوة دافعة لالحتالؿ لفرض واقع جديد بالقدس والضفة الغربية.
ئؿ الفمسػػطينية والمثقفػػيف والنخػػب إلػػى تشػػكيؿ جبيػػة رفػػض قويػػة لفضػػح المتنػػازليف عػػف ودعػػا برىػػوـ، الفصػػا

الحقػػػوؽ الفمسػػػطينية، ورفػػػع الغطػػػاء عػػػنيـ لعػػػزليـ، ووضػػػع اسػػػتراتيجية وطنيػػػة لحمايػػػة شػػػعبنا ومقدسػػػاتنا مػػػف 
 االحتالؿ والعابثيف في مستقبؿ الحؽ الفمسطيني.

مػػػد المػػػدلؿ، أف المفاوضػػػات التػػػي تجرييػػػا السػػػمطة مػػػع بػػػدوره، يػػػرى القيػػػادي فػػػي حركػػػة الجيػػػاد االسػػػالمي أح
االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي "لػػف تجػػدي نفًعػػا لمفمسػػطينييف وسػػتعطي غطػػاء لمدولػػة العبريػػة لممارسػػة التوسػػع والبنػػاء 

 االستيطاني".
وأضػػاؼ المػػدلؿ لػػػ"فمسطيف": "إف اسػػتئناؼ المفاوضػػات بمثابػػة غطػػاء لالحػػتالؿ؛ لزيػػادة عمميػػات التيويػػد فػػي 

والرتكػػػاب الجػػػرائـ بحػػػؽ البشػػػر والحجػػػر"، مؤكػػػًدا تزايػػػد وتيػػػرة البنػػػاء االسػػػتيطاني عمػػػى مػػػدار السػػػنوات القػػػدس 
 الماضية وخاصة بعد توقيع اتفاقية أوسمو.

مف جانبو، أكد عضو المجنة المركزية لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف جميؿ مزىر، أف االحتالؿ اإلسػرائيمي 
ودعا مزىػر إلػى عػدـ  المفاوضات بيف السمطة الفمسطينية والدولة العبرية". ىو "المستفيد الوحيد مف استئناؼ

االسػػتجابة لمضػػغوط األمريكيػػة، واإلصػػرار عمػػى موقػػؼ االجمػػاع الػػوطني والػػرافض السػػتئناؼ المفاوضػػات، 
 وتحرؾ الجماىير الرافضة ليا، مؤكًدا أف غالبية القوى والفصائؿ الفمسطينية عبرت عف رفضيا لتمؾ العممية.

 32/1/1423، فلسطين أون الين
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 افتعال أزمة لتتيرب من استحقاق تنفيذ المصالحة  تريدعزام األحمد: حماس  21
اتيػػـ عضػػو المجنػػة المركزيػػة لحركػػة "فػػتح" ومسػػؤوؿ ممػػؼ المصػػالحة فييػػا عػػزاـ األحمػػد، : راـ اهلل )فمسػػطيف(

باطمػة ال أسػاس ليػا مػف الصػحة"،  حركة حماس بمحاولة "تصدير أزمتيا الداخمية عبر اتياـ حركة فتح بػتيـ
 مشيًرا إلى أنو "تحاوؿ افتعاؿ أزمة مع حركة فتح لمتيرب مف مستحقات المصالحة الوطنية"، حسب قولو.

(، أف "مف يتابع إعالـ حماس عبػر فضػائياتو 7|31وأوضح األحمد في حديث إذاعي صباح اليـو األربعاء )
ف مؤتمر ح ماس يـو أمس يثير الشفقة ويدلؿ عمػى تخػبط حمػاس وعػدـ يعمـ مدى انحياز حماس لالخواف، وا 

انسجاميا مع محيطيػا"، مشػيرًا إلػى أف "ىػذه الوثػائؽ المػزورة تػدلؿ عمػى السػذاجة التػي وصػمت إلييػا حمػاس، 
 وىي مزورة وبشكؿ مفضوح مف حيث الشكؿ والمضموف"، حسب قولو.

سئؿ مف قبؿ الصحفييف المصرييف عف ىذه وأضاؼ األحمد: "الرئيس أبو مازف خالؿ زيارتو لمصر الشقيقة 
الػػتيـ الموجيػػة لحمػػاس وأجػػاب حرفيػػًا بػػأف أجيػػزة األمػػف المصػػرية وبقػػدراتيا ليسػػت بحاجػػة الػػى أحػػد ليعطييػػا 
الحقائؽ ويثبت أخطاء حمػاس بحػؽ نفسػيا أوال وبحػؽ أبنػاء شػعبنا فػي قطػاع غػزة وبحػؽ اإلخػوة فػي مصػر"، 

 عمى حد تعبيره.
 32/1/1423قدس برس، 

 
  شفتيا حماس تظير مد  حقد عباس والسلطة على المقاومة التير ة األحرار: الوثائق ح 28

حممػػت حركػػة األحػػرار محمػػود عبػػاس والسػػمطة المسػػؤولية الكاممػػة عػػف الوثػػائؽ المفبركػػة التػػي كشػػفتيا : غػػزة
ى حركػػة حمػػاس، وطالبػػت باعتقػػاؿ ومحاكمػػة كافػػة المتػػورطيف فػػي تزويػػر وثػػائؽ العػػار وجريمػػة التحػػريض عمػػ

 الشعب الفمسطيني.
وأكدت الحركة في بياف ليا أف "ىذه الوثائؽ التي تظير مدى حقد عباس والسمطة عمػى غػزة والمقاومػة فييػا، 
ثػػارة الشػػعب المصػػري عمػػى شػػعبنا الفمسػػطيني ومقاومتػػو الباسػػمة التػػي تعتبػػر السػػد  وأنيػػا تحػػاوؿ شػػيطنة غػػزة وا 

ر واألمػػة بشػػكؿ عػػاـ، وأف ىػػذه الوثػػائؽ تتسػػاوؽ مػػع المنيػع فػػي وجػػو االحػػتالؿ، لمػػدفاع عػػف شػػعبيا وعػػف مصػ
 الحمالت الصييونية، وتتفؽ مع التأليب الصييوني في العالـ ضد المقاومة وتشويو صورتيا النقية".

 2/8/1423، السبيل، عّمان
 

 غزة والسماح لس انو بحرية التحركقطاع قيود على  أ ّ عدم فرض ل الفصائل تدعو 23

فصػائؿ الوطنيػة واإلسػالمية فػي محافظػات غػزة عمػى إحيػاء يػـو القػدس العػالمي اتفقػت القػوى وال حسػف جبػر:
بشكؿ موحد، وذلؾ في مسيرة ستنطمؽ في مدينة غزة بمشاركة الجميع لمتأكيد عمى عروبة القدس ورفض كؿ 

 محاوالت االستيطاف والتيويد التي تجري فييا عمى قدـ وساؽ.
ي مكتب حركة الجيػاد اإلسػالمي فػي مدينػة غػزة لجنػة خاصػة وكمفت القوى والفصائؿ خالؿ اجتماع عقدتو ف

مػػف أجػػؿ وضػػع الترتيبػػات النيائيػػة لممسػػيرة، عمػػى أف يػػػتـ حشػػد كافػػة القػػوى والفعاليػػات فييػػا إلرسػػاؿ رسػػػالة 
 واضحة بأف الشعب الفمسطيني لف يفرط بالقدس تحت أي ظرؼ كاف.

تحريػر فمسػطيف أف كافػة القػوى شػاركت فػي وأكػد محمػود خمػؼ عضػو المكتػب السياسػي لمجبيػة الديمقراطيػة ل
ظيػػػار الشػػػعب الفمسػػػطيني موحػػػدا فػػػي الػػػدفاع عػػػف  االجتمػػػاع ووضػػػعت الترتيبػػػات الالزمػػػة إلنجػػػاح المسػػػيرة وا 

 عروبة مدينة القدس.
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ونوه خمؼ في حػديث لػػ "األيػاـ" إلػى أف المجتمعػيف ناقشػوا إلػى جانػب قضػية القػدس قضػية تػداعيات الوضػع 
مػػػػى الوضػػػػع الػػػػداخمي الفمسػػػػطيني، ونوقشػػػػت عػػػػدة اقتراحػػػػات حػػػػوؿ إيضػػػػاح الموقػػػػؼ المصػػػػري وانعكاسػػػػاتو ع

 الفمسطيني والتواصؿ مع األحزاب والقوى المصرية سعيا إلى وقؼ اليجمة اإلعالمية عمى غزة.
وأشػػػار إلػػػى أف المشػػػاركيف فػػػي االجتمػػػاع أعربػػػوا عػػػف رفضػػػيـ مصػػػطمح التخػػػابر سػػػواء فػػػي إطػػػار العالقػػػات 

أو فػػي إطػػار العالقػػات مػػع األشػػقاء العػػرب، منوىػػا إلػػى أف المجتمعػػيف اتفقػػوا فػػي ختػػاـ الداخميػػة الفمسػػطينية 
االجتمػػػاع عمػػػى أف تتحػػػرؾ القػػػوى والفصػػػائؿ بمفردىػػػا إلجػػػراء أوسػػػع اتصػػػاالت مػػػع القػػػوى والييئػػػات الشػػػعبية 

 المصرية والتأكيد عمى عمؽ العالقة بيف الشعبيف.
لػى غػزة ولفت إلى أنيـ دعوا إلى عدـ فرض أي قيود عمػى  قطػاع غػزة والسػماح لسػكانو بحريػة التحػرؾ مػف وا 

 عمى اعتبار أف غزة ليست كيانا معاديا.
ونوه خمؼ إلى إف المشاركيف في االجتماع ناقشوا كذلؾ االعتداء الذي حدث عمى مسيرة الجبية الشعبية في 

 تعبير.راـ اهلل، وأعربوا عف رفضيـ ما جرى، مشدديف عمى أىمية ضماف الحؽ في الرأي وال
وأضاؼ أف المشاركيف فػي االجتمػاع ناقشػوا كػذلؾ مشػاركة القػوى الطالبيػة المختمفػة فػي االتحػاد العػاـ لطمبػة 

 فمسطيف، وطالبوا بالحرص عمى مشاركة الجميع.
 2/8/1423، األيام، رام اهلل

 
 الستئناف المفاوضات بغزة رفضاً  اعتصاماتنظم  حماسالحر ة النسائية في  14

سػػػائية فػػػي حركػػػة حمػػػاس الفمسػػػطينية اليػػػـو األربعػػػاء، وقفػػػة فػػػي سػػػاحة المجمػػػس التشػػػريعي نظمػػػت الحركػػػة الن
)البرلماف( بمدينة غػزة لػرفض اسػتئناؼ المفاوضػات بػيف السػمطة الفمسػطينية والحكومػة اإلسػرائيمية، واسػتنكار 

اع غػزة ما قالت حركة حماس إنو "مشػاركة فػتح فػي حممػة إعالميػة لوسػائؿ إعػالـ مصػرية لتشػويو صػورة قطػ
 والفمسطينييف والمقاومة الفمسطينية".

وقػػػػاؿ النائػػػػب فػػػػي المجمػػػػس التشػػػػريعي عػػػػف حركػػػػة "حمػػػػاس" مشػػػػير المصػػػػري: إف "اسػػػػتئناؼ رئػػػػيس السػػػػمطة 
الفمسػطينية محمػػود عبػاس لممفاوضػػات مػع إسػػرائيؿ يمثػؿ خروجػػا عػف اإلجمػػاع والوحػدة الوطنيػػة الفمسػػطينية، 

زيػػد مػػف الجػػرائـ، وتوسػػيع االسػػتيطاف فػػي الضػػفة الغربيػػة ومواصػػمة وغطػػاء لالحػػتالؿ اإلسػػرائيمي الرتكػػاب الم
 تيويد القدس والمسجد األقصى".

وأضاؼ المصري في كممة لو خالؿ الوقفة "عمى قادة حركة فتح أف يحاكموا المشاركيف فػي حممػة التحػريض 
 .ضد الشعب الفمسطيني والتي كشفت عنيا حركة حماس مف خالؿ الوثائؽ التي نشرتيا أمس"

مف جانبيا، شددت القيادية في الحركة النسائية لحركة "حماس" رجاء الحمبي عمى أف حركتيا لف تتخمى عف 
 ثوابتيا بعدـ التدخؿ في الشئوف الداخمية ألي مف الدوؿ العربية واإلسالمية وخاصة دولة مصر.

ليسػت لمبيػع أو التنػازؿ"، ورفضت الحمبي عودة السػمطة الفمسػطينية لممفاوضػات مػع إسػرائيؿ، قائمػة "فمسػطيف 
مطالبػػة الػػرئيس عبػػاس بػػالعودة عػػف قػػرار اسػػتئناؼ المفاوضػػات ألنيػػا تمثػػؿ "غطػػاء لجػػرائـ العػػدو الصػػييوني" 

 عمى حد قوليا.
 2/8/1423، السبيل، عّمان

 
 : استئناف المفاوضات طعنة للقضية وغطاء لجرائم االحتالل في لبنان القو  الفلسطينية 12
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حػالؼ القػوى الفمسػطينية فػي لبنػاف اسػتجابة رئاسػة السػمطة لمضػغوط االمريكيػة والعػودة أدانت قيػادة ت: بيروت
الى المفاوضات، في الوقت الذي تواصؿ فيو الحكومة اإلسرائيمية جرائميا بحؽ الشعب الفمسطيني، واعتبرت 

 ذلؾ طعنة لمقضية الفمسطينية.
ة منػو لػػ "قػدس بػرس"، أف "العػودة لممفاوضػات (، أرسػؿ نسػخ7|31ورأى التحالؼ في بياف لو اليوـ االربعاء )

مػع الكيػاف الصػييوني تشػكؿ طعنػة لمقضػية الفمسػطينية وغطػاء لجػرائـ العػدو الصػييوني وخصوصػًا اسػتمرار 
االستيطاف الييودي في الضفة الغربية المحتمة وتيويد القدس وطػرد العػرب مػف أراضػييـ  مػف النقػب المحتػؿ 

 طاع غزة وتقطيع الضفة الغربية".   ، وتشديد الحصار عمى ق1948عاـ 
وطالػػب التحػػالؼ رئاسػػة السػػمطة الفمسػػطينية والقيػػادة الحاليػػة لمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية بوقػػؼ المفاوضػػات 
عػػػػادة بنػػػػاء منظمػػػػة التحريػػػػر  التػػػػي وصػػػػفيا بػػػػػ "العبثيػػػػة"، والعمػػػػؿ عمػػػػى ترتيػػػػب البيػػػػت الفمسػػػػطيني الػػػػداخمي وا 

ة واحدة تستند الى خيار المقاومة والتمسؾ بالحقوؽ والثوابػت الوطنيػة، الفمسطينية ووضع استراتيجية فمسطيني
 كما قاؿ البياف.

 32/1/1423قدس برس، 
 

 اللجنة األمنية اإلعالمية في القاىرة   حماس تطالب الرئيس عباس بحلّ  11
دعػػػت حركػػػة حمػػػاس رئػػػيس السػػػمطة الفمسػػػطينية محمػػػود عبػػػاس إلػػػى حػػػؿ المجنػػػة األمنيػػػة : غػػػزة )فمسػػػطيف(

الميػػة الفمسػػطينية الموجػػودة فػػي القػػاىرة والتػػي قػػاـ الطيػػب عبػػد الػػرحيـ بتشػػكيميا لمتشػػيير بيػػا والتحػػريض اإلع
( 31/7واعتبر الدكتور سامي ابو زىري الناطؽ باسـ الحركة فػي تصػريح مكتػوب لػو اليػـو األربعػاء ) عمييا.

عػػػادة إف حػػػؿ ىػػػذه المجنػػػة بأنيػػػا "الخطػػػوة المطموبػػػة لوضػػػع حػػػد لحممػػػة التشػػػيير ضػػػد ال مقاومػػػة الفمسػػػطينية وا 
 العالقات الفمسطينية الداخمية إلى نصابيا الصحيح".

