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 56 :كاريكاتير
*** 

 
 ساعة 02خالل ضابطًا وجنديًا اسرائيليًا في خمس عمليات نوعية  03كتائب القسام تعلن قتل  .0

الحتالل الصهيوني الهزيل، تمكنت كتائب القسام في ضربة جديدة صادمة ومذهلة لجيش ا: غزة
ضابًطا وجندًيا  32( وفي أكثر من عملية، من قتل 7-02أمس السبت وفجر اليوم األحد )

 صهيونًيا.
وضرب القسام في عمليات اليوم المنظومة األمنية الصهيونية والعسكرية، رغم تحليق الطيران 

 الل على حدود قطاع غزة.الصهيوني بجميع أنواعه وتمركز آليات االحت
وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء السبت عن تسلل 
مجموعة من قوات النخبة عبر نفق خلف خطوط العدو في منطقة الريان في محيط صوفا جنوب 

 شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.
ها باغتوا جنود االحتالل واشتبكوا معهم من وذكرت الكتائب في بيان مقتضب أولي لها أن مجاهدي
 0في الرأس و ثالثةجنود بالرصاص  خمسةمسافة متر ونصف، موضحة أن أحد مجاهديها أكد قتل 

 في مناطق مختلفة من الجسم، مشيرة إلى أن المجموعة عادت بسالم.
وكانت مجموعة مماثلة تمكنت في وقت سابق صباح السبت من التسلل خلف خطوط جيش 

بادة ا جيبات عسكرية وقتل  ثالثةالحتالل في موقع "أبو مطيبق" العسكري شرق المحافظة الوسطى وا 
صابة اآلخرين واغتنام قطعتي سالح ام  ستة  .21جنود فيها وا 

كمائن،  4من مجاهديها تمكنوا من التسلل إلى الموقع العسكري الصهيوني توزعوا إلى  20وبينت أن 
بانتظار قوات جيش االحتالل، الفتة إلى أنه كان باستطاعة  ساعات 1حيث مكث المجاهدون 

 المجاهدين خالل هذه الفترة اقتحام أي ٍّ من المستوطنات المحيطة بالمنطقة.
قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام عصر السبت إن قوات النخبة نفذت هجوًما مركًبا على تجمع و 

اعتلوا دبابة وجرافة وقامت بتفجيرها بعبوات لآلليات شرق خان يونس من خلف خطوط االحتالل و 
"تاندوم". وذكر بيان للكتائب أن تسعة انفجارات تتابعت في الدبابة المستهدفة، عدا عن مشاهدتها 

 من شهود عيان في منطقة القرارة شرق المدينة.
لية من جهته، كشف موقع " واال" العبري بعد ظهر اليوم النقاب عن تعرض جرافة عسكرية إسرائي

 إلطالق عدد من الصواريخ المضادة للدروع قرب منطقة كيسوفيم إلى الشرق من خانيونس.
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جنود صهاينة شمال بلدة بيت  ثالثةوأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام مسئوليتها عن قنص 
حانون شمال قطاع غزة. واعترف االحتالل الصهيوني بهذه العملية، حيث قال موقع واال إن عدد 

 لجنود العاملين شمال القطاع أصيبوا بنيران القناصة. من ا
في وقت سابق من صباح السبت، أعلن الجيش الصهيوني عن إصابة ضابط بجراح خطرة باإلضافة 

 لجنديين آخرين بجراح متوسطة خالل اشتباك على أطراف بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.
ن بعد تعرض الجيب العسكري الذي كانوا وأصيب في وقت سابق من مساء أمس ثالثة جنود آخري

يستقلونه إلطالق صاروخ مضاد للدروع على السياج األمني شرقي وسط القطاع حيث وصفت جراح 
أحدهم بالخطرة بعد تعرضه إلصابة في رأسه بينما أصيب آخر بجراح متوسطة في عينيه وثالث 

 بجراح طفيفة.
( 7-02العسكري لحركة حماس فجر اليوم األحد )أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح و 

جندًيا صهيونيا في كمين محكم لقوة صهيونية مؤللة توغلت مئات األمتار شرق حي  24أنها قتلت 
 التفاح شرق مدينة غزة.

وتحد ت الكتائب في بيان وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة منه فجر اليوم أن يكشف جيش 
 حقيقية في الكمين المحكم.االحتالل عن خسائره ال

وفي تفاصيل العملية؛ قالت الكتائب إن مجموعة من مجاهدي الكتائب تمكنوا من استدراج قوة 
متر شرق مستشفى الوفاء إلى كمينٍّ  022صهيونية راجلة حاولت التقدم شرق حي التفاح على بعد 

الدبابات لتدخل حقل ألغام  وأضافت "فبعد أن تقدمت هذه القوة ترك مجاهدونا محكمٍّ معدٍّ مسبقًا.
مكون من عدة عبوات برميلية، وبعد أن تبعتها ناقلتا جند إلى داخل الكمين فجر مجاهدونا حقل 
األلغام بالقوة ما أدى إلى تدميرها بالكامل، ثم تقدم المجاهدون صوب ناقالت الجند وفتحوا أبوابها 

