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 غزة.. والقسام تتوعد بالثأر من القسام في غارات إسرائيلية على قطاع سبعة شهداء بينهم تسعة .0

مقاومن  من  كاائنا القسنال الحيناح العسنكري  ، أ  سبعة7/7/9208 ،فلسطين أون الينذكر موقع 
فحر النول االنثين ، في قصف إسرائنلي، على مدنية رفح حيوا قطاع غزة،  اساشهدوا لحركة حماس،

 حراء الغارات اإلسرائنلنة على القطاع خالل هذه اللنلة. 9لنرافع بذلك عدد الشهداء إلى 
منن  محاهندي القسننال حنراء قصننف العنندو  6اإللكاروينني" ساساشنهاد  وقالنت كاائننا القسنال علننى موقعهنا

 الحد أماك  عمل المقاومة برفح حيوا القطاعس.
عاًمنا،، وعبند النرحم  الزاملني  14م  حهاه، أكدت مصادر محلنة أ  الشهداء هل" إبنراهنل البلعناوي  

د أبومور، والشنهند شنرف عاًما،، وشقنقه الاوأل خال 11أبو مور   يعبد الهادعاًما،، ومصطفى  11 
 عاًما،. 14عاًما،، وحمعة أبوشلوف   11غيال  

كما اساشهاد المقاول في كاائا القسال إبراهنل عابدن  أبو الدنا حراء قصف إسرائنلي اساهدف موقع 
 سبنسا س الاابع للكاائا في شمال غرا رفح حيوا القطاع.
مننواطين  بنننيهل  7ع غننزة، حننني أصنننا وواصننل الطنننرا  اإلسننرائنلي قصننف مينناطن مافرقننة منن  قطننا

 سبعة أطفال في غارة إسرائنلنة، فحر النول، على أرض فارغة في حي الزناو  حيوا مدنية غزة.
وفي وقت سابن م  فحر الننول، اسناهدفت الطنائرات أرً نا خالننة أخنرل فني بلندة بننت حنايو  شنمالي 

 قطاع غزة.
  القسنال شنرقي مدنينة رفنح حينوبي القطناع، كمنا كما أغنارت علنى موقنع اندرنا نابنع لكاائنا عنز الندن

 قصفت أر ا خالنة شرقي مدنية خاينويس حيوبي قطاع غزة، بحسا الشهود.
وأغارت الطنائرات علنى أرض خالننة فني حني الشننن ر نوا  شنمالي مدنينة غنزة، كمنا اسناهدفت موقنع 

 ادرنا عسكري نابع لكاائا القسال في بلدة بنت الهنا شمالي القطاع.
 المقااالت اإلسرائنلنة أر ا خالنة شرقي بلدة القرارة شرقي مدنية خاينويس حيوبي القطاع. وقصفت

عامنًاس، حنراء  13عامنًاس، ومنروا  حسن  سنلنل س 30وسبن ذلك، اساشهاد المقاوما  مناز  فنرا الحربنا س
قصنننف طنننائرات االحننناالل لهمنننا بنننالقرا مننن  محطنننة أبنننو عاصننني فننني مننندخل البنننرن  الحينننوبي، وسنننط 

 ع.القطا
 وأو حت مصادر محلنة أ  الشهندن  نابعا  لكاائا عبد القادر الحسنيي الاابعة لحركة سفاحس.

في سنان ماصل، يحت محموعان  م  عياصر المقاومة م  قصف إسرائنلي اساهدفهل في بلدة بنت 
 شمال قطاع غزة.حايو  وميطقة السوداينة 
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عن  أللوننننة الياصنننر صنننالح الننندن  مننن  ففننني بلننندة بننننت حنننايو  يحنننت محموعنننة مننن  المقننناومن  الاننناب
اساهداف إسرائنلي بطائرة اساطالع، وقالت األلونة في بنا  صحفي إ  المحموعة امكيت م  إطالن 

 على مساوطية كرمننه، قبل أ  اساهدفهل طائرة اساطالع بصاروخ. 207صاروخن  
يطقة السوداينة، فنما كما يحت محموعة م  المقاومن  م  قصف طائرة اساطالع إسرائنلنة لهل في م

 .إصاباتاساهدفت طائرات االساطالع أر ًا خالنة قرا مسحد الدوحة في بنت الهنا دو  وقوع 
كاائنننا القسنننال، أكننندت أ  دمننناء  ، أ غنننزة، مننن  7/7/9208، المركـــز الفلســـطيني ل عـــالم وأ ننناف

ميننًا باهًننًا، وأ  الشننهداء فنني ال ننفة وغننزة، لنن  ا نننع هنندرًا، ماوعنندًا بننس  العنندو الصننهنويي سننندفع نث
 حرائمه ل  امر دو  حساا.

سإذ يزف النول هذه الكوكبة العًنمة م  شنهدائيا  ،"7-7كاائا، في بنا  يعي النول االنثين   الوقالت 
ل، فإيينا يككنند بننس  2941القسنامنن ، وشننهداء شنعبيا فنني غننزة وال نفة والقنندس وفلسنطن  المحالننة عننال 

أ  هذه الحرائل الاي اراكبها العدو ل  امر دو  حساا، وسندفع هذه الدماء الطاهرة ل  ا نع هدرًا، و 
 العدو الصهنويي نثميها باهًًا، بإذ  هللا اعالىس.

وأ ننافت أيننه ساسننامرارًا للنثننورة الفلسننطنينة الباسننلة فنني وحننه المحاننل البغنننض، والانني ااعنناين فنهننا دمنناء 
د م  أنال ملحمة شعبيا المحاهد، اراسنل أبياء القدس ونافا وطولكرل وقلقنلنة والخلنل وغزة في نول واح

خارطة الوط  السلنا بمداد الدماء الزكنة الطاهرة الاي سالت على أندي المغاصنبن  الصنهانية حرقنًا 
 في القدس، ودهسًا في حنفا، ورمنًا بالرصاص في الخلنل، وقصفًا في البرن  ورفحس.

ل حركننة حمنناس، فننوزي برهننول، الينناطن باسنن، عنن  وكنناالت، أ  7/7/9208، 84عــرب ويشننر موقننع 
س فحننر النننول إ  سحمنناس احمننل حكومننة االحنناالل اإلسننرائنلي 41فنني بنننا  وصننل موقننع سعننرا صننرح 

مسنكولنة افحنننر األو نناع مننع الشننعا الفلسنطنيي باسننامرار حماقااهننا وحرائمهننا واياهاكااهننا الماواصننلة 
فلسنطنيي فني ال نفة وغنزة والقندس وسناساها العيصرنة والخطنرة، كما ويبارك نثنورة وايافا نة شنعبيا ال

 وداخل فلسطن  نثورة الكرامةس.
واننابع" سكمننا وينندعو كننل أبينناء شننعبيا فنني كننل المنند  والقننرل والبلنندات فنني كننل فلسننطن  إلننى البنننة يننداء 
الوط  وااليخراط في هذه النثورة وااللاحان في صفوفها دفاعًا ع  شعبيا وكرامايا ومقدساايا واالشاباك 

 المحاورس. وفي كل وةوبكل قمع العدو 
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  الشعب الفلسطيني المرتكبة بحقّ  "الجرائم اإلرهابية"دولية في  تحقيقعباس يطالب بلجنة  .2

وحه الرئنس محمود عباس أمس رسالة الى األمن  العال لألمل الماحدة با  " محمد نويس -رال هللا  
المراكبة بحن أبياء « ئل اإلرهابنةالحرا»كي مو  طالبه فنها باشكنل لحية احقنن دولنة للاحقنن في 

الشعا الفلسطنيي، خصوصًا حرنمة حرن الفاى محمد أبو خ نر حنًا، كما لمح الى ايه قد نلحس 
 الى محكمة الحيانات الدولنة لمالحقة مراكبي الحرائل  د الفلسطنينن .

ل األمل الماحدة في وقال عباس للصحافنن  في مقر الرئاسة في رال هللا بعد ا  سلل الرسالة الى ممنث
يقول لم  نخشى المحاكل، علنه أ  نكف ع  اراكاا الحرائل، فما دمت ال »القدس روبرت سنري" 

ارند أ  اذها الى المحكمة كي احاكل، فاألساس هو عدل اراكاا حرائل م  شسيها أ  اسخذك إلى 
 «.أيواع المحاكل كافة

فلسطنيي في األرا ي الفلسطنينة المحالة، مشنرًا وطالا األمل الماحدة باوفنر حمانة دولنة للشعا ال
في المئة خالل اليصف األول م  العال الحالي.  42إلى ارافاع إرهاا الحماعات االسانطاينة بيسبة 

« حبانة النثم »واكد ا  الحكومة اإلسرائنلنة ارفض مالحقة هذه المحموعات، خصوصًا محموعة 
 كحماعة إرهابنة.

فلسطنينًا، بنيهل  26نطالا باشكنل لحية للاحقنن فنها اشمل ان ًا قال  وا اف ا  الحرائل الاي
أطفال ويساء خالل األسبوعن  الما نن ، إ افة إلى محاوالت الخطف الماواصلة واالعاداء على 

يما أن ًا ال »األطفال كما حدي مع اب  عل الشهند أبو خ نر. واو ح"  لنس فقط قال محمد، وا 
، وكليا يشاهد في وسائل اإلعالل الاشونه الذي حصل  د الفاى م  هذه االعاداء على اب  عمه

الحماعات االسانطاينة المحرمة الاي نحا أ  اصبح خارا إطار القايو  واعابارها ايًنمات غنر 
هذه الحماعة المحرمة نحا أ  اعامل كحماعة إرهابنة وأ  اوصل »واابع" «. قايوينة وغنر شرعنة

اإلسرائنلنة ارند السالل فعاًل، وكذلك طالبيا المحامع الدولي باعابارها حماعة  بذلك إ  كايت الحكومة
وقال إ  القنادة الفلسطنينة في حال ايعقاد دائل، وايها اح ر لمحموعة م  الخطوات الاي «. إرهابنة

ا كفنلة بردع العدوا  ولحل حرائل المساوطين ، واالعاداءات الماواصلة على أبياء شعبي»قال ايها 
 وا اف ا  القنادة سااخذ هذه االحراءات في الوقت القرنا حدًا.«. المحاصر في قطاع غزة

 7/7/9208الحياة، لندن، 
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 "إسرائيل"تقديم مشروع قرار إلدانة  في تتردد في األمم المتحدة العربيةالمجموعة "الغد":  .3

لس األم  الدولي، حاى قال مسكول فلسطنيي إ  عدل الاوحه إلى مح" يادنة سعد الدن  -عما  
اآل ، ياحل ع  ساردد المحموعة العربنة في األمل الماحدة بشس  اقدنل مشروع قرار إلداية العدوا  

 اإلسرائنلي في األرا ي المحالة إلى محلس األم س.
وأ اف المسكول، الذي طلا عدل يشر اسمه في حدني لنسالغدس م  فلسطن  المحالة، إ  سالمحموعة 

ل لعدل الاقدل بمشروع القرار إلى محلس األم ، واالكافاء بإصدار بنا  إلداية وشحا العربنة أمن  
 عدوا  االحاالل، إال أ  هذا البنا  ال احاوزه أن ًاس.

 7/7/9208الغد، عمان، 
 
بعـدم المجازفـة فـي  علـى المتظـاهرينعباس يرسـل شخصـيات ألهـالي القـدس للضـغط  "رأي اليوم": .4

 ثالثة انتفاضة
أوفد الرئنس الفلسطنيي محمود عباس شخصنات مهمة إلى أهالي مدنية القدس للقاء معًل " رال أهلل

م   ”الاحذنر“حالة الفو ى والغ ا الحماهنرنة في إطار  احاواءعلى أمل  قادة ومشانن عائالاها
محمد النثالنثة الاي ااشكل ميطلقة م  مدنية القدس بعد عملنة القال اإلحرامنة للطفل  االيافا ةبوادر 

 أبو خ نر.
احركات مبعونثي عباس حاى فحر األحد في لقاءات معمقة ومغلقة مع قنادات محلنة في  واسامرت

 الو ع المافحر فنها. الحاواءمدنية القدس 
اهالي القدس إلى بقنة  ايافا ةوبرزت على مساول القنادة الفلسطنينة مخاوف م  اوسع فعالنات 

 مد  ال فة الغربنة.
ول مباشرة بس  المبعونثن  هما القنادنا  في حركة فاح عنثما  أبو غربنة واللواء سلطا  وعلمت رأي الن

 أبو العنين .
بالغهل بس  الرئنس عباس  ”اهدئة“العنين  وأبو غربنة ساكو  أبو وعلل با  مهمة   أهالي القدس وا 

 سطنيي.غ بة الشارع الفل اماصاصفي طرنقة للاقدل إلى محكمة الحيانات الدولنة على أمل 
نثالنثة وال غط على أوالدهل لاحيا  ايافا ةاألهالي بعدل المحازفة في  فعال بمطالبةوقال المبعونثا  

 الفلسطنينة.ما اسمنه اوساط عباس بالفو ى الاخرنبنة الاي الحن  ررا بالمصالح الوطينة 
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مدنية القدس مكنثفة مع وحهاء وقنادات في  احاماعاتغربنة نعقدا   ونبدو أ  أبو العنين  وأبو 
باكلنف م  الرئنس عباس بعدما أمرهما بالبقاء في القدس وفي مقر اإلقامة الرسمي بالقرا م  

 الشعبنة. االحاحاحاتنعابر بكرة ملاهبة في حايا  شعفاط الذي
 7/7/9208رأي اليوم، لندن، 

 
 الحمد هللا: سنحمل قضية "أبو خضير" للمحافل الدولية لمحاسبة القتلة .5

قال رئنس الوزراء د. رامي الحمد هللا، إ  الحكومة ساحمل ق نة الشهند الطفل  الة"القدس المح
محمد أبو خ نر إلى كافة المحافل الدولنة لاحي العالل لنس فقط على إلزال إسرائنل بوقف 
 اياهاكااها بحن أبياء شعبيا الفلسطنيي، بل لاقدنل القالة الذن  اغاالوا وحرقوا حسد وأحالل الشهند أبو

 للعدالة، لمحاسباهل على حرنماهل البشعة. خ نر الطاهر
العزاء ألهل وذوي الشهند المقدسي محمد أبو خ نر، باسمه  هللا لواحاحاء ذلك خالل أداء الحمد 

 .وينابة ع  الرئنس محمود عباس
ر لمعاياة واابع" سال بد لالحاالل الًالل أ  نياهي وال بد لالسانطا  أ  ناوقف، وال بد للعالل أ  نياص

الشعا الفلسطنيي وعذابااه، ول  نهدأ ليا بال إال بمحاسبة المحرنن  قالة الشهند أبو خ نر على 
 عملهل اإلحراميس.

 1/7/9208، وكالة الرأي الفلسطينية ل عالم

 

 تحفظ أمن عين الحلوة والجوار "الخّطة الخامسة": "السفير"دّبور لـ .6
 250القوة األمينة الفلسطنينة في مخنل عن  الحلوة وا ل  اياشر نول غد النثالنثاء" مارلن  خلنفة

 عيصرا نيامو  الى حمنع الفصائل والقول الوطينة واإلسالمنة الفلسطنينة.
ايدرا الخط ة  م  السناسة «" »السفنر»ونقول سفنر دولة فلسطن  في بنروت أشرف دب ور لن

م  واالساقرار في المخنمات الفلسطنينة الفلسطنينة المياهحة في لبيا  والملازمة بالحفاً على األ
 «.وعلى العالقات األخونة مع اللبياينن ، وسناحم ل الحمنع مسكولنااهل احاه حفً األم  في المخنل

إعادة ايًنل القوة األمينة داخل المخنل احًى بماابعة شخصنة م  الرئنس »وأشار الى أ   
 «.االفلسطنيي محمود عباس لحًة بلحًة وبسدن افاصنله



 
 
 

 

 
           02ص                                     3970 العدد:     7/7/9208 ثنيناإل  التاريخ:

 

مشاوراايا واعاوييا »وعما إذا كا  هياك اعاو  مع القنادات السناسن ة في مدنية صندا، نقول دب ور 
مسامر ودائل مع القنادات والفاعلنات في مدنية صندا، وحمنعهل داعمو  ومشحعو  للحفاً على 

 «.أم  المخنل والحوار
ف العال على الساحة اللبياين ة عز ال والمشر « فاح»ولفت دبور الى أ  ع و اللحية المركزنة لحركة 

وهو نعطي »األحمد، الذي زار لبيا  في األسبوع الفائت، اابع الارانبات اللوحسانة للقوة األمينة 
الاوحنهات المباشرة في هذا المو وع، وناابع عملنة اياشار القو ة في المخنل وصوال الى يشرها في 

 «.بقنة المخنمات
إييا كفلسطنينن  ملازمو  بمصالح شعبيا وبالحفاً على أميه «" »السفنر»ونقول السفنر دب ور لن

وباسمن  الحناة الكرنمة له، ويلازل كذلك بسنادة لبيا  على أر ه وبالحفاً على االم  واالساقرار 
واألداء الحس  والممنز ك نوف موقان  في لبيا  الشقنن الى حن  العودة، وباوطند العالقات 

 «.  وشعبه. ويعابر أ   أم  لبيا  م  أمييا وقواه وازدهاره سيدا لق نايا ولشعبياواطونرها مع لبيا
ليا »وع  اسنثنر المصالحة الفلسطنينة على يحاح الخطة األمينة في عن  الحلوة قال"  يعاز بما اوص 

ياقال النه م  ايحاز لحكومة الاوافن، اال ا  االخاالف وااليقسال اللذن  كايا قائمن  في السابن لل ن
نوما الى الساحة اللبياينة، حني اساشعريا أ  م  واحبيا احاه شعبيا الفلسطنيي وكذلك احاه البلد 
الم نف ليا أال ييقل خالفاايا وابانياايا النه، بل عمليا كفلسطنينن  م  ميطلن الحفاً على مصالح 

يااها الاي كا  شعبيا أوال واالحارال للبلد الذي اسا افيا، ويح  يك   كل  الاقدنر للد ولة اللبياينة ولمكو 
 «.لها الدور االبرز واالنحابي في ا  اخرا كل الك الارانبات الى حنز الايفنذ

وهل حا  الوقت لنكو  الملف الفلسطنيي في لبيا  ملفا احاماعنا وسناسنا ولنس أمينا؟ نقول دبور" 
ي لشعبيا م  فلسطن ، وللشعا في األساس إ   الوحود الفلسطنيي في لبيا  ياحل ع  اهحنر قسر »

الفلسطنيي هدف واحد هو العودة الى أر ه ووطيه، والى حن  احقن هذا الهدف، فلشعبيا الحن 
بالعنش كسائر الياس بكرامة إيساينة، وهذا ما نسمله الفلسطنينو ، والحمنع ندرك أ  ال هل  لدنهل وال 

 «.بوصلة لهل سول فلسطن 
 7/7/9208السفير، بيروت، 
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تتوصــل لقــرار نهــائي بنشــر "القــوة األمنيــة المشــتركة" بمخــيم عــين " النهــار": "اللجنــة الفلســطينية" .7

 الحلوة
على المخنمات الفلسطنينة الى قرار  لإلشرافاوصلت اللحية الفلسطنينة العلنا " احمد مياش -صندا 

حددت اللحية الساعة يهائي بيشر سالقوة االمينة الفلسطنينة المشاركةس داخل مخنل عن  الحلوة، و 
الصفر لبدء الايفنذ األولى واليصف بعد ًهر غد النثلنثاء م  امال باحة سقاعة الشهند اللواء زناد 
االطرشس  بساا  النهودي، عيد المدخل الشمالي، داعنة ممنثلي الهنئات والمبادرات الشبابنة واالهلنة 

 نة للمخنل وأحنائه.ووسائل االعالل الى مواكبة هذه الخطوة في الشوارع الرئنس
المسكولن  العسكرنن  في حركة  أحدوعلمت ساليهارس ا  القوة ساكو  بقنادة العمند خالد الشانا 

م   70 ابطا وعيصرا"  250سفاحس، وأ  يائبه سنكو   ابطًا م  حركة سحماسس، وااسلف م  
م  القول  35ييس، وم  سالاحالف الوطيي الفلسطن 30الفلسطنينة، و سفاحس وفصائل ميًمة الاحرنر

هللاس، ا افة  أيصارم  حركة س 25االسالمنة  سعصبة االيصارس وسالحركة االسالمنة المحاهدةس،، و
عيصرًا احاناطًا. واسلل افرادها لباسهل العسكري الموحد وعاادهل م  االسلحة الرشاشة  50الى يحو 

 س. 7وبعض القذائف الصاروخنة سا 
عة اماك  رئنسنة هي محلة سون الخ ر الاي اشهد حركة نومنة كنثنفة واشمل بقعة اياشار القوة ارب

واوارات امينة، ومحلة البركسات عيد المدخل الشمالي لياحنة الشارع الفوقايي وااداخل بعض احنائها 
الاي اامنز بح ور فاحاوي مع احناء اياشر فنها عياصر اسالمنة ماشددة، والشارع الاحاايي حني 

بة االيصارس وسفاحس وفصائل اخرل، ومحلة الصفصاف   حامع الشهداء، وفنها وحود ملحًو لنسعص
ايوع إسالمي وم  فصائل وقول أخرل، علما ا  احناء وشوارع عدة اسنطر علنها ايًنمات اصولنة 

 مايوعة، منثل مخنل الطوارئ وحني الطنري وطنطبا لل نشملها قرار اياشار القوة.
القوة الاي قدماها اللحية الفلسطنينة العلنا الى األحهزة األمينة اللبياينة، وافند ا  الالئحة بسسماء افراد 

وخصوصًا الى المدنر العال لألم  العال اللواء عباس ابرهنل ورئنس فرع مخابرات الحنش في الحيوا 
 العمند علي شحرور، حًنت بالموافقة بعد احراء بعض الاعدنالت الطفنفة.

