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منزاًل مـدمرًا  958مصابًا و 077و شهيداً  89مجزرة برفح ترفع حصيلة العدوان لـ االحتالل يرتكب  .0

 نازحاً  877و
قوات  ، أنرفحمن القدس المحتلة و ، 99/0/4792وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، قالت 

االحتالل اإلسرائيلي ارتكبت في الساعات األولى من صباح اليوم الجمعة مجزرة جديدة بحق عائلة 
شهداء وعدد من  خمسةم" في حي يبنا بمدينة رفح جنوب قطاع غزة راح ضحيتها حتى اآلن "غنا

 اإلصابات.
إن جثامين الشهداء وصلت مستشفى "أبو يوسف نقاًل عن وزارة الصحة في غزة، وقال مراسل )صفا( 

كامل  طوابق جرى تدميره بشكل 4النجار" أشالء مقطعة ومتفحمة، مشيرا إلى أن المنزل المكون من 
 جراء تعرضه لقصف مفاجئ من الطيران الحربي، كما لحق دمار كبير بالمنازل المجاورة.

صابة  89ومع هذه المجزرة، ترتفع حصيلة العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة الى   700شهيدا وا 
 .الخبر هذا آخرين وتدمير عشرات المنازل بشكل كامل حتى لحظة كتابة

بلغ ، عن مراسليها من القطاع، أنه 99/0/4792طينية لإلعالم، غزة، وكالة الرأي الفلسوأضافت 
إجمالي عدد المنازل التي دمرها االحتالل "اإلسرائيلي" في عدوانه المتواصل على قطاع غزة لليوم 

مما ألحقت أضرارًا كبيرة في  .( منزاًل، ُدِمر معظمها بشكل كامل158على التوالي إلى ) الثالث
 يواصل استهداف األراضي الزراعية في أنحاء متفرقة من القطاع.الممتلكات، فيما 

مكتب األمم المتحدة لتنسيق من رام هللا، أن ، 97/0/4792، قدس برسوكالة  وجاء في
في تقرير تلقته "قدس برس" يوم أكد أوتشا" " اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة الشؤون
ونزوح ي على قطاع غزة أدت الى تدمير عشرات المنازل ، أن حصيلة العدوان اإلسرائيلالخميس
 .من قبل أقاربهم مواطن فلسطيني يتم استضافتهم 800

األدوية  من % 19إن المستشفيات الحكومية في غزة مازالت تعمل بالرغم من نفاذ  وقال التقرير
ن دوالر مليو  3.1إلى  من المستهلكات من مخزن غزة المركزي، وتحتاج غزة % 54الضرورية و

 لضمان األدوية الضرورية والمستهلكات، بحسب التقرير. شهرياً 
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 في غزة البرية العملية على صادقت االسرائيلية الحكومة: عباس .2
 وحتى الدمار، من القطاع لحماية وبذلناه إال جهدا نترك لم إننا عباس محمود الرئيس قال هللا: رام

 المهم بالعدوان، البادئ من أو يخسر او يكسب من المهم فليس االهم، هو وهذا دم، قطرة أي نحقن
 .الدم وشالل العدوان هذا ننهي كيف هو

 القدس، فعاليات من وفدا الخميس اليوم هللا رام مدينة في الرئاسة مقر في استقباله لدى وأضاف،
 معا اتفاق وهناك النار، إطالق وقف على نلح نحن لذلك الفلسطيني، الشعب عن مسؤولون نحن

 .الدماء حقن أجل من اليه الرجوع ويجب ونباركه باركناه ولكن فيه، طرفاً  نكن لم ونحن ،1011
 ما على يحترق اإلنسان ألن العدوان، لوقف العالم دول جميع مع مكثفة اتصاالت في نحن: وتابع
 الدمار؟ عليها مكتوب هل عدوان، يجري ثالثة أو عامين فكل غزة، في يجري

 نرحل، لن إننا لهم نقول ولكن وبالدنا، أرضنا من إخراجنا التصرفات بهذه يريدون هم: قائال وأضاف
 استسلم، أن وسالح صاروخ عندك إذا يعني بالكلمة، وسنحارب سنصمد ولكننا سالح، لدينا يوجد وال
 .لآلخرين مزعج حضاري بأسلوب وسنحارب استسلم، لن ال

 البرية العملية على صادقت االسرائيلية والحكومة ماحق، غزة قطاع على الجاري العدوان إن وقال،
 في الحدودية المناطق سكان بإبالغ االحتالل قيام إلى باإلضافة ساعات، خالل تبدأ أن يمكن التي
 .القطاع ضد عسكرية بعملية للقيام غزة داخل نحو والتوجه بيوتهم بترك غزة

 اتصاالت فبدأنا شعبنا، ابناء ضد شيء أي وقوع دون الحيلولة هو البداية منذ واجبنا: واستطرد
 .حل إيجاد أجل من دائم اجتماع حالة في والقيادة االطراف، جميع مع مكثفة
 يلعب أن خالله من يستطيع اقليميا دورا له أن نعرف ونحن التركي الوزراء رئيس مع اتصلنا وتابع،
 عهد في 1011 العام في تم الذي التهدئة اتفاق راعية كانت والتي مصر مع تحدثنا كما دورا،

 .الدماء نحقن حتى باالتفاق لاللتزام مرسي، محمد الرئيس
 الدماء، حقن هو االهم الن التهدئة، الى للعودة شروط اي تقديم طرف أي من نريد ال الرئيس، وقال

 .فشلت لألسف االتصاالت هذه ولكن الجانبين مع اتصاالت أجرت ومصر
 جانب من العسكرية العمليات يوقفوا أن وطلبنا االميركي لجانبا مع تكلمنا كذلك سيادته، واضاف
 .ايضا بذلك ننجح لم لألسف ولكن العمليات، بوقف حماس نقنع ونحن إسرائيل،
 تستضيف الذي التونسي الرئيس ومع قطر، أمير مع أيضا اتصاالت أجرى أنه الى الرئيس وأشار
 اليوم لها اجتماعا ستعقد والتي االسالمي، المؤتمر منظمة مع وكذلك العربية، للجامعة اجتماعا بالده
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 مع اتصلنا ان بعد اليوم طارئا اجتماعا سيعقد الذي االمن مجلس ومع العدوان، لبحث الخميس
 .قرار هناك وسيكون المتحدة، لألمم العام االمين

 ئلةعا إلى وتطرق الجرحى، ومئات الشهداء، عشرات سقط اآلن فحتى الثمن، ندفع نحن واضاف،
 وراء االنجرار عدم ويجب أنفسنا، حماية علينا يجب: وقال. كوارع عائلة وكذلك استشهدت التي حمد

 من أكثر فيها النجاح نستطيع والتي سياسيا، الدولية الساحة في نعمل أن يجب ونحن العنف،
 .العسكرية الصدامات

 نحن لذلك الحصيلة، هي وما جة،النتي ما الطريقة بهذه ولكن احدًا، انتقد ان اريد ال أنا: وتابع
 البلد تدمر عامين او عام فكل محتمل، غير الوضع هذا المتكافئ، غير القتال ايقاف على حريصون

 .بالتعمير ونبدأ
 مجرما عنه قلنا إذا وقتله خضير أبو محمد الفتى حرق فالذي االحتالل، قبل من إجرام هناك: وقال
 أن نستطيع نحن' وأوضح .وحشية بطريقة عمه ابن على ءاالعتدا وايضا كفاية، ليس الوصف فهذا
 بسنتمتر التفريط وبدون استسالم أو تنازل بدون الصحيحة وبالسياسة والحكمة، بالعقل لهدفنا نصل
 الشرقية القدس وعاصمتها المستقلة الفلسطينية دولتنا بإقامة حقنا على وسنحصل ارضنا، من واحد
 .'هللا بإذن
 مسيحيين كفلسطينيين لنا بالنسبة شيء وكل التاج، ودرة القلب هي قدسال إن الرئيس، وقال

 الفلسطيني المواطن صمود لدعم بوسعنا ما ونبذل سالم، هناك يكون لن القدس وبدون ومسلمين،
 .الفلسطينيين سكانها لتهجير االحتالل بها يقوم التي االجراءات كل من بالرغم المقدسي
 الى ووقفوا المقدسة المدينة الى جاؤوا والذين والمسلمين، العرب كل لدعم بحاجة القدس واضاف،

 تعد لم والتي المقدسة، المدينة لزيارة البعض أطلقها التي التحريم دعوات من بالرغم اهلها، جانب
 .احداً  تمثل
 ودعم فيها واالستثمار القدس زيارة الى دعت ووطنية نظيفة أصوات هناك: قائال الرئيس وتابع
 .آخر الحد وليس لنا هي التي المقدسة المدينة في يصمدوا حتى لها،أه صمود
 متنازع أرضاً  تعد لم الفلسطينية األرض وبأن خاللها من ثبتنا المتحدة األمم قرارات أن إلى وأشار
 القدس مدينة فيها بما 1897 عام محتلة فلسطينية أرض هي بل البعض، يدعي كان كما عليها

 .المحتلة
 97/0/4792ء والمعلومات الفلسطينية، وفا، وكالة االنبا
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 فشل سلطة عباس في رام هللا وحماس في غزة هو السبب في الحرب اإلسرائيليةدحالن:  .3
حمل محمد دحالن عضو المجلس التشريعي الفلسطيني إسرائيل مسؤولية : مساعد الزياني -أبوظبي

مشيرًا إلى أن فشل سلطة الرئيس  العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية،
محمود عباس في رام هللا، وفشل حكم حركة حماس في غزة هو السبب في الحرب اإلسرائيلية على 

 الشعب الفلسطيني.
، أن مصر لن تتدخل لوقف العدوان أبو ظبيفي  "الشرق األوسط"وأكد دحالن، في حديث مع 

كة اإلخوان المسلمين ضد الجيش المصري اإلسرائيلي نظرا ألن حركة حماس كانت تعمل مع حر 
وضد أمن واستقرار مصر، إال أن القيادي الفلسطيني قال إنه يبحث حاليا في القاهرة إمكانية رفع 

عادة فتح معبر رفح.  الحصار المفروض على قطاع غزة وا 
ه قائد وبين أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياته ألن

وطني مخلص لمصر ولفلسطين ولألمة العربية، وأشاد بدعم اإلمارات والسعودية لمصر وفلسطين 
 في هذه الظروف الصعبة.

ونفى أن يكون طامحا بالرئاسة الفلسطينية إال أنه قال إن الرئيس عباس فقد صالحياته بانتهاء واليته 
 منذ فترة طويلة.

رفض قبول االحتالل وال يقبل باألمر الواقع أي )االحتالل إن شعبنا الفلسطيني ي»وأضاف دحالن: 
ديلوكس( الذي يحاول الرئيس عباس فرضه على هذا الشعب، ومهما حاول أبو مازن فرضه فإنه 
سوف يفشل بكل تأكيد ألنه لن ينجح في تحقير المقاومة ولن ينجح في تقديس التنسيق األمني مع 

إن المستوطنين أخطر من الجيش اإلسرائيلي وليس لهم مكان  إسرائيل، إنني أقول للرئيس الفلسطيني
بيننا ويجب استهدافهم أينما كانوا ألنهم محتلون ومجرمون ولذلك أعتبر أن خطاب الفضيحة للرئيس 

 «.الفلسطيني في جدة معيبا بحق شعبنا ونضاله ضد االستيطان والمستوطنين
حي لكي تلفت االنتباه وتحسن صورتها أمام وأكد دحالن أن حركة حماس تقوم كل عامين بعمل مسر 

أبناء الشعب الفلسطيني، ولكن لألسف يدفع الشعب الفلسطيني بدمائه وممتلكاته في كل مرة فاتورة 
 إعادة تلميع حماس وفي النهاية يظل القطاع تحت الحصار.

لى إن ادعاءات حماس باالنتصار وهمية ألنها تقود الشعب الفلسطيني من حصار إ»وأضاف: 
 «.حصار ومن خسائر إلى دمار وتراجع وقلق وتوتر على الصعد كافة

ال أدري عن أي سالم يتحدث الرئيس عباس حاليا، وأرى أنه من األفضل له أن يصمت ألن »وقال: 
 .صالحياته كرئيس للسلطة انتهت وهو باق في المنصب للمصلحة الشخصية فقط
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بال شروط، إذ ال يمكن لمواطن أن يعود إلى وطنه  وأكد دحالن أنه جاهز للعودة إلى فلسطين ولكن
لكن عباس وحماس ال يتعايشون معي ومع أفكاري، سمير المشهراوي أحد قادة فتح »بشروط، وقال: 

 «.أعلن باألمس استعداده للعودة إلى غزة لمواجهة االحتالل، وأنا متفق معه
 8/6/4792الشرق األوسط، لندن، 

 
 بوقف إبادتها الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة "إسرائيل"من بإلزام الحمد هللا يطالب مجلس األ .4

رام هللا: طالب رئيس الوزراء رامي الحمد هللا المجتمع الدولي خاصة مجلس األمن قبل اجتماعه 
لزام إسرائيل على وقف سياسة اإلبادة الجماعية بحق  لتوفير الحماية الفورية للشعب الفلسطيني، وا 

سطينيين العزل، وجاءت مطالبة الحمد هللا هذه في مؤتمر صحافي، عقده في مقر المواطنين الفل
 رئاسة الوزراء في مدينة رام هللا.

تم توجيه دعوة عاجلة لكافة المنظمات الطبية اإلغاثية الدولية، كمنظمة الصحة العالمية »وقال 
سطين، لتوحيد الجهود من والصليب األحمر وأطباء بال حدود، وغيرهم من المؤسسات العاملة في فل

 «.اجل إغاثة أهلنا في غزة، وتوفير كافة المستلزمات الطبية العاجلة لهم
 99/0/4792القدس العربي، لندن، 

 
 بوقف عدوانها "سرائيل"إعريقات: على المجتمع الدولي إلزام  .5

القيادة  قال صائب عريقات إن اللجنة السياسية المنبثقة عن اجتماع فادي أبو سعدى: -رام هللا
الفلسطينية ستبقى في حالة انعقاد دائم، وأنها ستبحث استمرار االتصاالت الدولية إللزام إسرائيل 
بوقف العدوان، كذلك متابعة تدويل القضية الفلسطينية، ومحاسبة إسرائيل عبر المؤسسات الدولية 

 والقانون الدولي.
ة، أن اللجوء لمجلس األمن جزء من محاوالت وأكد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني

طرق كل أبواب الشرعية الدولية، لوقف العدوان اإلسرائيلي على أبناء شعبنا، وهناك ضرورة أن 
يمارس المجتمع الدولي دوره، ويلزم إسرائيل بالتوقف عن عدوانها كما تم االتفاق عليه في تشرين 

 .1011الثاني/ نوفمبر 
ل ما نملك للدفاع عن شعبنا، ويجب أن نتكاتف ونوجه كل طاقتنا نحو نسعى بك»وتابع القول 

 «.الوجهة الحقيقية وهو العدوان واالحتالل اإلسرائيلي، هذا وقت الوحدة الوطنية
 99/0/4792القدس العربي، لندن، 
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 رياض منصور: المجتمع الدولي ملزم بضمان حماية المدنيين الفلسطينيين وقت الحرب .6

قال السفير الفلسطيني لدى األمم المتحدة رياض منصور لمجلس : ميشيل نيكولز-األمم المتحد
األمن إن المجتمع الدولي ملزم بضمان حماية المدنيين الفلسطينيين بموجب اتفاقيات جنيف لحماية 

 المدنيين وقت الحرب واالحتالل.
انتهكت وتخلت عن  إن من الواضح أن اسرائيل كي مون وقال الجتماع للمجلس بناء على طلب بان

 مسؤوليتها كقوة احتالل بخصوص ضمان سالمة ورفاهية السكان المدنيين تحت احتاللها.
واضاف أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب من سويسرا باعتبارها الدولة المودع لديها 

 اتفاقيات جنيف عقد اجتماع ألطراف اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب.
اتفاقية جنيف الرابعة النظر في تدابير  أطرافقال منصور إن المسؤولين الفلسطينيين يريدون من و 

فيما يتعلق بالعقوبات الجزائية عن االنتهاكات  149للتقيد بالتزاماتهم بموجب الفقرة األولى والفقرة 
 لشرقية.الخطيرة وتنفيذ االتفاقية في األراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس ا

 97/0/4792، وكالة رويترز لألنباء
 

 : المطلوب تدخل دولي لوقف العدوان اإلسرائيلي"عكاظ"عشراوي لـ .7
أوضحت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان : عباس خالد- رام هللا 

يتداعى على جميع  أن المشهد الحالي في كل األراضي الفلسطينية« عكاظ»عشراوي في تصريح لـ 
األصعدة، وما يحصل اآلن هو عدوان إسرائيلي على كل فلسطين، شعبا وقيادة وأرضا، واستباحة 

وقالت عشراوي: إن هذا الوضع بحاجة إلى تدخل طرف ثالث لردع  لكامل األراضي الفلسطينية.
ف الشعب وقتل إسرائيل ووضع حد لهذا العدوان وكف يد إسرائيل ومنعها من االستمرار في استهدا

خضاعها للمساءلة عن هذه الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.  أبنائه بدم بارد وا 
 99/0/4792عكاظ، جدة، 

 
 عدوان االحتالل سيفشلوالعائالت.. و هنية: دماء القادة ليست أغلى من دماء األطفال  .8

ركة حماس إسماعيل هنية، أن أكد رئيس الوزراء الفلسطيني السابق ونائب رئيس المكتب السياسي لح
العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة سيفشل في تحقيق أهدافه وسينتصر شعبنا في ظـل مـا يعيشـه مـن 

 مرحلة غير مسبوقة من الوحدة والمقاومة.
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وقال هنية في تصريح صحفي مكتوب، فجر اليوم الجمعة، "أقول لالحتالل: أوقفوا جرائم حربكم ضد 
ل في تحقيق أهدافه وشعبنا سيتنصر مهما بلغـت التضـحيات وعظمـة التهديـدات شعبنا فعدوانكم سيفش

 فهو يعيش مرحلة غير مسبوقة من الوحدة والمقاومة ".
وشدد هنية على عدم خشية قادة حماس من تهديدات االحتالل باالغتيـال، مشـيرا الـى ان دمـاء القـادة 

 ليست أغلى من دماء األطفال والعائالت.
ض منذ وقت طويل اتفـاق التهدئـة وتنكـر لكـل التفاهمـات وقـرر الحـرب امتـدادًا للهجمـة وقال "العدو نق

 المسعورة على شعبنا في الضفة الغربية والقدس المحتلة ".
وشدد على أن "العدو هو الـذي بـدأ العـدوان وعليـه أن يوقـف العـدوان فـنحن نـدافع عـن أنفسـنا انطالقـًا 

 أماكن تواجده". من وحدة الدم والمصير لشعبنا في كافة
وعبـــر هنيـــة عـــن "االعتـــزاز بشـــعبنا وننحنـــي لشـــهدائنا األبـــرار ونفتخـــر بالمقاومـــة التـــي أذهلـــت العـــالم 

 وأربكت مخططات العدو، فكانت عند حسن ظن الشعب واألمة عظمًة وأداًء".
 99/0/4792، فلسطين أون الين

 
 ايحمي شعبها ومعداته أبو مرزوق: المقاومة صنعت لنفسها سالحاً  .9

أكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق أن المقاومة تعلمت بعـد ان 
 1009/1008دفعــت مــن دمــاء قادتهــا العشــرات فــي الحــرب التــي شــنتها )إســرائيل( علــى قطــاع غــزة 

يومـــا، فصـــنعت لنفســـها وقادتهـــا وســـالحها، مـــا يجنبهـــا االســـتهداف مـــن طـــائرات  11والتـــي اســـتمرت 
 ة وتفوقهم الجوي، مما حرم أعداءها فرصة استهداف المقاومة أفرادا وقيادات ومعدات.الصهاين

وأشار أبو مرزوق في تصريحات له اليوم الجمعة، نشرها على صفحته الرسمية علـى موقـع التواصـل 
ـــأنهم "ال  ـــذين قـــال ب االجتمـــاعي "الفايســـبوك"، إلـــى أن هـــذا الفعـــل أغضـــب الصـــهاينة والمتصـــهينين ال

ن يـروا المقاومــة منتصـرة بفعلهـا، ولــم يعجـبهم سـالمة شــعبها قياداتهـا السياسـية والعســكرية وال يحبـون أ
 حفظ سالحها ومعداتها".

وأضــاف: "قــالوا يختبئــون فــي المــدارس، فقصــفوها ولــم يجــدوا أحــدا، قــالوا يختبــؤون فــي المســاجد، فــتم 
اتـب ومقـرات واتضـح شـناعة الكذبـة، قصفها ولم يجدوا شيئا، قالوا أقاموا في المستشفيات واتخـذوها مك

 قالوا يتخذون من المدنيين دروعا بشرية، فوجدنا انها ذريعة لقتل الفلسطيني".
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وقال "اليوم تقول المقاومة لقد ذهبنا إليكم في مواقعكم كما في القاعدة البحرية في زكـيم ، وصـواريخنا 
وتـل الزهـور، وبئـر السـبع، وهـم يـردون تصل إلى معظم أراضينا المحتلة يافا وحيفا والخضيرة والقدس 

 بقتل األطفال والنساء والمسنين".
 99/0/4792، فلسطين أون الين

 

 أبو مرزوق: ال زلنا ننتظر الرئيس ورئيس الوزراء ليفعال شيئُا لشعبهم .01
أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حمـس" الـدكتور موسـى أبـو مـرزوق أنـه غزة: 

 فلسطينيين إال النصر، فالبحر من خلفهم، والعدو من أمامهم، وهيهات لهم الذلة.ال سبيل لل
( علـــى صـــفحته الرســـمية علـــى موقـــع 10/7وأشـــار أبـــو مـــرزوق فـــي تصـــريحات لـــه اليـــوم الخمـــيس )

التواصل االجتماعي "الفايسبوك"، أنه إذا كانت هناك سياسـات مـن فـوق الطاولـة تلعـن )إسـرائيل( ليـل 
تحـت الطاولـة تواجـه المقاومـة ومـن يؤيـدها ويـدعمها، فـإن مـا كـان تحـت الطاولـة  نهار وسياسات مـن

 أصبح فوقها ولم يعد ُمستنكرًا التنسيق والتعاون، بل ُيبرر العدوان، وتُتهم المقاومة بالمؤامرة.
وأضــاف: "تحالفــات األمــس تناقضــها مصــالح اليــوم الموهومــة، وارتباطاتهــا الغريبــة، هــذا فاصــل زمنــي 

من تاريخ األمة الناصع. هناك من يريد أن يجرد المقاومة من إبداعاتها، لينسب فضاًل لغير سيحذف 
 أهله، نحن نعرف ألهل الفضل فضلهم، وال ننسى من يقف معنا".

وانتقد أبو مرزوق منطق الداعين للهدنة في الوقـت الـراهن، وقـال: "هنـاك مـن هـم فـي موقـع المسـئولية 
للهــدوء، وكــأنهم غيــر معنيــين. ال زلنــا ننتظــر الــرئيس ورئــيس الــوزراء  الرســمية، يــدعون كــل األطــراف،

 ليفعال شيئُا لشعبهم، وال غزة شعبًا آخر"، على حد تعبيره.
 97/0/479قدس برس، 

 
 اسم "العصف المأكول".. وتتوعد بحرب طويلة معركتها مع االحتاللالقسام تطلق على  .00

ة، أن كتائبــه أعــدت نفســها لمعركــة طويلــة األمــد مــع أكــد النــاطق باســم كتائــب القســام أبــو عبيــد غــزة:
 االحتالل قد تمتد ألسابيع طويلة وليس أليام كما يظن االحتالل، وأنه لن يقرر نهايتها وال شروطها.

وأكد أبو عبيدة في خطاب له مساء الخميس، أن القسام لم يستخدم إال القليل مما أعده لالحتالل وأنه 
ة علـى أنهـا محـدودة، وأن االحـتالل سـيفاجئ بكـل جديـد ممـا لـدى المقاومـة ال يزال يتعامل مع المعركـ

 يوميًا.
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وعــــن توعــــد االحــــتالل لغــــزة بــــالحرب البريــــة، قــــال أبــــو عبيــــدة موجهــــًا كالمــــه لقائــــد جــــيش االحــــتالل 
"أتتوعدوننا بما ننتظر"، مؤكدًا أن جماجم جنود االحتالل ستداس بأقدام أطفال غزة الحافيـة، وسـتكون 

 تحرير األسرى.فرصة ل
وأشار إلى تمكن صواريخ المقاومة من الوصول إلى معظم مـدن االحـتالل الرئيسـية التـي لـم تقصـف  

منــذ نشــأته، قــائاًل "تــم إمطــاره بالصــواريخ مــن حيفــا حتــى ديمونــا والمقاومــة أمطــرت مركــز االحــتالل 
 بالصواريخ واألمر الذي جعل معركة التحرير قريبة".

تبــدأ بــالحرب، وأن االحــتالل هــو مــن بــدء بالتهديــد والوعيــد وقــام بالتصــعيد ضــد  وأكــد أن المقاومــة لــم 
 الفلسطينيين، مشددًا انه بعد أن بدء االحتالل الحرب فلن يقرر نهايتها وال شروطها.

وشـــدد علـــى أن التصـــعيد مـــن قبـــل االحـــتالل وارتقـــاء الشـــهداء لـــن يزيـــدنا إال إصـــرارًا، الفتـــًا إلـــى أن 
 ن رد المقاومة تضاعف بسبب جرائمه باألمس.االحتالل قد رأى أ

ـــن تتوقـــف وستتصـــاعد حتـــى تحقـــق األهـــداف، ويلمـــس كـــل   وأكـــد أن ثـــورة الشـــعب فـــي كـــل مكـــان ل
 فلسطيني نتائج النصر، ونصر هللا.

وشدد أبو عبيدة أنه كان ال بد من كلمة للمقاومة تقولها للمستوطنين الـذين يعيثـون فـي األرض فسـادا  
 حمد أبو خضير ويستبيحون األرض والعرض.ويحرقون الطفل م

موجهــًا كالمــه لالحــتالل "عــن أي هــدوء يتحــدثون وهــم يحرقــون األخضــر واليــابس ويقصــفون  وتســاءل
 البيوت على رؤوس األمنيين، ويصب سالح الجو "اإلسرائيلي" أطنان المتفجرات فوق رؤوسهم".

اكن تواجـده قـد أعلـن ثـورة شـعارها " سـأحمل وخاطب االحتالل قائاًل "ليعلم العالم أن شـعبنا فـي كـل أمـ
ما موتا  يكيد العدى".  روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى فإما حياة تسر الصديق وا 

وأطلقت كتائب القسام على معركتها مع االحتالل التي اسـتمرت خـالل األيـام الماضـية اسـم "العصـف 
 ل وصواًل لحيفا وديمونا بعشرات الصواريخ.المأكول" التي أمطرت بها مستوطنات ومدن االحتال

وتشــن قــوات االحــتالل منــذ أربعــة أيــام متواصــلة حملــة عســكرية شرســة علــى قطــاع غــزة راح ضــحيتها 
 جريح. 900شهيدًا وأكثر من  98حتى اآلن 

 8/0/4792، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 
 إال بشروطناالحرب هذه المرة نوعية فرضها العدو ولن يوقفها الزهار:  .02

أكد الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي في حماس جاهزية حركته للحـرب، وقـال إن : غزة
 المعركة الحقيقة اآلن يجب أن تكون حاسمة.
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وذكر الزهار في تصريحات لفضـائية األقصـى، الجمعـة، أن "الحـرب هـذه المـرة نوعيـة، فرضـها العـدو 
يجـــب أن نضـــع حـــدا لجـــرائم االحـــتالل وحصـــاره غـــزة، حتـــى لـــو ولـــن يوقفهـــا إال بشـــروطنا"، مضـــيفا: "

 استمرت المعركة شهورا".
وتــابع: "نحــن علــى اســتعداد أن نســتمر فــي الحــرب بــوتيرة أكبــر وألشــهر، ونقــول لمــن يعنيــه األمــر أن 

 الشعب الفلسطيني يقف مع المقاومة )..( الحرب نحن لها وسننتصر بإذن هللا".
إعــادة اعتقــال المحــررين خــط أحمــر "ال يمكــن لحمــاس أن ترضــى بهــا"، وأشــار الزهــار إلــى أن قضــية 

 مشددا على أن "المعركة لن تتوقف حتى يوضع حل نهائي لكل مثل هذه القضايا".
 ومضى يقول: "نحن نصنع صفحة جديدة، نكتبها نحن، وعلى العدو أن يوقع عليها مرغما".

مم كل الشعوب العربية واإلسالمية، مجـددا وأوضح أن المعركة التي تدور في غزة اآلن ستستنهض ه
 في الوقت نفسه أن الشارع الفلسطيني هو حاضنة الحركة الوطنية.

وختم الزهار حديثه بدعوة رجال الفكـر والسياسـة أن " يقـرأوا هـذه الحـرب قـراءة موضـوعية، وأن يعملـوا 
 جاهدين لدعم القضية الفلسطينية بكل الوسائل".