 32/1/1423قدس برس، 
 

نياء االنقسام "أىم"  نائب عن فتح لا"قدس برس": المفاوضات لم تتوقف يوماً  13  وا 
ر اعتبرت نجاة أبػو بكػر، عضػو المجمػس التشػريعي الفمسػطيني عػف حركػة "فػتح"، أف خيػا: الخميؿ )فمسطيف(

إنيػػػػاء االنقسػػػػاـ وعػػػػودة الوحػػػػدة الوطنيػػػػة لشػػػػطري الػػػػوطف "كػػػػاف لػػػػو األىميػػػػة واألولويػػػػة األكبػػػػر مػػػػف الػػػػذىاب 
 لممفاوضات مع الجانب اإلسرائيمي".

وأشػػػارت أبػػػػو بكػػػػر فػػػي تصػػػػريحات خاصػػػػة لػػػػػ "قػػػدس بػػػػرس" إلػػػػى أف المفاوضػػػات بػػػػيف الجػػػػانبيف الفمسػػػػطيني 
نتػػاج لممفاوضػػات والتػػي كػػاف مػػف المقػػرر أف تفضػػي إلػػى واإلسػػرائيمي "لػػـ تتوقػػؼ يوًمػػا، الف السػػمطة جػػاءت ك

 دولة بكامؿ السيادة لكف إسرائيؿ تنكرت لكؿ االتفاقيات".
وأكػػدت النائػػػب عػػػف حركػػة "فػػػتح" عمػػػى أف الموقػػؼ العػػػاـ بحركػػػة فػػتح مسػػػاند لػػػرئيس السػػمطة محمػػػود عبػػػاس 

ى، "واستشػعار الجديػة لػدى بتوجياتو نحو المفاوضات، خاصة بعد االتفاؽ عمػى اإلفػراج عػف عػدد مػف األسػر 
أطراؼ دولية إلنجاح ىذه الجولة مف المفاوضات ليس حبا بحقػوؽ الشػعب الفمسػطيني بػؿ خشػية مػف التوجػو 

 الفمسطيني لممحاكـ الدولية لمعاقبة االحتالؿ وضمف ىيكمية إعادة ترتيب المنطقة".
 32/1/1423قدس برس، 

 
 دعوة إلراقة الدم الفلسطيني  اسعلى حم الثورةبلقيادة العامة": فتو  اليباش ا" 10
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"القيػػػادة العامػػػة" إف فتػػػوى وزيػػػر األوقػػػاؼ فػػػي  -قالػػػت الجبيػػػة الشػػػعبية لتحريػػػر فمسػػػطيف : راـ اهلل )فمسػػػطيف(
الحكومػػػػة الفمسػػػػطينية بالضػػػػفة، محمػػػػود اليبػػػػاش، "دعػػػػوة صػػػػريحة إلراقػػػػة دـ الفمسػػػػطينييف"، مطالبػػػػة السػػػػمطة 

 الفمسطينية بػ "لجمو".
(، الفتػوى التػي وصػفتيا بػػ "الغريبػة" 7|31العامة في بياف ليا تمقتو "قػدس بػرس"، األربعػاء ) واستنكرت القيادة

نيػػاء حكميػػا فػػي قطػػاع  الصػػادرة عػػف وزيػػر أوقػػاؼ الحكومػػة فػػي راـ اهلل بوجػػوب الثػػورة عمػػى حركػػة حمػػاس وا 
 غزة.

غػػػراؽ السػػػاحة وأضػػػافت "القيػػػادة العامػػػة" عمػػػى أف تمػػػؾ الفتػػػوى "دعػػػوة صػػػريحة لالقتتػػػاؿ بػػػيف الفمسػػػطين ييف وا 
 الفمسطينية ببحر مف الدماء بسبب ىذه التصريحات غير المسئولة".

وطالبت القيادة العامة السمطة الفمسطينية بالضفة الغربية "لجـ تمؾ األصوات والتصريحات التي تؤدي لنتائج 
 ال تحمد عقباىا وتثير الساحة الفمسطينية وتعمؽ اإلنقساـ الداخمي"، وفقا لمبياف.

فػي سػػياؽ متصػػؿ؛ ناشػدت القيػػادة العامػػة حركتػػي "فػتح وحمػػاس" بوقػػؼ الحمػػالت اإلعالميػة ومػػا قالػػت عنػػو و 
 "حرب الوثائؽ" مف كال الطرفيف والجموس إلى طاولة المفاوضات إلنياء اإلنقساـ.

 32/1/1423قدس برس، 
 

 "سرائيلإدولة ييودية باسم "ىو وجود  "ىدف واضح"لدييا  المفاوضات بيريز: 10
باف تؤدي محادثات السالـ ’ متفائؿ‘يوس ػ ا ؼ ب: قاؿ الرئيس االسرائيمي شمعوف بيريس االربعاء انو فيمن

وقاؿ بيريس لمصحافييف في زيارة  مع الفمسطينييف الى حؿ الدولتيف وتجمب االستقرار الى الشرؽ االوسط.
ثيرا االف باستئناؼ عممية السالـ بيف كاسرائيمي، انا متفائؿ ك‘لميتوانيا التي تتراس االتحاد االوروبي حاليا 

 ’.الفمسطينييف وبيننا
وتأتي تصريحات بيريس، الذي سيبمغ التسعيف الجمعة بعد انطالؽ المحادثات في واشنطف االثنيف والثالثاء 

 بعد تعثرىا لثالث سنوات.
ة عربية باسـ دولة ييودية باسـ اسرائيؿ ودول‘ىو وجود ’ ىدؼ واضح‘واكد بيريس اف المحادثات لدييا 

 ’.فمسطيف ال تتقاتالف بؿ تعيشاف معا في صداقة وتعاوف
االرىاب ليس لديو سياسة ‘موضحا اف ’ ليس ىناؾ بديؿ مف السالـ، ليس ىناؾ اي معني لمحرب‘واضاؼ 

 ’.وال يستطيع صنع الخبز او اعطاء اليواء النقي لمتنفس. انو مكمؼ وغير مجد وال ينتج منو اي شيء
الخارجية االمريكي جوف كيري، حدد المفاوضوف الفمسطينيوف واالسرائيميوف الثالثاء النفسيـ  وبرعاية وزير

 ىدفا طموحا يقضي بالتوصؿ الى اتفاؽ سالـ خالؿ تسعة اشير.
الشرؽ ‘واوضح بيريس اف االتفاؽ سيكوف ميما لتطوير مستوى المعيشة في الشرؽ االوسط مشيرا الى اف 

اـ االرىاب واالزمة والجوع والبطالة والقمع بافساح المجاؿ لعيد جديد مف االوسط قد يتغير في حاؿ ق
نريد صنع السالـ ليس مع الفمسطينييف فحسب بؿ مع كؿ الدوؿ ‘وتابع  ’.االقتصاد والعالقات االجتماعية

 ’. العربية
 2/8/1423، القدس العربي، لندن

 
 نية على معظم الضفة الغربيةمن المفاوضات ىو إقامة دولة فلسطي النيائياليدف لبيد:  19
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قاؿ وزير المالية اإلسرائيمي يئير البيد إف اليدؼ النيائي مف المفاوضات ىو إقامة دولة : )وكاالت(
ستحتفظ بثالثة تجمعات استيطانية كبرى ” إسرائيؿ“الضفة الغربية لكنو أضاؼ أف ” معظـ“فمسطينية عمى 

”. ألنيـ ال خيار ليـ“ييف في نياية المطاؼ القبوؿ بذلؾ ىناؾ إضافة إلى القدس. وتابع أف عمى الفمسطين
ما نسعى إليو ىو طالؽ عادؿ مف الفمسطينييف حتى نستطيع أف نبقى عمى جانب مف “ومضى يقوؿ 

 ”.الحدود وىـ عمى الجانب اآلخر
 2/8/1423، الخليج، الشارقة

 
 سالماألولى قانون االستفتاء العام على اتفاقية ال بالقراءة قر ال نيست 11

، بالقراءة األولى قانوف أساسي االستفتاء العاـ، الذي يمـز الحكومة  أقرت الكنيست في الثالثة مف فجر اليـو
اإلسرائيمية بطرح أية اتفاقية سالـ يتـ التوصؿ إلييا مع الفمسطينييف أو مع أي دولة، تقضي بالتنازؿ "عف 

صوتا، مع تجنيد واستنفار لكافة  45ا مقابؿ صوت 66اراض تخضع لمسيادة اإلسرائيمية"، وذلؾ بأغمبية 
أعضاء االئتالؼ الحكومي، وذلؾ قبيؿ بدء العطمة الصيفية لمكنيست التي بدأت اليوـ وتستمر إلى ما بعد 

 أكتوبر القادـ. ،األعياد الييودية في تشريف أوؿ
 2/8/1423، 08عرب 

 
 اإلسرائيليليو اليدرمان حا ما للبنك المر ز   االقتصاد تعيين الخبير  18

عّيف الخبير االقتصادي ليو اليدرماف حاكما لمبنؾ المركزي االسرائيمي، كما اعمف مكتب : ا ؼ ب -القدس 
رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو بعدما اعمف المرشح السابؽ ياكوؼ فرنكؿ عدولو عف تولي ىذا المنصب اثر 

 تحقيؽ حوؿ اتيامو بالسرقة.
االسرائيمي بنياميف نتنياىو ووزير المالية يائير لبيد قررا تعييف البروفسور ليو  وقاؿ المكتب اف "رئيس الوزراء

اليدرماف في منصب حاكـ البنؾ المركزي االسرائيمي"، موضحا اف ىذا التعييف ال يزاؿ يحتاج لموافقة 
ىذه المؤسسة عامًا، عمؿ طيمة عشرة اعواـ داخؿ  62وليو اليدرماف البالغ مف العمر  الحكومة االسرائيمية.

وىو يدرس عمـ االقتصاد القطاعي في جامعة تؿ ابيب، مع كونو مستشارا في الوقت نفسو في بنؾ ىابواليـ، 
 اكبر مؤسسة مصرفية اسرائيمية.

 2/8/1423، الحياة، لندن
 

 اإلسرائيليةوزارة الخارجية  يموظف إضرابانتياء  13
ية الذيف كانوا مضربيف منذ نحو ستة اشير، إنياء أعمف موظفو وزارة الخارجية االسرائيم: ا ؼ ب -القدس 
والخارج عمميـ  إسرائيؿواعمنت نقابتيـ انو اعتبارًا مف الخميس سيستأنؼ الموظفوف المضربوف في  تحركيـ.

 في شكؿ طبيعي.
ويطالب  وبحسب بياف صادر عف محكمة العمؿ تمتقي النقابة وزارة الماؿ اليجاد حؿ لمخالؼ حوؿ االجور.

وف بزيادة رواتبيـ المجمدة منذ سنوات وباف تستعيد وزارة الخارجية بريقيا بعدما فقدت قسمًا مف الموظف
وأعرب عف  وأشاد نائب وزير الخارجية زئيؼ الكف بانتياء االضراب "الذي عطؿ عمؿ الوزارة". صالحياتيا.

ج، ترجـ االضراب شماًل في وفي الخار  االمؿ في اف يؤدي الحوار مع الوزارة الى نتائج لمصمحة الموظفيف.
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االجيزة القنصمية ألف اصدار التأشيرات توقؼ وكذلؾ تجديد جوازات السفر والمصادقة عمى الوثائؽ 
 الرسمية.

والديبموماسيوف االسرائيميوف الذيف كانوا يتقاضوف رواتب منخفضة وحدت صالحياتيـ ونفوذىـ في السياسة 
 ا عف االستياء.الخارجية، نزلوا مرارا الى الشارع تعبير 

 ديبموماسيًا معتمديف في الخارج. 350موظؼ بينيـ  1100وتضـ الوزارة 

 2/8/1423، الحياة، لندن
 

 ينفلسطينيالمع  تفاقال للتوصل  نتنياىو ملتزم بالجدول الزمني الذ  حدده  ير  :ماي ل أورن 34
منتيية واليتو مايكؿ أورف، أف راى سفير إسرائيؿ لدى الواليات المتحدة ال: آماؿ شحادة -القدس المحتمة 

"نتنياىو ممتـز بالجدوؿ الزمني الذي حدده وزير الخارجية األميركي جوف كيري، لمتوصؿ إلى اتفاؽ إطار 
 إسرائيمي فمسطيني".

وقاؿ أورف إف "نتنياىو يعتقد أنو إذا تفاوض الفمسطينيوف مف منطمؽ حسف النية والجدية، وواصموا التفاوض 
أشير"، عممًا بأف ىذا ىو الجدوؿ الزمني  9باإلمكاف التوصؿ إلى اتفاؽ تاريخي خالؿ  دوف توقؼ، سيكوف

 الذي حدده الوزير كيري.
أما عضو الكنيست ميري ريغؼ مف حزب الميكود، فأعربت عف اعتقادىا بأف "فكرة الدولتيف لمشعبيف ال 

اتخذ إجراءات تخالؼ موقؼ غالبية  تحظى بتأييد غالبية كتمة الميكود"، وقالت النائب إف "رئيس الحكومة
 أعضاء الكتمة، عندما قرر اإلفراج عف سجناء فمسطينييف تمطخت أيدييـ بالدماء".

 2/8/1423، الحياة، لندن
 

 بقتل العرب التصريحبفتح تحقيق مع بينيت على خلفية  اإلسرائيلي مطالبة القضائي 32
اإلسرائيمي نفتالي بينيت زعيـ الحزب الييودي  زىير أندراوس: أثارت تصريحات وزير االقتصاد -الناصرة 

في جمسة الحكومة األسبوعية األحد الماضي، أثارت موجة مف الغضب العاـر في صفوؼ فمسطينيي 
إنو ال حاجة إللقاء القبض ’ يديعوت أحرونوت‘الداخؿ، خصوصا وأنو صرح، بحسب ما أوردتو صحيفة 

بعثت الكتمة فقد  جب قتميـ فورا، لمنع عمميات تبادؿ أسرى.عمى مف أسماىـ بالمخربيف الفمسطينييف، بؿ ي
البرلمانية لمتجمع الوطني الديمقراطي رسالة لممستشار القضائي لمحكومة تطالبو بالشروع في التحقيؽ مع 
الوزير بينيت، بسبب تصريحاتو العنصرية والتحريضية ضد األسرى الفمسطينييف وجاء في رسالة التجمع، 

سـ النواب د. جماؿ زحالقة، النائبة حنيف زعبي ود. باسؿ غطاس، أف تصريحات بينت تشكؿ التي أرسمت با
تحريضا واضحا عمى الفمسطينييف داخؿ وخارج الخط األخضر، وُتعتبر دعوة واضحة الستخداـ العنؼ 
ضدىـ، خاصة مع استشراء مظاىر الكراىية والعنؼ ضد المواطنيف العرب المتمثمة، مؤخرا، بعصابات 

وطالبت كتمة التجمع المستشار القضائي بإصدار استنكار واضح ليذه التصريحات واعتبارىا  تدفيع الثمف(.)
غير قانونية وكذلؾ بفتح تحقيؽ جدي وسريع ضد الوزير نفتالي بينت وتصريحاتو، خاصة وأف الحديث 

 يدور عف شخصية رسمية ذات تأثير كبير في أوساط واسعة مف المجتمع اإلسرائيمي.
 2/8/1423، القدس العربي، لندن

 
 " أزمة حماس الحالية للوصول معيا لتفاىمات سياسية وأمنيةاستغالل"لا بيلين يدعو 31
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، إلى استغالؿ الظرؼ الحالي لحركة حماس لمتوصؿ وزير القضاء الصييوني األسبؽ د."يوسي بيميف"دعى 
ماس تمر بظرؼ مشابو لما مرت بو "منظمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتفاىمات ما معيا، ُمعتبرًا أّف ح

 ،صداـ حسيف، في نقطة ضعؼ بعد أف ابتعد العالـ العربي عنيا بسبب تأييد التحرير" عندما شعرت أنيا
، ما شّكؿ داِفعّا رئيسيًا إلطالؽ ازدياد قوة حماس في الضفة الغربية وقطاع غزةبسبب في حرب الخميج، و 

 مسيرة "أوسمو". 
حركة حماس تجد نفسيا اليوـ في نقطة ضعؼ وبال أي تأييد تقريبًا بعد أف فقدت حمفاءىا  وزعـ "بيميف" أفّ 

يراف،  بسبب ضغط الرئيس أّخر زيارتو لغزة والتي أعمف عنيا "أردوغاف"  فّ أحتى في مصر وقطر وسوريا وا 
القاتمة لممشكالت  التوتر الظاىر لقيادة حماس، وجفاؼ مصادر التمويؿ، والمواجية، ُمعتبرًا أّف وباما"أ"

 .ما ُيشكِّؿ فرصة مناسبة لمتوصؿ إلى ىذه التفاىمات، أثقمت عمييا، اليومية في القطاع المكتظ والفقير كثيراً 

  القناة العبرية الثانية
 32/1/1423، 1810التقرير المعلوماتي 

 
 يمصر ىو الفريق أول السيسباأليام الحالية شيدت ميالد زعيم جديد  محلل إسرائيلي: 33

محمد حامد: اعتبر محمؿ الشئوف العربية فى إذاعة جيش االحتالؿ اإلسرائيمى جاكى خوجي أف األياـ 
الحالية شيدت ميالد زعيـ جديد فى مصر ىو الفريؽ أوؿ عبدالفتاح السيسى الذى تدؿ أعمالو بوضوح عمى 

ونصؼ الماضييف أنو يتمتع بمميزات رؤساء الدوؿ، ولـ تظير شخصية مثمو فى مصر خالؿ العاميف 
وأضاؼ حوجى فى مقاؿ  استطاعت أف تمنح عشرات المالييف مف المصرييف اإلحساس باألمف واالنتماء.