 اياشار شكلي و روري
مصادر فلسطنينة ايه رغل كل الينات الطنبة والحهود الاي بذلاها غالبنة القول والفصائل وأو حت 

 لإلسراع اللبياينن الوطينة واالسالمنة الفلسطنينة لاشكنل القوة، والاسنند والدعل م  غالبنة المسكولن  
في المرحلة االولى في اشكنلها م  احل حفً االم  واالساقرار في المخنل والحوار، فا  اياشار القوة 
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سنكو  بالطبع شكلنا ونعابر حاحة ماسة و رورنة، اقله في حفً االم  ومعالحة االشكاالت 
والخالفات الصغنرة، بما ُنشعر أبياء المخنل باالطمئيا . اال ا  دورها نكو  مكامال وياححا عيدما 

ا م  حهات اسالمنة ماشددة. اياشر في كل األحناء والشوارع داخل المخنل والسنما ميها المغلقة كلن
ومع ذلك ارل ايه في حال يحاح عمل القوة، سنصار الى اعمنمها داخل كل المخنمات الفلسطنينة 
في لبيا ، وفي حال فشلها سابقى المخنمات مشرعة وعر ة لكل الحوادي االمينة. وفي الحالن ، 

   الحلوة.ارل المصادر ا  يًرنة االم  بالارا ي سابقى سائدة خصوصًا في عن
 "رسالة امن وسالم"

وصرح امن  سر سفاحس وفصائل الميًمة فاحي ابو العردات بعد لقاء اللحية الفلسطنينة في مقر 
ساالم  الوطييس في عن  الحلوة" سيبعي برسالة ام  وسالل واساقرار عيوايها حمانة الوحود الفلسطنيي 

ياها الفصائل والقول الوطينة واالسالمنة قبل مدة، في لبيا ، اسايادا الى المبادرة الفلسطنينة الاي اعل
. اللبياينة-م  عن  الحلوة. النول ارحماها العملنة وعيوايها اآلخر اعزنز العالقات الفلسطنينة  وأطلقت

النول على مسافة ساعات م  عملنة يزولها واسلمها  أصبحياالقوة األمينة المشاركة الاي اافن علنها، 
حماهنرنة في مخنل عن  الحلوة، والاي يرند م  خاللها ألهليا األم  واالساقرار وا  مهمااها األمينة ال

 نيعموا بحناة كرنمة، في ًل ام  واساقرار وسلل اهلي وهذا حقهل الطبنعي علنياس.
المقبل في المخنل، بوحود كل الفصائل والقول الوطينة  النثالنثاءأ اف" سقرريا ا  اياشر القوة األمينة 

نة، وبالاعاو  والاكااف في ما بنييا حمنعا م  احل صو  ام  المخنل، أل  عن  الحلوة واالسالم
 باليسبة إلنيا هو وطييا المعيوي والمادي حاى يعود الى فلسطن س.

 7/7/9208النهار، بيروت، 
 

 والنقب سديروتصواريخ المقاومة تضرب  .8
، أ  رشقات صاروخنة أطلقت م  ذكرت مصادر عبرنة، فحر النول االنثين " القدس دوت كول -غزة 

 قطاع غزة، سقطت في مياطن مخالفة م  حيوا إسرائنل.
صوارنن سقطت على سدنروت ومحنطها فنما سقط صاروخن  في  7ووفقا لوسائل إعالل عبرنة، فإ  

أشنننكول. مشنننننرًة إلننننى أ  أ ننننرارا مادنننننة لحقننننت بسنننننارات وممالكننننات المسنننناوطين  فنننني سنننندنروت دو  
منننواطين  أصننننبوا بحنننروح منننا بنننن  الماوسنننطة إلنننى  5ذكنننرت مصنننادر طبننننة أ   وفننني غنننزة، إصنننابات.

 الطفنفة حراء سقوط صاروخ محلي قرا ميزل أحد المواطين  في بلدة بنت حايو .
 7/7/9208، القدس، القدس
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 الرشق: كوكبة جديدة من شهداء الفجر تشعل االنتفاضة .9

حدننندة منن  شننهداء الفحننر اشننعل فحننر قننال ع ننو المكاننا السناسنني لحركننة حمنناس إ  سكوكبننة " غننزة
ل بها الوط  الواحد، ووا عة الحمنع  ايافا ة عابرة للحواحز واألسالك، كاسرة حدود المحال الاي قس 

 أمال مسكولنااهس.
، أيينا حنذريا المحانل 7-7االنثينن    س الننولوأ اف في اصرنح له على صنفحاه فني موقنع سفننس بنوك

ادل ووسنع عملناانه، حانى طالنت نند الغندر الصنهنوينة محموعنة م  اللعنا بينار الندل الفلسنطنيي، فامن
 م  محاهدي كاائا الشهند عز الدن  القسال.

ويننو ه إلننى أ  شننعبيا لننل نسننع  للاصننعند، ولكنن  الصننلف الصننهنويي وحماقننة القننرار السناسنني والعسننكري 
فلسننطنيي الماخننبط اخاننار الاصننعند المحيننو  فنني ال ننفة الغربنننة وقطنناع غننزة، وفننر ض علننى شننعبيا ال
 مواحهة كرة اللها، مككًدا أيه لنس أمال شعبيا النول إال خوض هذه المواحهة واالياصار. 

وأشار إلى أ  االيافا ة لل اعد اايًر بنايا نعل  ايطالقاها، فقند أشنعلها الغ نا الشنعبي فني القندس 
ن الشننهند بعنند العمننل اليننازي العيصننري الننذي قامننت بننه دولننة االحنناالل الصننهنويي بخطننف وقاننل وحننر 

 واكاملت حذواها بكوكبة قسامنه اصطفى هللا أبيائها شهداء. ،محمد أبو خ نر
وأكننند أ  الحمننناهنر الفلسنننطنينة سنننانثبت مننن  حدنننند صننندن ايامائهنننا لق نننناها، والنثنننورة الفلسنننطنينة، أل 

 النثورات، أمال مرحلة م  المد والاصعند، والشعا الفلسطنيي ومقاوماه إلى الواحهة م  حدند.
 7/7/9208، ز الفلسطيني ل عالمالمرك

 
 حماس: اغتيال أبناء القسام تصعيد خطير والعدو سيدفع الثمن .01

حركنننة حمننناس دعنننت أبيننناء ، أ  غنننزة، مننن  7/7/9208، وكالـــة الـــرأي الفلســـطينية ل عـــالمذكنننرت 
ة الشعا الفلسنطنيي فني القنرل والمند  والبلندات الفلسنطنينة إلنى البننة ينداء النوط  وااليخنراط فني النثنور 

 للدفاع ع  الشعا ومقدسااه.
القسنال النذن  اغانالهل االحناالل فني محافًنة رفنح فحنر  أبيناءمحاهندن  من   7ويعت الحركنة اساشنهاد 

وقال سامي أبو زهري، إ  اغانال العدو عددًا م  أبياء كاائا القسال والمقاومنة اصنعند خطننر  النول.
 والعدو سندفع النثم .
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أبننو زهنننري الينناطن باسنننل  ، منن  غنننزة، أ  سننامي7/7/9208م، المركـــز الفلســطيني ل عـــالوأ نناف 
الصننهنويي نواصننل اصننعنده  نند قطنناع غننزة ممننا نعكننس كذبننه فنني  إ  االحنناالل قننال حركننة حمنناس،
 رغباه بالاهدئة.

،" سقننرار 7-6وأ نناف فنني اصننرنح مكاننوا القننى سالمركننز الفلسننطنيي لإلعنناللس يسننخة عيننه، األحنند  
منننل هننو شننكل إ ننافي منن   3باإلبحننار بهننا فنني بحننر غننزة إلننى  االحنناالل اقلنننص المسنناحة المسننموح

أشكال الاصعند الصهنويي ودلننل علنى كنذا اد عناءات االحناالل بالرغبنة فني الاهدئنة وأينه مناض  فني 
 وحم ل أبو زهري االحاالل المسكولنة ع  كل الاداعنات المارابة على هذا الاصعند. الاصعندس.

مسننئولنة افحنننر األو نناع مننع الشننعا الفلسننطنيي باسننامرار حكومننة االحنناالل حم لننت حركننة حمنناس و 
 حماقااها وحرائمها واياهاكااها الماواصلة وسناساها العيصرنة والخطنرة.

، نثنننورة 7-7وباركننت فننني بنننا  وصنننل سالمركننز الفلسنننطنيي لإلعنناللس يسنننخة عيننه فحنننر النننول االنثينننن   
 سطن  نثورة الكرامة.وايافا ة شعبيا الفلسطنيي في ال فة وغزة والقدس وداخل فل

ودعت الحركة كل أبياء شعبيا في كل المد  والقرل والبلندات فني كنل فلسنطن  إلنى البننة ينداء النوط  
وااليخنراط فني هننذه النثنورة وااللاحننان فني صننفوفها دفاعنًا عن  شننعبيا وكراماينا ومقدسنناايا واالشناباك مننع 

 و في كل المحاور. بكل قوةالعدو 
 
 ترعى إرهاب المستوطنينالعالول: حكومة االحتالل  .00

قال ع و اللحية المركزننة لحركنة سفناحس محمنود العنالول" سإ  المقاومنة الشنعبنة العانداءات االحناالل 
 والمساوطين  النومنة بحن شعبيا سااصاعد حاى وقف هذه الحملة غنر المسبوقةس.
مسناوطين  للشنعا وذكر العالول فني اصنرنحات إذاعننة، الننول، أ  سحكومنة االحناالل ارعنى إرهناا ال

الفلسطنيي، واوفر الغطاء الكامل لهل، وكل ما اراكبه حكومة االحاالل ومساوطيوها من  حنرائل بحنن 
اإليسنناينة ننندفع الشننعا الفلسننطنيي إلننى أ  ننندافع عنن  حقننه فنني الحننناة، ونقننف وقفننة صننمود، ونكسننر 

 الصمت على هذه الحرائلس.
مننع شننعبها، داعًنننا المحامننع النندولي لحمانننة الشننعا وأكنند أ  القنننادة الفلسننطنينة اقننف فنني خينندن واحنند 

الفلسننطنيي وعنندل السننماح باسننامرار هننذه الحننرائل  ننده، واقنندنل المبننادرات الرسننمنة بننإحراء االاصنناالت 
الخارحنننة لحنني العننالل علننى الوقننوف إلننى حايننا الشننعا الفلسننطنييه منن  أحننل مواحهننة هننذه الحملنننة 

إلننى ااخنناذ خطننوات لحمانننة الشننعا الفلسننطنيي منن  وحشنننة العدواينننة غنننر المسننبوقة، كمننا دعننا العننالل 
 ممارسات االحاالل.
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وأ اف" سالعالل نرل بو وح الحرائل الاي نراكبها االحاالل ومساوطيوه، وناعاطف معيا، لك  ذلك ال 
 نكفي لمواحهة حملة االحاالل غنر المسبوقة بحن الشعا الفلسطنيي كلهس.

المينناطن كافننة هوميهننا القنندسه ننندركو  أ  مهمنناهل األساسنننة واننابع العننالول" سإ  كننل أطننر فنناح فنني 
 حمانة هذا الشعا الفلسطنيي، ما حعلهل في حالة حراك دائل لمواحهة حرائل االحااللس.
 1/7/9208، فلسطين أون الين

 
 فتح تشكل لجانًا شعبية للتصدي للمستوطنين .02

كننة فنناح شننكلت لحايننًا شننعبنة فنني كننل حر  أ أكنند الماحنندي باسننل حركننة فنناح أسننامة القواسننمي،  "رال هللا
 المحافًات لحمانة أبياء شعبيا م  إرهاا المساوطين  واعاداءااهل الماواصلة.

، سإ  حركننة فنناح كايننت وسننابقى فنني طلنعننة العمننل الننوطيي أمننسوقننال القواسننمي فنني اصننرنح صننحفي 
عبيا والاني ال المدافع ع  حقون شعبيا، وفي المربع الذي نحنا أ  اكنو  فننه، وعلنى قندر اطلعنات شن

نساطنع فصنل في الكو  أ  نبارنها في الحود والا حنة والعمل السناسني والاعبننر الصنادن واألمنن  
 ع  القرار الوطيي الفلسطنيي المساقل، وفي أعقد الًروف وأشدها  راوةس.

  واساهح  القواسمي موقف بعض الف ائنات الفلسطنينة الحزبنة، وبعنض إعالمننهنا النذن  ال نانوارو 
بالمطلن ع  زرع بذور الفاية بنن  أبيناء شنعبيا الواحند، واسنلنط سنهال إعالمهنل وسنمومهل يحنو القننادة 

، مككنننندا أ  القنننننادة وعلننننى رأسننننها الننننرئنس محمننننود عبنننناس وحركننننة فنننناح اإلسننننرائنليبننننداًل منننن  المحاننننل 
 نواصلو  اللنل باليهار لو ع حد إلرهاا االحاالل ومساوطينه.

 7/7/9208، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 "الشعبية" تدعو السلطة إلى وقف المفاوضات والتنسيق األمني مع االحتالل .03

صرح يائا األمن  العال لن الحبهة الشنعبنة لاحرننر فلسنطن  أبنو أحمند فنكاد بنس  " فاحي صب اح -غزة 
ساالعانننداءات اإلحرامننننة  ننند شنننعبيا ... اسنننادعي رفنننع الحاهزننننة داخنننل النننوط  وفننني بلننندا  الشننناات 

 مواحهة ما نساهدفه العدو م  هذه االعاداءات اليازنة وأهمها اصفنة الق نة الفلسطنينةس.ل
واياقد موقف عبناس، مشنددًا علنى أينه سلنل نعند محامنل أ  اانسخر القننادة الفلسنطنينة فني ااخناذ مواقنف 

ها احنت سناسنة وا حة امال الو وح، ميها وقف المفاو ات، السرنة ميها والعلينة، وعدل العودة الن
أي سننبا أو مبننررس. كمننا طالننا بننن سوقننف الايسنننن األمينني مننع العنندو، ونعلنن  عنن  ذلننك بقننرار سناسنني 
نصدر ع  اللحية الايفنذننة والنرئنس عبناسس، ا نافة النى سالندعوة فنورًا النى عقند احامناع للحينة افعننل 
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االيافا نة، فلاحامنع ميًمة الاحرنر الفلسطنينةس. وقال" سإذا لل نك  بإمكنا  السنلطة والميًمنة إعنال  
الفصائل حمنعًا م  دو  اسنانثياء واعلن  القنرار السناسني بنايطالن االيافا نة، فالشنعا العًننل حناهز 
ونياًننننر قنننننادة اسخننننذ بنننننده، واقننننودهس، مشننننددًا علننننى أ  سااليافا ننننة والمقاومننننة المسننننلحة هنننني الخنننننار 

 االساراانحيس.
  7/7/9208الحياة، لندن، 

 
 ه بخطف المستوطنين استمراًر للكذب والخداع اإلسرائيليحماس: اتهام دوفش بعالقت .04

اعابننرت حركننة سحمنناسس ااهننال سننلطات االحنناالل الشنناا حسننال دوفننش بعالقاننه " فاحنني صننب اح -غننزة 
بخطنننف المسننناوطين  النثالنثنننة بححنننة أينننه كنننا  مخابئنننًا طنننوال الفانننرة الما ننننة ساسنننامرارًا لعملننننة الكنننذا 

إ  هننننذا الشنننناا اعاقننننل منننن  ميزلننننه وهننننو مننننا نكننننذا ادعنننناءات  إذوالخننننداع الانننني نمارسننننها االحنننناالل، 
إعنادة اسنلنط األ نواء  إلنىاالحااللس. ووصفت الاصرنحات اإلسرائنلنة بسيها سفبركات إعالمنة اهدف 

على قصة المساوطين  النثالنثة إلشغال الرأي العالمي عن  حرنمنة إحنران الشنهند  محمند، أبنو خ ننر 
عت في بننا  إلنى سعندل االيخنداع باألكاذننا والفبركنات اإلسنرائنلنة وغنرها م  حرائل المساوطين س. ود

رهابهس. لى اسامرار الحهود لف ح حرائل االحاالل وا   وا 
  7/7/9208الحياة، لندن، 

 

 حماس وفصائل المقاومة في قطاع غزة تدرس التهدئة أحمد يوسف:  .05
سالحركنة وفصنائل المقاومنة قال القنادي في حركة حماس أحمند نوسنف إ   "يادنة سعد الدن  -عما  

في قطاع غزة ادرس اقدنر أبعاد وساطات الاهدئة في القطاع، على أ  اكو  مشروطة بالازال الهدوء 
 في غزة وال فة الغربنة معًاس.

وحمننل  بإنفننادوأ نناف، لنننسالغدس منن  فلسننطن  المحالننة، إ  سهينناك ااصنناالت منن  أطننراف أوروبنننة اقننول 
اإلسنرائنلي، باإل نافة إلنى الحهنود المصنرنة الحنثننثنة لكني ال ااسنع رسائل بن  حركة حمناس والحاينا 

 دائرة الاوار والاصعند إلى مساول المواحهةس.
وأو ننح بنننس  سالحركنننة وفصننائل المقاومنننة اننندرس الننك الوسننناطاتس، مككننندًا موقننف الحركنننة مننن  ساهدئنننة 

طنننالن سنننراح ال معاقلنننن  النننذي انننل مشنننروطة بنننالازال كنننل األطنننراف للهننندوء فننني غنننزة وال نننفة الغربننننة، وا 
حزننننرا   نويننننو،  21اعاقنننالهل خنننالل الفانننرة الما ننننةس، مينننذ حادنثنننة ساخافننناءس المسننناوطين  النثالنثنننة فننني 

 الما ي.
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وشنننندد علننننى أ  ساالحنننناالل مطالننننا بكننننف  ننننند ه عنننن  سناسننننة الننننبطش والايكنننننل والقاننننل  نننند  الشننننعا 
الق نننناء علننننى المقاومننننة، ، وكسننننر الحالننننة اإلسننننالمنة و ننننرا  البينننننة الاحانننننة سلحمنننناسس و الفلسننننطنيي

 باعابارها مخططًا إسرائنلنًا نسعى لايفنذه فعلنًاس.
وقال إيه سال مكا  لاهدئة محاينة، في ًل الممارسات اإلسنرائنلنة العدوايننة واسناباحة الندل الفلسنطنيي 

 وش  حملة االعاقاالت ومداهمة الميازل واالعاداء على المواطين  وقالهل والايكنل بهلس.
سغارات سنلطات االحناالل ال ااوقنف نومننًا  ند  غنزة السناهداف مواقنع المقاومنة والمكسسنات وبن  أ  

الاابعة للحكومة، بنيما اطالا في يفس الوقت الفصائل بالازال الهدوء، والاوقف ع  إطالن الصوارنن 
 لصد  عدوايهاس.

 1001/1009ايي ولننل نسننابعد قنننال االحنناالل بعملنننة عسننكرنة واسننعة  نند قطنناع غننزةس، أسننو ة بعنندو 
، معابنننرًا أ  سكافنننة االحامنننناالت مفاوحنننة أمننننال االحننناالل، غننننر أ  هينننناك بعنننض الوسنننناطات 1021و

فننني مصنننر للاهدئنننة وانقننناف الصنننوارنن ووقنننف عننندوا   المسنننكولن الحارننننة، ف ننناًل عننن  الاواصنننل منننع 
 االحااللس.

 7/7/9208، الغد، عّمان
 

 منذ بدء جولة التصعيد الحالية الكيانعلى  أطلقت صواريخ 002الجبهة الداخلية لـ"إسرائيل":  .06
حننول  إحصننائنة،، عنن  7-6أعليننت قنننادة الحبهننة الداخلنننة الصننهنوينة أمننس األحنند  " القنندس المحالننة

عنندد الصننوارنن الانني أطلقننت منن  قطنناع غننزة علننى الكنننا  ميننذ بنندء حولننة الاصننعند الحالنننة مياصننف 
 األسبوع الما ي.

صنناروخ منن  غننزة علننى المسنناوطيات والبلنندات الصننهنوينة  220إطننالن حننوالي  اإلحصننائنةوحنناء فنني 
 المحاذنة للقطاع ميذ بدء حولة الاصعند الحالنة نول األربعاء الما ي.

