
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 إصابة حصيلة العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة 254أطفال وأكثر من  7شهيدًا بينهم  42"األيام": 
 عباس: سنتوجه لكّل المنظمات الدولية لوقف العدوان على شعبنا

 القسام: إذا لم يوقف االحتالل قصف المدنيين سنوسع دائرة استهدافنا وسنواجهه بما ال يتوقعه
 يعلون: العمليات العسكرية للجيش ضّد حماس لن تنتهي في األيام القريبة

 اب الوضع اإلقليميمصر: ممارسات "إسرائيل" تجاه فلسطين تزيد من الته

 قاعاادة "زيكاايم" العسااكرية قااتحمتلقسااام ا
حيفاااا بصاااارو  .. وتقصاااف فاااي عساااقالن

"R160ا" وتل أبيب ب "M75"و "J80"  
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*** 
 
" وتال أبياب باا R160.. وتقصف حيفا بصاارو  "في عسقالنالقسام تقتحم قاعدة "زيكيم" العسكرية  .0

M75"و ""J80" 
قووات االكومانودوزا الصا وي فوي كتا و  ، أن غزة، من 1/7/4122، المركز الفلسطيني لإلعالمذكر 

كريي للجيش ال وييوني عون صا ي ونوعيي، تمثلت باقتحام قاعدة عس نّفذت عملييعز الدين القسام، 
 طريق البحر.

ففووي الوقووت الووذف أكوود فيووال جوويش اتحووتلت أن قواتووال قتلووت اثنووين موون المقوواومين تسوولل موون البحوور  لوو  
قاعودة ازيكويما العسووكريي جنوو  توت الربيوو ،  ت أن م وادر فوي القسووام أكودت أن مجموعوي الكومانوودوز 

حس  المصطوط، وقبوت دقوا ق توم  جوراء محادثوي مو   القساميي تمكنت من اقتحام الموق  وتقوم بميمتيا
 قا د المجموعي وت تزات الميمي مستمرة وهناك صسا ر كبيرة في  فوف العدو.

موقو   وحيفي ، أن األناضووت وعون وكالويالقودس مون ، 9/7/4122القدس العربي، لندن، وأضوافت 
ن فلسطينيين والجيش اإلسرا يلي أن تبادت إلطلق النار وق  بي ذكرت ايديعوت أحرونوتا اإلسرا يليي

فووي منطقووي ازيكوويما التووي تضووم منطقووي سووكنيي وأصوور  عسووكريي، دون أن يوضوو  مووا  ذا كووان اتقتحووام 
 استيدف المنطقي السكنيي أم العسكريي.

وأضافت ال حيفي أن فلسوطينيين اثنوين قوتل، فيموا ذكورت القنواة السوابعي اإلسورا يليي نقول عون م ودر 
 .3 ن القتل  الفلسطينيين يبلغ عددهم عسكرف )لم تسمال( 

وفي سياق مت ت، قات ميكوي روزنفيلود، المتحودا باسوم الشورطي اإلسورا يليي، فوي تلريودة علو  حسوابال 
بموقووو  اتوووويترا للتوا وووت اتجتمووواعي  ن اوحووودات الشووورطي أغلقوووت منطقوووي زيكووويم جنوووو   سووورا يت بعووود 

وأضاف أن االوض  تحت السويطرة وقود طلبوت  ا.محاولي ا رهابيين اثنينا من غزة التسلت  ل  المنطقي
 الشرطي من السكان البقاء في منازليما.

قووات  ن قواتووال قتلووت أربعووي  اإلسوورا يليالجوويش ، أن غووزة، موون 1/7/4122، القاادس، القاادسونشوورت 
 عبر البحر من قطاع غزة اليوم الثلثاء.  سرا يتجنو    ل مسلحين فلسطينيين تسللوا 
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مساء الثلثاء ان الجيش قتت عددا من الناشطين الفلسطينيين   سرا يلي أمن در م  أعلنفي المقابت 
 قادمين من البحر.  سرا يتالمسلحين الذين دصلوا 

كتا وو  عووز  أعلنووت، بينمووا الشوواط مسوولحين قتلوووا علوو   أربعووي أن اإلسوورا يليي اإلعوولموقالووت وسووا ت 
عنا رها قاموا بيجوم في هذه المنطقي التي  أنالدين القسام الجناح العسكرف لحركي حماس في بيان 

سرا يتتبعد نحو ثلثي كيلومترات شمات الحدود بين قطاع غزة   .وا 
مسولحين قتلووا بنيوران  أربعويالليفتنانت كولونيت بيتر ليرنور،  ن  اإلسرا يليوقات المتحدا باسم الجيش 

تفوتش المنطقوي. ولوم يقوت موا  ن  يياإلسورا يلمشتركي من جنود وسلح الجو والبحريي. وما تزات القووات 
 أ وي   سورا يلياوقات ليرنر  ن جنوديا  سباحي أم باستصدام زورق. الشاط كان المسلحون و لوا ال  

 في الحادا الذف و فال بأنال نادر. 
في ت وري   وحفي مسواء قالت كتا   القسام ، أن 9/7/4122، فلسطين أون الينوجاء في موق  

(، R 160مدينوووي حيفوووا شووومالي  سووورا يت ألوت مووورة ب وووارو  مووون طوووراز )الثلثووواءت اتمكنوووا مووون ق وووف 
 33( لكوووت منيموووا واسووودود جنوبوووا بوووو M75 وووواري  ) 4ومووودينتي توووت أبيووو  والقووودس وسوووط  سووورا يت بوووو 

  ارو  غرادا.
ا فوي ق وفيا لمدينوي اتوت J80أعلنت كتا   القسام عن اسوتصداميا األوت مورةا ل واروصين مون طوراز او 

 أبي ا المحتلي
الت الكتا و  فوي بيوان  وحفيت  ن اال واروصين اللوذين أطلقوا مون قطواع غوزة مسواء اتثنوين باتجواه وق

 (ا.30Jاتت أبي ا من طراز )
ا علوو   وواروصيا الجديوود اتيمنووا بالشووييد أحموود الجعبوورفا نا وو  قا وود 30Jوأوضووحت أنيووا أطلقووت اسووم ا

 .1021من العام  كتا   القسام الذف اغتالتال ) سرا يت( في نوفمبر/ تشرين الثاني
وفي وقت سابق من مسواء اتثنوين، أعلنوت كتا و  عوز الودين القسوام احمواسا أنيوا ق وفت مودن حيفوا 
للمورة األولو  واتووت أبيو ا والقوودس واسودود المحتلووي بعودة  ووواري  محليوي ال وون  فوي تطووور نووعي منووذ 

 بدء العمليي العسكريي اإلسرا يليي عل  قطاع غزة أمس.
في ت ري   حفي، مساء اليوم الثلثواءت اتمكنوا مون ق وف مدينوي حيفوا شومالي  وقالت كتا   القسام

( لكوت M75 واري  ) 4(، ومدينتي اتت أبي ا والقدس بو R 160فلسطين المحتلي ألوت مرة ب ارو  )
  ارو  غرادا. 33منيما واسدود جنوبا بو 

 ون  لق ووف مدينوي حيفووا محليووي ال R160وأضوافت كتا و  القسووام أنيوا ااسووتصدمت ألوت مورة  وواري  
 للمرة األول  في تاري  ال راع م  ) سرا يت( ا.
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ا عل   اروصيا الجديد اتيمنوا بالشوييد عبود العزيوز الرنتيسويا أحود R160وأوضحت أنيا أطلقت اسم ا
 أبرز قادة ومؤسسي حركي احماسا.

ا والقودس ا محلوي ال ون  لق وف مودينتي اتوت أبيو M75وكانت كتا   القسام قد استصدمت  وارو  ا
 .1021في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 

وفجوور األربعوواء، قووات جوويش اتحووتلت اإلسوورا يلي  نووال صوولت سوواعي واحوودة موون مسوواء الثلثوواء أطلقووت 
 وواروصا أ وووابت موودن الصضووويرة وريشووون لتسووويون والقوودس وب ووور السوووب   44حموواس فوووي قطوواع غوووزة 

 قلن.وأسدود ولكن تم اعتراض بعضيا فوق )تت أبي ( وعس
 واروصا أطلقتيوا حمواس  44وأضاف في تلريدة لال عل  حسابال الرسمي عل  )تويتر( امجموعي من 

 كيلومترا( في قل  ) سرا يت( في غضون ساعي واحدةا. 200ميل )قرابي  21و لت  ل  مسافي 
وأشوووار جووويش اتحوووتلت فوووي هوووذا ال ووودد  لووو  أن  ووواروصا واحووودا أ وووا  مدينوووي الصضووويرة )شووومات(، 

ن تم اعترضاهما مون صولت نموام القبوي الحديديوي فووق مدينوي )توت أبيو ( )وسوط(، و وارو  و اروصي
 وووواري  أ وووابت القووودس  3واحوود أ وووا  وأصووور تووم اعترضوووال فووووق مدينووي ريشوووون لتسووويون )وسووط(، و

 27 واري  تم اعتراضيا فوق مدينوي ب ور السوب  )جنوو ( و 4 واري  أ ابت و 3اللربيي )وسط( و
ري  تم اعتراضيا فوق مديني أسدود)شمات غزة( و اروصين تم اعتراضويما  وا 3 اروصا أ ابت و

 فوق مديني عسقلن)شمات غزة( .
 200ولفت جيش اتحوتلت  لو  أن ابعود منطقوي و ولتيا ال وواري  كانوت مدينوي الصضويرة التوي تبعود 

 كيلومترا عن غزة.
ق وووفت أهووووداف ا  قسوووامكتا ووو  ال، مووون غوووزةت أن 1/7/4122المركاااز الفلساااطيني لإلعاااالم، وأضووواف 

(، وذلوك ألوت مورة، حيوا ي وت مود  2943 ييونيي فوي مدينوي حيفوا )شومات فلسوطين المحتلوي عوام 
 ا.220كيلومتر ا، ُأطلق عليال اسم اآر  220ال ارو  

كما ق فت الكتا   أهداف ا  ييونيي في قل  مديني القدس؛ حيوا أفواد شويود عيوان بسوقوط ال وارو  
ال وييوني، وذلوك فوي  طوار الق وف الوذف يتوسو  بوين الحوين وا صور مون عل  مقربي من االكنيسوتا 

 قبت ف ا ت المقاومي الفلسطينيي وعل  رأسيا االقساما.
حيوا  ،”74ودكت كتا   القسام أهداف ا  ييونيي في مديني اتوت أبيو ا بأربعوي  وواري  مون طوراز اأم 

 نزت الملت بون  ل  الملج .
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 لوقف العدوان على شعبنا لدوليةا المنظمات : سنتوجه لكلّ عباس .2
دعا ر يس دولي فلسطين محمود عباس، أبناء شعبنا الفلسطيني للتماسك وال بر والوحدة،  ترام هللا

 فالن ر قري  بإذن هللا.
وقات في كلمي متلفزة وجييا لشعبنا، الليلي، 'سنتوجال  ل  كت المنممات والمؤسسات الدوليي من أجت 

كومي ستوفر أق   ما تستطي  من احتياجاٍت  نسانيي وغيرها ألبناء شعبنا،  يقاف هذا العدوان، والح
 وبالذات في القدس وقطاع غزة'.

وأضاف 'آن األوان ألن يتحمت المجتم  الدولي، وصا ي الرباعيي الدوليي، ومجلس األمن الدولي 
 ي سنوات اتحتلت'.مسؤولياتال في تأمين الحمايي الدوليي لشعبنا، فيذه المجازر ضدنا لم تتوقف طيل

يتعرض أهلنا في قطاع غزة  ل  عدواٍن  سرا يلي مبيٍت وغاشم، وهو حلقي في السياسي وقات عباس 
طلق يد  التي انتيجتيا هذه الحكومي اإلسرا يليي باستمرارها في اتستيطان في الضفي اللربيي وا 

فشات كت 1024و 1023مي مستوطنييا، وقتت أعداٍد كبيرة من المواطنين الفلسطينيين صلت عا ، وا 
الجيود الدبلوماسيي والسياسيي، مما وضعيا في عزلٍي دوليي، وت ننس  الجريمي البشعي بحق الطفت 

 الشييد محمد أبو صضير، واتعتداء اليمجي والل  نساني بحق الطفت طارق أبو صضير.
الحكومي اإلسرا يليي من منذ تشكيت حكومي التوافق الوطني وترحي  المجتم  الدولي بيا،  ّعدت 

صطابيا ضد القيادة الفلسطينيي، م  أننا بيذا القرار اصترنا الوحدة ونسع  للسلم م   سرا يت، وكنت 
واضحا  أن غزة جزٌء من األرض الفلسطينيي المحتلي، وأن شعبنا واحد، وأن  نياء اتنقسام والم الحي 

 ليست ضد السلم  ذا كان هناك شريك  سرا يلي.
عل  توا ت م  مصتلف األطراف طيلي األيام الماضيي،  قليميا  ودوليا ، وبشكٍت صاص م   كنت

الف ا ت الفلسطينيي وقيادات حركي حماس، محذرا  ومنبيا   ل  أن الحكومي اإلسرا يليي تريد جر 
 األمور  ل  دا رة العنف، وكان كت من تحدثت معال يكرر أنال م  استمرار التيد ي وضد الت عيد.

ا يجرف في قطاع غزة والضفي اللربيي والقدس الشرقيي ليس حربا  بين جيشين، فالشع  الفلسطيني م
شعٌ  أعزت، شعٌ  يعيش تحت اتحتلت، وقد آن األوان ألن يتحمت المجتم  الدولي، وصا ي  

مجازر الرباعيي الدوليي، ومجلس األمن الدولي مسؤولياتال في تأمين الحمايي الدوليي لشعبنا، فيذه ال
 ضدنا لم تتوقف طيلي سنوات اتحتلت.

سنتوجال  ل  كت المنممات والمؤسسات الدوليي من أجت  يقاف هذا العدوان، والحكومي ستوفر أق   
 ما تستطي  من احتياجاٍت  نسانيي وغيرها ألبناء شعبنا، وبالذات في القدس وقطاع غزة.
 1/7/4122وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 مشاركته في "مؤتمر إسرائيل للسالم" بتل أبيبخالل : عباس لم يمانع العودة للمفاوضات هآرتس .3

الذف تنممال « مؤتمر  سرا يت للسلم»صلت مشاركتال في  لم يمان  الر يس الفلسووطيني محمود عباس
سان في تت أبي ، من العودة  ل  المفاوضات، المتوقفي منذ نيايي شير ني« هآرتس» حيفي 

، مشددا  عل  أنال يج  «نبدأها بتص يص ثلثي أشير لمسألي ترسيم الحدود»الماضي، بشرط أن 
 «.توقف  سوورا يت عملياتيا اتستيطانيي»صلت تلك الفترة أن 

السياسات التي تتبووعيا »وأشار عباس، في مقابلي مسجوولي تم عرضوويا صلت المؤتمر،  ل  أّن 
لن تؤدف المفاوضووات  ل  أف »، تفتا   ل  أنال «ت تنسجم م  حت الدولتووينالحكووومي اإلسرا يووليي 

نتيووجي في مووت استمرار الحكومي اإلسوورا يليي بتعموويق اتحتلت وتلوويير الميزان الديموغرافي في 
 «.الضفي اللربيي بيدف فرض واق  جديد

 9/7/4122السفير، بيروت، 
 
 الوسائل المشروعة ع عن نفسه بكلّ شعبنا الدفا أبو ردينة: من حقّ  .4

ندد الناطق باسم الر اسي نبيت أبو رديني اليوم الثلثاء، بالقرار اإلسرا يلي بتوسي  العدوان  ترام هللا
 عل  الشع  الفلسطيني في قطاع غزة والضفي اللربيي.

قم  والتنكيت وقات أبو ردينيت  ن قرار حكومي اتحتلت توسي  عدوانيا في غزة، وموا لي سياسي ال
واتستيطان في الضفي اللربيي بمثابي  علن حر  شاملي عل  شعبنا ستتحمت الحكومي اإلسرا يليي 
وحدها تبعاتال وتداعياتال، وما يجره من ردود فعت،  ذ لن يقف الشع  الفلسطيني مكتوف األيدف أمام 

ا الت دف للعدوان والدفاع المذبحي المفتوحي التي ترتك  بحق أطفالال ونسا ال وشيوصال. فمن حق شعبن
 عن نفسال من صلت جمي  الوسا ت والطرق المشروعي.

وأضاف الناطق أن قرار حكومي اتحتلت بتوسي  الحر  هو في ذات الوقت قرار بتدمير أف فر ي 
دصات المنطقي في دوامي من العنف الدموف الذف سيحترق بنارها الجمي .  أمام التيد ي وا 

أن ال مت الدولي وصا ي من اإلدارة األميركيي، لم يعد مقبوت، األمر الذف وأشار أبو رديني  ل  
 سيدف  القيادة الفلسطينيي  ل  اتصاذ قرارات م يريال دفاعا  عن شعبنا، في مواجيي هذا العدوان.

 1/7/4122وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 عدوان االسرائيليرسائل أممية متطابقة حول الث بعيبرياض منصور  .5
بعا المراق  الدا م لدولي فلسطين لد  األمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور رياض  تنيويورك

من ور، الليلي الماضيي، رسا ت متطابقي  ل  األمين العام لألمم المتحدة ور يس مجلس األمن 
في دولي فلسطين المحتلي )رواندا( ور يس الجمعيي العامي لألمم المتحدة، ذكر فييا بأن الوض  

 يتدهور بشكت صطير بسب  ت اعد العدوان العسكرف اإلسرا يلي عل  الشع  الفلسطيني.
 9/7/4122القدس، القدس، 

 
 دحالن يناشد السيسي وقف العدوان على غزة .6

طال  النا   في المجلس التشريعي، محمد دحلن القيادف الم ريي والر يس عبد الفتاح  تغزة
 عدون اتحتلت اليمجي عل  قطاع غزة. السيسي بوقف

كما دعا دحلن القو  الوطنيي والف ا ت المسلحي في العمت جنبا ال  جن  لمواجيي العدوان عل  
 قطاع غزة.

والف ا ت وفي غيا  الر اسي بالقيام بدورها وواجبيا نحو  ناشد دحلنا القو وفي بيان  حفي، 
ف جانبا، وان ت تق  فريسي بعض األطراف التي تعمت شعبيا، وان تض  جانبا كت هوامش اتصتل

 لكب  وحدة ال ف لمواجيي حر  عدوانيي ت تقيم وزنا سو  لقوة الرد والردعا عل  حد تعبيره.
 9/7/4122وكالة سما اإلخبارية، 

 
 تدعو إلى عدم االستجابة التصاالت االحتاللفي غزة الداخلية  .7

داصليي المواطنين  ل  عدم التعاطي م  الرسا ت والمنشورات دعا اياد البزم الناطق باسم وزارة ال
يميلت للتوا ت وتقديم معلومات  واتت اتت التي يبثيا اتحتلت اإلسرا يلي وتحمت أرقاما وا 

 تستيداف المقاومي.
وقات البزم في ت ري  لال  ن هذه التحذيرات والتيديدات التي يطلقيا االعدو دليت عل  تصبطال وفشلال 

حب اطال من حالي اتحتضان الشعبي للمقاومي وهي جزء من الحر  النفسيي التي يحاوت اتحتلت وا 
بيا  ضعاف جبيتنا الداصليي، بعد الفشت اتستصبارف الذف مني بال في استيداف المقاومي مما 

 اضطره ترتكابال جرا م بشعي بحق المدنيين وق ف بيوت ا منين للتلطيي عل  فشلالا.
 9/7/4122ن، فلسطين أون الي

 



 
 
 

 

 
           24ص                                     3473 العدد:     9/7/4122األربعاء  التاريخ:

 

 تطالب بوقف فوري للعدوان اإلسرائيلي على غزة حكومة التوافق .8
بشدة الجرا م اإلسرا يليي المتوا لي بحق الشع   حكومي التوافق الفلسطينييرام هللات استنكرت 

الفلسطيني األعزت، وآصرها اللارات المتوا لي عل  قطاع غزة التي استيدفت  حداها منزت عا لي 
ن يونس، ما أد  تستشياد عدد منيم بينيم أطفات، مطالبي بالتدصت الفورف لوقف هذا كوارع في صا

 العدوان.
وحذر المتحدا باسم الحكومي، مدير المركز اإلعلمي الحكومي،  ييا  بسيسو من صطورة هذا 
الت عيد في العمليات العسكريي اإلسرا يليي، الذف سيؤدف  ل  مزيد من الدمار عل  الشع  

 يني، مطالبا المجتم  الدولي بالتدصت الفورف لوقف العدوان، وتوفير الحمايي للفلسطينيين.الفلسط
وأكد بسيسو أن من حق الفلسطينيين الدفاع عن أنفسيم بكافي الوسا ت المشروعي التي حددها القانون 

 ي.الدولي، بما في ذلك ما أكدتال القيادة، حوت التوجال  ل  المحاكم الدوليي لملحقي القتل
 9/7/4122األيام، رام هللا، 

 
 اإلسرائيليعلى العدوان  لردّ للجلسة طارئة  "البرلمان العربي"المجلس الوطني الفلسطيني يدعو  .9

دعا المجلس الوطني الفلسطيني ال  عقد جلسي طار ي للتحاد البرلماني العربي والبرلمان ت عمان
توا ت عل  الشع  الفلسطيني الذف اود  للن العربي لتدارس سبت الرد عل  العدوان اتسرا يلي الم

 شص ا وا ابي العشرات. 27بحياة 
عل  « الدستور»وطال  ر يس المجلس سليم الزعنون في ت ري   حافي الليلي الماضيي وح لت 

نسصي منال دوت العالم والمؤسسات الدوليي ال  التدصت الفورف والعاجت لوقف اتعتداءات اإلسرا يليي 
 لسطيني في قطاع غزة والضفي المحتلي.ضد الشع  الف

 9/7/4122الدستور، عمان، 
 

 سنوسع دائرة استهدافنا وسنواجهه بما ال يتوقعه القسام: إذا لم يوقف االحتالل قصف المدنيين .01
اشوووترطت كتا ووو  الشوووييد عوووز الووودين القسوووام لوقوووف عملياتيوووا وق وووفيا للملت وووبات ال وووييونيي ت غوووزة

ألحوورار الووذين قووام اتحووتلت بإعووادة اعتقوواليم، والتوقووف عوون تصريوو  اإلفووراع عوون أسوور   ووفقي وفوواء ا
الم ووالحي الوطنيووي الفلسووطينيي، ووقووف العوودوان علوو  الشووع  الفلسووطيني فووي الضووفي المحتلووي والقوودس 

 وغزة.
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(، 7-3وجدد النواطق باسوم كتا و  القسوام اأبوو عبيودةا فوي صطوا  عسوكرف بوا مسواء اليووم الثلثواء )
اسي ق ف بيوت الموواطنين المودنيين، معتبورا   ياهوا اصطوا  أحمورا، مضويفا  ا ذا لوم تحذيره للعدو من سي

 يتوقف سنوس  دا رة استيدافنا وسنواجيال بما ت يتوقعالا.
وأّكوود أبووو عبيوودة أن الميوودان سوويكون هووو النوواطق بلسووان كتا بووال وسووير  الكووت أفعووات مجاهديووال، متوعوودا  

 العدو ال ييوني بمزيد من المفاجآت.
لوت الكتا وو  قيوادة اتحووتلت نتوا ل هووذه الجورا م بحووق أبنواء شووعبنا الفلسوطيني وقرارهووا بشوّن عوودوان وحمّ 

 عل  قطاع غزة.
 1021وأضوواف أبووو عبيوودة القوود تنكوور العوودو لكووت التفاهمووات واتتفاقووات وصا ووي اتفوواق التيد ووي عووام 

نا ثووم  ووعد موون عدوانووال و ووفقي وفوواء األحوورار واعتوود  علوو  شووعبنا وأهلنووا ومقدسوواتنا وأجوورم بحووق أسوورا
 عل  كافي ال عد وفي كت ساحات الوطنا.

 9/7/4122، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 الحرب من صالح المقاومين.. فلمعركة كبيرة "إسرائيل"أستبعد ذهاب : أبو مرزوق .00

في أوت حوار  وحفي لوال منوذ عودتوال قات موس  أبو مرزوق عضو المكت  السياسي لحركي حماس، 
هنوواك حالووي شووديدة التوووتر، ت سوويما بعوود استشووياد تسووعي موون المقوواومين ا لوو  م وورت  موون قطوواع غووزة

سرا يت  اتسوتعدادت تتوقف عن التيديدات والكثير من اللارات، ومن جيتيوا المقاوموي فوي حالوي مون  وا 
والتأه  ألف عدوان. والناس روحيم المعنويي عاليي، وليس هناك ما نصسره في مت الح ار وا غلق 

ذاهبووون  لوو  -وشوودد علوو  وضووعيا بووين قوسووين -بر وقطوو  الرواتوو . وت اعتقوود أن )اإلسوورا يليين(المعووا
معركي حيا ت أهداف سياسيي ليم من الممكون تحقيقيوا، بوت  ن المنطوق ُيملو  أن الحور  مون  وال  

 .االمقاومين لتصل  ) سرا يت( عن التزاماتيا السابقي
أصذ التيديدات عل  محموت الجود، حتو  لوو كانوت تحلويلت عل  المقاومي أن ت ت أن أبو مزوق أكدت ا

الصبووراء والسياسوويين تبوودو مصالفووي، وصا ووي أن ) سوورا يت( تسووع   لوو  التيد ووي، وهووذا  ووحي ، وسياسووي 
ضود شوعبنا  اتنتياكواتالحركي الثابتي هوذه األيوام أننوا لون نوذه   لو  الت وعيد، لكننوا لون نسوكت علو  

 -بالق وووف، بوووت هوووم الوووذين بووودأوا وبعووود معووورفتيم بقتوووت الجنوووود فوووي الضوووفي والقطووواع، ونحووون لوووم نبووودأ
صفوا يم الصبور، للتمييود للعودوان الشوامت ضود  المستوطنون الثلثي فوي الصليوت منوذ اللحموات األولو ، وا 
شعبنا في الضفي والقطاع، فالجمي  يعرف بأن نتنياهو يعلوم بوأنيم ُقتلووا لحموي الصطوف ولكون العودوان 

 .الادرتالطب  عندهم ت يريدون م
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ت علوم لوي عون تودصت األطوراف العربيوي، أموا م ور، فونعم؛ وحوت موضوع التيد وي قوات أبوو مورزوقت ا
أبدت حر يا عل  م ال  الشع  الفلسطيني، واستنكارها للعقوا  الجمواعي للشوع  الفلسوطيني، أموا 

 للجمي ، فأقوت عدة جمتت أبللناهالتيد ي وموقف الحركي الذف 
 بدأت العدوان وعلييا أن توقفال.) سرا يت( هي التي  -
 المقاومي ردت عل  الق ف بمثلال وت يستطي  أحد لوميا. -
نحوون موو  عوودم الت ووعيد، ولكوون الجوورا م التووي يرتكبيووا العوودو ت يمكوون السووكوت علييووا، وت يمكوون أن  -

 تبق  الحركي مكتوفي األيدف.
ميوت  ويد بحورف والعوودة  2الوو سواحي م  للواءالتيد ي، وآصر صطوواتيم  انتيك)اإلسرا يليين( هم من  -

عليوال فوي القواهرة بعيود حور   اتتفواقميت بحرف في غوزة، وعلوييم أن يعوودوا  لو  موا توم  3 ل  مسافي 
 وُيللوا قراراتيم األصيرة. 1021

المفورع  اعتقواتتبادت األسور ، حيوا أعوادوا  اتفاقيي، مثت واتتفاقياتهناك تجاوزات لكت التفاهمات  -
 اإلدارف. اتعتقاتفي، فيم لم يحترموا تعيداتيم وجددوا عنيم في الض

 أصيرا ت حماس معنيي بالقيام بمس ولياتيا وكت واجباتيا لحمايي شعبنا وحمايي قرارنا الوطني المقاوم. -
تنازتت احماسا فيي ل ال  شعبيا، ومن وحوت اتفاق الم الحي بن حماس وفت  قات أبو مرزوقت ا

  األكبر والمتتب  لمسويرة الوحودة والم والحي سويجد أن احمواسا األكثور ليونوي يتنازت لشعبال هو الكاس
الرواتوو  فيووي مسووألي مووا كووان ليووا أن تثووار وت أحوود  أزموويومسوو وليي فووي التعامووت موو  هووذا الملووف. أمووا 

يسووتطي  أن يجووادت فووي أحقيووي هووؤتء العوواملين، وهووذه مسوو وليي حكومووي الوفوواق الوووطني، وسووبق لووي أن 
تي أن حكومووي التوافووقا تقتضووي العدالووي وعوودم التمييووز، وقلووت أن ) سوورا يت( حينمووا كتبووت علوو   ووفح

احتلووت الضووفي والقطوواع، وورثووت  دارتووين لووم ت وونف النوواس، كووذلك السوولطي حينمووا ورثووت ) سوورا يت( لووم 
ت نف الناس، ولكن السب  الحقيقي عند بعض المسؤولين. وأضيف ا ن كيف أساسا  ترع  حكومي 

الووووذرا   حتوووو  ت يقوموووووا  ألوووووانكووووت  اسووووتدعاءهووووي حكومووووي الجميوووو ، ولألسووووف تووووم ف ووووي دون أصوووور  و 
ُهووراء، ألن السوولطي  كبمسوو ولياتيم، موون البنوووك  لوو  الوودوت اللربيووي  لوو  ) سوورا يت(  لوو  أمريكووا، كووت ذلوو

هووؤتء المووومفين، فلموواذا تحووتل علوو  الثلثووي أربوواع الباقيووي، و)اإلسوورا يليين(  إلبعووادنفسوويا توودف  ا ن 
الصاص بكت فورد،  DNAيم كانوا يعطون لمومفي الضفي والقطاع  بان  دارتيم، دون البحا في أنفس

نووروا ومؤسسووات األمووم المتحوودة العاملووي فووي األراضووي الفلسووطينيي، والسوولطي نفسوويا ت و وهكووذا وكالووي األ
وموي ا ن. والسوؤات ا ن هوت وحودة الشوع  حك  لحتو -السوابقين-زالت تدف  لنوا  احماسا ووزراءها 

 ور اسي ومجلس تشريعي سيت  ل  هذه الدرجي التفريط فييا؟.
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نحوووون ت نوووور  نجوووواح حقيقووووي للم ووووالحي دون  نجوووواز هووووذه الملفووووات ال ووووعبي وأضوووواف أبووووو موووورزوقت ا
والميمووي، وأهووم الملفووات ملووف م.ت.ف وهووو الملووف الووذف ييووتم بووال كووت فلسووطيني فووي الووداصت والصووارع، 

، وكذلك الملف األمني المتعلوق بالوداصت الفلسوطيني، 1004 ونحن في تداف  سياسي إلنجازه منذ عام
 .اوحمايي الجبيي الداصليي بامتياز اتستقرارفاألمن ركيزة 

نحن سنبذت كت الوس  وكت الجيد وحوت صيارات حماس في حات فشت الم الحي قات أبو مرزوقت ا 
ن ك انووت كثيوورة، لكوون لوويس موون إلنجوواح حكومووي التوافووق الوووطني، ولوون نووتكلم عوون صيووارات مسووتقبليي، وا 

فووي هووذا اإلطووار صرجووت دعوووات عوون  دارة مشووتركي فووي القطوواع  بينيووا عووودة احموواسا لحكووم القطوواع.
 .اتتشكت من من كبار مس ولي الوزارات والقضاء ومشاركي الف ا ت ومنممات المجتم  المدني

أيودت  التويوت م ور كانوت أوت الودوعن موقف م ر من توقي  اتفاق الم الحي، قات أبو مرزوقت ا
وباركتال، وعلقتنا م  م ر موجودة، لكنيا ليست كما يج ، وهي  ل  القط  أقر  منيا  ل   اتتفاق
 .االتوا ت

 1/7/4122، القدس، القدس
 
 كم عن غزة  71يبعد الذي  كتائب القسام تقصف مطار "نيتافيم" العسكري .02

موووورةا مطووووار انيفوووواتيما العسووووكرف أعنووووت كتا وووو  القسووووام،  ووووباح اليوووووم األربعوووواء، عوووون ق ووووفيا األوت 
وقالوووت الكتا ووو  فوووي بيوووان  وووحفي مقتضووو  نشووور علووو  موقعيوووا اإللكترونوووي  اإلسووورا يلي ب ووواروصين.

