
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  

  
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 : تعطيل االنتخابات تعطيل لممصالحةعباس
 ىنية: لم تسقط الحكومة ولم تسكت المقاومة رغم سنوات العدوان والحصار

 وضع المالي مرشح لألسوأوال فياض: األزمة المالية جدية جداً 
 الفصائل: عودة عباس لممفاوضات استخفاف بدماء الشعب الفمسطيني

  نتنياىو يعمن توسيع الخدمة العسكرية لتشمل العرب والييود المتشددينو  "بمسنر" الميكود يقر  

إيجابية  مشعل: زيارة األردن
 اً وأسست لعالقة أكثر وضوح

 
 4... ص 

 1557 9/7/1021نثينف اإل



 
 
 

 

 

           1ص                                    1557العدد:                9/7/1021 اإلثنين التاريخ:

  السمطة:
 4 : تعطيل االنتخابات تعطيل لممصالحةعباس  2

 7 عباس يتمقى دعوة من نجاد لحضور قمة عدم االنحياز بطيران  3

 7 ىنية: لم تسقط الحكومة ولم تسكت المقاومة رغم سنوات العدوان والحصار  4

 8 والوضع المالي مرشح لألسوأ األزمة المالية جدية جداً فياض:   5

 8 فياض وباروسو يفتتحان كمية فمسطين لمعموم الشرطية في أريحا  6

 9 عريقات: لجنة تحقيق عربية لكشف مالبسات وفاة عرفات  7

 9 متورطة في قتل عرفات "إسرائيل" ف:يوس واصل أبو  8

 01 "خارجية فمسطين" تنفى طمب الحصول عمى عضوية منظمة األمن والتعاون بأوروبا   9

 01 الخطيب: األزمة المالية الراىنة ليست خيارا بل ىي اضطرارية غسان   01

ي الحقائقإبراىيم   00  00 ستؤدي مياميا من خالل التقارير الدولية حول االستيطان خريشة: لجنة تقص 

 00 شروط عباس لمقاء نتنياىو تحرير أسرى وتزويد السمطة بالسالح"ىآرتس":   02

 00 ية قبل عباسلـ"القدس": مرسي لن يستقبل ىن مصادر فمسطينية  03

 02 أبو السبح: قانون "اإلجراءات الجنائية" جريمة صييونية لمتنكيل باألسرىالوزير   04

 02 شروط الستئناف تسجيل ناخبي غزة ثالثةحماس تضع مسؤول في لجنة االنتخابات:   05

 03 س بالضفة يطالبون بإنياء االعتقال السياسي وتوفير أجواء الحرياتنواب حما  06

 03 المالكي: اجتماع لوزراء خارجية دول إسالمية في رام اهلل نياية الشير الجاري  07

 03 المسؤولة الوحيدة عن حصار غزة "إسرائيل"الخضري: النائب   08

 03 آالف ضابط وجندي بحممة تنظيف قطاع غزة داخمية غزة: ثالثة   09

  
  المقاومة:

 04 : االتصاالت بشأن تشكيل حكومة برئاسة عباس متوقفة"القدس العربي"الزىار لـ  21

 05 تخفاف بدماء الشعب الفمسطينيالفصائل: عودة عباس لممفاوضات اس  20

 05 المخيمات عامل استقرار في لبنان ولن تسيء لمسمم األىمي: عمي بركة  22

 06 االحتالل يفرج عن القيادي في "الجياد اإلسالمي" طارق قعدان  23

 06 المسؤولية الكاممة عن حياة األسيرين الريخاوي والبرق حماس تحمل االحتالل  24

  
  :اإلسرائيميالكيان 

 07  نتنياىو يعمن توسيع الخدمة العسكرية لتشمل العرب والييود المتشددينو  "بمسنر" الميكود يقر    25

 08 بزيادة عدد سفنو الحربية وتزويدىا بالصواريخسالح البحرية اإلسرائيمي يطالب   26

 08 "منظمة األمن والتعاون في أوروبابـ"تحبط محاولة فمسطينية لمظفر بصفة مراقب  "إسرائيل"  27

 08 1024تقرر استجالب جميع الفالشا حتى آذار  "إسرائيل"  28

 09 ة اإليرانيينغتيال عمماء الذر  المنذ زمن الشاه  "سرائيللـ"إموساد يستعمل بيوتا اليديعوت:   29

 09 الحل والتسوية غير ممكنينو .. : إسقاط األسد ال يكفيمركز أبحاث األمن القومي  31

 21 دعا الييود إلى عدم تأجير العربتحقيق ضد حاخام عنصري طوي ممف ال"إسرائيل" ت  30



 
 
 

 

 

           3ص                                    1557العدد:                9/7/1021 اإلثنين التاريخ:

  
  األرض، الشعب:

 21 النصف األول من العام الجاريبحالة اعتقال من قبل قوات االحتالل  ألفكثر من أتسجيل فروانة:   32

 20 1021/ يونيو  حزيران شير ي الضفة والقطاع خاللمواطنًا ف 165مؤسسة التضامن: اعتقال   33

 20 الوضع الصحي لألسرى المضربين عن الطعام يدخل مرحمة الخطرنادي األسير:   34

 22 يمو حون بإضراب مفتوح عن الطعام "ما قبل أوسمو"أسرى   35

 22  أسرى محررين سبعةاالحتالل أعاد اختطاف  :مركز أسرى فمسطين لمدراسات  36

 22 حممة "إغاثة أىمنا في سوريا" تبدأ األربعاء المقبلاشتية:   37

 22 الصحافيون الفمسطينيون ينتظرون قانونًا يحمييم  38

 23 الوقائي" ييدد باقتحام جامعة الخميل واعتقال الطمبة المعتصمين فييااألمن "  39

 23 يرفضون كافة أشكال التجنيد في جيش االحتالل 48فمسطينيو   41

 23 دوالر 150يي بـ األنفاق بين مصر وغزة تبدأ بمئة دوالر وتنت نقل األفراد عبر تجارة  40

  

  :صحة

 23 "صحة غزة": التسعيرة الدوائية الجديدة "إنجاز وطني" يضبط السوق الدوائي  42
  

  ثقافة:

 24 " لفواز جرجسىل ىي نياية الدور األميركي.. أوباما والشرق األوسطكتاب "  43
  

  األردن: 

 24 مدير "الشؤون الفمسطينية" في األردن يؤكد أىمية الدور األردني في حماية القدس  44

  

  لبنان: 

 25 في ذكرى الدبموماسيين اإليرانيين: "إسرائيل" مسؤولة عن مصيرىمسفير إيران في لبنان   45

 25 التصاالت المبناني السابق: وصول اإلخوان إلى قمة السمطة في مصر سيخدم فمسطينوزير ا  46

  

  عربي، إسالمي:

 25 بتحمُّل مسؤولياتيا حيال االستيطان "إسرائيل"الخارجية المصرية تطالب   47

 26 تعامل بندية وسيمة مثالية لرد مصر عمى التيديدات اإلسرائيميةال خبراء عسكريون لـ"الخميج":  48

 26 لتجار البمدة القديمة بالقدس إماراتيةمساعدات   49

 26 إفريقيًا إلى فمسطين المحتمة 68إحباط تسمل   51

 27 العربية لحقوق اإلنسان: بقاء ممف التحقيق في وفاة عرفات بيد الطيرواي "عبث ُمتعمد"المنظمة   50

 27 عالم مصري يرجح دس سم بكتيريا "البوتشيميزم" في طعام عرفات لمتغطية عمى "البولونيوم"  52

 
  



 
 
 

 

 

           4ص                                    1557العدد:                9/7/1021 اإلثنين التاريخ:

  دولي:

 27 مالياً  بدعم السمطةو  األوروبية: أوروبا ممتزمة بدولة فمسطينية مستقمةرئيس المفوضية   53

 28 حول التزاماتيما بمعاىدة السالم "إسرائيل"وليم بيرنز: نحن نقدر تصريحات الطرفين مصر و  54

 28 وية لضمان االستقرار اإلقميميواشنطن تفتح باب التعاون مع مرسي واألول  55

  
  مختارات:

 29 "إسرائيل"توصيات لجنة بالسنر وتعامل نتنياىو المتذبذب معيا تطيحو عن ممكوت   56

 31 "ميدان المعركة سيكون في سيناء" سيناريوىات إسرائيمية لحرب محتممة مع مصر:  57

 32  .. خطة تجسس "الموساد" عمى الرئيس محمد مرسي.1021عممية اليالل األخضر   58

  
  مقاالت:

 34 صالح اليعامي... الشركاء في دم عرفات لن يكشفوا الحقيقة  59

 35 د. سفناف أبو زاندة... القدامى..!! سرىاألعن  واإلفراجلقاء الرئيس مع نتنياىو   61

 37 بف كسبنت... .. زعامة الغمز1021 "سرائيل"إالزعامة في   60

  
 38 :كاريكاتير

*** 
 

 اً إيجابية وأسست لعالقة أكثر وضوح مشعل: زيارة األردن 2
ــان ذكػػرت رئػػنس المك ػػب السناسػػي  ، أفالػػدنف يادنػػس سػػعد عػػف مراسػػم  اعمػػاف  مػػف، 9/7/1021، الغــد، عم 

قػاؿ إف "الحركػس  قػدمت، بيػاى عمػ  طمػب أرديػي، بيصػنحس ، لحركس المقاومس اإلسالمنس "حمػاس" االػد ملػعؿ
لإلاواف المسممنف حوؿ الملاركس فػي اني اابػات الينابنػس المقبمػس بػدوف فػرض رأي أو اب سػاى  حسػنف العالقػس 

 –وأكػػػد ملػػػعؿ، اػػػالؿ مػػػؤ مر صػػػحفي عقػػػدص أمػػػس فػػػي عمػػػاف، اصوصػػػنس العالقػػػس ا ردينػػػس  ".مػػػل اليظػػػاـ
الفمسطنينس، قائاًل "ن أقبؿ، كقائد في حمػاس، أف  كػوف المواطيػس ا ردينػس الكاممػس، بمياب  ػا الما مفػس، مػدااًل 

 عيد البعض لم وطنف أو  حقنؽ مكسب ما".
 جػاص العالقػس مػل ا ردف، "أفػؽ رحػب نطػاؿ ال يسػنؽ وال عػاوف ون ونزند عم  ذلؾ، باليسبس لمرؤنس الحمسػاونس 

نيحصػر فػي يمطنػس الوجػػود المك بػي، دػمف محػػددات قدسػنس أمػف ا ردف واسػػ قرارص، واح ػراـ اللػ ف الػػداامي، 
اواف ا ردف".  واي فاى ال دااؿ بنف  يظنمي حماس وا 

ودحًا ب ف كممس الانر قنمت لمطرفنف دوف ولدد عم  "اح راـ اصوصنس الل ف ا رديي وعدـ ال داؿ فنه، م
 سونؽ موقؼ عم  آار، أو محاولس لمعب دور ب دؼ  حسػنف العالقػس مػل اليظػاـ ا رديػي"ا فحمػاس   حػرؾ 

و ابل قائاًل "ن نمكف لحماس الياب س  مف ميطمؽ قياعا  ا وبما  راص مياسبًا لادمس المصالح العربنس اإلسالمنس.
يمػػا اػػي  سػػمط ا دػػواى فقػػط عمػػ  مػػف قمػػب اللػػعب، اني حػػاى  بمصػػاؼ أي يظػػاـ لم حػػرنض دػػد اللػػعب، وا 

 زوانا قد ن   ـ رؤن  ا، مف ميطمؽ الابرة وال جربس، حنث فعم  ا سابقًا مل دوؿ عربنس أارى".
و حػػدث عػػف زنػػارة وفػػد حمػػاس، برئاسػػ ه، إلػػ  ا ردف، بوصػػف ا "  سنسػػنس  عبػػر عػػف ر بػػس ملػػ ركس فػػي فػػ ح 

ورأى فن ػػػػا "زنػػػػارة مسػػػػ كممس المدػػػػامنف، اح ػػػػوت لقػػػػاىات مػػػػل  القػػػػس"، حسػػػػب  عبنػػػػرص.صػػػػفحس جدنػػػػدة فػػػػي الع
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المسؤولنف مف ما مػؼ المسػ ونات السناسػنس وا مينػس، و ياولػت عيػاونف م يوعػس  يقمػت بػنف الػدااؿ ا رديػي، 
طنبػس ودػمف أجػواى إنجابنػس وروح  اإلسػرائنمي". –والمصالحس، وم سنرات الميطقس، ومس قبؿ الصراع العربػي 

 لػػي عػػف اطػػوة جػػادة وم نيػػس عمػػ  الطرنػػؽ العالئقػػي، جػػرت المباحنثػػات النثيائنػػس، ال ػػي  طرقػػت يحػػو الرؤنػػس 
 الحمساونس لمعالقس مل ا ردف، دمف جوايب أفق ا ولكم ا ومحددا  ا.

يمػػػا  حمػػػؿ فدػػػاًى رحبػػػًا نطػػػاؿ ال يسػػػنؽ  أمػػػا ا فػػػؽا ف ػػػي "عالقػػػس  نػػػر محصػػػورة فػػػي المسػػػائؿ الجزئنػػػس، وا 
اإلسػرائنمي، منثممػا نصػنب  –، بل ف القدنس الفمسطنينس والودل السناسػي وقدػانا الصػراع العربػي وال واصؿ

 ال عاوف والادمس الم بادلس، كؿ حسب قدرا ه، ل حقنؽ المصمحس ا ردينس الفمسطنينس"، بحسب ملعؿ.
والسػػػمطس  ولكػػػف ذلػػػؾ "ن نعيػػػي، مطمقػػػًا، اليدنػػػس، كمػػػا لػػػف نكػػػوف عمػػػ  حسػػػاب عالقػػػس ا ردف مػػػل حركػػػس فػػػ ح

 الفمسطنينس، فحماس جزى مف ا انرة"، عم  حد  عبنرص.
وقاؿ ملعؿ إف "حماس بػادرت اػالؿ المقػاى لم  كنػد ب ي ػا ن  رنػد طمػب فػ ح مك ػب ل ػا فػي ا ردف، فالمك ػب 

 لنس اليمط الوحند لمعالقس"، مؤكدًا أامنس "اس مرار ال لاور وال يسنؽ، وال واصؿ و بادؿ المعمومات".
رص حماس عم  أمف ا ردف واس قرارص بوصفه أمرًا مقدسػًا ن نجػوز المسػاس بػه، إدػافس إلػ  اح ػراـ وأكد "ح

اصوصنس الل ف الداامي ا رديي وعدـ ال داؿ فنه، باع بارص موقفًا مبدئنًا نثاب ًا باليسبس لحمػاس حنػاؿ الػدوؿ 
 العربنس".

ه بما نادـ مصمحس ا مس بدوف إقحاـ يفسػ ا أما إذا طمب مف حماس أداى دور ما في الل ف العربي، ف قـو ب
وأودػح بػ ف "حمػاس ن   ػداؿ  في أي ل ف داامي، فالفمسػطنيي حننثمػا وجػد دػنؼ نح ػـر أصػوؿ الدػنافس.

فػػي اللػػػ ف اإلاػػػوايي الػػػداامي فػػػي ا ردف ولنسػػػت طرفػػػًا فػػي  يوعػػػه وأطنافػػػه الما مفػػػس"، مدػػػنفًا "بعػػػدـ وجػػػود 
وأكػد "رفػض حمػاس أي محاولػس إلقحام ػا فػي الودػل اإلاػوايي  ". دااؿ بنف  يظنمي إاواف ا ردف وحمػاس

 الداامي، ف ي عم  مسافس واحدة مف الجمنل".
ولفػػت إلػػ  "اصوصػػنس العالقػػس ا ردينػػس الفمسػػطنينس الطونمػػس وال ارنانػػس والمركبػػس"، مودػػحًا بػػ ف "ا صػػؿ فػػي 

ن أقبػػؿ أف  كػوف المواطيػس ا ردينػػس  المواطيػس، بمياب  ػا الما مفػس، أف  كػػوف كاممػس، ولكػف، كقائػػد فػي حمػاس،
وأبػدى اسػ عدادص "لبحػث المودػوع مسػ قباًل"، مع بػرًا  الكاممس مدااًل عيد الػبعض لم ػوطنف أو  حقنػؽ مكسػب".

 أف "بحث أي لكؿ مف ألكاؿ العالقس بنف الطرفنف، منثؿ الكويفدرالنس، ن ـ بعد ال حرنر".
دة عوامػؿ لعبػت دورًا فػي ذلػػؾ، مي ػا "الم سنػرات المحنطػػس أمػا عػف  وقنػت الزنػػارة، فػاع بر ملػعؿ أف ايػاؾ عػػ

بالميطقػػس، والػػدور الحنػػوي والمػػؤنثر لحمػػاس، والطرنػػؽ المسػػدود لم سػػونس، وأجػػواى الربنػػل العربػػي، فدػػاًل عػػف 
 اح راـ حماس لألردف وعدـ اإلساىة إلنه مطمقًا، ر ـ القطنعس مف جايب ا ردف".

بحػث الاطػوة البدنمػس عػف الػرفض اإلسػرائنمي لممبػادرة العربنػس  و حدث عف أف "حمػاس طرحػت سػابقًا دػرورة
لمسالـ، ولكف لـ نكف اياؾ  جاوب حني ا، لربما نعود ذلؾ إل  الظرؼ العربي وصعوبس ا اذ بالبدائؿ، ر ـ 

 إدراؾ الجمنل لطبنعس الكناف المح ؿ".
  المصػالحس، مػف حنػث   دنػد وحوؿ المصالحس، ألار إل  "عوائؽ اارجنس وداامنس   منثؿ في ال راطات عمػ

السػػػمطس بقطػػػل المسػػػاعدات عي ػػػا، عػػػدا عػػػف  ػػػداؿ الجمنػػػل فػػػي السػػػاحس الفمسػػػطنينس، بمػػػا نمقػػػي بنثقمػػػه عمػػػ  
وأبدى  رحنبه ب ي ج د عربي نساعد في المصالحس، ميواًا إل  أف ا ردف أبدى اس عدادص لذلؾ،  المصالحس".

س إلػػػ  جايػػػب مصػػػر وأي دور عربػػػي مػػػا داـ ناػػػدـ فنمػػا  رحػػػب حمػػػاس بالػػػدور ا رديػػػي فػػػي رعانػػػس المصػػالح
 المصمحس العربنس الفمسطنينس.



 
 
 

 

 

           6ص                                    1557العدد:                9/7/1021 اإلثنين التاريخ:

ويفػ  وجػود  ر نبػات لمقػػاى الػرئنس محمػود عبػاس، باي ظػػار قنػاـ مصػر ب ر نػب أموراػػا الداامنػس، ولكيػه ألػػار 
ة ن وأكػػد أف "مصػػر بعػػد النثػػور  إلػ  ال حدػػنر لزنػػارة مصػػر لم  يئػػس، ولكػف لػػـ نػػ ـ  حدنػػد  فاصػػنم ا أو  وقن  ػا.

نمكف إن أف  كوف مل القدنس الفمسطنينس ورفل الحصار عف  زة"، إن أف ذلؾ ا مر "م روؾ لمصر ل ر نبه 
 بالطرنقس المياسبس".

واع بر أف الربنل العربي مقدمس لي دس عربنس كبنرة  حقؽ ال وازف اإلقمنمي وال يمنس واإلصالح، ر ـ قمقيا مف 
 ن حقؽ الربنل العربي بطرنقس سممنس بدوف ألـ وصراعات. الاسائر والدماى، حنث كيا ي مي  أف

أمػػا الربنػػل الفمسػػطنيي فن منثػػؿ، وفػػؽ ملػػعؿ، دػػد المح ػػؿ اإلسػػرائنمي وبالمصػػالحس و ر نػػب البنػػت الفمسػػطنيي 
عادة  ر نب ا ولونات والبريامج السناسي. ي اى انيقساـ واس عادة الوحدة وا   وا 

امنػػس فػػي  ػػزة والدػػفس والاػػارج وصػػوًن إلػػ  مجمػػس اللػػورى العػػاـ وأودػػح أف حمػػاس  سػػ كمؿ اي اابا  ػػا الدا
الػػذي نا ػػار رئػػنس وأعدػػاى المك ػػب السناسػػي، بمػػا ن طمػػب حػػوالي اللػػ رنف لالي  ػػاى مػػف ذلػػؾ، مع بػػرًا أف 

 الدنمقراطنس الداامنس لمحركس راساس ومؤسسنس ودمف أسس قونس.
كلػؼ أف الممػؾ ، في حركس حمػاس ابارز  انادنق: أف آي(.بي .)نو ، 9/7/1021، الخميج، الشارقةوأدافت 

ا رديػػي عبػػداث النثػػايي وجػػه حكومػػس فػػانز الطراويػػس بطػػػي كػػؿ الممفػػات الاالفنػػس السػػابقس مػػل الحركػػس. وقػػػاؿ 
الممػػؾ عبػػداث النثػػايي وجػػه الحكومػػس ا ردينػػس بطػػي “القنػػادي الػػذي فدػػؿ عػػدـ الكلػػؼ عػػف اسػػمه، أمػػس، إف 

بػػنف بػػالدص والحركػػس وال ػػي مػػف بني ػػا ا  ػػاـ حمػػاس بال ػػداؿ فػػي اللػػؤوف ممفػػات الاالفػػات ال ػػي كايػػت قائمػػس 
الداامنس لألردف، وقدنس مراعاة البعد انج ماعي واإليسايي لعدد مف قنادني الحركس وعائال  ـ والمقنمنف في 

أنثنػػػر اػػػالؿ لقػػػاى ملػػػعؿ مػػػل لاصػػػنس رفنعػػػس مػػػف الػػػدنواف الممكػػػي مودػػػوع ملػػػاركس “وكلػػػؼ أيػػػه  ”.الاػػػارج
  ”.ا في ي انس العاـ الحاليالمسممنف في ا ردف في اني اابات ال لرنعنس ال ي مف الم وقل إجراؤااإلاواف 

 
 : تعطيل االنتخابات تعطيل لممصالحةعباس 1

وفا: قاؿ الرئنس محمود عباس إف  عمنؽ عمؿ لجيس اني اابات المركزنس في  زة نعيي  عطنؿ  -راـ اث 
 في كؿ مف الدوحس والقاارة.المصالحس ال ي  ـ ان فاؽ عمن ا 

وأداؼ، في مؤ مر صحافي مل رؾ مل رئنس المفودنس ا وروبنس اوسنه مايونؿ باروسو، مساى أمس، 
أبمست باروسو بمفاج  يا نوـ اننثينف المادي بإنقاؼ يلاطات لجيس "بمقر الرئاسس في مدنيس راـ اث: 

سباب واذا نعيي  عطنؿ المصالحس الفمسطنينس ال ي  ـ اني اابات المركزنس ال ي بدأت في  زة، ون يعرؼ ا 
 ، مؤكدا اس مرار ج ود القنادة مف أجؿ إ ماـ المصالحس الوطينس."ان فاؽ عمن ا في كؿ مف الدوحس والقاارة

عف لكرص لرئنس المفودنس ا وروبنس عم  كؿ الدعـ الذي نقدـ مف قبؿ ان حاد ا وروبي  عباسوأعرب 
نس لملعب الفمسطنيي، وقاؿ: إف باروسو اف  ح النـو )أمس( كمنس اللرطس المدعومس أساسا والمفودنس ا وروب