ويقلت صحنفة ندنعوت احريوت عن  قائند الحبهنة فني اللنواء الحينوبي العقنند سروكني بناريس قولنه" سمن  
ميهننا ايفحننرت فنني  10صنناروخ  220 ااحنناه الكنننا  أطلنننالما نني وحاننى صننباح األحنند  األربعنناءنننول 

 مياطن سكينة باليقا وعشرة صوارنن امكيت القبة الحدندنة م  اعارا هاس.
 1/7/9208، المركز الفلسطيني ل عالم
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 جبهة التحرير تدعو إلى تبني سياسة وطنية جديدة من خالل تصعيد المقاومة الشعبية .07

نينةس عبناس الحمعنة فني لقناء سناسني فني مخننل شدد ع و المكانا السناسني لننسحبهة الاحرننر الفلسنط
ن صور، على  رورة سابيي سناسنة وطيننة فلسنطنينة حدنندة من  خنالل اصنعند المقاومنة  برا الشمالي

الشننننعبنة واشننننكنل لحننننا  النننندفاع عنننن  األرض والشننننعا وحمانننننة الشننننعا الفلسننننطنيي وممالكااننننه منننن  
افا ننننة نثالنثننننة اكننننو  بوحننننه الحنننندار اعاننننداءات المسنننناوطين  المنننندححن  بالسننننالح وصننننوال إلعننننال  اي

 والحصارس.
ذلننك يًمننت وقفننة ا ننامينة مننع الشننعا الفلسننطنيي، بنندعوة منن  سالفصننائل الفلسننطنينةس فنني مخنننل  إلننى

فنهنا  أكندعنديا  عنودة، كلمنة  أبنوأمنن  السنر لننسالفصائلس  وألقنىالبداوي، اسايكارا لإلحرال الصهنويي. 
 دفاع ع  الوحودس.سالشعا الفلسطنيي برماه نخوض معركة ال أ 

  7/7/9208السفير، بيروت، 

 

  اإلسرائيلي جيشالأنفاق حماس الحربية تثير فزع  :معلق الشؤون العسكرية روني دانئيل .08
في الوقت النذي نواصنل فننه حننش االحناالل غاراانه الحوننة علنى قطناع غنزة، " صالح اليعامي –غزة 

للاردد في اوسنع العملننات العسنكرنة  ند القطناع فس  أكنثر ما ندفع قادة المكسسة األمينة الصهنوينة 
وش  حملة برنة هو الفزع م  ساأليفان الحربنةس، الاي اندعي انل أبننا أ  سكاائنا عنز الندن  القسنالس، 

 الذراع العسكري لحركة حماس قد يحح في حفرها خالل السيوات الخمس األخنرة.
نف سكاائنا عنز ونحمع المعلقو  العسنكرنو  الصنهانية علنى أ  قننادة حننش  االحناالل اخشنى أ  اًو

النندن  القسننالس األيفننان الانني امانند منن  قطنناع غننزة إلننى مننا وراء الحنندود مننع الكنننا  الصننهنويي إمننا فنني 
الاسلل خلف خطوط حنش االحاالل أنثياء اوغله في القطاع والهحول على منكخرة القنوات الصنهنوينة، 

لننى حايننا الخشنننة منن  أ  نيطلننن عياصننر أو اسنناخدال األيفننان فنني اسننهنل عملنننات خطننف الحيننود، إ
سكاائا القسالس عبر هذه األيفان لايفنذ عملنات في قلا الاحمعات االسانطاينة النهودنة داخل الكننا  

 الصهنويي، في الوقت الذي ااواصل فنه العملنات العسكرنة ساإلسرائنلنةس في القطاع.
فزة النثاينة الصهنوينة إ  قنادة حنش االحاالل معلن الشكو  العسكرنة في قياة الال وقال رويي دايئنل،

اسخذ بعن  االعابار أ  اقول حركة حماس بافخننن األيفنان بنالمواد الياسنفة واعمنل علنى افحنرهنا أنثيناء 
احرك قوات االحاالل فوقها أو بالقرا ميها، ميوهًا إلى أ  قنادة الحنش اخشى أن ًا أ  الحًا سكاائا 

الحاالل إلى داخل األيفان ومن  نثنل افحنرهنا، مشننرًا إلنى أ  حركنة حمناس القسالس إلى اسادراا حيود ا
فت ساأليفان المفخخةس خالل االيافا ة النثاينة.  ًو
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ننف العملننات  وفي اعلنن له مساء األحد، يوه دايئنل إلى أ  قنادة حننش االحناالل اخشنى أ  ننال اًو
 ليس.عبر األيفان العسكرنة في المس بمعيونات الحمهور ساإلسرائن

العسنكري فني قيناة الالفنزة العاشنرة اللنلنة الما ننة عن  مصندر  ندافنند، المعلنم  ياحنانه يقنل ألنو  بن  
عسكري إسرائنلي كبنر قوله إيه يًنرًا لافنون الحننش ساإلسنرائنليس المطلنن فني الحنو والبنر والبحنر سفقند 

 .اخاار الحياح العسكري لحركة حماس باط  األرض كساحة ا م  افوقه اليسبيس
وأردف قائاًل" سحماس ال املك سالح حو وال كاائا مدرعة وال سنالح بحرننة، لهنذا فهني احناول إنحناد 

 ساحة مواحهة ااحكل في ًروفهاس
وأشار ب  دافند إلى أ  وحدة الهيدسة المنداينة في حنش االحناالل قامنت بعملننات بميناورات للاندرنا 

أقناموا معسنكرات اندرنا فني ميطقنة ساسنئنلنلس فني  إلنى أ  عياصنر الوحندة األيفنان، ميوهناً على ادمنر 
 اليقا، حني أحروا مياورات احاكي عملنات افحنر يفن.

ونذكر أ  حنش االحاالل أعل  أواخر العال الما ي ومطلع العال الحاري ع  اكاشاف يفقن  كبنرن  
 نصال  قطاع غزة بالكنا  الصهنويي.

فننان الانني اقننول بحفرهننا، حننني سننمحت لكننامنرا قينناة وقنند بننادرت سكاائننا القسننالس إلننى الكشننف عنن  األي
 الحزنرة باصونر عياصرها وهل نقومو  بحفر أحد األيفان، الذي نل نال احدند مكايه. 

وفني السننان ذاانه، ذكنرت اإلذاعنة العبرننة الحمعنة الما ني أ  قننادة الحننش الصنهنويي كلفنت محمننع 
ارة الحنرا باطننونر وسنائل للكشننف عن  األيفننان الصنياعات العسننكرنة ودائنرة الاقينننات العسنكرنة فنني وز 

 وعرض حلول لمعالحة اهدندها في ًل أقل قدر م  الاهدند لحيود االحاالل.
 7/7/9208، "90موقع "عربي 

 
 "ضبط النفس" تجاه غزةويدعو إلى  بإجراءات قاسية 84نتنياهو يهدد فلسطينيي الـ  .09

اإلسرائنلي بينامن  يايناهو في مساهل  حملت اصرنحات رئنس الوزراء" سعد الحميأ - الياصرة 
االحاماع األسبوعي لحكوماه المنحًا إلى ينة إسرائنل عدل الاصعند العسكري على القطاع، إذ قال إ  

الاحربة انثبت أيه في هذه اللحًات نحا علنيا الاحلي ببرود أعصاا وبمسكولنة ال بالعربدة س
على حبهات عدة في آ  ... اللنلة قبل الما نة إسرائنل اعمل س. وأ اف أ  سوالعيارنة والاسرع

 ربيا أهدافًا عدة اابعة لحماس في قطاع غزة... والهدف م  كل العملنات الاي يقول بها هو إعادة 
الهدوء واألما  لحمنع المواطين  في إسرائنل وعلى رأسهل سكا  الحيوا، وسيقول بما نلزل لاحقنن 

 .سذلك
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االحاحاحنة الاي قال بها فلسطنينو الداخل في اللنلان  الما نان  واطرن يايناهو إلى الاًاهرات 
شعال الينرا  في مكسسات عامة  الاي شملت إشعال إطارات سنارات وا غالن مفارقات طرن رئنسة وا 
أو اخرنبها ورشن الشرطة بالححارة وسط أيباء ع  محاوالت مساوطين  ماطرفن  دخول بلدات 

سنال ااخاذ س، وسمع المخل ن  باليًال العال والمشاغبن سمل بصرامة عربنة، وأعل  أ  الشرطة سااعا
ل  يسمح س. واابع" سإحراءات صارمة  د م  نخالفو  القايو  و د المحر ن  م  أي طرف كا 

برشن الححارة على أفراد الشرطة أو إلقاء الزحاحات الحارقة أو إغالن محاور طرن في إسرائنل 
 .سال الاحرنض  د وحود إسرائنلواخرنا الممالكات العامة، و 

ومي   يايناهو المواطين  العرا بسيهل نالقو  مخصصات إعاية م  الحكومة أسوة بسائر المواطين ، 
ال نمك  إمساك الحبل م  الطرفن . ال نمك  الحصول على مخصصات األطفال م  حهة، سوقال" 

. ودعا قنادات الحمهور العربي إلى سلوم  الحهة األخرل مخالفة القواين  األكنثر أساسنًة في إسرائن
م  س. وأ اف" ساحمل المسكولنة والوقوف  د هذه الموحة م  اال طرابات م  أحل إعادة الهدوءس

 .سال نحارل القايو ، سُنعاقل ونعاقا أشد عقاا
مع قطاع غزة،  سالهدوء مقابل الهدوءسوننثنر موقف يايناهو والمكسسة األمينة إلى اعاماد سناسة 

بقنادة وزنر الخارحنة أفنغدور  سإسرائنل بناياساحات النمن  الماطرف المامنثل أساسًا بحزبي احاح
ممنثل المساوطين  في الحكومة بزعامة وزنر االقاصاد يفاالي بنينت،  سالبنت النهوديسلنبرما ، و

هة سناسة الاحلي ب بط اليفس خطس أليها ايل ع   عف وعدل حرأة في مواحساللذن  كررا أمس أ  
 .سالمشكلة

الوسطي نئنر لبند على يًرائه م  النمن  الماشدد بالقول إ  اصرنحااهل  سنش عاندسورد زعنل حزا 
بنيما ملقاة علنيا حمنعًا، يح  الوزراء، العمل على إخمادها وأ  يدع العدالة اسخذ سازكي اليار، 

ل  اكو  س. وأ اف" س  الدولةمحراها، ال أ  يميح الماطرفن  النهود والعرا على السواء إدارة شكو 
اعرف س. وهدد حماس بسيها سايافا ة نثالنثة أليه أن ًا في المحامع العربي ندنر األمور قادة معادلو 

أييا ل  يمر بصمت على قصف الحيوا... كل قوة الحنش ودولة إسرائنل سيمارسها إذا لل نعد 
 .سالهدوء إلى الحيوا... هذا ال نطان ول  يحامله أكنثر

 نسار الوسط،، وزنرة الق اء اسنبي لنفيي إ  الوزراء الذن  ند عو  أيه نمك   سالحركةست زعنمة وقال
. وأ افت أ  سناصرفو  بال مسكولنةسحل مشكلة سكا  الحيوا بسرعة ووقف الصوارنن م  القطاع 

محدد المعركة  د حماس ساسامر وقاًا طوناًل، وأ  العملنات العسكرنة الما نة حققت ردعًا لزم  
الاي نياهحها يايناهو، وقال  سسناسة  بط اليفسسكذلك أعل  قادة أحزاا المعار ة دعمهل  فقط.
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اسحن هراسوغ إيه نحا معاقبة األفراد الذن  قاموا بسعمال شغا ولنس الوسط العربي  سالعملسزعنل 
 .سلعيفوهيالك في الحايبن  م  نرند االسافادة الحزبنة م  اشاعال األو اع وعودة اسكله، 

 7/7/9208الحياة، لندن، 
 
 "إسرائيلـ"نتنياهو لضباط الموساد: أنتم رأس الحربة ل .21

أشاد رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن  يايناهو، ب باط حهاز المخابرات الخارحنة اإلسرائنلي 
امنر ، في حن  أكد رئنس الحهاز، اسأيال رأس الحربة إلسرائنلس الموساد،، ووحه حدننثه لهل قائاًل" 

 هي ميع إنرا  م  اماالك سالح يووي. سالموسادسلن سالمهمة العلناسباردو، أ  
عاًما على إيشاء حهازه  50، بمياسبة مرور دواساي اصرنحات يايناهو في احافال، بمقر الموسا

أيال رأس الحربة لدولة سووحه يايناهو حدننثه ل باط الموساد خالل االحافال قائاًل"  العملنااي.
نل، إ  القدرات كبنرة وهي ااغنر وااطور وابدو غنر قابلة للاحقنن، والواقع ناغنر بوانرة مذهلة إسرائ

والمهال الاي يلقي على عااقكل اازاند بشكل ماياسا. دور الموساد نزداد أهمنة وسسعطنكل كل ما 
 .س  إسرائنلاحااحو  له م  أحل أداء مهامكل. إييا يشند بعملكل وبمساهماكل الكبنرة في اعزنز أم

وشدد يايناهو على أ  الحياح العملنااي في الموساد نحال مكايا مركزنا باأليشطة العملناانة الاي 
 نقول بها الحهاز وأكد على أ  هذا الحياح نعمل بشحاعة وبحزل وبخالقة م  أحل احقنن مهامه.

را  م  اماالك القدرة اليوونة الموساد ملازل أوال بميع إنسم  حايبه، قال رئنس الموساد، اامنر باردو" 
العسكرنة، هذه هي مهمايا العلنا وهذا هو الاحدي األهل الذي ياعامل معه ميذ سين  وفي هذه األنال 

 .سبالذات
 7/7/9208القاهرة،  اليوم، المصري

 
 ليس بـ"إسرائيل" العرب والمثلث تؤكد أن مكان أوالئك قلنسوةليبرمان: االحداث األخيرة في  .20

قال وزنر الخارحنة أفنغدور لنبرما  على صفحاه في شبكة سالفنسبوكس، " برهول حرانسي -الياصرة 
سحس  أ  الشرطة أوقفت بشكل فوري العرا الذن  شاغبوا أمس قرا قليسوة وفي المنثلي، يح  
ياوقع م  الحهاز الق ائي أ  نعال  هو ان ا هذا األمر بند قاسنة ومصممة ونفرض عقوبات ايقل 

 عة وال لبس فنها ألولئك الذن  ناماعو  بحيسنة اسرائنلنة وناصرفو  كآخر اإلرهابنن . رسالة راد
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هذه األحداي او ح مرة أخرل بس  مكا  أولئك لنس في دولة اسرائنل، وحاى ذلك الحن  فإ  
 مكايهل بالاسكند في السح س.

 7/7/9208عّمان،  الغد،
 
 باإلرهابيين والمخربينن يصفون قتلة أبو خضير ونواب إسرائيليووزراء  .22

عقا وزراء وأع اء في الكينست على إعاقال المشابهن  الساة بإعدال الفاى المقدسي  " 41عرا 
مسايكرن  عملنة اإلعدال واصفن  إناها باال إيساينة، وقال وزنر االقاصاد م  حزا سالبنت النهوديس 

حرمو  بالقايو  ذااه الاي سنعاقا به النمنيي الماطرف يفاالي بنينت، إيه سنطالا بن سأ  نعاقا الم
 الفلسطنينن س، في إشارة إلى ميفذي عملنة الخلنل والمطالبة بهدل ميازلهل.

أما رئنس الحكومة بينامن  يايناهو، فصر ح أمس األحد بسيه نرسل الاعازي لعائلة الشهند أبو خ نر، 
سم  قال بهذا العمل المشن ، وقال إيه سنعمل على أ  نسخذ الحياة أقصى درحات العقاا، وقال" 

 مكايه خارا المحامع اإلسرائنليس.
إلى الاعامل مع ميفذ ي إعدال أبو خ نر كنسمخربن س. وأكد أ   اعد نعلو  قد أما وزنر األم ، موشنه

 هكالء ال نم نثلو  وال نمك  أ  نمنثلو  المحامع اإلسرائنلي واصفًا إناهل باإلرهابنن .
رهابنة محذرة أما ع و الكينست شنلي نحن موفاش قالت بس  هذه العملنة مقشعرة لألبدا ، بربرنة وا 

 م  الاحول م  يًال الدولة إلى يًال العصابات اإلرهابنة.
أما ع و الكينست إناا  كنبنل ع  حزا العمل فكاا على صفحاه على الفنسبوك سم  قالوا الشاا 

 يات ال ايامي إلى أي دنايةس.حنوا -محمد أبو خ نر بهذه الطرنقة البشعة لنسوا نهوداً 
 7/7/9208، 84 عرب

 
 : مشادة كالمية بين نتنياهو وليبرمانيةسرائيلاإلحكومة التوتر داخل  .23

يشبت مشادة كالمنة بن  رئنس حكومة إسرائنل، بينامن  يايناهو، ووزنر خارحناه وحلنفه " 41عرا 
وذلك على خلفنة السحال الدائر  السناسي، أفنغدور لنبرما ، خالل احاماع الحكومة، أمس األحد،

 في الحكومة حول العملنات العسكرنة  د قطاع غزة.
، في مساهل احاماع الحكومة، الصحفنن وبدأت المشادة الكالمنة، عيدما اياقد يايناهو أمال كامنرات 

لنبرما  ووزنر االقاصاد يفاالي بنينت، على  وء مطالباهل بش  عملنة عسكرنة واسعة  د قطاع 
 واياقدوا سناسة الحكومة. غزة
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ووفقا للاقارنر اإلسرائنلنة فإيه بعد إخراا الصحفنن  م  قاعة االحاماع، اسامر يايناهو في اياقاد 
لنبرما  وبنينت، وقال إ  سم  نياقديي ونياقد الحكومة على أدائها نفاقر للمسكولنة ونقول بذلك 

 لاحقنن مكاسا سناسنةس.
يايناهو قائال سأيت الذي عقدت مكامرا صحفنا بعد حيازة المخطوفن  وسارع لنبرما  إلى الرد على 

وقبل احاماع الكابنينت  المحلس الوزاري المصغر للشكو  السناسنة واألمينة، وأطلقت شعارات بدو  
وأردف لنبرما  قائال إ  سما قلاه أيا ع  غزة وعرا إسرائنل هي أمور أقولها لحمهور ياخبي   رصندس.

يت اعهدت بإيزال  ربة شدندة على حماس، لك  لل نحصل أي شيء م  هذا وهل ميذ سين . وأ
 نواصلو  إطالن الصوارنن على المواطين س.

ورد يايناهو بدوره، وهو في حالة غ ا، وقال إيه سعلنك أ  اح ر احاماعات الكابنينت أوال، وبعد 
 ذلك ااحدي إلى وسائل اإلعالل حول سناسة الحكومةس.

ذلك قائال سال اعطنيي عالمات. كيت في ألماينا بزنارة سناسنة وفور عوداي إلى ورفض لنبرما  
البالد سمعت  األيباء حول العنثور، ع  حنثي المخطوفن ، فخسرت احاماع كابنينت واحد. وأيت 
قررت عقد االحاماع النثايي للكابنينت خالل فارة قصنرة، وكيت في لقاء مع رئنس البرلما  األلبايي. 

 ااهامي، على األقل، بسيي سربت معلومات م  احاماع الكابنينتس إلى وسائل اإلعالل.   وال نمك 
 7/7/9208، 84 عرب

 
عالميون  .24  84أراضي ب ن يحملون نتنياهو مسؤولية تدهور األوضاع األمنيةوإسرائيليسياسيون وا 

األو اع األمينة حملت أوساط سناسنة وا عالمنة الحكومة اإلسرائنلنة مسكولنة ادهور " ودنع عواودة
، وحذرت م  فقدا  السنطرة يانحة سناسات 41وافحر موحات غ ا ومواحهات داخل أرا ي عال 

 عيصرنة واصرنحات يارنة احرن نة.
نرل الرئنس السابن للمخابرات العامة  شاباك، نوفال دنسكن  أ  الحكومة اسعى لارهنا اإلسرائنلنن  

را إلى ما نها في احاهل احاناحات وحقون فلسطنيني والزعل بسيه ال نوحد شرنك فلسطنيي، مشن
 الداخل، وحذر م  أ  األحواء ما زالت مشبعة بالوقود.

إ  ما نحري النول معرض للكنثنر م  الادهور على خلفنة  -في صفحاه على فنسبوك-وقال دنسكن  
بالدرحة قال محمد أبو خ نر حاى لو هدأت األو اع مكقاا، مو حا أ  ادهور الحالة األمينة 

 األولى يانحة الوهل بس  حمود الحكومة م  شسيه أ  نحم د األو اع ونبقنها هادئة.
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ونحمل على سناسات يايناهو حنال الفلسطنينن  على حايبي الخط األخ ر، ومواصلة االسانطا ، 
والم ي بارهنا اإلسرائنلنن  م  كل ما ندور حولهل بالشرن األوسط، وفرض حقائن على األرض 

 ك  اغننرها، واالسامرار بعدل معالحة المشاكل الملحة للمحامع العربي في إسرائنل.ال نم
واككد رئنسة حزا منراس المعارض زهافا غالكو  للحزنرة يت أ  سالماطرفن  اإلسرائنلنن  الذن  

 نعادو  على الفلسطنينن  بالشوارع نسامدو  الدعل م  احرنض بعض الوزراء وأع اء الكينستس.
أ  سهذه الروح الشرنرة السائدة النول في الشارع اإلسرائنلي هي الاي أدت إلقدال السفاح واساذكر 

 باروخ غولدنشاان  على اراكاا محزرة الحرل اإلبراهنمي في الخلنل قبل يحو عقدن س.
وحملت على وزنر الخارحنة أفنغدور لنبرما ، وااهماه بمواصلة صا الزنت على اليار واوسنع 

 عرا والنهود باصرنحات غنر مسكولة.الاوار بن  ال
وأكدت غالكو  على حن المواطين  العرا في إسرائنل بالاًاهر في وطيهل دو  أي عالقة 
بمحاوالت لنبرما  سلا مواطية قطاع ميهل وارحنلهل، محذرة م  سنيارنو ايافا ة األقصى عال 

1000. 
الامننز العيصري باعاملها مع  ونياقد المعلن البارز شمعو  شنفر اسامرار الحكومة باياهاا

 م  السكا ، واالسايكاف ع  محاوراهل واإلصغاء لشكاواهل ومطالبهل. %27المواطين  العرا  
كما وحهت زمنلاه المحللة للشكو  العربنة سمدار بنري اياقادات الذعة للحكومة الكافائها بالوعود 

بقاء فلسطنيني الداخل بدو  أمل ومحبطن .  وا 
ه الياشطة بميًمة سمحسول وواشس يوعمي بن  اسور الاي ادعو يايناهو لليًر لصالح وهذا ما اككد

 الشعبن  ومساقبل العنش المشارك بنيهما، ال االهامال بمصلحاه الحزبنة فقط.
واو ح بن  اسور للحزنرة يت أيه سم  غنر المعقول أ  نبقى يايناهو صاماا إزاء اسامرار عملنات 

كبوانةس محذرة م  أ  الكلمات احعل ال غط على زياد الخطف والقال الاحرنض في الشبكة العي
 مهمة سرنعة حدا.