 .جنديًا صهيونيا" 24وأجهزوا على جميع من فيهما وعددهم 
03/7/0302المركز الفلسطيني لإلعالم،   

 
 عباس خالل لقاء ملك البحرين: نأمل أن يتوقف الهجوم الغاشم على قطاع غزة .2

المنامة: قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "نعاني هذه األيام من قضية نرجو من هللا سبحانه 
الذي تمارسه القوات اإلسرائيلية وتعالى أن ينهيها وهي الهجوم الغاشم على قطاع عزة، هذا الهجوم 

بكل شراسة". وقال الرئيس خالل استقبال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، لسيادته والوفد 
المرافق، مساء اليوم السبت، في قصر الصخير، "في نفس الوقت نحن نعمل من أجل الوصول 



 
 
 

 

 
           7ص                                     0082 العدد:     03/7/0302 األحد التاريخ:

 

المتحدة وأصبحنا دولة، صحيح دولة بقضيتنا إلى المحافل الدولية، وقد وصلنا وهلل الحمد إلى األمم 
مراقب ولكن أصبحنا دولة، وهذه الدولة ستتطور وستحصل على الحقوق الكاملة، ونأمل أن يأتي 

 الوقت الذي نحصل فيه على دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس إن شاء هللا ".
وفي كل محفل من محافل وتابع، "إننا دائما وأبدًا نشعر أن لمملكة البحرين بصمات في كل مكان 

العالم تقف فيه وقفة عزيزة شديدة قوية، وتدعم شعبنا بكل ما لديها من قوة وبكل ما لديها من 
إمكانيات، نحن في بلدنا البحرين، وعندما يعقد هذا االجتماع ليس حديثًا على البحرين أن تستضيف 

 أو أن تعمل أو أن تدعم قضية فلسطين منذ نشأتها".
اآلن نعاني هذه األيام من قضية نرجو من هللا سبحانه وتعالى أن ينهيها وهي الهجوم  وتابع: "نحن

الغاشم على قطاع عزة، هذا الهجوم الذي تمارسه القوات اإلسرائيلية بكل شراسة، نريد نحن من 
مساعينا اآلن ونحن متفقون مع صاحب الجاللة على أنه البد من وقف سيل الدم الذي يجري في 

الفلسطينية وفي غزة، هذا الدم وهذا التدمير والدمار الكامل الذي يحصل نريد أن نعمل األراضي 
 على إيقافه".

09/7/0302وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا،   
 
 المالكي: احتضان البحرين لـ"مؤتمر سفراء فلـسطيـن" يجسد دعمها للقضية الفلسطينية .3

ة المنامة، اليوم، اجتماع سفراء فلسطين لدى الدول العربية، رام هللا: تحتضن العاصمة البحريني
بحضور وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي. وقالت "الخارجية"، في بيان صحافي، أمس، إن 
عقد هذا اللقاء يأتي ضمن خطتها لتطوير العالقات الدبلوماسية الفلسطينية مع الدول في مختلف 

تعاون المشترك في كافة المجاالت، خاصة لتجسيد مؤسسات الدولة المناطق اإلقليمية، وبحث سبل ال
الفلسطينية بعد قرار اعتماد فلسطين عضوا مراقبا في األمم المتحدة، والتشاور لرفع مستوى األداء في 
السلك الدبلوماسي الفلسطيني وبحث األفكار والمبادرات لتفعيل التمثيل الفلسطيني على المستوى 

 وتطوير الخدمات والتسهيالت ألبناء الشعب الفلسطيني في البلدان المضيفة.الرسمي والشعبي، 
وأشاد المالكي بدور البحرين المستمر في دعم القضية الفلسطينية، واعتبر أن احتضانها لهذا 
االجتماع يعتبر بمثابة تجسيد ودعم واهتمام ملك البحرين بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني من 

قامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. أجل االستقالل  والحرية وا 
03/7/0302األيام، رام هللا،   
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 وزارة الداخلية تطالب السلطات المصرية بفتح معبر رفح وتؤكد أن حدود غزة مع مصر آمنة .4
طالبت وزارة الداخلية في قطاع غزة، السلطات المصرية، بفتح معبر رفح البري لتلبية حاجات الشعب 

على  20فلسطيني بغزة، في ظل استمرار العدوان اإلسرائيلي المتواصل على القطاع لليوم الـال
 التوالي.

