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 الُجُرف الصامد""اسم أطل  عليها حماس في غزة  عسكرية ضد   عمليةيبدأ  الجير اإلسرائيلي .0
جررريال ا لرررسالا السرررراعيلي بررردأ عمليررر  ، أ   كرررا   ،  عررر 8/7/4102 تالجزييييرة. نيييذكرررر م  ررر  

مر  منسصررل الليلر   ذلر  بررر   رارا  ج ير  علرر   ابسرداءعسركري  درد لركر  لمرراق اري  ةرا   رر   
م ا رر  مسقر رر  ارري الذةررا   ذلرر  بنررد سرراعا  مرر  إةررالل كساعررذ عرر  الرردي  الذسررا  الررذرا  النسرركري  

 دال إسراعيلي .للماق ص اريخ بندها بنيد المدى عل  أه
رررلل الصررامد    رراا إنهررا سسسررسهدل   أةلررل الجرريال السررراعيلي علرر  سلرر  النمليرر  النسرركري  اسرر   الجل

  درا   مصالح لرك  لماق ردا عل  اسسمرار إةالل الص اريخ باسجاه البلدا  السراعيلي .
الليلر  سلسرل   رارا  رر   يالسرراعيل أااد مراسا الج ير  اي  ر   سرامر المسرلاا أ  ةيررا  ا لرسالا 

 ج ي  عل  م ا   مسقر   اي الذةا   أسقر ذل  ع  إصابا  بجر ح.
رررلل الصررامد  لرررد الجرريال السررراعيلي   اسرره علرر  لررد د  رر    برر  السلق يرر      بررا برردء عمليرر    الجل

 السراعيلي مساء ا ثني  ص را لنررا  الدبابا   لجن د مسمرك ي  عل  مذرب  م  لد د    .
صررررنيد السياسرررري أعلرررر  السلق يرررر   السررررراعيلي أ  المجلررررق اتمنرررري الرررر  اري أعةرررر  سنليمررررا   علرررر  ال

 بسصنيد الرد دد لرك  لماق بند الدربا  الصار خي  السي اسسهدا  م ا   إسراعيلي .
مرر  جنرر د ا لسيرراة لنرررره   2000أعلرر  الجرريال السررراعيلي أنرره اسررسدع   ا ثنرري ، ارري   رر  سررابل 

هذا الذررار اري   ر  أمرر ايره الةرا   الر  اري اتمنري السرراعيلي بس سري  نةرال  عل  لد د    .  جاء
 عمليا  الجيال دد  ةا     .

 بررالس ام  مرر  سلرر  اللررر د ررر  الةيرررا  السررراعيلي مسرراء أمررق ا ثنرري  عررررا  ال ررارا  علرر   ةررا  
ثري   رار  علرر   ر  .   الر  مصرادر أمنير  السررةيني   رره د إ  ةراعرا  إسرراعيلي  ررن  أكثررر مر  ثال

 منةذ  س جد ايها أنقال رر ي مدين  راح بجن ذ  ةا     .
 أدرراا  المصررادر نقسررها أ  ال ررارا  لرر  سسررقر عرر  إصررابا .  كررا  الةيرررا  السررراعيلي  ررد نقررذ منررذ 

 مساء اتلد  لس  عصر ا ثني  ما   يذا ع  ثالثي   ار .
المجلررررق الرررر  اري ، أ   كررررا  ،  عرررر  ، مرررر  الذرررردق،   رررر  8/7/4102األيييييام، رام هللا،  أدرررراا  

،  رر  عد  ا نجرار  إل  عملي  عسكري   اسن  النةرال أمق(، مساء الكابيني السراعيلي المص ر )
الجررريال  أعلررر اررري  ةرررا   ررر  ، بيرررد أنررره سذررررر سصرررنيد الهجمرررا  السررري يررررنها علررر   ةرررا   ررر  ، ايمرررا 

  الص اريخ صر ذ البلردا  اليه دير  اري عررا أمقمساء  أةلذ ا سراعيلي ا  المذا م  القلسةيني  
 ص اريخ عل  مسس ةنا    ال عسصي   جن ذ بي  لل . 2ملية  ةا      ايما سذة  

 ،  ارسي  جديدسي  عل  راةئ بلر رماا    ، مساء أمق.أمقاذد رن  ةاعرا  إسراعيلي  مساء 
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صررق  الةرراعرا ، أردررا  اسررسهدا  ال ررار  ا  لرر  منةذرر  السرر داني ، الذريبرر  مرر  ررراةئ البلررر ليرر   
  راعي ، بصار خ  الد، مخلق  ادرارا كبير  اي المكا  بلسذ ر ايا  ره د النيا ..

 ارري ال ررار  الثانيرر  اسررسهدا  الةرراعرا  مجرردداي م  رر   السررقين   علرر  ررراةئ بلررر جباليررا،  هرر  الم  رر  
 الذي س  اسسهدااه تكثر م  عرر مرا  خالا اتسب عي  الماديي .

 ذصل الج ي اي ال ارسي  ع       إصابا . ل  يسقر ال
 ررذا  مدانيرر  ا لررسالا المسمركرر   عنررد السررياد اللررد دي بنررد   نابررا دخانيرر  علرر   سررهعلرر  الصررنيد ذا

 ةريل صالح الدي  ررل بلد  جباليا.
 سذة  الذذاعل الدخاني  عند مقسرل   م   د   أ  سسبذ أدرارا،  ل  ينرل سبذ إةالل مثا هرذه 

ااد ره د عيا  بأ  م اةنا اصيذ بجرر ح  صرق  برالخةير  إثرر  صرل مرداني اسرسهدل  أ الذذاعل.
 ررار  علرر  منةذرر  مةررار  10 أدررال الررره د أ  ةرراعرا  لربيرر  رررن   منرراةل مسقر رر  بخررا  يرر نق.

     الد لي المدمر، د   أ  يبلغ ع  إصابا  اي صق ل الم اةني  اآلمني .
سجرراه أراز  راعيرر  ارري لرري الرررجاعي  ررررل مدينرر   رر  ، ةرراعر  لربيرر  صررار خا  الرردا با أةلذرر كمررا 

د   إصرررابا  اررري صرررق ل المررر اةني ،  يرررر أ  د ي ا نقجرررار خلرررل لالررر  مررر  الخررر ل  الرعرررذ اررري 
 صق ل اتةقاا.

 اعسرل الجيال بسذ ة صار خ أةلل م      سذة اي منةذ  بي  ريميال الذريب  م  الذردق  السري 
 كيل مسرا م     . 72سبند مساا  

نررر   الذسرررا    صرررل م ا ررر  اررري نسيقررر    أ اكررري   أسرررد د  عسرررذال  بنرررررا  الصررر اريخ رداي علررر   سب
 الند ا  السراعيلي.

 د   صررررقارا  ا نررررذار ارررري المنةذرررر  ال سررررة ، الذرررردق، مرررر دعي ، مسررررس ةنا  بيرررر  للرررر ،  رررر ال 
    مجلسا عصي  ، نق سسي نا، راهة  مناةل النذذ ال ربي بما ايها  نسيق    راهة  ا ااكي   اركل

مرر  اسررراعيا  %00مرر   أكثررربنرري رررمن    مرلررااي  الملليررا ، مررا يننرري ا  صررقارا  ا نررذار رررمل  
  مسس ةنا  الدق .

صرر اريخ  7 ارري السقاصرريا  رراا الجرريال ا سررراعيلي ا  من  مرر  الذبرر  اللديديرر  نجلرر  ارري اعسررراز 
  راد ايما سذة  با ي الص اريخ اي مناةل مخسلق .

عل   أمقصار خا سذة  مساء  20م   أكثرنا  الثاني  للسلق ي   ا سراعيلي ا  م  جهسها  ال  الذ
 ك  م  لد د    . 22مخسلل بلدا  ملية     بما ايها ا ايكي  
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 ادال الذنا  ا  المذا م   صق  اسد د بثالث  صر اريخ  ا  بلدير  اسرد د  ررر  بنراء علر  سنليمرا  
 ارسها.الجبه  الداخلي    ل الدراس  الي   اي مد

إصابا   8 ارسنل  النيرا  اي لذ ا الذمح بالنذذ الملسا بند سذ ة ص اريخ المذا م  كما اصيذ 
 ةقيق  اي أسد د جراء ر ايا الص اريخ  السداا  اي الر ار  بند سما  صقارا  النذار.

كما نرب  لراعل اي مسس ةن   نيسيقر    الملاذير  لذةرا   ر    اصريذ مصرن  اري سردير   اصراب  
 مبارر  بند سنردها ل ابا م  الص اريخ.

   ال  مصادر عسكري  ا  صقارا  ا نذارا  د   اي سا ابيذ  الذدق الليل  المادي .
نلرررر   أمررررقمنررررذ صررررباح  أةلذرررر صررررار خ  200مرررر   أكثررررر لسررررذ صررررليق  يرررردين   الرنرررر   اررررا  

 ح ةقيق .المسس ةنا   السجمنا  ا سراعيلي ، مرير  ال  اصاب  مسس ةني  اي اسد د بجر  
خرررالا سررراع   الرررد  نلرررر   أةلذررر صرررار خا  50 لسرررذ م  ررر    الرررال  ا خبررراري النبرررري ارررا  نلررر  

عرررا  الصر اريخ نلر   إةراللالسجمنا  ا سراعيلي ، ايما سبن  كساعذ الذسا  السابن  للركر  لمراق 
 المد   المسس ةنا  ا سراعيلي .

د   اررري مسرررس ةنسي  بيررر  رررريمال     كقررررار   اذرررا للذنرررا  النبريررر  السرررابن ، ارررر  صرررراارا  النرررذار 
 عسصي    المذامسي   رذ الذدق بالداا  لمد  اي جن ذ إسراعيا.

 اي      لل سراجن  بنز  ساعا العال  النبري    الر  برأ  صراارا  ا نرذار  أةلذر  بالخةرأ  
ي  بيرر  ارري الذرردق. إ  أ  م  رر   الصرر   اليهرر دي  الخرران بالمسررس ةني ، أكررد سررما  انقجررارا  ارر

 ريمال    عسصي    عذذ د ي صاارا  النذار اي المكا .
 ذكررر  المصرررادر ا سرررراعيلي  أ  الذبرر  اللديديررر  اعسردررر  خمسرر  صررر اريخ اررر ل أجرر اء أسرررد د ايمرررا 

 ص اريخ اي المدين . 2سذة  
 نذلرررر  السذررررارير السررررراعيلي  عرررر  مسررررر لي  إسررررراعيليي  كبيررررري    لهمررررا إ  سنليمررررا  صرررردر  للجرررريال 

 نذرررا عررر  ألررردهما   لررره إ   سرررسنداد لس سررري  النمليرررا  النسررركري  درررد  ةرررا   ررر   برررركا جررردي.با 
إسرراعيا سسصرند مرر  هجماسهرا دررد لركر  لمرراق،  أنهرا سسرسند لس سرري  النمليرا  النسرركري  اري لرراا 

  عد  س  ل إةالل الص اريخ م   ةا     .
ي  إسرراعيا  لركر  لمراق،  ذلر   أدال المسر    أ  ا سسخبارا  المصري  س اصا نذا الرساعا ب

 بلسبهما ار  الرساعا السي سصا مر  لركر  لمراق سسدرم  الر بر   اي ملا ل  للس صا إل  سهدع .
ارري سهدعرر  ال درر     ررل إةررالل النررار، بيررد أ  سصررراا  عناصررر  الذسررا   علرر  اترز هرري علرر  

 النكق م  ذل .
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ركر  لمراق  بري   يراد  اللركر  السياسري  ،  أدااا إ   هنرا  خالارا  داخلير  بري  الرذرا  النسركري لل
النررار يرر   اتلررد، بيررد أ  ال درر   لةررالل أرررار ألرردهما إلرر  أنرره كررا  مرر  المس  رر  أ  يلصررا   ررل 

 الي   مناكق سماما.
جنرررردي،  2000 جررراء أ  جررريال ا لررررسالا  ررررر س سرررري  سجنيرررد ا لسيررراة، بليرررر  سررريس  سجنيررررد نلررر  

 دا  اي م ا   أخرى للجيال. بدمنه  عناصر لرق اللد د  سسبداا  ل
 نذا عر  درابة اري جريال ا لرسالا   لره إ   الجريال يسرسند لمكانير  السصرنيد،  أ  هنرا  سصرنيدا 
اي الهجما ،  را  جاه ي  الجيال .  أدال أ  الرسال  السي ينذلها الجيال للرك  لماق هي   رل 

 إةالل النار بد   رر ة عل   اعد   السهدع  مذابا السهدع  .
مذابررا، نذررا عرر  مصررادر أمنيرر  إسررراعيلي    لهررا إنهررا سنسذررد أ  لركرر  لمرراق   س  ررل إةررالل ارري ال

نما سذ   بذل  بنقسها.  الص اريخ الذي يسصاعد اي الساعا  اتخير ،  ا 
 اررري هرررذا الةرررار، جررراء أ   يررراد  مرررا سسرررم  برررر  الجبهررر  الداخليررر   إصررردار سنليمرررا  جديرررد  لسرررركا  

 ، للمررر  ات لرر  منررذ اللملرر  الند انيرر  اتخيررر  علرر  الذةررا  )عررام د المسررس ةنا  المليةرر  بذةررا   رر  
 السلاذ(.
سررالح ، أ  ابرر   ايررد ، عرر  لسرر 8/7/4102اإلسييرائيلي،  والتلفزيييون اسييرائيل موقييع صييوت نرررر 
ا رار خرالا السراعا  ا خيرر  علر  لر الي خمسري  هرداا اري  ةرا   ر   مر  انةرالل  السرراعيلي الج 

   دد السن يما  ا رهابي  السي سذل  راء ا عسداءا  الصار خي . عملي   الجرل الصامد
 إةررراللمنرررا ا سنررر د لنررررةاء لمررراق درررالني  اررري عمليرررا   4 مررر  بررري  ا هررردال السررري سررر   صرررقها 

 28 لسرر  عبرد  . كمررا سر   صررل  د ر ، سرامر ابرر   لررراال، عبرد    ، هرر  ايراد  كيرر  الصر اريخ،
 اهدال للبن  السلسي .  20ال   بالداا عسكري    منرعا 2  الص اريخ، لةاللم  نا اسسخد  

 
 بوقف التصعيد والغارات على غزة فورا   "إسرائيل"يطالب  عباس .2

ةالذ الرعيق ملم د عباق، إسراعيا ب  ل السصنيد ا را،    ل  اراسها عل   ةا     .  :را   
دخا الق ري  الناجا ل  ل هذا السصنيد  نبه إل  خة ر  هذا السصنيد، داعيا المجسم  الد لي إل  الس

 السراعيلي الخةير الذي سيجر المنةذ  إل  م يد م  الدمار  عد  ا سسذرار.
أهمي  اللقا  عل  السهدع  السي س  الس صا إليها لقا ا عل  أر اح أبناء رنبنا  عباق أكد 

لسةيني  سجري اسصا   مكثق   ممسلكاسه   سجنيذ اتبرياء  يال  الدمار.  أرار إل  أ  الذياد  الق
  عاجل  م  النديد م  اتةرال النربي   الد لي  ل  ل هذا السصنيد.
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، بمذر الرعاس  اي مدين  را   ،   ير ا  سصاد  السجار  أمق اسسذبا الرعيق عباق  هر 
دا  اي  الصناع  الياباني س ريميسس  م سي ي،  ال اد المراال له،  أةلنه عل  آخر مسسجدا  ات  

 اترادي القلسةيني ،  ا عسداءا  السي يسنرز لها م   با ا لسالا  مسس ةنيه.
 المساهم  اي مراري  هام   القلسةيني، أعرذ الرعيق ع  سذديره للدع  الياباني لسمسي  ا  سصاد 

 لخلل ارن عما جديد .
خدير، اي كاا  الملااا م  جه  ثاني   اا الرعيق عباق  سنساب   دي  اسسرهاد القس  ملمد أب  

، بمذر أمقالد لي ، لس  يناا المجرم   عذابه   نأخذ لذنا كامال . جاء ذل  خالا اسسذباله  هر 
الرعاس  اي مدين  را   ، عاعل  الرهيد ملمد أب  خدير،  القس  ةارل أب  خدير الذي اعسد  

 عليه   ا  ا لسالا ب لري .
هيد ملمد  لنا  لكا الرنذ القلسةيني، تنه ابننا  اب  كا الرنذ   اا الرعيق:  الن اء لناعل  الر

القلسةيني،  نل  مذدر علينا أ  نمر بهذه الةريل  أ  نبذا جهدا  دميا، لك  لألسل نل  نسناما 
م  أناق   يقهم   النساني     يقهم   منناها .  أدال  ما سنرز له الرهيد ملمد لألسل 

ذكره  بأرياء لدث  اي الساريخ،  كا  المقر ز أ  يقنل ا هذا تنه  يذ ل   الرديد يذكرنا بأرياء  ي
 إنه  عان ا م  المذابح  الذسا .

:  نل  صامد    صابر  ،  ل  نسك ، هذه الذدي    يرها م  الذدايا سسصا إل  عباق ساب  
ا لل الراذ أبند مكا  اي النال ،  عند ذل  سيأخذ كا  الد لذه،  نل  سنصا إل  لذنا،  أيد

ةارل الذي لا ل ا سر يهه،  الذي سيبذ  ر   هذا ا عسداء أادا منه ،  ا   راء   سيكبر ةارل 
  سيةالذ بالسال ، تننا نقه  بالسال   الندا أكثر منه  .

:   ل  باتمق سنذهذ إل  الملاك  الد لي ،  ه    يريد ننا أ  نذهذ، لذل   ل  له  عباق ساب  
سريد   أ  نذهذ إل  الملاك  الد لي  اأ  ق ا ا عسداء علينا .   اا: 'الذدق عر ق الساد إذا كنس    

 عاصم  د لسنا المسسذل ،  سسبذ  عاصمسنا اتبدي ، لذل  بدأنا منذ اسر  بدراس  كيقي  دع  المدين  
صم د أبناء المذدس  اي كاا  المجا  ، نا رنا الي   عد  أاكار، سننما عل  سةبيذها م  أجا دع  

 رنبنا اي مدين  الذدق الملسل ، السي سسنرز تررق هجم  م   با ا لسالا .
 اننا بذلنا جه دا كبير  م  أجا إةالل سراله ،  بالقنا س  إةالل  عباق ل ا  دي  اتسرى، أكد 

س جهنا  سراح الدان  ات ل   الثاني   الثالث ،  عندما راد ا إةالل سراح الدان  الرابن  م  اتسرى
من م  د لي ،  سنند  إل  عدد آخر م  المن ما   ا سقا يا  الد لي ،  20ا را لالندما  إل  
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 سنساب  سقنيلها،  اي اتيا  الذليل  المذبل  سنسأكد م  سقنيا ا ندما  لهذه المن ما   ا سقا يا ، 
 تنه   يكقي اذة ا ندما  إليها د   سقنيلها .

 8/7/4102هللا، الحياة الجديدة، رام 
 
 تنفي اقتحام وسرقة بنك فلسطين بغزة في غزة الداخلية .3

نق    ار  الداخلي  ب   ، صل  الراعا  السي سدا لسها بنز الم ا   العالمي  المرب ه  ل ا :    
 ا سلا  بن  السةي  ب     سر سه.

( عل  صقلسه عل  7-8)  اا الناةل باس  الداخلي  إياد الب  ، اي سصريٍح اجر الي   الثالثاء 
   صل  لما ينرر ل ا ا سلا  بن  السةي   سر سه ، مركداي أ  الررة  سة ل المكا   القيق ب  :

 بند الذاء  نبل  م   با مجه لي  عل  ب اب  البن    ذ ا بالقرار.
  أدال أ  الررة  اسل  سلذيذا اي اللاد .

لي  بالسة  عل  بن  السةي  ار  الرماا  كان  بنز الم ا   الخباري  سلدث  ع   يا  مجه  
 اجر الي  . 

  7/7/4102، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 في الخليل أمن السلطة يفض مسيرة دعت إليها حماس .4

اد    ا  اتم  القلسةيني ، مساء الثني ، مسير  نّ مسها لرك  لماق اي مدين  : اتناد ا
 الممارسا  السراعيلي  بلل القلسةينيي .السجاجا عل   ،الخليا جن بي الدق  ال ربي 

مراركي  اي المسير ، ما  بهرا ا   اا ره د عيا  ل كال  اتناد ا إ  اتم  القلسةيني درذ 
 اصاذ عددا منه  بجر ح،  اعسذا سس  م  الملسجي .

 أدال الره د أ  المسير  انةلذ  م  أما  مسجد اللرق  سة الخليا عذذ صال  السرا يح 
 ،  س  اعسرادها  ادها بند انةال ها بأمسار.)الذيا 

 8/7/4102فلسطين أون الين، 
 
 الزعنون: ال مساومة على حقو  الفلسطينيين .5

 اا رعيق المجلق ال ةني القلسةيني سلي  ال عن   إ  سصاعد الند ا  السراعيلي : )بسرا(-عما 
يي  عل  السسلي  بما يريده عل  الرنذ القلسةيني منذ منسصل ل يرا  المادي ل  يجبر القلسةين
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تنه  أصلاذ لل  ل  ينكسر ا بقنا     ا لسالا ال ارم   ل  يذبل ا بمةالبه بلماي  المسس ةني  
 أدال اي ااسسالي  الندد الساس   اتربني  م    ا لسالا  ير الررعيي  عل  اترز القلسةيني .

رسها اتم  المسلد ،   مسا م  عليها أ  مجل  المجلق الصادر  أمق أ  لذ ل القلسةينيي  السي أ 
)الةار   دعا ال عن   إل  عذد اجسما  للجن  سقنيا من م  السلرير القلسةيني . مهادن  ايها

 .الذيادي( للسبال  اي كيقي  لماي  المصالل   سلصينها
 8/7/4102الدستور، عمان، 

 

 عبد هللا اإلفرنجي يؤدي اليمين القانونية محافظا لغزة .6
، اليمي  الذان ني  أما  الرعيق ملم د عباق، ملاا ا أمقأدى عبد   الارنجي، مساء  :  را 

لملاا      .  لدر مراس  أداء اليمي  السي جر  اي مذر الرعاس  بمدين  را   ، مسسرار الرعيق 
 لرر   الملاا ا  الل اء اللاد إسماعيا جبر.

 8/7/4102الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 عريقات: ندرس االنضمام لميثا  روما الممهد لمحكمة الجنايات الدولية .7

 اا عد  اللجن  السنقيذي  لمن م  السلرير د. صاعذ عريذا ، ا  الذياد  سدرق ا ندما   :را   
ال  ميثال ر ما الممهد لملكم  الجنايا  الد لي ،  هي بصدد الس  ي  عل  مجم ع  م  الم اثيل 

 اللذ  لك م  ا لسالا    ل ممارساسها  ير الذان ني . الد لي  لم
، ا  الذياد  القلسةيني  اي لال  اننذاد داع ،  أ  أمقم ةني  لذاع  أ دح عريذا  اي لدي  

الرعيق ملم د عباق سي    خالا اتيا  المذبل  دع   لكا الد ا المسنا د  السامي  اي م اثيل 
 سلما مسر ليسه  الذان ني . ، م  أجا 2040جنيل اتربن  لنا  

 8/7/4102الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 اإلسرائيليعشراوي تطالب مجلس األمن بالتحرك الفوري لردع العدوان  .8

، مجلق اتم  الد لي أمقةالب  عد  اللجن  السنقيذي  لمن م  السلرير لنا  عررا ي  :را   
الد ليي ،  السلر  الق ري لرد  الند ا  ا سراعيلي بسلما مسر لياسه اي اللقا  عل  اتم   السل  

 المدر ق  مجا ره الهمجي  عل  أبناء رنبنا اي الذدق   ةا       الدق .
 8/7/4102الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 لمحكمة الجنايات الدولية فورا   يطالب بضرورة توجه السلطة الفلسطينيةمصطفى البرغوثي  .9

ر  ثي ا مي  النا  للرك   المبادر  ال ةني  القلسةيني   إ   إرهاذ  اا مصةق  الب: را   
 المسس ةني  اي السةي  يجري بدع   لماي  الجيال ا سراعيلي  لك مسه .