والووذف يق وف ألوت موورة ويبعود عوون  M75اكتا و  القسووام تق وف مطووار نيفواتيم العسووكرف ب واروصي 
 كما.70غزة أكثر من 

 9/7/4122، فلسطين أون الين
 
 ل موقع كرم أبو سالمأسف نفقاً القسام يفجر  .03

أعلنت كتا   الشييد عز الودين الجنواح العسوكرف لحركوي حمواس مسواء الثلثواء عون تفجيور نفوق ت غزة
 أسفت موق  كرم أبو سالم العسكرف شرق مديني رف  جنو  قطاع غزة.

وأوضحت الكتا   فوي بيوان ليوا أنيوا ستنشور تفا ويت هوذه العمليوي التوي تعود األولو  مون نوعيوا والتوي 
 تيدف موقعا عسكريا  ييونيا داصت األراضي الفلسطينيي في وقت تحق.تس

 1/7/4122، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 بالجهاد وخمسة آخرين في ضربة جوية تغتال قيادياً  "إسرائيل"مسؤولون في غزة:  .04
لمي ناشوطا قياديوا بحركوي الجيواد اإلسوو اغتالوتقوات مسوؤولون فلسوطينيون  ن  سوورا يت  تغوزة )رويتورز(

وقالووت  وصمسووي موون أفووراد عا لتووال فووي ضووربي جويووي بشوومات قطوواع غووزة فووي وقووت متووأصر ليووت الثلثوواء.
 متحدثي عسكريي  سرا يليي  نيا ليس لدييا تفا يت عن اليجوم.

وقالت وسا ت  علم تابعي لحركي حماس ووزارة الداصليي في غوزة  ن حوافم حمود وشوقيقيال ووالديوال قتلووا 
ضووربي جويووي فووي بلوودة بيووت حووانون بشوومات القطوواع. وقتلووت أيضووا اموورأة لووم  عنوودما ق ووف منووزليم فووي
 تعرف هويتيا في المنزت.

عل  األقت في قطاع غزة منذ أن أطلقوت  سورا يت عمليوي عسوكريي  11  ل وبمقتليم يرتف  عدد القتل  
مودنيا  27ويوم الثلثاء. ومن بين القتلو  أربعوي مسولحين مون حمواس وقياديوا بوارزا بالجيواد اإلسولمي 

 من بينيم سبعي أطفات.
 1/7/4122وكالة رويترز، 

 
 من قيادات حماس بالضفة عدداً  الجيش اإلسرائيلي يعتقل .05

شوون جوويش اتحووتلت اإلسوورا يلي الليلووي الماضوويي حملووي اعتقوواتت بحووق قيووادات وكوووادر حركووي ت جنووين
 قطاع غزة. حماس في الضفي اللربيي المحتلي تزامن ا م  اليوم الثالا للعدوان عل 

وأوض  مدير مركز أحرار لحقوق اإلنسان فؤاد الصفش أن اتحوتلت اعتقوت مون مدينوي نوابلس الودكتور 
غسان ذوقان وهو محاضر في كليي التربيي بجامعي النجاح وأسير محرر أمض  سنوات في اتعتقات 

جون اتحتلت من عام ا في س22اإلدارف باإلضافي للقيادف نزيال أبو عون والذف أمض  ما يزيد عن 
بلدة جب  قضاء جنين، ووا ت حشاش وهو أيضوا شص ويي وطنيوي وازنوي وأسوير محورر أمضو  سونوات 

 في سجون اتحتلت.
وتوق  الصفش شن قوات اتحتلت حملي اعتقاتت واسعي بالضفي تزامن ا م  العودوان علو  القطواع كموا 

 وز وقيادات الشع  الفلسطيني.والتي اعتقت عدد من رم 1021حدا في حر  احجارة السجيتا 
 9/7/4122، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 المقاومة لن تعطي تهدئة ولن تتوقف حتى يخضع االحتالل لشروطها بوقف عدوانهاألشقر:  .06

 سوماعيت األشوقر  ن االمقاوموي لون تعطوي تيد وي،  حركي حماسقات القيادف في ت فتحي  ّباح -غزة 
طولق سوراح ولن تتوقف حت  يصض  ات حوتلت لشوروطيا بوقوف عدوانوال، ورفو  الح وار عون غوزة، وا 
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ت فالمقاوموي تسوتطي  أن ت ومد شويورا ، بوت سونواتا.  من اعتقليم من محررف  فقي وفواء األحورار، وا 
وأضاف في ت ري  للمكت  اإلعلمي في المجلس التشريعي أن االمقاومي قادرة علو  ق وف موا بعود 

يي البيضاء، ولن تض  السلح حت  يرف  اتحوتلت الرايوي البيضواء ويصضو  تت أبي ا، والن ترف  الرا
 لشروط المقاوميا.

واعتبوور أن االمعادلووي موو  اتحووتلت تليوورت، والمقاومووي تسووتطي   يوولم العوودو، وتجعلووال تحووت صووط النووار 
 وفي الملج ، وهي تراهن عل  النفس الطويت في  راعيا م  اتحتلتا.

يداف األطفووات والنسوواء، مشووددا  علوو  أن اهووذه اتنتفاضووي الثالثووي المباركووي، ودان ق ووف البيوووت واسووت
انتفاضي القدس، توحد الشع  الفلسطيني في جمي  أماكن وجوده صلف المقاومي وشعبنا ثا ر في غزة 

 ا.43والضفي والقدس و)مناطق( الو 
 1/7/4122، الحياة، لندن

 
 صاروخًا على االحتالل 61رصوص" بقصف " تعلن إطالق عملية "البنيان المسرايا القدس" .07

 واروصا   20أعلنت اسرايا القدسا  طلق عمليي االبنيان المر ووصا بوإطلق ت فتحي  ّباح -غزة 
علو  بلوودات  سوورا يليي. وقالوت  ن العمليووي اجوواءت ردا  علو  العوودوان المووالم فوي حووق شووعبنا الفلسووطيني 

الق وف اليمجيوي ضود بيووت ا منوين مون أبنواء  المجاهد في القدس والضفي وقطاع غزة ... وعمليوات
 شعبناا.

موون جانبووال، قووات النوواطق باسووم اسوورايا القوودسا الملقوو  اأبووو أحموودا  ن ارد السوورايا سيت وواعد بت وواعد 
العوودوان ال ووييوني، وسوويكون موجعووا ا. وأضوواف أن اأمووام العوودو صيووارين،  مووا أن يوقووف عدوانووال، أو 

نوعيي ال واري ا. وشدد عل  أن االمقاوموي الفلسوطينيي بصيور يواجال ردا  سيكون عل  مستو  الحدا و 
عل  رغم أن المعركي  وعبي، وسوتداف  بكوت قووة وسيسولم العودو ويتراجو ، أموا شوعبنا فسويصرع منت ورا  

 بمقاتليال ورجالال ونسا الا.
 1/7/4122، الحياة، لندن

 
 سجون السلطةاالحتالل يعتقل نزيه أبو عون في جنين بعد يومين من اإلفراج عنه من  .08

(، القيوادف فوي حمواس نزيوال سوعيد أبوو عوون 7-9اعتقلت قوات اتحتلت فجور اليووم األربعواء )ت جنين
عنوال مون  اإلفوراععاما ( في مديني جنين جنو  الضفي اللربيي المحتلي، بعد أقت من يومين عل   43)

 سجون السلطي.
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ز الفلسووطيني لالعوولما ت ا أن قوووات وقالووت عا لووي القيووادف فووي حموواس نزيووال أبووو عووون لمراسووت ا المركوو
اتحوووتلت داهموووت المنوووزت فيموووا يقوووار  السووواعي الثانيوووي فجووورا ، بعووود أن فجووورت بوابتوووال الر يسووويي، وقاموووت 
بتجميوو  جميوو  أفووراد األسوورة فووي الحمووام، وأصضووعت جميوو  مرافووق المنووزت لعمليووي تفتوويش دقيقووي، قلبووت 

 ي  الملبس عل  األرضا.صلليا األثاا رأسا  عل  عق ، ونثرت محتويات دوال
عاما ( النجت البكر للشي  نزيوال،  17وقالت العا ليت ا أن قوات اتحتلت أعتدت بالضر  عل  أيسر )

والووتلفم بحقووال بألفووام بذي ووي، وقامووت بعوودها بم ووادرة جيوواز الحاسووو  الصوواص بووالمنزت، قبووت أن تقيوود 
 جيي غير معلوميا.  ل الشي  نزيال وتقتاده 

عنووال موون سووجون  اإلفووراعسوواعي علوو   43قيووادف الشووي  نزيووال أبووو عووون، بعوود أقووت موون ويووأتي اعتقووات ال
 يوما . 13مصابرات السلطي في نابلس، بعد اعتقات دام 

 9/7/4122، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 القسام تهدي عملياتها إلى أرواح شهداء الجيش المصري بمناسبة العاشر من رمضان .09

العاشوور موون رمضووان علوو  عملياتيووا فووي ق ووف حيفووا والقوودس واتووت  أطلقووت كتا وو  القسووام اسوومت غووزة
 أبي ا، وأهدتيا  ل  أرواح شيداء الجيش الم رف.

وقالت الكتا   في بيان عسكرف ليا؛  نيوا تطلوق علو  عمليوات الق وف التوي اسوتيدفت حيفوا والقودس 
 واتت أبي ا اسم االعاشر من رمضانا.

ح شويداء الجويش الم ورف الوذين قضووا فوي حور  أكتووبر وأضافت  نيا تيدف هوذه العمليوات  لو  أروا
 م.2973من عام 

اسووم انت ووارات  2973ويشووار  لوو  أن الجوويش الم وورف يطلووق علوو  انت وواراتال علوو  اتحووتلت عووام 
 عاما. 42االعاشر من رمضانا حيا بدأت الحر  بيذا اليوم تحديدا قبت 

 9/7/4122، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 للمقاومة بعد مجزرة خانيونس أهدافاً هاينة أصبحوا أبو زهري: كل الص .21

استنكرالدكتور سامي أبو زهرف، النواطق باسوم حركوي حمواس؛ بشودة المجوزرة التوي ارتكبتيوا قووات ت غزة
 اتحتلت في صانيونس ضد النساء واألطفات.

وقووووات أبووووو زهوووورف، فووووي ت ووووري  مقتضوووو  تلقوووو  االمركووووز الفلسووووطيني لالعوووولما نسووووصي عنووووالت امجووووزرة 
صانيونس ضد النسواء واألطفوات هوي جريموي حور  بشوعي وكوت اإلسورا يليين أ وبحوا بعود هوذه الجريموي 
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وأكود أبووو زهورف أن هنوواك توافق وا كوامل وتنسوويق ا غيور مسووبوق بوين الف ووا ت  أهودافا  مشوروعي للمقاوموويا.
 في مواجيي العدوان ال ييوني.

( أن سيشويد عقود 7-3ر اليووم الثلثواء )وقات في ت وريٍ  صواص لوواالمركز الفلسوطيني لالعولما ع و
 اجتماع للف ا ت الفلسطينيي لبحا تطورات العدوان وآليي الرد.

وأشووار  لوو  أن المقاومووي جوواهزة للووورد علوو  العوودوان، تفتووا   لوو  أنيوووا لووم تسووتنفد  ت الشوويء القليووت مووون 
  مكانياتيا.

ت ال ييوني للبيوت ا مني وق ف وشّدد المتحدا باسم حماس قا ل ت  ن ااستمرار استيداف اتحتل
 السيارات وسقوط الشيداء هو لع  بالنار، واتحتلت سيدف  الثمنا.

 1/7/4122، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ياإلسرائيل حماس: القادم أعظم إذا استمر العدوان .20

يي علوو  أكوودت حركووي حموواس مسوواء الثلثوواء أن ردود المقاومووي الفلسووطينيي علوو  العمليووي العسووكر ت غووزة
 قطاع غزة ت تزات حت  اللحمي محدود وهي مجرد قر ي أذنا.

وقووات النوواطق باسووم حموواس سووامي أبووو زهوورف فووي ت ووري  متلفووز  ن اهووذه المعركووي ليسووت كسووابقاتيا، 
 وعل  اتحتلت ال ييوني أن يعرف أن المقاومي لم تستصدم كت  مكاناتيا بعدا.

ون أعمووم؛ فالمقاومووي جوواهزة للمواجيووي ولوون تقّ وور فووي وأضووافت ا ذا اسووتمر العوودوان فووإن القووادم سوويك
 حمايي الشع  الفلسطيني ميما بلغ الصذتن اإلقليمي والعربيا.

وشوودد علوو  أن حركتووال ت تريوود المواجيووي بووت جوورا م اتحووتلت فرضووتيا علييووا وهووي موون تقووف وراء هووذه 
 حالي دفاع عن النفسا. المواجيي، مؤكد ا أن االمقاومي توس  دا رة رّدها في مواجيتال، وهي في

وحوت  مكانيي تنفيذ ا سرا يتا حربا بريي عل  غزة؛ قات أبو زهرفت انأمت أن يقودم اتحوتلت علو  شوّن 
حملووي بريووي علوو  غووزة، ألنيووا سووتكون فر ووي لصطووف الجنووود لنحوورر أسوورانا.. ونؤكوود أننووا سوونلجأ لكووت 

 الوسا ت في الت دف لالا.
مسبوق بين الف ا ت في مواجيي العدوانا، رغم أن االموقف وأوض  اهناك توافق كامت وتنسيق غير 

الفلسووطيني الرسوومي هووّش حيووات مووا يجوورف فووي غووزة واألراضووي المحتلوويا، معتبوورا  أن ااألهووم حاليووا  هووو 
 الوحدة الوطنيي في مواجيي العدوانا.

تبور ا أن ودعا أبو زهرف االمجتمو  العربوي  لو  التحوّرك لممارسوي الضولوط مون أجوت وقوف العودوانا، مع
 ااستمرار ال مت العربي غير مبررا.
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كمووا كتوو  النوواطق باسووم حموواس فوووزف برهوووم علوو   ووفحتال فووي افوويس بوووكا أن ااتحووتلت ال ووييوني 
 أشعت فتيت المعركي بعدوانال عل  غزة وها هو ا ن يحترق بالنار التي أشعلياا.

وعدت فعلت والن ر حليفنا بإذن وأضافت ااتحتلت مرتبك والمقاومي تسدد ضرباتيا وبكت قوة وكما 
 هللاا.

 9/7/4122، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مستمرون في خوض المعركة دفاعا عن شعبنا فوزي برهوم: .22

وا عون الشوع   أكدت حركي حماست  نيوا مسوتمرة والمقاوموي الفلسوطينيي فوي صووض هوذه المعركوي، دفاع 
 الفلسطيني وكرامتال.

برهومت افي مت توا ت العدوان اإلسرا يلي بكافي أشكالال عل  غزة وقات الناطق باسم احماسا، فوزف 
معانوال فوي جرا موال وانتياكاتوال، فوإن حركوي حمواس  وعل  شعبنا الفلسطيني وفي مت تموادف اتحوتلت وا 

 والمقاومي الفلسطينيي مستمرة في صوض هذه المعركي وبكت قوة دفاعا  عن شعبنا وكرامتناا.
ا ننوا قوادرون وم وممون علو   ود ومواجيوي هوذا العودوان ميموا  وأضاف برهوم في ت وري   وحفيت

 بللت التضحياتا.
وشوووددت علووو  ضووورورة انصوووراط الكوووت الفلسوووطيني فوووي كوووت مكوووان باألراضوووي الفلسوووطينيي فوووي  وووفوف 
المقاومووي واتشووتباك موو  جوويش اتحووتلت، مطالب ووا كووت الشووعو  العربيووي واإلسوولميي ومحا وورة سووفارات 

 وطرد سفراءها من بلدهم.) سرا يت( حيثما كانت 
 9/7/4122، فلسطين أون الين

 
 عن طريق البحر هالفلسطينيون قد تمكنوا من تهريب: الخضيرةبكد سقوط صارو  ؤ تهآرتس  .23

أكوود النوواطق العسووكرف بلسووان جوويش اتحووتلت اإلسوورا يلي، مسوواء الثلثوواء، حقيقووي سووقوط  ووارو  فووي 
ي علوو  فحوص مووا تبووين أنوال  ووارو  أطلوق موون قطوواع وتعموت قوووات األموون اإلسورا يلي منطقوي الصضوويرة.

 غزة، باتجاه حيفا، ولكنال سقط في الصضيرة.
وبحسوو  القنوواة التلفزيونيووي اإلسوورا يليي العاشوورة فووإن مسووألي وجووود مثووت هووذه ال ووواري  فووي قطوواع غووزة 

ت ووني  وقالووت تحقووا  نووال علوو  مووا يبوودو فقوود تووم  تعتبوور مفاج ووي لتقووديرات األجيووزة األمنيووي اإلسوورا يليي.
 ال ارو  في قطاع غزة، واعتبرت ذلك بمثابي  نجاز لحركي حماس.
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وكانت قد أشارت تقارير سابقي، بعود السواعي التاسوعي مون مسواء اليووم الثلثواء،  لو  انطولق  وافرات 
اإلنذار في الصضيرة وقيساريي وابنياميناا وازصرون يعكوفا. وأعلن تحقا أن ال وافرات انطلقوت عون 

 طريق الصطأ.
وجاء في نبأ تحق أن أجيزة األمن اإلسرا يليي، وفي أعقا  تقارير تحدثت عون سوماع دوف انفجوارات 
في المنطقي المشار  لييا، قرت فحص حقيقي ما ح ت، وعثر صولت عمليوات التمشويط بقايوا  وارو  

 ضصم.
ضوورار. وقالووت اهووآرتسا فووي موقعيووا  ن ال ووارو  سووقط فووي منطقووي سووكنيي، ولووم توورد أنبوواء عوون وقوووع أ

كيلومترات من قطاع غزة، مشيرة  لو  أنوال  204وأشارت  ل  أن الحديا عن  ارو  و ت مداه  ل  
من المحتمت أن يكون الفلسطينيون قد تمكنوا من تيري  مثت هذه ال واري  عن طريق البحر، بشكت 

 مماثت لل واري  التي جرت محاولي لنقليا  ل  قطاع غزة بواسطي سفيني اكلوز سيا.
 230ميللمتور، وأن ي وت  لو  مود  أق واه  301ن في نبأ تحق أن الحديا عن  ارو  بقطر وتبي

 كيلومترا، وأن الجيش اإلسرا يلي لم يعرف بوجود مثت هذه ال واري  في قطاع غزة.
ا، وأنال أطلوق باتجواه 220وقالت كتا   القسام في بيان تحق  ن الحديا عن  ارو  من طراز اآر 

 مديني حيفا.

 9/7/4122، 21عرب 

 
 .. والسلطة معزولة عن الشعب: وقف الصواريخ حلم صهيوني لن يتحققحسام بدران .24

قالوووت حركوووي حمووواس،  ن اتحوووتلت ال وووييوني ات يملوووك أف وسووويلي لوقوووف  وووواري  المقاوموووي ت غوووزة
 الفلسطينيي أو است  اليا، فيذا حلم  ييوني لن يتحققا.

ت وري  عبور  وفحتال علو  افيسوبوكات ااتحوتلت  وأضاف القيادف في حركي حماس حسوام بودران فوي
 بدأ العدوان، ومن حقنا كشع  أن نداف  عن أنفسنا، فيذه حر  عل  الشع  الفلسطيني بأكملالا.

ودعا قيادة حركي فت   ل  النأف بنفسيا عن المنيل السياسي واألمنوي الوذف تتبنواه السولطي الفلسوطينيي 
 ة امعزولي تماما  عن شعبياا، وفق تقديره.بالضفي اللربيي المحتلي، ذلك أن األصير 

وقوووات بووودرانت االقيوووادة السياسووويي واألمنيوووي للسووولطي معزولوووي عووون الشوووع  الفلسوووطيني، وقووود تكوووون هوووذه 
 فر تيا األصيرة إل لح موقفيا باتلتحاق بصيار شعبنا القا م عل  مشروع المقاوميا.
 1/7/4122، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 خضر عدنان قرب جنين القيادي في "الجهاد" تعتقل "إسرائيل" .25
اعتقلوووت قووووة مووون جووويش اتحوووتلت اإلسووورا يلي القيوووادف فوووي حركوووي الجيووواد ت ميرفوووت  وووادق - رام هللا

 اإلسلمي بوالضفي اللربيي صضر عدنان في كمين عند حاجز جنو  مديني جنين.
لس  لو  بلدتوال عرابوي بمحافموي وقالت عا لي عدنان  نال كان في طريق العودة م  شقيقتال من مديني نواب

جنوووين، واسوووتطاع تجووواوز العديووود مووون الحوووواجز العسوووكريي المن ووووبي علووو  طووووت الطريوووق،  ت أن قووووة 
  سرا يليي باغتتال في حاجز مفاج  بمنطقي وادف الدعوك القري  من بلدتال.

لووال وأصووذوا نووت أن جنووود اتحووتلت كبلوووه وغطوووا عينيووال فووور اعتقا. وذكوورت زوجتووال رنوودة عوودنان للجزيوورة
 بال ياح بفرحي لد  تأكدهم من هويتال.

ويعوورف صضوور عوودنان بمفجوور ثووورة اإلضوورا  عوون الطعووام فووي سووجون اتحووتلت بعوود تجربووي  ضوورابال 
يوموووا متوا ووولي رفضوووا للعتقوووات اإلدارف )بووودون ت حوووي اتيوووام(، وأفضووو   ضووورابال  لووو   24ألكثووور مووون 

 .1021أبريت/نيسان  27اإلفراع عنال يوم 
عامووا( هووو العاشوور فووي سلسوولي اعتقاتتووال السووابقي، حيووا قضوو   34 ن اعتقووات عوودنان ) وقالووت زوجتووال

 أكثر من صمس سنوات في السجون اإلسرا يليي غالبيتيا تحت اتعتقات اإلدارف.
 1/7/4122، ، الدوحةتالجزيرة. ن

 
 عين الحلوة مخيم مشتركة تنتشر فيالقوة األمنية الفلسطينية ال لبنان: .26

فوي مصويم  واإلسولمييالقوو  الفلسوطينيي الوطنيوي  ، أنبيوروت، مون 9/7/4122دن، الحياة، لنذكرت 
عن ورا  بقيوادة اللووواء  240المشوتركي والمكونوي مون  األمنيوي، القوووة أموسعوين الحلووة أطلقوت بعود ميور 

، بوواألمنصالوود الشوواي  لتنفووذ ميمووي حمايووي أموون المصوويم واسووتقراره ووقووف اتغتيوواتت وملحقووي المصلووين 
مووون مصتلوووف القوووو  الفلسوووطينيي وموووؤازرة السووولطات اللبنانيوووي  واألمنووويدة مووون اللطووواء السياسوووي مسوووتفي

 للصطوة.
 األمنيويالقوو    لو  بواألمنالذف بودأ سوريانال مو  انتشوار القووة يقضوي بتسوليم أف مصوت  األمنيواتتفاق 

 األمنووياجز اللبنانيووي. وشوومت اتنتشووار معمووم أحيوواء المصوويم ومحوويط حووي الطوووار ، وجوور  تعزيووز الحوو
ا واجنوود الشوواما، كمووا لووم يشوومت اإلسوولمالحووي بسووب  تواجوود تنميمووي افووت    لوو لكوون موون دون الوودصوت 
 اتنتشار محلي التعمير.

وسبق اتنطلق احتفات في المصيم حضورتال القوو  والعنا ور المشواركي فوي القووة. ودعوا الشوي  جموات 
 لتفاف حوت الصطي وتنفيذها بنجاحا.المجاهدة( الجمي  ال  اات اإلسلمييالصطا  )الحركي 



 
 
 

 

 
           43ص                                     3473 العدد:     9/7/4122األربعاء  التاريخ:

 

 أنوقووات أمووين سوور منممووي التحريوور الفلسووطينيي والف ووا ت الفلسووطينيي فووي لبنووان فتحووي أبووو العووردات 
فووي المصوويم موحوودون موون اجووت حمايووي الصطووي التووي  واإلسوولميياجميوو  الفلسووطينيين بف ووا ليم الوطنيووي 

 -وتعزيوز العلقوات اللبنانيوي  األهلويار والسولم واتسوتقر  األمنلحمايي الوجود الفلسطيني ودعم  أطلقت
الفلسوطينييا. وشودد علو  أن االمصيموات لون تكوون  ووناديق ترسوت مون صلليوا رسوا ت ليوذا الطوورف أو 

 ، والبندقيي الفلسطينيي عنوانيا وبو لتيا فلسطينا.ذاك
دم فووي معووارك لسوونا نسووتص أنالعليووات ات نريوود  األمنيوويباسووم اللجنووي  فعبوود اليووادوقووات أبووو ياسوور أحموود 
االقوووة  أناللبنووانيا، مشووددا  علوو   بوواألمن  صوولتزواريوو ، ولوون نكووون عامووت   لوو فييووا، وت أن نتوجووال 

اتمنيوووي لووون تكوووون أداة قمووو  ألحووود،  نموووا سوووتكون حازموووي فوووي وجوووال مووون يريووود أن يعبوووا بوووأمن المصووويم 
 نا.واستقراره، وذلك بلطاء سياسي وأمنوووي من القيادة الفلسطينيي في لبنا

وقيوادة الجوويش والمصووابرات الوذين قوودموا المسوواندة   بووراهيموحيوا االموودير العوام لألموون العووام اللوواء عبوواس 
 لحفم أمن المصيم والجوارا.

العليا في لبنان  بحي أبوو عور ،  ن  األمنييوقات قا د قوات اتمن الوطني الفلسطيني ر يس اللجني 
اصدموي الشوع  الفلسوطيني  األمنييرا  ال  أن ميمي القوة اتمن في مصيم عين الحلوة اصط أحمرا، مشي

 اإلساءةوليست ليا أف أجندات صارجيي وت داصليي، وستكون القوة الضاربي ألف  نسان تسوت لال نفسال 
 ا.باألمن أو اإلصلت
مسؤوت حركي حماس في لبنان علي  ، من بيروت، أن9/7/4122الشرق األوسط، لندن، وأضافت 

ر القوووة األمنيووي فووي اعووين الحلوووةا بوووااإلنجاز الفلسووطيني فووي سووياق المحافمووي علوو  و ووف انتشووا بركووي
المصيمات والسلم األهلي في لبنانا، موضحا أنيا اصطوة أول  عل  طريق  مساك أمن كت المصيمات 
فووي لبنووانا. وقووات بركووي لووواالشرق األوسووطا  نووال سوويجرف اتقيوويم الصطووي بعوود ثلثووي أشووير علوو  أن تنتشوور 

قوة أصر  في مصيم آصر، رج  أن يكون مصيم البداوف الواق  شومات الوبلد علو  أن توجود القووة بعدها 
فوووي كوووت المصيموووات دون اسوووتثناء بإشوووراف اللجنوووي األمنيوووي العليوووا والتنسووويق التوووام مووو  األجيوووزة األمنيوووي 

 اللبنانييا.
تحقيوق تكاموت مو  وشدد بركوي علو  أن القووة األمنيوي اليسوت بسوياق سوعي ألمون فوردف فلسوطيني، بوت ل

األجيزة اللبنانيي، فل تكون المصيمات عب ا عل  لبنانا، وقاتت امشروعنا العودة  ل  أرضنا وت نسع  
 ألن نكون مرتزقي عند أف طرف أو تكون مصيماتنا  ندوق بريدا.