نشره موقع جموبس إف غالبية الشعب المصرى منحت السيسى بمظاىراتيا يوـ الجمعة الماضى دعما شعبيا 
 دة األمور إلى وضعيا الطبيعى.لمواجية أنصار الرئيس المعزوؿ محمد مرسى، إذا كاف ذلؾ ضروريا إلعا

ورأى المحمؿ اإلسرائيمى أف مظاىرات التفويض التى دعا السيسى ليا، سوؼ تدعـ موقفو أماـ واشنطف التى 
تبحث منذ فترة عف رجؿ قوى ليا فى القاىرة. وأشار حوجى إلى أف مراكز السمطة الحقيقية فى مصر حاليا 

 ى الشرطة والمخابرات والقضاء، كما اف اإلعالـ تحت يدىـ.يسيطر عمييا ضباط الجيش، فيـ يسيطروف عم
لكف الباحث اإلسرائيمى رأى أف المصدر الرئيسى لقوة الجيش فى الفترة الحالية ىو الشعب المصرى. وتابع 
مف لـ يشاىد حشود الجماىير التى قالت نعـ لمسيسى يوـ الجمعة الماضى فى ميداف التحرير، لـ ير 

 قا.ميرجانا قوميا مطم
األحداث التى شيدتيا مصر خالؿ األسابيع األخيرة اعتبرىا حوجى درسا لبعض اإلسرائيمييف الذيف زعموا 
أف مصر سقطت فى أيدى اإلخواف المسمميف بعد عزؿ مبارؾ، وأف الحشود التى تدفقت عمى المياديف 

نما عف رغبة وكاف عددىـ ض خما بحيث ال يقارف لمتظاىر دعما لمسيسى لـ تفعؿ ذلؾ بأمر مف أحد، وا 
 بأنصار اإلخواف الذيف طالبوا بإعادة مرسى إلى الرئاسة.

لى جانب إزاحة اإلخواف مف الحكـ، أبعدت القاىرة التأثير المتزايد لقطر الدولة الصغيرة والثرية عمى  وا 
نسوا  السياسة المصرية عبر إغالؽ قناة الجزيرة، وىو ما رأه حوجى ضربة لمحررى المحطة الشييرة الذيف

 التوازف الصحفى، ولطمة أيضا ألمير قطر الجديد.
 32/1/1423، الشروق، مصر
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نشرت دولة الكياف خالؿ األسابيع القميمة الماضية فرؽ تجسس وجمػع معمومػات اسػتخباراتية : خاص -المجد
مع مصر، باإلضافة إلى نشر عدد مف قوات النخبة في الجيش الصييوني لمنع تسمؿ او كاممة عمى الحدود 

ويأتي ىػذا الػدعـ الصػييوني عمػى الحػدود مػع مصػر اثػر انطػالؽ عمميػة  ىجوـ مف سيناء إلى داخؿ الكياف.
ـو "عاصفة الصحراء" التي يشنيا الجيش المصري حاليا في سيناء والتي أثارت المخاوؼ الصييونية مف ىج

مقػػاتميف عمػػى مواقػػع صػػييونية عمػػى غػػرار مػػا يجػػري فػػي سػػيناء، وىػػو مػػا جعميػػا تعمػػف حالػػة االسػػتنفار عمػػى 
 الحدود، وتنشر فرؽ تجسس وعمميات خاصة لتأمينيا.

روزليـ بوسػػت" فقػػد تػػـ نشػػر وحػػدة "سػػياريت ريمػػوف" وىػػي مػػف وحػػدات النخبػػة فػػي القػػوات يػػووفقػػًا لصػػحيفة "ج
حكػػاـ السػػيطرة عمػػى الحػػدود مػػع سػػيناء ومنػػع تسػػمؿ أيػػة مقػػاتميف باإلضػػافة إلػػى الخاصػػة الصػػييونية، وىػػدفيا إ

جمع المزيد مف المعمومػات حػوؿ سػير العمميػات فػي سػيناء ومػدى نجػاح الجػيش المصػري فػي السػيطرة عمػى 
وكانػػت دولػػة الكيػػاف قػػد أعمنػػت مػػف قبػػؿ عػػف نشػػر اثنتػػيف مػػف بطاريػػات صػػواريخ بػػاتريوت "القبػػة  األوضػػاع.
عمػػى الحػدود مصػػر لمنػع عمميػػات إطػالؽ الصػػواريخ عمػى بمػػدات جنػوب دولػػة الكيػاف، بعػػد إطػػالؽ الحديديػة" 

 عدة صواريخ عقب اإلطاحة بالرئيس المعزوؿ محمد مرسي.
 32/1/1423، المجد االمني

 
 أنصار السالم الييود يرفعون العلم الفلسطيني في ال نيست اإلسرائيلي 30

يمييف، وبينيـ الوزيراف في الحكومة اإلسرائيمية، ياعيؿ يرماف أنصار السالـ اإلسرائاستضاؼ تؿ أبيب: 
مف النواب في الكنيست )البرلماف(، في مقر الكنيست، أمس، وفدا مف قيادة  31وعمير بيرتس، ومعيـ 

منظمة التحرير الفمسطينية بقيادة المواء محمد المدني، ورفعوا العمـ الفمسطيني في قاعة االجتماع إلى جانب 
اإلسرائيمي. وقد أكدوا أف ىذا المقاء مع الفمسطينييف جاء ليؤكد لمعالـ بأف ىناؾ قاعدة شعبية واسعة في العمـ 

إسرائيؿ لدعـ عممية السالـ وأف أالعيب نتنياىو بالقوؿ إنو ال يستطيع تقديـ التنازالت لمفمسطينييف ألف 
 ائتالفو سيسقطو ىو غير صحيح. 

 2/8/1423، الشرق األوسط، لندن
 

 ترابينالجاسوس السجناء المصريين مقابل جميع مستعدة لإلفراج عن  "إسرائيل" 39
دعا المحامي اإلسرائيمي يتسحاؽ ممتسير المسئوؿ عف ممؼ الجاسوس المصرى : قنا –القدس المحتمة 

"عودة الترابيف" المعتقؿ في مصر، بتيمة التجسس لصالح إسرائيؿ، السمطات المصرية، لإلفراج عف موكمو 
 .2000جوف منذ عاـ المس

 جاء ذلؾ خالؿ رسالة خطية بعث بيا المحامي ممتسير إلى وزير الخارجية المصري نبيؿ فيمي.
وذكرت اإلذاعة العامة اإلسرائيمية أف رسالة المحامي اإلسرائيمي تضمنت استعداد تؿ ابيب، إلطالؽ سراح 

عف الترابيف، مشيرا في الوقت نفسو إلى أف جميع السجناء المصرييف مف السجوف اإلسرائيمية، مقابؿ اإلفراج 
إسرائيؿ تقوـ بمساع لدى اإلدارة األمريكية، لكي ال تقمص المساعدات المالية التي تقدميا لمصر، عمى حد 

وأشار المحامي اإلسرائيمي، في رسالتو، إلي أف مجمس حقوؽ اإلنساف التابع لألمـ المتحدة دعا ىو  قولو.
 ترابييف، عمى حد زعمو.اآلخر إلى اإلفراج عف ال

 2/8/1423، الشرق، الدوحة
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 وقانوني مسودة عمل شرعيالفلسطيني وديع  : احتجاز الطفلاإلسرائيليلجيش ا 31
قاؿ النائب العاـ العسكري لمجيش اإلسرائيمي في الضفة الغربية "دورف بف براؾ"  :القدس دوت كوـ -راـ اهلل 

وكانت  أعواـ( قرب الخميؿ، عمؿ "شرعي وقانوني". 5ودة" )اف احتجاز جنود إسرائيمييف لمطفؿ "وديع مس
 مؤسسة "بتسميـ" االسرائيمية قد نشرت فيديو لمحادث في يوليو الماضي.

ونقمت القناة العبرية الثانية عف براؾ، قولو "ال يمكف أف يقؼ الجندي موقؼ المتفرج بينما القصر يمقوف 
مسألة مشروعة ويجري اتخاذ خطوات مماثمة اتجاه قصر الحجارة عمى المستوطنيف، وأف احتجاز الطفؿ 

 آخريف يشاركوف في أعماؿ مماثمة".
وأضاؼ "أخطأ الجنود في تكبيؿ يدي والد الطفؿ وتعصيب عينيو قبؿ أف يطمؽ سراحو وتسميمو ألجيزة 

 الشرطة الفمسطينية، وأف ما فعموه الجنود ليس لو أي تبرير".
 2/8/1423، القدس، القدس

 
 نفلسطينييالصالح في اليرموك ليست مخيم : مبادرة عباس بشأن "العملة مجموع" 38

أكد منسؽ مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسػطينيي سػورية طػارؽ حمػود أف منظمػة التحريػر : محمد جاسر - غزة
تيػػػدؼ مػػػف وراء طػػػرح مبادرتيػػػا لحػػػؿ قضػػػية مخػػػيـ اليرمػػػوؾ بدمشػػػؽ "االسػػػتيالؾ اإلعالمػػػي"، موضػػػحًا أف 

 ري باسـ المنظمة لصالح النظاـ السوري، وىي ليست في صالح الفمسطينييف إطالقًا"."المبادرة تحوؿ جذ
وكػػاف رئػػيس السػػمطة محمػػود عبػػاس قػػد أرسػػؿ إلػػى دمشػػؽ مبػػادرة إليجػػاد حػػّؿ سػػممي لمسػػألة مخػػّيـ اليرمػػوؾ، 

عػدا وحظيت المبادرة بموافقة السمطات السورية، إذ تجرى مشػاورات لتحصػيؿ توافػؽ بػيف كػؿ الفصػائؿ عمييػا 
 حركة "حماس".

نقاط لصالح طرؼ ضد طرؼ، مستغربًا مف طرحو لمبادرة بحيث ال يستطيع تنفيذ أي جزء منيػا عمػى أرض 
 الواقع.

ىػي مػف ورطػت المخيمػات الفمسػطينية بالصػراع الػدائر  -القيادة العامػة–ولفت النظر إلى أف الجبية الشعبية 
، مشػػيرًا إلػػى أف ىنػػاؾ بعػػض المشػػاركات الفرديػػة عبػػر وقوفيػػا بجانػػب النظػػاـ السػػوري ضػػد الشػػعب السػػوري

لالجئػػيف الفمسػػطينييف داخػػؿ صػػفوؼ الجػػيش الحػػر لمػػدفاع لمػػدفاع عػػف المخيمػػات الفمسػػطينية ضػػد العصػػابات 
 المسمحة، وليس لمقتاؿ ضد النظاـ السوري.

حقيقيػة وأوضح منسؽ مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية بأف األطػراؼ الفمسػطينية ليسػت ليػا عالقػة 
في الصراع الدائر بسورية، مؤكدًا أف النظاـ السوري ومعارضتيا المسمحة ىما قادراف عمى إنجاح المبادرة أو 

 إفشاليا، عمى حد قولو.
32/1/1423فلسطين أون الين،   

 
 األونروا: األوضاع المعيشية في غزة متدىورة 33

ألونروا"، أف األسابيع األخيرة شيدت تدىورًا أعمنت وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف "ا: قنا -جنيؼ
حادًا في األوضاع المعيشية لسكاف قطاع غزة، جراء إغالؽ معبر رفح الحدودي، وىدـ األنفػاؽ والتػي يعتمػد 

 عمييا سكاف القطاع بصورة أساسية في تزويدىـ بالوقود ومواد البناء وبقية المواد األساسية.
ر الحػػػاد جػػػاء كنتيجػػػة طبيعيػػة لمػػػا يحػػػدث فػػػي مصػػػر وبالػػػذات فػػػي سػػػيناء وذكػػرت "األونػػػروا"، أف ىػػػذا التػػػدىو 

المجػػاورة لغػػزة، والتػػي تعتبػػر الممػػر الوحيػػد إلمػػداد القطػػاع بالعديػػد مػػف احتياجاتػػو عبػػر األنفػػاؽ الممتػػدة عمػػى 
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% 70ويعتمد الالجئوف الفمسطينيوف، الذيف يشكموف  حدودي الفاصؿ بيف مصر وقطاع غزة.طوؿ الشريط ال
قطاع غزة، بصورة أساسية عمى ما تقدمػو وكالػة "األونػروا" ليػـ، والتػي ألمحػت إلػى احتمػاؿ تػأخير  مف سكاف

 وصوؿ  بعض المواد التي ستوزع عمى الالجئيف خالؿ األسابيع القادمة.
2/8/1423الشرق، الدوحة،   

 
 األسر  قتل الفلسطينيين لمنع التبادلل ومطالبة بالتحقيق مع بينيت بسبب تصريحات 04

ػ زىير أندراوس: أثارت تصريحات وزير االقتصػاد اإلسػرائيمي، نفتػالي بينيػت، زعػيـ الحػزب الييػودي  اصرةالن
فػػػي جمسػػػة الحكومػػػة األسػػػبوعية األحػػػد الماضػػػي، أثػػػارت موجػػػة مػػػف الغضػػػب العػػػاـر فػػػي صػػػفوؼ فمسػػػطينيي 

اء القػػبض إنػػو ال حاجػػة إللقػػ’ يػػديعوت أحرونػوت‘الػداخؿ، خصوصػػا وأنػػو صػػرح، بحسػب مػػا أوردتػػو صػػحيفة 
 عمى مف أسماىـ بالمخربيف الفمسطينييف، بؿ يجب قتميـ فورا، لمنع عمميات تبادؿ أسرى.