 97/0/4792م، المركز الفلسطيني لإلعال

 
 الرشق: مواقف أغلب األنظمة العربية هزيلة تجاه العدوان الصهيوني .03

انتقد عضو المكتب السياسـي فـي حركـة حمـاس عـزت الرشـق الموقـف العربـي مـن الحـرب اإلسـرائيلية 
 ضد قطاع غزة، ووصفه بأنه "هزيل"، وأشار إلى أن ذلك مما أسعد إسرائيل.

وم الجمعــة، بــ داء المقاومــة الفلســطينية وقــدرتها علــى إيجــاد تــوازن وأشــاد الرشــق فــي تصــريحات لــه اليــ
رعب، وقال: "بعد حجارة السجيل يأتي العصف المـأكول لتكتمـل صـورة الر عـب الصـهيوني التـي أبـدع 

 صناعتها أبطال المقاومة بعقولهم ودمائهم حّتى يأذن هللا بالنصر".
 قوي يدعم المقاومة.وأعرب الرشق عن أسفه لعدم وجود موقف عربي رسمي 

وقال: "مواقف أغلب األنظمة العربية هزيلة تجـاه العـدوان الصـهيوني علـى شـعبنا الفلسـطيني األعـزل، 
فهــي إمــا خرســاء لــم تنــبس ببنــت شــفة، أو أصــدرت بيانــات خجولــة. والمتــابع إلعــالم وصــحافة العــدو 

البـارد مـع تطـورات الحـرب يالحظ أنهـا سـعيدة جـدا بمواقـف بعـض العواصـم العربيـة وتعـاطي إعالمهـا 
 والعدوان على شعبنا"، على حد تعبيره.

 99/0/4792، فلسطين أون الين
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 تسعى لضرب الوفاق الفلسطيني "إسرائيل": "عكاظ"شعث لـ .04
حــذر عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح ومفــوض العالقــات الدوليــة الــدكتور : خالـد عبــاس طاشــكندي

فشـال عمليـة المصـالحة. وقـال إن أن إسرائيل تسعى إلى ض نشعث، منبيل  رب الوفـاق الفلسـطيني وا 
أن  وأضــــافاالحــــتالل اتخــــذ مــــن قضــــية المســــتوطنين الثالثــــة ذريعــــة ل جهــــاز علــــى هــــذه العمليــــة، 

الفلســطينيين تعــاملوا مــع قضــية مقتــل المســتوطنين الثالثــة بقــدر كبيــر مــن ضــبط الــنفس بمــا ال يتــيح 
عـــادة األوضـــاع إلـــى المربـــع صـــفر.  الفرصـــة ل ســـرائيليين للوصـــول إلـــى مـــ ربهم فـــي حـــوار  وأشـــاروا 

، إلـــى أن اإلســـرائيليين اســـتغلوا حادثـــة اختفـــاء المســـتوطنين الثالثـــة ومقـــتلهم كذريعـــة لغـــزو «عكـــاظ»لــــ
يريــدون اســتمرار احــتالل األرض وابتالعهــا  اإلســرائيليينالضــفة واســتهداف غــزة عســكريا. واعتبــر أن 

 باالستيطان.
أفصــحوا عــن أهــدافهم مــن عمليــة اختفــاء المســتوطنين الثالثــة، رغــم أنــه  يلييناإلســرائوأفــاد شــعث أن 

يوميــا يختفــي مواطنــون فلســطينيون ويقتــل فلســطينيون وهــم ال يحركــون ســاكنا، موضــحا انــه قبــل هــذه 
أن  وأضافالعملية قتل شابان فلسطينيان في عمر الزهور، بدم بارد بعد إطالق النار على رؤوسهم. 

اتخذت موضوع مقتل  أبيبتل  أنوراء مقتل المستوطنين، موضحا  إسرائيلر إلى أن هناك قرائن تشي
 المستوطنين ذريعة لقصف وتدمير منازل الفلسطينيين.

اشــتعال انتفاضــة ثالثــة فــي الضــفة، قــال شــعث توجــد اآلن مظــاهرات فــي الضــفة وهــي  إمكانيــةوحــول 
يعبر عنـه بأشـكال عديـدة منهـا  أصبح شكل من أشكال االنتفاضة األولى، وغضب الشارع الفلسطيني

الكامـــل شـــاهد  اإلســرائيليوســائل التواصـــل االلكترونـــي وغيرهــا، وفـــي القـــدس الواقعــة تحـــت االحـــتالل 
النــاس الجريمـــة البشـــعة التــي اختطـــف فيهـــا الطفـــل الفلســطيني محمـــد أبـــو خضــير أثنـــاء خروجـــه مـــن 

حادثـة البشـعة التـي انتهـت بحرقـه حيـا، المسجد بعد صالة الفجر، والتقطـت كـاميرات المراقبـة صـور ال
وتالها محاوالت خطف ألطفال آخرين، وحتى ابن عم الضحية أبو خضير تم خطفه واالعتداء عليـه 

 وتعذيبه قبل إطالق صراحه.
وأكد أن الغضب في القـدس حقيقـي، وهنـاك تظـاهرات غاضـبة فـي الشـوارع، والـبعض يلقـون بالحجـارة 

 للدموع.الغازات المسيلة  لقاءوا  والشرطة ترد عليهم بالرصاص 
 99/0/4792، عكاظ، جدة
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 فتح: القيادة تدرس وضع فلسطين تحت الوصاية الدولية .05
كشــف عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح الــدكتور محمــد اشــتية النقــاب عـــن أن : رام هللا )فلســطين(

ــــة  ــــوفير حماي ــــة، لت ــــدرس وضــــع فلســــطين تحــــت الوصــــاية الدولي ــــادة الفلســــطينية ت ــــة للشــــعب القي دولي
 الفلسطيني، وان الرئيس محمود عباس يتابع مع جميع االطراف لوقف العدوان.

(، خالل استقباله لعدد من السفراء االجانـب الـى 7|10واشار اشتية في تصريحات له اليوم الخميس )
 "ضــرورة التمســك بالمصــالحة ألن كــل مــا تريــده اســرائيل هــو تــدمير المصــالحة، وابقــاء االمــر الواقـــع

 المتمثل باالنقسام وابقاء غزة تحت الحصار وزيادة االستيطان بالضفة".
واضاف: "إن حكومة الوحدة الوطنيـة التـي رحـب بهـا العـالم، رفضـتها اسـرائيل وعملـت علـى تقويضـها 

 منذ اليوم االول العالنها".
الحة كمـا وأشار اشتية إلى "ان اسرائيل استغلت قضية اختطـاف المسـتوطنين الـثالث الجهـاض المصـ

اجهضــت مــن قبــل المفاوضــات، لتشــن عــدوانا علــى اهلنــا فــي غــزة وكــذلك لتجتــاح مــدن الضــفة لتقتــل 
 وتعتقل المواطنين وتهدم البيوت".

واضــــاف: "ان القيــــادة تــــدرس بجديــــة التوقيــــع علــــى اتفاقيــــة رومــــا االساســــية الدوليــــة التــــي تمكــــن مــــن 
 عبيره.االنضمام الى المحكمة الجنائية الدولية"، على حد ت

 97/0/4792قدس برس، 
 
 على عملية "الجرف الصامد"رادًا دالالت إطالق كتائب القسام اسم "العصف المأكول"  .06

حمــل إطــالق كتائــب عــز الــدين القســام الجنــاح العســكري لحركــة "حمــاس" اســم : خــاص صــفا –غــزة 
واصـلة علـى قطـاع "العصف المـأكول" لـردوده علـى عمليـة "الجـرف الصـامد" العسـكرية اإلسـرائيلية المت

 غزة لليوم الرابع، دالالت عميقة ركزت على رسالة قوة ووعيد.
واســتند االســم آليــة فــي القــرآن الكــريم تشــمل اســم معركتــه الســابقة "حجــارة الســجيل" التــي أطلقهــا فــي 

أيــام فــي  9ردا علــى عمليــة "عــامود الســحاب" العســكرية التــي اســتمرت لمــدة  1011منتصــف نــوفمبر 
 ذلك الوقت.

ـار ةن ِمـن "يستند اسم العمليتين لكتائب القسام إلى سورة الفيل و  ل ْيِهْم ط ْيـرًا أ ب اِبيـل  ت تـ ْرِميِهم ِبِحج  ل  ع  و أ ْرس 
ع ل ُهْم ك ع ْصفن مَّْأُكولِ  يلن ت ف ج   ."ِسجِّ



 
 

 

 

 
           99ص                                     3405 العدد:     99/0/4792 الجمعة التاريخ:

 

وتــروي الســورة قصــة أبرهــة الحبشــي الــذي هــاجم الكعبــة المشــرفة بجــيش الفيلــة فأرســل هللا عليــه طيــر 
بابيل ترميه بحجارة من نار فجلعت جيشه المهيب كعصف وقع فيه اآلكال وهو السـوس، أو أكلـت األ

 الدواب بعضه، وتناثر بعضه اآلخر من بين أسنانها.
ويقــول المخــتص فــي الشــأن اإلســرائيلي عــدنان أبــو عــامر إن إلســمي عمليتــي القســام الســابقة والحاليــة 

ومــا يحملــه ذلــك مــن "توجيــه رســائل تهديــد ووعيــد فــي غايــة  دالالت دينيــة، بارتباطهمــا بعقوبــة الســماء
 القسوة ل سرائيليين وتحذيرهم من مصير مؤلم".

ويضيف أبو عامر أن االسم الذي اختـاره القسـام لعمليتـه الحاليـة ذو بعـد عمليـاتي لـه عالقـة باحتمـال 
يت مميز خصوصـا فـي االشتباك الميداني المسلح، وهو يحمل دالالت كثيرة جدا وا عالنه جاء في توق

 ضوء تهديدات االحتالل اإلسرائيلي بشن هجوما بريا على غزة.
 99/0/4792، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 : وساطات كثيرة للتهدئة وهذه شروطنالـ"الحياة" حماسقيادي في  .07

ـــ « حمــاس»قــال قيــادي رفيــع فــي حركــة : جيهــان الحســيني -القــاهرة  ة إن وســاطات عديــد« الحيــاة»ل
 تجري حاليًا من أجل وقف إطالق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة في قطاع غزة.

وأوضـح أن الوســطاء يجـرون حاليــًا اتصـاالت مــع الجـانبين الفلســطيني واإلسـرائيلي مــن أجـل التوصــل 
ــًا مــن الطــرفين لــم يطلــب مــن اي طــرف التــدخل، وقــال:  ــًا إلــى أن اي إلــى قواســم مشــتركة بينهمــا، الفت

 «.ف عدة تدخلت من تلقاء نفسها وأجرت اتصاالت معنا ومع اإلسرائيليين من أجل وقف النارأطرا»
أبلغنـا الوسـطاء بمسـتلزمات وقـف النـار، »وعن الشروط التي يمكن القبول بها من أجل التهدئة، قـال: 

تشـرين مـن  11وهي ضرورة أن تلتزم إسرائيل كل ما جاء في اتفاق التهدئة الذي أبرم في القاهرة فـي 
، والــذي يتنــاول بنــودًا عــدة علــى رأســها وقــف االغتيــاالت واالجتياحــات، 1011الثــاني )نــوفمبر( عــام 

لغـاء المنطقـة  وفتح المعابر وفـك الحصـار عـن قطـاع غـزة، وتـأمين حركـة السـكان فـي منـاطق غـزة، وا 
افة المتفق عليها العازلة التي أنشأتها إسرائيل على حدود القطاع، والسماح للصيادين بالصيد في المس

فــي البحــر... وكــذلك أن تلتــزم إســرائيل إطــالق ســراح الــذين اعتقلــتهم أخيــرًا فــي الضــفة الغربيــة علــى 
خلفيـة مقتــل المسـتوطنين الثالثــة الــذين تـدعي أنهــم خطفـوا ... وأن تتوقــف عــن فـرض سياســة العقــاب 

 «.ضد حكومة الوفاق الوطنيالجماعي الظالمة في حق أبناء شعبنا، وكذلك اإلجراءات التي اتخذتها 
 99/0/4792الحياة، لندن، 
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 برهوم: موقف بان كي مون من العدوان على غزة منحاز لالحتالل .08
استنكر فوزي برهوم الناطق الرسمي باسم حركة حمـاس موقـف األمـين العـام لألمـم المتحـدة بـان : غزة

ًفا إيــــاه بـــــ "المنحــــاز كــــي مــــون فيمــــا يتعلــــق بالعــــدوان الصــــهيوني المتصــــاعد ضــــد قطــــاع غــــزة، واصــــ
 إلسرائيل".

وقال برهوم، في تصريح صحفي مكتـوب تلقـى "المركـز الفلسـطيني ل عـالم" نسـخة عنـه، تعقيبـًا علـى 
تصــريحات بــان كــي مــون خــالل جلســة مجلــس األمــن التــي قــال خاللهــا )يمكــن وقــف خطــر االجتيــاح 

ه التصــريحات قلــب للحقــائق البــري لقطــاع غــزة إذا توقــف إطــالق الصــواريخ مــن قطــاع غــزة(  إن هــذ
 وانحياز كامل إلسرائيل".

كمـــا عـــّد المتحـــدث باســـم "حمـــاس" أن هـــذه التصـــريحات الصـــادرة عـــن األمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة 
"محاولة تخويف ألهلنا فـي غـزة"، مشـيًرا إلـى أن "المطلـوب هـو الوقـوف إلـى جانـب شـعبنا ودعـم حقـه 

 في الدفاع عن نفسه".
 97/0/4792إلعالم، المركز الفلسطيني ل

 

 حماس: واشنطن منحازة لالحتالل وتوفر غطاء لمجازره .09
قـال النـاطق باسـم حركـة حمـاس ســامي أبـو زهـري أمـس الخمـيس إن تصـريحات وزيـر الخارجيــة : غـزة

ــدفاع عــن الــنفس هــي "قلــب للحقيقــة وانحيــاز  األمريكــي جــون كيــري بــأن مــن حــق الكيــان إســرائيلي ال
 لالحتالل".

فــي بيــان صــحفي أن تصــريحات كيــري "تــوفر غطــاء أمريكيــا لمجــازر االحــتالل ضــد  وأكــد أبــو زهــري
 الشعب الفلسطيني".

وأضـــاف أن هـــذه التصـــريحات "تجعـــل اإلدارة األمريكيـــة مشـــاركة فـــي الحـــرب والعـــدوان علـــى الشـــعب 
 الفلسطيني".

 99/0/4792السبيل، عّمان، 
 

 لفتح: "إسرائيل" تشن حرب شاملة وشعواء ضد شعبنا األعز .21
أما نائب أمين سر المجلس الثوري فـي حركـة فـتح فهمـي الزعـارير، فـرأى : فادي أبو سعدى - رام هللا

تشـنه دولـة االحـتالل اإلسـرائيلي ضـد شـعبنا، والمتركـز بكثافـة فـي قطـاع غـزة، جـزء " أن العدوان الـذي
رائم الحـرب من حرب شاملة وشعواء ضد شعبنا األعزل، وحلقة أخرى في مسـار اإلبـادة الجماعيـة وجـ

 ."ضد اإلنسانية
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وقــال أن إســرائيل كقــوة احــتالل غاشــمة مــن جملــة أهــدافها المركزيــة محاولــة إنهــاء القــرار الفلســطيني 
المســتقل والمتمثــل فــي المصــالحة الوطنيــة، وتــدمير فــرص نجــاح حكومــة الوفــاق الــوطني والمصــالحة 

بطــاء الفلســطينية، بعــد ســنوات االنقســام وآثــاره الكارثيــة، إلحكــام قب ضــتها علــى القضــية الفلســطينية وا 
يتطلب وعيا جماعيا وبصيرة وطنية، بعدم التنازل عن »، مشددا على أن هذا «فرص التحرر الوطني

واكـد الزعـارير ان حركـة فـتح « وحدة شعبنا ونظامـه السياسـي الموحـد، علـى طريـق الحريـة واالسـتقالل
ارهــا المســتقل والــوطني بالحفــاظ علــى المصــالحة بقواعــدها ومؤسســاتها القياديــة المختلفــة، متمســكة بقر 

 «.الوطنية، وتعزيزها وعدم السماح بالتراجع لمربع االنقسام
أن المســتهدف مــن قبــل االحــتالل اإلســرائيلي كــل الشــعب الفلســطيني وفصــائله، بمــا فــي ذلــك  وأضــاف

االستســـالم فـــتح وحمـــاس والجهـــاد اإلســـالمي، وفصـــائل العمـــل الـــوطني التـــي لـــم تســـتلم لســـيناريوهات 
والضــعف والهــوان، وحيــا بــذلك كــل الســواعد الوطنيــة التــي تقــاوم االحــتالل وتــرفض تغولــه واســتمراره، 
وتدخلــه الســخيف فــي الشــأن الفلســطيني، ودعاهــا لمواصــلة الوحــدة فــي ميــدان المعركــة والتضــامن بــين 

 أبناء شعبنا والتكافل فيما بينهم.
م تضل بوصلتها نحو المحتل باعتبارها نقـيض مشـروعنا حركة فتح عبر تاريخها العظيم، ل»وقال إن 

نها حاملة راية المشروع الوطني الكفاحي نحو االستقالل المنشود، وتعي أيـن موقعهـا زمـن  الوطني، وا 
 «.االشتباك والمواجهة، مع شعبها ومناضليه

 99/0/4792، القدس العربي، لندن
 
 55اريخ سجيلألول مرة.. القسام تقصف "رحوفوت" و"بيت يام" بصو  .20

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام مسئوليتها عـن قصـف مسـتوطنتي "رحوفـوت" و"بيـت يـام" : غزة
 ألول مرة. 55( صواريخ سجيل10بـ )

( إن هـذا القصـف يـأتي فـي إطـار الـرد علـى 7-10وقالت الكتائب في بيان لها ظهر اليوم الخمـيس )
 ن البربري المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة.الجرائم الصهيونية بحق أبناء شعبنا والعدوا

وعاهدت شـعبها أال تصـمت علـى جـرائم االحـتالل، وأن تجعلـه يـدفع ثمـن عدوانـه باهظـًا، ويفكـر ألـف 
 مرة قبل اإلقدام على أي عدوان على أبناء شعبنا.

منـا إال الــردود  وقالـت إن "سـالحنا سـيبقى ملقمـًا ومشـرعًا حتـى إذا مــا واصـل العـدو حماقاتـه فلـن يلقـى
 التي ستوجعه بإذن هللا".

 97/0/4792المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 كتائب القسام: قصفنا مدينة حيفا بصاروخ محلي الصنع .22
كتائب القسام إنها أطلقـت، فجـر اليـوم الجمعـة، صـاروخا محلـي الصـنع، علـى  األناضول: قالتغزة ـ 

 مدينة حيفا، الواقعة شمالي إسرائيل.
كتائـــب القســـام  "لقســـام فـــي بيـــان صـــحفي مقتضـــب، وصـــل وكالـــة األناضـــول نســـخة منـــه، وأضـــافت ا

 كيلومتر عن قطاع غزة. 100وتبعد مدينة حيفا قرابة  ."R160تقصف حيفا المحتلة بصاروخ 
ومساء يوم الثالثاء الماضي، أعلنت كتائب عز الـدين القسـام أنهـا قصـفت مـدن حيفـا )للمـرة األولـى(، 

 )وسط( بعدة صواريخ محلية الصنع.وتل أبيب والقدس 
 99/0/4792، القدس العربي، لندن

 
 "سرايا القدس" تعلن مسؤوليتها عن قصف بئر السبع وعسقالن ومواقع عسكرية إسرائيلية  .23

أعلنــت "ســرايا القــدس" الــذراع العســكري لحركــة "الجهــاد اإلســالمي" إطالقهــا لعشــرات : غــزة )فلســطين(
 م والمواقع العسكرية على حدود قطاع غزة.1849نية المحتلة عام الصواريخ تجاه المدن الفلسطي

( ثالثة صـواريخ مـن  7|10وأكدت السرايا في عدة بالغات عسكرية أنها أطلقت ظهر اليوم الخميس )
 نوع غراد تجاه مدينة بئر السبع، وصاروخين من نفس النوع تجاه عسقالن.

غربـي بعشـرة صـواريخ مـن نفـس النـوع علـى عـدة كما قصـفت مسـتوطنتي اوفكـيم ونيتفـوت فـي النقـب ال
 دفعات.

كما قصفت مواقع عسكرية على طول الحـدود مـع غـزة وهـي: بئيـري، ونيـر عـانم، وادي سـعد، وسـدي 
 .107ابراهم، رعيم، وابو مطيبق بحوالي عشرين صاروخ من نوع 

 97/0/4792قدس برس، 
 
 لية العسكرية اإلسرائيليةصواريخ فلسطينية تصل القدس للمرة الثانية منذ بدء العم .24

أيـام، دوت صـافرات اإلنـذار فـي مدينـة القـدس، مسـاء  4للمرة الثانية في غضـون : القدس ـ األناضول
انفجـــارات، حســـب شـــهود  4اليـــوم الخمـــيس، إيـــذانا بســـقوط صـــواريخ جديـــدة مـــن غـــزة، تالهـــا أصـــوات 

 عيان.
إلنــذار ورؤيــة الصــواريخ بشــكل وأفــاد مراســل األناضــول بأنــه كــان باإلمكــان ســماع صــوت صــافرات ا

 واضح في سماء القدس الشرقية.
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عنـد إطـالق صــافرات ” هللا أكبـر“وشـوهد فلسـطينيون فـي بلـدة شـعفاط، شـمالي القــدس، وهـم يصـيحون 
 اإلنذار.

اإلســرائيلية أن صــافرات اإلنــذار أطلقــت فــي ” يــديعوت أحرونــوت“وذكــر الموقــع االلكترونــي لصــحيفة 
، شــرق ”معاليــه ادومــيم“علــى الطريــق بــين القــدس وتــل ابيــب( ومســتوطنة القــدس وبلــدة بيــت شــيمش )

 القدس.
وأعلنــت الشــرطة اإلســرائيلية، إصــابة مســتوطن بجــروح خطيــرة جــراء ســقوطه علــى األرض أثنــاء فــراره 

 ، بعد سماعه صفارات اإلنذار.”معالي أدوميم“لالحتماء بأحد المالجئ في مستوطنة 
إن المســتوطن نقــل إلــى المشــفى فــي وضــع صــعب إذ “إلذاعــة العبريــة وقالــت الشــرطة فــي بيــان نقلتــه ا

 ”.عاما 74يبلغ من العمر 
اإلسـرائيلية أن القبـة الحديديـة اعترضـت صـاروخين،  "هـ رتس“بينما ذكـر الموقـع االلكترونـي لصـحيفة 

 فيما سقط صاروخان آخران في منطقة مفتوحة.
يني قـرب رام هللا قـائال إن صـاروخ فلسـطيني أكده مراسـل وكالـة األناضـول سـقوط صـاروخ فلسـطوكما 

سقط على بلدة بيتونيا القريبـة مـن رام هللا وسـط الضـفة الغربيـة، فـي منطقـة فارغـة مـن السـكان، وسـط 
 ابتهاج شعبي فلسطيني.

، ووقـع فــي منطقـة قريبــة مــن سـجن عــوفر اإلسـرائيلي، قــرب منــازل m75وأفـاد بــأن الصـاروخ مــن نــوع 
 يتونيا المالصقة لرام هللا.الفلسطينيين في بلدة ب

  99/0/4792القدس العربي، لندن، 

 

 حماس تدعو الفلسطينيين إلى هبة جماهيرية عارمة تضامًنا مع غزة .25
األراضـي "رام هللا ـ األناضول ـ دعت حركـة حمـاس، الفلسـطينيين فـي الضـفة الغربيـة والقـدس و –غزة 

 ليوم الجمعة، تضامنًا مع غزة.، إلى هبة جماهيرية عارمة، ا"1849الـ المحتلة عام 
نـدعو شـعبنا فـي “وقالت الحركة في بيان صحفي، تلقت وكالة األناضـول نسـخة عنـه، اليـوم الجمعـة: 

ـــة عـــام  ـــة والقـــدس واألراضـــي المحتل ــــ الضـــفة الغربي ـــة جماهيريـــة عارمـــة، الجمعـــة، 1849ال ـــى هب ، إل
مــــدن الفلســــطينية ودعمــــًا للمقاومــــة تضــــامنًا مــــع غــــزة، ووفــــاًء لــــدماء الشــــهداء الــــذين نزفــــوا فــــي كــــل ال

 ”.الفلسطينية ورفضًا لكل المؤامرات عليها
 99/0/4792، القدس العربي، لندن
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 يحذر من الوقوع في "فخ حماس" إسرائيليباحث  .26
حــذر "مردخــاي كيــدار" الباحــث فــي مركــز بــيغن الســادات للدراســات االســتراتيجّية فــي جامعــة : رام هللا

 ما أسماه "السقوط في فخ حماس"."بار إيالن" الصهيونية م
وقال مردخاي في مقال له اليوم نشرته الصحف العبرية: "حذار مـن السـقوط فـي فـخ حمـاس والـدخول 

 في حرب برية مع حماس.. فقط اقطعوا الماء والكهرباء والغذاء عن الغزيين واقصفوا من الجو".
ييل" من الدخول في معركة برية في قطـاع كذلك حذر المحلل العسكري لقناة الثانية العبرية "روني دان

 غزة ألن حماس تحضر للجنود ماال يتوقعه أحد.
وقال "دانييل" في مقاله بصحيفة هارتس: "إن حماس تريد جر الجيش "اإلسرائيلي" لعملية برية، ألنهـا 
 صاحبة الكلمة الفاصـلة فـي هـذه المعركـة، وننصـح بعـدم الـدخول بمعركـة بريـة معهـا ألن العمـل علـى

 األرض يعني تعرض جنودنا لألسر ال محالة".

 97/0/4792المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 

 غزة ترّد على تصعيد العدوان بصواريخ تصيب اإلسرائيليين بالخيبة .27
ابتــدأ اليــوم الثالــث للحــرب اإلســرائيلية بتكثيــف الضــربات الجويــة اإلســرائيلية مــن جهــة : حلمــي موســى

 ن قطاع غزة.وتوسيع نطاق إطالق الصواريخ م
لى بداية  وبدا أن التصعيد المتدرج من الجانبين يقود إلى استمرار الحرب أطول مما أرادت إسرائيل، وا 
اإلقرار بعجزها عن منع التدهور نحو الحرب البرية. وما يثير الذعر في إسرائيل أن المعركة سـتطول 

 في ظل استمرار إطالق الصواريخ على مدى واسع يصل إلى حيفا.
أت إسرائيل حفلة جنون باسـتهداف بيـوت م ـن تعتبـرهم نشـطاء فـي منظمـات المقاومـة، وصـواًل إلـى وبد

ســاعة إلــى حــوالي الضــعف وبلــغ مئــة  14قتــل عــائالت بكاملهــا، مــا رفــع عديــد الشــهداء فــي أقــل مــن 
. وانطلقـت إسـرائيل فـي مقاربتهـا الحاليـة مـن واقـع 930شهيد، فيما ارتفع عدد الجرحـى إلـى أكثـر مـن 

العجز عن مالحقة الصواريخ، فأصبحت تطمح إلـى ردع األهـالي مـن جهـة والـتخلص مـن أكبـر عـدد 
غــارة جويــة علــى القطــاع، وعــن  100ممكــن مــن نشــطاء الصــواريخ. وتحــدثت إســرائيل عــن أكثــر مــن 

طــن متفجــرات حتــى اآلن، وهــي أكثــر بمئــة ضــعف ممــا شــهدته عمليــات  900إســقاط مــا ال يقــل عــن 
 الثالثة االولى.سابقة في أيامها 

لكــن هــذه المقاربــة ســرعان مــا ثبــت فشــلها علــى أوســع نطــاق. فقــد ازداد التفــاف الجمهــور الفلســطيني 
حــول مقاومتــه التــي أشــعرته بــالفخر، لقــدرتها علـــى مقارعــة إســرائيل بشــكل نــّدي. وقــد ردت المقاومـــة 
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لى محيط حيفا. ولم تكتـِف بتوسـيع  بإطالق صواريخ على نطاق وصل إلى عراد على البحر الميت وا 
فــي « الجهــاد اإلســالمي»و« حمــاس»النطــاق بــل شــنت أعنــف صــليات، جعلــت إســرائيل تعتــرف بــأن 

القطــاع يــزدادان عزمــًا علــى المواجهــة. وقــد حققــت الصــليات إصــابات مباشــرة فــي كــل مــن بئــر الســبع 
إلسـرائيليون واسدود، فضاًل عن إصابات في غالف غزة. وتضعف هذه اإلصابات الثقـة التـي يوليهـا ا

التي يزعمون أنهـا حققـت فـي غـوش دان فعاليـة بنسـبة مئـة فـي المئـة وفـي « القبة الحديدية»لمنظومة 
صــواريخ فــي القــدس وبئــر الســبع « القبــة الحديديــة»فــي المئــة. وقــد اعترضــت  80غــالف غــزة بنســبة 

 وديمونا، وأفلتت منها صواريخ في العديد من المناطق.
لعمــل اإلســرائيلية والفلســطينية المقاومــة متقاربتــان، لجهــة درجــات التصــعيد ومــن الواضــح أن مقــاربتي ا

طـائرة لتغطيـة أجـواء القطـاع وقصـف  90ومنطق العمل. فمن ناحية اإلسرائيليين، جرى الزج بحـوالي 
كل المواضع المشتبه في أنها تحوي راجمات صواريخ أو مخازن صواريخ، أو حتى مطلقي صواريخ. 