 7/7/9208الدوحة،  نت، الجزيرة
 
 للمستوطنين الثالثة اً انتقام : أحرقناه حًيابعد اعتقالهم يعترفون قتلة أبو خضير .25

كشفت أمس،  ئنلنةالشرطة اإلسرا، أ  عبد الركوف أرياكوط، ع  7/7/9208هللا،  رام األيام،ذكرت 
ع  اعاقال عدد م  المشابه بهل في اخاطاف وحرن وقال الفاى المقدسي محمد حسن  أبو خ نر 

 فحر األربعاء الما ي، ولكيها اكامت على محرنات الاحقنن الحارنة.
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مساوطين  إسرائنلنن ، بم  فنهل حاخال وأوالده  6ولك  مصادر إسرائنلنة قالت، إيه ال اعاقال 
مشنرة إلى ايه ال اعاقال المشابهن  صباح أمس، بعد أ  امكيت الشرطة م  الوصول إلى النثالنثة، 

 السنارة الاي ال اساخدامها م  قبل الخاطفن .
وقال حهاز الشاباك اإلسرائنلي في بنا   أمس،، سسمح باليشر على  وء معلومات اساخباراانة 

رطة اإلسرائنلنة، أ  ال صباح أمس، اعاقال وعملناانة حصل علنها حهاز األم  العال  الشاباك، والش
عدد م  المشابهن  النهود بال لوع في اخاطاف وقال الفاى المرحول أبو خ نر م  سكا  شعفاط 

. وال ازال الاحقنقات مع المشابهن  حارنة، وال إصدار أمر حًر اليشر على 1/7/1024 في نول
 باقي افاصنل الاحقننس.

ل الكشف ع  اسمه لوكالة فرايس برس، سنبدو أ  األشخاص الذن  وقال مسكول إسرائنلي طلا عد
 اعاقلوا في الق نة نيامو  الى حهات نهودنة ماطرفةس.

وقال وزنر االم  العال اسحن اهارايوفناش، ايه ال اعاقال سعدد م  الشبا س الماهمن  بالاورط في قال 
ر المقبول والذي ال بد لكل شخص ا  الفاى الفلسطنيي، واصفًا حرنمة قاله بن سالعمل الصادل وغن

وكايت الشرطة اإلسرائنلنة أكدت االحد، أ  سهياك مكشرات وعالمات اعزز وحود دوافع  ندنيه بحزلس.
 قومنة وراء مقال الفاى ابو خ نرس دو  اإلدالء بمزند م  الافاصنل.

اشرة كشفت ع  القياة العبرنة الع، أ  7/7/9208، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالةوأ افت 
مساوطين  ماطرفن  خالل الاحقنن معهل بخطف الفاى محمد أبو خ نر وحرقه حًنا في  6اعاراف 

وذكرت القياة على موقعها االلكارويي أ  المحموعة  أحد أحراش مدنية القدس المحالة قبل أنال.
فلسطنينن  بقال قررت في أعقاا اإلعال  ع  العنثور على حنثي المساوطين  النثالنثة االياقال م  ال

 أحدهل.
 وال ازال الرقابة اإلسرائنلنة ااكال على أسماء الماورطن  في العملنة الاي وصفاها بنسالخلنة الماطرفةس. 

 
 كردستان: مقابل السالح منح لنا األكراد فرصة للتجسس على العراق بمندوب الموساد األسبق  .26

االساخبارات الخارحن ة، األسبن في إقلنل كشف ُممنثل حهاز الموساد   زهنر أيدراوس" - الياصرة 
كردساا  العران، إلنعزر اسفرنر، في حدني  أدلى به لصحنفة  معارنف، العبرن ة، كشف ع  
العالقات الاارنخن ة بن  اإلقلنل والدولة العبرن ة، وقال في معرض حدننثه للصحنفة لقد ُكاا الكنثنر ع  

نة مع األكراد، م نًفا أ    الدولة العبرن ة في عهد أو ل رئنس وزراء دافند ب  غورنو ، العالقات الاارنخ 
 في ميطقة الشرن األوسط. الشحعا بحنثت، كما ُاواصل البحي النول، ع  أصدقاء أسماهل 
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واابع" لقد وحدت إسرائنل الزعنل الكردي  المال مصطفى البرزايي، وهو والد مسعود البرزايي رئنس 
ان ذااه، إلى أي ه في الك األنال كايت إنرا  أنً ا صدنقة شحاعة، لك  إقلنل كردساا ، مشنًرا في السن

 الحارة العران كايت اك   العداء الشدند إلسرائنل واألكراد على حد  سواء.
وخُلص إلى القول إي ه مقابل ازوند المقاالن  األكراد بالسالح اإلسرائنلي  لقاال عدوهل حصلت إسرائنل 

راقي، وساعدت أنً ا في هحرة النهود، على حد  اعبنره. وكا  رئنس بعنثة على يافذة لرصد العدو الع
مساشاري الشاه السابن  أحدالنعازر اسفرنر، قد زعل أ    2971 الموساد، في طهرا  خالل العال 

، زعنل النثورة اإلسالمنة في إنرا  آنة هللا  محمد ر ا بهلوي، طلا ميه أ  نغاال الحهاز اإلسرائنلي 
 الخمنيي.

 1/7/9208لندن،  اليوم، أير 
 
 محلل إسرائيلي: مظاهرات عرب الداخل تمنع نتنياهو من توسيع العدوان على غزة .27

رأل محلل عسكري إسرائنلي أ  المًاهرات الاي اشهدها البلدات العربنة، م  الحلنل " 41عرا 
اى المقدسي شماال وحاى اليقا حيوبا، احاحاحا على حرنمة القال البشعة الاي راح  حناها الف

محمد أبو خ نر واسامرار عدوا  االحاالل  د الشعا الفلسطنيي، اميع رئنس حكومة إسرائنل 
بينامن  يايناهو، م  اوسنع العدوا  على قطاع غزة، واالساحابة لدعوات النمن  الماطرف في 

 حكوماه باحاناح القطاع.
االنثين ، أ  سالحرنن المشاعل  وكاا المحلل العسكري في صحنفة سهآراسس عاموس هارئنل، النول

لدل عرا إسرائنل نزود يايناهو باسونغ إ افي لماذا نيبغي االماياع، في هذه المرحلة، ع  اوسنع 
 المعركة  د حماس إلى قطاع غزة، رغل اسامرار إطالن الصوارنن م  القطاع بااحاه اليقاس.

اإلسرائنلي  د غزة، رغل أيه اعرض  وعدد هارئنل أسبابا أخرل الماياع يايناهو ع  اصعند العدوا 
ل غوط م  أحل ش  عملنة عسكرنة برنة عشنة عدوا  سعمود السحااس في اشرن  النثايي م  العال 

. سوالفرن هو أيه ال ناعن  على يايناهو هذه المرة الميافسة في االياخابات بعد شهرن س، إذ 1021
وبعد شهرن   1023كايو  النثايي م  العال حرت االياخابات العامة األخنرة في إسرائنل، في شهر 

 م  عدوا  سعمود السحااس.
وسبا نثالي نحعل يايناهو نمايع ع  اصعند العدوا  سهو اخوفه م  أ  احطنل حماس سنكدي إلى 
حدوي فو ى على غرار الصومال أو العران ونكدي إلى أ  اسنطر على القطاع ايًنمات منثل 

وأ اف هارئنل أ  السبا الرابع هو أ  سإسرائنل،  ابقا، والقاعدةس.داعش س س،الدولة اإلسالمنةسايًنل 
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ورغل أيها ال اقول ذلك بصوت مرافع، اف ل أ  ابقى مع حماس في غزة" حماس  عنفة، مرادعة، 
 ولك  حماس قادرة على السنطرة وكبح الفصائل األخرلس.

هو موعد اياهاء المفاو ات وسبا خامس نحعل يايناهو نمايع ع  اصعند العدوا ، وفقا لهارئنل، 
نرا  حول البريام  اليووي لألخنرة في  اموز الحالي. ورغل أيه لنس وا حا  10بن  الدول العًمى وا 

كنف ساياهي هذه المحادنثات، لك  سناعن  على يايناهو أ  نساعد لحملة سناسنة بهذا الخصوص. 
لى األبد، ولنس غرنبا أيه ال نسعى حالنا للدخول إلى قطاع غزة وحل مشكل ة الصوارنن مرة واحدة وا 

 منثلما نطالبه بذلك الوزنرا  لنبرما  وبنينتس.     
 7/7/9208، 84 عرب 

 
 منظمة على الريف الفلسطيني المستوطنون يشنون حرباً  .28

كشفت الاحقنقات الحارنة مع قالة الشهند محمد أبو خ نر م  شعفاط " صدقي موسى -يابلس
اطفن  النهود أيفسهل هل م  حاولوا خطف طفل آخر م  بنت حينيا شمال القدس المحالة، أ   الخ

 قبل نومن  م  حادنثة اخاطاف وقال أبو خ نر.
واازام  حرنمة قال الطفل أبو خ نر بحرقه حنا مع سلسلة اعاداءات شيها مساوطيو  على 

ساوطيو  فلسطنينن  في أرحاء محافًات ال فة والقدس المحالة، وكا  آخرها اللنلة، حني حاول م
م  مساوطية سناسهارس االعاداء على فلسطنينن  في أطراف بلدة عنيابوس حيوا مدنية يابلس، إال 

 أ  المواطين  اصدوا لهل وامكيوا م  طردهل.
هذه االعاداءات للمساوطين  كشفت برأي أسااذ العلول السناسنة الدكاور حس  أنوا، قدرة 

 نن .المساوطين  على ش  حرا ميًمة  د الفلسطني
س" سالحغرافنا السناسنة لصراعيا مع المحال اغنرت بشكل كبنر بفعل اافاقنات 12ونو ح قائال لنسعربي

أوسلو وما يا  عيها، وهو ما ميح المساوطين  فرصة السنطرة على معًل الحنز الفلسطنيي خارا 
ش  حرا إرهابنة إطار المد  الفلسطنينة الكبنرة. النول هذا نبدو حلنا في قدرة المساوطين  على 

ميًمة مع شعور كبنر بالافون في الرنف الفلسطنييه هل بااوا نمالكو  هذه المنزة على الفلسطنينن  
 ميذ حن س.

 1/8/9208، "90 عربي" موقع
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 من اإلسرائيليين يؤيدون دولة أبرتهايد %95: هآرتس .29

رائنل نكند حل الدولة أًهر اساطالع للرأي العال في إسرائنل أ  ربع الحمهور في إس، 41عرا 
الواحدة النثيائنة القومنة وذات يًال أبراهاند، أي افرقة عيصرنة  د الفلسطنينن . والحدنر باإلشارة، 

 أ  االساطالع شمل النهود والعرا، ما نعيي أ  هذه اليسبة أعلى م  ذلك.
ل الدولة الواحدة الاي وأفادت صحنفة سهآراسس، النول االنثين ، بس  سربع اإلسرائنلنن  اقرنبا نرو  بح

 أيه الحل المف لس. –أو بكلمات أخرل" دولة أبراهاند  –ال نوحد فنها حقون كاملة للفلسطنينن  
حزنرا  الفائت، أي قبل األحداي الاي أعقبت  22و 9وقالت الصحنفة أ  االساطالع أحري بن  

امعة ال أبنا، وشمل اخاطاف المساوطين  النثالنثة، احت إشراف البروفنسور كنمنل فوكس م  ح
مساطلعن ، وال وفقا لقطاعات الحمهور والحيس والس  والاصونت للكينست  504عنية مكلفة م  

 في االياخابات األخنرة.   
م  المشاركن  في االساطالع إيهل نكندو  حل الدولان  في حال أنده رئنس حكومة  %60وقال 

هل ال نعرفو  كنف سنكو  موقفهل في حال إي %7اسنند حل كهذا وقال  %31إسرائنل، فنما رفض 
 الاوصل إلى اافان نق ي بقنال دولة فلسطنينة إلى حايا إسرائنل.

ل  %11وقال  ساسامرار الو ع القائلس،  %15إ  ساقسنل البالدس هو الحل الذي نف لويه، فنما ف  
 .فقط إيهل نف لو  قنال دولة واحدة لحمنع مواطينها في المساقبل %20بنيما قال 

 7/7/9208، 84 عرب 
 
  األحداث حتى نهاية أيار/ مايومنذ بدء  ةشهيًدا فلسطينيا في سوري 9922: مجموعة العمل .31

محموعة العمل م  أحل فلسطنيني ، م  دمشن، ا  7/7/9208، المركز الفلسطيني ل عالمقال 
س الحئًا 1190سورنة أعليت أ  محمل عدد ال حانا م  الالحئن  الفلسطنينن  في سورنة بلغ س

 فلسطنينًا ق وا حاى يهانة مانو الما ي.
ويوهت المحموعة إلى عدد ال حانا م  الالحئن  الفلسطنينن  السورنن  الذي ق وا في مخنل درعا 

س وذلك وفن احصائنات يشراها 273لالحئن  الفلسطنينن  بسبا األحداي الدائرة في سورنة بلغ س
 المحموعة مطلع الشهر الما ي.

الحوع ويقص الرعانة الصحنة في مخنل  أنثرالحًئا فلسطنيًنا ق وا  252حموعة العمل إ  قالت مو 
 النرموك لالحئن  الفلسطنينن  في سورنا.
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أ  الحصار المشدد المفروض على  ،السبتكايت يشراه وأ افت المحموعة في بنا  صحفي 
الي المخنل م  يقص حاد في المخنل ال نزال مسامًرا ميذ قرابة العال، حني نعايي م  ابقى م  أه

 المواد الامونينة والخدمات الطبنة.
محموعة العمل م  أحل م  دمشن، أ  ، 1/7/9208وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، وأ افت 

الحًئا فلسطنيًنا ق وا في مخنل النرموك  916إ   ،في بنا  صحفي األحد قالت فلسطنيني سورنة
 حداي في سورنة وحاى يهانة مانو الما ي.لالحئن  الفلسطنينن  ميذ ادالع األ

وأو حت المحموعة أ  الحصار والقصف والقيص واالشاباكات والاعذنا حاى الموت م  أبرز 
 األسباا الاي أدت إلى اساشهاد هكالء الالحئن .

 
 مستوطن من قبل دهساً  حيفافي  استشهاد فلسطينيين .30

لقنلنة دهسًا م  قبل احد االسرائنلنن  في اساشهد فلسطنينا  م  طولكرل وق "ارحمة خاصة -غزة
 مدنية حنفا مساء النول االحد.

عاما، وهو م  طولكرل ونقط   55ال حنان  هو ايور سطل   أحدوحسا المعلومات الماوفرة فا  
 عاما، وهو م  سكا  قلقنلنة. 44في مدنية نافا، اما الشهند االخر فهو زاهي حامد  

 هنر حامد بحروح خطنرة.هذا واصنا شقنن زاهي وندعى ز 
ووقعت عملنة الدهس بنيما كا  الفلسطنينن  النثالنثة على حايا الطرنن نعملو  على اصالح عطا 

ع  اساشهاد انثين  في الحال في  أسفربسناراهل، حني دهساهل شاحية كا  نقودها مساوط  ما 
 حن  اصنا النثالنثة بحروح خطنرة.

نينن  لقنا مصرعهما دهسا على ند مساوط  في شارع رئنسي وذكرت القياة العبرنة النثاينة، أ  فلسط
 بمدنية حنفا.

الشهندن  عامل م  ال فة الغربنة اما االخر فهو سائن سنارة وقط   أحدووفقا لذات المصدر، فإ  
 في نافا، مبنيًة أ  المساوط  الذي دهسهما نقنل في مدنية القدس المحالة.

1/7/9208القدس، القدس،   
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فة واسـتمرار المواجهـات فـي الــ الضـو ليليـة فـي أحيـاء بالقـدس  اشتباكاتاإلصابات خالل عشرات  .32

84 
احددت االشاباكات مساء ، أيه وكاالت، يقاًل ع  ميدوبنها و 7/7/9208األيام، رام هللا، قالت 
 حيبعدد م  أحناء القدس الشرقنة بن  الشبا  وقوات االحاالل اإلسرائنلي، حني كا  أعيفها بأمس، 
 شعفاط.

فمع اياهاء اإلفطار، خرا المئات م  سكا  شعفاط الى الشارع الرئنسي في الحي وألقوا الححارة 
 على الشرطة اإلسرائنلنة الاي أطلقت قيابل الصوت والرصاص المطاطي على الماًاهرن .

كما وقعت اشاباكات في بلدة حزما، حني ألقى الشبا  الححارة والزحاحات الحارقة على قوات 
 االحاالل.

وفي يابلس، احا  عشرات الشبا  اللنلة الما نة، أمال  ووقعت اشاباكات في العنزرنة وأبو دنس.
 قبر نوسف بيابلس وألقوا العدند م  الزحاحات الحارقة والححارة بااحاه القبر.

خدل وفي محافًة الخلنل، ايدلعت مواحهات اللنلة الما نة، مع حيود االحاالل في بلدة بنت أمر اسا
 خاللها الحيود األعنرة المطاطنة وقيابل الغاز.

وفي محافًة طولكرل،  كما دارت مواحهات مع قوات االحاالل على مدخل بلدة نطا حيوا الخلنل.
 مدنية.الأصنا فحر النول  اإلنثين ،، شاب ا  برصاص قوات االحاالل خالل مواحهات 

للنول النثالي على الاوالي، ، أيه دررامي حن، ع  مراسله 7/7/9208، 84عرب موقع وحاء في 
اسامر اليشاطات االحاحاحنة والمًاهرات في الداخل الفلسطنيي، وايدلعت اللنلة مواحهات في عدة 

عبلن ، الطنبة، نافة الياصرة، باقة الغربنة، الطنرة  مد  وقرل عربنة ميها الياصرة، كفر كيا، عرابة،
 حاى هذه اللحًة. ،كفر مصرطمرة، و  ،اليقا ،حسر الزرقاء، الفرندنس ،إكسال ، نافا،وشفاعمرو

الرابطة العربنة لألسرل المحررن  في ، م  الياصرة أ ، 1/7/9208وكالة قدس برس،  وذكرت
خالل النومن   2941أفادت، بس  حصنلة المعاقلن  م  األرا ي المحالة عال الداخل المحالس 

فنة المواحهات الاي دارت مكخرًا بن  قوات االحاالل معاقاًل، وذلك على خل 60الما نن  وصل إلى 
 والشب ا  الفلسطنينن  بالنومن  األخنرن .
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 واالعتداء على أهلهمنزلها  اقتحامويحاولون  حي الجبليةيافا: مستوطنون يعتدون على طفلة ب .33

ية نافا، نثل قال قطنع م  المساوطين  مساء أمس األحد باالعاداء على طفلة في حي الحبلنة في مدن
حاولوا اقاحال ميزل العائلة واالعاداء على أهله، لوال ادخل شباا اواحدوا في الحي وميعوهل م  ايفنذ 

 اعادائهل والذوا بالفرار.
بعد هذه الحدي بدأ الشبا  العرا بالاوافد إلى الحي، وخرحوا بمسنرة احاحاحنة  مت المئات  د 

وبدأت قوات األم  باكنثنف اواحدها احسًبا ألي اشاباك همحنة المساوطين  وممارساهل العيصرنة، 
 قد نحدي، وشكل المواطيو  لحا  شعبنة اقول على حمانة السكا  العرا بدورنات مافرقة.

7/7/9208، 84عرب   
 
 األقصىالمسجد مستوطنون يقتحمون باحات مؤسسة األقصى:  .34

ارك م  حهة باا المغاربة اقاحل مساوطيو  ماطرفو  صباح األحد باحات المسحد األقصى المب
 وسط حراسة مشددة م  قبل شرطة االحاالل الخاصة.

مساوطًيا  21وقال مدنر اإلعالل في مكسسة األقصى للوقف والاراي محمود أبو العطا إ  يحو 
اقاحموا ميذ ساعات الصباح المسحد األقصى، ولك  اصدل لهل المصلو  وطالا مصاطا العلل، 

 دة م  باا السلسلة.وأخرحوهل بعد دقائن معدو 
وحول ما حرل باألقصى نول الحمعة، أكد أبو العطا أ  المشهد باألقصى كا  حزنًيا في أول حمعة 
م  شهر رم ا  المبارك، حني أيه لل نمر بهذه الحالة ميذ سيوات طونلة، مبنًيا أ  االحاالل 

 واطين .نحاول اسانثمار كل حدي للا ننن على األقصى، ومحاولة إرهاا واخونف الم
1/7/9208مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   

 
 وأحوالهم المعيشية تزداد سوءًا كل سنة : الفقر يداهم المقدسيين"القدس للتنمية" .35

قالت مكسسة القدس للايمنة في دراسة بحنثنة خاصة بها إ  أحوال المقدسنن  المعنشنة اازاند سوءا 
ملنو  م  المقدسنن  احت خط الفقر، نعايو  م  الفقر في كل عال، حني نقبع ما نزند ع  ربع 

المدقع، وم  أفن اشغنلي  محدود حدًّا، وم  حهاز اعلنل مهمل و عنف، وم  اغنا للبيى الاحان ة 
 الماد ن ة واالقاصادن ة الاي احااحها المدنية.
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أححال  يسمة هي م  مسب ِّبات 370000وأ حت ا  البطالة بن  سكا  القدس الاي نبلغ عددهل 
قات الاي اقف أمال أغلبنة سك ا  المدنية. إ   الفقر البالغة وهي يااا السناسات اإلسرائنلن ة، والمعو 

 .الكنثنر م  العائالت الفلسطنين ة الاي اعنش في دائرة الفقر اعايي م  البطالة وم  الاشغنل الحزئي  
حاى اآل   67االل القدس عال على الرغل م  ذلك، مارست السلطات والبلدن ة والحكومن ة ميذ اح

سناسات امنز ت باإلهمال واالياهاك الخطنر لحقون السك ا  األساسن ة في القدس، وفي السيوات 
األخنرة، حصل ادهور آخر في حالة سك ا  القدس الشرقن ة االحاماعن ة والسناسن ة واالقاصادن ة، وذلك 

ع  ال ف ة الغربن ة الاي كايت شرنايا أساسنا بعد بياء حدار الفصل العيصري، وعزل القدس الشرقن ة 
 .للقدس

ا  حهاز الاعلنل في شرقي القدس نقع  م  مسكولن ة وزارة الاربنة والاعلنل ومدنرن ة الاعلنل في 
القدس، وهو نعايي م  إهمال خطنر ومنزاين ات مادي نة، وم  االكاًاً واليقص في الغرف 

سا بنايات مدنرن ة الاعلنل في بلدن ة القدس نبدأ اسر ا أعداد الادرنسن ة، وم  مشاكل أخرل كنثنرة. بح
م  طال ا الصفوف النثاينة عشرة الفلسطنين ن   %40كبنرة م  الطال ا الفلسطنين ن  في س   مبك رة. 

