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 19 :كاريكاتير

*** 
 
صابة و  ..خاصة تقع بكمائن للقسام ةإسرائيليقوات  .0  ثالثة في بداية الحرب البريةمقتل جندي وا 

كتائرررل المسرررا  أكررردت فجرررر الجمعرررة، و رررو   رررو  ، أن 91/7/0292، فلســـطين أون اليـــنذكررر مو رررع 
 إسرائيلية خاصة في كمين لعناصرها شمال مو ع عسمالن شمال بلد  بيت الهيا شمال  طا  غز .

ل في بالغ عسركر  وصرل ف فلسرطين أون اليرنف نسرخة عنرع، أن عناصررها فجرروا عبرو  و الت الكتائ
عبرروات مدرراد  لدفررراد بمررو   4وتمكنرروا مررن تفجيررر  إسرررائيلية،ناسررفة مدرراد  للرردرو  فرري رليررة عسرركرية 

 خاصة في المكان.
 في المنطمة. وأودحت أن عناصرها نفذوا كميًنا محك  للمو  اإلسرائيلية، ومازالت االشتباكات مستمر 

من جنوده إصابة أحده  حرجة، فيما  7وأشارت الكتائل إلى أن االحتالل اإلسرائيلي اعترف بإصابة 
 تعرض رخر لبتر في سا ع.

وشرق رفح جنول  طا  غز ، ذكرت كتائل المسا ، أن وحد  خاصرة لرع باغترت  رو  إسررائيلية خاصرة 
 وجًها لوجع.تسللت إلى منطمة الحصينات شرق رفح، واشتبكت معها 

بعرد و رو  إصرابات محممرة  االنردحاروأكدت الكتائل أن كثافة االشتباكات أجبررت المرو  المتسرللة علرى 
 في صفوفها.
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أما في بيرت حرانون، فمالرت المسرا  إنهرا خادرت اشرتباكا عنيفرا مرع  رو  إسررائيلية خاصرة تسرللت  ررل 
 ندحار.المدرسة الزراعية شرق البلد ، وأن وحداتها أرغمتها على اال

كما اشتبكت وحداتها باألسلحة المتوسطة مع  رو  خاصرة شررق خرانيونس فري سراعات الفجرر األولرى، 
 وأطلمت تجاهها  ذيفة مداد  لدفراد.

مررن جانبررع، أعلررن جرري  االحررتالل أن دررررا لحررق بجرافررة ثميلررة تابعررة لررع فرري جنررول  طررا  غررز ، بعررد 
 دون و و  إصابات في صفوف جنوده. إصابتها بصاروخ مداد للدبابات فجر اليو  الجمعة،

و ال الجي  في تغريد  على حسابع الرسمي في )تويتر( فدرل صاروخ مداد للدبابات جرافة ثميلرة 
 تابعة للجي  اإلسرائيلي في جنوبي  طا  غز  ما تسبل بأدرار، ولكن ل  يسجل و و  إصاباتف.

فررة مررع جرري  االحررتالل، علررى الحرردود وتخرروض المماومررة الفلسررطينية، منررذ فجررر اليررو ، اشررتباكات عني
الشرر ية لمردينتي رفررح وخرانيونس جنروبي  طررا  غرز ، وعلرى الحرردود الشرمالية لبلردتي بيررت الهيرا وبيررت 

 حانون شمال المطا .
وأودرررح شرررهود عيررران أن ممررراتالت مروحيرررة إسررررائيلية، تشرررارا فررري االشرررتباكات برررإطالق الصرررواري ، 

اصر المماومة يستخدمون المذائف المداد  للدرو  واألسلحة ونيران أسلحتها الرشاشة، مؤكدين أن عن
 الرشاشة المتوسطة.

وأدرراف الشررهود أن رليررات جرري  االحررتالل المتوغلررة، أطلمررت نيررران أسررلحتها الرشاشررة والعشرررات مررن 
 نابررررل الغرررراز السررررامة والمنابررررل الدرررروئية فرررروق منررررازل وأراض الفلسررررطينيين شررررمال  طررررا  غررررز ، وفرررري 

 ورفح جنول المطا .محافظتي خانيونس 
ويشررن جرري  االحررتالل منررذ مسررال الخمرريس سلسررلة غررارات جويررة ومدفعيررة وأخررر  بحريررة، مكثفررة علررى 

 7منرراطق مختلفررة فرري  طررا  غررز ، هرري األعنررف منررذ بدايررة العمليررة العسرركرية علررى المطررا ، فرري يررو  
 يوليو/ تموز الجار ، والتي أطلمت عليها اس  فالجرف الصامدف.

تالل، مسال الخميس، بدل عملية عسكرية بريرة محردود  درد  طرا  غرز ، وذلرا بعرد وأعلن جي  االح
 جريحا. 8120شهيدًا و 841عشر  أيا  من العدوان المستمر والذ  أسفر عن 

بعررد سرراعات  ليلررة مررن دخررول  رروات االحررتالل البريررة ، أنررع 91/7/0292، 21عــرب وأدرراف مو ررع 
والنرراطق باسرر  جرري   ن ممتررل أحررد جنررود االحررتالل.إلررى  طررا  غررز ، أعلررن صرربال اليررو ، الجمعررة، عرر

 االحتالل فإن الجند   د  تل فأثنال فعاليات عمالنيةف شمال  طا  غز .
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وعلررى صررلة، أعلنررت كتائررل المسررا ، الجنررال العسرركر  لحركررة حمرراس عررن  يامهررا فجررر اليررو  الجمعررة، 
. كما تبنت المسا  عن تفجير بتفجير عبو  ناسفة في رلية لالحتالل شمال بيت الهيا شمال  طا  غز 

 عبو  ناسفة في  و  إسرائيلية خاصة شمال حاولت التوغل في أ  النصر شمال المطا .
و الررت فيررديعوت أحرونرروتف فرري مو عهررا علررى الشرربكة إن جرري  االحررتالل جرردد المصررف صرربال اليررو  

مرررع ممررراتلين  علررى شررررق مدينرررة غرررز  وغربهرررا، وأن ثالثرررة مرررن جنررود االحرررتالل  رررد أصررريبوا فررري اشرررتباا
 منه  بأنها متوسطة، ونملوا إلى مستشفى فسوروكاف في بئر السبع. إصابة اثنينفلسطينيين، وصفت 

ونملت عن مصدر عسكر  إسرائيلي  ولع إن اشرتباكات و عرت الليلرة الفائترة، وأن الحملرة البريرة تتمرد  
 بحسل المخطط.

ثرررة أ سرررا   األول غرررارات جويرررة علرررى فرررإن فالعمليرررة تنمسررر  إلرررى ثال العسررركر  نفسرررعوبحسرررل المصررردر 
أهداف في العمق، والثاني الموات البرية التري سرتعمل علرى تردمير أهرداف، والثالرع االسرتعداد للمرحلرة 

ألفرررا رخرررين مرررن جنرررود االحتيرراطف. وبحسررربع فإنرررع بعررد السررريطر  علرررى  81الثانيررة وبدرررمن ذلررا تجنيرررد 
 المتالية ومنازل المماتلين.المناطق ستت  معالجة أهداف مثل الناشطين والوسائل 

كما نمل عن مصادر في جي  االحتالل  ولها إن فالحديع عن حملة عسكرية بحج   وات مختلفف، 
حيع تشارا  وات برية ومدرعة، وسالل الهندسرة وسرالل الجرو وسرالل البحريرة. وأن  روات االحرتالل 

 يين والبحع عن األنفاق.توغلت في العمق بهدف السيطر  عليع واستهداف المماتلين الفلسطين
ــــة ونشرررررت  الر ابررررة العسرررركرية  ، مررررن غررررز ، أن91/7/0292، الصــــحافة الفلســــطينية  صــــفا وكال

اإلسرررائيلية سررمحت بنشررر الخبررر بعررد سرراعات مررن حظررر المعلومررات، فرري حررين وصررفت وسررائل إعررال  
شرررار  لدرررراو  إسررررائيلية مرررا حررردع للمررروات اإلسررررائيلية علرررى حررردود غرررز  بررررفاألمر المحرررزن جرررًداف. فررري إ

 االشتباكات ومد  تمكن المماومة منه .
و الت إذاعة االحتالل إن جندًيا لمي مصرعع وأصيل رخران بجررال متفاوترة خرالل اشرتباكات مسرلحة 
عنيفة اندلعت في كافرة المحراور بالمطرا ، مؤكرد  أن الجري  تعررض لكثافرة ناريرة كبيرر  عنرد محاولترع 

 التمد  عبر الحدود.
المماومة استخدمت خالل االشتباكات التي و عت شرر ي الشرجاعية ومدينرة خرانيونس  وأشارت إلى أن

ومناطق بالشمال األسلحة الثميلة والمتوسطة و ذائف مدراد  للردرو  و رذائف الهراون وعبروات األفرراد، 
 الفتة إلى أنها مستمر  حتى ساعة كتابة الخبر.
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بممتررل الجنررد  وو ررو  إصررابات بصررفوفع يعتبررر برردورها  الررت مراسررلة  نررا  الجزيررر  إن اعتررراف الجرري  
سابمة وهي أول مرر  يعتررف فيهرا خرالل العمليرات العسركرية، مشرير  إلرى أن كرل التأكيردات اإلسررائيلية 

 بأن العملية البرية بدأت.
، وعررن غررز  مررن عررالل الريمرراو و مصررطفى حبررو  ، عررن 91/7/0292، رأي اليــوم، لنــدنوجررال فرري 

في بيان بثتع المنا  اإلسررائيلية الثانيرة ف ترل جنرد  إسررائيلي فري   ال ائيليلجي  اإلسر األنادول، أن ا
 العملية البرية على  طا  غز  وأصيل جنديان بجرول مختلفةف.

وأداف البيان أن  وات الجي  خادت اشتباكات  وية في المناطق التي تمد  بها الجي  اإلسرائيلي 
 داخل المطا .

ثالع  وات إسرائيلية خاصة حاولت التسلل إلى شر ي مردينتي رفرح،  وانسحبت، صبال اليو  الجمعة،
لررى شررمالي بلررد  بيررت حررانون شررمالي المطررا ، وذلررا إثررر اشررتباكات  وخررانيونس جنرروبي  طررا  غررز ، واي

 عنيفة دارت بينها وبين مجموعات من كتائل المسا ، وعناصر مسلحة أخر .
نسخة منع، صبال اليو  الجمعة  فخدنا  و الت كتائل المسا  في تصريح صحفي وصل فاألنادولف

اشررتباكا عنيفررا مررع  ررو  إسرررائيلية خاصررة تسررللت خررالل سرراعات الليررل  رررل المدرسررة الزراعيررة فرري بيررت 
 حانون شمال  طا  غز  وأرغمناها على االنسحالف.

مجاهد  المسا  باغتوا  و  خاصة تسللت إلى منطمة الحصينات فوفي بيان سابق،  الت الكتائل  إن 
شررر ي مدينرررة رفررح واشرررتبكوا معهرررا وجررع لوجرررع مررا أد  إلرررى انسرررحابها بعررد و رررو  إصررابات محممرررة فررري 

 .فصفوف جنودها
 
 لدماء الشعب الفلسطيني في غزة والسيسي يتفقان على العمل لوقف إطالق النار حقنا   عباس .2

اليو  في ممر التمى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ونظيره المصر  عبد الفتال السيسي   الماهر 
الرئاسة المصرية بحي مصر الجديد  بالماهر ، ونا شا باستفادة األحداع الجارية في  طا  غز  

 والتطورات األخير  في سائر األرض الفلسطينية المحتلة.
ووفق بيان مشترا صدر عن االجتما ، فمد اتفق الرئيسان على درور  الو ف الفور  إلطالق النار 

لفلسطيني في  طا  غز  وصونًا لدروال والممدرات وذلا استنادًا إلى المبادر  حمنا لدمال الشعل ا
 .1081عا   بشأن تفاهماتالمصرية وعلى أساس ما تدمنتع من اجرالات وما تناولتع 

المعانا  عن ابنال  ممكن لتخفيفوأداف البيان  كما اتفق الرئيسان على درور  بذل كل جهد 
 ، وذلا من خالل العمل على فتح المعابر اإلسرائيلية ودمان حرية الشعل الفلسطيني في  طا  غز 
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حركة األفراد والبدائع وعد  استهداف المدنيين، السيما في المناطق الحدودية، إدافة الى بحع 
المدايا فور تثبيت و ف اطالق النار، وذلا في محادثات تجر  في الماهر  مع كل طرف على  با ي

 تهدئة.حد  للعمل على تحميق ال
وتابع  كما طرل عباس خالل اللمال مبادرتع بشأن وجول العمل على توفير الحماية الدولية للشعل 

حيع  8197الفلسطيني، تمهيدًا لتحميق السال  المائ  على أساس دولتين على حدود الرابع من يونيو 
ق عليع على مستو  جامعة أكد الرئيس عبد الفتال السيسي دعمع لهذه المبادر  اتسا ًا مع ما ت  االتفا

 الدول العربية.
وذكر البيان أن الرئيسين أكدا بشكل خاص على درور  العمل على الدعو  لعمد مؤتمر للمانحين 

 للبدل في إعاد  إعمار  طا  غز  بشكل فور  وذلا استكمااًل لما ت  ا راره في مؤتمر شر  الشي .
 97/7/0292، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 لوقف إطالق النار على غزةمع شلح المبادرة المصرية  يبحث هاتفيا   عباس .3

الرئيس محمود عباس في ممر ا امتع في الماهر  مسال أمس، نائل األمين  استمبل -وفا -الماهر 
 العا  لحركة الجهاد اإلسالمي زياد النخالة. 

اللمال تناول استمرار المشاورات من أجل  و ال عدو اللجنة المركزية لحركة فتح عزا  األحمد  إن
بلور  الصيغة النهائية للمبادر  المصرية التي تمو  على  اعد  و ف إطالق النار االسرائيلي على 

 غز . طا  
نا   مع النخالة وجهة نظر حركتي حماس والجهاد  عباسوفاف ان فوأداف األحمد في تصريح لر

أطلمت االثنين المادي، مشيرا إلى أن الرئيس بحع خالل  االسالمي تجاه المبادر  المصرية التي
 اتصال هاتفي مع األمين العا  لحركة الجهاد االسالمي رمدان شلح المودو  ذاتع.

وأكد انع ت  االتفاق على مجموعة من التحركات واستمرار التواصل حتى تت  بلور  الصيغة النهائية 
  ف العدوان االسرائيلي على أهلنا في  طا  غز .للمبادر  المصرية وصوال إلى حمن الدمال وو 

 91/7/0292الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 تطالب إرسال بعثة بتقصي حقائق آثار العدوان بيئيا "جودة البيئة"لجنة  .4

دعا رئيس سلطة جود  البيئة عدالة األتير ، إلى إرسال بعثة تمصي حمائق   فاد  أبو سعد  -را  هللا
ل البيئيين لدراسة اآلثار البيئية واألدرار الجسيمة والمدمر  الناتجة عن العدوان دولية من الخبرا
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اإلسرائيلي على  طا  غز ، وذلا في رسائل وجهتها إلى المدير التنفيذ  لبرنامج األم  المتحد  
 للبيئة، ونائل األمين العا  لدم  المتحد  اخي  شتاينر، ورئيس الجمعية العمومية لدم  المتحد 

للبيئة، وجامعة الدول العربية، المساعد  في تأمين الدع  الالز  لتنفيذ مشاريع عاجلة إلصالل وايعاد  
تأهيل البيئة المتدرر  إلى ما كانت عليع  بل العدوان، وتمليل المخاطر البيئية السلبية من أجل 

 حماية شعبنا وبيئتنا.
 91/7/0292القدس العربي، لندن، 

 
 وضع في غزة يتطلب من السلطة التوجه إلى محكمة الجنايات الدوليةمصطفى البرغوثي: ال .5

إّن الودع الحالي في  طا  غز   فالسفيرف ال النائل مصطفى البرغوثي لر  سمحان أمجد-را  هللا 
يتطلل من المياد  الفلسطينية التوجع إلى محكمة الجنايات الدولية بهدف مالحمة مجرمي الحرل 

 .فدولة فوق المانونفي إنهال فكر  أّن إسرائيل اإلسرائيليين، وبالتال
وأكد البرغوثي أن أ  اتفاق للتهدئة يجل أن يلبي مطالل فصائل المماومة الفلسطينية في  طا  غز  

 .فإذا كانت إسرائيل تدعي أنها ال تحتل المطا  فلماذا هي تحاصرهفوعلى رأسها رفع الحصار. و ال 
 91/7/0292السفير، بيروت، 

 
 جاهزون لكل االحتماالت و لن نقبل بتهدئة دون رفع الحصار  :مشعل .6

رئيس المكتل السياسي لحركة حماس، أكد مسال  ، أن91/7/0292فلسطين أون الين، ذكر مو ع 
الخميس، أن المماومة في  طا  غز  مستعد  لكرل االحتمراالت، مشردًدا فري الو رت نفسرع علرى دررور  

 كسر العدوان ورفع الحصار عن المطا .
وأعرل مشعل خالل تلّميع اتصااًل هاتفًيا من رئيس مجلرس الشرور  اإليرانري علري الريجراني عرن أملرع 

 في أن تتوّحد األمَّة اإلسالمية على دع  المدية الفلسطينية.
وأشرررار رئررريس المكترررل السياسررري لحمررراس إلرررى أن حركترررع ال تنسرررى الررردع  الرررذ   دمترررع إيرررران للشرررعل 

 باستمرار دع  ومناصر  الشعل الفلسطيني و ديتع العادلة.الفلسطيني، معرًبا عن أملع 
من جانبع،  ال رئريس مجلرس الشرور  اإليرانري إن طهرران تترأّل  للردمال الفلسرطينية التري تسريل، مشريًرا 

 إلى أن االحتالل و ع في سول تمدير دفعع لتنفيذ هذا العدوان على المطا .
لفلسرررطينية وتدرررحيات الشرررعل الفلسرررطيني، وثمترررع أن وعّبرررر الريجررراني عرررن اعترررزاز إيرررران بالمماومرررة ا

 المماومة ستنتصر.
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مشعل، كرر فري حروار مرع ، أن عدنان أبو عامر، عن Al-Monitor ،97/7/0292وأداف مو ع 
 النار ال يؤد  إلى رفع الحصار عن غز . إطالقمو ع المونيتور عد  موافمة الحركة على أ  و ف 

و ررف العرردوان  إلررىأ  مبررادر  ال تررؤد   إننيتررور مررن الدوحررة فو ررال مشررعل فرري حرروار هرراتفي مررع المو 
نهال الحصار على غز  لن تكون ممبولة بالنسبة لشعبنا. ولهذا السبل ت  رفض المبادر  المصرية.ف  واي

و ررد انتمرررد مشرررعل مو رررف مصرررر فرري الحررررل علرررى غرررز ،  رررائال فال مبررّرر لمو رررف مصرررر السرررلبي تجررراه 
اإلسرررائيلي وحصرراره الرردائ  لغررز  وهررذا  االحررتاللالخررالف هررو  و ررال مشررعل اّن أسرراس مشرركلة حمرراس.ف

 األمر يستدعي أ  مبادر  لو ف إطالق النار.
وأدررراف مشرررعل  فحررران الو رررت ليعرررالج المجتمرررع الررردولي أسررراس هرررذه المشررركلة فررري غرررز  وليرفرررع هرررذا 

درررفة التررري تمارسرررها إسررررائيل فررري المررردس وال لالنتهاكررراتالحصرررار الظرررال  عرررن المرررواطنين ويدرررع حرررّد 
ألّن أساس المشكلة هو  -وهد  المنازل وايغالق مؤسسات المجتمع المدني  االعتماالتمثل  -الغربية 

 والمستوطنات وتهويد األرادي الفلسطينية.ف االحتالل
علريه  مرن  ويتعرد فال نريد الحرل أو المزيد من سفا الردمال فرنحن الدرحايا الرذين يومتلرون ويوعتملرون 

ن درررحايا المسرررتوطنات والحصرررار. نريرررد أن نعررري  حيرررا  كريمرررة مرررن دون  برررل  ررروات االحرررتالل. نحررر
 احتالل أو حصار.ف

بنيرررامين نتنيررراهو برررالتحريض علرررى الحررررل ألسررربال سياسرررية  اإلسررررائيليواتهررر  مشرررعل رئررريس الررروزرال 
داخليررة. و ررال مشررعل إن فنتنيرراهو هررو مررن برردأ هررذه الحرررل. فمررد هرراج  غررز  مررن دون أ  مبرررر وذلررا 

 داخلية وليمف بوجع هؤالل الذين يحاولون فالمزايد  عليعف داخل حكومتع. إسرائيليةبسبل حسابات 
أكرررد الميررراد  فررري حركرررة حمررراس أن االتهامرررات اإلسررررائيلية برررأن ممررراتلي حمررراس يسرررتخدمون المررردنيين و 

كرردرو  بشرررية هرري كاذبررة تمامررًا. و ررال فهررذه ذريعررة غيررر أخال يررة للجرررائ  الترري ترتكبهررا إسرررائيل عنرردما 
 81مئات المنازل فوق رؤوس أصحابها في  طا  غز ، مثل جريمة  تل كل  89 -مر طائرات أفتد

شخص من أفراد عائلة البط  منرذ بدرعة أيرا . ممراتلو حمراس يدرّحون بأنفسره  ويلعبرون دور درو  
 لحماية شعبه ، ال لمتلعف.

 ررال الميرراد  فرري فرري مررا يخررص اتفرراق المصررالحة مررع الرررئيس الفلسررطيني محمررود عبرراس وحركررة فررتح، 
حمررراس انرررع لررريس لديرررع نيرررة بتمزيرررق االتفررراق. كررران نتنيررراهو وال زال يسرررعى لتمرررويض المصرررالحة، لكننرررا 
سنتمسا بها أكثر وأكثرف حسل ما جال على لسان مشعل، الذ  حع الرئيس األمريكري براراا أوبامرا 

يبررعف. حمنررا الطبيعرري، علررى فاحترررا ف اتفرراق المصررالحة الفلسررطينية، ومنررع أ  محرراوالت تهرردف إلررى فتخر 
مثل أ  شعل في العال ، أن نوفق ونرتل شؤوننا الوطنية الداخلية على أسس ديممراطية حميمية.ف أما 
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ردا علرررى عررررض أوبامرررا للتفررراوض علرررى و رررف إطرررالق النرررار، فمرررال مشرررعل إن يرررد  رئررريس الواليرررات 
تمنررع واشررنطن مررن التعامررل مكبلترران بسرربل ف رروانين غيررر منطميررةف فرري الواليررات المتحررد  الترري  المتحررد 

 مباشر  مع حماس، في إشار  إلى إدراج الواليات المتحد  حماس كمنظمة إرهابية.
  فهرررررذه المررررروانين ال تخرررررد  مصرررررالح أميركرررررا، ولكنهرررررا تخرررررد  الحسرررررابات واالعتبرررررارات وأدررررراف مشرررررعل

لرررا ألن اإلسررررائيليةف، مدررريفا أّن فهرررذا يدرررعف فعاليرررة دور أميركرررا فررري حرررل المدرررية الفلسرررطينية، وذ
حماس هي طررف المماومرة الرئيسري فري فلسرطين وتوّجرل علرى الواليرات المتحرد  اللجرول إلرى وسرطال 
للتواصررررل معنررررا.ف وحررررّع مشررررعل الواليررررات المتحررررد  علررررى تغييررررر سياسررررتها تجرررراه الصرررررا  اإلسرررررائيلي 

ينيين والعررل الدغط على الفلسط األمريكيةالفلسطيني لتصبح أكثر توازنا،  ائاًل  فلمد حاولت اإلدار  
مّرات عديد  من أجل مساعد  إسرائيل، ولكّن هذه السياسة فشلت ... غّيروا سياستك  الخارجية لتكون 

 أكثر توازنا وستلمسون نتائج لن يند  عليها العال .ف
 
 حماس: الهجوم البري على غزة سيدفع ثمنه االحتالل غاليا .7

حركرة حمراس عرّدت بردل االحرتالل ، أن  غرز ، مرن 97/7/0292المركز الفلسطيني لإلعـالم، ذكررت 
الصررهيوني هجومررا بريلررا علررى غررز  بررالخطو  الخطيررر  وغيررر محسرروبة العوا ررل وسرريدفع ثمنهررا االحررتالل 

 غاليًا، وأن حماس جاهز  للمواجهة.
و ال فوز  برهو  الناطق باس  حركة حماس في بيان وصل فالمركز الفلسطيني لإلعال ف مسرال اليرو  

إن الهجو  البر  يأتي من أجل ترمي  حكومة االحتالل لمعنويات جنودها و يادتهرا  (7-87الخميس )
 العسكرية المنهار  جرال دربات المماومة النوعية والمتواصلة.

 الرت  حركة حماس من المدس، أن أحمد حسن، عن 97/7/0292، رويترز لألنباءوكالة وأدافت 
و ال سامي أبو زهر  المتحدع  ن لع فعوا ل مروعةف.إن الغزو البر  اإلسرائيلي لغز  فأحمقف وستكو 

وحذر أبو  باس  حركة حماس لرويترز إن الهجو  البر  ال يخيف  ياد  حماس وال الشعل الفلسطيني.
 زهر  رئيس الوزرال اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو من عوا ل مروعة فلمثل هذا العمل األحمقف.

 
 نوبي قطاع غزةكتائب القسام تقنص جنديا إسرائيليا ج .8

أعلنرت كتائرل عرز الردين المسرا  الجنرال المسرلح   األنادرول ،مصطفى حبو ، عرالل الريمراو  -غز 
و الرت  لحركة المماومة اإلسالمية )حماس(، صبال اليو ،  نصها لجند  إسرائيلي جنوبي  طا  غز .

تمكنوا من  رنص كتائل المسا  في تصريح صحفي وصل فاألنادولف نسخة عنع اليو  إن فمجاهدينا 
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صابتع بشكل  جند  إسرائيلي من مسافة  ريبة شرق المرار  شر ي مدينة خانيونس جنوبي  طا  غز  واي
 مباشر ف.

 91/7/0292، رأي اليوم، لندن
 

 مقتل إسرائيلي بقصف كتائب القسام لعسقالن .9
فلسرطينية علرى اعترف االحتالل اإلسرائيلي مسال الخميس بممتل إسرائيلي بسموط صواري  للمماومة ال

وذكر مراسل المنا  الثانية اإلسرائيلية خالل جولة الصحافة العبرية والذ  يبدأ الساعة  مدينة عسمالن.
 التاسعة مسال أن إسرائيليا  تل بسموط العديد من الصواري  على عسمالن.

 .صواري  من طراز فغراد 5ل  80 1وأعلنت كتائل المسا  من جانبها  صفها لعسمالن الساعة 
وبعد و ت  صير، ادعت وسائل إعال  إسرائيلية أن هذا اإلسررائيلي  ترل دهسرا خرالل هروبرع إلرى أحرد 
المالجئ لحظة انطالق صافرات اإلنذار محرذر  مرن سرموط صرواري ، فيمرا يعتمرد أن الر ابرة العسركرية 

 اإلسرائيلية أمرت بإصدار هذه الرواية.
بممتل إسرائيلي بمصف بمذائف الهاون والصرواري  علرى وكان االحتالل اإلسرائيلي اعترف  بل يومين 

 مو ع عسكر  مجاور لمعبر فايرزف شمال  طا  غز .
 91/7/0292، السبيل، عم ان

 
 رسالة للعدو لما ينتظره إذا فكر بدخول غزة "عملية صوفا"القسام: كتائب  .01

صرروفاف جنررول كشررفت كتائررل المسررا  تفاصرريل عمليررة تسررلل خلررف خطرروط االحررتالل فرري منطمررة ف  غررز 
  طا  غز  وذلا من خالل أحد األنفاق الهجومية المعد  مسبمًا للمها  الخاصة.

( إن هرردف العمليررة االسررتطال  بررالمو ل فحيررع كلفررت 07-87و الررت الكتائررل فرري بيرران لهررا الخمرريس )
الوحد  باستطال  أمراكن تمركرز  روات االحرتالل البريرة فري تلرا المنطمرة، و وامهرا وعديردها كجرزل مرن 

 عملية االستعداد للحرل البريةف.
وأدررررافت إن العمليررررة هرررردفت أيدررررًا إلررررى نسررررف وتخريررررل إحررررد  المنظومررررات االسررررتخبارية الترررري  ررررا  

 االحتالل مؤخرًا بودعها لرصد محيط منطمة الخط الفاصل.
وفي التفاصريل، أشرار المسرا  إلرى أن الوحرد  مكثرت فري أرض العردو مرد  مرا يزيرد عرن نصرف سراعة، 

ا برررأدال المهرررا  الموكلرررة إليهرررا بنجرررال وخرررالل عودتهرررا تعردرررت لهجرررو  مركرررل مرررن  برررل  امرررت خاللهررر
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مجموعة الردبابات واآلليرات التري تمردمت نحرو المجموعرة مرن الشررق والشرمال، و رد نجحرت المجموعرة 
 في صد الهجو .

  وأدررراف إن عناصرررر المسرررا  أجبرررروا المرررو  المتمدمرررة مرررن الشرررمال علرررى التراجرررع، فيمرررا تررر  تثبيرررت المرررو 
المتمدمررة مررن الشرررق، ممررا اسررتدعى ترردخل طيررران االحررتالل الررذ  اسررتهدف المجموعررة الترري كانررت  ررد 

أو  اإلصراباتوصلت إلرى محريط عرين النفرق وعرادت بكامرل أفرادهرا إلرى  واعردها، دون و رو  أ  مرن 
 الشهدال.

لررق بالهدنررة وفرري تمررا  السرراعة الواحررد  وبنرراًل علررى مررا صرررل بررع النرراطق العسرركر  لالحررتالل فيمررا يتع
اإلنسررانية أن العسرركريين مسررتثنون مررن هررذه الهدنررة، ودررعت إحررد  وحرردات الهندسررة التابعررة لكتائررل 
المسا  متفجرات في النفق الذ  تجمع حولع عدد كبير من  وات االحتالل، وفجرتع مو عرًة العديرد مرن 

 الخسائر في صفوفع.
هررذا اليررو  لهرري رسررالة  وادررحة  لعرردونا لمررا  وأدررافت فهررذه العمليررة البطوليررة الترري نفررذها أبطالنررا صرربال

ينتظررره فرري  رراد  األيررا  إذا مررا فكررر بالرردخول إلررى أرض غررز  وهرري رسررالة  لررع ولمغتصرربيع أيدررًا احررذروا 
فليس كل من يتحرا في األرض التي تحتلونها ه  بالدرور  جنودك ، وليس كل ما يطير في السمال 

يس كل ما يبحر في المياه التي سر تموها ه  بالدررور  التي اغتصبتموها هي بالدرور  طائراتك ، ول
 بّحارتك ف.  

 97/7/0292المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 "إسرائيل"القسام ترسل طائرة هجومية لعمق كتائب  .00

أعلنت كتائل الشهيد عز الدين المسرا  الجنرال العسركر  لحركرة حمراس مسرال الخمريس إرسرالها طرائر  
 بمهمة هجومية في عمق الكيان اإلسرائيلي.ف محلية الصنع 8فأبابيل 

مررن جهتهررا، زعمررت فإسرررائيلف مسررال الخمرريس أن دفاعاتهررا الجويررة تمكنررت مررن اعتررراض طررائر  صررغير  
 بدون طيار  ادمة من المطا  أثنال تحليمها فوق منطمة عسمالن للمر  الثانية على التوالي خالل أيا .

مادمرررة مرررن المطرررا  تررر  اكتشرررافها عبرررر الررررادارات األردرررية و رررال سرررالل الجرررو اإلسررررائيلي إن الطرررائر  ال
 واأل  مار الصناعية في حين ت  اعترادها بصاروخ مداد للصواري  من نو  ف باتريوتف.

و الت مصادر عسكرية إن الجي  يسعى للوصول إلى بمايا هذه الطائر  للتعرف على إمكانيرة حملهرا 
 للمتفجرات أثنال هذه الطلعة.