ا  ا رهاذ ا سراعيلي امسد ال   (7|7 أرار مصةق  البر  ثي اي بيا  سلذسه   دق برق  ا ثني  )
جرى أمق اي ليقا،  أ  لصيل  الرهداء خالا هذه القسر  دهق النماا القلسةينيي  ا برياء كما 

 الذصير  بل   سب   عرري  رهيدا السةينيا  السصنيد ا سراعيلي يهدد بخةل م يد م  ا ر اح، 
 أكد البر  ثي عل  در ر  الس جه الق ري لملكم  الجنايا  الد لي  لرد  الجراع  ا سراعيلي  بالس ا ي 

 ا  الد لي  دد اسراعيا.م  اسسنهاز لمل  النذ ب
 7/7/4102قدس برس، 

 
 بعشرات الصواريخ قصف المستوطنات والمدن اإلسرائيليةالقسام ت .01

المذا مررر  دكررر  م ا ررر   م سصررربا  ، أ   ررر  ، مررر  7/7/4102المركيييز الفلسيييطيني لإلعيييالم، ذكرررر 
 بنررا  الذذاعل الصار خي . 2048ا لسالا جن ذ اترادي الملسل  منذ عا  

اعررذ الذسررا  رسررمياي ت ا مررر   صررل م ا رر  ارري نسيقرر    أ اكرري   أسررد د  عسررذال  بنررررا   سبنرر  كس
 الص اريخ رداي عل  الند ا  الصهي ني.
صار خ عل  م سصبا  ا لسالا، ايما أكد   ساعا إعال   200 أعلن    ا  ا لسالا سذ ة نل  

قارا  ت ا مررر  منررذ لرررذ عبريرر  د ي صررقارا  النررذار ارري م سصرربا    ررالل  رر    ايمررا د   الصرر
 لجار  السجيا اي الذدق الملسل .

ص اريخ ا ل سجم  عسصي   جن ذ بي  لل ،  2 أكد  مصادر مللي  نذالي ع  ره د عيا  سذ ة 
 ك  م     . 00ايما سذة صار خ عل  ر ل ا   عل  بند 

اا إ  كساعرذ مراسا الج ير   ر،  ع   كا  ، أ  8/7/4102، الدوحة، تالجزيرة. ن أدال م    
الذسا  سبن  إةالل عررا  الص اريخ بينها صر اريخ بنيرد  المردى مسراء الير   علر  أهردال إسرراعيلي  
اي أسد د  عسذال  ردا عل  ال رارا  السرراعيلي  المسصراعد .   رد د   صراارا  النرذار اري الذردق 

  سة سهديدا  إسراعيلي  بالسصنيد دد  ةا     . أبيذ، د الي سا 
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صرررادر إسرررراعيلي  إ  إسرررراعيليا أصررريذ جرررراء رررر ايا صرررار خ سرررذة اررري مدينررر  أسرررد د.   ررراا   الررر  م
مرر  جهسرره إ  من  مرر  الذبرر  اللديديرر  اعسردرر  صررار خي  مسجهرري  إلرر  أسررد د  السررراعيليالجرريال 

  خمس  أخرى كان  مسجه  إل  بلد  نسيق  .
من  صاارا  النرذار مسراء ا ثنري  اري الذردق الملسلر   اري بلرد  بير  رريمال علر  الةريرل بري    سل

ارري الدررق  ال ربيرر  عرر ز الرجرر ذ إ  الصرراارا    الج يررر . نرربينمررا  رراا مراسررا  أبيررذ،الذرردق  سررا 
من  اي الخليا جن بي الدق .  سل

  د أعل  الجيال السرراعيلي أ  المذا مر  القلسرةيني  أةلذر  منرذ مسراء اتلرد خمسري  صرار خا علر  
إ  مذا مي  أةلذ ا الي    ذيق  مداد  للدر   علر  آلير  عسركري  أهدال اي جن ذ إسراعيا. كما  اا 

  رذ لد د  ةا     .
  رراا منسررل عمليررا  اللك مرر  السررراعيلي  ارري اترادرري القلسررةيني  يرررال برر لي مردخرراي للج يررر  إ  

 الرد السراعيلي سيك   عنيقا اي لاا ل  يس  ل إةالل الص اريخ عل     .
ي لركرر  لمرراق برعةرراء الدرر ء اتخدررر اصرراعا المذا مرر  اتخرررى ارري  اسهرر  مصرردر أمنرري إسررراعيل

الذةررررا  برررررةالل الصرررر اريخ باسجرررراه اترادرررري السررررراعيلي ، منسبرررررا أ  برمكانهررررا لجرررر  ممارسررررا  هررررذه 
 القصاعا إذا أراد  ذل .

 
 هنية يدعو لتعزيز الوحدة ويشيد بالملحمة البطولية لشعبنا .00

لماق إسماعيا هني ، إل  سن ي   لد  الم  رل القلسرةيني  دعا ناعذ رعيق المكسذ السياسي للرك 
سياسياي  ميدانياي  سنميل السنسريل  السنرا   بري  كرا أبنراء ررنبنا لم اجهر  هرذه المرللر  الد يذر ، مرريداي 

 بالمللم  البة لي  السي يخ دها الرنذ القلسةيني الصامد اي  جه ا لسالا السراعيلي.
   الثالثررراء، علررر   درررر ر  عذرررد اجسمرررا  لمةرررار الذيرررادي المر ررر   رررردد هنيررر  اررري بيرررا  صرررلقي اليررر

لألمنرراء النررامي  للقصرراعا القلسررةيني  بررركا عاجررا لبلرر  ات دررا  الراهنرر   اسخرراذ م  ررل السررةيني 
جراءا  سياسي   خة ا  داعم  لرنبنا عل  اترز .  م لد  ا 

  ةارعرر  لدراسرر  النررد ا   آثرراره كمررا دعررا الجامنرر  النربيرر   من مرر  السنررا   السررالمي لنذررد اجسماعررا
عل  الرنذ القلسةيني،  لثها عل   اسخاذ  رارا  عملي  للماي  ررنبنا  السدرام  منره  كربح جمراح 

 الند ا  السراعيلي .
 أكررد هنيرر  سمسرر  لركرر  لمرراق بالمصررالل  القلسررةيني   أكثررر مرر  أي   رر  مدرر  ارري  جرره النررد ا  

 الراما الذي يسنرز له رنبنا .
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اد  لرك  اسح بلماي  اسقال المصرالل   اري إةرار الررراك   سلمرا كاار  القصراعا المسرع لي   ةالذ  ي
 الساريخي  اي لماي  المرر   ال ةني القلسةيني اي هذه المرلل  القار   .

 أرراد الذيرادي اري لمراق بصرم د الررنذ القلسررةيني اري الدرق   الذةرا   اترادري الملسلر  عرا  الررر 
القلسةيني يخ ز  مللم  بة لي  باسل  سنبر ع  أصال  هرذا الررنذ   عيره ، مركداي أ  الرنذ 48

 عةاعرره المسررسمر   درسرره علرر  اسررسيناذ المس يرررا  الداخليرر   الخارجيرر  لصررالح سثبيرر  لذرره ارري  ةنرره 
 السةي   ع دسه إليه .

 8/7/4102فلسطين أون الين، 
 

 أحمر وسنوسع دائرة االستهداف القسام: قصف المنازل خط   .02
كساعرررذ الررررهيد عررر  الررردي  الذسرررا  ا لرررسالا السرررراعيلي مررر  ا سرررسمرار اررري سياسررر  اسرررسهدال  لرررذر 

للمنررررا ا ارررري  ةررررا   رررر  ، مهرررردد  بس سرررري  داعررررر  ا سررررسهدال للمسررررس ةنا   البلرررردا  السررررراعيلي  ارررري 
 اترادي القلسةيني  الملسل .

ر اليرر   الثالثرراء  إ    الرر  الكساعررذ الررذرا  النسرركري للركرر  لمرراق ارري بيررا  عسرركري مذسدررذ، اجرر
ذا لررر  ي  رررل النرررد  اررر راي  اسرررسهدال البيررر   اآلمنررر  بهرررذا الرررركا هررر  سجرررا   لكرررا الخةررر ة اللمرررراء،  ا 
سياس   صل المنا ا ارننا سنرد بس سي  داعر  اسسهداانا،  سن اجه هذه السياس  بما   يس  نره النرد ، 

 س  الهمجي  . عل   ياد  الند  أ  سسلما نساعج هذا الجرا   هذه السيا
  صق  المذاسال  اللربي  السراعيلي  اجر الي   من لي أب  لاا  النبادل  لناةل باس  جمني  ال  ر د 

  ال ا ،  الذاعد الميداني اي كساعذ الذسا  سامر أب  د   اي مدين  خاني نق.
م  بنر  أهردال  اعسبر الذسا  أ  ا لسالا  ل  يقه  رسال  الكساعذ عبر ص اريخها السي دع  بنداي 

الذسررا   داخررا اترادرري القلسررةيني  الملسلرر    لررينل  عرر  برردء عررد ا  جديررد دررد  ةررا   رر   الصررامد 
المرررابة،   ررد برردأ ا لررسالا هررذا النررد ا  باسررسهدال البيرر   اآلمنرر  بررركا همجررٍي  جبررا ، مسررسخدماي 

 الذصل الج ي الجرامي لمنا ا الم اةني  .
مليٍ  عسكريٍ  صهي نيٍ  دد     أمٌر   يخيقنا،  سن اجه النرد ا   أكد  الكساعذ أ   العال  ع  ع

 بالرد الم ل ا،  سنجنا الند  يند  عل   راره المسه ر.. إننا   د أعذر م  أنذر .
-7-7 كانرر  كساعررذ الذسررا ، الررذرا  النسرركري للركرر  لمرراق  ررد س عررد  ارري بيررا  عسرركري ا ثنرري  

  علررر  انسهاكاسهرررا المسرررسمر  بلرررل القلسرررةينيي  اررري الدرررق  ا لرررسالا السرررراعيلي برررر دا  الرررثم 1024
 ال ربي    ةا      .
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 كما هدد  بقسح أب اذ جهن  عل  ا لسالا اي لاا أ د  عل  ر  عملي  عسكري  دد  ةا     .
 8/7/4102فلسطين أون الين، 

 
 أبو مرزو  يدعو الفصائل إلى الوحدة والصمود في مواجهة العدوان .03

مكسرررذ السياسررري للركررر  لمررراق الررردكس ر م سررر  أبررر  مرررر  ل أ  للذرررا  النرررد ا  أكرررد عدررر  ال:  ررر  
عررال الصررهي ني علرر  الرررنذ القلسررةيني  ررد اكسملرر  باسررسدعاء ا لسيرراةي  اللرررذ علرر  الذةررا ،   ا 

 .(7|8) الثالثاءمنسصل ليا الي   
الس اصرا ( علر  صرقلسه الرسرمي  علر  م  ر  7-8 أكد أب  مر  ل اي سصريلا  له الي   الثالثراء )

 ا جسماعي  القيسب    أ  لدي  ا لسالا ع  السهدع  هي مجرد خدا  للمذا م .
  رراا:  بنرررد مذسرررا مسرررس ةنيه الثالثررر ، اخقررر  الخبرررر،  بررردأ خةسررره اررري اسرررسهدال لمررراق اررري الدرررق   

ال ربي   كان  المرلل  الممهد  لبذي  الند ا .  هر المسس ةن   ب لري  نا ي ، بلرل الصربي ملمرد 
ررنبنا الصرابر اري كرا السرةي .بدا بسهيعر  جبهسره  بأبنراءالم  ، انكسر  ايها للذرا  ا سرسقراد لس  

مرر  هررد ء يكسررر  اتجرر اءالداخليرر  لنررد ا  علرر   رر  ،  رسرراعا السهدعرر  لخرردا  المذا مرر ، امررا كررا  ارري 
 س  سجا  ها كالرج   ع  الس اماسه بمسال  الصيد . برجراءا  أ بذذاعل الةاعرا ، 

ب  مر  ل إل  ال لد  ال ةني   الصم د اي م اجه  ا لرسالا،   راا:  رسرالسنا الصرم د لسر    دعا أ
، ب لرد   ةنير   سكراسل كرا  ر ى ررنبنا، بةر ا السرةي   عردرها، لنجنلره درق لر    بررذ النصر 

 يسجا  ه الساريخ ، عل  لد سنبيره.
 8/7/4102، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 .. ولن نسمح له باالستفراد بالضفة أو القدسهو من بدأ بالعدوان: االحتالل فوزي برهوم .04
كد  لرك  لماق أ  الند  الصهي ني ه  الرذي مرارق كرا أرركاا النرد ا  علر  أهلنرا  ررنبنا :    

(  مرررا يررر اا ي اصرررا 48القلسرررةيني اررري  ررر    الدرررق   الذررردق  داخرررا  الخرررة اتخدرررر  )أرادررري الرررر 
ينسذا اتسرى الملرري  اي صقذ   ااء اتلرار  يسسخد  سياس  لصاره لذةا       ي لل المنابر   

 ال در  الذسا الممنهج الذي ينكق الذهني   النذلي  السي يقكر به الند .
 أدرررال النررراةل الرسرررمي باسررر  لركررر  لمررراق اررر  ري برهررر   اررري بيرررا   صرررا  المركررر  القلسرررةيني 

ي لرك  مذا م   سرم  بها إيماناي  اةناي ( أ  لركسه ه7-7لمعال   نسخ  عنه مساء الي   الثالثاء )
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بأنهرا اللرا ال ليرد للجرر  ا لرسالا  الرداا  عر  رررنبنا،  لمراق لر  سبردأ النررد ا   الرذي بردأه هر  النررد  
 الصهي ني  سيكس ي بناره  ل  ينرل نهايسه.

د ا  برذ    ع   جا عل  الداا  ع  رنبنا  بكا      م اجه  هذا النر  ادر  ردد عل  أ  لركسه 
كيقما كا   هذا  اجبنا سجاه رنبنا، مركديا أ  دماء الرهداء ل  سدي  سدى  انسقاد  الذدق سسسرمر 

 اي كا مكا  اي السةي  ارنبنا  الد  دمنا  الد  ل  نقرة بد  أي السةيني أينما كا .
    48  أرررار إلرر  أ  لركسرره لرر  سسررمح مةلذرراي للنررد  الصررهي ني با سررسقراد بالدررق  أ  الذرردق أ  الررر

بأي مكا  م  السةي ، من هيا أ  لركسره أةلذر  اسر  انسقادر  الذردق علر  جمير  اتلردا  المندلنر  
 اي السةي .

 7/7/4102، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 معركة مع االحتالل ألي   إقليميةحمدان: تداعيات أسامة  .05
م  ا لسالا السراعيلي اي أكد الذيادي بلرك  لماق أسام  لمدا  أنه أي منرك  ملسمل  :  كا  

  ةا      سيك   لها سداعيا  مخسلق .
  اا لمردا  خرالا لذراء مر   نرا  ادراعي   الذردق  مسراء الير   ا ثنري :  مرا يجرري اآل  علر  اترز 
نمررا ارري الرررأ  الررداخلي،  سررداعيا  علرر   سرريك   لرره سررداعيا  لرريق اذررة ارري الصرررا  مرر  ا لررسالا  ا 

 ر اتمر إل  منرك  .إ  سة   ال ليميالمسس ى 
 أ دررح لمرردا  أ  ا لررسالا السررراعيلي يريررد سصررنيديا ملررد ديا يمكنرره مرر  المسررا  ب مررا  المبررادر ، 

 مسسدركيا  لك  هذا ليق بالدر ر  ما سيك   عليه اللاا .
  أدال  إذا   ن  اللرذ سنك   رجالها برذ   ،  سيرى منها   ث  رنبنا  أمسنا ما يلب   .

 إ  كان  هنا  جه د مصري  للسهدع ، ذكر أ  هنا  اسصا  ، لك    س جد مبادرا . ل ا 
 لق  لمدا  إل  أ  ا لسالا السراعيلي يلا ا السهدع   دا  اتم ر لسك   دم    اعد اللنب  السري 

 يريدها  أ  يك   هنا  سذل للمذا م  بالرد د   سجا   خة ة لمراء، مركدا راز ذل .
، عذررررذ النرررراةل باسرررر  لمرررراق سررررامي أبرررر   هررررري علرررر   رررررارا  المجلررررق الرررر  اري ارررري سرررريال مسصررررا

 السراعيلي المص ر للرر   السياسي   اتمني  )الكابني ( بالسأكيد أ  رنبنا  ل  يسسسل  لجراعمك  .
المذا مرر  لرر  سسررمح لكرر  بقرررز رررر ةك   لقرر  أبرر   هررري علرر  صررقلسه علرر   ارريق برر    إلرر  أ  

 ا  بيننا . سسدان   الثم   اتي
 7/7/4102فلسطين أون الين، 
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 األحمد: حكومة االحتالل تزرع عوامل االنفجار الشامل في المنطقةعزام  .06

أكد عدر  اللجنر  المرك ير  للركر  ارسح  مقر ز النال را  ال ةنير  عر ا  اتلمرد، إ  لك مر  : را   
ارسرراسها الند انيرر  بلررل ا لررسالا سنمررا علرر  سكررريق ع امررا ا نقجررار الررراما ارري المنةذرر  عبررر مم
 الرنذ القلسةيني بأكمله، ملمالي إياها مسر لي  ما  د سر ا إليه ات دا .

  رراا اتلمررد ارري لرر ار لرره دررم  برنررامج لرراا السياسرر  عبررر  نررا  عرر د  القدرراعي :  مررا يجررري ارري 
المنةذررر  مررر  سصرررنيد لأللررردا  نررراسج عررر  أهررردال لررردى لك مررر  ا لرررسالا،  السررري اسخرررذ  مررر   دررري  

قررراء المسرررس ةني  الرررثال ، ذرينررر  لممارسررر  عرررد انها المسرررسمر بلرررل الررررنذ القلسرررةيني،  لررررل اخس
اتن ررررار عرررر  ممارسرررراسها المسنمررررد  ل  ررررل المقا دررررا ،  سرررر سير ات دررررا  كرررري سلرررر ا د   سلذيررررل 

 السال  .
 أدرررررال:  الهبررررر  الررررررنبي  القلسرررررةيني  رد  انرررررا علررررر  مرررررا سذررررر   بررررره لك مررررر  ا لرررررسالا  اعسرررررداءا  

ي  الررس  السي سمارق بلذه ،  الهاما  سنلني لصم د الربا  القلسةينيي   خص صا اي المسس ةن
 مدين  الذدق،  الذي  يذق     ق  سلدي أما  همجي  ا لسالا .

  صل اتلمد اتساليذ السي سسسخدمها لك م  ا لسالا لسلذيل أهردااها بالقاررل ، مركردا أ  النرال  
ل ه ر بد ر الدلي ،  سنيها المسسمر إل  سلميا الذياد   الررنذ كرل  يل ادعاءاسها  ملا لسها ا

 القلسةيني مسر لي  س سر ات دا  اي المنةذ .
 إاررراا أرررار إلرر  كيقيرر  اسررس الا لك مرر  ا لررسالا للادثرر  اخسقرراء المسررس ةني  الررثال  لسنمررا علرر  

  لالر  الهسرسيريا السري لك مر  ا لرسالا الند انير  سنبرر عر إجرراءا المصالل  ال ةني ، م دلا بأ  
أصاب  نسنيراه  بنرد إعرال  لك مر  الس اارل الر ةني، مسسراعال عر  ال اير  مر  النذراذ الجمراعي الرذي 

 سمارسه لك م  ا لسالا بلل الرنذ القلسةيني بأكمله؟
الدبل ماسي(، دليالي ينكق  الرهاذيمارق ) بأنه اعسبر ادعاءا  نسنياه  بلل الرعيق ملم د عباق 

ملا  سه اي لرل اتن ار ع  ممارسا  لك مسه الهمجي ،  الخر د مر  ع لسهرا الد لير ،  مدى ارا
 مثمناي جه د الرعيق ملم د عباق الجبار .

 أااد اتلمد بأ  الذياد  القلسةيني  س اصا د رها اي سلذيل اللماير  للررنذ القلسرةيني، مر  إمكانير  
ررريراي إلرر  اسررسجاب   البيرر  الررد ا لمةالبرر  الذيرراد  الس جرره للملرراك  الد ليرر  لماللذرر  مجرمرري اللرررذ، م

 منها الد ة عل  لك م  ا لسالا  الس  ل ع  ممارساسها الند اني  بلل الرنذ القلسةيني.
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 لررر ا ملرررل المصرررالل  لقررر  اتلمرررد إلررر  درررر ر  يذ ررر  الررررنذ القلسرررةيني اررري م اجهررر  ملرررا    
، مرردداي برأ  المصرالل  مصرلل   ةنير  عليررا، لك مر  ا لرسالا ا نسها ير  لنر لر  اسرسمرار المصرالل 

 ال سيل  اتساسي  لم اجه   ةرس  ا لسالا، مريراي إل  اسسمرار ا سصا   الثناعي  ما بي  لركسري 
 اسح  لماق.

 ررردد اتلمررد علرر  لررل الرررنذ القلسررةيني ارري الررداا  عرر  نقسرره أمررا  عنجهيرر  لك مرر  ا لررسالا، 
اررري م اجهررر  النرررد ا  المسصررراعد  الصرررم د أمرررا  اللملررر  الررسررر  ال لرررد  ال ةنيررر   أهميررر مررررددا علررر  

 للك م  ا لسالا  الساعي  إل  سلذيل أهدال مبيس  لسصقي  الذدي  القلسةيني .
 8/7/4102، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 لتصفية القضية الفلسطينية األمنيالشارع للمربع  تسعى لجر   "إسرائيل": فتح .07

جرر الررار   إلر سسرن   منرذ اسرر   إسرراعيا أ باس  لركر  ارسح أسرام  الذ اسرمي أكد المسلد  : را   
لسصررقي  الذدرري  القلسررةيني  بررركا كامررا، بنرردما ارررل  ارري م اجهرر   اتمنرريالقلسررةيني الرر  المربرر  

 يبل ماسي  القلسةيني دال
اسررررسةاع  سلذيررررل أهرررردااها خررررالا انسقادرررر   إسررررراعيا إ   رررراا الذ اسررررمي ارررري سصررررريلا  صررررلقي ، 

 %20ا  ص ، اذسم  ال ة  بي       الدق ،  أ ام  جدار القصا الننصري الذي يدر  لر الي 
 .اتم م  أرادي الدق  سل  لج  

ليصربح اللردي  عر   اتمنريالرذهاذ الر  المربر   ات  را سريد اري هرذه  إسراعيا أ  أ دح الذ اسمي 
 إسرراعياالراهنر ،  سرسنما  منير ات ات درا مسسبند سمامرا اري  را  أمرم  الدق   إسراعيليانسلاذ 

عل  أي   اتمني اي الدق  لسسسةي   لذا سمرير رريسها السياسي   اتمنيعل  ب  لال  م  القلسا  
  ياد  السةيني .
رنبنا بس خي اللذر  عد  ا نجررار  راء ردا  أانراا  رد سردمر مرا أنج نراه مر   أبناء ةالذ الذ اسمي 

د  خاص  الد لي   بناء مرسسا  ال ة  السي أصبل  ساللا   يا نجالا  مسسالي  عل  جمي  الصن
، ارررنل  اليررر   د لررر  بررراعسرال النرررال   ننرررد النرررد  للخةررر   الاللذررر  علررر  ال ةنيررر اررري سثبيررر  اللذررر ل 

رأسررا علرر   اتمرر ر سسررن  للسهرررذ منهررا مرر  خررالا  لررذ  إسررراعياالمسررس ى الررد لي  السرري سخررر  منهررا 
 عذذ.