بدورها، كشفت م ادر حركي فت  فوي اعوين الحلووةا لوواالشرق األوسوطا أن الور يس الفلسوطيني محموود 
اس ومدير عام األمن العام اللبناني اللواء عباس  بوراهيم لعبوا دورا أساسويا فوي نجواح الصطوي، تفتوي عب
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ألووف دوتر أميركووي إلطوولق القوووة المشووتركي، كمووا جوور   74 لوو  أن عبوواس )أبووو مووازن( ر وود مبلووغ 
 ألف دوتر م اريف شيريي. 34تص يص مبلغ 

ء اعوين الحلووةا الوذف ت تتصطو  مسواحتال الكيلوومتر وبدأ عشرات المسلحين الفلسطينيين يجوبون أرجوا
المرب  الواحد، بعد احتفات نممتال الف ا ت إلطلق عمت القوة المشوتركي يووم أموس. وارتود  العنا ور 

 زيا موحدا عسكريا، وحملوا أسلحي أّمنتيا ليم الف ا ت التي فرزتيم. 240الو 
ريي للعنا ر الذين سيكون ليم أربعي مقرات وجر  تص يص سيارتين رباعيتي الدف  وأرب  دراجات نا

داصت المصيم؛ األوت في سوق الصضوراوات، والثواني قور  جوام  ال ف واف، فيموا الثالوا عنود مودصت 
 المصيم الشمالي لجيي حي الطوار ، والراب  في بستان القدس حيا المركز الر يس للقوة.

 
 رفحقصفنا تل أبيب وهي ليست أغلى من غّزة أو : خالد البطش .27

فوي حووار مو  ااألصبوارا، مسؤوت العلقات الصارجيوي فوي حركوي االجيواد اإلسولميا، قات صالد البطش 
قبوت كوت شويء حقنوا مشوروع فوي في حديثال عن ق ف تت أبي  صلت العدوان اإلسرا يلي عل  غوزةت ا

ار الثقيت، المقاومي في أف من مدن فلسطين المحتلي. قرارنا جاء بعدما نفذ اتحتلت هجمات من العي
فعندما يستيدف بيوت المدنيين ويرتك  المجازر عل  مرأ  عين ويق ف دور العبادة والمساجد مون 

 .االواج  أن نرد بقوة. نعم، ق فنا تت أبي ، وهي ليست أغل  من غزة أو رف  أو من بيت تهيا
يكووون هنوواك رد مووا دام العوودوان مسووتمرا، فيووذا يسووتدعي أن وحوووت الحووديا عوون التيد ووي قووات الووبطشت ا

ومجابيي. نحن قبت ذلك وصللال، ت نزات شعبا تحت اتحتلت ويعاني ح وارا فوي غوزة وفقودانا للحيواة 
الكريمي في الضفي والقدس، بسب  هجمات المستوطنين، وقيود  سرا يت. الموقوف هوو موقوف مقاوموي، 

لحديا عن تيد وي، ولويس لكن  ذا أوقف العدو جرا مال في كت األماكن بالتوازف ورف  الح ار يمكن ا
 .ا1021بأقت من شروط 

هنوواك فوورق بووين أن تطلووق وأن تعلوون، سووورايا وحووو تووأصر  عوولن الجيوواد عوون  طوولق  وووواري ، قوواتت ا
القوودس الجنوواح العسووكرف للجيوواد اإلسوولمي لووم تعلوون حتوو  ليلووي أوت موون أمووس، وكووذلك كتا وو  القسووام، 

موووو  ملحموووي اصتيووووار التوقيوووت المناسوووو   هنووواك فووورق بووووين اإلعووولن عوووون العموووت وتنفيووووذ هوووذا العموووت،
 .الالعلن، يج  أن نكون واضحين ودقيقين

هووت  ووحي  أن قوورار االجيوواد اإلسوولميا فووي الوورد علوو  أف ت ووعيد  سوورا يلي وفووي جوابووال عوون سووؤاتت 
 مرهون بواحماسا؟
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ء هذا غير  وحي ، ومون غيور المنطقوي الحوديا بيوذه الطريقوي. رد االجيوادا مورتبط ببقواقات البطشت ا
اتحووتلت وعدوانووال ت بقوورار موون احموواسا، فوواألصيرة حركووي مقاومووي وعلييووا مووا علوو  الف ووا ت األصوور . 
نعمت جميعا في دا رة الردود المشروعي، واالجياد اإلسلميا مرتبط بقناعاتال وتقوديره للموقوف انطلقوا 

 .امن م لحي الشع  الفلسطيني. تقدير الموقف هو سيد القرار
السوولطي غا وو  حاضوور، وهووي السوولطي الفلسووطينيي اتجوواه مووا يجوورفت قووات الووبطشت اوحوووت تقييمووال لوودور 

ملمووت شووعبيا، ووضووعت نفسوويا فووي موضوو  ت ينبلووي ألحوود أن يضوو  نفسووال فيووال، هووم أشووقاؤنا لكوونيم 
وضووعوا أنفسوويم فووي  ووندوق. ت هووم موو  المقاومووي والشووع ، وت هووم موو  اتحووتلت أيضووا... كأنووال ت 

السوولطي أن تتصووذ قوورارا بمنوو  التنسوويق األمنووي، كمووا علييووا التوجووال  لوو  علقووي ليووم بأحوود ، يجوو  علوو  
سوورا يت علو  حسووا  شووعبنا،  األموم المتحوودة والمنممووات الدوليوي. رام هللا حتوو  اللحمووي تجاموت أميركووا وا 

ذا استمرت في هذه الطريقي، فستندثر في الضفي ألنيا في حالي تحلت تلقا ي  .اوهو أمر مستلر ، وا 
 9/7/4122ت، األخبار، بيرو 

 
 المشهراوي مستعد لدخول غزة فورا "للقتال" ويطالب بمصالحة "بنادق"  .28

الفوورف  اسوتعدادهأعلن ركون بوارز فوي تيوار فتحواوف يودعم  القيوادف محمود دحولن ت رام أهلل -رأف اليوم
 لووو   وووفوف المقاوموووي فووي قطووواع غوووزة بمشووواركي حركووي حمووواس وف وووا ت المقاوموووي مقترحوووا   للنضوومام
م وووووالحي ميدانيوووووي سوووووريعي  لحمايوووووي الشوووووع  الفلسوووووطيني  بعيووووودا عووووون الم وووووالحي السياسووووويي برنوووووامل 

 .واتنتيازيي
التوي قوات بأنيووا ينبلوي أن تتوحود فوي مواجيووي  بوين االبنوادقا مشويراوف بم ووالحيوتعيود العميود سومير  

 فقط.العدوان اإلسرا يلي 
 للنضومام شص ويانوال مسوتعد وفوورا علو  أ بواهللوأقسم مشيراوف في رسالي وجييا للشوع  الفلسوطيني  

 ل   فوف القتات في قطاع غزة وسط المصل ين وبعيدا عن الحسابات الف ا ليي عل  أن يت وح  
ل   اتجاه  األبد.البندقيي الفلسطينيي لمرة واحدة وا 
مشوويراوف بقسوووة موقووف الوور يس محمووود عبوواس ومؤسسووات السوولطي موون العوودوان الحووالي علوو   وانتقوود

وشووودد علووو  أنوووال أثقلوووت بعوووض البنوووادق بيمووووم وأطمووواع  للرتيوووا   نوووال يووودعوني وقوووات الشووع  الفلسوووطي
السووولطي والنفووووذ، بوووت وتلطصوووت بعضووويا بالووودماء الفلسوووطينيي الزكيوووي، لكووون هوووذا لووويس وقوووت حسوووا  أو 

ميدانا  ومسرحا  لم الحي وطنيي حقيقي  اتحتلتعتا ، بت دعوة  ادقي ألن نجعت من مواجيتنا م  
 عن الم ال  وتوزي  األدوار والوما ف. وعميقي، بعيدا  
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وود فووي هووذه األثنوواء كووت  ودعووا مشوويراوف حموواس أت تعيووق الفتحوواويين عوون أداء واجبوواتيم، وقوواتت لنجمّ 
وحمايي شوعبنا  اتحتلتصلفاتنا، وننطلق وفق برنامل المقاومي والكفاح، معا  في رد العدوان ومقارعي 

 وأرضنا في الضفي والقطاع والقدس،
اس كوووت الضووومانات التوووي تزيوووت أف مصووواوف لووودييا مووون فرسوووان فوووت  أثنووواء المعركوووي، والتوووي ربموووا ولحمووو

 يتوحد الجمي  صلليا عل  برنامل المقاومي. جديدة ومباد تؤسس لمرحلي جديدة، وفق أسس 
 9/7/4122، رأي اليوم، لندن

 

 ئيلياإلسرا فصائل فلسطينية تطالب مصر والجامعة العربية بالتحرك لوقف العدوان .29
طالبوت ف وا ت فلسوطينيي السولطات الم وريي، وجامعوي الودوت ت األناضووت - م طف  حبووش - غزة

العربيوي، ومنممووي التعوواون اإلسوولمي بووالتحرك الفووورف والعاجوت لوقووف االعوودوانا اإلسوورا يلي عوون قطوواع 
 غزة.

عقودوه  ودعت الف ا ت في بيان  حفي،  ادر مساء الثلثاء، عقو  اجتمواع مشوترك لممثلوين عنيوا
فوووي مدينوووي غوووزة، الجمووواهير العربيوووي واإلسووولميي وكوووت قوووو  السووولم علووو   دانوووي االعووودوانا اإلسووورا يلي 

 والضلط عل   سرا يت لوقف اهجمتالا ضد المواطنين وتوفير الحمايي الدوليي للشع  الفلسطيني.
راضوووي وأكوودت الف ووا ت علوو  وحوودة الشووع  الفلسووطيني فوووي قطوواع غووزة والضووفي اللربيووي والقوودس واأل

، وقالوتت ا ن اتحوتلت هوو المسوب  لليوا  األمون والسولم واسوتمرار ال وراع وأن 2943المحتلي عام 
نياء اتحتلت عن أراضيالا.  هدف شعبنا هو اتستقلت وا 

وأضووافتت االشووع  الفلسووطيني هووو ضووحيي لعوودوان اتحووتلتا، مشوويرة  لوو  أن االشووع  الفلسووطيني لوون 
االعوودوانا اإلسوورا يلي وسي وومد حتوو  يحقووق أهدافووال الوطنيوويا، وفووق  يستسوولم ولوون يسووتكين فووي مواجيووي

البيان. وشددت الف ا ت الفلسطينيي عل  دور المقاومي في مواجيي اعدوانا اتحتلت وضرورة العمت 
 عل  تطويرها وتعزيز ال مود الوطني.

عقوا  بودء  سورا يت ويأتي اجتماع الف ا ت الفلسطينيي لبحا التطورات الميدانيي فوي قطواع غوزة، فوي أ 
عمليووي االجوورف ال ووامدا ضوود قطوواع غووزة، أمووس األوت اتثنووين، لوقووف مووا أسووماه ا طوولق ال ووواري  

 باتجاه جنوبي  سرا يتا.

 1/7/4122، رأي اليوم، لندن
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 رائد العطار في كتائب القسام االحتالل يستهدف منزل القيادي .31
ي استيدفت القيوادف فوي كتا و  القسوام را ود العطوار أفادت تقارير  علميي أن قوات اتحتلت اإلسرا يلي

ولم ترد أيي نتا ل عن عمليي الق ف، كما لم يتضو  أن العطوار كوان فوي  في رف  جنو  قطاع غزة.
يووذكر أن العطووار كووان لووال دور فووي العمليووي التووي أطلووق علييووا  منزلووال لحمووي تعوورض المنووزت للق ووف.

 االوهم المتبددا.

 9/7/4122، 21عرب 

 
 ل بحث مع بهية الحريري انتشار القوة األمنية في عين الحلوة والعدوان اإلسرائيلي علي فيص .30

النا و   بعد لقا العضو المكت  السياسي للجبيي الديمقراطيي لتحرير فلسطين علي في ت ت قات  يدا
 بييي الحريرفت اللقاء م  النا و  بييوي الحريورف تركوز تووفير مقوموات نجواحفي مجلس النوا  اللبناني 

فووي عووين الحلوووة، باعتبووار ذلووك صطوووة هامووي جيوودت ليووا جميوو  القووو  الفلسووطينيي  األمنيوويانتشووار القوووة 
واللبنانيوي لضومان امون واسوتقرار المصويم والمحويط. واتوت تلبيوي للم ولحي الوطنيوي الفلسوطينيي واللبنانيوي 

رسووومي والشوووعبي نح ووون هوووذه الصطووووة ونحمييوووا بمزيووود مووون التوافوووق واللطووواء ال أنالمشوووتركي، وعلينوووا 
بعادها عن   توميفات ف ويي ضيقي. أوصارجيي  آوتجاذبات داصليي  أييالفلسطيني واللبناني في آن وا 

علوو  غووزة  اإلسورا يليالفلسوطينيي المحتلووي بفعوت العوودوان  األراضوويفوي  األوضوواع أموامت توقفنووا وأضواف
 والضفي.

 9/7/4122المستقبل، بيروت، 
 
 متواجدين على أراض فلسطينية بقوة الغطرسةكانوا ذين قتلوا ال المستوطنون الثالثة الرجوب: .32

أوضوو  القيووادف الفلسووطيني فووي حركووي فووت  اللووواء جبريووت ت الضووفي اللربيووي( -صالوود طاشووكندف )هاتفيووا
الرجو  في ت ري  لواعكاما، أن اتنتفاضي الفلسطينيي لم تتوقوف حتو  تكوون هنواك بووادر تنتفاضوي 

ارت لوووال بعوووض التقوووارير والتحلووويلت، مشووويرا  لووو  أن  سووورا يت ت تريووود ثالثوووي أو رابعوووي، بحسووو  موووا أشووو
 حكومي وفاق وطني ألنيا تحتم علييا القبوت بالشرعيي الدوليي.

وأكوود الرجووو ، أنووال ت يوجوود هنوواك ربووط مووا بووين قضوويي المسووتوطنين وبووين مسلسووت الجوورا م اإلسوورا يليي 
لووا موؤصرا كوانوا فوي المكوان الصطوأ وفوي الوقوت بحق الشع  الفلسطيني، فالمستوطنون الثلثي الذين قت

الصطووأ، حيووا كووانوا متواجوودين علوو  أراض فلسووطينيي بقوووة اللطرسووي والعوودوان، وفووي توقيووت كانووت فيووال 
حدة التوتر وجرا م اتحتلت مت اعدة في كت مكان، ومن ضمنيا اغتيات طفلين فوي بيتونيوا وتكثيوف 
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األجووواء صلقووت حالووي موون التوووتر الميووداني الووذف أد  عمليووات اتسووتيطان فووي القوودس، مضوويفا أن هووذه 
  ل  قضيي صطف المستوطنين الثلثي وقتليم.

 ولفت  ل  أن الحكومي اإلسرا يليي تستلت هذا الحدا لترتك  سلسلي من الجرا م.
وحوووت توسووي  اتعتووداءات اإلسوورا يليي علوو  غووزة، قووات الرجووو ت  ن فلسووطين بمجمليووا تتعوورض للووذب ، 

 ن للقوودس التووي تتعوورض لجوورا م ذبوو  شوونيعي فووي جميوو  أرجا يووا. أمووا بالنسووبي  لوو  قضوويي واألولويووي ا
قطوواع غووزة، فوونحن نوور  بووأن الجيوود الوودولي والم وورف علوو  وجووال التحديوود قووادر علوو  تيد ووي األوضوواع 

 هناك. 
وحوت  شاعات  حيفي امعواريفا العبريوي موؤصرا التوي قالوت  ن الرجوو  اسوم مطوروح لصلفوي الور يس 

ازن، أكد أن هذه  شاعات اإلعلم اإلسرا يلي التوي تيودف إلثوارة القلقوت، وأنوا ت أقبوت أن يطورح أبو م
اسمي بديل ألبي مازن، وأنا ضابط في الجيش الذف يقوده السيد محمود عباس، وأنا في حياتي كليوا 

 لم ولن أكون طامعا في السلطي أو في أف من   فييا.
اجيوووي هوووذا العووودوان اإلسووورا يلي، أشوووار الرجوووو   لووو  أن القيوووادة وحووووت صيوووارات حكوموووي الوفووواق فوووي مو 

الفلسطينيي متمسكي بحكومي الوفاق، ولكن أيضوا تموت هوذه الحكوموي بحاجوي  لو  دعوم ورعايوي عربيوي، 
صا ي أنيا غير قادرة عل  دف  روات  المومفين وليس لدييا  مكانات لتوفير رعايي  حيي للمرضو  

 لتالي ما يح ت ا ن يقتضي أن تكون هناك وقفي عربيي.والجرح  في المستشفيات، وبا
 9/7/4122، عكاظ، جدة

 
 العسكرية على غزة طويلة وما زالت في بدايتها العمليةنتنياهو:  .33

ر يس الوزراء ، أن األناضوتو  عبد الرؤوف أرناؤوط، عن 1/7/4122لندن،  اليوم، رأيذكرت 
اء بلديات مستوطنات بمحيط قطاع غزة، أصبرهم فيال اإلسرا يلي بنيامين نتنياهو أجر ، ات ات برؤس

 بأن العمليي العسكريي عل  قطاع غزة طويلي، وما زالت في بدايتيا.
كد نتنياهو في ات الال الياتفي عل  أن العمليي ستتوا ت أليام اأوأضافت القناة العاشرة اإلسرا يليي 

 .اطويلي؛ لذلك عل  الجميور اإلسرا يلي التجيز لذلك
الجبيي الداصليي األراضي اإلسرا يليي ستتلق  ضربات  اروصيي من قبت حركي انتنياهو أن  وتاب 

 المقاومي اإلسلميي حماس.
مستعدون للت عيد بشرط أن تنتيي عمليات  طلق امن جانبيم، أعر  رؤساء البلديات لنتنياهو أنيم 

 .اال واري  عل  جنو   سرا يت
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 ياهو لم يتطرق لنيي  سرا يت شن عمليي بريي عل  قطاع غزة.وأشارت القناة العاشرة  ل  أن نتن
دولي اوفي ت ريحات أصر  وزعيا مكتبال وح لت األناضوت عل  نسصي منيا، قات نتنياهو  ن 

 سرا يت حاليا في صضم معركي تيدف  ل   عادة اليدوء واألمان لمواطنينا، لن نتسام  م   طلق 
أعزت بتوسي  ملحوم لرقعي العمليي العسكريي ضد  رهابيي حماس ال واري  عل  مدننا وبلداتنا، ولذا 

 .اواإلرهابيين الذين ينتمون لباقي المنممات اإلرهابيي العاملي بقطاع غزة
لقد قمت بذلك فقط بعد أن لم تتم تلبيي المحاوتت التي سعت  ل   عادة اليدوء، ولقد اوأضاف 

 .ااصتارت حماس الت عيد
واطنينا يأتي قبت كت شيء آصر، وجيش الدفاع يسدد ضرباتال ضد  رهابيي أمن ماومض  بالقوت  ن 

حماس فقط وليس ضد المدنيين األبرياء، وذلك بينما حماس تصتب  عمدا وراء ميور المدنيين 
 .االفلسطينيين وهكذا هي تتحمت المسؤوليي عن   ابتيم بشكت غير متعمد

اإلسرا يليون، أطل  منكم اإل لاء  ل  أوامر قيادة  أييا المواطنوناوتاب  ر يس الوزراء اإلسرا يلي 
 .االجبيي الداصليي ألنيا تنقذ الحياة، وأدعوكم  ل  ال بر ألن هذه العمليي قد تطوت

علينا أن نقف معا موّحدين مؤمنين بقضيتنا العادلي، نعمت بحزم وب رامي من أجت اوصتم بالقوت 
في عملياتنا حت   عادة اليدوء لكي يستطي  مواطنونا  عادة اليدوء  ل  ما كان عليال وهكذا نستمر 

وفي كلمي مسجلي، مساء اليوم، نقلتيا عدد من وسا ت اإلعلم اإلسرا يليي بما  .اوأطفالنا العيش بأمان
بالنسبي للمنممات اإلرهابيي، “روزاليم بوست( عل  موقعيا اإللكتروني، قات نتنياهو يفييا  حيفي )الج

 .”جبيي واحدة وكت المواطنين اإلسرا يليين هم أهداففإن كت  سرا يت هي 
علينا أن نكون سويا متحدين وواثقين من عدالي قضيتنا،  ننا نعمت بت ميم وتأكيد عل  “وأضاف 

 .”عودة اليدوء وسنوا ت ذلك حت  عودة اليدوء بحيا يعيش مواطنينا وأطفالنا في أمن
 ، دون مزيد من التفا يت.”جيا بشكت فورفالعمليي العسكريي قد ت تحقق نتا “وحذر من أن 

نتنياهو أعط  أوامره  ل  قيادة ، أن كفاح زبون، عن 9/7/4122لندن،  األوسط، الشرقوأضافت 
وتوسي  رقعي العمليي العسكريي ضد حماس، وطالبيم باتصاذ  اصل  القفازاتاالجيش اإلسرا يلي بو
 ي ذلك احتمات دصوت قوات بريي  ل  القطاع.، بما فاللذها  حت  النياييااتستعدادات اللزمي 

وقات م در سياسي  سرا يلي  ن نتنياهو أكد، صلت جلسي المشاورات األمنيي التي عقدت بعد 
ساعات من اليجوم عل  غزة، أنال يج  التييؤ لصوض معركي منيجيي طويلي ومتوا لي تستيداف 

 حركي حماس وردعيا وحمليا عل  دف  ثمن باهم.
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 لعمليات العسكرية للجيش ضّد حماس لن تنتهي في األيام القريبة يعلون: ا .34
نقلت  حيفي هآرتس في عددها ال ادر اليوم الثلثاء عن وزير الجيش اإلسرا يلي  تعكا أون تين

اموشيال يعالونا قولال ا ن العمليات العسكريي للحتلت اإلسرا يلي التي تم ت عيدها اليوم في قطاع 
 األيام القريبي المقبلي، وأن  سرا يت قد توسعياا.غزة، لن تنتيي في 

وأعلن يعالون عما و فال بالوض  الصاص في التجمعات السكنيي في جنو  ا سرا يتا، وتشمت المدن 
كيلومترا ، ما يعني وقف األنشطي التعليميي  40والبلدات التي تبعد عن الحدود م  قطاع غزة مسافي 

 واتقت اديي في هذه المنطقي.
لت وسا ت  علم  سرا يليي عن يعلون قولال ا ننا نستعد لمعركي ضد حماس، ولن تنتيي صلت أيام ونق

معدودةا، معتبرا  أن حركي حماس تقود المواجيي الحاليي  ل  مكان تتطل   ل  أن تجبي منال ثمنا من 
 جبيتنا الداصليي، وثمي حاجي  ل  نفس طويت.
ه البلدات اإلسرا يليي الجنوبيي، ونحن مستعدون لتوسي  وأضاف أنال لن نتحمت  طلق  واري  باتجا

العمليي العسكريي بكافي الوسا ت المتوفرة لدينا من أجت موا لي ضر  حماس، مدعيا  أن اليجوم 
اإلسرا يلي الليلي الماضيي ضد قطاع غزة قد ألحقت أضرارا  كبيرة في عشرات المواق  التابعي لحركي 

، مشيرا   ل  أن جيش اتحتلت سيوا ت جيوده اليجوميي ب ورة حماس صلت الساعات األصيرة
 تمكن من جبايي ثمن غات جدا  من حماس.

 1/7/4122الين،  اون عكا
 
 السيناريوات المحتملة في حال سقوطهالبيد: حماس أضعف من أي وقت ويجب بحث كافة  .35

زارف الم لر للشؤون قات وزير الماليي اإلسرا يلي وعض المجلس الو ت وكاتت - أحمد رمضان 
حركي حماس تعلم أننا لن نتنازت حت  ن ت  ل  هدوء االسياسيي واألمنيي )الكابينيت( يا ير لبيد،  ن 

 .افي الجنو 
يج  بحا كافي اوأنال  احماس أضعف من أف وقت مض اواعتبر لبيد في ت ريحات  ذاعيي أن 

 .اذف سيحدثال تطور كيذاالسيناريوات المحتملي في حات سقوطيا ومن سيعب  الفراغ ال
 سرا يت عازمي عل   عادة اليدوء  ل  الجنو  ولن تسم  لحماس بتحديد قواعد اوقات لبيد  ن 

ورفض لبيد  عطاء تفا يت حوت طبيعي العمليات العسكريي ضد القطاع، لكنال هدد بأنال  .االمواجيي
 .ات أحد في قيادة حماس مح ن من المساس بالا

 9/7/4122بيروت،  المستقبل،
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 كلآيجب توجيه ضربات شديدة لحماس من أجل إعادة الردع المت: ساعر .36

يج  توجيال ضربات ادعون ساعر،  نال جقات وزير الداصليي اإلسرا يلي ت وكاتت -أحمد رمضان 
ت أحد متحمس لمواجيي عسكريي اوأضاف ساعر أن  .امن أجت  عادة الردع المتأكتاشديدة لحماس 

 .ا ل  الرد بقوة أكبر بكثير لكن كلما تريثنا سنضطر
 9/7/4122بيروت،  المستقبل،

 
 : نتوقع مفاجآت في غزةزغانت .37

ا أن تجابال العمليي العسكريي المستمرة زتوق  قا د أركان الجيش ال ييوني ابيني غانتت القدس المحتلي
 في قطاع غزة بالم اع  والمفاجآت من قبت المقاومي الفلسطينيي.

صلت اجتماعال م  اقيادة فرقي غزةا قولالت امن الممكن أن  زيوني عن غانتونقت موق  اوللا ال ي
يكون أمامنا مفاجآت، أو عمليي تصريبيي، أو نواجال م اع ، يج  علينا اتستعداد لكت 

وأضافت اويج  أّت نجزع عندما يحت بنا أف شيء، بت يج  أن نعمت ب رامي،  اتحتماتتا.
 ر الحاجيا.هدوء واتزان وموا لي الميمي بقد

 1/7/4122، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
نما جاءت نتاج القاعدة اإلسالمية اإلرهابية في غزة لم تأت  : الكين .38  ألخطائنا  اً بالصدفة وا 

أعلن ز يف الكين ر يس لجني الصارجيي واألمن بالكنيست  تاألناضوت- عبد الرؤوف ارناؤوط
 احتلت قطاع غزة بالكامت. اإلسرا يلي ينتمي لحز  الليكود، دعمال إلعادة

القاعدة اإلسلميي اإلرهابيي في اوقات الكين للقناة الثانيي في التلفزيون اإلسرا يلي، اليوم الثلثاءت  ن 
نما جاءت نتاع ألصطا نا، وهي  غزة حيا تتواجد آتف ال واري  الموجيي  لينا، لم تأت بال دفي وا 

لسطينيي التي نجحت فييا حركي المقاومي اإلسلميي اتنسحا  من غزة والسماح باتنتصابات الف
 .ا1002)حماس( عام 

 1/7/4122لندن،  اليوم، رأي
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 بيريز: لم يكن في تاريخنا شريك للسالم مثل عباس .39
في  قات الر يس شمعون بيريز في مؤتمر السلم الذف نممتال  حيفي هآرتست سما –القدس المحتلي 

دونا، لكن لم يوجد في تاري   سرا يت شريك للسلم مثت حركي حماس هي عاتت أبي  أمس أن 
. وأضاف  ن عباس عندما استنكر مقتت المصطوفين الييود الثلثي أثبت أنال االر يس )محمود( عباس

مستعد للمصاطرة بحياتال. وعما  ذا كان ر يس الحكومي بنيامين نتنياهو شريكا  للسلم، قات  نال يحترم 
 لل راع م  الفلسطينيين هو  قامي دولتين لشعبين. حديا نتنياهو عن أن الحت

 9/7/4122اإلخبارية،  سما وكالة
 
 نهاء حكم حماسا  احتالل غزة و بوعدم التعهد  "إسرائيل"يجب إعادة الهدوء إلى جنوب هرتسوغ:  .41

اعتبر ر يس حز  العمت والمعارضي اإلسرا يليي يتسحاق هرتسوغ، لالذاعي ت وكاتت -أحمد رمضان 
 طلق عشرات ال واري  من غزة، الليلي قبت الماضيي، يشكت ت عيدا ولم ااإلسرا يليي، أن العامي 

يج   عادة ا. وأضاف هرتسوغ أنال اُيبق  أمام  سرا يت صيارا سو   نزات ضربي عل  رأس حماس
اليدوء  ل  جنو   سرا يت وعدم التعيد لمواطني  سرا يت بوعود عبثيي مثت احتلت غزة وانياء حكم 

 ا.ماسح
وض   سرا يت في المواجيي الحاليي أفضت مما كان عليال في الماضي، فقد تزودت اواعتبر أن 

بمنمومي القبي الحديديي وعززت التح ينات في الجنو  ووثقت التعاون بين قيادة الجبيي الداصليي 
 في جنو  البلد. اوالمجالس اإلقليميي

 9/7/4122بيروت،  المستقبل،
 
 من جنودها في إطار عملية عسكرية بقطاع غزة أربعين ألفاً  تستدعي "إسرائيل" .40

وافقت الحكومي اتمنيي الم لرة في اسرا يت اليوم )الثلثاء( طل  الجيش ت كفاح زبون - لندن
ألف جندف احتياط؛ وذلك في  طار عمليتيا العسكريي ضد قطاع غزة، بحس  ما  40باستدعاء 

 اوردت وسا ت اتعلم اتسرا يليي.
علييا اسم  أطلقتصذ هذا القرار بعد ساعات من بدء عمليي عسكريي  سرا يليي واسعي في قطاع غزة وا

 االجرف ال امدا م  شن عشرات اللارات الجويي عل  القطاع.
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وقات موق   حيفي ايديعوت احرونوتا اتلكتروني ا وتت الحكومي اتمنيي الم لرة عل  استدعاء 
شن عمليي بريي عل  قطاع غزة كجزء من عمليي  إلمكانييادا جندف احتياط استعد ألف 40نحو 

 الجرف ال امدا. ورفض مسؤولون اسرا يليون التعليق عل  ذلك.
الجيش سابقا القد  إلذاعيوكان المتحدا باسم الجيش اتسرا يلي الجنرات موتي الموز قات في حديا 

 تلقينا تعليمات من القيادة السياسيي بضر  حماس بقوةا.
مسؤوت اسرا يلي كبير، اشترط عدم الكشف عن اسمال، أعلن لوكالي افرانس برسا ان االجيش  وكان

 يستعد لجمي  السيناريوهات، بما في ذلك اتجتياح او شن عمليي برييا.
واكد مسؤوت آصر في وقت سابق أن الجيش تلق  تعليمات ابالتحضير لبدا ت عسكريي مصتلفي ليكون 

 مستعدا  ذا اقتض  األمرا.
الناطق بلسان الجيش، البريلادير موتي الموز،  ن سلح الجو سيوا ت صلت األيام القليلي وأضاف 

المقبلي مياجمي أهداف في قطاع غزة عل  نطاق واس  بيدف توجيال ضربي قاسيي لحركي حماس 
عادة اليدوء  ل  جنو   سرا يت.  وا 

غزة، وسيجرف عل  األرج  استدعاء  وأضاف أنال جر  نشر لواءين من القوات البريي بمحاذاة قطاع
 المزيد من جنود اتحتياط.
نعزز القوات لنتمكن من تعب تيا  ذا لزم األمر. ت نعتقد أن ذلك سيحدا اوقات ليرنر لل حافيينت 

 .اعل  الفور، ولكن لدينا ضوء أصضر لتجنيد المزيد من قوات اتحتياط لنتمكن من تنفيذ ميمي بريي
 9/7/4122 لندن، األوسط، الشرق

 
 الصواريخماكن سقوط على أ تفرض تعتيماً اإلسرائيلية الرقابة العسكرية  .42

قرارا منذ بدء العمليي العسكريي مساء أمس يحمر بموجبال  سرا يلييأ درت الرقابي اإلت القدس المحتلي
عدة ذكر المكان الدقيق لسقوط ال واري  واتكتفاء بذكر المنطقي الجلرافيي العامي وذلك صشيي مسا

 المقاومي في تحسين دقي  واريصيا.
ومن الملحم قيام وسا ت اإلعلم العبريي الرسميي بالتكتم الشديد عل  أماكن سقوط ال واري  

 واري  قر  مديني ابيت شيمشا  ل   3كسقوط ال ارو  قر  الصليت باألمس باإلضافي لسقوط 
 الجنو  اللربي من القدس اليوم.