أف المحػػامي عبػػد اهلل خػػوري، مػػف قريػػة عبمػػيف، داخػػؿ الخػػط األخضػػر، توجػػو بطمػػب  وعممػػت القػػدس العربػػي
إيػػػاه بفػػتح تحقيػػػؽ رسػػمي إلػػى المستشػػػار القضػػائي لمحكومػػة اإلسػػػرائيمية، المحػػامي ييػػػودا فاينشػػتايف، مطالبػػا 

جنائي ضد الوزير بينيت بسبب التصريحات التي أطمقيػا خػالؿ جمسػة الحكومػة اإلسػرائيمية التػي التأمػت يػـو 
إذا كػاف ’: القػدس العربػي’مف شير تموز )يوليو( الجاري، وفي حديث مع المحامي خوري قاؿ لػ 28األحد الػ

، فػإف ذالػؾ ألمػر خطيػر، وبالتػالي يجػب إحالتػو بشػكؿ الوزير بينيت قد صػرح فعػاًل بػاألقواؿ التػي ُنسػبت إليػو
فػػوري لمتحقيػػؽ والقضػػاء، الفتًػػا إلػػى أنػػو ال ُيعقػػؿ أْف يتبػػوأ شخصػػا ممطخػػة يديػػو بالػػدماء منصػػب وزيػػر أو أي 
منصب آخر بدولة تعتبر نفسيا ديمقراطية، وخمص المحامي خوري إلى القوؿ إف مكانػو الطبيعػي مػع أمثالػو 

 السجوف، عمى حد تعبيره. مف المجرميف في غياىب
2/8/1423القدس العربي، لندن،   

 
 فلسطيني يرزق بطفل من نطفة ميّربة أسيرثالث ... الريماو عبد ال ريم  02

شيور بتيريب عينة مف حيواناتػو  9عبد الكريـ الريماوي قبؿ نحو  األسيرنجح : بعدما عماد سعادة - نابمس
عمميػة زراعػة فػػي مركػز رزاف الطبػي لعػػالج  إجػراء إلػػىوجتػو، عامػا، سػارعت ز  34زوجتػو ليػػديا  إلػىالمنويػة 
 .األنابيب وأطفاؿالعقـ 

ليػػديا طفميػػا بشػػكؿ  أنجبػػت، األربعػػاءوتكممػػت عمميػػة الحمػػؿ بالنجػػاح، وعنػػد السػػاعة الثامنػػة مػػف صػػباح يػػـو 
 عمميػػة قيصػػرية فػػي المستشػػفى العربػػي التخصصػػي فػػي مدينػػة نػػابمس، إجػػراء إلػػىطبيعػػي، ومػػف دوف الحاجػػة 

 في المستشفى ال توصؼ. واألطباء، وأقاربيماوكانت فرحة االـ وابنتيا رند، 
خيػػزراف، اف ظػػاىرة تيريػػب الحيوانػػات  أبػػوسػػالـ د. ، األنابيػػب وأطفػػاؿويقػػوؿ مػػدير مركػػز رزاف لعػػالج العقػػـ 

نيػة عبػر تق اإلنجػابزوجػاتيـ بيػدؼ  إلػىالعاليػة فػي سػجوف االحػتالؿ  األحكػاـذوي  األسػرىالمنوية مف قبؿ 
سػيدة مػف زوجػات  15 أفقبوال لدى المجتمػع الفمسػطيني، بػدليؿ  وأكثر"، باتت اكثر اتساعا، األنابيب أطفاؿ"

فػي  اآلفمحفوظػة  آخػريف ألسػرىعينػة  60ىنػاؾ نحػو  أفحوامؿ بذات الطريقة، في حػيف  اآلفىف  األسرى
 المركز بانتظار الوقت المالئـ لتخصيبيا وزراعتيا.

2/8/1423القدس، القدس،   
 

 فلسطين أطفالى ذا يتم قتل  :فيلما وثائقيا بعنوان تنشر و الة "سما"  01
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حيػث  DPT"احػذروا ىػذا الػدواء  ىكػذا يػتـ قتػؿ أطفػاؿ فمسػطيف :تنشر وكالة "سما" فيمما وثائقيػا بعنػواف: غزة
 فػػاؿأطيـ الثالثػػي الػػذي يحقػػف بػػو عػػفمسػػطيف مػػف خػػالؿ التط أطفػػاؿطبيػػة بحػػؽ  إنسػػانيةيرصػػد الفػػيمـ جريمػػة 

 فمسطيف في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد مرض السعاؿ الديكي.
تمؼ الدماغ والشمؿ وارتخاء عضالت  إلىلو مضاعفات خطيرة جدا حيث يؤدي  أفوىذا التطعيـ ثبت عمميا 
 ئيؿ.اسػػر إ ىػػذا التطعػػيـ فػػي الكثيػػر مػػف دوؿ العػػالـ لخطورتػػو الشػػديدة بمػػا فييػػا إلغػػاءالجسػػـ والوفػػاة  وقػػد تػػـ 

 .الفيمـ احد ضحايا ىذا التطعيـ وىو الطفؿ عثماف شاىيف شماؿ قطاع غزةويرصد 
32/1/1423و الة سما اإلخبارية،   

 
 / يوليوتموز خاللحالة اعتقال  203وشييد  :تقرير 03

أفاد التقرير الشيري الصادر عف مركز أحرار لدراسات األسرى وحقػوؽ اإلنسػاف أف  :عمي السمودي –جنيف 
. األراضػي( فمسطينيا فػي 159ت )قوات االحتالؿ اعتقم وذكػر، أف كػؿ  المحتمػة، خػالؿ شػير تمػوز المنصػـر

قطاع غػزة، حيػث اعتقمػت قػوات االحػتالؿ عمػى حػاجز بحاالت االعتقاؿ تمت في الضفة عدا خمسة حاالت 
 مواطنيف متوجييف لمعالج. خمسةبيت حانوف 

امػا( مػف دورا الخميػؿ فػي الثػاني مػف شػير ع 19أما عمى صعيد الشيداء، فقد ارتقػى الشػاب معتػز الشػراونة )
 يوليو خالؿ مواجيات مع جنود االحتالؿ.

مف جيتو، أكػد مػدير مركػز أحػرار فػؤاد الخفػش أف مػدف الضػفة الغربيػة مسػتباحة وفػي كػؿ ليمػة ىنػاؾ اقتحػاـ 
 .المصنفة بأنيا تابعة لمسمطة األرضيلممدف الفمسطينية ومساس بالسيادة الفمسطينية عمى 

2/8/1423القدس، القدس،   

 
 نصب أجيزة تشويش في سجن "ريمون"يسر  و األ عزلياالحتالل  00

فػػػي  4أجيػػػزة تشػػػويش فػػػي قسػػػـ  أربعػػػةقامػػػت إدارة سػػػجف "ريمػػػوف" بتركيػػػب  :آمػػػاؿ شػػػحادة -القػػػدس المحتمػػػة 
المواقػػع االلكترونيػػة، فيمػػا  أحػػدالسػػجف، بذريعػػة أنيػػا شػػاىدت صػػورًا لألسػػرى مػػف داخػػؿ السػػجف نشػػرت عمػػى 

اإلدارة، األسيريف نضاؿ دغػس وتمػيـ سػالـ، بتحويميمػا إلػى أقسػاـ العػزؿ االنفػرادي، بحجػة مخالفتيمػا عاقبت 
 قوانيف السجف.

وحذر مركز أسرى فمسطيف لمدراسات، مف "استمرار سياسة العقاب اإلسرائيمية"، مشػيرًة إلػى أف "وضػع أجيػزة 
ف وليػد المحظػة، إذ كانػت اإلدارة قػد ىػددتيـ القسـ ىو أمر متعمد ومخطػط لػو منػذ فتػرة، ولػـ يكػ فيالتشويش 

 قبؿ ذلؾ بتركيب أجيزة تشويش".
وبحسب المركز فإف "التبرير الذي ابتدعتو إدارة السجف غير مقنع وعار عف الصحة، والصور التي يتحدثوف 

 عنيا ليست حديثة، إنما مضى عمييا أكثر مف عاـ كامؿ".
ف "تأثير أجيزة التشويش عمى صحتيـ، إذ أف اإلشعاعات ونقؿ عف األسرى في سجف ريموف أنيـ يخشوف م

 التي تصدر عف تمؾ األجيزة القريبة مف غرؼ األسرى، تسبب أمراض قد تكوف خطيرة".
2/8/1423الحياة، لندن،   

 
 عبد الستار قاسم: السلطة التي تنسق مع االحتالل غير مؤتمنة على الشعب 00
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ذ العمػػـو السياسػػية فػػي جامعػػة النجػػاح الوطنيػػة بنػػابمس حركػػة دعػػا البروفيسػػور عبػػد السػػتار قاسػػـ أسػػتا: غػػزة
التحريػر الفمسػطينية حماس وفصائؿ المقاومة إلى عدـ التعويؿ عمى مساندة أىؿ الباطؿ مػف فصػائؿ منظمػة 

وعمػػؽ قاسػػـ عمػػى الوثػػائؽ التػػي  التػػي سػػقطت، وقػػاؿ: "ىػػؤالء انتيػػى أمػػرىـ ويجػػب أف يحػػذفوا مػػف المعادلػػة".
داريػػًا مػػع مػػع الكيػػاف كشػػفتيا حركػػة حمػػاس  أمػػس، وقػػاؿ: "ال أسػػتبعد ىػػذا عػػف السػػمطة التػػي تتعػػاوف أمنيػػًا وا 

 الصييوني".
وأضاؼ: "ومع أف السمطة نفت ىذه الوثائؽ، أنا ال أصدؽ السمطة بػأي شػيء؛ ألف المتعػاوف مػع إسػرائيؿ ال 

 يمكف أف يكوف مؤتمنًا عمى شعبو ووطنو".
شػفو مػف وثػائؽ أي تػأثير فػي صػعيد المصػالحة، معمػاًل ذلػؾ بقولػو: ونفى المحمؿ السياسي أف يكوف لمػا تػـ ك

 "باألساس ال يوجد مصالحة حقيقية، فالمقاومة والتنسيؽ األمني خطاف متناقضاف ال يمتقياف".
2/8/1423السبيل، عمان،   

 
 "شارع بن غوريون في حيفا رفضا لا"مخطط برافر تغلق بشريةسلسلة  09

بشرية، مساء الثالثاء، شارع بف غوريوف في مدينة حيفا، وذلؾ تعبيرا عػف أغمقت سمسمة : فمسطيف أوف اليف
 .رفض "مخطط برافر" االقتالعي

وشارؾ المئات فػي تظػاىرة احتجاجيػة ضػد المخطػط فػي حػي األلمانيػة فػي مدينػة حيفػا، تمبيػة لػدعوة صػدرت 
وأغمػػؽ شػػارع بػػف  .بػػؿ أسػػبوعقبػؿ يػػوميف، مػػف قبػػؿ "المجنػػة الشػػعبية الحيفاويػػة لمناىضػػة برافػر" التػػي تأسسػػت ق

غوريػػوف قرابػػة نصػػؼ سػػاعة، ليتوجػػو بعػػدىا المتظػػاىروف إلػػى سػػاحة "األسػػير"، حيػػث انتيػػت الفعاليػػة بفقػػرات 
 .فنية متنوعة

32/1/1423، فلسطين أون الين  

 
 في رام اهلل تعزيز التعاون الثقافي مع نظيره الفلسطيني بحثي األردنيوزير الثقافة  01

وزيػر الثقافػة الػدكتور بركػات عوجػاف خػالؿ لقائػو وزيػر الثقافػة الفمسػطيني الػدكتور انػور  بحث: بترا –راـ اهلل 
ابػػػػو عيشػػػػة أمػػػػس االربعػػػػاء فػػػػي راـ اهلل سػػػػبؿ تعزيػػػػز التعػػػػاوف المشػػػػترؾ فػػػػي المجػػػػاالت الثقافيػػػػة بػػػػيف البمػػػػديف 

ه المقاءات وىذه اف اىمية ىذ»كد الوزير عوجاف في تصريحات خاصة لمراسؿ )بترا( في راـ اهلل أو  الشقيقيف.
الزيارة تكمف فػي توقيػع اتفاقيػة تنفيذيػة ثقافيػة بػيف البمػديف تسػاىـ فػي دعػـ البػرامج والمشػاريع وتبػادؿ الخبػرات 

، موضػحا اف االتفاقيػة التػي سػيتـ «ودعـ البنية التحتية الثقافية في فمسطيف عمػى مختمػؼ الصػعد والمجػاالت
 ستسيـ في إعالء الشأف الثقافي في كال البمديف.توقيعيا اليوـ الخميس مع الجانب الفمسطيني 

 2/8/1423، الدستور، عّمان
 

 مستقلة لمتابعة عملية السالم في الشرق األوسط إدارة: سننشئ المصر وزير الخارجية  
أعمف وزير الخارجية المصري نبيؿ فيمي، أنو سيتـ إنشاء إدارة مستقمة لعممية السالـ : يو بي أي -القاىرة 

األوسط داخؿ وزارة الخارجية، وذلؾ بعدما عاودت بالده االىتماـ بيذه العممية بعد تراجع خالؿ  في الشرؽ
، إف "تراجع الدور المصري في عممية السالـ بيف  الفترة األخيرة. وقاؿ فيمي في تصريحات لمصحافييف اليـو

رجية العاـ الماضي كاف ليا طابع يعود إلى أف سياسة مصر الخا األخيرةالفمسطينييف واإلسرائيمييف في الفترة 
واستطرد فيمي قائاًل: "ال أستطيع أف أقوؿ إنو كاف لنا دور في  أيدلوجي مس بدور مصر وانتقص منو".
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ترتيب االجتماعات التي تمت أخيرًا في ممؼ عممية السالـ، واعتقد أف الكؿ مقدر أننا كنا مشغوليف بأمور 
 ا مع ىذه القضية لـ ينقطع".ىامة عمى الجانب الداخمي، ولكف تواصمن

 //الحياة، لندن، 
 

 تؤ د دعميا للمفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية العربية جامعة الدول 
أكدت جامعة الدوؿ العربية أىمية الدور األمريكي المتوازف والحاسـ لمدفع قدما بالمفاوضات : قنا -القاىرة 

مسار الصحيح وصوال إلى تحقيؽ السالـ العادؿ الذي يصبو إليو بيف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي عمى ال
الشعب الفمسطيني متمثال في حصولو عمى حقو الطبيعي في إقامة دولة فمسطينية مستقمة قابمة لمحياة وذات 
سيادة وعاصمتيا القدس الشريؼ وذلؾ لموصوؿ إلى األىداؼ التي حددتيا مبادرة السالـ العربية ونصت 

 األمـ المتحدة ذات الصمة بإنياء الصراع العربي اإلسرائيمي. عمييا قرارات
نيا تثمف ىذه الجيود التي ووصفتيا بػ"الحثيثة إوقالت األمانة العامة لمجامعة العربية، في بياف ليا األربعاء، 

لعربية وأكدت مساندتيا لجيود تحقيؽ السالـ العادؿ والشامؿ في إطار مبادرة السالـ ا واإليجابية" وتقدرىا.
 التي القت دعما عالميا واسعًا.

 //الشرق، الدوحة، 
 
 يرفع دعوة ضّد حر ة حماسمجلس الشعب  في سابق عضومصر:  

تقّدـ عضو مجمس الشعب السابؽ حمدي الفخراني بدعوييف قضائيتيف أماـ محكمة وكاالت:  - السفير
 "اإلخواف المسمميف"ائي باعتبار جماعة القضاء اإلداري في مجمس الدولة، طالب فييما بإصدار حكـ قض

 وحركة حماس مف الجماعات اإلرىابية العالمية.
 //السفير، بيروت، 

 
 يقدم افطارات جماعية ومساعدات غذائية في الضفة وغزة اإلماراتياليالل األحمر  

ت سالاًل غذائية عمى نفذت ىيئة اليالؿ األحمر اإلماراتية سمسمة إفطارات جماعية، ووزع :)واـ( - طرابمس
المعاقيف واألسر المتعففة في بمدات ومخيمات فمسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ففي مخيـ العيف 
بمدينة نابمس، نظمت المجنة الشعبية لمخدمات بالتعاوف مع جمعية المسنيف في المخيـ إفطارًا لممسنيف 

 بتمويؿ مف ىيئة اليالؿ األحمر اإلماراتية حضره والمعاقيف في مقر المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف 
 مف المسنيف والمعاقيف، إضافة إلى عائالت ميمشة وفقيرة وممثميف عف المؤسسات الفاعمة في المخيـ.