منح اإلسرائيليين، الـذين ازدادت أعـداد الـواقعين مـنهم ضـمن مـدى النيـران، نوعـًا  وكان ذلك يرمي إلى
 من اإلحساس ولو المؤقت، باألمان.

لكن الرد المقاوم كان عاصفًا، فتم تغيير مواعيد اإلطـالق المفترضـة وتغييـر حجـم الوجبـات. وتحـدثت 
الســاعات التــي شــهدت أكثــف األوســاط العســكرية اإلســرائيلية عــن ســاعات مــا بعــد ظهــر أمــس بأنهــا 

صليات الصواريخ على مناطق بئر السـبع وأسـدود. وأسـهمت هـذه الكثافـة فـي تعطيـل جانـب مهـم مـن 
 90، وحدوث إصابات مباشـرة فـي عـدد مـن المبـاني. وهكـذا بـداًل مـن «القبة الحديدية»عمل منظومة 

صاروخًا. ونالت بئر  150صاروخ في اليومين األولين للحرب، أطلقت المقاومة أمس حوالي  100و
السبع وديمونا صلية من عشـرات الصـواريخ مـع غيـاب الشـمس، مـا جعـل صـافرات اإلنـذار ال تتوقـف 
لفترة طويلة. وكذا كان حال حولون وبات يام وريشون لتسيون والرملة ورحوفـوت ونـيس تسـيونا ويبنـا. 

، وهـو مـا فـاقم الشـعور بالخيبـة وأشعرت هذه الهجمات كل اإلسرائيليين أنهم في مرمى النيران من غزة
 لديهم من الحملة الجوية.

وتتحدث أوساط إسرائيلية عن حقيقة أن نتيجة المعركـة حتـى اآلن هـي التعـادل، مـا يعنـي أن إسـرائيل 
لم تفلح في تحقيق غايتها. وقال رئـيس شـعبة االسـتخبارات العسـكرية األسـبق الجنـرال عـاموس يـادلين 

بقـدرة دفاعيـة جيـدة، لكـن قـدراتها الهجوميـة ليسـت كـذلك، والفلسـطينيون  إن إسرائيل تميـزت حتـى اآلن
 على عكس ذلك قدرتهم الهجومية جيدة وقدراتهم الدفاعية ضعيفة.

ويعتقد الخبراء اإلسرائيليون أن قدرة الشعب الفلسطيني في غزة على االحتمال عالية جدًا، وهـي تمـنح 
اإلسـرائيلي أن يثبــت قـدرة كهــذه، حيـث يعتقــد علـى نطــاق  المقاومـة نف ســًا طـوياًل. وبــات علـى الجمهــور
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واسع أن إسرائيل ال تحتمل وضعًا كهذا لمدة تزيد على األسبوع. ولـذلك تتزايـد الـدعوات باالنتقـال إلـى 
الحرب البرية على أمل أن تسّرع هذه الحرب في حسم المعركة. لكن الفارق كبير بـين الـدعوات وبـين 

 العمل الفعلي.
، حشــــد قواتــــه ونشــــرها أمــــام وســــائل «الجــــرف الصــــامد»ســــرائيلي يســــتعرض، فــــي عمليــــة فــــالجيش اإل

اإلعالم، ويعلن أنـه أنهـى االسـتعدادات والتـدريبات، وأنـه جـاهز لهـذه المعركـة. لكـن عـددًا مـن الخبـراء 
السياسيين والعسكريين يراهنون علـى أن هـذه االستعراضـات والتهديـدات تعنـي أن الجـيش ال يريـد هـذه 

ركة. فهـي فـي كـل األحـوال، ومهمـا كـان نطاقهـا واسـعًا أم ضـيقًا، مشـوبة بتكـاليف باهظـة، ليسـت المع
نما بشرية أيضـًا. واألدهـى أن أحـدًا ال يسـتطيع أن يقـول متـى تنتهـي، ومتـى يمكـن إبعـاد  فقط مادية وا 

 الماليين عن نطاق الصواريخ.
أننـا مسـتعدون لتوســيع العمليـة إلــى »ن ومسـاء أمـس أعلــن قائـد الجبهـة الجنوبيــة الجنـرال سـامي ترجمــا

نطاقــات أخــرى، والقــوات مســـتعدة وجــاهزة. لقــد جلـــت بــين القــوات، بــرًا وبحـــرًا وجهــاز الشــاباك وقيـــادة 
ـــة  ـــوفير الحمايـــة لســـكان دول الجبهـــة الخلفيـــة وبـــاقي قـــوات اإلســـناد، ووجـــدت حـــافزًا ورغبـــة شـــديدين لت

نيين، ســكان المنــاطق الحدوديــة، إخــالء منــازلهم وقــد طلــب الجــيش اإلســرائيلي مــن الفلســطي«. إســرائيل
ألنهـــا تقـــع فـــي منطقـــة قتـــال متوقـــع. لكـــن قـــد يكـــون هـــذا أيضـــًا جـــزء مـــن حـــرب نفســـية واســـعة بـــدأتها 

 إسرائيل، واتصلت عبرها بمئات البيوت طالبة إخالءها لخلق البلبلة.
راع بعــد عــرض المســألة وعمومــًا يجــري ســباق اآلن بــين العمليــة البريــة وبــين التــدخل األممــي فــي الصــ

على مجلس األمن الدولي. وخالفًا للتعليقات األولية التي وفرت إلسرائيل هامش منـاورة ووقتـًا لضـرب 
 .تتزايد حاليًا الدعوات لوقف إطالق النار« حماس»

  99/0/4792السفير، بيروت، 
 
 االحتالل القّسام بانتظار جنود "كوماندوز"حماس: التهديد بالحرب البرية ال يخيفنا و .28

اشــرف الهــور ورائــد صــالحة: ردا علــى التهديــدات االســرائيلية بتوســيع العــدوان قــال مشــير  -عواصــم 
ال تهدئــة مــع االحــتالل فــي هــذه المرحلــة، والمقاومــة تعــد بيــان »المصــري النائــب عــن حركــة حمــاس 
 «.النصر، وما زال في جعبتها الكثير

تهديــداتكم بــالحرب البريــة ســخيفة وال تخيفنــا »س مــن جانبــه قــال ســامي أبــو زهــري النــاطق باســم حمــا
 «.وكوماندوز القسام الذي هاجم عسقالن هو على أحر من الجمر للقاء جنودكم الجبناء في غزة
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وأعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحماس مواصلتها دك المواقع والمدن اإلسرائيلية بالصـواريخ فـي 
 اليوم الثالث من المعركة.

صـــاروخ أطلقـــت منـــذ بـــدء الحـــرب علـــى اســـرائيل،  100ر االســـرائيلية فـــإن أكثـــر مـــن وحســـب المصـــاد
مســـافات بعيـــدة فـــي العمـــق، ودوت صـــافرات اإلنـــذار أمـــس فـــي مدينـــة تـــل أبيـــب  إلـــىبعضـــها وصـــل 

 والقدس تالها سماع دوي انفجارات.
 99/0/4792القدس العربي، لندن، 

 
 "كوماندوز القسام" يرعب االحتالل في إيالت! .29

بـدت حالـة مـن الــذعر تنتـاب قـوات االحـتالل اإلســرائيلي،  :ترجمـة خاصــة -القـدس دوت كـوم  -غـزة 
مقــاومين مــن كتائــب القســام الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس، مــن التســلل عبــر  5فــي أعقــاب نجــاح 

 البحر إلى كيبوتس زيكيم جنوب إسرائيل.
مســلحين  4يش اإلســرائيلي أن وظهـر ذلــك جليــا، مــع السـاعات األولــى مــن فجــر اليــوم حـين أعلــن الجــ

تســللوا إلــى إيــالت، وبعــد وقــت قصــير أعلــن أنــه ربمــا يكونــوا تســللوا عبــر بحــر المدينــة أو مــن خــالل 
 طائرة شراعية.

ـــة  ـــة حينهـــا، أن الجـــيش اإلســـرائيلي نشـــر قـــوات مـــن كافـــة الوحـــدات البري وذكـــرت وســـائل إعـــالم عبري
ــــى ســــكان والبحريــــة بمشــــاركة طــــائرات مروحيــــة فــــي البحــــث عــــن الم ســــلحين، كمــــا أنهــــا حظــــرت عل

 الكيبوتسات اإلسرائيلية في المنطقة من الخروج من منازلهم تحسبا ألي طارئ.
وبعد أكثر من نصف ساعة من حالة الذعر التي انتابت اإلسرائيليين أعلـن الجـيش اإلسـرائيلي أنـه لـم 

 يتسلل أي مسلح للمكان وأزال الحظر.
 99/0/4792القدس، القدس، 

 
 التنسيق األمني""تدعو اللجنة التنفيذية إلى اتخاذ قرار بوقف صائل سبعة ف .31

فـي  األمنـيوفصـائل فلسـطينية مـا تـردد عـن طـرح موضـوع وقـف التنسـيق سبعة فصـائل نفت  :رام هللا
اجتمــاع اللجنــة التنفيذيــة، وبعــض التصــريحات التــي تحــدثت عــن ان " اللجنــة التنفيذيــة رفضــت وقــف 

 طالبتها باتخاذ قرار بوقف التنسيق االمني.التنسيق االمني" موكدة م
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وقالت الفصائل السبعة الممثلة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيـان مشـترك، أن 
التـــي تحـــدثت عـــن طـــرح موضـــوع التصـــويت لوقـــف التنســـيق األمنـــي علـــى اللجنـــة التنفيذيـــة  األخبـــار"

 للمنظمة ال أساس لها من الصحة".
لفصــائل الســبع وجميعهــا ممثلــة فــي منظمــة التحريــر الموقعــة فــي بيــان صــحفي صــدر عنهــا وطالبــت ا

اليــوم الخمــيس بــإدراج هــذا الموضــوع علــى جــدول أعمــال اللجنــة التنفيذيــة، وقالــت انهــا "تــدعو اللجنــة 
 التنفيذية إلى اتخاذ قرار بوقف التنسيق األمني".

التحريــــــر العربيـــــــة، االتحـــــــاد الـــــــديمقراطي  وحمــــــل البيـــــــان توقيـــــــع الفصــــــائل الســـــــبعة التاليـــــــة: جبهـــــــة
الفلســـطيني)فدا(، جبهـــة التحريـــر الفلســـطينية، الجبهـــة الديمقراطيـــة لتحريـــر فلســـطين، الجبهـــة الشـــعبية 

 لتحرير فلسطين، الجبهة العربية الفلسطينية، وحزب الشعب الفلسطيني.

 99/0/4792القدس، القدس، 
 
 ع المعلومات عن المقاومةالشاباك يضحى بعمالئه لجم"المجد األمني":  .30

صرح مصدر مسئول في المقاومـة لموقـع المجـد األمنـي أن االحـتالل يجبـر عمالئـه : خاص –المجد 
علـى الخـروج لرصـد عناصـر المقاومـة حتـى فـي منـاطق قـد تشـكل خطـرا علـيهم ويـأمرهم بـالتحرك فـي 

لومــــات تــــم أوقــــات صــــعبه قــــد تعرضــــهم للكشــــف مــــن قبــــل عناصــــر المقاومــــة، وأضــــاف أن هــــذه المع
االستدالل عليها من قبل العمالء الذين تم إلقاء القبض عليهم خالل العملية العسكرية الجارية للجيش 

 الصهيوني في قطاع غزة.
ــم  وعقــب المصــدر لموقــع المجــد األمنــي أن الشــاباك يهــدد عمالئــه بكشــف أمــرهم والتخلــي عــنهم ان ل

لنسـبة لهـم مقابـل جمـع المعلومـات عـن العناصـر يخرجوا لمراقبة المقاومـة فـي أوقـات وأمـاكن حرجـة با
التــــي تقــــوم بــــإطالق الصــــواريخ وأمــــاكن إطالقهــــا وعــــن أمــــاكن اختفــــاء قيــــادات المقاومــــة العســــكريين 

 والسياسيين منهم.
 97/0/4792األمني، المجد 

 

 لبنان: وفد من الفصائل الفلسطينية يبحث مع فعاليات صيدا الوضع األمني في المخيمات .32
علــى فعاليــات  واإلســالميةالوفــد المركــزي للقــوى والفصــائل الفلســطينية الوطنيــة  جــال  :محمــد صــالح

 صيدا.
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وضّم الوفد أعضاء القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان برئاسة أمين سرها فتحي أبو العردات، وكـاًل 
، فـي صـيدا أبـو احمـد فضـل« حمـاس»من: مسؤول حركة حماس في لبنان علي بركة يرافقـه مسـؤول 

أنصـار »اللـواء صـبحي أبـو عـرب، مـاهر عويـد ومحمـود حمـد عـن « األمن الـوطني الفلسـطيني»قائد 
، أبو جابر لوباني «حزب الشعب»، غسان أيوب «الجبهة الديموقراطية»، عدنان أبو النايف عن «هللا

 «.جبهة التحرير الفلسطينية»، وصالح اليوسف عن «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»عن 
الـدكتور أسـامة « التنظـيم الشـعبي الناصـري»ال الوفد على التوالي على كّل من: األمـين العـام لــوقد ج

بســام حمــود ثــّم مفتــي صــيدا واقضــيتها « الجماعــة اإلســالمية»ســعد، والنائبــة بهيــة الحريــري، فممثــل 
 الشيخ سليم سوسان.

عـين الحلـوة حتـى نتفـّرغ لنصـرة  أّننـا قمنـا بتثبيـت الوضـع األمنـي داخـل»وأكد أبو العردات باسم الوفـد 
أهلنــــا فــــي فلســــطين فــــي إطــــار مــــواجهتهم للعــــدوان الصــــهيوني. وأكــــدنا للجميــــع علــــى وحــــدة الموقــــف 

 «.الفلسطيني في المخيمات لجهة الحفاظ على األمن واالستقرار حيث ان أمن المخيم من أمن صيدا
لنـا بمــا يسـمح، ونأخــذ بحساســية نحــن نقـوم بنصــرة أه»وحـول التخــّوف مـن فــتح الحـدود الجنوبيــة قـال: 

الوضـــع داخـــل لبنـــان وبالتنســـيق مـــع الدولـــة اللبنانيـــة، ألننـــا ال نريـــد ان نقـــدم اي ذريعـــة إلســـرائيل كـــي 
تمــارس أي عــدوان أخــر علــى لبنــان، وبالتــالي اكبــر هديــة يمكــن أن نقــدمها للشــعب الفلســطيني ودعــم 

ي هــذا البلــد والتعــاون والتكامــل فيمــا بيننــا الشــعب الفلســطيني فــي غــزة هــو األمــن والهــدوء واالســتقرار فــ
 «.كلبنانيين وفلسطينيين من اجل حفظ األمن

هنــاك »وردا علــى ســؤال حــول الخطــوة التاليــة بعــد نشــر القــوة األمنيــة وال ســيما ملــف المطلــوبين قــال: 
لجنة أمنية تعاون كامل بيننا وبين الدولة اللبنانية، وهذا الموضوع طرح منذ فترة طويلة وبالتالي هناك 

عليا مناط بها التنسيق مع الدولة اللبنانية من اجل وضع هذه اللـوائح وبالتـالي البـدء بحـل مشـكلة كـل 
األمـور تسـير باتجـاه جّيـد ونحـن راضـون عـن هـذا التعـاون وهـذا »، مشـيرًا إلـى أّن «شخص علـى حـدة

ـــة علـــى كافـــة المســـتويات ا ـــة اللبناني لرســـمية والحزبيـــة والشـــعبية التكامـــل بيننـــا وبـــين أشـــقائنا فـــي الدول
 «.واألمنية والعسكرية

 99/0/4792السفير، بيروت، 
 

 تعلن عن بدء عملية عسكرية برية محدودة في غزة "إسرائيل" .33
أفاد مراسل قناة "العربية" بأن وزير الدفاع اإلسرائيلي قد أعلن بدء عملية : قناة العربية -دبي 

 زوارق حربية بغطاء جوي من مينائها. عسكرية برية محدودة في غزة، بينما اقتربت
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العملية العسكرية البرية سبقتها تحضيرات ميدانية تمثلت بطلب الجيش اإلسرائيلي من الفلسطينيين 
على حدود قطاع غزة إخالء بيوتهم، وسط تقارير تحدثت عن نشر مدرعات ودبابات على طول خط 

من جنود االحتياط لدعم القوات النظامية في  ألفاً  40كما استدعى الجيش اإلسرائيلي حوالي  الحدود.
 تصعيد محتمل للقتال في قطاع غزة.

 99/0/4792دبي،  نت، العربية
 
 ومعقدة صعبة تنتظرنا زالت ما التي .. والمعركة نتنياهو: وقف النار غير وارد اآلن .34

ي بنيامين رئيس الوزراء اإلسرائيل، أن كفاح زبون، عن 99/0/4792لندن،  األوسط، الشرقذكرت 
نتنياهو قال إن وقفا إلطالق النار بين إسرائيل وحماس غير وارد في هذه المرحلة، وليس على جدول 

نه سيواصل الهجوم على غزة من أجل ضرب قدرات الحركة اإلسالمية هناك.  أعمال حكومته، وا 
عقد داخل قاعدة ونفى نتنياهو خالل اجتماع للجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست )البرلمان(، 

 العسكرية في تل أبيب، وجود اتصاالت لتثبيت تهدئة بغزة في هذه المرحلة.« كيرياه»
 وجاء حديث نتنياهو وسط مؤشرات متزايدة على نية إسرائيل اجتياح قطاع غزة بريا.

ية وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي قد تحدث إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند، والمستشارة األلمان
أنجيال ميركل، ووزير الخارجية األميركي جون كيري، ورئيس الوزراء البريطاني ورئيس الوزراء 
الكندي، ومسؤولين آخرين قائال لهم إن أي دولة ال يمكن أن تصمت على إطالق صواريخ على 

 «.إن كافة الدول دعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»مواطنيها. وقال مكتب نتنياهو: 
عملية الجرف الصامد تجري "نتنياهو قال، إن ، أن 99/0/4792القاهرة،  اليوم، المصريت وأضاف

ط لها، إال أن هناك مراحل أخرى ما زالت تنتظرنا الحًقا  ."حتى اآلن كما خطِّ
وأضاف نتنياهو، في ختام جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية واألمنية حول عملية 

بنا حتى اآلن حماس والعناصر اإلرهابية ضربة قاسية، وسوف تزداد ضر ": "الجرف الصامد"
 ."فيس بوك"، حسبما أفاد في صفحته على "الخسائر، التي تلحق بهم كلما استمرت العملية أكثر

أرجو التعبير هنا عن الشكر والتقدير باسم جميع المواطنين اإلسرائيليين، لجيش الدفاع "وتابع: 
باك والدوائر األمنية على أدائهم المحترف والمخلص والدقيق.. إنهم يبذلون وجهاز األمن العام الشا

ذا كانت هناك خسائر تلحق باألبرياء فال يعود سببها  كل جهد مستطاع لتجنب إصابة المدنيين، وا 
 ، حسب قوله."إال الختباء عناصر حماس بشكل خبيث خلف المدنيين الفلسطينيين
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أحبط وجهاز الشاباك وباقي األجهزة األمنية حتى اآلن "رائيلي ولفت إلى أن جيش االحتالل اإلس
بصورة ناجحة العديد من المحاوالت للقيام باعتداءات تخريبية ضد المواطنين اإلسرائيليين، غير أن 

 ، حسب قوله."المعركة التي ما زالت تنتظرنا صعبة ومعقدة
المدنية كما ُتظهرونها في هذه األيام وهذه مواصلة إبداء المناعة "ودعا المواطنين اإلسرائيليين إلى 

مًا رئيسيًا من مقومات قدرتنا على االستمرار في "، موضًحا أن "الساعات المناعة المدنية ُتعتبر مقوِّ
عادة الهدوء واألمن إلى المدن اإلسرائيلية  ."العملية إلى حين إنجاز ما يجب القيام به وا 

نسبة لنا جميعًا ما هو إال حماية حياة جميع المواطنين الشيء األهم بالنسبة لي وبال"واختتم: 
 ."اإلسرائيليين، حيث نعمل معًا من أجل تحقيق هذه الغاية

 
 مليون إسرائيلي في مرمى صواريخ المقاومة  3.5وزارة الخارجية اإلسرائيلية:  .35

لكتروني، إن قالت وزارة الخارجية اإلسرائيلية في تقرير على موقعها اال: أحمد رمضان -رام هللا 
ماليين إسرائيلي، باتوا اآلن في مرمى الصواريخ  3.5في المئة من سكان إسرائيل، أي قرابة  40»

 المنطلقة من غزة.
 99/0/4792بيروت،  المستقبل،

 
 : حماس ترتكب جريمة حرب مزدوجةسرائيلي لدى األمم المتحدةالسفير اإل .36

رائيلي لدى األمم المتحدة رون بروسور لمجلس قال السفير االس: ميشيل نيكولز -األمم المتحدة 
األمن إن اسرائيل تتخذ تدابير كبيرة لتجنب ايذاء المدنيين في حين تنفذ عملية عسكرية "الزالة 

واضاف "تحذر قوات الدفاع االسرائيلي  التهديد الذي تمثله حماس بتفكيك بنيتها العسكرية."
نفس الوقت توجه حماس أولئك المدنيين ليقفوا على  الفلسطينيين في غزة من الضربات الوشيكة. في

وتابع "انهم يرتكبون جريمة حرب مزدوجة: استهداف المدنيين  أسطح المباني والعمل كدروع بشرية."
 االسرائيليين مع االختباء وراء المدنيين الفلسطينيين."

 97/0/4792لألنباء،  رويترز وكالة
 
 غزة في  اتالعملينطاق : الجيش على أتم االستعداد لتوسيع "إسرائيل"قائد المنطقة الجنوبية في  .37

قال قائد المنطقة الجنوبية في الجيش اإلسرائيلي سامي ترجمان، إن : عبد الرؤوف أرناؤوط -القدس 
 ."قوات الجيش اإلسرائيلي على أتم االستعداد لتوسيع نطاق العمليات في قطاع غزة"
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هذه "ترجمان، الذي تقع غزة تحت مسؤوليته الميدانية، إن  ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة عن
 ."العمليات ستستمر أياما أخرى

ب بعد ويعمل الجيش اإلسرائيلي على ضربها"وأضاف:   ."ما زالت هناك أهداف لم تص 
الجيش يقوم بمالحقة عناصر حماس وأن حجم األضرار التي لحقت بالحركة سيفاجئ "ولفت إلى أن 
 ، وفق قوله."خرجوا من مخابئهمقادتها بعد أن ي

 97/0/4792لندن،  اليوم، رأي
 
 في المئة من الصواريخ 87نظام القبة الحديدية يعترض  ":إسرائيل" .38

قال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون يوم الخميس إن نظام القبة الحديدية : محمد هميمي - القدس
الصواريخ الفلسطينية خالل تصاعد  في المئة من 80اإلسرائيلي العتراض الصواريخ أسقط نحو 

 .1011القتال في غزة هذا األسبوع في زيادة عن نسبته خالل الحرب القصيرة على القطاع عام 
وقال وزير الدفاع اإلسرائيلي موشي يعلون في بيان "حققت القبة الحديدية انجازات مذهلة حتى اآلن 

 علون حذر قائال "التهاون محظور".لكن ي تأثير استراتيجي على كيفية شن هذه الحملة." -
في المئة" منذ أن  80وقال ضابط في سالح الجو اإلسرائيلي إن النظام حقق نسبة نجاح بلغت "

 تصاعد العنف بشدة يوم الثالثاء.
 97/0/4792لألنباء،  رويترز وكالة

 
 عسكريةسرائيلية بسبب الفشل في تقدير قوة حماس الجهزة االمنية اإلخالفات عميقة بين األ .39

كشف ُمحلل الشؤون السياسّية في القناة الثانية بالتلفزيون اإلسرائيلّي،  زهير أندراوس: - الناصرة 
أودي سيغال، نقاًل عن مصادر عليمة جًدا في تل أبيب، عن وجود خالف عميق بين سالح الجو 

وجهاز األمن  في جيش االحتالل من ناحية، وبين شعبة االستخبارات العسكرّية في الجيش )أمان(
 العام )الشاباك( من جهة أخرى.

وقالت المصادر عينها للتلفزيون العبرّي، إّن قائًدا رفيع المستوى في سالح الجو قال في جلسات 
ُمغلقة في اليومين الماضيين إّن األجهزة االستخبارية في الدولة العبرّية لم تُقم بجمع معلومات كافية 

 قاومة اإلسالمّية في قطاع غزة، ُمشّدًدا على أّن بنك األهداف انتهى.عن البنية التحتّية لحركة المُ 
وتابعت المصادر قائلًة إّن هذه األقوال أثارت حفيظة قادة أمان والشاباك، الذين أعربوا عن سخطهم 
الشديد من هذه التصريحات، التي وصفوها بأّنها غير صحيحة، ولكّن هذا الخالف الذي طفا على 
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على أّن الخالف داخل المنظومة األمنّية اإلسرائيلّية في ما يتعّلق بالعدوان األخير  السطح، يؤّكد
على غّزة بدأت تطفو على السطح، خصوًصا وأّنه على الرغم من الضربات الشديدة التي يتعّرض 

 لها القطاع، ُتواصل المقاومة الفلسطينّية دك العمق اإلسرائيلّي بالصواريخ.
ّن حالة من اإلرباك تسود المستويين األمنّي والسياسّي في تل أبيب بسبب ولفتت المصادر إلى أ

وصول صواريخ المقاومة إلى أهداف تبعد عن غّزة أكثر من مائة كيلومتر، مثل الخضيرة وضواحي 
 حيفا في شمال الدولة العبرّية. 

 97/0/4792لندن،  اليوم، رأي
 
 غزة إخالء منازلهم فيية يطلب من سكان المناطق الحدود اإلسرائيلي الجيش .41

طلب الجيش اإلسرائيلي أمس في تطور الفت، من سكان المناطق الحدودية : كفاح زبون -رام هللا
 مع غزة، إخالء منازلهم.

وأرسل الجيش رسائل عبر الهواتف وعبر اإلذاعات المحلية التي سيطر على بعضها وطلب من 
لكبيرة والصغيرة وبني سهيال وفي منطقة رفح تل أهالي بيت الهيا وبيت حانون والخزاعة وعبسان ا

 السلطان وشابورة والدهينية، مغادرة منازلهم على الفور، لكن أيا من األهالي لم يغادر منزله.
وتبعد بعض هذه المناطق عن السياج الحدودي كيلومترا واحدا، وتمتد على مسافة أربعة كيلومترات 

سرائيل طلبت من السكان المغادرة كمقدمة الجتياح بري أو مربعة. ومن غير المعروف ما إذا كانت إ
بسبب نيتها ضرب المنطقة مستخدمة سياسة األرض المحروقة خشية وجود أنفاق قريبة من الحدود. 
وصعدت إسرائيل أمس من هجماتها على القطاع، وقصفت مناطق واسعة. وقال الجيش اإلسرائيلي 

 وية فوق غزة.طلعة ج 900إنه نفذ حتى األمس أكثر من 
 99/0/4792لندن،  األوسط، الشرق

 
 الفلسطينيين تمّكنوا من نشر رسائل غير صحيحة لتخويف اإلسرائيليين ةقراصن: الُيحّذر" الشاباك" .40

في خطوة نادرة للغاية، قالت وسائل اإلعالم العبرّية الخميس إّن جهاز  زهير أندراوس: - الناصرة 
ًرا إلى جميع المواطنين في الدولة العبرّية من القراصنة )الهاكرز( األمن العام )الشاباك( أصدر تحذي

الفلسطينيين، الذين يمّكنوا من اختراق بعض المواقع الرسمّية واإلعالمّية التي تقوم بإرسال رسائل 
  ( لمشتركين إسرائيليين، وُيرسل من خاللها رسائل إلى الجمهور العام.smsنصية )

 97/0/4792لندن،  اليوم، رأي
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 لى شكل الحرب المقبلة على لبنانإ: الجولة الحالية ضد غزة مؤشر "يديعوت أحرونوت" .42

تحت عنوان: حماس تعلمت من حزب هللا، كتبت صحيفة يديعوت : حسن مواسي -القدس المحتلة 
الجولة الحالية مع حماس مؤشر قلق لما ستبدو عليه الجولة المقبلة "أحرونوت، في عددها أمس إن 

ب مع لبنان، إذ يدرك اإلسرائيليون اآلن أن الصواريخ العشرين بعيدة المدى التي كانت في الحر 
 3000صاروخ لدى حماس،  400، فيما يقابل الـ400بحوزة حماس في الجولة السابقة، باتت اليوم 

 ألف صاروخ.  90صاروخ بحوزة حزب هللا، موجهة إلى تل أبيب، وذلك ضمن ترسانة تقدر بنحو 
 99/0/4792بيروت،  المستقبل،

 
 من قدرات حماس الصاروخية إسرائيليةصدمة تقرير:  .43

أثارت القدرات الصاروخية لحركة "حماس" وقصفها غالبية المدن المحتلة في : ترجمات - المجد
فلسطين، الذهول لدى المسؤولين األمنيين والسياسيين في دولة الكيان بينما أثارت حالة من الرعب 

 ان الصهاينة والذين اضطروا للنوم في المالجئ.في صفوف عموم السك
ووصف الموقع االلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صورة الوضع على جبهة 
المستوطنات والمدن الصهيونية بأنه "صدمة"، مبينًة أن صواريخ "حماس" وصلت حتى اآلن إلى 

 كيلو مترًا. 111
المؤسسة األمنية كان يتوقع أن تصل فقط إلى شمال  وأضافت الصحيفة "إن أكثر المتشائمين في

)تل أبيب(، كما أن ماليين الصهاينة لم يتوقعوا أن تصل صواريخ غزة إلى مناطق سكناهم في 
 شمال فلسطين المحتلة".