 91/7/0292، السبيل، عم ان
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 صواريخ بثالثةكتائب القسام تقصف "تل أبيب"  .02

 صرررفت فكتائرررل المسرررا ف، الرررذرا  العسررركر  لحركرررة المماومرررة اإلسرررالمية فحمررراسف، مسرررال اليرررو    غرررز 
 (، مدينة فتل أبيلف بعدد من الصواري .7|87الخميس )

ثالثرة صرواري  مرن نرو   و الت فكتائل المسا ف في بالغ عسكر  لها إنها أطلمت مسال اليرو  الخمريس
ف تجاه مدينة فتل أبيلف المحتلة، كما  صفت مستوطنة فكريات جاتف بعشر  صواري  مرن نرو  75فا  

 فغرادف.
وأكررردت الكتائرررل أن هرررذا المصرررف يرررأتي فررري إطرررار الررررد علرررى الجررررائ  الصرررهيونية بحرررق أبنرررال الشرررعل 

 الفلسطيني والعدوان المتواصل على  طا  غز .
ن كتائررل المسررا  عاهرردت شررعبها أال تصررمت علررى جرررائ  االحررتالل، وأن تجعلررع يرردفع و ررال الرربالغ  فإ

ثمن عدوانع باهظًا، ويفكر ألف مرر   برل اإل ردا  علرى أ  عردوان علرى أبنرال شرعبنا، وسرالحها سريبمى 
 ملممًا ومشرعًا حتى إذا ما واصل العدو حما اتع فلن يلمى منا إال الردود التي ستوجععف.

 97/7/0292يني لإلعالم، المركز الفلسط
 
 كتائب القسام تقصف مدينتي حيفا وعسقالن بعدد من الصواريخ .03

(، مسررؤوليتها عررن  صررف مرردينتي 7|87مسررال اليررو  الخمرريس ) أعلنررت كتائررل المسررا   غررز  )فلسررطين(
 حيفا وعسمالن بعدد من الصواري .

ف 890اروخ مرن نرو  فار بالغ عسركر  أنهرا أطلمرت مسرال اليرو  الخمريس صر يالمسا  فو الت كتائل 
 تجاه مدينة حيفا، كما  صفت مدينة عسمالن بخمسة صواري  من نو  فغرادف.

وأكررردت الكتائرررل أن هرررذا المصرررف يرررأتي فررري إطرررار الررررد علرررى الجررررائ  اإلسررررائيلية بحرررق أبنرررال الشرررعل 
 الفلسطيني والعدوان المتواصل على  طا  غز .

أال تصررمت علررى جرررائ  االحررتالل، وأن تجعلررع يرردفع  و ررال الرربالغ  فإن كتائررل المسررا  عاهرردت شررعبها
ثمن عدوانع باهظًا، ويفكر ألف مرر   برل اإل ردا  علرى أ  عردوان علرى أبنرال شرعبنا، وسرالحها سريبمى 

 ملممًا ومشرعًا حتى إذا ما واصل العدو حما اتع فلن يلمى منا إال الردود التي ستوجععف.
 97/7/0292قدس برس، 
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 ذعن للضغوط والجهد السياسي سيتواصلتلن  حماس حمدان:أسامة  .04
 ررررال مسررررؤول العال ررررات الدوليررررة فرررري حركررررة حمرررراس أسررررامة حمرررردان إن الحركررررة لررررن تررررذعن للدررررغوط 
اإلسرررائيلية والمبررول بالتهدئررة ممابررل التهدئررة لو ررف العرردوان المسررتمر منررذ عشررر  أيررا  علررى  طررا  غررز ، 

 لكنع أكد أن الجهد السياسي سيتواصل ولن يتو ف.
لمال مع الجزير  بعيد إعالن الجي  اإلسرائيلي بدل هجو  بر  على  طا  غز  عمل انتهال هدنة وفي 

إنسرانية يرو  الخمريس، أكررد حمردان أن الجهرد السياسرري سيتواصرل ولرن يتو ررف، لكرن العمليرة العسرركرية 
 في الميدان وسنترا الحديع عنها للمماومين، حسل تعبيره.

 ررال حمرردان إن الجانررل المصررر  تباحررع مررع اإلسرررائيليين فمررط ولرر  وعررن المبررادر  المصرررية للتهدئررة، 
يتباحع األمر مع حماس، وأداف أن ما يمو  بع رئيس الوزرال اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو هو مجرد 

 دغوط للوصول إلى حل سياسي.
وأودررح أن مررا وصررف بتصررلل حمرراس فرري المبررول بتهدئررة يجررل أن ينظررر إليررع نظررر  إيجابيررة ولرريس 

ة، ألن زمن التنازالت  رد تو رف، معتبررا أنرع تصرلل يحسرل لشرعبنا، ألن الميراد  فري غرز  تدرحي سلبي
 من أجل مصالح شعل فلسطين و ديتع.

وكان سامي أبو زهر  المتحدع باس  حماس  ال يو  الخميس إنع ال يوجد أ  تفراه  حرول أ  تهدئرة 
ية أن حماس كان بوسرعها إنمراذ أروال إدافية ميدانية مع إسرائيل، في حين اعتبرت الخارجية المصر 

 العشرات لو  بلت و ف إطالق النار.
 91/7/0292الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 خاطر لـ "قدس برس": ال وجود لحوار بين حماس والقاهرة بشأن مبادرتها للتهدئةسامي  .05

سرررامي خررراطر وجرررود أ   نررروات اتصرررال برررين  نفرررى عدرررو المكترررل السياسررري لحركرررة حمررراس  الدوحرررة
سف ومصر بشرأن تعرديل مبادرتهرا للتهدئرة، وأكرد أن فحمراسف فمرط أبلغرت المراهر  رفدرها للمبرادر  فحما

 التي تمدمت بها شكال ومدمونا ليس إال.
وذكررر خررراطر فررري تصرررريحات خاصرررة لرررر ف ررردس بررررسف، أن عدرررو المكترررل السياسررري لحركرررة فحمررراسف 

ه  للتهدئرة غيرر ممبولرة مرن الحركرة الدكتور موسى أبو مرزوق أبلغ اإلدار  المصررية رسرميا أن مبرادرت
شكال ومدمونا، و ال  فال يوجد حوار بيننا وبين مصر بشأن التهدئة، وه  ل  يتصلوا بنا ول  يتشاورا 

 معنا بشأن مبادرته ، وليس هناا حوار مفتول بينناف.
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مسرال وعما إذا كان اللمال الذ  جمع الررئيس محمرود عبراس والردكتور موسرى أبرو مررزوق فري المراهر  
( شرركال مرن أشرركال التواصرل والحرروار بشرأن التهدئررة،  رال خرراطر  فلمرال الرررئيس 7|89أمرس األربعرال )

محمود عباس مع الدكتور موسى أبو مرزوق، جال على خلفية مسارعة الررئيس عبراس علرى الموافمرة 
رال. علرى المبررادر  المصرررية برردون التشراور معنررا ومررع فصررائل المماومررة، وهرو مو ررف كرران محررل اسررتغ

و د أودح الرئيس عباس خالل اللمال أنع ير  أن األولوية بالنسبة لع و رف إطرالق النرار وبعردها يرت  
التفررراوض حرررول أ  شرررروط، ونحرررن عبرنرررا أن هرررذا الرررنهج مرفررروض لررردينا، وأنرررع ال أحرررد يدرررمن الترررزا  

 وفي صفمة وفال األحرارف. 1081و 1001إسرائيل بشيل، و د جربنا ذلا في حربي 
فنحن وكافة فصائل المماومة والشعل الفلسرطيني معنيرون بو رف العردوان، لكرن هرذا العردوان وأداف  

الغاش  الذ  جال بمبادر  مرن العردو الصرهيوني دون مسروغ أو مبررر، لرذلا فإنرع ونتيجرة لهرذا العردوان 
 الشعل الفلسطيني لع مطالل ويريدها أن تتحمقف.

 تاتصرراالن أجررل و ررف العرردوان، و ررال  فهنرراا وكشررف خرراطر النمررال عررن اتصرراالت دوليررة متعرردد  مرر
دولية كثير ، و د تلمينا اتصاالت من أطراف متعدد  وكان مو فنا في فحماسف وفري فصرائل المماومرة، 
يهمنا و ف العدوان ولكن أيدا أن تتحمق المطالل األساسرية للشرعل الفلسرطيني، ولكرن كيرف يتحمرق 

نحرن علمنرا مرن األشرمال فري  طرر وتركيرا أن لرديه   و ف العدوان وتحميق مطالل الشعل الفلسطيني؟
اتصاالت مع األمريكيين وتحديدا مع جون كير ، وكذلا تلمينا اتصاالت من أطراف أخر  تسه  في 
 تحميق ذلا، هذه الجهود من المبكر الحك  عليها أو المول أن لديها مبادر  متكاملةف، على حد تعبيره.

 97/7/0292قدس برس، 
 

 ماس والجهاد قدمتا ورقة مشتركة للقاهرة حددتا فيها مطالبهما لعقد اتفاق تهدئة"الحياة": ح .06
كشرف مسرؤول رفيرع فري   حمرد يرونس، أسرعد تلحمري، ، محمرد الشراذلي  -الناصرر  – را  هللا -الماهر 

حركررة فحمرراسف فرري را  هللا لررر فالحيررا ف، عررن أن الحركررة  رردمت أمررس ور ررة مشررتركة مررع حركررة فالجهرراد 
ف إلررى الميرراد  المصرررية، حررددت فيهررا الحركترران مطالبهمررا للموافمررة علررى تهدئررة مررع إسرررائيل، اإلسررالمي

بينهررا إ امررة مينررال بحررر  فرري المطررا . و ررال المسررؤول إن الور ررة تدررمنت فررتح جميررع معررابر المطررا ، 
والسررمال برردخول جميررع أنرروا  السررلع والمررواد، والتو ررف عررن الترردخل فرري الشررؤون الفلسررطينية، بخاصررة 

 تحويالت المالية لدفع رواتل موظفي حكومة فحماسف المستميلة.ال
و ال المسؤول إن فحماسف و فالجهادف طالبتا بمينال بحر  يشكل منفذًا مستماًل لمطا  غز  على العال  
الخارجي. وأداف  فأبلغنا الجانرل المصرر  برأن هرذا المنفرذ هرو الحرل لمشركالت معرابر  طرا  غرز ف، 
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ي المعررابر الوا عررة مررع حرردودها، وتلجررأ مصررر إلغررالق معبررر رفررح الوا ررع علررى حيررع تررتحك  إسرررائيل فرر
حرردودها منررذ أكثررر مررن عررا . وتررابع أنررع ال مررانع لررد  فحمرراسف و فالجهرراد اإلسررالميف مررن  يررا  الر ابررة 
الدولية المطلوبة على عمل المينال. وأشار إلى أن فكر  المينال  ديمة، وأن العديد من الجهات الدولية 

 ي فكر  إ امة المينال حاًل لمشكالت المعابر في المطا .تر  ف
وتدررمنت  ائمررة المطالررل أيدررًا إطررالق سرررال األسررر  الررذين جررر  اعتمرراله  فرري الشررهرين األخيرررين، 

أسرريرًا، والنرروال البررالغ  51بخاصررة المحررررين فرري صررفمة فوفررال األحرررارف أو فصررفمة شرراليتف وعرردده  
 نائبًا. 29عدده  

 -فمطالبنا بسيطة، وهي  رفع الحصار ورفع اليد اإلسرائيلية عن العال ات الفلسرطينيةو ال المسؤول  
الفلسطينيةف، مشيرًا إلى التهديدات التري وجهتهرا إسررائيل إلرى السرلطة الفلسرطينية أخيررًا فري را  هللا فري 

لجمركيرة حال تحويل أمروال إلرى  طرا  غرز  لردفع رواترل المروظفين، ومنهرا التهديرد بو رف التحرويالت ا
إليهرا. وزاد المسررؤول أن فررص التوصررل إلرى اتفرراق للتهدئرة عاليررة، ألن الجرانبين لررديهما مصررلحة اآلن 

 في عد  استمرار المتال، وألن مطالل فحماسف ليست تعجيزية.
وكشررفت مصرررادر وثيمررة الصرررلة برررر فحمرراسف فررري المررراهر  عررن أن الحركرررة رغررر  إعررالن رفدرررها المبرررادر  

لرررت تبرررذل الجهرررود مرررع الرئاسرررة والخارجيرررة فررري مصرررر ومرررع تركيرررا لتثبيرررت و رررف المصررررية رسرررميًا مرررا زا
إطررالق النررار والتمسررا بالمبررادر  المصرررية مررع إدررافة بعررض التعررديالت المطلوبررة. ويغررادر أبررو مررازن 
المراهر  اليررو  إلرى تركيررا للمرال رئرريس الرروزرال التركري أردوغرران، لمواصرلة الجهررود السراعية لتثبيررت و ررف 

 ورفع المعانا  عن غز . إطالق النار،
 91/7/0292الحياة، لندن، 

 
 ترفض أي تهدئة طويلة األمدداود شهاب: "الجهاد"  .07

 ال المتحدع باس  حركة الجهاد اإلسالمي فري غرز  داود شرهال لرر فالحيرا ف، إن   فتحي صبال - غز 
ر إدار  الصررا  الحركة فتررفض أ  تهدئرة طويلرة األمرد، وتنظرر إلرى التهدئرة علرى أنهرا تكتيرا فري إطرا

 الطويل مع االحتالل، الذ  ال ينتهي بجولة أو جولتين أو أكثرف.
وشدد شهال على أن فأه  شرطينف للحركة للتوصل إلى تهدئة، هما فو ف العدوان فورًا على المطا ، 
ورفررع الحصررار كرراماًل عنررع، بمررا فيررع حريررة حركررة األفررراد والبدررائع عبررر المعررابر كافررة، وحريررة العمررل 

زارعين فررري المنررراطق الحدوديرررة، والصررريادين فررري البحررر وعرررد  إطرررالق النرررار علررريه  أو اعتمررراله  أو للمرر
منعه  من مزاولرة أعمراله ف. وحرول الدرمانات المطلوبرة أل  اتفراق تهدئرة مرع إسررائيل، اعتبرر شرهال 
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 أن فأكثر دمانة نثق بها هي الشعل الفلسطيني الذ  دحى بدمع ولحمع ويستحق اإلشراد ، وسرالل
 المماومةف.

ورفض شهال أ  دمانات دولية، وأكد فثمة الحركة بمصرف، مشددًا على أنع ففي حال دخلت مصر 
في شكل حميمي ومختلف، فإننا نثق بها تمامًا ولسنا بحاجة إلى دمانات من أ  جهة أخر ف. وكان 

ا  غررز  وزيررر الخارجيررة المصررر  سررامح شرركر  أكررد الدرررور  الملحررة إليمرراف أعمررال العنررف فرري  طرر
وودررع حررد إلرا ررة دمررال المرردنيين األبريررال، مشرريرًا إلررى أن مصررر تبررذل جهررودًا مكثفررة إلنهررال األزمررة 

صابة أكثرر مرن  120اإلنسانية في المطا  بعد استشهاد أكثر من  مرن الفلسرطينيين  8700شخصًا واي
لية مررن خررالل األبريررال. وطالررل الرروزير المصررر  األطررراف الفلسررطينية باالرتفررا  إلررى مسررتو  المسررؤو 

  بول المبادر  في أسر  و ت ممكن.
 91/7/0292الحياة، لندن، 

 
نهاء الحصار وفتح المعابر وميناء غزة ومطارهاخالد  .08  البطش: مطالبنا وقف العدوان وا 

فرري  طررا   اإلسررالمياشرررف الهررور   ررال خالررد الرربط  احررد  رراد  الجهرراد  ،علرري الصررالح ، غررز  -لنرردن
معع فالمدس العربيف من لندن فالمعركة التي نخودها محدود  المطالرل  أجرتعغز  في اتصال هاتفي 

وان شرروطنا وادرحة وهردفها تسريير حيرا  المرواطنين ورفرع المعانرا  عرنه ف. وحسرل الربط   واألهداف
المطالررل تتمثررل بررر فو ررف العرردوان ال عررن غررز  فحسررل بررل عررن الدررفة الغربيررة  أوفررإن هررذه الشررروط 
نهالوالمدس المحتلتين،  الحصار وفتح المعابر، وفتح مينال غز  ومطارهاف. وعما يشا  عرن مطلرل  واي

مرفرروض النمررا  فيررع.. هررذا بدعررة والحررديع عنررع  أمررربسررحل سررالل المماومررة رد بحررز  فهررذا  إسرررائيل
 كفرف.

 ال البط  داحكا فهذا  األ صىوحول ممترل يتحدع عن السمال للفلسطينيين بالصال  في المسجد 
 إذا إال األ صررىفرري الدررفة الغربيررة الممنرروعين مررن الصررال  فرري  أهلنررالكررال  يخررص مررا نأمررل بررع لكررن ا

 عن الخمسين عاماف. أعماره زادت 
 91/7/0292، القدس العربي، لندن

 
 : العدوان على غزة مخطط ومحضر له مسبقا  "ثوري فتح" .09

لي علررى  طررا  غررز  أكررد المجلررس الثررور  لحركرة فررتح، أن العرردوان اإلسرررائي  فراد  أبررو سررعد  -را  هللا
والدرررفة الغربيرررة، مخطرررط ومعرررد مسررربمًا، خاصرررة بعرررد إعرررالن حكومرررة الوفررراق الررروطني وانجررراز الوحرررد  
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مسررؤولية فشررلها  اإلسرررائيليةوالمصررالحة الفلسررطينية، وكررذلا بعررد تو ررف المفاودررات وتحميررل الحكومررة 
لشرعل الفلسرطيني و يادترع من  برل العرال  المختلفرة، وان العردوان يرأتي فري محاولرة يائسرة لكسرر إراد  ا

نهرررال  الحكيمرررة ومماومترررع الباسرررلة، ومحاولرررة لنرررز  المررررار المسرررتمل، الرررذ  تمثرررل بالمصرررالحة الوطنيرررة واي
 االنمسا .

وعبر فثور ف فتح عبر عن اعتزازه وتمديره للمماومة الفلسطينية الباسلة بكل فصائلها وأجنحتها ودورهرا 
وكذلا التطرور النروعي لوسرائل المماومرة والردفا  عرن الرنفس، في الرد المو  على العدوان اإلسرائيلي، 

 في محاولة لبنال إستراتيجية رد  فلسطينية.
واسرررتعرض المجلرررس بحدرررور عدرررو  اللجنرررة المركزيرررة للحركرررة محمرررد اشرررتيع، ونبيرررل شرررعع، مجمرررل 

هرات درد الخطوات والمرارات والتحركات التي  امرت بهرا الميراد  الفلسرطينية، وكرذلا المسريرات والمواج
االحرررتالل اإلسررررائيلي ودرررد العررردوان الهمجررري فالتررري عبرررر أبنرررال شرررعبنا فررري المحافظرررات الشرررمالية مرررن 

 خاللها عن تدامنه  ودعمه  ألهلنا في المطا ف.
واعتبررر المجلررس أن العرردوان اإلسرررائيلي علررى المحافظررات الجنوبيررة )االسرر  الررذ  يطلررق علررى المطررا ( 

لخليرررل والمرردس وبميررة مررردن و ررر  ومخيمرررات المحافظررات الشرررمالية اسررتكمااًل للعرردوان الرررذ  اسررتهدف ا
مرورًا بجريمة المتل والحرق البشرعة للطفرل محمرد أبرو خدرير، وبالترالي فرإن هرذا العردوان ال يسرتهدف 

 فصياًل معينًا أو جهة معينة بل يستهدف كل الشعل الفلسطيني و يادتع وفصائلع.
 91/7/0292، القدس العربي، لندن

 
 ل أطفال غزة جريمة حرب ومحرقة جديدةفتح: قت .21

فري غرز  والتري  األطفرالالمواسرمي، أن  ترل  أسرامة ال المتحدع باسر  حركرة ففرتحف   را  هللا )فلسطين(
براد  جماعيرة ومحر رة  أربعرةبمترل  أمرسكان رخرها يرو   أطفرال علرى شراطئ غرز ، فهري جررائ  حررل واي

 ف.اإلرهابيةهو وحكومتع جديد  على أيد  النازيين الجدد المتمثلين بنتنيا
الجرائ  الوحشية تعبر ا ( أن هذ7|87وأودح المواسمي في تصريح تلمتع ف دس برسف اليو  الخميس )

 عن تعط  حكومة نتانياهو للدمال الفلسطينية والمتل وارتكال المجازر.
مررع فرري كررل مكرران، وسررتبمى وصررمة عررار فرري جبررين المجت إسرررائيلوأكررد أن فدمررال أطفررال غررز  سررتطارد 

 الدولي الصامت على هذه المجازرف على حد تعبيره.
 97/7/0292قدس برس، 
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 النخالة: ال بوادر التفاق جدي لوقف إطالق النارزياد  .20
أكررد نائررل األمررين العررا  لحركررة الجهرراد اإلسررالمي زيرراد النخالررة، فجررر الجمعررة، أنررع ال يوجررد حتررى اآلن 

 هو أننا منفتحون على المبادر  المصريةف.بوادر لو ف إطالق النار، مديًفا فأن ما يعنينا 
وأودح النخالة في تصريحات لع لمنا  فالميادينف الفدائية فجر الجمعة بعيد اجتما  بالرئيس محمود 
عبرراس بالمرراهر  أن فجرروهر المو ررف يتمثررل فرري أننررا نريررد تحميررق مطالررل الشررعل الفلسررطيني البسرريطة 

 ق النار أوال وبحع التفاصيل في و ت الحًماف.بالتزامن مع و ف إطالق النار وليس و ف إطال
 وكان اجتما  عمد بالماهر  حتى ساعة مبكر  من فجر الخميس بين الرئيس عباس والنخالة.

و ال عدو اللجنة المركزية لحركة فرتح عرزا  األحمرد عمرل اللمرال إنرع تنراول فاسرتمرار المشراورات مرن 
على  اإلسرائيليالتي تمو  على  اعد  و ف إطالق النار أجل بلور  الصيغة النهائية للمبادر  المصرية 

  طا  غز ف.
تجراه المبرادر   اإلسرالميوذكر األحمد أن عباس نا   مع النخالة وجهة نظر حركتي حماس والجهاد 

المصرية التي أطلمت االثنين المادي، مشيًرا إلى أن الررئيس بحرع خرالل اتصرال هراتفي مرع األمرين 
 مدان شلح المودو  ذاتع.العا  لحركة الجهاد ر 

وأكد أنع ت  االتفراق علرى مجموعرة مرن التحركرات واسرتمرار التواصرل حترى يرت  بلرور  الصريغة النهائيرة 
 للمبادر  المصرية وصواًل إلى حمن الدمال وو ف العدوان اإلسرائيلي على أهلنا في  طا  غز .

 91/7/0292، فلسطين أون الين
 
 صاروخ منذ بدء العدوان 911ـ ب "إسرائيل"ألوية الناصر تقصف  .22

 صررفت مرردن وبلرردات  أنهرراالناصررر صررالل الرردين الجنررال العسرركر  للجرران المماومررة  ألويررة الررت   غررز 
ا صرراروخ ناصرررا  ررذائف 807صرراروخ و ذيفررة متنوعررة ف جررراد ا كاتيوشرراا صرراروخ  811بررر  إسرررائيل

 .اإلسرائيليهاون ف منذ بداية العدوان 
ل معرا نسرخة منرع أنهرا خرالل اليرومين المادريين مرن العردوان علرى  طرا  وبينت األلوية في بيان وص

 807صرراروخ مررن طررراز  11صرراروخ جررراد و 19برررأكثر مررن  إسرررائيلغررز   صررفت مرردن ومسررتوطنات 
  ذائف هاون من العيار الثميل. 9صاروخ ناصر و 25صاروخ كاتيوشا و 22و

 97/7/0292وكالة معا  اإلخبارية، 
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 غزة هجوم بري ضد   بشن  اإلسرائيلي  أمر الجيشينتنياهو  .23
 وات كبير  من جي  الدفا  ، أن 97/7/0292اإلسرائيلي، صوت اسرائيل والتلفزيون موقع ذكر 
باجتيال مناطق كبير  في شمال  طا  غز  وجنوبع بهدف تدمير االنفاق التي تستخدمها حماس  بدأت

اد  الجي  بالشرو  في العملية بعد فشل لشن العمليات التخريبية. و د اوعز رئيس الوزرال الى  ي
 .النار في الماهر  إلطالقو ف  إلنجازالمساعي 

وجال في بيان اصدره ديوان رئيس الوزرال ان العدوان االث  من جانل حماس والتسلل الخطير الذ  
جر  صبال اليو  الى االرادي االسرائيلية يلز  اسرائيل باتخاذ كافة الوسائل من اجل حماية 

اطنيها مؤكدا ان العملية العسكرية ستستمر حتى ان تحمق هدفها وهو اعاد  الهدول الى مواطني مو 
 الدولة وسحق البنية التحتية االرهابية لحماس وسائر التنظيمات االرهابية في المطا . 

وأعلن الناطق بلسان جي  الدفا  اإلسرائيلي البريغادير موتي إيلموز أن  وات برية كبير  لجي  
لدفا  اإلسرائيلي شرعت في عمل مركز دد البنى التحتية لإلرهال في  طا  غز . و ال إن جي  ا

الدفا  اإلسرائيلي  د انتمل إلى مرحلة جديد  من مراحل عملية الجرف الصامد حيع اجتازت الحدود 
ي الجو مع المطا   وات من المشا  والمدرعات والهندسة والمدفعية واالستخبارات بالتعاون مع سالح

والبحر وبمساعد  جهات أمنية أخر . وأكد الناطق أن العملية ستستمر طبمًا للتمييمات المتواصلة 
 التي تمو  بها  ياد  أركان جي  الدفا  اإلسرائيلي.

وسائل إعال  إسرائيلية  الت إن المجلس الوزار  اإلسرائيلي أن  ،97/7/0292، 21عرب وأدافت 
منية )الكابينيت( صادق على شن االجتيال البر  للمطا  فبعد أن المصغر للشؤون السياسية واأل

 وافمت إسرائيل على اال ترال المصر  لو ف إطالق النار فيما رفدتع حماسف.
وحول مد  االجتيال البر ،  ال الناطق العسكر  إن فالعملية العسكرية ستستمر وفما لتميي  دائ  

لجي  اإلسرائيليف. وتتردد في  نوات التلفزيون اإلسرائيلية للودع الذ  تجريع هيئة األركان العامة ل
 أن التمديرات تشير إلى أن مد  العملية  د تتراول ما بين أسبو  إلى عشر  أيا .

مسئول إسرائيلي كبير  ال، فجر اليو  الجمعة، أن ، أن 91/7/0292، القدس، القدسونشرت 
لية العسكرية البرية على  طا  غز  مسال يو  نيتف  د  رر العميالمجلس الوزار  المصغر فالكاب

 الثالثال بعد انهيار المبادر  المصرية لو ف إطالق النار.
نيت التي عمدت مسال ذاا اليو  بعد أن وافق يونملت هآرتس عن المسئول  ولع، أن جلسة الكاب

ت لتنفيذ عملية المجلس على المبادر  المصرية  بل أن تنهار،  د وافق خاللها على الخطط التي جهز 
 برية على مراحل مختلفة.
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نيت منح رئيس الوزرال بنيامين نتنياهو ووزير جيشع موشيع يعلون تحديد التاري  يولفت إلى أن الكاب
الذ  يت  تنفيذ العملية بع ومد  نطا ها، مشيرا إلى أن نتنياهو ويعلون أخرا  رار العملية البرية 

حميق و ف إطالق النار من خالل السمال لوفد إسرائيلي إلعطال فرصة أخر  للجهود المصرية لت
 بالسفر للماهر   بل أن يعود بدون نتائج وادحة.

 
 الى القبضة الحديدية "القبة الحديدية"نتحرك من بينيت:  .24

 ال وزير اال تصاد االسرائيلي المتشدد نفتالي بينيت إن الو ت ينفد بالنسبة   ندال المغربي -  غز 
واداف فنتحرا من المبة الحديدية الى المبدة  السالمية المسيطر  في  طا  غز .لحماس الحركة ا

من  أطلمتالحديديةف مشيرا الى نظا  المبة الحديدية الدفاعي الذ  اعترض كثيرا من الصواري  التي 
ومع انتشار وحدات كبير  من المشا  والدبابات االسرائيلية  غز  على مد  عشر  ايا  من الحرل.

دود غز  بدا أن بينيت وهو عدو في مجلس الوزرال األمني يصعد من التهديدات االسرائيلية  رل ح
 بغزو بر  للمطا  الكثيف السكان.

و ال للصحفيين في مدينة عسمالن وهي هدف متكرر للدربات الصاروخية فاريد أن اتمنى حظا 
 ائيلية وبمساعد  هللا سوف ننتصر.فسعيدا لجنود  وات الدفا  االسرائيلية. بمساعد   وات الدفا  االسر 

 97/7/0292، وكالة رويترز لألنباء
 
  نحو سبعين ألفا  لألف جندي احتياط ليصل عددهم  91المجلس الوزاري يصادق على استدعاء  .25

المجلس الوزار  المصغر للشؤون السياسية واألمنية على استدعال ثمانية عشر    صادقشمعون اران
بذلا يصل الى نحو سبعين ألفا عدد جنود االحتياط الذين ت  استدعاؤه  ألف جند  احتياط اخر. و 

 منذ بدل عملية فالجرف الصامدف. 
 91/7/0292اإلسرائيلي، صوت اسرائيل والتلفزيون 

 
 بجروح في قطاع غزة آخرين واصابة جنديين إسرائيلي مقتل جندي  .26

بع  وات الجي  في شمال  تل جند  من جي  الدفا  خالل نشاط عسكر   امت   ايال عليمة
الى مستشفى سوروكا في بئر  إثرها طا  غز  فجر اليو  كما اصيل جنديان اخران بجرول نمال على 

 السبع للمعالجة وتفحص سلطات جي  الدفا  ظروف ممتل الجند . 
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وافيد ان جنديا اخر اصيل بجرول طفيفة من جرال انمالل سيار  الجيل التي كان يمودها في 
  للمطا .ال ليمي اشكول المحاذ  المجلس ا

و ال الناطق بلسان جي  الدفا  البريغادير موطي ألموز ان  وات كبير  من الجي   امت الليلة 
تعردت في بعض  وأنهاالمادية بنشاط عسكر  واسع النطاق في انحال مختلفة من  طا  غز  

تمو  بتطهير اوكار  أنهاو النار واداف ان الموات سيطرت على بعض االهداف  إلطالقاالحيان 
  الجو .استحال تطهيرها من خالل المصف  لإلرهابيين

 91/7/0292اإلسرائيلي، صوت اسرائيل والتلفزيون 
 
 يدعي أنه نجح في إحباط كارثة كادت أن تقع في صوفا "الشاباك" .27

ة عملية نملت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية عن مصادر عسكرية زعمت أن احباط محاول  عكا أون الين
كان  الخميس،تسلل المخربين من  طا  غز  الى منطمة صوفا الحدودية بالنمل الغربي فجر اليو  

 بفدل انذار استخباراتي محدد نملع جهاز االمن العا  فالشابااف.
فيما نشر الناطق بلسان جي  الدفا   بل ظهر اليو  شريط الفيديو الذ  ت  التماطع في احد  نماط 

ويظهر فيع بودول المخربون الفلسطينيون وه  يخرجون من فتحة النفق الى  كرية،العسالمرا بة 
 ث  يتعردون لنيران  وات الجي  التي رصدته  واستهدفته  بعدما نفذوا مهامه . المو ع،داخل 

وأكدت المصادر العسكرية أن إحباط هذه المحاولة حال دون عملية إرهابية كبير  كانت تستهدف كما 
 س صوفا التعاوني المجاور على حد زعمها.يبدو كيبوت

وعثر  رل فتحة النفق على عبوات ناسفة عديد  وصواري  مداد  للدرو  ورشاشات كان يحملها 
 فيما أعلنت سلطات الجي  عن محيط النفق منطمة عسكرية مغلمة. المخربون،

 97/7/0292، عكا اون الين
 
 ملية في غزة مستمرةوالع يوجد اتفاق لوقف إطالق النار: ال جندلمان .28

األنادول   ال عوفير جندلمان المتحدع باس  رئيس الوزرال اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو،  -المدس
ال تعليق أو تعميل إسرائيلي على األخبار التي تتحدع عن التوصل إلى اتفاق لو ف إطالق فإنع 

 .فالنار في غز ، والعملية مستمر  في المطا 
وكالة األنادول، معمبًا على تمارير إعالمية تحدثت عن هدنة لو ف جال ذلا في تصريحات ل

سرائيل في  طا  غز ، تبدأ صبال الجمعة.  إطالق النار بين فصائل فلسطينية واي
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ال شيل جديد في هذه المرحلة، إن إطالق الصواري  من  طا  غز  فوفي حديع أداف جندلمان 
 5طلل األم  المتحد  تعليق النار في غز  لمد  مستمر، ولذلا فإن العملية مستمر ، نحن  بلنا 

 ذائف هاون على جنوبي  2ساعات ألغراض إنسانية، ولكن حماس خر تها من خالل إطالق 
 .فاألودا  على األرض ما زالت على ما هي عليعفوتابع  .فإسرائيل

 91/7/0292، القدس العربي، لندن
 
 سابعة لحماعلن إسقاط طائرة بدون طيار تي الجيش اإلسرائيلي .29

أعلن الجي  اإلسرائيلي انع اعترض واسمط طائر  بدون طيار  ال   عبد الرؤوف أرناؤوط - المدس
 إنها تابعة لحركة حماس بعد أن حاولت خرق المجال الجو  اإلسرائيلي.