 1/7/4122، مالمركز الفلسطيني لإلعال
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 صارو  الخضيرة فاق جميع التوقعات اإلسرائيلية يديعوت: .43
قالت  حيفي ايديعوت احرونوتا العبريي أنال وصلفا  لجمي  التوقعات ت ترجمي  فا - القدس المحتلي

اإلسرا يليي فقد أميرت كتا   القسام القدرة عل   طلق ال واري  حت  منطقي الصضيرة في الشمات 
ملم( يعتقد بأنال سورف  301وأشارت  ل  أنال عثر عل   ارو  من عيار ) الماضيي.صلت الليلي 

 كم. 220ال ناعي بينما لم يتم تفعيت  فارة اإلنذار في المديني التي تبعد عن القطاع 
ا المقر  من الجيش اإلسرا يلي عن م در عسكرف قولالت ا ن أمام الشارع 0404ونقت موق  ا

 تي سيوا ت فييا مسلحو القطاع  طلق ال واري  عل  المدن اإلسرا يلييا.اإلسرا يلي أيام سي ي وال
 9/7/4122، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة

 
  صاروخاً  49والقبة الحديدية تعترض  "إسرائيل"على  صاروخاً  227الجيش اإلسرائيلي: سقوط  .44

عل  حسابال الرسمي بموق  في تلريدة لال  قات الجيش اإلسرا يلي تاألناضوت- عبد الرؤوف ارناؤوط
 اروصا عل   227ساعي الماضيي  14الو سقطت صلت الساعات اللتوا ت اتجتماعي  نال  اتويترا

 .ا اروصا آصر 19 سرا يت فيما اعترضت القبي الحديديي 
وأقر الجيش اإلسرا يلي مساء الثلثاء بأن  واري  غزة و لت للمرة األول   ل  مديني الصضيرة التي 

كيلومتر شمات قطاع غزة  ضافي  ل  ال واري  التي و لت  ل  تت ابي  والقدس )وسط(  200تبعد 
 واسدود وعسقلن )جنو (.

 1/7/4122لندن،  اليوم، رأي
 
 ية: قدرات حماس الصاروخية أظهرت فشل األجهزة األمنية اإلسرائيليةسرائيلالقناة السابعة اإل .45

سلح يوم القياميا والذف استصدمتال حركي حماس آثار ا تترجمي صا ي -القدس دوت كوم  -غزة 
أمس بق فيا غالبيي المدن اإلسرا يليي الذهوت لد  المسؤولين األمنيين والسياسيين في  سرا يت، بينما 

 آثار حالي من الرع  في  فوف المليين من اإلسرا يليين والذين اضطروا للنوم في الملج .
بريتين بشكت مباشر، األحداا عل  جبيي الت عيد العسكرف في وتبا القناتين الثانيي والعاشرة الع

 غزة ومدن وبلدات الجنو  من  سرا يت.
وو ف الموق  اتلكتروني ل حيفي يديعوت أحرونوت العبريي،  ورة الوض  عل  جبيي 

 كيلو مترا. 221المستوطنات والمدن اإلسرا يليي بأنال ا دميا. مبيني  أن  واري  حماس و لت  ل  
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افت ال حيفي ا ن أكثر المتشا مين في المؤسسي األمنيي كان يتوق  أن ت ت فقط  ل  شمات تت وأض
أبي  .. مليين السكان في  سرا يت لم يتوقعوا أن ت ت  واري  غزة  ل  مناطق سكناهم في شمات 

 البلدا.
 وت ال واري  فيما قالت القناة العبريي السابعي، أنال قيادة  سرا يت لم تعد تفيم ما جر  بعد و 

لمناطق قريبي جدا من حيفا، معتبرة  ما جر  فشت استصباراتي كبير بشأن معلومات األمن حوت 
قدرات حماس ال اروصيي. مضيفي  اسلح يوم القياميا مير مفاج ا أكثر مما كانوا يتوقعون في 

 جياز الشاباك وأجيزة األمن والمصابرات.
 يليين أن حماس ربما تكون أميرت بعضا من قدراتيا، داعيا وقات أوفير بيبوت من المراسلين اإلسرا

 الكابنيت لدراسي صياراتال جيدا قبت التورط أكثر في العمليي العسكريي بلزة.
وُيعرف م طل  اسلح يوم القياميا في  سرا يت بأنال م طل  عسكرف يشير لقدرة الجيات التي 

لشارع اإلسرا يلي، وقبيت المعركي الحاليي كانت تقاتت  سرا يت في امتلك أسلحي حديثي وصطيرة عل  ا
 تصش   سرا يت من تلك األسلحي.

ولكن من الواض  من التحليلت العسكريي تمير أن  سرا يت لم تتوق  مد  قدرات حماس 
 ال اروصيي  ل  هذا الحد وصا ي  أن حماس ربما تملك أسلحي أكثر قوة.

 9/7/4122القدس،  القدس،
 
 ئر بشرية بعد إطالق صواريخ من غزةال خسا": إسرائيل" .46

قالت  سرا يت  نيا ت تعرف بوقوع صسا ر بشريي من موجي  واري  ت م طف   ال  -القدس 
فلسطينيي طويلي المد  يوم الثلثاء. قالت حركي حماس  نيا استيدفت مدنا تشمت القدس وتت أبي  

 في وسط البلد باإلضافي  ل  حيفا في الشمات.
العسكرف البريجادير جنرات موتي الموز للقناة العاشرة في التلفزيون اإلسرا يلي الم وقات المتحدا 

 نتلق تقارير عن صسا ر بشريي من أف من المناطق المستيدفي.ا ولم يذكر تفا يت عن المواق .
 1/7/4122لألنباء،  رويترز وكالة
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 "يد مردخاي"مستوطنة : تخوف من هبوط مظلي قرب اإلسرائيلية القناة العاشرة .47
قات المراست العسكرف للقناة اإلسرا يليي  ن سكان مستوطني يد مردصاف عثروا عل  مملي ت 43عر  

)براشوت( في المنطقي مما أثار مصاوف األجيزة األمنيي والجيش اإلسرا يلي من احتمات و وت 
 عنا ر المقاومي الفلسطينيي بالمملت  ل  محيط المنطقي.

جيش والشرطي يقومون بعمليات تفتيش وتمشيط واسعي في المنطقي بحث ا عما وأضاف المراست أن ال
 أسماه بالمتسللين.

 1/7/4122، 21 عرب
 
 "إسرائيل"إطالق نار من األراضي السورية تجاه مصادر عسكرية إسرائيلية:  .48

 طلق نار من األراضي السوريي ات قالت م ادر عسكريي  سرا يليي،  نال وق  األناضوت- القدس
. وأضافت الم ادر ذاتيا في ت ريحات لالذاعي العبريي العامي، أن ااتجاه  سرا يت من سلح صفيفب
 .امسلحين أطلقوا النار باتجاه األراضي اإلسرا يليي من سلح صفيفا

وأشارت اإلذاعي  ل  أن الجيش اإلسرا يلي تقدم بشكو  للقوة الدوليي المتواجدة عل  الحدود اإلسرا يليي 
وتصش   سرا يت من تدهور األوضاع األمنيي عل  الجبيي الداصليي في حات توا ت العمليي  السوريي.

 العسكريي اإلسرا يليي في غزة كما أفادت القناة الثانيي.
 9/7/4122لندن،  العربي، القدس

 
 على الفلسطينيينوحروبها ألسماء اعتداءاتها  "إسرائيل"طريقة اختيار  .49

يملك أفيصاف أدرعي المتحدا باسم الجيش اإلسرا يلي لالعلم  ت تاألناضوت-المحتليالقدس 
العربي، تفسيرا  محددا  لألسماء التي يصتارها الجيش تعتداءاتال وحروبال عل  قطاع غزة وآصرها 

 التي ينفذها حاليا  ضد حركي حماس في قطاع غزة. االجرف ال امدا
ألسماء يتم بطريقي ت أفيميا، فأحيانا  يتم اصتيار ااوفي ت ريحات لوكالي األناضوت، قات أدرعي  ن 

من صلت الحاسو ، وأحيانا  أصر  من صلت أشصاص، وعندما يتم اقتراح اسم فإننا نبحا مل متال 
 .ام  الجميورين اإلسرا يلي والدولي

ربيي ويتم اصتيار اسم العمليات العسكريي في  سرا يت بدايي بالللي العبريي ومن ثم مل متال بالللتين الع
فيما  اواتنجليزيي قبت اإلعلن عنال رسميا ، بحس  المتحدا. وفي هذا ال دد لفت أدرعي  ل  أنال 
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يتعلق بالعمليي الحاليي فإنال تم  دصات بعض التعديلت عل  اتسم بالللي اتنجليزيي بحيا أ ب  
 .االحد الواقيا يحمت معن  دفاعيا لي ب  بالعربي
يحمت ذات  االجرف ال امداالعمليي سواء بالعربيي أو العبريي هي ولكن أدرعي أشار  ل  أن اسم 

عندما عرض علي اتسم بالللي العربيي قلت  نال مل م تماما  ففيال كلمي االمعن  وذات اتسم. وقات 
 مود، وكمجتم   سرا يلي فإنال يج  أن يبق   امدا  في وجال التيديدات وفي هذا رسالي  ل  

كما أنال مل م بالللي العبريي  ذ يحمت رسالي  ل  الشع  ا. وأضاف اااألعداء الذين يستيدفونن
اإلسرا يلي بأنال يج  أن يكون  امدا  وأننا بدأنا المعركي وسنصرع منيا منت رين وأكثر  مودا  

 .اوتماسكا  
 9/7/4122لندن،  العربي، القدس

 
 مياً يو  من الشواكل مئات الماليين "إسرائيل"لحرب على غزة تكلف تقرير: ا .51

وسط توقعات بأن تكلف الحر  العدوانيي عل  قطاع غزة صزيني  سرا يت مبالغ تقدير ت ور 43عوو
ت يوميا، أعلنت سلطي الضرا   اإلسرا يليي أن األضرار التي نجمت كبم ات المليين من الشوا

دعو   200مليين شيكت، وأنال جر  تقديم نحو  20للمتلكات في مستوطنات الجنو  و لت  ل  
دعو  مقابت أضرار  34للمطالبي بتعويضات مقابت األضرار نتيجي  طلق ال واري ، بينيا 

دعو  مقابت أضرار للزراعي،  ضافي  ل  أضرار  21مقابت أضرار لمبان، و  دعو  41ولمركبات، 
 وقعت للبن  التحتيي وشبكات الكيرباء.

بيرا عنيا في م اريف الجياز األمني. وقالت تقارير  سرا يليي  ن التكلفي الحقيقيي للحر  ستجد تع
ألفا من اتحتياط، جر   40وكان المجلس الوزارف الم لر قد  ادق للجيش عل  تجنيد نحو 

 شيكت يوميا. 200ألفا منيم. وت ت تكلفي كت جندف احتياط  ل   24تجنيد 
جنيد اتحتياط، علما ومن المتوق  أن يطال  الجيش اإلسرا يلي، بعد الحر ، بزيادة الميزانيي لتمويت ت
 أنال ت يزات من غير الواض  العدد النيا ي لجنود اتحتياط الذين سيتم تجنيدهم.

وأشارت التقارير اإلسرا يليي  ل  أن تجنيد اتحتياط يعتبر هامشيا بالنسبي لباقي التكاليف، مثت 
والتي يتوق  أن   طلق  واري  القبي الحديديي، وتفعيت طا رات ومروحيات وسفن سلح البحريي،

 ت ت في وقت الحر   ل  م ات المليين من الشواقت يوميا.
 340و لت التكلفي  ل   1002يذكر أنال صلت الحر  العدوانيي الثانيي عل  لبنان في تموز/ يوليو 

 مليار شيكت. 2211مليون شيكت يوميا، وو ت مجموعيا  ل  
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لييا االر اص الم بو ا، و لت التكلفي وفي الحر  العدوانيي عل  قطاع غزة، والتي أطلق ع
مليار شيكت في المجموع. أما في  3147مليون شيكت، وو لت  ل   270اليوميي للحر   ل  

ي األصيرة عل  قطاع غزة، والتي أطلق علييا اعامود السحا ا، فقد و لت مجمت العدوانيالحر  
 مليار شيكت. 1تكلفتيا  ل  نحو 

لكاليستا التاب  لوايديعوت أحرونوتا  ل  أنال  ضافي  ل  التكلفي العاليي وأشار الملحق اتقت ادف اكا
للحر  عل  صزيني الدوت، فإن الحر  تلقي بأضرارها عل  القطاع الصاص، حيا وردت تقارير 
تشير  ل  سح  نحو مليار شيكت من  ناديق ات تمان في األيام األصيرة، وذلك عل  صلفيي 

 الت عيد في الجنو .
ضاف  لييا الصسا ر ال ناعيي، وصا ي في الجنو ، وذلك نتيجي غيا  العمات أو عدم كما ين

اتلتزام بمواعيد  رساليات البضا  . وفي هذا السياق أ در وزير اتقت اد نفتالي بنيت أمرا يلزم 
بتفعلي قانون العمت في ساعات الطوار ، والذف يمكن الدولي بإلزام العمات عل  العمت في الم ان  
الحيويي. وفي هذا اإلطار أعلن عن ميناء أسدود كموق  حيوف، و در تعليمات بإلزام العمات 

 بالعمت.
 9/7/4122، 21 عرب

 
 : الحملة على غزة قد تعطل الرحالت الجوية التجارية"إسرائيل" .50

قل ت  سرا يت امس المجات المتاح للطيران المدني ت وكاتت  - الحياة الجديدة -القدس المحتلي 
ي أجوا يا وقالت  ن عمليات اإلقلع واليبوط بمطار بن غوريون )اللد( الدولي قر  تت ابي  ربما ف

 تتأصر بسب  الحملي الجويي التي تشنيا عل  غزة.
وقالت هي ي المطارات اإلسرا يليي  نال لم يتم  للاء اف رحلت في مطار بن غوريون الذف يبعد نحو 

يجي للعمليات القتاليي لكن تم تحويت اإلقلع ال  شرق المطار كيلومترا ال  الشمات من غزة نت 30
 عل  أن يكون اليبوط من اتجاه الشمات.

وأضافت في بيان انتيجي لعمليات القوات الجويي تم تقليص المجات الذف تتيحال  سرا يت للطيران 
 المدني.. يمكن أن يحدا تأصير في اإلقلع واليبوطا.

 9/7/4122هللا،  رام الجديدة، الحياة
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 بصواريخ المقاومة  ن"نجمة داوود الحمراء" اإلسرائيلية: تسعة جرحى إسرائيليو .52
أفادت تقارير عبريي، بإ ابي ما ت يقت عن تسعي مستوطنين ييود بجروح جّراء سقوط النا رةت 

 واري  المقاومي الفلسطينيي المنطلقي من قطاع غزة عل  أهداف  سرا يليي داصت األراضي 
 .2943ينيي المحتلي عام الفلسط

وقالت مؤسسي انجمي داوود الحمراءا اإلسرا يليي للطوار  في بيان ليا،  ن ح يلي الجرح  
(، بللت 7|3اإلسرا يليين جّراء الق ف ال اروصي الفلسطيني منذ ساعات  باح اليوم الثلثاء )

 تسعي جرح  باإلضافي  ل  حاتت   ابي باليل  والذعر والصوف الشديد.
 1/7/4122دس برس، ق

 
 الجيش اإلسرائيلي ينصب بطارية جديدة لا"القبة الحديدية" قرب الخليل .53

أعلن جيش اتحتلت اإلسرا يلي عن قيامال بن   بطاريي جديدة لمنمومتال الحربيي المعروفي الصليتت 
نطقي في م 2943بو االقبي الحديدييا تعتراض ال واري  ق يرة المد  داصت األراضي المحتلي عام 

 الصليت. كيلومترا  عن مركز مديني 14بيت جبرين التي تبعد مسافي 
 1/7/4122قدس برس، 

 
 بن كاسبيت: فشل تقديرات مراكز القرار اإلسرائيلية بأّن حماس غير معنّية بالتصعيد .54

أّن تقديرات اتستصبارات والجيش والسياسيين في  ،بن كاسبيت، المحلت السياسي ال ييوني ذكر
ا كانت ُتشير  ل  أّن حركي حماس غير معنّيي بالت عيد وتتطل   ل  التيد ي بسب  الح ار ا سرا يت

وأزمتيا الداصلّيي، ُمشيرا   ل  أّن أفعات حماس جاءت ُمعاكسي لتلك التقديرات، حيا تقوم حماس 
ال بتشصيص الضعف ال ييوني في مجات اتصاذ القرارات، وتستللال، معتبرا  أّنيا تت رف باعتبار أنّ 

ليس لدييا ما تصسره، وتأمت في أن تصرع من هذه القضيي عل  األقت بكسر الح ار اتقت ادف. 
وفي ذات السياق، رأ  المحلت السياسي، آفي بنينو، أّن انتنياهوا رغم تردده في استصدام القوة 

تتمثت فيت يعمت علييا و  العسكريي،  ت أّنال ذو صبرة في كت سيناريو، ولديال عدة أهداف استراتيجيي
واتستقرار اللزم في ضوء الشرق األوسط  ،الحفام عل  الم ال  األمنيي والقوميي لوا سرا يتا

ت تضمن مت  وكيف تصرع  المتلير، ومن  وض  تدهور  قليمي منفلت عق  عمت عسكرف شاذ،
  ضر و ومكافحي العنف في حر   بادة، والقبض عل  منفذف العمليات المسلحي ومحاسبتيم، منال، 

البنيي التحتيي التي ساعدتيم، واإلبعاد  ل  غزة لنشطاء مركزيين، واإلمساك بمحررف  فقي التبادت، 
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وتقديميم للمحاكمي، وممارسي رواف  الضلط عل  حماس والتعزيز قدر اإلمكان للتعاون م  أجيزة 
 ومتوازني. اتستصبارات واألجيزة التنفيذيي الفلسطينيي، وحت  لو كانت حملي، فستكون محدودة 

 1/7/4122 ،3225 المعلوماتي التقرير
 
العدوان اإلسارائيلي علاى قطااع  إصابة حصيلة 254أكثر من و أطفال  7بينهم  شهيداً  42": األيام" .55

 غزة
آصرين في سلسلي غارات جويي  241مواطنا ، وُأ ي  أكثر من  14استشيد  فايز أبوعون، وكاتتت

الزوارق البحريي وا ليات العسكريي اإلسرا يليي منذ ساعات فجر وبحريي وبريي شنيا الطيران الحربي و 
 .أمس وحت  بعد منت ف الليلي الماضيي عل  مصتلف أنحاء قطاع غزة

مديني صان يونس، أنال في  قات الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة ال حي في غزة لوااألياما،و 
ن عل  األقت، حالي بعضيم حرجي، في آصرو  10أطفات، وأ ي   3مواطنين بينيم  7استشيد 

 ق ف  سرا يلي استيدف منزت المواطن عودة كوارع في المديني جنو  القطاع.
وفي بيت حانون، استشيد ستي مواطنين بق ف طا رات حربيي  سرا يليي لمنزت في بيت حانون 

المركبي  وفي مديني غزة، استشيد أربعي مواطنين، في ق ف  سرا يلي استيدف شمات قطاع غزة.
التي كانوا يستقلونيا عند مفرق الشعبيي وسط مديني غزة. كما استشيد مواطن وأ ي  آصرون في 

 غارة  سرا يليي استيدفت أراضي في مصيم الن يرات وسط قطاع غزة.
واستشيد أ  وطفلال، وأ ي  أربعي مواطنين بجروح مصتلفي، في ق ف في حي الشجاعيي شرق 

 غزة.
  آصرون، في ق ف  سرا يلي استيدف دراجي ناريي 'تكتوك'، في بيت واستشيد مواطن، وأ ي

 تهيا.
عاما ( وأ ي  آصرون فجر اليوم 14وفي مديني رف ؛ واستشيد الشا  عبد اليادف ال وفي )

األربعاء، في ق ف نفذتال طا رة حربيي  سرا يليي، عل  مجموعي من المواطنين شرق مديني رف ، 
 .قطاعالجنو  

9/7/4122هللا، األيام، رام   
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مناذ بادأ العادوان علاى  منازالً  222ودمار  صااروخاً  227: االحتالل أطلق أكثر من األورومتوسطي .56
 غزة
ت قات المر د األورومتوسطي لحقوق اإلنسان ومقره جنيف/ غزة، في بيان أ دره مساء الثلثاء، غزة

هو  -مسجدين، ومستشف   ن قوات اتحتلت وفي اليوم األوت للعدوان عل  قطاع غزة، استيدفت
ما ألحق بال أضرارا ماديي، كما استيدفت سيارة  -صانيونس جنو  القطاعبالمستشف  األوروبي 

  سعاف.
سرا يلي وبين العدوان  ح ا يي مبدأيي نشرها المر د لح يلي اليوم األوت من عدوان اتحتلت اإل

عل  قطاع غزة حت  قبيت منت ف ليت أمس الثلثاء، أّن عدد ال واري  اإلسرا يليي التي أطلقت 
قذيفي  24قذيفي بحريي، و 39غارة جويي،  374 اروصا ، وزعت بين  447عل  القطاع تجاوزت 

 مدفعيي.
ت بشكت كامت، ودمرت منزت  منيا دمر  27منزت ،  222وذكرت اإلح ا يي أّنال منذ بدء العدوان ُدّمر 

 أصر  بشكت جز ي. 94
1/7/4122 جنيف، ،المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان  

 
 بالعدوان على غزة واعتقاالت بمواجهات غاضبة بالضفة تنديداً  إصابات .57

اندلعت مواجيات عنيفي، الليلي، بين م ات الشبان وقوات اتحتلت في مناطق متفرقي من ت الضفي
 محتلي في أعقا  العدوان اإلسرا يلي المتوا ت عل  قطاع غزة.الضفي اللربيي ال

وقات مراست ) فا(  ن متماهرين غاضبين أحرقوا فجر األربعاء برجا عسكريا داصت مستوطني ابيت 
 ايتا شمات مديني رام هللا وسط الضفي اللربيي المحتلي بعد  لقاء زجاجات حارقي عليال.

تمجيد للمقاومي بعد و وت ال واري  لمديني حيفا التي ق فتيا وردد المتماهرون  يحات التكبير وال
 المقاومي ألوت مرة في تاري  ال راع العربي اإلسرا يلي.

وكانت مواجيات اندلعت في وقت سابق بين قوات اتحتلت وعشرات الشبان والفتيي عل  معبر 
 عوفر جنو  غر  رام هللا وسط الضفي اللربيي المحتلي.

ات واندلعت المواجيات ونتل عنيا عشرات اإل ابات في عدة مناطق في الضفي وانطلقت المسير 
واندلعت مواجيات م  جنود اتحتلت في سّتي مواق  بمحافمي ، بلدة قفين قضاء طولكرمأبرزهات 

الصليت، تركزت في با  الزاويي وسط مديني الصليت، ومصيم العرو  شمات الصليت،  ضافي  ل  
 مر شمات المحافمي.مواجيات ببلدة بيت أ
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كما اندلعت مواجيات م  جنود اتحتلت في مفترق صرسا جنو  دورا،  ضافي  ل  مواجيات بمفترق 
واندلعت مواجيات م  اتحتلت بمدصت مصيم الفوار جنو  الصليت  زيف بيّطا جنو  الصليت.

 بالّضفي.
9/7/4122وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   

 
اقتحماااوا األقصاااى خاااالل  احتالليااااً  اً مساااتوطنًا وعنصااار  4232ألقصاااى: عماااارة او  األقصاااى مؤسسااة .58

 حزيران
بالمشاركي والتعاون م  مؤسسي  مؤسسي عمارة األق   والمقدسات في  ح اء توثيقي أعدتال

عن را  احتلليا  اقتحموا ودنسوا المسجد األق   صلت  1234األق   للوقف والتراا، يتبّين أن 
م األوس  صلت شير، بالمقارني بالسنين الفا تي، أغلبيم من المستوطنين شير حزيران، وهو اتقتحا

اقتحام عنا ر المصابرات والجنود باللباس العسكرف الرسمي   لييموالجماعات الييوديي، ُيضاف 
مستوطنا،  2349ضمن ما يطلق عليال جوتت اإلرشاد واتستكشاف العسكرف، عل  النحو التاليت )

 جندف بلباس عسكرف(. 247عن ر مصابرات،  213
 واسعي للمسجدأنال تمت صلت شير حزيران ثمانيي اقتحامات جماعيي  مؤسسي األق   وتشير

 3/2جندف بلباس عسكرف، وفي  237مستوطنا تله اقتحام لو  274اقتحم  2/2األق  ، ففي 
ا، مستوطن 102اقتحم  9/2وفي  مستوطنا ، 143اقتحم  4/2/1024مستوطنا، وفي  142اقتحم 
 90اقتحم  19/2وفي  مستوطنا، 212اقتحم  29/2مستوطنا، وفي  223اقتحم  21/2وفي 

واتعتداء  23/2/1024ذلك اتقتحام العسكرف للمسجد األق   يوم الجمعي ليضاف  مستوطنا،
 عل  الم لين بوحشيي.

1/7/4122مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
 
 نسوة من دخول المسجد األقصى ويعتدي عليهنّ األقصى: االحتالل يمنع ال مؤسسة .59

م  ن اتحتلت اتسرا يلي 3/7/1024في بيان ليا الثلثاء  قالت مؤسسي األق   للوقف والتراا
النساء من دصوت المسجد األق   المبارك، وبالذات طالبات م اط   الثلثاءيمن  منذ  باح 

منين عند بوابات المسجد األق  ، يأتي ذلك  العلم، فيما اعتد  اتحتلت عل  عدد من المرابطات
ييودا “مستوطنا المسجد األق   من بينيم الحاصام والناشط الليكودف  24بالتزامن م  اقتحام نحو 

هذا ويتواجد الم ات من الم لين ومن طل  م اط   ، بحراسي مشددة من قوات اتحتلت.”جليك
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في المنطقي الجنوبيي واللربيي، قريبا من با   العلم في المسجد، ويتوزعون عند الم اط  وصا ي
 الملاربي، ويتلقون الدروس والعلوم الشرعيي.

1/7/4122مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
 
 غزة تطالب مصر بفتح معبر رفح مع بشكل عاجل أمام الحاالت اإلنسانيةب المعابرهيئة  .61

د في قطاع غزة م ر بفت  معبر رف ، بشكت أشرف اليورت طالبت هي ي المعابر والحدو  –غزة  
 عاجت أمام سفر الحاتت اإلنسانيي، في مت موا لي العدوان اإلسرا يلي ضد القطاع.