فيما قالت القناة العبرية السابعة، إن قيادة الكيان لم تعد تفهم ما جرى بعد وصول الصواريخ لمناطق 
من حيفا، معتبرًة ما جرى فشال استخباراتيا كبيرا بشأن معلومات األمن حول قدرات حماس  قريبة جداً 

 الصاروخية.
وأطلقت القناة على صواريخ "حماس" مصطلح "سالح يوم القيامة" والذي ظهر مفاجئًا أكثر مما كانوا 

 يتوقعون في جهاز األمن العام "الشاباك" وأجهزة األمن والمخابرات.
لح "سالح يوم القيامة" في الكيان بأنه مصطلح عسكري يشير لقدرة الجهات التي تقاتل وُيعرف مصط

االحتالل في امتالك أسلحة حديثة وخطيرة على الشارع الصهيوني، وقبيل المعركة الحالية كانت 
 تخشى دولة الكيان  من تلك األسلحة.
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ما تكون أظهرت بعضًا من إن حركة "حماس" رب -من المراسلين الصهاينة-وقال أوفير بهبوت 
قدراتها، داعيًا المجلس األمني الوزاري لدراسة خياراته جيدًا قبل التورط أكثر في العملية العسكرية 

 بغزة.
وأظهرت صور بثتها مواقع إعالمية عبرية أن الماليين من الصهاينة، قضوا غالبية أوقاتهم أمس في 

 المالجئ، بسبب تساقط الصواريخ.
اللكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن ضابط صهيوني قوله: "ال نعرف ونقل الموقع ا

مواقع الصواريخ بعيدة المدى"، مضيفًا: "إنه على خالف ما حدث خالل عملية )عمود السحاب(، 
حيث تم تدمير نصف مخزون حماس من الصواريخ بعيدة المدى منذ الضربات الجوية األولى، فإن 

 بحوزة حماس والجهاد المئات من الصواريخ". هذه المرة ما يزال
ويقول المعلق العسكري لصحيفة "ه رتس" العبرية عاموس هرئيل: "إن حماس تعلمت أن تكون أكثر 
حذرًا.. ففي مواجهات سابقة كان بارزًا استهداف خاليا اإلطالق خالل اإلعداد لعملية اإلطالق، لكن 

طت في السنتين األخيرتين إلى أن قسمًا من منصات هذه المرة تشير شرائط الفيديو التي التق
موجودة داخل تحصينات تحت األرض، في حين يحافظ طاقم اإلطالق على بعد آمن من  اإلطالق

 مكان اإلطالق".
 97/0/4792األمني،  المجد

 
 ل كماليين الشوا "إسرائيل"ُيكّلف خزينة غزة يوم من العدوان على تقرير:  .44

أظهرت بيانات وأرقام نشرتها وسائل اإلعالم العبرّية خالل اليومين  وس:زهير أندرا - الناصرة 
الماضيين أّن التكاليف المالية المرتفعة للعدوان اإلسرائيلّي المتواصل على قطاع غزة، والتي ترافقت 
مع هبوط حاد أصاب بورصة تل أبيب التي هبطت مؤشراتها، مّست بمختلف القطاعات االقتصادية 

 F16بالمائة. ولفتت وسائل اإلعالم إلى أّن تكلفة كّل طلعة جوية لطائرة  1،5تتجاوز فيها بنسبة 
ألف دوالر، في حين يتجاوز متوسط تكلفة تحليق مروحية للمدة نفسها  17لمدة ساعة واحدة تتجاوز 

 ألف دوالر، دون احتساب تكلفة الصواريخ أو الذخيرة العسكرّية التي تحملها كل منهما. 11
يتعلق بعدد القذائف الصاروخية التي أطلقتها القبة الحديدّية لصّد صواريخ المقاومة الفلسطينّية، وفيما 

 99ألف دوالر، نجحت في صّد  85قذيفة، تبلغ كلفة الواحدة منها قرابة  190فقد بلغ عددها نحو 
 صاروًخا تّم إطالقها من قطاع غّزة باتجاه عمق الدولة العبرّية.
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اليست( االقتصادّية، التابعة لصحيفة )يديعوت أحرونوت( قالت تبلغ تكلفة كل وقال صحيفة )كالك
موقًعا  190دوالر، حيث قصف سالح الجو اإلسرائيلّي حوالي  7500( حوالي GPSقذيفة موجهة )

في القطاع حتى نهاية يوم أمس بمثل هذه القذائف، ليصبح مجموع تكلفة القذائف حوالي مليون 
 ريكي. ألف دوالر أم 400وـ

 8/0/4792لندن،  اليوم، رأي
 
 غلق التحقيق في حادثة استشهاد الفتى يوسف الشوامرةت شرطة العسكريةالهآرتس:  .45

ذكرت صحيفة ه رتس العبرية، أن الشرطة العسكرية  :ترجمة خاصة -"القدس " دت كوم  -غزة 
عاما( والذي  14) اإلسرائيلية قررت إغالق التحقيق في ظروف استشهاد الفتى "يوسف الشوامرة"

 استشهد على يد جنود إسرائيليين في آذار الماضي في قرية دير العسل جنوب الخليل.
وقالت الصحيفة، إن كاميرات التوثيق أظهرت أن الشوامرة قد قتل وهو يقوم بالعمل من أجل جمع 

الجنود  قوت يوم عائلته، ولم يكن يخطط لقطع السياج األمني. مبينًة أن التحقيقات أظهرت أن
 تصرفوا وفق قواعد االشتباك ولذلك أغلق التحقيق.

 99/0/4792القدس،  القدس،
 
 اشخاص بجروح من جراء سقوط قذيفة صاروخية على صهريج وقود ثالثةاصابة  أشدود: .46

على سيارة  نفلسطينيو اشخاص بجروح عندما سقطت قذيفة صاروخية اطلقها مخربون  3اصيب 
 الجرحى بخطيرة واثنين اخرين بطفيفة. أحدووصفت حالة  شدود.أصهريج في محطة وقود بمدينة 

وتعمل فرق االطفائية التي هرعت الى محطة الوقود  ونقل الجرحى الى مستشفى كبالن في رحوفوت.
 على اخماد الحريق الذي شب في المكان ومنع انتشار السنة النيران الى مبان مجاورة.

 99/0/4792اإلسرائيلي،  والتلفزيون اسرائيل صوت
 

 يغادرون غزة عبر معبر رفح للعالج بالمستشفيات المصرية عشر جريحاً  أحد .47
من مصطفى حبوش ـ قال المدير العام لهيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة : )االناضول( -غزة 

حافالت تقل مواطنين  4مصاًبا و 11"الداخلية واألمن الوطني الفلسطينية، ماهر أبو صبحة، إن 
 ."ين تمكنوا من مغادرة قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي منذ صباح اليوممصري
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نسخة عنه، يوم الخميس، أن الجانب المصري  "األناضول"وأوضح أبو صبحة في تصريح وصل 
منع عدًدا من المصابين الذين أرسلتهم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إلى معبر رفح 

حالتهم الصحية ال تستدعي السفر للعالج "ج في الخارج، بدعوى أن الحدودي للسفر من أجل العال
 ."في الخارج

وأشار إلى أن غزة تحوي آالف الحاالت المرضية التي تستوجب السماح لها بالسفر للعالج في 
 الخارج، إضافة إلى اإلصابات الخطرة جراء العملية العسكرية اإلسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

 99/0/4792ربي، لندن، القدس الع
 
 مواجهات مع االحتالل بمناطق متفرقة في رام هللا .48

اندلعت فجر الجمعة مواجهات متفرقة في عدة مناطق من محافظة رام هللا وسط الضفة : رام هللا
 الغربية المحتلة عقب تنفيذ االحتالل لعمليات دهم لمنازل المواطنين.

دورية وشاحنتين  11ل اقتحم بلدة نعلين غرب رام هللا بـ وقال شهود عيان لوكالة "صفا": إن االحتال
عسكريتين وداهم منزل القيادي في حماس األسير عبد القاهر سرور، بعد إحضاره مع القوة إلى 

كما اقتحم االحتالل قرية شقبا المجاورة بأربع دوريات وسط مواجهات مع الشبان في أحياء  منزله.
 عتقاالت.من القرية، قبل أن ينسحب دون ا 

وفي قرية الجانية غرب رام هللا رشق شبان غاضبون مركبات المستوطنين بالحجارة على الطريق 
االستيطاني المحاذي للبلدة ما استدعى تدخل الجنود على وجه السرعة واندالع مواجهات في 

جهات مدينة البيرة حيث اندلعت موابوعلى ذات الصعيد، اقتحمت قوة عسكرية حي الجنان  المكان.
حين رد الشبان بإلقاء الحجارة بمع عشرات الشبان تخللها إطالق للقنابل الغازية بين المنازل، 

 والزجاجات الفارغة.
 99/0/4792وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 

 
 "مظاهرات الغضب"في  29الـ معتقال من البلدات العربية في  309معطيات:  .49

لي للمعتقلين من البلدات العربية في الداخل الفلسطيني على أفادت معطيات الشرطة أن العدد اإلجما
معتقال، في حين وصل  379خلفية االحتجاجات المنددة بإعدام الفتى محمد أبو خضير وصل إلى 

 معتقال. 111عدد المعتقلين في منطقة القدس إلى 
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عشرة، وقدمت  دون سن الثامنة 11شابا، بينهم  93وبحسب معطيات الشرطة فقد اعتقال في النقب 
طالق سراح  لوائح اتهام ضد أربعة متظاهرين. وبحسب مركز "عدالة" فإنه حتى اللحظة تم اعتقال وا 

 شابا وطفال رهن االعتقال. 119شاب، بينما ال يزال  100أكثر من 
 97/0/4792، 29عرب 

 
 صابة أخر دهسهما فلسطيني جنوب نابلسا  مقتل مستوطن و معًا:  .51

 اثر الليلة، منتصف بعد خطيرة بجروح اخر واصيب اسرائيلي نمستوط قتل ص:خا -نابلس
 .نابلس جنوب زعترا حاجز قرب فلسطيني سيارة سائق قبل من للدهس تعرضهما

 أحدهما قتل مستوطنين بدهس قام فلسطيني سيارة سائق ان معا لـ فلسطينية امنية مصادر وقالت
 .نابلس جنوب زعترا حاجز على بالخطيرة وصفت بجروح اخر اصيب فيما الفور، على

 الحاجز من االمتار مئات بعد على اصطدام انه اال بالفرار الذا السيارة سائق فان المصادر وبحسب
 .االسرائيلي االحتالل قوات قبل من عليه القبض القاء الى ادى الذي االمر بأشجار
 .قومية خلفيه على او جنائية الدهس عملية كانت إذا فيما االسرائيلي االحتالل قوات وتحقق

 99/0/4792وكالة معًا اإلخبارية، 
 
 حيفا مناهضة للعدوان على غزةفي تظاهرة  .50

بدعوة من الحزب الشيوعّي والجبهة، شارك العشرات مساء يوم الخميس، بالمظاهرة : رازي نابلسي
ادي المناهضة للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، والتي أقيمت عند ميدان إميل حبيبي في حي و 

النسناس في حيفا. ورفع المتظاهرون األعالم الحمراء واألعالم الفلسطينية، باإلضافة للعديد من 
الالفتات المناهضة للعدوان اإلسرائيلية والتي ُكتب عليها بالعبرية "األطفال في غزة وسديروت يريدون 

 الحياة" و"أوقفوا العدوان على غزة". 
  97/0/4792، 29عرب 

 
 "وفاء األحرار" صفقة مقر األمم المتحدة برام هللا للمطالبة باإلفراج عن معتقلياعتصام أمام  .52

رام هللا: نظم نادي األسير وأهالي األسرى الفلسطينيين، اعتصامًا أمام مقر األمم المتحدة في مدينة 
العاجل  رام هللا، وسط الضفة الغربية، طالبوا فيه األمين العام لألمم المتحدة، بان جي مون، بالعمل

 .لـ"كف يد االحتالل اإلسرائيلي عن الفلسطينيين، وا عمال القانون الدولي على فلسطين"
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وسّلم أهالي األسرى المحررين في صفقة "وفاء األحرار"، رسالة للممثل العام لألمم المتحدة في 
الذين  فلسطين، باسكال سوتو، مطالبين فيها األمم المتحدة بالتدخل الفوري ل فراج عن األسرى

( محررًا من "وفاء األحرار" دون أن 90اعتقلوا ألسباب سياسية، مؤكدين أن االحتالل أعاد اعتقال )
 .تكون لهم عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالحدث الذي تم اعتقالهم على إثره

 97/0/4792قدس برس، 
 
 دوان االسرائيليالقدس العربي: أهالي غزة مصدومون من الموقف العربي "المتخاذل" تجاه الع .53

تزداد حالة التذمر في الشارع الغزي من الموقف العربي الرسمي والشعبي : أشرف الهور –غزة 
فبرغم  الضعيف في التعاطف مع ضحايا الغارات الشرسة التي تشنها قوات االحتالل ضد القطاع.

دمرة، لم يالحظ مشاهد الدم والدمار وأشالء األطفال والنساء والمسنين عالوة على المنازل الم
حرب إبادة، أي تدخل عربي مسؤول حتى اللحظة للجم التصعيد لغزة، الذين يتعرضون بالمواطنون 
وشكل هذا الموقف صدمة كبيرة للمواطنين الذين يعانون من الحرب، ويترقبون الموت  اإلسرائيلي.
 كل لحظة.

نظمة العربية، وحملت فعلى مواقع التواصل االجتماعي انصب غضب المشاركين كثيرا على األ
التعليقات كثيرا من النقد الحاد الذي تولد من كبر حجم المأساة التي يعيشها السكان، وحملت 

 مطالبات بطرد سفراء إسرائيل من العواصم العربية، كأقل رد على الحرب.
بعض  ا أهل قطاع غزة، مع كل هذا الدم والدمع والدمار، بعد أن تركنا لوحدنا"فكتب أحد السكان 

العرب األشرار.. يا أهل غزة، استنكروا قتل الفتى محمد أبو خضير، بعد أسبوع من استشهاده فمتى 
وكأننا لسنا عربا أو مسلمين، لو كانت ". وكتب أحد الشبان منتقدا هذا الصمت "سيقف هؤالء معكم

منذ الدقيقة  أمريكا أو أوروبا من زلزال أو عاصفة جوية لتهافت العرب على الدعمبهناك مأساة 
 ."األولى

 99/0/4792القدس العربي، لندن، 
 
 شاحنة أدوية إلى قطاع غزة 93وزارة الصحة ترسل  .54

شحنة أدوية إلى مستودعاتها في قطاع غزة، لتلبية  رام هللا: أرسلت وزارة الصحة الفلسطينية
 االحتياجات الطارئة جراء العدوان اإلسرائيلي.
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ة الصحة أسامة النجار أن الوزارة بناء على تعليمات مباشرة من رئيس وأفاد الناطق الرسمي باسم وزار 
 قامت بجهود كبيرة لتوفير شحنة أدوية لمستودعاتها بالقطاع. الوزراء

شاحنة تحتوي على أدوية لألمراض المزمنة، ولمرضى السرطان  11وأضاف أن الشحنة تتكون من 
 ومستهلكات طبية. والكلى ومحاليل وريدية وأكياس دم، ومواد مخبرية،

 97/0/4792قدس برس، 
 
 ضد الفلسطينيين ول"ؤ "غير المساإلسرائيلي : نرفض التصعيد مصر .55

على قطاع غزة، ووصفته بأنه "غير مسئول"  اإلسرائيليأعربت مصر عن رفضها للقصف : د ب أ
 إطار االستخدام المفرط وغير المبرر للقوة العسكرية". فيو"يأتى 
ية المصرية تلقت وكالة األنباء األلمانية )د ب أ( نسخة منه صباح اليوم بيان للخارج فيوجاء 

 ". الجماعيعلى غزة "يمثل استمرارًا لسياسات القمع والعقاب  اإلسرائيليالجمعة أن القصف 
"، بحسب اإلنساني"بضبط النفس وتحكيم العقل ومراعاة البعد  اإلسرائيليوطالبت مصر الجانب 

 البيان.
"سرعة التدخل وتحمل مسئوليته للعمل على إنهاء هذا العدوان،  الدوليلمجتمع وناشدت مصر ا

والحيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا ووقف أية أعمال تصعيدية لن يكون لها سوى تبعات سلبية 
مناخ موات الستئناف المفاوضات مستقباًل لتسوية  أيوعواقب وخيمة على المدنيين، وبما ال يوفر 

 لطرق السلمية، ووفقًا للمرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".القضية با
كانت وستظل محتفظة  التيالبيان: "تعاود مصر التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية،  فيوجاء 

السياسة الخارجية لمصر، باعتبارها قضية العرب المحورية، ومساندتها الكاملة للشعب  فيبمكانتها 
ال يزال يرزح تحت نير االحتالل ألكثر من ستة عقود، دون وجود بادرة أمل  الذيلشقيق ا الفلسطيني

 وقرارات الشرعية الدولية". الدوليكفلها القانون  التيتحقيق تطلعاته المشروعة  في
 99/0/4792اليوم السابع، مصر، 

 
 وزير الخارجية المصري: مصر ال تدخر جهدًا لوقف العدوان على غزة .56

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مصر وانطالقا من مسؤولياتها : وكاالت –ا قن - جدة
حتى يتسنى وقف العدوان اإلسرائيلي إلى غزة  ال تدخر جهدًا من خالل اتصاالتها وتدخالتها
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والحيلولة دون انزالق الموقف إلى هاوية العنف التي ال تبقى وال تذر بما لها من تبعات وخيمة على 
 ب الفلسطيني وعلى استقرار وأمن المنطقة.الشع

وأكد شكري، أمام االجتماع االستثنائي الموسع للجنة التنفيذية لوزراء خارجية منظمة التعاون 
اإلسالمي المنعقد في مدينة جدة أن مصر تواصل جهودها واتصاالتها الكثيفة من أجل إنهاء هذا 

ف الجماعي، داعيا الجميع لدعم هذه الجهود العدوان واستعادة التهدئة ووقف كل سياسات العن
للتحرك الكثيف على كافة المستويات وكذا لبدء خطوات جادة نحو استئناف عملية سالم جادة 

 وحقيقية تهدف إلقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
 99/0/4792الشرق، الدوحة، 

 
 فحمصر تستقبل جرحى ومصابين فلسطينيين عبر معبر ر  .57

واصلت مصر أمس استقبال أعداد من الجرحى والمصابين : محمد عبده حسنين - القاهرة
الفلسطينيين من قطاع غزة لتلقي العالج في المستشفيات المصرية، بعد أن قررت السلطات فتح 
ميناء رفح البري بصفة استثنائية الستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين، جراء االعتداءات 

 لية على قطاع غزة. اإلسرائي
وقال مصدر مسؤول بميناء رفح البري إنه جرى الدفع بعدد من سيارات اإلسعاف والفرق الطبية 
المتخصصة الستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة، وأنه وصل بالفعل صباح أمس 

ن، جرى نقلهم إلى الجانب المصري سيارتا إسعاف فلسطينيتان تقالن عددا من الجرحى والمصابي
فردا من المصريين  99كما أشار المصدر إلى أن الميناء استقبل «. إلى المستشفيات المصرية

العمل ما »العالقين في قطاع غزة، وجرى إنهاء إجراءات دخولهم إلى الجانب المصري، موضحا أن 
 «.زال مستمرا وفي انتظار وصول المزيد من المصابين الفلسطينيين

أمس إنه « الشرق األوسط»محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور لـمن جانبه، قال 
جرى رفع حالة الطوارئ في قطاع الصحة داخل المحافظة، خصوصا في مستشفيات العريش العام »

 «. والشيخ زويد ورفح المركزي ومرفق اإلسعاف الستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين
ظة مستعدون بكل اإلمكانات لتقديم يد العون ألشقائنا في غزة، خصوصا أبناء المحاف»وأضاف أن 

 «. أننا نسمع بأنفسها أصوات القصف اإلسرائيلي
 99/0/4792الشرق األوسط، لندن، 
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 مع غزة والجانب اإلسرائيلييشدد إجراءاته ويكثف التأمين على الحدود المصري الجيش  .58
مس، أن عناصر مسلحة في سيناء أطلقت مساء كشف مصدر أمني مصري، أ الخليج: -القاهرة 

صواريخ من طراز "غراد" من منطقة العجراء بمدينة رفح شمال سيناء على أهداف  5االربعاء 
فيما تبنت جماعة "انصار بيت المقدس" عملية اطالق  1849"إسرائيلية" في فلسطين المحتلة عام،

 الصواريخ وأكدت مقتل عنصرين منها في غزة.
"الخليج" أن الجيش المصري اتخذ بالتنسيق مع وزارة الداخلية جميع اإلجراءات  ـدر لوأكد المص

لتمشيط المنطقة بحثا عن العناصر المسلحة، مؤكدا أن الجيش بدأ في تكثيف التأمين على الحدود 
اع الشرقية برا وبحرا مع الجانب "اإلسرائيلي" وقطاع غزة، بالتزامن مع العدوان اإلسرائيلي على القط

غزة. وأضاف المصدر أن عناصر الجيش الثاني الميداني انتشرت بشكل مكثف بالتنسيق مع حرس 
الحدود والشرطة المدنية لمراقبة الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة لتأمين الحدود ولمنع 

ت اندساس أو تسلل أي عناصر لتدعيم العناصر التكفيرية في سيناء للقيام بعمليات إرهابية ضد قوا
 الجيش والشرطة.

 99/0/4792الخليج، الشارقة، 
 
 تعلن إطالق عدد من الصواريخ على جنوب فلسطينجماعة "أنصار بيت المقدس"  .59

قالت جماعة "أنصار بيت المقدس" إن عناصرها أطلقوا خالل الساعات الماضية عددًا كبيرًا من 
ا قتال في غزة األربعاء، أثناء الصواريخ جنوب فلسطين المحتلة، مشيرة إلى أن اثنين من أعضائه

 قصف مواقع صهيونية في القدس وعسقالن. 
وأعلنت الجماعة التي بايعت تنظيم "داعش"، في بيان أمس عن حملة جديدة لمواجهة العدوان 
"اإلسرائيلي" على غزة. بعنوان: "حملة القصف بالقصف والرعب زيادة"، ووجهت خطابها إلى 

قة ستندمون عليها ندمًا شديدًا، اليوم نرد على عدوانكم بقوة ونزلزلكم، ونقول اإلسرائيليين: "ارتكبتم حما
لكم إنكم بقصف إخواننا لن يتوقف زحفنا إليكم، بل تسرعون بنا لدخول دياركم ونحركم فيها". وأشارت 
في بيانها إلى أن أعضاءها استهدفوا موقع "إيرز" العسكري شمال بيت حانون وعسقالن وشمال 

 الساعات القليلة الماضية. جباليا،
 99/0/4792الخليج، الشارقة، 
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 على االنتهاكات اإلسرائيلية ن لن يصبروا طويالً و"األزهر": العرب والمسلم .61
االعتداءات التي يمارسها االحتالل »أدان األزهر الشريف أمس : محمد عبده حسنين - القاهرة

، مؤكدا أن العرب والمسلمين جميعًا «الوحشية»و« البربرية»، واصفا إياها بـ«الغاشم ضد الفلسطينيين
لن يصبروا طويال على هذه االنتهاكات التي تتنافي مع القيم اإلنسانية والقوانين واألعراف الدولية. 
وطالب األزهر في بيان له أمس، بوقف كل صور االعتداء على الفلسطينيين، مؤكدًا حق الشعب 

 .يادة الكاملة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشرقيةالفلسطيني في إقامة الدولة ذات الس
 99/0/4792الشرق األوسط، لندن، 

 
 وتحضير إلرسال مساعدات إنسانية بعد فتح المعبر على غزةمصر: إدانات واسعة للعدوان  .60

أدانت احزاب ومنظمات حقوقية ودينية العدوان اإلسرائيلي على غزة، وطالبت : عال سعدي - القاهرة
 حرك العاجل لوقفه، والسماح بدخول المساعدات االنسانية واالغاثية واالسعافات دون تأخير.بالت

جنيف الرابعة  اتفاقيةلحقوق اإلنسان )حكومي( األطراف المتعاقدة على  القوميوطالب المجلس 
الشعب  اإلسرائيلي ضد أبناء االحتاللالوفاء بإلتزاماتها في مواجهة جرائم الحرب التي ترتكبها قوات 

 الفلسطيني.
وأوضح أن من بين شهداء العدوان الصحافي حمدي شهاب والذي كان في مهمة عمل إعالمية 

لمنزله  االحتاللصحافية بحته، فضال عن إصابة الصحافي يعقوب أبو غلوه، خالل قصف قوات 
في خان يونس، وقد نقل إلى مستشفى ناصر بخان يونس لتلقي العالج، مطالبًا المنظمات الدولية 
دانة وفضح هذه الجرائم اإلسرائيلية التي فاقت كل  والحقوقية بالتدخل لحماية حرية الرأي والتعبير وا 

 الحدود.
اء، أنها تنوي إرسال قافلة أدوية، إلى بالنقابة العامة لألطب "اإلغاثة سابقا" وأعلنت لجنة مصر العطاء

األشقاء الفلسطينيين خالل أيام بناء على احتياجات وزارة الصحة الفلسطينية عبر معبر رفح، ودعت 
اللجنة جميع المصريين ومنظمات المجتمع المدني واألحزاب، ورجال األعمال، للتبرع للقافلة، واتخذ 

 قف.االتحاد العام للصحافيين العرب نفس المو 
وطالب الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس االعلى للطرق الصوفية المجتمع الدولي التحرك 
لوقف الهمجية االسرائيلية والتي ترتكب كل لحظة جرائم ضد اإلنسانية، وقال: اين الغرب والمجتمع 

 الديمقراطي االمريكي من تلك الجرائم الوحشية ؟!
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رئيس حزب النصر الصوفي، وقال زايد إن ما يحدث في غزة هو وأدان المهندس محمد صالح زايد 
انتقام من كل العرب في ذكرى انتصارات أكتوبر والعاشر من رمضان، لوقوفهم بجانب مصر في 
الحرب، عندما أعطوا مثاال يحتذى به في الوحدة والعروبة وكانوا على قلب رجل واحد ضد العدوان 

 اإلسرائيلي على مصر.
سى، رئيس لجنة الخمسين، ان ما تشهده غزة من جرائم دموية ضد المدنيين وقال عمرو مو 

الفلسطينيين هو عار على ضمير اإلنسانية، واضاف في تصريحات صحافية: عاد العدوان 
اإلسرائيلي الهمجي على غزة ليهدر الدماء الفلسطينية وسط صمت عربي ودولي ويتطلب منا كأمة 

فلسطيني، وأطالب بموقف دولي وعربي صارم بعيدا عن التخاذل عربية إدراك ومساندة الصمود ال
والتقاعس تجاه الشعب الفلسطيني. وناشد نقيب األشراف كافة المنظمات الدولية والعربية واالسالمية 
للقيام بدورها المنوط بها والضغط على اسرائيل لوقف الحرب ضد الفلسطينيين مراعاة للظرف 

 ون أي اجتياح بري، لما سينتج عنه من نتائج مأساوية.االنساني الصعب والحيلولة د
 99/0/4792القدس العربي، لندن، 

 
لغاء "كامب ديفيد" .62  "تمرد" تطالب بطرد سفير الكيان وا 

طالبت حركة "تمرد" بسحب السفير المصري من "تل أبيب"، وطرد السفير  الخليج: -القاهرة 
سرائيلي على قطاع غزة، مشيدة بصمود الشعب "اإلسرائيلي" من القاهرة، رًدا على العدوان اإل

 الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني.
ودعت الحركة، في بيان، مساء االربعاء، إلى إلغاء اتفاقية "كامب ديفيد"، والتي وصفتها ب "اتفاقية 
". العار"، وقالت "لن يكون هناك سالم مع مستعمر يبني كيانه االستعماري على جثث أبناء شعبنا

وطالبت "تمرد" بتشكيل "لجنة لرصد وتوثيق الجرائم التي خلفها القصف البربري على قطاع بغزة 
 لمالحقة مجرمي الحرب، والمسؤولين عن هذه المجازر".

وأكدت الحركة رفضها "اختزال القضية الفلسطينية في أي حركة أو فرد )في إشارة إلى حركة 
أشمل وأعم من أي توجهات سياسية"، مؤكدة أن "مصر حماس("، مضيفة أن "القضية الفلسطينية 

ستظل حائط الصد لهذه المحاوالت وفي القلب منها شبابها المخلص، وفي أول الصفوف شباب 
 تمرد، الذين هم على استعداد لتقديم أرواحهم في سبيل تحرير أرضنا العربية في فلسطين.