في تغريد  على )تويتر(  و ال أفيخا  أدرعي، المتحدع باس  الجي  اإلسرائيلي لإلعال  العربي،
جر يعترض ويسمط ما تزع  حماس أنها طائر  بدون طيار حاولت خرق المجال الجو  سالل الف

 .فاإلسرائيلي
 97/7/0292، رأي اليوم، لندن

 
 تتجاوز المليار شيكل االقتصاد اإلسرائيلي نتيجة العدوان على غزة خسائر .31

لى  طا  غز   درت تمارير إسرائيلية أن تكلفة جي  االحتالل في عدوانع المستمر ع  عوض الرجول
مليون دوالر(، مشير  إلى خسائر أخر  مباشر   114تتجاوز حتى اآلن حاجز المليار شيكل )نحو 

وفدال عن التكلفة المباشر  للجي  ووسائلع المتالية، تتحدع تمارير  وغير مباشر  بماليين الدوالرات.
د والبنية التحتية ل  الصحافة اإلسرائيلية عن خسائر أخر  تتركز في  طاعي السياحة واال تصا

 تصدر تمديرات لها حتى اآلن.
 96/7/0292، الجزيرة نت، الدوحة

 
 غزة استطالع للرأي: ارتفاع شعبية نتنياهو وبينيت بعد العملية العسكرية ضد   .30

أودح استطال  للرأ  أجرتع  نا  الكنيست ونشر نتائجع مو ع المنا  السابعة اإللكتروني اإلسرائيلي، 
زعي  حزل  بية رئيس الوزرال اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير ا تصاده نفتالي بينيتعن ارتفا  شع

، بشكل كبير عن األسبو  المادي، أ  منذ اندال  العملية العسكرية دد  طا  فالبيت اليهود ف
وأشار االستطال  أنع إذا أجريت انتخابات الكنيست اليو ، سيحصل حزل الليكود الذ  يتزعمع  غز .
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ف البيت اليهود فوبموجل االستطال  يحصل حزل  ممعد. 810ممعًدا من  14تنياهو على ن
 ممعًدا. 81المتطرف على 
ي  فكما تراجع حزل  مماعد، 1في االستطال  حيع حصل على  فإسرائيل بيتنافوتراجع حزل 

 ممعد. 88لى ، الذ  يتزعمع وزير المالية يائير البيد، والمحسول على تيار الوسط، ليحصل عفعاتيد
 ممعد. 85وتراجع أيًدا حزل العمل اإلسرائيلي المحسول على اليسار ليحصل على 

 91/7/0292، المصري اليوم، القاهرة
 
 اكتسبت شرعية عربية لمواصلة تدمير حماس ومصر كشريكة في المفاوضات  "إسرائيلبن يشاي: " .32

فإسرائيل اكتسبت شرعية أن يشا   المعلق العسكر  في مو ع فواينتف رون بن    ال الغد –عمان 
عربية لمواصلة تدمير حماس من الجو، وكسبت مصر كشريكة في المفاودات المجهد  مع حماس 

وأداف  فالوساطة ما تزال بيد  في ظل رغبة السيسي في منع تعاظ  حماس والجهاد مستمبالف.
وبو ف تهريل الوسائل مصر وهذا يعمل لصالحنا، المصريون اآلن ملتزمون بالتوصل إلى تهدئة 

 المتالية لغز ، وهذا ما سيكون الحال عليع طالما السيسي في الحك ف.
 91/1/0292، الغد، عم ان

 
 بحربها النفسي ة  سرائيليينحماس أثبتت قدرة على الصمود وأرعبت اإلمحللون إسرائيليون:  .33

تصاالت في جامعة  ال رون شيفر، رئيس مركز أبحاع الدفا  واال زهير أندراوس  - الناصر 
( إّن هناا فرً ا بين حرل نفسية وبين شّن إسرائيلأريئيل، في ممابلة هاتفية مع مو ع )تايمز أوف 

حرل بطريمة نفسية، الفًتا إلى أّنع من المؤكد أنّ حماس انخرطت في النو  األول، حيع  امت 
و ، من بين أمور أخر ، بإرسال رسائل نصية مدعية أّن المفاعل النوو  في ديمونا  د تعرض لهج

 ولكّن النو  الثاني هو في صمي  حملتها.
من هنا تأتي الصواري ، التي ال يمكنها االنتصار على دولة إسرائيل، ولكن يمكنها نشر الخوف، 

 ومن هنا ينبع رفض حماس  بول اتفاق و ف إطالق النار. 
رّية بن كاسبيت،  ال فيع إّن على صلة بما سلف، كتل الموحلل الموخدر  في صحيفة معاريف العب

رئيس الوزرال بدا في الخطال الذ  ألماه للجمهور اإلسرائيلي مسال الثالثال، منطفًئا، تعًبا، عدي  
الحيوية وفارًغا، وزاد أّن نتنياهو اآلن، وبعدما أصبح رئيًسا للوزرال وليس رئيًسا للمعاردة، بات يفه  

لمر . فاألمر ليس بسيًطا، إذ أّنع يعرف أّن الدخول إلى  يود المو ، يخاف ويعرق. وهو محق هذه ا
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غز  سيكون فتاًكا وسيجبي دًما كثيًرا، مشيًرا إلى أّنع ليس وادًحا ماذا ستكون إنجازات هذا الدخول، 
 فداًل عن أّن الجبهات األخر  تحتد ، يوطلمون النار على إسرائيل من لبنان ومن سورّية وسينال.

العسكرّية في المنا  العاشر  بالتلفزيون اإلسرائيلّي، أور هيلر، فمال إّن نتنياهو،  أّما الموحلل للشؤون
، بدوا مصممين جًدا على عد  السمال لحدع تكتيكّي أن يصبح اعتباًرا استراتيجًيا، زيعلون وغانت

ويبدو أنع حتى بعدما بصمت حماس في وجع المصريين، وأحر ت الصواري  تفاهمات و ف النار، ال 
زال إسرائيل تفدل إنهاًل سريًعا  در اإلمكان لهذه الجولة، على حّد  ولع. أّما كبير الموحللين في ت

صحيفة يديعوت أحرونوت ناحو  برنيا  فرأ  أّن يو  أمس كان يوًما غير المع في عملية الجي  
هنت أّنع بمي اإلسرائيلّي دّد غز ، ليس ألّن المتيل اإلسرائيلي األول سمط فيع، بل ألّن حماس بر 

 ذيفة صاروخية على  800لديها من المو  لرفض و ف إطالق النار الذ  عورض عليها، وإلطالق 
 بلدات بعيد  و ريبة.

وخلوص الكاتل إلى المول إّنع كان األجدر اإلعالن من طرٍف واحٍد بعد يومين أو ثالثة من أيا  
فِض إلى إنجازات مدهشة، وكانت الصور من المصف أنّنا استنفدنا األمر، ألّن المصف بعد ذلا ل  يو 

 .رنيا غز   اسّية ومودر  وأثبتت حماس  در  على الصمود، على حّد تعبير ب

 97/7/0292، رأي اليوم، لندن
 
 لغزة بر ا اإلسرائيلي دخول الجيشمن هناك مخاطر كثيرة بن يشاي:  .34

بن يشا  فجر الجمعة أن اعترف المحلل العسكر  لصحيفة فيديعوت أحرونوتف رون   صفا - غز 
 هناا مخاطر كثير  على دخول الجي  لغز  بًرا.

وذكر بن يشا  في ممال لع نشر اليو  أن إحد  هذه المخاطر هو أن يت  استهداف الجنود عند 
 ا ترابه  من األحيال السكنية بالمنابل والتفجيرات والعمليات االستشهادية.

تهداف  وات المشا  التي ال بد أن تتخذ لها في غز  هو اس -بحسل بن يشا -وثاني هذه المخاطر
حيًزا مكانًيا تتو ف فيع بشكل ثابت للتحميق مع من يت  إلمال المبض عليع والبحع عن أماكن تصنيع 

 السالل من خالل استهداف الدبابات والنا الت بصواري  مداد   د تؤد  إلى خسائر.
رض من  بل حركة حماس بالمنابل والمتفجرات وكذلا وأشار إلى أن ثالع هذه المخاطر هو تلغي  األ

 تلغي  بعض المنازل.
هي كيفية التعامل مع المماومة مع دمان عد  سموط دحايا  -وفق بن يشا -ورابعة هذه المخاطر

ويوصي بن  مدنيين مما  د يثير ردود فعل واسعة دد االحتالل بالمحافل الدولية واألم  المتحد .
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ل هذه المخاطر بأن تكون العملية سريعة ومحاطة بنيران كثيفة لمنع تعرض يشا  من أجل تدارا ك
 والدغط بمو  على حماس للتراجع والمبول بالتهدئة. للخطر،الجنود 

 91/7/0292، وكالة الصحافة الفلسطينية  صفا 
 
 .. وأخطأت عندما أسهمت بإضعاف عباسغزةلتحاول تجنب الدخول البري  "إسرائيل""هآرتس":  .35

ذكرت صحيفة هآرتس في افتتاحيتها اليو  الخميس تحت عنوان فو ف النار كرافعة   أون الينعكا 
سياسيةف انع فعلى الرغ  من رفض حماس المبادر  المصرية لو ف النار، إال أن فاسرائيلف ال ترغل 

اري  بكسر المواعد، وان استمرار الغارات الجوية على  طا  غز ، ل  يأت ردًا فمط على إطالق الصو 
 فمط، بل محاولة إسرائيلية لتفاد  العملية البريةف.

وأدافت الصحيفة فأن عملية كهذه وعلى الرغ  من أن أهدافها المسبمة ستكون محدود ، إال أن من 
شأنها أن تتعمد وتتورط أكثر، فمعالجة التهديدات التكتيكية اآلنية، وبشكل أساسي خطر األنفاق،  د 

 دهور الودع في المنطمة بشكل سافرف.يؤد  إلى دحايا عديد  وي
واعتبرت االفتتاحية أن فاسرائيل أخطأت عندما ساهمت في إدعاف الرئيس محمود عباس، فبداًل من 
تعزيز مو عع وتمويتع لكلي يصبح شخصية  وية في المنطمة، شخصية من الممكن أن تفرض ذاتها 

اليو  تواجع حماس التي ال يوجد لها وتأثيرها حتى على حماس،  امت اسرائيل بإدعافع، وها هي 
 زعي  على استعداد للتوصل إلى سال  مع اسرائيلف.

وأدافت فإذا كانت اسرائيل تريد الهدول مع  طا  غز  فعليها تمكين عباس من تحويل األموال إلى 
موظفي المطا  الذين عّينته  حماس، والسمال لعباس ولجنة مشتركة بالمرا بة على معبر رفح، وان 
طالق سرال األسر  الذين وعدت  تجر  معع مفاودات مباشر  من اجل تنفيذ بنود و ف النار واي

 بإطالق سراحه ف.

 97/7/0292، عكا اون الين
 
 تدافع عن نفسها سخيفة "إسرائيل"غارديان: فكرة ال .36

تطورات الحرل في غز  وردود الفعل المختلفة تجاه ما يحدع كان لها النصيل األكبر في مماالت 
 الرأ  بالصحف البريطانية الصادر  اليو .

أن فكر  دفا  إسرائيل عن نفسها من هجمات  -في ممالع بصحيفة غادريان-فمد كتل سوماس ميلن 
غير مبرر  من خارج حدودها شيل سخيف ألن أ  شعل محتل لع الحق في المماومة وليس من 
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انوني. ووصف الكاتل غز  حق إسرائيل الدفا  عن نفسها من أراض هي تحتلها بشكل غير  
 المحاصر  بأنها أكبر سجن مفتول في العال .

و ال الكاتل إنع بدال من المطالبة بو ف حملة العمال الجماعي اإلسرائيلية دد األرض التي ما 
زالت محتلة بشكل غير  انوني تلو  المو  الغربية الدحية على مماومتها ويلمى باللو  اآلن على 

 سالمية حماس لرفدها  بول مبادر  و ف إطالق النار.حركة المماومة اإل
أما افتتاحية صحيفة غارديان فتر  أن إنماذ غز  من محنتها أو من استمرار المتال في المستمبل لن 

من عوا ل عزلتها وأن هذا األمر سيكون  -إلى حد ما على األ ل-يكون ممكنا دون تخليص حماس 
ظمة التحرير الفلسطينية لكنع  د يكون السبيل الوحيد للمدي صعبا على إسرائيل ومشكلة كبير  لمن

  دما.
ومن جانبها كتبت صحيفة إندبندنت أيدا أن العدوان اإلسرائيلي على غز  ليس هجوما على حماس 

 ولكنع هجو  على السال  وأن نتنياهو أتيحت لع فرصة االختيار بين السال  والحرل فاختار الحرل.
لي تلغراف كتل ديفد بلير أن نتنياهو ل  يعد  ادرا على مماومة الدغوط وفي تحليلع بصحيفة دي

 للدفع بمواتع البرية ودباباتع إلى  طا  غز  وهو ما سيزيد حتما دحايا المعركة دد حماس.
 91/7/0292، الجزيرة نت، الدوحة

 
 يحجر  0222وأكثر من  شهيدا   062فلسطينيا  بغزة يرفع حصيلة العدوان إلى  91استشهاد  .37

فلسطينيًا، وأصيل عشرات رخرون، اليو  الجمعة، جرال تواصل المصف اإلسرائيلي  81استشهد 
على أنحال متفر ة في  طا  غز ، ليرتفع عدد الشهدال منذ بدل العدوان اإلسرائيلي دد غز  مسال 

جريح، وذلا وفمًا للمصادر الطبية  1000شهيدًا، وأكثر من  190، إلى 1084-7-7اإلثنين 
و ال الناطق باس  وزار  الصحة أشرف المدر   فإن العدوان اإلسرائيلي المتواصل على  لسطينية.الف

صابة نحو  190يوًما، تسبل باستشهاد  88مختلف أنحال  طا  غز ، منذ  رخرين  1000مواطنا، واي
 بجرال متفاوتة، بعدها خطير ف.

91/7/0292، فلسطين أون الين  
 
 اومة في غزة سيكون لها انعكاساتها على األمة جمعاءخطيب لـ "قدس برس": المقكمال  .38

الشي  كمال خطيل، في حديع ، 41في   ال نائل رئيس الحركة اإلسالمية   سلي  تايع -كفر كنا 
مع  دس برس، إن العدوان الذ  تشنع المؤسسة اإلسرائيلية على  طا  غز ، هو نتاج الظروف التي 
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حيع خلمت  ،و  اإلسالمي من  بل بعض األنظمة العربيةتعيشها المنطمة، وفي ظل محاربة المشر 
حرل   كل هذه الظروف حالة من الشعور بالراحة لد  المؤسسة لتنفيذ مخططاتها، وشنت من أجلها

، والحرل الثالثة التي تجر  حاليا 1081ث  حرل فحجار  السجيلف عا   1001فالفر انف في عا  
المماومة في غز  سيكون لها انعكاساتها على األمة ؤكدًا أن ، مفي غز   لكسر شوكة المماومة الوحيد 

 .جمعال
وندد الشي  خطيل بصمت المجتمع الدولي تجاه الجرائ  التي ترتكل في غز ، مديفا أن هذا 

 .المو ف فيؤكد نفاق هذا المجتمع وتلونع وو وفع مع المو  دد الدعيف ومع الظال  دد المظلو ف
97/7/0292قدس برس،   

 
 21 النائب الثاني لرئيس الحركة اإلسالمية في "أبو ليل"االحتالل يعتقل الشيخ  :األقصى مؤسسة .39

إن شرطة االحتالل  87/7/1084 الت مؤسسة اال صى للو ف والتراع في بيان لها يو  الخميس 
 الداخل الفلسطيني،باعتملت ظهر اليو  الشي  حسا  ابو ليل النائل الثاني لرئيس الحركة االسالمية 

 فيوذلا لد  خروجع من المسجد اال صى بعد ادال الصال  بعد توجيع تهمة المال درس ديني 
 اال صى.

  .للتحميق معع وما زال رهن االعتمال حتى اللحظة فالمشلةفوا تادت  وات االحتالل الشي  الى مركز 
ة بائسة من هذه محاولف ومن جهتع  ال الناطق الرسمي باس  الحركة االسالمية زاهي نجيدات إن

العنال  ينتظرهاالحتالل من أجل ترهيل أهلنا في الداخل لبع صور  وكأن من يأتي للمسجد اال صى 
وخير رد على هذا المخطط المفدول هو المزيد من األمواج البشرية التي تشد الرحال  واألذ ،

 للمسجدف.
97/7/0292مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   

 
 وموظفي األوقاف ن المسجد األقصى واالحتالل يعتدي على المرابطينمستوطنون يقتحمو .41

ا تحمت  وات االحتالل المسجد األ صى المبارا، واعتدت على المرابطين وموظفي األو اف 
 بالدرل، تزامنًا مع تأمين جوالت المستوطنين.

مستفزين وأودح شهود عيان أن مجموعة من المستوطنين ا تحمت األ صى عبر بال المغاربة، 
المرابطين من النسال والرجال الذين  اموا بترديد التكبيرات في كافة أنحال األ صى، فاستدعت 

 .الشرطة وحد  الموات الخاصة
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وأداف شهود العيان أن الوحدات الخاصة وبعد تأمين خروج المستوطنين من بال السلسلة اعتدت 
طات، مستخدمة الهراوات، كما ت  دفعه  بالدرل المبرل على موظفي األو اف والمرابطين والمراب

 أردًا، وأصيل العديد منه  بردوض مختلفة.
91/7/0292الخليج، الشارقة،   

 
 قصف إسرائيليتعرضها ل إجالء مرضى مستشفى الوفاء بغزة بعد .40

في مستشفى الوفال شرق غز  أجلوا جميع المردى دمانا لسالمته   ونالعامل  ا   تامر المسحال
 مصف اإلسرائيلي في محيطع.بسبل كثافة ال

وجالت عملية اإلخالل بعد أن تعرض مستشفى الوفال للتأهيل الطبي بحي الشجاعية شر ي غز  
 مجددا الخميس لمصف مدفعي إسرائيلي في إطار العدوان العسكر  المتواصل منذ عشر  أيا .

صابت عد  طوابقف، و ال مدير المستشفى بسمان العشي إن فدبابات إسرائيلية  صفت المستشفى وأ
مريدا بعده  في غيبوبة أو مصابون بالشلل، مودحا أن عددا من الممردين  84حيع يوجد 

 إدار  المستشفى أنزلت المردى إلى  اعة االستمبال لحمايته  من المصف.مت و ا أصيبوا بجرول.
91/7/0292الجزيرة نت، الدوحة،   

 
  تضامنا  مع غزة مع االحتالل خالل مسيرات مواجهات عنيفةالضفة:  .42

ليل مواجهات مع االحتالل اإلسرائيلي بمناطق متفر ة في الاندلعت في ساعة متأخر  من   را  هللا
الدفة الغربية، في حين منعت الشرطة الفلسطينية مسيرات مندد  بالعدوان على غز  كانت متوجهة 

 إلى مناطق االحتكاا مع االحتالل.
ينتي المدس ورا  هللا وسط الدفة اندلعت الليلة المادية وعلى حاجز  لنديا العسكر  بين مد

مواجهات هي األعنف شارا فيها نحو خمسمائة شال من مخيمي  لنديا واألمعر  لالجئين  رل را  
و ال شهود عيان للجزير  نت إن مئات الشبان انطلموا في مسيرات باتجاه الحاجز تنديدا  هللا.

وا بإلمال الحجار  والزجاجات الحار ة واأللعال النارية باتجاه جنود بالعدوان المستمر على غز ، ث  بدؤ 
 االحتالل.

وتمكن عدد من الشبان من الوصول الى مدخل الحاجز والصعود على بواباتع الحديدية وتعليق 
 األعال  الفلسطينية عليها.

91/7/0292الجزيرة نت، الدوحة،   
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 9926ين منذ بدء الحملة اإلسرائيلية بالضفة إلى االحتالل يشن حملة اعتقاالت ترفع عدد المعتق .43

في حملة إسرائيلية جديد ، هي األعنف في المدس المحتلة على وجع   فاد  أبو سعد  - را  هللا
بشكل عا ، شنت  وات االحتالل اإلسرائيلي حملة  8141التحديد، وفي الدفة الغربية وارادي عا  

في محافظة الخليل، ومواطن  7من المدس و 20نه  فلسطينيا، م 42مداهمات واعتماالت شملت 
 .8141من األرادي المحتلة عا   5واحد من محافظة بيت لح ، و

وبحسل ناد  األسير الفلسطيني فإنع وبهذه االعتماالت، يرتفع عدد المعتملين منذ بدل ما تسمى 
اخل الخط االخدر ، وفي د111موزعين كاالتي  محافظة الخليل  ،8849إلى  فالحملة العسكريةفبر

، 71وجنين  ،11معتملين، ورا  هللا والبير   801، وبيت لح  887، ونابلس 819، والمدس إ818
 معتماًل. 14، ومحافظات طوباس وسلفيت وأريحا 10و لميلية  27وطولكر  إلى 

 وجالت االعتماالت في المدس المحتلة بزع  المشاركة في المواجهات دد  وات االحتالل. 
91/7/0292لعربي، لندن، القدس ا  

 
 تأمين وسائل الوقاية من الصواريخ لبدو النقب ليس بسلم األولويات ":إسرائيل" .44

انتهت مسال اليو ، الخميس، الجلسة الطارئة في المحكمة العليا في التماس جمعية   41عرل 
معيات حموق المواطن باس  مواطنين من  ر  عربية معترف بها وأخر  غير معترف بها وباس  ج

-بمكو  االنسان،ميدانية وحمو ية )المجلس اال ليمي للمر  غير المعترف بها، اطبال لحموق 
مخططون من اجل حموق التخطيط، منتد  التعاي  السلمي في النمل(. ويطالل االلتماس بإلزا  

 الدولة بتأمين وسائل الو اية من الصواري  للمر  العربية البدوية في النمل بشكل فور 
د المحامي عوني بنا، من جمعية حموق المواطن، على أن هنالا درور  ملحة لودع غرف وأك

 ألف مواطن.  800محصنة متنملة وايجاد حل لحماية أهالي المر  والتي يصل عدد سكانها الى 
ورد مندول الدولة معتبرا أن تأمين وسائل الو اية لهذه المر  يحتل مكانًا منخفدًا على سل  أولويات 

 ولة، وان احتمال سموط الصواري  في تلا المر  منخفض جدًا.الد
97/7/0297، 21عرب   
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 مؤسسة حقوقية فلسطينية تطالب عباس بالتوقيع على االنضمام للجنائية الدولية .45
طالبت الهيئة الفلسطينية المستملة لحموق االنسان يو  الخميس الرئيس   علي صوافطة- را  هللا

 لى النظا  االساسي للمحكمة الجنائية الدولية.محمود عباس بالتو يع ع
و الت الهيئة في بيان أدانت فيع ممتل أربعة أطفال كانوا يلعبون على شاطئ البحر يو  األربعال أن 
نهال  هذا التو يع سيمكن فمن مالحمة ومحاكمة مجرمي الحرل اإلسرائيليين في المحاك  الدولية واي

 ها ودمان تحميق العدالة واإلنصاف للدحايا الفلسطينيين.فالحصانة المانونية التي يتمتعون ب
مدنيا  112 أكثر من ممتللبيانها أن االستخدا  االسرائيلي فالمفرط في المو  اد  في وأودحت 

صابة  15طفال و 49فلسطينيا بينه    178طفال و 414مواطنا بجرال خطير  بينه   8970امرأ  واي
 امرأ .ف

97/7/0292وكالة رويترز لألنباء،   
 
 غز ة قطاع يطالب بالتحقيق بجرائم الحرب اإلسرائيلية المرتبكة في "عدالة" .46

خالل األّيا  األخير  من العدوان اإلسرائيلي على  طا  غّز ، أرسل مركز عدالة سلسلًة   41عرل 
ستشار من الرسائل العاجلة للجهات األمنّية والمدائّية المسؤولة في إسرائيل، ومنها وزير األمن، الم

المدائي للحكومة والمدعي العسكر  العا ، يطالبه  فيها بفتح تحميمات فورّية بشأن شبهات بارتكال 
 جرائ  حرل من  بل الجي  اإلسرائيلي في  طا  غّز .

وترّكزت رسائل عدالة في الهجو  اإلسرائيلي على األهداف المدنّية التي حصدت أروال أكثر من 
ون أن تكون له  أ  عال ة بالمتال، كما في هد  الطيران اإلسرائيلي مئتّي مواطٍن من المطا ، د

 للبيوت السكنّية والمباني المدنّية الحيوّية، وأيًدا بمصف الطوا   الطبّية والبنى التحتّية.
واعتمدت التوّجهات التي  دمها عدالة باألساس على شهادات مشفوعة بالمس  من  بل أهالي غّز ، 

محامو مركز الميزان لحموق اإلنسان في غز ، وهي تصف األودا  الخطير ، وهي شهادات جمعها 
 واإلسماطات األخطر التي يحملها هذا الهجو  على المدنيين.

97/7/0292، 21عرب   
 
 أسيرا   72نادي األسير: االحتالل يمدد اعتقال  .47

في سجون االحتالل،  أسيراً  74أفاد ناد  األسير الفلسطيني، أن محاك  االحتالل مددت فتر  اعتمال 
 بذريعة استكمال التحميق واإلجرالات المدائية.
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وبدأ األسر  في سجن فإيشلف، بتنفيذ خطوات احتجاجية، بدأت بإرجا  وجبات الطعا  حتى تت  
االستجابة لمطلبه ، وأداف األسر  في بيان صادر عن ناد  األسير، أنه   اموا بإرجا  الوجبات 

الممد  له ، الفتين إلى أنه  توجهوا بشكو  حول معاناته  من ذلا  احتجاجًا على سول الطعا 
 للجهات المختصة، إال أن إدار  السجن أمعنت في إجرالاتها التعسفية.

91/7/0292الخليج، الشارقة،   
 
 بنوك غزة تصرف رواتب موظفي السلطة .48

ابها الخميس، أما  أوعزت سلطة النمد الفلسطينية للبنوا العاملة في  طا  غز ، بفتح أبو   غز 
موظفي السلطة الفلسطينية في غز ، الستال  رواتبه  المودعة في حساباته  البنكية منذ األسبو  

 المادي، بحسل وزير العمل في حكومة التوافق الفلسطينية مأمون أبو شهال.
 وبين أبو شهال في تصريح صحفي أن  جهودا عديد  بذلت في األيا  المليلة المادية، ليتمكن

غز ، من استال  رواتبه ، خاصة في ظل تصاعد وتير  العدوان اإلسرائيلي على بموظفو السلطة 
 المطا .

حسابات الموظفين بوأودح  رواتل موظفي السلطة، صرفت منذ األسبو  المادي، وأودعت 
ال  غز ، وتمكن الموظفين من استبالبنكية، لكن العدوان على المطا ، حال دون فتح البنوا العاملة 

 الرواتل.
97/1/0292رأي اليوم، لندن،   

 
 إسرائيليا  بحق اإلعالميين الفلسطينيين انتهاكا   93 :نقابة الصحافيين .49

انتهاكا ارتكبتها  وات االحتالل  82وثمت نمابة الصحافيين الفلسطينيين،   فاد  أبو سعد  - را  هللا
صل على  طا  غز  لليو  الحاد  بحق الصحافيين والمؤسسات اإلعالمية، خالل عدوانها المتوا

عشر على التوالي. وأودحت النمابة في بيان، أن فتر  العدوان على غز  تشهد تصعيدًا متزايدًا من 
 بل االحتالل دد الصحافيين والمؤسسات اإلعالمية المحلية والعالمية ومنازل الصحافيين وممراته  

خرين. واته  البيان استهداف سيار  ر 5 واصابةاإلعالمية، وأشارت إلى استشهاد صحافي، 
 للصحافيين، ومنزلين، وأربعة ممرات إعالمية، خالل العدوان.
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واستنكرت نمابة الصحافيين االنتهاكات والممارسات اإلسرائيلية بحق الصحافيين، ودعت االتحاد 
تهاكا لكل الدولي للصحافيين، واتحاد الصحافيين العرل إلى إدانة هذه االعتدالات، التي تعتبر ان

 المواثيق الدولية، وطالبت بالدغط على حكومة االحتالل لو ف هذه الجرائ  ومعا بة مرتكبيها.
91/7/0292القدس العربي، لندن،   

 
 بسبب القصف اإلسرائيلي من قطاع غزة بدون كهرباء % 12شركة كهرباء غزة:  .51

ى انمطا  التيار الكهربائي تسبل المصف االسرائيلي على  طا  غز ، مسال الخميس، إل  را  هللا
 بشكل شبع كامل عن مناطق  طا  غز .

و ال مدير العال ات العامة في شركة كهربال غز ، جمال الدردساو ، أن المصف تسبل في  طع 
 غالبية خطوط الكهربال اإلسرائيلية مع غز  باإلدافة لمطع خطوط كهربال أخر  لمحطة التوليد.

، الفتا إلى أن ذلا سيتسبل بكارثة %10ال وصل إلى أكثر من وأشار إلى أن العجز في الكهرب
 صحية وبيئية خطير .

91/7/0292القدس، القدس،   
 
 جنينو رام هللا والبيرة األجهزة األمنية التابعة للسلطة تقمع مسيرات دعما  لغزة في  .50

حراكات منعت الشرطة الفلسطينية و وات مكافحة الشغل التابعة لها مسير  مركزية دعت لها ال
 الشبابية في مدينتي را  هللا والبير  لالشتباا مع االحتالل  رل مستعمر  بيت إيل.

ودربت  وات األمن الفلسطينية طو ا أمنية شامال في منطمة شمال مدينة البير  ومحيط دوار السيتي 
 مد .إن المؤد  إلى مستعمر  بيت إيل، ومنعت بالمو  تمد  مسير  كانت تهتف لصمود غز  من الت

وفي مدينة جنين شمال الدفة الغربية أفادت مصادر محلية بأن  وات أمن السلطة الفلسطينية منعت 
 مسير  مندد  بالعدوان على غز  من التوجع إلى حاجز الجلمة شمال شر ي المدينة.

و الت المصادر إن صدامات و عت بين المتظاهرين والشرطة الفلسطينية التي استخدمت  نابل الغاز 
 تفريمه  في داحية صبال الخير، ومنعته  من التمد .ل

91/7/0292الجزيرة نت، الدوحة،   
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 وقفة تضامنية مع غزة في األشرفية واعتصامان في الضاحية وشاتياللبنان:  .52
استنكارًا للمجازر التي يرتكبها االحتالل االسرائيلي في غز ، نفذت المنظمات الشبابية والطالبية 

 امًا أما  ممر جامعة الدول العربية في األشرفية.الفلسطينية اعتص
واعتبر المسؤول عن منظمة الشبيبة التمدمية علي أيول فان ما يجر  اليو  في فلسطين ليس وليد 
حادع عابر، فالصهيوني يحترف مهنة المتل واالباد  وارتكال أبشع المجازر، وما يساعده هو 

 .الصمت العربي وغيال دور الجامعة العربيةف
وفي الداحية الجنوبية لبيروت، نظمت جمعية فكشافة اإلما  المهد ف بدعو  من فحزل هللاف، 
اعتصامًا فتدامنًا مع الشعل الفلسطيني واستنكارًا للعدوان الصهيوني اإلجرامي على مدينة غز  

 .وأطفالهاف
عدو المكتل كذلا نظمت فالجبهة الديمو راطيةف اعتصامًا في مخي  شاتيال، تحدع فيع كل من 

السياسي للجبهة خالدات حسين، وممثل فحزل هللاف عطاهللا حمود والمياد  في فحزل االتحادف عبد 
 الفتال ناصر باس  األحزال اللبنانية. 