قطاع غزة يشيد حربا من قبت العدو اإلسرا يلي تق ف فيال البيوت »وقالت اليي ي في بيان ليا 
بفت  معبر رف  بشكت عاجت أمام  والمساجد والمؤسسات الحكوميي، وبناء عليال نناشد الشقيقي م ر

 «.سفر الحاتت اإلنسانيي
ت يجوز بقاء المعبر مللقا وغزة تواجال شت  أنواع العدوان عل  أبناء الشع  »وأكدت اليي ي أنال 

، تفتي  ل  أن م ر تعودت دوما عل  الوقوف ال  جان  الشع  الفلسطيني بكت وقت «الفلسطيني
 صا ي في مثت هذه األزمات.

9/7/4122س العربي، لندن، القد  
 
 أسبوعخالل في الضفة اعتداء للمستوطنين  19: تقرير .60

ُر د في األيام األصيرة تكثيف المستوطنين اإلسرا يليين اعتداءاتيم عل  ت عوض الرجو  -الصليت 
 .المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتيم في أماكن عدة بمحافمات الضفي اللربيي

 39لمجموعي الرقابي التابعي لدا رة المفاوضات بمنممي التحرير الفلسطينيي ور دت التقارير اليوميي 
اعتداء للمستوطنين صلت األيام السبعي الماضيي. ومن بين هذه اتعتداءات، رشق بالحجارة، 

 وتصري ، ودهس، وقط  أشجار، واستيلء عل  أراضي المواطنين وغيرها.
بمديني القدس المحتلي، األربعاء الماضي وتعذيبال وكان اصتطاف الفت  أبو صضير من حي شعفاط 
األسبوع األصير. كما أكدت م ادر فلسطينيي بوحرقال حت  الموت اتعتداء األبرز للمستوطنين 

 .تكرار محاوتت الصطف في القدس وصارجيا
1/7/4122الجزيرة نت، الدوحة،   
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مااؤتمر بلتهديااد ولااو كالميااًا لعاادم اسااتخدام عباااس ا القاادس العربااي: اسااتياء بالشااارع الفلسااطيني .62
 "هآرتس"

ت تزامنا م  حالي اللض  الشديد التي يعيشيا الشارع الفلسطيني، أثر فادف أبو سعدف -رام هللا 
العدوان اللشم عل  قطاع غزة، والحملي اإلسرا يليي المسعورة في الضفي ابرزها صطف وقتت الفت  أبو 

حمود عباس صطابا  مسجل  في مؤتمر  سرا يت صضير حرقا  وهو حي، ألق  الر يس الفلسطيني م
جاء هذا الصطا  ليزيد من غض  الشارع للسلم الذف تنممال  حيفي هآرتس العبريي في تت ابي ، و 

الفلسطيني اللاض  أ ل  من ال مت الرسمي الفلسطيني ازاء اتحداا، وعدم التحدا  ل  الشارع 
 في مت ما يجرف عل  األرض.

 يس عباس في المؤتمر لم تكن بشص ال بت عبر كلمي مسجلي أذيعت عل  ورغم أن مشاركي الر 
الحضور،  ت أن فحو  الكلمي لم يتضمن ولو حت  التلوي  بالذها  لمزيد من المنممات الدوليي 
لمواجيي  سرا يت وردعيا عن عدوانيا ليس عل  غزة فحس  بت فلسطينيي القدس والضفي اللربيي 

 ي يق  فييا مقره الر اسي، وشيدت حملت اعتقات شملت العشرات.حت  في مديني رام هللا الت
بالسؤات لعدد من المواطنين، وألن األمر يتعلق بالر يس فضت العديد عنيم  االقدس العربياوتوجيت 

 ما عدم الكلم، أو التعليق عل  األمر بدون ذكر اسماءهم، وهو األمر الذف يلفت اتنتباه حوت 
في الحقيقي منذ مدة طويلي لم »ن م  ما يتعلق بالر يس عباس، اذ قات أحدهم كيفيي تعاطي المواطني

أستم  للر يس، واليوم قرأت صطابال، ومما قرأت، ت يوجد جديد بالمطلق، هو ذات الكلم، لكن األهم 
 ، وليذا ابتعدت انا كذلك.«عن الناس»الر يس بعيد عنا،  بالنسبي لي، هو أن

 غالبيي المواطنين الذين قابلتيم االقدس العربيا وتوجيت ليم باألس لي.وكان هذا الجوا  لسان حات 
9/7/4122القدس العربي، لندن،   

 
 في معتقالت االحتالل22نادي األسير: ثالثة أسرى فلسطينيين يدخلون عامهم الا  .63

الحادف رام هللات دصت ثلثي أسر  فلسطينيين من مديني رام هللا وسط الضفي اللربيي المحتلي، عاميم 
 عشر عل  التوالي في معتقلت اتحتلت اإلسرا يلي بشكت متوا ت.

(، أن األسر  محمد 7|3وبّين انادف األسير الفلسطينيا في بيان تلّقتال اقدس برسا اليوم الثلثاء )
ياد سمحان قد أنيوا عاميم العاشر في سجون اتحتلت.  زغلوت وعبد الفتاح دولي وا 

عاما ( من دورا القرع شمات شرق رام هللا، قد اعتقت قبت  41ر زغلوت )وأوض  النادف، أن األسي
 .يومين من تصرجال من جامعي بير زيت ومحكوم بالسجن لمدة عشرين عاما  
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عاما ( من بلدة بيتونيا غر  رام هللا، ح ت عل  شيادة جامعيي بدرجي  32وأفاد بأن األسير دولي )
ن داصت أسره بإ دار العديد من األبحاا التي تتعلّق بالحركي البكالوريوس صلت فترة اعتقالال، وقام م

 األسيرة باإلضافي  ل  مقاتت نقديي في الشأن الفلسطيني، وهو محكوم بالسجن تثني عشر عاما .
عاما ( من بلدة عين سينيا شمات رام هللا، محكوم بالسجن لمدة  33وذكر البيان، أن األسير سمحان )

 ي معتقت اريمونا اإلسرا يلي.ثلثين عاما  ويقب  ف
1/7/4122قدس برس،   

 
 األسرى القاصرون يتعرضون للضرب واإلهانة في سجون االحتالل: األسرىوزارة  .64

أفادت محاميي وزارة شؤون األسر  والمحررين هبي م الحي، التي زارت سجن االشارونا  ترام هللا
ي السجن، أدلوا بشيادات حوت تعرضيم اإلسرا يلي، أوت من أمس، بأن عددا من األسر  األشبات ف

للضر  واإلهاني والتعذي  لحمي اعتقاليم، ومعاملتيم بطريقي سي ي داصت مراكز التوقيف من اإلدارة 
 والسجانين.

وذكر األطفات صلت لقا يم م  المحاميي المعاملي السي ي التي يتعرضون ليا، مؤكدين في الوقت ذاتال 
 ني، ووضعيم في سجون وأماكن غير  الحي للعيش الآلدمي.تعرضيم للتعذي  والضر  واتها

9/7/4122األيام، رام هللا،   
 
 أسيراً  11محاكم االحتالل تمدد اعتقال نادي األسير:  .65

 أسيرا بذريعي استكمات التحقيق واإلجراءات القضا يي. 33رام هللات مددت محاكم اتحتلت اعتقات 
 34 ن محكمي اتحتلت في اسالما مددت اعتقات  وقات نادف األسير، في بيان  حافي، أمس،

آصر أسيرا ، في حين مددت  10وأشار  ل  أن محكمي اتحتلت في اعوفرا مددت اعتقات أسيرا ، 
 أسيرا . 24اتعتقات لو محكمي اتحتلت في اعسقلنا 

محكمي ، في حين مددت ثمانيي أسر  وأوض  أن محكمي اتحتلت في االمسكوبييا، مددت اعتقات
، فيما مددت محكمي ابيت  تكفاا اعتقات كت من األسر ت علي غيمان، وعبد سبعي آصريناالجلميا ل

 الرحمن عليان، ومعتز حرباوف، ونا ر الدين أبو عيشي، وعلء أجر .
9/7/4122األيام، رام هللا،   
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 : مسيرات حاشدة في المخيمات الفلسطينية رفضًا للعدوان على غزةلبنان .66
مسيرات ونشاطات استنكارا  للعدوان ال ييوني عل  ابناء في لبنان فلسطينيي المصيمات الشيدت 

 الشع  الفلسطيني المنتفض في اتراضي المحتلي.
في مصيم البرع الشمالي نممت حركي حماس مسيرة شعبيي تحدا فييا عضو القيادة السياسيي ف

بعدوانال والشع  الفلسطيني جاهز أن  للحركي في لبنان جياد طال فقات ان العدو ال ييوني سيفشت
 يؤدف ما عليال ل د العدوان ورسم طريقال نحو الحريي وانتزاع كافي حقوقال. 

وفي مصيم البداوف، نممت الف ا ت واللجان الشعبيي واليي ات الشبابيي تماهرة تضامنا  م  قطاع غزة 
 اإلسرا يليي علييما.  اتعتداءاتوالضفي اللربيي في وجال 

مسيرة شبابيي حاشدة دعما  للمقاومي الفلسطينيي ورفضا  للعدوان ال ييوني، داصت مصيم عين وانطلقت 
الحلوة. ورفعت األعلم الفلسطينيي، وُرّددت هتافات ضد اللطرسي اتسرا يليي واتعتداءات المتكررة 

 .عل  الشع  الفلسطيني، داعيي   ل  مقاومي العدو ال ييوني المحتت
9/7/4122 المستقبل، بيروت،   

 
 لعبة استراتيجية على شبكة اإلنترنت تحاكي تحرير فلسطين :غزةبدائرة الالجئين  .67

لعبي استراتيجيي  7/7/1024أ درت دا رة شؤون اللج ين في غزة اليوم اتثنين  تغزة –وكاتت 
 سمتيا لعبي اتحرير فلسطينا.أثنا يي األبعاد عل  شبكي اإلنترنت. 

ويكتس  المشارك في اللعبي صبرات  ،وتحاكي مراحت تحرير فلسطين ،ماروتناس  اللعبي جمي  األع
وعل   ،والدفاعيي ،كما ويتعرف عل  أنواع األسلحي اليجوميي ،في التصطيط وأسلو  عمت التحالفات

 والدينيي فييا. ،والمواق  التاريصيي واألثريي ،والمستوطنات الييوديي ،مواق  فلسطين المحتلي
لجمي  المتضامنين م  القضيي الفلسطينيي من عر  وأجان  المشاركي والدصوت وتتي  هذه اللعبي 

 ضافي إلعطاء فر ي للفلسطينيين في الصارع إللقاء نمرة عن قر  عل  فلسطين عبر  ،لتجربتيا
 هذه اللعبي بأسلو  آصر.

7/7/4122حركة حماس، غزة،  الالجئين في شؤون دائرة  
 
 ق النار في غزة في أسرع وقتبالعمل على وقف إطال  السيسي يعد   .68

أجر  ر يس دولي فلسطين محمود عباس، مساء الثلثاء، ات ات هاتفيا  م  الر يس  توفا –رام هللا 
 عبد الفتاح السيسي ر يس جميوريي م ر العربيي.
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وقدم الر يس لنميره الم رف، شرحا حوت الت عيد اتسرا يلي الصطير، ضد قطاع غزة، وكيفيي 
 رف، وسبت انقاذ شعبنا من ويلت هذا الت عيد.احتواء ما يج

كد الر يس السيسي، حرص م ر عل  سلمي الشع  الفلسطيني في قطاع غزة، وتجني  أبدوره 
النار بأسرع   طلقالقطاع هذا اليجوم الصطير ووقف الت عيد من اجت العمت عل  التو ت لوقف 

وقد وعد الر يس السيسي، باستمرار بذت  وقت ممكن، وان جيود م ر لم تتوقف منذ بدء العدوان.
 الجيود الم ريي لوقف  طلق نار فورف وبأسرع وقت.

وثمن الر يس عباس دور م ر التاريصي في الدفاع عن حقوق الشع  الفلسطيني، مؤكدا ضرورة 
الذف يج  ان يكون الصطوة اتول  لوقف العدوان والعمت عل  هذا  1021التزام اتطراف باتفاق 

 .اتساس
 9/7/4122وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 4124االلتزام باتفاق تهدئة  "إسرائيلالفلسطينيين و"تدعو  المصريةالخارجية  .69

ا عن قلق م ر العاطيباسم وزارة الصارجيي السفير ابدر عبد  الرسميأعر  المتحدا ت آمات رسلن
الفلسطينيي صلت الساعات األصيرة، مجددا  األراضي فيالشديد من استمرار ت اعد األوضاع 
عن أعمات العنف المتبادت، وتجن  اتنزتق  ل   والفورفالمطالبي بضبط النفس واتبتعاد الكامت 

دا رة من أعمات العنف والعنف المضاد وذلك لتجني  المدنيين ويلتيا وزيادة معاناتيم وسقوط مزيد 
تقود  ل   التيكت يزيد  عوبي العودة  ل  المفاوضات من الضحايا المدنيين وتعقيد الموقف بش

قامي الدولي المستقلي وعا متيا القدس الشرقيي  الفلسطينيتحقيق تطلعات الشع    طار تنفيذ  فيوا 
 قرارات الشرعيي الدوليي ومبادرة السلم العربيي. 

سبق التو ت  الذفالتيد ي  باتلتزام باتفاق والفلسطيني اإلسرا يليكما جدد المتحدا مطالبي الجانبين 
ات اتت مباشرة بين الجانبين للعمت عل   نفاذ  في الفورف، وضرورة البدء 1021 ليال بينيما عام 

العدالي، مؤكدا أن م ر تبذت جيود ا مكثفي بالتعاون والتنسيق م  كافي األطراف اإلقليميي والدوليي 
 للحيلولي دون  راقي مزيد من دماء المدنيين.
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يتحمت بدوره مس وليي ت اعد العنف نتيجي  الدوليت الصارجيي الم ريي عل  أن المجتم  وشدد
تقاعسال عن تسويي القضيي الفلسطينيي وأن عليال أن يتصذ صطوات جادة وملموسي لوقف كت العمليات 
العسكريي وضمان است ناف المفاوضات بشكت جاد وف   طار زمن  محدد و وت  ل  انفاذ قرارات 

 ألمن وحفاما عل  م داقيتيا.مجلس ا
 1/7/4122اليوم السابع، مصر، 

 
 اإلقليميتجاه فلسطين تزيد من التهاب الوضع  "إسرائيل" ممارسات: مصر .71

وزير الصارجيي،  ن ما يثار بشأن  عطاء م ر الضوء  شكرفقات السفير سام  ت أيمن رمضان
قبيت المحاوتت اليا سي إلل اق ق ف غزة ت أساس لال من ال حي ويعد من  فياألصضر إلسرا يت 

 التيم بم ر.
عل  قناة  اإلبراشيوا ت  اإلعلمييقدمال  الذفا صلت حواره ببرنامل العاشرة مساء شكرفوأضاف ا

ويترت   اإلقليميتزيد من التيا  الوض   الفلسطيني، أن الممارسات اإلسرا يليي تجاه الشع  1دريم
 و . عليال عواق  وصيمي نتيجي ت عيد غير محس

وتاب  قا لت احكومي الر يس المصلوع مرس  كانت علقتيا وثيقي وعل  تعاون كامت م  الملف 
من الممارسات  الفلسطينيا، مشددا عل  أن هدف م ر األوت واألصير هو حمايي الشع  اإلسرا يلي

شع  تق  عل  ال التياإلسرا يليي ونطال  تت أبي  بضبط النفس وعدم الت عيد  دراكا لألضرار 
 وهذا بالنسبي لكافي الم ريين صطوط ت يمكن تجاوزهاا. الفلسطيني

 1/7/4122اليوم السابع، مصر، 
 
 السيسي يتجاهل العدوان على غزة بذكرى انتصار رمضان. نت": الجزيرة" .70

لم يتطرق الر يس الم رف عبد الفتاح السيسي مساء أمس اتثنين أثناء صطابال بذكر  انت ار 
 للعتداءات اإلسرا يليي التي يشيدها قطاع غزة. العاشر من رمضان

وفي صطابي الذف ألقاه بذكر  انت ار الم ريين والعر  عل  العدو اإلسرا يلي تحدا الر يس 
الم رف عن  جراءات اقت اديي داصليي أثارت جدت واسعا، وطال  المواطنين بال بر والعمت 

 د.وتحمت الفقر لمواجيي األزمات التي تمر بيا البل
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وعل  الرغم من أن األوضاع في غزة تتسم بالتوتر في مت ق ف  سرا يلي فإن السيسي لم يتحدا 
عن قطاع غزة الذف يتعرض في األيام األصيرة لعدوان أزهق أرواح عشرة شيداء عل  األقت في الليلي 

 السابقي.
را يلي يق  عل  لم يجرؤ أف ر يس عسكرف سابق لوم ر قبت ثورة يناير عل  تجاهت أف عدوان  س
 الفلسطينيين، ت قبت معاهدة كام  ديفد وت بعدها، حت  لو كان موقفال مجرد شج .

 1/7/4122الجزيرة.نت، 
 
 في سيناء على الحدود مع غزة نفقاً  29المصري يعلن تدمير  الجيش .72

نقل عن وكالي األناضوت من القاهرة، أن الجيش  9/7/4122القدس العربي، لندن، نشرت 
نفقا في شبال جزيرة سيناء )شمات شرقي البلد( عل  الحدود م   29نج  في تدمير قات  نال  الم رف

 قطاع غزة.
العزيز غنيم، المتحدا الجديد باسم الجيش الم رف عبر  فحتال  وأوض  العميد محمد سمير عبد

د( قوات حرس الحدود بشمات سيناء )شمات شرقي البلابموق  التوا ت اتجتماعي )فيسبوك(،  ن 
 .االحدود م  قطاع غزة الفلسطيني عل نفق  29تمكنت من تدمير 

أيلوت من القاهرة، أن عدد األنفاق التي تم تدميرها ارتف  منذ  9/7/4122الحياة، لندن، وذكرت 
نفقا  بواسطي قوات حرس الحدود بالتنسيق م  عنا ر  2240)سبتمبر( الماضي  ل  نحو 

 الميندسين العسكريين.
 
 "إسرائيل"مصر مستعدة لتوقيع صفقة الستيراد الغاز من ": جورنال تستريوول " .73

األمريكيي أن م ر مستعدة للموافقي عل   برام  فقي محتملي  اووت ستريت جورناتاذكرت  حيفي 
من  سرا يت لم نعيا  الطبيعيالبريطانيي للنفط واللاز استيراد اللاز  اBGا اب  ج اتتي  لمجموعي 

األطراف المعنيي عل  المساعدة عل  تلبيي الطل  المحل  بسعر معقوت، وفقا م ر، حات وافقت  في
 لما  رح بال مسؤولون.

مجات  فيتقريرها، أمس األوت، ت ريحات صا ي لمسؤوت رفي  المستو   فيونسبت ال حيفي، 
 هذه اتتفاقيي،  ذا كانت فيمان   أفم ر ا ن ونحن ت نر   في ن األمور مصتلفي االنفط قولالت 

الفتاح  الحكومي الم ريي بعد و وت الر يس عبد في، مشيرا  ل  التلير األصير ا ال  م ر في
 للحكم. السيسي



 
 
 

 

 
           51ص                                     3473 العدد:     9/7/4122األربعاء  التاريخ:

 

سنبد  موافقتنا عل  اتتفاقيي  ذا ما تم اوأضاف المسؤوت الذ  رفضت ال حيفي الكشف عن هويتالت 
 .االسوق المحليي وبسعر معقوت فيض  جزء من اللاز 

قدما،  ذا وقفت الحكومي الم ريي ضدهم،  تمضيكت ال فقات لن افيما قات مسؤوت آصر  ن 
وأوض  متحدا  .اوجمي  الشركات تعلم ذلك جيدا، لذا ت بد أن تكون كت ال فقات ل ال  الجمي 

واحدة بين عدة صيارات قيد النمر حالي ا لزيادة  هيأن ال فقي األوليي  اب  ج اباسم مجموعي 
 .الم رفالمسات  الطبيعيللاز المعروض من اللاز  ل  منشأة ا

 9/7/4122المصري اليوم، القاهرة، 
 
 المؤامرة الصهيونية اإلجرامية؟ ىبكري: لماذا الصمت عل مصطفى .74

، في  شارة االمؤامرة ال ييونيياتساءت البرلماني السابق، م طف  بكرف، عن سب  ال مت عل  
ت   .االمؤامرة ال ييونيي اإلجراميي؟ عل  مت لماذا الامنال  ل  العدوان اإلسرا يلي عل  غزة، قا ل 

كت وطني شريف تبد أن يدين العدوان علي أهلنا في قطاع ات اتويترا، في حسابال عل  ابكرفاوكت  
 .اجريمي  سرا يت ت يج  أن تمر دون عقا »، مضيف ات اغزة

ف تقوم بال ليس معن  صلفنا م  حماس أن ن مت أمام العدوان اإلجرامي ال ييوني، الذاوقاتت 
أين جامعي ا، صاتم ات اقوات اتحتلت اإلسرا يلي ضد أشقاءنا الفلسطينيين، الذين يسقطون بالعشرات

 .االدوت، أين األمم المتحدة، لماذا ال مت عل  هذه المؤامرة ال ييونيي اإلجراميي؟
 9/7/4122المصري اليوم، القاهرة، 

 
 "الصامتين"سينال الحكام  "عارال"النجار: المقاومة ستنتصر في غزة.. و مصطفى .75

 عل   سرا يت. استنت راقات البرلماني السابق، الدكتور م طف  النجار،  ن المقاومي الفلسطينيي 
ستنت ر المقاومي في غزة ويناليا الن ر ا، األربعاءت اتويترا، في حسابال عل  االنجاراوأوض  

ال مت ا، صاتم ات اسيناليم الصزف والعار والفصر وستتراج   سرا يت، أما ال امتون من حكام وأتباع
 .اذت والمقاومي فصار

 9/7/4122المصري اليوم، القاهرة، 
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 والصهاينة يقصفون بيوت غزة "أين النخوة؟" "داعشا"العرب منشغلون ب حمدي قنديل: .76
قنديت،  نال من العار أن نتساءت هت تضر   سرا يت حركي حماس  حمدف اإلعلميقات ت حازم مقلد

 اتجتماعيوكت  اقنديتا، تلريدة عبر موق  التوا ت  فت ؟.. متسا ل ت اأين اإلصوة؟ أين النصوة؟ا. أم
اتويترات العار أن نتساءت هت تضر   سرا يت حماس أم فت ؟.. ال يايني يشنون ا ن حرب ا عل  

 الفلسطينيين، هناك بيوت تُنسف وأرواح تزهق، أين األصوة؟ أين النصوة؟ا.
سيمت مشلوت  بداعشال حت  يجتاح هؤتء حدودنا  عربي، عل  أن االكارثي أن كت لمياإلعوشدد 

 جمعاء ونحن تهون، تمنون اليوم بعيد ا ولكنال أقر   ليكم من حبت الوريدا.
 9/7/4122اليوم السابع، مصر، 

 
 العدوان على غزة يظهر الفارق بين مرسي والسيسيتقرير:  .77

عدوان اإلسرا يلي المتوا ت حاليا عل  قطاع غزة عبد الفتاح السيسي وض  الت أحمد الليثي -القاهرة 
في أوت اصتبار  -أوت ر يس لم ر بعد اتنقل  الذف قاده عل  الر يس المنتص  محمد مرسي  -

  قليمي بعد شير واحد من توليال ر اسي البلد.
يل  عن أذهان وأ بحت كت األطراف تترق  كيفيي ت رف السيسي في هذا الموقف، بينما لم 

الجمي  الموقف القوف الذف اتصذه الر يس مرسي حينما قامت  سرا يت بعدوان مماثت قبت عامين فقط، 
 وعقد الكثيرون مقارني بين موقفي الرجلين من الحر  عل  غزة.

 مرسي ينتفض لنصرة غزة
اتعتداء عل  وتداوت مستصدمو مواق  التوا ت اتجتماعي عل  اإلنترنت مقط  فيديو لمرسي أثناء 

، وتيديده إلسرا يت بأن ام ر لن ت مت  زاء أف اعتداء يق  عل  غزة، وأن القاهرة 1021غزة عام 
 ستمت بجوار غزة وأهلياا.

وقات مرسي في كلمي لالت الن نترك غزة وحدها،  ن م ر اليوم مصتلفي تماما عن م ر األمس، 
ون محركا لكت شعو  المنطقي ضدكم، أوقفوا ونقوت للمعتدف  ن هذه الدماء ستكون لعني عليكم وستك

ت فلضبتنا لن تستطيعوا أبدا أن تقفوا أماميا، غضبي شع  وقيادةا.  هذه الميزلي فورا وا 
موقفا عمليا إلميار التضامن الم رف م  الفلسطينيين في قطاع غزة  -وقتيا-واتصذ الر يس مرسي 

س وفد م رف رسمي وشعبي لتقديم كت العون حينما أرست ر يس الوزراء السابق هشام قنديت عل  رأ
سلميي، عل  أن تحذو حذو  الممكن ألهالي القطاع، وهو الموقف الذف حفز دوت كثيرة، عربيي وا 

 م ر، فتوا ت و وت الوفود الرسميي والشعبيي  ل  غزة إلميار الدعم والتأييد.
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ت الم ابين الفلسطينيين لتلقي وأمر الر يس مرسي بفت  المعابر بين م ر وغزة بشكت دا م تستقبا
 العلع في المستشفيات الم ريي ومعاملتيم كالم ريين.

ولم تكتف م ر بذلك بت قادت حراكا دبلوماسيا وسياسيا نج  في النيايي في وقف العدوان عل  غزة 
 بعد أيام من اندتعال وفق معاهدة لليدني برعايي م ريي، وهو ما أكد استعادة م ر لدورها المحورف

 في المنطقي.
 السيسي ينسق مع إسرائيل

أما في عيد السيسي، فقد أعلنت  سرا يت أن ر يس المصابرات الم ريي زار تت أبي  قبت يوم واحد 
من بدء العدوان عل  غزة، وبعدها بساعات أعلن ر يس الوزراء اإلسرا يلي بنيامين نتنياهو قر  تنفيذ 

 اجتياح برف للقطاع.
، حينما 1003األصير  ل  األذهان ما حدا قبت الحر  عل  غزة في عام وأعاد الموقف الم رف 

زارت وزيرة الصارجيي األسبق تسيبي ليفني م ر  بان حكم الر يس المصلوع حسني مبارك، وأعلنت 
 من القاهرة بدء العدوان عل  القطاع.

كت عدوان  وصلت الساعات القليلي الماضيي، عادت م ر  ل  سيرتيا القديمي في التعاطي م 
 سرا يلي عل  الفلسطينيين، حيا اكتف  السيسي بإجراء ات ات هاتفي م  الر يس الفلسطيني محمود 
عباس تناوت فيال الوض  المت اعد في األراضي الفلسطينيي في ضوء الت عيد اإلسرا يلي األصير، 

 حسبما ذكرت الر اسي في بيان ليا مساء الثلثاء.
طينيي عن عباس قولال،  ن السيسي أكد لال حرص م ر عل  سلمي ونقلت وكالي األنباء الفلس

الشع  الفلسطيني في غزة، وتجني  القطاع هذا اليجوم الصطير ووقف الت عيد من أجت التو ت 
لوقف  طلق النار في أسرع وقت ممكن، مضيفا أن السيسي وعد باستمرار الجيود الم ريي لتجني  

 ن.الشع  الفلسطيني ويلت هذا العدوا
من جيتيا، اكتفت الصارجيي الم ريي بإ دار بيان روتيني يشبال عشرات البيانات التي كانت ت در 
عن الوزارة منذ عقود، أكدت فيال أن م ر تتاب  بقلق واهتمام شديدين تطور األوضاع في األراضي 

 الفلسطينيي في ضوء اتعتداءات األصيرة التي تشنيا القوات اإلسرا يليي عل  غزة.
لبت الصارجيي  سرا يت بضرورة وقف كافي العمليات العسكريي، وأن تتحل  بأق   درجات ضبط وطا

النفس لمن  اتنزتق  ل  حلقي مفرغي من العنف تزيد األمور اشتعات  وتؤدف  ل   زهاق مزيد من 
 .1021األرواح، كما دعت الجانبين  ل  اتلتزام باتفاق التيد ي الذف تو ل  ليال عام 
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عل  غزة ليكتمت ح ار  -عق  اتنقل  مباشرة  -م ر قد أحكمت الح ار من جانبيا  وكانت
 القطاع حيا تللق  سرا يت من جانبيا حدودها بالكامت م  غزة وتمن  مرور أف مساعدات.

نفق في المنطقي الحدوديي  2400بتدمير نحو  1023وقامت قوات األمن الم ريي منذ تموز/ يوليو 
الم ريي، كما أنيا أغلقت بشكت شبال كامت معبر رف  بين الجانبين، لتمن  عبور  بين غزة واألراضي

 األفراد والبضا    ت في أوقات قليلي جدا.
وشنت الحكومي الم ريي وذراعيا اإلعلمي حملي شعواء لمياجمي المقاومي الفلسطينيي في قطاع 

 المسلمين في م ر.غزة، وبصا ي ضد حركي حماس باعتبارها منتميي لجماعي اإلصوان 
، 1021واتيمت حكومي اتنقل  في م ر حركي حماس بقتت الجنود الم ريين في مديني رف  عام 

 باإلضافي  ل  اتياميا بالوقوف وراء عدد من العمليات اإلرهابيي داصت م ر.
وأعلنت محكمي م ريي في شير آذار/ مارس الماضي حركي حماس منممي  رهابيي وأمرت بحمر 

 في م ر وغلق مقراتيا وم ادرة ممتلكاتيا وأمواليا في البلد. أنشطتيا
واستندت المحكمي  ل  ارتباط حماس بعلقات م  جماعي اإلصوان المسلمين التي اعتبرتيا الحكومي 

 في وقت سابق هي األصر  منممي  رهابيي.
ا بالعودة  ل  وكشفت  حيفي  سرا يليي أن تت أبي  طلبت من القاهرة التدصت لد  حماس إلقناعي

تفاهمات التيد ي التي تم التو ت  لييا في أعقا  حر  اعمود السحا ا في تشرين الثاني/ نوفمبر 
1021. 