إن العدوان "اإلسرائيلي" ليس فقط على ومن جانبه، قال المتحدث باسم تمرد، مصطفى السويسي، 
الشعب الفلسطيني، لكنه على الشعب العربي كله، مضيًفا أن "خالفنا مع حماس أو القسام أو غيرهم 
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بسبب انشغالهم بالداخل المصري، واليوم عندما نرى المقاومة توجه ضربات قوية للصهاينة أصبح 
 لزاًما علينا مساندتها".

 99/0/4792الخليج، الشارقة، 
 
 مصر: "الجماعة اإلسالمية" و"األصالة" يدعوان لحرق اإلعالم اإلسرائيلية في المظاهرات .63

أعلنت "الجماعة اإلسالمية" في مصر استنكارها "للجرائم الوحشية التي يرتكبها : قدس برس -القاهرة 
والمدن  جيش االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

الفلسطينية"، فيما دعا حزب "االصالة" الثوار المصريين للتظاهر لنصرة غزة في كل الميادين وحرق 
 العلم اإلسرائيلي.

( إن "الحملة المسعورة على قطاع غزة تمثل 7|10وقالت "الجماعة االسالمية" في بيان لها الخميس )
االعتداء المسّلح السافر من قوات احتالل  صدمًة عنيفة لكّل الضمائر الحّية ال يمكن معها تمرير

 نظامية على مناطق مكتظة بالسكان من المدنيين".
بدوره دعا حزب "األصالة" جموع المصريين الثائرين فى كل شوارع مصر إلى حرق علم الكيان  

ورفع هتافات مساندة إلخواننا فى غزة، مطالًبا هيئة األمم المتحدة ومجلس األمن وكل  الصهيوني
 لهذا العدوان الغاشم". الفوري، والعمل على الوقف الفلسطينيشرفاء العالم بمساندة الشعب 

 في الفلسطينيوأشار "األصالة" في بيانه إلى أنه "يتابع بمزيد من القلق العدوان الغاشم على الشعب  
أودت  لماضيامصر العام  فييتزامن مع مجزرة مشابهة قام بها قائد االنقالب العسكري  والذيغزة، 

 فيصالة الفجر، ويتزامن أيضا مع ذكرى انتصار المصريين  فيبحياة العشرات من الساجدين 
 ".الصهيونيالعاشر من رمضان على الكيان 

 97/0/4792قدس برس، 
 
 على غزة "إسرائيل"مظاهرات لمؤيدي مرسي في مصر رفضا لهجوم  .64

زول، محمد مرسي امس الخميس، فعاليات األناضول: نّظم مؤيدون للرئيس المصري المع -مراسلون 
احتجاجية تنوعت بين مسيرات وسالسل بشرية في عدة مدن  للتنديد بالهجمات اإلسرائيلية على 

 قطاع غزة الفلسطيني، وكذلك األوضاع االقتصادية وارتفاع األسعار في مصر.
سي، ورفعوا صوًرا السي عبد الفتاحوردد المشاركون في االحتجاجات هتافات ضد الرئيس الحالي 

 ، بحسب شهود عيان.«الشعب يريد إسقاط النظام»لمرسي، والفتات 



 
 

 

 

 
           25ص                                     3405 العدد:     99/0/4792 الجمعة التاريخ:

 

ففي محافظة الشرقية )دلتا النيل(، مسقط رأس مرسي، نّظم مؤيدون له مسيرة، رفعوا خاللها صوره 
 قطاع غزة. وفي البحيرة علىوالفتات تطالب بعودته للرئاسة، ورددوا هتافات تندد بالهجوم اإلسرائيلي 

 )شمال دلتا النيل(، نّظم أنصار لمرسي سالسل بشرية، نددوا فيها بغالء األسعار، ورفع الدعم.
وفي محافظة الغربية )دلتا النيل(، نّظم مؤيدون لمرسي، مظاهرات بمدينة طنطا مركز المحافظة، 
ع رددوا فيها هتافات ضد السيسي، تطالب بفتح معبر رفح الحدودي مع فلسطين بشكل دائم. ورف

الشعب يريد »المشاركون صوًرا لمرسي مرددين هتافات تطالب بعودته إلى الرئاسة، ورفعوا الفتات 
 «.ارحل يا سيسي»، و«إسقاط النظام

ومن ناحية أخرى، نّظم عشرات النشطاء مؤتمًرا صحافًيا ووقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام 
التصعيد اإلسرائيلي على قطاع غزة وسحب نقابة الصحافيين )وسط العاصمة(  للمطالبة بوقف 

 سفراء إسرائيل من الدول العربية.
وفي كلمة له خالل الوقفة، قال جمال حبيب، عضو المجلس األعلى للصحافة )حكومي(، إن هجوم 
إسرائيل على قطاع غزة يستهدف النيل من اإلرادة المصرية في شهر رمضان، ويتحدى العالم 

 ة بالتدخل الجاد.اإلسالمي، مطالبا الحكوم
إذا كانت أمريكا حاضنة الغرب، فمصر حاضنة »وبدوره، قال عوني الهابط، الناشط الفلسطيني، إنه 

طن متفجرات على قطاع غزة، وتهدم البيوت على  400إسرائيل تقذف »، مشيًرا إلى أن «العرب
 «.قاطنيها

 99/0/4792القدس العربي، لندن، 
 
 التصعيد اإلسرائيلي في غزة محللون: تدخل مصري محدود لوقف .65

أ ف ب: يرى محللون ان الحكومة الجديدة في القاهرة وبعد ان سحقت جماعة االخوان  -القاهرة 
المسلمين تمتنع عن القيام بتحرك فاعل بينما تنفذ اسرائيل عملية عسكرية في قطاع غزة بهدف 

 ضرب حركة حماس حليف اسالميي مصر على الجانب االخر من الحدود.
بين  1011النار في  ألطالقومصر التي وقعت اتفاقية سالم مع اسرائيل، توسطت في وقف 
المسلمين الذين ينتمي  ل خواناسرائيل وحماس، كان لمصلحة الحركة المتشددة، الفرع الفلسطيني 

 الرئيس المعزول محمد مرسي. إليهم
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موقفا غير فاعل في النزاع االخير ومع سحق االخوان المسلمين، تأخذ الحكومة الجديدة في القاهرة 
وتحرم حماس من هدنة يمكن ان تخرج منها منتصرة مرة اخرى. ومرسي نفسه يحاكم بتهمة التواطؤ 

 مع حماس لتنفيذ هجمات في مصر التي وضعت كال من حماس واالخوان على الالئحة السوداء.
ال يبدو »ومقره نيويورك « نسنتشري فاونديش»وقال مايكل حنا الخبير المصري لدى مركز ابحاث 

 «.ان هناك رغبة كبيرة في الجانب المصري للعب دور وساطة كبير في الوقت الحاضر
وحكومة الرئيس المصري المنتخب حديثا عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش السابق الذي اطاح 

قال حنا ان بمرسي العام الماضي، ردت على التصعيد في غزة بالطلب من الجانبين وقف العنف. و 
موقف المؤسسة االمنية المعارض لحماس منذ فترة »ضد حماس. واضاف ان « معبأ»الرأي العام 

 «.طويلة، يجعلهم ال يمانعون في رؤية حماس تتعرض للضرب
 90حماس صواريخ الى مقتل اكثر من  إطالقالضربات الجوية االسرائيلية على غزة ردا على  وأدت

 شخصا منذ الثالثاء.
سؤول كبير في حماس ان الحركة تأمل في ان تجبر هجماتها الصاروخية اسرائيل على وقال م

 التفاوض مما يسمح للحركة بان تعلن انتصارها.
والذي خفف الحصار  1011النار عام  إطالقوتطالب حماس بأن تحترم اسرائيل شروط اتفاق وقف 

 دي االسرائيلي جلعاد شاليط.، عندما خطفت فصائل فلسطينية الجن1009على غزة المفروض منذ 
لكن  أسرىفي صفقة تبادل  1011عنهم في  أفرجفلسطينيين كان  أسرىعن  باإلفراجوتطالب ايضا 

 اسرائيل اعادت اعتقالهم الشهر الماضي بعد خطف وقتل ثالثة شبان اسرائيليين.
شروط  وذكرت تقارير ان المصريين قالوا لحماس ان اسرائيل غير مستعدة للتفاوض حول اي

 الصواريخ. ولم تبد مصر اهتماما كبيرا لتليين الموقف االسرائيلي. إطالقوتطالب فقط بوقف 
ان مصر  لألبحاث« مجموعة االزمات الدولية»وقال اسندر العمراني مدير فرع شمال افريقيا لمركز 

رزح ال ترغب في نتيجة تفضي الى وضع ترى فيه حماس متحررة من الضغط الكبير الذي كانت ت»
 «.تحته في االشهر القليلة الماضية

في القدس انه « مجموعة االزمات الدولية»ومن جهته يقول ناثان ثرال المحلل في مركز ابحاث 
 بالنسبة لحماس فان تصعيد النزاع منطقي رغم تراجع موقفها االقليمي بعد االطاحة بمرسي.

ي المنطق. في كل مرة يحصل فيها خبرتهم حتى االن تجعلهم يعتقدون ان االمر ال يناف»وقال 
 «.1011النار عام  إطالقتصعيد كهذا هناك حديث عن تخفيف او تطبيق شروط وقف 
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واستخدمت الحركة مواجهات سابقة مع اسرائيل لتطلب من مصر ايضا فتح معبر رفح الحدودي مع 
 .غزة ـ المعبر الوحيد الذي ال تسيطر عليه اسرائيل ـ امام المعامالت التجارية

الخميس انها فتحت معبر رفح الستقبال الجرحى الفلسطينيين جراء الحملة الجوية  أمسوقالت مصر 
 ايام على غزة. 3التي تشنها اسرائيل منذ 

وتقول انها  1007وواظبت القاهرة على اغالق المعبر منذ سيطرة حماس على القطاع اواسط العام 
ممثلي حركة فتح التي ينتمي اليها الرئيس محمود فتحه بصورة دائمة في حال عودة  بإعادةستقوم 

عباس. ورغم توصل حماس الى اتفاق مصالحة مع عباس الشهر الماضي لتشكيل حكومة تكنوقراط، 
ال تزال الحركة تسيطر على القطاع فيما تعثر االتفاق بسبب رفض عباس دفع رواتب موظفي 

 حكومة حماس.
المصرية ان تسمح بمزيد من االموال العادة تأسيس البنية وقال العمراني ان حماس تريد من الوعود 

تريد ان تبقي حماس محشورة »التحتية التي دمرت في مواجهات سابقة. غير انه يضيف ان مصر 
 «.في الزاوية

 99/0/4792القدس العربي، لندن، 
 
 بالقاهرة يثير ضجة "المعبد اليهودي"لقاء ألقليات مصرية في  .66

في تجمع نادر الحدوث، التقى ممثلون ألقليات دينية وعرقية مصرية : حتيتة عبد الستار - القاهرة
حول مائدة إفطار مساء أول من أمس، داخل المعبد اليهودي في قلب القاهرة. وأثار اللقاء الذي 
حضره أيضا شيخ أزهري، ضجة وانتقادات في األوساط العامة عكسته بعض وسائل اإلعالم 

حرب اإلسرائيلية في قطاع غزة، لكن ماجدة هارون، رئيسة الطائفة اليهودية المحلية، ألنه اقترن بال
إن هذا ليست له عالقة على اإلطالق، ألن فكرة عقد اللقاء بدأت « الشرق األوسط»بمصر قالت لـ

 قبل الحرب بوقت طويل، كما أن توجيه الدعوات على إفطار رمضان بدأ منذ أكثر من عشرة أيام.
ن في حفل اإلفطار الذي جرى وسط إجراءات أمنية مشددة، بهائيون ومسيحيون ومن بين المشاركي

 ويهود وأمازيغ ونوبيون وغيرهم. 
وأكد المشاركون تمسكهم بمصريتهم وأرجعوا الفضل في قدرتهم على اإلعالن عن ثقافاتهم الخاصة 

ن مطلع هذه السنة. بقوة، ألول مرة منذ نحو ستين عاما، للدستور الجديد الذي وافق عليه المصريو 
ودعا ممثلو األقليات، وهم يوزعون التمور على الصائمين لبدء اإلفطار الرمضاني، للتسامح والعيش 

 «.يحترم التنوع واالختالف ويعده ميزة ال عيبا»المشترك في وطن واحد 
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مينا . ويقول 1011، الذي جرى تأسيسه ألول مرة في عام «التحالف المصري لألقليات»ونظم اللقاء 
ثابت، العضو المؤسس لهذا التحالف إن الغرض من التجمع على حفل اإلفطار ال عالقة له بأي 
أغراض سياسية ولكنه دعوة للمصريين لالستفادة من التنوع الثقافي الذي لديهم. ويرفض المشاركون 

لقاء جرى ربط بعض المنتقدين ل فطار بالحرب على غزة التي بدأت قبل أربعة أيام، قائلين إن ال
 الترتيب له مسبقا منذ نحو أسبوعين.

 99/0/4792الشرق األوسط، لندن، 
 
 األشعل: خالفات القاهرة مع "اإلخوان" انعكست على عالقاتها بالقضية الفلسطينيةعبد هللا  .67

وصف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور عبد هللا األشعل موقف : قدس برس -القاهرة 
تصعيد اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين بأنه "غامض وباهت"، وأرجع السبب في ذلك إلى مصر من ال

كون الخالف بين النظام والمصري و "اإلخوان" ألقى بظالله على عالقة مصر بالقضية الفلسطينية 
 عامة وبحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" بشكل خاص.

ذي أراه أن مشكلة النظام المصري مع وقال األشعل في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" إن "ال
اإلخوان المسلمين انعكست على عالقاته بالقضية الفلسطينية، ولذلك كل ما نراه من السلطات 
المصرية ال يتعدى التصريحات الفضفاضة، كما أن الرأي العام المصري تأثر سلبا بالصورة المشوهة 

ذلك كان موقف المصريين من الحرب التي قدمها اإلعالم المصري عن "حماس" والمقاومة، ول
الحالية مختلف عن موقفه في الحروب السابقة. كما أن مفهوم األمن القومي الذي يفترض وقوف 
مصر الدولة إلى جانب المقاومة الفلسطينية ضد السرطان اإلسرائيلي هو مفهوم يتلون بمصلحة 

 وهذا خطأ".النظام، وهو ما يفسر أيضا عدم وقوف مصر إلى جانب المقاومة، 
 97/0/4792قدس برس، 

 
 السناوي: الخالف بين القاهرة وحماس لن يعيق جهود مصر لتحقيق التهدئةعبد هللا  .68

أكد رئيس تحرير صحيفة "العربي" الناصرية في مصر عبد هللا السناوي أن : قدس برس -القاهرة 
غزة مهما كانت خالفاتها القيادة المصرية الجديدة ال يمكنها أن تغمض عينها عما يجري في قطاع 

مع حركة "حماس"، وأشار إلى أن قنوات التواصل بين القاهرة و"حماس" قائمة من أجل وقف العدوان 
 اإلسرائيلي على الفلسطينيين.
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ورأى السناوي في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" أن إسرائيل عمدت إلى استغالل ظروف المنطقة 
دد من األهداف، وقال: "من حيث التوقيت فإن الحرب لشن حربها على الفلسطينيين لتحقيق ع

اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين فيها استخدام لألوضاع في المنطقة، فهناك حرب في سورية وهناك 
حرب تنذر بتقسيم العراق، ومصر لم تتماسك بعد، فوجدت إسرائيل أن الوقت مناسب لتحقيق عدة 

أو عرقلته، وتعطيل أي فرصة الستئناف المفاوضات،  أهداف، أولها منع مشروع الوحدة الفلسطينية
 وتسوية حسابات مع "حماس" وضرب قوتها مستغلة الدور السلبي الذي لعبته "حماس" في مصر".

 97/0/4792قدس برس، 
 
 "التعاطف مع حماس"عمرو أديب بتهمة  حملة في "تويتر" ضدّ  .69

الذي دّشنه « عمرو أديب يسقط»المصري أمس، بوسم « تويتر»انشغل فضاء : مصطفى فتحي
القاهرة »مغّردون احتجاجًا على إعالن اإلعالمي المصري تعاطفه مع غّزة، في برنامجه اليومي 

رّد الفعل المصري ليس بالمستوى المطلوب، ال على »قال أديب إّن «. اليوم»على فضائّية « اليوم
العون الطّبي لضحايا العدوان في وبعدما طالب بتأمين «. مستوى الرئاسة وال على مستوى الخارجّية

القطاع، حّمل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مسؤولية عدم التدّخل لوقف الحرب عليهم. موقف 
توريط الجيش المصري في »فتح عليه أبواب جهّنم، إذ اتهمه بعض المغّردين الغاضبين بمحاولة 

، «تلت الجنود المصريين في رفححماس هي من ق»، ومنهم من ذّكره بأّن ««اسرائيل»حرب مع 
 بحسب تعبيرهم.

 99/0/4792السفير، مصر، 
 
 مجلس األعيان األردني يدين العدوان اإلسرائيلي على غزة .71

الخميس برئاسة  أمسفي آخر جلساته بالدورة االستثنائية  األردني دان مجلس األعيان :بتراوكالة 
وان اإلسرائيلي المستمر على قطاع غزة والذي في بيان، العد ،رئيس المجلس باإلنابة فيصل الفايز

 منهجية عدوانية إسرائيلية ضد االرض واالنسان في فلسطين عامة. إطاريأتي في 
ودعا الحكومة لمواصلة جهودها مع سائر الهيئات االقليمية والدولية ذات العالقة لوقف العمليات 

 فلسطيني الرازح تحت االحتالل.العسكرية ضد قطاع غزة والكف عن أي اعتداءات ضد الشعب ال
  99/0/4792 ،الرأي، عّمان
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 ملتقى البرلمانيات األردنيات يدين العدوان اإلسرائيلي على غزة .70
ردنيات االعتداءات الصهيونية على قطاع غزة والضفة الغربية دان ملتقى البرلمانيات األ :عّمان

ن عبارات االدانة والشجب إول اال أمسوقال بيان اصدره ملتقى البرلمانيات  .49وفلسطين 
واالستنكار لم تعد تجدي نفعا مع هذا العدو االستيطاني العدواني الذي ينتهج ارهاب الدولة بشكل 

طالقذريعة لبث سمومهم واحقادهم  أليةمنهجي مؤسسي دائم وان الصهاينة لم يكونوا بحاجة  يد  وا 
 الغدر للمستوطنين وجيش االحتالل بشكل منسق ومنظم.

 99/0/4792 ،أي، عّمانالر 
 
 ردًا على إطالق صاروخ قذيفة على "كفرشوبا" بجنوب لبنان 45يطلق  اإلسرائيلياالحتالل  .72

أطلق من لبنان، صباح  تقارير إسرائيلية قالت إن صاروخاً أن ، 99/0/4792 ،29عرب  قال موقع
مـــن صـــباح  9:30وجـــاء أن الصـــاروخ أطلـــق فـــي الســـاعة  اليــوم الجمعـــة، ســـقط فـــي منطقـــة الشـــمال.

كمـــا جـــاء أن أحـــد  اليـــوم، وســـقط فـــي منطقـــة المطلـــة. ولـــم تـــرد أنبـــاء عـــن وقـــوع إصـــابات أو أضـــرار.
عناصــر األمــن فــي إحــدى مســتوطنات الشــمال قــد أبلــغ الجــيش اإلســرائيلي بســماعه دوي انفجــار فــي 

 وتبــين الحقــا أن صــاروخا ســقط علــى شــارع داخلــي بــين المســتوطنات فــي الشــمال، وتســبب المنطقــة.
وفيما يقوم الجيش بفحص إمكانية سقوط صواريخ أخـرى فـي المنطقـة، فقـد قـام بـإبالغ  أضرار طفيفة.

 األمم المتحدة بإطالق صاروخ من لبنان.
، أن محمد كاملو مدحت صفوت ، عن مراسليها 99/0/4792اليوم السابع، مصر، وجاء في 

، قصف بلدة اإلسرائيلياالحتالل أفادت، باستمرار قوات مدفعية جيش  وكالة األنباء اللبنانية
 قذيفة حتى اآلن. 15، وأشار مراسل الوكالة، إلى سقوط أكثر من اللبناني"كفرشوبا" بالجنوب 

، عقب إطالق مجهولين عند السادسة والنصف اللبنانيوكانت قوات االحتالل بدأت قصف الجنوب 
المحتلة،  األراضياتجاه  فيمن صباح اليوم، صاروخين من خراج بلدة المارى قضاء حاصبيا 

 حسب وكالة األنباء اللبنانية.
 
 "حزب هللا" يدين العدوان على غزة: المقاومة هي الطريق الوحيد إلى النصر .73

حيا "حزب هللا" الشعب الفلسطيني على شجاعته وصموده واعتماده لخيار المقاومة كنهج لرد  :"العهد"
حيد الذي يؤدي إلى العزة والكرامة واسترجاع الحقوق أثبت هذا النهج أنه الطريق الو "حيث  ،العدوان

 وتحقيق النصر"، منتقدًا صمت المجتمع الدولي واألنظمة العربية حياله.
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وأشار الحزب في بيان، إلى أن "هذا العدوان اآلثم هو استكمال للحرب الصهيونية المستمرة على 
األرض والحقوق، وهي حرب تشهد كل الشعب الفلسطيني منذ ما قبل قيام الكيان المحتل واغتصاب 

فترة تصعيدًا جديدًا بما يعّبر عن تأصل الروح اإلجرامية لدى العدو خدمًة لمشاريعه االستيطانية 
 البغيضة".

عن إدانته الشديدة "لجرائم العدو الصهيوني في غزة والتي راح ضحيتها عشرات  الحزب وأعرب
وأضاف:  يات للمقاومة الفلسطينية بفصائلها كافة.الشهداء ومئات الجرحى"، متوجهًا بأسمى التح

"هذه المقاومة التي بقيت صامدة وثابتة في وجه آلة القتل الصهيونية، فلم تتمكن كل اإلمكانيات 
العسكرية للعدو من كسر عنفوانها، ومن تحطيم إرادة المقاومة لدى الشعب الفلسطيني المظلوم 

 والمضّحي والبطل".
 99/0/4792 ،السفير، بيروت

 
 بهية الحريري: ما يجري في غزة جريمة بحق اإلنسانية .74

من القيادة السياسية الموحدة  اعتبرت النائب بهية الحريري، خالل استقبالها في مجدليون وفداً  :صيدا
للفصائل والقوى الفلسطينية الوطنية واالسالمية في لبنان، في مستهل جولة له على فاعليات صيدا، 

جريمة بحق االنسانية جمعاء. واكدت "اننا وعلى  "إسرائيل"زة من مجازر ترتكبها ان ما يجري في غ
المستوى العربي احوج ما نكون اليوم إلعادة تصويب الوجهة نحو فلسطين ألن معركتنا األساسية 
هناك، وان األمة العربية واالسالمية اليوم مطالبة بأن تتضامن مع نفسها ومع قضيتها المركزية 

 فلسطين".
ثنت الحريري على حرص كافة القوى الفلسطينية الوطنية أوعن نشر القوة األمنية في عين الحلوة، 

واالسالمية على انجاح عمل هذه القوة واالنطالق بها ومنها نحو تثبيت األمن واالستقرار في 
مخيماتها وال سيما عين الحلوة، آملة في خطوات اخرى على صعيد حماية المخيمات من اية 

 تراقات لها او عبرها للجوار اللبناني.اخ
والتقى وفد القيادة الفلسطينية منسق عام تيار المستقبل في الجنوب ناصر حمود في مقر التيار في 

اللقاء: نؤكد وقوفنا الى جانب اهلنا في  إثرصيدا، بحضور عدد من اعضاء المنسقية. وقال حمود 
ر الصهيونية. كما نؤكد اهمية وحدة الموقف غزة والضفة ودعمنا لصمودهم في مواجهة المجاز 

 الفلسطيني وضرورة ان يتوحد العرب خلف الشعب الفلسطيني.
 99/0/4792 ،المستقبل، بيروت
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 ن العدوان اإلسرائيلي على غزةيدفعاليات صيدا ت .75

ان زار وفد القيادة السياسية الموحدة للفصائل والقوى الفلسطينية الوطنية واالسالمية في لبن :صيدا
بلدية صيدا والتقى رئيسها محمد السعودي الذي دان العدوان اإلسرائيلي على غزة، وحيا سواعد 
المقاومة واستبسالها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني بوجه العدوان. وقال: هناك أمر إيجابي بأن 

ه نقطة المقاومة الفلسطينية أصبحت تهاجم أهداف العدو في حيفا ويافا وتل أبيب وعسقالن وهذ
تسجل لصالح الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. وبالنسبة النتشار القوة االمنية في عين الحلوة 

 هذا شيء يبشر بالخير.
والتقى الوفد قيادة المسؤول السياسي للجماعة االسالمية في الجنوب بسام حمود، في مركز الجماعة. 

الفلسطيني ومقاومته وعدم الركون الى  وطالب حمود الشعوب العربية واالسالمية بدعم الشعب
األنظمة التي استمرأت الذل والهوان ولم تستطع مواجهة إال شعوبها. وأعلن تأييد الجماعة ومباركتها 
للجهود الفلسطينية الهادفة الى المحافظة على األمن واالستقرار في المخيمات ال سيما مخيم عين 

 الحلوة.
ثر امين عام التنظيم الشعبي  أكدسطينية الموحدة في مكتبه في صيدا، استقباله وفد القيادة الفل وا 

اسامة سعد الوقوف الى جانب المقاومة الفلسطينية التي تخوض أشرس المعارك، داعيا  .الناصري د
الحكومة اللبنانية الى اتخاذ موقف، والى القيام بخطوات من شأنها أن تدعم نضال الشعب 

بناء الفلسطينيين في المخيمات لكي يتمكنوا من القيام بدورهم في دعم الفلسطيني والى تسهيل حياة أ
 الصمود الفلسطيني.

عبد الرحمن البزري بعد لقائه الوفد نفسه، ان الفلسطينيين تمكنوا من تحقيق توازن الردع  .واعتبر د
من االستمرار  مع العدو اإلسرائيلي، وان بطوالت المقاومين في غزة كفيلة بأن تردع العدو اإلسرائيلي

بعدوانه أو التفكير في أي هجومن أرضي. وان ما نشهده اليوم ُيشكل إنتقااًل نوعيًا في حالة الصراع 
العربي اإلسرائيلي، وختم مهنئًا الفلسطينيين على إنجازهم نشر القوة الفلسطينية المشتركة في مخيم 

 عين الحلوة. 
 99/0/4792 ،المستقبل، بيروت
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 تنّدد بالعدوان اإلسرائيلي على غزة لبنانيةمواقف  .76
نظم الحزب التقدمي االشتراكي حيث تواصلت المواقف المنددة بالعدوان اإلسرائيلي على غزة، 

 اعتصامًا تضامنيًا مع غزة والشعب الفلسطيني في حديقة الشهيد سمير قصير، وسط بيروت.
د ياغي وامين السر العام في شارك في االعتصام النائب غازي العريضي ونائب رئيس الحزب دري

"التقدمي" ظافر ناصر ورئيس الحركة اليسارية منير بركات وعدد من المسؤولين الحزبيين وناشطون 
 في منظمة الشباب التقدمي.

استنكرت الدائرة االعالمية في القوات اللبنانية، في بيان العنف اإلسرائيلي المتصاعد في غزة، كما 
من أطفال ونساء وشيوخ، وغير المبرر بكل المقاييس السياسية واألمنية  الذي ال يستثني المدنيين

ودعت المجتمع ين العربي والدولي إلى التحرك فورا لوقف ما يحصل بأسرع وقت، رحمة  واإلنسانية.
باألبرياء وضنا باألرواح، وتجنبا لتدهور قد يصيب المنطقة بأسرها، فتتفلت األمور من عقالها 

 يمكن ألحد تصور نتائجها.وتصل إلى ما ال 
دان نائب رئيس المجلس االعلى لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك المتروبوليت يوحنا حداد كما 

"العدوان اإلسرائيلي الغاشم". وقال: "إسرائيل تخالف الشرائع والقوانين االلهية والدولية واالنسانية". 
ين اصوات االدانة لما ترتكبه إسرائيل من جرائم وسأل "اين حقوق االنسان واين القرارات الدولية وا

 يندى لها جبين االنسانية؟ .
استنكرت نقابة المهندسين في بيروت "الممارسات الوحشية اإلسرائيلية". ودانت نقابة بدورها، 

 المهندسين في طرابلس "الممارسات الوحشية للعدو الصهيوني الغاضب".
بنان العربي االشتراكي" العدوان، مؤكدة ان "الرد على العدوان ودانت القيادة القطرية لحزب "طليعة ل

 يكون بتطوير وسائط المواجهة العسكرية والشعبية". 
  99/0/4792 ،المستقبل، بيروت

 
 واشنطن تعاقب شركة وأصحابها وفروعها ساعدت "حزب هللا" في تصنيع طائرات االستطالع .77

مريكية أمس شركة "ستارز غروب هولدينغ" في أدرجت وزارة الخزانة األ: جويس كرم -واشنطن 
بيروت وفروعها في الصين واإلمارات على الئحة اإلرهاب، لتزويدها "حزب هللا" بتكنولوجيا طائرات 

 ".إسرائيل.استطالع استخدمها الحزب في أنشطته العسكرية في سورية وفي عمليات تجسس ضد 
يها الشقيقين كامل وعصام محمد أهمز وجاء القرار أمس ضد "ستارز هولدينغ غروب" وصاحب

 للداعمين ل رهاب". 13114تباعًا( "ووضعهما على الالئحة  1897و 1873)مواليد 
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كما يطاول القرار فروع الشركة في اإلمارات، وهي "يونايتد ستارز موبايل فونز" و"ستارز 
  إنترناشونال"، وفي الصين "ستارز انترناشيونال" وباقي فروعها في لبنان.