 //االتحاد، أبو ظبي، 
 
 % من ال تل االستيطانيةقد تحتفظ با  "إسرائيل" ير : نقال عن جون  "يديعوت" 

، الخميس، أف وزير الخارجية األمريكي، جوف يدي صحيفةذكرت  عوت أحرونوت في عددىا الصادر اليـو
كيري، أعرب في  أحاديث مع عدد مف أعضاء الكونغرس األمريكييف عف اعتقاده، أف إسرائيؿ قد تحتفظ 

 % مف الكتؿ االستيطانية تحت سيادتيا وضمف حدودىا.في نياية المطاؼ بنحو 
يف مف جولة مف االتصاالت التي أجراىا كيري مع أعضاء في الكونغرس األمريكي وقالت الصحيفة إنو يتب

عقب انتياء ، الجولة األولى مف المفاوضات بيف الجانبيف اإلسرائيمي والفمسطيني التي جرت مطمع األسبوع 
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جراءات المفاوضات بؿ تعدت ذلؾ غ مى في واشنطف، أف ىذه الجولة لـ تقتصر فقط عمى تناوؿ ترتيبات وا 
 اإلسرائيمية أيضا، ومسألة تبادؿ األراضي بيف إسرائيؿ والسمطة الفمسطينية. المستوطناتالبحث في مصير 

 //، عرب 
 
 المتحدة األممسيستمر وواشنطن أحيت المفاوضات تجنبًا لصدام في  االستيطان: أمري يمسؤول  

قاؿ جاء فيو: تقريرًا مف مراسميا باراؾ رافيد  ءاألربعا اإلسرائيميةنشرت صحيفة "ىآرتس"  :القدس -تؿ ابيب 
المخاوؼ مف معركة ضارية ضمف  إف األربعاءصحافي  إيجازفي  األبيضمسؤوؿ رفيع المستوى في البيت 

الرئيسة  األسبابسبتمبر كانت احد أيموؿ/ في  واإلسرائيمييفالمتحدة بيف الفمسطينييف  لألمـالجمعية العامة 
 ستعجاؿ في تجديد المفاوضات بيف الجانبيف.اال "ضرورة"بػ لإلحساس

لـ يستطيعوا رؤية حصوؿ تقدـ عمى  إذا أنيـالفمسطينيوف عمى مدى ىذه السنة  أوضحوقاؿ المسؤوؿ: "
منظمات دولية  أوالمتحدة  األمـلمكانتيـ، سواء في  أخرىترقيات  إلىجبية السالـ، فاف نيتيـ ىي السعي 

 ".أخرى
نرى استمرار االستيطاف  أفمف المرجح  إفالقوؿ  باإلمكاف أف: "اعتقد األميركيةية وقاؿ المسؤوؿ في الخارج

 ".اإلسرائيمي
 //القدس، القدس، 

 
 يش ك في نجاح المفاوضات "إسرائيل" ي في يالسفير األمر  

شكؾ سفير الواليات المتحدة لدى إسرائيؿ داف شابيرو، في نجاح المفاوضات : آماؿ شحادة -القدس 
لسممية بيف إسرائيؿ والسمطة الفمسطينية، لكنو قاؿ إف ىناؾ أيضًا ما يثير األمؿ في احتماؿ تكمؿ العممية ا

 بالنجاح.
ورأى السفير األميركي أف "ىناؾ متسعًا مف الوقت لمجانبيف لبحث جميع القضايا العالقة، بما فييا الحدود 

لمنظر في حموؿ وسط يمكف لمجانبيف القبوؿ بيا واألمف والالجئوف والقدس والمياه، ومتسعًا مف الوقت 
وتضمف الحفاظ عمى مصالحيما". ودعا إلى "تأييد الرئيسيف محمود عباس وبنياميف نتانياىو، بعد أف قررا 
 المضي قدمًا في ىذا الطريؽ"، مؤكدًا أف "الرئيس براؾ أوباما ووزير خارجيتو جوف كيري ممتزماف بالعممية".

 //الحياة، لندن، 
 
 علييا  أحداً ولم نجبر  ليس ىناك موعد نيائي للمفاوضات.. القدس: فيالعام  األمري يالقنصل  

الواليات المتحدة  "إفالعاـ في القدس  األميركيقاؿ مايكؿ راتني القنصؿ  :عيسى الشرباتي - القدس
لدييما  واإلسرائيمي واف كال الطرفيف الفمسطيني ،لـ تجبر أي طرؼ عمى استئناؼ المفاوضات األميركية

 ."النزاع وتحقيؽ السالـ بينيما مف خالؿ التفاوض المباشر إنياءواضح وقناعة ومصمحة مشتركة في  إدراؾ
نما ،تمؾ المفاوضات لف تكوف مف اجؿ المفاوضات "أف األميركيالقنصؿ  وأوضح لبحث قضايا المرحمة  وا 

 ."القادمة األشيرمف تحقيؽ اتفاؽ سياسي خالؿ يتمكف الطرفاف  أففي  أممومعربا عف  ،النيائية وحميا
 .صحفييف فمسطينييف أماـبالقدس الغربية  إقامتووكاف القنصؿ يتحدث صباحا في مقر 

اتفاؽ الطرفيف عمى بحث كافة قضايا المرحمة النيائية وجميع القضايا ستكوف  "إلى األميركيالقنصؿ  وأشار
اليات المتحدة ستكوف شريكا وحتى اآلف غير معروؼ الجدوؿ وبالطبع الو " أيضاوقاؿ ، عمى طاولة الحوار
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وستستمر لمدة  أعمف،كما  أسبوعيفلكف ستتـ المباشرة بيا بعد  ،عقدىا وأماكفالزمني لتمؾ المفاوضات 
 ."تسوية القضايا ذات البحث أمؿعمى  أشيرتسعة 

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 نياية ىذا الصراع في متناول اليدفاوضات: الم باستئنافترحب   اثرين آشتون 

رأت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي كاثريف آشتوف أمس أف ىدؼ المفاوضيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف 
 الطموح والذي يتجمى في الوصوؿ إلى اتفاؽ سالـ نيائي في تسعة أشير، أمر واقعي.

كؿ الذيف يرغبوف في "، داعية "ىذا الصراع في متناوؿ اليداعتقد اعتقادًا راسخًا أف نياية "وقالت في بياف: 
. "رؤية حؿ تفاوضي إلى دعـ أولئؾ الذيف يخوضوف محادثات حتى يتـ اغتناـ الفرصة مف أجؿ السالـ

 ."لدى كؿ مف إسرائيؿ والفمسطينييف صديقًا يعتمد عميو ىو االتحاد األوروبي"وأكدت أف 
ثات يفتح أبوابًا جديدة لتطوير مساىمة االتحاد األوروبي في السالـ استئناؼ المحاد"ووفقا آلشتوف، فإف 

سنبقى منخرطيف بشكؿ كامؿ مع الطرفيف ". وتابعت: "واألمف في المنطقة ولتعميؽ عالقاتنا مع الجانبيف
 ."وسنبذؿ كؿ الجيود جنبًا إلى جنب مع شركائنا لضماف إنجاح المفاوضات

يرحب باستئناؼ محادثات  األوروبياالتحاد  أفداليا غريبوسكايت  الرئيسة الميتوانية أكدتمف جيتيا، 
بيريز:  الرئيس االسرائيمي شمعوف السالـ وىو مستعد لممساعدة. وقالت في مؤتمر صحافي مشترؾ مع

االتحاد ". وأضافت: "حؿ الدولتيف إلىيكوف ليذه المفاوضات اثر ايجابي، واف تتوصؿ  أفنأمؿ في "
 .إجماع" إلىعممية ما بعد النزاع وتطبيؽ اتفاقات السالـ في حاؿ تـ التوصؿ جاىز لدعـ  األوروبي

 //الحياة، لندن، 
 
 "أندوف"وجودىا في الا تنييالجوالن: النمسا  

العامميف في الكتيبة النمساوية لدى قوة األمـ المتحدة في الجوالف  غادر الجنود الػ: ا ب( - )ا ؼ ب
 عاما.  حواليلمنطقة، أمس، ما ينيي وجود النمسا في ىذه المنطقة منذ السوري المحتؿ )أندوؼ( ا

حياد جنود حفظ السالـ لـ يعد غير "وقاؿ وزير الدفاع النمساوي غيرالد كموغ، لوكالة األنباء النمساوية، إف 
إف ، مضيفا "قابؿ لمتشكيؾ مف قبؿ الشركاء عمى األرض، وضماف اإلمداد واألمف لمجنود لـ يعد مؤكدا

 الميمة ال يمكف أف تستمر في ىذه الشروط.
، بعد خطؼ "أندوؼ"حزيراف الماضي، عزميا عمى االنسحاب مف قوة الػ وكانت النمسا أعمنت، في 

 مسمحيف جنودا مف القوة.
 //السفير، بيروت، 

 
  لحماية االحتجاج السلمي  "إسرائيل"تدعو  "أمنستي" 

السمطات اإلسرائيمية، أمس، إلى حماية االحتجاج  "أمنستي("ولية دعت منظمة العفو الد: )يو بي آي(
السممي ضد عمميات اإلخالء القسري، وعدـ استخداـ القوة المفرطة ضد المتظاىريف الذيف يخططوف 

 لالحتجاج عمى خطط لطرد عشرات اآلالؼ مف البدو العرب مف منازليـ في جنوب فمسطيف المحتّمة.
، اليوـ )الخميس(، لالحتجاج عمى خطة )برافر "يوـ الغضب"ت ستنّظـ مف أجؿ وقالت المنظمة إف تظاىرا

ألفًا مف الفمسطينييف في صحراء النقب، كانوا تظاىروا  بيغف( التي تجيز اإلخالء القسري ألكثر مف 
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يوليو/تموز الماضي واستخدمت الشرطة القوة المفرطة ضدىـ، داعية الحكومة  سمميًا ضدىا في 
 ."إلغاء ىذه الخطة“إلى ” ئيميةاإلسرا“

 //الخليج، الشارقة، 
 
 ماليين دوالر خمسةبقيمة في فلسطين لمساندة الخدمات االجتماعية  منحةالبنك الدولي يقدم  

 عمى تقديـ تمويؿ إضافي قيمتو  أمس"األياـ": وافؽ مجمس المديريف التنفيذييف لمبنؾ الدولي  -القدس
ار تنفيذه في األراضي الفمسطينية لمساندة المنظمات غير الحكومية المحمية في مالييف دوالر لمشروع ج

 تقديـ الخدمات االجتماعية.
أف مجموعتو تدرؾ مف خالؿ برنامج تنمية األراضي  أمسوأوضح البنؾ الدولي في بياف صحافي 

اعدة عمى تعزيز الفمسطينية الذي تدعمو منذ وقت طويؿ، أىمية مساندة المنظمات غير الحكومية لممس
 االشتماؿ االجتماعي ومشاركة المواطنيف.

 //األيام، رام اهلل، 
 
 أوروبية لألطفال الفلسطينيين مساعداتمليون يورو  

قالت المفوضية األوربية، األربعاء، إنيا خصصت مبمغ مميوف يورو، لصالح  :القدس دوت كوـ - راـ اهلل
 تقديـ الخدمات لألطفاؿ الفمسطينييف.

وقالت المديرية العامة لممعونة اإلنسانية والحماية المدنية التابعة لممفوضية األوروبية، في بياف ليا،بأف ىذا 
الدعـ سيصؿ لألطفاؿ الفمسطينييف، عبر منظمة "اليونيسيؼ"، وذلؾ لدعـ خطة االستعداد واالستجابة 

ألراضي الفمسطينية، كما سيمّكف الدعـ لمطوارئ، مف ناحية المياه اآلمنة، والصرؼ الصحي، والنظافة، في ا
طفؿ وشخص مف  المختصيف النفسييف، واالجتماعييف مف تقديـ الدعـ العاجؿ والنوعي ألكثر مف 

 المتعيديف برعاية األطفاؿ".
 //القدس، القدس، 

 
 فلسطين تاريخية إلىزيارتنا  :اإلسبانيناد  برشلونة  

رسميا أف وفدا رفيع المستوى  االلكترونيبرشمونة االسباني عمى موقعو  أعمف نادي: منير الغوؿ - القدس
 فمسطيف يـو السبت القادـ في زيارة تستمر لعدة ساعات. إلىبقيادة رئيس النادي ساندرو روسيؿ سيصؿ 

برشمونة سيخوض بطولة كأس جواف غامبر مع سانتوس البرازيمي يـو الجمعة وسيغادر فور  إفوقاؿ الموقع 
 فمسطيف برحمة وصفيا موقع برشمونة بالتاريخية. إلىالمباراة  نياية

وقاؿ نادي برشمونة أف زيارتو تحظى بدعـ ال يقدر بثمف مف الحكومة الفمسطينية وعمى رأسيا الرئيس 
محمود عباس والمواء جبريؿ الرجوب رئيس االتحاد الفمسطيني لكرة القدـ حيث سيمعب الفريؽ الكاتالوني مع 

دورا الدولي اعتبارا مف الساعة السابعة  إستادلألشباؿ الفمسطينييف ويستعرضوف مياراتيـ عمى تجمع صغير 
 مساء.

 //القدس، القدس، 
 

 مارتين إنديك أمري ي صييوني.. خصم وح م : تقرير إخبار  
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سرائيمية، مارتيف إنديؾ، الموفد األمريكي الخاص بالمفاوضات الفمسطينية اإل الخميج: -القدس المحتمة 
أمريكي الجنسية لكنو ييودي صييوني ومع ذلؾ أنيطت بو ميمة الوساطة بيف طرفي الصراع مجددًا وقبمت 

 السمطة الفمسطينية بو.
( ولد وتعمـ في أستراليا، سبؽ وأف شغؿ سفير الواليات المتحدة في إنديؾ، دبموماسي ييودي أمريكي )

 ."صندوؽ إسرائيؿ الجديد"ىو عضو في إدارة  (. ومنذ عاـ -تؿ أبيب مرتيف )
لمسياسات في  "ساباف"المعيد الصييوني  وتدلؿ فعالياتو عمى توجياتو الصييونية فقد ترأس منذ 

معيد واشنطف لمسياسات المختص بالعالقات العربية  الشرؽ األوسط. وقبؿ ذلؾ أسس في 
 اإلسرائيمية.

 نيا جامعة تؿ أبيب، وأصدر مؤلفات عدة حوؿ الصراع والمفاوضات.وعمؿ محاضرًا في جامعات عدة م
كما شغؿ منصب مساعد خاص ومستشار لألمف القومي لمرئيس األمريكي األسبؽ بيؿ كمينتوف وسبؽ أف 

 رعى مفاوضات فمسطينية إسرائيمية فاشمة بالماضي، سويًا مع وزير الخارجية األسبؽ وواريف كريستوفر.
عموـ السياسية أسعد غانـ أف تعييف إنديؾ ليس مفاجئًا رغـ انحيازه الفاضح لمطرؼ ويؤكد المحاضر بال

أف تعييف إنديؾ ينسجـ مع  "الخميجػ"اإلسرائيمي في كؿ الجوالت السابقة مف المفاوضات. ويوضح غانـ ل
المرة  بالعكس ىذه"االنحياز األمريكي لالحتالؿ والذي سيؤدي مستقباًل كما في الماضي لفشميا. وأضاؼ 

 ."أمريكا أكثر انحيازًا لالحتالؿ
ويعمؿ غانـ تأكيده الفشؿ المحتوـ لممفاوضات بالقوؿ إف الحد األقصى اإلسرائيمي المعروض أقؿ بكثير مف 
الحد األدنى الفمسطيني المطموب، فضاًل عف اختالؿ موازيف القوى في ظؿ الوضع الفمسطيني المشتت 

 لعربي.وحالة الفوضى الراىنة في العالـ ا
المفاوضات فاشمة إال إذا تنازلت السمطة "ويشير إلى أف نتنياىو راغب بيدوء اصطناعي ومجاني، ويتابع 

 ."الفمسطينية وقبمت بتسوية مخزية
وذىب المعمؽ السياسي لمقناة الصييونية العاشرة كيرشينباـو إلى القوؿ إنو يستغرب كيؼ تقبؿ السمطة 

معني منوىا بماضيو وأفعالو وكتاباتو. مؤكدًا أف إسرائيؿ ذىبت  الفمسطينية بوسيط ىو الواقع طرؼ
اإلخباري نقاًل عف مصدر إسرائيمي  "واينت"لممفاوضات لتبييض وجييا في العالـ، وىذا ما قالو موقع 

محجوب اليوية والذي قاؿ إف المفاوضات لف تسفر عف شيء، متيمًا نتنياىو بالمراوغة والرئيس محمود 
 دـ القدرة عمى توقيع اتفاقية.عباس أيضًا بع

 //الخليج، الشارقة، 
  

 Iron Dome الحديديةدراسة حول القبة  93
الصييونية،  Rafaelىي عبارة عف منظومة دفاع جوي متحركة، مف تصميـ شركة رفائيؿ : المجد –خاص 

ممػـ فمػا  155ر كيمػو متػر وقػذائؼ المدفعيػة مػف عيػا 70 – 4ميمتيا اعتراض الصواريخ قصيرة المػدى مػف 
فوؽ، تعمؿ في جميع األوقات لياًل ونيارًا وفي الطقس السيء، يمكنيا التعامؿ مع أكثر مػف صػاروخ معػادي 
في نفس المحظة. أوؿ بطارية دخمت الخدمة فعميًا في سالح الدفاع الجوي الصييوني التابع إلى سالح الجو 

اريػة األولػى فػي منطقػة بئػر السػبع، وبعػد ـ نصبت البط2011-03-27ـ، وفي تاريخ 2010في أواخر عاـ 
ـ نجحػػت منظومػػة القبػػة الحديديػػة 2011-04-07أسػػبوع نصػػبت البطاريػػة الثانيػػة فػػي منطقػػة المجػػدؿ، فػػي 
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الموجودة في منطقة المجدؿ وألوؿ مرة في إسقاط أوؿ صاروخ جراد أطمؽ مف شماؿ قطاع غزة، وفػي خػالؿ 
 راد أخرى.اليـو الثاني أسقطت المنظومة ثماف صواريخ ج

 
 نبذة تاريخية

ـ أقر زير الحرب الصييوني عمير بيرتس بداية العمؿ في منظومػة القبػة الحديديػة ردًا 2007في فبراير عاـ 
ـ وىػذا 2011عمى ىذا الخطر المحدؽ بيـ مف شماؿ وجنوب فمسطيف، وفعاًل دخمت الخدمػة فػي بدايػة عػاـ 

ة قصػػيرة جػػدًا، مػػع العمػػـ ىػػي المنظومػػة األولػػى فػػي يعنػػي أف المنظومػػة جيػػزت خػػالؿ أربػػع سػػنوات وىػػذه فتػػر 
 العالـ التي تعمؿ بيذه الفعالية.