 مف قبؿ ان حاد ا وروبي، واي إحدى عالمات الدعـ ا وروبي لملعب الفمسطنيي.
 حدنثيا عف الودل انق صادي والمالي الصعب الذي  مر به السمطس الوطينس الفمسطنينس وأكديا له "وقاؿ: 
 ." قدنريا لال حاد ا وروبي عم  إنفائه بكؿ ال زاما هلكريا و 
بحنثيا عدة موادنل، أول ا المسنرة السممنس ال ي يحرص عمن ا، واللروط الم وفرة أو  نر الم وفرة "و ابل: 

الالزمس ل ذص المسنرة  ييا يعرؼ أيه ن نمكف أف يصؿ إل  حؿ إن مف االؿ المفاودات السممنس، و حدنثيا 
ليلاطات انس نطاينس اإلسرائنمنس ال ي نرفد ا كؿ العالـ وأندا يحف يرفد ا ون يقبم ا، ويطالب أندا عف ا

الحكومس اإلسرائنمنس أف  وقؼ اذص اليلاطات وأف يسنر لمحؿ السناسي عم  أساس دول نف عم  حدود 
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الؽ سراح ا سرى ما أبمست باروسو أييا نمكف أف يبدأ مل اإلسرائنمننف إذا وافقوا عم  إط"وقاؿ:  ."
 ."قبؿ 

 //األيام، رام اهلل، 
 

 عباس يتمقى دعوة من نجاد لحضور قمة عدم االنحياز بطيران 3
ألرؼ ال ور: أعميت الرئاسس الفمسطنينس أف الرئنس محمود عباس  مق  نـو أمس دعوة مف يظنرص  - زة 

  س دنف ا ط راف ي انس الل ر المقبؿ.اإلنرايي أحمدي يجاد لحدور قمس دوؿ عدـ انيحناز ال ي س
فإف الرئنس عباس  مق  اذص الدعوة لمملاركس  "وفا"وبحسب ما ذكرت وكالس ا يباى الفمسطنينس الرسمنس 

اب  و بالقمس المقبمس لدوؿ عدـ انيحناز، ال ي س عقد في العاصمس اإلنراينس ط راف، نومي 
ر الاارجنس اإلنرايي للؤوف اللرؽ ا وسط حسنف أمنر عبد اث )أ سطس( المقبؿ، االؿ اس قباله ليائب وزن

 ناف، بالعاصمس ا ردينس عماف.
ولكر الرئنس عباس يائب وزنر الاارجنس اإلنرايي وطمب ميه يقؿ  حنا ه لمرئنس يجاد، ووعد ب مبنس الدعوة 

 وحدور القمس.
 //القدس العربي، لندن، 

 
 ت المقاومة رغم سنوات العدوان والحصارىنية: لم تسقط الحكومة ولم تسك 4

رئنس الحكومس الفمسطنينس في  زة ، أف  زةمف  //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، يلرت 
إسماعنؿ اينس قاؿ إّف قطاع  زة ن زاؿ نقؼ لامًاا في وجه الحصار والعدواف اإلسرائنمي الم واصؿ عم  

 أبياى اللعب الفمسطنيي.
فؿ  ارنج فوج الحرنس والبياى بالكمنس الجامعنس، عم  أّف الحكومس بسزة لـ  سقط ر ـ محاونت ولّدد، االؿ ح

سكات المقاومس، مبنًيا أّف انح الؿ لـ نس طل اس عادة الجيدي جمعاد لالنط  انح الؿ المس مرة إلسقاط ا وا 
ل الحناة مف رحـ المعاياة، وأودح أّف اللعب الفمسطنيي في القطاع اس طاع أف نصي إن بلروط المقاومس.

وأف نزاوج بنف الحرنس والبياى، ملددا عم  أّف حكوم ه  ح دف مسنرة العمـ وال عمـ، و دل اس را نجنا  ا 
 عم  أساس حمانس اذا الصرح اللامخ الذي  ارج ميه أبياى اللعب عم  مدار سيوات الصراع واليكبس.

فواج معالـ و بالنر اني صار عم  الحصار وانح الؿ، وقاؿ إّف اللعب الفمسطنيي نرسـ ب ارنج  مؾ ا 
وحّنا اينس جم ورنس مصر العربنس ورئنس ا الجدند  مبنًيا أّف انح الؿ لف نس طنل درب معيونات لعبيا.

و ع د بمياقلس  محمد مرسي، مبنًيا أّف اللعب المصري أفلؿ كؿ محاونت انل فاؼ عم  النثورة وسرق  ا. 
 رنجنف ا وائؿ في الكمنس االؿ اج ماع مجمس الوزراى القادـ و نثبن  ـ.  وظنؼ عدد مف الا

 وفي سناؽ آار، أكّد اينس أف قدنس إعادة إعمار ما دمرص انح الؿ االؿ الحرب عم   زة أواار 
 ممنوف دونر إلعادة اإلعمار.  سنر وفؽ قدـ وساؽ، ملنًرا إل  أّف دولس قطر س  برع بعد عند الفطر بػ

اينس اس قبؿ م داميي قافمس أمناؿ مف ، أف  زةمف  //المركز الفمسطيني لإلعالم،  وذكر
، معبرا عف سعاد ه وسعادة كؿ بنت فمسطنيي بكؿ م دامف ن  ي لفمسطنف ليصرة أام ا اإلب سامات
 ودعم ـ.
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زنس لألمس، وأف اللعب وأكد اينس عم  أف اذص القوافؿ دلنؿ عم  أف القدنس الفمسطنينس اي القدنس المرك
الفمسطنيي لنس وحدص في مواج س انح الؿ، ملددا عم  أف اللعب الفمسطنيي م مسؾ بالنثوابت وحقوقه ولف 

 ن يازؿ عي ا، ومعميًا اي صار  زة عم  الحصار.
 ي ض عم  واقل  زة فرأنيا ربنل القدس الذي جاى ي اج صمود  زة ف حرؾ  ا مسوقاؿ اينس:"وجديا أف 

ف والسدب عم  انح الؿ ف سقطت اللعوب الطساة الذنف لكموا الدرع الواقي لالح الؿ والذنف وقفوا المازو 
سالت عم  أرد ا الطاارة، أولئؾ الذنف صم وا عم  حرب  زة عاقب ـ  ال يصام نف عم  دماى  زة 

 اللعب".
ن نردوف حصار  وأداؼ "يحف عم  نقنف أف أحرار العالـ والذنف نلكموف قطاعات واسعس مف لعوب ـ

 زة وااصس اللعب المصري، بؿ الذي حاصر  زة او اليظاـ المصري السابؽ ولنس اللعب"، مؤكدا أف 
 اي صار  زة بات قرنبا جدا.

و طرؽ إل  الفمسطنيننف في الل ات ن سنما لبياف ومانما  ا، وطالب دول ه بدرورة رفل الحصار عف 
صالح ما  ـ  دمنرص في المانـ.مانـ ي ر البارد وال حقنؽ في مالبسات ق   ؿ الالجئنف الفمسطنيننف وا 

 
 والوضع المالي مرشح لألسوأ فياض: األزمة المالية جدية جداً  5

سالـ فناض عم  أف ا زمس المالنس ال ي  مر ب ا السمطس  د.أكد رئنس الوزراى  :المحرر السناسي - راـ اث
دل المالي مرلح لألسوأ"،وداعنا المايحنف وااصس الدوؿ الفمسطنينس حالنا" جدنس جدا" محذرا مف أف " الو 

 العربنس، إل  سرعس اإلنفاى بال زاما  ا المالنس  جاص السمطس.
وقاؿ سالـ فناض "إف السبب الرئنسي لألزمس المالنس ال ي  عايي مي ا السمطس الوطينس او يقص المساعدات 

ا مر الذي  ر ب عمنه عدـ  مكف السمطس الوطينس  الاارجنس مل ما او مبرمج في موازيات السمطس الوطينس،
بالوفاى مف انل زامات الم ر بس عمن ا، وااصس فا ورة الروا ب الل رنس لموظفي القطاع العاـ، باإلدافس إل  

 عدـ  مكي ا مف الوفاى بانل زامات الم ر بس عمن ا لموردي السمل، وااصس موردي ا دونس".
"الجدنس، والجدنس جدًا" وقاؿ " الودل المالي مرلح لألسوأ"، وقاؿ" ا زمس ػبووصؼ فناض ا زمس المالنس 

قائمس إل  أف ن ـ ورود المساعدات عم  المدى القصنر، وأما عم  المدى البعند فاف السناسس المالنس لمسمطس 
 الوطينس واإلصالحات المالنس جعمت مف السمطس الوطينس عيوايًا جاذبًا لممايحنف".

 //قدس، القدس، ال
 
 
 

 فياض وباروسو يفتتحان كمية فمسطين لمعموم الشرطية في أريحا 6
 ا حداوزنه مايونؿ باروسو  ا وروبنساف  ح رئنس الوزراى سالـ فناض ورئنس المفودنس  :القدس –راـ اث 

اث  طابحدور عدد مف الوزراى ورئنس اللرطس المواى حاـز ع أرنحابكمنس فمسطنف لمعموـ اللرطنس في 
والج ات المايحس في قطاع ا مف  ا وروبيورؤساى ا ج زة ا مينس الفمسطنينس ورؤساى بعنثات ان حاد 

 وسنادة القايوف.
كاف ي نجس ج د م عدد لمج ات المايحس وب مونؿ مف قبؿ ان حاد  –ممنوف نورو بقنمس  –بياى المجمل 

 لسوند والمممكس الم حدة وكيدا.وألماينا واوليدا وفيميدا وا والديمرؾ ا وروبي
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 أعم اللرطس المدينس الفمسطنينس و  دؼ ل وفنر  إلراؼو ع بر الكمنس مرفؽ عم  احدث طراز واي  حت 
. بدأ البياى اإليسافالطالب والدباط طبقا لممعاننر الدولنس ومعاننر حقوؽ  إل مس ونات ال درنب اللرطي 

 سمنـ كافس  ]ا حد[ ـ الم حدة لادمات الملارنل وقد  ـ النوـمك ب ا م إدارة حت  في المجمل عاـ 
اللرطس المدينس الفمسطنينس. وقد لعب المس لاروف في  درنب اللرطس مف مك ب  إل علر  أننثييالمبايي 
اللرطس الفمسطنينس دورا رئنسنا في  طونر الاطس ال لسنمنس لمكمنس، وفي  إل ل يسنؽ الدعـ  ا وروبيان حاد 

سداىمي اج اليلاطات ال درنبنس وفي الحدور في الكمنس بلكؿ نومي لم درنب  دإعدا اليصح لطاقـ اللرطس  وا 
 المدينس الفمسطنينس عم  المس وى ال لسنمي.
ممنوف نورو كدعـ لسنادة القايوف  ب وقنل ا فاقنس بقنمس  أنداوقاـ رئنس الوزراى فناض والرئنس باروسو 

 فاقنس ل بيي عم  العمؿ الذي أيجز مف قبؿ اللرطس المدينس الفمسطنينس ومؤسسات والدنمقراطنس.    ي اذص ان
 .ا وروبيالعدالس ا ارى بدعـ مف ان حاد 

 //القدس، القدس، 
 

 عريقات: لجنة تحقيق عربية لكشف مالبسات وفاة عرفات 7
الفمسطنينس ا حد، إف السمطس قاؿ صائب عرنقات عدو المجيس ال يفنذنس لميظمس ال حرنر : أ( ش )أ -  زة

ب لكنؿ لجيس  حقنؽ عربنس ذات مصداقنس  العربييبنؿ  د. مقت وعدا مف ا منف العاـ لجامعس الدوؿ العربنس 
حاؿ لـ ي مكف مف  لكنؿ لجيس  فيالراحؿ ناسر عرفات،  الفمسطنييعالنس لكلؼ مالبسات وفاة الرئنس 

 دولنس.
عم   لكنؿ  الدوليطنف ال ابل لمسمطس الفمسطنينس أف موافقس المج مل  صرنحات لرادنو فمس فيويبه عرنقات 

، ن طمب أف يسمؾ طرنقا إل  مجمس ا مف وا مـ الم حدة، الحرنريلجيس  حقنؽ دولنس عم   رار لجيس رفنؽ 
وأداؼ أف الرئنس محمود عباس االؿ زنار ه ا انرة إل   اذا ا مر. فيوأف يحصؿ عم  الموافقس مي ما 

 في لكنؿ لجيس  حقنؽ دولنس ذات مصداقنس   اذ  فيفريسوا اونيد  الفريسينس طمب مساعدة الرئنس بار 
 اس ادمت مدنفا أف اونيد وعد انرا. ال يانع بار كؿ الجوايب، بدانس مف اطط لذلؾ ومف يفذ وا دوات 

 //اليوم السابع، القاىرة، 
 

 عرفاتمتورطة في قتل  "إسرائيل"يوسف:  واصل أبو 8
واصؿ أبو  د.أكد أمنف عاـ جب س ال حرنر الفمسطنينس وعدو المجيس ال يفنذنس لميظمس ال حرنر  :راـ اث

 نوسؼ وجود دننت وادحس عم   ورط إسرائنؿ في ا  ناؿ الرئنس الراحؿ ناسر عرفات.
لاروف أعمف  إف رئنس الوزراى اإلسرائنمي السابؽ أرننؿ اإلعالـوقاؿ أبو نوسؼ في حوار مل وسائؿ 

السابؽ  ا منركيصراحس عف ر ب ه في ال امص مف الرئنس عرفات و حدث في اذا ا مر مل الرئنس 
 جورج بوش بعد أف زعـ أف عرفات أصبح نمنثؿ عقبس وعنثرة في طرنؽ  حقنؽ السالـ.

ه لفريسا براـ اث قبؿ يقم” المقاطعس“وأداؼ أف حصار قوات انح الؿ لمرئنس عرفات دااؿ مقر الرئاسس 
ووفا ه بالمس لف  ننثبت  ورط إسرائنؿ وين  ا في ال امص ميه، ملنرا إل  أف ا طباى الذنف ألرفوا و ابعوا 
حالس عرفات الصحنس فور وصوله لممس لف  بفريسا اك لفوا أعرادا وعالمات  ؤكد  عرده لم سمـ، ولكيه 

 لـ ن ـ  حدند يوع السـ.
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الفمسطنينس وأسرة الرئنس الراحؿ عرفات بكلؼ الحقنقس و وفنر كافس ولفت أبو نوسؼ إل  اا ماـ القنادة 
اإلمكاينات لمجيس الملكمس لم حقنؽ في وفاة عرفات، ملددا عم  درورة اس مرار عمؿ المجيس إلظ ار 
و ودنح كنفنس وفاة عرفات بلكؿ دقنؽ لمرد عم  ال ساؤنت المنثارة ل بدند ساط اللارع والمواطف 

 الفمسطنيي.
 //ة الجديدة، رام اهلل، الحيا

 
 "خارجية فمسطين" تنفى طمب الحصول عمى عضوية منظمة األمن والتعاون بأوروبا  9

طمب لعدونس  ب يأكدت وزارة اللئوف الاارجنس لدى السمطس الفمسطنينس، أي ا لـ   قدـ : )أ ش أ( -راـ اث 
ا جاى عم  لساف يائب وزنر الاارجنس مؤارًا، ملددة عم  أف م إقمنميميظمس أو  جمل  ب يفمسطنف 
داي  أنالوف، ب ي ـ أفلموا حصوؿ فمسطنف عم  عدونس الجمعنس البرلماينس لميظمس ا مف  اإلسرائنمي
 أوروبا، " نر دقنؽ". فيوال عاوف 

، إي ا "إذ  ؤكد معرف  ا با يظمس واإلجراىات الم بعس  صحفيبناف  فيوقالت الاارجنس،   فيمساى النـو
 فيطمب لدولس فمسطنف لم صونت عم  عدون  ا  أيأوروبا، و يف   فيعات ميظمس ا مف وال عاوف اج ما

 .الجمعنس البرلماينس، كوي ا دنفا عم  انج ماع، ولنس لمدنوؼ أنس صالحنس لم قدـ بطمب مف اذا اليوع"
 //اليوم السابع، القاىرة، 

 
 ارا بل ىي اضطرارية الخطيب: األزمة المالية الراىنة ليست خيغسان  20

، مف مااطر أمسد. ساف الاطنب،  ،حذر الياطؽ الرسمي باسـ الحكومس :مي صر حمداف -راـ اث 
ايعكاسات ا زمس المالنس ال ي  عنل ا السمطس الوطينس عم  القطاع الحنونس منثؿ الصحس وال عمنـ وا مف، 

الاطنب في حدنث  وألارادطرارنس.  انارات السمطس الوطينس في اذص ا زمس اي انارات أفمؤكدا 
  نثر قطاعات حنونس منثؿ قطاع الصحس مف االؿ عدـ  وفنر ال ج نزات الطبنس أو  إل ، "الحناة الجدندة"لػ

 قلفنس لم عامؿ  إجراىاتا ااذ  إل قطاع ال عمنـ جراى ا زمس المالنس ال ي  مر ب ا السمطس الوطينس ما ندفع ا 
 مل اذص ا زمس.
 ا راديوحالس انس قرار ال ي ل د  ا  ا مييعنات وايعكاسات ا زمس المالنس عم  القطاع وباصوص  دا

 فإي اال جارب السابقس  لنر ال  ايه حنيما  كوف اياؾ أزمس أو أنس صعوبات مالنس "الفمسطنينس قاؿ الاطنب 
 ." لمؿ الجمنل سواى أكايت قطاعات أمينس أـ  نر أمينس

 //، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

ي الحقائقإبراىيم  22  ستؤدي مياميا من خالل التقارير الدولية حول االستيطان خريشة: لجنة تقص 
قاؿ ميدوب فمسطنف الدائـ في مجمس حقوؽ اإليساف في جينؼ إبراانـ ارنلس، "إف لجيس  :القدس –راـ اث 

ف في كافس المجانت س جد طرنقًا  قصي الحقائؽ الدولنس حوؿ ايعكاسات انس نطاف عم  حناة المواطين
ل  دنس م ام ا مف االؿ  قارنر مؤسسات ا مـ الم حدة في ا رادي الفمسطنينس و قارنر ان حاد ا وروبي 

 ومؤسسات المج مل المديي الدولنس واإلسرائنمنس".
دررنف مف وأودح "أف بإمكاف المجيس أف  جري مقابالت في العاصمس ا ردينس عماف مل المواطينف الم 

انس نطاف والجدار، لرصد اني  اكات اإلسرائنمنس ومدى ايعكاس ا عم  حناة المواطينف، وذلؾ بعد رفض 
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وأعمف أيه سنج مل ب فراد المجيس في ل ر آب المقبؿ،  إسرائنؿ ال عاوف وال عامؿ مل اذص المجيس ا ممنس".
 نس، م وقعًا أف  قدـ  قرنراا في آذار المقبؿ.لدعم ـ بكافس المعمومات حوؿ انس نطاف لودل اط  ـ ال يفنذ

 //القدس، القدس، 
 

 شروط عباس لمقاء نتنياىو تحرير أسرى وتزويد السمطة بالسالح"ىآرتس":  21
كلفت صحنفس "اآر س" اليقاب عف إجراى مفاودات بنف السمطس الفمسطنينس والحكومس اإلسرائنمنس، لعقد 

د عباس عبر موفد رئنس الحكومس اإلسرائنمنس، المحامي ن سحاؽ مولاو، لقاى بنف بينامنف ي ينااو ومحمو 
أسنرا  ورئنس دائرة المفاودات د. صائب عرنقات، حنث أعرب ي ينااو عف اس عدادص لإلفراج عف 

 .فمسطنينا مف السجوف اإلسرائنمنس ح   ي انس العاـ 
نف  ربننف   كنداـ لصحس اذص البيود، وأف ويقمت الصحنفس عف مصدرنف إسرائنمننف ومصدرنف دبموماسن

 مولاو وعرنقات ال قنا في ا سبوع المادي في القدس، وأجرنا عدة ا صانت اا فنس حوؿ اذا المودوع.
وقالت الصحنفس إف رئنس السمطس الفمسطنينس محمود عباس ال رط مقابؿ إجراى المقاى مل ي ينااو  حرنر 

عاما، و زوند أج زة  -مف قدوا في السجوف اإلسرائنمنس بنف أسنرا فمسطنينا مف حركس ف ح م 
 أمف السمطس الفمسطنينس في الدفس السربنس بوسائؿ ق النس جدندة.

وقالت الصحنفس إف مولاو أبمغ عرنقات أف إسرائنؿ لف  قدـ أنس بوادر حسف ينس لسمطس أبو مازف قبؿ عقد 
الف اذص الاطوات بعد عقد المقاى وربما االل ا. وقد وافقت لقاى بنف ي ينااو وعباس، لكي ا س وافؽ عف إع

 إسرائنؿ عم  المطالب الفمسطنينس إن أي ا ال رطت أف نكوف  طبنق ا  درنجنا.
وبحسب المصادر اإلسرائنمنس والدبموماسنس السربنس فإف ي ينااو عم  اس عداد لمبدى باإلفراج عف ا سرى 

أسنرا فمسطنينا ممف  نث س فرج إسرائنؿ في المرحمس ا ول  عف الفمسطنيننف فور المقاى مل عباس، ح
  طالب السمطس باإلفراج عي ـ.

 //، عرب
 

 لـ"القدس": مرسي لن يستقبل ىنية قبل عباس مصادر فمسطينية 23
أف الرئنس المصري الجدند محمد مرسي لف  "القدس"أكد مصدر دبموماسي لػ :المحرر السناسي -راـ اث 

بؿ رئنس الوزراى المقاؿ في  زة إسماعنؿ اينس قبؿ اس قباؿ الرئنس محمود عباس، ملددا عم  أف ن نس ق
مكاف لما بدأ البعض في "حماس" في  زة بيسجه في انال ـ عف إمكاينس فصؿ  زة أو إقامس دولس فن ا 

 مس قمس عف الدفس السربنس.
، إل  ايه لـ   ـ دعوة أي طرؼ فمسطنيي وألار المصدر الدبموماسي، الذي فدؿ عدـ الكلؼ عف اسمه

إل  القاارة عم  الر ـ مف ما ن ردد في وسائؿ اإلعالـ الفمسطنينس عف دعوات  وجه إل  اذا الطرؼ أو ذاؾ 
 وقاؿ: "عيدما   قرر الدعوات فايه سن ـ اإلعالف عي ا بلكؿ رسمي".

نرة عم  حرصه عم  الوحدة واس ذكر المصدر أف الرئنس المصري مرسي أكد في احد اطابا ه ا ا
وذكرت مصادر  الفمسطنينس و حقنؽ المصالحس الفمسطنينس ودعـ الحقوؽ الملروعس لملعب الفمسطنيي.