91/7/0292النهار، بيروت،   
 
 بالعدوان على غزة الجالية الفلسطينية في بلغاريا تنظم مسيرة تنديدا   .53

لية الفلسطينية في بلغاريا، في مسير  حاشد  للتدامن مع شعبنا في شارا أبنال الجا وفا  - صوفيا
  طا  غزَّ  دد العدوان االسرائيلي المستمر وجرائمع بحق المدنيين العزل.

وشارَا في المسير  ادافة للجالية الفلسطينية وطا   سفار  دولة فلسطين، عدد من أبنال الجاليات 
ت المسير و من ساحة  صر الثمافة الوطنيَّة عبر بوليفارد فيتوشكا العربية والمتدامنين البلغار، وانطلم

وصواًل الى  صر الرئاسة، رفع خاللها األعال  الفلسطينية والبلغارية وصوٍر وشعارات تبيين بشاعة 
الهجمة االسرائيليَّة وهمجيتها، وعَلْت هتافات تندد بالعدوان االسرائيلي وتحييِّ صمود الشعل 

 الفلسطيني.
91/7/0292ياة الجديدة، رام هللا، الح  
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 جراء العدوان مليون دوالر 02تجاوزت  بغزة الزراعة: أضرار القطاع الزراعي المباشرةوزارة  .54
أصدرت وزار  الزراعة، يو  الخميس، تمريرًا أوليًا عن األدرار والخسائر التي أصابت المطا    غز 

مؤكد  أن األرادي والمنشآت الزراعية كانت هدفًا  الزراعي جرال العدوان فاإلسرائيليف المتواصل،
 لغارات االحتالل فاإلسرائيليف الجوية والبحرية والبرية، ما ألحق أدرارًا فادحة في المطا  الزراعي.

وأودحت الوزار ، في بيان نشرتع اليو  الخميس، أن التمديرات األولية لميمة األدرار المباشر  
مليون  9،5مليون دوالر خسائر اإلنتاج النباتي، و 89،7أمريكي، بوا ع مليون دوالر  14تجاوزت الر 

 مليون دوالر خسائر الثور  السمكية. 0،9دوالر خسائر اإلنتاج الحيواني، و
ألف  200و درت  يمة األدرار المباشر الناتجة عن شلل المطا  الزراعي، وفق البيان، بحوالي 

ول إلى األرادي الزراعية و طف وتسويق المحصول دوالر يوميا نتيجة عد  المدر  على الوص
 وخاصة الخدار والفواكع والدواجن والحليل.

وأودحت الوزار  أن المطا  الزراعي يتعرض لخسائر غير مباشر  تتمثل غالبًا في عد   در  
ية المزارعين في الوصول إلى أراديه  للميا  بعمليات الر  والتسميد وبا ي العمليات الزراعية اليوم

 دون  من الحمديات والخدار معردة للجفاف. 10000األخر ، حيع أن هناا ما يمارل 
وبالنسبة لمطا  الصيد، أفادت الوزار  بأن منع الصيادين من الوصول البحر يؤد  إلى خسار  يومية 

 دوالر يوميًا. 10000تمدر بر 
97/7/0292وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، غزة،   

 
 لصمود غزة عساف يطرح أغنية "ارفع راسك" دعما  يني محمد الفنان الفلسط .55

طرل الفنان الفلسطيني، محمد عساف، مسال الخميس، أغنيتع   عبدالناصر عبدالمنع   –الماهر  
الوطنية فارفع راسا هذا سالحاف على اليوتيول، وهذه األغنية التي أنتجها عساف وسجلها خالل 

 يومًا. 88في مواجهة العدوان اإلسرائيلي المستمر منذ أكثر من  ،فتر  وجيز ، يهديها إلى  طا  غز 
خراج سامح المدهون.، و واألغنية من كلمات هند جود   سامي عفانة، ألحان وتوزيع وليد فايد، واي

91/7/0292الشرق، الدوحة،   
 
 المخيم الفلسطيني على فوهة بركان خامدفيلم "شباب اليرموك"..  .56

ئص الفيل  التسجيلي أن المخرج ال يشركا بأفكاره بشكل مسبق. من خصا  فجر يعمول - بيروت
ثمة وا ع يفرض نفسع على هذه األفكار ويدعو إلعاد  تمطيعها وتركيبها من بال تخليصها من 
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إن جاز التعبير حتى تمد  صور  وا عية لوا ع ال يستنفذ « لولبياً »المكونات العادية التي تمنع نموها 
سينز، ثمة  –( للمخرج الفرنسي أكسل سلفاتور  1084« )شبال اليرموا» هذه المكونات. في فيل 

 ما يعيق تطوير هذه الفكر ، باعتبار أن الكتابة عنها  د تعني ورطة ما. 
فالفيل  صّور على مراحل زمنية متمطعة،  بل المآل التراجيد  الذ  وصل إليع المخي  الفلسطيني 

عات الفلسطينية في المنافي والشتات، بعد خدوعع المريل من دمشق، واألكبر من بين التجم
لتجاذبات األطراف المتصارعة في سورية منذ أكثر من ثالع سنوات، وسموطع بأيد  مسلحي 

بحسل ما  –للجهاد في الطريق إلى إسماط النظا  السور . ربما « ممراً »المعاردة السورية باعتباره 
ستؤول إليع األمور، وهذا أمر مؤكد، فما نعرفع شخصيًا،  ل  يكن سرررلفاتور  على دراية بما –شاهدنا 

أنع تربطع صدا ات بشخصيات فيلمع، وه  من شبال وصبايا المخي  الذين عملوا في و ت سررابق 
، وكانت لديه  أحالمه  الفنية والثرررمافية واإلنرررسانية  بل «جفرا»في تجمع ثمافي فلرررسطيني يحمل اس  

في بمعة جغرافية متحصلة، تمول عنها تسني ، إحد  الشخصيات في  به  األرض« تديق»أن 
الفيل ، إنها منفى  بيح، ونحن ال نعمل شيئًا سو  أن نجررّملع، وكأننا سنمدي العمر كلع نعي  ونهر  

 فيع.
91/7/0292الحياة، لندن،   

 
 والفلسطينيالسيسي: وقف نزيف الدم الفلسطيني يتطلب مرونة كافية من الجانبين اإلسرائيلي  .57

استمبل الرئيس عبد الفتال السيسي، ظهر اليو  بممر رئاسة الجمهورية بمصر   هشا  المياني
الجديد ، الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وذلا بحدور سامح شكر ، وزير الخارجية، 

حمد، عدو والدكتور صائل عريمات، عدو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعزا  األ
اللجنة المركزية لحركة فتح، ونبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باس  الرئاسة الفلسطينية، واللوال ماجد 

جمال الشوبكي، سفير دولة فلسطين بالماهر ، وماجد  فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة، والسفير
 الخالد ، المستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني.

ان السيسي وعباس الرؤ  حول العناصر المختلفة للمبادر  المصرية لو ف إطالق و د تبادل الرئيس
النار، وموا ف إسرائيل والفصائل الفلسطينية منها، كما ت  استعراض رخر تطورات المو ف الميداني 

 الحالي في الدفة الغربية و طا  غز  والمدس الشر ية.
س  رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد أثنال اللمال و د صرل السفير إيهال بدو ، المتحدع الرسمي باِ 

على أن مصر أخذت على عاتمها بذل كل الجهود للتوصل إلى التهدئة لو ف نزيف الد  الفلسطيني، 
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إال أن ذلا يتطلل توافر المرونة الكافية من الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني، منوها إلى اعتزا  مصر 
 الدع  إلى الشعل الفلسطيني، خاصة في  طا  غز  االستمرار في تمدي  كل أشكال

 91/7/0292األهرام، القاهرة، 
 
 : لو قبلت حماس التهدئة ألنقذت عشرات األرواحيمصر الخارجية الوزير  .58

وزير خارجية أن  المادر الماهر  شو ي عبدنمال عن مراسلها من  91/7/0292عكاظ، جدة، نشرت 
بوسعها إنماذ أروال أربعين فلسطينيا على األ ل من  مصر سامح شكر   ال أمس، إن حماس كان

 سكان غز  لو  بلت بو ف إطالق النار الذ  ا ترحتع مصر ووافمت عليع إسرائيل.
تشاورنا مع حماس  بل طرل »وأداف شكر  خالل مأدبة إفطار لرؤسال تحرير الصحف المصرية  

لمبادر  ال يعني فشل الدولة المصرية، ألن واعتبر أن فشل تنفيذ ا«. المبادر ، عبر  يادات في الحركة
هناا أطرافا عربية وا ليمية ال تريد استعاد  مصر لدورها المو ، مشيرا إلى أن عال ة الماهر  مع 
حماس ليست جيد ، لكننا مع مصلحة الشعل الفلسطيني. ولفت إلى أن الفصائل لها مطالل، لكن 

 عليع إال لمصر، ونرفض اإلشراف الدولي عليع. معبر رفح خط أحمر وال يمكن أن نمبل أ  سياد 
خالل مأدبة افطار ا امها لرؤسال أن شكر   ال  97/7/0292رأي اليوم، لندن، وذكر مو ع 

كانت حماس  بلت المبادر   إذا“تحرير الصحف ووكالة انبال الشرق االوسط بممر وزار  الخارجية 
، كما نملت عنع وكالة انبال الشرق ”ى اال لالمصرية لكان ت  انماذ اروال اربعين فلسطينيا عل

 االوسط.
تركيا بمحاولة افشال الدور المصر  الذ  يعد بمثابة  - طر -محور حماس“واته  وزير الخارجية 

حائط الصد دد المخطط الرامي لتفتيت المنطمة إلى دويالت متحاربة، مستشهدا على ذلا بما 
 وفق ما نملت وكالة انبال الشرق االوسط. ،”يحدع في ليبيا والعراق وسوريا والسودان

هذا المحور يستهدف أن ينز  عن مصر ودعها كطرف فاعل  ادر على “وأداف شكر  أن 
 ”.التأثير على المو ف االسرائيلي الذ  يدرا جيدا دور مصر وأهمية دورها بالمنطمة
بها  درا عاليا من “وردا على سؤال حول عال ة مصر بحركة حماس  ال وزير الخارجية المصر  ان 

المشكلة إن سياسة حماس ترتبط بفكر “التوتر والصعوبة نتيجة التوجع العمائد  لحماس، و ال 
 ”.عمائد  يجعل نمطة االتصال والتال ي مع مصر شبع مستحيلة
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ومع ذلا فإن مصر تتعامل مع حماس في إطار حماية المصالح الفلسطينية وفي “ولكنع تدارا 
مصلحة مصر مع االخذ في االعتبار أن هناا خطوطا حمرال ال يمكن إطار يصل أيدا في 

 ”.لمصر أن تمبلها أو تمبل بتجاوزها
 
 غزة وتحملها المسئولية ضد   "إسرائيل"الخارجية المصرية تدين تصعيد  .59

أكدت وزار  الخارجية على إدانة مصر التصعيد األخير في العمليات العسكرية في  طا  غز  من 
 وشددت على اهتمامها بالتطورات الخطير  التي تحدع على الساحة الفلسطينية. بل إسرائيل، 

بتوخى أ صى درجات  -خالل بيان أصدرتع وزار  الخارجية مسال اليو -كما طالبت مصر إسرائيل 
ال تزيد المو ف إال اشتعااًل وال  التيدبط النفس من خالل و ف أعمال المصف واالجتياحات البرية، 

 من.توفر لها األ
-احتاللباعتبارها  و  -كما حملت مصر إسرائيل المسئولية المانونية تجاه حماية أروال المدنيين 

يتنافى مع  واعد  والذ واالستخدا  المفرط وغير المبرر للمو   الجماعيعن أساليل العمال  واالمتنا 
 واتفا يات جنيف األربع. الدوليالمانون 

وغير المشروط للمبادر  المصرية لما  الفور معنية بالمبول وجددت مصر دعوتها لكل األطراف ال
وباعتبارها السبيل الوحيد لو ف االعتدالات وصيانة  الفلسطينيتتيحع من توفير للحماية للشعل 

يستحق العي  اآلمن والتمتع  الذ الشميق  الفلسطينيأروال المدنيين وحمن دمال أبنال الشعل 
 مستملة تحمق تطلعاتع المشروعة. بالكرامة اإلنسانية في ظل دولة
لتحمل مسئولياتع الكاملة في مواجهة هذا التصعيد الخطير  الدوليكما دعت مصر المجتمع 

والحيلولة دون استمراره لما يمثلع من تهديد لالستمرار واألمن في المنطمة بأسرها، والعمل على سرعة 
سطيني استجابة لمبادر  الرئيس الفلسطيني في تمدي  المساعدات اإلنسانية وتوفير الحماية للشعل الفل

 هذا الشأن.
كما طالبت المجتمع الدولي بدعو  األطراف المعنية لمبول المبادر  المصرية دون إبطال أو شروط 
موسبمة، وأن يبذل جهودًا محدد  وعاجلة إلحالل سال  شامل وعادل استنادًا إلى  رارات األم  المتحد  

الدولية والمبادر  العربية للسال ، وبما يحول دون استمرار هذه الحلمة المفرغة ذات الصلة والمرجعيات 
 .الفلسطينيال يدفع ثمنع سو  األبريال من الشعل   من العنف الذ

 91/7/0292األهرام، القاهرة، 
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 : مصر لن تتوقف عن دعمها الكامل ألشقائها في فلسطينالمصريرئيس مجلس الوزراء  .61
ندس إبراهي  محلل رئيس مجلس الوزرال اليو  بزيار  عدد من المصابين من  ا  المه  كري  حسن

أهالينا الفلسطينيين بمستشفى الزيتون التخصصي، لالطمئنان على حالته  الصحية والرعاية الطبية 
 الممدمة له .

ي  وخالل الزيار ، أكد رئيس الوزرال أن مصر لن تتو ف عن دعمها الكامل ألشمائها في فلسطين وتمد
كل ما يلزمه  من مساعدات و وافل طبية، معتبرًا أن ذلا جزل من مسئولية مصر التاريخية ودورها 

 اإل ليمي تجاه األمة العربية واإلسالمية.
كما أشار محلل إلى أن المياد  السياسية في مصر حريصة على سرعة التوصل إلى تسوية تساعد 

لمها الرئيس عبد الفتال السيسي، والتي دعت كافة على تهدئة األودا  من خالل المبادر  التي أط
 األطراف إلى االستما  لصوت العمل وتغليل لغة الحوار لحمن دمال أبنائنا في فلسطين.
 91/7/0292األهرام، القاهرة، 

 
  المصرية مبادرةاللمصر بعد إعالن  كيريإلغاء زيارة  سببكشف "األهرام" ت .60

يات المتحد  في إشراا تركيا في مفاودات التهدئة بين إسرائيل عل  مندول فاألهرا ف أن رغبة الوال
، كانت السبل اإلسرائيلي -في الصرا  العربي  سياسيوالفصائل الفلسطينية، حتى يكون لها دور 

 للماهر  الثالثال المادي. كير ورال إلغال زيار  وزير الخارجية األمريكية جون  الرئيسي
على المطا ، ودون  اإلسرائيليعن مبادرتها لو ف العدوان  ذلا بعد أن بادرت مصر باإلعالن

 انتظار لميا  واشنطن بمنح جوائز ألصد ائها على حسال الد  الفلسطيني.
رفيع المستو  لرفاألهرا ف، بأن واشنطن كانت ترغل في تأخير إعالن  فلسطينيوصرل مصدر 

ي المشاورات، ولكن مصر استالت من للماهر ، و يامع بإشراا األتراا ف كير المبادر  لحين وصول 
بين  1081هذا المو ف، وسارعت بإعالنها، خصوًصا أنها  ائمة أساسا على تفاهمات نوفمبر 

سرائيل.  حماس والجهاد واي
 91/7/0292األهرام، القاهرة، 

 
 أبو الفتوح: الدعم األمريكي المستمر للكيان الصهيوني يشجع استمرار الجرائم .62

لدكتور عبد المنع  أبو الفتول، رئيس حزل مصر الموية، المائ  بأعمال استمبل ا  أيمن حافظ
 الخارجية األمريكية في الماهر  مارا سيفيرز، في مكتبع الخميس، وتحدثا حول الشأن السياسي العا .
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وأعرل أبو الفتول، خالل اللمال، عن رفض حزل مصر الموية لجرائ  العدوان الصهيوني على غز  
ادي الفلسطينية، واصفًا إياها بغير الممبولة إنسانيًا وال أخال يًا، مشيرًا إلى أن الدع  وغيرها من األر 

 األمريكي المستمر للكيان الصهيوني لع دور في تشجيع مثل تلا الجرائ .
وأكد أبو الفتول أن حموق الشعل الفلسطيني في غز  واألرادي الفلسطينية مهدر  وهو ما ال يمبلع 

 لى درور  مراجعة الجانل األمريكي لمو فع تجاه ما يحدع في المنطمة.الحزل، مشددًا ع
ومن جانبع، أكد سيفيرز حرص إدار  بالده على االطال  على رأ  حزل مصر الموية واهتمامع 

 بالعمل على تلا المدية.
 91/7/0292األهرام، القاهرة، 

 
 تجاه الشعب الفلسطيني "خيةالمسؤولية التاري"وزير الخارجية المصري: مصر تتحمل حوار مع  .63

أكد وزير الخارجية المصر ، سامح شكر ، أن   سوسن أبو حسين - عبد الستار حتيتة - الماهر 
« المسؤولية التاريخية»بالده تعمل جاهد  على و ف االعتدالات على غز ، و ال إن مصر تتحمل 

لمبادر  التي تمدمت بها على أن ا« الشرق األوسط»في حوار مع  وشددتجاه الشعل الفلسطيني. 
الشهر الحالي، تعبير عن الشعور المصر  بحتمية العمل  84بالده في االجتما  الوزار  العربي يو  

على و ف ما يتعرض لع أبنال الشعل الفلسطيني من اعتدالات أسفرت عن و و  دحايا وجرحى 
المبادر  أن هذا مرهون تتزايد أعداده  على مدار الساعة، مودحا فيما يتعلق بمد  فرص نجال 

 بمد  المدر  على تنفيذها على أرض الوا ع، خاصة ما يتعلق بالو ف الفور  إلطالق النار.
بل عملت على منا شة اإلجرالات األخر  »و ال إن الدول العربية الشميمة ل  تكتف بدعمها المبادر ، 

«. مصالحع على مختلف المستوياتالتي يمكن الميا  بها لدع  الشعل الفلسطيني و يادتع للدفا  عن 
وأكد أن نظيره األميركي، جون كير ، ل  يلغ زيارتع للماهر  للتشاور بشأن المبادر  المصرية، ولكنع 
أجلها نتيجة الرتباطات تخص جدول أعمالع. وأودح الوزير المصر  بشأن تطورات العال ات مع 

ركية تدرا أن مصر ل  تعد تسمح بأن يجر  ال شا في أن اإلدار  األمي»الواليات المتحد ، بمولع  
 «.التدخل في شؤونها أو المبول بأ  إماللات أو شروط

* جاءت المبادرة المصرية الخاصة بوقف إطالق النار في غزة في مرحلة بالغة األهمية، فهل 
جاءت وليدة اللحظة أم سبقتها اتصاالت مع األطراف المعنية، وتحديدا إسرائيل والفصائل 

 طينية، وما أبرز عناصر هذه المبادرة؟الفلس
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يهمني أن أودح بداية أن هناا مسؤولية تاريخية تتحملها مصر تجاه الشعل الفلسطيني. وكما  -
الكثير للمدية الفلسطينية، إيمانا منها بأن للشعل  -وال تزال تمد   -تعلمون، فإن مصر  دمت 

، 8197د  على حدود الرابع من يونيو )حزيران( الفلسطيني الحق في إ امة دولتع المستملة ذات السيا
وعاصمتها المدس الشر ية. المبادر  المصرية إذن هي تعبير عن شعورنا بحتمية العمل على و ف ما 
يتعرض لع أبنال الشعل الفلسطيني في  طا  غز  من اعتدالات أسفرت عن و و  دحايا وجرحى 

مصر أن تمف مكتوفة األيد  أو أن تدخر جهدا كي تتزايد أعداده  على مدار الساعة، إذ ال يمكن ل
ال تنزف  طر  د  واحد ، كان باإلمكان الحيلولة دون إسالتها. والتحرا الذ   منا بع إنما يهدف إلى 
تدارا هذا المو ف الخطير، بنال على دراسة شاملة للبدائل المتاحة وبعد اإلنصات إلى الموا ف 

ن ما أيدا بدافع اتخاذ إجرالات سريعة لو ف االعتدالات حفاظا على المختلفة وأخذها في االعتبار، واي
سالمة الشعل الفلسطيني في المما  األول ولتخفيف المعانا  عن كاهلع وتدميد جراحع والحفاظ على 
كرامتع وحمع في العي  اآلمن. أما عن مدمون المبادر  المصرية، فأود تأكيد أنها مبادر  متكاملة ال 

البة بالو ف الفور  إلطالق النار، رغ  أهميتع البالغة، بل تتدمن عناصر أخر  تمتصر على المط
ال سيما الجدول الزمني وأسلول التنفيذ، حيع تطالل بو ف جميع األعمال العدائية، بما في ذلا 
تأكيد عد  تنفيذ أ  عمليات اجتيال بر  لمطا  غز  أو استهداف المدنيين، وتتناول مودو  فتح 

سهيل حركة عبور األشخاص والبدائع عبر المعابر الحدودية وتطرل كيفية معالجة با ي المعابر وت
 المدايا، بما فيها المودوعات المتعلمة باألمن بجانل رليات منا شة هذه المدايا.

 * ما مدى فرص نجاح المبادرة؟
أرض الوا ع، ال شا في أن فرص نجال المبادر  المصرية مرهونة بمد  المدر  على تنفيذها على  -

خاصة ما يتعلق بالو ف الفور  إلطالق النار، وهو أمر يتو ف في المما  األول على  بول وتعاون 
األطراف المعنية ومد  تمديرها المسؤولية التي تتحملها كلما استمرت العمليات العسكرية التي تحصد 

لحالي ينطو  على الكثير من المزيد من الدحايا األبريال بين أهلنا في فلسطين. ورغ  أن المو ف ا
الصعوبات بالغة التعميد، فإن مصر اختارت المدي  دما بإطالق مبادرتها دون االلتفات إلى 
احتماالت عد  نجال الجهود التي تبذلها، إذ ال نملا إزال المو ف الراهن ترف الصمت أو االنتظار، 

لى عاتمنا للحد من و و  المزيد من ألننا نعي تماما مد  خطور  الودع وحج  المسؤولية الملما  ع
الدحايا األبريال، خاصة في هذا الشهر الفديل. ويهمني هنا تأكيد أن المبادر  المصرية ليست 
وليد  المو ف كما  د يتصور البعض أو مجرد رد فعل ال يأخذ في االعتبار أبعاد األزمة والظروف 

نما تأتي المبادر  نتاجا طبيعيا لجهد مص ر  متكامل يستند إلى إدراا عميق لتطورات المحيطة، واي
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اإلسرائيلي كافة. وليس من  بيل المبالغة المول إننا كنا نتو ع حدوع مثل هذا  –الصرا  الفلسطيني 
التصعيد في ظل حالة التوتر التي كانت سائد  خالل الفتر  السابمة على تفا   االعتدالات 

ر  إلى تحذير األطراف كلها أكثر من مر  من مغبة اإلسرائيلية، وهو األمر الذ  دفع مصر منذ فت
حالة الجمود التي أصابت جهود تحميق السال ، ومن التزايد الملحوظ لحد  التوتر بين الطرفين 
الفلسطيني واإلسرائيلي في الفتر  األخير ، وهي األمور التي  ادت الطرفين في النهاية إلى االنزالق 

لت لها تداعيات سلبية شديد  الخطور ، وهو ما يتطلل منا تكثيف وما زا -نحو مواجهة جديد  كانت 
الجهود اإل ليمية والدولية وتسريع وتيرتها لتدارا هذا المو ف والعمل على احتوائع. وأريد أن أؤكد في 
هذا السياق، أن المبادر  المصرية للتوصل إلى تهدئة ال تمثل بأ  حال نهاية المطاف بالنسبة 

إذ ال يمكن أن يكون هدفنا هو التوصل إلى تهدئة تمتد لبدعة أشهر أو أكثر  للجهود المصرية،
انتظارا لتجدد التوتر ث  العنف من جديد، بل إن غاية جهودنا تتمثل في درور  معالجة األسبال 

الفلسطيني من  –الحميمية لدزمة الراهنة والتوصل إلى حل شامل وعادل ينهي الصرا  اإلسرائيلي 
ت جاد  تجر  وفق إطار زمني محدد وعلى أساس المرجعيات والمبادئ الدولية المتفق خالل مفاودا

عليها، وبما يمود إلى تحميق تطلعات الشعل الفلسطيني في إ امة دولتع المستملة على حدود عا  
وعاصمتها المدس الشر ية، وتوفير ممومات الحيا  الكريمة للشعل الفلسطيني وتحميق  8197

حرية واالستمالل. وال شا في أن التمد  الحميمي الملموس نحو تحميق تسوية عادلة تطلعاتع في ال
وشاملة ودائمة يمثل في حد ذاتع خطو  نحو تغيير الوا ع الراهن، الذ  ل  يعد ممبوال أن يستمر على 

 هذا النحو.
كواليس  * ما تقييمكم لردود فعل األطراف العربية والدولية على هذه المبادرة، وماذا دار في
يوليو  92االجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية يوم 

  تموز ؟
اتسمت مجمل ردود الفعل الدولية والعربية بالترحيل بالمبادر  المصرية، وأبدت الدول العربية  -

ر الصادر عن تمديرها لهذه المبادر  وحرصها على دعمها، وهو ما ظهر بالفعل من خالل المرا
االجتما  الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستو  الوزار  من تأكيد الدع  الكامل للمبادر  

ار ومطالبة األطراف المعنية كافة بإعالن  بولها والتزامها بما نصت عليع، المصرية لو ف إطالق الن
فدال عن دعو  األطراف اإل ليمية والدولية لمبول المبادر  والعمل على تهيئة المناخ الالز  لدمان 
التهدئة. كما أود اإلشار  إلى أن المجلس  د  أيدا الشكر لمصر على جهودها لو ف العدوان 

وتحركها لمواجهة تداعيات االعتدالات على غز ، كما أثنى الوزرال على  رار مصر بفتح اإلسرائيلي 
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معبر رفح الستمبال الجرحى. ول  يمتصر الجهد المصر  على مجرد طرل المبادر  فحسل، فمد 
حرصت  بل االجتما  على تنسيق الموا ف مع عدد من وزرال الخارجية العرل وفي ممدمته  وزير 

لسطيني، سعيا لو ف العمليات اإلسرائيلية من خالل شرل وتمدي  المبادر  المصرية لتعبئة الخارجية الف
مو ف عربي داع  لها، وكانت هناا  بل االجتما  مباشر  مشاورات مكثفة مع األمين العا  للجامعة 

المنتدبة  العربية ونائل رئيس الوزرال ووزير خارجية الكويت )الرئيس الحالي للممة العربية( والوزير 
لد  وزير الشؤون الخارجية للمغرل، التي تتولي بالدها رئاسة االجتما  الوزار ، و د هدفت هذه 
المشاورات إلى تحميق الهدف ذاتع. وال يفوتني هنا أن أنوه إلى أن ما لمستع من دع  عربي صريح 

مجاال للشا  در   للمبادر  المصرية إنما هو إحد  صور التدامن العربي، الذ  يثبت بما ال يد 
وحرصه  على الحفاظ على  –المدية الفلسطينية  –الدول العربية على الدفا  عن  ديته  األولى 

حيا  وممومات الشعل الفلسطيني ومحاولة تأمين مستمبل أفدل ألبنائع وبناتع، كما أشير هنا إلى أن 
على منا شة اإلجرالات األخر   الدول العربية الشميمة ل  تكتف بدعمها المبادر  المصرية، بل عملت

التي يمكن الميا  بها لدع  الشعل الفلسطيني و يادتع للدفا  عن مصالحع على مختلف المستويات. 
أما على المستو  الدولي، فمد تلميت اتصاالت هاتفية من وزرال خارجية عدد من الدول لدع  الجهود 

خارجية فرنسا وألمانيا واليونان وكندا  المصرية، ومن بينه  وزير الخارجية األميركي، ووزرال
وأستراليا، باإلدافة إلى زيارتي توني بلير ممثل الرباعية الدولية إلى مصر، فدال عن البيانات 

 والتصريحات اإليجابية الصادر  عن الكثير من دول العال .
القاهرة لمناقشة * يتردد أن وزير الخارجية األميركي جون كيري ألغى زيارته التي كانت مقررة إلى 

 تطورات األوضاع في األراضي الفلسطينية، فما مدى صحة هذه المعلومات؟
هذه المعلومات غير د يمة على اإلطالق، فالوزير كير   رر تأجيل الزيار  نتيجة الرتباطات  -

تخص جدول أعمالع، بل على العكس فمد كان كير  حريصا على الحدور إلى الماهر  للتشاور 
ادر  المصرية لو ف إطالق النار، وذلا في دول تمدير الواليات المتحد  ألهمية المبادر ، بشأن المب

إال أن الزيار  تأجلت كما أودحت الرتباطات تخص الوزير األميركي، لكنع حرص من جهة أخر  
 على اإلعرال عن دع  اإلدار  األميركية المبادر  المصرية الحتوال المو ف المتدهور في غز ، وذلا

خالل االتصاالت المتتالية التي تلميتها منع والتي جرت بيننا على مد  األيا  المادية، والتي تأتي 
في إطار التشاور المستمر سوال فيما يتعلق بتطورات المو ف في غز  أو المدايا األخر  في 

 المنطمة.
 91/7/0292الشرق األوسط، لندن، 
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 "إسرائيل"مصر: إطالق صاروخ من رفح تجاه  .64

أفاد شهود عيان من مدينة رفح المصرية، شمال سينال، أن صاروخا أطلق   يوسف سويل  -رفح 
 من منطمة المهدية، باتجاه الحدود المصرية اإلسرائيلية.

 وأكد شهود العيان أنه  رصدوا انطالق الصاروخ من منطمة صحراوية، باتجاه إسرائيل.
 97/7/0292الشرق، الدوحة، 

 
 عضو من حماس متهم بقتل أفراد من الجيش والشرطة حبس"الخليج" تزعم:  .65

 ررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، حبس عدو حركة فحماسف، حاز  نايف،   الخليج-الماهر  
يومًا على ذمة التحميمات، التهامع بارتكال أربع هجمات على دباط الجي  والشرطة في  85

واإلدرار بمصالح مصر، والتخابر لمصلحة جهة  سينال، والتسلل إلى البالد بطريمة غير شرعية،
 أجنبية.

يونيو،  20وكشفت تحميمات النيابة عن أن نايف دخل إلى البالد بصور  غير مشروعة عمل ثور  
بأوامر من  يادات الحركة، للميا  بمجموعة من األعمال العدائية دد الجي  والشرطة، وأنع  ا  

شخصًا تولوا  85ووصل عدد الخلية التي يمودها إلى بتدريل مجموعة من العناصر الجهادية، 
مهاجمة دباط الجي  والشرطة في العري  ورفح، ومن بينها مهاجمة كمين للجي  كان موجودًا 
عند خزان المياه في منطمة العري ، ما أسفر عن ممتل جنديين، وكذلا مهاجمة مكتل بريد العري  

ل الفتر  المادية في منطمة العري  باس  مستعار، ثاٍن. وأودحت التحميمات أنع كان يختبئ طوا
حتى ت  المبض عليع. و د أنكر نايف عال تع بحركة فحماسف، أو بتنظي  أنصار بيت الممدس، أو 
بإطالق صواري  غراد من سينال على أهداف فإسرائيليةف، مؤكدًا أنع ل  يم  بأ  أعمال تدر الجانل 

 ينال.المصر ، حيع كان يمي  مع عائلتع في س
 91/7/0292الخليج، الشارقة، 

 
 قتلهم "إسرائيل"يصف الشيخ ياسين ورفاقه بأقذع األوصاف ومذيعتان تناشدان  "تمرد"مؤسس  .66

أسمط العدوان االسرائيلي على  طا  غز  ور ة التوت التي كانت   حسا  عبد البصير - الماهر 
 بإطالقول للعدوان ورد المماومة تغطي عورات الكثير من االعالميين المصريين. فمنذ اليو  األ
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الصواري  نحو العمق، دخل نفر من االعالميين المصريين في خط المواجهة دد المماومة ليماتلوا 
 في خندق جي  االحتالل.