-7-21وقال إياد البزم، الناطق باسم الوزارة الداخلية، خالل مؤتمر صحفي، عقده مساء السبت 
ط ال يلبي ، في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة:" إن الفتح الجزئي لمعبر رفح، وتقييده بشرو 0224

 الحد األدنى من الحاجات اإلنسانية لشعبنا في ظل العدوان والحصار اإلسرائيلي".
جريحا  28وأضاف:" فتح المعبر رفح، خالل األيام الماضية، لم يكن كافيا، حيث لم يتمكن سوى 

جريحا، من المغادرة، باإلضافة  3222من المصابين جراء الهجوم اإلسرائيلي، من أصل أكثر من 
لى مغادرة حملة الجوازات األجنبية والمصرية". وأشار إلى أن "اآلالف من الفلسطينيين، بحاجة إ

 ماسة للسفر وهم من فئات المرضى والطلبة وأصحاب اإلقامات".
وفي موضوع آخر، قال البزم إن "حدود قطاع غزة مع مصر آمنة"، مشيرا إلى أن قوات "األمن 

 ول الحدود، وال تسمح بالمساس بأمن مصر.الوطني الفلسطيني"، منتشرة على ط
وانتقد الناطق باسم "الداخلية"، ما أسماه "هجوم معظم وسائل اإلعالم المصري على الشعب 
الفلسطيني وتبريرها للعدوان اإلسرائيلي". وقال:" ما يحصل يمث ل وصمة عار على جبين هؤالء، الذي 

صبحوا أداة وألعوبة قذرة تستهدف وحدة أمتنا العربية باعوا ضمائرهم وعقولهم لالحتالل اإلسرائيلي، وأ
 واإلسالمية وخدمة لعدونا االستراتيجي".

03/7/0302فلسطين أون الين،   
 
 مندوب فلسطين باألمم المتحدة يدعو مجلس األمن لتبني قرار يدين العدوان االسرائيلي على غزة .5

رك رياض منصور، مجلس األمن الدولي الوكاالت: دعا مندوب فلسطين لدى األمم المتحدة في نيويو 
لتبني قرار يدين العدوان العسكري "اإلسرائيلي" المتواصل ضد الفلسطينيين المدنيين األبرياء واآلمنين 
في قطاع غزة. وجدد منصور خالل كلمته أمام االجتماع الذي عقده المجلس، بناء على طلب 

لى رفع الحصار الظالم عن  األردن وتركيا، الليلة الماضية، الدعوة لوقف فوري إلطالق النار، وا 
 قطاع غزة، كما دعا لحماية الشعب الفلسطيني األعزل.

ولفت إلى أن هذا القرار تتبناه المجموعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي ودول منظمة عدم 
 االنحياز التي تشكل أغلبية في المنظمة الدولية، ومجلس األمن الدولي.
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جيه نداء للمجموعة الدولية لتقديم مساعدة إنسانية للمدنيين في قطاع غزة، للتخفيف ودعا منصور لتو 
من معاناتهم الكبيرة، ودعا المانحين إلى دعم النداء العاجل الذي أطلقته وكالة غوث وتشغيل 

من الشهر الجاري، لتمكينها من تقديم خدماتها في هذه  24الالجئين الفلسطينيين "األونروا" في 
 وف اإلنسانية الصعبة.الظر 

03/7/0302الخليج، الشارقة،   
 
 عبد ربه: فشلنا في المفاوضات وغزة تدافع حاليًا عن المشروع الوطني الفلسطيني .6

)أ ف ب(: قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أمس  -رام هللا 
لسطيني"، معتبرا انكسار غزة "انكسارا للشعب الفلسطيني إن غزة تدافع حاليا "عن المشروع الوطني الف

 بكامله".
وقال عبد ربه في مقابلة مع تلفزيون فلسطيني محلي أمس "هذا ليس موقفا انفعاليا، بل الموقف الذي 
ينسجم مع المصالح الوطنية الفلسطينية"، مضيفا "أن انتصار غزة على الحصار، هو بارقة أمل 

على الحصار وعلى االستيطان". وقال عبد ربه في إشارة إلى خيبة أمل النتصار الفلسطينيين 
الفلسطينيين من المفاوضات مع اإلسرائيليين "فشلنا في المفاوضات وفشلت المفاوضات فشال ذريعا 

 ولن تعود مرة اخرى، وفشلت كل محاوالت وقف االستيطان".
يكف يده عن غزة" مضيفا "هذه  وتابع "هناك معركة صمود وطني وعلى المحتل اإلسرائيلي أن

 المواجهة تعبر عن المصالح الحقيقية لكل فلسطيني أينما تواجد، وليس للغزيين فقط".
وقال عبد ربه "انا ضد التحليالت التي تحاول ربط ما يجري بمشاريع ومؤامرات اقليمية ودولية"، 

كل، من حصار في ثالث مضيفا "المؤامرة الحقيقية هي ما يتعرض له الغزيون والفلسطينيون ك
حروب طوال السنوات السبع الماضية، وكلما انتهت حرب تعود األمور إلى ما كانت عليه، حصار 

 وتجويع، ومحاولة إذالل وطني".
03/7/0302الغد، عمان،   

 
 مجدالني: القيادة الفلسطينية مصرة على مالحقة "إسرائيل" ومعاقبتها دوليًا بسبب جرائمها  .7

لس: يتهم البعض السلطة الفلسطينية وقيادتها بأنها ُتلوح بين الحين واآلخر عاطف دغ -نابلس 
بورقة "العقاب الدولي" إلسرائيل ومحاسبتها على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، بينما هي على 

 األرض ال ُتحرك ساكنا.
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شكيك" التي لكن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدالني يرفض "لغة الت
 يستخدمها البعض للوم القيادة.