أف الرئنس المصري قد نفدؿ اس قباؿ الرئنس عباس ورئنس المك ب السناسي لحركس  "القدس"فمسطنينس لػ
 و عزنزاا."حماس" االد ملعؿ سونا مف اجؿ دفل المصالحس الفمسطنينس 

 //القدس، القدس، 
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 أبو السبح: قانون "اإلجراءات الجنائية" جريمة صييونية لمتنكيل باألسرىالوزير  24

السبح وزنر ا سرى والمحررنف مصادقس المجيس القايوينس بالكينست الص نويي  أبواس يكر د.عطا اث :  زة
ج از "اللباؾ" واللرطس الص نوينس مف  ونثنؽ  الجيائنس والقادي بإعفاى كال مف اإلجراىاتعم  قايوف 

 ال حقنقات ال ي  جري دد المع قمنف الفمسطنيننف و مدند العمؿ به لمدة نثالث سيوات قادمس.
أف منثؿ اذا القرار نمنثؿ جرنمس ص نوينس جدندة   نح لعياصر  /واع بر أبو السبح بناف صحفي ا حد 

، وأااي  ـوسنمس مف وسائؿ ال عذنب دد ا سرى وال يكنؿ ب ـ ال حقنؽ اإلمعاف في ممارسس واس اداـ أي 
 مدنفًا أف اذا القرار ن ياف  مل القواينف والموانثنؽ الدولنس ال ي  عيي با سرى.

 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 شروط الستئناف تسجيل ناخبي غزة ثالثةحماس تضع مسؤول في لجنة االنتخابات:  25
أكد مصدر مسؤوؿ في لجيس اني اابات المركزنس أمس أف حركس حماس ودعت : انتوك -البناف  : زة

لروطًا جدندة مف أجؿ إعادة ف ح مراكز  سجنؿ الياابنف في قطاع  زة، والسماح لمجيس اني اابات بالبدى 
 في عممنس ال سجنؿ، ال ي أعميت عف  وقف ا في النثالث مف الل ر الجاري.

دـ ذكر اسمه، إف آار لروط حماس النثالنثس، ال ي أبمست ب ا المجيس عف وقاؿ المصدر، الذي فدؿ ع
طرنؽ الفصائؿ ال ي   واصؿ مع ا عم  مدار الساعس إلعادة ف ح مراكز ال سجنؿ والسماح لمجيس اني اابات 
 بالبدى في عممنس ال سجنؿ، اي أوًن: إعادة  سجنؿ الياابنف في الدفس بلكؿ م زامف مل  سجنم ـ في  زة.

ونثاينًا: أف  سنر عممنس  سجنؿ الياابنف بلكؿ م زامف مل معالجس كافس ممفات المصالحس، وااصس وقؼ 
 انع قانت السناسنس بالدفس واإلفراج عف المع قمنف في سجوف السمطس.

 أوداع لجيس اني اابات المركزنس. " صونب"ونثالنثًا: إعادة 
 //البيان، دبي، 

 
 
 

 لبون بإنياء االعتقال السياسي وتوفير أجواء الحرياتنواب حماس بالضفة يطا 26
"، ال ابعس لحركس حماس بالدفس السربنس، بإي اى ممؼ انع قاؿ واإلصالحطالب يواب ك مس "ال سننر : راـ اث

 السناسي مف قبؿ أج زة ا مف ال ابعس لمسمطس الفمسطنينس براـ اث و وفنر أجواى مياسبس لمحرنات العامس.
 اني  اكاتليواب، االؿ اس قبال ـ لوفد ال جمل الوطيي المس قؿ برئاسس مينب المصري أمس، إل  "و طرؽ ا

ال ي  حدث مف قبؿ ا ج زة ا مينس في الدفس السربنس و حدندًا انع قانت السناسنس وانس دعاىات والفصؿ 
ممؼ المصالحس الداامنس  وياقش الوفداف آار المس جدات عم  الساحس الفمسطنينس، ن سنما الوظنفي".

 و عمنؽ عمؿ لجيس اني اابات في قطاع  زة. 
 //قدس برس، 

 
 المالكي: اجتماع لوزراء خارجية دول إسالمية في رام اهلل نياية الشير الجاري 27
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رناض المالكي، وزنر اللؤوف الاارجنس، لػ "ا ناـ" عف عقد اج ماع مر قب  د.أعمف  عبد الرؤوؼ أرياؤوط:
اى اارجنس دوؿ عدـ انيحناز في لجيس فمسطنف في راـ اث ي انس الل ر الجاري أو بدانس الل ر المقبؿ لوزر 

 نع ماد بناف سن ـ اإلعالف عيه في القمس المر قبس في العاصمس اإلنراينس ط راف ي انس الل ر المقبؿ.
لجيس فمسطنف قرروا قبوؿ دعوة وقاؿ المالكي إف  البنس وزراى اارجنس دوؿ عدـ انيحناز الملاركنف في 

فمسطنف الملاركس في اج ماع لمجيس نعقد في راـ اث وقاؿ: "انج ماع سنعقد ي انس الل ر الجاري أو مطمل 
 الل ر المقبؿ".

 //األيام، رام اهلل، 
 

 المسؤولة الوحيدة عن حصار غزة "إسرائيل"الخضري: النائب  28
الادري رئنس المجيس اللعبنس لمواج س الحصار أف إسرائنؿ اي  أكد اليائب جماؿ :القدس - راـ اث

 المسؤولس الوحندة عف حصار قطاع  زة المس مر ميذ س س سيوات.
لقاى أعباى الحصار عم  دوؿ أارى مس سمس ال سنرات  ولدد الادري عم  أف إسرائنؿ  حاوؿ ال ممص وا 

ل  درورة إي اى الحصار بلكؿ فوري وكمي ، إػ القدسل أرسمهوألار في بناف  الحاصمس في اذص الدوؿ.
وف ح المعابر المسمقس واي معبر الميطار ومعبر صوفا وياحؿ العوز إدافس إلعادة العمؿ بكامؿ طاق ه في 

 معبري بنت حايوف ومعبر كـر أبو سالـ.
 //القدس، القدس، 

 
 آالف ضابط وجندي بحممة تنظيف قطاع غزة داخمية غزة: ثالثة  29

أطمقت وزارة الداامنس وا مف الوطيي في  زة اننثينف فعالنا  ا في حممس  يظنؼ قطاع  زة, : صفا - زة
 وال ي أطمق  ا وزارة العمؿ والبمدنات ا سبوع المادي  حت لعار "رمداف أفدؿ مل  زة أجمؿ.

باإلدافس دابط وجيدي بالزي العسكري،  وسنلارؾ في حممس اليظافس الفعمنس والمنداينس ما نزند عف 
 إل  وزنر الداامنس ف حي حماد وعدد مف أصحاب الر ب السامنس.

وس  وزع الحممس ل لمؿ محافظات القطاع الامس عم  مدار امسس أناـ م  النس, وس يظـ بمحافظس اللماؿ 
نوـ النثالنثاى، ومحافظس الوسط  ا ربعاى، وفي ااف نويس الامنس، فنما س ا  ـ في الاامس علر مف 

 محافظس رفح.نولنو في 
بدورص، قاؿ وزنر الداامنس وا مف الوطيي ف حمي حماد إّف  مؾ الحممس    ي في سناؽ مواج س الحصار عم  

 اع بار أّف انح الؿ نميل اس نراد سنارات كبنرة ليقؿ القمامس.
 //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 

 
 حكومة برئاسة عباس متوقفة: االتصاالت بشأن تشكيل "القدس العربي"الزىار لـ 10

اكػػد الػػدك ور محمػػود الزاػػار احػػد قػػادة حمػػاس البػػارزنف لػػػدالقدس العربػػيد انحػػد بػػ ف : راـ اث ػ ولنػػد عػػوض
دان صػػانت بلػػ ف  لػػكنؿ الحكومػػس م وقفػػس اففد، وذلػػؾ فػػي ظػػؿ سػػعي حركػػس فػػ ح  يفنػػذ بعػػض بيػػود ا فػػاؽ 

نػر يظػاـ اجػراى اني اابػات الرئاسػنس وال لػرنعنس الم فػؽ المصالحس و  جنؿ اناػرى، ملػنرا لسػعي الحركػس ل سن
 عمن ا وفؽ ا فاؽ القاارة لممصالحس الوطينس.
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واودح الزاار باف ممؼ المصالحس م وقؼ حالنا بسبب سعي السمطس الفمسطنينس ل يفنذ بيد اجراى اني اابات 
 الرئاسنس وال لرنعنس في حنف  عطؿ باقي ممفات ا فاؽ المصالحس.

ذا مػػا طػػوي ممػػؼ المصػػالحس قػػاؿ الزاػػار دممػػؼ المصػػالحس لػػـ نطػػو نف الممفػػات  طػػوى عيػػدما  كػػوف وحػػوؿ ا
الممفػػات  ك نكنػػس، ولكػػف عيػػدما  كػػوف رؤن يػػا مػػف جايبػػا يحػػف اػػي اطػػوة اسػػ را نجنس  وحػػد الج ػػد الم بقػػي مػػف 

ممػػػػػؼ انرض المح مػػػػػس فػػػػػي مواج ػػػػػس انحػػػػػ الؿ و فعنػػػػػؿ بريػػػػػامج المقاومػػػػػس ن نمكػػػػػف اف ي حػػػػػدث عػػػػػف طػػػػػي 
 المصالحسد.

وافف  رنػػد اف  سنػػر مػػا  ػػـ ان فػػاؽ عمنػػه،  -ل يفنػػذ المصػػالحس -و ػػابل الزاػػار دراـ اث لنسػػت يوانااػػا االصػػس 
يسػػبي انمػػر  15و  -وفػػؽ يظػػاـ الػػدوائر اني اابنػػس  -دائػػرة  15لػػنس فقػػط فػػي عػػدد الػػدوائر اني اابنػػس مػػف 

ه يسػػػبي، وبال ػػػالي ايػػػت امػػػاـ ايػػػاس وقعػػػوا عمػػػ  الػػػذي قبميػػػاص عمػػػ  مدػػػض. انف نػػػ ـ الحػػػدنث عمػػػ  ايػػػه كمػػػ
 ا فاقنات ون نرندوف اف نطبقوااد.

وبل ف اع زاـ الحكومس الفمسطنينس في راـ اث اجراى اني اابات المحمنػس لمبمػدنات والمجػالس المحمنػس فػي ظػؿ 
السػمطس فػي راـ  -اس  واصؿ انيقساـ بنف  زة والدفس السربنس قاؿ الزاار داذا ما نؤكد عممنا بػاف اػؤنى اليػ

نرندوف اي اابات مػزورة ولنقولػوا اف ايػاؾ اي كاسػس عمػ  الربنػل العربػي واف ايػاؾ اي كاسػس عمػ  ال نػار  -اث 
انسػػالمي ، واف اػػذص اني كاسػػس حصػػمت فػػي بػػالد عربنػػس منثػػؿ الجزائػػر وس حصػػؿ فػػي فمسػػطنف ، واػػذا كػػؿ 

قط ولكي ا لعبس  ادـ الملروع انسرائنمي وانمرنكي ال دؼ، واذص المعبس في المحصمس لنست لعبس فمسطنينس ف
 بانساسد.

ويف  الزاار وجود ا صانت مل الج ات المصرنس ل ر نب لقاى بػنف الػرئنس المصػري المي اػب محمػد مرسػي 
وادػػاؼ الزاػػار دمػػف المبكػػر الحػػدنث عػػف اػػذا  ورئػػنس الػػوزراى الفمسػػطنيي المقػػاؿ فػػي  ػػزة اسػػماعنؿ اينػػس.

لػػـ نسػػػ كمؿ مؤسسػػا ه اندارنػػػس فػػي مصػػػر، ولػػذلؾ اػػػذص انلػػناى  ربػػػؾ اليظػػاـ المصػػػري، المودػػوع، فالرجػػػؿ 
 فعيدما  كوف مصر جاازة سن ـ  ر نب اذا المودوعد.

 9/7/1021، القدس العربي، لندن
 
 

 الفصائل: عودة عباس لممفاوضات استخفاف بدماء الشعب الفمسطيني 12
س المقاومػػس اإلسػػالمنس حمػػاس أف  صػػرنحات الػػرئنس أكػػد الػػدك ور سػػامي أبػػو زاػػري اليػػاطؽ باسػػـ حركػػ:  ػػزة

محمػػود عبػػاس اػػالؿ لقائػػه مػػل القيػػاة النثاينػػس ال ابعػػس لالحػػ الؿ الصػػ نويي  ؤكػػد أيػػه مػػاض  فػػي ال سػػونس مػػل 
 انحػ الؿ دوف أي نثمػػف حقنقػي، وكػػؿ أحادننثػػه عػف وقػػؼ المفاودػات أو  عمنق ػػا مجػػرد ادعػاىات لػػنس أكنثػػر.

(: "أف   كند عباس و مسكه بمقػاى لػاؤوؿ 7-8الفمسطنيي لإلعالـ" ا حد )وقاؿ في  صرنح ااص لػ"المركز 
موفػػػاز دااػػػؿ راـ اث اػػػو اسػػػ افاؼ بملػػػاعر أبيػػػاى لػػػعبيا، وبملػػػاعر المح جػػػنف الػػػذنف ارجػػػوا لم عبنػػػر عػػػف 

وأودػػح أبػػو زاػػري أف  صػػرنحات عبػػاس ال ػػي قػػاؿ فن ػػا أف  رفدػػ ـ ل ػػذص الزنػػارة و عردػػوا لمقمػػل وال عػػذنب".
افػػؽ فمسػػطنيي عمػػ  رفػػض المقاومػػس المسػػمحس  نػػر صػػحنح، مؤكػػدًا  مسػػؾ حرك ػػه بالمقاومػػس بكافػػس ايػػاؾ  و 

ألػػػكال ا وعمػػػ  رأسػػػ ا المقاومػػػس المسػػػمحس، وكػػػاف ال وافػػػؽ عمػػػ  إعطػػػاى المقاومػػػس اللػػػعبنس أولونػػػس فػػػي الدػػػفس 
 .المح مس، ولكف لنست عم  حساب المقاومس المسمحس، وعباس عممنًا نحارب كؿ ألكاؿ المقاومس

مف ج  ها القنادي في حركس الج اد اإلسالمي ادر حبنب، أكد أف  صرنحات عبػاس اػي الم ػث وال رولػس 
وقػػاؿ حبنػػب فػػي  صػػرنح اػػاص لػػػ"المركز الفمسػػطنيي لإلعػػالـ"  يحػػو المفاودػػات ال ػػي اػػي مدػػنعس لموقػػت.



 
 
 

 

 

           25ص                                    1557العدد:                9/7/1021 اإلثنين التاريخ:

ر ـ عبنثن ه، ور ػـ (: "أف أبو مازف لنس لدنه انار سوى المفاودات، واو مق يل ب ذا الملروع 7-8ا حد )
أي ػػػا لػػػـ  جمػػػب أي انػػػر نػػػذكر، مودػػػحًا أف اػػػذص ال صػػػرنحات اػػػي إعطػػػاى المزنػػػد مػػػف الفػػػرص لالحػػػ الؿ 

وألار حبنب أف  مسؾ عباس بمقاى موفاز او إصرار عم  الاط  والاطنئس، ودعا  لالس مرار في اي  اكا ه".
ف نم فػت إلػ   ر نػب البنػت الػداامي، القنادي في حركس الج ػاد اإلسػالمي رئػنس السػمطس محمػود عبػاس إلػ  أ

 وال وافؽ عم  ملروع سناسي نجمل جمنل أطناؼ اللعب الفمسطنيي لمواج س الملروع الص نويي.
مف ج س أارىا أكد عدو المك ػب السناسػي لمجب ػس الدنمقراطنػس ل حرنػر فمسػطنف صػالح زنػداف فػي  صػرنح 

امنػػس ال مسػػؾ باإلجمػػاع الػػوطيي بعػػدـ اسػػ ئياؼ عمػػ  أ ،(7-8اػػاص لػػػ"المركز الفمسػػطنيي لإلعػػالـ" ا حػػد )
المفاودات ح ػ  وقػؼ انسػ نطاف، مودػحًا أف ال وجػه لممفاودػات لػف نػ  ي بػ ي جػدوى، والمسػ فند الوحنػد 

وقػػاؿ "أف  حدنػػد  مي ػػا انحػػ الؿ فقػػط لمواصػػمس   ونػػدص لممقدسػػات وملػػروعه انسػػ نطايي ولمواصػػمس جرائمػػه.
او اطػ ، ويحػف رأنيػا الدػسط اللػعبي الػذي ن نرنػد اػذا المقػاى والػرافض لكػؿ موعد لزنارة موفاز إل  راـ اث 

ألكاؿ المفاودات مل انح الؿ، ويحف يػرى أيػه ن فائػدة مػف اػذا المقػاى ون مػف  نػرص مػف المقػاىات مػل قػادة 
مرنكنػس مطالػب وزنػرة الاارجنػس ان ،بدوراا وصفت "الجب س اللعبنس ل حرنر فمسطنف" في بنػاف ل ػا انح الؿ".

انالري كمني وف لمطرؼ الفمسطنيي بمواصمس  بادؿ الرسػائؿ مػل مػف وصػف ه بػػ "رئػنس حكومػس  ػالة ال طػرؼ 
وانحػػػػػ الؿ وانسػػػػػ نطاف" بينػػػػػامنف ي ينػػػػػااو بمنثابػػػػػس اػػػػػداع جدنػػػػػد وم جػػػػػدد لملػػػػػعب الفمسػػػػػطنيي واسػػػػػ افاؼ 

 نس وانس قالؿ والعودة.بالفمسطنيننف والعرب والمطالب العادلس والملروعس لملعب الفمسطنيي في الحر 
 8/7/1021، المركز الفمسطيني لإلعالم
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زار وفد مف قنادة الفصائؿ الفمسطنينس فػي لبيػاف، برئاسػس ممنثػؿ حركػس المقاومػس اإلسػالمنس "حمػاس" : بنروت 
بحػػث معػػه واقػػل وآفػػاؽ ودػػل المانمػػات الفمسػػطنينس فػػي لبيػػاف عمػػي بركػػس، رئػػنس مجمػػس اليػػواب يبنػػه بػػري و 

 ودوراـ في  رسنخ السمـ ا امي.
(: "لقػد كايػت زنار يػا 7|7وقاؿ بركس في  صػرنحات صػحفنس لػه عقػب المقػاى الػذي جػرى مسػاى أمػس السػبت )

ي لبياف، وأكديا لدولس الرئنس بري، مياسبس عرديا فن ا انوداع العامس، و وقفيا عيد انوداع الفمسطنينس ف
 أف المانمات الفمسطنينس س كوف عامؿ اس قرار في لبياف ولف  كوف عامؿ اساىة ال  السمـ ا امي".

وأداؼ: "أكػديا أف الفمسػطنيننف فػي لبيػاف لػف نكويػوا طرفػا فػي أي يػزاع لبيػايي داامػي، بػؿ سػنكويوف عػامال 
لفمسػػطنينس لػػف  كػػوف صػػيدوؽ برنػػد  حػػد. يحػػف انجابنػػا لػػرأب الصػػداع المبيػػايي، وأكػػديا كػػذلؾ أف المانمػػات ا

ملروعيا في لبياف او العودة إل  فمسطنف، ولػف يقبػؿ بػ ي ملػروع نسػ  دؼ حػؽ العػودة أو قدػنس الالجئػنف 
 في لبياف".

و ابل: "اس معيا مف دولس الرئنس ال  أابار سارة عف الودل الفمسطنيي في لبياف، وأبمسيا دول ه أف الحكومس 
ؿ فرنقػػا سناسػػنا أمينػػا وفينػػا مػػف أجػػؿ الحػػوار الفمسػػطنيي ػ المبيػػايي الػػذي سػػنيطمؽ قرنبػػا بػػنف المبياينػػس س لػػك

الحكومس المبياينػس والقنػادات السناسػنس الفمسػطنينس فػي لبيػاف، مػف أجػؿ معالجػس الممػؼ الفمسػطنيي بكػؿ جوايبػه 
 السناسنس وانمينس وانج ماعنس والقايوينس وانيساينس".

 8/7/1021قدس برس، 
 

 االحتالل يفرج عن القيادي في "الجياد اإلسالمي" طارق قعدان 13
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جيػػنف ػ محمػػد بػػالص: أطمقػػت سػػمطات انحػػ الؿ اإلسػػرائنمي، أمػػس، سػػراح قنػػادي بػػارز فػػي حركػػس الج ػػاد 
 ل را م واصمس.  25اإلسالمي مف بمدة عرابس جيوب  ربي جينف، بعد اع قاؿ إداري اس مر لمدة 

عامػا"، والػذي 99انح الؿ، أطمقػت سػراح المع قػؿ اإلداري طػارؽ قعػداف " وقالت مصادر محمنس: إف سمطات
 نوما، رفدا لسناسس انع قاؿ اإلداري.  00أدرب عف الطعاـ لمدة 

وقاؿ قعداف إيه نلعر با لـ والحزف لوجود العلرات مف ا سرى المرد  ممف نصارعوف الموت في سجوف 
الم عمػد، و ػرفض إدارة سػجوف انحػ الؿ،  قػدنـ الحػد ا ديػ   انح الؿ، ونعػايوف مػف سناسػس اإلامػاؿ الطبػي

مف العالج الالـز ل ـ. وألار إل  رسالس نحمم ا مف ا سرى موج ػس إلػ  الػرئنس محمػود عبػاس "أبػو مػازف"، 
ورئػػنس المك ػػب السناسػػي لحركػػس حمػػاس، االػػد ملػػعؿ،  طالب مػػا باإلسػػراع فػػي  طبنػػؽ إجػػراىات المصػػالحس 

عػػػادة انع بػػػار لموحػػػدة الوطينػػػس عمػػػ  أرض ال واقػػػل، وال وحػػػد فػػػي مواج ػػػس ممارسػػػات وسناسػػػات انحػػػ الؿ، وا 
 الوطينس بنف أبياى اللعب الواحد والوطف الواحد. 

 9/7/1021، األيام، رام اهلل
 

 حماس تحمل االحتالل المسؤولية الكاممة عن حياة األسيرين الريخاوي والبرق 14
، ( أرسػمت ميػه لػػ "قػدس بػرس"7|8اس" في بنػاف ل ػا النػـو ا حػد )حّممت حركس المقاومس اإلسالمنس "حم:  زة

انحػػ الؿ اإلسػػرائنمي مسػػؤولنس  ػػداور الودػػل الصػػحي الاطنػػر الػػذي آلػػت إلنػػه حالػػس كػػؿ  مػػف ا سػػنرنف أكػػـر 
 الرنااوي وسامر البرؽ في السجوف اإلسرائمنس، ودعت المج مل الدولي إل  ال داؿ العاجؿ إليقاذ حنا  ما.