مميػػوف دوالر، فػػي شػػير أغسػػطس عػػاـ  210بمغػت تكمفػػة المشػػروع مػػف بدايتػػو إلػػى إنتػػاج أوؿ بطػاريتيف مبمػػغ 
 (947أو كتيبػػػة  Stinger Battalionـ أنشػػػأ العػػػدو كتيبػػػة الػػػدفاع الجػػػوي الجديػػػدة )كتيبػػػة سػػػتنجر 2009

 المتخصصة لتشغيؿ منظومة القبة الحديدية.
يحاوؿ العدو الصييوني تسويؽ المنظومة لبيعيا لدوؿ أوروبا وحمؼ األطمسػي، مػف أجػؿ تػوفير المػاؿ الػالـز 
لبناء العديد مف المنظومات. قائد قوات الدفاع الجوي العميد داني ميمو اختػار العقيػد شػبتاي بػف بػوحر لقيػادة 

 ف يشغؿ قيادة كتيبة صواريخ الباتريوت.كتيبة ستنجر والذي كا
 

 م ونات المنظومة
 تتكوف منظومة القبة الحديدية مف أربعة عناصر رئيسية:

 :EL/M-2084رادار الكشؼ والتتبع  .1
مػف صػناعة شػركة إلتػا  Multi Mission Radar (MMRوىػو عبػارة عػف رادار متطػور متعػدد الميػاـ )

 .Raz Radarالصييونية، يسمى أيضًا رادار راز 
 Battle Management & Weapon Control (BMC:)غرفة إدارة المعركة والتحكـ  .2

وىػػي الغرفػػة المسػػئولة عػػف إطػػالؽ الصػػواريخ مػػف منصػػة اإلطػػالؽ، ويتكػػوف طاقميػػا مػػف خمسػػة جنػػود، ىػػذه 
اريخ السػمكيًا الغرفة تأخذ معموماتيا مف الرادار، ألنيا مرتبطة بو سمكيًا، ومرتبطة أيضًا بمنصة إطالؽ الصو 

 مف خالؿ آلية اتصاؿ دجيتاؿ مشفرة وسريعة جدًا.
 :Missile Firing Unitمنصة إطالؽ الصواريخ  .3

وىػي المنصػة المسػئولة عػف إطػالؽ الصػواريخ، حيػث تحمػؿ المنصػة حاويػة الصػواريخ، ىػذه الحاويػة تحتػػوي 
ة قبػة حديديػة تحتػوي عمػى . كػؿ بطاريػة أو منظومػ5×  4، موزعة Tamirصاروخ مف نوع تامير  20عمى 

 صاروخ تامير. 60ثالث منصات إطالؽ صورايخ، ىذا يعني أف المنظومة تحتوي عمى 
 

 آلية عمل المنظومة
عنػػد إطػػالؽ صػػواريخ المقاومػػة باتجػػاه االحػػتالؿ، يمػػتقط رادار راز ىػػذه الصػػواريخ بسػػرعة عاليػػة جػػدًا ويحػػدد 

ويرسػػػؿ كػػػؿ ىػػػذه المعمومػػػات إلػػػى غرفػػػة إدارة المعركػػػة مكػػػاف إطالقيػػػا وسػػػرعتيا واتجاىيػػػا وزاويػػػة انطالقيػػػا، 
( خػػالؿ ثانيػػة واحػػدة مػػف إطػػالؽ الصػػواريخ، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ سػػمؾ االتصػػاؿ المجػػود بػػيف BMCوالػػتحكـ )

الرادار وغرفة التحكـ، يبقى الرادار متواصؿ فػي عممػو ومتػابع لحركػة صػواريخ المقاومػة، وُيحػّدث المعمومػات 
ـ الجنود الخمسة الموجوديف في غرفة إدارة المعركة والتحكـ بحساب مكاف سقوط لغرفة التحكـ باستمرار. يقو 
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الصػػػاروخ، حسػػػب معػػػرفتيـ بنػػػوع الصػػػاروخ المسػػػتخدـ فػػػي الرمايػػػة مػػػف خػػػالؿ معرفػػػة )سػػػرعتو، مػػػداه، زاويػػػة 
انطالقو، واتجاىو(، فإذا كانت نقطة االرتطاـ المتوقعة في منطقػة مأىولػة بالسػكاف يعطػي الجنػدي فػي غرفػة 
الػتحكـ لمنصػة اإلطػالؽ أمػر إطػالؽ صػاروخ تػامير باتجػاه صػاروخ المقاومػة، بحيػث يمتقػي الصػاروخاف فػػي 
الجو في منطقة بعيدة عف السكاف، أما إذا كانت نقطة االرتطاـ المتوقعة في منطقة غير مأىولة بالسكاف ال 

ومػة. ُترسػؿ اإلشػارة مػف غرفػة يطمؽ الجنػدي صػاروخ تػامير حفاظػًا عمييػا مػف االسػتنزاؼ وتقميػؿ تكمفػة المنظ
( إلى منصات اإلطالؽ السمكيًا مف خالؿ آلية اتصاؿ دجيتاؿ مشفرة وسريعة BMCإدارة المعركة والتحكـ )

جػػدًا، واليػػدؼ مػػف ىػػذه اآلليػػة حتػػى تبتعػػد منصػػات اإلطػػالؽ الثالثػػة عػػف بعضػػيا الػػبعض وعػػف غرفػػة الػػتحكـ 
 إحدى منصات اإلطالؽ ألي سبب كاف. والرادار، وذلؾ يضمف أقؿ الخسائر في حاؿ انفجار

 
 مميزات المنظومة

 ممـ فما فوؽ. 155تستطيع التعامؿ مع قذائؼ المدفعية مف عيار  -
 الموجودة في قطاع غزة. 5تستطيع التعامؿ مع صواريخ المقاومة وجراد وفجر  -
 تعمؿ في جميع األحواؿ الجوية وفي الطقس السيء. -
 ة ويمكف نقميا مف مكاف إلى آخر حسب الحاجة.تعتبر منظومة محمولة ومتحرك -
 قدرتيا عمى اعتراض صواريخ المقاومة خالؿ ثواف قميمة. -
 تخفيض األضرار الجانبية عف السكاف الييود ألنيا تياجـ مناطؽ فارغة. -
 يمكنيا التعامؿ مع صاروخ واحد أو مع رشقات حسب مدى الصواريخ. -
 7كيمو متر مربع، بمعنػى دائػرة نصػؼ قطرىػا  150يا المنظومة ىي مساحة المنطقة التي يمكف أف تحمي -

 كيمو متر.
 

 عيوب المنظومة
مميػػوف دوالر، وسػػعر منظومػػة واحػػدة مػػف القبػػة الحديديػػة مػػع  200مكمفػػة لمعػػدو، فقػػد بمغػػت تكمفػػة التطػػوير  -

 ألؼ دوالر. 40مميوف دوالر، وسعر كؿ صاروخ  55ثالث منصات إطالؽ يبمغ 
 ممـ وما دوف ذلؾ. 120لتعامؿ مع قذائؼ الياوف مف عيار ال يمكنيا ا -
 كيمو متر لقصر مسافة االنطالؽ. 4ال تعمؿ عمى تدمير الصواريخ التي تقؿ مسافتيا عف  -
 ال تستطيع التعامؿ مع الصواريخ مستوية المسار المنخفضة التي تطمؽ مف الراجمات. -
 لصواريخ االعتراضية.أنيا تعتمد عمى الجنود في التحكـ عند إطالؽ ا -

 32/8/1423، المجد االمني
 

 الفلسطيني أن يدافع عن وطنو ب ل قواه للشعبحان الوقت  90
 ةسمماف أبو ست

الميزلة الكئيبة التى تدور في واشنطف اآلف ليسػت فاشػمة فحسػب بػؿ إنيػا خطيػرة تسػتدعى المسػائمة القانونيػة 
وأىػػدافيا والقػػائميف عمييػػا تيػػدؼ إلػػى القضػػاء عمػػى وأكثػػر مػػف ذلػػؾ. الخطػػورة ىػػى أف كػػؿ قواعػػدىا وأسػػموبيا 

الحقػػوؽ الفمسػػطينية. مجػػرد الجمػػوس مػػع العػػدو الصػػييوني معنػػاه االعتػػراؼ بػػدعواه أف المنػػاطؽ المحتمػػة ىػػى 
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مناطؽ "متنازع عمييا" كأنما تساوى أىؿ البالد مع غزاتيا، وىذه جريمة. وتفتيت المواضيع إلى عدة بنود ىو 
 أ، فيو يحؽ لمعدو المحتؿ حقوؽ مثؿ حقوؽ الشعب الواقع تحت االحتالؿ. تأكيد عمى ىذا المبد

ىػػذه "المفاوضػػات" عمػػى قاعػػدة أوسػػمو ليسػػت ليػػا شػػرعية فػػي أى قػػانوف دولػػي، وال تػػذكر نصوصػػيا ولػػو مػػرة 
واحدة "حقوؽ الشعب الفمسطيني"، وليس ليا أى مف الشروط الموجودة في أى عقد بدائي، حتى لو كاف عقد 

ة، فيى ال تحتوى عمى نص المرجعية القانونية المعتمدة وال عمػى بنػود عقابيػة عمػى المخػؿ بالعقػد، إيجار شق
وال عمى مدتو التى يسقط بعدىا وال عمى أخذه بجممتو دوف انتقائية مواده، وال عمى ضماف دولػي وآليػة فاعمػة 

القضػػػية األصػػػمية وىػػػى فقػػػط، وتيمػػػؿ  1967لتنفيػػػذه. واالخطػػػر أف ىػػػذه "المفاوضػػػات" تقتصػػػر عمػػػى عػػػدواف 
 اقتالع شعب مف أرضو. 

لقػػد كػػاف كفػػاح ىػػذا الشػػعب طػػواؿ سػػتة عقػػود مػػف أجػػؿ أف تتحقػػؽ العػػودة إلػػى الػػديار ولػػيس إلػػى التعػػايش مػػع 
المحتؿ. وىذا االىمػاؿ مقصػود، الف ىػدؼ العػدو الصػييوني الحقيقػى ىػو إسػقاط حػؽ العػودة والحصػوؿ مػف 

اء النزاع"، أى إغالؽ الباب عمى أى فمسػطيني يطالػب بحقػو فػي الطرؼ الفمسطيني المتعاوف عمى صؾ "إني
مميوف فمسطيني(  12وطنو فمسطيف. مف ىو الطرؼ الفمسطيني ىذا؟ ىـ فئة لـ ينتخبيا الشعب الفمسطيني )

عامًا، وليست  20وال تمثمو ولـ تحصؿ عمى تفويض منو، وقد أثبتت ىذه الفئة دورىا في ديمومة فشميا لمدة 
ة لمنجاح مستقباًل النيا ال تممؾ القوة المادية مف مقاومة أو غيرىا وال القوة المعنوية بثقة الشعب ليا أى فرص

 بيا وبكفاءتيا. والبدييى أف الفاشؿ يجب أف يختفى مف الساحة. 
لقػػػد بػػػاع السػػػادات قضػػػية فمسػػػطيف مقابػػػؿ سػػػيادة منقوصػػػة عمػػػى سػػػيناء. وىػػػذه الفئػػػة باعػػػت فمسػػػطيف مقابػػػؿ 

عمى سيادة مفترضة عمى فتات ما تبقى مف فمسطيف. والفرؽ أف السػادات لػو وطػف إسػمو  "محاولة" الحصوؿ
مصر أخمص لو كما رأه، وىؤالء ليػـ وطػف اسػمو فمسػطيف لػـ يخمصػوا لػو.  اذف الواجػب عمػى كػؿ فمسػطيني 

قػؿ عمى أف يقوـ مف سباتو ويرفع صوتو لكى يختار قادتو المخمصيف المدافعيف عف الوطف. والمتقػاعس ال ي
 ذنبًا عف المتعاوف.

32/8/1423 
 

 مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية… المفاوضات 90
 د. فايز رشيد

 30مػػػػػػؤامرة جديػػػػػػدة لتصػػػػػػفية القضػػػػػػية الفمسػػػػػػطينية ىػػػػػػذه المػػػػػػرة. مباحثػػػػػػات بػػػػػػدأت فػػػػػػي واشػػػػػػنطف )الثالثػػػػػػاء 
ظػـ ذي التػاريخ تموز/يوليوالماضي( بيف السمطة الفمسطينية واسرائيؿ وباشراؼ االمريكي الصػييوني حتػى الع

الحافػؿ بالتػآمر عمػى الحقػوؽ الوطنيػة الفمسػطينية، مػػارتيف انػديؾ سػفير الواليػات المتحػدة فػي اسػرائيؿ. الدولػػة 
الصييونية لـ تتراجع عف أي مف بنود تعنتيا الرافضة لمحقوؽ الفمسطينية، بؿ زادت مف اشتراطاتيا لمتسػوية. 

تنػػػازؿ السػػػمطة الفمسػػػطينية عػػػف شػػػروطيا لمعػػػودة إلػػػى  مثممػػػا ىػػػو ُمتوقػػػع، أسػػػفرت جولػػػة كيػػػري األخيػػػرة عػػػف
المفاوضػػات، نتيجػػة لمضػػغوطات التػػي تمارسػػيا عمييػػا اإلدارة األمريكيػػة مػػف خػػالؿ وزيػػر خارجيتيػػا، السػػمطة 
حػػػددت موقفيػػػا مػػػف خػػػالؿ مباحثػػػات واشػػػنطف بػػػيف صػػػائب عريقػػػات، رئػػػيس ممػػػؼ المفاوضػػػات فػػػي السػػػمطة 

سػحؽ مولخػو مستشػار نتنيػ اىو، باجتماعػػات قميمػة، لكػف أنبػاء العاصػمة االمريكيػة أكػػدت أف وتسػيبي ليفنػي وا 
 المدى الزمني لممفاوضات سيستمر تسعة أشير، المفاوضات بدأت في واشنطف وستستأنؼ في المنطقة.