 8/7/4102، الحياة الجديدة، رام هللا
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 الجهاد: االحتالل أعلن الحرب وعليه انتظار النتائجحركة  .08
م اةنررا مرر  أبنرراء  22 الرر  لركرر  الجهرراد السررالمي  إ  ا سيرراا الكيررا  الصررهي ني تكثررر مرر  :  رر  

ساعا  ينني أنها رن   أعلن  لربيا عل   ةرا   ر  ،  كمرا بردأ   5الرنذ القلسةيني اي أ ا م  
     عليها أ  سنس ر النساعج . السصنيد  اللرذ عل 

(، 7-7 أكد المسلد  باس  اللرك  دا د رهاذ اي سصريلا  صلقي  نذلسها م ا ر  لللركر  ا ثنري  )
أ  لرك  الجهاد  ذراعها النسكري  سرايا الذدق  أعلنسا النقير النا   السنبع  النام  اي صق اه ، للررد 

المذا م    س اا ملس م  بالداا   لماي  القلسةينيي    أ دح رهاذ أ   م اجه  الند ا  السراعيلي .
  اي  ا اللمل  الصهي ني  الررس  .

 7/7/4102، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 انتفاضة شعبية إلىدعو لتطوير الحراك الشعبي ت"الشعبية"  .09
 يراد  الجبهر  أكد ناعذ اتمي  النا  للجبه  الرنبي  لسلرير السةي  الرايل أب  ألمد ارراد أ  : دمرل

أعةرر  سنليمررا   ادررل  لمذاسليهررا ارري جنالهررا النسرركري كساعررذ الرررهيد أبرر  علرري مصررةق  بس جيرره 
درررربا  مرلمررر  للم ا ررر  السررري يس اجرررد بهرررا ا لرررسالا الصرررهي ني لسررر  يررردا  ثمررر  جراعمررره بلرررل أبنررراء 

 الرنذ القلسةيني  السي    ال   اعم .
قدررراعي ، أعررراد الذسررر  العالمررري للجبهررر  نرررررها اليررر    ةالرررذ ارررراد اررري سصرررريلا  لذنرررا   الميرررادي   ال

س جيرره  إلرر (، بدررر ر  سجميرر  كاارر  إمكانررا  الذرر ى  النمررا لسررذ خةرر  م لررد ، سذرر د 7|7ا ثنرري  )
 دربا  مرك    عل  أهدال د يذ  ينسج عنها خساعر كبير  اي جيال ا لسالا.

 أمامهرررا   ليسررر  ررركلي  سدررر    رراا أبررر  ألمررد:  مةلبنرررا الرعيسررري هرر  سرررركيا  راررر  عمليررا  مررررسرك
الخراعة،  سلدد اتهدال،  س    المهما ،  سنلي  الخالاا  السياسري  بري  القصراعا  الرذهاذ باسجراه 

 سكسيكاسهررا  النمررا علرر  مقاجعرر  النررد  مرر   إمكانياسهرراسصرنيد المذا مرر   سةرر ير اناليسهررا  عررد  كرررل 
 خالا س جيه دربا   اسي  له .

 7/7/4102قدس برس، 
 

 جميع فصائل المقاومة مطالبة اليوم باالستنفار التام لردع العدوان: حماس .21
نن  لرك  لماق الرهداء اتلد عررر الرذي  اسرسهداسه   ر ا  ا لرسالا اري منراةل مسقر ر  : بير  

 بذةا      مساء أمق تلد.
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جرامه،   أكد  لماق أ   رهداء ال در الصهي ني ارسذ ا إل  النال راهدي  عل  نذال  الند    دره  ا 
  عل  س اةر المجسم  الد لي  عج  اتن م  الصامس  .

جراء ذلرر  سنذيبيررا علر   يررا   رر ا  ا لررسالا الصرهي ني بررر  سلسررل  مرر  ال رارا  المكثقرر  علرر  أهرردال 
 م  كساعذ الذسا . 7رهيديا، بينه   22مخسلق  سابن  للمذا م  اي  ةا     ، مخلق  

ذي يرنا النار سيكس ي بنارهرا،  لر  سدري  الردماء سردى بررذ   ردد  لماق عل  أ   الد  بالد   ال
.   

 أداا  أ   النرد  الصرهي ني يسلرد  عر  سهدعر   هر  ي ر ن اري دمراء ررنبنا اري  ر    الدرق   الرر 
،  ينيد اعسذاا مجاهدي صقذ   ااء اتلررار،  يلاصرر  ر    ي لرل المنرابر،  ينمرا جاهرداي علر  48

علرر  لررد ،  لمرراق سذرر ا لرره ب درر ح: لرر  ينةلرري علينررا خررداع   لرر   ا سررسقراد بكررا جرر ء مرر  الرر ة 
 نسمح بسمرير جراعم  .

  ال  اللرك  إ  جمي  اصاعا المذا مر  مةالبر  الير   با سرسنقار السرا  لررد  النرد ا ، لسر  يقهر  أ  
 رنبنا عصي عل  ا نكسار،   ينرل اله يم     السنا ا.

 اعلرر :  هررذه لل رر  اللذيذرر ، اررال مجرراا للكلمررا  الباهسرر ،     ةالبرر  لمرراق السررلة  بسلديررد م  قهررا، 
 السبريرا  الممج ج ، اال لد  بلاج  إل  دا  الثم  .

 7/7/4102، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 فعل طبيعي والقادم أعظم أبو زهري: صواريخ القسام رد   .20
يخ الذسررا  هرري رد انررا أكررد الرردكس ر سررامي أبرر   هررري، النرراةل باسرر  لركرر  لمرراق، أ   صرر ار :  رر  

 ةبيني عل  الجراع  الصهي ني  بلل رنبنا .
  اا أب   هري، اي سصرريح صرلقي سلذر   المركر  القلسرةيني لمعرال   نسرخ  عنره،  علر  ا لرسالا 
أ  يلررسذة الرسررال  جيررداي: لرر  سرهبنررا سهديررداسك   لرر  نسسسررل  لرررر ةك ،  سررنرد علرر  جررراعمك ،  الذرراد  

 ا جراعمك  بلل رنبنا .أع   إذا ل  س  ق ا ك
 علذرر  لركرر  لمرراق علرر   رررار اللك مرر  الصررهي ني  المصرر ر  بسكثيررل هجماسهررا دررد  ةررا   ررر  ، 

 بسلذير ا لسالا بدا  الثم  لذاء ذل .
 كررا  المسلررد  باسرر   لمرراق   ررد صرررح بررأ   رررنبنا لرر  يسسسررل  لجررراعمك ،  المذا مرر  لرر  سسررمح لكرر  

 يا  بيننا . بقرز رر ةك ،  سسدان   الثم ،  ات
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 اي سيال مسصا؛ ثم  أب   هري راز عاعل  الرهيد القس  ملمد أب  خدرير سنرا ي  راد  ا لرسالا 
 الذسل ،  اعسبر أنه م  ل  ةني يدال إل  سجا رنبنا اي الن    الكرام .

 7/7/4102، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 أهربوا قبل فوات األوانبالموت..  مالقسام لمستوطني بئر السبع: قادتكم حكموا عليك .22
المسس ةني  اليه د اي مدين  بعرر السرب  الملسلر  بالرليرا تنهرا  ةالب  كساعذ الذسا :     )السةي (

 سسمةرها بمعا  الص اريخ.
جاء ذل  اي رسال  مص ر  للكساعذ بثسها عل  م  نها الرسمي عل  ا نسرن  لمد  د يذر  م جهر  إلر  

 مسس ةني بعر السب .
كيلرر مسر،  كانرر   ررد سنردرر  للذصررل خررالا السررن ا   40نرر  بعررر السررب  الملسلرر  مسرراا   سبنررد مدي
 المادي .

 س هررر الرسررال  صرر ر  رعرريق الرر  راء السررراعيلي بنيررامي  نسنيرراه     يررر لربرره م ررري ينلرر    الذرراد  
 ا علرريك  النسرركريي   كسررذ سلسهررا بالل رر  النبريرر   النربيرر :   ررادسك   سلرر ا أةقالنررا  صررق ا بي سنررا  لكمرر

 بالم  .. اهرب ا  با ا ا  ات ا  .
عرردد  سرررسنا لهررر ذ ي هررر ارري خلقيرر  الصرر ر  معررا  الصرر اريخ سةلذهررا المذا مرر  دانرر   الررد   نيرررا  

 م  المسس ةني    ادسه .
سراع   ذلر  اري  را سصرنيد  48 هرذه الرسرال  الثالثر  السري سرسرلها كساعرذ الذسرا  لمسرراعيليي  خرالا 

السرةينيا  أصريب ا النرررا  اري  22الا اتيا  المادري  أسرقر عر  اسسررهاد لر الي كبير لاللسالا خ
 الذةا .

 7/7/4102قدس برس، 

 
 : لن تطيروا في سمائناتهدد باستهداف سالح الجو اإلسرائيلي القسام .23

بث  كساعذ الذسا  الجنراح النسركري للركر  لمراق ااصرالي  صريريا ي هرر  ردرسها علر  اسرسهدال :    
 الصهي ني خالا أي م اجه   ادم  م  ا لسالا.الةيرا  

 ي هررر القاصررا الررذي كسررذ بررالل سي  النربيرر   النبريرر  ةرراعرا  صررهي ني  سللررل ارري سررماء  ةررا   رر   
 .إسذاةها  ادم  لم ار  عل  أهدال اي الذةا ، ث  يسسهداها الذسا   ذل  اي إرار  إل   درسه عل  

 7/7/4102، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 المقاومة تلقي القبض على عدد من العمالءموقع "المجد األمني":  .24

 رراا مصرردر ارري أمرر  المذا مرر  إ  اتجهرر   اتمنيرر  السابنرر  لهررا ألذرر  الذرربز خررالا : خرران –المجررد 
 الي مي  الماديي  عل  عدد م  عمالء ا لسالا أثناء سرصده  للمذا م  اي  ةا     .

د اتمني  إل  أ  النمالء المذب ز عليه  كلق ا مر  درباة  أرار المصدر اي سصريح خان لر المج
 الرررررابا   بررررالسلر   البلرررر  عرررر  أهرررردال جديررررد  يمكرررر  لجرررريال ا لررررسالا اسررررسهدااها ارررري  ررررا رررررح 

 المنل ما  ا سسخباري  لديه.
 أ دررح المصرردر أ  أ مرر  الرررابا  ارري ال صرر ا لمنل مررا  عرر  المذا مرر  القلسررةيني  دانسرره لسلريرر  

 رز لمرا ب  رجاا المذا م   منرا  رجاا ال لدا  الصار خي .عمالءه عل  ات
 اعسررررل ألرررد النمرررالء أنررره كلرررل مررر  درررابة المخرررابرا   الررررابا   مرا بررر  أرادررري  راعيررر   ريبررر  مررر  

 ع  أي سلر  تاراد المذا م  داخلها.  البالغمنةذسه 
المذا مررر ،  خاصررر  ايمرررا اعسررررل عميرررا آخرررر برررأ  النرررد  ةلرررذ منررره البلررر  عررر  أمررراك  س اجرررد  ررراد  

 النسكريي   السياسيي  بهدل ا سياله .
 7/7/4102األمني، المجد 

 
 حماس تشيد برفض عائلة أبو خضير لتعازي مسئولين إسرائيليين .25

عامرا( لسنرا ي لمسرع لي  إسرراعيليي   27أراد  لرك  لماق براز عاعل  القسر  ملمرد أبر  خدرير )
   ي   اتربناء المادي.اي القس  الذي اخسةل   سا عل  أيد مسس ةني

  اا المسلد  باس  لماق، سرامي أبر   هرري، اري سصرريح صرلقي الير   الثنري ، إ   لمراق سرثم  
 راز عاعل  أب  خدير سنا ي  اد  ا لسالا الذسل  .

  أدال أب   هري:  ننسبر أ  هذا الراز م  قاي  ةنياي يدال إل  سجا رنبنا اي الن    الكرام  .
 8/7/4102، نفلسطين أون الي

 

 اليوم تطبي  خطة أمنية في مخيم عين الحلوة يبدؤون فلسطينيا   مسلحا   061لبنان:  .26
سسررررسند  القلسررررةيني  المرررررسرك  اتمنيرررر الذرررر    ، أ بيررررر  ، مرررر  8/7/4102الحييييياة، لنييييدن، ذكررررر  

 لالنسرررار اليرر   ارري مخرري  عرري  الللرر   لالجعرري  القلسررةينيي   سررة إجمررا  السررةيني علرر  مهمسهررا ارري
يبرردأ ا نسرررار ارري ال الررد   النصررل بنررد  أ لقرر  امرر  المخرري   سررأمي  ا سررسذرار ايرره.  مرر  المذرررر 
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مراكرر  هرري سرر ل الخدررر  جررام   أربنرر ال هررر ارري كررا أليرراء المخرري  علرر  ا  سسم درر   لذرراي ارري 
 الصقصال  مدخا المخي  الرمالي لجه  لي الة ارئ  بسسا  الذدق لي  المرك  الرعيق للذ  .

النذبررا  السرري كانرر   أ   إلرر عرررذ  أبرر القلسررةيني ارري لبنررا  اللرر اء صرربلي  اتمرر  اعررد  رر ا   لقرر  
 سل ا د   انسرار الذ   كان  ل جسسي   س  لّلها .

 كا   اد م  لرك   لماق  د  مسر ا اللرك  اي لبنا  علري بركر   المسرر ا السياسري رأار  مرر  
 اتمنيرر الذرر    أهميرر لسرر  منيمنرر   جرررى البلرر  ارري القلسررةيني   - ار رعرريق  لجنرر  اللرر ار اللبنرراني 

 المرسرك  للسهر عل  أم  عي  اللل    المذيمي  ايه  أم  مليةه،   سيما مدين  صيدا.
الخةرر ا  الاللذرر  سسنسررلذ علرر  بذيرر  المخيمررا  برردءاي مرر  مخيمرري البرردا ي  برررد  أ  أ دررح بركرر   

 نسكري   اتمني  اللبناني  .البراجن .  هي سنقذ مهماسها بالسنسيل م  الذ ى ال
اللاد   إل  سياس  لماق عد  السدخا اي الرر   اللبناني  الداخلي   النربي  .  أرار  أ  ردد عل  

عر  مصرر  ثالثر  السرةينيي .   أسرقرا خير الذي رهده اللي ال ربي  رذ مخري  رراسيال اري بيرر   
اللبنانيرر   اتمنير   كمرا يرررار   ، مةالبراي الذر ى   راا:  ا  الرذي  اةلذر ا علريه  النررار   ي الر   يسج لر  

  برلذاء الذبز عليه  .
مر  المذررر أ  يبردأ،  بلسرذ اللر اء ، م  بير  ، أنره 8/7/4102الشر  األوسط، لندن،  أداا  

عنصررا يرركل   مجمرا الذر   اتمنير  اري ال الرد   النصرل مر  بنرد  200صبلي أبر  عررذ، انسررار 
رهيد  ياد اتةرال  باسجاه كا ألياء  ر ار  المخي  عل  أ  سسم د   لذا ال هر م  أما   اع   ال

اررري أربنررر  مراكررر  هررري سررر ل الخدررررا ا   جرررام  الصقصرررال  مررردخا المخررري  الررررمالي لجهررر  لررري 
 الة ارئ  بسسا  الذدق لي  المرك  الرعيق للذ  .

  بنرردما اكسمررا النسرراد  أ دررح أبرر  عرررذ  ارري سصررريح لررر الررل ات سررة  أنرره سذرررر البرردء بسنقيررذ الخةرر
يمثلر   القصراعا السرالمي  )عصرب   200 السجهي ا  الل جيسسي  الال مر ، مرريرا إلر  أ  النناصرر الرر

اتنصار  اللرك  المجاهد ( كما   ى السلالل  اصاعا من م  السلرير.  أدال:  كا اصيا اخسرار 
 خير  ربابه لاللسلال بالذ    ه  أم  سالله   عساده  الجديد .

 أرررار أبررر  عرررذ إلررر  أ  الخةررر  اتمنيرر  لرررر عي  الللررر    أ ررر  بالسنسررريل مررر  الذرر ى اتمنيررر  اللبنانيررر  
لدرررما  نجالهرررا.  سررريك   للنناصرررر  ي م لرررد عسررركري برررالل   ال يسررري  سينسررررر   اررري كرررا أنلررراء 

 المخي  د   اسسثناءا ، بلسذ أب  عرذ.
ل ات سررة  إلرر  أنرره سرريك   هنررا   رر   دعرر   لقرر   اعررد  كساعررذ رررهداء ات صرر   منيررر المذرردح لررر الرر 

عنصررا آخرري ، م درلا أ    يقسهرا سكمر  اري  200عنصررا سدر   200للذ   اتساسي  المرلق  م  
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اللقا  عل  أم  المخي ،  عرد  سر رية المخيمرا  بالمرركال  الداخلير  اللبنانير   اللقرا  علر  سياسر  
د   اتلدا  اتخير  اي المنةذر .  أ درح المذردح اللياد اليجابي السي اعسمدها القلسةيني   منذ ان

أ  الخة  اتمني  السي سسنقذ اي  عري  الللر    سرسةاا برا ي المخيمرا ،  اسرا إلر  أ  اللجنر  اتمنير  
النليا  السي سد  كا القصاعا القلسةيني  سسنما عل  سنسريل برا ي عمليرا  ا نسررار اري المخيمرا  

 اتخرى.
لجبه  الديمذراةي   اي منةذ  صيدا جن ذ لبنا ، اراد عثما  أ  ما سسذ   به بد ره، اعسبر مسر ا  ا

الذ   اتمني   خة   إيجابي   مسذدم   سل   بثذ   سأييد كا أبناء المخي  تنها السبيا ال ليد لدما  
   با أمنه ، مركدا أنه  جرى الس اال عليها م  جمي  الذ ى القلسةيني   سأمي  ال ةاء الذان ني لها م

السررلةا  المننيرر  مررا يننرري أنهررا علرر  مسررس ى عرراا مرر  المسررر لي  لدررما  اتمرر   ا سررسذرار مررا برري  
 المخي   ج اره .

 

 على األبوابفلسطينية مسؤولون فلسطينيون: انتفاضة  .27
 رررراا الذيررررادي ارررري لركرررر   لمرررراق  ألمررررد ي سررررل إ   اتردرررري  مناسررررب  : ناديرررر  سررررند الرررردي  -عمررررا 

درررق  ال ربيرر ، إ اء سياسرر  الرربةال  الس ررر ا السررراعيلي ،  سرريما  رردا  لادثررر   نسقادرر  عارمرر  ارري ال
 ل يرا  )ي ني ( المادي. 21 اخسقاء  المسس ةني  الثالث  ، اي 

 انسذد، اي لديثه لر ال د  م  السةي  الملسل ، م  ل السلة   ات ا مر  سرذل الس  نرا ، أمرا  لملر  
ق  ال ربيررر   مداهمررر  المنرررا ا  اسرررسبال  لرمرررا  المررر اةني  ا عسذرررا   السرررراعيلي  ال اسرررن  اررري الدررر

  السهديد بدرّذ لماق، بد   أي رّد انا م  جانبها .
  ررّدر بررأ   ذلرر  يخلررل لالرر  مرر  ا مسنرراز  ردا  القنررا دررد ا لررسالا  بلررل المسرر اةعي  منرره، مررا 

 السلة  أيداي . يري بالسماا انقجار ات دا   اسسا  داعر  الم اجها  اي  جه ا لسالا   جه
الر اير   اتخير  أدال أ   القلسةينيي  ل  يجد ا م  السلة  ما يلمي مصالله   لياسه ، با سبن  

السرررراعيلي  للادثررر   اخسقررراء  المسرررس ةني   أبرررد  سناةقهرررا مررر  ذ يهررر ،   ّدررر  الةررررل عررر  عرررد ا  
 ا لسالا المسصاعد دّد الرنذ القلسةيني .

رخصي  السةيني  منسبر  م  الن اذ  ال  راء السرابذي   000اعسذاا  هاء  بينما  ل  سلر  ساكناي سجاه
 نرةاء المجسم  المدني  خةباء المساجد، كما كان  رد  انلها باعسر  مر  جريمر  المسرس ةني  بلرل 

 الرهيد ملمد أب  خدير .
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  انقلس ا مر   اعسبر أ   الرار  القلسةيني سلر  للداا  ع  كرامسه  لذ  ه اي  جه المسس ةني  الذي
عذراله   عراث ا اسراداي  سخريبراي  سنكريالي اري اترادري الملسلر ،  درد سرلةا  ا لرسالا، بينمرا لر  سسخررذ 

 السلة  أي م  ل جدّي لصّد الند ا  .
 لرر  يسررسبند  ررر  ا لررسالا درررب  عسرركري  دررّد  رر   لكسررر ررر ك   لمرراق   الذدرراء علرر  المذا مرر ، 

يني  بند أرهر سك    ياد   لماق   ربك  المرسسا  السرالمي  لس  إذا ما جر  ا نسخابا  القلسة
 اي لال  إربا   دنل اي الدق  ال ربي    ةا     ، ما يسمح بصن د أةرال أخرى .

 بالنسب  إليه،  د يردي  سقجر ات دا  إل  مراجن  ا لسالا للساباسه عبر سأجيا درب       ليق 
 إل اءها، اي  ا السما   مقس ل  .

جانبه، اعسبر عد  المكسذ السياسي للجبهر  الديمذراةير  لسلريرر السرةي   ريق عبرد الكرري  )أبر   م 
ليلرر ( أ   ع امرررا انررد   انسقادررر  ثالثرر  سسرررراك  ي ميرراي، مرررا يجنررا مذ مرررا  انقجارهررا لادرررر  اررري أي 

.     
اة أي إمكانيرر    رراا، لررر ال د  مرر  السررةي  الملسلرر ، إ   سياسرر  النررد ا  السررراعيلي مسررسمر  مرر  إلبرر

لبلرر غ لررا سياسرري يدررم  اللررّد اتدنرر  لللذرر ل ال ةنيرر ،  س سرر  اتنرررة  ا سررسيةاني  ارري الدررق  
 ال ربي ،  الذم  المسصاعد دّد الرنذ القلسةيني .