وقالت  حيفي ايسرا يت هيوما الثلثاء،  ن ر يس الوزراء اإلسرا يلي بنيامين نتنياهو يصش  أن تشعت 
لفت  الفلسطيني محمود أبو صضير الحر  في غزة انتفاضي ثالثي في كت فلسطين، في أعقا  حرق ا

حيا ، باإلضافي  ل   مكانيي تأثير هذه الحر  سلبا عل  استقرار األوضاع في م ر واألردن حليفي 
 الحكومي اإلسرا يليي في المنطقي.

 فتح معبر رفح
وفي سياق ذف  لي، ناشدت هي ي المعابر بلزة م ر بشكت عاجت فت  معبر رف  البرف المللق 

بين جراء العدوان اإلسرا يلي عل  القطاع، حت  يتلقوا العلع داصت المستشفيات لمرور الم ا
 الم ريي.

وقالت اليي ي في بيان ليا،  نال ت يجوز بقاء المعبر مللقا والشع  الفلسطيني في قطاع عزة يعاني 
 من الق ف اإلسرا يلي.
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معبر بشكت استثنا ي لعبور وبعدها بساعات قررت السلطات الم ريي  باح األربعاء  عادة فت  ال
 الجرح  بعد أن كان مللقا منذ أسبوع.

 9/7/4122، 42موقع عربي 
 

 بوقف العمليات العسكرية ضد غزة فوراً  "إسرائيل"تطالب  يةالحكومة األردن .78
دانتيا األردنيي الحكومي  ، أنعّمان، من 9/7/4122 ،الدستور، عّماننشرت  عبرت عن شجبيا وا 

وطالبت الحكومي عل  لسان وزير الدولي  عل  قطاع غزة. ا سرا يتاف تشنال للعدوان العسكرف الذ
 .بوقف عملياتيا العسكريي فورا   ا سرا يتامحمد المومني  .لشؤون اإلعلم الناطق الرسمي باسميا د

واتبتعاد عن كت اشكات الت عيد  ورفض المومني بشدة مبررات هذا اتعتداء، وطال  بوقفال فورا  
شدد المومني عل  ضرورة العودة ال  طاولي المفاوضات بما يؤدف  ل   قامي الدولي و  والتحريض.

 القدس.شرقي الفلسطينيي المستقلي عل  الترا  الوطني الفلسطيني وعا متيا 
 وزيووور الصارجيوووي وشوووؤون الملتوووربين ، أنبتووورا، نقووول  عووون وكالوووي 9/7/4122 ،الغاااد، عّماااانوأضوووافت 
تطووورات ، 3/7الثلثوواء  يوووم ،ر الصارجيووي الم وورف سووام  شووكرفوزيووبحووا موو  نا وور جوووده  األردنووي

نيوا أو ف جوده هذه التطورات بو  ،راضي الفلسطينيي المحتلي والت عيد الذف تشيدهاتوضاع في األ
كود علو  ضورورة احتورام القوانون أ. و لو  وقوف هوذا الت وعيد فوورا    ا سورا يتا ، داعيوا  تطورات صطيرة جدا  
ايضا عل  ان  تزام بال والعودة ال  التيد ي التامي وعدم استيداف المدنيين، مؤكدا  اتنساني الدولي واتل

 المنطقي ت تحتمت المزيد من التوتر والعنف والت عيد وعوامت عدم اتستقرار.
 
 ينددون با"التواطؤ" الدولي و"الخذالن" العربي تجاه فلسطين "اإلخوان": األردن .79

جماعوي اإلصووان المسولمين فوي األردن نوددت  ، أنانعّمومون  1/7/4122، قدس بارسنشرت وكالوي 
فووي  ،ورأت بموا قالوت  نوال اتواطوؤ دولووي، وصوذتن رسومي عربويا عموا يجوورف مون مجوازر فوي فلسوطين.

 ن ادعووم المقاومووي الفلسووطينيي بكووت أشووكاليا بوجووال اتحووتلت ال ووييوني هووي السووبيت الفاعووت  ،بيووان ليووا
يوني وأطماعال اتستيطانيي والتوسعييا، واستنكرت االموقف تستعادة الحقوق والت دف للمشروع ال ي

المتووواط  للسوولطي الفلسووطينيي واسووتمرار التعوواون والتنسوويق اتمنووي، واسووتمرار المفاوضووات موو  العوودو 
 ال ييوني ضد ابناء الشع  الفلسطيني والمقاوميا.
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داعيي فوي الوقوت ذاتوال واستنكرت استمرار الح ار المفروض عل  قطاع غزة بمباركي وأدوات عربيي، 
 لوو  ان وورة المسووجد اتق وو  فووي محنتووال، والت وودف للجتياحووات المت وواعدة واسووتنكار اسووتمرار منوو  

 الم لين من الو وت اليالا.
ودعووووت الجماعووووي الحكومووووي األردنيووووي اللنيوووووض بواجبيووووا كووووامل تجوووواه العوووودوان اليمجووووي علوووو  القوووودس 

 والمقدسات وأهلياا، عل  حد تعبير البيان.
المراق  العام لجماعي ، أن وا ت البتيرف، نقل  عن مراسليا 9/7/412 ،السبيل، عّمانت وأضاف

 دعاو  همام سعيد، طال  المقاومي في غزة، بدك الكيان ال ييوني بال واري . .اإلصوان المسلمين، د
تفاضي رعايتال إلفطار أقامتال الجماعي لوجياء حي نزات بعّمان، الفلسطينيين  ل  مباشرة ااتن صلت

 الثالثي التي ننتمرها عل  أحر من الجمرا كما قات.
 األردني حز  جبيي العمت اإلسلمي ، أنبترا ، نقل  عن وكالي9/7/4122 ،الغد، عّمانوجاء في 
بحق الشع  الفلسطيني واألمي العربيي،  توا ت جرا م اتحتلت التي لم تتوقف يوما   أمساستنكر 
ذف تحشد لال كت  مكانات األمي البشريي والماديي هو الطريق الوحيد ن الجياد الأفي بيان  مؤكدا  

 .إلنقاذ فلسطين واست  ات الورم السرطاني الذف ييدد األمي والبشريي عموما  
كما طال  حز  جبيي العمت اإلسولمي الحكوموي الم وريي، ابإنيواء الح وار الموالم المفوروض علو  

موجيووا  لشوووع  شوووقيق، ومشوواركي للعووودو ال وووييوني فوووي  قطوواع غوووزة، واعتبوووار الح ووار عمووول  عووودوانيا  
 عدوانال عل  الشع  الفلسطينيا.

 
 يدين العدوان اإلسرائيلي على غزة األردني "العدالة والتنمية" .81

العدوان ال ييوني المستمر عل  قطاع غزة، واعتبوره حلقوي  األردنيدان حز  العدالي والتنميي ت عّمان
ودعوا  ض  عل  األرض والمقدسات الذف يتناف  م  حقوق اإلنسان.من حلقات اليمجيي والعدوان الفا

فلح العموش في بيان لال أمس ف ا ت المقاومي بتوحيد  فوفيا ولم شمليا أمام  .مين عام الحز  مأ
 هذا العدوان.

 9/7/4122 ،الدستور، عّمان
 
 جبحكومة بعدم االكتفاء بالشالطالب وت "المهندسين" تدعو لنصارة فلسطينعّمان:  .80

مس بالعدوان الذف تشنال آلي الحر  اإلسرا يليي عل  الشع  أ األردنيين نددت نقابي الميندسين تعّمان
الفلسوووطيني األعوووزت، مطالبوووي الحكوموووي بتحموووت مسوووؤولياتيا وطالبوووت جامعوووي الووودوت العربيوووي ومنمموووي 
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تحرك العاجووت لن وورة التعوواون اتسوولمي والمؤسسووات الدوليووي والفعاليووات الشووعبيي والنقابيووي والحزبيووي بووال
 الفلسطينيين.

ردنيي ال  تحمت مسؤولياتيا تجاه الشع  الفلسطيني والقدس وعودم ودعت النقابي في بيان الحكومي األ
 إليقوووافلووو  اسوووتعمات اوراق ضووولط حقيقيوووي علووو  اتحوووتلت  اتكتفووواء باتسوووتنكار والشوووج  واتنتقوووات 

لمرابطين في فلسطين والمسجد اتق  ، مطالبي بحق ا ا سرا يتامسلست اتجرام الدموف الذف ترتكبال 
السوولطي الفلسووطينيي بووالوقف الفووورف للتنسوويق األمنووي موو  اتحووتلت، واتصوواذ قوورار اسووتراتيجي باتنحيوواز 
للشوع  الفلسووطيني والحفوام علوو  الوحوودة الفلسوطينيي والسووير قودما فووي مشووروع الم والحي، الووذف يمثووت 

واسوووتنكرت بشووودة التنسووويق األمنوووي بوووين  وع ال وووييوني.النجووواح فيوووال صطووووة متقدموووي فوووي ضووور  المشووور 
 السلطي الفلسطينيي واتحتلت. 

 9/7/4122 ،الدستور، عّمان
 
 طباء البيطريين" تندد بالعدوان اإلسرائيلي على الفلسطينيينأل"اعّمان:  .82

ييونيي دعت نقابي األطباء البيطريين المجتم  الدولي  ل  وقف اتعتداءات ال  تبتراو  ،اللد – عّمان
فووورا  ومحاسووبي  43علوو  الفلسووطينيين فووي األراضووي المحتلووي فووي الضووفي اللربيووي وقطوواع غووزة وأراضووي 

وو وف نقيو   المسؤولين عنيوا باعتبارهوا مصالفوي للقوانون اإلنسواني بشوأن الموواطنين تحوت اتحوتلت.
األموووم المتحووودة  ا  نبيوووت اللوبووواني هوووذه اتعتوووداءات ال وووييونيي بالوحشووويي، مطالبووو .األطبووواء البيطوووريين د

 ومجلس األمن بالتدصت الفورف لوقف هذا العدوان بأق   سرعي.
ودعووا اللوبوواني مجووددا  لوو  وقووف ح ووار المسووجد األق وو  ومنوو  أف ييووودف موون دصولووال، مؤكوودا  أن 

 ااألق  ا جزء ت يتجزأ من األراضي الفلسطينيي المحتلي.
  9/7/4122 ،الغد، عّمان

 
 ر جريمة استشهاد أبو خضيريستنك األردني مجلس النواب .83

اسوووتنكر مجلوووس النووووا  اغتيوووات الشوووييد الفلسوووطيني الشوووا  محمووود ابوووو صضوووير والوووذف  تبتووورا -عّموووان
 3/7 وو ف المجلس في بيان  حفي يووم الثلثواء .ن سرا يليياصتطف واغتيت عل  ايدف متطرفين 

 هذه الجريمي بالنكراء.
  9/7/4122 ،الغد، عّمان
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 صمود غزة والضفة وتنوه بنشر القوة األمنية في "عين الحلوة" بهية الحريري تحّيي .84

بنووواء غوووزة والضوووفي وكوووت األراضوووي أحيوووت النا ووو  بييوووي الحريووورف  ووومود وانتفاضوووي واستبسوووات  ت ووويدا
جديوووودة موووون الجوووورا م ال ووووييونيي بحووووق الشووووع  الفلسووووطيني، مثمنووووي  الفلسووووطينيي التووووي تواجووووال ف وووووت  

رضووال أجووت قضوويتال األغلوو  فلسووطين، وفووي سووبيت تحريوور أم موون التضووحيات اللاليووي ليووذا الشووع  العمووي
وسوو  حملووي تضووامن موو  الشووع  الفلسووطيني فووي مواجيتووال للعوودوان ألوو   قامووي دولتووال. ودعووت ا  سووراه و أو 

اإلسرا يلي. ونوهت بصطوة نشر القوة األمنيي الفلسطينيي المشتركي في مصيم عين الحلوة آملي ان تثمر 
 من واستقرار المصيم.هذه الصطوة تح ينا  دا ما  أل

التقت الحريرف عضو المكت  السياسوي للجبيوي الديمقراطيوي لتحريور فلسوطين علوي في وت يرافقوال وفود. 
 وكان تأكيد مشترك ألهميي نشر القوة األمنيي وتوفير مقومات نجاحيا في القيام بمياميا.
 9/7/4122 ،المستقبل، بيروت

 
 على غزة وتدعو إلى التحرك من أجل وقفهلبنان: "الجماعة االسالمية" تدين العدوان  .85

دانت االجماعي اإلسولمييا فوي لبنوان، بشودة العودوان ال وييوني علو  الشوع  الفلسوطيني فوي  تبيروت
القدس والضفي اللربيي وقطاع غزة، وأكدت أنال يعكس حالي القلق من فشت اتحتلت في القضاء عل  

 مقاومي الشع  الفلسطيني.
مووا اعتبرتووال اال وومت العربووي والعووالمي علوو  هووذه  3/7بيووان ليووا يوووم الثلثوواء واسووتلربت الجماعووي فووي 

دعووت االجماعووي اإلسوولمييا األنممووي العربيووي افووي و المجووزرة الجديوودة التووي ترتكوو  علوو  موورأ  العووالما، 
عوووادة توجيوووال بو ووولتيا نحوووو فلسوووطينا وطالبوووت الشوووعو   هوووذه اللحموووي  لووو  الت وووال  مووو  شوووعوبيا، وا 

 الفلسطيني عل  الرغم من الجراح النازفي في جسد معمم هذه الشعو . بالتضامن م  الشع 
وأكدت الجماعي عل  ضرورة رّص ال ف الفلسطيني بين كافي الف ا ت، وبين الشع  ومؤسسات 

 السلطي، لدحر هذا العدوان وانجاز ال مود والن ر الموعود، كما قات البيان.
 1/7/4122، قدس برس

 
 "ائيلإسر "قبالن يدعو إلى ردع  .86

ميور قوبلن العودوان اإلسورا يلي استنكر نا   ر يس المجلوس اتسولمي الشويعي اتعلو  الشوي  عبود األ
وناشود االشووعو   حرموي المودنيين. ا سورا يتاالمتموادف علو  الفلسوطينيين فوي عموت وحشوي تسووتبي  فيوال 
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المضوي فوي عودوانيا العربيي واتسلميي في شير هللا تعال  التحورك الجواد والحوازم لوردع  سورا يت عون 
جامعووي الوودوت العربيووي ومنممووي مووؤتمر التعوواون اتسوولمي الوو  عقوود  ا. ودعووا قووبلنبحووق الفلسووطينيين

 جلسي طار ي لن رة فلسطين واغاثي شعبيا المقاوم وال امد في أرضالا. 
 9/7/4122 ،النهار، بيروت

 
 للمجازر اإلسرائيلية في فلسطين لبنانية إدانة .87

 يلي الوحشي علو  قطواع غوزة والضوفي اللربيوي، عا وفي مون ردود الفعوت السياسويي أثار العدوان اإلسرا
 المنددة والشاجبي لالرها  ال ييوني.

اسووتنكر األمووين العووام لووواالتنميم الشووعبي النا وورفا أسووامي سووعد االجوورا م الوحشوويي التووي يرتكبيووا حيووا 
لسياسوووويي الفلسووووطينيي  لوووو  توحيوووود االقيووووادات ا العوووودو ال ووووييوني، ضوووود الموووودنيين الفلسووووطينيينا، داعيووووا  

 ووفوفيا بمووا يسوواعد علوو  تحويووت هووذه اليبووي  لوو  انتفاضووي شوواملي تحووت رايووي برنووامل للتحريوور الوووطني 
موون  شووار العلمووي الشووي  عفيووف النابلسووي، بعوود لقا ووال وفوودا  أو  واألهووداف الوطنيووي للشووع  الفلسووطينيا.

ت  السياسي علي في ت، ال  ان االوضو  االجبيي الديموقراطيي لتحرير فلسطينا، بر اسي عضو المك
الفلسطيني الملتي  يؤشر  ل  تطورات صطيرة تيدف  ل   حداا محني جديدة للفلسطينيين عل  غرار 

 من صلت عمليات عسكريي واسعي النطاقا. 2943نكبي عام 
ذ أكد اتجم  العلماء المسلمينا، االوقوف ال  جان  المقاومي الفلسطينييا، داعيا ال  ا دعميا بالموات وا 

والسلحا، رأت قيادة ارابطي الشليليا بر اسي النا   السابق زاهور الصطيو  أن ات سوبيت لوردع العودوان 
وأوضوووحت  ال وووييوني وتحريووور األرض واسوووتعادة الحقووووق سوووو  بووواللجوء  لووو  المقاوموووي واتنتفاضووويا.

في منطقوي  وور ان االشوع  قيادتا االحز  السورف القومي اتجتماعيا واجبيي التحرير الفلسطينييا 
عوون األمووي جمعوواء، ويرسووم معووالم انتفاضووي فلسووطينيي جديوودة، وهووو مووا  الفلسووطيني ينووتفض اليوووم دفاعووا  

 يستدعي احتضانا شعبيا عربيا، و حوة عربيي تعيد البو لي  ل  اتجاهيا ال حي ا.
بووي اتشووتراكيا فووايز كمووا نوودد بالعوودوان اإلرهووابي علوو  غووزة كووت موونت األمووين العووام لووواحز  البعووا العر 

شكر، األمين العام لواحركي النضات اللبناني العربيا النا   السابق في ت الداود، ر ويس احوز  اللقواء 
التضوووامني الووووطنيا الشوووي  م وووطف  ملوووص، عضوووو مجلوووس قيوووادة اجبيوووي العموووت اتسووولميا الشوووي  

جبووووت عامووووتا، القوووواء شووووريف توتيووووو، االجبيووووي الديموقراطيووووي لتحريوووور فلسووووطينا، اتجموووو  العلموووواء فووووي 
 الجمعيات والشص يات اإلسلمييا في لبنان، االمؤتمر الشعبي اللبنانيا، املتق  الوفاء لفلسطينا. 

  9/7/4122 ،السفير، بيروت
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ّنة" .88  الشعب الفلسطيني على العدوان اإلسرائيلييستنكر  "أحرار الس 

ن اإلسورا يلي الوذف يتعورض لوال الشوع  موس، العودواأبعلبكا عبر اتوويترا  -استنكر الواء أحرار الُسّني 
الفلسطيني، مستلربا  ا مت األنممي العربيي واإلسلميي ودوت الصليل التي يج  أن تكون في طليعي 
المسوواندين لشووع  فلسووطين، ولكنيووا لألسووف ت تحوورك سوواكنا  فووي الوقووت الووذف ينفوورد العوودو ال ووييوني 

سرا  يت وجيوان لعملوي واحودة، فواألوت يقتوت أطفوات سووريا بأطفات غزة ونسا ياا. واعتبر أن احز  هللا وا 
 ونساءها والثاني يقوم بقتت أطفات فلسطين ونسا ياا.  

 9/7/4122 ،المستقبل، بيروت
 
 يدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس األمن حول غزة نبيل العربي .89

من الدولي دعا األمين العام للجامعي العربيي، نبيت العربي،  ل  اجتماع عاجت لمجلس األت أ ف  
وقات العربي لل حفيين أنال يدعو امجلس األمن للنعقاد الفورف تتصاذ التدابير اللزمي  حوت غزة.

 لوقف العدوان اإلسرا يلي عل  قطاع غزةا.
وأكد م در رسمي في الجامعي لوكالي افرانس برسا أن العربي اكلف ممثت الجامعي العربيي في 

العاجت م  المجموعي العربيي في المنممي الدوليي لطل  عقد  األمم المتحدة أحمد فت ، بالتشاور
 اجتماع عاجت لمجلس األمنا.

 9/7/4122الوطن، مصر، 
 
 : االعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزة هدفها سياسيالعربيةالجامعة  .91

العربيي  واألراضيأكد السفير محمد  بي ، األمين العام المساعد لش ون فلسطين ت سمير حسن 
الجامعي العربيي، أن الجامعي العربيي تتاب  بقلق اتعتداءات اإلسرا يليي الحاليي عل   فيحتلي الم

 الضفي اللربيي وقطاع غزة ومديني القدس الذ  راح ضحيتيا عدد من الشيداء. في الفلسطينيالشع  
غزة، هدفيا  ا أن اتعتداءات اإلسرا يليي عل  قطاعالعربيت ريحات لو قناة االلد  فيوأوض   بي  

 فيوليس عمل أمنيا، وجاءت نتيجي لتيديد ليبرمان بانسحابال من التحالف م  نتنياهو  سيأس 
 اتنتصابات اإلسرا يليي،  ذا لم تكن هناك ضربي قاسيي لقطاع غزة.
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قطاع غزة، صا ي وأن هناك هدني موقعي بين  فيوأشار  بي  أنال ليس هناك ما ييدد أمن اسرا يت 
وطال   بي  الدوت العربيي بالتدصت م  اإلدارة األمريكيي واألمم المتحدة،  يي م ريي.الطرفين برعا

 الفلسطينيي. األراضيعل   اإلسرا يليلوض  حد ليذا العدوان والطليان 
 9/7/4122اليوم السابع، مصر، 

 
 الى الوقف "الفوري" لهجومها على قطاع غزة"إسرائيل"  تدعوتركيا  .90

دعت تركيا اسرا يت ال  الوقف االفورفا ليجوميا عل  قطاع غزة في ت توكات –الحياة الجديدة 
اعقا  اللارات الجويي الدمويي التي شنتيا عل  القطاع. وجاء في بيان لوزارة الصارجيي التركيي اندعو 

 اسرا يت ال  الوقف الفورف ليجماتيا عل  غزةا. 
التدصت، داعيا الدولي العبريي ال  التصلي عن ودعا البيان المجتم  الدولي وصا ي اتمم المتحدة ال  

شص ا عل  اتقت الثلثاء وا ي  العشرات في  23سياسي االعقا  الجماعيا التي تتبعيا. وقتت 
 . 1021هجمات عل  قطاع غزة في اصطر توتر تشيده اتراضي الفلسطينيي منذ تشرين الثاني 
 9/7/4122الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 الوحشية في قطاع غزة اإلسرائيلية بشدة تصعيد الهجماتتدين  طهران .92

اتعتداءات الوحشيي ادانت المتحدثي باسم وزارة الصارجيي اإليرانيي مرضيي افصم بشدة السفيرت 
اتعتداءات الوحشيي  عل کثر من أسبوعين أيمر ». وقالت في بيان اال ييونيي علي قطاع غزة

، مضيفي ااهيي وهي اصتطاف ثلثي مستوطنين للكيان ال ييونيوقتت الفلسطينيين األبرياء بذريعي و 
األذهان تكرار جرا م   ل الفلسطيني )محمد ابو صضير( في القدس الذف يعيد   استشياد الفتاأّن 

اإلرهابيين في سوريا والعراق دليت علي عجز الكيان ال ييوني أمام مقاومي و مود الشع  
المعنويات المتسمي بالمقاومي ألهالي قطاع غزة في الدفاع ا. وأشادت افصم بواالفلسطيني البطت

 .اوال مود أمام هذه األعمات الوحشيي
 9/7/4122السفير، بيروت، 

 
 : صمت المجتمع الدولي والجامعة العربية على عدوان غزة "غير مبرر"سوريا .93

قات م در ، و في غزةلي المنددة بالت عيد اإلسرا يالمواقف العربيي والدوليي المتابعي  السفيرت توالت
سوريا تدين هذه المجازر والممارسات اإلسرا يليي امسؤوت في وزارة الصارجيي السوريي، في بيان،  ن 



 
 
 

 

 
           62ص                                     3473 العدد:     9/7/4122األربعاء  التاريخ:

 

الوحشيي، كما تدين  مت مجلس األمن وما يسم  الجامعي العربيي غير المبرر عل  هذه الجرا م 
جتم  الدولي بوقف العدوان المستمرة ضد الشع  الفلسطيني الشقيق، وتطال  مجلس األمن والم

 .ااإلسرا يلي الذف ييدد األمن والسلم في المنطقي
 9/7/4122السفير، بيروت، 

 
 لمناقشة التطورات في فلسطين استثنائياً  وزراء خارجية الدول اإلسالمية يعقدون اجتماعاً  .94

( اجتماعا 20/7تعقد اللجني التنفيذيي في امنممي التعاون اإلسلميا الصميس )ت قدس برس -جدة 
استثنا يا موسعا عل  مستو  وزراء الصارجيي بمقر األماني بجدة لمناقشي األوضاع الصطيرة في 

 فلسطين المحتلي بما فييا القدس الشريف.
ووجال األمين العام لوامنممي التعاون اإلسلميا  ياد مدني الدعوة  ل  وزراء صارجيي المنممي لحضور 

ملي اإلسرا يليي المت اعدة والشرسي في جمي  األراضي الفلسطينيي اتجتماع الذف يأتي في مت الح
والعقا  الجماعي الذف تمارسال عل  الشع  الفلسطيني وحادثي حرق الفت  الفلسطيني محمد أبو 

 صضير.
 1/7/4122قدس برس، 

 
 "الثالثة "انتفاضتهالقرضاوي يؤيد الشعب الفلسطيني في  .95

يوسف القرضاوف ر يس اتتحاد العالمي لعلماء المسلمين  د.أعلن  تسليمان حاع  براهيم -الدوحي 
من الدوحي، تأييده المطلق تنتفاضي الشع  الفلسطيني الثالثي ودعا أبناء العالمين العربي واإلسلمي 

 لمساندة القضيي ون ر غزة في وجال اتحتلت اإلسرا يلي.
 9/7/4122القدس العربي، لندن، 

 
 على الفلسطينيين "سرائيل"إت على اعتداءات : ال يمكن السكو كويتينائب  .96

طال  النا   حمود الحمدان المجتم  العربي واتسلمي والدولي بوقفي جادة وتدصت سري  لوقف 
مشيرا ال  ان اتعتداءات اتسرا يليي المتكررة عل   ،هجمات الكيان اتسرا يلي عل  فلسطين وغزة
 مر ت يمكن السكوت عليال فكيف حين يتمأسلميي المسجد اتق   الذف يعتبر من المقدسات اإل
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اتعتداء عل  المسلمين الفلسطينيين العزت فان هذا اشد عندنا من اتعتداء عل  المقدسات  
 سلميي.اإل

 9/7/4122السياسة، الكويت، 
 
 بالتزامن مع حربها في غزة "سرائيل"إالرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز يمتدح  .97

اإلفريقي  للتحادقات الر يس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الر يس الدورف  تاراألصب – نواكشوط
نال امستوفي الشروط، وسيتم نقاشالا.   نيم تسلموا طل  سرا يت بشأن العضويي في اتتحاد وا 

اطل  اسرا يت  7/7/1024وقات ولد عبد العزيز في مقابلي م   حيفي جون آفريك نشرت الثلثاء 
 اإلفريقي كمراق  سندرسال فور تسلمنا لالا. اتتحاددصوت 

 وتعتبر هذه أوت ت ريحات يطلقيا زعيم  فريقي مرحبي بإسرا يت منذ تأسيس اتتحاد قبت عقود.
 1/7/4122، موقع األخبار الموريتاني

 
 موريتانيا: مظاهرات ليلية منددة بالعدوان على غزة .98

اكشوط الليلي مسيرة منددة بالعدوان اإلسرا يلي احتضنت العا مي الموريتانيي نو  األصبارت - نواكشوط
عل  غزة، وقد نممت المسيرة من طرف المبادرة الطلبيي لمناهضي اتصتراق ال ييوني وللدفاع عن 

 القضايا العادلي.
ر يس المبادرة حبي  ولد اكاه قات  ن المسيرة تأتي بدايي ألنشطي المبادرة المنددة بالعدوان عل  غزة، 

وندد ولد اكاه بشدة بما أسماه  لمقاومي الفلسطينيي لن تصض  ولن ترك ، وستمت منت رة.قا ل  ن ا
 ال مت المصجت للحكام العر ، معتبرا أن غزة هي عنوان معركي  راع األمي في الوقت الراهن.