من المماومة واعتبرت حربها على اسرائيل تهديدا لدمن المومي « اون تي»فمد سخرت مذيعة  نا  
الفراعين الجي  المصر  بالمدال على عناصر حماس والمماومة  المصر  فيما طالبت مذيعة  نا 

في إطار مشرو  الحرل على االرهال.. اما مؤسس حركة تمرد الظهير الرئيسي واالول للرئيس عبد 
الفتال السيسي فمد ذهل الى ما هو ابعد من ذلا بوصفع رموز المماومة بالكالل وعلى هديع سار 

 تحت االحتالل. أفدلغز  كاتل رخر اعتبر ان ودع اهالي 
فمد صل محمود بدر مؤسس حركة تمرد، غدبع على  و  المماومة الفلسطينية وخص منها حماس 

السبال والشتائ  لمياداتها جرال ما تردد عن رفض الحركة استمبال مساعدات مصرية، إال بعد  فكال
هجوًما حاًدا على « ربد»وشن  محو صور الزعي  الراحل جمال عبد الناصر كانت ملصمة عليها..

، مؤكدا أن عبد الناصر  د  لعروبتع وفلسطين أكثر «فيسبوا»في  الشخصيالحركة، عبر حسابع 
حماس التي سبها بلفظ خاد  للحيال. و ال حماس رفدت استمبال « كالل»مما  دمع كل 

 الناصر. صور عبدلة امساعدات مصرية اال بعد از 
الداعمين الرئيسيين للسيسي فسخرت من فصائل  أحدالفراعين اما حيا  الدردير  المذيعة في  نا  

الصواري  دد إسرائيل  إطالقالمومي المصر  ألن  لدمنالمماومة معتبر  ما تمو  بع يمثل تهديدًا 
يؤد  الى غيال االستمرار في المنطمة مطالبة الجي  المصر  بمساعد  إسرائيل للتنكيل بالمماومة 

«  الفراعين»على  نا  « مصر اليو »مة أذيعت  بل ايا  من برنامج الفلسطينية. و الت في حل
الشعل المصر  الذ  أصبح واعيا لكل هذه المؤامرات، لن يمبل من  واتع المسلحة إال درل بؤر »

نحن كمصريين لن ننسى حين »وتابعت  «. اإلرهال في غز ، وتدمير حماس بعمليات عسكرية
وشاركت في ا تحا  السجون، وساعدت في  تل األبريال أيا   اعتدت حماس على السياد  المصرية،

 «.يناير 15ثور  
على  نا  )أون تي في(، درل « صبال أون»ووصفت اإلعالمية أماني الخياط، ممدمة برنامج 

اغالق معبر رفح وتساللت  باستمرارودعت الحكومة « مسرحية هزلية»إسرائيل لمطا  غز  بر 
لماذا ال يمصف جي  االحتالل اإلسرائيلي بؤر حماس «   »تويتر»عبر حسابها على « الخياط»

 «اإلرهابية وه  يعلموا أماكنها جيدًا لماذا كل المتلى والمصابين من المواطنين المدنيين!
 91/7/0292القدس العربي، لندن، 
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 مساعدات الجيش المصري لغزة منتهية الصالحية .67
للمساعدات التي  دمتها مصر لغز  كمعونات إنسانية  تداول ناشطون فلسطينيون على االنترنت فيديو

 .منتهية الصالحيةلمواجهة العدوان اإلسرائيلي يظهر أنها 
كما يظهر الفيديو بعض المساعدات في كراتين مكتول عليها إهدال من الشعل المصر  و د ظهر 

 بعدها مليل بالسوس والحشرات.
ينية وه  يتحدثون عن فساد المساعدات المصرية ويظهر بالفيديو بعض المتحدثين باللهجة الفلسط

 وأنها ال تصلح لالستخدا  اآلدمي.
97/7/0292، الشعب، مصر   

 

 
 جودة يؤكد موقف األردن الرافض للعدوان اإلسرائيلي المتكرر على غزة .68

ناصرر جرود  أمرس مرع وزيرر الخارجيرة  األردنري بحع وزير الخارجية وشؤون المغترربين  بترا –عّمان 
يجرررري بررررورغ برينررررده، العال ررررات الثنائيررررة وتطررررورات االودررررا  الخطررررر  فرررري االرادرررري الفلسررررطينية، النرو 

عرررل أ و  بخاصررة بمطررا  غررز ، ورخررر التطررورات والمسررتجدات علررى صررعيد الودررع فرري سررورية والعررراق.
 جود  عن مو رف األردن الررافض للعردوان اإلسررائيلي المتكررر علرى غرز ، واسرتهداف المردنيين، مؤكرداً 

النرار وكرل العمليرات التري تسرتهدف  إطرالقو ف األردن الداعي الحتررا  المرانون الردولي وو رف على م
 المدنيين االبريال.

  91/7/0292 ،الغد، عم ان
 
 الطراونة: األردن يحذر من استمرار الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني .69

ن ومرررن منطلرررق الوحرررد   رررال رئررريس مجلرررس النررروال المهنررردس عررراطف الطراونرررة فإننرررا فررري األرد  بتررررا
المودوعية التي تربطنا باألشمال الفلسطينيين حذرنا من علرى كرل المنرابر وأمرا  كرل المحافرل العربيرة 

 والدولية من استمرار الظل  الوا ع على الشعل الفلسطيني في الدفة الغربية و طا  غز ف.
رئة لالتحراد البرلمراني العربري حرول عمال الدور  الحادية والعشرين الطاأ في كلمتع أما   ،و ال الطراونة

العدوان اإلسرائيلي على الشعل الفلسطيني التي عمدت يو  الخميس في الماهر  برئاسرة رئريس مجلرس 
فأ ل ما يمكن الميا  بع تجاه أشرمائنا فري  طرا  غرز ، أن نولبري نرداله  بالنصرر    مة الكويتي مرزوقاأل

يررا والمهررددون باسررتمرار بمصررادر  أرواحهرر  بعررد أردرره . واإلغاثررة للمرردنيين الررذين يتعردررون للمتررل يوم
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وعليع فإني أ ترل هنا الميا  بالخطوات التالية، دعما لجهود اتحادنا العربي وتدامنا مع كل ه  عربي 
 ووجع يصيل المواطن العربي

 91/7/0292 ،الغد، عم ان
  
 ستخدم أسلحة محرمة في غزةي: االحتالل األردنيين نقيب األطباء .71

أبرررو هاشررر   طبرررال العرررين د.نميرررل األ األردنيرررين  رررال رئررريس مجلرررس النمبرررال  طرررارق الحميرررد  -ن عّمرررا
ن اصابات جرحى العدوان الصهيوني على  طا  غز  التي اطلع عليهرا وفرد نمرابي فري مدينرة إحسان 

سررلحة تدميريررة وصررواري  و نابررل فراغيررة يحررر  أالحسررين الطبيررة ترردل علررى اسررتخدا  العرردو الصررهيوني 
 دامها بحق المدنيين.استخ

في تصريح صحفي عمرل زيرار   را  بهرا وفرد نمرابي لجرحرى المطرا  الرذين يتملرون  ،حسانأبو وتسالل 
عرن مو رف المرو  الدوليرة والردول الكبرر  واالمر  المتحرد  منظمرات  ،العالج فري مدينرة الحسرين الطبيرة

هرذه الجررائ ، متسرائال ان كران حموق االنسان والعنف دد الطفل والمرأ  التري تمرول مرن الخرارج تجراه 
 هدفها تفتيت المجتمع واالبتزاز السياسي.

 91/7/0292 ،الرأي، عم ان
 
 "الخيرية الهاشمية" تسير قافلة مساعدات عاجلة إلى غزة .70

الخمريس  افلرة مسراعدات  يرو ردنيرة الهاشرمية سريرت الهيئرة الخيريرة األ  رامي البشرتاو  ،بترا –عّمان 
، ة عاجلررة الررى  طررا  غررز  بإشررراف رئرريس هيئررة االمنررال االميررر راشررد بررن الحسررنانسررانية ومررواد تموينيرر

ن هررذه المافلررة هرري بدايررة  وافررل مسرراعدات الررى المطررا ، مررن بينهررا  افلررة مسرراعدات طبيررة أبررين الررذ  
 دوية الحكمة.أدوية ومستلزمات( بميمة مليون دوالر بالتعاون مع أ)

 91/7/0292 ،الرأي، عم ان
 
 وحدة دم لغزة 121تجمع األردنية ية النقابات المهن .72

ن حصرررريلة حملررررة التبررررر  بالررررد  لصررررالح الشررررعل أ األردنيررررة أعلنررررت النمابررررات المهنيررررة  بترررررا – عّمرررران
وحد ، ستنمل للشرعل الفلسرطيني مرن  145 بل أربعة أيا  بلغت  بدأتالفلسطيني في  طا  غز  التي 

 خالل المستشفى الميداني األردني العامل في  طا  غز .
 91/7/0292 ،الغد، عم ان
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 نقابة الصحفيين األردنيين تدعو لعقد قمة عربية والعمل إليقاف العدوان على غزة  .73

حيررت نمابررة الصرحفيين األردنيررين صررمود المماومرة الفلسررطينية فرري مواجهرة العرردوان اإلسرررائيلي   عّمران
كمرا دعرت  ومتع الباسرلة.على غز ، والتفاف الشعل الفلسطيني في مختلف االرادي المحتلة على مما

الدول العربية واالسالمية والهيئات والمنظمات وفي ممدمتها منظمة التعاون االسرالمي وجامعرة الردول 
العربيررة الررى سرررعة العمررل علررى ايمرراف العرردوان الصررهيوني والسررعي لعمررد  مررة عربيررة، لنصررر  الشررعل 

االحتجاجيرررة وتمررردي  الررردع  المرررراد  الفلسرررطيني ومرررؤازر  مماومترررع الباسرررلة، عبرررر المسرررريرات والو فرررات 
 السخي.

  91/7/0292 ،الغد، عم ان
 
 "المتقاعدين العسكريين" تدعو فصائل المقاومة الفلسطينية لـرفـض انـصـاف الـحـلـول .74

 الت اللجنرة الوطنيرة العليرا للمتماعردين العسركريين انرع فري ظرل وهرن وعجرز األنظمرة العربيرة،   عّمان
المررؤ  العربيرة، شرامخة أمرا  العردوان الصرهيوني الهمجري، الرذ  ال يفهر  تمف غرز  الصرمود والشررف و 

إال لغرة الرد  وعليرع فران اللجنرة الوطنيرة العليرا للمتماعردين العسركريين، تحيري بكرل فخرر واعترزاز، أهلنررا 
فرري غررز  الررذين سررطروا أرو  البطرروالت، فرري إثبررات أن طريررق المماومررة هرري السرربيل الوحيررد السررتعاد  

   العدو الصهيوني.الحموق وشك
وادررافت اللجنررة فرري بيرران إننررا نرردعو اإلخررو  فرري فصررائل المماومررة الفلسررطينية، باسرر  أروال الشررهدال 
ودمرررال الجرحرررى، إلرررى رفرررض أنصررراف الحلرررول، التررري ال تعطررري أهرررل غرررز  كافرررة حمرررو ه  المشرررروعة، 

دون  يد أو شرط، وهو  المتمثلة بفا الحصار بشكل دائ ، والذ  ال يأتي إال بفتح مينال غز  ومطارها
الخطررو  األولررى لتحريررر غررز  مررن إذالل المعررابر، كمررا أننررا نرردعو الممرراومين الفلسررطينيين، برران يعيرردوا 

 النظر في موا فه ، وان العود  إلى محور المماومة، هو أساس التحرير.
  91/7/0292 ،الدستور، عم ان

 
 إطالق الصواريخ هرفضكد يؤ في مجلس األمن... و  "إسرائيل"لبنان يتقدم بشكوى ضد  .75

، متهمًا إياها بارتكرال فخرروق خطيرر  ومتعردد  علرى فإسرائيلف د  لبنان شكو  في مجلس األمن دد 
ف. وتدررررمنت الشرررركو  التررررري أرسررررلتها وزار  الخارجيرررررة 8708السررررياد  اللبنانيررررة و ررررررار مجلررررس األمرررررن 
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اسرتندت الرى وثرائق مرن  يراد  الجري  لرى المجلرس بواسرطة البعثرة اللبنانيرة الدائمرة، و رائع إوالمغتربين 
 .ووزار  الدفا  الوطني

وأكررردت الخارجيرررة أن مو رررف لبنررران مرررن الشررركو  يرتكرررز علرررى مجموعرررة عناصرررر، إذ يعتبرررر لبنررران أن 
لدمرررن والسرررل  فررري منطمرررة الشررررق  اسرررتمرار إسررررائيل فررري عررردوانها الهمجررري علرررى غرررز  يشررركل تهديرررداً ف

 تأكرردكمررا بكامررل مندرجاتررع،  8708لررس األمررن الرردولي ر رر  . وأكرردت التزامهررا تنفيررذ  رررار مجفاألوسررط
إطررالق بعررض األفررراد والعناصررر المتفلتررة أو المجموعررات الهامشررية للصررواري  فرري اتجرراه فرفررض لبنرران 

ال يخد  مصلحة لبنان أو مصلحة المماومة الفلسطينية في فإياه   ً ، معتبر فاألرادي الفلسطينية المحتلة
 .فإلسرائيل لالعتدال على لبنان وسيادتع مهددا السل  واألمن الدوليين طا  غز ، ويعطي الذرائع 

  91/7/0292 ،النهار، بيروت
 
دة على القنوات اللبنانية تضامنا  مع غزة مساء االثنين .76  نشرة أخبار موح 

رمرز  جرريج، مبرادر  رئريس التحريرر فري جريرد   اللبنراني أّيرد وزيرر االعرال   )الوكالة الوطنية لإلعرال (
السفيرف طالل سلمان حول بع نشر  موحد  لدخبار للمنوات اللبنانية، تدامنًا مع الشعل الفلسطيني ف

و ررال  فتبلغررت أن هررذه النشررر   يررد اإلعررداد، وأنهررا سررتبع، مسررال االثنررين،  ورفدررًا للعرردوان علررى غررز .
لفلسرطيني فري وطلبت من تلفزيون لبنان المساهمة في هذه الخطة الهادفرة إلرى التدرامن مرع الشرعل ا

 مواجهة الجريمة دد االنسانية التي يرتكبها الجي  اإلسرائيليف.
وعّبررر عررن إدانتررع فلمتررل األطفررال والنسررال والكهررول فرري فلسررطين، ونتوجررع بنرردال إلررى المحافررل الدوليررة 

 لو ف هذه الجريمةف.
  91/7/0292 ،السفير، بيروت

 
لحة.. فشل: منطق المقاومة امعلقا  على عدوان غزة مصطفى علوش .77  لمس 

مصرررطفى علرررو ، خرررالل حفرررل إفطرررار فررري اللبنررراني شررردد منسرررق عرررا  طررررابلس فررري فتيرررار المسرررتمبلف 
طرابلس، علرى أن فمرا يحردع اليرو  فري غرز  هرو جريمرة درد اإلنسرانية بكرل معنرى الكلمرةف، اعتبرر أن 

  ف.فالعدوان ليست الجريمة األولى التي ارتكبتها إسرائيل منذ ما  بل تأسيسها إلى اليو 
أداف  فالغريل أنع في كل مرر  نحرول مأسرا  األبنرال الرذين استشرهدوا والبيروت التري دمررت إلرى مراد  
لنرفع بها عالمة النصر، ليخرج مسؤول ما يسمي نفسع ممانعًا أو مماومًا ليمرول إن العردو هرز  ألننري 

 ما زلت وا فا أمامك ف.
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د  إلنتراج سياسرات أكثرر علميرة بعرد فشرل منطرق و ال  فبصراحة، إننا اليو  والبارحة بحاجرة إلرى العرو 
االنتصررار الرردائ . فشررل منطررق المماومررة المسررلحة الترري تبتلررع المئررات مررن خيررر  أبنائنررا فرري كررل جولررةف. 
وتابع  فإننا بحاجة للعود  إلى وسائل أنجرح للمماومرة، وبحاجرة لمراجعرة السياسرات الفاشرلة والشرعارات 

لعدو. إننا بحاجة لبنال إنسراننا وعلمنرا وازدهرار بلرداننا ونمرو مواردنرا، الخشبية التي ل  يستفد منها إال ا
 ومن ث  تصبح المواجهة محسومة لصالحناف. 

 91/7/0292 ،السفير، بيروت
 

 أردوغان: دول إسالمية راضية عما يجري في فلسطين .78
، 8141 ال رئيس الوزرال التركي رجل طيل أردوغان أمس، إن فلسطين منذ العا    األنادول

تعي  في معاناتها، بسبل تخاذل العال  اإلسالمي، معتبرًا أنع فلو و ف العال  اإلسالمي بحز  منذ 
 البداية مع المدية الفلسطينية، ربما ل  نكن لنشهد ما تعانيع األمة من نزيف للدمالف.

واالعتدال وأداف أردوغان، في كلمتع في افتتال اجتما  فمبادر  العلمال المسلمين من أجل السال  
والتسامحف، أن فالدمال تسفا في كل شبر من الشرق األوسط حاليًاف، معربًا عن أسفع الكبير فلكون 

 هذه الدمال هي دمال مسلمين، وتراق بيد مسلمين، باستثنال من يسفا الدمال في فلسطينف.
ل صمتها، ولفت رئيس الوزرال التركي إلى وجود دول إسالمية رادية عما يجر  في فلسطين، بسب

 ائاًل  فلو كانوا غير رادين لتدخلوا، وما تشهده فلسطين، والمسألة المصيرية هناا لدسف ال يثير 
 اهتما  العال  اإلسالمي، ألنع ليس صراعًا طائفيًا، وال معارا بين السنة والشيعةف.

 91/7/0292السفير، بيروت، 
 
 ا سبل وقف العدوان على غزة  الرئيس التونسي يبحث مع قادة كل من فرنسا وقطر وتركي .79

أجر  الرئيس التونسي محمد المنصف المرزو ي اتصاالت هاتفية مع  اد  كل    دس برس -تونس 
 من فرنسا و طر وتركيا تناول فيها تطورات األودا  في  طا  غز  وسبل و ف العدوان اإلسرائيلي.

( 7|87في تصريحات أذاعتها الخميس )وأفادت دائر  االعال  والتواصل برئاسة الجمهورية التونسية، 
مصادر تونسية رسمية، أن الرئيس المرزو ي تلمى اتصاال هاتفيا من الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند 
تناول مستجدات االودا  في  طا  غز  ومتابعة جهود الوساطة مع مختلف االطراف العربية 

 والدولية لو ف تدهور االودا  في المطا .
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رئيس الجمهورية طلل من الرئيس الفرنسي دعو  مجلس االمن الدولي لالنعماد  وذكر المصدر أن
بوصف فرنسا عدوا دائما فيع وذلا لتدارس الودع الخطير الذ  وصلت اليع االودا  في غز  

 والدغط لو ف العدوان االسرائيلي على الفلسطينيين.
محادثة هاتفية مع أمير دولة  (7|89كما كانت للرئيس محمد المنصف المرزو ي عشية االربعال )

 طر الشي  تمي  بن حمد ال ثاني تناولت تطورات االودا  في  طا  غز  والسبل الكفيلة بإنهال 
 العدوان االسرائيلي الغاش  على المطا .

وأودح ذات المصدر، أن رئيس الجمهورية وأمير  طر شددا على أهمية بلور  مو ف عربي مشترا 
ينيين وتكثيف الجهود مع الدول الشميمة والصديمة للتوصل الى حل فعلي من العدوان على الفلسط

 يرفع نهائيا الحصار الجائر على  طا  غز .
وأداف ذات المصدر  ففي سياق متصل جرت عشية االربعال مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية 

ال العدوان االسرائيلي والرئيس التركي عبد هللا غل تمحورت حول االودا  الخطير  في  طا  غز  جر 
يجاد حل يفا  الغاش  والجهود المبذولة من البلدين لحشد تحرا دولي عاجل إلنهال هذا العدوان واي

 الحصار عن  طا  غز  نهائياف.
 97/7/0292قدس برس، 

 
 تونس تحفظت على محتوى المبادرة المصرية: مستشار الرئيس التونسي .81

ونسي للشؤون الدولية النمال عن أن تونس عبرت كشف مستشار الرئيس الت   دس برس -تونس 
عن تحفظها على محتو  المبادر  المصرية لو ف إطالق النار بين إسرائيل وغز ا وأشار إلى أنع فال 
يمكن ودع المعتد  وهو اسرائيل والمعتد  عليع وهو الشعل الفلسطيني في غز  على نفس الدرجةا 

يكون على رأس أولوياتع رفع الحصار المتواصل مند  كما أنع ال يمكن الحديع عن أ  اتفاق ال
 ف.اإلدارييناطالق سرال األسر   وكذلا 1009انتخابات 

وأودح الغربي في تصريحات خاصة لر ف دس برسف أن رئيس الدولة عبر في مو فع من تطورات 
ر أن الى حد اآلن، وذك اتخذتالودع في غز  عن مو ف البالد وترج  ذلا في كل الخطوات التي 

 هناا العديد من المبادرات التي تنتظر الموافمة ليمع تنزيلها.
 97/7/0292قدس برس، 

 
 



 
 
 

 

 
           11ص                                     3010 العدد:     91/7/0292الجمعة  التاريخ:

 

 زةالعملية البرية اإلسرائيلية بغاجتماع عاجل لمجلس األمن حول " تطالب بالمجموعة العربية" .80
من طالبت المجموعة العربية في األم  المتحد  عبر األردن بعمد اجتما  عاجل لمجلس األ  وكاالت

الدولي حول تطورات بدل هجو  بر  إسرائيلي على  طا  غز ، في حين توالت ردود الفعل العربية 
والدولية المندد  بالتصعيد اإلسرائيلي وبسموط  تلى بين المدنيين الفلسطينيين في العدوان المستمر 

 جريح. 8100طفال، ونحو  51شهيدا بينه   140لليو  العاشر على غز  وخلف أكثر من 
وفيما يتسار  التحرا العربي لعمد هذا االجتما  مسال اليو  الجمعة بتو يت غز ، أكد األمين العا  
لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن الجامعة العربية تعمل على تشكيل لجنة تمصي حمائق أممية 

واآلليات الالزمة للتحميق في جرائ  الحرل التي تمترفها إسرائيل في  طا  غز ، واتخاذ اإلجرالات 
 لمالحمة ممترفيها.

الطارئة لالتحاد البرلماني العربي حول  18الر وجالت تصريحات العربي في كلمتع أما  أعمال الدور  
 العدوان اإلسرائيلي على غز  والتي عمدت الخميس بممر جامعة الدول العربية.

 97/7/0292الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 في غزةحماس و"إسرائيل" للتهدئة بين قطر تبحث عن دور كوسيط  .82

مع فشل الجهود المصرية للتوصل الى هدنة بين اسرائيل وحماس بعد عشر    رمنة بكر -الدوحة 
أيا  من المتال  ال مسؤولون  طريون إن الو ت حان لتدخل  طر في ظل عال اتها الوثيمة مع 

 الجماعة الفلسطينية.
نطن طلبت من  طر محاولة التأثير على حماس التي ورغ  أن مسؤولين أمريكيين يمولون إن واش

يعي  زعيمها في الدوحة إال أنه  يؤكدون أن تلا العال ات تعني أن من المستبعد  بول اسرائيل 
 بمطر كوسيط.

و الت المتحدثة باس  وزار  الخارجية األمريكية جين ساكي للصحفيين إن وزير الخارجية األمريكي 
 رجية مصر و طر مجددا يو  الخميس.جون كير  اتصل بوزير  خا

و الت مصادر دبلوماسية غربية في الخليج إن الواليات المتحد  فاتحت  طر بعدما أدركت أن اتفاق 
و ال دبلوماسي غربي في الدوحة فحماس  الماهر  كان البد أن يفشل مع احجا  حماس عن  بولع.

ودع  أفدلل أ  اتفاق..  طر في هي المسؤولة عن الهجمات  إذا ل  تدمه  فسرعان ما سيفش
 ف.للتوسط مع حماس
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و ال مصدر  ريل من الحكومة طالبا عد  نشر اسمع فلدينا عال ات جيد  مع حماس والغرل وسجل 
و ال المصدر الحكومي لرويترز إن  طر سجلت مطالل حماس وتنتظر اآلن   و  كوسطال دوليين.ف

و ال المصدر رافدا أن يعطي اطارا  بدل وساطة.من الواليات المتحد  تمدي  شروط اسرائيل  بل 
زمنيا فسيمد  كال الجانبين ما لديهما من ممترحات وستكون هذه أفدل طريمة للتوصل الى و ف 

 ف.النار إلطالقمؤثر 
مليون دوالر من المساعد  االنسانية للفلسطينيين منذ  500وذكر مسؤول  طر  أن الدوحة  دمت 

لت مصادر  ريبة من الحكومة إن أمير  طر الشي  تمي  بن حمد رل ثاني و ا بدأت األزمة الحالية.
اجتمع مع الرئيس التركي عبد هللا جول في أنمر  يو  الثالثال لتنسيق العمل مع حماس بشأن و ف 

 النار. إلطالق
 97/7/0292وكالة رويترز لألنباء، 

 
 "إسرائيلـ"العربي يطالب بمالحقة مجرمي الحرب بنبيل  .83

أكد الدكتور نبيل العربي، األمين العا  لجامعة الدول العربية، اليو  الخميس،   مراد فتحي – الماهر 
أن الجامعة العربية لن تتوان عن التعاون مع دولة فلسطين الستخدا  جميع السبل المانونية لمالحمة 

التي يرتكبونها المسئولين اإلسرائيليين  دائيًا في جميع المحافل، ومحاكمته  على مختلف الجرائ  
بحق الشعل الفلسطيني، بما في ذلا تشكيل لجنة تمصي حمائق أممية للتحميق في جرائ  الحرل 

 التي تمترفها إسرائيل في  طا  غز ، واتخاذ اإلجرالات واآلليات الالزمة لمالحمة ممترفيها.
لماني العربي حول جال ذلا في كلمتع أما  أعمال الدور  الحادية والعشرون الطارئة لالتحاد البر 

العدوان اإلسرائيلي على الشعل الفلسطيني، التي عمدت اليو  بممر األمانة العامة لجامعة الدول 
العربية برئاسة مرزوق الغان  رئيس مجلس االمة الكويتي، وحدور الدكتور نبيل العربي األمين العا  

ية والتي جالت بنال على طلل سلي  لجامعة الدول العربية ورؤسال المجالس النيابية والشور  العرب
 الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وبمشاركتع.

 91/7/0292الشرق، الدوحة، 
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 : استمرار حصار غزة سيؤدي إلى مجازر إنسانية كبرىمجلس الشورى اإليراني .84
حذر رئيس مجلس الشور  اإليراني علي الريجاني أمس، من األودا  الراهنة للشعل   فارس

الفلسطيني في  طا  غز ، مؤكدا ان استمرار الحصار الظال  المفروض على المطا  سيؤد  الى 
 و و  كارثة انسانية كبر .

 91/7/0292السفير، بيروت، 
 
 بخل في مساعدة المقاومة بثينة شعبان: العدوان على غزة هو عدوان على سوريا ولن ن .85

يس السور  بثينة شعبان أمس، أن العدوان على اكدت المستشار  اإلعالمية للرئ  ا ف ل - رويترز
 غز  هو عدوان على سوريا، مؤكد  أن دمشق ل  ولن تبخل في مساعد  المماومة وتمدي  العون لها.

و الت شعبان، خالل ممابلة على  نا  فالميادينف، إن فما فعلتع  ياد  حركة حماس في سوريا ال يشغل 
ناف، مودحة أن فما يملق دمشق هي الجرائ  اإلسرائيلية وهناا بالنا بل فلسطين هي التي تبمى في بال
 تخاذل من  بل بعض الدول العربيةف.

 91/7/0292السفير، بيروت، 
 
 القناة الثانية العبرية: اإلمارات طرف بالعدوان على غزة .86

خير  ذكرت المنا  الثانية العبرية أن اتصاالت سرية جرت في اآلونة األ  18 عربي –المدس المحتلة 
بين اإلمارات العربية المتحد  وفإسرائيلف، وكشفت عن تفاصيل اللمال األخير الذ  جمع وزير  

 الخارجية من الطرفين، في العاصمة الفرنسية باريس، عشية العدوان اإلسرائيلي على  طا  غز .
عبد هللا بن  وبينت المنا  أن اجتماعا سريا جر  نهاية الشهر المادي جمع وزير الخارجية اإلماراتي

زايد، ونظيره اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، لبحع خطط خاصة من أجل المدال على حركة حماس 
في  طا  غز ، وذلا بتمويل من الدولة العربية، مشير  إلى أن اإلمارات على عل  مسبق بالعدوان 

 اإلسرائيلي المتواصل منذ أيا  على  طا  غز .
على انفراد بوزير خارجية االحتالل اإلسرائيلي على هام  اجتما   وكشفت المنا  أن بن زايد اجتمع

لعدد من وزرال خارجية دول الخليج واألردن بوزير الخارجية األمريكي جون كير ، وبحثا التطورات 
 التي يشهدها الشرق األوسط خاصة على الصعيد الفلسطيني.
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ق بالعملية العسكرية اإلسرائيلية دد وأكدت المنا  أن دولة اإلمارات العربية كانت على عل  مسب
 طا  غز ، وأبدت استعدادا لتمويلها، شريطة المدال على حركة حماس نهائيًا، بحجة ارتباطها 

 بجماعة اإلخوان المسلمين.
وتحدثت المنا  عن لمال رخر جر   بل أيا  في العاصمة أبو ظبي، جمع أحد الوزرال اإلسرائيليين 

ون األمنية محمد دحالن، المياد  السابق في حركة فتح، والمعروف بعال تع بابن زايد ومستشاره للشؤ 
الجيد  مع دول الخليج، والذ  يمي  في اإلمارات منذ طرده من  طا  غز  وفصلع من الحركة 

 الفلسطينية.
 97/7/0292، 09موقع عربي 

 
 اإلمارات تحذ ر من تداعيات العدوان على استقرار المنطقة .87

حذر رئيس المجلس الوطني االتحاد  اإلماراتي محمد أحمد المر، في االجتما    وكاالت - الخليج
الطارئ لالتحاد البرلماني العربي حول فالعدوان اإلسرائيلي على غز ف، أمس الخميس، من أن سياسة 
الممع والتنكيل والدمار والمتل الجماعي التي تنتهجها فإسرائيلف دد الشعل الفلسطيني ستكون لها 

 .ل وخيمة ليس فمط على األمن واالستمرار في الشرق األوسط بل على األمن والسل  الدوليينعوا 
 91/7/0292الخليج، الشارقة، 

 
 يدين الصمت الدولي للعدوان اإلسرائيلي على غزة نائب كويتي .88

دان النائل سيف العازمي الصمت الدولي ازال ما يمو  بع الجي  اإلسرائيلي من جرائ  وحشية دد أ
 مطالبا بو فة دولية لو ف هذا العدوان الغاش . األعزل،عل غز  ش

للدور  الطارئة لالتحاد البرلماني العربي   18و ال العازمي على هام  مشاركتع في االجتما  الر 
ان ما يمو  بع الكيان الصهيوني من اعمال وحشية وجرائ  حرل تستدعي تحرا على المستويين “

 ”.المجازر وحماية الشعل الفلسطيني من العدوان الصهيونيالعربي والدولي لو ف هذه 
جرا  مسلح و صف بالطائرات  وشدد العازمي على أن الصمت الدولي تجاه ما يحدع من طغيان واي
في شهر رمدان المبارا هي جريمة دد االنسانية تستدعي تدخل جميع الجهات المعنية بحموق 

 ى ما  اموا بع.االنسان لو فها ومحاسبة هؤالل المجرمين عل
 91/7/0292السياسة، الكويت، 
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 حمر الجزائري يستعد إلطالق حملة للتبرع بالدم لفائدة سكان قطاع غزةالهالل األ .89
أعلن الهالل األحمر الجزائر  عن بداية استعداده إلطالق حملة للتبر  بالد     دس برس -الجزائر 

 عدوان االسرائيلي.لفائد  سكان  طا  غز  الفلسطينية الذين يتعردون لل
وأودحت رئيسة الهالل األحمر الجزائر  سعيد  بن حبيلس، في تصريحات لها نملتها اإلذاعة 

مع  بالتنسيق(، أن هذه الحملة ستت  بمبادر  من الهالل األحمر الجزائر  7|87الجزائرية الخميس )
لمستشفيات الى جانل سفار  االتحادية الجزائرية للتبر  بالد  وكذا وزار  الصحة والسكان واصالل ا

 دولة فلسطين بالجزائر. 
 97/7/0292قدس برس، 

 
 جهود مكثفة لتوصيل مساعدات "الهالل القطري" لغزة .91

يبذل الهالل األحمر المطر  جهودا مكثفة لتسهيل وصول مساعداتع الطبية العاجلة    نا –الدوحة 
اإلغاثة العاجلة لمطا  غز  لتوفير إلى  طا  غز ، حيع رصد مبلغ مليوني لاير  طر  من صندوق 

األدوية والتي تعاني وزار  الصحة والمستشفيات في المطا  من شحها، إلى جانل توفير الو ود 
 لمستشفياتها التي تمد  عالجات لمردى السرطان والفشل الكلو .