 8/7/1021، قدس برس
 
 
 

  نتنياىو يعمن توسيع الخدمة العسكرية لتشمل العرب والييود المتشددينو  "بمسنر" الميكود يقر   15
رئػػنس الػػوزراى اإلسػػرائنمي ، أف  ػػؿ أبنػػب مػػف يظنػػر مجمػػي، عػػف 9/7/1021، الشــرق األوســط، لنــدنذكػػرت 

الادمػػس العسػػكرنس، فػػي أعقػػاب  عػػف موقفػػه فػػي إعفػػاى اللػػباف الن ػػود الم ػػدنينف مػػف راجػػل بينػػامنف ي ينػػااو، 
ألػػؼ م ظػػاار، بنػػي ـ زعمػػاى  90مظػػاارة كبنػػرة بػػادر إلن ػػا جيػػود ودػػباط جػػنش انح نػػاط، لػػارؾ فن ػػا يحػػو 

المساواة في  حمؿ »بارزوف في انئ الؼ الحكومي، مطالبنف بال جيند لجمنل اللباب اإلسرائنمي  حت لعار 
 «.ا عباى

الحكومػس ا سػبوعي أمػس،  وسػنل يطػاؽ الادمػس العسػكرنس اإللزامنػس  وأعمف ي ينااو أمس في مس  ؿ اج مػاع
ل لػػػػمؿ الن ػػػػود الم لػػػػددنف والعػػػػرب اإلسػػػػرائنمننف،  حػػػػت دػػػػسط الػػػػرأي العػػػػاـ واطػػػػر ايفػػػػراط عقػػػػد انئػػػػ الؼ 

سػػيس لػػـ نػػ ـ االل ػػا معالجػػس الملػػكمس جنػػدا، اػػا يحػػف فػػي بدانػػس مسػػار  06بعػػد »الحكػػومي. وقػػاؿ ي ينػػااو إيػػه 
سػيقـو ب سننػر »وأدػاؼ: «. في ملاركس أكبر لمن ود الم لددنف والعػرب فػي الادمػس العسػكرنس ارناي ن منثؿ 

 ارناي في  وزنل عبى )الادمس العسكرنس(. سيزند بلكؿ كبنر عدد الذنف ن حمموف العػبى، مػل الحفػاظ فػي 
سػابؽ أمػس وكػاف حػزب المنكػود النمنيػي بزعامػس ي ينػااو صػادوؽو فػي وقػت «. الوقت يفسه عم  وحدة اللػعب

عمػ   وصػنس لجيػس بفػرض الادمػػس العسػكرنس عمػ  الن ػود الم لػددنف المعفنػػنف مي ػا، مي نػا بػذلؾ أسػبوعا مػػف 
 ال جاذبات السناسنس.
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وا فؽ ي ينػااو مػل يائبػه، لػاؤوؿ موفػاز، الػذي لػارؾ اػو أندػا فػي المظػاارة مػل عػدد كبنػر مػف قنػادة حزبػه 
لنػػ ـ « يػػص لقػػايوف المسػػاواة فػػي  حمػػؿ ا عبػػاى»صػػنا س ، عمػػ   لػػكنؿ طػػاقـ مػػف حزبن مػػا كمػػؼ ب«كادنمػػا»

طرحه كملروع قػايوف أمػاـ الحكومػس فػي جمسػ  ا المقبمػس. وبػذلؾ  كػوف ا زمػس انئ الفنػس لحكومػس ي ينػااو قػد 
اػػدأت، إلػػ  حػػنف اي  ػػاى البحػػث فػػي المودػػوع، باي ظػػار موقػػؼ ا حػػزاب الدنينػػس الن ودنػػس ال ػػي   ػػدد ب فجنػػر 

 ؤاذ مصالح ا الحزبنس في انع بار، عيد صنا س القايوف الجدند.انئ الؼ إذا لـ  
وقاؿ ي ينااو في الجمسس إيه كاف وعد ب قدنـ قايوف نمـز الجمنل بالادمس العسكرنس أو المدينس، ملنرا إلػ  أيػه 

مف صرح سابقا ب ف ما كاف ن نمكف أف نس مر. وأداؼ ي ينااو أف الحكومس  ع ـز  حدند ام نازات إنجابنس ل
 نؤدوف الادمس، وام نازات سمبنس لمف ن نؤدوف أي يوع مف الادمس.

إف ايػاؾ ار فػاع فػي قػاف ي ينػااو أوردت أف اإلذاعػس اانسػرائنمنس ، أف 8/7/1021، 48موقع عرب وأداؼ 
يسػػبس مػػف نػػؤدوف الادمػػس العسػػكرنس والمدينػػس بػػنف العػػرب والحرنػػدنـ واػػذا لػػنس كافنػػا وسػػيعمؿ عمػػ  رفػػل اػػذص 

 .ا عداد
وأعمف المنكود عف  عننف الوزنر بو ي نعمػوف ممػنثال لػه فػي لجيػس ال يسػنؽ إلػ  جايػب نوحيػاف بالسػينر لبمػورة 

 يص ملروع القايوف المق رح، سعنا إلقرارص ي ائنا االؿ الدورة الصنفنس الحالنس لمكينست.
ان فػاؽ الػذي  ػـ ال وصػؿ إل  ذلؾ سارع أندا وزنر ا مف ، إن ود براؾ اػو افاػر الػ  القػوؿ، إف ال سػونس و 

، اػػو بمنثابػػس  سننػػر  ػػارناي فػػي مسػػ لس " قاسػػـ العػػبى" مع رفػػا فػػي الوقػػت ذا ػػه أف اػػذا ا مػػر قػػد  إلنػػه النػػـو
نس سرؽ وق ا عم  صعند ال طبنؽ،  يه عم  الجنش أف نس عد او افار نسػ نعاب ا عػداد الكبنػرة الم وقػل 

 ا عم  ج از ومدنرنس "الادمس الوطينس والمدينس".ايدمام ا لمادمس العسكرنس، واو ما نيطبؽ أند
وفي اذا السناؽ ألار مراسؿ اإلذاعس انسرائنمنس لملؤوف الحزبنس، نوآؼ كاركوفسػكي، أف ك مػس المنكػود  بيػت 
البيود الس س ال ي أقر  ا لجيس بالسينر، حرفنا مل إدافس البيد الم عمؽ بادمس العرب و حدند مسارات لمادمػس 

ي ػاى  لػرنل القػايوف ب ػذا الاصػوص ح ػ  ي انػس آذار المدينس ح  ، مػل  حفػظ 1029  ي انػس العػاـ الجػاري وا 
 المنكود في اذا السناؽ ب يه ن نرى سببا ل  انر اذا البيد.

 
 سالح البحرية اإلسرائيمي يطالب بزيادة عدد سفنو الحربية وتزويدىا بالصواريخ 16

ـ انحد، أف قػادة كبػار فػي سػالح البحرنػس اإلسػرائنمي عمػ  ولػؾ أفاد موقل "وان" اإلاباري عم  اللبكس، النو 
البػػت فػػي بريػػامج العمػػؿ لمسػػيوات الامػػس القادمػػس، ونطػػالبوف القنػػادة العامػػس لمجػػنش اإلسػػرائنمي بزنػػادة عػػدد 
السػػفف الحربنػػس القػػادرة عمػػ  إطػػالؽ الصػػوارنخ وذلػػؾ لحمانػػس مواقػػل ال يقنػػب عػػف الػػيفط والسػػاز الطبنعػػي فػػي 

 وسط و حسنف قػدرة الوصػوؿ إلػ  ا اػداؼ البعنػدة المػدى، ودراسػس إمكاينػس  ركنػب و طػونر قػذائؼ البحر الم
صػػاروانس قصػػنرة المػػدى لقصػػؼ أاػػداؼ برنػػس. وقػػاؿ الموقػػل إف سػػالح البحرنػػس اإلسػػرائنمنس رصػػد ال طػػورات 

 الجارنس في أسمحس البحرنس لدوؿ معادنس إلسرائنؿ واع براا يقاط  حوؿ اطنرة.
" با ػت قدنمػس، 5بط المػذكور اليقػاب، أف السػفف والػزوارؽ الحربنػس اإلسػرائنمنس مػف طػراز "سػاعر وكلؼ الدػا

عاما، وأف "اذص السفف والزوارؽ قدت أكنثر مف يصؼ عمراا في عرض البحر وايػاؾ  25نزند عمراا عف 
س والق النػػس، حػد لمػػا نمكػػف ل ػػذص السػػفف ومعػػدا  ا وأج ز  ػػا  حممػػه ااصػػس بسػػبب حجم ػػا وكبػػر معػػدا  ا الحربنػػ

ياانؾ عف أيه عم  سالح البحرنس أف نؤنثر عم  ما نجري عم  النابسس في المدى القرنب ن أف نلكؿ مجرد 
 قوة مساعدة لمج د الحربي".

 8/7/1021، 48عرب 
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 با"منظمة األمن والتعاون في أورو بـ"تحبط محاولة فمسطينية لمظفر بصفة مراقب  "إسرائيل" 17

ذاعػػػس الجػػػنش اإلسػػػرائنمي، صػػػباح النػػػـو ا حػػػد، "أف إسػػػرائنؿ أحبطػػػت ي انػػػس ذكػػػرت إ: وكػػػانت - 68عػػػرب
ا سبوع المادي محاولس مف الجايب الفمسطنيي لمحصوؿ عم  صفس مراقب عاـ في ميظمس ا مف وال عػاوف 

 الدولنس في أوروبا".
الفمسػطنيي بعػد وأودحت اإلذاعس، "أف يائب وزنر الاارجنػس اإلسػرائنمي دايػي أنػالوف، أفلػؿ ماطػط الجايػب 

 دولس أارى مف أبرزاا دولس اليرونج". 12دولس طمب الفمسطنيننف، فنما وافقت  18أف عاردت 
نطالنػػا والنويػػاف وألماينػػا واوليػػدا، رفدػػت مػػيح الفمسػػطنيننف اػػذا  وأدػػافت "أف دوؿ  ركنػػا والوننػػات الم حػػدة وا 

بدأت مساى الجمعس فػي مويػاكو عمػ  لػاط  الحؽ، وأّندت الجايب اإلسرائنمي، ملنرًة إل  أف دورة ال صونت 
 الرنفنرا".

واع بػر أنػػالوف مػػا حصػػؿ ب يػػه "إيجػػاز  ػػارناي"، مدػنفًا: "لسػػوى الحػػظ واصػػؿ الفمسػػطنينوف محػػاون  ـ لفػػرض 
 اطوا  ـ عم  المج مل الدولي لالع راؼ ب ـ مف جايب واحد".

طس الفمسػػطنينس، وأود أف أقػػوؿ ل ػػـ وقػػاؿ: "إف وزارة الاارجنػػس س سػػ مر فػػي اػػوض حرب ػػا السناسػػنس دػػد السػػم
 أي ـ لف ن مكيوا مف  حقنؽ أاداف ـ، إن مف االؿ مفاودات مبالرة دوف لروط مسبقس".

 8/7/1021، 48عرب
 

 1024تقرر استجالب جميع الفالشا حتى آذار  "إسرائيل" 18
ذ ملػػروع ن ػػدؼ الػػ  مػػس وباجمػػاع الػػوزراى  يفنػػأسػػبوعنس قػػررت الحكومػػس انسػػرائنمنس فػػي جمسػػ  ا ا : راـ اث

حنػػث مػػف  1026اسػػ جالب جمنػػل ابيػػاى طائفػػس الفاللػػا "فاللػػنمورا" واحدػػاراـ الػػ  اسػػرائنؿ ح ػػ  آذار عػػاـ 
ألفػا مػف  210مف أبياى طائفػس الفاللػا. وكايػت اسػرائنؿ جمبػت حػوالي  1100الم وقل اف ن اجر ال  اسرائنؿ 

 الفاللا في انعواـ السابقس.
ممنػػػوف لػػنقؿ لصػػػالح وزارة ال جػػرة وانسػػػ نعاب ب ػػػدؼ  60ينػػس ادػػػافنس بقنمػػس كمػػا قػػػررت الحكومػػس مػػػيح منزا

  لجنل ال جرة نسرائنؿ و س نؿ عممنات اس نعاب الم اجرنف الجدد.
 9/7/1021، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 ة اإليرانيينغتيال عمماء الذر  المنذ زمن الشاه  "سرائيللـ"إموساد يستعمل بيوتا اليديعوت:  19

ة ػ زانر أيدراوس: قالت صحنفس دندنعوت أحرويوتد العبرنس في عدداا الصادر أمس إف ك اًبا أمرنكًنا الياصر 
جدنػػًدا صػػدر ا حػػد نؤكػػد عمػػ  أف عمػػالى مػػف إسػػرائنؿ لمموسػػاد )انسػػ ابارات الاارجنػػس(، اػػـ الػػذنف قػػاموا 

لػ  إنػراف عػدة لاصًنا بق ؿ عمػالى الػذرة اإلنػرايننف، نف ًػا إلػ  أيػه فػي السػيوات ا انػرة  دامػوا وارجػوا مػف وا 
 مرات.

وقػػاؿ الك ػػاب الػػذي جػػاى  حػػت عيػػواف )حػػرب الظػػالؿ( الػػذي قػػاـ ب  لنفػػه سػػونس الصػػحافي ا مرنكػػي الماػػ ص 
( والمحمػؿ لملػؤوف اإلسػ را نجنس اإلسػرائنمي، نوسػي منممػاف، CBSبلؤوف اللرؽ ا وسط، ونعمػؿ فػي لػبكس )

ا  نػػػاؿ العمػػػالى اإلنػػػرايننف، ن نسمكػػػف لمموسػػػاد أف  نسػػػمح ليفسػػػه قػػػاؿ إيػػػه فػػػي عممنػػػات حساسػػػس لمسانػػػس، منثػػػؿ 
كما أف قناـ اإلسرائنمننف أيفس ـ بعممنات ان  ناؿ  ميل أنس إمكاينس مف كلؼ أسرار ، بانع ماد عم  مر زقس

عممنػػػات ان  نػػػاؿ أمػػػاـ مػػػف اػػػـ لنسػػػوا إسػػػرائنمننف، عمػػػ  حػػػد  عبنػػػر المػػػؤلفنف، وبال ػػػالي أكػػػدا عمػػػ  أف اػػػذص 
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ممنػػات كايػػت مػػف  يفنػػذ الموسػػاد فقػػط، كمػػا جػػاى فػػي الك ػػاب أف الموسػػاد اإلسػػرائنمي نسػػ عمؿ العدنػػد مػػف الع
 .الميازؿ دااؿ العاصمس اإلنراينس، وال ي كايت  م مك ا الدولس العبرنس ميذ زمف اللاص اإلنرايي

 9/7/1021، القدس العربي، لندن
 

 الحل والتسوية غير ممكنينو  ..مركز أبحاث األمن القومي: إسقاط األسد ال يكفي 30
نؤكد مركز أبحاث ا مف القومي فػي  ػؿ أبنػب، واػو مػف أاػـ المراكػز البحنثنػس انسػ را نجنس فػي : نحن  دبوؽ

إسرائنؿ، أف ا زمس في سورنا ما زالت في بدانا  ا، وأف الحػؿ وال سػونس  نػر ممكيػنف، ودوي مػا عقبػات كنثنػرة 
ج ػػد دولػي اػاص، نػػؤدي إلػ   حننػد روسػػنا والصػنف، وفػرض الحػػؿ مػف الصػعب إزال  ػا، إن فػػي حػاؿ  ػوافر 

بػػػالقوة ومنػػػداينًا عمػػػ  كػػػؿ ا طػػػراؼ فػػػي السػػػاحس السػػػورنس، مػػػف اػػػالؿ ال ػػػداؿ العسػػػكري الاػػػارجي المبالػػػر: 
 دربات جونس ويلر قوات عسكرنس برًا.

أاػػـ ا حػػداث  )يظػػرة عمنػػا( ال ػػي  صػػدر عيػػه دورنػػًا، و عيػػ  بمياقلػػس« مبػػاط عػػؿ»وألػػار المركػػز فػػي يلػػرة 
الجارنس في الميطقػس والعػالـ و حمنم ػا، إلػ  أف ا زمػس فػي سػورنا با ػت أكنثػر دمونػس وأكنثػر عيفػًا مػف ذي قبػؿ، 
مل ام دادات إقمنمنس، ا مر الذي نرفل مس وى اا ماـ المج مل الػدولي إلنجػاد حمػوؿ. إن أف المركػز أكػد فػي 

المركػػز، إلػػ  أف أي  ، ونلػنرف قاصػػرة ومينػت كم ػػا بالفلػػؿالمقابػؿ أف الج ػػود الدبموماسػػنس المبذولػس ح ػػ  اف
ج د  فاودي سممي لف نوصؿ إل  ي نجس، وبال الي نكمػف الحػؿ فػي سػنيارنونف انثيػنف: ازنمػس منداينػس كاممػس 
 لطرؼ مف الطرفنف، اليظاـ أو المعاردس، أو حؿ نفرض مف الاارج فردًا، ونكوف كفناًل بإي اى المواج س.

سػػػػؾ اليظػػػػاـ فػػػػي سػػػػورنا، وأف لدنػػػػه بالفعػػػػؿ ينػػػػس وعزمػػػػًا عمػػػػ  سػػػػحؽ المعاردػػػػس، ر ػػػػـ كػػػػؿ وأكػػػػد المركػػػػز  ما
انيلػػقاقات ال ػػي مينػػت ب ػػا المؤسسػػس العسػػكرنس، ملػػنرًا إلػػ  أف قػػوة اليظػػاـ  ػػر بط أساسػػًا بػػدعـ ا قمنػػات فػػي 

ئنسػػنس، منثػػؿ سػػورنا، إدػػافس إلػػ  الػػونى اللاصػػي وانم نػػازات ال ػػي وفّػػرت لميظػػاـ ونى الميػػاطؽ ا ساسػػنس الر 
 دملؽ وحمب، ال ي س اسر الكنثنر في حاؿ سقوط اليظاـ. 

أمػػا فػػػي الجايػػػب افاػػػر، فػػػإف أ مبنػػػس سػػػكاف ا رنػػاؼ، حنػػػث   مركػػػز المعاردػػػس،  ػػػدرؾ جنػػػدًا أف ودػػػل حػػػد 
حبػػاط أي  ف كػػاف لف ػػرة قصػػنرة، سػػنمّكف اليظػػاـ مػػف فػػرض سػػنطر ه ومالحقػػس قػػاد  ـ وا  لالح جاجػػات، ح ػػ  وا 

اى انح جاجػػات نحقػػًاا إذ  ػػدرؾ المعاردػػس جنػػدًا أف الفلػػؿ نعيػػي أيػػه سػػ مر عقػػود ح ػػ  محاولػػس جدنػػدة إلحنػػ
  سيح فرصس جدندة إلسقاط اليظاـ.

ولج ػػس الحػػؿ ا منثػػؿ، نلػػدد المركػػز عمػػ  دػػرورة أف نبػػذؿ المج مػػل الػػدولي، السربػػي  حدنػػدًا، ج ػػودًا ااصػػس 
ا، ل سننػر مػوقف ـ والمسػاعدة عمػ  إطاح ػه، إلقياع مؤندي الرئنس السوري، بلػار ا سػد، منثػؿ الصػنف وروسػن

ا مر الػذي نزنػؿ أاػـ عقبػس وقفػت ح ػ  افف دوف إسػقاط اليظػاـ فػي سػورنا. وفػي المقابػؿ، حمػؿ الم حػاربنف 
 عم  ال فاوض، وال وصؿ إل  ا فاؽ، نلمؿ أندًا دمايات أمينس لمجايبنف. 

وأول  دمف سمسمس اطوات درورنس إلي اى  ا سد لنست إن اطوة واحدة« إزالس»مل ذلؾ، نؤكد المركز أف 
ا سػػد، نجػػب أف نع مػػد الحػػؿ السناسػػي عمػػ  ملػػاركس « اس سػػالـ»فػػي سػػورناا فح ػػ  بعػػد « الحػػرب ا امنػػس»

فاعمس وقونس لطرؼ نثالث مف أجؿ فرض السالـ فردًا، فداًل عف دمايات أمينس نقدم ا الم ػداؿ الاػارجي 
يػل أي عممنػات اي قػػاـ واي  ػاؾ لال فػاؽ مسػػ قباًل. بعبػارة أاػػرى، لطرفػي الصػراع، ا مػػر الػذي مػف لػػ يه أف نم

 نلدد المركز عم  أيه لف نكوف اياؾ حؿ في سورنا مف دوف  داؿ طرؼ نثالث.
حمػػؼ لػػمالّي ا طمسػػي )اليػػا و(، قػػادر مػػف اػػالؿ  ونامػػص المركػػز إلػػ  ال  كنػػد، دػػمف اػػذا السػػنيارنو، أف

الدربات الجونس وحداا، عم  إزالس ا سد مػف السػمطس، إن أف عمػؽ ال  ننػد لميظػاـ دااػؿ سػورنا، كبنػر جػدًا، 
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وعمػػ  يقػػنض مػػف الحالػػس المنبنػػس، وبال ػػالي ن نمكػػف القػػوة الجونػػس أف  ي ػػي الصػػراع، مػػا نعيػػي أيػػه نجػػب فػػي 
سقاط اليظاـ، يلر قػوات عسػكرنس اارجنػس عمػ  ا رض،  حػت  طػاى مػف مرحمس ما بعد الدربات  الجونس وا 

 اليا و أو ا مـ الم حدة لرعانس ان فاؽ )وفرده( و حقنؽ سالمس  يفنذص.
 9/7/1021، االخبار، بيروت

 
 دعا الييود إلى عدم تأجير العربطوي ممف التحقيق ضد حاخام عنصري "إسرائيل" ت 32

ن ػػودا فانيلػػطانف، أمػػس، أيػػه قػػرر طػػي ممػػؼ ” اإلسػػرائنمنس“ لػػار القػػايويي لمحكومػػس أعمػػف المس: آي( بػػي )نػػو
ال حقنؽ دد حاااـ مدنيس صفد لػموئنؿ إلنػااو الػذي دعػا الن ػود فػي المدنيػس إلػ  عػدـ  ػ جنر أو بنػل بنػوت 

  عدـ بسبب عدـ  وافر أدلس كافنس  نثبت لب ات بال حرنض عم  العيصرنس بعد دعو ه إلجاى القرار لمعرب. 
   جنر وبنل بنوت لمعرب.

 9/7/1021، الخميج، الشارقة
 

 النصف األول من العام الجاريبلف حالة اعتقال من قبل قوات االحتالل أكثر من أتسجيل فروانة:  31
( فمسطنينا االؿ اليصؼ ا وؿ مف العاـ 2706كلؼ  قرنر  ونثنقي اف سمطات انح الؿ اع قمت ) :جينف

( 20ف كايوف النثايي )نيانر( وح   ي انس حزنراف )نوينو( مف العاـ الحالي، بمعدؿ )الجاري، أي ميذ ا وؿ م
.102حانت اع قاؿ نومنًا، فنما  ـ  ونثنؽ )  ( حالس اع قاؿ االؿ ل ر حزنراف )نوينو( الميصـر

ت وافاد الباحث الما ص بلؤوف ا سرى، عبد الياصر فروايس "أف السالبنس العظم  مف حانت انع قاؿ كاي
( حالس اع قاؿ فقط، بني ـ العدند 62في مياطؽ الدفس السربنس، نمن ا القدس، نثـ قطاع  زة ال ي سجؿ فن ا )

 مف الصنادنف  ـ اح جازاـ في عرض البحر لف رات م فاو س.
وألار فروايس إل  "اف  مؾ انع قانت با ت  لكؿ ظاارة نومنس، ولـ  ق صر عم  الذكور بؿ طالت اإلياث 

 ( طفاًل  قؿ أعماراـ عف النثاميس علر".195( مواطيس، وقرابس )91، حنث لممت )وا طفاؿ
 8/7/1021، القدس، القدس

 
  1021/ يونيو حزيران شير مواطنًا في الضفة والقطاع خالل 165مؤسسة التضامن: اعتقال  33

ع قمت علرات أفادت مؤسسس ال دامف لحقوؽ اإليساف أّف سمطات انح الؿ اإلسرائنمي ا: الدفس السربنس
المواطينف الفمسطنيننف مف كافس أيحاى مدف الدفس السربنس االؿ ل ر حزنراف المادي، كما وطالت اذص 

 انع قانت أندا عدد مف المواطينف في قطاع  زة.
وأودح المحامي والباحث القايويي في المؤسسس أحمد طوباسي أّف سمطات انح الؿ واصمت حمال  ا 

مواطيًا فمسطنينا  ـ اع قاؿ أ مب ـ مف  105راف المادي، حنث اع قمت أكنثر مف انع قالنس االؿ حزن
ميازل ـ بعد عممنات مف انق حاـ وال ف نش فن ا، إدافس إل  اع قاؿ مواطينف آارنف عم  الحواجز والمعابر 

 العسكرنس ال ي  قّطل أوصاؿ الدفس السربنس و فرض طوقا محكما عم  القطاع.
أّف مف بنف المع قمنف علرات ا طفاؿ واليساى والعدند مف ا سرى المحررنف مّمف أمدوا ويّوص طوباسي إل  

 .في السجوف أعواما عدندة وطمبس المدارس والجامعات والعماؿ
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وأّكد طوباسي أّف انع قانت اإلسرائنمنس طالت كافس لرائح المج مل الفمسطنيي وفئا ه، حنث كاف مف دمف 
ننف وقادة العمؿ الوطيي وا سرى المحررنف و نراـ مف المنثقفنف والعاممنف في المع قمنف عدد مف الصحف
 المؤسسات الوطينس والدنينس.