 سية اعلنمن ة، وال نحصل على شهادة النثايونة سول حزء بسنط. 21في القدس ال نيهو  
حاالت الفقر المخالفة بالقدس م  خالل البحي االحاماعي حني لقد رصدت مكسسة القدس للايمنة 

وحدت العدند م  العائالت المقدسنة الاي ال نوحد لدنها الحد األديى م  العنش الكرنل فهياك م  
العائالت لدنها أطفال وال نوحد لدنها دخل كافي حاى لشراء المواد الغذائنة األساسنة واعنش فقط 

 المبلغ الذي ال نكفي لدفع فواانر الكهرباء والماء و رائا االحاالل.شنكل  1000على اقل م  
1/7/9208، على موقع الفيس بوك مؤسسة القدس للتنميةالصفحة الرسمية ل  

 
 "أبو خضير"خمس قضايا تثير الجدل في الشارع الفلسطيني بعد جريمة القدس العربي:  .36

على الشارع الفلسطنيي ال سنما في ال فة فادي أبو سعدل" خمس ق انا أساسنة اهنم   -رال هللا 
الغربنة فر اها الحرنمة الاي اراكبها المساوطيو  وراح  حناها الفاى المقدسي محمد أبو خ نر، 
وكذلك عملنة خطف وقال المساوطين  النثالنثة. فردة فعل الشارع الفلسطنيي على الك الحرنمة 

 البشعة، كايت كفنلة بقلا السحر على الساحر.
ة األولى الخوف الشدند الذي نعنشه المساوطيو  في ال فة الغربنة وال سنما في القدس الق ن

المحالة، الق نة النثاينة صمت القنادة الفلسطنينة واحدندًا الرئنس الفلسطنيي محمود عباس، الذي 
نصنا الشارع الفلسطنيي بحالة م  الغ ا الشدند، واالحباط في ذات الوقت. فالرئنس احدي في 
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المكامر االسالمي في السعودنة وقت اخافاء المساوطين  النثالنثة، لكيه صمت حن  وقعت  قمة
م   أكنثرحرنمة الفاى أبو خ نر، ولل نخرا عيه اي اصرنحات ولل ناطرن النها اال بعد مرور 

 .اسبوع م  وقوعها
لي، لشبكات الق نة النثالنثة كايت احاالل فلسطن  للمرابة األولى عالمنًا بحسا أكنثر م  مكشر دو 

، والاغرندات سالفنسبوكسالاواصل االحاماعي، واحدندًا في حرنمة أبو خ نر، فقد اماألت صفحات 
عبر اونار بقصص ع  الفاى الشهند، وصوره وهو حي، ومحاوالت الخطف المسامرة الاي نمارسها 

 المساوطيو  نومنًا في القدس المحالة، وعلى أطراف ال فة الغربنة.
رابعة فهي القدس حني اساطاعت ق نة أبو خ نر، وردة الفعل الشعبنة في شعفاط اما الق نة ال

 والقدس برماها اغننر الصورة اليمطنة ع  المدنية المقدسة.
فمطالبة اسرائنل الدولة المحالة شبه العلينة،  ،قطاع غزةبواخنرا ق نة الهدية بن  اسرائنل وحماس 
ذا كايت الهبة الشعبنة غ بًا على حرنمة قال حعلت الشارع ناساءل لماذا هي ارند الهدي ة اآل . وا 

الهدوء مقابل سأبو خ نر، وصوارنن المقاومة م  غزة قد غنرت حسابااها، وأحبراها على طلا 
 س.الهدوء

7/7/9208القدس العربي، لندن،   
 
 يجبر طفاًل فلسطينيًا على شرب البول االحتالل: نادي األسير .37

الصهنويي خالل شهر حزنرا   نوينو، الميصرل أوسع حملة اعاقاالت  شيت قوات االحاالل" الخلنل
بحن أبياء محافًة الخلنل، حني وصل العدد خالل هذا الشهر إلى مائان  وخمسن  معاقاًل، م  
كافة أيحاء المحافًة، لاطال مر ى وأسرل محررن  ويواًبا في المحلس الاشرنعي، ميهل الدكاور 

 ليائا عزال سلها، وأفراد عاملن  في األحهزة األمينة الفلسطنينة.عزنز دونك رئنس المحلس، وا
واخلل عملنات االعاقال، بحسا اقرنر ليادي األسنر الفلسطنيي في الخلنل، سهحمة شرسة وقمع 

وفي شهادات ع  عملنات االعاداء المباشر لحيود ، وايكنل واعاداء بال را الشدند على األسرل
ه سكايت أبشعها ما حدي مع األسنر  ل . ا، م  الخلنل، والذي طلا االحاالل، ن نف الاقرنر أي

م  الحيود شرا المناه وهو مقند القدمن  والندن  ومعصوا العنين ، فو ع حيود االحاالل بولهل 
في قارورة ماء ودفعوه لشربها، قبل أ  نكاشف ذلك، وفي حاالت أخرل ال يقل المعاقلن  إلى 

 لنل، والابول علنهل، والاقاط الصور، والرقص حولهلس.المساوطيات القرنبة م  الخ
1/7/9208، المركز الفلسطيني ل عالم  
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 هيئة حقوقية: االحتالل يقوم بهجمة غير مسبوقة على األسرى.. والسجون مقبلة على االنفجار .38

دارة مصلحة "  وكاالت، أكد مركز األسرل للدراسات أ  أحهزة األم  والسلطات ساإلسرائنلنةس وا 
سعقاا اإل راا المفاوح ع  الطعال والعملنة بالسحو  اقول بهحمة غنر مسبوقة على األسرل 

 ال فة.بالعسكرنة 
وأكدت الحركة األسنرة أيها ل  اقف مكاوفة األندي أمال الك العقوبات، ول  اصمت على الك 

 الممارسات وأيها اح ر لخطوات ي النة لمواحهة السناسات العقابنة  دهل.
ركز األسرل أ  ايفحر األو اع في السحو  بشكل مخالف ع  ذي قبل م  الخطوات واوقع م

دارة مصلحة السحو .  الي النة قد اصل لحالة صدال بن  األسرل وا 
7/7/9208الخليج، الشارقة،   

 
 أسيرًا من محرري "وفاء األحرار" على محكمة عسكرية 08مركز "أحرار": االحتالل يعرض  .39

،، أ  الينابة العسكرنة الاابعة لالحاالل 7|6حقوقنة فلسطنينة، األحد   أفادت مصادررال هللا" 
اإلسرائنلي في محكمة سساللس، بالقرا م  مدنية حين ، شمال ال فة الغربنة، عر ت عددًا م  

 محرري صفن سوفاء األحرارس على المحكمة.
برسس، األحد، أ   وأو ح مركز سأحرارس لدراسات األسرل وحقون اإليسا  في بنا  القاه سقدس

 ، محررًا مم  أعند اعاقالهل على محكمة سساللس العسكرنة.24االحاالل عرض  
1/7/9208قدس برس،   

 
 ضعه رهن اإلقامة الجبريةياألمريكي الفلسطيني و  فتى طارق أبو خضيرالفرج عن ي االحتالل .41

خ نر الذي كا  أفرحت سلطات االحاالل اإلسرائنلي بشروط أمس، ع  الفاى طارن أبو " القدس
 اعرض لل را المبرح م  قبل قوات االحاالل اإلسرائنلي لدل اعاقاله م  بلدة شعفاط، نول الحمعة.

وقررت المحكمة اإلسرائنلنة إبعاد الفاى طارن أبو خ نر، الذي نحمل الحيسنة األمنركنة، ع  ميزله 
شنكل، إ افة  3000الة مالنة أنال وفرض كف 9نومًا، إلى بنت حينيا وحبسه ميزلنًا لمدة  25لمدة 

 آالف شنكل. 20إلى كفالة طرف نثالي بن 
ونذكر ا  الفاى هو اب  عل الفاى الشهند محمد أبو خ نر الذي اخاطفه وقاله مساوطيو  م  أمال 

 ميزله، فحر األربعاء الما ي.
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وقال وقد بدت آنثار ال را وا حة على وحهه، سكيت أافرا على الاًاهرة وسمعت صراخًا 
شاهدت أشخاصًا نرك و  وعياصر الشرطة وراءهل. بدأت ايا اركض ان ا اال اييي وقعت ار ا و 

واابع، سهاحميي شرطنا  وأغمي علي يانحة ال را الذي اعر ت  فسلقوا القبض علي و ربوييس.
 له. نثل يقلت الى المساشفى وميه الى السح س.

اف وذي صدقنةس حول ساالساخدال المفرط ودعت الخارحنة األمنركنة في بنا  الى ساحقنن سرنع وشف
 للقوةس الذي اعرض له طارن أبو خ نر.

7/7/9208األيام، رام هللا،   
 
 ويريدون انتخابها مباشرة يرون في قيادتهم المركزية عجزاً  84الـ فلسطينيو استطالع:  .40

اداهل ودنع عواودة" كشف اساطالع رأي حدند أ  أغلبنة فلسطنيني الداخل اعابر قن -الياصرة
امنثنلهل بالعالل وفي بياء عالقات كما نحا مع شعبهل وباحسن  أو اعهل الحناانة بالمركزنة فاشلة 

 الفلسطنيي.
للدراسات االحاماعنة « مدل الكرمل»االساطالع الذي كشف عيه في نول دراسي يًمه مركز 

في إسرائنل، بقلنل،  الاطبنقنة، في الياصرة أمس نكشف أ  اقل م  نثلنثي المحامع العربي الفلسطنيي
 «.لحية الماابعة العلنا للحماهنر العربنة»ال نعلل أ  هياك حسما سناسنا امنثنلنا حامعا ندعى 

اعايي أزمة حقنقنة م  ياحنة يًرة فلسطنيني « لحية الماابعة العلنا»ونكشف االساطالع ان ا أ  
ها اقول بمهمة إحناء المياسبات فقط ميهل نعاقدو  أي %16الداخل لها وألدائها ونثقاه بها حني أ  
 الوطينة بدرحة ما بن  عالنة وعالنة حدا. 

في احسن  أداء الحكل المحلي العربي حني نقول  سالماابعةساالساطالع نكشف أن ا ع  عحز 
فقط ميهل إ  لحية الماابعة اقول بمهمة احسن  الحكل المحلي بدرحة عالنة حدا أو بدرحة  24%

 عالنة.
حية الماابعة اقول بمهمة احسن  مساول الاعلنل والحالة النثقافنة بدرحة قلنلة أو قلنلة أ  ل %59ونرل 

حدا وهكذا في مو وع قنادة الي ال في الق انا االقاصادنة كالبطالة والفقر، واحسن  مكاية المرأة 
 لنة.وفي مهمة رفع ق اناهل على مساول العالل والمحافل الدولنة وفي المحافل الرسمنة اإلسرائن

ونبدي فلسطنينو الداخل عدل نثقاهل بقناداهل المركزنة في طرح الق نة الفلسطنينة بصورة مكنثفة 
 ميهل إيها افعل ذلك بدرحة قلنلة أو قلنلة حدا. %54ونقول 
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، أ  القنادة المركزنة اقول بالاواصل مع الشعا الفلسطنيي بدرحة %54وهكذا ارل أغلبناهل اي  
، ارل أ  لحية %51. لك  أغلبناهل  %57ل العالل العربي ارافع اليسبة  قلنلة أو قلنلة حدا ومع

 الماابعة ال ارك ز أن ا على الي ال الداخلي  د الامننز احاههل م  قبل إسرائنل.
، نرند %53وربما على هذه الخلفنة نكشف االساطالع أ  أغلبنة المحامع الفلسطنيي في إسرائنل  

ميهل أ  حكومة إسرائنل ساحارل قرار  %11شكل مباشر. ونرل اياخاا رئنس وأع اء اللحية ب
 الفلسطنينن  باياخاا اللحية مباشرة.

م  المحامع العربي حسا االساطالع اساعدادا للمشاركة في اياخابات مباشرة للحية  %61ونبدي 
 23ال نعرفو . وردا على سكال آخر في االساطالع الذي احاول  %23ل  نشاركوا و %29مقابل 

م  المحامع الفلسطنيي في إسرائنل إيه ال نحا الايازل ع  المشاركة في  %77سكاال نقول 
اياخابات الكينست إذا ما اياخبت لحية الماابعة مباشرة. وم  األحوبة القاسنة الاي كشف عيها 

م  المحامع العربي ال نشارك في الفعالنات السناسنة الاي اقول بها  %60االساطالع أ  
 «.ةالماابع»

7/7/9208القدس العربي، لندن،   
 
 ""غضبًا مشروعاً ُتعد  جرائم المستوطنين : التظاهرات التي يشهدها "الخط األخضر" ضدجرايسي .42
اعابر الرئنس السابن للحية ركساء السلطات المحلنة لفلسطنيي " آمال شحادة -القدس المحالة  

، والاعامل معهل 41اهو، احاه فلسطنيني ، رامز حرانسي، اصرنحات رئنس الحكومة بينامن  يااين41
كحبهة حدندة إلى حايا غزة وال فة، محاولة لاصعند الاوار في الميطقة، كمهرا م  المسزن 

 السناسي الذي نواحهه، ميذ اشكنل حكومة الوفان الفلسطنيي.
هذه  اعابر المًاهرات الاي شهداها البلدات الفلسطنينة، داخل الخط االخ ر، والاعبنر ع  غ او 

الشرنحة الفلسطنينة على حرائل النمن  الماطرف، والمساوطين ، سغ بًا مشروعًاس، حم ل حكومة 
 ياايناهو سمسكولنة الاصعند، وقمع الشرطة للحماهنر الشعبنةس، ودعا الحماهنر العربنة إلى سالنقًةس.

، واساخدال وعب ر ع  اساهحايه لاصرف الشرطة، واألحهزة األمينة، احاه الماًاهرن  العرا
 الرصاص المطاطي، والغاز المسنل للدموع، واالعاداءات، واالعاقاالت.

7/7/9208الحياة، لندن،   
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 عضو بلدية شفاعمرو مراد حداد بتهمة "التحريض"االحتالل يوقف  .43

اسادعت الشرطة بعد مياصف اللنل ع و بلدنة شفاعمرو وع و المكاا السناسي للاحمع الوطيي 
د حداد، للاحقنن في مركز الشرطة وقررت اوقنفه وعر ه على المحكمة صباح الدنمقراطي، مرا

 النول في حنفا لامدند اعاقاله.
غنر  س إ  الشرطة اسادعت حداد وقررت اوقنفه باهمة الاحمهر41وقال المحامي داوود يفاع لنسعرا 

المحكمة لامدند القايويي والاحرنض، وأيها احقن معه هذه األنثياء وم  المقرر أ  اعر ه أمال 
 اعاقاله.

واًاهر مساء أمس العشرات م  شباا المدنية احاحاحًا على الممارسات العيصرنة وآخرها إعدال 
 الفاى المقدسي محمد أبو خ نر.

7/7/9208، 84عرب   
 
 غزة: "األوقاف" وهيئة الزكاة تطلقان مشروع توزيع مساعدات مالية لخمسين ألف أسرة .44

زارة األوقاف والشكو  الدنينة بغزة اافاقنة اعاو  مع هنئة الزكاة الفلسطنينة ساألنالس" وق عت و  -غزة 
طالن  اساهدفت اوحند الحهود المبذولة على صعند اوفنر حمع زكاة المال والفطر لهذا العال، وا 

 ألف أسرة م  أموال الزكاة بواقع مئة دوالر لكل أسرة. 50مشروع اوزنع مساعدات مالنة على 
أ  اقول هنئة الزكاة ولحا  الزكاة الاابعة لألوقاف باوزنع المساعدة المذكورة خالل شهر وم  الماوقع 

 رم ا  وعند الفطر.
وأعل  وكنل وزارة األوقاف في غزة حس  الصنفي" إيه سال الاوقنع على االافاقنة م  أحل اإلسراع في 

واطيو قطاع غزة، مشندًا بدور إيحاز ملف الزكاة الذي له دور كبنر في اخفنف األزمة الاي نعنشها م
 هنئة الزكاة في إيحاح ذلك.

7/7/9208األيام، رام هللا،   
 
 لبنانفي استياء فلسطيني من استمرار منع التملك "الجزيرة":  .45

عاما على صدور قايو  ميع الفلسطنينن  م  الاملك في لبيا ، ما زال  23على الرغل م  مرور 
ن . فبنيما نرل مكندو القرار أيه نميع اوطن  الفلسطنينن  في القايو  محل حدل واسع بن  اللبياين

 لبيا ، نككد معار وه أيه زاد م  معاياة الالحئن  الفلسطنينن .
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ونرل الفلسطنينو  المقنمو  في لبيا  أ  القايو  حائر في حقهل، حني نسانثينهل م  حن الاملك 
ف إلى صعوبات أخرل اواحههل في المااح للحيسنات األخرل، ونقول بع هل إ  هذا الحًر ن ا

 لبيا  وعلى رأسها صعوبة العنثور على عمل.
واقول مراسلة الحزنرة بشرل عبد الصمد إيه ال اوحد إحصاءات اونثن عدد الفلسطنينن  الذن  
ا رروا م  س   هذا القايو ، لك  مشكالاهل اايوع إلى عدة فئات، فهياك م  امكيوا م  الشراء 

 نساكملوا إحراءات الاملك، بنيما ال نزال البعض ندفع أقساطا. والاسحنل، وآخرو  لل
وا نف المراسلة أ  عددا م  الياشطن  أطلقوا حملة احت شعار سملكناي ال الغي عودايس بالاعاو  

 مع قايوينن  لبياينن ، بهدف اعدنل القايو  ورفع الحًر ع  املك الفلسطنينن  للعقارات.
وامك  م  اسحنل ملكناه  1002إ  الذي املك قبل س  القايو  عال  واقول ميسقة الحملة فرح كزلي

 رسمنا سنواحه ورنثاه مشكلة عيدما نبدكو  بإحراءات يقل الملكنة.
وم  حهة أخرل، نكند بعض اللبياينن  هذا القايو  بححة ميع اوطن  الفلسطنينن ، وهل نقرو  بسيها 

ل مشكلة الالحئن  الفلسطنينن  دو  دعل نرو  أيه م  الصعا على لبيا  احمو مسسلة سناسنة، 
 دولي.

5/7/9208الجزيرة نت، الدوحة،   
 
 بسبب الحصارغزة  قطاع وزارة الصحة تنذر بوقف خدماتها الصحية في .46

حذرت وزارة الصحة م  خطورة األو اع الصحنة في قطاع غزة، الاي اهدد  "غزة أشرف الهور
األدونة والوقود. وأكد وكنل الوزارة الدكاور نوسف عمل حمنع المرافن الصحنة والطبنة، بسبا يقص 

أبو الرنش في مكامر صحافي عقد في محمع الشفاء الطبي في مدنية غزة، أ  األو اع الصحنة 
 الاي نعايي ميها سكا  القطاع سببها الحصار اإلسرائنلي، وا غالن السلطات المصرنة لمعبر رفح.

م  المساهلكات الطبنة يفدت اماما م   %51اسنة وم  األدونة األس %15وأو ح أ  ما نزند ع  
 .م  األدونة مهددة في اليفاد %25مخاز  الوزارة، إ افة إلى أ  

م  هذه  % 50واعل  أن ا أ  الو ع الخطنر هذا ايعكس على سنارات اإلسعاف، الفاا إلى أ  
 السنارات اوقف ع  العمل، بسبا يقص الوقود.

7/7/9208القدس العربي، لندن،   
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 الضفة بعض مدن وزارة الصحة: انتشار بعوض النمر اآلسيوي في .47

رال هللا" أفادت وزارة الصحة الفلسطنينة أ  بعو ة ساليمر اآلسنويس اياشرت في بعض مد  ال فة 
يانحة ارافاع درحات الحرارة، داعنة المواطين  إلى إحكال إغالن مصادر اخزن  المناه للحد م  

حكافحة الحشرات والقوارض سامر صوالحة إ  الوزارة القت شكاول م  وقال مسكول م اكانثرها.
المواطين  في طولكرل ويابلس وحين  وبنت لحل والخلنل ع  وحود هذه البعو ة، سفعملت طواقل 

 الوزارة على رصد أماك  اكانثرها واياشارها لمكافحاها بالطرن المياسبةس.
رت م  أ  اكو  ساليمر اآلسنويس ياقاًل نثايونًا وأشار صوالحة إلى أ  ميًمة الصحة العالمنة حذ

 لمرض حمى ال يك، لكيه اسادرك قائال إ  هذا المرض غنر مياشر في فلسطن .
وأ اف أ  لدغة هذه البعو ة اسبا حكة شدندة واحمارا في مكا  اللدغ، وأ  العالا الوحند لهذه 

 اللدغات هي المراهل الاي اعال  الحساسنة.
1/7/8920قدس برس،   

 
 استيراد غاز إسرائيلي  في حرج وزير البترول المصري: ال .48

" أخبر وزنر اليفط والنثروة المعدينة شرنف إسماعنل صحنفة سإنحنبت دنلي ينوزس 12عربي  -ليد  
 إيه ال نمايع في السماح لمحموعة برنانش بنارلولنول باسانراد الغاز م  إسرائنل. 