الودع في  أنَّ  وفي السياق ذاتع، أكدَّ السيد صالح المهند ، األمين العا  للهالل األحمر المطر 
منزاًل  8210المطا  مأساو  ويتطلل تحركا عاجال على كافة األصعد ، مشيرًا إلى أن هناا  رابة 

 ألف نازل في المطا . 18هدمت على رؤوس ساكنيها، إلى جانل 
ماليين دوالر  2وأشار إلى ندال اإلغاثة الذ  أطلمع الهالل األحمر المطر  مؤخرًا لجمع مبلغ 

رالف أسر  متدرر ( من  9ألف شخص ) 40 طر ( نمدًا لدع  يال ر 80،150،000أمريكي )
االعتدالات اإلسرائيلية على  طا  غز  لفتر  ستة أشهر، مودحًا أن الهالل األحمر المطر   د  

  طر  لالستجابة العاجلة، وأنع بدأ في تنفيذ تدخل طبي عاجل.يال مبلغ مليوني ر
 91/7/0292الشرق، الدوحة، 

 
 تراك يشارون في مسيرة تضامنية مع غزةآالف األ  .90

شارا رالف المواطنين األتراا في مسير  حاشد  وسط مدينة إسطنبول للتنديد بالعدوان اإلسرائيلي 
ورفع المتظاهرون الفتات تصف إسرائيل بالدولة المجرمة، وبأنها تمو  بعملية تطهير  على غز .
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ات تدع  المماومة الفلسطينية وتطالل الحكومة كما رددوا هتاف غز ،عر ي دد المدنيين العزل في 
 التركية بمطع عال اتها بشكل كامل مع إسرائيل.

 97/7/0292الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 "إسرائيل"جدل بشأن بيع النفط الكردي إلى  .92

اتهمت الحكومة العرا ية إ لي  كردستان بتصدير النفط إلى إسرائيل، متجاوزا   عالل يوسف -بغداد 
لدولة العرا ية في عال تها بهذا الكيان، بينما يرفض األكراد هذه االتهامات ويؤكدون أنها سياسة ا

 باطلة.
إن هذه االتهامات باطلة،  -في حديع للجزير  نت-و ال عدو التحالف الكردستاني مؤيد الطيل 

ن إ لي  كردستان ل  يصدر النفط إلى إسرائيل، بل نفطع يبا  إلى أوروبا، وبالتحديد  إلى الشركات واي
 األجنبية.

يراداتهما ودعت في بنا تركي. فالنفط  وأداف أن الشحنتين األولى والثانية ت  بيعهما إلى النمسا، واي
سلعة عليها طلل من جميع دول العال  ففلماذا نبيع إلى إسرائيل؟ف و ال إن إ لي  كردستان هو جزل 

 إسرائيل،يمتلا أ  عال ات دبلوماسية مع  من العراق وملتز  بسياسة الدولة العرا ية، والعراق ال
سرائيل.  مؤكدًا أنع ال توجد عال ات سياسية أو تجارية بين إ لي  كردستان واي

من جانبع،  ال المتحدع الرسمي باس  وزار  النفط عاص  جهاد إن إ لي  كردستان تجاهل الدستور 
مينال عسمالن، مبينًا أن إ لي   العرا ي والمي  الوطنية من خالل تصديره النفط إلى إسرائيل عبر

 كردستان منذ بداية العا  الحالي بدأ بتصدير النفط إلى إسرائيل.
وأودح أن إ لي  كردستان تجاوز جميع الصالحيات في إدار  المطا  النفطي في البالد، و ا  

زار  النفط بتصدير النفط دون عل  الحكومة المركزية، وهذا يمثل هدرا للثرو  الوطنية، مؤكدًا أن و 
تدعو جميع الشركات العالمية إلى عد  شرال نفط إ لي  كردستان ألنع تجاوز للدستور، وتعبر عن 

 شكرها للدول التي رفدت استمبال النا لة األولى للنفط الكرد .
بدوره،  ال عدو لجنة النفط والغاز النيابية النائل عن التحالف الوطني فرات الشر  للجزير  نت إن 

ات كثير ، ومنها ما يثبت وأخر  ال تثبت، وال يمكن االعتماد على األخبار التي تتنا لها االتهام
 وسائل اإلعال  بشأن تصدير النفط الكرد  إلى إسرائيل، بل يحتاج األمر إلى أدلة.

 97/7/0292الجزيرة. نت، الدوحة، 
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 كيري يهاتف وزير الخارجية المصري ويؤكد دعمه للمبادرة المصرية .93

د ل أ  تلمى وزير الخارجية المصر  سامح شكر  اتصااًل هاتفيًا أمس الخميس من نظيره  –هر  الما
األمريكي جون كير ، حيع تناول االتصال رخر المستجدات على الساحة الفلسطينية في دول 

 استمرار العمليات العسكرية اإلسرائيلية، والمبادر  التي أطلمتها مصر لو ف إطالق النار.
متحدع باس  وزار  الخارجية أن الوزير كير  جدد خالل االتصال دع  بالده للمبادر  وذكر ال

 المصرية لو ف إطالق النار.
وحسل المتحدع، تناول الوزير شكر  خالل االتصال محصلة االتصاالت المصرية األخير  في هذا 

ف فور  إلطالق الشأن، ومؤكدًا أن مصر ستستمر في اتصاالتها وجهودها لدمان التوصل إلى و 
 النار يحمن دمال المدنيين األبريال من األشمال الفلسطينيين من خالل تنفيذ المبادر  المصرية.

 91/7/0292القدس العربي، لندن، 
 
 في غزة تهدئةفي محاولة لدفع  "إسرائيل"وزير الخارجية الفرنسي يزور مصر و .94

اليو  الخميس، في ابيدجان أن وزير أعلن الرئيس الفرنسي، فرنسوا هوالند،   أ ف ل - 41عرل 
سرائيل بهدف التباحع في  الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، سيتوجع غدا، الجمعة، إلى مصر واي

 و ف إلطالق النار في  طا  غز ، محذرا من أن إسرائيل فتستعدف للتدخل البر  في غز .
ال فانع و ال هوالند للصحافيين إنع فينبغي بذل كل الجهود في األيا  ال ممبلة لكي تنجح الدبلوماسية واي

 سيكون هناا تدخل بر  لإلسرائيليينف الذين  ال إنه  فيستعدون لعف.
وأداف هوالند فإنه  يستعدون لذلا عبر الطلل من السكان المدنيين باالنسحال وعبر إظهاره  

تأثير على حماسف بودول أنه  على استعداد لعف، فولهذا السبل نطلل من كل الدول التي يمكنها ال
 ان تمارس الدغط.

وأعلن فابيوس، أمس، أن أوروبا فعلى استعداد للتحراف للمساعد  على التوصل إلى هدنة دائمة، 
سرائيلف.  على سبيل المثال عبر نشر ف وات للسيطر  على المعابر بين غز  واي

 97/7/0292، 21عرب 
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 جماعي نائب رئيس الحكومة البريطاني: ما يجري في غزة عقاب .95
اعتبر نائل رئيس الوزرال البريطاني نيا كليغ أمس، إن الدربات الجوية التي تشنها إسرائيل على 
 طا  غز  فغير متناسبة بشكل متعمدف وتصل إلى حد فالعمال الجماعيف، في انتمادات غير معتاد  

 من  بل مسؤول بريطاني على هذا المستو  لدولة حليفة.
سيف اإلذاعية البريطانية  فأعتمد حمًا أن الرد اإلسرائيلي يبدو غير متناسل و ال كليغ لمحطة فأل بي 

 بشكل متعمد. إنع ير ى اآلن إلى شكل غير متناسل من العمال الجماعيف.
وأداف  فسأطلل من حكومة إسرائيل اآلن أن تتو ف. فمد أثبتت وجهة نظرهاف، الفتًا في الو ت 

 لدفا  عن نفسها.نفسع إلى أنع يحتر  حق إسرائيل في ا
 91/7/0292السفير، بيروت، 

 
 نشعر باألسى جراء حصيلة القتلى المرتفعة من المدنيين في غزةالخارجية األمريكية:  .96

دعا وزير الخارجية األميركي جون كير  إلى فتفاد  تصعيد جديدف بعد بدل الهجو    وكاالت
 اإلسرائيلي البر  على غز .

ار  الخارجية األميركية جنيفر ساكي إسرائيل على مداعفة جهودها وسبق أن حثت المتحدثة باس  وز 
 للحؤول دون سموط دحايا مدنيين في  طا  غز .

وأعربت المتحدثة عن أسى لممتل أربعة أطفال فلسطينيين عند شاطئ غز  بمصف إسرائيلي، كما 
المدنيين  أعربت عن اعتمادها أن بإمكان إسرائيل الميا  بالمزيد لتجنل سموط دحايا بين

 الفلسطينيين.
و الت ساكي فنشعر باألسى جرال حصيلة المتلى المرتفعة من المدنيين في غز ، بما فيها ممتل أربعة 
أطفال فلسطينيين أبريال عندما كانوا يلعبون عند شاطئ غز ، التمارير كانت مرعبة والصور كانت 

 مرعبة وشريط الفيديو كان مرعباف.
المأساو  يشير بودول إلى أنع يتوجل على إسرائيل اتخاذ جميع الخطوات واعتبرت أن فهذا الحدع 

الممكنة لاللتزا  بمعاييرها لحماية المدنيين من المتل، وسوف نواصل التشديد على هذه النمطة مع 
 إسرائيل والوزير كير  أثار هذه المسألة أيدا مباشر ف.

 97/7/0292الجزيرة. نت، الدوحة، 
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 إلى بذل مزيد من الجهد لوقف سقوط خسائر من المدنيين "ائيلإسر كي مون يدعو " .97
دعا األمين العا  لدم  المتحد  بان كي مون إسرائيل لبذل مزيد من الجهد لمنع سموط  تلى   وكاالت

 مدنيين من الفلسطينيين بعد إعالن بدل الجي  اإلسرائيلي هجوما بريا في  طا  غز .
لمتكرر  ودعوات الكثير من  اد  العال  والمنطمة سويا فإن صراعا و ال بان فرسف ألنع رغ  دعواتي ا

خطيرا بالفعل تصاعد اليو  بصور  أكبر، أدعو إسرائيل إلى بذل مزيد من الجهد لو ف سموط خسائر 
 من المدنيينف.

 97/7/0292الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 ي في غزةالكبير حيال القرار اإلسرائيلي البدء بتدخل بر فرنسا تبدي قلقها  .98

أعربت وزار  الخارجية الفرنسية أمس الخميس عن ف لق فرنسا الكبير حيال المرار اإلسرائيلي   وكاالت
 البدل بتدخل بر  في غز ف، ودعت إسرائيل إلى فممارسة أكبر  در من دبط النفسف.

ال المرار و ال المتحدع باس  الخارجية رومان نادال في بيان إن ففرنسا تعرل عن  لمها الكبير حي
اإلسرائيلي البدل بتدخل بر  في غز ف، وأداف أن فحماية السكان المدنيين وتفاد  سموط دحايا 

 جدد هما أمران أساسيانف.
وأكد بيان الخارجية أن الوزير لوران فابيوس سيتوجع اليو  إلى المنطمة فدعما للجهود من أجل و ف 

ألمنية إلسرائيل والحاجات اإلنسانية واال تصادية فور  إلطالق النار وتهدئة دائمة تلبي الحاجات ا
 للفلسطينيينف.

 97/7/0292الجزيرة. نت، الدوحة، 
 

 إلى اتفاق على وقف إلطالق الناريدعو حماس و"إسرائيل"  البرلمان األوروبي .99
دعا البرلمان األوروبي إلى فاتفاق على و ف إلطالق النارف بين إسرائيل وحركة   الفرنسية – الجزير 

المماومة اإلسالمية )حماس(، مشيرا إلى أن ال شيل فيبرر شن هجمات تستهدف عمدا المدنيين 
 األبريالف.

على أن فالنزا  الجار   -في  راره  الذ  اتخذوه خالل جلسة عامة في ستراسبورغ-وشدد النوال 
ين لد  يتسبل في خسائر مأساوية في األروال البشرية، وفي رال  غير ممبولة للسكان المدني

الطرفينف، مطالبين أطراف النزا  برفالو ف الفور  لكل أعمال العنف التي تهدد حيا  السكان المدنيينف 
 في الجانبين.
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نائل وزير الخارجية اإليطالي للشؤون -وفي بيان تاله أما  النوال،  ال بنيديتو ديال فيدوفا 
إن من الدرور   -بية كاثرين رشتونالخارجية، الذ  تحدع باس  مسؤولة الشؤون الخارجية األورو 

فإ نا  المسؤولين اإلسرائيليين والفلسطينيين باتخاذ المرارات الجريئة والشجاعة الدرورية إلنهال دوامة 
 العنف الراهنة واستئناف المفاوداتف.

 97/7/0292الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 ةغز  المدنيين فيلوقف استهداف  "إسرائيل"هيومن رايتس ووتش تدعو  .011

دعت هيومن رايتس ووت  إسرائيل للكف عن شن هجمات على أهداف مدنية   األلمانية – الجزير 
 وادحة خالل عدوانها المستمر لليو  العاشر على  طا  غز .

وأكدت المنظمة الحمو ية أن نحو نصف المصابين من جرال العملية اإلسرائيلية ه  من النسال 
   من السيدات.من المتلى ه %20واألطفال، وأن نحو 

استنادا إلى تمرير أولي صادر عن األم  المتحد   -التي تتخذ من نيويورا ممرا لها-وذكرت المنظمة 
 أن معظ  الرجال الذين  تلوا في العملية ه  أيدا من المدنيين.

وأودحت أن إسرائيل أسمطت ما ال يمل عن خمسمائة طن من المتفجرات على أهداف مدنية تشتبع 
 نازل لمماومين، ودعتها للكف عن ذلا.في أنها م

و الت رئيسة  س  الشرق األوسط بالمنظمة سار  ليا ويتسون إن الحاالت الموثمة مؤخرا في غز   
فتتطابق بصور  مؤسفة مع السجل اإلسرائيلي الطويل من الغارات التي تسفر عن سموط الكثير من 

منظمة المماومة الفلسطينية إلى و ف ودعت هيومن رايتس ووت  أيدا ال الدحايا المدنيينف.
 فالهجمات الصاروخية العشوائيةف على المراكز السكنية اإلسرائيلية.

 97/7/0292الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 لغزة "إسرائيل"طفال  فلسطينيا  خالل قصف  21منظمة دولية توثق مقتل  .010

ر  فلسطين، حتى صبال ف –وثمت الحركة العالمية للدفا  عن األطفال    دس برس - را  هللا
 طفال جرال المصف اإلسرائيلي المتواصل على  طا  غز  منذ عشر  أيا . 45الخميس استشهاد 

صابة األطفال الناجمة عن الهجو  العسكر   و ال المدير العا  للحركة رفعت  سيس، إن فوفا  واي
لدوليف، مديفا أنع اإلسرائيلي على غز  يودح بشكل خطير التجاهل للمبادئ األساسية للمانون ا

 فيجل على الموات اإلسرائيلية عد  تنفيذ غارات جوية تو ع دحايا في أوساط المدنيينف.



 
 
 

 

 
           61ص                                     3010 العدد:     91/7/0292الجمعة  التاريخ:

 

ووثمت الجمعية أسمال األطفال الشهدال وأعماره  وتاري  استشهاده ، وفما لتحميمات الحركة العالمية 
 للدفا  عن األطفال حتى اليو  الخميس.

 97/7/0292قدس برس، 
 
 "إسرائيلفي "ألوروبي يعلق إقامة مباريات االتحاد ا .012

أعلن االتحاد األوروبي لكر  المد  اليو  الخميس أن مباريات األندية اإلسرائيلية في مسابمتي   الفرنسية
دور  أبطال أوروبا والدور  األوروبي فيوروبا ليغف لن تما  في إسرائيل حتى إشعار رخر، وذلا 

 لمنطمة.بسبل الودع األمني المتدهور في ا
يوليو/تموز  89و ال االتحاد األوروبي في بيان فلجنة الطوارئ التابعة لالتحاد األوروبي اجتمعت في 

و ررت أنع بسبل الودع الحالي في إسرائيل من حيع األمن، لن تما  أ  مبارا  في المسابمات التي 
 ف.ينظمها االتحاد األوروبي ال يمكن إجراؤها في هذا البلد حتى إشعار رخر

وأداف البيان أنع يتعين من اآلن على األندية اإلسرائيلية المسجلة في مسابمتي دور  أبطال أوروبا 
 والدور  األوروبي ا ترال مالعل أخر  خارج إسرائيل بإمكانها استدافة مبارياتها البيتية.

عتبارا من ومن المحتمل أن يشمل  رار التعليق أيدا مباريات المنتخل اإلسرائيلي الذ  سيخوض ا 
 في فرنسا. 1089سبتمبر/أيلول الممبل تصفيات كأس أوروبا الممرر  نهائياتها عا  

 97/7/0292الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 قدر اإلمكانهداف العملية البرية بدقة وتفادي المساس بالمدنيين أتحديد ل "سرائيل"إكيري يدعو  .013

ديد اهداف العملية العسكرية البرية بد ة دعا وزير الخارجية االمريكي جون كير  اسرائيل الى تح
والى تفاد  المساس بالمدنيين العزل  در االمكان. جالت ا وال الوزير االمريكي خالل اتصال 

 هاتفي اجراه الليلة المادية مع رئيس الوزرال بنيامين نتنياهو. 
نفسها بوجع التهديدات في الدفا  عن  إلسرائيلواكد الوزير كير  دع  الواليات المتحد  المطلق لحق 

وشدد وزير الخارجية  االرهابية المتمثلة بانفاق التخريل التي تتوغل في االرادي االسرائيلية. 
 في اسر  و ت ممكن.  1081النار من العا   إطالقاالمريكي على درور  العود  الى اتفاق و ف 

 91/7/0292اإلسرائيلي، والتلفزيون  "سرائيل"إصوت 
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 عدوانها على غزةعلى  احتجاجا   "إسرائيل"القات التعاون مع تشيلي تجمد ع .014
 الت مفودية العال ات الدولية لحركة فتح إن دولة تشيلي  ررت تجميد عال ات   وفا –را  هللا 

 التعاون مع إسرائيل احتجاجا على عدوانها الدمو  المتواصل على الشعل الفلسطيني.
مرار التشيلي واعتبرتع إجرال عمليا يهدف لمعا بة إسرائيل وثمنت المفودية في بيان أصدرتع أمس، ال

 لحربها على الفلسطينيين وانتهاكها للموانين واالعراف الدولية.
وأشارت الى أن دائر  التدامن مع شعبنا في مختلف دول أميركا الالتينية في اتسا  بعد إطالق 

 ز .حمالت لطرد سفرال إسرائيل تعبيرا لرفض العدوان على  طا  غ
وأودحت أن الحمالت شملت دول تشيلي واالورغوا  والبرازيل وكولومبيا والبيرو، بعد سلسلة 

 اتصاالت أجرتها دائر  أميركا الالتينية بالمفودية مع االحزال والنمابات الصديمة.
 واشارت الى ان هناا جهودا مستمر  لتنظي  مظاهرات متزامنة في غالبية المار  الالتينية في الخامس

 والعشرين الجار  تنديدا بالحرل االسرائيلية على  طا  غز  المحاصر.
 91/7/0292الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 قرار للمجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة لمصلحة فلسطين .015

بعنوان عدوًا(  رارًا مهمًا  44اعتمد المجلس اال تصاد  واالجتماعي التابع لدم  المتحد  ل )   نا
فاالنعكاسات اال تصادية واالجتماعية لالحتالل فاإلسرائيليف على األودا  المعيشية للشعل 
الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها المدس، وللسكان العرل في الجوالن السور  

 المحتلف.
لى رفع جميع الميود  ويدعو المرار إلى فتح المعابر الحدودية المؤدية إلى  طا  غز  بشكل كامل، واي

الصارمة المفرودة على تحرا الشعل الفلسطيني، ودمان حرية تنمل األشخاص والبدائع في 
لى العال  الخارجي ومنع، ويطالل  أرجال األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها المدس الشر ية، واي

الزراعية والمؤسسات  الكيان بإصالل الممتلكات المدنية والهياكل األساسية الحيوية واألرادي
 الحكومية التي لحمتها أدرار أو دمرت جرال عملياتها العسكرية في األرض الفلسطينية المحتلة.

ويعيد المرار تأكيد الحق غير المابل للتصرف للشعل الفلسطيني في جميع موارده الطبيعية 
غالل تلا الموارد أو واال تصادية، ويدعو فإسرائيلف، السلطة المائمة باالحتالل، إلى عد  است

تعريدها للخطر أو التسبل في فمدانها أو استنفادها، كما يعيد تأكيد أن تشييد وتوسيع نطاق 
المستوطنات فاإلسرائيليةف وما يتصل بها من هياكل أساسية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها 
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اال تصادية واالجتماعية وتحميق المدس الشر ية، عمل غير شرعي ويشكل عمبة رئيسية أما  التنمية 
 السال .

 91/7/0292الخليج، الشارقة، 
 
 غير مبرر وسلوككم ميدانيا   ..بيل كلنتون لـ"إسرائيل": حماس نجحت في قضم مكانتكم .016

أكد الرئيس األمريكي السابق بيل كلينتون أن حركة حماس نجحت  متابعة خاصة  –الرأ   –غز  
ئيلف و د  هيبتها أما  العال ، كما وعملت حماس على تعاظ  في إحداع تآكل على مكانة فإسرا

 العزلة الدولية لرفإسرائيلف.
وبحسل مو ع فمعاريفف )اإلسرائيلي( فمد حّذر كلينتون خالل حديع وجهع لمياد  االحتالل 

 )اإلسرائيلي( مما أسماه فالعزلة الذاتية في الرأ  العا  والتي تؤد  إلى اإلدانة العالميةف.
ر إلى أن سلوا الجي  )اإلسرائيلي( في  طا  غز  غير مبرر خاصة  تل األطفال األربعة على وأشا

شاطئ بحر غز  أمس األربعال، مبينا أن فإسرائيلف تبدو أما  العال  حممال في  صفها واستهدافها 
 للمدنيين.

 97/7/0292وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، غزة، 
 
 ي مدرسة تابع لها في غزة األونروا تعثر على صواريخ ف .017

أ ف ل  أعلنت وكالة )االونروا( الخميس انها عثرت للمر  االولى على صواري   - المدس المحتلة
 في احد  المدارس التابعة لها في  طا  غز .

البارحة )االربعال( في سياق تفتي  اعتياد  لمبانيها، وجدت االونروا نحو “و الت االونروا في بيان 
 ”.مخبأ  في مدرسة فارغة في  طا  غز صاروخا  10

ودانت االونروا ما وصفتع بر)االنتهاا الصارخ( للمانون الدولي مشير  الى انع ت  ازالة الصواري  
االونروا تدين بشد  الجماعة او الجماعات المسؤولة “وبحسل البيان فان  ”.االطراف المعنيين“وابالغ 

هذا انتهاا صارخ لحرمة مبانيها بموجل “اف البيان واد ”.عن ودع االسلحة في احد  مؤسساتها
 ”.المانون الدولي

عردت حيا  المدنيين بما “واكدت الوكالة ان هذا الحادع هو االول من نوعع محذر  بان الصواري  
وأودح البيان أن  ”.الى تعريض مهمة االونروا الحيوية للخطر باإلدافةفي ذلا الموظفين للخطر 



 
 
 

 

 
           61ص                                     3010 العدد:     91/7/0292الجمعة  التاريخ:

 

” هذه االجسا  إلزالةافة االطراف المعنيين واتخذت االجرالات الالزمة بنجال ابلغت ك“االونروا 
 في المودو .” تحميما شامال أطلمت“مؤكد  بانها 

 91/7/0292القدس العربي، لندن، 
 
 مع غزة وقفة احتجاجية أمام مقر شركة بوينج تضامنا  : شيكاغو .018

ية من أجل السال ( وهي من أجنحة شارا العشرات من حركة )أصوات يهود  يو بي ر  - شيكاغو
تحالف حركة مماطعة إسرائيل في الواليات المتحد  في والية شيكاغو األمريكية، بو فة تدامنية مع 

 سكان  طا  غز .
( المستخدمة 89كون الشركة تنتج طائرات )األباتشي( و)إف« بوينج»وجالت هذه الو فة أما  شركة 

 في العدوان على غز .
ون لتطوير الفعاليات االحتجاجية باتجاه حمالت عصيان مدني تستهدف ممار ودعا المتدامن

الشركات المتعاملة مع االحتالل اإلسرائيلي ومكاتل المسؤولين الحكوميين وأعدال الكونغرس الذين 
 يدعمون الجرائ  اإلسرائيلية.

لصوت اليهود  وأكد داني كابالن من  اد  الحركة، أن فعالية العصيان المدني تأتي إلسما  ا
الرافض للمجازر والجرائ  اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين المنا دة للتعالي  اليهودية الحميمية، مؤكدا 

 تمسا منظمتع بالندال من أجل حرية فلسطين واي امة دولة فلسطينية مستملة كاملة السياد .
جال « بوينج»رئيس لشركة بدوره، اعتبر مدير مركز شيكاغو غسان بلوط، أن االحتجاج أما  الممر ال

واألباتشي وتزود  89تصنع طائرات إف« بوينج»للتنديد بالمحتل اإلسرائيلي وللمطالبة بالعدالة، كون 
إسرائيل بها. و ال  إن الفعالية هدفها مطالبة الشركة بو فع إنسانية والحد من دع  إسرائيل وتزويدها 

 بأسلحة فتاكة.
 91/7/0292عكاظ، جدة، 

 
 .. حملة فنزويلية تضامنا مع غزة"لسطينالنجدة لف" .019

أطلق رئيس جمهورية فنزويال نيكوالس مادورو، عبر ممثلية   األنادول – يس أبو سمر   - را  هللا
حرل “، تدامنا مع  طا  غز  في وجع ”النجد  لفلسطين“بلده في را  هللا، اليو  الخميس، حملة 

 اإلسرائيلية.” اإلباد  الجماعية
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رية فنزويال في را  هللا، لويس دانييل، خالل مؤتمر صحفي عمده في ممر السفار  و ال ممثل جهو 
أطلمتها جمهورية فنزويال للتدامن مع  طا  غز  لما يتعرض لع ” النجد  لفلسطين“اليو ، إن حملة 

 ، وهذه الحملة هي إرع من الرئيس تشافيز.”حرل إباد  جماعية“من 
نطلق حملة النجد ، تدامنا مع غز   –ونيابة عن الرئيس مادورو  –اليو  من را  هللا “وأداف  ائال 

 ”.التي تتعرض لحرل مجنونة
 97/7/0292رأي اليوم، لندن، 

 
 األرجنتين: تظاهرة تضامنية مع غزة .001

نظمت مظاهر  أما  السفار  اإلسرائيلية في بوينس أيرس في األرجنتين حمل   الفرنسية – الجزير 
 تصف ما يجر  في غّز  بأنع ليس مجّرد حرل بل هو إباد   جماعية. المتظاهرون خاللها الفتات

كما رفع المحتجون صور  الفتى الشهيد محّمد أبو خدير الذ  أحر ع مستوطنون وهو حي في 
 المدس المحتلة  بل أيا .

 97/7/0292الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 غزةمع  مسيرة حاشدة في ستوكهولم تضامنا   .000

رالف متظاهر في مسير  في ستوكهول  للتعبير عن تدامنه  مع  1نحو  شارا  وفا –ستوكهول  
 غز  واستيائه  من سياسة الحكومة السويدية التي ساوت بين الدحية والجالد.

التجمع الحاشد بدأ في ساحة سيرجل الرئيسة في وسط العاصمة، حيع علت الهتافات المطالبة 
 ريال في  طا  غز .بمماطعة اسرائيل وو ف العدوان وو ف  تل األب

من جهة اخر ،  ال اتحاد شبيبة حزل االشتراكيين الديممراطيين في ستوكهول ، ان استمرار 
 االحتالل االسرائيلي للدفة وغز ، هو سبل تصاعد العنف في الفتر  األخير .

 91/7/0292الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 البرازيل تواصل فعالياتها التضامنية مع فلسطين .002

تواصلت في البرازيل الفعاليات التدامنية مع شعبنا الفلسطيني، وشملت بورتو   وفا –يليا براز 
 اليغر ، وساو باولو، وريو د  جانيرو، وبرازيليا، حيع شهدت فعاليات تدامنية مع فلسطين.
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ل ففي برازيليا، زار وفد برلماني سفار  دولة فلسطين وعبر عن إدانتع للعدوان اإلسرائيلي على الشع
الفلسطيني. كما استمبل رئيس مجلس الشيوخ رينان كاليرو ورئيس مجلس النوال انريكي ادواردو 
كامبوس، ونائل الرئيسة ميشيل تامر، في ممر رئاسة مجلس الشيوخ وفدا من مجلس السفرال العرل 

  د  سفرال السودان والجزائر ومصر ولبنان واألردن والعراق و طر وعمان وموريتانيا، حيع سل
سفير فلسطين عميد المجموعة العربية رسائل للرئيسين شكر فيها تصريحات النوال وأعدال مجلس 

 الشيوخ وكلمات وموا ف التدامن في جلسات المجلسين.
واعتص  متدامنون برازيليون يمثلون عشرات منظمات المجتمع المدني وأبنال الجالية الفلسطينية في 

ي ساحة المتحف الوطني، وت  استخدا  تمنيات مرئية عرض من برازيليا، ليال وأشعلوا الشمو  ف
خاللها على الجدران صور ولوحات تمجد الندال الفلسطيني وتدين العدوان على الشعل الفلسطيني 

 وخاصة في غز .
 91/7/0292الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 عائلة مانديال تتضامن مع غزة .003

ممي نيلسون مانديال، أمس، برسالة دع  وتأييد للشعل بعثت عائلة الزعي  األ  وفا –بريتوريا 
 الفلسطيني، وحيت صموده في وجع العدوان.

وأكدت في رسالة بعثها العائلة إلى أبنال الشعل الفلسطيني، أنع شعل منادل سينتصر على 
 االحتالل في النهاية وسيحمق حريتع.

، د يمة صمت في جنول أفريميا وعدد من في السياق ذاتع،  ال نشطال في بريتوريا، إنع ستنظ  اليو 
 دول العال  تدامنا مع الشعل الفلسطيني الذ  يعاني من العدوان في ذكر  ميالد نيلسون مانديال.