 أدال أ  الكيا  السراعيلي  يسسهدل إبذاء ا لسالا اري الدرق  ال ربير ، مر  إجرراء سجميرا ملرد د 
نذ القلسررةيني  يسررره  ارري اسرررسنهاز المذا مرر  مررر   بررا ررررراعله المجسمنيررر  عليرره، بمرررا   يذبلرره الرررر

المخسلقرر ، ةالمررا عررد ا  ا لررسالا مسررسمر، بليرر  يررردي سراكمهررا إلرر  سرر اير رررر ة انررد   انسقادرر  
 جديد  .

 لقررر  إلررر  أ   الم  رررل الرسرررمي القلسرررةيني المنلررر  يسخرررذ م  قررراي سرررلبياي إ اء انرررد   انسقادررر ، بلجررر  
(،  السري   ينكرر ألرد    عهرا،  يرر 1000ل  اهر السلبي  السي رااذر  ا نسقادر  الثانير  )الر اعذ  ا

أ  منالجسهررا   يررس  بسجررا   ع امررا انسقادرر  جديررد ، بررا بسرر اير لالرر  إجمررا   ةنرري لرر ا مررا يخررد  
 الرنذ القلسةيني .

هرا  أسرل ذ ندرالها  رأى أ  ذل  الم  ل  ينةا بنراء الجمرا  الر ةني لر ا ا نسقادر   كيقير   يادس
 سكسيكاسهررا،  لكرر  كمررا لصررا سررابذاي، اننرردما سنرردل  ا نسقادرر    سسررسةي  أي  رر ى البذرراء بنيررداي عنهررا 
لقسررررر  ، مركررررداي أهميرررر   سرررر اير الرررردع   السررررناد النربرررري السررررالمي للرررررنذ القلسررررةيني دررررد عرررررد ا  

 ا لسالا .
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لريررر السررةي  ليلرر  خالررد إ    لررري  مرر  جانبهررا،  الرر  عدرر  المكسررذ السياسرري للجبهرر  الرررنبي  لس
ا لررسالا  بةررره  عد انرره المسررسمر دررد القلسررةينيي  لرر  يسررر  مجررا ي إ  بم اجهسرره، أسررّ   بانسقادرر  

 اترادي الملسل  الي   دّد القاري   الننصري  السراعيلي  .
الا، لسر  ررمل   أداا ، لرر ال د ، إ   اسسرا  ر نر  الم اجهرا  الننيقر  بري  المر اةني    ر ا  ا لرس

، يرردلا علرر  لالرر  السقررال رررنبي جمنرري دررد المنسرردي، لرر  يلبرر  أ  2048السررةي  الملسلرر  النررا  
 يسة ر م  هّب  جماهيري   ادب  إل  انسقاد  جديد  .

إ  أنهرررا س  قررر  عنرررد م  رررل السرررلة   الرررذي لررر  يصرررا إلررر  مسرررس ى نررربّز الررررار   لركسررره المسرررسمر  
ل عج هررا الصررارخ ارري ا نسررجا  مرر  لالرر  ال دررذ الرررنبي   منسرر ذ سدررليسه  كقالرره، بليرر  سكررر

 النارم  ، مةالب   برليا الذياد  الرسمي   م ادرسها الم    .
 رأ  أ  الم  ررل الرسررمي القلسررةيني  البرراعق ، بلسرربها، سجرراه السنرراةي مرر  عررد ا  ا لررسالا، يذررل 

يل اتمنري  السقرا ز اري لماير  دّد ا نسقاد  ، مبين  أ   ليثيا  ال ا   جاء  لسدلّز  هرّ  السنسر
 الرنذ القلسةيني .

 أ دررل  بررأ    ّجرره ا لررسالا الذبرريح  ررد سكرررل أمررا  النررال  بننصررريسه  ااررري  عد انرره دررد الرررنذ 
القلسةيني ،  اس  إل   لال  الربا  السي سس د داخا اتجه   أتمنير  السرراعيلي  بررأ  السنراةي مر  

 ال ادذ .      م  الرّد الرنبي القلسةيني
 اسقرررل خبيرررر الذررران   الرررد لي أنررريق  اسررر  مررر  الذررراعلي  باسجررراه ات درررا  اررري اترادررري الملسلررر  نلررر  
السصرررنيد،  لكنررره خرررالقه  اررري لسررراذ بلررر غ مرللررر  ا نسقادررر ، بسررربذ  عرررد  سررر ار مذ مرررا  أساسررري  

  ند عها،  اي مذدمسها الم  ل الرسمي القلسةيني السلبي منها .
ر ال د ، هرررذا الم  رررل الرررذي  يبسنرررد عررر  اتهررردال ال ةنيررر  ، منسبرررراي أ   اترادررري  انسذرررد، اررري لديثررره لررر

الملسل  سنيال الساللي ؛ ا لسالا الصهي ني م  جانذ،  السالا سلة  أ سل ، السي سذم  أي لرا  
 رنبي دد ال ل   الذهر  ا سسنمار .

اررري ال سرررة الررررنبي الرررذي   رأى أ   المناخرررا  اررري الرررداخا مهيرررأ   سرررسمرار لالررر  ال درررذ  السرررذمر
 يسسةي  أ  ينبر ع  اسسياعه بنيداي ع  سةّ   السلة  .

  اا إ   السلة  سنس ر هد ء اللالر  اري اترادري الملسلر  مر  أجرا اسرسعنال المقا درا ، ب صرقها 
الخيررار ا سررسراسيجي ات لررد بالنسررب  إليهرررا، بررد   سرر اير عناصررر درررا ة  سسرره  ارري سن يرر  م  قهرررا 

 السقا دي .
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اعسبر أ    رار ا ندما  إل  بذير  المن مرا   المرسسرا  الد لير  لر  يلرد  ار راي مهمراي إ اء ال در    
، عبررر من مرر  السلريررر، خالارراي للي يرر  الس  يرر  علرر  ميثررال 2074القلسررةيني الجيررد ايهررا منررذ النررا  

 الملكم  الجناعي  الد لي   السلر  عل  أساسها .
 8/7/4102الغد، عم ان، 

 
: السبب الذي يمنع االحتالل ُمحلل إس .28  حماس هو تعاظم قدرات من توسيع الحربرائيلي 

 ررراا الملللرررا  الكاسرررذ السرررراعيلّي، إليعررر ر ليقررري إّ  إسرررراعيا  يرررر مننيررر    هيرررر أنررردرا ق:–الناصرررر  
بالسصنيد  سسن  إل  اسسناد  الهرد ء  كرا مرا سذر   بره مر  سن ير ا  اري ملرية  ةرا   ر   يردخا اري 

الدااعّي، مريريا إل  أّ  السبذ الرعيسّي الذي يمنر  جريال ا لرسالا مر  المخراةر   أخرذ أةار الجانذ 
ا سسندادا  سلسبيا م  لد   م اجه  مذبل ، ه  سنا   الذردرا  النسركري  للركر  لمراق اري  ةرا  

. 1021منذ عملي  عام د السلاذ، السي نقّذها جيال ا لسالا اي كان   اتّ ا )ديسمبر( م  النرا  
أدال الكاسذ اي صليق  )يدين   الر ن  (، أ  الجناح النسكرّي لللرك  ةرّ ر  دراسره النسركري    

خرررالا اسرررر  السهدعررر  السرررابذ  اررري جرررانبي  رعيسررريي  سخرررر  منهمرررا إسرررراعيا:  همرررا سرررالح لقرررر اتنقرررال 
  سالح الص اريخ بنيد  المدى.

للصر اريخ  الرذي يصرا مرداها إلر  منةذر     اد أّ  السنا   النسكرّي للماق ركّ  عل  النساد الرذاسيّ 
)  ال دا (  أكثر  ليالي إل  الرماا،  هذا ينكق ما لصا اي عملي  )عام د السلاذ(، ادالي ع  
أّنه ي جد الي   لدى اللرك  النررا  با المعا  م  هذه الصر اريخ. أّمرا ايمرا يسنلّرل باتنقرال اذراا إّ  

لقرر اتنقرال   رد لرد  سةر ر كبيرر جرديا اري هرذا المجراا هنا   درا  مسة ّر  لدى لماق سسمثا اي 
لرردى اللركرر ، ليرر  أّ  اكسرررال النقررل بررالذرذ مرر  كيبرر سق )عرري  هرل ررراه( ارري النررا  المادرري   
يلساد أْ  يك   النسا  خبيريا عسكرييا كبيريا لكي يسسنسج أّ  هنا  بالقنا أنقرال أخررى مسةر ر  سصرا 

عيلّي .  اسرررررسنسج الكاسرررررذ،  ررررراعالي: إّ  هرررررذه الذررررردرا   السرسررررران  مررررر   ررررر   إلررررر  داخرررررا اترادررررري السررررررا
الصار خي   اتنقال المسة ّر  س دح بما   يد  مجاا للر  أّ  لدى لماق  در  رد،  س  منها  ير 
مسب ل، اذد ااجأسنا اللرك  برةالل عل  منةذر  ) ر ال دا (،  علر  اترجرح اري المرّر  الذادمر  علر  

  برري  هرراسي  السرري ذكرناهررا سرر ل سسررسخدمها لمرراق مرر  أجررا القرر    اللصرر ا اتّ ررا،  رردر   الررد  مرر
عل  انجا  عل  ات ا اي ال عي الجمنّي للجمه ر السرراعيلّي.  أردل أّ  ةراري الم اجهر ، إسرراعيا 
 لماق،  ير مننيي  بسصنيد يذ د إل  عملي  عسكري   اسن  النةال عل   رار النمليسي  السابذسي  

، مرررريريا إلررر  أّنررره اررري 1021،  عرررام د السرررلاذ ارري عرررا  1008-1000 ذ عرررا  الرصرران المصرررب
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اتيررا  اتخيررر ،  سلديررديا اليرر مي  اتخيررري ، سلررد  الةراررا  عرر  رسرراعا سهدعرر  ب اسررة  جهرر  ثالثرر ، 
 كررذل  جرررى سسررريذ هررذه الرسرراعا إلرر   سرراعا العررال ، كمررا سلرردث  مصررادر ارري الجرريال السررراعيلي 

   إسراعيليي   السةينيي .بهذا الرأ  م  صلاايي
  ال  سل  المصادر النسكرّي  إّ  إسراعيا   سريد السصنيد  الدخ ا اي منرك  م  لماق م  خرالا 
سأكيدها عل  أّ  ما يذ   به جيال ا لسالا م  سن ي ا  عل  اللد د م      ما ه  إ  عما دااعّي 

سرراعي ا ب سراة  مصرري  لنهراء عملير  عرام د بل ،  أّنره منرذ الس صرا إلر  السقاهمرا  بري  لمراق  ا 
السررلاذ  لسرر  اتسررابي  اتخيررر  أ ارر  لمرراق برررر ة ا سقررال  لرر  يرررار  الجنرراح النسرركرّي لللركرر  

 بركا انلّي اي عمليا  إةالل الص اريخ إ  اي اتسب   اتخير اذة. 
 7/7/4102، رأي اليوم، لندن

 
 تلة وسيطب  عليهم القانون بحذافيرهسيحاكم الق: أبو خضير الطفلنتنياهو يتصل بوالد  .29

اللك م  السراعيلي   ال  إ  رعيق ، أ  ميا  ل بيا ، ع 7/7/4102لألنباء،  رويترز وكالةذكر  
ال  راء بنيامي  نسنياه  اسصا هاسقيا ب الد القس  القلسةيني الذسيا ملمد أب  خدير ي   ا ثني  

   عده بسذدي  الجنا  للملاكم .
للك م  السراعيلي   اا نسنياه  لألذ لسي  أب  خدير  أ د أ  أعبر ع  صدمسي   اذا لبيا  ا

 صدم  أبناء إسراعيا للجريم  الخسيس  السي  سا ايها  لد ... سيلاك  الذسل   سيةبل عليه  
 الذان   بلذاايره. 

  اادي أب  سندى: ع اير جندلما  المسلد  باسع  ، 8/7/4102لندن،  العربي، القدس أداا  
سلد  رعيق ال  راء هاسقيا م  لسي  أب  خدير،  الد القس  ملمد،  أعرذ ع   نسنياه   اا، 

صدمسه  صدم  الرنذ السراعيلي إ اء الذسا الرني ،  أدال أ  نسنياه   اا ل الد الرهيد: نراز 
 . السصراا  ال لري  أياي كان ،   سا ابن  عما رني     يمك  تي إنسا  أ  يذبله

 
 : يجب التعامل مع قتلة الطفل أبو خضير كإرهابيينيعلون .31

اادي أب  سندى:  اا   ير الجيال السراعيلي م ريه ينل  ، إنه يجذ السناما م   سل   -را    
أرنر بالخجا  السر ي  م  الذسا ال لري  الةقا القلسةيني، ملمد أب  خدير كررهابيي ،   اا 

هر ء الذسل   سس ةني  الذي   سل ا أب  خدير بالذ ا للقس  ملمد أب  خدير.   صل ينل   الم
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ال دين     يمثل   الرنذ اليه دي     يمه  يجذ السناما منه  كررهابيي ، يجذ علينا ملارب  
 .  مرسكبي هذه اتعماا  أ لع  الذي  يرسل نه  بيد م  لديد

 8/7/4102لندن،  العربي، القدس
 

 كيفية مواجهة حماس على ليكود اعتراضا  ال مع الشراكة تفكيك يعلنليبرمان  .30
  ير الخارجي  السراعيلي أاي د ر  ، أ اتناد ا، ع  8/7/4102لندن،  العربي، القدسذكر  

البرلماني  برعاس  رعيق ال  راء   لليك د اع  كسل    إسراعيا بيسنا ليبرما  أعل  انقصاا ل به 
أ  ذل    ينني سركه ا عسالل اللك مي الذي يذ ده السراعيلي بنيامي  نسنياه ، إ  أنه أرار إل  

 نسنياه .
 اي مرسمر صلقي عذده  هر الثني  اي مذر الكنيس  )البرلما ( السراعيلي اي الذدق ال ربي ، 

 . الخالاا  اي الرأي م  نسنياه  جنل  ا سسمرار اي الرراك   ير ممك   اا ليبرما ، إ  
اي إرار  إل    ح اي ا نسخابا   ل  سنجح بند ا نسخابا الرراك  ل  سنج  أدال ليبرما  

، د   أ  يسةرل إل  ةبين  الخالاا  السي سلد  1022ا نسخابا  السراعيلي  النام  مةل  عا  
 عنها.

ليبرما   اا إ  ل به أنه  ، أ  عال ر  يع   ،7/7/4102لألنباء،  رويترز وكالة أداا  
ه نسنياه  مريرا إل  أ  الخالاا  ل ا كيقي  م اجه  لرك  رراكسه م  ل ذ ليك د الذي يرأس

 المذا م  ا سالمي  لماق أد  إل  هذا ا نقصاا.
  اا ليبرما  اي مرسمر صلقي  الخالاا  بيني  بي  رعيق ال  راء أدل  لديثا أكثر أساسي  

  دعا ليبرما  إل  عملي  عسكري   اسن  دد لماق اي  ةا     .  ج هري . 
يبرما     يمكننا أ  نسلما أ  يك   بل    ل ذ إرهابي معا  الص اريخ السي  د يذرر اي   اا ل

 أي لل   اسسخدامها ددنا. هنا  ا سرالا  بأ  ننس ر...  لك    أعرل ماذا ننس ر. 
 اي المرسمر الصلقي اعسرل ليبرما  ب     جدا ملسد  م  نسنياه  خالا ا جسما   لكنه ل  يذد  

  اا اي المرسمر  اي اللذيذ  إ  هذا السلالل ل  ينجح   اي ا نسخابا  أ  بندها   .أي سقاصيا
 مديقا إنه سيبذ   رريكا مخلصا اي ا عسالل  اللك مي.
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 هرتسوغ يدعو البيد وليفني لالنسحاب من الحكومة ويهاجم ليبرمان .32
 بي  هنا  مسسذبا    دعي رعيق المنارد  الناعذ  يسسلال هرسس غ  رعيسي ل :عكا أ    ي 

 اللرك   ال  يري   ياعير  بيد     سسيبي ليقني  لالنسلاذ م  اللك م   ا ندما  إل  ل ذ النما 
 اي خة   سياسي  ذا  م  ى كبير.

 نذل  الذاع  النام  السراعيلي  ع  هرسس غ   له خالا جلس  كسل  النما البرلماني  الي   ا ثني : 
 ك مي أصبح ملس ماي . إ  لا ا عسالل الل

مسهماي إياه بأنه  اللهج ،اي لي  هاج  الناعذ   ير الخارجي  أاي د ر ليبرما   انسذده انسذاداي رديد 
 يةلل سصريلا  ملسهب   يذر  ةب ا اللرذ.

 أرار هرسس غ إل  أ  ليبرما   د سنكر خالا اترهر اتخير بذنا  ا عسداا  ذل  لمجرد خدم  
 مصالله السياسي .

 7/7/4102الين،  اون عكا
 

 الكنيست تقر قانون حرمان األسرى المحررين من مخصصات الضمان االجتماعي  .33
أ ر  الهيع  النام  للكنيس  بالذراء  الثاني   الثالث   النهاعي ،  ان نا يلر  اتسرى : 48عرذ 

ل  اسر  الملرري  اي إةار صقذ  سياسي  أ  صقذ  سبادا م  مخصصا  الدما  ا جسماعي ةي
 يسسهدل الذان   الذي بادر إليه رعيق ا عسالل اللك مي ياريل  اي )ليك د(،  اللك  اتصلي.

 الذدق الذي  يةلل سراله   با م عد  48)يسراعيا بيسين (، أسرى الر  داايد ر س   ر بر  ألسي ذ
لمسسلذ  انسهاء لكمه  اي صقذ  سياسي  أ  صقذ  سبادا أسرى،  يلرمه  م  كا المخصصا  ا

كر مخصصا    د ، إصاب  عما، بةال ، دما  دخا، الريخ خ ، « السأمي  ال ةني»م  مرسس  
 . امسن   الد 20عد  كنيس ،  عارده  24 مر الذان   بسأييد  ألخ..

 8/7/4102، 28 عرب
 

 غزةعن  كم 21التجمعات الواقعة على بعد بالنشاطات التعليمية  يقاف: إالجبهة الداخلية .34
 ياد  الجبه  الداخلي  برل اء جمي  النراةا  الدراسي   السنليمي  بما ايها المخيما  الصيقي  أمر   

كيل مسرا ا  ا ا ع  لد د  ةا     ،  بل ر سجمهر  40اي السجمنا  السكني  ال ا ن  عل  بند 
 رخن.  200م  أكثر
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مله ، إ  انها دعسه  ال   ل  سقرز الذياد   ي دا عل  س جه السكا  اي ملية الذةا  ال  اماك  ع
 البذاء  رذ ال رل الملصن . 

 بد رها  رر  جامن  ب    ري   اي بعر السب  سنةيا الدراس   ساجيا ا مسلانا  السي كان  مذرر  
  أعل  الي   بسبذ السصنيد ا مني. كما سذرر سنةيا الدراس  الي   اي كلي  سابير بمدين  سدير  .

ار ايال  ع  اسسنداده  سسداا  ةالذ م  جن ذ البالد اي المساك  اسلاد الةالذ اي جامن  ب
 الةالبي  اي ملية اللر  الجامني اي رما   ا . 

  رر  نذاب  مسسخدمي الخدم  المدني  هي ا خرى ال اء ا جراءا  النذابي  السي كان  سن ي الرر   
 بها الي    ذل  بسبذ ال د  ا مني الراه 

  8/7/4102اإلسرائيلي،  زيونوالتلف اسرائيل صوت
 

 على أهداف إسرائيلية : نشطاء حماس الذين قتلوا داخل النف  خططوا لتنفيذ عمليةهآرتس .35
كرق  صليق  هآرسق السراعيلي  مساء الي   ع  دابة كبير اي الجيال السراعيلي  :عكا أ    ي 

 ا مس اجدي  داخا نقل أعد ه   له إ  رهداء الذسا  الذي  اسسرهد ا الليل  المادي  اي راح كان
 للهج   عل  أهدال إسراعيلي .

 بلسذ أ  ا الدابة ار  الجيال السراعيلي  اا إنه اكسرل  با ي مي  نقذي  اي مدين  راح جن ذ 
 ةا     ,  أدال الدابة أ  المذا مي  كان ا يند   م اد مسقجر  داخا النقل,   اا أ  السبذ 

 دح لس  هذه اللل  .الرعيسي  نقجار النقل  ير  ا
 7/7/4102الين،  اون عكا

 
 أمام الشرطة اإلسرائيليةأبو خضير يعيدون تمثيل الجريمة الفتى قتلة  .36

م  المدا    السي جر   ، ا عيس  الررباسيع  ، 8/7/4102هللا،  رام الجديدة، الحياةذكر  
، برأ  المجم ع  الرهابي  السي نقذ  جريم  العدا  لر ا أمقاي الملكم  المرك ي  اي الذدق، 

بالقس  ملمد أب  خدير، م  رنقاة، سبي  أ  المنسذلي  السس  المرسبهي  بارسكاذ الجريم  ركل ا 
 مجم ع  إرهابي  يه دي ،  عمل ا كنصابسي ، ات ل  نقذ  الذسا لر ا،  الثاني   دم  المساعد .

السراعيلي  الثاني  ار  المنسذلي  السس  م  عاعل   الد .  سنسذ الررة   بلسذ الذنا  السلق ي ني  
للمسهمي   ا نسماء لسن ي  إرهابي،  الند ي  اي سن ي  ممن  ،  خةل بهدل الذسا أ  ا بس ا ، 
 السخةية  رسكاذ جريم ،  ليا    ساعا  سالي   ذخير ،  ارسكاذ مخالقا  بد اا  عنصري ،   سا 
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ا سسعنال الذي سذد  به ملام  المسهمي  بمن  السذاعه   أمقالملكم   د نا ر    كان   اصر.
 عل  أنه  با اننذاد الجلس  ب     صير سمح للملامي  بالسذاء ثالث  م  المسهمي   بملاميه .

السس ، بادعاء أ   مراركسه  كان  أ ا اي عملي  الخةل  الذسا .  اعسرل ثالث  منه  بذسا  لرل 
 ل ر نرر مردد. تمر.  ما  ال  سقاصيا الذدي  سخد  اب  خدير
، بسمثيا أمق،  ا سل  القس  ملمد أب  خدير  ام أ  ،8/7/4102بيروت،  المستقبل، أداا  

 جريم  الذسا أما  كاميرا  الررة  السراعيلي ، ايما  اا ألده  إنه  بلث ا ع  عربي لخةقه   سله.
ع  مصدر اي الررة  السراعيلي ،   له إنه م  المس      نذا م    صليق  مناريل ا سراعيلي 

 اعسذاا يه د آخري  رارك ا أ  علم ا بالجريم .
 