العاملة في مصر م  اللحوء إلى الاحكنل الدولي لمقا اة  وقال إ  االسانراد  روري لميع الشركات
الحكومة. وأ اف إسماعنل سكوزنر لليفط، أيا ملازل بالرأي القائل بسيه ال اوحد مشكلة في السماح 
لمحموعة برنانش بنارولنول في اسانراد الغاز لحمانة مصر م  الغرامات والاحكنل الدوليس، مشنرا إلى 

عد م  الحكومة البدء في إحراءات اسانراد الغاز، وبسيه سنسمح لها باسانراد أ  سالشركة لل اطلا ب
 الغاز فقط بعد صدور الموافقة واوقنع عقد مع الحكومة المصرنةس.

وم ى الوزنر قائاًل" سال نوحد حرا في مصر م  اساخدال الغاز الذي اساورده محموعة برنانش  
 ر مشاكليا االقاصادنة.بنارولنول م  إسرائنل، أخذًا بعن  االعابا

وصرح إيه م  الياحنة السناسنة سلل نعد محرماس أ  نعمل الرئنس والحكومة بشكل مباشر مع  
ولفت الوزنر إلى أ  س كل ما نصا في مصلحة مصر، نيبغي أ  نطبن مباشرة، يًرًا ألييا  إسرائنل.

 ياعامل مع أزمة طاقةس.
 1/7/9208، 90موقع عربي 
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 سرة الشهيد محمد أبو خضيرمصر تقدم العزاء أل .49

 الذيسرادن العزاء  فيشارك السفنر وائل يصر الدن  عطنة سفنر مصر لدل فلسطن  " أ ش أ
أقاماه أسرة الشهند محمد أبو خ نر ببلدة شعفاط بالقدس الشرقنة، لمواساة عائلة الشهند واقدنل 

 .الفلسطنييواحا العزاء للشعا 
مقابل العمر بغنر ذيا اقارفه، محذًرا  في صبيأودت بحناة  الايوأدا  يصر الدن  الحرنمة اليكراء 

م  مخاطر اسامرار ارك الاطرف والعيصرنة نساشرنا  بدو  حساا أو رقنا على مساقبل 
 الميطقة والعالل. فيالدنمقراطنة 

أ  شياعة هذه الحرنمة اسايفر  منر العالل الحر، واعند إلى األذها   المصريوأو ح السفنر 
مككًدا ا ام  مصر  العشرن .اليصف األول م  القر   فيأدمت قلوا البشرنة  الايئل البشعة الحرا

مصابهما، كما شدد على  رورة عدل  فيوقناداه  الفلسطنييالكامل شعبا وقنادة مع الشعا 
هذا الحادي أمال القايو   مايًا لعدل إفالاهل م  العقاا وميًعا  مراكبيالاقاعس ع  محاسبة 

 .للاكرار
مسايداه حاى  فيالشقنن وساسامر  الفلسطنييوأكد يصر الدن  أ  مصر اقف إلى حايا الشعا 

، الوطييإقامة دولاه المساقلة على كامل ارابه  فيإيهاء االحاالل وحصوله على حقوقه المشروعة 
 ، وعاصماها القدس الشرقنة.2967على أساس حدود عال 

 7/7/9208اليوم السابع، القاهرة، 
 
 حول منع المصلين من دخول "األقصى" للحكومةأردنية ة نيابية مذكر  .51

في مذكرة ابيى الاوقنع علنها اليائا مصطفى ناغي الحكومة  أردينو  يواا 20طالا  "عم ا 
بالاحرك الفوري في حمنع االاحاهات وال غط على المحامع الدولي سلوقف الممارسات األردينة 

ودعت المذكرة  المصلن  م  الدخول إلى المسحد األقصىس.االسرائنلنة في فلسطن  والاي اميع 
الحكومة إلى عدل االكافاء ببنايات الشحا واالسايكار واالداية للممارسات اإلسرائنلنة الاي احاوزت 

 كل الحدود. 
  7/7/9208 ،الغد، عّمان
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 ه فلسطينجماعة اإلخوان المسلمين في األردن تندد بالتواطؤ الدولي والخذالن العربي تجا .50

يددت حماعة اإلخوا  المسلمن  في األرد  بما قالت إيه ساواطك دولي، وخذال  رسمي عربيس عما 
وقالت الحماعة في بنا  لها مساء األحد، إ  دعل المقاومة  نحري م  محازر في فلسطن .

اصدي الفلسطنينة بكل أشكالها بوحه االحاالل الصهنويي هي السبنل الفاعل الساعادة الحقون وال
للمشروع الصهنويي وأطماعه االسانطاينة والاوسعنةس، مسايكرة سالموقف الماواطئ للسلطة الفلسطنينة 
واسامرار الاعاو  والايسنن االميي، واسامرار المفاو ات مع العدو الصهنويي  د ابياء الشعا 

 الفلسطنيي والمقاومةس.
سراح االسرلس، باإل افة إلى  إطالنى وأكدت أهمنة سدعل المساعي المحلنة والدولنة والعمل عل

 سدعل ايافا ة الشعا الفلسطنيي الشعبنة في وحه االحاالل الصهنويي الغاصاس.
واسايكرت اسامرار الحصار المفروض على قطاع غزة بمباركة وأدوات عربنة، داعنة في الوقت ذااه 

واسايكار اسامرار ميع إلى سيصرة المسحد االقصى في محياه، والاصدي لالحاناحات الماصاعدة 
ودعت الحماعة الحكومة األردينة سلليهوض بواحبها كامال احاه العدوا   المصلن  م  الوصول النهس.

 الهمحي على القدس والمقدسات وأهلهاس.
 7/7/9208 ،السبيل، عّمان

 
 "مؤتمر األحزاب العربية" يستنكر العدوان اإلسـرائيلي في الضفة وغزة .52

عال المكامر العال لألحزاا العربنة قاسل صالح في بنا  العدوا  الصهنويي اسايكر أمن   "عم ا 
الغاشل والمرشح للاوسع واالسامرار في ال فة والقطاع، ماهما االحاالل باساغالل ق نة المساوطين  
بقاء الساحة الفلسطنينة في حالة ا طراا وطالا  النثالنثة القالى في  را مسار المصالحة وا 

 وطالا لشهند محمد أبو خ نر الذي اخاطفه ماطرفو  نهود وقالوه واحرقوا حنثاه.بمحاسبة قالة ا
بمحاكمة المحرمن  امال المحاكل الدولنة لردعهل ع  مواصلة سناسااهل العدواينة  د الشعا صالح 

 الفلسطنيي.
 7/7/9208 ،الدستور، عّمان
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 ة ضد الشعب الفلسطينيبالهجمة الصهيوني تعتصم تنديداً  األردنية النقابات المهنية .53

هاشل أبو حسا  سأ   .يقنا األطباء د األردينن  أكد رئنس محلس اليقباء" محمد الكنالي -عم ا  
 الغطرسة الصهنوينة اعبر ع  طبنعة العدو االحرامنة الميًمة والمميهحة والاي ال احد م  نردعهاس.

مال محمع اليقابات أ األردينة المهينة في كلمة ألقاها خالل اعاصال يفذاه اليقابات ،بو حسا أ ولفت
أمس، سللايدند بالهحمة الصهنوينة الشرسة على الشعا الفلسطنيي وحرائمه النومنة في القدس وقطاع 

  حادنثة اخاطاف الفاى المقدسي الشهند محمد أبو خ نر ألى إ ،غزة ومخالف المد  الفلسطنينةس
ا   معابراً  ة شاذة لهذا العدو وقطعا  مساوطينهس،واعذنبه وقاله وحرن حنثاه ساعبر ع  يزعة احرامن

هذه الحادنثة سامنثل وصمة عار على حبن  المحامع الدولي واالمل الماحدة اللذن  ما نزاال  عاحزن  
ع  فرض اطبنن قرارااهما، وهو دلنل آخر على سناسة المعاننر المزدوحة في الاعاطي مع ق انا 

 العاللس.
ة واإلسالمنة الى اليهوض لاحرنر االرض وردع العدو الماغطرس، كما دعا ودعا ابياء االمان  العربن

 المحامع الدولي الى ال غط على الكنا  العيصري لوقف عدوايه على فلسطن  واهلها.
  حرائل االحاالل الصهنويي إس "هللا عبندات، في اصرنح صحفي بدوره، قال يقنا المهيدسن  عبد

   هياك سالل مع هذا الكنا  الغاصاس.يه ل  نكو أالماواصلة دلنل على 
يهاء خالف والامسك بخنار ا  لى الاوحد و إودعت يقابة المحامن  في بنا ، الفصائل الفلسطنينة 

 المقاومة السانراد كامل الحقون.
  7/7/9208 ،الغد، عّمان

 
 " تــديـن اإلرهــاب اإلسـرائيلـيوالعنصرية"مناهضة الصهيونية  .54

أدايت حمعنة مياه ة الصهنوينة والعيصرنة اإلرهاا الصهنوينة " ركيلنلى خالد الك -عم ا  
نال  لنس حادنثة أواعابرت أ  اساشهاد محمد أبو خ نر على اندي المساوطين  االسرائنلنن  قبل 

ميعزلة، وال رد فعل  على قال المساعمرن  الصهانية النثالنثة الذن  أسروا في الخلنل الشهر الفائت، 
رهابها.إيما اعبنر ع  حق   ما نحري في فلسطن  النول إوقالت الحمعنة في بنا   نقة الصهنوينة وا 

سهو نثمرة ي االت األسرل الاي اياقلت م  حنز اإل راا األسطوري ع  الطعال إلى احول ق ناهل 
 بف ل الك الي االت إلى ق نة حنة ااطلا حاًل عاحاًل. 

 7/7/9208 ،الدستور، عّمان
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 : األردن قادر على حماية نفسه"إسرائيل" على رداً  أردنيون سياسيون .55

اساهح  سناسنو  أردينو  ما أسموه سالبروباغيداس اإلسرائنلنة الاي حملاها " اغرند الرشن -عم ا  
اصرنحات مسكولنهل مكخرا، حن  أبدوا اساعداد سدولاهل لمساعدة األرد  في وحه الحماعات 

بع هل ا  هذه الدعانة اإلسرائنلنة س اهدف إلى سإًهار اإلسالمنة الماشددة منثل داعشس، فنما اعابر 
 أ  دوال عربنة اقبل بدور إلسرائنل في الصراعات البنين ةس.

 سالغدس، رئنس الوزراء عبد إلنهلعلى هذه الاصرنحات، طالا بعض السناسنن  الذن  احدنثت  واعلنقاً 
د  لمساعدات دفاعنة م  اسرائنلس، فنما هللا اليسور، باعاباره وزنرا للدفاع، بس  نعل  سعدل حاحة األر 

سأراد اساغالل حدني اإلعالل ع  مخاطر  [نوفانل شاانياساإلسرائنلي ]اعابر آخرو  أ  هذا الوزنر 
ميًمات ماطرفة، لنسقط الحالة العراقنة على األرد ، وكس  هذا الذي نحري في العران نحري في 

 األرد س.
ري، الاصرنح اإلسرائنلي في إطار النسبروباغايداس، معابرا وصيف رئنس الوزراء األسبن طاهر المص

أما الوزنر األسبن بسال حدادن ، فسكد أ  سلدنيا  س....لها إطالقاً  أ  هذه الاصرنحات سال معيى سناسناً 
نثقة كبنرة بدولايا وحنشيا وحكومايا وشعبيا في الاصدي ألي خطر خارحي، بما في ذلك الخطر 

قال الوزنر األسبن بسال و  ل نهدد المصالح األردينة رغل اافاقنة الساللس.اإلسرائنلي الذي ما زا
 العموش" سيح  ال يساطنع ميع أحد م  قول ما نرندس.

 7/7/9208 ،الغد، عّمان 
 
 بحّق فلسطينيي الضفة والقطاع ةالصهيوني"حزب هللا" يندد بالجرائم  .56

 لنة في ال فة الغربنة وقطاع غزة.اسامرت ردود الفعل السناسنة الميددة بالحرائل اإلسرائن
سهذه الحرائل الصهنوينة الاي اطاول الشعا الفلسطنيي،   أفي بنا  أمس،  اللبيايي ورأل سحزا هللاس

هي اسامرار لمسلسل اإلحرال الذي لل ناوقف ميذ اغاصاا فلسطن ، والذي نشهد كل مرة اصعندا 
 أكنثر فًاعة م  المرات الاي سبقاهس.

ذ أشاد سحزا  هللاس بنسا حنات الشعا الفلسطنيي وصبره ونثبااه على مواقفهس، شدد على سأحقنة وا 
سالصمت العربي والعالمي  مقاوماه وحهاده م  أحل احرنر أر ه واساعادة كل حقوقهس، مساغرباً 

ودعا إلى سأوسع حملة ا ام  مع الشعا الفلسطنيي في محياه المسامرة والماصاعدة،  المطبنس.
لى احرك الشع وا العربنة بكل ما لدنها م  زخل للوقوف إلى حايا الشعا الفلسطنيي الصامد وا 
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ولاقدنل كل أشكال الدعل له في معركاه الاي ندافع فنها ع  الحمنع، في وحه الخطر الصهنويي 
 الذي ال نسانثيي أحدا م  أطماعه ومشارنعه الخبننثةس.

 7/7/9208 ،السفير، بيروت
  
 االعتداءات اإلسرائيلية ضّد الشعب الفلسطينيمجلس التعاون الخليجي يدين  .57

كويا" دا  األمن  العال لمحلس الاعاو  لدول الخلن  العربنة عبداللطنف الزنايي  -وكاالت  –الخلن  
االعاداءات ساإلسرائنلنةس الماواصلة وحملة العقاا المميهحة والقمع الحماعي الوحشي  د أبياء 

 وقطاع غزة. الشعا الفلسطنيي في ال فة الغربنة
وقال الزنايي في بنا ، إ  االعاداءات ساإلسرائنلنةس بما فنها الهحمات الحونة واالقاحامات والحصار 

 الحائر واالعاقاالت الواسعة اشكل اياهاكًا صارخًا ألحكال القايو  الدولي.
في ووصف خطف الفاى الفلسطنيي محمد حسن  أبو خ نر وقاله على ند مساوطين  سإسرائنلنن س 
 القدس بسيه سحرنمة بشعةس نحا أ  نعاقا مراكبوها وساكدي إلى مزند م  العيف وسفك الدماء. 

 7/7/9208الخليج، الشارقة، 
 
 تونس تدين الجريمة البشعة التي أودت بحياة الطفل الفلسطيني محمد أبو خضير .58

لفلسطنيي محمد أبو قدس برس" أدايت اويس بقوة الحرنمة البشعة الاي اودت بحناة الطفل ا -اويس 
خ نر بالقدس على ند مساوطين  اسرائنلنن . واعابرت أ  هذه الحرنمة الاي ا اف الى سحل 
الحرائل في حن الشعا الفلسطنيي االعزل اف ح حقنقة اليوانا االسرائنلنة احاه ما اسمنه بعملنة 

 السالل. 
اويسنة رسمنة، أ  ردود الفعل  ، أذاعاه مصادر5/7وأكد بنا  صادر ع  الرئاسة الاويسنة السبت  

العدائنة للحكومة االسرائنلنة احاه المصالحة الفلسطنينة واسائياف عملنات االسانطا  واساهداف 
الفلسطنينن  في موارد عنشهل وحناة أطفالهل عبر االعاداءات المميهحة علنهل في ال فة الغربنة 

عراض الطرف االسرائنلي يهائنا ع  والحصار الًالل لقطاع غزة لنس سول أدلة ا افنة على ا 
 مفهول السالل الحقنقي. 

 1/7/9208قدس برس، 
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 األقصىالمسجد ألف وجبة للمصلين في  052"األعمال الخيرية اإلماراتية" تقدم  .59

ألف  250قدس برس" قالت سهنئة األعمال الخنرنة اإلماراانةس، إيها خصصت  - القدس المحالة
 والمعاكفن  في المسحد األقصى خالل شهر رم ا  المبارك.فطار وسحور للمصلن  إوحبة 

وأو ح ابراهنل راشد مدنر مكاا الهنئة بال فة الغربنة، في اصرنحات صحفنة، يشرت النول األحد 
،، أ  الهنئة سأوكلت اح نر الوحبات الرم اينة إلى مطاعل ومكسسات فلسطنينة بالقدس 7|6 

 نية ولاكو  الوحبات قرنبة م  الحرل القدسيس.الشرنف بهدف انحاد فرص عمل ألهل المد
 1/7/9208قدس برس، 

 
 مـكتـب الـتمثـيـل اإلمـاراتـي يشـرف على تنفيذ مشاريع خيرية بفلسطيني .61

األنال" أشرف مكاا امنثنل دولة اإلمارات العربنة لدل فلسطن ، على ايفنذ مشروع ساوزنع  -رال هللا 
سخلنفة ب  زاند آل يهنا  لألعمال اإليساينةس، في أول انال شهر الطرود الغذائنةس، المقدل م  مكسسة 

رم ا  المبارك، إ افة الى مشروع سإفطار الصائلس، الذي نشمل عددا م  القرل والمخنمات على 
مدار الشهر، ونيفذ بالاعاو  مع الحمعنات الخنرنة والمراكز واللحا  الشعبنة في المخنمات عبر 

ونساي المشروعا  احسندا للعالقات الطنبة  وحبة نومنًا. 300اقدنل يحو طرد غذائي، و  6000اوزنع 
الاي احمع الشعبن  الفلسطنيي واإلمارااي، وحرص المكسسة اإلماراانة على ايفنذ المشارنع الخنرنة 

وأنثيت األسر المسافندة على دور اإلمارات، عبر مكسسة سخلنفة ب  زاند آل يهنا س  في فلسطن .
 ل الخنري واإليسايي باوحنهات م  القنادة اإلماراانة.على صعند العم

 7/7/9208األيام، رام هللا، 
 
 مساعدات رمضانية كويتية لغزة .60

كويا" وزعت حمعنة الفالح الخنرنة في فلسطن  أمس مساعدات رم اينة كونانة على اسر  –غزة 
شروع رم ا  محااحة في قطاع غزة برعانة حمعنة االصالح االحاماعي في الكونت  م   م

وأو حت حمعنة الفالح في بنا  لها ا  هذه المساعدات برام  خاصة ميها افطار صائل  الخنر،.
في غزة واوزنع اموال الزكاة والصدقات  لألناالفي معهد االمل  لألطفالالفقنرة وافطار صائل  لألسر

 وكفاالت االسر الفقنرة وكفاالت االناال.
 7/7/9208السياسة، الكويت، 
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 ر إسرائيلية على موائد إفطار المغاربةتمو  .62

الرباط" فوحئ المغاربة بوحود امور م  إيااا مزارع إسرائنلنة في بعض األسوان الاي اعرض السلع 
 الرم اينة، حني نشاري ميها أغلا الزبائ  دو  معرفة مصدرها.

د األسوان بهذه الامور وحعلها في ماياول المواط   البسنط الذي ال وطالا مواطيو  بمعاقبة م  زو 
 ندرك خطورة الاطبنع وأهمنة المقاطعة االقاصادنة للب ائع االسرائنلنة.

 7/7/9208رأي اليوم، لندن، 
 
 : معركة مفتوحة لن تغلق اال بانتهاء االحتالل BDSسرائيل الـ إحملة مقاطعة  .63

همة في أولمبنا بلد مياصر حمدا " ايدلعت في مطلع ينسا  م  هذا العال معركة قايوينة م –رال هللا 
وهي ادافع ع  ميزل  1003مارس  آذار/ 26الياشطة األمنركنة، راشنل كوري، الاي اساشهدت في 

مع حركة  سسوبر ماركتسفي رفح أمال بلدوزر إسرائنلي، ففي أولمبنا في والنة واشيط ، حني احاوا 
طوة الحرنئة في الوالنات المقاطعة وقاطع الب ائع اإلسرائنلنة، وهو األول الذي نقول بهذه الخ

 الماحدة. 
واحدل اإلسرائنلنو  وحلفاكهل الحركة قايوينًا وخسروا، نثل رفعوا الق نة إلى محكمة االسائياف لكيهل 
خسروا نثاينة، بعد أ  رف ت المحكمة الاماسًا وقفت وراءه وزارة الخارحنة اإلسرائنلنة، االمر الذي 

، عمر البرغونثي، يصرًا قايوينًا مهمًا حدًا لحركة ،BDSمكسسي حملة المقاطعة   أحدنمنثل حسا 
 في برنطاينا.  BDSالمقاطعة، ن اف إلى االياصارات القايوينة الاي سبن أ  حققاها 

س لك  هذا اليصر المهل، نمنثل احدنًا حدندًا وحدنًا، في الحرا الاي اشيها إسرائنل البرغونثي"وقال 
ن  الداخلنة في الدول الاي ارابط بعالقة حندة مع إسرائنل، وحلفاكها، وسالحها هذه المرة هو القواي

والقواين  الدولنة والقايو  الدولي اإليسايي، وساحاها العالل كله، األمر الذي ناطلا نقًة وحهدًا 
 ووعنًا ال بد م  أ  نازاند وناعزز، واوحندًا للحهود كلها" فلسطنينًا وعربنًاس.