 1/7/4122، موقع األخبار الموريتاني
 
 أن غزة تنزف اآلن فليراجع نفسه من ظنّ الداعية العريفي:  .99

كت  الداعيي السعودف الدكتور محمد العريفي في  فحتال بمواق  التوا ت اتجتماعي افيس  تبيتالس
غزة  نما تتبرع …#من من أن غزة تنزف ا ن فليراج  نفسال بوكا واتويترا منت ف الليلي الماضييت

 غزة_تحت_الق ف.…#بدما يا ألمي أ بحت بل دم
 9/7/4122السبيل، عمان، 
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 لوب من السلطة االنسحاب من المفاوضات ووقف التنسيق األمنيالمسفر: المطمحمد  .011
قلت أستاذ العلوم السياسيي في الجامعات القطريي الدكتور محمد المسفر من ت قدس برس -الدوحي 

أهميي رهان  سرا يت عل  سياسي القوة والردع ضد الفلسطينيين من أجت تحقيق أمنيا واستقرارها، 
الجاريي بين الفلسطينيين واإلسرا يليين في القدس والضفي والقطاع  ل  وتوق  أن تتطور المواجيات 

 انتفاضي شاملي.
وقاتت اليس مطلوبا من السلطي الفلسطينيي سو  أن تعلن انسحابيا من المفاوضات التي انصرطت 
 فييا م  اتحتلت، وأن توقف التنسيق األمني معال بعد أن أزات اتحتلت أف مبرر للتنسيق األمني،
حيا أ ب  يقوم باألدوار األمنيي بنفسال، وأيضا تفعيت اتفاقيي الم الحي م  حماس، كت ذلك من 

 شأنال  قناع  سرا يت والوتيات المتحدة األمريكيي للتراج  عن الت عيد العدواني ضد الفلسطينيينا.
 1/7/4122قدس برس، 

 
 "إسرائيل"غزة على  إطالق الصواريخ منتدين  الواليات المتحدة األمريكية .010

اليجمات ال اروصيي “أدان البيت األبيض، اليوم الثلثاء، بقوة  األناضوتت -نيويورك  -واشنطن 
العديدة التي أطلقت مؤصرا من قطاع غزة عل   سرا يت، واستيداف المدنيين عمدا من قبت المنممات 

 ”.اإلرهابيي في غزة
نحن “في الموجز ال حفي اليوم لال،  الناطق الرسمي باسم البيت األبيض، اجوش أرنيستاوذكر 

ندين بشدة اليجمات ال اروصيي، التي تطلق باستمرار من قطاع غزة، باتجاه  سرا يت، كما ندين 
 ”.بنفس الشكت استيداف المدنيين بيا، من قبت الجماعات اإلرهابيي، في قطاع غزة

حوات، أن تنيات علييا ت يمكن ألف دولي أن تقبت بأف حات من األاوأضاف المسؤوت األميركي 
ال واري ، مستيدفي مواطنييا، لذلك نحن ندعم حق  سرا يت، في الدفاع عن نفسيا، تجاه تلك 

 .االيجمات ال اروصيي
ونحن قلقون بشأن أمن، وسلمي المدنيين من الطرفين، بما في ذلك المدنيين اإلسرا يليين، “وأضافت 

واري ، التي تنيات علييم، ومواطني غزة، الذين الذين أجبروا عل  العيش في بيوتيم، تحت ال 
 ل  أن  اأرنيستاولفت  .ايتعرضون حاليا لرد الجان  اإلسرا يلي، بسب  العنف الذف تنتيجال حماس

وزير الصارجيي األميركي جون كيرف، كان قد ات ت هاتفيا بر يس الوزراء اإلسرا يلي، نيايي األسبوع 
 تحدة، حيات ت اعد وتيرة العنف، في المنطقي.الماضي، ونقت لال قلق الوتيات الم

 1/7/4122رأي اليوم، لندن، 
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 لوقوع وفيات بين الفلسطينيين هقلق يدين إطالق الصواريخ من غزة ويبديبان كي مون  .012

أدان األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، الثلثاء، اليجمات ال اروصيي العديدة األناضوتت 
قطاع غزة عل   سرا يت، معربا في الوقت ذاتال عن قلقال العميق  زاء وقوع التي أطلقت مؤصرا من 

 وفيات وا  ابات بين الفلسطينيين.
بان كي مون طال  بضرورة وقف اوقات استيفان دوجريك، المتحدا باسم األمين العام، اليوم،  ن 

 اإلسرا يليي.” هجمات ال واري  الفلسطينيي العشوا يي عل  المناطق المدنيي
ي مؤتمر  حفي عقده بمقر األمم المتحدة بنيويورك، تل المتحدا باسم األمين العام بيانا أكد فيال وف
القلق العميق لألمين العام  زاء الت عيد الصطير للعنف، مما أد  بالفعت  ل  وقوع وفيات وا  ابات ا

 .امتعددة بين الفلسطينيين نتيجي العمليات اإلسرا يليي في غزة
أعاد األمين العام توجيال دعوتال لجمي  الجيات الفاعلي لممارسي أق   درجات ضبط اوأردف قا لت 

 .االنفس، وتجن  المزيد من الصسا ر في  فوف المدنيين، وزعزعي اتستقرار بشكت عام
الوض  األمني غير ا، وقات  ن اكما أكد األمين العام عل  ضرورة استعادة اليدوء“ومض  قا لت 

بلي معالجتال من جمي  األبعاد السياسيي واألمنيي واإلنسانيي والتنمويي، كجزء من المستدام في غزة ين
 .احت شامت

 1/7/4122رأي اليوم، لندن، 
 
 "إسرائيل"الخارجية البريطانية تحث على التهدئة بين الفلسطينيين و .013

ة أعر  وزير الصارجيي البريطاني عن قلق بلده حيات ت اعد العنف في غز ت قدس برس -لندن 
 وجنو   سرا يت، ودعا جمي  األطراف  ل  لضبط النفس وتجن  سقوط المزيد من الضحايا األبرياء.

( تعليقا عل  اليجمات ال اروصيي التي شنتيا 3/7وقات هيغ في ت ريحات لال مساء الثلثاء )
 عيد ف ا ت المقاومي الفلسطينيي عل   سرا يت والق ف الجوف اإلسرا يلي عل  غزةت ايقلقني جدا ت

العنف في غزة وجنو   سرا يت مؤصرا. وأدين  طلق مسلحين في غزة ل واري  تجاه  سرا يت. تدعو 
المملكي المتحدة احماسا والجماعات المسلحي األصر  لوقف هذه اليجمات ال اروصيي. فمن حق 
شع   سرا يت العيش دون شعورهم بصوف وقلق دا م عل  أمنيم. كما أن من حق غزة أن تعيش 

 سلما.ب
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وحا هيغ كافي األطراف بذت كت ما في وسعيم لضبط النفس وتجن  سقوط المزيد من الضحايا 
األبرياء، وقاتت ايتحمت كافي األطراف مسؤوليي اتحترام التام تتفاق وقف  طلق النار الذف تم 

غزة.  ، ومعالجي مسببات ال راع وعدم اتستقرار في1021نوفمبر / التو ت  ليال في تشرين ثاني
فيذا الت عيد الصطير للعنف ليس بم لحي أحد، بت سوف يضر بفرص عمليي السلم في الشرق 

 األوسطا، عل  حد تعبيره.
 1/7/4122قدس برس، 

 
 فرنسا تحض على ضبط النفس في قطاع غزة .014

حضت وزارة الصارجيي الفرنسيي جمي  األطراف عل  ضبط النفس في قطاع غزة. ت رويترز –باريس 
نؤكد رفضنا كت أشكات العنف، وندعو اناطق باسم الوزارة رومان نادات في  فادة  حافييت وقات ال

 .اكت األطراف  ل  ضبط النفس
 9/7/4122الحياة، لندن، 

 
 الواليات المتحدة لن تتخلى أبدًا عن األمل في تحقيق السالمأوباما:  .015

الذف  امؤتمر  سرا يت للسلماالر يس األميركي باراك اوباما، ضمن مشاركاتال في  ت شددالسفير
 م   سرا يت. االسلمافي تت أبي ، عل  أهميي تحقيق  اهآرتساتنممال  حيفي 

أمس، أّن بلده أثبتت  اهآرتساوأعلن الر يس األميركي باراك اوباما، في مقات نشرتال  حيفي 
، مضيفا  أّن «التزامنا الثابت بتحقيق سلم دا م في الشرق األوسط»التزاميا بأمن  سرا يت عبر 

 نياء  راع استمر لعقود طويلي... يحتاع  ل  جيود كبيرة »واشنطن كانت دا ما  واضحي في أّن 
في وقت صا  أملنا أّن القرارات »وتاب  قا ل  «. واتصاذ قرارات  عبي من قبت األطراف المعنيي

لمتحدة لن تتصل  أبدا  عن ال عبي لم تتصذ... بيدف الحفام عل  تقدم عمليي السلم، فإّن الوتيات ا
وشّدد «. األمت في تحقيق السلم الدا م، الذف يمثت المسار الوحيد لتحقيق األمن الحقيقي إلسرا يت

الحت الوحيد للقضيي الفلسطينيي و اإلسرا يليي يكمن في وجود دولي ييوديي »أوباما عل  أن 
 «.سطينيي مستقلي وقابلي للحياةديموقراطيي... تعيش جنبا  ل  جن  في سلم وأمن م  دولي فل

 9/7/4122السفير، بيروت، 
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 نهم "خنازير" و"صراصير"أب الفلسطينيينإقالة محاميين عموميين في فلوريدا لوصفهما  .016
 قيت محاميان عموميان في وتيي فلوريدا اتمريكيي يوم الثلثاء بعد اتدتء  توجدف اتلفي -ميامي 

ا ت اتجتماعي بشان احتفات مزعوم للفلسطينيين بصطف وقتت ثلثي بتعليقات جارحي في مواق  للتو 
 شبان اسرا يليين الشير الماضي.

وكت  المحامي جارف شيرز عل  موق  فيسبوك يقوت اانيم الصنزير القذر الذف ت يأكلونالا في اشارة 
يفسر لماذا وكت  المحامي بروس راتيكوف يقوت اذلك  الي تحريم اكت لحم الصنزير لد  المسلمين.

 يعتبر الشع  الفلسطيني  را ير العالم.ا واضاف قا ل ا حرقوهم أرضا.ا
مرة بتلك التعليقات في اعقا  تقرير ل حيفي ساوا فلوريدا  ن  ألوتوعلم مكت  المحامي العام 

سنتنيت في الثاني من يوليو تموز وتلق  عل  الفور سيل من اتنتقادات من جماعات وافراد يدافعون 
ولم يمكن عل  الفور الو وت الي راتيكوف او شيرز للح وت عل   المساواة في الحقوق. عن

 تعق .
 1/7/4122وكالة رويترز لألنباء، 

 
 ضحايا غزة يتساقطون في ظّل صمت المجتمع الدولي: العربية في بريطانيامنظمة ال .017

الجرا م التي ترتكبيا أكدت المنممي العربيي لحقوق اإلنسان في بريطانيا أن ت قدس برس - لندن
 سرا يت في األراضي الفلسطينيي المحتلي تستدعي تدصل عاجل من  ناع القرار في العالم واتصاذ 

بأن مزيدا من الضحايا  ينب مواقف حاسمي لوقف العدوان اإلسرا يت المت اعد، الذف قالت بأنال 
 سيتساقطون في كت لحمي يلتزم فييا المجتم  الدولي جان  ال مت.

( أرسلت نسصي منال لو اقدس برسا جامعي الدوت العربيي 3/7دعت المنممي في بيان ليا الثلثاء )و 
اإلسرا يليي في  اتعتداءاتومنممي التعاون اإلسلمي  ل  العمت م  المؤسسات الدوليي  ل  وقف 

مم الضفي اللربيي وقطاع غزة وتوفير حمايي عاجلي للشع  الفلسطيني. كما طالبت أمين عام األ
المتحدة  ل  التعلم من دروس الماضي والتحرك سريعا لمن  سقوط مزيد من الضحايا فا لي العسكريي 

 .اتنتقامبروح ي اإلسرا يليي عمياء ومشحون
 1/7/4122قدس برس، 
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 "إسرائيل"بجرائم  تنديداً كية يتظاهرات في مدن أمر  .018
جان  معيم في تماهرات نممت في مدن شارك آتف الفلسطينيين والمتضامنين األت الحياة -لندن 

أميركيي عدة احتجاجا  عل  الجرا م اإلسرا يليي وللمطالبي بالحمايي الدوليي للشع  الفلسطيني من 
 اتنتياكات اإلسرا يليي وجرا م المستوطنين.

وأعلن منسق حركي مقاطعي اتحتلت اإلسرا يلي في الوتيات المتحدة سنان شقدي  في بيان أن 
مديني أميركيي ومديني  32هرات التي بدأت في الساب  من الشير الجارف ستتوا ت لتشمت نحو التما

تورنتو الكنديي، موضحا  ان هذه الفعاليات تق  ضمن نشاطات عام التضامن م  الشع  الفلسطيني، 
ء واحتجاجا  عل  ت اعد الجرا م بحق الشع  الفلسطيني. وأفادت وكالي وفا ان نحو ألفين من أبنا

وت من أمس أمام القن ليي اإلسرا يليي في مديني أالجاليي الفلسطينيي والمتضامين األميركيين تماهروا 
 سان فرانسيسكو في وتيي كاليفورنيا احتجاجا  عل  جرا م اتحتلت.

 9/7/4122الحياة، لندن، 
 
 وني  الطريقة الصحيحة لمواجهة تحدي حركة حماس أمام الكيان الصهيتقرير إسرائيلي:  .019

أعاد صطف الشبان الثلثي وقتليم موضوع ااإلرها ا الفلسطيني والتيديد ت كوبي ميصا يت وأودف ديكت
العسكرف من قطاع غزة،  ل  رأس جدوت األعمات العام. ونتيجي لذلك، طرحت بشدة المطالبي بتليير 

منطقي اييودا والسامرةا حيات حماس وحيات مواجيي ااإلرها  والعنفا، سواء  في  اتستراتيجييالعقيدة 
الضفي اللربيي، أم في قطاع غزة. واستللت الحكومي حادا الصطف كي توض  للجميور 
ااإلسرا يليا والمجتم  الدولي أّن حماس تنميم ا رهابيا، وأّنال ت مجات للتياون أو التسام  م  تنميم 

مستقت. وبناء عل  ذلك،  اهجينا يستصدم السياسي وااإلرها ا معا  ويحتفم بذراع عسكرف  رهابي
اعتبرت حكومي ا سر يتا الم الحي الداصليي الفلسطينّيي صطوة من أجت شرعني ااإلرها ا والتحريض 
والكراهّيي. ووضعت هذه الحكومي هدفا  سياسّيا  ليا هو تفكيك الوحدة والم الحي الفلسطينّيي، وهدفا  

حتّيي، عل  األقت في منطقي اييودا والسامرةا عسكرّيا  هو توجيال ضربي قاسيي  ل  حماس وبنيتيا الت
 الضفي اللربّيي.

يعتبر مقتت الشبان الثلثي حادثا  ا رهابّيا ا صطيرا  لللايي، فيو كشف تمركز البنيي التحتيي لحماس في 
عل  مستو  ااإلرهابيا أو السياسي. ومن  الحادا  اييودا والسامرةا سواء  عل  المستو  المدني، أو

ا شرعّيي محدودة زمنّيا  من أجت القيام بعمليي قاسيي وتفكيك هذه البنيي من صلت البحا عن ا سرا يت
المتعاطف من جيي  -المصتطفين والصاطفين. أما المجتم  الدولي فعل  الرغم من موقفال المتناقض
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 -رياءم  الحزن ااإلسرا يليا، ومن جيي أصر  مطالبي  ا سرا يتا بعدم توسي  عمليتيا والمس باألب
 فإنال وافق عل  صطوات ا سرا يتا.

تشير جمي  المؤشرات والدت ت  ل  أّن من نفذ الصطف هو صليي تابعي لحماس، لكن عل  الرغم من 
 ذلك ليس هناك ما يثبت أّن التعليمات باليجوم

و لت  ل  مستو  الناشطين من قيادة حماس )في غزة، أو في اييودا والسامرةا، أو في الصارع(، 
 ليس هناك ما يثبت أن توقيت اليجوم حددتال كما

ب ورة مسبقي قيادة حماس العسكرّيي أو السياسّيي. وحت  ا ن لم تعلن حماس مسؤوليتيا عن 
اليجوم، األمر الذف سيجعت من ال ع  عل  ا سرا يتا أن تحم  بشرعّيي دولّيي، وسيضطرها ذلك 

ي التحتيي للحركي وقيادتيا ونشطا يا في قطاع  ل  تقليص هامش عملّيي توجيال ضربي قاسيي  ل  البني
 غزة أيضا .

ثمي قيود عل  عمليات ااإلرها ا التي قد تقوم بيا حماس في الضفي اللربّيي بسب  وجود قوات كبيرة 
للجيش ال ييوني في المنطقي، ونشاط أجيزة األمن في السلطي الفلسطينيي ضد ااإلرهابيينا التابعين 

ما كان موجودا  حت  اتفاق الم الحي. يضاف  ل  ذلك أن نفوذ حماس في  لحماس. عل  األقت هذا
الضفي محدود بسب  اتصتلفات بين الضفي وغزة. لقد ارتكزت العقيدة العسكرّيي ااإلسرا يلّييا 
لمواجيي ااإلرها ا عل  فكرة العمت المتوا ت لتفكيك بنيتال، والحؤوت دون بناء قوة تنميميي للقيام 

ابييا. وفي هذا اإلطار ت يوجد مان  سياسي أو عسكرف لمطاردة ا رهابييا حركي بيجمات ا ره
حماس وتفكيك صلياها وقياداتيا وحمر نشاطاتيا المدنيي واتقت اديي واتجتماعيي، وت سيما تلك 

 التابعي اللدعوةا، ب ورة مستمرة ومن دون هوادة وت قيود.
ماس بعد الصطف، والمعالجي المركزة لمكات  ومؤسسات وفي الواق ، فإن اعتقات م ات من نشطاء ح

االدعوةا يدتن عل  أن أجيزة األمن ااإلسرا يلّييا، ألسبا  مجيولي وغير واضحي، كانت قد صففت 
من الضلط عل  حماس في الضفي، فأتاحت بذلك لتنميم حماس بناء صليا ا رها ا وترميم بنيتال 

جر  اعتقات أن ار حماس في الضفي وحقق معيم قبت الصطف التحتّيي والمؤسسات المؤيدة لال. فلو 
 لجاءت النتا ل مصتلفي.

لقد شّدد ر يس الحكومي في كلمتال في معيد دراسات األمن القومي عل  أّن ا سرا يتا لن تتنازت عن 
وجودها في الضفي اللربّيي وعن سيطرتيا األمنّيي علييا حت  في زمن التسويي السياسّيي م  

ين. كما تؤمن ا سرا يتا بأّن وجودها العسكرف في الضفي تحديدا  ومساعييا ا يلي  ل  الفلسطيني



 
 
 

 

 
           69ص                                     3473 العدد:     9/7/4122األربعاء  التاريخ:

 

تفكيك بنيي حماس، يقويان السلطي الفلسطينّيي بزعامي اعباسا ويمنعان تسلت العنا ر االجيادّيي 
 اإلرهابّييا. ويسمحان لذلك بتعاون أمني م  السلطي الفلسطينّيي ودعميا.

 
 لتعامل مع "حماس" في غزة؟ما هي أفضل طريقة ل

حماس في غزة اليوم في نقطي متدنّيي جدا . فالنمام الم رف الجديد يقف منيا موقفا  سلبّيا ، أّما  يران 
فأدارت ليا ميرها وهي مشلولي بسوريا والعراق، والدعم التركي ليا محدود، وضا قي سكان القطاع 

م نجاح حماس في بناء بنيي ل ن   واري  بعيدة في ازدياد مطرد. كما أّن تيري  السلح توقف برغ
المد  قادرة عل  الو وت  ل  منطقي اغوش دانا. وفي مقابت ضعف حماس ت اعدت قوة حركي 

ما بين  -االجياد اإلسلميا، فقد ازداد عددها وهي اليوم مسلحي بمنمومي  واري  متوسطي المد 
سلميا  ل  الجيي التي تتحد  سيطرة حماس كيلومترا . وقد تحولت حركي االجياد اإل 70 ل   40

ليا حيات سكان  التزاماتعل  القطاع بسب  جدوت أعماليا المتشدد وعدم وجود مسؤوليات أو 
القطاع، وبسب  تعاونيا م  عنا ر االجياد العالميا األكثر تشددا  منيا. ومنذ سيطرة حماس عل  

 ثي صيارات لمواجيتيا هيتقطاع غزة قبت سب  سنوات، تصبطت ا سرا يتا بين ثل
التسليم بسيطرة الحركي عل  القطاع واعتبارها العنوان المسؤوت عن أف عمليي ا رهابّييا أو  -2

  طلق  واري  من منطقي القطاع.
العمت المتوا ت من أجت  ضعاف سلطي حماس وقدرتيا في القطاع، و وت   ل  الوض  الذف  -1

 ادة سيطرتيا عل  القطاع.تستطي  فيال السلطي الفلسطينّيي  ع
عملّيي عسكرّيي واسعي النطاق إلسقاط سيطرة الحركي في القطاع وتدمير قدرتيا اتستراتيجيي  -3

 ) وراي  وقذا ف متوسطي وبعيدة المد (، وضر  واعتقات زعماء الحركي وعنا رها ااإلرهابّييا.
وعزليا م  اعتبارها العنوان  وحت  ا ن اصتارت حكومي ا سرا يتا المزع بين صيار  ضعاف حماس

المسؤوت في القطاع. وضمن هذه التوجيات، امتنعت ا سرا يتا عن أن تطل  من الجيش 
ااإلسرا يليا القيام بعلمّيي عسكرّيي  ّت في حات فرضت المروف ذلك مثت استمرار سقوط  واري  

يلّييا بيذه األهداف وركزت عل  وضر  جبيي ا سرا يتا الداصلّيي. وتقيدت العمليات العسكرّيي ااإلسرا 
ضر  بنيي حماس وقدراتيا من أجت ترميم الردع، وتحقيق تيد ي متوا لي ووض  شروط لعبي مريحي 

 بالنسبي لوا سرا يتا، بوساطي م رّيي.
 ن الت عيد في قطاع غزة واستمرار سقوط ال واري  وقذا ف المدفعيي في اتجاه ا سرا يتا ألكثر من 

طلق ال واري  اعادة درس صيار أسبوع، يفرضان    ت أصر  لوا سرا يتا هيت التركيز عل  قدرات وا 
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في اتجاه عمق ا سرا يتا في مت ضعف حماس ووقف تيري  السلح من سيناء بمجيود من الجيش 
لحماس، وذلك يتطل  مناورة بريي  اتستراتيجييالم رف، ثمي فر ي لتفكيك القدرة ال اروصّيي 

دصات قوات بريي  ل   عمق القطاع بما في ذلك المناطق المبنيي، من أجت كشف وتفكيك منمومات وا 
النار البعيدة المد  وتدمير البنيي التحتيي إلنتاع ال واري  في القطاع، وضر  حلقات  طلقيا في 

 اتجاه  سرا يت. وت تتطل  هذه العمليي وجودا  مستمرا  لقوات الجيش في القطاع.
القطاع،  ن هذا يتطل  دراسي جمي  اتنعكاسات لمثت هذه الصطوة.  صيار  سقاط سلطي حماس في

الذف سيح ت وت سيما في مت التقدير بأّن السلطي غير  غومن األس لي المطروحيت من سيمأل الفرا 
قادرة عل  السيطرة عل  القطاع،  ل  جان  الشك الكبير في استعداد عباس القبوت باستعادة سيطرتال 

احرا ا الجيش ااإلسرا يليا. وهناك فكرة  نشاء سيطرة بديلي عل  القطاع  عل  القطاع بواسطي
امحمد دحلنا بتدصت م رف. ولكن هذه الصطي تتطل  تنسيقا  وثيقا  م  الم ريين واستعداد م ر 
لتحمت المسؤوليي وتقديم الضمانات في ما يتعلق بمستقبت غزة. وتدت تجربي الماضي عل  أنال من 

 قي م ر عل  أن تكون تعبا  أساسيا  في تنفيذ هذا الصيار.غير المحتمت مواف
وفي غيا  بديت عن سلطي حماس، سيزداد صطر تسلت العنا ر االجياديي المتشددةا، مما سيؤدف 
 ل  نشوء واق  أسوأ بكثير من الواق  الحالي، وستكون النتيجي اتنتشار الدا م للجيش في مناطق 

ي أكثر من مليون ون ف مليون شصص يعيشون هناك. يتعين عل  القطاع وتحمت ا سرا يتا مسؤوليّ 
 المؤيدين لصيار  سقاط سلطي حماس في القطاع درس النتا ل التالّييت

تعب ي واسعي النطاق للحتياطيين ولعدد من األلويي من أجت العمليات العسكريي في القطاع،  -2
 وزيادة الدفاع في سا ر المناطق.

 في اتقت اد.  علن حات الطوار  -1
حباطال، قد تستمر نحو ن ف سني  -3 العمليي العسكريي المرحليي من أجت تطيير بنيي ااإلرها ا وا 

 وستتسب  بعرقلي النمو في اتقت اد صلت هذه الفترة.
الضرر الذف سيلحق بوتيرة الحياة العاديي في الجبيي الداصليي من اتت أبي ا حت  الجنو ، م   -4

 24دد كبير من اإل ابات. وجمي  هذه األمور تتطل  زيادة الميزانيي بنحو التصوف من سقوط ع
 مليار شيكت.

بناء  عل  ذلك، نقترح هدفا  استراتيجيا  أكثر تواضعا  ويمكن تحقيقال وهو اتستمرار في عزت حماس 
ضعافيا من صلت التعاون م  م ر، فإذا وا لت حماس  طلق ال واري  من القطاع، توس   وا 

 يتا عملياتيا العسكريي وتضر  بقوة قدرة حماس عل   طلق ال واري  وتسيما المتوسطي ا سرا
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والطويلي المد ، وكذلك تضر  نشطا يا من صلت هجمات مركزة وعمليات توغت برف محدود 
ومركز، والتشديد عل  تعزيز الردع وتوجيال ضربي قويي  ل  الذراع العسكرف لحماس وقدرتيا عل  

  يتا، من دون احتلت القطاع ومن دون جعت تفكيك حماس هدفا  أعل .المس بوا سرا
 معهد دراسات وأبحاث األمن القومي الصهيوني

1/7/4122، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 3225التقرير المعلوماتي، ملحق   
 
 الفلسطينية أوضح ما تكون السالمرؤية  .001

 محمود عباس 
.ف حت الدولتين ب ورة رسميي. وقد اعترفت فلسطين بقرار تاريصي سني منذ أن تبنت م.ت 12مرت 

بالم ي من مساحي اترض  73، وتصلت عن أكثر من 2927مؤلم بدولي اسرا يت في حدود ما قبت 
الفلسطينيي. واصتارت حكومي اسرا يت الحاليي بدت انتياز فر ي السلم هذه أن تستعمت مسيرة السلم 

اتستعمار والقم . لكننا ما زلنا نريد أن نؤمن بأن جيراننا اتسرا يليين ت مثت ساتر دصان تستمرار 
يتوقعون أن يحيا الشع  الفلسطيني في نمام ف ت عن رف. ولن ُيقم  بالقوة طموح أمي ترجو 

 السلم والحريي، ال  اتستقلت.
ننا نؤمن بأنال ت يمكن القانون الدولي أل مباد  ن رؤيا السلم الفلسطينيي واضحي ومرتكزة جيدا في 

احراز سلم عادت قابت للبقاء دون احترام حقوق الجمي ، الفلسطينيين واتسرا يليين عل  السواء. 
احترام سيادة الدولتين، فلسطين واسرا يت، بمقتض  صط الحدود الدوليي  المباد وينبلي بحس  هذه 

الذف  در عن الجمعيي  294القرار ؛ وينبلي احترام حقوق اللج ين الفلسطينيين بحس  2927في 
 المتحدة. لألممالعموميي 

 ن التفاوض وسيلي قويي جدا للسلم، لكن يج  أن يكون لال هدف معلن ومعايير معلومي. وليست 
حكومي اسرا يت أو فيما يتعلق بفلسطين عل  األقت، شريكي في تلك اتهداف والمعايير كسا ر العالم. 

لم بحقيقي أن سياسي الحكومي الحاليي في اسرا يت ت تل م حت الدولتين، وقد حان الوقت ليعترف العا
ويمكن اتستدتت عل  ذلك من أنال في صلت اتشير التسعي اتصيرة للمحادثات التي تمت برعايي 

ألف مستوطن جديد في المناطق  44الوتيات المتحدة، دفعت اسرا يت قدما ببناء وحدات سكنيي لو 
 المحتلي.
دت ذلك عل  نيتيا التو ت ال  سلم عادت قا م م  فلسطين؟ ُيذكرنا كثيرون من ا دقا نا فيت ي

ت نستطي  أن نفاوض اول ك الذين يقولونت ما لي لي »بالكلمات الحكيمي للر يس المرحوم كنيدفت 
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فالتفاوض سيكون بل معن  ما استمرت اسرا يت عل  تعميق اتحتلت «. وما لك يمكن التفاوض فيال
 وتليير العامت السكاني في ارضنا بلرض فرض حقا ق جديدة عل  اترض.

حينما حققت فلسطين حقيا آصر اتمر وطلبت ال  اتمم المتحدة أن تعترف بيا كدولي، لم تكن تلك 
 محاولي لللتفاف عل  التفاوض السلمي.

لتطل  حقوقيا  أمي محترمي في العالم فت  لفلسطين نافذة فرص جديدة 233فيذا اتعتراف من 
وحقوق شعبيا وت سيما بواسطي امكانيي المشاركي في مواثيق متعددة اتطراف ومنممات دوليي. 
وتعرف القيادة الفلسطينيي جيدا جملي المواثيق والمنممات التي تستطي  فلسطين اتنضمام  لييا 

 اليوم.
، دون أن يطل  «لمحادثاتتجديد ا»نحن نطل  أن يكف المجتم  الدولي عن اتصتباء وراء دعوات 

ال  اسرا يت أن تفي بالتزاماتيا. والمجتم  الدولي مسؤوت عن حمايي سكاننا العاجزين الذين يعيشون 
 تحت الصوف من المستوطنين والجيش المحتت والح ار المعذ  .

وينبلي اتصاذ عمت جازم يضمن أت يتمت  المستوطنون اتسرا يليون الذين يسكنون عل  نحو غير 
قانوني في دولتنا ويستللون ارضيا ومواردها الطبيعيي بنفس الصيرات التي يتمت  بيا اتسرا يليون 
الذين يعيشون في اسرا يت. ويج  أن تكون معاملي المجتم  الدولي للحكومي اتسرا يليي مت لي 

 بمقدار احتراميا للقانون الدولي ولحقوق اتنسان.
السلميي السصيي، وهي مبادرة السلم العربيي، ردت اسرا يت  حينما عرضت الجامعي العربيي صطتيا

دولي  47بزيادة اتستعمار. ويشمت هذا اتقتراح الذف ما زات نافذا اعترافا كامل وتطبيعا من قبت الو 
اتعضاء في منممي التعاون اتسلمي وفي الجامعي العربيي، في مقابت انسحا  اسرا يت ال  

. ولن تحم  294فق عليال لقضيي اللج ين بحس  قرار اتمم المتحدة وحت عادت مت 2927صطوط 
 اسرا يت أبدا باقتراح أفضت للندماع اتقليمي من مبادرة السلم العربيي.