 والتعليم تقطف ما غرسه جهاز التربية  "إسرائيل": هآرتس .37
لذر  صليق   هآرسق  م  سقري الننصري  اي المدارق السراعيلي ،  اسهم    ير : 48عرذ 

، ايما لمل  مسر لي  سقا مها اي المدارق  سرةا  الننصري  ، بسجاها السربي   السنلي  راي بير  
مركبا أساسيا اي اله ي   أصبحاللذد  إل    ير السربي  السابل  دع   ساعر  م  سبذ ه.   ال  إ  

جريم  مذسا القس  المذدسي أب  خدير هي ثمار ما  ، منسبر  أ   الرخصي   الجماعي  للربيب 
 . السابذي   رسه   راء السنلي 

أنه يمك  إل اء اآلخر،  سسةلذ م اجه   اسنلم    ال  الصليق  إ  آ ل مرلق  م  ةالذ الثان ي  
سجاها سرةا   هذه اآلا  عمال در با  برنامجا ة يا المدى.  اسهم  بير   بأنه يسلما مسر لي  

 . الننصري  الذي يل   أ ل الةالذ
 8/7/4102، 28 عرب

 
 نذار من غارات جوية في القدس وتل أبيب إنذارات كاذبة: صفارات اإل اإلسرائيلية الشرطة .38

د   أص ا  صقارا  ا نذار م   ارا  ج ي  ي   ا ثني  اي د الي : ملمد هميمي -الذدق 
 الذدق  سا أبيذ لك  مسلدثا باس  الررة  السراعيلي   اا إنها كان  إنذارا  كاذب .

الذي كثق  ايه لرك  المذا م  السالمي  لماق هجما    د   أص ا  صقارا  ا نذار اي ال   
 أةلذ  اللرك  عددا م  الص اريخ   ذاعل الم رسر بندما  ال  إ  سس   الص اريخ عل  إسراعيا.

 م  مذاسليها    ا لسقه  اي دربا  ج ي  إسراعيلي   ه  ما نقسه إسراعيا.
 7/7/4102لألنباء،  رويترز وكالة
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 غارة على قطاع غزة وُيوقع عددا  من االصابات 56أكثر من  "صفا": االحتالل يشن .39

رن  ةاعرا  ا لسالا السراعيلي اجر الي   الثالثاء عررا  ال ارا  عل  : مراسل  صقا -    
 م اةناي بجراح مسقا س  م  بينه  أةقاا. 25أهدال مخسلق  اي  ةا      نسج عنها إصاب  

 ار  عل  م ا   عسكري   أراز  راعي   منا ا  50أكثر م    اا مراسل  )صقا( إ  ا لسالا نقذ 
 مأه ل  بالسكا  اي من   مناةل الذةا .

 أصيذ سسن  م اةني  ب ار  دمر  من   ين د لناعل   النبادل   اي بلد  الذرار  ررل خاني نق، ايما 
 ا .سن   7أخري  اي  صل عد  م ا   بالذةا  م  بينه  ةقا يبلغ م  النمر  خمس أصيذ 

  رارك  ال  ارل اللربي  اي الذصل السراعيلي المس اصا عل  مناةل مخسلق  اي الذةا .
 8/7/4102وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 

 
 4102منهم خالل  4731 آالف ستةسجون االحتالل إلى بارتفاع عدد األسرى معطيات:  .41

 ال : إ  أعداد     اتسرى  الملرري   ار  رر  ، أ را   ، م  8/7/4102األيام، رام هللا، نرر  
 5اتسرى  المنسذلي  اي سج   ا لسالا ارسقن  بركا ملل   اي اتسابي  اتخير ،   صل  إل  

 آ ل أسير،  اذاي لملصاعيا  ات لي .
 أرار مدير داعر  اللصاء بال  ار  عبد الناصر ار ان ، اي بيا  صلااي صدر ع   رر   

  الر    ابا لالرسقا  اي  ا سصاعد الهجم  السراعيلي ،  اسسمرار لمل  اتسرى، أمق، إل  أ
 ا عسذا   النر اعي  اي مناةل مخسلق  م  الدق  ال ربي   الذدق.

م  الذدق  داخا الخة اتخدر، ايما البا ي  %20،2م  اتسرى م  الدق ،   %82،4 بي  أ  
سجناي  منسذالي  مرك   28عل   راب   ، م  عي %5،2م   ةا       يركل   ما نسبسه نل  

س  يل، أبر ها:  نقل ، رام  ، النذذ ،عسذال ، ع ار، بعر السب ، هداري ، جلب  ، رة ، مجد ، 
 الرمل ، الدام  ، هرار  ، هداري  .

منسذا س  اعسذاله  منذ بدء لمل  ا عسذا    800 لق  إل  أ  م  بي  المنسذلي  ي جد  راب  
 50عذب  اخسقاء المسس ةني  الثالث  اي الثاني عرر م  ل يرا  المادي، بينه  اتخير  السي أ 

 منسذال كان ا  د سلرر ا اي إةار  صقذ  رالي  ،  أعيد اعسذاله  خالا اللمل .
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منسذالي يذد   ألكاما بالسج  المربد مدى الليا ،  477 أ دح أ  م  بي  إجمالي المنسذلي  ي جد 
عاماي، كما  أ  أعداد المنسذلي  الداريي   28ةقال سذا أعماره  ع   200أسير ،  أكثر م   27 

 منسذال إدارياي د   سهم  أ  ملاكم . 270ارسقن  بركا  ا  لسصا إل  
ناعباي،  12ناعبا، ليرسق  عدد الن اذ المنسذلي  إل   21 ارار إل  أ  لمل  ا عسذا   اتخير  ةال  

 عسذا اثنا  منه  خالا اللمل  اتخير .إداا  إل  ثالث    راء سابذي  ا 
 مرك  أسرى السةي  للدراسا  أكد، م     ، أ  7/8/4102، المركز الفلسطيني لإلعالم أدال 

( لال  اعسذاا لم اةني  السةينيي  خالا الرب  الثاني م  النا  2000بأنه رصد ما ي يد ع  )
النا ، ليصا عدد م  س  اعسذاله  منذ  ( لال  اعسذاا خالا الرب  ات ا م 2270اللالي مذابا )
 ( م اةنا.1720إل  ) 1024بداي  النا  

 
 مواجهات في الضفةواعتقاالت خالل  إصابات .40

أصيذ عدد م  القلسةينيي  بجراح أ لبها بالرصان المةاةي  لا   ا خسنال بالذنابا  كا  : 
أكثر م  منةذ  برالدق  ال ربي   المدمن  جراء سجدد للم اجها  م    ا  ا لسالا السراعيلي اي

 داخا الخة اتخدر عل  خلقي  ا لسجاجا  عل  مذسا القس  ملمد أب  خدير. كما س اصل  
 لمال  ا عسذاا لسرما عررا  الذصر.

 أااد مراسا الج ير  ن  ع ز الرج ذ أ  عددا م  القلسةينيي  أصيب ا بجراح مسقا س  الخة ر  اي 
  عررا  الربا  اي ملية خيم  ع اء أب  خدير بلي رنقاة اي الذدق. الم اجها  بي  ا لسالا

منةذ  باذ  بلد  بي  أمر، أبر ها إل  ذل  اندلن  م اجها  أخرى اي عد  مناةل بملاا   الخليا،
منةذ  خرسا جن ذ المدين  لي  أصيذ    ،ال ا ي ،  منةذ   يل  رذ بلد  يةا  مدخا مخي  الق ار

 اي بلد  الخدر  رذ بي  لل  أكد   جهه، نذا إثرها إل  المسسرق . راذ برصاص  مةاةي  اي
 النارة ألمد صالح      م اجها  اي البلد  اسسخد  ايها ا لسالا  نابا  ا ي   ص سي .
 7/7/4102الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 خالل "تظاهرات الغضب" في الداخل الفلسطيني 001عدد المعتقلين تجاوز الي  .42

س اهرا   إةار،  ذل  اي أمقخرج  س اهر  مرك ي  لارد  اي مدين  عكا   :الذدق الملسل
ال دذ السي يرهدها الخة الخدر منذ أيا  دد الننصري   السجاجا عل   سا القس  ملمد اب  

 خدير.
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منسذلي ، ايما  220الر   در  مصادر لذ  ي  أ  عدد المنسذلي  اي أعذاذ س اهرا  ال دذ سجا   
م  بي  المنسذلي  عد  المكسذ السياسي للسجم    لمال  ا عسذا  . با مسسمر  أعلن  الررة  أنه

ال ةني الديمذراةي، مراد لداد،  الذيادي اي  أبناء البلد ، رجا إ باري ، اللذا  ي اجها  سهم  
 السلريز.

 ا   ال  جانذ الس اهر  السي رهدسها مدين  عكا، س اهر النررا  اي  ريسي الرين   كقركنا  اي م  
 أخرى د        م اجها  م    ا  اتم .

منسذالي م   10 بلث  ملكم  الصلح اي الناصر  منذ ساعا  الصباح ةلذ الررة  سمديد اعسذاا 
المدين   عي  ماها  كقرمندا، س  اعسذاله  اي أعذاذ الم اجها  السي رهدسها البلدا  النربي  ليل  

ر م  رنقاة  م اصل  الند ا  عل  الرنذ أمق السجاجا عل   سا القس  ملمد أب  خدي
 القلسةيني.

منه  لس   هر ال د عل  خلقي   21منسذالي  اصراي، مدد  الملكم  اعسذاا  20 م  بي  المنسذلي  
السجاجا  ال دذ السي رهدسها البلدا  النربي ، ايما أةلذ  سراح الثالث  البا ي . كما مدد  

 سراح اثني . أةلذ   الخميق ايما منسذلي  بال ي  لس 8الملكم  اعسذاا 
 8/7/4102الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 "حوارة" جراء تناولهم طعاما  فاسدا   معتقل أسيرا  في 42تسمم  :نادي األسير .43

أسيرا اي منسذا  ل ار   النسكري، سنرد ا  14أااد ملامي نادي اتسير عنا  خدر، بأ  : را   
 نسذا ةناماي منسهي الصاللي  له .للسسم ، بند سذدي  إدار  الم

 نذا ملامي اتسير، الذي  ار اتسرى اي منسذا  ل ار   النسكري، أ  إدار  المنسذا  دم  لبن  
سهاا  ااسد  ي   الجمن  المادي،  أصيذ المنسذل   عل  إثرها بأ جا  من ي  رديد  م  م ن  ا 

 لصلي ، إ  أنها ل  سذد  له  النالد الال  .لي مي  مسسالي ،  ر   عل  إدار  المنسذا بس ء لالسه  ا
 أرار نادي اتسير إل  أ  منسذا  ل ار   ينسبر م  أس أ مراك  الس  يل السي يلسج  ايها 

 المنسذل  ، اه   كما يصقه المنسذل     يصلح للنيال اآلدمي.
 ر ل  اي  م  جهسها،  ال    ار  رر   اتسرى  الملرري ، أمق، إ  أسرى  ل ار   يص م   ب

 اي الس ء  يقةر   عل  اسا  ااسد.
 8/7/4102األيام، رام هللا، 
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 زمة غذاء ووقود حقيقية في غزة خالل أيام باستخدام سياسة جديدةتسعى أل  معطيات: "إسرائيل" .44
أررل اله ر: يذبا سكا   ةا      الملاصر   عل  أ م   ذاعي  خالا اتيا  الذليل   -    

ءا  سلةا  ا لسالا ا سراعيلي الجديد  عل  منبر كر  أب  سال  السجاري، المذبل ، بسبذ إجرا
 الذاعم  عل  سذلين لج  البداع  الم رد  للسكا .

 اي سياس  عذاذ جديد  دد القلسةينيي ، لجأ  سلةا  ا لسالا باسسخدا  أسل ذ جديد يذ  ، 
ه البداع  للملاصري ، مقس لا لك  عل  إبذاء منبر كر  أب  سال ،  ه  المنقذ ال ليد الذي سمر من

م  خالا السماح بردخاا أ ا م  نصل كمي  البداع  السي كان  سمر منه اي اتيا  السابذ ،  ل  
 سك    سها أيدا سقي بلاج  السكا  المس ايد .

 عل  مدار الي مي  المادي  سمل  السلةا  السراعيلي  السي سسلك  بهذا المنبر ال ا   عل  
رالن  سذا بداع   200 د الرر ي  لجن ذ  ةا     ، اي مدين  راح، بدخ ا ما مندله أ ص  اللد

 رالن  كان  سمر اي اتيا  السابذ . 400    د إل  السكا ، م  أصا نل  
 200  اا رعيق لجن  سنسيل إدخاا البداع  إل   ةا      أ  إسراعيا اسل  المنبر لدخاا اذة 

اعي  السجاري  ال راعي  المساعدا ، إداا  لدخ كميا  م  رالن  اذة ململ  ببداع  للذة
الس  ر الصناعي الخان بملة  س ليد الكهرباء  كميا  م  البن ي   س  ر الم اصال    ا  

 الةهي.
  اا الناعذ جماا الخدري رعيق اللجن  الرنبي  لم اجه  اللصار أ  ا لسالا يمن  دخ ا  راب  

تساسي ،  ه  ما يقا   المنانا  النساني  لذراب  ملي ني إنسا  م  السياجا   ةا      ا 80%
يمق بركا مبارر كا رراعح »ينير   اي  ا  ر ل بال   السنذيد،  اسا إل  أ  سذلين البداع  

 «.المجسم  م  أةقاا  نساء  رجاا
 8/7/4102القدس العربي، لندن، 

 
 حريات الصحافة الفلسطينية ضد  هاكات االنتوأجهزة السلطة تتقاسمان  االحتاللقوات تقرير:  .45

( لال  24، )”سند“رصد  ربك  المدااني  ع  لري  ا عال  اي النال  النربي  :خان –راي الي   
( صلقيا السةينيا،  أرب  مرسسا  25انسها  مارسسه السلةا  السراعيلي   المسس ةني  بلل )

عناصر أمني  سسب  للسلة  ال ةني   ( لا   انسها  ارسكبسها7إعالمي ، بينما رصد       )
 ( صلقيا أثناء ممارس  عمله .11القلسةيني  بلل )
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( 4 أ رد  الربك  اي سذريرها الرهري الرصدي السادق ع  رهر ل يرا  أ   ةا      رهد )
 لا   انسها    ن  بلل أربن  صلقيي ، اي القسر  ذاسها.

( ركالي  ن عاي م  أن ا  ا نسهاكا ،   ن  228(  ا ن  انسها  سسدم  نل  )58 رصد  الربك  )
( مرسس  إعالمي  م  بينها سنرزل مذرا  النما 12( إعالمياي  ا عالمي   نل  )202بلل نل  )

 العالمي لالعسداء.
 7/7/4102رأي اليوم، لندن، 

 
 الماضي خالل الشهر تعذيب شكوى 21حالة وفاة غير طبيعية و 41"الهيئة المستقلة":  .46

 اتيرا  : ذكر  الهيع  المسسذل  للذ ل النسا   دي ا  الم ال  ، أ  الرهر المادي رهد  –را    
اي الدق ، بينما سجل  البذي  اي  ةا     ، مرير  إل   0لال   اا   ير ةبيني ، م  دمنها  10
 رك ى سسنلل بلا   سنذيذ  س ء منامل  اي مراك  ا لسجا   الس  يل. 40 ر د 

 ، اي سذريرها الد ري ل ا  ا نسهاكا  ال ا ن  عل  لذ ل النسا   اللريا  اي  أرار  الهيع
رك ى سسنلل بالسنذيذ  س ء المنامل ، منها  40أنها سلذ   السةي  ، الذي ي ةي الرهر المادي،

رك ى عل  صنيد الذةا ، مديق   سرك   الركا ى اي الدق  دد  42ركا ى اي الدق ،   5
رك ى دد جها   20الذةا ، اذد س  ع  الركا ى عل  النل  السالي:  جها  الررة ، أما اي

ركا ى دد إدار  مراك  الصالح  السأهيا،  7الررة ،  رك ى  الد  دد جها  اتم  الداخلي،  
   د سرا ل  أساليذ السنذيذ ما بي  الدرذ،  الرس ،  اللك  .

إجراءا  الس  يل، ك   س  يل رك ى عل  صنيد الدق ، ل ا عد  صل   14 ن ه  إل  سلذيها 
 .رك ى عل  صنيد الذةا  88المرسكي  كا  إما تسباذ سياسي  أ  س  يقاي سنسقياي، مذابا 

 8/7/4102األيام، رام هللا، 
 

 فلسطينيو سورية في تجمع "سايبر ستي" في األردن يطلقون نداء استغاثة .47
اي اترد  نداءا   مناردا     : أةلل الالجع   القلسةيني   م  داخا سجم  سايبر سسي 

لمن ما  لذ ل النسا   من م  السلرير  القصاعا القلسةيني   ات نر ا، للا مركلسه   مد يد 
الن    المساعد  له ، لي  يرنر   بأنه  من  ل   ع  النال  الخارجي  ينامل   منامل  المنسذلي  

  ايه    يسمح له  بالخر د إ  اي منسكر أربه بمرك  اعسذاا أمني م لل لي  يلسج  الالجع  
 .دم   ي د  كقا  
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 يرك  الالجع   القلسةيني   م  س ري  داخا السجم  م   ر ل يصق نها بأنها   ير إنساني   
 .دان  بندد م  الناعال  إل  الهر ذ، ليصبل ا مةل بي  لذ ا  اتم  اتردني 

جم  سايبر سسي ه  عبار  ع  بناي   ذكر سذرير لمجم ع  النما م  أجا السةينيي س ري  أ  س
ك   200 را  سذ  اي مدين  الرمثا )ل الي  240ةبذا  سلس ي عل   5سكني   الد  سسألل م  

رماا عما ( بالذرذ م  اللد د م  س ريا  ه  أساساي مذر إ ام  لنماا آسي يي  ينمل   اي مصان  
ينيي  المهجري  م  س ري  إل  اترد  يرار بأ  عدد الالجعي  القلسة .المدين  الصناعي  اي إربد

  جعا السةينياي لسذ إلصاعيا  ات نر ا. 20587إل   صا إل  
 7/8/4102قدس برس، 

 
 قصىاألالمسجد قصى تطل  مشروع اإلفطار في مؤسسة األ .48

عل  مرر   إاةار الصاع ، لي  لل  ل  السرا  للسن  النارر  عل  الس الي سنكل مرسس  ا  ص  
الصاعمي  الذي   صد ا المسجد ا  ص  م  أها الذدق  الداخا  الدق  ال ربي  س  د جم   

بنررا  آ ل  جبا  ا اةار  السل ر،  ذل  لس  سكقيه  عناء الخر د ال  ا س ال  سر  
 ا عسكال  الرباة اي المسجد م  اجا رراء اة ر له .

عا  م  رهر رمدا  ما يذارذ  يذ ا مدير مرسس  ا  ص  أمير خةيذ إ  المرسس  سذد  اي كا 
 جب  سرما ا اةار  السل ر بم  ايها ليل  الذدر، ادال ع  عب ا  المياه البارد  ألل 80الر 

 السم ر.  ركر خةيذ الجها  الداعم  للمرر  ، داعيا ال  سداار الجه د م  كا مكا  م  اجا 
 اعد  عل  المسجد ا  ص .اللقا  عل  ديم مسه لما ايه م  ا همي  البال   السي سن د بالق

 7/7/4102مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم، 
 

 من نتنياهو خضير تنفي تلقيها اتصاال   أبو الطفل محمد عائلة .49
نق  عاعل  اب  خدير ما سردد ل ا اسصاا رعيق ال  راء ا سراعيلي بنيامي   :خان - را    

 .د عل  ايدي مسس ةني   با أيا نسنياه  بالناعل   رجبه عملي  خةل  لرل ملم
  اا اسلال اب  خدير، ع  الرهيد،  رعيق مجلق بلدي رنقاة اي كلم  خالا لذاء الناعل  م  

مذر الرعاس  الي    هذا كال  عار ع  الصل   ل  يسصا بنا نسنياه     بالرعيق ملم د عباق 
  يره .

 7/7/4102القدس، القدس، 



 
 
 

 

 
           31ص                                     3474 العدد:     8/7/4102الثالثاء  التاريخ:

 

 
 ة على غزة مصر تدين الغارات اإلسرائيلي .51

 ةا     ،  رادها الكاما  عل أدان    ار  الخارجي ، سلسل  ال ارا  السي رنها الةيرا  السراعيلي 
 إ هال أر اح المدنيي  م  الجانبي . إل جمي  أعماا الننل السي سردي 

 8/7/4102االهرام، القاهرة، 
 

 "إسرائيل" تهامي إلى اللواء اإلذاعة العبرية تكشف عن زيارة مدير المخابرات المصرية .50
رصد: كرق  الذاع  النبري  الي   ا ثني ، ع   يار   ير منلن   ا  بها مدير المخابرا   -ال د

 المصري  الل اء ملمد اريد سهامي إل  إسراعيا مرخرا.
  ال  الذاع  إ  مدير المخابرا  المصري  السذ  مسر لي  كبارا اي الد اعر اتمني  السراعيلي ، 

 سنا ل  المبالثا  بي  الجانبي  السة را  اي      ربه ج ير  سيناء  النال ا  ا سسراسيجي .لي  
 8/7/4102الغد، عمان، 

 
 "الحياة": مصر سلمت حماس والجهاد رسالة تهديد إسرائيلية .52

« لماق»جيها  اللسيني: سلم  السلةا  المصري  أ ا م  أمق كالي م  لركسي  -الذاهر  
رسال  سهديد إسراعيلي  مقادها أنه ما ل  يس  ل إلذاء الص اريخ م   ةا      « ميالجهاد السال« 

 عل  البلدا  السراعيلي  الجن بي ، ار      سسلدرذ بذ  .
ع  اسصالي  هاسقيي  أجراهما مسر ا اي ا سسخبارا  « الليا » كرل  يادي السةيني راي  لر 
 ياد « الجهاد»ب  مر  ل،  ناعذ اتمي  النا  لر م س  أ« لماق»المصري  م  كا م  الذيادي اي 

 النخال  مقادها بأ  إسراعيا سسدرذ     بيد  لي   اي لاا ل  سلس   اللركسا  السهدع .
أبدى » عل  صنيد الجه د المصري  م  أجا   ل السصنيد الجاري لالياي اي    ، أجاذ: 

 لذر نا بأ  اتم ر سسسصاعد م  المصري   لنا ر بسه  بدر ر  سجنذ لد   سصنيد ميداني، 
الجانذ السراعيلي ل  ل  نسيةر عل  الميدا ، لكننا للمر  ات ل  نرنر بأنه    يريد   أ  
يسدخل ا... ه  نذل ا اذة رسال  م  السراعيليي  لنا  كأ  ما يننيه  ه  اذة نذا الرسال ... ربما تنه  

 «.ذيل ذل  بدرب  إسراعيلي  م جن  ل   يريد   إدنال لماق لس  ل  كا  السبيا إل  سل
 8/7/4102الحياة، لندن، 
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 حمدي قنديل: صمت العرب على ضرب غزة "عار".. والصهاينة سيجتاحون حدودنا .53
 صل العالمي لمدي  نديا الجدا الداعر ل ا ها سدرذ إسراعيا لماق أ  اسح بر النار ، اي 

ةالل سا أبيذ عملي   الجرل منرز سنليذه عل  سصنيد الهجما  السراعيلي  عل    ةا       ا 
 الصامد .