 91/7/0292الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 بماذا أفادنا حصار غزة وهل الوساطة المصرية ممكنة؟ إسرائيليين بشأن الحرب: خبراءتساؤالت  .004
يكاد المستمع للنماشات اإلسرائيلية على شاشات التلفز ، والمارئ لها على صفحات  ى حلمي موس

الصحف، أن يصال بالدوار. فمن ناحية يدفع تمديس الجي  إلى اعتبار كالمع منزال، وبالتالي 
مالحظة رسائلع وادحة في كال  المراسلين والمعلمين، ومن ناحية أخر  تجد هذا الكال  يصطد  

ن دون تفسيرات. ومن يخرج عن هذا السياق ويفكر خارج اللعبة، يجد نفسع معردا بالوا ع م
 التهامات  اسية باليسارية أو الخنو  أو حتى كراهية الذات.
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ومنذ البداية  لة هي من عمدت إلى محاولة انتماد الوجهة العامة لنمط التفكير الظاهر في وسائل 
بعض هذه الملة أن الفرديات التي انطلمت منها  اإلعال  اإلسرائيلية بشأن ما يجر . والحظ

، كانت في األصل خاطئة، «حماس»االستخبارات العسكرية، وتبنتها المياد  السياسية، تجاه حركة 
غير « حماس»وأن هذا الخطأ  اد إلى المعركة نفسها عندما صعدت إسرائيل الحرل، معتمد  أن 

لو ف النار. وهناا من « نادجة»أن الحركة معنية بالمواجهة، وواصلت الحرل معتمد  أيدا 
اعترض أيدا على الفردية المائلة إن مصر هي الجهة الوحيد  التي يمكنها ممارسة نفوذ على 

 إلجبارها على  بول و ف إطالق النار.« حماس»
هل وعدونا بأن »، عالمات سؤال تظهر بشكل متدرج  «هآرتس»و د عرض رر  شافيت، في 

ليست كذلا. وهل وعدونا بأن الجي  اإلسرائيلي عنده جوال؟ ليس الجوال  حماس مردوعة؟ إنها
الجرف صامد في الحميمة، لكن الصور  وادحة، وهي أن منظمة إرهال »ويشدد على أن «. كامال

صغير  وفمير  ومتطرفة تنجح في تحد  الجي  اإلسرائيلي المادر على كل شيل. وتنجح التمنية 
في مواجهة تمنية إسرائيل العالية زمنا طويال. وليس ذلا حسنا. ليس المتدنية لغز  تحت األرض 

 «.حسنا بما يكفي
عموما ل  يوخِف كثيرون أن و ف إطالق النار مطلل ومصلحة إسرائيليان في األساس، حتى لو كان 
و ف إطالق النار مطلبا ومصلحة فلسطينيان أيدا. لذلا استغرل هؤالل أن تعلن المبادر  المصرية 

ويبدو أن تعميدات و ف «. الجهاد اإلسالمي»و« حماس»البداية من دون ترتيل األمر مع في 
إطالق النار  ادت بالدرور  إلى حيع ل  تكن حكومة بنيامين نتنياهو تريد  فمد ت  تكريس دور 

والفصائل األخر  « حماس»السلطة الفلسطينية في را  هللا عندما توفرت الحاجة لكي تتدخل لد  
و ف إطالق النار. ولكن ال يمل أهمية عن ذلا أن ودع غز  أثار دعوات لحل سياسي  من أجل

 أوسع من مجرد و ف إطالق النار.
في افتتاحيتها أنع حتى إذا ت  التوصل إلى اتفاق لو ف إطالق النار، فإن « هآرتس»و د كتبت 

اإلسرائيلي والمصر  الوا ع في غز  سيبمى يعتمل مهددا بانفجارات جديد . و د أودح الحصار »
على  طا  غز ، وليس للمر  األولى، أن ليس فيع ما يدمن منع االشتعال العنيف. فالحصار مس 

مليون من سكان  طا  غز . وفدال عن  9ا8بعال ات إسرائيل بدول في العال ، وأغرق في اليأس 
لحة بين فتح ذلا، ل  يمنع الحصار تسلح حماس، وكان من العناصر المهمة التي حممت المصا

إذا كانت دولة إسرائيل تريد الهدول في  طا  غز ، فإن عليها أن تسمح »وخلصت إلى أنع «. وحماس
لر)رئيس السلطة الفلسطينية محمود( عباس بتحويل المال لموظفي الحكومة الذين عينته  حماس، 
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معع المفاودات وتسمح لعباس بان يشكل لجنة مشتركة للر ابة على العبور في معبر رفح، وتجر  
 «.المباشر  على تطبيق بنود و ف النار، بإسناد من مصر، وتحرير السجنال الذين تعهدت بتحريره 

الماعد  »، مع التمدير المائل بأن مصر هي «يديعوت احرونوت»ورغ  اتفاق شمعون شيفر، في 
مفتوحا مع حماس  للماهر  أيدا حسابا»، إال أن «الوحيد  الحميمية ذات التأثير األكبر في حماس

بسبل الصالت المتشعبة بين هذه المنظمة اإلرهابية واإلخوان المسلمين في مصر. ونتيجة ذلا، فإن 
العال ات بينهما مشحونة بالشا والعدال. فحماس تر  أن المصريين وسطال غير نزيهين، وهي 

 «.في سحق المطا متأكد  من أن النظا  المصر  يجر  دميع بغية تمكين إسرائيل من االستمرار 
 ادت « حماس»، إلى تبيان أن عال ة مصر المتوتر  مع «معاريف األسبو »ويذهل بن كسبيت، في 

األميركيين  بل غيره  إلى التفكير في مسار وساطة رخر هو المسار المطر  ر التركي. وأثار هذا 
لكن األميركيين ل  يغيروا المسار أوساطا في إسرائيل وجهت لدميركيين انتمادات شديد  بهذا الشأن. 

 رأيه  حتى النهاية.
وينمل كسبيت عن أوساط إسرائيلية  ولها إن وزير الخارجية األميركي جون كير  سمح بأ والع 

أن تفه  أنع إذا فشل المسار المصر  فثمة خيارات أخر . وهكذا  دى كير  على الجهد « حماس»لر
 المصر  وعلى اال ترال المصر .

الخارجية األميركية ال تزال حتى اآلن »أليكس فيشمان أن « يديعوت»العسكر  في والحظ المعلق 
تزر  األدرار. فالذين يحثون المطريين على التدخل في المبادر  المصرية لو ف إطالق النار 

 «.وعرض ا تراحات منه  ليسوا أصد ال رجال حماس فمط، بل جون كير  بجاللع وبنفسع
برفدها المبادر  المصرية أغدبت « حماس»ى تمديرات االستخبارات، أن ويعتبر فيشمان، مستندا إل

جدا الشار  الفلسطيني في غز ، لكنع ال يفسر كيف أن الحركة ترفض و ف إطالق النار، في الو ت 
بعد أن أهانوا حماس وبينوا لها  يمتها صاروا »الذ  تتوق إليع، إال بغدبها على المصريين الذين 

 «.جديد  تعاملها باحترا  أكبر  ليال يكتبون لها وثيمة
والوا ع أن في الكثير مما يكتل في وسائل اإلعال  اإلسرائيلية نوعا من الخفة في التعاطي مع 

غير أن أود  ديكل، من مركز دراسات األمن «. حماس»الودع في غز ، والمنطق الذ  تستند إليع 
يفترض بآليات اإلنهال والترتيل أن »أنع  «نظر  عليا»المومي في جامعة تل أبيل، كتل في نشر  

تحمق الغاية اإلستراتيجية للطرفين. فمد اختارت إسرائيل تحديد حماس كالعنوان المسؤول في المطا ، 
إلى جانل ممارسة الجهد المستمر إلدعاف حماس، لكنها ل  تدع لنفسها هدف تدمير حماس في 

رف الصامد بتحسين الودع األمني من خالل و ف المطا . وبالتالي، حددت إسرائيل غاية حملة الج
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إطالق الصواري  نحو إسرائيل، ترمي  الرد  لغرض إبعاد جولة المواجهة التالية، منع ترمي  وتعاظ  
حماس وتحسين الرد بالعثور على األنفاق الهجومية التي تستهدف التسلل والميا  بعمليات في أرادي 

كانت إعاد  مكانتها بصفتها الالعل المركز ، ذا المو  و در  إسرائيل وتدميرها. أما غاية حماس ف
سرائيل منها. إلى جانل ذلا، تسعى حماس إلى  التحك  بالمطا ، إلحداع التغيير في مو ف مصر واي
كسر الحصار على المطا  بتوسيع الحركة في المعابر اإلسرائيلية وفتح متواصل لمعبر رفح إلى 

 «. ، تسهيالت في مجال الصيد، التجار ، الزراعة وغيرهامصر، تحويل األموال إلى المطا
لمصر دورا مركزيا في الوساطة لتحميق و ف النار، ولبلور  التفاهمات الالحمة »والحظ ديكل أن 

وتطبيمها. و د ترددت مصر الرئيس )عبد الفتال( السيسي بين رغبتها في إنهال حك  حماس في 
تسعى إلى ذلا، وكذلا بان عليها أن تراعي احتياجات األمن المطا ، وبين فهمها بان إسرائيل ال 

إلسرائيل. إلى جانل ذلا، فان مصر معنية بان تملص  در اإلمكان مسؤوليتها والتزامها تجاه حماس 
بشكل خاص والمطا  بشكل عا . في البداية، بدا أن المصريين ظنوا أن الزمن يعمل لمصلحته ، ما 

، وحماس رفدت  بول ا تراحات الوساطة لو ف النار. وعندما اتدح دا  أحد الطرفين يدرل اآلخر
للماهر  بأنع تجر  محاوالت وساطة ليس عبرها، ال سيما بمشاركة  طر وتركيا،  رر السيسي  بول 
تحد  الوساطة لتحميق ثالثة تحوالت مركزية لمصر  استمرارها كزعي  إ ليمي وكالعل وحيد يمكنع 

دخال السلطة أن يؤد  إلى إنهال الموا جهة، تحسين العال ات مع الواليات المتحد ، تعزيز عباس واي
الفلسطينية إلى المطا  عبر الموافمة على فتح معبر رفح فمط إذا ما سيرتع السلطة وأتاحت الظروف 
األمنية بتسييره. والحما من المتو ع للمصريين أن يطالبوا بنشر  و  للسلطة على طول الحدود بين 

 «.ر، وخطوات أخر  تعمق دور السلطة في المطا المطا  ومص

 91/7/0292ت، السفير، بيرو  
 

 غزة المقاومة تعيد توجيه البوصلة .005
محسن صالحد.   

األدال االستثنائي المتميز للمماومة في  طا  غز ، والصمود الرائع للشعل الفلسطيني هناا، ال يمكن 
 إال أن يكون محل اعتزاز وفخر وتمدير.

مة الفلسطينية التي تمودها حماس في المطا  تمد  من جديد حالة مشر ة، في بيئة ها هي المماو 
 عربية غلبت عليها منذ نحو عا  أجوال من اإلحباط، بسبل ما رلت إليع الثورات وحركات التغيير.
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فساد كل ما هو جميل في حراا الشعول  لمد عانت منطمتنا من موجة مرتد ، سعت إلى تشويع واي
 إنهال أنظمتها الفاسد  المستبد ، وبنال أنظمة جديد  حر  توعبِّر عن عز  األمة وكرامتها. المتطلعة إلى

أو ما يعرف برفاإلسال  -هذه الموجة المرتد  ل  تسَع فمط إلى درل التيار اإلسالمي المعتدل 
دعاف المماو  -السياسيف نما سعت إلى تشويع وخنق واي مة الذ  اختارتع جماهير واسعة لميادتها، واي

 الفلسطينية، التي يغلل عليها اللون اإلسالمي.
ول  يكن هناا من هو أسعد من الطرف اإلسرائيلي الذ  صبَّت الموجة المرتد  في مصلحتع 

، سوال بسبل درل فاإلسال  السياسيف، أو بسبل خنق وحصار المماومة الفلسطينية االستراتيجية
العربي ومشاريع التفتيت والتطرف الطائفي في غز ، أو بسبل اتسا  دائر  االنمسا  والدعف 

 والعر ي.
جالت المماومة في هذا الجو المدطرل لتمد  لنا حالة أمل وحالة تألق ورافعة معنوية هائلة، ولتمول 
ن البوصلة يجل أن توجع نحو  ن فلسطين تجمعنا، واي لنا إن الخير ما زال أصيال في هذه األمة، واي

)وليس أسوأ ما فيها(، في صناعة اإلنسان، والنهوض بالذات، استخراج أفدل ما في هذه األمة 
 وتطوير اإلمكانيات، واستعاد  األرض والممدسات.

*** 
بالرغ  من الحصار اإلسرائيلي والعربي الظال  والماسي الذ  تعردت لع حماس وفصائل المماومة 

ع و تها، فمدمت إنسانها، في  طا  غز ، وبالرغ  من اإلمكانيات البسيطة الدئيلة، فإن غز  ل  تديِّ 
و دمت نموذجها، وطورت البنى التحتية للمماومة، ودربت عشرات اآلالف من المجاهدين، وطورت 
صناعات عسكرية تفو ت على بلدان عربية أكثر ثرال وأكثر عددا وأكثر مساحة وأكثر عال ات 

عوانع في مصر، فإن خارجية. وبالرغ  من حمالت التشويع والحصار من طرف النظا  الجديد وأ 
 المماومة ل  تفمد البوصلة، وظلت إمكانياتها و دراتها موجهة دد العدو الصهيوني.

في هذه المعركة التي تخودها المماومة تحت اس  فالعصف المأكولف، أو ما سماه اإلسرائيليون 
عارا السابمة، فالجرف الصللف، حممت المماومة عددا من اإلنجازات النوعية  ياسا باالنتفادات والم

 كان من أبرزها 
 810من تطوير أنظمة صواريخها، فازداد مداها إلى نحو  -وتحديدا حماس-تمكنت المماومة  -8

كيلومترا، وازدادت د تها، كما ازدادت كمية المواد المتفجر  التي تحملها. وهكذا، بعد أن كان يحلو 
فألعابا ناريةف، طوَّر اإليمان واإلراد  مد  لبعض الثوريين المتماعدين أن يسميها صواري  فعبثيةف و

هذه الصواري  من بدعة كيلومترات إلى حالة كانت تدطر نحو مليون إسرائيلي للذهال للمالجئ 
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لتشمل  1081، ث  وسعت الدائر  في معركة حجار  السجيل في 1001/1001في حرل الفر ان 
لى كّل التجمعات الصهيونية في فلسطين نحو ثالثة ماليين إسرائيلي، ث  لتصل في هذه المعركة إ

 المحتلة، أ  نحو ستة ماليين إسرائيلي.
تمكنت المماومة من اختراق الجانل اإلسرائيلي برا وبحرا وجوا، و دمت مفاجآت جديد  متميز   -1

كالطائرات من دون طيار، وعملية زيكي  البحرية التي  ا  بها رجال الدفاد  البشرية من كتائل 
 كما تمكنت من درل دبابة وعربة إسرائيليتين بصواري  كورنت.المسا ، 

حافظت  ياد  العمل في  طا  غز  )حماس( على منظومة المياد  والسيطر ، ول  تتعرض  -2
للدرل أو التعطيل، وتمكنت من االستمرار في تسيير الوزارات والمؤسسات وعمليات المماومة بشكل 

 ميلف في المستويات الميادية للمماومة كما حدع سابما.فعال. ول  تمع خسائر من فالوزن الث
 فمد الطرف اإلسرائيلي المدر  على المبادر  وعلى البداية الصادمة التي اعتادها من  بل. -4
و ع الطرف اإلسرائيلي في حالة فعمى استخبار ف على األرض، بسبل استفاد  المياد  في  -5

ى درل ظاهر  العمالة وحصرها في أديق نطاق. و د المطا  من خبراتها السابمة، و درتها عل
أدعف ذلا من بنا األهداف اإلسرائيلية المحتملة بالرغ  من هيمنته  التسليحية والجوية الطاغية، 
وجعله  يتخبطون في درل األهداف المدنية واال تصادية والمؤسسات الحكومية، دون أن يتمكنوا 

 ي ومرابض صواريخها.من درل  و  المماومة ومخزونها التسليح
جما  شعبي واسع، بالرغ  من الدربات العنيفة البشعة والبربرية  -9 حممت المماومة حالة التفاف واي

 للموات اإلسرائيلية، ورفض أبنال المطا  بشكل عا  االستجابة ألوامر اإلخالل من مناطق محدد .
ض شروط اللعبة، ليجد عا  الطرف اإلسرائيلي حالة ارتباا كبير ، بعد أن فشل في فر  -7

 اإلسرائيليون أنفسه  أما   ياد  سياسية متردد ، و ياد  عسكرية ال ترغل في تحمل المسؤولية.
*** 

ما  امت بع المماومة في هذه المعركة فغسلف كل ما  ا  بع اإلعال  الفاسد، المدفو  من أنظمة 
ادية. وحماس التي حددت عربية، من محاوالت لتشويع وشيطنة المماومة طوال أشهر طويلة م

بداعها كان وما يزال في ميادين المماومة، وأن  بوصلتها وحافظت عليها، أثبتت أن جهدها واي
ثار  المال ل غير صحيح. وأن أولئا الذين  االتهامات باإلرهال والتدخل لخدمة أجندات حزبية واي

ين، ويحاولون إفساد مارسوا حمالت التشويع السودال كانوا يجرمون بحق المماومة وبحق فلسط
 وتدليل الحادنة العربية والمسلمة الداعمة لمدية فلسطين ولمماومتها الشريفة.
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اآلن تسترجع المماومة حالة االلتفاف الشعبي العربي حولها، ويخسر أعدال برنامج المماومة مئات 
 الماليين من الدوالرات التي صرفوها لتدليل الناس وتشويع الحمائق.

هير تمبل أن يحاَصر  طا  غز  بحجة مكافحة اإلرهال، وال أن يوحَر  أبناؤه من شرايين ل  تعد الجما
الحيا  والتنمل فوق األرض وتحت األرض، لمجرد توه  زائفة ل  تثبت إطال ا، أو لخدمة أجندات 
وتصفية حسابات محلية. وستشكل الجماهير العربية عنصر دغط متزايد على األنظمة التخاذ مزيد 

ال فإن هذه األنظمة ستعطي مبررات جديد  من اإل جرالات اإليجابية تجاه المماومة الفلسطينية، واي
 النفجار الغدل الجماهير  في وجهها.

*** 
من جهة أخر ، تكشف هذه المعركة حالة العجز والتردِّ  التي يوعاني منها محور فاالعتدالف تجاه 

  صرف مليارات الدوالرات على دع  الموجة فلسطين، كما تكشف بطريمة تثير فالغثيانف كيف يت
المرتد  الساعية لوأد إراد  الشعول، بينما يوبخل على شعل فلسطين بالفتات لدع  صموده وفا 

 حصاره.
وتثبت هذه المعركة أيدا لما يوعرف بمحور فالممانعةف أن حماس و و  المماومة تعرف طريمها 

ت جنال هذا الطرف أو ذاا، وأنها ل  تسمح ألحد أن تماما، وأن بوصلتها د يمة، وأنها ل  تمع تح
يستخدمها أو يوظفها ألغرادع، وأن فالبعض المماو ف إن كان  د انشغل برفأجنداتف داخلية أو 
إ ليمية، واستنفدت الكثير من طا اتع في الصراعات المحلية، وفي دع  أنظمة تماتل شعوبها، وفي 

 تفسيرات طائفية، فإن حماس ظلت وفية لخطها ومسارها.فأجنداتف ال تخلو بالنسبة لكثيرين من 
*** 

إن األدال المتميز لحماس وحركة الجهاد و و  المماومة يجل أن ينعكس إيجابا على ترتيل البيت 
ن األدال المؤسف لحكومة التوافق الوطني التي يمودها الحمد هللا، والتصريحات  الفلسطيني، واي

، عكست شعورا لد   ياد  المنظمة و ياد  السلطة في را  هللا بأن والموا ف المستهجنة من أبي مازن
حماس جالته  وهي راغمة، وأنها فعَّلت مسار المصالحة بسبل دعفها وحالة اإلنهاا التي وصلتها، 

 نتيجة الحصار اإلسرائيلي واإلجرالات المصرية.
 طا  غز  على أكتافه  لمد تجاهلت هذه الحكومة أكثر من أربعين ألف فلسطيني  ا  العمل في 

طوال سنوات، وحرمته  في مكايد  حزبية فادحة من حمو ه  ورواتبه ، بينما تابعت تسلي  الرواتل 
بشكل منتظ  لمن يجلسون في بيوته  منذ سنوات، لمجرد والئه  لفتح أو للسلطة في را  هللا، كما عاد 

الحكومة هي حكومتع وأنها تعترف عباس ليؤكد ف دسيةف التنسيق األمني مع اإلسرائيليين، وأن 
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برفإسرائيلف وباالتفا يات المو عة وتنبذ اإلرهال، كما يتحدع أن شروط حماس لو ف العدوان مبالغ 
 فيها.

وبينما كانت دمال شعل فلسطين تنزف في المطا  وتودمر المنازل والمساجد والمدارس والبنى 
هي  خريشة ليخبرنا عبر تلفزيون فلسطين في را  التحتية، خرج مندول فلسطين في األم  المتحد  إبرا 

 هللا أن الصواري  التي تطلمها المماومة هي جريمة دد اإلنسانية.
أنا ال أفه  كيف لحكومٍة في را  هللا تبني تركيبتها النفسية والذهنية على حالة العجز، وتمد يدها 

ين و و  المماومة و مع الحريات، للتعاون مع االحتالل، والتنسيق األمني معع في مطارد  المجاهد
وينزو  رجال أمنها في بيوته  وممراته  عندما تداه  الموات اإلسرائيلية المر  الفلسطينيةل ث  تأتي 
لتكون هي الجهة المعنية بإدار   طا  غز  البطل الشام ، الذ  يرد الصا  صاعين لالحتالل، 

 ويمصف تل أبيل وحيفا وكل التجمعات الصهيونية.
رن لمدرسة العجز في را  هللا أن تنتهي، ورن للرول الفصائلية الحزبية في إدار  حكومة التوافق  لمد

الوطني أن تتو ف، ورن للشراكة الحميمية في بنال المشرو  الوطني الفلسطيني أن تنطلق بمو ، وأال 
حاربة شعوبها تنتظر إذنا من أحد سوال أكان إسرائيليا أ  أميركيا، أ   و  إ ليمية غار ة في م

ن أ ل ما يمكن أن تمو  بع حكومة  ومطارد  تيارات فاإلسال  السياسيف وتيارات التغيير والنهدة. واي
را  هللا في مثل هذه الظروف هو أن تو ف التنسيق األمني مع العدو، وأن تطلق الحريات في 

 الدفة.
هيار، وهي في هذه المعركة لمد أثبتت حماس أنها ليست دعيفة، وأنها ليست في حالة إنهاا أو ان

تمو  مع  و  المماومة بإعاد  توجيع البوصلة الداخلية الفلسطينية، من خالل تكريس مركزية العمل 
المماو  في صناعة المرار الفلسطيني، كما تدفع باتجاه إعاد  النظر في كل مسارات التسوية السلمية 

 واستتباعاتها.
*** 

الفلسطيني يرغبان في توسيع أمد الحرل، غير أن الطرف اإلسرائيلي ال يبدو أن الطرفين اإلسرائيلي و 
الذ  أراد أن يفرض فأجندتعف وأن يفرض شروط اللعبة فشل تماما، كما أن المماومة التي ل  تبدأ 
المعركة وتعردت لالعتدال  ررت أال تنتهي المعركة  بل أن تحصل على الحد األدنى الممبول لحيا  

 ، وعلى رأس ذلا فا الحصار وفتح المعابر، وهو ما كان متدمنا أصال في كريمة ألبنال المطا
 ، والذ  يحتاج إلى دمانات حميمية لتنفيذه واحترامع.1081اتفاق التهدئة سنة 
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غير أن الجانل المصر  مطالل  بل غيره بفا الحصار من جهتع، فغز  جزل من الوطن العربي، 
دعافها أو دربها ال يخد  إال االحتالل، بل ويعطيع جيواالستراتيوخط دفا  أول ألمنع المومي  ، واي
 المسوغات الستمرار الحصار.

*** 
وأخيرا، فمد أثبتت غز  أنها فمدرسةف للعال ، وأن التغيير الحميمي يبدأ بصناعة فاإلنسانف، وأن تحرير 

كلمة السرف في األرض يبدأ بتحرير اإلنسان، وأن هذا اإلنسان المؤمن المجاهد الصابر المبد  هو ف
 مشرو  التحرير.

97/7/0292، الجزيرة نت، الدوحة  
 
 حماس تخوض حرب غزة بدون دعم إيران .006

عدنان أبو عامرد.   
، أنها تدع  حماس 1084، ل  تعلن إيران هذه المر  في حرل 1081على عكس حرل غز  السابمة 

لصواري  التي مكنتها من في  تالها إلسرائيل، ول  تتبنى أنها صاحبة الفدل في امتالا حماس ل
  صف تل أبيل والمدس وحيفا وغو  دان، وهو ما أعلنتع، في الحرل السابمة!

وفي ذرو  الحرل الدائر  الحالية على غز  بين إسرائيل وحماس، تعمدت الحركة أن تظهر بين حين 
تة، ليس لها ورخر أن الترسانة الصاروخية التي تحوزها صناعة محلية، بإطال ها أسمال فلسطينية بح

 عال ة بالصناعات العسكرية اإليرانية، عبر غيال صاروخ ففجرف إيراني الصنع.
فيما ظهرت صواري  محلية الصنع منسوبة في أسمائها لماد  مؤسسين في حماس اغتالته  إسرائيل 

( و صفت بع مدينة حيفا، R160( ويصل مداه مدينة المدس، و)M75في سنوات سابمة، وهي  )
 ك ، واستهدف تل أبيل وسط إسرائيل. 10ل مداه ( يصJ80و)

وعل  فالمونيتورف أن كتائل المسا  أجرت الشهور األخير  تجارل عسكرية ناجحة لهذه الصواري  
المنتجة في غز  داخل البحر المتوسط، يبلغ مداها عشرات الكيلومترات، وكانت أصوات التجارل 

 ية منها.تسمع في مناطق مختلفة من غز ، السيما الساحل
يران، دون أن  و د تحدع فالمونيتورف في ممال سابق عن بداية عود  المياه لمجاريها بين حماس واي

 يتبعع د  أموال وأسلحة جديد  لغز .
مسئول بارز في حماس من الخارج أكد فللمونيتورف أن فكتائل المسا  اتخذت  رارًا بتطوير  دراتها 

مع إيران، رغ  عد   طعها كليًا معها، لكن التراجع بدا  الصاروخية المحلية، مع فتور العال ات
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وادحًا في المجالين المالي والعسكر ، مما دفع المسا  للشرو  بحملة تصنيع داخلية على  د  وساق 
 لتعويض النمص الذ  حصل بفعل هذا التراجعف.

صنيع الصواري  وأداف في لمال هاتفي مع فالمونيتورف  فحافز رخر دفع المسا  للشرو  بمسير  ت
المحلية إغالق مصر لدنفاق، مما حد من دخول المواد الخا  الالزمة لصناعة الصواري ، لكنع ل  
يمنعها، رغ  تو ف أنبول األوكسجين الذ  يمد المسا  بالصواري  المتعدد  المديات من مصادر 

ببان جعال كتائل مختلفة، لتكون المحلية  ادر  على وصول أهداف أعمق داخل إسرائيل، هذا الس
 المسا  تتجع لالستثمار أكثر بصنع أسلحة وصواري  محلية باالعتماد على مهندسين مدربينف.

وأوردت هيئة اإلذاعة البريطانية فبي بي سيف تمريرًا جال فيع أن صواري  غز  تبدو غير فعالة، ألنها 
كان إسرائيل يحكمون على مصنوعة محليًا، وال تداهي  در  المبة الحديدية اإلسرائيلية، لكن س

الصواري  من خالل األهداف التي ورالها، وليس من خالل فعاليتها العسكرية، فه  ساخطون من 
 ركده  للمالجئ لالختبال.

خرجت من تهدئة  إن حماسوهو ما دفع بصحيفة فكريستيان ساينس مونيتورف األميركية للمول 
صابتها في المكان الذ  يؤلمها، ألنها شهرا أكثر  و  وذكال وفعالية لدرل إ 81استمرت  سرائيل، واي

، 1081رالف من الصواري  المحلية أكبر مما كانت عليع عا   80بر تمتلا ترسانة تمدر 
وصواريخها المتوسطة أصبحت أكثر د ة، ولديها صواري  طويلة المد  تصل ما بعد تل أبيل 

 ماليين إسرائيلي للخطر. 5والمدس، مما يعرض 
ي من كتائل المسا  أودح فللمونيتورف  بيل اندال  المواجهة الحالية أن فتو ف الدع   ائد ميدان

العسكر  اإليراني حرمنا من  درات تسليحية كبير ، ودع  لوجستي كنا بحاجة إليع، في دول ما لديها 
هدنا من ترسانة صاروخية تحدع تغييرًا كبيرًا في موازين المو  لصالح حماس أما  إسرائيل، و د اجت

أال يؤثر خالفنا السياسي مع طهران على استمرار الدع  العسكر ، لكنع أثر سلبًا، دون إعطال مزيد 
 من التفاصيلف.

وأداف في لمال جمعع برفالمونيتورف وسط غز   فمسير  الصواري  المحلية بدأتها كتائل المسا  منذ 
هاون، واستطعنا تهديد جميع ، و ذائف ال8،1،2، بدًل بصواري  ف سا  من طرازات 1008أواخر

مستوطنات إسرائيل الجنوبية بما فيها فسديروت، نيرعا ، أوفاكي ، عسمالنف بتصنيع ذاتي،  بل أن 
 ف.1081يصلنا الدع  العسكر  اإليراني، واستطعنا بموجبع استهداف تل أبيل في حرل 

يران، كان البد لكتائل المسا   من التحرا بميادين أخر  وخت  بالمول  فبعد تراجع عال ات حماس واي
لتعويض النمص من صواري  إيران، فنجحنا بالعثور على موارد جديد  دخلت على خط تزويدنا 
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بالسالل، رافدًا أن يسميها، كي تجعلنا نصمد بأ  مواجهة مع إسرائيل، صحيح أن الصواري  
سرائيل، والعال  ة الفاتر  مع إيران، نحفر في اإليرانية أشد فتكًا وأدق تركيزًا، لكننا مع حصار مصر واي

 الصخر لتطوير  دراتنا التسليحيةف.
األكاديمي الفلسطيني البارز البروفيسور عبد الستار  اس  من جامعة النجال الوطنية في نابلس، تنبأ 
في ممال لع على مو ع فالجزير ف نشر األيا  األخير  أن الصواري  المحلية ستتطور لتكون أدا  فعالة 

اومة دد إسرائيل، وبعد أن تخطى مداها المائة كيلومتر، ستتطور لتحمل في المستمبل بيد المم
 رؤوسًا متفجر  بزنة مائة كيلوغرا  وأكثر، وستصيل أهدافها بد ة.

، حيع خادت 1081و 1001فالمونيتورف أجر  ممارنة بين أدال حماس العسكر  في حربي 
ين حظيت بدع  إيران العسكر  المفتول، الحرل األولى في ظل موازين  و  أفدل بكثيرل ح

والصواري  التي أطلمتها على إسرائيل ساهمت اإليرانيون بتطويرها، في حين تخوض المواجهة 
الحالية و د خسرت دع  الحليف اإليراني الذ  جفف منابع الدع  المالي والعسكر ، ومواجهتها حربًا 

 حماس عبرها على األسلحة والصواري . حميمية من مصر السيسيل بإغالق األنفاق التي حصلت
لكن أسامة حمدان، مسئول دائر  العال ات الدولية في حماس، نفى في حديع لجريد  فالسفيرف 
اللبنانية، تأثر حماس في الحرل الدائر  حاليًا بتراجع الدع  اإليراني العسكر ، بأنع إذا كان هناا من 

تغير الظروف، فهذا رهان خاطئ، فالمماومة اليو  يراهن على أن حماس تواجع مشاكل معينة بسبل 
أ و ، وال زلنا في بداية المعركة، وستثبت األيا   درتنا على الصمود والمواجهة، وحماس  ادر  على 

 الصمود ولديها المزيد من المفاجآت، وهذه المعركة ستكون بالنهاية إنجازًا جديدًا للمماومة.
مجلس الشور  اإلسالمي اإليراني، رفض كشف هويتع،  فالمونيتورف تواصل مع عدو سابق في

الذ  أبلغع أن فحماس ال تنكر دور إيران الوادح في تمدمها العسكر ، رغ  تو فع في العامين 
األخيرين، حيع وفر ففيلق المدسف لمماتلي حماس الصواري  المتطور ، وزوده  بمدرات تركيل المواد 

واستعمال تمنيات العبوات الناسفة الذكية، ومنحته  بخبرات تمنية الناسفة دد اآلليات المدرعة، وبنال 
 لتصنيع العبوات الفتاكةف.

وأداف فللمونيتورف خالل اتصال هاتفي من طهران  فأدال حماس العسكر  في الحرل الحالية 
تبدو بصمات إيران ظاهر  عليع بصور  ال ينكرها أحد، خاصة تدريل مماتليها على األساليل  1084

التنفيذية الستخدامهما بإنتاج وتطوير الوسائل  -متالية، وتأهيل ونمل العل  والمهارات التكنولوجيةال
 المتالية، وتوسيع نوعية الصواري  المنطلمة تجاه إسرائيلف.

96/7/0292المونيتور،   
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 حرب إسرائيلية ـ عربية ثالثة على غزة تنتهي إلى الفشل .007

 بشير نافع
شبان من المستوطنين اليهود اإلسرائيليين في  2و المادي عن اختفال حزيران/يوني 82أعلن يو  

حزيران/يونيو،  الت الحكومة اإلسرائيلية أن الشبان الثالثة تعردوا  85منطمة الخليل. في 
 لالختطاف.