وقال إنهم لم يدخروا جهدا بالسعي لمحاسبة إسرائيل ومعاقبتها، مستغلين انضمامهم لالتفاقيات 
الدولية، ال سيما اتفاقيات جنيف األربع والملحق األول من االتفاقية الرابعة "الذي ينص على عدم 

ء تغييرات ديمغرافية فيها وأن أية انتهاكات ترتكبها سلطة جواز احتالل أرض الغير بالقوة وعدم إجرا
االحتالل ترتقي لجرائم حرب". وأضاف أنه جرى المصادقة على انضمام فلسطين التفاقيات جنيف 
األربع مطلع الشهر الجاري بعد تصويب بعض األمور الداخلية، وأن الرئيس الفلسطيني محمود 

بضرورة عقد اجتماع  -الذي ترعى بالده هذه االتفاقيات-ري عباس وجه بعدها رسالة للرئيس السويس
للدول الثماني الموقعة على االتفاقية. وقال: "نحن والقيادة ال نلوح ومصرين على مالحقة إسرائيل 

 وقادتها، ونعمل كذلك لالنضمام ألربعين اتفاقية دولية قريبا".
قانونيا لبحث ذلك، آخذين بعين االعتبار أية  وبشأن المحكمة الجنائية، أكد مجدالني أنهم شكلوا فريقا

"التزامات" تترتب على الفلسطينيين، وأن بعضها قد يشمل فصائل المقاومة الفلسطينية "كما في تقرير 
 غولدستون الذي اعتبر أن صواريخ حماس جريمة ضد اإلنسانية".

 09/7/0302الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 شكلها الحالي بعد دعوة القاهرة مشعل لزيارتهاحماس تجدد رفضها للمبادرة المصرية ب .8
 -عبر وسطاء-قالت حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( في تصريح صحفي، إن قيادة الحركة تلقت 

دعوة لوفد قيادي برئاسة رئيس المكتب السياسي خالد مشعل إلى زيارة القاهرة لبحث المبادرة 
نها ترفضها بشكلها المصرية، لكنها أوضحت أن موقفها معروف من الم بادرة ألسباب موضوعية، وا 

 الحالي.
وقال قيادي من حماس للجزيرة إن الحركة منفتحة على أي مبادرة تلبي مطالب المقاومة والشعب، 
لكنها ترفض الدعوة على قاعدة المبادرة بشكلها الحالي. وأضاف أن حماس ال تعترض على أي دور 

 والشعب الفلسطيني.  مصري، لكن يجب تلبية مطالب المقاومة
وتابع القيادي بأن الحركة مستعدة للتعاون مع أي تحرك من أي طرف بما يحقق المطالب الفلسطينية 

 المحددة التي تم تسليمها لألطراف المختلفة في األيام الماضية. 
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من جانبها نقلت فضائية األقصى التابعة لحركة حماس عن مصادر عربية مساء السبت، أن رئيس 
كتب السياسي للحركة خالد مشعل رفض دعوة لزيارة مصر لبحث المبادرة المصرية لوقف إطالق الم

 النار في غزة.
أن الدعوة نقلها إلى مشعل األمين العام لجامعة الدول  -التي لم تسمها الفضائية-وذكرت المصادر 

لتهدئة ورفضتها حماس العربية نبيل العربي لمناقشة الورقة المصرية التي أعلنت االثنين الماضي ل
وأوضحت المصادر أن مشعل قال إنه إذا تم طرح مبادرة جديدة تستجيب لشروط المقاومة  في حينه.

 فإن حماس ستدرسها في حينها.
 وفي سياق متصل، ذكرت المصادر أن مشعل سيلتقي الرئيس محمود عباس في الدوحة اليوم األحد.

 ويت.يشار إلى أن مشعل وصل هذه الليلة إلى الك
وأعلنت حماس في وقت سابق أنها لن تقبل أي مبادرة ال تستجيب سلفا للمطالب الفلسطينية بشأن 

 التوصل إلى اتفاق تهدئة مع الكيان اإلسرائيلي في قطاع غزة.
وبررت حماس رفضها المبادرة المصرية باعتبارات شكلية كثيرة وأخرى جوهرية، أهمها أن المبادرة 

القتال قبل أي التزام إسرائيلي بالشروط الفلسطينية، وهو ما يعيد قطاع غزة  المعلنة تدعو إلى وقف
 إلى نقطة الصفر.