 9/7/1021، السبيل، عم ان
 

 الوضع الصحي لألسرى المضربين عن الطعام يدخل مرحمة الخطرنادي األسير:  34
لرنااوي مس مر في إدرابه أكدت محامنس يادي ا سنر الفمسطنيي، أمس، أف ا سنر أكـر ا فمسطنف:

عف ا سنر الرنااوي ” واـ“عم  ال والي في ظؿ ودل صحي اطر. ويقمت  90المف وح عف الطعاـ لمنوـ اؿ
قوله لمحامنس اليادي إيه أصبح ن نقوى عم   حرنؾ قدمه النسرى، ملنرًا إل  أف طبنبس مف اارج السجف 

مف يقص حاد في الفن امنيات وطالبت بدرورة  زوند زار ه أبمس ه أف عدـ قدر ه عم   حرنؾ قدمنه يا ج 
ا سنر بالفن امنيات. وأداؼ الرنااوي أيه نرفض البقاى في مس لف  مديي بسبب المعاممس العيصرنس 
والالإيساينس ال ي ن مقااا ااصس أيه ن ـ ال عامؿ معه ك سنر ولنس كمرنض، ملددًا عم  أيه سنقوـ باس يفاد 

 م احس ح   نحقؽ مطمبه.كؿ السبؿ القايوينس ال
عم  ال والي، مطالبًا بإي اى  67كما زارت محامنس اليادي ا سنر سامر البرؽ المس مر في إدرابه لمنـو اؿ

اع قاله اإلداري. وأودح ا سنر البرؽ أيه نعايي إرااقًا و عبًا لدندنف ي نجس إدرابه، أمس، مؤكدًا أيه 
 سنس مر ح    حقنؽ مطالبه.

 9/7/1021، قةالخميج، الشار 
 
 
 
 

 يمو حون بإضراب مفتوح عن الطعام  "ما قبل أوسمو"أسرى  35
أسرى »لوح ا سرى القدام  دااؿ مع قالت انح الؿ اإلسرائنمي، والذنف نعرفوف بػ: البناف -ا رادي المح مس

صمحس ، باإلعالف عف ا ااذ اطوات اح جاجنس و صعندنس االؿ الف رة المقبمس دد م«ما قبؿ ا فاؽ أوسمو
 السجوف لإلفراج عي ـ، ومي ا ال مونح بإدراب مف وح عف الطعاـ.

وأكد وزنر ا سرى والمحررنف في السمطس الفمسطنينس عنس  قراقل أف ا سرى القدام  وعدداـ ما نقارب 
 أسنرًا سنمجؤوف لإلدراب المف وح عف الطعاـ اح جاجا عم  مواصمس اع قال ـ. 229

ار ا سرى أف المع قمنف ما قبؿ ا فاؽ أوسمو في سجوف انح الؿ نعنلوف مف جايب ا، أكدت مؤسسس أيص
أوداعا يفسنس صعبس جدا، نسنما بعد مرور أكنثر مف نثماينس علر عاما عم  المفاودات و وقنل ا فاقنات 
أوسمو، ور ـ أيه جرى أكنثر مف  بادؿ لألسرى إن أف اؤنى ن نزالوف نقبعوف في السجوف، ون طمعوف إل  

 ظس اإلفراج عي ـ.لح
 9/7/1021، البيان، دبي

 
 أسرى محررين  سبعةاالحتالل أعاد اختطاف  :مركز أسرى فمسطين لمدراسات 36
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طالب مركز أسرى فمسطنف لمدراسات الراعي المصري بدرورة ال داؿ لحمانس ا سرى المحررنف :  زة
بحق ـ، حنث  ا طؼ ما بنف  دمف صفقس ال بادؿ مف عممنات انع قاؿ ال ي  مارس ا سمطات انح الؿ

الحنف وا ار أحد المحررنف دمف الصفقس دوف إنثارة اى دجس إعالمنس، محذرا مف اس مرار  مؾ السناسس، 
فرض ا حكاـ ال ي كاف نقدن ا اؤنى المحررنف قبؿ اإلفراج   عادصفي ظؿ دعوات مف قادة ص انيس 

 عي ـ.
مف ا سرى المحررنف دمف الصفقس، االؿ الل ور  7وألار المركز إل  أف انح الؿ أعاد اا طاؼ 

 المادنس.
 8/7/1021، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 حممة "إغاثة أىمنا في سوريا" تبدأ األربعاء المقبلاشتية:  37

أعمف د.محمد ال نه رئنس المجمس الفمسطنيي انق صادي لم يمنس وانعمار "بكدار" "أف حممس إ انثس  :راـ اث
 نا س بدأ ا ربعاى المقبؿ عم  أف  س مر لل ر كامؿ و لمؿ  قدنـ  برعات مالنس وعنينس".أاميا في سور 

وطالب ال نس " اللعب الفمسطنيي في الوطف والل ات ورجاؿ ا عماؿ بدعـ اذص الحممس ل يجح ب افنؼ 
عات العنينس مف معاياة ااميا في سورنا"، ملنرًا إل  ان فاؽ مل الحكومس السورنس عم  أف ن ـ إدااؿ ال بر 

 االؿ وكانت ا مـ الم حدة.
 8/7/1021، القدس، القدس

 
 الصحافيون الفمسطينيون ينتظرون قانونًا يحمييم 38

ياصر أبو بكر، إّف حرنس المواطف « يقابس الصحافننف الفمسطنيننف»قاؿ اليائب النثايي في : محمد كماؿ
لف ن دأ ليا باؿ «: »السفنر»د أبو بكر في حدننثه مل وأك«. مقّدسس»الفمسطنيي واإلعالـ وال عددنس اإلعالمنس 

إن بإصدار قواينف فمسطنينس عصرنس لإلعالـ الفمسطنيي أساس ا حرنس كاممس مف دوف اي قاص لمصحافي 
ولدَّد أبو «. الفمسطنيي في أداى م ما ه وعممه و حرنـ اع قاله وانع داى عمنه ي ائنًا مف قبؿ رجاؿ ا مف

في طرنقس ال عاطي مل الصحافننف، ملنرًا إل  أّف اياؾ وعودًا مف « النثقافس»الس اذص بكر عم  درورة إز 
قبؿ السمطس الفمسطنينس بقايوف نرع  حرّنس اإلعالـ. وقاؿ اّف يقابس الصحافننف لف  قبؿ بسناسس كـ ا فواص، 

 «.ج س كػايت وم ما كاف مس وااا السناسي»وس قؼ دّداا مف أي 
 9/7/1021، السفير، بيروت

 
 الوقائي" ييدد باقتحام جامعة الخميل واعتقال الطمبة المعتصمين فييااألمن " 39

حذر الطمبس المع صمنف مف أبياى الك مس انسالمنس في جامعس الامنؿ مف اطورة إقداـ أج زة أمف : الامنؿ
 السمطس عم  اق حاـ حـر الجامعس، واس باح  ا واع قاؿ المع صمنف وفّض انع صاـ بالقوة.

وكلفت مصادر ااصس مطمعس لػ "المركز الفمسطنيي لإلعالـ" أف ج از "ا مف الوقائي" ال ابل لرئنس 
السمطس محمود عباس، قد أابر أمف جامعس الامنؿ النـو أف انع صاـ سني  ي قرنبا بالقوة، وأف حفؿ  ارنج 

 القادـ سن ـ دوف مدانقات ودوف  لونش. ا ربعاىالطمبس المقرر عقدة نـو 
أداؼ المصدر أف "الوقائي" أبمغ الجامعس وبعمـ عدد مف أفراد اللبنبس الف حاونس "الم عاوينف" بقرارص القادي و 

دراب ـ عف الطعاـ.  باق حاـ الجامعس واع قاؿ المع صمنف، في حاؿ لـ نوقفوا اع صام ـ وا 
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وة، وال ي اع براا مف جايبها حذر الم حدث باسـ الطمبس المع صمنف رامي الرجوب مف اطورة اذص الاط
دربًا لكؿ القواينف والقنـ وا عراؼ الفمسطنينس، مؤكدًا صمود الطمبس المدربنف والمع صمنف دااؿ الجامعس 

 ح    حقنؽ مطالب ـ.
 8/7/1021، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 يرفضون كافة أشكال التجنيد في جيش االحتالل 48فمسطينيو  40

رفد ا لما نسم  بػ "الادمس المدينس"، وكافس  68منا للؤوف فمسطنيني أكددت لجيس الم ابعس الع: القدس
 ألكاؿ ال جيند وال جيد الطوعي واإللزامي لمجماانر العربنس في الدااؿ بجنش انح الؿ الص نويي.

وألارت المجيس في بناف صحفي ل ا إل  أامنس مواصمس اليلاطات الوحدونس الرامنس إل  مياادس ملارنل 
 مؤسسس الص نوينس، و كنثنؼ اذص اليلاطات في المرحمس القادمس.وماططات ال

 8/7/1021، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 دوالر 150األنفاق بين مصر وغزة تبدأ بمئة دوالر وتنتيي بـ  نقل األفراد عبر تجارة 42
ارة يقؿ ا فراد عبر لددت ا ج زة ا مينس المصرنس مف إجراىا  ا ال ف نلنس وا مينس إزاى مواج س  ج: القاارة

ا يفاؽ بنف  زة ورفح المصرنس. وقاؿ مصدر مطمل إف معمومات  مق  ا ا ج زة ا مينس ب ف سعر يقؿ الفرد 
 100وح    250دونرا، ملنرا إل  أف كؿ يفؽ له سعر نبدأ بمئس دونر نثـ  150الواحد نراوح بنف مئس و

 مرور دااؿ اليفؽ. دونرا، بحسب المسافس ال ي نقطع ا الفرد لم 150و
 9/7/1021، الحياة، لندن

 
 "صحة غزة": التسعيرة الدوائية الجديدة "إنجاز وطني" يضبط السوق الدوائي 41

اع برت وزارة الصحس الفمسطنينس في  زة أف يظاـ ال سعنرة الجدند لألدونس، والذي داؿ حنز ال يفنذ :  زة
 ؿ عم  دبط السوؽ الدوائي بلكؿ كامؿ".بدانس الل ر الجاري، او "إيجاز وطيي كبنر،  يه عم

وقاؿ الدك ور مينر البرش، مدنر عاـ الصندلس بوزارة الصحس بسزة أف "اليظاـ الجدند نمبي طموحات المج مل 
الفمسطنيي في اس قرار السوؽ الدوائي ونعطي اامًلا ربحًنا مياسًبا ومجدًنا لمصنادلس والموزعنف ولركات 

والمس حدرات الطبنس ال ي نح اج ا بالجودة والسعر  ا دونسف الحصوؿ عم  ا دونس، كما وندمف لممواط
المياسبنف وحمان ه مف انس سالؿ ال ي كايت  مارس عمنه سابقا جراى ال العب في أسعار ا دونس 
والمس حدرات الطبنس، وال ي أراق ه وحمم ه او وعائم ه حمال مالنا ومعاياة جدندة فوؽ معاياة الحصار ال ي 

 صفت في كؿ جايب مف جوايب حنا  ـ".ع
 8/7/1021قدس برس، 
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ليدف: نعرؼ الك اب والباحنثوف، وكذلؾ القراى المعينوف، د.فواز جرجس ا س اذ في كمنس انق صاد جامعس 
 به عف اإلسالـ السناسي أكنثر مف قدانا العالقات الدولنس ليدف ومدنر بريامج اللرؽ ا وسط فن ا، مف ك

في الوننات الم حدة « بالسرنؼ ماكمنالف»ا ارى. إن أف ك ابه ا انر الصادر اذا الل ر عف دار 
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أوباما »وبرنطاينا ن ياوؿ السناسس ا منركنس في اللرؽ ا وسط في ف رة حكـ الرئنس باراؾ أوباما وعيوايه 
 «.ط.. اؿ اي ي انس الدور ا منركي؟واللرؽ ا وس

ف جاىت اإلجابس في  وبطرنقس الباحث ا كادنمي ودل الكا ب ا سئمس ال ي نحاوؿ الك اب اإلجابس عي ا، وا 
صفحس ك ي ا مقاؿ  حمنمي طونؿ ما إف  بدأص ح   ن اذؾ بسالسس إل  أف  ي نه. وا سئمس  900أقؿ مف 

 -ل  أي مدى  ع بر السناسس الاارجنس  وباما  سننرنس أو واقعنس القدانا ال ي نطرح ا فواز جرجس اي: إ
وسطنس؟ اؿ نمنثؿ أوباما اس مرارا ولنس  سننرا؟ اؿ  صدى لألسس ال ي بينت عمن ا السناسس ا منركنس في 

في الاارجنس والكابن وؿ وعالقس أمنركا ب يظمس الدوؿ المي جس « إسرائنؿ أون»اللرؽ ا وسط منثؿ مدرسس 
ط والحرب عم  اإلرااب؟ ما او  ر نب اللرؽ ا وسط في أجيدة السناسس الاارجنس  وباما؟ ما دنلس رد لميف

حوؿ الوجود وال  نثنر ا منركي في الميطقس؟ ماذا نمكف  1022فعمه  جاص اني فادات اللعبنس العربنس مطمل 
اارجنس ا منركنس، أو با حرى عممه لجسر ال وة بنف الاطاب اإليلائي والواقل العممي في السناسس ال

 إلصالح اليظاـ السناسي العقنـ لم سمب عم   راث العالقات المرنرة بنف أمنركا ومج معات اللرؽ ا وسط؟
 9/7/1021، الشرق األوسط، لندن
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ـ دائػػػرة اللػػػؤوف الفمسػػػطنينس الم يػػػدس محمػػػود العقربػػػاوي أامنػػػس الػػػدور الػػػذي أكػػػد مػػػدنر عػػػا: )ب ػػػرا( - عمػػػاف
اث النثػػايي لمحفػػاظ عمػػ  القػػدس والمقدسػػات اإلسػػالمنس والمسػػنحنس  ندػػطمل بػػه ا ردف ب وجنػػه مػػف الممػػؾ عبػػد

ع ا ال ي  س  دؼ المساس بطاب اإلسرائنمنسفن ا بما نؤدي ال   عزنز صمود أام ا في مواج س سناسس ال  وند 
 العربي اإلسالمي.

فػػػػي بيػػػػاى المسػػػػ وطيات فػػػػي ا رادػػػػي  اإلسػػػػرائنمنسولفػػػػت إلػػػػ  الػػػػو نرة الم سػػػػارعس ال ػػػػي  قػػػػـو ب ػػػػا السػػػػمطات 
 اإلسرائنمنسمؤكدا اف السمطات  واإليساييالفمسطنينس المح مس والذي نع بر ارقا وادحا لقواعد القايوف الدولي 

 قػػوض كافػػس الج ػػود ل حقنػػؽ السػػالـ عبػػر رؤنػػس حػػؿ   رضا  ػػدؼ مػػف اػػذا ال سػػارع انجػػاد واقػػل جدنػػد عمػػ  
 وقؼ انس نطاف. "إسرائنؿ"الدول نف ا مر الذي نس دعي  داؿ المج مل الدوؿ والقوى الفاعمس فنه إلجبار 

وألػػار إلػػ  أف الوفػػد ا رديػػي إلػػ  اج ماعػػات مػػؤ مر الملػػرفنف عمػػ  لػػؤوف الالجئػػنف الفمسػػطنيننف فػػي الػػدوؿ 
الم واصػػػػمس لإلدػػػػرار بقدػػػػنس الالجئػػػػنف  اإلسػػػػرائنمنسطػػػػرح مودػػػػوع المحػػػػاونت  ،القػػػػاارةالعربنػػػػس المدػػػػنفس ب

الفمسػػػطنيننف فػػػي المحافػػػػؿ الدولنػػػس وااػػػػ الؽ مػػػا نسػػػػم  الالجئػػػوف الن ػػػود فػػػػي الػػػدوؿ العربنػػػػس وفردػػػه عمػػػػ  
عمػػ  بعػػض أعدػػاى الكػػويسرس ا منركػػي  "إسػػرائنؿ"ا جيػػدات الدولنػػس، إدػػافس إلػػ  الدػػسوط ال ػػي  مارسػػ ا 

ممػا نجعػؿ اسػ مرار الوكالػس فػي م ام ػا وعمم ػا صػعب ، لألويػروا هعادة اليظر في الدعـ المالي الذي نقدمػإل
 .لمسانس

9/7/1021، الغد، عم ان  
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اف ما زاؿ نواصػؿ البحػث وال حػري وال حقنػؽ بسنػس لبي» أفأكد وزنر الاارجنس عدياف ميصور، : ماروف الراس
اييا لف يدار »، ملددا عم  «كلؼ اليقاب عف مصنر الدنبموماسننف اإلنرايننف الما طفنف ا ربعس في لبياف

فػي لبيػاف  دػيفر ركػف  اإلنرايػيالسػفنر وقػاؿ ، «ج دا مف أجؿ م ابعس ال حرنات وان صػانت فػي كػؿ ا جػاص
، وقػػػد  وصػػػميا بمسػػػاعدة الدبموماسػػػننفعػػػف جرنمػػػس اا طػػػاؼ  ا ساسػػػنسالمسػػػؤولس اػػػي  إسػػػرائنؿ»ف أابػػػادي، 
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الم حدة  نثبت جرنمس انا طاؼ عم  حاجز البربارة فػي  ا مـالحكومس المبياينس ال   سجنؿ ونثنقس رسمنس في 
مػس موجػودوف فػي فمسػطنف المح  الدبموماسػننفكؿ المؤلرات والقرائف  دؿ عم  اف »، مؤكدا اف «2981العاـ 

 «.وأي ـ عم  قند الحناة في سجوف انح الؿ الص نويي
9/7/1021، السفير، بيروت  

 
 : وصول اإلخوان إلى قمة السمطة في مصر سيخدم فمسطينوزير االتصاالت المبناني السابق 46

بنروت: أكد وزنر ان صانت المبيايي السابؽ عصاـ يعماف أف وصوؿ اإلاػواف إلػ  قمػس السػمطس فػي مصػر 
داعـ لمقدنس الفمسطنينس ولممقاومس، ويف  أف  كوف أولونات السمطس و رسنا ا مبررا لم يػازؿ عػف او عيصر 

 .2918نثوابت اإلاواف ال ي يل وا عمن ا ميذ عاـ 
وأودح يعماف في  صرنحات ااصس لػ "قدس برس" أف اإلاواف قد نؤجموف اليظر في معااػدة "كامػب دنفنػد" 

الودػل انق صػادي الػػذي  عنلػه مصػر، وقػاؿ: "أع قػد أيػه مػف الزاونػػس  والعالقػات مػل إسػرائنؿ بحكػـ  حػدنات
المبدئنس فػإف اإلاػواف المسػممنف فػي مبػادئ ـ و ػرانث ـ وممارسػا  ـ الج ادنػس كػايوا دائمػا فػي صػؼ الػدفاع عػف 
قدػػنس فمسػػطنف ويصػػرة المقاومػػس، وأع قػػد أيػػػه ن عػػذر عمػػن ـ ح ػػ  لػػو لػػػاى بعػػض قػػاد  ـ الػػ ممص مػػف اػػػذا 

 ال راث. 
8/7/1021الة قدس برس، وك  

 
 بتحمُّل مسؤولياتيا حيال االستيطان "إسرائيل"الخارجية المصرية تطالب  47

الاارجنس المصرنس عمرو رلدي لمصحافننف نـو ا حد، عف وزنر الاارجنس  باسـيقؿ الياطؽ .(: أي.بي.نو)
"إف الحكومس اإلسرائنمنس نجب كامؿ عمرو، االؿ لقائه مساعد وزنرة الاارجنس ا منركنس ونمناـ بنريز، قوله 

أف   حمؿ مسؤولنا  ا حناؿ وقؼ انس نطاف  نر الملروع في ا رادي المح مس، وال وقؼ عف ودل 
 طرنؽ عودة المفاودات واس ئياؼ عممنس السالـ". يالعراقنؿ ف

 9/7/1021الحياة، لندن، 
 

 مى التيديدات اإلسرائيميةالتعامل بندية وسيمة مثالية لرد مصر ع خبراء عسكريون لـ"الخميج": 48
الامنج أف ال صرنحات الصادرة مف آف جرندة أكد ابراى عسكرنوف مصرنوف في  صرنحات ااصس ل القاارة:

باح مالنس ايدنع حرب بنف مصر والكناف ما اي إن محاونت لجس اليبض،  "إسرائنؿ"فار مف جايب 
 اليووي. داعنف إل  ال عامؿ بيدنس اس را نجنس مل ام الؾ السالح

أف  لف حربًا في أي لحظس فس قوـ بذلؾ  "إسرائنؿ"وقاؿ الابنر العسكري عبد الحمند عمراف، إيه لو أرادت 
دويما المجوى إل   سرنبات عبر  صرنحات ايا أو اياؾ، مودحًا أي ا لف  قوـ بذلؾ افف،  ي ا في ودل 

لمدوؿ العربنس كم ا، كما أي ا ن  ااؼ مف  وذجاً ون نؤرق ا اي صار النثورة المصرنس ال ي  عطي يم مس قر جداً 
أظف أف الحرب س كوف أكنثر "سيوات، وقاؿ:  6الحكـ في مصر افف، لكي ا  ال  اس قرار الحكـ بعد 

وطالب عمراف ب ف   عامؿ مصر مل  مؾ ال صرنحات ب ف  ."سيوات ولنس افف 6درورة باليسبس ل ا االؿ 
أيالد الرئنس محمد مرسي بالبدى في البريامج “ الؾ السالح اليووي، وقاؿ  صبح يدًا اس را نجنًا، ااصس بام

 .”اليووي المصري
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وأكد الابنر العسكري والمحمؿ انس را نجي حمدي بانت، أف ال قارنر ال ي  ارج مف آف فار ميسوبس 
س قبمنس، حنث  دل إلسرائنمننف، اي  قارنر اس باقنس  م د للكؿ وطبنعس العالقات المصرنس اإلسرائنمنس الم