 7/7/9208الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 حدث الغواصات األلمانيةأتتسلم سرًا  "إسرائيل" .64

الصحافة األلماينة" كشفت شبكة الفاز ألماينة ع  اسلل إسرائنل سرا غواصة حدندة اعد أحدي ما 
 أياحاه الارساية البحرنة األلماينة حاى اآل ، ومعدة لاسلنح صوارنخها بقيابل يوونة.
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الالفزنوينة األلماينة أ  الغواصة الحدندة م  طراز سااين س  وذكر الموقع اإللكارويي لقياة سإ  دي أرس
ال اسلنمها قبل أنال بمنياء كننل بشمالي ألماينا للبحرنة اإلسرائنلنة في سرنة اامة بغناا وسائل 
اإلعالل، لرغبة إسرائنل في عدل معرفة الرأي العال الكنثنر ع  هذه الغواصة المنثنرة للحدل بسبا 

  أ  اكو  الغواصة األلماينة مهنسة للاسلح بصوارنن بحر أرض قادرة على حمل اوقع خبراء عالمنن
 ركوس يوونة.

 7/7/9208الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 لندن: مظاهرة أمام سفارة "إسرائيل" إلدانة االحتالل .65

محمد أمن " احاشد المئات م  الفلسطنينن  والعرا والما امين  البرنطاينن  أمس السبت  -ليد  
السفارة اإلسرائنلنة في ليد  ايدندا بمقال الفاى الفلسطنيي محمد أبو خ نر، وإلداية العدوا  أمال 

وعززت الشرطة البرنطاينة وحودها في  اإلسرائنلي الماواصل على ال فة الغربنة وقطاع غزة. 
كدي إلى المكا  بعدما اكاً الشارع المقابل للسفارة بالماًاهرن  الذن  أغلقوا الشارع الرئنسي الم

 بوابااها. 
م  حهاها قالت مدنرة حملة الا ام  مع فلسطن  سارة كولبور  للحزنرة يت إ  الوقت حا  م  أحل 
أ  ااحرك الحكومة البرنطاينة إليهاء سناسة العقاا الحماعي الاي امارسها إسرائنل  د 

 الفلسطنينن .
ند م  ال غط على وسائل اإلعالل وأشارت كولبور  إلى أ  الحركة االحاحاحنة اآل  بحاحة إلى مز 

الرئنسنة وكذلك على السناسنن ، لالعاراف بس  االحاالل اإلسرائنلي هو السبا الرئنسي في المشاكل 
ذا لل نال إيهاكه فإ  الصراع سنسامر.   هياك، وا 

 7/7/9208الجزيرة. نت، الدوحة، 
 

 عباس يعطل المصالحة .66
 أ.د. نوسف رزقة

وال في عمل حكومة الاوافن، بل نثمة اراحع حقنقي ياا  إما ع  ينة  ال اقدل في مسار المصالحة،
 مبناة، أو ع   غوط خارحنة غنر محاملة.

المعلومات الواردة م  مصادر داخلنة لحركة فاح واحاماع اللحية المركزنة اككد أ  محمود عباس 
مارسة عملها في شخصنًا ناحمل مسئولنة اعطنل المصالحة، ومسئولنة اراحع حكومة الاوافن ع  م
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نحاد الحلول لمشكلة روااا  فن ،غزة وا  وغنرها م  المشاكل. عباس رفض كل الحلول الاي  المًو
اقدل بها أع اء المركزنة لحل مشكلة الروااا بشكل حزئي، حاى الك الاي اقارحت حل  مشكلة 

في قطاع الصحة، وقطاع الاعلنل.  مًو
كزنة وعلى الحكومة، وهو نسخر م  قنادة حماس، ونفر ه على المر  المصالحة،عباس نمسك بقرار 

ونرل أ  الوقت قد حا  لمعاقباها على ما كا  ميها م  قول وعمل خالل السيوات الما نة. هو 
نخلط األمور والق انا لقمع اآلراء األخرل، ففي االحاماع المشار إلنه أخبر الح ور أ  عملنة 

هي عملنة  د فاح والسلطة ال  د إسرائنل. الخلنل اساهدف بسط سنطرة حماس على ال فة؟! ف
في حماس.  وأ اف أ  حماس لنست شرنكًا، ول  أصرف راابًا ألي م  مًو

وما  القاهرة،عباس ال ندنر ملف المصالحة، بعد أخذه ورقة الحكومة م  ند هينة، م  خالل اافان 
محمدات. هو ندنر ورد فنه م  يصوص واساحقاقات. اافان القاهرة دخل إلى النثالحة فهو م  ال

المصالحة م  خالل ركناه السناسنة الخاصة به، وال نقبل م  مركزنة فاح أو الحكومة أو 
المساشارن  أي حدني في األبعاد القايوينة واإلدارنة الافان القاهرة، وكنثنرًا ما ناخذ م  ال غوط 

 اإلسرائنلنة واألمرنكنة قياعًا نخفي وراءه قياعااه الشخصنة.
هللا، ال نلافت لمصالح فاح ال في غزة وال في ال فة. ولو كايت مصلحة فاح مقدمة  هداه عباس،

عيده ما فعل ما فعله في ملف المصالحة، ولكا  األكنثر حماسًا لصرف الروااا لحلا أكبر اسنند 
 شعبي لفاح، و را شعبنة حماس، وهذا مكشر آخر على غناا حقنقي لالياخابات القادمة.

ما زال نعمل م  داخل إطار الحصار، وبحسا أحيدة الحصار، وعنيه على سالح عباس، هداه هللا، 
المقاومة، وعلى شرعناها الاي ارسخت في  منر الشعا بالشهداء، وم  نثل فهو في صراع لنس مع 
قنادة حماس على الحكومة، فقد أعطاه قنادة حماس الحكومة بال مقابل، وعلى غنر اوقع ميه، ولك  

المقاومة، ومع مشروعناها م  حني المبدأ. ونككد هذا أيه هو الذي صادر حن  صراعه الحقنقي مع
كاائا فاح في المقاومة، وهو الوحند الذي خط س ايافا ة األقصى، وقرار ناسر عرفات عليًا، وألزل 

 يفسه بميع قنال ايافا ة نثالنثة. األمور وا حة وال لبس فنها.
يع، أو نعرقل كل المحاوالت العربنة وغنر العربنة، الاي اغار هداه هللا للمرة النثالنثة، هو م  نم عباس،

على الو ع الفلسطنيي الداخلي، والاي ابدي اساعدادًا للمساهمة في العالا وفكفكة المعوقات، لهذا 
فن . وهيا أقول إ  على خالد مشعل واحبًا سرنعًا  لل نعبس بالدور القطري في حل  مشكلة روااا المًو

الحاماع عاحل في إحدل العواصل العربنة، أو غنر العربنة، لو ع اليقاط على  هو أ  ندعو عباس
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الحروف، أل  الوقت كالسنف إ  لل اقطعه قطعك، وم  نسم  لحالة الفراغ كم  نسم  للماء في 
 الغربال.

1/7/9208، فلسطين أون الين  
 
 يا ولدي هذا هو عدونا الصهيوني .67

 محمد سنف الدولة
لى بشائر االيافا ة الفلسطنينة النثالنثة.مهداة إلى روح فاى ال  قدس الشهند محمد أبو خ نر، وا 

 
 شارون:

أيا ال أعرف شنئا نسمى بالمبادئ العالمنة. إييي أقسل بس  أحرن كل طفل فلسطنيي سوف نولد في 
هذه الميطقة. المرأة الفلسطنينة والطفل الفلسطنيي أكنثر خطورة م  الرحل أل  وحود الطفل 

دل على أ  هياك أحناال ساسامر ولك  الرحل نسبا خطرا محدودا. أقسل بسييي لو كيت الفلسطنيي ن
                                                              نعايي وناسلل قبل أ  أقاله. وحعلاهمحرد مديي إسرائنلي وقابلت فلسطنينا ألحرقاه 

 
 تيودور هرتزل:

الوحوش ال ارنة. طبعا ل  يحمل القوس والرمح ويذها فرادل في أنثر إييا يرند أ  يطهر بلدا م  •
الدببة كما كا  األسلوا في القر  الخامس في أوروبا، بل سييًل حملة صند حماعنة  خمة 

 ومحهزة ويطرد الحنوايات ويرمي وسطهل قيابل شدندة االيفحار.  
 

 جابوتنسكي:
األلوا ، واإلفراط في الشرا، واألغايي. أما اساطنع أ  الغى كل شيء، القبعات، واألحزمة و  •

السنف فال نمك  إلغاكه. علنكل أ  احافًوا بالسنف أل  االقااال بالسنف لنس أفكارا ألماينة بل إيه 
 ملك ألحداديا األوائل. إ  الاوراة والسنف أيزال علنيا م  السماء.                      

 قوة والسالح. إ  إسرائنل ال نمك  أ  اعنش إال بال •
 

 بن غوريون:
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إ  خرنطة إسرائنل لنست بخرنطة بالديا، لدنيا خرنطة أخرل وعلنكل أيال طلبة وشبنبة المدارس  •
 النهودي أ  احسدوها في الحناة، وعلى األمة النهودنة أ  اوسع رقعاها م  الفرات إلى الينل. 

وعلى طول الحبهة لنس فقط  م  إ  خططيا نحا أ  ال ايحصر في الدفاع بل علنيا أ  يهاحل • 
بل  فلسطن ،الميطقة المخصصة للدولة النهودنة ن بموحا قرار الاقسنل ن ولنس فقط  م  حدود 

 وحد.علنيا أ  ي را العدو ويهاحمه حنيما 
ييا حرنصو  على أ   بهل،لقد أبلغيا العرا أيه لنست ليا الرغبة في محارباهل أو إلحان األذل  • وا 

 حزئنا،ولو  وعار وا،مسالمن  في الدولة النهودنة .. ولك  إذا وقفوا في طرنقيا يراهل مواطين  
 وقوة.فإييا سيواحههل بكل ما عيديا م  بطش  أهدافيا،احقنن 

 للمحاربن .شعا إسرائنل هو عبارة ع  احمع  •
  حامنة.لقد اقايعت بس  الحرا مع العرا  •
 إسرائنل.أهل ق نة في حناة  الاسلح،كة سبان في معر  العرا،أ  السعي للافون العسكري على  •
السالل اليسبي الذي نخنل على الشرن األوسط في السيوات العشر األخنرة هو يانحة مباشرة لقوة  •

  العسكرنة.إسرائنل 
علنيا أ  ياخذ م  الفاوحات العسكرنة أساسا لالسانالء وواقعا نحبر الحمنع على الر وخ  •

 وااليحياء 
 
 ر ممثل المنظمة الصهيونية العالمية:الدكتور إد 
 ونحا أ  نححا هذا الحن ع  العرا. السالح،نحا أ  نعطى النهود الحن في حمل  •
 

 ماينرتز هاغن:
إ  االعاراض الرئنسي على المطالا الصهنوينة كا  نسايد إلى أ  فلسطن  صغنرة باليسبة لنهود  •

وبعد ذلك نساطنعو  أ  نحصلوا على  فلسطن ،وا ولك  ليفسح لهل المحال لنسخذ صحنح،هذا  العالل،
  نرندو .ما 
 

 دراسة إحصائية إسرائيلية قديمة:
سية أندوا اإلفياء الكلى  24ن  9طالا قابلاهل وااراوح أعمارهل بن   2066م  بن   % 60أ   •

 للسكا  العرا المدينن  المقنمن  في 
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  العربنة.إسرائنل في حالة صراع مسلح مع الدول 
 
 :9222راسة إحصائية إسرائيلية جديدة في يناير د 
  1009ن 1001م  اإلسرائنلنن  نكندو  عدوا  الرصاص المصبوا على غزة  % 95 •
 

 قاسم:حوار بين ضابط وجندي أثناء مذبحة كفر 
 ماذا يفعل باألطفال واليساء .. ؟ الحيدي" •
 نحا أ  نعاملوا كاآلخرن  بدو  رحمة  ال ابط" •
 ا يفعل بالحرحى ؟ ماذ سكال" •
 نحا أ  ال نكو  هياك حرحى ..  حواا" •
  بالسحياء؟ماذا يفعل  الحيدي" •
 نحا أ  ال نكو  هياك سحياء . ..  ال ابط" •
 المحكمة فنما بعد أ  األوامر كايت قد صدرت بقال كل عربي. فينثبت  •
 

 مناحيم بيغين:
 الفلسطنينو  محرد صراصنر نيبغي سحقها.  •
 را إذا أيا موحود. أيا أحا •
ال قالاك.  •  ك  أخي وا 
  لالياقال.حارفة مكبواة عيد النهود  أشبعت رغبةاألسالنا اإلرهابنة قد  •
ألف عربي  650إ  مذبحة دنر ناسن  أسهمت مع غنرها م  المذابح األخرل في افرنغ البالد م   •

 ...ولوالها لما قامت إسرائنل  
ل يرل سهول سورنا ولبيا  الخصنبة وفي الشرن اماد ودنا  دحلة عيدما يشرع ببصريا إلى الشما •

والفرات .. وبارول العران، وفي الغرا بالد المصرنن  ل  نكو  لدنيا القدرة الكافنة على اليمو، علنيا 
 أ  يسوي ق انا األرا ي م  مواقع القوة وعلنيا أ  يحبر العرا على الطاعة الاامة. 

سي طر إلى االيسحاا م  سنياء لعدل  "2979الاسونة مع مصر عال  وقال بعد اوقنع اافاقنة •
سنياء احااا إلى نثالنثة  األطراف.اوافر طاقة بشرنة قادرة على االحافاً بهذه المساحة المارامنة 
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 االاحادوعيدما نهاحر منثل هذا العدد م   عيها.مالنن  نهودي على األقل السانطايها والدفاع 
 إلى إسرائنل سيعود إلنها وساحدويها في حوزايا.  األمنركانالسوفناي أو 

 
 إيهود باراك وزير الدفاع الصهيوني:

 1022إ  الذن  اقاحموا سفارايا في القاهرة هل محموعة م  الرعاع ن سبامبر 
 يايناهو في مكالمة النفوينة للرئنس األمرنكي باراك أوباما"

نارات مفاوحة أماميا بما في ذلك إعادة لقد يفد صبر إسرائنل على ما نحدي في مصر، وكل الخ
 ع  موقع ينوز وا  اإلسرائنلي.  1022احاالل سنياء مرة أخرل ن نوينو 

 آفي دنخار ن وزنر األم  الداخلي الصهنويي"
لقد خرحيا م  سنياء  ب مايات أمرنكنة بالعودة إلنها في أي لحًة إذا اغنر اليًال في مصر لغنر 

 1001صالح إسرائنل ن سبامبر 
 

 :0249من مجلة كيفونيم لسان حال المنظمة الصهيونية العالمية عام 
إ  اساعادة شبه حزنرة سنياء بما احاونه م  موارد طبنعنة وم  احاناطي نحا إذ  أ  نكو  هدفا  •

 أساسنا م  الدرحة األولى النول
اينيات على حبهاها إ  افانت مصر إلى أقالنل حغرافنة ميفصلة هو هدف إسرائنل السناسي في النثم •

 الغربنة.
سوف ال  اآل ،على عكس ما هي علنه  ماعددة،إ  مصر المفككة والمقسمة إلى عياصر سنادنة  •

وهذا األمر هو النول ماياول  طونلة،اشكل أي اهدند إلسرائنل بل ساكو   مايا للزم  والسالل لفارة 
 أندنيا. 

 
 موشي ديان:

 "على مصر 2956قال ع  أهداف عدوا   •
 احطنل القوات الاي احاول إخ اعيا. •
 احرنر ذلك الحزء م  أرض الوط  الذي نحاله الغزاة. •
 اسمن  حرنة المالحة في م انن انرا  وقياة السونس. •
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  أكاوبر،اشرن  األول  19وقال في يفس النول الذي بدأ فنه الهحول اإلسرائنلي على سنياء  •
   عبر الحدود للق اء على حنش الينل وحشره فى أر ه.قواايا الحيوبنة احارا اآل " أ 2956

7/7/9208،"90موقع "عربي   
 
 ثالث جبهات تواجه إسرائيل واحتماالت التوسع .68

 حلمي موسى
بدت إسرائنل في يهانة األسبوع الفائت في حنرة شدندة م  أمر يفسها، وال اعرف إ  كا  علنها 

يما أن ا الاقدل أل الاراحع. فالو ع نكاد نفلت م  بن  ا ألنادي لنس اإلسرائنلنة وحسا، وا 
الفلسطنينة وأنادي الحوار القرنا. والمو وع احول م  قصة عقاا هيا وهياك إلى قصة ايافا ة 

أو مواحهة عسكرنة شاملة مع قطاع غزة أو األمرن  معا. وربما ا   41نثالنثة في ال فة ومياطن 
لمكسسة العسكرنة، الخانار سبنل الاوقف أو ما هذا ما دفع رئنس الحكومة اإلسرائنلنة، بحي  م  ا

 لميع األمور م  الافاقل.« االحاواء»سمي بسناسة 
ولنس صدفة والحال هذه، أيه بعدما بدا للكنثنر م  اإلسرائنلنن  أ  المسسلة الفلسطنينة ااآكل، سواء 

حاءت الهبة م  بسبا فقدها حا ياها العربنة حراء االيشغال بالذات أل بسبا الصراعات الداخلنة 
، واسكد الحمنع م  أ  يار الوطينة الفلسطنينة لل اخا. فالقدس 41القدس لاياشر في مياطن 

المكلومة بالصمت الحارف م  محنطها البعند لل احد وسنلة للاعبنر ع  غ بها سول الهبة الاي 
خ نر بدا لكل  فنها هباهل أن ا فايدفعوا للمشاركة فنها. فمحمد أبو 41 فلسطنينوسرعا  ما وحد 
احت االحاالل المباشر ابيا لكل واحد ميهل شكل اخاطافه وحرقه « أحشاء الوحش»المقنمن  في 

اعبنرا ع  مخزو  معايااهل. والحً كنثنرو  الغناا غنر المبرر م  حايا السلطة الفلسطنينة بل 
 و عف الاحرك في مواط  سنطراها.

ينرا  ال ائقة والحصار ومحابهة العدوا  والا ام   م  حايبها كايت غزة، والسلطة فنها، اعنش بن 
مع القدس ويزفها. ورغل الايازالت الاي ا طرت حماس لاقدنمها  م  ما سمي اافان المصالحة 

، وفرت لحركة 41وحكومة الوفان إال ا  ال ائقة والحصار اواصال. لك  أحداي القدس ومياطن 
ي القدس مقدمة اليافا ة شاملة. لذلك، ورغل حماس، خصوصا، فرصة للاعلن بسمل أ  اكو  أحدا

اإلعاليات الماكررة ع  المصلحة في اسامرار الاهدئة، اسامر إطالن الصوارنن والمحازفة 
باحاماالت الاصعند. لك  هذا كا ، في يًر قنادة حماس، نثميا معقوال نمك  عبره اصطناد 

هدوء بنيما الهبة ماواصلة في القدس عصفورن  بححره. فم  ياحنة نصعا على المقاومة أ  الازل ال
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وسواها، وم  ياحنة أخرل نانح الاصعند إمكا  احرنك بركة العالقات الراكدة مع السلطة في رال هللا 
 أو ابرند العالقات الماوارة مع الحكومة المصرنة.

نركنن  والواقع أ  إشارات كنثنرة دللت على أ  أحداي األسبوع الفائت في ال فة والقطاع قادت األم
إلى الادخل ودفعت كال م  األرد  ومصر إلى عرض مساعي الوساطة كل في حايا. فاساقرار 
الو ع سواء في ال فة أو القطاع صار مصلحة مشاركة لكل هذه القول ميفردة أو محامعة. إذ 
نصعا على مصر واألرد  الحفاً على عالقات ممنزة مع إسرائنل، خصوصا في الحايا األميي، 

بشكل أكبر احدندا في ًل الو ع اإلقلنمي، إذا ايدلعت مواحهة شاملة بن  إسرائنل مطلوبة 
والفلسطنينن  سواء في غزة أو ال فة. ونصعا على السلطة الفلسطنينة في رال هللا احمل حرا 

الرصاص »في حرا  1009إسرائنلنة على القطاع م  دو  ادخل، خالفا لما حدي العال 
ل ال اخفي خشناها م  و ع قطاع غزة في النول الاالي ألي حرا شاملة كما أ  إسرائن«. المسكوا

 مع حماس في قطاع غزة وارل خطر اواحد القاعدة ملموسا.
ع  قول رئنس الموساد، اامنر باردو بس  اليزاع « هآراس»وفي هذه الحال نثمة أهمنة كبنرة لما يشراه 

هدند المركزي على األم  القومي اإلسرائنلي. مع الفلسطنينن  ولنس المشروع اليووي اإلنرايي هو الا
وم  الحائز أ  اإلفصاح ع  هذه الحقنقة اآل  نعبر أكنثر م  أي وقت م ى ع  ال ائقة الاي 
اعنشها االساراانحنا اإلسرائنلنة الاي حاولت طوال الوقت البحي ع  مخاطر حدندة م  دو  سعي 

دا حنيما نال ربطه بطبنعة االئاالف الحاكل في إلى حل المع لة األساس. ونبدو هذا القول خطنرا ح
 إسرائنل الذي بذل ونبذل كل حهد للحنلولة دو  اسونة اارنخنة اقول على حل الدولان .