03/7/0302الجزيرة نت، الدوحة،   
 
 أبو مرزوق لـ"الشرق األوسط": نثق في الجهود المصرية ولم نرفض المبادرة لكن طلبنا إضافات .9

المكتب السياسي لحركة حماس،  عضوموسى أبو مرزوق،  .كشف د: سوسن أبو حسين - القاهرة
عن تفاصيل اللقاء الذي جرى في القاهرة أخيرا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقال في حوار 
نما طلبت  مطول أجرته معه "الشرق األوسط" إن حركة حماس لم ترفض المبادرة المصرية وا 

 سرائيلية على القطاع.إضافات تساعد أهل غزة على العيش بكرامة وعدم تكرار االعتداءات اإل
وكشف أبو مرزوق عن شروط سابقة حملها األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون تتحدث عن 
نزع أسلحة حماس والمقاومة، وأكد أن جهات أبلغت الحركة عزم إسرائيل على وضع شروط لوقف 

رية المخلصة كما تحدث عن عالقة مصر بحركة حماس وقال: "نثق في الجهود المص إطالق النار.
 وال نريد إحراجها أو حتى تشكيل محاور ضدها".
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وقال أيضا إنه إذا دعت مصر خالد مشعل رئيس الحركة لزيارته للحوار حول المبادرة فإنه يستجيب. 
وتابع: "نحن في وقت الشدة نتجاوز أي خالفات وما يهمنا هو قضية الشعب الفلسطيني والتحرير وال 

 ة ألي دولة عربية".نتدخل في الشؤون الداخلي
وقف الحصار عن قطاع وقال أن مطالب حماس وفصائل المقاومة لوقف الحرب هي بشكل موجز، 

كما طلبنا بأن يحترم العدو اتفاقياته في صفقة شاليط وبالتالي ال بد من اإلفراج عن السجناء . غزة
 07ن يصل عددهم إلى الذين جرى اعتقالهم في الضفة الغربية، ال سيما سجناء صفقة شاليط الذي

سجينا وأعيدوا إلى االعتقال مجددا. كما طالبنا أيضا بأن على العدو أن يحترم ما تم التوقيع عليه 
ميال لكل صيادي القطاع وأن يرفع  20وبالتالي يسمح بأن يكون الصيد على بعد  0220في عام 

متر بعيدا عن الحدود وأن  022المنطقة العازلة التي حرم المزارعين منها والتي تصل إلى نحو 
، ال سيما أن هذه 0220يسمح بعودة هؤالء وأال يطلق عليهم الرصاص، وهو بند موجود في اتفاق 

في المائة من المساحة الكلية.  20األراضي هي األخصب في القطاع ونسبتها من غزة تزيد على 
 العدوانية. وطلبنا أيضا أن تتوقف االغتياالت والقصف وهدم المنازل وكل األعمال

الجميع يقول هذا من حقكم ولكن الخالف هو حول أن نوقف إطالق النار أوال ثم نجلس  وأضاف،
للتفاوض حولها. نحن نريد العكس وال نستطيع أن نقبل بوقف إطالق النار قبل تحقيق شروط 

 المقاومة.
ول إنه ال شيء ال شك أن مصر هي األقدر على التحرك من أجل وقف إطالق النار، ونق وأكد أنه

انتهى، لكن هناك الكثير من الجهود التي يجب أن تبذل ونحن مستعدون من هذه اللحظة للحوار 
حول كل هذه المسائل واالتفاق على هذه المطالب ومن ثم وقف إطالق النار، وبالتالي فإن الجهود 

حركة ، موضحًا أن ارالمصرية مستمرة والباب مفتوح ويا حبذا لو دخلوا هذا الباب واستأنفوا الحو 
نما طلبت إضافات تساعد أهل غزة على العيش بكرامة وعدم  حماس لم ترفض المبادرة المصرية وا 

 .تكرار االعتداءات اإلسرائيلية على القطاع
03/7/0302الشرق األوسط، لندن،   

 
 فوزي برهوم: يجب التفريق بين المبادرة المصرية المرفوضة والدور المصري المطلوب .01

أكدت حركة حماس، أمس، أنها لن توقع على أي مبادرة للتهدئة في غزة ال : كفاح زبون - رام هللا
تستجيب لشروط المقاومة الفلسطينية. وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم لـ"الشرق األوسط" إن 
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ون المبادرة المصرية لوقف إطالق النار بشكلها الحالي "مرفوضة" من الحركة، التي اعتذرت عنها د
 أن يطرح على حماس أي شيء جديد.

ودعا برهوم إلى "التفريق بين المبادرة المصرية المرفوضة وبين الدور المصري المطلوب". وقال: 
"نحن ال نتجاهل أهمية مصر ودورها التاريخي في ضرورة التدخل لوقف الحرب على غزة ورفع 

صرية التي اعتذرت عنها حماس وبين الظلم الواقع على القطاع، ويجب أن نفرق بين المبادرة الم
ضرورة أن يستمر دور مصر في الضغط على االحتالل من أجل وقف العدوان". وتابع: "المبادرة 
المصرية كما هي ال تلبي احتياجات قطاع غزة وال طموحات شعبنا وال تتوازى مع حجم الظلم 

كل واضح نعتذر عن هذه المبادرة، والجرائم التي ارتكبها االحتالل بحق القطاع، وبالتالي نقول بش
واتصاالتنا مع مصر لم تنقطع بعد، ونحن نريد دورا مصريا قويا وفاعال ومثمرا إلنهاء العدوان ورفع 

 الظلم".
وكان برهوم يرد على تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، أكد فيها أن بالده ال 