الجايب المصري في موقؼ رد الفعؿ ون نصح أف يكوف كذلؾ، وبال الي نجب أف ي اذ اذص ال قارنر وما ب ا 
  .مف  صرنحات بحذر و حمنؿ ومراجعس دقنقس لما نمكف أف نقاؿ مف جايب الكناف

ف، ف كد أيه ن نعب  أما مدنر مركز الدراسات المس قبمنس والابنر انس را نجي والعسكري عادؿ سمنما
 ي ا ن   دؼ سوى إلنثارة البمبمس وال و ر في مصر “بال صرنحات ال ي  صدر مف وقت فار مف الكناف، 

 .، ملددًا عم  درورة عدـ انا ماـ سوى بما نصدر مف بنايات رسمنس”قنادة ولعباً 
 9/7/1021الخميج، الشارقة، 

 
 قدسلتجار البمدة القديمة بال إماراتيةمساعدات  49

أحمد الطينجي، ووزنر لؤوف القدس عدياف الحسنيي،  الفمسطنينسقدـ ممنثؿ اإلمارات لدى السمطس  :القدس
مساى نوـ ا حد، مساعدات ل جار البمدة القدنمس مف مدنيس القدس المح مس، الم دررنف مف انح الؿ 

يساينس س واصؿ دعم ا لصمود أكد الطينجي أف مؤسسس امنفس بف زاند آؿ ي ناف لألعماؿ اإلو  اإلسرائنمي.
مف أجؿ دعـ القدس والمقدسات، وكافس أبياى اللعب الفمسطنيي  أاالي مدنيس القدس، وأي ا لف   لو ج داً 

 الصامدنف.
 8/7/1021، القدس، القدس

 
 إفريقيًا إلى فمسطين المحتمة 68إحباط تسمل  50

 60المح مس قرب العالمس الدولنس رقـ  إفرنقنًا إل  فمسطنف 08أحبط ا مف المصري أمس  سمؿ : )وكانت(
نثنوبنا اع رفوا جمنعاً إبوسط سنياى. وقاؿ مصدر أميي  رن رنا وا  ب ي ـ حاولوا  ف الم سممنف مف السوداف وا 

ال سمؿ إل  فمسطنف المح مس مف أجؿ البحث عف فرصس عمؿ وأي ـ قاموا بدفل ألؼ دونر عف كؿ م سمؿ 
 .إل  عصابات   رنب ا فارقس الدولنس

 9/7/1021الخميج، الشارقة، 
 

 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان: بقاء ممف التحقيق في وفاة عرفات بيد الطيرواي "عبث ُمتعمد" 52
محمود عباس  الفمسطنينس رأت "الميظمس العربنس لحقوؽ اإليساف في برنطاينا" أف إصرار رئنس السمطس :ليدف

ي لقنادة ال حقنؽ في مالبسات وفاة الرئنس الفمسطنيي الراحؿ عم  بقاى لجيس ال حقنؽ برئاسس  وفنؽ الطنراو 
 نذكر. باللعب الفمسطنيي بعد نثماينس أعواـ مف  لكنم ا دوف أف  حقؽ ايجازاً  ناسر عرفات، نمنثؿ اس افاًفاً 

إل   لكنؿ لجيس  حقنؽ مكويس مف ابراى ن عالقس ل ا  7|8ودعت الميظمس في بناف ل ا نوـ ا حد 
: "إف الميظمس العربنس لحقوؽ اإليساف في برنطاينا البناف وأداؼ مينس اإلسرائنمنس أو السربنس.بالمؤسسس ا 

 ع بر بقاى ممؼ ال حقنؽ في ند لجيس نرأس ا  وفنؽ الطنرواي إيما او يوع مف العبث الم عمد و مادي في 
 ".فالحقنقننإافاى كافس ا دلس ال ي قد  ؤدي إل  كلؼ مالبسات الوفاة والفاعمنف 

 8/7/1021قدس برس، 
 

 عالم مصري يرجح دس سم بكتيريا "البوتشيميزم" في طعام عرفات لمتغطية عمى "البولونيوم" 51
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جماؿ الدنف إبراانـ، أس اذ عمـ السموـ بكالنفورينا ومدنر معامؿ الطب الجيائي في لوس  .رجح د :القاارة
لرئنس الفمسطنيي الراحؿ ناسر عرفات او بزنارة لمصر، أف نكوف سبب وفاة ا ايجموس، الموجود حالناً 

" الملعس، أدت إل  وفا ه عم  الفور،  ف اذص المادة  حمؿ 120 عرده لجرعس كبنرة مف مادة "البولوينوـ 
في  صرنح لوكالس ا يباى المصرنس،  ،وقاؿ إبراانـ قوة سمنس  عادؿ ربل ممنوف مرة مف  از "السنايند" القا ؿ.

" وودوح أعراد ا عمنه، ومي ا لمؿ عدالت الوجه والفكنف،  سبب في ببك نرن عرفاتإف  سمـ  ا "بو لنمنـز
يقاذص مف مادة "البولوينوـ" القا مس.  اداع و دمنؿ ا طباى، مما حاؿ دوف عالجه بطرنقس صحنحس وا 

 وأكد إبراانـ أيه في حالس اس اراج رفات عرفاتا فإيه نمكف الكلؼ بس ولس عف المادة ال ي  حوؿ إلن ا
، إل  يظنرنف آارنف اما "بولوينـو نوماً  298 فقد يصؼ  ركنزاا بعد حوالي  ي" الملل، ال 120"البولوينوـ 

" ونفقد يصؼ  ركنزص في 108سيوات، ويظنر آار او "بولوينوـ  209" الذي نقؿ يصؼ  ركنزص بعد 109
 ح فظ بيفس الصفات الكنمنائنس ، و س مر اذص العممنس لمئات السينف، إن أف اذص اليظائر ل راً  22عامنف و

 والفسنولوجنس مف حنث درجس السمنس.
 8/7/1021قدس برس، 

 
 مالياً  بدعم السمطةو  رئيس المفوضية األوروبية: أوروبا ممتزمة بدولة فمسطينية مستقمة 53

السمطس يه عبر لرئنس إرئنس المفودنس ا وروبنس اوسنه مايونؿ باروسو قاؿ وفا: وكالس  –راـ اث 
 محمود عباس عف ال زاـ ان حاد ا وروبي بدولس فمسطنينس مس قمس وقابمس لمحناة، وقاؿ مااطباً مسطنينس الف

 ."لقد وقؼ ان حاد ا وربي إل  جايبكـ ون نزاؿ نقؼ إل  جايبكـ"مؤ مر صحافي مل رؾ:  عباس االؿ
قامس دولس قمت إيه مف وج س يظريا ن بدنؿ عف المفاودات ل حقنؽ ال دؼ واو ح"و ابل:  ؿ الدول نف وا 

 ."فمسطنينس مس قمس قابمس لمحناة ودنمقراطنس  عنش جيبا إل  جيب مل إسرائنؿ
عبريا عف رأنيا  جاص المصالحس الفمسطنينس، ولقد عبريا عف أف عممنس المصالحس الوطينس "وقاؿ باروسو: 

ييا عم  نثقس ب  ف القادة الفمسطنيننف سنم زموف م مس جدا وبال الي فإف عممنس اني اابات أندا درورنس، وا 
وألار إل  أيه  ."ب ذا المبادئ واي سنادة القايوف، والدنمقراطنس، واح راـ حقوؽ اإليساف، واني اابات الحرة

عبرت عف ال زاـ "رئنس الوزراى سالـ فناض الظروؼ المالنس الصعبس، وقاؿ:  وملياقش مل الرئنس عباس 
فمسطنينس وي مؿ أف  قوـ ا طراؼ ا ارى باإلنفاى بال زاما  ا كما او الحاؿ ان حاد ا وروبي بدعـ السمطس ال

 ."مل ا وروبننف
 9/7/1021، رام اهلل، األيام

 
 حول التزاماتيما بمعاىدة السالم "إسرائيل"وليم بيرنز: نحن نقدر تصريحات الطرفين مصر و 54

وزنرة الاارجنس ا منركنس ولنـ بنريز،  اس قبؿ الرئنس محمد مرسي أمس يائب: جن اف الحسنيي -القاارة 
وقاؿ بنريز، في مؤ مر صحافي أمس عقب المقاى، إيه يقؿ ال  الرئنس المصري رسالس   يئس مف أوباما 
 ركز عم  دعـ أمنركا لبياى لراكس جدندة مل الدنموقراطنس الجدندة في مصر عم  أساس المصالح المل ركس 

يحف يقدر  صرنحات الطرفنف مصر "قاؿ بنريز:  "إسرائنؿ"بالعالقات مل  وفي ما ن عمؽ وانح راـ الم بادؿ.
سرائنؿ حوؿ ال زاما  ما بمعاادة السالـ واس مرار مصر في دعـ عممنس السالـ  ."وا 

في  دوف ذلؾ، يف  القائـ ب عماؿ الم حدث باسـ رئاسس الجم ورنس ناسر عمي أف المحادنثات  ياولت وجود 
 اإلسرائنمنس بينامنف ي ينااو. سب بنف مرسي ورئنس الحكوما صانت أمنركنس لم قرن
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 9/7/1021الحياة، لندن، 
 

 واشنطن تفتح باب التعاون مع مرسي واألولوية لضمان االستقرار اإلقميمي 55
 يفست واليطف الصعداى مل اإلعالف الرسمي عف فوز محمد مرسي في : جونس كـر -واليطف 

 بط بالدرورة بلاص الرئنس الجدند وامفن ه السناسنس، بؿ أكنثر اني اابات المصرنس، و سباب ن  ر 
فالوننات الم حدة وعلنس . بالاوؼ مف ايعكاسات فوز ميافسه أحمد لفنؽ عم  انس قرار الداامي في مصر

اس عداد وزنرة الاارجنس ا منركنس لزنارة القاارة السبت ولقاى مرسي،  حرص النـو عم  اح داف العممنس 
اطنس، والحفاظ عم  ال عاوف انس را نجي في مسائؿ الدفاع وانس قرار عم  ر ـ ال باعد السناسي مل الدنموقر 

حركس اإلاواف المسممنف ال ي ني مي إلن ا مرسي، واي   طمل في إرساى اذا الي ج إل   وظنؼ عالق  ا مل 
اـ أوراؽ المساعدات المؤسسس العسكرنس وانيف اح عم  باقي الالعبنف في الساحس المصرنس واس اد

 انق صادنس والعسكرنس ل حصنف المرحمس المقبمس.
ذ أعقب اي ااب مرسي ار ناح أمنركي في المدى الميظور، ن  ي ال باعد السناسي معه لنطرح  حدنات في  وا 

 "إسرائنؿ"العالقس مل الرئاسس المصرنس في المدى ا طوؿ. ونيدرج اذا ال باعد في مواقؼ مرسي مف 
حماس إل  جايب العداى في حركس اإلاواف المسممنف حناؿ  حركسسابقًا  قدنـ مساعدات مصرنس ل واق راحه

و حاوؿ واليطف ال ركنز عم  يقاط ال القي مل مرسي في اذص المرحمس، إذ يوص مسؤوؿ  الدولس العبرنس.
 مر بانل زاـ في ب ف الرئنس مرسي وفي اطابه لألمس بعد الفوز أقر ب ف مصر س س"الحناة  جرندةأمنركي ل

معاادا  ا ويحف يرى أف مف الدروري أف  س مر الحكومس المصرنس بكوي ا عمودًا أساسنًا لمسالـ وا مف 
.  نر أف مراقبنف أمنركننف بني ـ روبرت "وانس قرار اإلقمنمي وبما ذلؾ انل زاـ بالمعاادة مل إسرائنؿ

ا مف أف اي ااب مرسي والصعود في الحركات سا موؼ مف مع د واليطف لدراسات اللرؽ ا دي   اوفو 
اإلسرائنمنس، وعم  انس قرار في ميطقس سنياى  -اإلسالمنس سن  ي بآنثار سمبنس عم  العالقس المصرنس 

 الحدودنس وال ي ل دت  فجنرات  يابنب  از وعممنات اطؼ سناح في مرحمس ما بعد النثورة.
 9/7/1021الحياة، لندن، 

 
 "إسرائيل"وتعامل نتنياىو المتذبذب معيا تطيحو عن ممكوت توصيات لجنة بالسنر  56

ممػػػؾ »ا منركنػػػس لبينػػػامنف ي ينػػػااو ب يػػػه «  ػػػانـ»لػػػـ نمػػػض وقػػػت طونػػػؿ عمػػػ  وصػػػؼ مجمػػػس : حممػػػي موسػػػ 
كايػػت ا مػػور أكنثػػر مػػف جنػػدة باليسػػبس إلنػػه ليجاحػػه فػػي جعػػؿ إسػػرائنؿ  ج ػػاز ا زمػػس انق صػػادنس «. إسػػرائنؿ

ل ا اطار انس را نجنس ال ي  حنط بالدولس العبرنس، وا اـ لمفارؽ الكبنر بنيػه وبػنف العالمنس مف ياحنس ول راج
 عػػززت بيجاحػػه فػػي جمػػب « ممػػؾ إسػػرائنؿ»أي ميػػافس لػػه دااػػؿ الحمبػػس السناسػػنس. ونمكػػف القػػوؿ اف سػػمعس 

فارنف ن حزب كدنما إل  دااؿ حكوم ه و يامي اإلقرار ب ف فوزص في اني اابات المقبمس مدموف وأف دور ا
 ن جاوز ال يافس عم  اللراكس معه.

واالؿ وقت قصنر  بنف أف ظاار ا مػور لػنس بالدػبط كباطي ػا وأف قػراىة الواقػل السناسػي اإلسػرائنمي ألػد 
 عقندا مما نبدو. واكذا كايت المفاج ة في ايدماـ حزب كدنما إل  الحكومس قبؿ حوالي ل رنف قبؿ سػاعات 

اني اابات المبكرة وفي ذروة ان  امات الم بادلس بنف لػاؤوؿ موفػاز وي ينػااو.  مف إل ار ال وافؽ عم  موعد
وكايػػػت المفاجػػػ ة ا كبػػػر اػػػي ظ ػػػور كػػػدنما ك يػػػه حػػػزب المبػػػادئ ا صػػػنمس السػػػاعي فقػػػط إلػػػ   سننػػػر اليظػػػاـ 

ل  إنجاد بدنؿ لقػايوف طػاؿ بمػا نلػكؿ حػال أكنثػر عدالػس ونػوزع ا عبػاى بلػكؿ ألػد مسػاواة. وكػ اف السناسي وا 
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مف وما أف الحدنث ندور عف قايوف نقمؿ أعبػاى الدولػس لج ػس الحرنػدنـ ونزنػد مػف إيصػاؼ مػف نػؤدوف الادمػس 
 العسكرنس اصوصا بعد أف أقرت المحكمس العمنا أف قايوف طاؿ  نر ميصؼ.

وجرى ال ممنح، بلكؿ  نر موسل، ال  أف  انػس حػزب كػدنما مػف داولػه الحكومػس اػي أندػا  حرنػؾ العممنػس 
اسنس الجامدة أصال مل الفمسطنيننف. ومف الجائز أف اذص السانس يالت مق م ا في المحظػات ا ولػ  حنيمػا السن

أقدـ ي ينااو عم  اطوات ل وسنل انس نطاف بحجج ل   بني ا قرارص  عونض المس وطينف عػف امسػس بنػوت 
رنػػر اف قػػرار ي ينػػااو بلػػ ف حني ػػا قنػػؿ فػػي مودػػل ال ب«. بنػػت إنػػؿ»بنثالنثمئػػس وحػػدة اسػػ نطاينس فػػي « أولبايػػه»

م اػػػذ قبػػػؿ داػػػوؿ كػػػدنما الحكومػػػس. لكػػػف بعػػػد ج ػػػود كبنػػػرة ومسػػػاع أمنركنػػػس  حػػػت « أولبايػػػه»ال عػػػونض عػػػف 
الطاولػػس جػػرى ال وافػػؽ عمػػ  لقػػاى فػػي راـ اث بػػنف الػػرئنس الفمسػػطنيي محمػػود عبػػاس ويائػػب رئػػنس الحكومػػس 

راـ اث إن أف المقػربنف مػف موفػاز لػددوا عمػ  أف اإلسرائنمنس لاؤوؿ موفاز. ور ـ ال ظاارات المعاردػس فػي 
ذا كاف لذلؾ معي  فإيػه مػزدوج: ي ينػااو ن نرنػد  حرنػؾ العممنػس السناسػنس  ي ينااو او مف عرقؿ انج ماع. وا 

 مف ياحنس ون نرند لموفاز أف نحقؽ إيجازا مف الياحنس ا ارى.
واػي « لجيػس بالسػير»عبػاس ايفجػرت قدػنس  واالؿ الصػراع مػل موفػاز عمػ  أسػباب فلػؿ لقائػه مػل الػرئنس

المجيس ال ي كاف  لػكنم ا أحػدى نثمػار ايدػماـ كػدنما إلػ  الحكومػس. فقػد أعمػف ي ينػااو مػف طػرؼ واحػد عمػ  
حػػؿ المجيػػس ال ػػي كمفػػت بودػػل بػػدائؿ لقػػايوف طػػاؿ الػػذي ني  ػػي مفعولػػه قرنبػػا. و ػػـ الحػػؿ واإلعػػالف مػػف دوف 

بزعامػس أفنسػدور لنبرمػاف. « إسػرائنؿ بن يػا»فن ػا ا حػزاب الحرندنػس وال لاور مل موفاز وبعد أنعنب لاركت 
وبػػدا لموامػػس ا ولػػ  أف اني اابػػات المبكػػرة با ػػت عمػػ  مرمػػ  حجػػر بعػػد أف حمػػؿ لنبرمػػاف الرانػػس دػػد العػػرب 
مطالبا ب جينداـ في إطار الادمس الوطينس وحممت لاس الرانس دد أي عقوبات عم  الم  ربنف الحرندنـ مف 

ال حػػػالؼ »مػػػس اإللزامنػػػس. و عامػػػؿ ي ينػػػااو وفػػػؽ ميطػػػؽ دفػػػاع  رنػػػزي عػػػف الػػػيفس بانسػػػ ياد إلػػػ  جػػػدار الاد
مل ا حزاب الدنينس والقومنس. ف ند ي ينااو ميطؽ لنبرماف مطالبا ب جيند لمجمنل وحؿ لجيس بالسير « ال ارناي

 بما نادـ الحرندنـ الذنف لـ  عجب ـ  وصنا  ا.
سرائنمنس في دوامس ال  دندات. وأعمف موفاز أف حزب كدنما لف نبق  فػي الحكومػس ودامت الحمبس السناسنس اإل

مػػف دوف العػػودة إلػػ  ان فاقنػػات وال فاامػػات. واػػددت ا حػػزاب الحرندنػػس ب ي ػػا سػػ عارض بلػػدة أي إجػػراىات 
ه  فػػرض عقوبػػات عمػػ  ا فػػراد أو المػػدارس الدنينػػس وفػػؽ  وصػػنات بالسػػير. وأعمػػف بالسػػير ي ػػائج عمػػؿ لجي ػػ

بوصػػف ا ي ػػائج عممػػه ميفػػردا واالفػػا لقػػرار حػػؿ المجيػػس الػػذي اػػدؼ إلػػ  ميػػل يلػػر ال وصػػنات. وفجػػ ة أعنػػدت 
الحنػػاة إلػػ  حركػػس انح جػػاج اللػػعبي الواسػػعس. وصػػار لالح جػػاج اللػػعبي اػػذا عيوايػػا، اػػو مياادػػس أسػػموب 

 ي ينااو.
 وصػنات لجيػس بالسػير. وبسنػس ميػل  كايت اسارة ي ينااو مدونس. لقد ظ ر أماـ اإلسػرائنمننف كمػف وقػؼ أمػاـ

ايلقاؽ حزب كدنما مف ياحنس ول جيب اي قاؿ انح جاج اللعبي إل  دااؿ المنكػود ادػطر ي ينػااو لم فػاوض 
مػػل موفػػاز ومػػل وزراى لنكػػودننف ل لػػكنؿ لجيػػس إلنجػػاد حػػؿ. و ػػرأس المجيػػس مولػػي نعمػػوف الػػذي نحػػاوؿ عبنثػػا 

نػػػا ملػػػروع قػػػايوف جدنػػػدا. ولػػػـ نافػػػؼ مػػػف ا مػػػر لػػػنئا الاػػػروج مػػػف مػػػ زؽ لجيػػػس بالسػػػير ال ػػػي عردػػػت عمم
ادػػطرارص بػػا مس لعقػػد اج مػػاع لك مػػس المنكػػود   بيػػ  مبػػادئ لجيػػس بالسػػير. وعممنػػا لػػنس مسػػ بعدا أف نسقوػػر فػػي 
ا نػػاـ المقبمػػس قػػايوف جدنػػد نسػػ يد إلػػ   وصػػنات لجيػػس بالسػػير بعػػد إزاحػػس عيصػػر العقوبػػات اللاصػػنس الػػذي 

 أف ي ينااو لـ نبؽ ممكا إلسرائنؿ وأف ا مور  سنرت. أوصت به. لكف المؤكد او
إذا أقر الكينست قايويا جدندا بدن مػف قػايوف طػاؿ واسػ يادا إلػ   وصػنات لجيػس بالسػير فػإف أحػدا لػف نيسػب 
ذا لػػـ نقػػر أي قػػايوف جدنػػد فػػإف الجمنػػل سػػنرى فػػي ي ينػػااو مسػػؤون عػػف ا زمػػس  لي ينػػااو الفدػػؿ فػػي ذلػػؾ. وا 
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ذا كاف ي ينااو قد أفمح في الل ور الفائ س في وسـ انح جاجات اللعبنس عم  الكبنرة ال ي دام   ا إسرائنؿ. وا 
أردػنس اق صػػادنس بالنسػػارنس وأزاؿ عي ػػا عيصػػر  وحنػػد المج مػل أو الطبقػػس الوسػػط  عمػػ  ا قػػؿ، فػػإف إافاقػػه 

مػػف كػػؿ الملػػارب فػػي ميػػل انح جاجػػات بلػػ ف ال جينػػد وادػػح. ووقػػوؼ الكنثنػػر مػػف الجيػػرانت اإلسػػرائنمننف 
وال نارات في مقدمس انح جاج اللعبي دد ال  رب مف ال جيند نلنر إل  اح مػاؿ  حونػؿ اػذص القدػنس، لممػرة 

 ا ول ، إل  القدنس ا ساسنس في السجاؿ الداامي.
 9/7/1021، السفير، بيروت

 
 «ميدان المعركة سيكون في سيناء» سيناريوىات إسرائيمية لحرب محتممة مع مصر: 57

 قرنػػرًا لمباحػػث فػػي اللػػؤوف ا مينػػس العسػػكرنس اإلسػػرائنمنس ان ػػود « إسػػرائنؿ دنفػػيس»يلػػرت مجمػػس : «لسػػفنرا»
سرائنؿ.  عنمنـ  ياوؿ سنيارنواات حرب مح ممس بنف مصر وا 