وبما أن اختطافه   د ت  في منطمة تابعة للسلطة الفلسطينية، بالرغ  من أن هذه التبعية تخترق 
 ية من  وات االحتالل، حملت حكومة نتنياهو السلطة المسؤولية عن االختطاف. بصور  روتين

خالل األسبوعين التاليين، تعهدت  وات االحتالل وأجهزتع األمنية حملة واسعة النطاق في الدفة 
الغربية للبحع عن الشبان الثالثة، شملت االعتدال على رالف األسر من أهالي الدفة الغربية 

 ات، بما في ذلا مسؤولون كبار في حركة حماس ومحررون سابمون في صفمات تبادل.واعتمال المئ
حزيران/يونيو، عثر على جثع الشبان المخطوفين  رل مدينة حلحول، التابعة لمحافظة  20في 

الخليل. وألن العملية األمنية الواسعة للبحع عن الشبان الثالثة أحيطت بحملة مسعور  من الكراهية 
تموز/يوليو حادثة بشعة الختطاف شال  1و فلسطيني، شهدت مدينة المدس يو  دد كل ما ه

فلسطيني من أهالي المدينة على يد نشطين يهود، ل  يتجاوز عمره الخمس عشر  سنة، اتدح فيما 
 بعد أنع أحرق حيًا وألميت جثتع في منطمة حرشية من المدينة.

هو للسلطة بالمسؤولية عن حادع االختطاف، في السياق، تحول االتها  الذ  وجهتع حكومة نتنيا
إلى اتها  متصاعد لحركة حماس. وبالرغ  من مرور كل هذا الو ت على الحادع، وادعال 
اإلسرائيليين أنه   بدوا على المسؤولين عن عملية االختطاف، ل  تمد  السلطات اإلسرائيلية دلياًل 

عن مسؤولية  طا  غز . الحميمة، أن  ياد  واحدًا على مسؤولية حماس، أو أ  تنظي  رخر، ناهيا 
حماس أكدت أن الحركة ال عال ة لها بالعملية. ولكن ذلا ل  يمنع  يا  اإلسرائيليين، خالل األيا  

 7، االثنينالتالية للعثور على جثع الشبان اليهود، من شن غارات متالحمة على المطا . يو  
طالق عملية عسكرية تموز/يوليو، أعلنت الحكومة اإلسرائيلية رسم يًا أنها بصدد تصعيد الهجمات واي

واسعة دد  طا  غز . وهنا بدأ رد حماس والفصائل الفلسطينية األخر  على الهجمات اإلسرائيلية، 
التي أخذت في إيما  خسائر متزايد في صفوف األهالي المدنيين، بإطالق صواري  على أهداف 

 إسرائيلية متعدد .
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لى  طا  غز  منذ االنسحال اإلسرائيلي وفوز حماس في االنتخابات، ل  تردها هذه الحرل، الثالثة ع
حماس، وال أ  من الفصائل الفلسطينية األخر ل ل  يتخذ الفلسطينيون  رارها، وليس ثمة مسوغ واحد 
إلطال ها دد المطا  وأهلع وتنظيماتع المسلحة. هذه حرل اختارتها حكومة نتنياهو، واتخذ  رارها 

حكومة اإلسرائيلي، بدون أن يمد  للعال  مبررًا واحدًا لمثل هذا التصرف البربر . هناا سببان رئيس ال
رئيسيان خلف حرل نتنياهو، الذ  عرف في فترات حكمع السابمة بمحاولة تجنل الحرول الكبير  

ع ومخاطرها السياسية. يتعلق السبل األول بطبيعة التحالف الحكومي الذ  يموده نتنياهو، وحرص
على إظهار أن التزامع بأمن الدولة العبرية ال يمل عن التزا  هؤالل الحلفال. أما السبل الثاني، 
فيتصل بطبيعة التحالف اإل ليمي الذ  ربط الدولة العبرية بعدد من الدول العربية، يمود منذ شهور 

ية المسلحة في حملة واسعة دد  و  اإلسال  السياسي. في محاولتع ا تال  حماس والمو  اإلسالم
 طا  غز ، أو إدعافها بصور  فادحة على األ ل، يريد نتنياهو أن يمو  بدوره في موس  الحرل 
اإل ليمية الشاملة على المو  اإلسالمية وتعزيز تحالفاتع العربية. في موس  الحرل على اإلسالميين، 

 ا.، ليس ثمة مخاطر سياسية من خلفه«رمنة»حسل نتنياهو أنع سيخوض حربًا 
بيد أن حرل نتنياهو كانت خاسر  من البداية. بدأ رئيس الحكومة الحرل باستغالل انتهاز  سافر 

، أو ما هو هدفها الرئيسي على وجع سينهيهاللودع اإل ليمي، ولكنع ل  يكن يعرف متى وكيف 
ت، ومئات التحديد. وعندما فاجأتع التطورات، ازداد تخبطًا. بعد أسبو  كامل من الحرل، مئات الغارا

رالف األطنان من المتفجرات، ل  تستطع رلة الحرل اإلسرائيلية إيماف إطالق الصواري  وال فص  
العال ة بين  و  المماومة والشعل في  طا  غز . شيئًا فشيئًا، أصبح وادحًا أن الجي  األ و  في 

أفدل من  ادتع، ال  الشرق األوسط، وأجهز  األمن التي ادعت دومًا أنها تمرأ المجتمع الفلسطيني
يعرف تمامًا األهداف التي يريد  صفها. بعد تدمير الموا ع التمليدية ألجهز  السلطة في المطا  
ومعسكرات التدريل المعروفة للعامة والخاصة، و ف سالل الجو اإلسرائيلي عاجزًا عن استهداف 

سرائيلية تحلق في سمال موا ع إطالق الصواري ، التي أطلمت في أكثر من مناسبة والطائرات اإل
المطا . وحتى عندما لجأ اإلسرائيليون إلى سياسة المجازر لدهالي واألسر والمصلين، أظهر أهالي 

. بعد عشر  أيا  على بدل الحرل، ل  يعد 1081المطا  صالبة ال تمل عن صالبته  في حرل 
 لنتنياهو وحكومتع سو  عدد  ليل من الخيارات.

، الذ  1081عد صفمة ممبولة لمطا  غز . بعد سلسلة من االنتهاكات التفاق هدنة ممابل هدنة ل  ت
أشرفت عليع إدار  الرئيس مرسي، ليس ثمة عود  ممكنة لالتفاق إال بعد تصحيح سلسلة االنتهاكات 
التي تعرض لها طوال العا  ونصف العا  الماديين. بدون ذلا، فلنتنياهو أن يغامر باجتيال بر ، 
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د، بكل ما يعنيع ذلا من عوا ل وما يحملع من مخاطر. الخيار اآلخر، أن يستمر واسع أو محدو 
في حرل جوية مفتوحة ال نهاية لها، في ممابل استمرار إطالق الصواري  على الموا ع اإلسرائيلية. 
في إحد  المرات، وبعد حالة الشلل المتمطعة التي تحدثها حرل الصواري ، سيصيل صاروخ ما 

 ما، ويبدأ الرأ  العا  اإلسرائيلي في طرل سؤال الجدو .  هدفًا ثميالً 
بيد أن هناا عوا ل أخر  لخيار الحرل المستمر . فبعد أن ساهمت المصالحة الفلسطينية في تعزيز 
مو ع محمود عباس وسلطتع، التي سبق أن عراها اصطدا  مباحثات السال  للمر  المئة بالحائط، 

مشية الرئيس الفلسطيني والسلطة، السلطة التي تمف عاجز  عن جالت الحرل لتعيد التذكير بها
حماية شعبها وأمنع، ال في الدفة وال المطا . سيعمل استمرار الحرل على المزيد من تهمي  
حد  دمانات أمنها، ويهدد باشتعال  السلطة، الشريا الفلسطيني االستراتيجي للدولة العبرية واي

المستو  اإل ليمي، فبداًل من أن توجع الحرل دربة  اصمة  انتفادة فلسطينية جديد . أما على
لإلسال  السياسي، عززت من ودع التيار اإلسالمي ومصدا يتع لد  الشار  العربي، وأعادت لع 
الوهج والرول التي ظن كثيرون أنع بصدد فمدانهما، ووجهت أصابع االتها  واإلدانة للدول العربية 

. إدافة إلى ذلا، فإن استمرار الحرل  د يعزز مصدا ية المائلين بأن المتحالفة مع نتنياهو وحكومتع
 السالل هو الحل ألزمات المنطمة السياسية، ويعمل على انتشار العنف في المشرق بأسره.

حرل نتنياهو، باختصار، أخفمت، وهناا مؤشرات على أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية سيحاول أن 
 1009فشل في تحميمع حربًا، تمامًا كما فعل أولمرت في حرل  يحمق في اتفاق نهاية الحرل ما

على لبنان. ما يعنيع هذا أن نتنياهو يحاول إ نا  الواليات المتحد  والدول األوروبية الرئيسية بأن 
الحل اآلن هو نز  نهائي للسالل في غز  ممابل مشرو  دخ  لتنمية المطا ، تساه  فيع دول عربية 

المطا ، من خالل مينال دولي، على العال . هذا التصور، كما يبدو، يجد تأييدًا  نفطية وغربية، يفتح
من الدول العربية ذاتها التي شجعت على الحرل. المشكلة في هذا التصور للحل أنع غير  ابل 

 للتطبيق بدون حرل، تمتلع حماس و و  المماومة األخر . بمعنى، العود  إلى المربع األول. 
مة دالئل أبعد وأكثر أهمية لهذه الحرل. في حروبها الثالع الرئيسية دد الفلسطينيين في النهاية، ث

، حممت الدولة العبرية انتصارات ملموسة، عسكرية 8197، و8159، 8141والمحيط العربي، 
. كل الحرول 8197وسياسية، على السوال. هذه االنتصارات تو فت عند حرل حزيران/يونيو 

مة إسرائيلية أو بحالة من التعادل والو ف المؤ ت للحرل، سوال كان الطرف التالية، انتهت بهزي
مكانيات  العربي في الحرل دولة، دول، أو تنظيمات مماومة. من السذاجة، بالطبع، تدخي   و  واي

كيلومترًا مربعًا. ولكن وا ع الحال، وبعد ثالع حرول  290بمعة صغير ال تزيد مساحتها عن 
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خالل أ ل من عشر سنوات، أن  طا  غز  ال يزال وا فًا على  دميع، وأن محاوالت إسرائيلية متتالية 
اإلسالمية الصغير  على ساحل المتوسط  –كسره، إسرائيليًا وعربًيا،  د أخفمت. هذه الملعة العربية 

تؤشر إلى مسار جديد، وعلى اإلسرائيليين والمو  الغربية رؤية هذا المتغير التاريخي والبحع عن 
 ق يدع حدًا لنزيف الد  والعنف وعد  االستمرار. ولكن هذا األفق لن يكون حل الدولتين.أف

91/7/0292، "09موقع "عربي   
 
 ماذا يعني أن تستسلم غزة؟! .008

    فراس أبو هالل
لماذا يجل أن ال تستسل  غز ، وهي لن تستسل  وليست بحاجة لدعوات الصمود منا نحن الجالسين 

 وحرار  اللحظة؟ بعيدا عن حمى المعركة
ألن االستسال  ثمنع أ سى وأفدل من المماومة والصمود، وهذا ليس كالما نظريا عاطفيا، بل هو رأ  
مبني على األر ا  والمعلومات، فما تخسره اليو  غز  من دحايا، على بشاعتع، ال يزيد عن خسارتها 

وطياراتع ومدافعع واغتياالتع هي وكل فلسطين في حال االستسال ، إذ ستصبح يد الكيان الصهيوني 
 ومعتمالتع مطلمة تماما للعبع بالحيا  اليومية للفسطيني دون راد .

لسنا هنا في وارد التعامل مع الدحايا من شهدال وجرحى ومشردين على أنه  مجرد أر ا ، فورال كل 
، ولكن هذا دحية  صة مؤلمة، وعائلة مكلومة، وعذابات ال تمدر بثمن، وذكريات ال يمكن أن تنسى

العذابات المركز  في أيا  العدوان اإلسرائيلي هي أوال واخيرا نتيجة لالحتالل الصهيوني وليس ثمنا 
للمماومة، واأله  من هذا أن اإلحصائيات تمول أن الفلسطينيين يمدمون أعدادا كبير  من الدحايا في 

 حال استسلمت المماومة واستمر االحتالل بدون ثمن.
تعطي صور  أودح  1082لى تمرير المركز الفلسطيني لحموق اإلنسان حول العا  ولعل العود  إ

عن الثمن الذ  يدفعع الفلسطينيون نتيجة شعور االحتالل بأن يده مطلمة، وهو ثمن باهظ يتمثل 
بأعداد كبير  من الشهدال والمعتملين وتجريف األرادي وايغالق المعابر و طع الموارد الحياتية 

ال وكهربال، إدافة لحاالت التعذيل الممنهج بشكل يومي، ناهيا عن الخسائر الرئيسية من م
اال تصادية الكبير  الذ  يتكبدها الفلسطينيون نتيجة لتحك  االحتالل بالمعابر وبكل مكونات اال تصاد 

 الفلسطيني.
ى و ف صحيح أن أعداد الدحايا تبدو مركز  أكثر خالل أيا  العدوان، ولكن المماومة  د تؤد  إل

ن كان مؤ تا، مع اإلشار  إلى أن العا   شهد تراجعا في أعداد  1082هذا النزيف إلى حد كبير، واي
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الذ  سبمع، والفدل يعود في ذلا إلى التهدئة التي و عت في أعمال العدوان  عن العا الدحايا 
 .1081اإلسرائيلي في نوفمبر 

 
 لماذا يجب أن ال تستسلم غزة؟

لحرل اإلسرائيلية كسر إراد  الشعل الفلسطيني، وتراجع اإلحساس العربي ألن الممصود من هذه ا
المومي بالمعنى الحميمي للصرا ، وهو صرا  بين شعل خادع لالحتالل و و  محتلة غاشمة، ولذلا 

إلى إنهال مشرو  المماومة، مع أنع المشرو   -ونمولها بدون تحفظ–تسعى فإسرائيلف وحافاؤها العرل 
 ي والعمالني في معادلة الصرا  بين الشعول المحتلة و و  االحتالل.الوحيد المنطم

فإذا كانت إسرائيل ومن ورائها فالصهاينة العرلف يحاولون إنهال الصرا  دون حل حميمي وممبول، 
فإن المماومة هي الحل الوحيد للرد على هذه المحاوالت التي تجافي منطق التاري ، ومنطق 

واألر ا  أيدا، إذ أن المماومة بكل أنواعها هي الوحيد  الكفيلة بجعل الشعول، ومنطق الحسابات 
االحتالل اإلسرائيلي لع ثمن، بعد أن بات هذا االحتالل يطلق عليع في العال  وصف فاحتالل 
الخمس نجو ف بفعل السياسات الخاطئة للمياد  الفلسطينية المتمثلة بالسلطة الفلسطينية ومنظمة 

 )هل ال يزال أحد يتذكرها؟!(. التحرير الفلسطينية
 

 لماذا يجب أن ال تستسلم غزة؟
ألن الطرف الوحيد المخول بالطلل من المماومة أن تتو ف هو الشعل الفلسطيني، وخصوصا أولئا 
الصامدين في أراديه  وبيوته  في غز  والدفة الغربية، وه  الطرف الوحيد الذ  يعاني بشكل يومي 

وبؤس حياتع اليومية وذل الخدو  للعدوان الذ  يدخل إلى كل  من االحتالل من دمع وعر ع
التفاصيل الفلسطينية، وبالتالي هو الوحيد من يمرر إن كان يريد دفع ثمن المماومة أو ثمن االحتالل 
بدون مماومة، ففي كال الحالتين هناا ثمن، ومن يمرر طريمة الدفع ه  من فيحاسبونف عليع، وليس 

 المتصهينين، وليس أولئا العرل وممارساتعيوته  بأمان بعيدا عن ذل االحتالل أولئا الجالسين في ب
 الذين باتوا ال يخجلون من إعالن بذالاته  بعبرية فصيحة على وسائل اإلعال .

وحتى يت  تشكيل  ياد  موحد  للشعل الفلسطيني وفق برنامج وطني متفق عليع ومصوت عليع من 
 اومة تمتلا حق الرد على جرائ  االحتالل. بل الشعل الفلسطيني، فإن المم
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 لماذا يجب أن ال تستسلم غزة؟
ألنها باختصار تماتل نيابة عن كل اإلنسانية، وليس فمط عن العرل والمسلمين، وألنها المنطمة 
الديمة من هذا العال  التي يتكثف فيها الحق بأبهى صوره وأنصع معانيع، ممابل الظل  بأبشع صوره 

 تع.وأعتى جبرو 
لهذا يجل أن ال تستسل  غز ، وهي لن تستسل  سوال وافق نحن أ  ل  نوافق، وسوال ردي 

 المتصهينون الذين تكاثروا كالذبال على خارطة الوطن العربي أو ل  يردوا!
91/7/0292، "09موقع "عربي   

 
 العبث بوقف إطالق النار .009

 ديفيد هيرست
الق النار ل  تكن مبادر  ألنع ل  يحصل أن استشار اآلن بتنا نعل  أن المبادر  المصرية لو ف إط 

ف، ت  طب  هذه المبادر  18أحد واحدًا من طرفي النزا ، ول  تكن مصرية. فحسبما نشر مو ع فعربي 
من  بل اإلسرائيليين وطوني بلير، هذا باإلدافة إلى أنها نشرت دد رغبة الواليات المتحد ، وذلا 

 عى فيع دولة  طر. بهدف إجهاض ممترل منافس كانت تس
نما  تلتع. أيًا كان ذلا  والحميمة أن هذه المبادر  ل  تكرس دور مصر التاريخي كوسيط في فلسطين واي
الذ  يجر  في أحد فنادق الماهر  اآلن، حيع يوجد وفدان أحدهما إسرائيلي واآلخر من حماس، فإن 

نما في  طر وتركيا.   الحديع الجاد ال يحدع هناا واي
في حد ذاتع منعطفًا جديدًا، كما هو أيدًا حال  رار حماس رفض اعتبار مصر طرفًا وهذا يمثل 

مفاودًا. وكانت مصر منذ اتفا يات أوسلو  د استفردت بذلا الدور، وكان الملف الفلسطيني بحوز  
دائر  المخابرات العامة هو أه  ملف تحتكره مصر وتعتبره ثرو  مهمة، بل جوهر  التاج فيما يتعلق 

اسة مصر األمنية في المنطمة. وحافظت مصر على ذلا في كافة الظروف، في أجوال بسي
الدكتاتورية وفي أجوال الديممراطية على حد سوال، ورمن بحيويتع لمصر مبارا ث  من بعده محمد 

 مرسي.
كانت تلا هي المنا  التي تحدثت من خالل إسرائيل وحماس، والتي ت  من خاللها التفاوض على 

 ف إطالق النار وتبادل األسر . لمد كانت اآللية التي رفعت مصر إلى مرتبة الوسيط صفمات و 
المتنفذ في الشرق األوسط وكانت األدا  التي حصلت من خاللها مصر على النفوذ والمال من 
الطرفين. فبغض النظر عما كان يفعلع مبارا باإلخوان المسلمين داخل مصر، أبمت دائر  المخابرات 
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لى  نوات االتصال بأشمال اإلخوان المسلمين في حماس. كان مبارا دكتاتورًا عسكريًا بذل العامة ع
ما في وسعع الحتوال اإلخوان المسلمين داخل مصر، ولكنع كان في نفس الو ت يمارس البراغماتية 

 في تعاملع وتواصلع مع حركة حماس في غز . 
ن ل  يكن السبل الوحيد، هو من ذهل كل ذلا أدراج الريال في يومنا هذا، والسبل إل ى حد كبير، واي

في االتحاد األوروبي والواليات  -صنع عبد الفتال السيسي. يلو  الغزيون إسرائيل وداعميها الغربيين 
على الحصار، ولكن، وبكل صدق، الحصار الذ  يفردع الجانل المصر   -المتحد  األمريكية 

سوأ األعوا  التي مرت على غز  بسبل التعاون األمني أشد بالل وأكثر وحشية. كان العا  المادي أ
خالل طوق صحي على امتداد  سرائيل وبسبل حماسة المصريين إلى تدمير األنفاق واي بين مصر واي

 الحدود عبر حدود مدينة رفح. 
إال أن اغترال مصر عن غز  هو في نفس الو ت نتاج اندمامها إلى الناد  الدولي الذ  أصبحت 

نراه بودول اآلن سوال في حالة الحرل أو حالة السل  في الشرق األوسط هو ظهور  عدوًا فيع. ما
 ثالع كتل إ ليمية متنافسة. 

هناا ناد  الثورات المداد  وأعداؤه البارزون ه  المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية 
وروبي نفسها منجذبة تجاهع المتحد  ومصر، والذ  تجد إسرائيل والواليات المتحد  واالتحاد األ

بطبيعة الحال وانسجامًا مع موا فها التمليدية. تر  هذه المجموعة أن الديممراطية في العال  العربي 
عدو لدود، وخاصة حينما تمع السلطة في أيد  اإلسالميين. كلما زاد  مع هذه األنظمة سياسيًا 

ل نسائ  التمكين السياسي التي تهل عليه  لشعوبها كلما زاد شعور حكامها بالخطر المحدق به  بسب
 من الخارج. 

وهناا الناد  الذ  يد  كاًل من تركيا و طر وتونس والمغرل، وهذه دول تظهر الود لحركات 
اإلسال  السياسي بل وتدعمها ماليًا. ث  هناا الكتلة الشيعية التي تمودها إيران وحزل هللا. والجميع 

 لسطين. يتنافس على الجائز  الكبر   ف
لما كان السالل المفدل في هذا الصرا  الخليجي المدمر للجميع هو  ناطير ممنطر  من المال، فإن 
التنافس الحاصل بين ثالع دول متجاور  هي السعودية واإلمارات و طر يمكن أن يغذ  أ  عدد من 

ا، وفي اليمن، في سوريا، حيع مول السعوديون داع ، وفي لبنان، وفي ليبي -الصراعات بالوكالة 
وفي مصر نفسها. ولذلا، ما حفز مصر على إعالن مبادر  لو ف إطالق النار هو منع  طر من 

 اإلعالن عن مبادر  منافسة. 
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سرائيل ألن  من الوادح أننا بصدد بيئة أكثر تعميدًا مما  بل للتفاوض حول تهدئة بين حماس واي
 ه الدول أنع محايد فهو أبعد ما يكون عن الحياد. البيئة نفسها تشهد تنافسًا شديدًا، ومن ادعى من هذ

ما أراده نتنياهو من شن الهجو  على غز  هو تدمير حكومة الوحد  التي نجمت عن المصالحة بين 
حماس ومحمود عباس. إال أن اإلمارات العربية المتحد  مهتمة أكثر باستبدال حماس في غز  برجل 

 ًا أحد استثمارات السي ر  إيع والمخابرات البريطانية.فتح المو  محمد دحالن، والذ  كان سابم
تستديف اإلمارات العربية المتحد  محمد دحالن وتمولع وتديره. هناا احتمال متزايد بأن يمتنع 
محمود عباس بالترجل و د مني بالهزيمة وبلغ من العمر عتيًا، وحينها فإن محمد دحالن سيكون 

ة فتح. ما تشهده المنطمة من مكر وتدبير بهدف ترتيل و ف مرشح هذا المعسكر لتولي  ياد  حرك
إلطالق النار يتعلق بحسبة مصالح مناطها من سيخرج رابحًا ومن سينتهي بع األمر خاسرًا بعد أن 

 ينجلي غبار المعركة. 
في الممابل لد  حركة حماس حساباتها الخاصة. يمولون في حماس إنع ل  يكن له  عال ة بخطف 

ستوطنين الثالثة )وهي العملية التي لو نفذت بموافمة  ياد  حماس في غز  أو في الدوحة الفتيان الم
لكانت كفيلة بتدمير حكومة الوحد  التي كانوا حريصين على بمائها(. كان اإلسرائيليون يعلمون أن 

غطال الفتيان الثالثة  دوا نحبه  بعيد اختطافه  مباشر ، ول  تكن حملة البحع الزائفة عنه  سو  
استخدمع نتنياهو ليمو  بعمليات اعتمال جماعية لماد  حماس السياسيين والعسكريين من األسر  

 المحررين الذين كان  د أخلي سبيله  بعد الهدنة السابمة. 
أراد نتنياهو إفشال الوحد  الفلسطينية المتعادع بسبل مشاركة حماس فيها، ولذلا كان حافزه في 

في الدفة الغربية وشن حملة المصف على  طا  غز  سياسيًا أكثر مما شن حملة الممع دد حماس 
 هو عسكر . 

ولهذا السبل تريد حماس و فًا إلطالق النار يحمق أكثر من مجرد المبول باألمر الوا ع، وال يرغبون 
فمط في رلية تعيد إليه  أسراه  ولكن رلية تدمن له  وسائل تزويد غز  باحتياجاتها بشكل مستمل. 

لمون في حماس أنع ل  يعد بممدوره  الثمة بمصر واالعتماد عليها في ذلا.  د يعتبر اإلسرائيليون يع
مطلل فتح مينال خاص بغز  نوعًا من األحال ، إال أن التواجد الفلسطيني على الحدود األردية بما 

 يدمن بمالها مفتوحة  د ال يكون في عال  الخيال.
ت إلسرائيل بالمرصاد. حينما بدأت الحرل كان أما  حماس واحد يعزز من حماس ويمويها أنها و ف 

من خيارين، إما أن تماتل اآلن لرفع الحصار أو تماتل فيما بعد، فاختارت األول. حظي المرار بدع  
شعبي كبير على المستو  الفلسطيني وعلى مستو  الشار  العربي، الذ  ير  شعلة المماومة ترفعها 
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 ليلة فمير  ومحاصر . ليست هذه هي المر  األولى التي تثبت فيها غز  في هذا  عاليًا تار  أخر  فئة
 الصرا  أنها عصية على المهر. 

وبالتالي فإن الدغوط تتوالى على إسرائيل، وهي الجانل المتفوق عسكريًا تفو ًا هائاًل. يذكر أن 
سائل التلمائية التي تأتيه  عبر سكان األحيال الشمالية في غز  مثل بيت الهيا تحدوا إلى حد كبير الر 

مكالمات هاتفية ومن خالل المنشورات وأصروا على البمال في بيوته ، األمر الذ  سيحيل حتى 
 االجتيال المحدود لمناطق شمال غز  عملية دموية جدًا.

 عية، تحذر البد أن المؤسسة العسكرية واألمنية اإلسرائيلية، والمعروفة تمليديًا بأنها براغماتية وأكثر وا
اآلن نتنياهو من تبعات هذه العملية إذا ما أصر على االستمرار فيها.  د ال تنجح هذه المؤسسة في 
ثنيع، و د تسيل تمدير النفسية اإلسرائيلية تمامًا كما تسيل إسرائيل فه  العمل الفلسطيني. وأما 

 حماس، فهي تتصرف بكل ثمة بأنها  ادر  على الحصول على صفمة أفدل.
97/7/0292، ذي هافينغتون بوست    
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 هل عباس وسيط أم طرف في اتفاق؟ .021

 تسفي برئيل
بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد مكالمات هاتفية أجراها مع رئيس مصر ورئيس وزرال تركيا 

و د زار مصر  ومع حاك   طر، يعمل مثل رئيس للفلسطينيين جميعا ويجرل  درتع على الوساطة.
أمس لمحادثات طويلة مع الرئيس عبد الفتال السيسي ورؤسال االستخبارات المصرية المسؤولين عن 

 «.الملف الفلسطيني»
ل  يكتف عباس بالمكالمة الهاتفية التي أجراها مع السيسي، بل جهد ليأتي بنفسع الى الماهر  للفحص 

النار. ويفترض أن يبمى في الماهر  الى  طالقإعن امكانية صياغة جديد  لال ترال المصر  لو ف 
يو  الجمعة وأن يلمى رئيس المكتل السياسي لحماس خالد مشعل ومسؤول المنظمة الكبير موسى 

إن اال ترال المصر  ت  بحثع مع اسرائيل « هآرتس»أبو مرزوق. و ال مصدر مصر  لصحيفة 
ماس بل ألن التصور المصر  وعباس  بل أن يعرض على حماس ال بسبل التوتر بين مصر وح

هو أنع بعد المصالحة بين فتح وحماس وانشال حكومة الوحد ، صارت مصر تر  عباس عنوانا 
ن ل  يكن الوحيد، وستساعده في كل جهود الوساطة.  رئيسا واي
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 –من مصر ومن دول اخر  )اسرائيل خاصة(  –لكن عباس سيدطر الى احراز انجازات حميمية 
النار. وتستطيع مصر على سبيل المثال أن تلتز  لعباس  إطالقاس بو ف كي يستطيع ا نا  حم

بفتح معبر رفح بشرط أن يعمل في المعبر مرا بون من  بل السلطة )من المؤكد أن يشملوا ممثلين 
 إطالقمن حماس ايدا(. وهناا طلل مه  رخر لحماس هو دمانات دولية للوفال باتفاق و ف 

اس الى الجانل االسرائيلي. ليس من الوادح ما هو جوهر هذه النار وهو طلل موجع في االس
الدمانات وما هي الدول التي يطلل اليها إعطاؤها. ويوشا في أن تستطيع حماس أن تطلل الى 

النار بل أن تعرض دماناتها كما حدع في اتفاق و ف  إطالقاالم  المتحد  أن تتبنى اتفاق و ف 
ن النار بين اسرائيل ولبنان ب إطالق عد حرل لبنان الثانية. لكن عباس الذ  يمثل دولة معترفا بها )واي

ل  تكن عدوا( هو في مما  طلل هذا المرار ألن غز  جزل ال ينفصل من فلسطين بحسل صيغة 
اتفا ات اوسلو. وهناا امكان رخر هو أن يوطلل الى مندوبي الرباعية )الواليات المتحد  وروسيا 

لمتحد ( أن يدمنوا وفال اسرائيل باالتفاق في حين يلتز  عباس باسمع واالتحاد االوروبي واالم  ا
 االتفاق في الجانل الفلسطيني. بإ امةوباس  حماس 

النار وذلا في  إطالقوسيحاول عباس مع هذه االمكانات أن يجند دع  تركيا و طر التفاق و ف 
االدار  في غز . وتستديف االساس لكونهما رخر سند بمي لحماس. فما زالت  طر وتركيا تموالن 

 طر فيها ايدا خالد مشعل وتوجد عال ات صدا ة  ريبة بين اردوغان ومشعل. و د التزمت  طر 
تركيا مشاريع مدنية منها مستشفى في  وتنشئبأن تساعد في تمويل اعاد  إعمار غز  بعد الحرل، 

ن التأثير في اسرائيل غز . و د يكون لمو فهما تأثير كبير في مو ف حماس لكنهما بعيدتان ع
وعال اتهما بمصر سيئة، بلغة مهذبة. في يو  الثالثال زار حاك   طر تمي  إبن حمد، تركيا والتمى 

. ول  تصدر تفاصيل عن مدمون اللمال، لكن مصدرا أردوغانالرئيس عبد هللا غول ورئيس الوزرال 
النار بل  إطالقمنهما لو ف  إنع ليس  صد تركيا و طر ا ترال صيغة« هآرتس»تركيا  ال لصحيفة 

 أن تعردا على حماس أفما ا تصاديا.
وهذا ما يجعل تدخل عباس في الوساطة حيويا ايدا ألن الفرض هو أنع يستطيع الحصول على 

ألف موظف  45موافمة اسرائيل على تسهيالت كالسمال للبنوا الفلسطينية بدفع رواتل نحو من 
 المعابر.تستعمله  حماس، ودمان تسهيالت فتح 

مرا ل عن سجنال حماس. ويمكن أن تكون هذه في ظاهر االمر نمطة خروج ممكنة  هادئوافراج 
النار. لكنع يجل على اسرائيل لتحميمها أن توافق ال على أن يكون عباس  إطالقمن ازمة و ف 

لتي وافمت على ذلا ستنمض سياستها ا إذاوسيطا فمط بل أن يكون طرفا في االتفاق ايدا. لكنها 
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تريد التفر ة بين حماس والسلطة الفلسطينية. وستدطر حماس من جهتها الى أن تهد  مكانتها 
الجديد  التي يوطلل اليها فيها أن تخدع نفسها لوساطة عباس بل أن تمنحع موافمتها على أن 

 يدمن سلوا حماس. وهذه ألغا  كبير   ابلة لالنفجار ليس وادحا هل توحل وكيف.
97/7/9202هآرتس   
91/7/0292القدس العربي، لندن،   
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