 غزة. تعتزم تعديل مبادرتها لوقف إطالق النار في
وردا على سؤال ما إذا كانت حماس متمسكة بدور مصري أو منفتحة على أدوار أخرى عربية 
قليمية، قال برهوم: "نحن حريصون على الدور المصري ولكن ليس لدينا أي مشكلة في تكاتف  وا 
الجهود من أجل رفع الظلم.. بل نحن نريد تكاتف كل الجهود". ورفض تأكيد أو نفي معلومات عن 

 يم حماس شروطها إلى قطر وتركيا.تسل
غير أن مصادر مطلعة في غزة قالت لـ"الشرق األوسط" إن حماس وبالتنسيق مع الجهاد اإلسالمي 
وضعت شروطا من أجل وقف النار، وسلمتها لكل الوسطاء بمن فيهم مصر وقطر وتركيا. وشملت 

طالق سراح أسرى صفقة الجندي اإلسرائيلي  الشروط وقف العدوان وفتح الممرات البرية والبحرية وا 
جلعاد شاليط، الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم، باإلضافة إلى التزام إسرائيل بكل االتفاقيات السابقة في 

 والتي تشير إلى حرية حركة األفراد والبضائع والصيادين وا عادة إعمار غزة. 0220و 0221عامي 
عن رؤية المقاومة". وتابع "كل مكونات الشعب  وأضاف: "الرؤية الفردية ال يمكن أن تكون بديال

الفلسطيني لها رؤية واضحة اآلن وهي وقف العدوان ورفع الظلم عن غزة، وعندما يسوق أبو مازن 
هذه المظلمة ألي دولة في العالم سيكون على صواب". وتابع "كل ما نطلبه مأخوذ من القانون 

 ني".الدولي وال يتعارض معه.. رفع الظلم مطلب قانو 
03/7/0302الشرق األوسط، لندن،   
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 وديمونة بالصواريخ العسكري" نيفاتيم" تقصف مدينة اسدود ومطار "كتائب القسام" .00
(، 7|21، السبت )"حماس"، الذراع العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية "كتائب القسام"غزة: قصفت 

رية إسرائيلية على حدود مدينة اسدود المحتلة بعدد من الصواريخ، فيما تم قصف حشود عسك
وقالت الكتائب في بالغ عسكري أنها تمكنت فجر اليوم السبت من قصف مدينة اسدود  القطاع.

. وأضافت أنها قصفت حشود عسكرية إسرائيلية وسط قطاع "غراد"المحتلة بخمسة صواريخ من نوع 
 ."227"غزة بعدد من قذائف الهاون وصواريخ من نوع 

 مدينة من بالقرب تقع حساسة جوية عسكرية قاعدة ،(7|21) السبت ،"سامالق كتائب" كما وقصفت
 .الصواريخ من بعدد النووية ديمونة
 مدينة في يقع الذي العسكري" نيفاتيم" مطار قصف من تمكنت أنها عسكري بالغ في الكتائب وقالت
 ."70 ام" نوع من صواريخ بأربعة اإلسرائيلي النووي المفاعل تحتضن التي ديمونة

 من بصاروخين ديمونا مدينة قصفت من تمكنت أنها عسكري، بالغ في" القسام كتائب" كما وأعلنت
 .الصنع محلي" 70 ام" نوع

09/7/0302قدس برس،   
 
 الصواريخ من بعدد واسدود وعسقالن السبع وبئر أبيب تل تقصف" القدس سرايا" .02

( 7|21) السبت يوم مساء إلسالميا الجهاد لحركة العسكري الذراع ،"القدس سرايا" غزة: أعلنت
 بالغ في السرايا وقالت .الصواريخ من بعدد محتلة مدن وعدة أبيب، تل مدينة قصف عن مسئوليتها
 براق" طراز من واحد بصاروخ أبيب تل مدينة قصف من السبت اليوم مساء تمكنت انها عسكري

 بثمانية غوفولوت ومستوطنة اسدود، وعسقالن، السبع، بئر: مدن كلك قصفت أنها وأضافت ."72
 بعدد" نيريم"و" شوفا" مستوطنتي كذلك قصفت أنها إلى وأشارت .دفعات على" غراد" نوع من صواريخ

 ."227" نوع من الصواريخ من
09/7/0302قدس برس،   

 
 مكالمة استغاثة للجيش اإلسرائيلي سرايا القدس تعترض .03

الجناح العسكري لحركة الجهاد -ا القدس رصد تسجيل لمكالمة السلكية اعترضتها سراي: السبيل
نداء استغاثة بين قوات الجيش اإلسرائيلي وقوات اإلسناد بعد تفجير فصائل المقاومة  -اإلسالمي

 دبابة للجيش اإلسرائيلي الذي يشن هجوما بريا على القطاع.
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فة إلى وجاء في المكالمة حديث عن أكثر من قتيل ومصابين بين صفوف الجيش اإلسرائيلي، إضا
 نداء استغاثة عاجل لقوات إضافية بالوصول إلى مكان العملية، وأن كثيرا من القوات لم تصل بعد.