النثػورة المصػرنس و زانػد القػوة السناسػنس لجماعػس اإلاػواف المسػممنف فػي »ونع بر عنمػنـ، فػي مطمػل ال قرنػر، أف 
سػرائنؿمصر قد ن سب نثمػس أسػبابًا عػدة لػذلؾ، ومػف بني ػا العالقػس »ونودػح أف «. باف بمياولات بػنف مصػر وا 

فػي ظػؿ »ونػرى أيػه «. الونثنقس بنف حركس حماس واإلاواف المسممنف عبر لبه جزنرة سنياى الميزوعس السالح
 «.ظروؼ اطنرة، قد  يدلل مواج س  قمندنس بنف الدول نف، أقمه عم  يطاؽ محدود

سػػرائنؿ فػػإف عياصػػر مػػف اليزاعػػات السػػابقس بػػنف الػػدول نف »ه وندػػنؼ أيػػ فػػي أي يػػزاع مسػػ قبمي بػػنف مصػػر وا 
منػداف المعركػس سػنكوف فػي سػنياى مػّرة »، نف ًا إل  أف مف أاػـ اػذص العياصػر اػو أف «سنكوف ل ا وزف كبنر

 «.أارى
 عمػػؽ بالجنلػػنف المصػػري بػػر ـ ال سنػػرات ال ػػي يلػػ ت اػػالؿ العقػػود ا انػػرة فػػي مػػا ن»ونلػػنر عنمػػنـ إلػػ  أيػػه 

 2979و 2968واإلسرائنمي، فإف جزىًا مف أيماط الق اؿ اػالؿ الحػروب ال ػي اادػ ا الجنلػاف بػنف العػامنف 
 «.نك سب أامنس في أي مواج س جدندة مح ممس مل بعض ال عدنالت ال ي   ياسب مل الواقل الحالي

دعػـ الوحػدات البرنػس والبحرنػس، وذلػؾ عػف  سنبق  السعي ل حقنؽ ال فوؽ الجوي عيصػرًا مركزنػًا فػي»ونودح 
طرنػؽ عممنػات القصػؼ و ػ منف اإلمػدادات، و ػوفنر المعمومػات انسػ ابارنس، اصوصػًا أف عممنػات القصػؼ 
فعالػػس جػػدًا فػػي ميطقػػس مكلػػوفس منثػػؿ سػػنياى، حنػػث نسػػ ؿ اسػػ  داؼ الوحػػدات البرنػػس بدػػربات جونػػس، واػػو مػػا 

 «.2907أنثب  ه حرب العاـ 
طائرة مف طراز  100سالح الجو المصري قوي جدًا، ف و نم مؾ أكنثر مف »ر عنمنـ إل  اف في المقابؿ، نلن

(. كما أف الجنش اإلسرائنمي قد نجد يفسػه ميلػساًل بجب ػات أاػرى، بمػا فػي ذلػؾ إنػراف وحػزب اث، 20-)أؼ
ف وربمػػا نيلػػسؿ بمعركػػس دػػد حمػػاس وسػػورنا، واػػو مػػا سػػنعنؽ  ركنػػز قو ػػه الجونػػس دػػد مصػػر. ولػػذلؾ، فػػإ

إسرائنؿ لف  كوف قادرة عم  انح فاظ بسػنطرة جونػس كاممػس، عمػ  ا قػؿ فػي المرحمػس ا ولػ  مػف الحػرب بػنف 
الػدفاعات الجونػس »وندنؼ عنمنـ إل  يقاط الدعؼ في القدرات العسػكرنس اإلسػرائنمنس أف «. إسرائنؿ ومصر

 «.المصرنس قد  عنؽ عممنات القصؼ اإلسرائنمي
نجػػب ا اػػذ فػػي الحسػػباف أف إسػػرائنؿ لػػف  ػػ مكف مػػف حسػػـ المعركػػس فػػي »نمػػنـ ايػػه وايطالقػػًا مػػف ذلػػؾ، نػػرى ع

سنياى عبر الدربات الجونس فقط، ما نعيي أي ػا سػ كوف فػي حاجػس إلػ  لػف اجمػات برنػس. ولػذلؾ، فػإف كػال 
 «.الطرفنف نممكاف ااملًا كبنرًا مف المياورة

بعادص عف سنياىال دؼ العممنا ي لكؿ طرؼ، سنكوف  د»ونلنر عنمنـ إل  أف  وندنؼ «. منر قوات العدو وا 
، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ 2981اػػػذص المواج ػػػس س لػػػمؿ عياصػػػر لػػػـ ن ػػػدرب عمن ػػػا الجػػػنش اإلسػػػرائنمي ميػػػذ العػػػاـ »أف 
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المعارؾ دد المدرعات، وال صدي لم جمات الجونس، والمواج س المبالرة بنف جنلنف. وعالوة عم  ذلؾ، فإف 
، سندػػػطر لمػػػداوؿ فػػػي معػػػارؾ دػػػد البحرنػػػس 2979 ولػػػ  ميػػػذ العػػػاـ سػػػالح البحرنػػػس اإلسػػػرائنمي، ولممػػػرة ا

 «.المصرنس في البحر ا حمر والبحر الم وسط
اسػ اداـ الجنلػنف فنؼ ميظومػات السػالح ا منركنػس الممانثمػس »باإلدافس إلػ  كػؿ مػا سػبؽ، نػرى عنمػنـ أف 

نزند مػػف اح مػػانت ال عػػّرض (، نلػػكؿ عيصػػرًا جدنػػدًا، ذلػػؾ أيػػه سػػ229( ومػػالنت )أـ 20منثػػؿ طػػائرات )أؼ 
 «.ينراف صدنقس»لػ

نكوف الجنش المصري أكنثر حذرًا في  حدند ا ماكف ال ي ن نمكف أف  مر فن ػا المركبػات »ون وقل عنمنـ أف 
المدرعػػػس فػػػي سػػػنياى بسػػػبب ابر ػػػه فػػػي اػػػذا المجػػػاؿ، بػػػاليظر إلػػػ  وجػػػود حػػػانت سػػػابقس يجػػػح فن ػػػا الجػػػنش 

 «.2907صرنس منثمما حدث في العاـ اإلسرائنمي في اا راؽ القوات الم
الجايبنف قد نيفذاف عممنات إيزاؿ جونس عمودنػس لالسػ حواذ عمػ  ميػاطؽ حنونػس، عمػ  »ونلنر عنمنـ إل  أف 

، أو ليصب أكميس وا  الؽ اطوط اإلمداد، عم   رار مػا 2950 رار ما قاـ به الجنش اإلسرائنمي في العاـ 
 «.2979العاـ  قامت به القوات الااصس المصرنس في حرب

القوات اإلسرائنمنس س  مكف مف ال و ؿ إل  عمؽ سنياى االؿ ف رة قصػنرة، وذلػؾ بسػبب »وبحسب عنمنـ فإف 
 2950عػػػدـ وجػػػود ميػػػاطؽ محصػػػيس لمجػػػنش المصػػػري ايػػػاؾ، االفػػػًا لمػػػا كايػػػت عمنػػػه الحػػػاؿ فػػػي العػػػامنف 

عجنمػػػس(. وفػػػي المقابػػػؿ، ، حػػػنف ادػػػطر الجػػػنش اإلسػػػرائنمي نا ػػػراؽ قطػػػاعي رفػػػح واـ كػػػا ؼ )ابػػػو 2907و
، فػػإف الجػػنش المصػػري لػػف نكػػوف مدػػطرًا لم عامػػؿ مػػل حػػاجز قيػػاة 2979واالفػػًا لمػػا حػػدث فػػي حػػرب العػػاـ 

 «.السونس ب دؼ الوصوؿ إل  لماؿ سنياى
مف وج س يظر عسكرنس، فإف المصرننف قد نفدموف انع ماد عم  اط المعابر أو ال قدـ »ونرى الكا ب أيه 
لكيػه «. سرائنمنس وانيسحاب عيد الدرورة و  منف العمؽ، واػو أمػر نسػ مـز قػوة ميػاورة كبنػرةبا جاص الحدود اإل

مػػف المح مػػؿ أف ن مقػػ  الجػػنش المصػػري أوامػػر بميػػل الجػػنش اإلسػػرائنمي مػػف  حقنػػؽ أي إيجػػاز »ندػػنؼ أيػػه 
بااظػًا عمػ   بري، ما نعيي  عزنز دفاعا ه بالقرب مف الحدود مل إسرائنؿ، لكػف ذلػؾ سػنكمؼ المصػرننف نثميػاً 

 «.2907و 2950 رار ما حدث في العامنف 
«. الجػػػنش اإلسػػػرائنمي سػػػنواجه معدػػػمس ممانثمػػػس إذا اا ػػػرؽ عمػػػؽ سػػػنياى»فػػػي المقابػػػؿ، نلػػػنر عنمػػػنـ إلػػػ  اف 

في حاؿ اس مر الق اؿ سنؤدي ال واجد اإلسرائنمي في قمب سنياى إل  إقامس بينس  ح نس عسكرنس »ونودح أيه 
اني قػػاؿ »ول ػػذا الحػػؿ، نق ػػرح الكا ػػب انػػارنف، ا وؿ اػػو «. وااػػر عقػػد السػػ نيناتايػػاؾ، منثممػػا حػػدث فػػي أ

ال درنجي لقواعد الجنش اإلسرائنمي إل  اليقػب لػدعـ ال لػكنالت الحالنػس ايػاؾ، والمسػاعدة فػي دعػـ اني لػار 
نػرة سػنياى أو  بيػي ال ك نػؾ الػدفاعي الم حػرؾ فػي أيحػاى لػبه جز »والانار النثايي او «. اإلسرائنمي في سنياى

البقاى في اليقب واإل ارة عم  سنياى ل يفنذ عممنات فقط، أي انا راؽ مف أجؿ  حقنؽ أكبر قدر مف ال دمنر 
 «.لمقوات المصرنس نثـ انيسحاب والعودة إل  اليقب

ف باليظر إل  ال حدنات الكبنرة ال ي  دع ا الحرب أماـ الجنلنف المصري واإلسرائنمي، فإ»ونرى الكا ب أيه 
المواج ػػس »، لكيػػه، بػػر ـ ذلػػؾ، نػػرى أف «نثمػػس أسػػبابًا كنثنػػرة  جعػػؿ كػػال الجػػايبنف ن راجعػػاف عػػف انسػػ فزاز افف

سػػرائنؿ قػػد  يػػدلل االفػػًا لر بػػس الػػدول نف ول ػػذا نلػػدد عنمػػنـ عمػػ  دػػرورة أف  سػػ عد إسػػرائنؿ «. بػػنف مصػػر وا 
 لممواج س المح ممس مل مصر، مف دوف إاماؿ الجب ات ا ارى.

 9/7/1021، بيروت السفير،
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 .. خطة تجسس "الموساد" عمى الرئيس محمد مرسي ."1021عممية اليالل األخضر  58
" عم  رصد كؿ ليى عف الرئنس الجدنػد، م كمسػه وملػربسه، عػدد 1021  ركز "م مس عممنس ال الؿ ا ادر 

ااي  ركنبػػػػس سػػػػاعات وسػػػػموكنات يومػػػػه ونقظ ػػػػه، أنػػػػف نجمػػػػس وأنػػػػف نيػػػػاـ؟، مػػػػف اسػػػػـ أصػػػػدقاؤص المسقربػػػػوف؟، مػػػػ
لاصن ه؟ اؿ او ايفعال  أـ م وازف؟ م   نسدب وماذا ندحكه أو نسسعدص؟، اذا بجايب إعداد ممؼ كامؿ 
عػػف طفول ػػه، يلػػ  ه أقاربػػه، معارفػػه وجنرايػػه، وأي يػػوع مػػف ال وا ػػؼ الجوالػػس سنسػػ ادـ "محمػػد مرسػػي"، واػػؿ 

 ػػ منف الاطػػوط ا ردػػنس ل منفويػػات ودػػعت ا قسػػاـ الفينػػس دااػػؿ القصػػر الجم ػػوري وا ج ػػزة ا مينػػس اطػػس 
قامس الرئنس.  الرئنس؟، واؿ قامت بعممنات  ف نش دقنقس لألماكف الحالنس والمسس قبمنس نج ماعات وا 

لقد قاـ قسـ "العممنات و جيند العسمػالى" بج ػاز "الموسػاد" ب ج نػز عاجػؿ لممػؼ "محمػد مرسػي"، )واػو القسػـ  
جسسس في كافس البمداف حوؿ العالـ، مػف اػالؿ المكا ػب المسي لػرة  حػت الذى ن ول  مسؤولنس القناـ ب عماؿ ال 

سػػ ار وامػػي نحمػػؿ مسػػمنات العالقػػات الدبموماسػػنس  نػػر الرسػػمنس(، ون  لػػمؿ الاطػػس ال جسػػس عمػػ  الػػرئنس 
المصري الجدند فقط بؿ عم  فرنؽ عممه السناسي، إل  جايػب البحػث والعمػؿ عمػ   جينػد لاصػنس مصػرنس 

رنبػػس مػػف الػػرئنس ليقػػؿ المعمومػػات ال ػػ  ن نمكػػف أف  رصػػداا أج ػػزة ال يصػػت أو ال جسػػس ذات نثقػػؿ،  كػػوف ق
 الحدننثس.

 أاداؼ العممنس: 
 مف أاـ أاداؼ عممنس ال الؿ:

كػػػـ مرسػػػ  وحركػػػس حمػػػاس • انطػػػالع فػػػ  وقػػػت مسبكػػػر عمػػػ  أى اطػػػس  قػػػارب أو  عػػػاوف بػػػنف مصػػػر  حػػػت حس
 الفمسطنينس.

س رئػػنس مصػػر عمػػ  إعػػادة العالقػػات المصػػرنس اإلنراينػػس الػػ  درجػػس مػدى جدنػػس الاارجنػػس المصػػرنس فػػ  موافقػػ•
 دبموماسنس عالنس.

 مسراقبس مسارات وحدوث  طورات ف  عالقس مصر ب ركنا.•
 ال  كد مف  فاصنؿ اطس مرس  ف  إحداث  سننرات انكمنس ف  اإلدارات السناسنس وانق صادنس.•
ال  كػػد مػػف حقنقػػس ان فػػاؽ بػػنف رئػػنس الجم ورنػػس عالقػػس القصػػر الجم ػػورى بػػالمجمس العسػػكري المصػػري، و •

والجػػػنش فػػػ   وزنػػػل ا دوار، ااصػػػس حػػػاؿ دػػػرورة ا اػػػاذ قػػػرار قػػػد نػػػؤنثر عمػػػ  أمػػػف وسػػػالمس إسػػػرائنؿ، سػػػواى 
ال حدنر لحرب قادمس، أو ممارسس دسوط دبموماسنس دولنس عم  الدولس العبرنػس، إلر ػاـ إسػرائنؿ عمػ  قبػوؿ 

 لمسالـ.  عدنالت عم  ا فاقنس كامب دافند
وقػػد  ػػـ طػػرح الاطػػس فػػ  اج مػػاع لػػدند السػػرنس دػػـ عػػددًا قمػػناًل مػػف جيػػرانت الجػػنش الصػػ نويي إلػػ  جايػػب 
لاصنات اس ابارا نس ف  ج ازي "الموساد" و"أماف" في ميطقس يائنس اارج  ؿ أبنب، و ػـ فػ  اػذا انج مػاع 

 ال  كند عم  انس فادة مف  جربس العمنؿ "بابؿ، ألرؼ مرواف".
" أكنثػػر مػػف قسػػـ بالموسػػاد والجػػنش، مي ػػا قسػػـ "العمػػؿ 1021عمػػؿ عمػػ  إعػػداد اطػػس "ال ػػالؿ ا ادػػر كمػػا 

السناسػي وال يسػػنؽ الػػدولي" بالموسػػاد، )واػػو نقػػوـ بػػإدارة ا يلػػطس السناسػػنس بال يسػػنؽ مػػل أج ػػزة انسػػ ابارات 
إسػػرائنؿ مػػف أجػػؿ  ر نػػب بالػػدوؿ الصػػدنقس، وأندػػًا مػػل الػػدوؿ ال ػػي ن  ربط ػػا عالقػػات دبموماسػػنس وطنػػدة مػػل 

دد ف  مصر نكويوف عمػ  مقربػس مػف الػرئنس(، واق ػرح اػذا القسػـ أف  يطمػؽ الم مػس  عممنات  جيند عسمالى جس
مف بارنس، كمػا لػارؾ فػي الاطػس أندػًا قسػـ العممنػات الااصػس "الم سػادا" المسكمػؼ بان  نػانت وال صػفنات 

ا لألمػف القػػومي، باإلدػػافس إلػ  أعمػػاؿ ال ارنػػب واإلسػػياد الجسػدنس لملاصػػنات ال ػػي  ع براػا "اسػػرائنؿ"   دنػػدً 
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العسكري وحمالت الحرب اليفسنس، واسيدت ل ذا القسـ م مس عمؿ قوائـ جدندة للاصنات مصرنس، قد نكوف 
 ل ا   نثنرات عم  سناسس الرئنس الجدند لمصر.

والحمػػالت اإلعالمنػػػس كمػػا لػػارؾ بالاطػػس أندػػًا قسػػـ الحػػرب اليفسػػنس المسػػؤوؿ عػػف لػػف الحػػروب اليفسػػنس، 
الموج س والعممنات الاداعنس، وسن ول  اذا القسـ وفقا لماطس اس  داؼ مصر ب ركنز لـ نسبؽ له منثنؿ، و ـ 
ان فاؽ عم  أف ن ـ انس عايس بقسـ ا بحاث دااؿ الموساد، إلعداد  قارنر نومنس وأسبوعنس ولػ رنس، إدػافس 

« د. محمػػد مرسػػ »جاب ه لمػػرئنس المصػػرى المي اػػب إلػػ  رصػػد آاػػر  طػػورات اللػػارع المصػػرى ومػػدى اسػػ 
مك بػػًا بم ػػاـ جدنػػدة، فػػ  ميػػاطؽ جسرافنػػس  25وذلػػؾ عمػػ  مػػدار السػػاعس، ول سػػ نؿ  يفنػػذ الاطػػس  قػػرر  كمنػػؼ 

 سػػػ  دؼ سػػػػفارات وقيصػػػػمنات مصػػػػر فػػػ  الوننػػػػات الم حػػػػدة ا مرنكنػػػػس، كيػػػدا، دوؿ أوروبػػػػا السربنػػػػس، أمرنكػػػػا 
قنػػا، دوؿ المسػػرب العربػػي )المسػػرب والجزائػػر و ػػويس(، لنبنػػا، العػػراؽ، ا ردف الال نينػػس، موسػػكو، الصػػنف، أفرن

وسػػورنا، وال  كنػػد عمػػ  مس ابعػػس أعمػػاؿ البعنثػػس الدبموماسػػنس المصػػرنس فػػ  ط ػػراف، حنػػث  ػػرى اسػػرائنؿ اف عػػودة 
منػػؼ العالقػػات الدبموماسػػنس و نراػػا بػػنف مصػػر وانػػراف سػػنس دد ا مػػف القػػوم  اإلسػػرائنم ، ندػػاؼ الػػ  ذلػػؾ  ك

 امنس جدندة   ول  رصد اى يوع مف ال عاوف اليووى قد نحدسث بنف البمدنف مسس قباًل.
أندًا  ـ  كمنؼ قسـ العموـ وال كيولوجنا ف  ج ػاز "الموسػاد" بسسػرعس  طػونر كافػس اإلمكايػات العممنػس ووسػائؿ 

عمػػ  اللػػباب المصػػري،  ال كيولوجنػػا الحدننثػػس، لػػدعـ العممنػػات ال ػػي سػػنقـو ب ػػا الموسػػاد فػػ  مصػػر، وال ركنػػز
ااصس العاطمنف عػف العمػؿ مػف الم يدسػنف والم اصصػنف فػي عمػـو اإللك روينػات والحاسػب افلػي، والعمػؿ 
عم   جيند اللرائح المسياسػبس مػي ـ لمعمػؿ لػدى "الموسػاد"، ول ػذا السػرض س سػع  "إسػرائنؿ" فػي الف ػرة المقبمػس 

 ت  طاى مؤسسات أوروبنس وعربنس مسل ركس.ال    سنس لركات  كيولوجنا المعمومات ف  مصر،  ح
 موقع المختصر اإلخباري )بتصرف(

 1575،5/7/1021التقرير المعموماتي، ممحق 
 

 الشركاء في دم عرفات لن يكشفوا الحقيقة 59
 صالح اليعامي

حػػوؿ ظػػروؼ ومالبسػػات ا  نػػاؿ الػػرئنس -« الجزنػػرة»أصػػاب ال حقنػػؽ انس قصػػائي الػػذي أعد ػػه وبنث ػػه قيػػاة 
قنػػادة السػمطس الفمسػػطنينس بػالحرج اللػدندا فقػػد دلػؿ ال حقنػػؽ بلػكؿ ن نقبػػؿ  -ي الراحػؿ ناسػػر عرفػاتالفمسػطني

ال  ونؿ عم  أف لجيس ال حقنؽ ال ػي لػكم  ا قنػادة السػمطس بعنػد وفػاة عرفػات، لػـ  كػف جػادة فػي الوصػوؿ إلػ  
لعممنػس ال ػي لػاركت فػي  حقنػؽ الحقنقس، مما دفل قادة السمطس إل  اإلعالف أي ـ بصدد ال عاوف مػل الطػواقـ ا

أبػو » قػؼ امػؼ عممنػس  سػمنـ « إسػرائنؿ»، مل  لدنداـ عمػ  أي ػـ ن نسػاوراـ أديػ  لػؾ فػي أف «الجزنرة»
 ، وأي ـ جادوف في الكلؼ عف الحقنقس.«عمار

ومػػف أجػػؿ إدػػفاى صػػدقنس عمػػ  مػػوقف ـ،  سػػابؽ الم حػػدنثوف باسػػـ السػػمطس الفمسػػطنينس فػػي الػػدعوة إلػػ  القنػػاـ 
دولػػيا ل مرنػػر قػػرار فػػي مجمػػس ا مػػف نقدػػي ب لػػكنؿ لجيػػس  حقنػػؽ دولنػػس فػػي ا  نػػاؿ عرفػػات، عمػػ  ب حػػرؾ 

  رار المجيس ال ي لكمت لم حقنؽ في ظروؼ ا  ناؿ رئنس الوزراى المبيايي ا سبؽ رفنؽ الحرنري.
 ؿ عرفات؟با  نا« إسرائنؿ»لكف السؤاؿ الذي نطرح يفسه ايا بقوة: اؿ حقًا قنادة السمطس معينس بإدايس 

لقػػد أسػػ مت قنػػادة السػػمطس الفمسػػطنينس الحالنػػس، ممنثمػػس بػػرئنس السػػمطس وعػػدد مػػف معاوينػػه فػػي  ػػوفنر ا ردػػنس 
ليػػػػزع اللػػػػرعنس الدولنػػػػس عػػػػف عرفػػػػاتا ممػػػػا م ػػػػد ل صػػػػفن ه جسػػػػدنًا مػػػػف اػػػػالؿ ال عػػػػاوف مػػػػل اإلدارة ا مرنكنػػػػس 

رجنػػس ا مرنكنػػس إلػػ  طرح ػػا فػػي ، ال ػػي بػػادرت وزارة الاا«اارطػػس الطرنػػؽ»فػػي إصػػدار اطػػس « إسػػرائنؿ«و
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، ل حقنػؽ اػدؼ رئػنس واحػد اػو الػ امص مػف عرفػاتا عمػ  اع بػار أيػه كػاف نقػؼ حجػر عنثػرة 1009مارس 
أمػػاـ القدػػاى عمػػ  المقاومػػس الفمسػػطنينس فػػي الدػػفس السربنػػس وقطػػاع  ػػزة، بعػػدما  بػػنف بالػػدلنؿ القػػاطل  ج ػػزة 

ا مينس ال ابعس لمسمطس والماابرات اإلسرائنمنس، لف نكوف  ا مف الص نوينس أيه بدوف  عاوف ونثنؽ بنف ا ج زة
باإلمكاف القداى عم  المقاومس الفمسطنينس، وعم  وجه الاصوص فػي الدػفس السربنػس. و م نػدًا ل حقنػؽ اػذا 
ال ػػدؼا  مػػت إعػػادة بمػػورة اليظػػاـ السناسػػي الفمسػػطنيي لكػػي نسػػ حدث  وؿ مػػرة ميصػػب رئػػنس الػػوزراى، مػػل 

ف سػرًا أف كػػاًل مػف اإلدارة ا مرنكنػػس برئاسػس بػػوش والحكومػس اإلسػػرائنمنس بقنػادة أرئنػػؿ لػػاروف، العمػـ أيػػه لػـ نكػػ
كاي ا قد أعد ا اذا الموقل لرئنس السمطس الحالي محمود عباسا عم  أف اع بار أف وصػوله إلػ  اػذا الموقػل 

سػدنًا الػذي ا اػذ مػف قبػؿ نؤامه لكي نقفز إل  رئاسػس السػمطس، بعػد أف نػ ـ  يفنػذ قػرار الػ امص مػف عرفػات ج
 لاروف، كما كلؼ عف ذلؾ أوري داف مس لارص وأونثؽ أصدقائه قبنؿ مو ه بالسرطاف.