 99/0/4792 ،الحياة، لندن
 

 تطالب بوقف الحرب اإلسرائيلية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني "التعاون اإلسالمي" .78
جددت السعودية دعوتها إلى مجلس األمن ومجلس حقوق : عناد العتيبي ومعاذ العمري -جدة 

تهاكات اإلسرائيلية في اإلنسان في جنيف للقيام بواجبهما لحماية الشعب الفلسطيني من التعسف واالن
 األراضي المحتلة.

وشدد وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، رئيس االجتماع االستثنائي الموّسع لوزراء خارجية 
دول منظمة التعاون اإلسالمي في جدة أمس الدكتور نزار مدني على ضرورة قيام مجلس األمن 

اتفاق جنيف الرابع في حق إسرائيل، مشيرًا في  ومجلس حقوق اإلنسان في جنيف بواجبهما وتطبيق
كلمة له خالل االجتماع إلى أن إسرائيل انتهكت جميع القوانين الدولية واإلنسانية. ودعا إلى اتخاذ 

إن »اإلجراءات القانونية، وتشكيل لجنة تحقيق دولية في االنتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل، وقال: 
والتحريض على العنف الذي تتبعه إسرائيل، تؤكد إصرارها على سياسة تقويض حكومة االئتالف 

 «.إفشال عملية السالم
ودعا األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي إياد مدني إلى التحرك الفوري لفريق االتصال الوزاري 
لالتصال بالمجتمع الدولي لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، ونقل رسالة المنظمة في شأن 

أكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة. وأضاف أنه ال بد من التحرك الت
الفاعل على الساحة السياسية الدولية من أجل الضغط لعقد اجتماع لألطراف السامية المتعاقدة على 

، التخاذ خطوات تضمن تطبيق االتفاق على األرض الفلسطينية 1848اتفاق جنيف الرابع لعام 
 تلة، بما فيها القدس.المح

ودعا وزراء خارجية دول منظمة التعاون اإلسالمي الدول األعضاء إلى العمل من أجل ضمان 
سرعة انعقاد جلسة طارئة مفتوحة لمجلس األمن لبحث االنتهاكات واالعتداءات اإلسرائيلية ضد 

 عب.الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ووضع حّد لها، وتوفير الحماية لهذا الش
وطالب الوزراء خالل اجتماعهم االستثنائي الموّسع في جدة أمس مجموعة سفراء دول المنظمة في 
جنيف بالتحرك من أجل عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق اإلنسان، بهدف تشكيل لجنة دولية للتحقيق 
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مدنيين في جرائم وانتهاكات إسرائيل لحقوق اإلنسان الفلسطيني، ومواصلة عدوانها على السكان ال
 الفلسطينيين.

 99/0/4792الحياة، لندن، 
 
 ما لم تنِه ظلمها للفلسطينيين "إسرائيل"أردوغان: ال عالقات مع  .79

ليكم : ”  –مخاطبا إسرائيل–” رجب طيب أردوغان“قال رئيس الوزراء التركي  األناضول: - يوزغات
ال فإنه لن يكون من قبيل في إشارة إلى العدوان اإلسرائيلي على قطاع  –أن توقفوا هذا الظلم  غزة، وا 

 “.اإلمكان عودة العالقات لطبيعتها بيننا وبينكم 
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة التركية  والمرشح الرسمي لخوض االنتخابات 

وسط البالد، عقب مشاركته في حفل إفطار جماعي ُنظم في ” يوزغات“الرئاسية المقبلة، في والية 
ة القدم، مساء اليوم الخميس، في إطار حملته االنتخابية، وتطرق في كلمته إلى األحداث ملعب لكر 

 الجارية في الوقت الراهن في فلسطين.
أنهم طالبوا المجتمع الدولي والعالم بأسره بما في ذلك األمم المتحدة، التحرك الفوري ” أردوغان“وذكر 

الفتا إلى أنهم أجروا اليوم عدة اتصاالت في هذا  لوقف هذا الظلم، ووقف إطالق النار، بحسب قوله،
 الشأن مع عدة أطراف.

إلى متى ستظل اإلنسانية صامتة تجاه ما تقوم به دولة إسرائيل بحق شعب ” قائاًل: ” أردوغان“وتابع 
ذا كانت اإلنسانية مشتاقة للسالم فها هي إسرائيل قصفت بشكل مفرط المدنيين األبرياء  مظلوم، وا 

 “.ألف قنبلة، فلتمنعها من ذلك لكي يتحقق السالم  400أو  300بحوالي 
إسرائيل طلبت عودة ” وأوضح أردوغان أنهم طرفا فيما يحدث بين إسرائيل وفلسطين، مضيفًا 

العالقات بيننا لطبيعتها، فكان لدينا ثالثة شروط، اثنان منهما شبه تحققا وهما: االعتذار 
رفع الحصار عن قطاع غزة، فيبدو أن الجانب اإلسرائيلي  والتعويضات، أما الشرط الثالث وهو

 “.ليست لديه نية لتحقيقه 
كيف للعالقات أن تعود بيننا لطبيعتها؟ بالطبع لن تعود في ظل استمرار “وتساءل أردوغان قائال: 

ال فإن األمر سيك ون هذا الظلم الذي يتعين عليكم أن توقفوه أوال قبل أن نفكر في عودة العالقات، وا 
 ”.غير ممكن

 99/0/4792رأي اليوم، لندن، 
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 "تمثيلية"مندوب السعودية لدى األمم المتحدة: حديث ممثل إسرائيل أشبه بـ .81
طالب سفراء الدول اإلسالمية والعربية في األمم المتحدة أمس، مجلس األمن : يو بي آي - نيويورك

نهاء معاناة الشعب الفلس  طيني.وقف العدوان اإلسرائيلي على غزة وا 
ووصف مندوب المملكة الدائم لدى األمم المتحدة عبدهللا المعلمي، كالم المندوب اإلسرائيلي أمام 

، محذرا المجتمع الدولي واإلعالم بأال ينخدع بالتمثيلية «تمثيلية سخيفة»مجلس األمن بأنه 
 اإلسرائيلية.

إن ممثل إسرائيل يدعي في وقال المعلمي الذي يرأس مجموعة المؤتمر االسالمي، بعد جلسة أمس: 
هذه التمثيلية أن هناك هجوما محدقا على إسرائيل، مؤكدا أن السبب األساس للمشكلة التي نواجهها 

لألراضي الفلسطينية في غزة والضفة والقدس الشريف، واستمرار  اإلسرائيليهو استمرار االحتالل 
زالة المستوطنين  آن األوان إلنهاء االحتالل»االستيطان اإلسرائيلي. وأضاف  يقاف االستيطان وا  وا 

أن أي ادعاءات غير ذلك مجرد  المعلميوأكد «. حتى يعم السالم ويستتب األمن في هذه المنطقة
تبريرات لتبرير الهجمة الوحشية والهجوم الكاسح الذي تشنه إسرائيل، على أبناء الشعب الفلسطيني 

 في غزة.
 99/0/4792عكاظ، جدة، 

 
  غزةيندد بالعدوان اإلسرائيلي على  الباكستاني الوزراء الرئيس .80

ندد رئيس الوزراء الباكستاني، محمد نواز شريف، بالعدوان اإلسرائيلي على : قنا –إسالم آباد 
 الفلسطينيين، مؤكدا "أنه غير مقبول وانتهاك لجميع حقوق اإلنسان".
ضد المواطنين الفلسطينيين العزل وقال شريف، إن الحكومة اإلسرائيلية تستخدم دائما القوة الوحشية 

إلى درجة تصل إلى حد جريمة حرب. مؤكدا أن شعب باكستان يقف إلى جانب شعب قطاع غزة 
 ويدعم حق الشعب الفلسطيني للحصول على دولة حرة ومستقلة.

 99/0/4792الشرق، الدوحة، 
 
 حصار غزة  قطر تطالب بوقف العدوان وفكّ  .82

الوفد القطري  -وزير الخارجية-ة الدكتور خالد بن محمد العطية ترأس سعاد: وكاالت –قنا  - جدة
المشارك في االجتماع االستثنائي الموسع للجنة التنفيذية لوزراء خارجية منظمة التعاون اإلسالمي 
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المنعقد في مدينة جدة. وبحث وزراء الخارجية خالل االجتماع آخر التطورات في القضية الفلسطينية 
 وان اإلسرائيلي المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني.وسبل التصدي للعد

وأكد سعادة وزير الخارجية لوكالة األنباء القطرية )قنا( موقف دولة قطر الداعم للشعب الفلسطيني، 
كما جدد المطالبة للتحرك الفوري من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وفك الحصار 

 الجائر على قطاع غزة.
 99/0/4792الشرق، الدوحة، 

 
 الكويت تدين العدوان اإلسرائيلي على غزة وتدعو لوقفه فوراً  .83

عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لسلسة  أمس الكويتية أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية
الغارات الجوية التي تشنها قوات االحتالل اإلسرائيلية على قطاع غزة والتي اسفرت عن سقوط عدد 

 جرحى من األشقاء الفلسطينيين.من الشهداء وال
وجدد المصدر دعوته للمجتمع الدولي والسيما مجلس األمن وهو الجهة المناط بها حفظ األمن 
والسلم الدوليين إلى االضطالع بمسؤولياته للجم آلة الحرب اإلسرائيلية ووقف هذا العدوان واتخاذ 

نار وحماية المدنيين الفلسطينيين ودعم الجهود التدابير الالزمة لتحقيق االلتزام الفوري بوقف إطالق ال
ومضاعفة  1011المبذولة لفرض االلتزام ببنود اتفاقية الهدنة التي تم التوصل إليها في نوفمبر 

الجهود لحمل إسرائيل على االلتزام بتعهداتها السابقة وتهيئة األجواء الستئناف مسيرة السالم في 
 لدولية وخارطة الطريق ومبادرة السالم العربية.الشرق األوسط وفق قرارات الشرعية ا

المتحدة منصور عياد العتيبي  باألممحث سفير الكويت والرئيس الحالي للمجموعة العربية  جهته،من 
وسفراء آخرون رئيس مجلس األمن الدولي الرواندي يوجين غاسانا إلى عقد اجتماع عاجل 

” في المستقبل القريب“ت بعقد االجتماع في قطاع غزة وسط تقديرا” الخطير“بخصوص الوضع 
 ”.في غضون ساعات“وربما 

 99/0/4792السياسة، الكويت، 
 
 مليون درهم 984بـ في غزة الفلسطيني  الشعباإلمارات تدعم  .84

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس : وكاالت -البيان  - ظبي أبو
حمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى الدولة،، والفريق أول سمو الشيخ م

للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة 
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مليون درهم لدعم صمود أبناء الشعب  181الغربية رئيس هيئة الهالل األحمر، خصصت اإلمارات 
ئيلي على قطاع غزة منذ أيام لمساعدة القطاع على تخطي الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرا

 الظروف الصعبة التي يتعرض لها سكانه.
وتم تكليف هيئة الهالل األحمر بإقامة مستشفى ميداني في القطاع إلسعاف ضحايا العدوان، الذي 

 جريح. 700شهيدًا وأكثر من  80وصلت حصيلة ضحاياه إلى 
 99/0/4792البيان، دبي، 

 
 يا: استمرار التضامن مع سكان غزة وانتقاد للصمت العربي والدوليموريتان .85

واصلت األحزاب السياسية الموريتانية أمس إصدارها لبيانات التنديد : عبد هللا مولود -نواكشوط 
بالعدوان العسكري اإلسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مع انتقاد الصمت العربي والدولي إزاء هذا 

 العدوان.
هذه البيانات مع مواصلة المتضامنين مع غزة لتظاهراتهم الرمضانية الليلية التي تجوب وتوازت 

شوارع نواكشوط وتردد خاللها شعارات التنديد بالعدوان. وأعلن حزب العهد من أجل الديمقراطية 
أنه يتابع بقلق شديد ما يتعرض له سكان غزة منذ أيام من عدوان »والتنمية في بيان أصدره أمس 

بري تشنه عليهم دولة الكيان الصهيوني، اسرائيل مستخدمة لقتل السكان االبرياء من االطفال بر 
 «.والشيوخ والنساء، أحدث قدراتها العسكرية المتطورة

أن إسرائيل عادت مرة أخرى إلى العربدة، »وأعلن حزب اتحاد قوى التقدم في بيان آخر أصدره أمس 
يشها الوطن العربي، وما يعرفه من انقسامات حادة محاولة مستفيدة من األوضاع الصعبة التي يع

تركيع الشعب الفلسطيني الذي أثبتت التجارب والوقائع أن تصميمه على تحرير بالده أقوى من أي 
 «.قوة في العالم

غزة الصامدة يواجهون عدوانا صهيونيا همجيا  فيأن األهل »وأكد حزب تكتل القوى الديموقراطية 
ة القتل والبطش اإلسرائيلية شتى صنوف األسلحة، مخلفة عشرات الشهداء ومئات تستعمل فيه آل

ويأتي هذا «. »الجرحى من أطفال ونساء وشيوخ، وذلك في صمت دولي مقيت وسبات عربي مميت
العدوان الُمبيت، يضيف حزب التكتل، بعد أيام قليلة من الجريمة البشعة التي ارتكبها الصهاينة بحق 

 «.محمد حسين أبو خضير، الذي اختطفه مستوطنون واحرقوه حيا حتى الموت الطفل الشهيد
 99/0/4792القدس العربي، لندن، 
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 تونس: "النهضة" تدعو إلى تحركات احتجاجية ضد العدوان على غزة  .86
أدانت حركة "النهضة" التونسية العدوان الذي تقوم به قوات االحتالل اإلسرائيلي : قدس برس -تونس 

ب الفلسطيني في غزة وفي الضفة، وأكدت أن "دحر العدوان يتحقق بالمقاومة وبوحدة بحق الشع
الشعب الفلسطيني ودعت القيادات الفلسطينية إلى المضي على طريق المصالحة وحماية مكاسبها 

 وعلى رأسها حكومة الوفاق الوطني".
حرار في العالم إلى إدانة ( المنظمات الدولية وكل األ7|10"النهضة" في بيان لها الخميس )ودعت 

الجريمة الصهيونية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة العزة والضفة المناضلة. كما 
دعت القوى السياسية والمنظمات الوطنية وكافة أنصار الحرية في تونس إلى التحّرك االحتجاجي 

 (.7|11ضّد العدوان على غزة غدا الجمعة )

 97/0/4792قدس برس، 
 
 الئتالف السوري المعارض يدين العدوان اإلسرائيلي على غزةا .87

أدان االئتالف الوطني السوري المعارض العدوان اإلسرائيلي على الشعب : قدس برس -اسطنبول 
الفلسطيني، وأكد وقوفه صفًا واحدًا إلى جانب أبناء غزة المحاصرة في هذه الظروف الصعبة 

 والخطيرة.
(، 7|10سوري في تصريح ألمينه العام نصر الحريري اليوم الخميس )وأعرب االئتالف الوطني ال

عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني ودعمه للحقوق المشروعة للفلسطينيين وفق القرارات 
 الدولية التي تضمن لهم العيش على أرضهم بكرامة وحرية.

 97/0/4792قدس برس، 
 
 لواقع العربي وشن حربه ضد غزة بتواطؤ غربي"النهضة" الجزائرية: االحتالل استغل ترهل ا .88

أعربت حركة "النهضة" الجزائرية عن ألمها الشديد إزاء مجازر االعتداء : قدس برس -الجزائر 
الوحشي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من قبل العدو الصهيوني، وأكدت أن إقدام 

رك هو رسالة قوية لألمة االسالمية باستباحة االحتالل على هذه الخطوة مع بداية شهر رمضان المبا
 أرواح ومقدسات المسلمين.

( أرسلت نسخة منه لـ "قدس برس" الحرب اإلسرائيلية 7|10ووصفت الحركة في بيان لها الخميس )
على غزة بأنها "فعل إجرامي"، قالت بأنه "ما كان للكيان الصهيوني أن يقوم به لوال تواطؤ عربي 
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قليمي بمعاقبة  الشعب الفلسطيني، إذ عشية العدوان اإلسرائيلي يتم تشديد الحصار وتدمير األنفاق وا 
وغلق المعابر التي تعتبر الشريان الوحيد لحياة المواطنين الفلسطينيين الذين أصبحوا رمز اإلباء 

 والعزة للمسلمين وقبلة للشعوب في التحرر".
م الواقع العربي لينفذ مخططاته تحت رعاية ورأى البيان "أن الكيان الصهيوني استغل ترهل وتشرذ

غربية ـ إمريكية غير أنه فوجئ بصمود الشعب الفلسطيني الذي ال زال مصرا على حقه في التحرر 
 مما أدى به الى االنتقام من األطفال والنساء العزل".

 97/0/4792قدس برس، 
 
 اليات مناهضتهإسالميو المغرب يدينون العدوان على غزة ويدعون للمشاركة في فع .89

أدانت حركة التوحيد واإلصالح بشدة العدوان الصهيوني الغاشم على غزة : قدس برس -الرباط 
ودعت جميع مكونات الشعب المغربي من علماء ومثقفين وحقوقيين ومجتمع مدني وأحزاب سياسية 

 وحركات إسالمية لمضاعفة الجهود من أجل نصرة الشعب الفلسطيني ودعم صموده.
 97/0/4792س، قدس بر 

 
 الكويت: إدانة واسعة للعدوان اإلسرائيلي على غزة .91

استنكرت لجنة أنصار القدس المنبثقة عن جمعيات النفع العام الكويتية العدوان اإلسرائيلي اإلجرامي 
والقصف الوحشي الهمجي البشع الذي طال المدنيين العزل من الرجال والنساء ومن األطفال األبرياء 

 وسط صمت دولي عربي إسالمي مريب.في قطاع غزة 
من جانبه قال التحالف اإلسالمي الوطني في بيان صحافي: نحن نعيش أيام شهر رمضان المبارك 
يقوم الكيان الصهيوني اللقيط بشن عدوان إجرامي على أهلنا في غزة الصمود والتحدي في مشهد 

وفي ظل  العالمي،دة االستكبار يؤكد للعالم وحشية ودموية هذا الكيان الذي يحظى بدعم ومسان
 الصمت المطبق لعالمنا العربي واإلسالمي المشغول بالفتن التي تعصف به.

بدوره أصدر تجمع الميثاق الوطني بيانًا مماثاًل جاء فيه في الوقت الذي تتشاغل معظم االنظمة 
فشي سياسة الفساد السياسية العربية واالسالمية بقضاياها الداخلية بسبب ضيق مساحات الحريات وت

واالفساد. و في القضايا الخارجية بين االشقاء والجيران. وبينما توجه العصابات التكفيرية لدعم هذا 
التشاغل عبر يافطات الجهاد االسالمي المزيفة وفي ظل هذ الظروف المأساوية والمخجلة. تتجاسر 

نفرد باستخدام كل وسائل البطش اسرائيل الصهيونية مرة اخرى على اخواننا اهل غزة الجريحة. وت
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لقتل شعبها الصامد الصابر. وهدم منازلهم ومؤسساتهم وحرق مزارعهم وتدمير البنى التحتية الشحيحة 
 اصال.

من جهتها استنكرت وأدانت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت الجرائم النكراء التي يرتكبها 
لتكون ضمن مسلسل  غزة،يني وبخاصة قطاع الكيان الصهيوني البغيض ضد الشعب الفلسط

االنتهاكات والممارسات الوحشية التي دأب العدو الصهيوني على ارتكابها ُبغية إجهاض كل مبادرات 
 السالم.

من جهتها أعربت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
واستنكارها لألعمال اإلجرامية التي يرتكبها الكيان الصهيوني  والتدريب في بيان مماثل عن شجبها

ضد الشعب الفلسطيني األعزل بالتزامن مع شهر رمضان المبارك في ظل الصمت العربي الرهيب 
ال سيما الموقف المتخاذل لجامعة الدول العربية التي لم تحرك ساكنا حيال قيام هذا الكيان الغاصب 

الفلسطينية بالطيران والصواريخ المدمرة التي حصدت أرواح العشرات  بقصف إخواننا في األراضي
صابة  خطيرة ومميتة. بإصاباتالمئات من األطفال والنساء والشيوخ  وا 

 99/0/4792السياسية، الكويت، 
 
 أوباما يعرض على نتنياهو وساطته لدى حماس لوقف إطالق النار .90

البيت االبيض قال مراسلها وجدي األلفي أن  نقال عن 99/0/4792وكالة رويترز لألنباء، نشرت 
إن الرئيس باراك اوباما عبر اثناء اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم 
الخميس عن قلقه من مخاطر تصعيد العمليات العسكرية بين اسرائيل وحركة حماس االسالمية في 

 عدة للمساعدة في وضع نهاية لها.قطاع غزة وأبلغه ان الواليات المتحدة مست
وأضاف البيت االبيض قائال في بيان "الواليات المتحدة تبقى مستعدة لتسهيل وقف للعمليات 

 النار." إطالقلوقف  1011العسكرية بما في ذلك عودة الي اتفاق نوفمبر 
ق اسرائيل في حماس صواريخ على اسرائيل وأكد على ح إلطالقوجدد اوباما إدانة الواليات المتحدة 

 الدفاع عن نفسها في مواجهة تلك الهجمات.
من غزة )ترجمة خاصة، أن صحيفة يديعوت احرونوت  99/0/4792القدس، القدس، وذكرت 
أوباما أبدى استعداده لفتح حوار مع حماس، من أجل تثبيت وقف إطالق النار، مشيرًة إلى قالت إن 

 ياهو منذ عملية "الصخرة الصلبة".أن هذه هي المكالمة األولى بين أوباما ونتن
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وقالت الصحيفة، إن الواليات المتحدة تحاول منع عملية برية إسرائيلية في قطاع غزة. ونقلت عن 
 المتحدثة باسم الخارجية األميركية قولها "ال أحد يريد أن يرى غزوًا بريًا".

 
  دام نفوذها للتهدئة.. ويحث مصر على استخمع نتانياهو وعباس في غزة كيري يبحث التصعيد .92

وزير الخارجية األميركي من واشنطن نقال عن أ ف ب، أن  99/0/4792الحياة، لندن، نشرت 
جون كيري هاتف رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو مساء أول من أمس في شأن 

نية أنجيال المواجهات في قطاع غزة، كما اتصل كل من الرئيس فرانسوا هوالند والمستشارة األلما
إطالق الصواريخ « بشدة»ميركل واألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون هاتفيًا بنتانياهو ودانوا 

 على إسرائيل.
أجرى »وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية األميركية جين بساكي إن كيري الذي يزور الصين حاليًا 

«. الماضية 14أجمع خالل الساعات الـ عددًا من المكالمات الهاتفية مع مسؤولين في العالم 
ساعة  14تحدث صباح )األربعاء( مع نتانياهو كما ينوي أن يتحدث مع عباس خالل الـ »وأضافت: 

من حماس « إيجاد طرق لوضع حد إلطالق الصواريخ»وأضافت أن الخارجية تسعى إلى «. المقبلة
ن تقبل البقاء مكتوفة األيدي فيما تسقط ال يمكن أي دولة أ»في قطاع غزة باتجاه إسرائيل. وتابعت: 

 «.صواريخ أطلقتها منظمة إرهابية على أراضيها وتمس بمدنيين أبرياء
جين ساكي نقال عن مراسلها وجدي األلفي أن  99/0/4792وكالة رويترز لألنباء، وذكرت 

ي نظيره إن وزير الخارجية جون كيري تحدث ال قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية االمريكية
 المصري لحث مصر على استخدام نفوذها لتهدئة الوضع.

وأبلغت ساكي الصحفيين "جزء من مسعى الوزير هو التواصل مع دول في المنطقة بما في ذلك 
 قطر.. وبما في ذلك مصر."

وقال مسؤول امريكي بارز ان كيري ناقش اثناء اتصاله الهاتفي مع وزير الخارجية المصري سبل 
 ات بين اسرائيل وحماس و"كيفية التأثير على حماس إذا كان ذلك ممكنا."خفض التوتر 

واضاف ان االسرائيليين "يعرفون اننا على اتصال مع مصر وقطر" لطلب المساعدة في تهدئة 
 الوضع في غزة.
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 الكرملين: بوتين طلب من نتانياهو وقف المواجهات المسلحة في قطاع غزة .93
نتانياهو من بنيامين رملين في بيان أمس أن الرئيس فالديمير بوتين قال لأعلن الك: الحياة –نيويورك 

في غزة، موضحًا أن االتصال الهاتفي جاء « الضروري وقف المواجهة المسلحة وبشكل عاجل»
 في قطاع غزة وجنوب إسرائيل. « التدهور السريع للوضع»بمبادرة من نتانياهو، وتركز على 

 99/0/4792الحياة، لندن، 
 
 يدعو للتهدئة  كي مونو  حول غزة.. جلس األمن يفشل بإصدار بيانم .94

أفاد مراسل الجزيرة في نيويورك أن مجلس األمن الدولي فشل في التوصل وكاالت:  –الجزيرة. نت 
إلى صيغة مشتركة لبيان رئاسي بخصوص الوضع في قطاع غزة حيث يتواصل العدوان اإلسرائيلي 

حين دعا األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون إلى التهدئة، وسط  لليوم الخامس على التوالي، في
 حديث عن وساطة قطرية وتركية قد تبدأ إلعادة التهدئة.

وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن المجموعة العربية التي قررت خالل جلسة طارئة للمجلس تقديم  
 ليوم.مشروع قرار لوقف العدوان على غزة، ستستكمل جهودها صباح ا

يأتي ذلك بعدما دعا األمين العام األممي بان كي مون خالل اجتماع طارئ لمجلس األمن إلى وقف 
فوري إلطالق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة اإلسالمية )حماس( والذي أدى حتى 

 آخرين. 500فلسطينيا وجرح أكثر من  85اآلن إلى استشهاد 
ل االجتماع الذي خصص لبحث التطورات في غزة، إن "األمر ملح أكثر وقال بان في كلمة له خال

لى اتفاق لوقف  من أي وقت مضى للعمل على التوصل إلى أرضية تفاهم للعودة إلى التهدئة وا 
 إطالق النار"، مؤكدا دعوته "الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

أيضا بقلق من تصاعد عدد القتلى بين  وأضاف أن "إسرائيل لديها قلق شرعي، لكني أشعر
الفلسطينيين"، داعيا المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود من أجل التوصل إلى وقف إطالق نار 

 دائم في غزة.
وحث بان الحكومة المصرية على فتح المعابر من أجل الحاالت اإلنسانية. وأضاف أنه "يجب أن 

 غزى توصل إلى حل الدولتين".نسعى جاهدين الستعادة محادثات سالم ذات م
 99/0/4792الجزيرة. نت، الدوحة،  
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 يعبر عن قلقه لسقوط القتلى الفلسطينيين في غزة الرئيس الفرنسي .95
عبر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند يوم الخميس عن قلقه : أحمد حسن -دينا عادل  - باريس

ليها اتخاذ "كافة اإلجراءات الالزمة" لسقوط قتلى في غزة وذلك بعد يوم من قوله إلسرائيل إن ع
 لحماية نفسها من صواريخ النشطاء الفلسطينيين.

وانتقد اليسار الفرنسي أولوند لتعبيره عن تضامنه مع إسرائيل دون أن يذكر القتلى والمصابين 
 الفلسطينيين. وتحدث الرئيس الفرنسي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الخميس.

لوند في بيان "الرئيس أولوند عبر عن قلقه فيما يتعلق بالوضع في غزة وأبدى أسفه وقال مكتب أو 
 ألن العمليات العسكرية الحالية أدت إلى سقوط العديد من الضحايا الفلسطينيين."

وأضاف البيان "ينبغي ضمان سالمة جميع السكان المدنيين والبد من وقف التصعيد. يجب بذل كل 
 ."1011النار )الذي تم التوصل إليه( في عام  شيء إلعادة وقف إطالق

ويتناقض بيان أولوند بشدة مع بيان أصدره يوم األربعاء بعد أن تحدث إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
وقال بيان يوم األربعاء "عبر الرئيس عن تضامن فرنسا )مع إسرائيل( في مواجهة  بنيامين نتنياهو.

وهون مسؤولو وزارة  حزبا الخضر وأقصى اليسار بالبيان. وندد الهجمات الصاروخية من غزة."
 الخارجية الفرنسية من الجدل وقالوا إن األولوية لعودة الجانبين الى مائدة التفاوض.