 وأظهر فيديو بثته سرايا القدس رشاش دبابة استولى عليه مقاتلو الحركة بعد تفجيرها.
( وفي وقت سابق اليوم، ذكر المراسل تامر المسحال أن مغاوير سرايا القدس )وهي فرقة خاصة

 اشتبكت مع قوة إسرائيلية خاصة قرب بلدة بيت حانون، وفجرت آليتين إسرائيليتين.
09/7/0302السبيل، عمان،   

 
 موقع العين الثالثةلالجيش اإلسرائيلي يدعي افشال عملية إنزال للقسام خلف خطوطه عبر نفق  .04

ح زبون، أن كتائب نقاًل عن مراسلها من رام هللا، كفا، 03/7/0302الشرق األوسط، لندن، قالت 
عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت في بيان، تنفيذ "عملية إنزال خلف خطوط 
العدو". وقالت القسام إن "وحدة مختارة من مقاتليها نفذت عملية خلف خطوط العدو مقابل المحافظة 

 حالوهم أشالء".الوسطى، وقد داس مجاهدونا رؤوس جنود العدو المذعورين بأحذيتهم وأ
لكن الجيش اإلسرائيلي أعلن أنه "أفشل" محاولة التسلل عبر نفق إلى موقع العين الثالثة، معترفا بأن 

 المتسللين أطلقوا النار وقذائف على الجيش اإلسرائيلي وتسببوا في إحداث إصابات.
ية والعناصر الذين وجاء في بيان الجيش اإلسرائيلي أن اشتباكات عنيفة دارت "بين القوات العسكر 

تسللوا إلى األراضي اإلسرائيلية عبر نفق وأطلقوا النار وصاروخا مضادا للدبابات باتجاه الجنود، وقد 
تمكنت القوة العسكرية من قتل أحد المخربين فيما فر اآلخرون إلى القطاع، إال أن طائرة من سالح 

م إسرائيلية الحقا وجود قتيلين في الجو الحقتهم في غارة جوية استهدفتهم". وأكدت وسائل إعال
صفوف الجيش اإلسرائيلي. وفي تلك األثناء، واصلت حركتا حماس والجهاد وفصائل أخرى ضرب 
إسرائيل بمزيد من الصواريخ، وتسبب صاروخ سقط في ديمونا بمقتل إسرائيلي )بدوي درزي(. كما 

" باتجاه 70من طراز "إم  أعلن الجناح العسكري لحركة حماس مسؤوليته عن إطالق صاروخين
 ديمونا، مؤكدا استهداف تل أبيب وأشكول وعسقالن.

، نقاًل عن وكاالت، أن الجيش اإلسرائيلي 03/7/0302موقع الجزيرة نت، الدوحة، وأضاف 
اعترف صباح اليوم بمقتل اثنين من جنوده في غزة، بعدما أقر مساء أمس بمقتل اثنين آخرين بعد 

 فذتها كتائب القسام.عملية االنزال التي ن
من جهته، ذكر ناطق عسكري إسرائيلي أن قوة إسرائيلية أحبطت عملية كبيرة كانت تستهدف أسر أو 
 قتل عدد كبير من الجنود أو المدنيين. وقالت مراسلة الجزيرة جيفارا البديري إن أحد القتيلين ضابط.
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 المناطق التي سيطرنا عليها في غزة نفقًا في 02الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي يزعم: اكتشفنا  .05

كفاح زبون: قال الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي، البريغادير موتي الموز، إن قوات  -رام هللا 
الجيش اكتشفت في المناطق التي سيطرت عليها في القطاع مجموعة أنفاق واستهدفت بنى تحتية 

بمختلف أنواع العتاد توطئة الحتمال لحركة حماس. وأضاف: "ندرب حاليا قوات إضافية ونزودها 
 توسيع رقعة العملية البرية إذا اقتضت الضرورة ذلك".

وبحسب الموز فإن الجيش يتحرك وفق معلومات دقيقة جمعتها هيئة االستخبارات، لكنه أشار إلى 
 غياب الضمانات لتدمير جميع األنفاق.

نفقا، في المناطق التي سيطر عليها  34ن وأكد الجيش اإلسرائيلي أنه اكتشف خالل اليومين الماضيي
 في القطاع.

ويستهدف الجيش اإلسرائيلي في حربه البرية الحالية الدخول إلى مناطق سكنية للعثور على أنفاق، 
 تقول إسرائيل إن حماس والفصائل الفلسطينية تستخدمها في شن هجمات وتصنيع وتخرين األسلحة.