نعنش اإلسرائنلي  1000وحمى ايافا ة األقصى عال  2917وكما كا  الحال مع بدانات ايافا ة 
نصعا فعله النول  2941مكيا فعله العال لل اياه بعد. لك  ما كا  م 2941النول شعورا بس  حرا 

حني نبقى الفلسطنينو  على أر هل حاى رغل إعال  أفنغدور لنبرما  أ  م  ناًاهرو  ال 
نساحقو  أ  نكويوا  م  حدود دولة إسرائنل. لك  الاصرنحات الحادة م  حايا لنبرما  ووزراء 

ئنل سابقى اعنش على حرابها وأيه منثلما أقل أو أشد اطرفا ال اغنر م  واقع األمر شنئا وهو أ  إسرا
العرا على أر هل سوف ناعذر حدا أ  اصيع السالل مع « مواطينها»اعذر علنها صيع سالل مع 

 سواء في غزة أل ال فة.« السلطة»الفلسطنينن  في مياطن 
السالل ل  نكو  في حنليا، على ما »هذا الو ع بقوله" « معارنف األسبوع»ب  كسبنت لخص في 

دو، فماذا سنكو ؟ نثالي حبهات اهدديا حالنا مع احامال الاوسع" حبهة غزة، حبهة شرقي القدس، نب
 «.حبهة عرا إسرائنل. وعلى الخط نصعد الشباا في ه بة الحوال  والرفنن يصر هللا
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هيا ال نبقى فعال أمال إسرائنل إال فعل ما ادعي أيها احند فعله طوال الوقت وهو إدارة األزمة 
الاي نياهحها الحنش « سناسة االحاواء»ع ولنس العمل على حلها. قد نخالف يفاالي بنيت مع والصرا 

 «.احاران البنت»حالنا لك  هياك م  ناهمه، مع الماطرفن  أمنثاله، بامهند الاربة لما نحري م  
7/7/9208السفير، بيروت،   
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 صالح بدنوي
نة المطعو  في شرعناها، والاي فاز فنها قائد االيقالا بعد فارة وحنزة على االياخابات الرئاس

العسكري عبد الفااح السنسي في ًل اسامرار خطف الرئنس الشرعي محمد مرسي، بدأت صحف 
 الاي شهداها مصر. 1022نيانر  15سإسرائنلس اكشف ع  أبعاد المكامرة على نثورة 

ها، ووحود افاهمات سرنة بن  سإسرائنلس واشنر هذه الصحف بو وح إلى  لوع القنادة اإلسرائنلنة فن
 وااليقالبنن ، الذن  اغاصبوا السلطة في القاهرة، وعصفوا بمكسسات النثورة المياخبة م  قبل الشعا.

وعلى سبنل المنثال، قالت صحنفة سحلوبزس اإلسرائنلنة إ  عبد الفااح السنسي  الرئنس المصري 
الصحنفة أ  سإسرائنل حًنت باحارال الرئنس السنسي، الحدند، نرل في إسرائنل سدولة شقنقةس. ورأت 

وم  بن  كل حنرايها، كايت هي الوحندة الاي ميحت مصر دعما طوال نثالي سيوات ويصف السية 
م  الصدمة القومنة، كما ساهمت إسرائنل في الحرا  د اإلرهاا في سنياء، في ايسنن اال بن  

سرائنل لل نك  له منثنل م  قبلس.  مصر وا 
 

 ة اإلقليميةالهز 
وفي ذات السنان أن ا، نقول المحللو  ساإلسرائنلنو س أ  السند عبد الفااح السنسي اافن مع قادة ال 

 أبنا على أ  نمايع ع  دعوة بينامن  يايناهو وشمعو  بنرنز لمراسل ايصنبه.
ل، أ  وبرروا ذلك بسيه سطالما األو اع غنر مساقرة في مصر والعالل العربي، مطلوا م   إسرائن

 احافً على وانرة هادئة في عالقااها مع اليًال العسكري الحاكل في القاهرةس.
أااحت لال أبنا المزند م   -احدندا-ونرل اإلسرائنلنو  أ  اياكاسة الربنع العربي في مصر وسورنا 

 الفرص لكي افرض أحيداها واصورااها للعالقات المسمولة مع الدول المحاورة لها.
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في األو اع المصرنة الراهية، إ  أنة عالقة علينة أكنثر مما نيبغي بن  سإسرائنلس  ونقولو  أن ا،
وااليقالبنن  حكال القاهرة، م  شسيها أ  احبط الهدف المرحو م  وراء إقاماها، وذلك طالما لل نيقشع 

 الغبار عما أسموه بن سالهزة اإلقلنمنةس حسا وصفهل للربنع العربي.
وقف أمال اقرنر للمعلن العسكري اإلسرائنلي رو  ب  نشاي كابه لموقع وهيا ناوحا علنيا أ  يا

 صحنفة سندنعوت أحرويوتس، بعد ساعات م  ايصنا السنسي رئنسا، نقول فنه ما نلي"
سنيبغي أ  يذكر أن ا أ  في هذا العالل صدنن عدويا هو عدويا اللدود، لهذا نحًر المس في 

اهرة أكنثر مما نيبغي مع الحكل مصداقنة القادة الحدد بمصر، ع  طرنن  إقامة عالقات ونثنقة ًو
 العسكري الذي نقف السنسي على رأسهس.

وم ى قائال سونحا أ  ياذكر أ  حكال القاهرة الحدد نيبغي أ  نحافًوا بمكاياهل كوسطاء يزنهن  
 ناس.في مسسلة غزة وكمحاربن  للحهادنن  في سنياء في إطار الافاهمات السرنة بنيهل وبن  ال أب

 
 استراتيجيةشراكة 

وبنيما طالا الوزنر الماطرف أفنغدور لنبرما  قادة مصر وسورنا ودول عربنة أخرل بس  نعارفوا بال 
أبنا فورا بال شروط مسبقة، وناعاملوا معها في اليور، وعلى المأل، كا  نعرف بحكل موقعه السناسي 

قنة بن  سٌإسرائنلس وااليقالبنن  في مصر، بل حقن اساراانحنةأ  اياكاسة النثورة المصرنة شكلت شراكة 
 ومع م  ندعمو  ايقالا السنسي العسكري في الميطقة والعالل.

وم  خالل احلنليا لمواقف ال أبنا، فإ  قاداها الذن  اورطوا في دعل قنادة النثورة الم ادة بمصر، 
دورهل المسايد للسند  وما اراا علنها م  عملنة سناسنة باطلة شكال وم مويا، نف لو  أال نبرز

 عبد الفااح السنسي ورفاقه ًاهرا، لماذا؟
اإلحابة احيء على ألسية الخبراء الصهانية، حني إيهل نرو  أ  هياك احاماال أ  نواصل االقاصاد 
المصري ادهوره، وحنيها ناحول غ ا الحماهنر بااحاه إسرائنل، بعد أ  اقلا الطاولة على هكالء 

 هرة.القادة الحدد في القا
ولهذا نف ل الخبراء الصهانية أ  اساعد إسرائنل بهدوء اليًال الحدند في القاهرة وقنادة الحنش، وفي 
ذات السنان فإ  الصهانية نرو  أ  القوات المسلحة المصرنة بدورها ساعمل في هدوء م  أحل 

 مصلحة قادة االيقالا الاي اخدل أن ا مصلحة إسرائنل.
ونثنقة  -مع طاقل م  رحال األم  والسناسة-ر اإلسرائنلي ألكس مياس ولهذا فقد بلور البروفنسو 

 شاملة ااعلن بمو وع العالقات مع االيقالبنن  بمصر وحلفائهل بالميطقة.
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واالخص الك الونثنقة في أ  ساألرحل النثالنثة الاقلندنة للعقندة األمينة اإلسرائنلنة" الردع واإليذار 
 والحسل، لل اعد كافنةس.

الزل إسرائنل  -نقصدو  الربنع العربي-ما نسمويه بالهزة اإلقلنمنة البعندة ع  يهاناها ونرو  أ  
بإ افة أرحل أخرل للعقندة األمينة، كالاعاو  اإلقلنمي، وما نسمنه مياس الاكنف" أي سمالءمة 

 العقندة األمينة للاطورات اإلقلنمنةس.
 

 تنسيق وتعاون
نيانر  15ا به م  عزل للرئنس الشرعي، والعمل  د نثورة ولقد خطط االيقالبنو  في مصر لما قامو 

 المحندة ميذ النول األول الذي أعل  فنه الرئنس السابن حسيي مبارك ايحنه ع  السلطة.
فقد اسانثمروا يشاطات لحماعات اكفنرنة موحودة بسنياء ميذ أواخر عهد مبارك، والك الحماعات 

سنياء، كما اسانثمروا أن ا قنال عياصر محهولة  اساهدف الدولة المصرنة ومًاهر سناداها على
 بإطالن صوارنن م  سنياء احاه المغاصبات اإلسرائنلنة.

ولذلك اسامر إعالل االيقالا طوال فارة حكل الرئنس مرسي نروا لمزاعل نثبت كذبها بعد االيقالا 
سإسرائنلس  ااعلن بوحود عياصر مقاومة فلسطنينة م  حماس، وحماعات إرهابنة في سنياء اهاحل

 واقال حيودا مصرنن  م  أحل ارسنن فكرة دعل اإلخوا  والانار اإلسالمي لإلرهاا واحا ا  رموزه.
وبالفعل كا  هذا هو المدخل م  قبل االيقالبنن  في مصر، لدل ال أبنا وواشيط  واالاحاد 

 األوروبي، لاسونن ايقالبهل، والحصول على دعل دولي له.
اكو  الدولة الدنمقراطنة الوحندة في الميطقة لل نرن لها ًهور دنمقراطنة  فإسرائنل الاي نهمها أ 

حقنقنة بمصر، لكي اافرد هي بذلك الوصف، وقبنل أنال قال لنبرما  إ  ال أبنا الزالت هي حزنرة 
 الدنمقراطنة واالساقرار بالميطقة.

، ويسقت مع عياصر ولقد اسانثمرت إسرائنل اعاراف السنسي ورفاقه بوحود إرهاا بمصر وسنياء
أمينة مصرنة لألسف م  أحل  را إرهاا وهمي في سنياء، وهو أمر ال نخدل سول مصالح 

 سإسرائنلس حني نقع حراء هذا ال را أبرناء كنثر م  أبياء سنياء.
في حن  أ  الحقنقة اشنر لوحود بعض العياصر الخارحة على القايو  في هذا اإلقلنل، وكا  م  

ة المصرنة أ  نواحهها بسهولة شدندة، بدال م  اساخدال وحدات عسكرنة في الممك  لحهاز الشرط
  را المدينن  المصرنن .
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وهو األمر الذي نساهل في كراهنة أهل هذا اإلقلنل العزنز لحماة وطيهل، والذن  حولوا أسلحاهل 
بل لصدور الشعا، بل وكراهناهل االياماء لمصر م  األساس، وكل هذا الاخطنط الخبني م  ق

 ال أبنا. اساراانحنةالصهانية نخدل 
وفي إطار الايسنن األميي والافاهمات غنر المعلية بن  االيقالبنن  بالقاهرة وال أبنا، اال عملنات 
ابادل المعلومات األمينة ومطاردة ما نسمويه بقول اإلرهاا، ونحري هدل األيفان ومحاصرة المقاومة 

 الفلسطنينة في غزة.
ال أبنا أ  يًال عبد الفااح السنسي هو حالة فرندة م  يوعها، حني احمل ونرل الخبراء في 

إسرائنل بندها اذكرة دخوله لواشيط  وللمساعدات االقاصادنة والعسكرنة، فنما نحمل هذا اليًال 
 المصري مفااح حراسة سحدود إسرائنل الغربنةس.

م  القادة العسكرنن  الذن  اغاالوا  هكذا افكر ال أبنا وااواطس معها الوالنات الماحدة لصالح حفية
أحالل أهل مصر في الحرنة، واغاالوا النثورة والشرعنة بهذا البلد العربي الكبنر، واآل  نرندو  اإلحهاز 

 على الربنع العربي كله وذلك بدعل م  قادة في الميطقة والعالل.
عالنات النثورة المصرنة وأل  الصهانية في ال أبنا لنسوا أغبناء، فإيهل نفاحو  أعنيهل على ف

 واحركات الشارع والاي نعرفو  أيها هي الاي ساحسل األمر في اليهانة.
عبد الفااح  االساراانحيوم  حهة أخرل، فإ  قلوا ساإلسرائنلنن س وأبصارهل شاخصة احاه حلنفهل 

ها موعد كما السنسي وداعمة له، وهو ما ندركه النثوار في القاهرة حندا ول  نيسوه لال أبنا، ولهل مع
 نقولو .

8/7/9208، الجزيرة نت، الدوحة  
 
 على أعتاب انتفاضة ثالثة؟ .71

 عاموس هرئنل
مبادرة السالل األمنركنة بدأت بسمل ما واياهت الى خنبة أمل عامةه فهياك قال مزعزع إلسرائنلنن  

طنس على أندي فلسطنينن ه وقال ولد فلسطنيي، الذي بدوره نشعل موحة غ ا عارمة في سالميا
وداخل الخط األخ ره وشباا عرا إسرائنلنو  نالنثمو  ونخرحو  لرشن سنارات حنرايهل النهود 

إ  اوالي صور  –بالححارة في الشوارع المحاورةه واحيند واسع في الشرطة لمحاولة كبح العيف 
نلول األنال األخنرة نهنئ غنر قلنل م  المصادر للمقارية باألسابنع الحرحة األولى بن  أواخر أ
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حنيما ايطلقت االيافا ة النثاينة. فلنس م  المفاحئ أ  اعود  1000ومياصف اشرن  األول سية 
 اللغة المباذلة شنئا ما لالساعمال.

، بدانة االيافا ة النثالنثة؟ 1023و 1022هل يشهد اآل  بخالف المخاوف الاي ًهر وهمها في 
 اارنن ال نكرر يفسه بدقة.الحواا السهل هو أ  قول ذلك ما زال سابقا ألوايه، فال

سية لل اك  سحماسس احكل قطاع غزة، ولل  24. فقبل 1024و 1000اوحد أشناء كنثنرة اغنرت بن  
اك  املك آالف الصوارنن القادر بع ها على إصابة سغوش دا س. وم  حهة أخرل كا  ناسر 

س، نقود الفلسطنينن  عرفات، الذي كا  نحاال بال صعوبة بن  الحدني ع  السالل واشحنع ساإلرهاا
في حن  نابرأ ورننثه محمود عباس حقًا وصدقًا م  ساإلرهااس. وأهل فرن هو في نثم  الخسارة. 
فسيوات االيافا ة النثاينة الخمس، الاي اعاند أ  احدد بن  صعود شارو  الى سحبل الهنكلس 

األخنرة، وبرغل عدل وااليفصال ع  غزة، حبت نثميا باهًا  خما م  الشعبن . وبرغل أحداي األنال 
وحود حل سناسي، ما زالت ذكرل الك األنال ميقوشة يقشا عمنقا يسبنا. وكا  نكفي ذلك في حوالت 

 اصعند سابقة لميع اشاعال طونل. لك  األمر هذه المرة ما زال غنر وا ح اماما.
رل بن  كا  نبدو قبنل يهانة األسبوع بوقت قصنر أيه نمك  أ  نفرض وقف إطالن اليار مرة أخ

إسرائنل وسحماسس على حدود القطاع. وفي نول الخمنس أعليت إسرائنل أيها اميح سحماسس فرصة 
لوقف إطالن اليار، وسالهدوء سُنرد علنه بالهدوءس. ووردت األيباء باعحنل الوساطة المصرنة. هاحل 

كايت الى اآل  سالح الحو في الحقنقة القطاع ردًا على عملنات إطالن الصوارنن األخنرة، لكيها 
 هحمات محددة، لل اوقع حرحى.

بدأ إطالن القذائف الصاروخنة م  القطاع نقول كنثنرا بعد خطف الفانة اإلسرائنلنن  النثالنثة في 
حزنرا ، وبلغ ذرواه، األسبوع الما ي. فنحا على إسرائنل أ  افحص  21سغوش عاصنو س في 

درنحي للافاهمات، الاي ُأحرزت بعد عملنة إمكاينة أيه نحري هيا مسار أعمن هو مسار ايهنار ا
. كايت السية ويصف السية اللذا  النا العملنة 1021سعمود السحااس في القطاع في اشرن  النثايي 

م  عشر سين . وقد حس  الهدوء األميي اليسبي شعور السكا   أكنثراألهدأ على حدود القطاع ميذ 
خما اقاصادنا كبنرا. وكا  لوقف إطالن اليار في بلدات غالف غزة باألم ، وأحدي هياك أن ا ز 

مرسااا  رئنساا  هما الردع اإلسرائنلي في مواحهة سحماسس، الاي أ عفت أ رار العملنة األخنرة 
 سنطراها على القطاع، والاهدند المصري في األساس لقنادة الميًمة.

الحكل، وهل الذن  ال  إ  االيقالا العسكري في القاهرة قبل سية بال بط حاء بالحيراالت الى
نبغ و  سحماسس فقط ونرويها ذراعا خطنرة لم  نكرهويهل، أعيي ساإلخوا  المسلمن س، بل ناعاويو  
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مع إسرائنل م  وراء الساار. وقد فقدت الميًمة أن ا الدعامة القونة الاي هنساها لها حكومة 
اعناها األخرل إنرا  بسبا الايدند ساإلخوا س في القاهرة، واساطاعت بموازاة ذلك اقرنبا أ  اشاحر ر 

المعل  الذي صدر عيها  د المذبحة الاي نيفذها يًال األسد في سورنة  د معار نه السينن . 
ُخيقت غزة احت  غط إسرائنل ومصر، لك  سحماسس خشنت أ  اوحه العمل  د إسرائنل. اغنر 

نا سحماسس عليا بإطالن قذائف شيء ما في معادلة الردع في األسبوع األخنر الذي اشاغلت فنه خال
راحمات الصوارنن على البلدات اإلسرائنلنة المحاورة للحدود  وأطلقت ميًمات أصغر قذائف 

 صاروخنة،.
إ  افسنر هذا اإلحراء له صلة على الخصوص باألزمة االساراانحنة الاي دفعت الميًمة إلنها. فقد 

الاهرنا في األيفان، وفر ت قنودا قاسنة  كادت السلطة الحدندة في القاهرة اقطع اماما صياعة
على اساعمال الفلسطنينن  لمعبر رفح. ووقعت سحماسس مرغمة على اافان المصالحة مع السلطة 
الفلسطنينة، لك  أملها في أ  اخلصها السلطة م  األزمة االقاصادنة خاا إلى اآل ، فلل نيحح 

دي م  قطر للقطاع، وبقي عشرات رئنس السلطة، محمود عباس، في الحصول على دعل اقاصا
آالف العاملن  في حكومة سحماسس في القطاع بال أحور، وزاد اليقص في المحروقات، ونطول 

ساعة كل نول. وقد حطل رحال سحماسس في األسبوعن  األخنرن  عشرات  21ايقطاع الكهرباء الى 
، والذن  ما زالوا نالقو  أحورا أحهزة الصراف اآللي في غزة كي ال نساطنع العمال الموالو  لنسفاحس

 م  رال هللا، في سحا أموالهل.
نبدو أ  الاقدنر الرئنس وراء اسامرار سحماسس في إطالن اليار هو األمل في أ  نمك   ما  
إيحازات يقطنة م  الالعبان  األخرنن  في المواحهة  مصر والسلطة الفلسطنينة،، كاسهنل الحركة 

 وااا، عوض وقف إطالن اليار.في معبر رفح و ما  دفع الر 
واقول في الخلفنة أن ا ق نة الخطف في سغوش عاصنو س. كا  اخاطاف الفانة اإلسرائنلنن  
بحسا ما هو معلول الى اآل ، في األساس مبادرة محلنة م  خلنة اابعة لنسحماسس في الخلنل. لك  

فراا ع  سحياء عوض مخطوفن  القنادة الغزنة أملت أ  اكسا ميها، وأ  اساخرا بها افاو ًا لإل
أو حنثي، نعرض مرة أخرل مزانا طرنن الكفاح المسلح. لك  عنثور الحنش اإلسرائنلي على الحنثي 
سلا سحماسس اإليحاز المحامل. فبقي لها م  وحهة يًرها االسامرار في إطالن الصوارنن آملة أ  

حهة عسكرنة في القطاع، اساخلص إيحازا ما. وحسا احلنل سحماسس، اخشى حكومة يايناهو موا
ولهذا نمك  االسامرار في ال غط. لك  قنادة الميًمة أخطست في معرفة يوانا رئنس الوزراء حاى 
في األسبوع الذي سبن عملنة سعمود السحااس. وقد كلفها ذلك الخطس آيذاك  ربة قاسنة يسبنا م  
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نحا على إسرائنل م  حهاها أ  إسرائنل واغانال رئنس الذراع العسكرنة للميًمة، احمد الحعبري. 
اسخذ في حسابها محاولة سحماسس القنال بمفاحسة عسكرنة كعملنة داخل اليقا، ُأحبط أمنثالها عدة 

 مرات في السيوات األخنرة.
إ  المندا  المقلن النثايي ناصل باألحداي في القدس واسنثنرااها في سعرا إسرائنلس وفي الو ع في 

شرطة في ق نة قال الفاى م  شعفاط، محمد أبو خ نر، نمنل كما ال فة الغربنة. إ  احقنن ال
نبدو الى ااحاه القال القومي على أندي نهود، لكيه لل نصل الى اسايااحات حقنقنة بعد. وال نعيي 
ذلك كنثنرا الحمهور في شرقي القدس، الذي قاد، أول م  أمس، أعمال شغا حماعنة بعد حيازة 

هيا دائرة اياقال مساقلة خطنر حدا. على أنثر حيازة الفانة اإلسرائنلنن  الفاى. إ  الشعور بسيه يشست 
النثالنثة شاغا حمهور نهودي في مركز القدس، وفي صباح الغد قال الفاى أبو خ نر في ًروف 

 لل اا ح بعد.
في يهانة األسبوع هاحل مشاغبو  عرا سائقن  نهودا في مًاهرات في شوارع المنثلي، ويشر 

طار الخفنف في شرقي القدس. وكايت المًاهرات في المنثلي أعيف ما شوهد داخل ملنثمو  سكة الق
الخط األخ ر ميذ ب ع سين . وسا طر الشرطة الى االسامرار في يشر قوات معززة في القدس 
ذا كا  نوحد عزاء صغنر في أحداي يهانة  وقرا بلدات عربنة خشنة أ  نشاعل العيف مرة أخرل. وا 

طة اساطاعت أ  احااز المواحهة دو  إحداي خسائر في األرواح بن  األسبوع فهو أ  الشر 
 الماًاهرن  في القدس.

 "هآرتس"
7/7/9208، األيام، رام هللا  
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