لألسؼ لقد كاف عباس ندرؾ طابل الدور الذي ن وجب عمنه   دن ه كما يػص الماطػط ا مرنكػي اإلسػرائنمي، 
ل عػػاوف ا ميػي مػل ا ج ػػزة ولػـ نحػاوؿ انع ػراض و عػػاوف معػه، ولعػؿ اػػذا مػا نفسػر دفاعػػه المسػ منت عػف ا

ا مينس الص نوينس في  عقب المقاومس، و ػوفنر الظػروؼ ا مينػس لممسػ وطينف الن ػود فػي الدػفس السربنػس، فػي 
 الوقت الذي نقـو فنه اؤنى بانع داى عم  المواطينف الفمسطنيننف وال يكنؿ ب ـ.

عرفػات، مػل يجػاح حركػات انح جػاج  مف المفارقس أف ن صادؼ الكلؼ عف المالبسات الجدنػدة عػف ا  نػاؿ
فػػي راـ اث.  -يائػػب ي ينػػااو-اللػػبابنس الفمسػػطنينس فػػي إحبػػاط ماطػػط عقػػد لقػػاى بػػنف عبػػاس ولػػاؤوؿ موفػػاز 

ونك سب اذا ال زامف أامنس رمزنػس ذات دنلػس كبنػرةا فقػد كػاف موفػاز وزنػرًا لمحػرب الصػ نويي فػي أنثيػاى  يفنػذ 
أكنثر وزراى حكومس لاروف  حمسًا لم امص مف عرفات، وقػد عبػر عػف م مس ا  ناؿ عرفات بالسـ، وقد كاف 

 ذلؾ في أكنثر مف مياسبس.
إف مػػػا نػػػدلؿ عمػػػ  أف قنػػػادة السػػػمطس  سػػػ  نف بػػػدماى الفمسػػػطنيننف، حقنقػػػس أف موفػػػاز اػػػو الػػػذي أطمػػػؽ عبار ػػػه 

ك ائب في جنلػه فػي الل نرة عيدما كاف رئنسًا  ركاف الجنش اإلسرائنمي، عيدما قاؿ مااطبه قادة ا لونس وال
، فػػي  عمنمػػات صػػرنحس لمق ػػؿ «أرنػػد كػػؿ نػػـو سػػبعنف جنثػػس فمسػػطنينس  ػػوارى النثػػرى»ذروة اي فادػػس ا قصػػ : 

 لمجرد الق ؿ.
فػي ج ػد « إسرائنؿ«نحظوا مف افف وصاعدًا وس ك لفوف أيه سنكوف اياؾ  بادؿ أدوار بنف قنادة السمطس و

 مكنثؼا لعدـ إنداح حقنقس ظروؼ  صفنس عرفات.
فقنػػادة السػػمطس أعميػػت أي ػػا  وافػػؽ عمػػ  أاػػذ عنيػػات مػػف جنثػػس عرفػػات وفحػػص ال ربػػس المحنطػػس ب ػػا، لكػػف اػػذا 
ن طمب حدور العممػاى السونسػرننف الػذنف نف ػرض أف نقومػوا ب اػذ العنيػاتا لكػي نقػدموا الػدلنؿ القػاطل عمػ  

، والوننػات «إسػرائنؿ»دوؿ اي:  أف عرفات قد ا  نؿ بمادة البولوينوـ  نر الملبل، ال ي ن  ي ج ا إن نثالث
بميػل داػوؿ طػواقـ العممػاى السونسػرننف، ولػف نعػدموا « إسرائنؿ»الم حدة، وروسنا. إذف ماذا سنحدث؟ س قوـ 
 القدرة عم   برنر ذلؾ ب ذص الحجس أو  مؾ.

ذص القنػادة بجرنمػس ا  نػاؿ عرفػاتا  ف اػ« إسػرائنؿ»س بذؿ قنادة السمطس الفمسطنينس ج ودًا كبنػرة لميػل إدايػس 
بلػػػكؿ ي ػػػائي با  نػػػاؿ عرفػػػات، فػػػإف قػػػدر  ا عمػػػ  مواصػػػمس « إسػػػرائنؿ» عػػػي  مامػػػًا أيػػػه فػػػي حػػػاؿ  ػػػـ  جػػػرنـ 

المفاودػات وال عػاوف ا ميػي مػل انحػػ الؿ سػ ؤوؿ إلػ  الصػفر، ون سػػنما أف قنػادة السػمطس با ػت  ػػدرؾ افف 
لم نف المعنب. مف ايا، ن وجػب ال عامػؿ أف اياؾ رفدًا لعبنًا عارما ل واصؿ المفاودات وال عاوف ا ميي ا

بحػػذر لػػدند مػػل   كنػػد قنػػادة السػػمطس اسػػ عداداا لم عػػاوف مػػل الج ػػات الطبنػػس العالمنػػس فػػي الكلػػؼ عػػف انػػوط 
 جرنمس ا  ناؿ عرفات.
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 9/7/1021، السبيل، عم ان
 

 القدامى..!! األسرىعن  واإلفراجلقاء الرئيس مع نتنياىو  60
 د. سفناف أبو زاندة

  ياقمػػه بعػػض الصػػحؼ انسػػرائنمنس اف ان صػػانت م واصػػمس بػػنف صػػائب عرنقػػات واسػػحؽ مولاػػو وفقػػا لمػػا 
المبعوث الااص لرئنس وزراى إسرائنؿ بينامنف ي ينااو لمحاولس  ر نب لقاى بنف ي ينااو والرئنس عباس، واف 

مػا  بقػ  مػف  ي ينااو قد وافؽ عمػ  اطػالؽ سػراح امسػس وعلػرنف اسػنرا مػف انسػرى القػدام  وسػنطمؽ سػراح
 اسرى ما قبؿ اوسمو ح   ي انس اذا العاـ.

اذا كاف انمر كذلؾ، ولو كيػت مكػاف الػرئنس عبػاس لمػا  ػرددت لحظػس فػي اجػراى اػذا المقػاى ولقػاىات ااػرى 
 اذا كاف النثمف او اطالؽ سراح انسرى الذنف امدوا اكنثر مف علرنف عاما في السجوف انسرائنمنس.

مطمقػس اف عممنػس السػالـ ال ػي بػدأت فػي اوسػمو قبػؿ حػوالي عقػدنف مػف الزمػاف لػـ  اقوؿ ذلؾ وايػا عمػ  قياعػس
 سبقي اسرائنؿ مي ا سوى الف ات، واف المفاودات المبالرة مل اسرائنؿ، ااصس في ظؿ ع د ي ينااو وسنطرة 

نجػس النمنف لو اس مرت لقرف آار مف الزماف فمف نحصؿ الفمسطنينوف عم  حقػوق ـ ولػف  كػوف ل ػـ دولػس كي 
 ل ذص المفاودات.

، اػػو ن نػػؤمف ح ػػ  بدولػػس فمسػػطنينس فػػي حػػدود الجػػدار..   07ي ينػػااو ن نػػؤمف بدولػػس فمسػػطنينس فػػي حػػدود 
والممارسات انسػ نطاينس عمػ  ا رض  لػنر الػ  اف النمػنف انسػرائنمي نسػنر با جػاص الػ امص ممػا  بقػ  مػف 

 مارجات اوسمو.
ى لمػػرأي العػػاـ اإلسػػرائنمي ولممج مػػل الػدولي اف عممنػػس السػػالـ مػػا زالػػت ي ينػااو نرنػػد اػػذص المقػػاىات فقػػط لالنحػا

  يبض و اف المحاونت لم وصؿ ال  ا فاؽ ما زالت م واصمس ون داعي ال  اي  داؿ او دسط دولي.
الرأي العاـ الفمسطنيي والمزاج اللعبي اػو دػد اػذص المقػاىات ال ػي أصػبحت بػال معيػ  لػنس فقػط بػال فائػدة، 

فػػي راـ اث وأمػػاـ المقاطعػػس عكػػس بلػػكؿ كبنػػر اػػذا المػػزاج، واي لقػػاى مػػل اإلسػػرائنمننف بسػػض  ومػػف  ظػػاار
اليظر عف طبنع ه ومس واص او مكاف ايعقادص او أمر  نر محبوب و نر لعبي اف لـ نكف مس يكر و ميبوذ، 

 ااصس اذا كاف بدوف ي ائج فورنس.
اطالؽ سػراح مع قمػنف امدػوا زاػرة لػباب ـ فػي السػجوف  لكف، اذا كاف نثمف اذا المقاى الذي نرندص ي ينااو او

 انسرائنمنس، لنس فقط مف الحكمس، بؿ مف الواجب اف ن ـ ح   واف كاف ن ياقض مل المزاج اللعبي.
القائػػػد نسػػػ مل الػػػ  رأي اللػػػعب، نراعػػػي ذلػػػؾ، ولكيػػػه فػػػي الي انػػػس ن اػػػذ القػػػرار الػػػذي نع قػػػد ايػػػه فػػػي مصػػػمحس 

ال ػػارنخ عمػػ  قػػرارات ا اػػذاا القػػػادة ر ػػـ عػػدـ ردػػ  او معاردػػس لػػػعوب ا اللػػعب. ايػػاؾ لػػوااد كنثنػػرة فػػػي 
 وا دح فنما بعد اي ا كايت عم  صواب.

بػػػػف  ورنػػػػوف لمػػػػف ن نعػػػػرؼ، عيػػػػدما طرحػػػػت انمػػػػـ الم حػػػػدة قػػػػرار ال قسػػػػنـ السالبنػػػػس العظمػػػػ  مػػػػف القنػػػػادات 
 ودنس. قالوا له اف اللػعب الص نوينس عاردت ذلؾ، والسبب الرئنسي اف القدس كايت اارج يطاؽ الدولس الن

لف نقبؿ ذلؾ واف اللعب نعارض ذلؾ واف اللعب ن نرند ذلؾ، قاؿ ل ـ بػف  ورنػوف جممػس لػ نرة ن عمموي ػا 
انف فػػػي كمنػػػات الحكػػػـ والسناسػػػس "ايػػػا ن اعػػػرؼ مػػػاذا نرنػػػد اللػػػعب ولكيػػػي اعػػػرؼ مػػػا الػػػذي ناػػػدـ مصػػػمحس 

كػس الصػ نوينس واجبػراـ عمػ  قبػوؿ القػرار الػذي اللعب". دسط بف  ورنوف عمػ  المعاردػنف مػف قنػادة الحر 
 رفده العرب لن دح فنما بعد ايه كاف عم  صواب وقرارص كاف في مصمحس اللعب الن ودي.
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اذا كاف نثمف المقاى او اطالؽ سراح كرنـ نويس ابف بمدة عارة في المنثمث الذي امد  فػي سػجوف انحػ الؿ 
اػػو وابػػف عمػػه مػػاار مػػف اجػػؿ اطػػالؽ  2980نمنا فػػي عػػاـ اكنثػػر مػػف نثالنثػػنف عامػػا نيػػه اا طػػؼ جيػػدنا اسػػرائ

 سراح اسرى فمسطنيننف، اف مف واجبيا اناالقي اف يبذؿ كؿ ج د ممكف مف اجؿ اطالؽ سراحه.
معظـ انسرى القدام  الذنف ربما سنكويوف نثمف اذا المقاى عمراـ انع قالي اكبر مف العمر الزميي  للبابيا 

ميارة واماـ المقاطعس والػذي ايحيػي اح رامػا و قػدنرا ل ػـ إلسػماع ـ اػذا الصػوت الفمسطنيي الذي  ظاار في ال
 الوطيي بعندا عف بعض لعارات ال اونف واإلساىة المرفودس وال ي سمعت ايا واياؾ.

المقاىات مل اإلسرائنمننف بػال اػدؼ وبػال ي نجػس مرفودػس ونجػب اف نػ ـ اي قاداػا وبلػكؿ عميػي. لقػاى الػرئنس 
او اذا كػػاف نثميػه انفػػراج عػف المع قمػػنف القػدام  اػػو مػف وج ػػس يظػري واجػػب وطيػي ال  ػػرب عبػاس مػػل ي ينػا

ميه او اقؿ ما نكػوف سػموؾ  نػر مسػؤوؿ. امػا اذا كػاف فقػط اسػ جابس لمدػفط الػدولي، بػال نثمػف وبػال ي نجػس، 
 ادفه الساؿ الفراغ السناسي ف و مرفوض ونجب اف ن ن ـ.

 8/7/1021، ن(شبكة االنترنت لالعالم العربي )امي
 

 .. زعامة الغمز1021 "سرائيل"إالزعامة في  62
 بف كسبنت
افف فقط، بعد اف أكمؿ جولػس المياكفػات، و مقػ  كػؿ الجمػدات، بعػد اف أكػؿ كػؿ اناايػات، و ذبػذب بػنف كػؿ 
المواقؼ وأااف يفسه بكؿ انلكاؿ، افف فقط نصؿ رئنس الوزراى بينامنف ي ينااو، الرجؿ الذي سم ه المجمس 

نمنركنػػس انع بارنػػس "ممػػؾ اسػػرائنؿ"، الػػ  ذروة الفػػزع المر قػػب، الػػدائـ، الػػذي نصػػؿ النػػه فػػي ي انػػس كػػؿ جولػػس ا
ك ػػذص. ف ػػا اػػي اػػذا الصػػباح، جمسػػس ك مػػس عاجمػػس، م صػػببس العػػرؽ، فزعػػس لك مػػس المنكػػود، واػػا اػػو فجػػ ة نيلػػ  

نبػدأ باحصػاى ا نػدي كػي نػرى  فرنؽ عاجؿ وم سرع بقدر ن نقؿ ندـ بو ي، بنمد وعمندرور، واا اػو بنبػي
 كنؼ نمكيه مل ذلؾ اف نجنز  قرنر بالسير دوف انفات، دوف لاس، وبا ساس دوف اواى.

في كؿ اذص انل ر ال ي ايقدت ميذ دامػت السػاحس الػ  "سػيس طػاؿ"، لػـ نفكػر اػذا الػزعنـ بػ ف نمسػؾ زمػاـ 
ح لمدولػػس. ف ػػو بسػػنط لمسانػػس، صػػحنح الزعامػػس. اف نفعػػؿ فعػػال. اف ن اػػذ قػػرارا. اف نفعػػؿ مػػا اػػو جنػػد وصػػحن

لمسانس، مطموب لمسانس.  ماما ن نيبسي اف نكوف المرى عبقرنا كي نلػاص ذلػؾ. ولكػف اػذا ببسػاطس ن نوجػد 
فػػػي قائمػػػس ال لػػػسنؿ لي ينػػػااو. وزراؤص،  قرنبػػػا دوف اسػػػ نثياى، درجػػػوا عمػػػ  القػػػوؿ ايػػػه ن اػػػذ دومػػػا ذات المسػػػار: 

البػػػائعنف، نصػػػر عمػػػ  المسػػػاومس، نػػػدفل السػػػعر ا عمػػػ ، نطػػػرد مػػػف ن يػػػازع مػػػل كػػػؿ الملػػػ رنف، ن ػػػورط مػػػل 
السػػوبرماركت لنك لػػؼ فػػي الي انػػس ب يػػه الػػ رى بدػػاعس فاسػػد. اػػذا بالدػػبط مػػا نحصػػؿ افف اندػػا. نيبسػػي 

 الصالة بكؿ القوة ب ف ناطط لم جـو عم  انراف بلكؿ آار.
مػس. لػـ نكػف ايػاؾ السدػب الػذي  مػر في منداف الم حؼ في  ؿ ابنػب اج معػت أمػس )انوؿ( اسػرائنؿ القدن

اللوارع في الصنؼ السابؽ. لـ  كػف اللػعمس. كػاف  عػب، كػاف احبػاط، فقػداف نثقػس. رئػنس الماػابرات السػابؽ، 
نوفػػاؿ دنسػػكف، فػػي لحظػػس صػػرنحس روى ب يػػه احنايػػا نفقػػد ا مػػؿ، نكػػؼ عػػف اننمػػاف ب يػػه نمكػػف  سننػػر اػػذا 

، اػػو نعػػرؼ بالدػػبط عمػػا ن حػػدث. كمم ػػه أمػػس كايػػت المكػػاف. دنسػػكف  حػػدث عػػف زعامػػس عفيػػس، وصػػدقويي
مقيعػس، حقنقنػػس، لػجاعس.  ػػردد قبػػؿ اف نقػرر الحػػدنث، ولكػػف عيػدما ال قػػ  بػوعز يػػوؿ وعنػػداف منمػر ف ػػـ ب يػػه 
نجب القفز ال  الماى، وقفز. لقد منثؿ دنسكف الفارؽ المركزي بنيػه وبػنف رفنقػه، رئػنس انركػاف السػابؽ  ػابي 

مبث ال  اف رفض الملاركس. الكيازي او م اػوؼ، م ػردد، قمػؽ عمػ  صػور ه، عمػ  الكيازي، الذي  ردد و 
مكاي ػػه. فػػي صػػالحه نقػػاؿ ايػػه ف ػػـ اطػػ ص ويجػػح،  مامػػا فػػي المحظػػس انانػػرة، فػػي الصػػعود أمػػس )انوؿ( اػػو 
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اندػػػا الػػػ  الميصػػػس  داى ال حنػػػس لمحػػػدث، الػػػذي كػػػاف جػػػدنرا بال حنػػػس. كػػػاف اػػػذا الػػػكيازي اػػػو اوؿ مػػػف فكػػػر 
فػي اسػرائنؿ الػ   28س ال ي بموجب ا ن  عود ادمس الزامنس، بػؿ الػزاـ ادمػس. اف نصػؿ كػؿ لػاب ابػف بالصنس

مركػػز  جينػػد اف رادػػي نا ػػار الجػػنش انسػػرائنمي مػػي ـ مػػف اػػو مالئػػـ وكػػؿ مػػف ن بقػػ  ناػػدـ بطػػرؽ ااػػرى. 
يػػا، فػػاف نح مػػؿ اف يحظػػ  فػػي زمػػف مػػا ب جسػػد اػػذص الصػػنسس. اذا كػػاف اػػذا بالفعػػؿ سنحصػػؿ بسػػرعس فػػي انام

 لمظاارة أمس دور مركزي في ذلؾ.
ولمف يسي: انزمس الحالنس بدأت ب صرنح ي ينااو ب يه سنعمؿ عمػ   مدنػد قػايوف طػاؿ بامػس سػيوات. يعػـ، 
أقسػـ لكػػـ. قبػؿ بدػػعس الػ ر، فػػي بدانػس جمسػػس الحكومػػس، اػذا مػػا قالػه. اسػػ سرق ه بدػعس انػػاـ كػي نف ػػـ حجػػـ 

ت،  وقػؼ عيػد كػؿ المواقػؼ، أنػد كػؿ الاطػط، كػؿ واحػدة بػدوراا، الػ  اف الاط ، وعيداا بدأ بال ذبذب بػايفال
وقؼ في اذا ال ذبػذب انانػر أمػاـ بػوعز يػوؿ، يظػر لػه فػي بنػاض العنيػنف )فػي جمسػس ك مػس المنكػود( وأعمػف 
ب يه او ولنس آار، بنبي ي ينااو، سنجيد انصػولننف ونػ  ي بقػايوف جدنػد وعػادؿ بػدن مػف قػايوف طػاؿ. فػي 

قػػػت، كالمع ػػػاد،  مػػػز بنبػػػي لالصػػػولننف اندػػػا، وعيػػػداا دػػػـ كادنمػػػا الػػػ  الحكومػػػس، وعيػػػداا لػػػكؿ يفػػػس الو 
بدػػجنج عػػاؿ لجيػػس بالسػػير، والسػػؤاؿ الػػذي نطػػرح يفسػػه اػػو مػػا الػػذي مػػر عمػػ  رأسػػه حػػنف حم ػػا فػػوؽ رأس 
موفػػاز، و مػػز مػػرة ااػػرى لالصػػولننف. اػػذا لػػـ نحصػػؿ قبػػؿ نثالنثػػس الػػ ر. اػػذا حصػػؿ انسػػبوع المادػػي. مػػف 

 س في أذف اذا الرجؿ، مف نجعمه نفقد عقمه، مف نوج ه.ن م
اػػي زعامػػس السمػػز. بػػدن مػػف السػػنر مبالػػرة الػػ  المكػػاف  1021الحقنقػػس نجػػب اف  قػػاؿ: الزعامػػس فػػي اسػػرائنؿ 

السمنـ، ن ذبذبوف كؿ الوقت مف ايا ال  اياؾ، نسمزوف في ان جاص المعاكس، ن لولوف حسب ا جاص الػرنح، 
ف اللػػرقنوف أو انلػػكياز، أو مػػف ن ػػدد أكنثػػر. الػػ  منػػداف الم حػػؼ جػػاى أمػػس )انوؿ( انئػػ الؼ وانصػػولنو 

علػػرات آنؼ ممػػوا اػػذا السمػػز. ممػػوا  مونمػػه وصػػناي ه. عيػػداا ي ينػػااو، ردا عمػػ  ذلػػؾ، نعقػػد الك مػػس ونلػػكؿ 
 لجيس. يجمس افف كميا ويي ظر انبداع ال الي مف ي اف انلؿ. الحقنقس؟ اذا بالدبط ما يس حقه.

 8/7/1021، معاريف
 9/7/1021، الحياة الجديدة، رام اهلل
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 24/7/1021الراية، الدوحة، 