النار أ  نسساءا ها سدرذ إسراعيا لماق » كسذ  نديا، اي لسابه عل   س يسر  صباح الثالثاء: 
أ  اسح.. الصهاين  يرن   اآل  لربيا عل  القلسةينيي .. هنا  بي   سنسل  أر اح س هل.. أي  

 «.اتخ  ؟ أي  النخ  ؟
 8/7/4102القاهرة، المصري اليوم، 

 
نما ُمنظمة .54  وزير األوقاف األردني: اقتحامات "األقصى" ليست عملية فردية وا 

هايرا عبرد اللقري  دا د  .د اتردنري  اا   ير ات  رال  الررر    المذدسرا  السرالمي  :أسر  الدسس ر
دق الررريل، مركردا إّ  ال  ار  هي الذرا  الرعيسي  اي سنقيذ ال صاي  الهارمي  عل  المذدسرا  اري الذر

أّ  م د   ات ص  م  الملقا  الساخن   أهمها دم  نةال عما الر  ار ، مرريرا إلر  أّ  ا سلامرا  
نما من م   بلراس    ا  ا لسالا.  المسةراي  للمسجد ات ص  ليس  عملي  اردي   ا 

   داخرررا سرررلةا  ا لرررسالا مررر  الذيرررا  برررأي أعمررراا داخرررا المسرررجد ات صررر منررر  ي  أررررار إلررر  اترد 
لررارق ارري المسررجد ات صرر  سرردا  ر اسرربه  مرر  خررالا   ار  ات  ررال  200، الرردينا لرر الي ...سررالاسه

 . م  ل 500 الرر    المذدسا  السالمي ، مجم   عدد الم  قي  لنا اي الذدق ل الي 
لسي الماا ج ء أساسي م  اللقا  عل  الذدق  المذدسا ،  م  أه  الذدايا ا     اا ال  ير دا د إ

اللصاعيا   أرار إل  أ    . يلساجها أهلنا اي الذدق لللقا  عل  صم ده   اسسمراره  ه  الماا
إل   1000سذ ا بأ  إسراعيا سخصن سن ياي للذدق  لذدي  الذدق  سلذيل مخةة ليبرما  م  

، %24ل الي  1000، بند أ  كان  اي عا  %20بجنا نسب  القلسةينيي  اي الذدق  1010
 نصل المليار د  ر سن ياي للذدق  مخةةاسها اي الذدق، مذابا ذل   لسذ  اراي سخصن ملي

ملي    50المنل ما  السي لدي أ  كا ما يصا للذدق م  كا الد ا النربي   السالمي  مجسمن  
ملي   د  ر ه  مبلغ  ليا  50ملي   د  ر، ابالسأكيد أ   10د  ر سن ياي، اترد  يدا  منها ل الي 

ملي   د  ر سن ياي لس  يسسةين ا  000إخ اننا هنا  يذدر   أ  لاجاسه  السن ي  ل الي  جداي،
 . الصم د

  8/7/4102 ،الدستور، عم ان
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 ثالثة انتفاضةاألردن الرسمي "يعارض بشدة" ": القدس العربي" .55

نرا يرر   مرر  الارري  ررا ات  خص صرراي  رد  الرسررمي مرلليرراي خررر مررا يريررده ات: آبسررا  البررداري  -عّمررا  
اللاليرر  هرر  انررد   انسقادرر  ثالثرر  ارري الجرر ار القلسررةيني  أسرر أ مررا يمكرر  ا  يلصررا ارري اللسررابا  

ردنيرر  الداخليرر  هرر  لصرر ا عمليرر  سجررا ذ سرررين  بالنسررب  للررداخا ا ردنرري مرر  السياسرري   ا منيرر  ات
 عامراي  لذر ا ةريذراي  أ مر  الد لر  بنردما ألر  ملكمر  إ ررابا ياانراي  22لرذل  سر  سل يرا  اللد  القلسةيني.

ارري ال  رر  الررذي برردأ  ايرره  رررل النمليررا  سسررسند لاللسمررا     إسررراعيا خررالا   قرر  السجاجيرر  دررد 
علرر  الررداخا  منيرر  السرري سثيرهررا برر ادر انسقادرر  الرررهيد ملمررد أبرر  خدررير خص صرراي  السرريناري ها  ات

 ردني.ات
ل اذ  الذ ى  المن ما  اي مخيما  ل   اد  ا إ رساعا مبارر  م  السلةا  ا ردني   صل  مبكراي 

 ساق السلذير م  الن د  لذ اعد النراةا  الجماهيري  سقاعالي أرد  عل  اي ات  القلسةينييالالجعي  
م  السنسيل اي  ردني  السراعيلي  سرهد م يداي   النال ا  اتأ   م  اللد  القلسةيني خص صاي 

 ساق الملل القلسةيني نقسه.أل  المسس ى ا  ليمي مذابا دم ر  ادح اي الس اصا ع
ايما يخن سلة  الرعيق عباق  ا  دا  الداخلي   رد  الداخلي  لس  اللل   سلبي  جداي سذييما  ات

بنررد اخقررال المصررالل  مرر  لركرر  لمرراق  السذررارير السرري سلصررا  للركرر  اررسح  يررر الم لررد  خص صرراي 
سراجررر  لررراد اررري مصررردا ي   سرررمن   سررررير الررر   القلسرررةينييردنيررر  مررر  أصرررد اعها عليهرررا اللك مررر  ات

 لدررر ر  نقررر ذ مرسسرررا  السرررلة  القلسرررةيني  مررر  سلرررذير مررر  انقالسرررا  خارجررر  عررر  المرررأل ل اررري 
 من ما  لرك  اسح الربابي .

  إسراعيا رد  بثذله الدبل ماسي خلل الك اليق للد ة عل  يا  النرر  المادي  سن  ات ة اا ات
سهم  ايه عّما  مبكرا بسذدي  أنسقاد  ثالث  اي ال    الذي  سخقيل اجراءاسها لس    س لد انال ا

 نصاعح  اررادا  للجانبي  السراعيلي  القلسةيني مبارر  بند لادث  اخسةال المسس ةني  الثالث .
الليل ل   اسسراسيجي هذه النصاعح ل  س ير اي ال ا   ريعا  عّما  اللك مي  سنسبر نقسها ةراا اي 

أصد اء كبار  لديها أيداي  اسسراسيجي اي الرار  القلسةيني  هي  ا نسقادا   د   الن د  إل  إيذا
  اته  أنصار أ  ياء جدا  كثر اي مرسسا  السلة  القلسةيني .  إسراعيا اي 

  8/7/4102 ،القدس العربي، لندن
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 التطبيع اإللكتروني يشغل األردنيين .56
الجيال  اللك م  السراعيلي   المرارك  ايها  يثير العجاذ بصقلا   يادا ر: ملمد النجا - عّما 

،  ما إذا كا  ذل  يندرد دم   السةبي  م  الند  ، مس ايداي  عل  م ا   الس اصا ا جسماعي جد ي 
س امنا م  انةالل لمال  سدع  لمذاةن  هذه الصقلا ، خاص  صقل  الناةل باس  جيال 

س يسر، لي  ا سرذ عدد المنجبي  بهما  ا لسالا أايخاي أدرعي عل  م    ايسب    لسابه عل 
م  نصل ملي  . كما أةلل رعيق ال  راء بنيامي  نسنياه  صقل  بالنربي  عل  ايسب   بلغ عدد 

 المنجبي  بها أكثر م  ماع  ألل مساب  عربي اي أسابي   ليل .
عل    عل  الر   م  أ  أ لذ الجمه ر النربي عل  صقلسي أدرعي  نسنياه  م  الن   ال ادذ

تاناا جيال ا لسالا، ار  ذل   السياسا  السراعيلي  أ  الساخر م  ن عي  الخةاذ المسال  خالااي 
  ادسها كد ل   سياسيي  ةبينيي ،  أخرى سريد السياسا    إسراعيا ل  يمن   ه ر اع  سسناما م  

 اق.السراعيلي ،  سدع  إسراعيا للذداء عل   الرهاذ القلسةيني ، خاص  لرك  لم
 سل  عن ا   منا لالنسلاذ م  صقل  المجر  أايخاي أدرعي ، أةلرل ناررة   مبرادر   لردد ا ير   

 نسررلاذ جمرراعي مرر  الصررقل .  كسبرر ا ارري دعرر سه   كرري   نكرر    ي ليرر  الجرراري م عررداي  /سمرر   20
 . جن دا اي جيال أايخاي

رعيق السابل للجن  مذا م  اي أ ساة النرةاء  العالميي ،  يرى ال  أثار  هذه اللمال  جد ي 
 سةبي  م  الند  الصهي ني،  أ    إسراعيا السةبي  باترد  بادي رااين  أ  العجاذ بصقلا   اد  

ع  أنه  أخةر هدل يمك  أ  يلذذه الذاد  الصهاين  ه  إ ال  اللاج  النقسي م  ملا ريه ، ع داي 
للسةبي  م  النرذ،  ه  ما يلذذه له يلذل مقه   السنايال الذي رك  عليه الند  اي كا مرر عه 

معا  اآل ل م  النرذ م  خالا لجج  اهي  منها مذا م  ر ايسه، بالداا  إل  أ  هذه الصقلا  
 باس  مجا  لمسذاة اتمني .

الذي ينرة اي الكساب  عل  صقل  أدرعي دد الر اي   ، ير أ  الصلقي اتردني لاس  الر لي
.  يرى الر لي أ  مسابن  أدرعي عل  م ا   ي أ  يك   ذل  سةبيناي اينق /السراعيلي  لأللدا 

سسسديل  -منها الج ير -الس اصا  م  باذ المسابن   ليق العجاذ ،  يداا  بأ   ن ا  اداعي  
 أدرعي،  يسساءا  ها ينسبر هذا سةبينا؟ 

نايد  أ  ا ررسرا  اي المذابرا، يررى الندر  السرابل اري مجلرق نذابر  الصرلقيي  اتردنيري  راكرا  السر
اي هذه الصقلا   سةبير  يسريح للنرد  سسر يل ر ايسره ،  ينسبرر أ   السبريرر بلسر  نير  ا ررسرا  بهرذه 
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الصررقلا  ينررد  اهيررا  دررنيقا، ت  هررذه الصررقلا  م جهرر  أصررال للجمهرر ر النربرري،  ليسرر  م جهرر  
 لل رذ أ  الجمه ر اليه دي، أي أننا نل  الةرل المسسهدل اذة .

  7/7/4102 ،نت، الدوحةالجزيرة 
 

 في فلسطين سرائيليةبالجرائم اإل ةمنددمواقف لبنانية  .57
المندد  بالجراع  ال لري  السراعيلي  اي الدق  ال ربي   اللبناني  صدر الم يد م  رد د القنا السياسي 

   ةا     .
لرا رره،  دعررا  نرردد الناعررذ ألمررد اسقرر  بجريمرر  اخسةررال القسرر  القلسررةيني ملمررد ابرر  خدررير   سلرره    ا 

 المجسمرر  الررد لي  كرررا ألرررار النرررال  إلرر   درر  لرررد لهررذه الننصرررري  ال لررري  السرري سسقرررن  ارري  دررر  
 اللذ ل،    سراعي أي  ا   م  دمير أ  إنساني  .

 اعسبررر النالمرر  السرريد علرري ادررا   ا   الذدرري  القلسررةيني  هرري المنركرر  الرعيسرر  لألمرر  ،  ةالررذ 
ركرررررا  ال ةنيررررر   السرررررالمي ،  كرررررا مررررر  يررررردعي اللررررررن علررررر  الذدررررري   اللك مرررررا  النربيررررر ،  الل

القلسرررةيني ، ا نخرررراة اررري منركررر  الررررنذ القلسرررةيني مررر  النرررد ،  ا نسرررلاذ مررر  المنرررار  الداخليررر  
 لمصلل  هذه المنرك  الكبرى .

ةلذ  اي  أراد  السجم  ال ةني الديم  راةي  اي بيا  بر ا نسقاد  الرنبي  الجديد  المبارك ، السي ان
الذررردق  الدرررق  ال ربيررر    ررر   ،  دعرررا الررر   أ سررر  لملررر  سدرررام  مررر  الررررنذ القلسرررةيني  مذا مسررره 

 اعسبر   جبه  النما السالمي  اي لبنرا  أ   مرا جررى مر  سنرذيذ  لررل  دررذ للررهيد  الباسل  .
ي  النرال  أب  خدير ه  جريم  رنين   نكراء بلل النساني  جمناء،  ينب ي أ  يأخذ المجسم  الرد ل

 للق اعا   الجراع  الرهابي  الدم ي  السي يرسكبها الند  الصهي ني . رادعاي   رااداي  م لداي  أجم  م  قاي 
 اسررسنكر   لركرر  اتمرر  ، اررري بيررا ،  الصررم  النربررري الرسررمي سجرراه مررا يلصرررا مرر  اعسررداءا  اررري 

 الداخلي .  السةي  الملسل ،  انر اا الرن ذ النربي  ع  الذدي  الكبرى با  سساا
  8/7/4102 ،السفير، بيروت

 
 لبنان: "الجماعة اإلسالمية" تشيد بإرادة الفلسطينيين في مواجهة االحتالل .58

رأ   الجماعرر  السررالمي   ارري لبنررا  أ  خررر د الجمرر   القلسررةيني  ارري الذرردق  الذةررا    رر    :بيررر  
  خدررررير، هرررر  رسررررال  السجاجررررا علرررر  جريمرررر  اخسةررررال  سنررررذيذ   سررررا القسرررر  القلسررررةيني ملمررررد أبرررر

 لللك ما   اتن م  النربي  أ  الب صل  اللذيذي  يجذ أ  سك   السةي   رد الند ا  ع  رنبها.
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مر  السصرنيد   د لياي   عربياي  الم  ل الرسمي السةينياي  7/7 انسذد  الجماع  اي بيا  لها ي   ا ثني  
جديرررد إلررر  السرررةي  مررر  الجريمررر  السرررراعيلي درررد القلسرررةينيي ،   ررراا البيرررا :  عررراد  الب صرررل  مررر  

الصرررهي ني  المرّ عررر  السررري نقّرررذها عررردد مررر  الم سصررربي  بلرررل القسررر  القلسرررةيني المذدسررري  ملمرررد أبررر  
خدير  اب  السس  عرر ربيناي، عندما اخسةقر ه   رام ا بلر ره  رمري جثسره اري ألرد أ  ر  الذردق، د   

يررا سهرر   ا رهرراذ   السةرررل بسرربذ أ  يرررل جقرر  النررال  المسلدررر الررذي ينررادي بلذرر ل ا نسررا ،  يك
  الذا  ا لسالا . ا سسنباد د   سبذ لكا م  يلا ا أ  يسخلن م  نير 

 أكد  الجماع  أ  الرنذ القلسةيني  لده أخذ المبادر    رر خ ز الم اجه   ير آبه بالنساعج، 
د  ثالث  سس يا برذ    اا البيا :  خرد  أعلنها ث ر  جديد   جريع  ب جه ا لسالا اي بدايا  انسقا

   هذا الكيا  ال اصذ .
 7/7/4102قدس برس، 

 
 حياد المخيمات ويؤكد على رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني يلتقي حماس .59

  سلنبه المن ما  أردد رعيق لجن  الل ار اللبناني القلسةيني لس  منيمن  عل   الد ر الذي يمك  
  الخةر  اي المخيما   مليةها  خارجها .   اا إ  رعيق مجلق القلسةيني  اي اجسيا  هذه المرلل

ال  راء سما  سال  يساب  ا دا  المخيما  القلسةيني ،  يسن  خالا ج  سه النربي   اسصا سه 
 الد لي  للمةالب  بس اير ا م اا لكماا مخي  نهر البارد،   ياد  المساعدا  لمن م  ا  نر ا .

مسر ا لرك  لماق اي لبنا  علي برك   المسر ا السياسي رأا  ذباله ، خالا اسس ررح منيمن 
سياس  اللك م   رعيسها سما  سال  اي ادان  الجراع   ال ارا  السراعيلي   دعمه للمصالل   ،مر 

اي اللياد ا اء  تنقسه   ما يسمناه لبنا  عل  القلسةينيي  ه  ما يسمناه اللبناني   أال ةني ، مركداي 
سأييده لياد المخيما    أعل ا  النربي  النربي  المندلن   ا سسمرار اي سياس  النأي بالنقق. الصراع

  بي  القلسةينيي  أرساعا اسن  بي  اللبنانيي   القلسةينيي   لرساا عد  سل يلها ال  صند ل بريد 
ذراره.  اكد منه  اسسأنقسه .  ردد عل  لل الرنذ القلسةيني اي النيال بلري   كرام   لماي  أ

مني  اللبناني  جه   اتهمي  السنسيل م  السلةا   اتأ دع   يا  اللجن  السياسي   الذ   ا مني    
ل  الذيا  بالد ر الةبيني   سيما السصدي لهذه إالمخسص .  دعا لماق  القصاعا القلسةيني  

رنارا  السي سد دغ الم ج  الداعري   ملارب   ه ر اي برر لها اي المخيما  م  خالا ةرح ال
 ا ها  البنز.

 8/7/4102 ،المستقبل، بيروت
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 مستشار الرئيس التونسي يدين التصعيد اإلسرائيلي ضد  غزة .61

 دق برق: ندد مسسرار الرعيق الس نسي للرر   الد لي  أن ر ال ربي بذ   بالسصنيد  -س نق 
السراعيلي  دد القلسةينيي ،  السراعيلي دد  ةا       بسياس  ا  سيا   السي سنسهجها الذ ا 

  اعسبر ذل  سة را خةيرا  اا إ  م  رأنه أ  يهدد أم   اسسذرار المنةذ  .
 أكد ال ربي اي سصريلا  خاص  لر   دق برق ، أ  ما سمارسه إسراعيا م  ا سيا    خص صا 
ذ ل اي  دي  ا سياا القس  ملمد أب  خدير سمثا جراع   انسهاكا  صارخ  تبسة مذ ما  ل

 النسا  ينا ذ عليها الذان   الد لي.
 دعا ال ربي المرسسا  الد لي  ذا  الصل  إل  سلما مسر لياسها  السرا  بملاسب  إسراعيا عل  
انسهاكاسها،  النما عل    ل لمال  الكراهي  السي سرنها إسراعيا  أد اسها العالمي   اتمني  

م ، عل  اعسبار أ  ذل  م  رأنه أ  يسه  اي إراع   السياسي  دد القلسةينيي  خاص   النرذ عا
 أج اء عد  ا سسذرار  الق د  اي المنةذ .

 7/7/4102قدس برس، 
 

 اجتماع لي"التعاون اإلسالمي" الخميس لبحث التصعيد اإلسرائيلي .60
سناي عبد النبي راهي : سنذد اللجن  السنقيذي  لمن م  السنا   السالمي اجسماعاي اسسثناعياي م   -جد  

عل  مسس ى   راء الخارجي ، برأ  ال د  الخةير اي السةي  الملسل  بما ايها الذدق،  ذل  اي 
 مذر اتمان  النام  اي جد  الخميق الذاد .

  جه اتمي  النا  للمن م  إياد أمي  مدني الدع   إل    راء خارجي  المن م  للد ر ا جسما  
لمسصاعد   الررس  اي جمي  اترادي القلسةيني ،  النذاذ الذي يأسي اي  ا اللمل  السراعيلي  ا

الجماعي الذي سمارسه عل  الرنذ القلسةيني،  لادث  لرل القس  القلسةيني الرهيد ملمد أب  
 خدير.

 8/7/4102البيان، دبي، 
 

 مجلس األمة الكويتي يدين االعتداءات الوحشية اإلسرائيلية .62
عيق مجلق اتم  الك يسي مر  ل ال ان  ا عسداءا  دا  رعيق ا سلاد البرلماني النربي ر 

 السراعيلي   ال لري  عل  اترادي القلسةيني  الملسل  اي اتيا  المادي  داعياي المجسم  الد لي إل  
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ا دةال  بمسر لياسه اي لماي  القلسةينيي .  أدال أ  عل  اتم  المسلد   سلديداي مجلق اتم  
سه اي السدخا لمن  سلةا  ا لسالا م  اسسهدال القلسةينيي  الن ا الد لي ا دةال  بمسر لي

دان  مثا هذه اتعماا إدان   ادل    لبق    م راب  ايها.   ا 
 8/7/4102الخليج، الشارقة، 

 
 خامنئي: الواليات المتحدة و"إسرائيل" تلعبان لعبة "الشرطي الطيب والشرطي الشرير" .63

ا يراني ا عل  آي    علي خامنعي ي   ا ثني  ا  ال  يا   جدي اتلقي:  اا ال عي   -دبي 
المسلد   اسراعيا سلنبا  لنب   الررةي الةيذ  الررةي الررير  لسرهيذ بالده للملها عل  سذدي  

 سنا    اي الن ا  الن  ي م  ال رذ.
ا مر يبد   كأ   أبلغ خامنعي جمنا م  كبار رجاا الد ل  اي لقا ااةار رمداني  انهما يجنال  

اسراعيا سريد ا  سهاج  لك  امريكا سمننها: خدع  الررةي الةيذ  الررةي الررير .  لكنني ا  ا 
بص   عاا: السبذ اي انهما   يهاجما  ه  ا  ذل  باه  السكلق . الند  ليق لديه خيار اخر 

 سل  سصراه  ير س جيه سهديدا   ارز عذ با . 
 8/7/4102وكالة رويترز لألنباء، 

 
 األمير تركي الفيصل ينشر مقاال  في "هآرتس" اإلسرائيلية .64

كسذ اتمير السن دي سركي القيصا مذا  اي صليق   هآرسق  السراعيلي  ل ا مبادر  السال  
النربي ،  اا ايه:   إ  لا الد لسي  ه  اللا ال ليد الذي يمك  أ  يلّبي ةم لا  الرنبي  

 القلسةيني  السراعيلي .
  القيصا اي مذاله الذي كسبه بمناسب   المرسمر السراعيلي للسال   الذي يبدأ أعماله  ريبا  ساب

 سن مه صليق   هآرسق ،  اآل  ه  ال    المناسذ لقرز السال  الذي يسمناه جمي  الناق، أها 
 النيا  اللسن ، أكثر م  أي     مد  .

 ا المنةذ  السال   اتم  اللذي  ينرد نهما  اعسبر أنه   بأنه   يمك  لللا النسكري أ  يمنح د
جميناي ، من ها إل  أ    مبادر  السال  النربي  ما س اا س ار إةاراي للسال ،  صي   للس صا إل  لا 

 عادا  راما للصرا  السراعيلي، ليق م  القلسةينيي  اذة، با م  النال  النربي كله أيداي .
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ا رعيساي لالسسخبارا  النام  اي السن دي  سجاه السراعيليي ،  بر  الس دد اي مذاا اتمير الذي عم
إذ  رد اي مذاله أنه ير ذ ب يار  المسلل السراعيلي  ياد ااري    لاعة المبك  كما  ار مسلل 

 الملر   اي  ارنة .
 8/7/4102، 04عربي 

 
 أبو خضيراألمم المتحدة تدرس طلب الرئيس الفلسطيني إجراء تحقي  دولي في مقتل الفتي  .65

اتناد ا: أعلن  اتم  المسلد  أنها سسذ   بدراس  الةلذ الذي سذد  به  -ملمد ةارل  -ني ي ر  
الرعيق القلسةيني ملم د عباق، باجراء سلذيل د لي  مسسذا اي مذسا ملمد أب خدير، الذي 
ب   اخسةل   سا علي ايدي أرخان ينسذد أنه  اسراعيليي  مسةراي  اي الذدق الرر ي  اتس

 المادي.
 اي مرسمر صلقي عذده بمذر اتم  المسلد  بني ي ر  الي  ،  اا ارلا  لل ناعذ المسلد  

المبن   الخان لنملي  السال  اي الررل ات سة “الرسمي باس  اتمي  النا  لألم  المسلد  إ  
تلد رسال  ر بر  سيري،  بصقسه ممثا اتمي  النا  لألم  المسلد  عل  أرز ال ا   سسل  أمق ا

ايها إجراء سلذيل د لي  مسسذا اي مذسا ملمد  عباق يدع بالبريد الليكسر ني م  الرعيق ملم د 
 ”.أب  خدير

 برجراءسراا برأ  الخة   المذبل  السي سيسخذها با  كي م   ا اء رسال  الرعيق عباق  عل  ردا 
  سذيي  الرسال ،  سيذ   با  كي إنه سيس” سلذيل د لي اي مذسا القسي القلسةيني،  اا ارلا  لل 

م  سذيي   لالنسهاء ل  ي دح ناعذ المسلد  الرسمي م عدا ”. م   بالسناما منها بالركا المناسذ
 رسال  الرعيق القلسةيني،  الرد عليها.