 99/0/4792وكالة رويترز لألنباء، 
 
 بلير: نسعى للخروج بمبادرة تمهد لحل بعيد المدى بشأن غزةتوني  .96

بعوث اللجنة الرباعية إلى الشرق األوسط، "توني بلير"، أنه قدم أكد م :القدس دوت كوم - رام هللا
للمنطقة من اجل التواصل بين االطراف المتنازعة، بهدف الخروج بمبادرة شاملة لحل األزمة في 

 قطاع غزة.
وقال بلير في مقابلة خاصة مع القدس دوت كوم، "إن الوضع حاليا فظيع جدا، الن لدينا اعداد كبيرة 

طريقة لمعالجة االمور العمل على  وأفضلا المدنيين، الصواريخ ما زالت تطلق من غزة، من الضحاي
كان بعيد المدى للمشاكل  إذاخفض التصعيد، وانا اشعر في هذه المرة بانه لن يكون هناك حل اال 

 التي يواجهها الفلسطينيون في الضفة وغزة".
ة المشكلة االساسية التي نعاني منها منذ فترة ، علينا معالجلألوضاعوأضاف بلير: "اول خطوة تهدئة 

طويلة وتتمثل بقضية االنقسام بين الضفة وغزة، وبعد عودة غزة علينا ايجاد حلول ليست انية بل 
تلك التي تعطي االمل بالمستقبل، ولغاية االن ال اعرف ما هو الحل ولكن علينا التعاطي مع 
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قضايا السياسية، اضافة الى البنى التحتية الكهربا القضايا الجوهرية وخاصة في مجال االمن وال
 والصرف الصحي، والتركيز االن على حل للمدى البعيد وليس القريب".

وقال بلير، إن جريمة قتل الطفل محمد أبو خضير صدمت المجتمع الدولي، مطالبا بتقديم الجناة 
 للمحاكمة.

ي يمكن ان يهمل مثل هذه القضايا ولكنها وأوضح: "احيانا هناك اشخاص يعتقدون ان المجتمع الدول
قضية فظيعة، مثل ما كان لدينا ادانة بخطف وقتل االسرائيليين الثالثة فان طريقة خطف وقتل 

 ابوخضير كانت رهيبة وباعثة للصدمة، وانا اتوق ألرى محاكمة للفاعلين"
ة االسرائيليين الثالث وتابع: "يفترض ان يكون هناك رد مالئم لعملية القتل لكن الصعوبة في قضي

كانت محاطة بمجموعة كبيرة من القضايا السياسية ولكن بالنسبة لقضية قتل ابوخضير يجب أن 
يكون هناك عملية لجلب الفاعلين ومحاكمتهم وأملي كبير في ذلك، هناك كثير من الفلسطينيين 

عديد من القصص يعيشون حالة خوف وعندما اتحدث مع الناس العاملين في المؤسسات فهناك ال
لديهم التي يعانون منها ومن الصعوبات التي تواجههم، فاهل القدس يعيشون حالة من الخوف فالبد 

 ".القضاياان يكون هناك محاكمات لمثل هذه 
 99/0/4792القدس، القدس، 

 
 في الدفاع عن نفسها وتسعى إلنهاء العنف "إسرائيل" تؤيد حقّ  الواليات المتحدةكيري:  .97

قال وزير الخارجية األمريكي جون كيري يوم الخميس إن : محمد هميمي -مد اليماني مح -بكين 
 الواليات المتحدة تؤيد تماما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وتسعى إلنهاء العنف.

وقال كيري للصحفيين بعد محادثات بين الصين والواليات المتحدة في بكين إن بالده على اتصال 
 يلية والفلسطينية لبحث سبل وقف إطالق النار.بالقيادات اإلسرائ

وأضاف "هذه لحظة خطيرة" في إسرائيل واالراضي الفلسطينية. وأوضح أن الواليات المتحدة ستبذل 
 كل ما بوسعها لوقف العنف.

 97/0/4792وكالة رويترز لألنباء، 
 
 لنهائي: يجب تجنب اتخاذ أي إجراءات تؤثر على نتيجة مفاوضات الوضع ابان كي مون .98

شدد األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون على أهمية تجنب اتخاذ أي إجراءات مسبقة للتحكم في 
 نتيجة مفاوضات الوضع النهائي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.
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جاء ذلك، في رسالة ألقاها نيابة عنه السيد أوسكار فرنانديز تارانكو، األمين العام المساعد للشؤون 
ية أمام االجتماع الخاص للجنة المعنية بممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب السياس

 الفلسطيني حول اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار في األرض الفلسطينية المحتلة. 
 "ال يمكن أن وأدان األمين العام بشدة عمليات القتل األخيرة لمراهقين إسرائيليين وفلسطينيين. وقال:

 يكون هناك أي مبرر للقتل المتعمد للمدنيين". 
وأعرب األمين العام في رسالته عن القلق بشأن تداعيات العمليات الجارية على السكان المدنيين. 
وكرر دعوته إلى جميع األطراف إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي واالمتناع عن القيام 

 تصعيد الوضع المتوتر للغاية. بأي أعمال من شأنها أن تساهم في
قال األمين العام:" لقد حددت محكمة العدل الدولية في رأيها االستشاري أن الجدار في األرض 
الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها، وما يرتبط به، يتعارض مع القانون 

 الدولي."
ع الدول بعدم االعتراف بالوضع غير القانوني الناتج وقال األمين العام: " إن رأي المحكمة يلزم جمي

عن تشييد الجدار، وأن جميع الدول األطراف في اتفاقية جنيف الرابعة هي ملزمة أيضًا بضمان 
امتثال إسرائيل للقانون اإلنساني الدولي. أكرر دعوتي إلى جميع الدول األعضاء إلى الوفاء بهذه 

 االلتزامات".
 8/0/4792، متحدةمركز أنباء االمم ال

 
 سرائيلية لضم الضفة الغربية إي محاولة أالواليات المتحدة لن تدعم  مستشار البيت األبيض: .99

اصيبت وسائل االعالم االمريكية بصدمة مما جاء في حديث فيليب غوردن : رائد صالحة –واشنطن 
السرائيلي ان استمرار االحتالل ا»مستشار البيت االبيض لشؤون الشرق االوسط قال فيه 

والمستوطنات سيقودان الى عزلة دولية وحركة مقاطعة وان الواليات المتحدة لن تدعم اية محاولة 
 اسرائيلية لضم الضفة الغربية بشكل نهائي.

الدولي قائال ان « هارتس»وكان غوردون يتحدث بعالنية امام جمهور اسرائيلي في مؤتمر صحيفة 
ى الدفاع عن اسرائيل ضد الضغوط الدولية بسبب فشلها في الواليات المتحدة لن تكون قادرة عل

 تحديد حدودها وانهاء االحتالل.
في وقفة  أنفسناصحيح ان الجولة االخيرة من المفاوضات لم تنجح لنجد »وقال غوردون في كلمته: 

سه غير مريحة ونحن ال نخفي خيبة املنا من ان االطراف لم تسد الثغرات فيما بينها، وفي الوقت نف
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ليس لدينا مصلحة في لعبة اللوم ولكن الحقيقة المؤسفة هي ان الجانبين لم يبرهنا على انهما على 
 أحداستعداد التخاذ قرارات صعبة مطلوبة للتوصل الى اتفاق، وهكذا ت كلت الثقة بين الجانبين وال 

 «.نجم عن وجودهت التييريد االستعداد لتحمل مخاطر السالم حتى لو عاشوا مع العواقب الوخيمة 
واضاف ان اسرائيل تواجه واقعا ال يمكن انكاره هو انه ال يمكن الحفاظ على السيطرة العسكرية على 

وصفة لعدم االستقرار واالستياء  ألنها خاطئشعب اخر الى اجل غير مسمى واالعتقاد بغير ذلك 
ا فال االحتالل او الطرد هو المتكرر وتشجيع التطرف من كال الجانبين وكما قال الرئيس باراك اوبام

 الجواب وللشعب الفلسطيني الحق بالسيادة والعيش بحرية وامان على ارضهم.
االحوال وصفة الستمرار  أحسنواختتم غوردن حديثه بالقول ان الخيارات االخرى للسالم هي في 

ة الغربية فهو الضف ألراضيالصراع او زيادة العزلة اما حل الدولة الواحدة عبر ضم من جانب واحد 
 «.وغير قانوني وال يمكن للواليات المتحدة دعمه وخاطئغير قابل للتصديق 

 99/0/4792القدس العربي، لندن، 
 
 في قطاع غزة "إسرائيل""العربية لحقوق اإلنسان" تطالب بالتدخل لوقف المذبحة التي تنفذها  .011

انيا رسائل عاجلة إلى أمين عام وجهت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريط: قدس برس -لندن 
األوروبي طالبت فيها بالتدخل السريع لوقف آلة القتل  االتحاداألمم المتحدة ووزراء خارجية 

 اإلسرائيلية في قطاع غزة.
على قطاع غزة المحاصر  االحتاللوبينت المنظمة في رسائلها أن الحرب العدوانية التي تشنها قوات 

 1009بعد عملية الرصاص المصبوب في كانون األول )ديسمبر( هي الثالثة خالل ست سنوات 
ومئات  1997، حيث سقط خاللهما أكثر من 1011وعمود السحاب في تشرين الثاني )نوفمبر( 

 الجرحى إضافة إلى تدمير البنى التحتية والمرافق العامة واألمالك الخاصة. 
 97/0/4792قدس برس، 

 
 اية الصحية في غزة على شفا االنهيارمنظمة الصحة العالمية: أجهزة الرع .010

قالت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس إن أجهزة الرعاية  :أحمد حسن -دينا عادل  - جنيف
الصحية في األراضي الفلسطينية على شفا االنهيار وسط نقص حاد في األدوية والوقود الالزم 

سرائيل. لتشغيل مولدات الكهرباء بالمستشفيات بينما يتفاقم الصراع  بين غزة وا 
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الرعاية الصحية الضرورية حتى  إمداداتمليون دوالر لتوفير  40وناشدت المنظمة المانحين تقديم 
مليون دوالر أخرى لسداد الديون المستحقة على وزارة الصحة لمستشفيات القدس  10نهاية العام و

 الشرقية التي تستقبل مرضى السرطان من قطاع غزة والضفة الغربية.
 99/0/4792كالة رويترز لألنباء، و 

 
 األونروا تعلن حالة الطوارئ في جميع مناطق عملياتها الخمس في قطاع غزة .012

أعلنت وكالة األونروا حالة الطوارئ في جميع مناطق عملياتها الخمس في قطاع غزة بسبب تصاعد 
 أعمال العنف والهجوم الواسع على غزة خالل األيام القليلة الماضية. 

األونروا إنها تراقب الوضع عن كثب وتقف على أهبة االستعداد لالستجابة لحاالت الطوارئ  وقالت
 في الوقت الذي تقوم فيه بمواصلة عملياتها العادية.

ووفقًا لألونروا، هناك تصعيد هائل للعنف خالل األربع والعشرين ساعة الماضية، مع تأثير الضربات 
 ى الناس في جميع أنحاء قطاع غزة. الجوية والنيران الثقيلة األخرى عل

 97/0/4792، مركز أنباء االمم المتحدة
 
 يهدد بوقوع أذى مدمر على األطفال "إسرائيل"اليونيسف: العنف المتصاعد في قطاع غزة و .013

سرائيل يهدد بترك أذى مدمر على  صرحت اليونيسف اليوم بأن العنف المتصاعد في قطاع غزة وا 
 ت على ضبط النفس من أجل حماية جميع األطفال.األطفال في الجهتين، وحث

طفل فلسطيني جراء الغارات الجوية على غزة، كما أصيب  18ووفقًا لليونيسف، فقد ُقتل على األقل 
 كثيرون آخرون بجراح خالل األيام الثالثة الماضية.

علهم وقالت اليونيسف، إن الغارات الجوية والهجمات الصاروخية تعرض األطفال للخطر، وتج
عرضة لألذى الجسدي والتوتر النفسي، خاصًة وأن العديد منهم عاش العنف والدمار في أحداث 

 تصعيد سابقة.
وكررت اليونيسف دعوة األمين العام لألمم المتحدة لألطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط 

 النفس، وتذكرهم بالتزاماتهم القانونية واألخالقية بحماية األطفال من األذى.
 97/0/4792، ركز أنباء االمم المتحدةم
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 ريقية يطالبون بطرد السفير اإلسرائيليإفنشطاء ومنظمات جنوب  .014
طالب نشطاء جنوب أفريقيون الخميس، بطرد السفير  األناضول: - حسن إيسيلو - جوهانسبرغ

 اإلسرائيلي في البالد على خلفية الهجوم العسكري اإلسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
في حديث لوكالة األناضول، قال إبراهيم فاودا، الباحث البارز لشبكة استعراض وسائل اإلعالم، و 

نطالب حكومة جنوب افريقيا أن تستدعي أوال سفيرنا من تل أبيب، وبعد ذلك “وهي جماعة حقوقية: 
 ”.تطرد السفير اإلسرائيلي من جنوب أفريقيا

إن منظمته تؤيد الدعوات بقطع ” مع فلسطينتحالف التضامن “وبدوره، قال آدم نظيم عضو، 
 ”.العالقات الدبلوماسية مع الدولة اليهودية
ال يمكن أن تستمر عالقاتنا مع دولة فصل عنصري مثل “وأضاف في حديث لوكالة األناضول: 

 ”.إسرائيل
قت وقال في بيان تل وفي ذات السياق، أصدر اتحاد نقابات جنوب إفريقيا )كوساتو( دعوات مماثلة.

إننا نؤيد الدعوة إلى استدعاء سفير جنوب افريقيا )من إسرائيل(، وطرد “وكالة األناضول نسخة منه: 
السفير اإلسرائيلي من جنوب أفريقيا، والتحرك بسرعة لعزل إسرائيل بشكل حاسم وجميع الذين 

 ”.يتعاطفون مع العنصرية واالحتالل الصهيوني
الحاكم، في جنوب أفريقيا، الحملة ” ؤتمر الوطني األفريقيالم“وفي وقت سابق اليوم، أدان الحزب 

اإلسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وحث الجنوب أفريقيين لالحتجاج على الهجمات اإلسرائيلية 
ظهار التضامن مع الشعب الفلسطيني.  وا 

حتجاج وحث الحزب جميع مواطني جنوب أفريقيا، بغض النظر عن خلفياتهم العرقية والدينية، لال
ظهار التضامن مع شعب غزة.  على هجوم إسرائيل القاتل وا 

عمليات القتل الوحشية التي نفذتها جنوب أفريقيا إبان حقبة الفصل العنصري بحق شعبنا “وأردف: 
في الثمانينيات أدت لعزلتها، يبدو أن إسرائيل تتخذ مسارا مماثال من العزلة من خالل اإلقدام على 

 ”.هذه الهجمات
 97/0/4792اليوم، لندن، رأي 

 
 الخالفة على منهاج النبوة والخالفة على منهاج "داعش" .015

في أواسط العقد الثاني من القرن العشرين الميالدي، نفَّذ القائد العسكري التركي : أحمد الريسوني
 -بالمعنى الحديث-أول انقالب عسكري  -الملقب الحقا بكمال أتاتورك-الضابط مصطفى كمال 
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م اإلسالمي، ونفذ بعد ذلك قرارا أوروبيا يقضي بإلغاء الخالفة العثمانية التي كانت تجمع في العال
 تحت مظلتها معظم األقطار اإلسالمية.

بنوع من التيتم والضياع، ومن يومها  -من عامتهم وخاصتهم-عندها أحس كثير من المسلمين 
كل الغيورين الخائفين على مصير أذهان  -أو يؤرق-أصبح التطلع إلى عودة الخالفة حلما يراود 

 اإلسالم واألمة اإلسالمية.
وفي هذا السياق أيضا، أصبحت قضية "استعادة الخالفة السليبة" من أكثر القضايا التي تشغل 

كان من جملة  -أو الخالفة العثمانية-الحركات اإلسالمية المعاصرة، بل إن إسقاط الدولة العثمانية 
التي دفعت إلى ظهور كبريات الحركات اإلسالمية العالمية، مثل: جماعة  األسباب القوية والمباشرة

اإلخوان المسلمين التي انطلقت من مصر، وجماعة التبليغ، والجماعة اإلسالمية، اللتين انطلقتا من 
الهند، وجماعة النور التي انطلقت من تركيا، ثم ظهر بعد ذلك حزب التحرير اإلسالمي، الذي 

 لخالفة وجعل منها شغله الشاغل ومسعاه الدائم.تخصص في مسألة ا
فقيام الحركات اإلسالمية الحديثة مرتبط بفكرة الخالفة، ردا على إلغائها، أو سعيا إلحيائها، أو 
تصحيحا للمسار الذي انتهى بسقوطها. فبعضها جعل من إقامة الخالفة بداية ومدخال لمشروعه 

ير، وبعضها جعل منه غاية لعمله ومساره عبر اإلصالحي النهضوي، كما هو حال حزب التحر 
مراحل أخرى، كحال جماعة اإلخوان المسلمين، وبعضها اعتبر أن مشكلة المسلمين في أساسها 
وجوهرها ليست قضية خالفة وقضية حكم وسياسة، بل هي قضية أمة ابتعدت عن دينها وتراخت في 

ها هنا، وهذه هي رؤية جماعة التبليغ وجماعة إيمانها وتدينها، وأن الداء والدواء والمشكلة والحل 
 النور.

نشأت جماعات وتيارات وتعبيرات وأحزاب إسالمية  -وعلى فترة من الزمن-وبين هؤالء وهؤالء 
أخرى، ال تجعل من الخالفة حلما من أحالمها، وال مطلبا صريحا من مطالبها، ولكنها استبدلت بها 

عة عملية مقاصدية، مثل: المشروعية، والحرية، والشورى، مطالب  وأهدافا سياسية محددة ذات طبي
 والعدالة، والحكم الرشيد.

 .15وهذا هو ما يمكن تسميته "الجيل الثاني" من الحركات اإلسالمية، أو جيل القرن الـ
ولعل أبرز تجلّن وأقرب تعبير لهذا الجيل اإلسالمي الجديد هو الذي نجده ممتدا من تركيا شرقا إلى 

يا والسنغال غربا، ومن حزب العدالة والتنمية التركي، إلى حزب العدالة والتنمية المغربي، موريتان
 وحزب التجمع الوطني ل صالح والتنمية )تواصل( الموريتاني.
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وفي ما بين تركيا وموريتانيا نمر بالعديد من التيارات اإلسالمية الجديدة أو التجديدية في كل من 
نس والجزائر والمغرب. وهذا مجرد تمثيل بمنطقة جغرافية متصلة، تحتضن مصر والسودان وليبيا وتو 

ال فهذا الفكر  -أكثر من غيرها في ما يبدو لي- مواطن مزدهرة ورائدة للجيل الحركي الثاني، وا 
 منتشر ومتنام، وله كياناته وتجاربه، في دول شرق آسيا وشبه الجزيرة العربية، وغيرها.

األخيرة خاصة، نجد رؤية هذا الجيل تترسخ في صفوف الحركات على مدى العقود الثالثة 
اإلسالمية قديمها وجديدها، وتمضي ناسخة أو مغيِّبة شعار الخالفة اإلسالمية والدولة اإلسالمية، 

 ومركزة على المحتويات ال على المصطلحات، وعلى المعاني ال على المباني.
ى الساحتين اإلعالمية ثم العلمية، وانفجر السجال على وفجأة في األيام األخيرة، عاد هذا الشعار إل

أشده حول "مسألة الخالفة"، وعاد أمل الخالفة وحلمها يخيمان على اآلالف من الشباب المسلمين 
 عبر العالم، فمنهم من بايع، ومنهم من أيد من بعيد، ومنهم من يهفو وينتظر.

مشكورا إلى إعالن موقفه الرافض للخالفة  الذي بادر-وحتى االتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
افتتح بيانه الصادر في  -المعلنة مؤخرا، مؤكدا عدم شرعيتها وفقدان ها كل شروط الخالفة ومقوماتها

م( بالقول "واالتحاد العالمي لعلماء المسلمين إزاء هذه 1014\7\3هـ )1435الخامس من رمضان 
 القضية يرى ويؤكد على ما يلي:

كلنا نحلم بالخالفة اإلسالمية على منهاج النبوة، ونتمنى من أعماق قلوبنا أن تقوم اليوم قبل أوال: إننا 
 الغد".

عمدة الحالمين بالخالفة وعودتها، هو الحديث الذي رواه اإلمام أحمد وغيره، وهو عن حذيفة رضي 
هللا أن تكون، ثم يرفعها هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "تكون النبوة فيكم ما شاء 

إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خالفة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء هللا أن تكون، ثم يرفعها إذا 
شاء هللا أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، فيكون ما شاء هللا أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، 

، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خالفة ثم تكون ملكا جبرية، فتكون ما شاء هللا أن تكون
 على منهاج نبوة".

وهذا الحديث، أوال: ال يخلو من هشاشة في ثبوته وصحته، وأقصى ما يقوله فيه أهل االختصاص 
ُن اإلسناد". ومثل هذا ال يبنى عليه شيء من األحكام الغليظة واألمور الجسيمة،  س  هو أنه "ح 

تبشير وبث األمل، أما إذا جد الجد وعظمت األمور، فال بد من أدلة وقصارى ما يصلح له هو ال
ال فال.  صحيحة متينة، وا 
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وثانيا: هناك حديث آخر في الموضوع، وهو في مثل درجة هذا أو أعلى منه، وأعني به حديث  
تي خالفة النبوة ثالثون سنة، ثم يؤ »سفينة  رضي هللا عنه، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

فهذا الحديث لم يذكر خالفة ثانية تأتي وتكون على منهاج النبوة بعد الخالفة «. هللُا ُملكه من يشاء
 األولى.

وثالثا: كال الحديثين ليس فيه أمر وال نهي، أي ليس فيه تكليف بشيء. فمن ادعى أنه بإعالنه 
كلفه هللا بهذا؟ ومن أين له هذا الخالفة وتبعاتها الخطيرة قد قام بما أوجب هللا عليه، فليخبرنا أين 

ال فهو دعي، ومن الذين يفعلون ما ال ُيؤمرون.  الوجوب؟ وا 
 

 الخالفة بين منهاجين
وأما إذا جئنا إلى مسمى الخالفة الراشدة، أو "الخالفة على منهاج النبوة" فسنجد من صفاتها وأحوالها 

 ما يلي:
وأن  -بغض النظر عن قلتهم أو كثرتهم-لمين أنها كانت تجمع تحت والئها وسلطانها كافة المس -1

المسلمين جميعا كانوا راضين عنها فرحين بها. وأما الخالفة المعلنة مؤخرا )خالفة داعش "تنظيم 
الدولة اإلسالمية"( فليس تحت سيطرتها حتى واحد من ألف من المسلمين ومن بالد المسلمين. ثم 

لِّم لهم وراغب في  هم ومحب لسلطانهم؟ قطعا ال.هل كل من تحت سيطرتهم مس 
 
أن اختيار الخليفة كان يتم بعد تشاور وتداول بين عامة أهل الرأي والمكانة، بل حتى بمشاركة  -1

كما في اختيار الخليفة عثمان رضي هللا عنه. ولذلك قال  -نساء ورجاال-واسعة من عامة المسلمين 
بايع رجال على غير مشورة من  "فمن -كما في صحيح البخاري-سيدنا عمر رضي هللا عنه 

 المسلمين فال يتاب ع هو وال الذي بايعه تغرة أن يقتال".
وأما خليفة المسلمين المزعوم، فال ندري من بايعه ومن اختاره؟ وما قيمتهم ومكانتهم في األمة 

يخوله اإلسالمية؟ والذي نعلمه وال نشك فيه هو أن صاحبنا بايعه حفنة من أصحابه وأعوانه، وهذا قد 
أن يكون أميرا عليهم في شؤونهم الخاصة، وأما أن يصبح بذلك خليفة للمسلمين، فدونه ما بين 

 السماء واألرض.
أن التداول واالختيار للخلفاء الراشدين كانا يتمان في حرية مطلقة وأمان تاّم، وليس تحت سطوة  -3

ل اإلعالم، فيراد فرضها وتثبيتها في السيوف والتهديد والوعيد. وأما الخالفة المتحدث عنها في وسائ
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خضم الفتنة والحرب، وفي جو الخوف والرعب، وتحت التسلط واإلكراه. وفي ما هو دون هذا بكثير 
 كان اإلمام مالك بن أنس رحمه هللا يفتي ويقول: طالق المكره ال يقع. فبيعة المكره والخائف لغو.

ونعمة على المسلمين، ال خالفة حروب أهلية بين أن الخالفة الراشدة كانت خالفة وحدة ورحمة  -4
 المسلمين، وال خالفة نقمة وفتنة وتمزيق وعذاب.

أن الخالفة على منهاج النبوة كانت قائمة على تحقيق المعاني والمقاصد واألعمال، وليس على  -5
د بن زنجويه الشعارات والبيانات، والمظاهر واأللقاب. نقل اإلمام البغوي في "شرح السنة"، عن حمي

"أن الخالفة إنما هي للذين صدقوا هذا االسم بأعمالهم، وتمسكوا بسنة رسول هللا صلى هللا عليه 
ن كانت أساميهم الخلفاء".  وسلم من بعده، فإذا خالفوا السنة، وبدلوا السيرة، فهم حينئذ ملوك، وا 

يط أنسابهم، وهم في الحقيقة لم وما أكثر الحكام الذين بالغوا في تدبيج ألقابهم وتقديس أنفسهم وتمط
 يجلبوا لشعوبهم وأمتهم سوى الفتنة والمحنة والوبال والخبال. وفي بعضهم قال الشاعر:

دني في أرض أندلسن ألقاُب مملكة في غير موضعها  مما ُيزهِّ
 ألقاُب معتِضدن فيها ومعتِمدن كالِهرِّ يحكي انتفاخًا صولة األسدِ 

ن محترم ومحبوب، وله مكانته ووظيفته، ولكن حين ينتفخ ويعلن نفسه ال شك أن الهرَّ في أصله كائ
 أسدا، وينصب نفسه "ملك الغابة"، هنا يفقد كل شيء ويصبح ال شيء.

 
 "َنوُط األحكاِم الشرعية بمعاٍن وأوصاف، ال بأسماء وأشكال"

كتابه "مقاصد هذه العبارة للعالمة محمد الطاهر ابن عاشور، وقد جعلها عنوانا لمبحث من مباحث 
الشريعة اإلسالمية". ومعناها أن األحكام الشرعية ال تبنى وال تترتب على األشكال واألسماء 

نما تبنى على مراعاة حقائق األشياء وصفاتها المؤثرة.  والمظاهر، وا 
فليس في الشريعة تحريم شيء أو إباحته أو وجوبه ألن اسمه كذا، ولقبه كذا، أو ألن شكله أو لونه 

ياك أن تتوهم أن بعض األحكام منوط بأسماء األشياء أو  كذا. قال ابن عاشور رحمه هللا: "وا 
 بأشكالها الصورية غير المستوفية للمعاني الشرعية، فتقع في أخطاء في الفقه".

نجد أن الشرع جاء بالعدل وأوجبه في كل  -قضية  الحكم والخالفة والسياسة-وفي ما يخص قضيتنا 
اإلحسان وكتبه على كل شيء، وجاء بالشورى والمشروعية ومنع االستبداد، وجاء المجاالت، وجاء ب

باإليثار وذم االستئثار، وجاء بالمساواة والتواضع وتحريم التجبر والطغيان، وجاء بحفظ األموال 
العامة وأال تُقرب إال بالتي هي أحسن، وحرم التخوض فيها بأي استئثار أو اختالس أو تبذير أو 
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وجاء بنصرة الضعفاء وتمكينهم من حقوقهم وكرامتهم وحاجاتهم، وجاء بردع األقوياء،  محاباة،
 ومنعهم من البغي واالعتداء، وجاء لتحقيق األمن ورفع الخوف.

وهذه كلها أركان وفرائض وعزائم قطعية، معلومة مواضعها ومكانتها وأدلتها في الدين. فإذا تحققت 
ذا انتهكت هذه المعاني والمقاصد في ظل شيء  اسمه الخالفة فِنْعم ِت الخالفة، وهي التي نريد. وا 

ذا تحققت دون اسم الخالفة، وتحت  وضيعت في ظل "الخالفة" فبئست الخالفة، وهي ما ال نريد. وا 
 أي اسم آخر، فقد حصل المقصود كامال غير منقوص.

مقاصد، لم يفرض علينا أبدا من األحكام والمبادئ وال -وغيره-والشرع الذي فرض علينا ما تقدم ذكره 
أن نقيم شيئا نسميه الخالفة، أو الخالفة اإلسالمية، أو دولة الخالفة، وال فرض علينا أن نقيم شكال 

أن نسمي الحاكم  -ولو بجملة واحدة-معينا وال نمطا محددا لهذه الخالفة أو لهذه الدولة، وال أمرنا 
 خليفة، وأن نسمي نظام حكمنا خالفة.