السػػمطة لألسػػؼ،ال تػػتعمـ مػػف الػػدروس، فمباحثػػات عّمػػاف التػػي ُأجريػػت مػػف قبػػؿ مػػع مستشػػار رئػػيس الػػوزراء 
ف شػيء جديػد سػوى المزيػد مػف تعنػت المفػاوض اإلسػرائيمي، ورغػـ ذلػؾ تػذىب السػمطة اإلسرائيمي لـ ُتسفر ع
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لممفاوضػات، رغػـ وضػوح الموقػؼ اإلسػرائيمي بشػكؿ تػاـ، فقػد أعمػف نتنيػاىوعف رفػض إسػرائيؿ التػاـ والمطمػؽ 
، لػػيس ذلػػؾ فحسػػب بػػؿ أعمػػف وزراء 1967ألف تكػػوف المفاوضػػات مػػع الفمسػػطينييف عمػػى أسػػاس حػػدود عػػاـ 

فػػػي االئػػػتالؼ الحػػػالي رفضػػػيـ التػػػاـ إلجػػػراء مفاوضػػػات عمػػػى أسػػػاس ىػػػذه الحػػػدود، وإلقامػػػة دولػػػة  حكوميػػػوف
إننػي ’: ‘البيػت الييػودي‘فمسطينية. لقػد صػّرح وزيػر اإلسػكاف اإلسػرائيمي أوري أرييػؿ مػف حػزب المسػتوطنيف 

اع اإلسػػرائيمي لػػف أسػػمح بػػأي إجػػراء مػػف شػػأنو أف يجمػػد االسػػتيطاف. لقػػد قمػػت مػػرارًا بػػأف ال حػػؿ قريبػػا لمصػػر 
 ’. الفمسطيني، وليذا فإف ما ىو متاح وميـ فعمو، ىو إدارة الصراع وليس حّمو

مػػف أف المفاوضػػات ’ رضػػاه‘نفتػػالي بينيػػت عػػف ’ البيػػت الييػػودي‘مػػف جانبػػو عّبػػر رئػػيس حػػزب المسػػتوطنيف 
رارنا عمػى إف ىػذا نتيجػة إلصػ‘ستجري مف دوف شروط مسبقة مف الجانب الفمسطيني، وقػاؿ بػالحرؼ الواحػد 

أف تسػػػتمر الحيػػػاة بشػػػكؿ سػػػميـ، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ اسػػػتمرار البنػػػاء فػػػي القػػػدس وييػػػودا والسػػػامرة )الضػػػفة الغربيػػػة 
الفاشػػػي افيغػػػدور ’ إسػػػرائيؿ بيتنػػػا‘المحتمػػػة(. أمػػػا رئػػػيس لجنػػػة الخارجيػػػة واألمػػػف فػػػي الكنيسػػػت ورئػػػيس حػػػزب 

، ولكػف عمػى ضػوء حقيقػة أننػا نػرفض انو ليس واضحًا مدى شرعية محمػود عبػاس‘ليبرماف فقد صّرح قائاًل: 
تجميد االستيطاف، ومف أجؿ منع مباحثات في مراحؿ متقدمة، فمػف األجػدر إبػالغ وزيػر الخارجيػة األمريكػي 

وزيػػػر المواصػػالت إسػػػرائيؿ كػػػاتس ’. مسػػبقًا بخططنػػػا االسػػتيطانية القادمػػػة، وىػػذه الخطػػػط عمػػى وشػػػؾ التنفيػػذ
فمسطينية في حاؿ تـ طرح مثؿ ىذا األمر عمى الحكومة، واعتبر المقرب مف نتنياىو، أكد رفضو اقامة دولة 

اسػتئناؼ المفاوضػات مػػع الفمسػطينييف مػف دوف تحقيػػؽ أي مػف شػروطيـ، إنجػػازًا كبيػرًا، بػؿ العكػػس مػف ذلػػؾ 
فالقادة والمسؤولوف الحكوميوف االسرائيميوف يطالبوف بضـ الضفة الغربية )ييودا والسػامرة( الػى اسػرائيؿ، مػف 

، نائب الوزير أوفير أكونيس المسؤوؿ عف ردود ‘البيت الييودي ‘أوري أرييؿ وزير األسكاف مف حزب ىؤالء 
 الفعؿ في حزب الميكود الحاكـ، النائبة الصييونية تسيبي حوتينبيمي وغيرىـ.
مػػػف االسػػػرى الػػػذيف جػػػرى  104بالنسػػػبة الطػػػالؽ سػػػراح األسػػػرى: أقػػػرت الحكومػػػة االسػػػرائيمية اطػػػالؽ سػػػراح 

 9. اسػػرائيؿ ربطػت ىػذا األمػر بػػاربع مراحػؿ زمنيػة تمتػػد 1993ـ قبػؿ توقيػع اتفاقيػػات أوسػمو فػي عػاـ اعتقػالي
أشير. معروؼ أف اسرائيؿ تطمؽ سراح األسرى الذيف قاربت احكاميـ عمى االنتياء، وليس ىناؾ مػا يجبرىػا 

راح بمػدى التقػدـ فػي عمى عدـ اعػادة اعتقػاليـ، فيػذا مػا جػرى بعػد صػفقة شػاليط. اسػرائيؿ رىنػت اطػالؽ السػ
المفاوضػػػػات أي أنيػػػػا تقصػػػػد القػػػػوؿ: اف تحريػػػػر األسػػػػرى سػػػػيتـ حػػػػيف يبػػػػدي الطػػػػرؼ الفمسػػػػطيني المزيػػػػد مػػػػف 

 التنازالت.
مػػػا أوردنػػػاه مػػػف تصػػػريحات لممسػػػؤوليف االسػػػرائيمييف ىػػػو غػػػيض مػػػف فػػػيض التصػػػريحات التػػػي يطمقيػػػا القػػػادة 

إلييا السمطة الفمسطينية، مف دوف تحقيؽ أيٍّ مػف اإلسرائيميوف عف المفاوضات مع الفمسطينييف، التي تذىب 
شػػػػروطيا، بالتػػػػالي مػػػػا ىػػػػو السػػػػبب الػػػػذي حػػػػدا بالسػػػػمطة الػػػػى الموافقػػػػة عمػػػػى اجتماعػػػػات واشػػػػنطف واسػػػػتئناؼ 
المفاوضات مع إسرائيؿ؟ بالتأكيد ىي الضغوطات األمريكية، وىذا عذر أقبح مف ذنب. السمطة لألسؼ رغػـ 

اإلدارات األمريكيػة المختمفػة، ال تػدرؾ حقيقػة واضػحة وضػوح الشػمس وىػي كؿ ما تراكـ لدييا مف تجربة مػع 
أف الواليػػػات المتحػػػػدة ال يمكػػػف أف تكػػػػوف وسػػػيطًا نزييػػػػا بػػػيف الفمسػػػػطينييف والعػػػرب مػػػػف جيػػػة وبػػػػيف حميفتيػػػػا 
االستراتيجية إسرائيؿ مف جية أخرى. ىي ال تممؾ إمكانية الضغط عمى تؿ أبيػب، بػؿ تمارسػو عمػى الجانػب 

 ني وعمى العرب.الفمسطي
لألسؼ، السمطة قامت بقمع المظاىرات والمسيرات التي نظمتيا الجبيػة الشػعبية لتحريػر فمسػطيف فػي راـ اهلل 

 والعديد مف المدف والبمدات الفمسطينية بأشد أشكاؿ القمع، جرح كثيروف وجرى اعتقاؿ العديديف.
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ة إنمائيػػػة لمسػػػمطة الفمسػػطينية بقيمػػػة أربعػػػة قبيػػؿ جولػػػة كيػػري األخيػػػرة، تعيػػػدت الواليػػات المتحػػػدة بإيجػػػاد خطػػ
الػػذي اسػػتخدمتو ’الُطعػػـ’مميػػارات دوالر، مػػف خػػالؿ مػػنح واسػػتثمارات أمريكيػػة وأوروبيػػة وعربيػػة. كػػاف ىػػذا ىػػو

الواليات المتحػدة السػتدارج محمػود عبػاس إلػى مفاوضػات مػع إسػرائيؿ. مػف ذلػؾ يتضػح أف اإلدارة األمريكيػة 
نما تتبنى المواقؼ اإلسرائيمية جممة وتفصياًل. ليست فقط ال تمارس الضغوطات   عمى إسرائيؿ وا 

جػػوف كيػػري وزيػػر خارجيػػة الدولػػة العظمػػى األولػػى فػػي العػػالـ، ال يعمػػؿ كمراسػػؿ فقػػط إلسػػرائيؿ مػػف خػػالؿ مػػا 
نمػا ُيتػرجـ مػا يقولػو نتنيػاىو ويحولػو إلػى  يبمغو لرئيس السمطة محمود عباس مف مواقؼ وشػروط إسػرائيمية، وا 

، فيػو يطمػح إلػى ’أولويػة السػالـ االقتصػادي‘لقد تحدث رئيس الوزراء الصييوني مف قبؿ عّمػا سػماه وقائع. 
بقػاء االحػتالؿ  إنشاء مشاريع إنمائية أمريكية، اواًل في الضفة الغربية واستعماليا كمػدخؿ لمييمنػة السياسػية، وا 

 عمى الفمسطينييف والنفاذ مف خالليـ إلى العالـ العربي. 
الػذي كػاف قػد اقترحػو ’ الشػرؽ األوسػط الجديػد‘اإلسػرائيمية تصػب فػي مجػرى مشػروع -األمريكيػة ىذه الخطػة 

شػػػيمعوف بيريػػػز رئػػػيس الدولػػػة الصػػػييونية الحػػػالي، وبالتعػػػاوف مػػػع خبػػػراء اقتصػػػادييف مػػػف كػػػؿ مػػػف إسػػػرائيؿ 
ت المنطقػة، إف لػـ والواليات المتحدة، وتبناه الطرفاف وييدؼ أيضًا إلى جعؿ إسرائيؿ مكونًا رئيسيًا مف مكونػا

 يكف العامؿ الرئيسي األساس.
ىػػػػذا المشػػػػروع إضػػػػافة إلػػػػى كػػػػؿ األىػػػػداؼ السػػػػابقة، ُيقفػػػػؿ األبػػػػواب عمػػػػى الحمػػػػوؿ السياسػػػػية العادلػػػػة لمصػػػػراع 

الصػػييوني، ويكػػوف بمثابػػة إليػػاء لمفمسػػطينييف عػػف حقػػوقيـ الوطنيػػة العادلػػة فػػي العػػودة  -الفمسػػطيني العربػػي 
قامػػػة الدو  لػػػة الفمسػػػطينية المسػػػتقمة كاممػػػة السػػػيادة وعاصػػػمتيا القػػػدس، ىػػػذه التػػػي ضػػػمنتيا وتقريػػػر المصػػػير وا 

الشرعية الدولية لمفمسطينييف، مف خالؿ قرارات صادرة عف الجمعية العامة لألمػـ المتحػدة عمػى مػدار سػنوات 
 وحتى ىذه المحظة. 1948الصراع، منذ إقامة الدولة اإلسرائيمية في عاـ 

تذىب لممفاوضات في ظؿ االسػتيطاف وتيويػد القػدس ومنطقتيػا، وفػي ظػؿ طػرد  لألسؼ، السمطة الفمسطينية
أىميا العرب وتجريدىـ مف مواطنتيـ وىوياتيـ واعطائيـ بطاقات اقامة لمدة عشر سنوات، وفي ظؿ مصادرة 

ألؼ فمسطيني قانوف برافر( وفي ظػؿ االعتقػاؿ  40قرية وتيجير  80ألؼ دونـ، تدمير  800أراضي النقب )
 غتياؿ لمفمسطينييف، وفي ظؿ تنكرىا لمحقوؽ الفمسطينية كافة، وفي ظؿ استمرار محاصرة قطاع غزة.واال

لألسؼ، السمطة حشرت نفسيا في زواية المفاوضات، باعتبارىػا الخيػار األوحػد فػي التعامػؿ مػع دولػة الكيػاف 
مع إسرائيؿ، التي استفادت وما الصييوني. ىذا الخيار )مثمما قمنا ذلؾ مرارًا نحف وغيرنا( أثبت عقمو وفشمو 

تزاؿ تستفيد منو وأيضا مف االنقسػاـ الفمسػطيني والوضػع الفمسػطيني عمومػًا. قػرارات الشػرعية الدوليػة يتوجػب 
اعتبارىا مرجعية أساسية ورئيسية، كؿ ذلؾ وغيره يعتبر بدائؿ لخيار المفاوضات مع إسرائيؿ. كما أف تجاوز 

طنيػػة الفمسػطينية وبنػػاء اسػػتراتيجية جديػدة فػػي التعامػػؿ مػع الكيػػاف الصػػييوني االنقسػاـ والعػػودة إلػى الوحػػدة الو 
عمادىػػا الرئيسػػي، المقاومػػة والمسػػمحة منيػػا تحديػػدًا، ىػػي الخيػػار االسػػتراتيجي الفاعػػؿ فػػي التعامػػؿ مػػع الدولػػة 

ا مػػا الصػػييونية.. بالتأكيػػد سػػتمتؼ الجمػػاىير العربيػػة مػػف المحػػيط إلػػى الخمػػيج مػػف حػػوؿ ىػػذه المقاومػػة، وىػػذ
سػػيجبر إسػػرائيؿ عمػػى االعتػػراؼ بػػالحقوؽ الوطنيػػة الفمسػػطينية واألخػػرى العربيػػة. لػػف يكػػوف مصػػير المػػػؤامرة 
الجديػػػدة سػػػوى السػػػقوط والفشػػػؿ، فمثممػػػا أسػػػقط شػػػعبنا الفمسػػػطيني مػػػؤامرات امريكيػػػة اسػػػرائيمية غربيػػػة سػػػابقة، 

 سيفشؿ المؤامرة الجديدة.
 2/8/1423، القدس العربي، لندن

 
  طائلمفاوضات بال 99



 
 
 

 

 

           39ص                                    1338العدد:                1/8/1423 الخميس التاريخ:

 د. عبد المجيد سويمـ
التقيُت شخصيًا مع مجموعة مف القيادات الفمسطينية بمف فييـ أعضاء في المجنػة التنفيذيػة لمنظمػة التحريػر 
الفمسػػطينية، والتقينػػا قبػػؿ ذلػػؾ )مجموعػػة مػػف اإلعالميػػيف والكتّػػاب( سػػيادة الػػرئيس نفسػػو، وانتقمنػػا بػػيف معظػػـ 

 تدور حوؿ المفاوضات القادمة فخرجت باآلتي: النشاطات والندوات والمناقشات التي
ال يوجد أي التزاـ إسرائيمي بأي شيء ُيذكر، أو عمى أي درجة مػف األىميػة حػوؿ قضػية االسػتيطاف أو  أواًل:

حوؿ حدود الرابع مف حزيػراف، وكػؿ مػا ُيقػاؿ حػوؿ ىػاتيف المسػألتيف بالػذات ىػو مجػّرد "أوىػاـ" فمسػطينية  إف 
 ُوجدت.
نما ىناؾ ما يمكف اعتباره "موافقة" أميركية عمى أف تكوف  67جد أي التزاـ أميركي بحدود العاـ ال يو  ثانيًا: وا 

)أساسا( لمحدود بعد أف يتـ "التوافؽ" عمى الترتيبات األمنية والترتيبات التػي تتعمػؽ "بالحقػائؽ  67حدود العاـ 
 السكانية".

واألمػف واألصػّح القػوؿ األمػف والحػدود وسػآتي عمػى موضػوع القػدس مؤّجػؿ إلػى مػا بعػد "حسػـ" الحػدود  ثالثًا:
 ذلؾ.
قضػايا الحػؿ النيػائي  عمػى مػا يبػدو  خاضػعة بعػد كػؿ ذلػؾ لقضػيتي األمػف والحػدود وىػذا األمػر غيػر  رابعًا:

سرائيؿ تبحثاف ذلؾ دوف إشراؾ أحد أو معرفتو.  معمف رسميًا حتى اآلف، كما أف أميركا وا 
يتقػػدـ عمػػى الحػػدود. أي بمعنػػى أف االتفػػاؽ عمػػى الترتيبػػات األمنيػػة والتػػي إسػػرائيؿ تعتبػػر أف األمػػف  خامسااًا:

 ستكوف في النياية تجسيدًا لالحتياجات األمنية ىو الذي بموجبو، وبموجبو فقط يتـ رسـ الحدود.
أي خالفًا لكؿ منطؽ ولكّؿ ُعرؼ ولكؿ قانوف دولػي فػإف إسػرائيؿ سػتوافؽ عمػى "دولػة" فمسػطينية منػزوع منيػا 

الشرقية، ومنتزع منيا مناطؽ استراتيجية في الغور، إضافة إلى "الكتؿ" الكبػرى، وحيػث ال يعػرؼ أحػد القدس 
بالضػػبط مػػا ىػػي ىػػذه الكتػػؿ الكبػػرى، مػػف حيػػث العػػدد والمسػػاحة والحػػدود والمجػػاؿ. كمػػا أف إسػػرائيؿ تطالػػب 

عمػػى "الخػػط األخضػػر"، ببقائيػػا فػػي معظػػـ "الػػتالؿ" العاليػػة المطمّػػة عمػػى امتػػداد الضػػفة، وخصوصػػًا المطمػػة 
 وكذلؾ المطّمة عمى الحدود الشرقية "لمدولة".