 7/7/4102رأي اليوم، لندن، 
 

 أكبر اتحاد نقابات العمال في بريطانيا: "إسرائيل" دولة عنصرية  .66
لي  : ادا  اكبر اسلاد عماا اي بريةانيا )ي نايسد( اسراعيا  جراعمها اي ا رادي راي ا -لند  

 الملسل ،  اعل  اندمامه ال  لمل  مذاةنسها النالمي  السي سأخذ  خما مسصاعدا اي ال    الراه .
لل  اسخذ ا سلاد اي اجسماعه الذي عذده اي مدين  ليقرب ا عل  مدى ثال  ايا  عد   رارا  ايما يسن

 بالذدي  القلسةيني .
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دد القلسةينيي ،  ةلذ م  ” السميي  الننصري“*ا  ا:  صل اسراعيا مذنب  بارسكاذ جراع  
اعداعه الذي  يذدر عدده  ملي    نصل الملي   عد  باسخاذ خة ا  مذاةن  مماثل  لسل  السي 

ا  السةهير النر ي س  اسخاذها دد الن ا  الننصري اي جن ذ ااريذيا كج ء م  النداا دد سياس
ا سراعيلي ،  بل ر  خة  لمذاةن  الرركا   البداع  ا سراعيلي  م  المسس ةنا  اي  د   عا  

 جي ا ر اق?.“لملال  الس برمارك   ررك  ” سين بري“مثا سلسل  
*الثاني: ادان  اخسرال اسراعيا للذان   الد لي  بناء المسس ةنا  عل  ا رز الملسل   ممارس  

هاد دد الرنذ القلسةيني  اعسذاا  سنذيذ ا ةقاا القلسةينيي  اي الدق  الذةا ، ا دة
  الذ اني  الننصري  السي سسسهدل الم اةني  القلسةينيي  اي اسراعيا.

عل  ا    السأكيد*الثال : ص   المرسمر دد مرر    رار يريد اسسمرار النملي  السلمي  السقا دي  
 ”.ما “ الد لسي لا 
: ادان  اللصار لمخي  اليرم   القلسةيني اي س ري  لي  سنرز القلسةيني   للذسا اي *الراب 

 عمليا  هج مي  عسكري .
  ينسبر هذا ا سلاد ه  ا   ى اي بريةانيا  م ا قه ربه ال امي  لل ذ النماا البريةاني.
 7/7/4102رأي اليوم، لندن، 

 
 ينيي سورية منتصف الشهر"الوفاء" األوروبية ترسل قافلتها العاشرة لفلسط .67

 دق برق: س اصا  لمل  ال ااء ات ر بي   ا سسنداد لةالل  االسها النارر ، الخاص   -بير    
برهر رمدا ، اي منسصل رهر سم   )ي لي ( الجاري، لي  م  المذرر أ  سصا إل  مناةل 

ل  داخا اترادي الس ري  جديد  س  رها للمر  ات ل  منذ سمكنها م  إدخاا المساعدا  النساني  إ
 لس  ينها عل  مخيما  الالجعي  القلسةينيي   مراك  الي اء اي الناصم  دمرل.

  اا ما   كليا، منسل الذاال  النارر  للمل   ال ااء ، اي سصريح صلقي، سلذ    دق برق  
نسا ني  بالس ام  م  نسخ  عنه، إ  الذاال  النارر  لللمل ،  السي سسلما منها عد  مراري  خيري   ا 

رهر رمدا ، سسنةلل ي   الراب  عرر  م  الرهر الجاري، مريريا إل  أ  م  بي  المراري  السي 
 سسنما عليها اللمل : م اعد الرلم ،  كا  القةر، بسم  أما، ل جدسني عنده، سل  الخير.
 7/7/4102قدس برس، 
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 من سكان العالم %44 الفقراء .68
اتهدال النماعي  لأللقي  النالمي   ه  السذرير اتخير  با انسهاء  أ هر سذرير: الليا  –بير   

(، لص ا ارسقا  كبير اي عدد النا لي  اي 1020المهل  المنةا  للنال  لنجا  اتهدال الثماني  )
ألل رخن اي الي   ال الد.  ساهم  أ ما  المنةذ  النربي  اي س ذي   21النال ، يكاد يصا إل  

ملي    جئ اي النال  نصقه  م  النرذ، علماي بأ  النرذ يركل    00إذ إ  هنا  هذه المندل ، 
 اي المع  م  سكا  النال . 0نسب  

 يركد اتمي  النا  لألم  المسلد  با  كي م   اي سذديمه للسذرير الذي صدر عصر أمق اي 
بادئ الكرام  النساني   المسا ا  ني ي ر ، أ  اتهدال النماعي  السي الس    اد  النال  بسلذيذها لرا  م

 النصال بي  الناق  سلرير النال  م  القذر المد  ، ألدث  اار اي عميذاي اي ليا  الناق، إذ س   ال 
، خقز القذر اي النال  إل  النصل  با خمق سن ا  1020بيانا  السذرير السي سن د إل  عا  

 النهاعي. 1020م  م عده عا  
.  خالا 1020ا دياد عدد المرردي  الجدد ثالث  أدنال  ياساي إل  عا  » يرير السذرير إل  

 1022ألل رخن ي مياي اي المس سة عل  سر  منا له .  بنهاي  عا   21السن ، أجبر  ن اعا  
رذ ر    ياسي بلغ  ملي   رخن ألجبر ا بالذ   عل  الن  ح اي مخسلل أنلاء النال  نسيج   02دل
ملي    22,7ملي    جئ، بينه   25,7نل النا .  يدخا اي عداد المرّردي  للماللذ   الن ا   الن

ماليي   جئ السةيني  0دخل ا دم  مسر لي  المق دي  السامي  لألم  المسلد  لرر   الالجعي ،  
ملي   رخن ينس ر   البّ  اي  2,2 بنهاي  السن ، كا  هنا  «. أ نر ا»م  المسجلي  لدى 
ملي   رخن مم  رّرده  الننل  الماللذا    ي ال   ينير    22,2  ةلباسه  للج ء.  هنا

مرّردي  دم  لد د بلدانه .    س اا البلدا  النامي ،  كثير منها يناني م  القذر، سسلّما النذء 
 «.1022اتكبر.  أصبل  س ري  مصدراي رعيساي لالجعي  عا  

المساعد  النماعي  الرسمي  إل  البلدا   1022ارسقن  عا  » اي سيال المن ن  النماعي  الد لي ، 
، بند سنسي  م  السراج .  بل   سل  1021اي المع  بالذيم  اللذيذي  مذارن  بنا   5,2النامي  بنسب  

المذّدم  م  مجم ع  بلدا  لجن  المساعد  النماعي  السابن  لمن م  السنا    السنمي  اي الميدا  
 ر،  ه  المسس ى اتعل .بلي   د   224,8ا  سصادي، 

،  دم  أميركا  المملك  المسلد   ألمانيا  اليابا   ارنسا المنح اتكبر. عل  أ  الدنمار  1022 عا  
 ل كسمب رغ  النر د  الس يد بذي  سسجا   الهدل الذي لّددسه اتم  المسلد  للمساعد  النماعي  

ل ةني اي لي  أ  المملك  المسلد  بل   هذا اي المع  م  الدخا ا 0,7الرسمي   المسمثّا بنسب  
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الهدل للمر  ات ل . كما ا داد  المن نا  م  بلدا  أخرى  ير أعداء اي لجن  المساعد  
 2,10النماعي . ابلغ صااي المساعد  النماعي  الرسمي  السي  ّدمسها د ل  المارا  النربي  المسلد  

 «.1022اتعل  بي  كا البلدا  اي عا  اي المع  م  الدخا ال ةني،  ه  المنّدا 
، بل   نسب  المن ن  1021، إذ اي عا  «المن ن  سسل ا بنيداي م  أاذر البلدا »  ل  السذرير أ  

اي المع  م  مجم   الدخا  0,00المذّدم  م  مانلي لجن  المساعد  النماعي  إل  أ ا البلدا  نم اي 
 «.1008أدن  منّدا بل سه هذه المن ن  منذ النا   ال ةني الجمالي للبلدا  المانل ،  ه 

عبد   الدردري اي لذاء صلااي عذد « إسك ا» رأى رعيق رنب  السنمي  ا  سصادي   الن لم  اي 
النال  كله يرهد مراجن  ا سصادي  منذ بدء ات م  »اي بير    با ساعا  م  إةالل السذرير، أ  

جديد  سسنلل بةبين  الثر    النساد  ا سسهال   النم   ،  نرهد أدبيا 1007ا  سصادي  اي 
 لص  القرد م  الناسج  بماذا ننرل ا  سصاد اللذيذي  ال ر ي.  اي منةذسنا هنا  جهد كبير يبذا 

 «.ل ا ا  سصاد الم اع  لمنسا   ا  سصاد الكلي الذي مل ره الم اة « إسك ا»عل  ات ا م  
هنا  سلديا  كبير ، اندد القذراء   ي اا كبيراي، عل  ر   انخقاده عل  ر   النجا ا  » يديل 
د  ر  2,10اي المع ،  اي منةذسنا النربي  لذذنا أسر  مندا اي انخقاز القذر عند خة  11إل  

د  ر للقرد  1,00لك  ها ه  مناسذ لمنةذ  بثراعها   دراسها؟ انندما  سنا خة القذر عند مسس ى 
اي المع  م  السكا ، م  الرار  إل  أ   40دد القذراء اي المنةذ  يصا إل  ي مياي سبي  أ  ع

الد ا النربي  اترب  السي كان  ا سرب  اي ركا  ا  م  سلذيل إنجا ا  كبير  تهدال اتلقي  
 كان  السن دي   مصر  س نق  س ري .

ذا كان  نسب  السكا  الذي  ينان   م  س ء س ذي  انخقد  م   اي المع  اي النال ،  24 إل  14 ا 
 00ملي ناي إل   20إ  أ  عدد الذي  ينير   سل  خة س ء الس ذي  اي المنةذ  النربي  ارسق  م  

 ملي ناي، ما ينني سراجناي.
 8/7/4102الحياة، لندن، 

 
 االنتفاضة الثالثة .69

 هاني المصري
ها  مسن ع  للند ا  ها ما يجري اي اترز الملسل  منذ عملّي  الخليا  لس  اآل  م  م اج

 النذ با  الجماعّي  انسقاد  أ  مذدم   نسقاد ، أ  اسسمراريا للم اجها  الممسد  ة اا السن ا  
 المادي ، السي سرك   اي منةذ   الد  أ  عد  مناةل  كان  سل  عن ا   الد؟
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 صا إل   ما يجري لس  اآل  م  م اجها  عل  أهميسه ليق انسقاد ، م  أ  الند ا  السراعيلي
نما يمك   صقه  مند    ير مسب    أ ا منه بكثير اي المادي كا  يردي إل  انسقاد ،  ا 
بم اجها  يمك  أ  سسصاعد إل  ما يربه ا نسقاد  كما لد  بند جريم  لرل   سا الرهيد ملمد 
 أب  خدير،  يمك  أ  سسل ا الم اجها  السي أخذ  ركا الم جا  المساللذ  إل  انسقاد  إذا
اسسكمل  رر ةها، اهنا  رر ة كثير  م  رر ة اند   ا نسقاد  مس ار ،  لكّ  هنا  رر ةيا  ير 

 مس ار .
 يدا  نل  سل ا الم اجها  إل  انسقاد  اذدا  اتال السياسي،  تي أما بالس صا إل  اسقال ينهي 

ّي  برعاّي  أميركي ، ا لسالا  يلذل السياد   الن د   سذرير المصير ع  ةريل المقا دا  الثناع
ثبا  لس  الن ايا  الجدار   بناء مرسسا  الد ل  سل  ا لسالا، بنيديا ع  مرجنّي  سسدم    ا 
اللذ ل القلسةينّي ،  ل  باللد اتدن . إداا  إل  منانا  آ ل اتسرى،  سده ر ال د  المنيري 

الذي يةاا القلسةينيي  اي الداخا  الرا لي  سل  ا لسالا،  السميي  الننصري القلسةينيي ت لبّي  
،  سرسيخه باسسمرار م  خالا إ رار سلسل    سنسهي م  الذ اني  2057 اي اترادي الملسل  النا  

 الننصرّي .
ا: ها  أما ما يل ا د   اند   ا نسقاد  لس  اآل  أّ  المرر   ال ةني القلسةيني ل  يند  ادلي

ر، أ  إ ام  د ل  السةينّي  دم  اترادي الملسل  النا  ه  ا سسذالا  الن د   سذرير المصي
 ، أ  سلرير السةي   الن د ، أ  إ ام  د ل   الد  لكا م اةنيها أ  ثناعّي  الذ مّي ؟2057

 كذل  أّ  الذياد  القلسةينّي ،  سلديديا الرعيق أب  ما  ،   يرم  بدر ر  ا نسقاد ،  ينسبرها 
د  لمننها،  أنه   بديا ع  خيار المقا دا  الثناعّي ،  كلما سقرا مدمر ،  أ  السلة  سسن  جاه

ذا  اجه  ارالي جديديا يس  اللج ء إل  خيارا  أخرى، مثا  االبديا عنها الم يد م  المقا دا ،  ا 
المذا م  الرنبّي   المذاةن   الس جه إل  اتم  المسلد   المصالل ، بركا انسذاعي  ملد د  مر  ؛ 

 ة السكسيكي  سسعنال المقا دا  أ  لسلسي  رر ةها،  اي  ا خري   ير مقه م  م  أجا الد
 جديد  ما أار ها م  أهميسها. اسسراسيجي م  سلّ لها إل  خيارا  

ا عل  ما سبل، ار  ما أدى إل  سأخر ا نسقاد ،  يمك  أ  يردي إل  سأخرها أكثر  ياذ  سأسيسي
ر  بند سآكا المرر   ال ةني بند سلسل    سنسهي م  الذياد  ال الد   المرر   ال ةني المرس

السنا     السياسا  القارل ،  سل ا السلة  إل   كيا أمني لاللسالا اي  ا لك  ذاسي م  د   
م  د     ل  2000سذل  مني، بند أ  انسه  السذل ال مني الملدد اي  اسقال أ سل   منذ أيار 

جامن  اي  ا لال  الرلا السي سنيرها من م  السلرير، هذا المسار المدمر،   ياذ المرسس  ال
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 سرها  سده ر د ر اتل اذ  النذابا   ا سلادا  الرنبّي   مخسلل مرسسا  المجسم  المدني 
لصالح عناصر  رراعح  مرسسا  نم  ثر    نق ذيا داخا السلة   خارجها، بند اعسماد سياس  

الخان، بلي  نم  الن ع  القردّي   المصالح الخاص   ا سصادّي  منقسل  لل اي  سنسمد عل  الذةا 
 الجه ّي   الناعلّي   النراعرّي   المن ما  اتهلّي  المدع م  م  الخارد، السي سمأل اللي  السياسي 
 ا جسماعي، عل  لساذ اتل اذ  النذابا   ا سلادا   المرسسا  ال ةنّي  السي سنما م  أجا 

 رنذ أ   ةاعيا م   ةاعاسه.المصلل  ال ةنّي   سمثا ال
كا ما سبل ساه  اي إيجاد رراعح سلصا عل  دخا مرسق  ي يد اله   بي  أاراد الرنذ القلسةيني 
بي  ةبذا  م  أصلاذ الماليي   الر اسذ النالي  السي ينرأ لها مصلل  براز ا نسقاد  لللقا  

 ا  ااعل  سداا  ع  مصاللها،  اي عل   دنه   امسيا اسه ؛  ةبذا  اذير  س داد اذريا م  د   أد
 ا سلة  سنسمد عل  المساعدا  الخارجّي  المرر ة ؛ لدما  بذاعها رهين  لنملّي   سال    اعق  

 اسسراسيجي سسسخد  ك ةاء  سسمرار ا لسالا،  لذة  الةريل عل  اعسماد القلسةينيي  تي خيارا  
 جديد .

نذسا  اي من  اند   انسقاد . اا نذسا  ل  ينسه بالر   م  إذا أدقنا إل  ما سذد  السأثير الكبير لال
سركيا لك م   الد ، تنها ل  سس  لس يير    سسسةي  س يير  ا   ا نذسا  اي  ا المنةيا  
الذاعم ،  أهمها الذ اعد السي سلك  ل ار  اسقال المصالل    ياذ الراد  السياسّي  لنهاعه. اا نذسا  

القلسةينّي  اي صرا  داخلي  يجنا الصرا  عل  السلة   الذرار  السمثيا  الذياد  يسسن ل الةا ا  
 ية   عل  كا ريء آخر.

ا عملييا  إ  ا نذسا  عّمل الخالل بي  منسكر ينادي باعسماد ا نسقاد  المسلل    د  سناردي
ا بينها  بي  أركاا النداا اتخرى،  منسكر ينسبر أ  ا نسقاد  دمرسنا  سدمرنا   يناند راادي

ا  سنا  بأ  ةريل أ سل    بد  أ  ينسهي بند أ  أ صلنا إل  الكارث ،  منسكر ثال  يرك  عل  
اعسماد ا نسقاد  الرنبّي ،  لكنه   يسسبند المذا م  المسلل ،  يرى بسبذ ا خسالا القادح اي 

عيسي للمذا م  ه  الرنبّي ، أما مي ا  الذ ى  ات دا  النربّي   ال ليمّي   الد لّي  أ  الركا الر 
المذا م  المسلل  ايجذ أ  يسسخد  اي أديل اللد د،  سك   للداا  ع  النقق اي م اجه  

 اعسداءا  المسس ةني  أ  لصد عد ا  أ  اجسياح لذةا     .
ا اي عد  اند   انسقاد  رنبّي  عارم   مسسمر  أ  المكاسذ السي لذذسها  إ  ما يساه  أيدي

دا  السابذ  أ ا بكثير م  اآلماا  السدليا   المنانا  السي  دمها الرنذ القلسةيني، تنها ا نسقا
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سنرد  لس  يقها اي لا سياسي ل  سندج رر ةه، اانسهينا إل  س  ي   اسقال أ سل   بند ا نسقاد  
ل  سكريسه مجدديا بند ا نسقاد  الثانّي  الم د ر .  ا ي ل  الن يم ،  ا 

يني بلاج  إل  ج اذ مذن  ل ا: لماذا ل  ينسصر لس  اآل  بالر   م  ث راسه الرنذ القلسة
 انسقاداسه،  لماذا انسه  إل  الق د   القلسا  اتمني؟  عندما يصا إل  ج اذ يقسح له ةريل 
ا نسصار  يل ا د   ان   ها إل  الق د  سينخرة بركا أكبر اي ا نسقاد  الثالث  اآلسي  عاجالي 

،  اتادا أ  سأسي إ  بند ل ار  ةني السةيني يسسهدل مراجن  السجارذ السابذ   أ  آجالي
جديد  اي سيال النما م    اسسراسيجيا  اسسخالن الدر ق  النبر،  بل ر  رري   مرر    ةني 

أجا إعاد  بناء اللرك  ال ةنّي   السمثيا  من م  السلرير، عل  أسق سدم  أ س  سمثيا  مرارك  
الدر ري  ا سسراسيجيا  الةيل السياسي،  اي  ا إدرا  أ   ياذ النمل النربي لمخسلل أل  

 لدع  ا نسقاد    يساعد عل  س اير رر ة انسصارها.
إ  ا خسالا اي مي ا  الذ ى  سنن  اللك م  السراعيلّي   اسجاه إسراعيا اللاس  نل  السةرل م  

أ  مس ا ي  اي اتال؛ ما يقرز عل  الرنذ  د   د ة ااعا يدا عل  أنه   س جد سس ي   ةنّي 
القلسةيني أ  يد  ندا سه عل  هذا اتساق، بلي  سك   الم اجه  عل  ركا م جا   الد  
 راء اتخرى د   انذةا  ة يا،  د   السل ا إل  انسقاد  رامل  إل  لي  س ار الر اا   الرر ة 

 الكقيل  بانسصارها.
مر  عل   دّي   الد  م  أجا سلذيذها، مثلما لد  اآل  اي يمك  أ  سرك  الم اجها  اي كا 

صرار عنيد عل  سلذيل  الم اجها  ل ا الذدق  اتسرى  ا سسيةا ، م  سن ي  أكبر  لرد أ س   ا 
 الهدل.