ل: لو اختفى لفظ "الخالفة والخليفة" من حياة المسلمين إلى األبد، ما نقص ذلك من دينهم ولذلك أقو 
مثقال  ذرة وال أصغر  منها. ولكن إذا اختفى العدل، واختفت الشورى، وشرعية الحكم ليوم واحد، فتلك 

 طامة كبرى.
نذير شؤم ومصدر شر إال  -فيما لو كانت-إن "خالفة" تأتينا بالسيف وتخاطبنا بالسيف، لن تكون 

 لهذه األمة.
نحن نعاني من ويالت حكام أتونا بالسيف، ويحكموننا بالسيف، وبعضهم ما زال يتخذ السيف شعارا 

 لدولته ورايته، فكفانا سيفا وتسلطا.
نعم للسيف حين يصد الغزاة ويطرد المحتلين ويذل عمالءهم وأولياءهم، وحين يحمي األوطان ويؤمن 

أما حين يتجه السيف إلى نحور المسلمين، ويتجه إلى السيطرة والتحكم، ويصبح  الثغور والجبهات.
 بديال عن الشرعية والشورى، ووسيلة إلعالن الخالفة، فهو باطل ومرفوض هو وخالفته.
9/0/4792، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 حماس تفاجئ االحتالل وتربكه عسكريًا وسياسياً  .016

 رأفت مرة
معركة "انتفاضة القدس" التي أعلنتها حركة المقاومة اإلسالمية  ساعة على بدء 49بعد مرور 

"حماس" ردًا على االعتداءات الصهيونية المتالحقة على الفلسطينيين في القدس واألراضي المحتلة 
والضفة الغربية وغزة، يبدو لنا من خالل قراءة المشهدين السياسي والعسكري، أن حركة  1849عام 
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نوعية على هذين المستويين، وهو ما يصّب في النهاية في المصلحة حماس حّققت إنجازات 
 االستراتيجية الفلسطينية.

 
 ساعة الماضية كاآلتي: 29الـ ويمكن تلخيص واقع حركة حماس في 

 قرار واضح بالمواجهة وخوض المعركة بقوة.  -1
 التأكيد على الدفاع عن مصالح الفلسطينيين.  -1
ة إلى قلب الكيان الصهيوني وخلق أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية المباشرة بنقل المعرك  -3

 في داخله.
 إسقاط نظرية الدفاع واألمن والتفّوق األمني "اإلسرائيلي".  -4
كثافة الرّد على العدوان "اإلسرائيلي" سياسيًا وعسكريًا وا عالميًا، لنزع عناصر القوة من   -5

فراغ العدوان من أهداف  ه، وخلق تصّدعات في تركيبته.االحتالل، وا 
ويالحظ أنه لتحقيق هذه األهداف بدأت حماس هجومها بشكل كاسح، وكان أول اإلنجازات توسيع 
 دائرة المواجهة والرّد من منطق القوة، إلسقاط أي اعتقاد لدى االحتالل بأن حماس ضعيفة ومأزومة.

 
 تلو األخرى على الشكل اآلتي: لذلك بدأت حماس بإنزال أوراقها على مسرح المواجهة واحدة

صاروخ، وجبة واحدة منها فقط كانت  300كثافة الرد الصاروخي وتوسيع دائرته، أكثر من   -1
 صاروخًا. 90
ضرب عمق الكيان بشكل مباشر وأهم تجمعاته السكانية واالقتصادية في تل الربيع )تل أبيب(،   -1

 وحيفا والخضيرة وكفرسابا والقدس.
من "الكوماندوز" البحري في "كتائب القسام" باقتحام قاعدة "زيكيم" العسكرية قرب  قيام قوة  -3

قدامها  عسقالن ومهاجمتها من البحر بعد إمطارها بالصواريخ، ما يدّل على جرأة "كتائب القسام" وا 
 وامتالكها المبادرة.

 تفجير عدة أنفاق تحت أقدام االحتالل، أهمها معبر كرم أبو سالم.  -4
 " ذات المدى البعيد.G80" و"R160الكشف عن صواريخ جديدة مثل "  -5

إضافة إلى ذلك، فقد نجحت حماس في تقديم أهدافها السياسية وتحديدها بدقة، مثل وقف 
 االعتداءات "اإلسرائيلية" واإلفراج عن أسرى عملية "وفاء األحرار".
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عركة وتوجيه الرأي العام والتنسيق كما نجحت حماس في تقديم مشهد قيادي رائع من خالل إدارة الم
 بين األعمال السياسية والجهادية واإلعالمية.

وأوضحت أهدافها للرأي العام الفلسطيني، ومارست حربًا نفسية ضّد المجتمع الصهيوني من خالل 
 بّث الكثير من التسجيالت والفيديوهات والصور والرسائل.

ي "اإلسرائيلي"، فالحكومة "اإلسرائيلية" لم تحّدد أهداف في المقابل  ظهر اإلرباك على المشهد السياس
العدوان، وكّررت عبارات قديمة مثل "توفير األمن في الجنوب"، وظّلت الغارات تستهدف في غالبيتها 

 المدنيين الفلسطينيين والمؤسسات واألراضي الزراعية.
مشهد، وزاوجت في األوراق الخالصة  إن حماس نجحت في إدارة المعركة بامتياز، وسيطرت على ال

واألدوار، بينما ظّل المشهد "اإلسرائيلي" مأزومًا وعاجزًا ومترددًا، ليصّح القول إن قرار حماس 
نها لم تخسر الوقت في اإلعداد.  بالمواجهة هو قرار قديم وثابت، وا 

97/0/4792، المركز الفلسطيني لإلعالم  
 
 حرب غزة الثالثة هل تحيي "محور الممانعة"؟ .017

اسر ابو هاللي  
خاضت حركة حماس حرب غزة األولى في ظل موازين قوى أفضل بكثير من الحرب الحالية الثالثة  
كان محور المقاومة في عزه. إيران كانت تقدم دعما عسكريا وماليا مفتوحا، وسورية كانت حاضنة 

الجيش السوري في  حقيقية لقيادات "حماس" السياسية والعسكرية، والصواريخ التي تضرب اليوم ساهم
تطويرها إلى درجة استخدام الطيران المروحي السوري في خدمة مطوري الصواريخ. معطوفا على 

 ذلك دعم سياسي تجلى في قمة غزة التي انعقدت في الدوحة.
في حرب غزة الثانية، خسرت "حماس" الحليف اإليراني السوري، لكنها عوضته بقوة أكبر، تمثلت في 

رئيس المنتخب، محمد مرسي، إمكاناتها في خدمة القضية الفلسطينية، وكانت مصر التي وضع ال
التاريخ زيارة بالقاهرة بؤرة لديبلوماسية مصرية تركية قطرية داعمة للمقاومة. وشهدنا للمرة األولى 

زة. وبعد الحرب، سمحت مصر رئيس الوزراء المصري هشام قنديل ووزراء خارجية عرب لغ
 غزة، وغض النظر عن األنفاق التي تدفق منها السالح أيضا.لعدات اإلنسانية تدفق المساب وساهمت

في الحرب الحالية، تخوض "حماس" معركتها في أسوأ الظروف. فإضافة إلى خسارة الحليف اإليراني 
عبد الذي جفف منابع الدعم المالي والعسكري، وخسارة سورية، تواجه "حماس" حربا حقيقية من نظام 

يسي  سواء بقصف األنفاق أم بمطاردة المقاومين أم بالخطاب السياسي المعادي للمقاومة الس الفتاح
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والفلسطينيين بعامة، والذي تجلى بشكل فج في محاكمة الرئيس المنتخب مرسي بتهمة التخابر مع 
 "حماس"، واتهام الحركة باقتحام الحدود وتهريب السجناء وتهديد األمن القومي المصري.

المصري دفع واحدا من أعمدة اإلعالم المساند لالنقالب، وهو عمرو أديب، إلى الخروج  هذا الموقف
عن طوره وسؤال السيسي عن وعوده بأن جيش مصر جاهز لمساندة أي بلد عربي، وأن كل ما 
يحتاجه هو "مسافة السكة". وحّمله مسؤولية الشهداء الذين يقضون في غزة. والواضح أن مصر 

موقفها المعادي للمقاومة، وبالكثير ستستجيب لنداء بان كي مون وتفتح معبر رفع  الرسمية لن يتغير
الستقبال الجرحى. لكن بحسب الصحافة اإلسرائيلية، فإن جنراالت مصر يريدون رؤية "حماس 

 تنزف". وقبل الحرب زار مدير المخابرات المصرية إسرائيل.
اني من "حماس"، ليس فقط من خالل الدعم في المقابل، يالحظ أن ثمة تغيرا في الموقف اإلير 

اإلعالمي، فالمحافظون في إيران يشعرون أن اإلصالحيين يكسبون جوالت مع الغرب، وهم يريدون 
انسحابا إيرانيا من قضايا المنطقة سواء فلسطين أم سورية أو العراق. ويسندون موقفهم إلى وضع 

العراقي. وانتصار اإلصالحيين هذا يعني نهاية االستنزاف العسكري والمالي في المستنقع السوري و 
 لخط المحافظين الذي يدعمه المرشد.

يبحث المحافظون اليوم عن صفقة من خالل إحياء محور المقاومة، وهذا ال يتم من دون تسوية 
الوضع السوري. وبحسب مصادر قابلت شخصيات وازنة من المحافظين اإليرانيين، فإنهم مستعدون 

ت في الملف السوري، والعمل على تسوية سياسية. وهم يدركون أن ما خسروه في سورية لتقديم تنازال
يمكن أن يعوض من خالل إحياء محور المقاومة. لكن السؤال الكبير الذي ال يجيب عنه اإليرانيون: 

 هل يمكن الخروج من المستنقع السوري من دون خروج بشار من السلطة؟
رى في دعمهم لنظام بشار األسد أو نوري المالكي، وما كان األسد لقد ارتكب اإليرانيون جرائم كب

ليبقى لوالهم. والدم السوري ال يختلف عن الدم الفلسطيني، لكن من األفضل للسوريين واإليرانيين 
 اليوم وقف النزيف وتجرع سم الحل السياسي، وليس ثمة ما يغسل الخطايا مثل القضية الفلسطينية!

99/0/7924الغد، عمان،   
 

 أهداف الحملة واالستراتيجية لتحقيقها".. الجرف الصامد" .018
 عاموس يدلين

، تبين نهائيا أن حماس لم تتعاون مع سياسة التجلد التي اتخذتها 1014تموز  7مساء أول أمس، 
حكومة إسرائيل ومع محاوالت الوساطة المصرية والعودة الى وقف النار والتفاهمات التي تحققت بعد 



 
 

 

 

 
           09ص                                     3405 العدد:     99/0/4792 الجمعة التاريخ:

 

مطالبها لالتفاق مختلفة، تقيد اسرائيل في عملها مثل مطالبها ايضا لفتح «. السحاب عمود»حملة 
معبر رفح وتحرير سجناء صفقة شاليط ممن اعيدوا الى السجن وكذا وابل الصواريخ الذي لم يتوقف، 
رغم التجلد االسرائيلي، أجبرت اسرائيل على الدخول في معركة ال ترغب فيها. وهاكم دزينة مفاهيم 

و « الرصاص المصبوب»، وما تختلف فيه عن «الجرف القوي» –عن أهداف المعركة الحالية 
 «.عمود السحاب»
الغاية االستراتيجية للعمل مفترضة من أداء الواجب االساس للدولة لحماية مواطنيها والسماح لهم  .1

جاز استراتيجي لتحقيق فترة هدوء اخرى، هو ان –بنمط حياة طبيعي. هدف ترميم وتثبيت الردع 
النار على اسرائيل. والحملة الحالية من  إطالقمركزي لحمالت سابقة. ردع يعالج الدافع والرغبة في 

الجهاد االسالمي ولجان  –الصحيح أن تعالج ايضا قدرات حماس ومنظمات االرهاب االصغر 
باقي منظمات المقاومة. وعلى الحملة أن تكون موجهة في أساسها ضد الذراع العسكري لحماس و 

الصواريخ وانتاجها. هدف هام آخر  إطالقاالرهاب، الضرب الشديد للقيادات واالشخاص وكذا لقدرة 
للحملة لم يطرح وبالتالي لم يتحقق في الماضي، هو منع قدرة التعاظم لدى حماس بعد الحملة. 

« د السحابعمو »و « الرصاص المصبوب»حقيقة أن االنفاق التي تعاظمت من خاللها حماس بعد 
بالتأكد  –بعد أن تنفذ ضربة هامة لمنش ت االنتاج في غزة نفسها  –دمرها وأغلقها المصريون، تسمح 

 كان على االطالق. إذامن أن التعاظم بعد الحملة سيكون محدودا وبطيئا، 
انهيار »ال يجب أن يكون احتالل غزة لغرض  –مثلما في الحمالت السابقة  –. الهدف العسكري 1

فدولة اسرائيل فكت ارتباطها عن غزة ونزعت عن نفسها المسؤولية عن هذا االقليم بمليون «. سحما
ونصف من سكانه الفلسطينيين. حماس ضعيفة جدا من ناحية سياسية واقتصادية، وصحيح 
اضعافها ايضا عسكريا. وضربة شديدة لحماس لتحقيق الردع وحرمانها في القدرات وتعاظم القوة في 

 هو الهدف الصحيح. أما جعل غزة مجاال بال عنوان سلطوي فهو خطأ استراتيجي. – المستقبل
.أحد عناصر القوة المركزية لحماس، والذي يفترض أن يعطي جوابا للتفوق االسرائيلي في 3

االستخبارات النوعية وقدرة النار هو المنظومة التحت أرضية. لقد بنت حماس قدرات تحت أرضية 
تحت أرضية والى هناك  ومالجئ بأنفاقوالهجوم على حد سواء. وغزة مشبكة  بحجم واسع للدفاع

تنزل ليس فقط قيادة حماس بل وايضا الكثير من رجال الذراع العسكري. واالحباط الذي نفذ في 
االسبوع الماضي حيال النفق الهجومي لحماس في جنوب القطاع والذي كان يفترض أن يكون 

اس، هو انجاز هام للغاية للجيش االسرائيلي. هكذا ايضا تصفية الخلية المفاجأة االستراتيجية لحم
وتنفيذ عملية في زيكيم. سرية المخربين  الشاطئالتي حاولت تحت ستار واسع من النار النزول على 
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التي تخرج من النفق الهجومي الى االراضي االسرائيلية، وصحيح االفتراض بانه توجد أنفاق اخرى 
ن تنفذ عملية واسعة النطاق ذات مغاز شديدة. من المهم أن يتمكن الجيش االسرائيلي كهذه، يمكنها ا

من اكتشاف االنفاق الهجومية االخرى وايجاد السبل االبداعية لجعل االنفاق الدفاعية شركا حفرته 
 حماس لنفسها.

لجيش االسرائيلي في الحملتين السابقتين تمكن ا –« حملة المفاجأة». من المهم االنتباه الى ضياع 4
ورئيس الذراع «( الرصاص المصبوب»من تحقيق مفاجأة تكتيكية وضرب القيادات المأهولة )حملة 

في مساء السابع من «(. عمود السحاب»العسكري لحماس ووسائل االطالق بعيدة المدى )حملة 
ئة جيدا بينما مختب –تموز أثبتت حماس بانها منظمة تتعلم ونجحت في امالء توقيت المعركة 

صواريخ بعيدة  –ومنكشفة أقل مما في الماضي. لقد حاولت حماس وتحاول المفاجأة بقدرات اخرى 
المدى الى ما وراء تل أبيب، اجتياحات برية، طائرات غير مأهولة. حتى االن لم تنجح حماس في 

االفتراض الى جانب ذلك من الصحيح «. الجديدة»مفاجأة الجيش االسرائيلي، الذي أحبط القدرات 
 بان حماس ستواصل محاولة المفاجأة.

قدرات الجبهة الداخلية االسرائيلية للصمود في المعركة التي  –صمود الجبهة الداخلية االسرائيلية  .5
تستمر الكثر من اسبوع، هو عامل اساسي في نتائج المعركة. أنماط سلوك الجمهور في اثناء 

سرائيلي في العقد االخير ضد منظمات االرهاب شبه الدول المعارك العسكرية التي ادارها الجيش اال
)حزب هللا وحماس( مشابهة ومتوقعة هذه المرة ايضا. فالجمهور يجتاز عددا من التحوالت: في 

يكون هناك تأييد  –يوجد اجماع للخروج الى المعركة  الحقا، في االيام االولى من المعركة  –البداية 
اك انجازات بارزة  مع تراكم االصابات في الجبهة الداخلية وبالجنود كانت هن إذاجارف بشكل خاص 

ومع الفهم بانه ال يوجد انتصار مطلق، يصبح الجمهور عديم الصبر وانتقادي جدا. يجب على 
نجاح الخطوة العسكرية أن تستند الى أ. شرعية عالية )سياسة التجلد للحكومة أتاحت البدء بالحملة 

من الشرعية(. ب. دفاع جيد عن الجبهة الداخلية )والقبة الحديدية هي  وهي تحظى بمستوى عال
عنصر اساسي في الدفاع، ولكن ايضا قدرات سالح الجو والقوات المناورة للهجوم وضرب وسائل 

الصواريخ هامة للغاية(. ج. الى االنجازات المثبتة التي ال لبس فيها حيال العدو. الجمهور  إطالق
 كان يرى انجازات استراتيجية ذات مغزى. إذاالن يتحمل االسرائيلي مستعد 

خليط الصبر القصير في أوساط الجمهور االسرائيلي، الضغط الدولي، خطر  –عنصر الزمن  .9
التصعيد والخوف من اصابة بالصدفة بالمدنيين غير المشاركين كفيل بان يملي وقف الحملة قبل أن 

 يه فيجب االمتناع قدر االمكان عن النهج التدريجي تكون تحققت االهداف االستراتيجية. وعل
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واستخدام كل القوة منذ االيام القريبة القادمة. وثمة للهجمات وجودة االهداف اهمية كبيرة في تحقيق 

 اهداف الحملة.
. خطوة متداخلة جوية وبرية، مسنودة باالستخبارات. يميل الجمهور الن يرى فقط نموذجين للعمل 7
مع خطوة برية واسعة الحتالل القطاع. حتى لو لم تكن لدينا نية الحتالل غزة، ال تزال جو أو جو  –

واجبة وشبه ضرورية خطوة برية. هناك تداخل عال بين الخطوة الجوية والخطوة البرية. فبدون خطوة 
أما خطوة برية الى نقاط ذات قيمة فستخلق احتكاكا مع رجال «. تحت االرض»برية تبقى حماس 

اع العسكري لمنظمات االرهاب وتسمح سواء للقوة الجوية أو للقوة البرية أن تضربهم وتضرب الذر 
البنى التحتية التي تخدمهم. في كل االحوال، فان الخطوة البرية وبالتأكيد الجوية ايضا مشروطتان 

 .تكون المناورة البرية اقل –نوعية  أكثرباالستخبارات النوعية. فكلما كانت االستخبارات 
.المسؤولية السياسية. في الحملتين االخيرتين كان يمكن التعاطي مع غزة كدولة تحت سيطرة 9

تبعا للقانون الدولي. حملة  –حماس وضرب مبنى الحكم، بالقيادة السياسية بل وبالبنى التحتية 
تنطلق بعد وقت قصير جدا من تحلل حماس ظاهرا من مسؤوليتها عن غزة ونقل « الجرف القوي»
مسؤولية بشكل رسمي الى أبو مازن. مريح لحماس أن تتبنى نموذج حزب هللا في أنها صاحبة ال
في دولة ليست هي مسؤولة عنها. واسرائيل ملزمة بان تعود لتوضح بانها ترى في « جيش خاص»

اقتراحات لضربة عسكرية للبنى التحتية  أطلقتحماس المسؤولة عن كل ما يجري في غزة. وقد 
كانوا يريدون  إذاغزة. اما برأيي فال يوجد منطق سياسي أو عسكري لعمل ذلك.  السياسية في

ممارسة الضغط على حماس، التي تسيطر في غزة، فلدى اسرائيل القدرة على وقف توريد الكهرباء، 
المعابر ومفاتيح الكهرباء في ايدينا. وكلما تطورت  –رصاصة واحدة  إطالقالوقود والغذاء دون 

الت، ينبغي االنتباه الى اال تنتشأ في غزة أزمة انسانية. وسيحاول الفلسطينيون خلق المواجهة وط
عرض كهذا، يخدمهم، ويجب التأكد باننا نقرأ الخريطة جيدا وال نسمح بضر زائد للسكان غير 

 المشاركين في القتال.
دير بان تقدم تقديرها بينما تتطور المواجهة في غزة مطالبة محافل التق –رقابة التصعيد االقليمي  .8

خطرا.  أكثربالنسبة لمدى حرية العمل في ساحة غزة مقابل الخطر في التصعيد في جبهات اخرى، 
اسباب تجلد الحكومة في االسبوع االخير كان الخوف من اشتعال االضطرابات في مناطق  أحد

أن يعود بحجم السلطة وبين عرب شرقي القدس وعرب اسرائيل. هذا الخطر لم يختِف ومن شأنه 
جسامة ولكن  أكثرما ارتكبت اخطاء عملياتية تمس بالمدنيين غير المشاركين. خطر آخر  إذاواسع 
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باحتمالية منخفضة هو اشتعال جبهة الشمال مع حزب هللا أو مع سوريا. احتمال مثل هذا السيناريو 
تبر في السنوات االخيرة متدن جدا، حزب هللا وسوريا منشغالن بالحرب االهلية ولن يردا على ما يع

كعمل اسرائيلي موجه مباشرة ضدهما. ومع ذلك، فان مفهوم االحتمالية المتدنية مشحون وخطير: 
امكانية خطيرة جدا الشتعال جبهة الشمال تستدعي الفحص والتناول الدائم لفرضة العمل وصورة 

 الوضع.
ائيل حيال حماس. كما ان عملت مصر في الماضي كوسيط وآلية انهاء لحمالت اسر  -مصر .10

مصر هي هدف غير مباشر لنار حماس بطلبها تخفيف الحصار عن غزة اي فتح معبر رفح 
تختلف عن مصر مبارك التي كانت حساسة جدا للشارع المصري ورد فعله  1014واالنفاق. مصر 

على الحملة وعن مصر مرسي التي رأت في حماس حليفا. مصر السيسي لم تنجح في منع 
ويعود عدم نجاح مصر الى عدائها لحماس ورغبتها «. عمود السحاب»اجهة واستئناف تفاهمات المو 

في أن تضربها اسرائيل ولكن ايضا بسبب ضعف صالحيات القيادة السياسية لحماس على ذراعها 
العسكري الذي يعمل بشكل مستقل. ومع ذلك، يجدر بالذكر أن مصر تميز بين حماس التي ضربها 

 ا بالنسبة لها وضربة واسعة للفلسطينيين في غزة االمر الذي ال تقبل به.ليس اشكالي
احدى الحجج للتجلد الطويل لحكومة اسرائيل هي سلم االولويات االستراتيجية لديها.  – إيران .11

فال حاجة للجلوس في غرفة المجلس الوزاري كي نفهم بان رئيس الوزراء يرى في التهديد النووي 
يرانديد االخطر بكثير من تهديد االرهاب في غزة. والمفاوضات بين القوى العظمى االيراني الته  وا 

. ورئيس الوزراء ليس معنيا بان يكون االنتباه 1014تموز  10توشك على االنتهاء والتوقيع في 
السياسي، االستراتيجي واالعالمي ينحرف عن الموضوع الذي يراه االهم. ومع ذلك، فالتقدير هو أن 

لن تنتهي قريبا االمر الذي يعطيه مجاال زمنيا لتوفير رد على تهديد االرهاب  إيراناوضات مع المف
 من غزة.

في كل دخول في مواجهة عسكرية من واجب القيادة العسكرية والسياسية أن  –.آلية االنهاء 11
عناصر دولية تتأكد من أنها تخطط وتستطع استخدام آلية انهاء للمواجهة. وهذه قدرة على استخدام 

مثل مجلس االمن، آليات الوساطة والمفاوضات غير المباشرة عبر دولة ثالثة )مصر، تركيا، قطر( 
توقفت من جانب « الرصاص المصبوب»وآليات عسكرية للتصعيد او الخروج أحادي الجانب. حملة 

 ة.توقفت بوساطة مصري« عمود السحاب»ضربت بشدة.  ألنهاحماس قبلت وقف النار  –واحد 
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القرار ما هي االلية التي من خاللها يرغبون في الخروج  ألصحابمن المهم جدا أن يكون واضحا 
من المعركة وأن يتم الخروج مع تحقيق الهدف االستراتيجي الذي من أجله انطلق الجيش االسرائيلي 

 للحملة.
97/0/4792نظرة عليا   
99/0/4792القدس العربي، لندن،   

 
 الب إسرائيلالمرحلة التالية: مط .019

 نحمان شاي
ال مفاج ت الى اآلن، فكل ما حدث في االسابيع االربعة االخيرة منذ كان اختطاف الفتيان الثالثة 
كان متوقعا: اعمال البحث واالعتقاالت في منطقة يهودا والسامرة، وايجاد الجثث، وقتل الفتى محمد 

القذائف  إطالقكل ذلك على أنغام أبو خضير، واالضطرابات في شرقي القدس والقرى العربية، و 
الصاروخية من قطاع غزة على اسرائيل وضربات سالح الجو االسرائيلي الجوية. وقد مهد كل ذلك 

 «.الجرف القوي»لعملية 
وهذا هو ما يقلق في الحقيقة ألن السلوك كله الى اآلن هو بحسب أنماط قد ثبتت من قبل، ويتحرك 

في اتجاه صدام كبير. فالجيش االسرائيلي يوسع مجموع االهداف الطرفان فيها الواحد نحو اآلخر 
وُيحدث اصابات في الجانب الفلسطيني، وتزيد حماس من جهتها مدى الصواريخ فتضرب المناطق 
التي كانت تعتبر خارج المدى. فأمامنا حالة كالسيكية لقتال ضعيف القوة مع ارتفاعات وانخفاضات 

نشكو أنفسنا فقد القت دول مشابهة تحديات مشابهة وفشلت. وفي ودون حسم حقيقي، وليس لنا أن 
المواجهات غير المتكافئة يتمتع الطرف الضعيف بمزايا كبيرة. فهو ال يخضع ألي قيد ويعمل دون 
عوائق. وهو يستعمل فيما يستعمل وسائل االعالم والشبكات االجتماعية استعماال واسعا ليؤثر في 

ا أن ننظر في حال الواليات المتحدة في افغانستان التي ُتدخل في هذه المعركة في الوعي. وحسُبن
 االيام ذيلها بين رجليها وتخرج من هناك.

ُيصدع أفضل الخبراء باالستراتيجية في اسرائيل رؤوسهم في كيفية التفكير خارج الصندوق. وليسوا 
، «الضربة الكبيرة»ه في االساس هم األولين وال اآلِخرين. فما الذي بقي لُيقترح ولم يقترح بعد؟ إن

، «الرجل المجنون»وهي استعمال قوة كبيرة من الجو وعملية برية واسعة داخل غزة. وهي نظرية 
التي تريد أن نسلك سلوك حّينا المجنون. فلندع االنفعاالت تفعل فعلها ولنتحرر من هذه القيود 

الجيوش في العالم يستطيع  أفضلن وغيرها. ونقول كي ال يكون شك إن الجيش االسرائيلي وهو م
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أن يحتل غزة في بضعة ايام. وسيكون الثمن باهظا لكن غزة ستكون في أيدينا. وماذا سيحدث 
مليون فلسطيني؟ وهل نعاود القيام بالدوريات في مخيمي  1.9آنذاك؟ هل نتحمل المسؤولية عن حياة 

نستطيع أن نواجه النقد الدولي  وجباليا اللذين سيصبحان أشراك نيران لجنودنا؟ وهل الشاطئ
 والمطالب الحازمة التي تبلغ حد العقوبات للخروج من هناك؟.

أرفض هذا الحل وأفضل طريقة العمل التي أخذت بها الحكومة الى اآلن، فقد اتخذت قراراتها عن 
حزب  شعور مناسب بالنظام الدولي وقيم الجيش االسرائيلي القتالية. ولهذا دعمتها أنا ورفاقي في

العمل. والتفويض الذي تملكه يقوم على رجلين اثنتين االولى الدولية وهي موافقة صامتة من دول 
رئيسة في العالم على اجراءات عسكرية، والرجل االخرى في الداخل وهي تأييد عام يمنح الحكومة 

ما تقصر المهلة والجيش االسرائيلي زمنا حيويا للعملية. ومن غير هاتين الرجلين أو حتى واحدة منه
وتنتهي العملية الى خيبة أمل. ولهذا يجب على الحكومة اآلن أن تصوغ في صمت وبغير اعالن 
استراتيجية خروج وأن ُتعد قائمة مطالب تشمل الهدوء وقتا طويال، والحد من تسليح حماس ومنع 

لطة الفلسطينية وأبو االرهاب من غزة. لكن يجب علينا أن نوجه االجراء االستراتيجي التالي الى الس
 مازن، وقد قطعنا مسافة طويلة معهم في التفاوض.

علمنا الوقت االخير أنه نشأت قاعدة للتعاون حتى في واقعة االختطاف. وكان تصريح أبو مازن 
ن الصدام مع  عالمة ُتذكر في العالقات بين اسرائيل والفلسطينيين بل اعترف رئيس الوزراء بذلك. وا 

لسلطة وقادتها رسالة فحواها أن استعمال القوة ُيرد عليه بالقوة وبالكثير من القوة. حماس يرسل الى ا
وهذه طريقة مرفوضة ولهذا يفضل لهم ولنا التوصل الى تسوية يتبناها المجتمع الدولي ويمنحها 
الدعم والمساعدة. وستواجه حماس آنذاك االختيار، فاذا اختارت الطريق السياسي فستضطر الى أن 

ذانى تفاهمات الرباعية وتتخلى عن االرهاب  تتب اختارت طريق العنف فان الجيش االسرائيلي لها  وا 
 بالمرصاد.

97/0/4792اسرائيل اليوم   
99/0/4792القدس العربي، لندن،   
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