في الوقت الذف يوا ت فيال المستوطنون العدوان عل  بيوت الفلسطينيين وعل  الكنا س والمساجد، 
ون غير قانونيي، وتوا ت المستوطنات التوس  في حين ويوا ت األسر  معاناة معاملي سي ي في سج

يعيش أكثر من ن ف أبناء شعبنا مشتتين، وقد تلش  احتمات التو ت ال  حت الدولتين تماما 
تقريبا بسب  الحكومي اتسرا يليي، ما زات الفلسطينيون الشجعان يؤدون رسالي سلم وعدت ال  

 اسرا يت والعالم كلال.
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سرا يليين اضطرار أبناء شعبنا ال  التسليم بواق  الجلء والف ت العن رف برغم كت محاوتت ات
والتمت  بالح اني من العقا ، ما زلنا نوا ت السير نحو الحريي. ونقتبس من ق يدة المرحوم 

 «.هنا نقف وهنا نجلس وهنا نحن دا ما ال  األبد/ لنا هدف واحدت أن نكون»محمود درويشت 
   الفلسطيني ألتزم تماما برؤيا الدولتين والتطبي  والسلم م  جارتنا اسرا يت. نني ب فتي ر يس الشع

في  لة للسلم. يريد أبناء  –م  الر يس بيرس  –وهذا ما دعاني ال  اتنضمام ال  البابا فرنسيس 
، الذف يعبر عن طموح مشابال عند «هآرتس»شعبي السلم وليذا نستمد التشجي  من مؤتمر 

ثيرين مستعدين ب دق لم الحي تاريصيي. وهذا العلم يقوف تمسك أبناء شعبي بطريق اسرا يليين ك
 السلم والم الحي. وهذا هو واجبنا المقدس، اسرا يليين وفلسطينيين عل  السواء، ألبنا نا.
1/7/4122هآرتس   
9/7/4122القدس العربي،   

 
 التحركات الشعبية الفلسطينية فيقراءة  .000

 رأفت مرة
حزيران/يونيو  21عن اصتفاء ثلثي مستوطنين  يايني قر  منطقي الصليت يوم الصميس  منذ أن أُعلن

، حيا 2943الماضي، تطورت األوضاع في الضفي اللربيي وقطاع غزة والمناطق المحتلي عام 
ح لت ردود فعت  ييونيي قابلتيا مواقف وتحركات فلسطينيي قويي، بللت ذروتيا بعد صطف وقتت 

 1عاما ( الذف ُصطف فجر يوم األربعاء  22المقدسي محمد حسين أبو صضير ) الفت  الفلسطيني
 تموز/يوليو.

 لقد أحدثت عمليي أسر المستوطنين الثلثي تداعيات كثيرة عل  المستويات الفلسطينيي واإلسرا يليي.
 مسيرة المواجهة

يليي عل  القدس عل  المستو  الفلسطيني، جاءت عمليي األسر بعد ازدياد اتعتداءات اإلسرا 
والمسجد األق   المبارك، واتساع اتستيطان، وازدياد اعتداءات المستوطنين عل  الفلسطينيين، 

 240وانتياكات جيش اتحتلت ضد المواطنين الفلسطينيين صا ي في القدس، واستمرار أكثر من 
اع غزة، ورفض أسيرا  ومعتقل  فلسطينيا  في  ضرابيم عن الطعام، واستمرار الح ار عل  قط

 اتحتلت  طلق آصر دفعي من األسر  من أ ت أرب  دفعات متفق علييا برعايي أمريكيي.
عمليي أسر المستوطنين الثلثي جاءت أيضا  بعد ارتفاع مستو  المقاومي في الضفي اللربيي، حيا 

، وكذلك في المصابرات ال ييونيي 3100قتت فلسطينيون الضابط بارو  مزراحي العامت في جياز 
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الجندف عيدن اتياس  قر  جنين، وبعد مواجيي عسكريي في جنين أدت  ل  استشياد ثلثي مقاومين 
من اكتا   القساما واسرايا القدسا واكتا   شيداء األق  ا، وهم حمزة أبو الييجا ومحمود هاشم 

 أبو زيني ويزن محمود جبارين.
جنود  يايني، وبعد احتدام المواجيات في محاولي أسر مستوطنين و  20كما جاءت بعد ما يقار  

 المسجد األق   المبارك وبشكت يومي تقريبا .
لذلك، فإن عمليي أسر المستوطنين الثلثي، حميت بقبوت وترحي  شعبي فلسطيني واس ، وأدت  ل  
ارتفاع روح اتنتماء الوطني، ووفرت دعما  كبيرا  لصط المقاومي، ووحدت المجتم  الفلسطيني حوت 

أسير ومعتقت فلسطيني  4000طل   نجاز عمليي تبادت، وأوجدت أرضيي ص بي لتحريك قضيي م
 في سجون اتحتلت.

وأدت عمليي األسر  ل   لحاق صسا ر كبيرة بالسلطي الفلسطينيي ور يسيا بسب   دانتيم ليا، وتعّيدهم 
عادتيم  ل  بالبحا عن المستوطنين الذين و فيم ر يس السلطي محمود عباس بأنيم ابشر  مثلناا وا 

عا لتيم، وبسب  التنسيق األمني القوف الذف ارتفعت مستوياتال، و مت السلطي سياسيا  وا علميا  
عن كت الممارسات واتعتداءات التي نّفذتيا قوات جيش اتحتلت أثناء عمليي البحا عن 

ري  أراٍض زراعيي، المستوطنين، والتي أدت  ل  انتياك حرمات المنازت، وتدمير ممتلكات، وتص
 ونبش القبور.

  
 أزمة في الكيان

عل  المستو  اإلسرا يلي، أحدثت عمليي األسر أزمي داصت الكيان ال ييوني، حيا انكشف عجز 
جيش اتحتلت واألجيزة األمنيي عن توّق  ح وليا أو اكتشاف المصططين ليا مبكرا  أو معرفي 

 و الو وت  ل  المنّفذين.م ير المستوطنين لما يقار  عشرين يوما ، أ
وعّمقت عمليي األسر األزمي داصت ات تلف ال ييوني الحاكم، حيا حّملت أطراف كثيرة نتنياهو 
المسؤوليي عّما آلت  ليال األمور بسب  سياساتال، وحشره محمود عباس في الزاويي أكثر من مرة 

 وتلاضيال عن قضيي األسر  وتعطيلال العمليي السياسيي.
احماسا بعمليي األسر حضورا  سياسيا  وشعبيا  كبيرا .  حي  أنال ت احماسا وت أف جيي ومن  اتيام 

أصر  أعلنت مسؤوليتيا، لكن المواقف اإلسرا يليي وماضي الحركي في عمليات األسر والتبادت 
 رسصت القناعي بمسؤوليي الحركي.
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ام بيذا العمت، وحملت قضيي واعتبرت جيات متابعي أن احماسا استللت الم الحي الفلسطينيي للقي
األسر  بمسؤوليي وأكدت التزاميا بمشروع المقاومي، وتحّملت ردود فعت  ييونيي كثيرة مثت اعتقات 

من كوادرها وعنا رها. ومنحت عمليي األسر احماسا وزنا  سياسيا   قليميا  ميما .  400أكثر من 
روف، وتستطي  صلط األوراق، وأنيا ليست وأثبتت الحركي أنيا قادرة عل  الفعت في أ ع  وأعقد الم

 ضعيفي أو غا بي في الضفي اللربيي رغم كت محاوتت ضربيا.
 13ونج  ر يس المكت  السياسي للحركي صالد مشعت في حواره م  قناة الجزيرة يوم اتثنين 
ي ي حزيران/يونيو الماضي في تقديم احماسا ب ورة وطنيي شاملي كحاملي للقضيي الفلسطينيي، وحر 

 عل  الوحدة، ومتمسكي بالثوابت والمقاومي، ومدافعي عن اإلنسان واألرض.
 ن عمليي أسر المستوطنين الثلثي ت تزات غامضي في كثير من تفا يليا ومحطاتيا، لكنيا مثّلت 
محطي ميمي في مسار القضيي الفلسطينيي، صا ي في هذا التوقيت اإلقليمي ال ع ، وفت  اكتشاف 

طنين مقتولين الحدا عل  مسار آصر بعد قضيي صطف المستوطنين للفت  محمد أبو نيايي المستو 
 صضير في القدس وقتلال بيذه الطريقي الوحشيي.

  
 شهيد القدس

ل  عنوان فلسطيني جام .. فيو  نسان  تحّوت الفت  البرفء محمد أبو صضير  ل  رمز وطني وا 
ن حي شعفاط، ُولد وترّب  وعاش في فلسطيني برفء مسالم، فت  في مقتبت العمر، مقدسي، م

 القدس، ُصطف عل  أيدف مستوطنين مجرمين من دون مبّرر، وُقتت بعدما ُعّذ  وُأحرق حيا .
قضيي أبو صضير تلصص التراجيديا الفلسطينيي، فكت فلسطيني هو أبو صضير.. لذلك تحّولت دماء 

وأكد اتنتماء لألرض واليويي،  الشييد  ل  وقود أشعت األرض الفلسطينيي تحت أقدام اتحتلت،
ور د الموقف السياسي ألغل  القو ، وجم  الفلسطينيين في الداصت والصارع، وألي  روح المواجيي 

 م  اتحتلت.
 

 عوامل عدة جعلت من قضية أبو خضير تفتح مرحلة فلسطينية سواء كانت مؤقتة أو طويلة:
 استمرار اتعتداءات واتنتياكات اإلسرا يليي.-
 التفاف فلسطيني واس  حوت صيار المقاومي. -
 تعطت وفشت العمليي السياسيي التفاوضيي. -
 ضعف السلطي الفلسطينيي واقتناع الفلسطينيين بعدم تمثيليا ليم. -
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 التطورات اإلقليميي المتلحقي وشعور الفلسطينيين باألضرار اللحقي بالقضيي بسببيا. -
 ارة أمام اتحتلت وضرورة تحّركيم من منطق القوة والكرامي.  رار الفلسطينيين عل  عدم الصس -
  

 اشتعال الموقف
للوقوف عل  حجم التحركات الشعبيي الفلسطينيي، يج  التوقف عند التفا يت الميدانيي بدقي. فمنذ 
استشياد الفت  أبو صضير شملت المواجيات م  اتحتلت في مديني القدس األحياء والقر  والبلدات 

يت با  الصليت في البلدة القديمي في القدس، راس العامود، با  الجوز، شعفاط، سلوان، الشي  ا تي
 جراح، بيت حنينا، الرام، العيسويي، العيزريي،  ور باهر، حّي ال ّواني، حارة با  حطي، عناتا.

لنق ، ت أم الفحم، النا رة، عرعرة في ا2943والقر  والبلدات والمدن في األراضي المحتلي عام 
حيفا، يافا، شفا عمرو، عرابي، سصنين، تت السب ، طمرة، عكا، عين ماهت، كفرمندا، رهط، عرابي، 

 عبلين، الطيبي، يافي النا رة، الطيرة، جسر الزرقاء،  كسات. 
وفي الضفي اللربيي شملتت الصليت، جنين، بيت لحم، نابلس، سلفيت، قلقيليي، طولكرم، طوباس، رام 

لنديا،  وريف، بيت أمر، بيت كاحت، بني حارا، النبي  ال ، جالود، يطا، مصيم هللا، البيرة، ق
 العرو .

 جري . 700شييدا  و 22وسجت عدد اإل ابات كا تيت 
( معتقل ، 133، موزعين عل  المناطق ا تييت محافمي الصليت )933 حواليوبلغ عدد المعتقلين 

( معتقل ، 22( معتقل ، ورام هللا )34، والقدس )( معتقل  92( معتقلين، وبيت لحم )209ونابلس )
( 12( معتقل ، وطوباس وسلفيت وأريحا )10( معتقل ، وقلقيليي )19( معتقل ، وطولكرم )24وجنين )

 .2943( معتقل  من األراضي المحتلي عام 170معتقل ، و)
  

 حقائق سياسية
 جدت الحقا ق التالييتبعد هذه المعطيات الميدانيي، نر  أن هذه التحركات أو 

 نحن أمام تحّرك فلسطيني شامت يجم  كت الفلسطينيين في الداصت والصارع. -
نحن في مرحلي تحّرك هي أعل  من ردود فعت وأقت من انتفاضي ثالثي، لكنيا قد تتطور لت ت  -

  ل  انتفاضي ثالثي شاملي.
  اتجتماعيي والمناطق، وتذو  فيال  ننا أمام تحّرك وطني شامت، تنصرط فيال جمي  القو  والشرا  -

 المطال  الف ويي والشعارات الصا ي واألجندات الحزبيي.
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نحن أمام رزمي من الدواف  تجم  اليويي واتنتماء واألسر  والشيداء والدفاع عن الكرامي والحريي،  -
 والمقدسات، ما يعطي التحّرك زصما  أكبر.

 هلي، تنصرط فييا قطاعات الشبا  ضمن أهداف وطنيي. ننا أمام اندفاعي شبابيي اجتماعيي مذ -
صفاء  -  ن هذه التحركات جاءت بعد شعور باتنت ار واتعتزاز الوطني الفلسطيني، تمّثت بأسر وا 

 وقتت ثلثي من المستوطنين، وهو عمت ناج  ُيضم  ل  سجت المقاومي المشرفي.
هي  نجاز سياسي  2943ي المحتلي عام  ن التحركات الشعبيي واتنتفاضات الجماهيريي الواسع -

 فلسطيني رفي  المستو ، ورسالي حضاريي قويي، وتعبير عن انتماء وطني مشرف.
 

 إلى أين تتجه األحداث؟!
 تنح ر التطورات في ثلثي احتماتتت

توقف التحركات، أو استمرارها لوقت معّين، أو ارتفاع وتيرتيا لت ت  ل  مستو  انتفاضي واسعي 
 ثالثي.

 ولكت من هذه اتحتماتت أسبابال وحيثياتال، لكن ما يج  أن نرّكز عليال هو المؤشرات التالييت
 أوت ت  ننا أمام تحركات شعبيي جّددت القضيي الفلسطينيي وأعادت ليا مكانتيا في الداصت والصارع.

 ثانيا ت  ننا أمام تحّرك يرّكز عل  ثوابت القضيي الفلسطينيي وأولوياتيا.
والضفي اللربيي، وتزامنت م  مواجيي  2943 ن هذه التحركات شملت المناطق المحتلي عام ثالثا ت 

 عنيفي عل  جبيي غزة.
رابعا ت  ن هذه التحركات تنطلق من مديني القدس المحتلي، لتتس  وت ت  ل  مصتلف المناطق. 

 اسيي.وانطلق شرارة الثورة من مديني القدس لال ص و يتال الحضاريي والتاريصيي والسي
  

 حرب مفتوحة
تموز/يوليو وّس  العدو ال ييوني غاراتال عل  قطاع غزة، وهي استمرار لللارات  7ليت اتثنين 

واتعتداءات المتوا لي عل  القطاع. وكان العدو ييدف من وراء توسي  دا رة اتعتداء  ل ت اتنتقام 
قي بقدرات الجيش ال ييوني ألسر المستوطنين، وطمأني الداصت ال ييوني، ومحاولي  عادة الث

واألجيزة األمنيي، وتجاوز األزمي السياسيي داصت ات تلف الحاكم، وتحويت األنمار عن جريمي قتت 
الفت  محمد أبو صضير، وترهي  حركي حماس وقو  المقاومي في فلسطين وباألصص في قطاع 

 غزة.
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عبارة عن غارات  وتيي ذات طاب  تماد  اتحتلت في غاراتال واعتداءاتال، بعض تلك اللارات كان 
سياسي أكثر مما هو عسكرف. وهو ما جعت رّد المقاومي ينحسر في  طار  ثبات ال حوة واتستعداد 

فشات تحقيق األهداف.  والجيوزيي، والدفاع عن األرض واإلنسان، وا 
يدافيا لكن ت اعد وتيرة اتعتداءات لت ت  ل  توا ت اللارات ومحاوتت شّت حياة الناس، واست

المدنيين، واستشياد تسعي مقاومين من حركتي حماس والجياد اإلسلمي، دف  قيادة حركي حماس 
  ل  الرّد الواس  الذف تمّيز با تيت

  ارو . 300ساعي ما يزيد عن  43ق ف  اروصي مكّثف بلغ صلت  -
بلغ العدو رسالي واضحي وقويي. -  ضر  المستوطنات المحيطي بلزة وا 
كيلومترا ، ويشّت حياة أكثر من مليوني  ييوني،  40ا رة الق ف لي ت  ل  عمق توسي  د -

 ولتعلن حالي الطوار  في المناطق الجنوبيي.
 كيلومترا  ويزيد، أف  ل  تت الربي  وما بعدها.  30تيديد بو وت الق ف  ل  عمق  -

مباشر وقوف عل   من هنا أطلقت حركي حماس عل  عمليتيا الواسعي اانتفاضي القدسا، وهي ردّ 
 عمليي االجرف ال صرفا التي بدأها اتحتلت.

 ن ما يح ت اليوم في فلسطين من انتفاضي شعبيي، وفي غزة من رّد عسكرف، يأتي في  طار مسيرة 
زالي اتحتلت والتمّسك بالقدس وحّق العودة.  الشع  الفلسطيني لتحرير األرض وا 

ي بل شّك، لكنيا تستكمت مراحت الدفاع عن األرض لقد دصلنا مرحلي من المواجيي ستكون  عب
 والشع  والمقدسات.

1/7/4122، المركز الفلسطيني لإلعالم  
 
 إلسرائيلالسالم هو الطريق الوحيد لألمن الحقيقي  .002

 باراك أوباما
( تستعد لليبوط في اترض المقدسي، 2في السني الماضيي حينما كانت الطا رة الر اسيي ) ير فورس 

النافذة ف فعتني مرة اصر  حقيقي أنال يمكن تقدير أمن اسرا يت بدقا ق وكيلومترات  نمرت من
في سدروت الذين  ولألوتدالذين يسكنون قر  الحدود الشماليي،  ألول كمعدودة. وعلمت معن  األمن 

ت يريدون سو  أن يترعرعوا بل صوف، وللعا لت التي فقدت بيوتيا وأملكيا في هجمات  واري  
  هللا وحماس. وأستطي  ب فتي أبا أن أتصيت فقط األلم الذف يشعر بال ا ن والدو الفتيان الثلثي حز 

 اتسرا يليين الذين اصتطفوا وقتلوا عل  نحو جد مأساوف في شير حزيران.
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ن التزام إلسرا يتكانت الوتيات المتحدة دا ما منذ عيد هارف ترومان ال  اليوم أكبر  ديقي  . وا 
المتحدة والتزامي بأمن اسرا يت ومواطني اسرا يت لن يتضعض  أبدا كما كررت القوت مرة  الوتيات

 بعد اصر . وسيبق  ايماننا بالسلم موجودا في أساس هذا اتلتزام ال  األبد.
ن العلقات اتمنيي بين الدولتين هي اليوم أقو   وسعنا التعاون بيننا في السنوات الصمس اتصيرة، وا 

دا ما كما أكد قادة اسرا يت. ويجرف جيشانا تدريبات مشتركي أكثر وبلغ التعاون مما كانت 
اتستصبارف ُذر  لم يسبق ليا مثيت. ونحن نعمت معا في تطوير وسا ت تقنيي أمنيي مثت معدات 

 للتعرف عل  العبوات الناسفي الجانبيي من بعيد ودروع واقيي صفيفي تحمي جنودنا.
بقي قويا. وتلزم  إلسرا يتفي واشنطن في ُعسر في الحقيقي، لكن التزامنا  ن المص  ات الميزانيي 

 3مساعدة سنويي تزيد عل   بإعطاء 1023عل  أمن اسرا يت حت   باإلنفاقالوتيات المتحدة 
مليارات دوتر. والتعاون الذف لم يسبق لال مثيت بيننا يصدم أمن اسرا يت فيناك استثمارات امريكيي في 

 مثت منمومي حيتس ومنمومي القبي الحديديي. –يي متقدمي منمومات امن
ويتجل  التزامنا بأمن اسرا يت ايضا بعملنا في الشرق اتوسط كلال. ففي الشير الماضي فقط أزات 
المجتم  الدولي بقيادة الوتيات المتحدة بنجاح آصر بقايا السلح الكيميا ي المعلن عند بشار اتسد. 

ن القضاء عل  هذا ال مصزون يضا ت قدرة طاغيي قاس عل  استعمات سلح ابادة جماعيي ت لييدد وا 
الشع  السورف فقط بت لييدد جارات سوريا ايضا ومنيا اسرا يت. وسنستمر عل  العمت م  شركا نا 
في اوروبا والعالم العربي لدعم المعارضي السوريي المعتدلي ولحت سياسي لل راع الذف يؤبد ازمي 

 ستقرار اقليميا.انسانيي وعدم ا
أبدا عل  سلح ذرف. ونحاوت بتفاوض دولي قوف يتعلق   يراننحن نعمت ايضا لضمان أت تح ت 

بالبرنامل الذرف اتيراني، نحاوت أن نواجال بالطرق السلميي تيديدا مركزيا ألمن العالم والشرق اتوسط 
ت ضمانات حقيقيي قابلي للتحقق واسرا يت. وبينت الوتيات المتحدة أن كت اتفاق سيتم احرازه سيشم

منيا أن يكون البرنامل الذرف اتيراني للايات سلميي فقط ويوجد تشاور دا م م  اسرا يت طوت الوقت. 
ويقتر  الموعد اتصير للمحادثات الذريي وت نعلم ال  ا ن هت سينج  التفاوض، لكن الصل ي لم 

من احراز سلح ذرف، ونحن نبقي كت اتمكانات   يرانتتلير بالنسبي  لينا فنحن م ممون عل  من  
 هذا اليدف. إلحرازمفتوحي عل  الطاولي 

أميرت الوتيات المتحدة التزاميا بأمن اسرا يت بسعييا المستمر ال  سلم قابت للبقاء في الشرق 
يين اتوسط. وقد علمنا دا ما أن حت ال راع الذف عمره عشرات السنين بين اتسرا يليين والفلسطين

يحتاع من الطرفين ال  جيد عميم وال  قرارات  عبي. ولذلك وبرغم أننا صا  أملنا ألن الطرفين لم 
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يتصذا القرارات ال عبي ليدفعا بالمسيرة السلميي قدما، لن تتصل  الوتيات المتحدة أبدا عن األمت في 
 .إلسرا يتسلم قابت للبقاء هو الطريق الوحيد لضمان أمن حقيقي 

م ضرورف وعادت وممكن كما قلت في العام الماضي في القدس. وقد آمنت بذلك آنذاك  ن السل
واؤمن بال ا ن.  ن السلم ضرورف ألنال الطريق الوحيد لضمان مستقبت أمن وديمقراطيي لدولي 
اسرا يت الييوديي. وفي حين قد تساعد األسوار والمنمومات الدفاعيي المضادة لل واري  عل  

حت شامت ُيحرز بالتفاوض،   طارديدات ما، ت يكون األمن الحقيقي ممكنا  ت في الحمايي من تي
وسيساعد احراز اتفاق سلم م  الفلسطينيين ايضا عل  تليير الرأف العام العالمي، وعل  عزت 

 المتطرفين العنيفين وعل  تقويي أمن اسرا يت ايضا.
حقا في العيش في وطن الشع  الييودف  يينلالسرا يل ن السلم عادت ايضا بل اعتراض. وكما أن 

الفلسطينيين أمت وأحلم للمستقبت  ولألوتدالتاريصي، للفلسطينيين ايضا حق في تقرير الم ير. 
كرامي ت ُتحرز  ت في دولي ليم.  ن الر يس عباس شريك اسرا يت  –ويحق ليم أن يعيشوا في كرامي 

عيا. وقد عادت الوتيات المتحدة فبينت أنال يج  عل  كت وهو يلتزم بحت الدولتين والتعاون اتمني م
القديمي وهي اتلتزام بعدم العنف واتتفاقات السابقي  المباد حكومي فلسطينيي أن تتمسك بتلك 

أهم مما كانت دا ما. يج   المباد ، وحينما يكون التفاوض جامدا تكون تلك بإسرا يتواتعتراف 
 بط للنفس وأن تعمت معا للحفام عل  اتستقرار عل  اترض.عل  اتطراف جميعا أن تت رف بض

وأقوت في الصتام  ن السلم ممكن. وهذا من أهم ما ينبلي أن نذكر حينما نواجال عوا ق ولحمات 
صيبي أمت. وُيحتاع ال  ارادة سياسيي لتنفيذ اتصتيارات ال عبي المطلوبي وال  تأييد من الشعبين 

المجتم  المدني ايضا. ويج  أن يكون الطرفان مستعدين للمصاطرة من  اتسرا يلي والفلسطيني ومن
ن رفض  اجت السلم. ونحن نعلم آصر اتمر ما هو اليدف الضرورف للتفاوضت دولتان للشعبين. وا 
الم الحي والتعاون لن يقوف بشيء ت أمن اتسرا يليين وت الفلسطينيين. والحت الوحيد هو دولي 

يش في سلم وأمن بجوار دولي فلسطينيي مستقلي قابلي للبقاء. ولذلك فان وزير ييوديي ديمقراطيي تع
الصارجيي كيرف وأنا م ممان عل  العمت م  ر يس الوزراء نتنياهو وم  الر يس عباس للتو ت ال  
حت الدولتين. وحينما توجد اترادة السياسيي لللتزام بتفاوض جدف مرة اصر  ستقف الوتيات المتحدة 

 بما يج  علييا. لالسيامة مستعدة جاهز 
وتيتال. وكما  إلنياءالتقيت م  الر يس بيرس في البيت اتبيض قبت بضعي اسابي  في اثناء استعداده 

كان اتمر دا ما كان شرفا أن أتحدا ال  انسان أفرد جزء  كبيرا جدا من حياتال لبناء دولي اسرا يت 
ف  شمعون بيرس أمن اسرا يت قدما دا ما بشجاعي. وفي وهو مشحون باألمت فيما يتعلق ببلده. وقد د
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الشير الماضي، في لقا ال التاريصي م  الر يس عباس والبابا فرنسيس في الفاتيكان، قات ببساطيت 
 السنا كاملين بل سلما.

برغم انجازات اسرا يت كليا ال  ا ن، وكت انجازاتيا في المستقبت، ت تستطي  أن تكون كاملي آمني 
السلم الحقيقي والحيوف الذف ت يوجد فقط في  –سلم. ولن يكون متأصرا أبدا بذر بذور السلم  بل

صطط الزعماء بت في قلو  اتسرا يليين والفلسطينيين جميعا. هذا هو المستقبت الذف ما زالت 
 وأقدميا وأقواها. إلسرا يتالوتيات المتحدة تلتزم بال ألنيا أعمم  ديقي 

1/7/2412هآرتس   
9/7/4122القدس، القدس،   

 
 لنضرب حماس بشدة .003

 اليعيزر )تشايني( مروم
 ن اصتطاف الفتيان الثلثي في غوش ع يون وقتليم هو وليد عدة عوامت. أوت، انعدام اتفق 
السياسي واحساس غامض بالمستقبت. ثانيا، تحرير م ات القتلي في  فقات مصتلفي ومتنوعي مما 

ن صلت اصتطاف اتسرا يليين الضلط عل  الحكومي وتحرير المزيد يعطي اتحساس بانال يمكن م
من القتلي. وثالثا، تحريض قادة حماس عل  موا لي صطف الجنود. هذه وتلك صلقت أجواء قابلي 

 للنفجار عل  اترض أدت في نيايي المطاف ال  اصتطاف الفتيان.
راء بنيامين نتنياهو عن ذلك، كان واضحا أن حماس تقف صلف اتصتطاف. وقد أعلن ر يس الوز 

تعليماتال بتنفيذ عدد من اتعتقاتت في الضفي ومياجمي عدد محدود من اتهداف في قطاع  أ در
ال واري  نحو بلدات غلف غزة. في البدايي نحو سديروت  فأطلقتغزة. ولم يتأصر رد حماس، 

باطلق النار نحو تت أبي   ونتيفوت، وفي نيايي اتمر ايضا، نحو ب ر السب  في مت تيديد  ري 
 ال واري  نحو اسدود ورحوفوت ايضا.  طلقايضا. وأمس األوت تجرأت حماس ووسعت دا رة 

اتصذت الحكومي في اتيام اتصيرة صطا معتدت وتحدا ر يس الوزراء والوزراء المؤيدون لال عن رد 
رد كعديمي المسؤوليي ممن من الرأس وليس من البطن. وساهمت وسا ت اتعلم ف نفت المؤيدين لل

يردون من البطن فيما اول ك الذين يتبنون التجلد كمتوازنين يعملون من الرأس. وفسرت حماس عدم 
 الرد كتردد وردت بمزيد من النار.

دولي اسرا يت ت يمكنيا أن تسم  لنفسيا بموا لي الرد عل  عربدة حماس. علييا أن تبادر وتعمت 
 ا.من أجت الدفاع عن مواطنيي
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. حماس في هذه الساعي إلضعافياضر  حماس  –عل  اسرا يت أن تحدد هدفا أعل  استراتيجيا 
ضعيفي، معزولي، عديمي التأييد في العالم العربي وعديمي القدرة عل  تيري  البضا   والوسا ت 

وهي القتاليي عبر اتنفاق التي اغلقتيا م ر بر اسي الر يس السيسي. قدرتيا اتقت اديي محدودة 
عل  شفا اتفلس. دولي اسرا يت قادرة عل  أن تضر  حماس في غزة بشدة، تنفذ احباطا مركزا 
بزعما يا ونشطا يا، أن تضر  بشدة ترساني ال واري  التي بحوزتيا وتقليص جدا قدرتيا العسكريي. 

 وبالتوازف، يج  اعتقات نشطا يا في الضفي والضر  الشديد لبنيي حماس التحتيي هناك.
 عاريف االسبوعم
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