م  خالا هذه الم اجه  المسسمر  س هر إبداعا   أركاا ندالّي  جديد  سسسةي  أ  سجم  بي  
لصم د  الليا  اي نقق ال   ،  سنبثل  يادا     ى  لركا  اجسماعّي  مذا م  ا لسالا  اسسمرار ا

 جديد  سسسةي   ياد  ا نسقاد  الذادم  عل  ةريل ا نسصار.
إ  ا نسقاد  عما جماعي إبداعي من  ،  هي بلاج  إل  هدل نا   كبير  ابا للسلذيل يسسلل 

ل  مرسس  جامن     ياد   ةنّي  م لد  لذ ى النداا م  أجله دم  مرر    ةني راما،  ا 
ل  سن ي  لمخسلل   ى  ةا ا   كقاءا  الرنذ،  اعسماد ا سصاد  ادر عل  الصم د  الرنذ،  ا 

  السكيل  ا سسمرار سل  ا لسالا.
8/7/4102 األيام، رام هللا،  
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 إسرائيل والفلسطينيون وتغيير الخرائط .71
 ماجد كيالي

القس  ملمد أب  خدير إل  مث اه اتخير، اي الذدق، أكد القلسةيني   اي  داعه  المهيذ لرهيده  
إخقال مساعي إسراعيا اي سه يد هذه المدين ،  ارا ملا  سها سدجينه   بينه  أ ها  سس ي ، م  

 كيا    يمل  م  مذ ما  السلة  ريعاي.
    ، اي هذا الي  ، 2048 بينما أثب  القلسةيني   اي كاا  أماك  س اجده ،  دمنه  السةيني  

ه يسه  ال ةني ،  مسان  إدراكاسه  لذاسه  كرنذ،  اب   يادسه  السياسي ، أي  ياد  المن م  
 السلة ، السي بد  اي لير  م  أمرها، بي  م جبا  إلساسها بمراعر رنبها،  سن ي  م  قه 

ه الذياد  الكقالي،  بي  مذسديا  الس اماسها كسلة  م  إسراعيا.   د اا   م  ذل ، أي القج   بي  هذ
 رنبها، المذارن  بي  رد  انا الرعيق القلسةيني عل  لادث  اخسةال ثالث  مسس ةني  إسراعيليي ، 

  لادث  اخسةال القس  ملمد   سله،  السي ل  سك  عل  المسس ى المةل ذ.
،  كا  أب  ما   ارسكذ خةيع  عمره باخس اله س صيل المخسةقي  السراعيليي  باعسباره  برراي،  اذة
م  د   س صيقه  عل  لذيذسه  كملسلي   مسس ةني ،  اعسبار  ج ده  اي اترادي الدق   ير 
ررعي،  بمثاب  اعسداء عل  القلسةينيي   عل  لذ  ه .   د بدا الرعيق القلسةيني اي كا ذل  كأنه 

م     ينرل أ  الملسلي   المسس ةني   الننصريي ، الذي يسسخدم   الذ   لقرز  ج ده ، ليس ا
جنق المالعك      انديي     لماما  سال     مجرد أةقاا ابرياء،  أنه  لذل  يسسلذ   المساءل  

  الن ا  الدان   المنا ب   المذا م .
عم ماي  د يمك  سقسير كال  أب  ما   كن   م  رسال  إل  المجسم  السراعيلي بأهلي  القلسةيني 

، ت  إسراعيا هي الملسل ،  هي السي سسملن م  السس ي ، للسال ، بأي ثم ، لكنها رسال  خاةع 
لس  م   جه  الن ر اتميركي .  هي رسال  اي  ير مللها ت  ثم   ةاعا   اسن  م  
السراعيليي  سسبّر  م  ا سسيةا     سريده،  سسذمر م  المسس ةني ، ث  إ  المةل ذ إرنار 

ا  به ،  أ  ثم  ثمناي لهذا  ذا . كما أ  المقر ز بن  السراعيليي  بأ  ا لسالا  ا سسيةا  يدرّ 
رسال  إل  المجسم  الد لي، الذي   يذر بررعي  ا سسيةا ، لسلميا لك م  إسراعيا مسر لي  ما 
لصا، باعسبارها المسر ل  ع  اسسمرار سياس  ا سسيةا   لماي  المسس ةني ،  لس  سرجي  س ء 

  أب  ما   بدا اي كالمه كأنه يلما أعراز سماثا الدلي  سل كه   سصرااسه . عدا ع  ذل  ار
م  الجالد، أ  سبني منةذه الذاع  عل  ل   الدلي ،  سلميلها مسر لي  رادها لاللسالا، أ  

( الذي 2002مذا مسها لند انه.  اي اللذيذ  ار  هذه النذلي  بالذا  هي السي صا   اسقال أ سل  )
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،    الدق       كأراز ملسل ،  ل  يركد عد  ررعي  ا سسيةا ، ل  ينّرل إسراعيا كد ل  السالا
  ه  ما يدا  ثمنه القلسةيني   باه اي منذ عرري  عاماي.

 اللاا ار    اع  اتيا  المادي  ادل  خ اء السس ي  اله يل ، الذاعم  عل  لذاعل الذ    السيةر ، 
ةينيي   امسها  كرامسه ، كما بَين  عمل  عذلي  ال ةرس   ال لب ،  سياس  الجلال بلذ ل القلس

اله   السي سقصا بينه   بي  السراعيليي ، إذ كرق  اتلدا  اللاصل  ع  مخ    ال دذ الذي 
ينسما اي  ل ذ القلسةينيي  الذي   جد ا أنقسه ، ة اا عذدي  م  السس ي ، إ اء  الد  م  أكبر 

   ا   إسراعيا كد ل  اسسنماري   عنصري ، عمليا  الخدا  اي الساريخ،  السي سسمثا اي س ةي
 ملا ل  إبراء ذمسها،  سلسي  ص رسها، م  د   أ  يس ير اي  دنه  ريء. با إنه  ألق ا أنقسه  
خادني  لثالث  أن م ، اثم  سلة  السةيني  ركلي ، م  رعيق  لك م   عل   نريد  سقارا ، 

ي   سيةر  إداري .  ثم  ن ا  اصا عنصري سرسبة برسراعيا بنال ا  سنسيل أمني  سبني  ا سصاد
يسأسق عل   ج د ن امي  سياسيي    ان نيي   أمنيي ،  الد للمسس ةني   اآلخر للقلسةينيي .  ثم  

 الن ا  ا سسنماري الذي يرم  لسراعيا السلك  بالم ارد م  الهيمن  السياسي .
أ  ا لسالا سركه ، لي   ام  إسراعيا  الذصد أ  القلسةينيي  ل  يرنر ا، ة اا النذدي  الماديي ،

بقنا كا ما م  رأنه إثبا  النكق، إ  بأنرةسها ا سسيةاني   مصادرسها تراديه   نهبها 
لم ارده   هدمها لبي سه   اعسذالها لربابه   سلكمها بمنيرسه   سنكيدها لياسه . لس  السلة  ل  سسل  

انسها  ا  هارها عل  لذيذسها باعسبارها مجرد سلة  م  كا ذل  إذ  ل  إسراعيا سسذّصد اللة م  مك
 لك  ذاسي سل  ا لسالا.

سراعيا، عل  خلقي  خةل القس   ةبناي   ألد ينرل إل  أي  سسسدلرد الم اجها  بي  القلسةينيي   ا 
ملمد   سله لر اي،  ما إذا كا  ما يلصا مجّرد م ج   دذ، أ  هّب  رنبي ، أ  انسقاد  ثالث ، 

ر الج   بذل ، م  كا المذاربا  بي  هذه اللادث   لادث  اسسرهاد الةقا ملمد الدر  ام  المبكّ 
( اي بداي  ا نسقاد  الثاني ، أ  م  لادث  لرل الب ع ي ي نقسه اي س نق،  السي ارنل  1000)

 «.الربي  النربي»ث را  
اب  م  المسس ةني ، لك  ما ينب ي ا نسباه إليه أ  عملي  اخسةال ملمد أب  خدير، م   با عص

 اتلدا  السي سبنسها، هي بمثاب  جرق إنذار،  مرّرر عل  سة ر ن عي  خةير اي عال   
السراعيليي  المسس ةني  اي الدق  بالقلسةينيي ، أي أنها ليس  مجرد رّد  انا عل  عملي  خةل 

   ممسلكاسه   م ر عاسه ، المسس ةني  الثالث    سله ، إذ أ  هر ء اعساد ا ا عسداء عل  القلسةينيي
 02سل  سم   بصر  لماي  الجيال السراعيلي. مثالي، اقي الرهر المادي، نقذ المسس ةن   
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اعسداء، رمل  دهق السةينيي   ا عسداء عليه ،  هد ،  ا سال  أرجار  لرل  اسالل م ر عا ، 
 ر ح مخسلق .السةينياي بج 25 سجريل اراز،   د نسج ع  اعسداءا  المسس ةني  اصاب  

المنن  م  ذل  أ  إسراعيا،  ال السياس  السي سنسهجها، سدا  اتم ر، ع   صد أ  م  د نه، لخلل 
 ا   م  الصرا  بي  المجسم  القلسةيني  المسس ةني  السراعيليي ، بلي  سنأى بذل  ع  مسر ليسها 

صرا  أهلي، بي  مجسمني ، عما يجري  اي نقق ال    سذ   بالسر يج  عسبار الصرا  الداعر مجرد 
 لذي  مسسا يي .  ما ينّ   م  ذل  أ  المسس ةني  مسلل  ،  يل    بلماي  الجيال السراعيلي، 
 أ  من مه  ينسم   إل  السيارا  اليميني   الديني   الننصري  اترد سةرااي  ااري .  هذا المللا 

ل ربيرا  ي سل اليسس ر كساباي يبل  اللاخامي  اسل»السراعيلي ب  در ر يميني سلد  ع  سأليل 
نراء إدار  س راسي  ، با إنه سلد  صرال  ع  مي ا «اي السرخين الررعي بذسا ا  يار  ا 

اذا كنا ننسذد أ  الخالا  ا سالمي  ال المي  م ج د   راء جباا ال ال  اذة ارننا »بذ له: « داعري »
، «يدين   الر ن  « )»ا  يه دي   المي  هنا.مخةع   تنه ي جد بي   هرانينا م  يريد انراء خال

2/7) 
هكذا، يخر  أ  هذه هي اللل   السي سنس رها إسراعيا لسنقيذ خةةها برأ  الس يير الديم  رااي، أ  

م  الذدق أ  الخليا  ربما الجليا، لسن ي  مكانسها،  ارز امالءاسها عل  « السرانسقير»
دةرابا  اي المررل النربي،  مسرجن  م  س يير القلسةينيي ، مسس ل  اي ذل  ال ر ل  ا 

الخراعة الديم  رااي   السياسي  اي س ري   النرال )ربما يجدر بنا أ  نسذكر اي هذا السيال انكسار 
 البني  المجسمني  لقلسةينيي س ري (.

لك   يسسنسج م  ذل  أ  القلسةينيي  منني  ، اي  ا أل اله   ير المراسي ، بالسلسذ لذل ،  الس
بلركسه ،  سرريد أركاا كقاله ،  سجّنذ اسسدراجا  إسراعيا له  لمنرك   ير ملس ب ، سسها 
عليها البةال به ،  سنقيذ مخةةاسها دده . كما يسسنسج منه اعسبار الصم د اي اترز،  رد  
كثر اعسداءا  المسس ةني ، عن انا للمذا م ، تنه ، اي هذه المرلل ،  لده  اي م اجه  إسراعيا أ

م  أي     مد ،    ي جد اي ال ا   النربي  الد لي ما يذيد لركسها أ  ةريذ  سصرااسها،   سيما 
أ  اللرك  ال ةني  القلسةيني  ليس  اي لاا مالعم  لدار  عملي  صراعي ، اي هذه ال ر ل، 

 بسبذ سرها أل الها  سل لها إل  سلة   رهاناسها عل  السس ي   المقا د .
نيد الذياد  القلسةيني  اربما أ  سن ي  مكانسها،  جسر اله   بينها  بي  رنبها، يسةلذ أما عل  ص

منها   ل السنسيل اتمني، ك  يق  للماي  إسراعيا،  لس  سذدي  ةلذ عد ي  السةي  إل  ملكم  



 
 
 

 

 
           67ص                                     3474 العدد:     8/7/4102الثالثاء  التاريخ:

 

عل  الجنايا  الد لي ،  لز الجه د لعاد  بناء الكيانا  القلسةيني  )المن م   السلة   القصاعا( 
  اعد  مرسسي   سمثيلي   ندالي .

لذاي، لذد أثب  القلسةيني   اي مرالا كثير  اسسنداده  النالي للسدلي   م اصل  الكقاح، لكنه  اي 
هذه المرلل  أل د إل  أ ص  درجا  اللذر  الصم د  السدام   اللقا  عل  الذا ، أكثر م  أي 

 ريء آخر.
8/7/4102الحياة، لندن،   

 
 "داعر"حاول اسرائيل إنقاذ الملك عبد هللا من قوات ينبغي أال ت .70

 آريه إلداد
إ  ا نةالل السري  لذ ا  داعال ال المي  اي النرال  سيةر  إخ سه  م  جبه  النصر  عل  أج اء 
م  س ريا يقدي بكثير م  الملللي  اي منةذسنا ال  اعال  ا رد  باعسباره الهدل السالي لمسةراي 

  سة.  يذكر عدد منه  أيدا أ  اسراعيا سسك   السالي .    لاج  ال  السنمل ا سال  اي الررل ا
اي الكسابا  الاله سي  لهر ء البرابر  الجدد، با يكقي أ  نقه  المنن  الج رااي السياسي لللر ل 

الد ل  ا سالمي  اي النرال  الرا . االرا  هي س ريا الكبرى  يسنلل ذل  ”: داعال“ا  ل  م  
 –  ن ر النا ر أ  بالقسر  الساريخي  السي اسسلنما ايها المصةلح منذ عهد بني أمي  ال  أيامنا ب جه

  هي السي سرما س ريا  لبنا   ا رد   اسراعيا اي اللد د المنر ا  الي  .
ج ير  “إ  ا رد  د ل  صديذ  اي  اهر ا مر،  لنا منها مناهد  سال   هي سذاسا ا رهاذ  هي 

ذااي ا نقجار اي الررل ا  سة. ” اسسذرار كان  المملك  اي خةر م   با ا سال  المسةرل   ا 
اما ه  الريء اتكثر ةبيني  م  أ  نمد لها يد الدع  اي     ا  م ؟  –الذي ه  عد نا ايدا 

 لما كا  اسسمرار  ج د الناعل  المالك  الهارمي  مصلل   ادل  لصديذسنا ال  يا  المسلد  ايدا، 
   ال ادح أ  اسراعيا سسهذ للمساعد .ام

لك  ينب ي أ  نسذكر  با أ  نهذ عددا م  الدر ق الساريخي  نميا ال  نسيانها     الهسسيريا. 
ينب ي أ  نسذكر هباسنا الساريخي  السابذ  اي ملا ل  للسدخا اي اجراءا  اي داخا د ا عربي . منذ 

اللبناني  النا ا  اي لرذ سالم  الجليا،  منذ أيا   سا  أيا  المساعد  الهادع  لكردسسا  ال  الم امر 
إ  الننال ا سراعيلي  د يلك  عل  المنسنذي  بالم  .  –عبد   ات ا ال   سا أن ر السادا  

اي الد ا النربي   ا سالمي  أ  ى مما سسسةي  اسراعيا أ  سك   مسسند  ” الةبيني “ المسارا  
بار اصد اء الناعل  المالكي  الهارمي  اي بالة لك م  اسراعيا يذصد   لقنله،  أنا آما أ  يك   ك
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ا  ا سراعيلي  ااركي   ير   اي خياله  دبابا  الم –اذة مساعد  اسسخباري   اسسراسيجي   ل جسسي  
 الجديد .” اله  “سنةلل نل  لد د ا رد   النرال  س ريا لسلمي     عبد   م   باعا 

 إذالس ريا بأنها  برنذارأنذذ  اسراعيا المل  لسي   – 2070ل ا ا س د اي اي اي –ذا  مر  
سدخل  اي اللرذ اتهلي  اي ا رد  لصالح ياسر عراا   اسح اسسدةر ال  م اجهسنا.  ه   

ال  سرك  اسراعيا ”. ل “اللسي  عراا   ةرده ال  لبنا ،  منذ ذل  اللي   كثير   يلنب   بر 
” جبه  رر ي “عل  ا رد  أكا   دننا الي   أادا أ  اس أ؟  ها كنا سن اجه  القلسةينيي  يسس ل  

خةير  أ  ن جد اي  د  ايه للقلسةينيي  م   جه  ن ر النال  د ل  اي ا رد   سدنل جدا 
كهذه   يمك  أ  ” ل “؟ إ  ألناذ ”ذا لل اي سذرير المصير“مكانسه  باعسباره  رنبا مسكينا 

ة    لبق ايه. لك    يمك  أ  نسهرذ منها اي كا مر  نسنل  ايها اصال سقدي ال  اسسنساد  ا
 م  الساريخ.

كا  كا  عماء اسراعيا م  اليمي   اليسار لس  أ اخر ثمانينيا  الذر  المادي بص ر مخسلق  م  
السنبير،  كا  بنده  يقنا ذل  بص ر  صريل  سماما، كان ا ير   أ  ا رد  هي د ل  الرنذ 

ني؛ م  منالي  بي   ال  اسلل رابي ،  م  اريعيا رار   ال  م ريه ديا   ي عاا أل  . القلسةي
كان   ا  ا  15السي سصدر اي لند  )اي ” الليا “  اا المل  لسي  ايدا للصليق  النربي  

،   أ ا ”ا رد  ه  السةي   السةي  هي ا رد ،  كا م  يذ ا  ير ذل  اه  خاع “( إ  2081
أصبل  سل  السصريلا   ير ررعي  م  الس  ي  اذة عل  اسقال السال  م  ا رد .  اي م  ذل .   

كا مر  كن  أ  ا ايها ذل  اي الكنيس  كا  سقير اسراعيا اي ا رد  يلسسدع  ال  لدي  س بيخ. 
    يد ر اللدي  هذه المر  ع  كال ، االبرابر  آس   اآل .

المسةرل عل  ا رد  اسسصبح لد دنا الة يل  الهادع  سيةر ا سال  السني  إذا  ر  اي أنه 
المداد  لنا مر  اخرى سسك   سهديدا. لك  ” الجبه  الرر ي “منها لد دا دامي .    ر  اي أ    د  

 برنراءالبديا  ه  اسسمرار الد ة الد لي م  الخارد  د  ة المسسسلمي  اي الداخا، لالعسرال 
 السامر      ، أخةر م  ذل .  هذه مسأل  ج راايا،  مسأل  لل  د ل  السةيني  اي ارادي يه دا

اي  ةننا،  مسأل  أمني   مسأل  ا سصادي  ايدا.  اتلمل الذي ينسذد أ  د ل  السةيني  كهذه 
سسك   أكثر ثباسا اي  جه السال   ا سال  م  س ريا أ  النرال أ  ا رد  ه  ساذد أ  يدعي 

الي   عدد م  الخاليا القاعل  اي      يه دا  السامر  يق ل عددها اي  السذاج . اذد أصبح للذاعد 
ا رد .  الذي يخر  د ل  الذاعد  اي ا رد  يجذ أ  يخر  أكثر بأدنال د ل  كهذه اي يه دا 

  السامر .
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أ ر سه عصابا  داعال المسلل .  سيك    إذا عل  ذل    ينب ي لنا أ  نلا ا إنذاذ المل  عبد   
خالا  داعال ا نسذاز  أ  سسل ا ال  كيانا  عر ي   بلي .  سلساد اسراعيا ال  عنصر جديد  مآا

يجذ عليها أ  سسسبدلها بالمنادل  ”. د لسا  للرنبي   ربي ا رد “اي منادل  ا نسلار السي هي 
 ”.د لسا  للرنبي  اي دقسي ا رد “الجديد   هي: 

7/7/4102هآرتس     
7/7/4102، رأي اليوم، لندن  

 
 الغضب لن يختفي… عرب إسرائيل .72

 سمدار بيري
  يمك  الذ ا ا  النن ا  ل  يك  مكس با عل  اللاعة منذ سني . ارأق  أ دا  مجم ع  آخذ  اي 
ا سسا  اي ال سة النربي  ا   كانا اي داخلنا، ا  أ  الذلذ يرسبة بالةرل القلسةيني. يساار   

لل اج . ذا  الثذاا   الل  ،  ذا  الركا ى دد اللك ،  ين د  ، سها جدا عل  الملسقي  ع  ا
 م  اي سخني  ا  اي الةيب . باتنقل ن االقساد  ال ل . م  ينةق اي نابلق يصيذ ا را 

لني  ال عبي  ملمد  لالذ  ل  يةلذا ال  القراغ سصريلاسهما اللماسي  اي أعذاذ اخسةال القسيا  
راذ اي ال سة ثم  الساق بالسميي  ا جسماعي  الباة م  الثالث  اي م  ل السسقير. اي الجيا ال

م   المسير  السياسي . عرذ اسراعيا ل  يكق ا ع  اللل  اي أ  يك ن ا رأق الجسر  الخ ل م  
 سبادا ا رادي عل  لسابه .

، يند   بالجباا  السالا،  اي «ال سة» عندنا، لك م  سأسي  لك م  سذهذ، يني    ير لرر   
ةال )يكاد( ريء   يلصا. الجيا ال ادذ سنل  كيل يمذ  الم  قي  عندنا، الذي  نهاي  الم

 ينرا   لم  ي  ع ا عنده  ا مسيا ا .
، اذة اليه د اي نةال الخة ا خدر، «الصنل ا  ا»خريةسه  سصنل سكا  اسراعيا اي 

عل  ه يا  ، القلسةينيي  الذي  لصل ا «الصنل الثال »، عرذ اسراعيا،   «الصنل الثاني»
اي ال سة « الصنل الثاني» ر اء اي مناةل الذدق الكبرى. أ ا م  ساع  سقر سقصا بي  

بذا  الني : عاعل للسس ي  السياسي ، كارهي  إليه المسس ةن   ين ر «. الصنل الثال » منةذ  
 النرذ  م  بسببه  مصيره  ساعذ.

يق، د. صابر النال ا، ال  المدعي النا  كا   ادلا ا  السذرير الذي رانه الجراح القلسةيني الرع
اي را    الن ي ي، سيربة عل  الق ر بي  اخسةال ملمد اب  خدر اي رنقاة  بي  الربا  
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ال ادبي  اي المثل .  يخيا لي ا  هذه هي المر  ا  ل  السي يسمح ايها لجراح السةيني أ  
كذا س  ا مر: لس  ل  ل  يذبز عل  يرار  اي سرريح جث  اي المنهد الجناعي اي اب  كبير.  ه

الذسل   لس  ل  سار  الراعنا  اي كا أن ا  ا سجاها ، اا  اسراعيا ل  سلا ا ةمق نساعج الذسا 
 المخيل للقس .

أةلل المدعي النا  اي را    ال   ساعا ا عال  سس  اسسنساجا  اسسخلص  م  سذرير السرريح. 
بدا   سنذ ا اذة ا  القس  المسكي   صا ال  م سه با   سن ار السقاصيا السي سذرنر لها ا 

رديد . اذد الر  ه،  اا ا ذ الثكا اي الجنا  ، الر  ه مثا النا يي .  اي الربكا  ا جسماعي  نرر 
 كا  هذا س ثيذا لذيذيا، لمالبسا  ا خسةال الليلي  الذسا. إذاعل  الق ر ررية، ليق مركدا بند 

 عبي   لالذ  ا ر اخسةال اسياننا، اديق ا الهد ء المكب   للجيا الراذ م  ا  ، خذ ا لماس  ال
عرذ اسراعيا  النرل الذي سذرر لديه  اي كا مر  يبر  ايه س سر سياسي بي  اسراعيا  القلسةينيي ، 
اي أنه  يبادر   ال  الدا   دذ، اسسجد   أنقسك   ير مسقاجعي  عل  نل   اهر م  

  سب  . م ي ، بالةب ، أنه  سجاهل ا اخسةال  م اهر ارح الذسل .الم اهرا  اي نهاي  ا
سالم ، رعيق بلدي   لنس  ، سجند أمق، ال  جانذ ررساء بلديا   مجالق اي ال سة  عبد الباسة

 النربي لسهدع  ال دذ. نل  ملب   للسال ،  اا د   أ  يذن ، نل  دد الننل.
مثا اير ق ينسذا بالند ى. اجأ  نرى  الراةئ انسذا الر ذ عل  ة ا ةريل  ادي عار    اة 

د   أ  ينس   –  ير ا م  الداخلي يند بنذ با  مسردد ،  ليبرما  يل ح با صب  «. نا»ملثمي 
 السرليا.

منج   كبير  أ  الدا )لاليا( ل  يصذ. ك  يمك  السذمر أكثر م   ياذ النالد الجذري النميل 
سينجل    بأنه سأخر ات ا   با  خةيرا؟ مسم ح السخمي   الجدي لل سة،  با ا  يك   لذا  د 

اي إ ال  الل اج ،  ا لع  الذي  ل  ينسذل ا سين د   ال  بي سه .  لك    ينب ي ا  سك   أ ها  
  لد: ال بار سيسرسذ  لكنه ل  يخسقي. لس  المر  السالي .

7/7/4102يديعوت   
8/7/4102القدس العربي، لندن،   
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