كمػػػا أف إسػػػرائيؿ تريػػػد توسػػػيع المنػػػاطؽ العازلػػػة عمػػػى طػػػوؿ "الخػػػط األخضػػػر" بحيػػػث يصػػػبح جػػػدار الفصػػػؿ 
 العنصري ىو الحدود "الطبيعية" بما يشبو األمر الواقع أو التحصيؿ الحاصؿ.

كوف التواصؿ بيف المناطؽ الفمسطينية المتناثرة التػي تتبقّػى بعػد إضافة إلى كؿ ذلؾ فإف إسرائيؿ تطالب أف ي
 كؿ ىذه االقتطاعات حسب الظروؼ. إذ يمكف أف تكوف َعبر األنفاؽ أو الجسور أو أية أشكاٍؿ أخرى.

وطبعًا فإف "قطع" الدولة ىذه يجب أف تكوف منزوعة السالح وبال سيطرة عمى أجوائيا ومحدودة الصالحيات 
 ".عمى "حدودىا

كػػػؿ ىػػػذا الػػػذي أوردتػػػو لكػػػـ حػػػوؿ مفيػػػـو األمػػػف والحػػػدود، وحػػػوؿ مضػػػموف ىػػػذا األمػػػف مػػػف حيػػػث الترتيبػػػات 
واالحتياجات اإلسرائيمية ىو ما سمعتو مباشرة مػف األسػتاذ ياسػر عبػد رّبػو والػذي ال يمكػف اّتيامػو بالتشػد د أو 

بالتفكير اإلسرائيمي وىو عمى اضطالع التطر ؼ، والذي يعتبر واحدًا مف أكثر الشخصيات الفمسطينية معرفًة 
ومعرفػػة ودرايػػة معروفػػة بيػػذه الشػػؤوف، إضػػافة إلػػى كونػػو أحػػد أكثػػر الشخصػػيات الفمسػػطينية اعتػػدااًل ومرونػػًة 

 وعقالنيًة بعمـ ومعرفة الجميع.
سادسًا: الموقؼ األميركي حياؿ ىذا كمو غامض حتى ال نقوؿ إنو مشػابو لمموقػؼ اإلسػرائيمي، وعمػى العمػوـ 

ذا كػػػػاف لػػػػإلدارة األميركيػػػػة مػػػػف مواقػػػػؼ "مختمفػػػػة" فيػػػػي مواقػػػػؼ مختمفػػػػة فػػػػي التفاصػػػػيؿ الجانبيػػػػة ولػػػػيس فػػػػي إ
 المضموف الرئيسي.
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كؿ ما ىو معروض عمينا حتى تاريخو ىو اإلفراج المشروط والمرتبط زمنيًا بحدود أقصاىا تسػعة أشػير عػف 
مي الػداخؿ والقػدس بمػدى )التقػدـ( الػذي مف المناضميف الفمسطينييف، وبحيػث يػرتبط اإلفػراج عػف مناضػ 104

 ستحرزه المفاوضات، عممًا بأف ىذا اإلفراج كاف مسألة متفقا عمييا قبؿ ذلؾ وقبؿ ىذه المرحمة كميا.
" فيػػي مسػػألة غامضػػة، أيضػػًا، وليسػػت محػػددة وىػػي بكػػؿ Cأمػػا الحػػديث عػػف التنميػػة والمشػػاريع فػػي منطقػػة "

 في المفاوضات.تأكيد مربوطة موضوعيًا بالتقدـ المطموب 
إذف نحػػػف ذاىبػػػوف إلػػػى مفاوضػػػات ال طائػػػؿ منيػػػا وال يمكػػػف المراىنػػػة عمػػػى تحّوليػػػا إلػػػى مفاوضػػػات جػػػاّدة أو 
نما ىي بكؿ بساطة مفاوضات لدرء تحمؿ مسؤولية إفشاؿ المحاوالت األميركية إلعادة  منصفة أو متوازنة، وا 

 إطالقيا ليس أكثر.
ساس إقامة الدولة الوطنية المستقمة عمى كؿ حدود الرابػع مػف حزيػراف إذا كنا سنتمّسؾ بالثوابت التي ىي باأل

ذا كنا سنتمسؾ بالمحدِّدات الدقيقة لما ُيسمى بالتبادؿ )في حالة أف تـ االتفػاؽ  بما في ذلؾ القدس الشرقية، وا 
طمطػة" أواًل عمى الحدود، فإف المفاوضات ستنتيي بعد أسبوعيف أو ثالثة أسابيع. وكؿ مػا سػيمي ذلػؾ ىػو "م

فارغة ال مجاؿ لممراىنة عمييا وال حتى اعتبارىا مفاوضات مف حيث الجوىر والمبدأ. وكؿ ما يمكف المراىنة 
عميو )الحظوا ذلؾ أرجوكـ( ىو إطالة عمػر ىػذه المفاوضػات بيػدؼ الحصػوؿ عمػى المسػاعدات االقتصػادية 

" اسػػتعدادات "جديػػدة" لمنظػػر فػػي حمػػوؿ وتحريػػر مػػا يمكػػف تحريػػره مػػف المناضػػميف الفمسػػطينييف. أمػػا إذا "أبػػدينا
"مبتكػػرة" وعمػػى الطريقػػة األميركيػػة "لالبتكػػار" فػػإف أقصػػى مػػا سػػينتج عػػف ىػػذه المفاوضػػات ىػػو "دولػػة مؤقتػػة" 
محاطة بكؿ أنواع القيود، لكنيا دائمػة مػف حيػث الواقػع ومػا يحػيط بيػذا الواقػع مػف وقػائع سػتتحّوؿ إلػى وقػائع 

وتحويمػػو إلػػى دائػػـ وثابػػت ومسػػتقر يسػػتحيؿ تجػػاوزه أو حتػػى مجػػرد التفكيػػر  "ثابتػػة" سػػتؤدي إلػػى تأبيػػد المؤقػػت
 بتغييره.

والسؤاؿ الذي يطرح نفسو فػي ضػوء كػؿ ذلػؾ: ىػؿ نحػف أمػاـ انحنػاءة سياسػية عارضػة لتجػاوز "العاصػفة" أـ 
 نحف أماـ استعداد لمتعاطي مع المفاىيـ اإلسرائيمية لمتسوية ولمسالـ معًا.

ذه المفاوضػات ونحػف نعػي ونعػرؼ مػا نريػد أـ أننػا نػدخميا ونحػف عمػى اسػتعداد مػا بمعنى آخر: ىؿ ندخؿ ىػ
سرائيمية قابمة لممناقشة؟  الختبار ما يمكف أف يتغّير في سياقيا مف مواقؼ أميركية وا 

ما لمستو مف خالؿ المقاءات التي أشرنا إلييا، وما أعتقده مف خالؿ كامؿ التجربة السابقة لممفاوضات، فإننا 
نمػػا نحػػف أمػػاـ "اسػػتخداـ" فسػػحة  لسػػنا بصػػدد مفاوضػػات يمكػػف المراىنػػة عمييػػا أو تعميػػؽ أيػػة آمػػاؿ عمييػػا، وا 

المفاوضات لدرء "مفاسػد" المحظػة السياسػية وبمػا يػوفر لنػا فرصػا جديػدة لتمكػيف أوضػاعنا الداخميػة بمػا يعػزز 
 سوية تاريخية متوازنة نسبيًا.مف قدرتنا عمى البقاء والصمود إلى أف تتوفر الظروؼ التاريخية المواتية لت

وبالمناسػػبة وبمػػا أف الجانػػب اإلسػػرائيمي يبػػدأ ىػػذه المفاوضػػات مػػف الصػػفر عمميػػًا، وبمػػا أف اإلدارة األميركيػػة 
تبحػػػث عػػػف حمػػػوؿ مبتكػػػرة وغيػػػر تقميديػػػة فػػػإف المجػػػاؿ سػػػيكوف عمػػػى مػػػا يبػػػدو "متاحػػػًا" لػػػدمج موضػػػوع الدولػػػة 

 ىا وىو بالمناسبة قرار التقسيـ.بالالجئيف بالدولة الييودية وبالقدس وغير 
أنا شخصيًا سأكتب عف ىذا الشأف بالذات لكي أحاوؿ أف ُأبّيف أف الحمػوؿ المبتكػرة ممكنػة طالمػا أف إسػرائيؿ 

 ترى أف ىذه المفاوضات مفتوحة، وطالما ترى أنيا تبدأ مف الصفر.
 2/8/1423، األيام، رام اهلل
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 ثالث مالحظات مع بدء المفاوضات مع الفمسطينييف:
. بعد كؿ شيء، ال يعرؼ احد بعد كيؼ حقا يفكر رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو والى أيػف يريػد أف يصػؿ. 1

مشػػكوؾ أف يكػػوف ىػػو نفسػػو يعػػرؼ. فيػػؿ غيػػر اراءه؟ ىػػؿ ىػػو مسػػتعد االف لتطبيػػؽ حػػؿ الػػدولتيف لمشػػعبيف، 
أنفػو تقريبػا، ومسػتعد ليػذا الغػرض أف يتنػازؿ عػف معظػـ اراضػي ييػودا والسػامرة، والذي تفوه بو مف قبؿ رغػـ 

يخمي مستوطنات ويساوـ في القدس أيضا؟ أـ ربما التوجو الى المحادثات مػع الفمسػطينييف وتحريػر السػجناء 
لػػػيس سػػػوى خطػػػوة تكتيكيػػػة ترمػػػي الػػػى انقػػػاذ اسػػػرائيؿ مػػػف الجمػػػود السياسػػػي الػػػذي يضػػػر بيػػػا ويشػػػكؿ تيديػػػدا 

تراتيجيا عمييا وعمى شػرعيتيا، ويػؤدي بالفمسػطينييف الػى أف يعرضػوا بالتأكيػد كرافضػيف مػذنبيف فػي عرقمػة اس
 كؿ امكانية لمتسوية.

ف كػاف  –ليس عندي جوابا عمى ىذا السؤاؿ. استطالع "ىآرتس  ديالوغ"، الذي نشر يوـ الجمعػة الماضػي، وا 
في المائة  34نياىو ممتـز بحؿ الدولتيف لمشعبيف، و في المائة مف الجميور ال يؤمنوف باف نت 59قضى باف 

فقط يؤمنوف بذلؾ، اال أف الرب تعالى اسمو فقط يعرؼ ما فػي القمػوب وفػي الكمػى، ولػيس المسػتطمعوف. ولػـ 
طمػب واحػد: إف يحصػؿ لنتنيػاىو مػا حصػؿ  –يتبَؽ إذف لمف يتمنى اتفاؽ سالـ مع الفمسطينييف غيػر صػالة 

رييف. فيو، الذي كاف زعيـ حازما وايػديولوجيا أعظػـ مػف نتنيػاىو، وصػؿ فػي حينػو لمناحيـ بيغف حياؿ المص
الػػى المفاوضػػات مػػع الءات قاطعػػة مختمفػػة ومػػع موقػػؼ متماسػػؾ كػػاف منصوصػػا عميػػو فػػي برنػػامج الميكػػود 
ويقضي بأف قسما ىاما مف سيناء سيبقى في يد اسرائيؿ، حيث وعد باف يسكف ىناؾ مػع اعتزالػو. وقػد عػاد، 

 ثير مف المعانياه والترددات، مع اتفاؽ سالـ تضمف تنازال عف كؿ شبو الجزيرة.بعد ك
صػػحيح، ييػػودا والسػػامرة ليسػػت سػػيناء، بػػؿ بػػيغف فكػػر )واخطػػأ( فػػي أنػػو بالتنػػازؿ عػػف كػػؿ سػػيناء ينقػػذ ييػػودا 

تظػره والسامرة، ولكف وضع الدولة الخطر السرائيؿ اليوـ، فػي ظػؿ عػدـ وجػود اتفػاؽ مػع الفمسػطينييف، ومػا تن
 . إذف كف بيغف يا نتنياىو.1979اذا ما استمر ىذا، ال يشبو وضعيا حياؿ مصر والعالـ في 

 . وىا ىو سؤاؿ آخر.2
 اقتباس أ: "الستئناؼ المفاوضات سيكوف أثر تيدئة لممنطقة في ييودا والسامرة".

فػي قمبػي شػؾ  اقتباس ب: "نحػف نوجػد فػي بدايػة مفاوضػات مػع الفمسػطينييف، ستسػتغرؽ بضػعة اشػير. لػيس
 باف في ىذه الفترة سيتصاعد التوتر والى جانبو محاوالت كيذه او كتمؾ لممس بالمسيرة".

االقتباس االوؿ ىو عف رئيس المخابرات يوراـ كوىيف، والثاني عف وزيػر االمػف الػداخمي اسػحؽ اىرنػوفيتش. 
 فأي مف االثنيف محؽ؟ ستكوف تيدئة أـ سيتصاعد التوتر؟

ال توجػػد اجابػػة حقػػا. فقػػد سػػبؽ اف كتػػب الكثيػػر عػػف قػػدرة التنبػػؤ والتوقػػع لمخبػػراء ولرجػػاؿ ليػػذا السػػؤاؿ ايضػػا 
 االستخبارات عمى أنوعيـ.

 –. يمكػػنكـ أف تضػػحكوا حتػػى الغػػد عمػػى وزيػػرة العػػدؿ ورئيسػػة الفريػػؽ االسػػرائيمي المفػػاوض، تسػػيبي لفنػػي 3
عنػدما دخمػت فػي خطػوة عاجمػة  يضحؾ مف يكوف آخر مف يضحؾ. سخرنا وشككنا كمنا، عمنا وفػي الخفػاء،

الى حكومة نتنياىو كي تحػث المفاوضػات مػع الفمسػطينييف وعينػت رئيسػة لمفريػؽ االسػرائيمي المفػاوض ىػذا. 
اسػػػتخفينا، لػػػيس فقػػػط رجػػػاؿ اليمػػػيف، حػػػيف عػػػادت ووعػػػدت بػػػأف ىػػػذه المفاوضػػػات يمكػػػف أف تعقػػػد ىنػػػا واالف. 

ديػػػالوغ" قطػػػع عػػػدد المقاعػػػد  –طالع "ىػػػآرتس واالسػػػتطالعات ىػػػي االخػػػرى لػػػـ تضػػػا ليػػػا الوجػػػو، وذات اسػػػت
لمحركة مف ستة الى ثالثة فقط. اما اليـو فالواقع ىػو انيػا تجمػس فػي نيويػورؾ امػاـ صػائب عريقػات ورجالػو، 

 آب ال نعرؼ اذا كاف ينبغي لنا اف نضحؾ أـ نبكي. –ونحف ىنا، في حرارة تموز 
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الػػوزراء، المحػػامي اسػػحؽ مولخػػو، وىػػذه ال  إذف صػػحيح، يوجػػد ىنػػاؾ الػػى جانبيػػا "مشػػرؼ" ينػػوب عػػف رئػػيس
تػػزاؿ مفاوضػػات عمػػى المفاوضػػات، واالزمػػات والتفجيػػرات ال بػػد سػػتأتي، والنيايػػة الطيبػػة بعيػػدة عػػف أف تكػػوف 
واعػػدة، ويحتمػػؿ عمػػى االطػػالؽ اف ينتيػػي كػػؿ شػػيء بػػال شػػيء وربمػػا حتػػى بأسػػوأ مػػف ىػػذا. ولكػػف فػػي ىػػذه 

 اليدسوف، يمكنيا أف تضحؾ عمى كؿ مف ضحؾ عمييا. المرحمة عمى االقؿ، لفني، ىناؾ عمى ضفاؼ
 2/8/1423، األيام، رام اهلل
 32/1/1423، "معاريف"
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