03/7/0302الشرق األوسط، لندن،   
 
 جيش اإلسرائيلي يعلن عن توسيع نطاق هجومه البري على قطاع غزةال .06

وكاالت: في غضون ذلك أعلن الجيش اإلسرائيلي فجر اليوم األحد توسيع نطاق هجومه البري على 
قطاع غزة. وقال في بيان إن توسيع نطاق المرحلة البرية من عملية "الجرف الصامد" يأتي مع 

 يات العسكرية.انضمام قوات إضافية إلى العمل
وفي هذا السياق قال رئيس أركان جيش االحتالل بيني غانتس إن هدف العملية البرية توجيه ما 
بطال قدراتها العسكرية والعملياتية قدر اإلمكان، وخلق  وصفها بضربة شديدة إلى حركة حماس، وا 

 واقع أمني أفضل في أنحاء إسرائيل، على حد تعبيره.
03/7/0302الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 "تقرير: الجيش اإلسرائيلي قضى ليلة مرعبة في غزة قاتل فيها "أشباح .07

الناصرة: نقل موقع إعالمي عبري، عن جنود إسرائيليين مشاركين بالعدوان على غزة، ويتواجدون 
على حدودها، أن الجيش بكامله قضى ليلة مرعبة على تخوم القطاع، بعد االشتباك مع المقاومة 

 .الفلسطينية
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وقال جندي إسرائيلي في شهادة أدلى بها لموقع "والال" اإلخباري العبري، نشرت يوم السبت  
(، عن االشتباكات البرية التي وقعت فجر أمس الجمعة في غزة عن إنه "لم ير أيا من مقاتلي 7|21)

 ."حماس الذين اشتبكنا معهم وكأننا كنا نشتبك مع أشباح
ولهم "إن زمالء لنا كانوا يشتبكون ويتقاتلون مع أشباح، لم نكن ونقل "والال" عن عدد من الجنود ق

نرى جنودًا وال نعلم من أين تأتينا الرصاصات والصواريخ )..(، إنها ليلة مرعبة بكل المقاييس، كنا 
 ."نبحث عن هدف عسكري لكن لم نجد أحدًا نطلق عليه النيران

باكات التي تندلع عند حدود غزة "تتصف بأنها من جانبها، قالت اإلذاعة العامة العبرية، إن االشت
عنيفة جدًا وهناك كثافة نيران من المقاومة الفلسطينية"، فيما وصفت صحيفة معاريف طبيعة هذه 
صابات عديدة بقوات الجيش بعدة مناطق  االشتباكات بأنها "أمر محزن جًدا في ظل وقوع قتلى وا 

 ."متفرقة قرب غزة
ريرها إن "مهمة الجيش اإلسرائيلي في قطاع غزة صعبة وخطيرة جًدا، وأضافت الصحيفة تقول في تق

حيث أن الجيش يهدف إلى تدمير األنفاق داخل قطاع غزة والتي ال يعرف الكثير عنها، ويتخوف 
 ."من أن تكون هذه األنفاق بوابة ومصيدة لخطف الجنود

من خطف عدد من الجنود وأضافت "أكثر ما يقلق قيادة الجيش هو إمكانية تمكن مسلحي حماس 
عبر أحد األنفاق أو تنفيذ عملية خلف خطوط القوات العاملة في القطاع عبر أحد األنفاق والقيام 

 ."بعملية كبيرة داخل الكيبوتسات والبلدات القريبة من غزة
ونقلت الصحيفة عن خبراء عسكريين قولهم إن ما يقلق الجيش هو قلة المعلومات عن أماكن تواجد 

 .ألنفاق وخطوط سيرها وتفرعاتها تحت األرضهذه ا
وقال خبير عسكري للصحيفة "هناك قلة في المعلومات عن األنفاق التي يصل عمق بعضها إلى 

 ."مسافات كبيرة تحت األحياء السكينة في غزة والجيش ال يعلم عنها شيئًا بسبب سرية حماس
ة الجيش الميدانية من الكمائن التي من ناحيتها، أكدت صحيفة /هآرتس/ أن هناك قلقا لدى قياد

 .أعدتها المقاومة الفلسطينية، مشيرًة إلى أن القوات اإلسرائيلية تتقدم بحذر شديد
 09/7/0302قدس برس، 
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 "إسرائيل" تكشف عن المدرعة "كومبات غارد" .08
عرض كشفت شركة الصناعات العسكرية اإلسرائيلية المعروفة اختصارا بـ"آي أم آي"، أخيرا، في م

 يوروساتوري بباريس، عن المدرعة "كومبات غارد".
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المدرعة، التي تستخدم لألراضي الوعرة، طورت بالتعاون مع مركز 
"أيدو أوف رود" اإلسرائيلي المختص بتصميم المركبات الحربية ذات العجالت المخصصة للطرقات 

ن كبسولة ذات قدرة على صد الهجمات البالستية، ومعيار الوعرة. وتدمج مدرعات "كومبات غارد" بي
 "، وهيكل موات للسير في األماكن الوعرة.4011"ناتو ستناج 

لترات، من طراز "كوبرا" تيربو  1.0آالف كيلوغرام. وتعمل بمحرك "جي أم" بسعة  8وتزن المدرعة 
لى كي 202قوة حصان. وتصل سرعتها على الطرقات المعبدة إلى  322بقدرة  لومترا في الساعة، وا 
 8إلى  1كيلومترا في الساعة على الطرقات الوعرة. ويمكن لهذه المركبة حمل طاقم يتكون من  202

أفراد مجهزين بشكل كامل. وتصل المسافة بين إطار المركبة وهيكلها السفلي، الذي يعلو اإلطار 
 مترا.سنتي 202سنتيمترا، ويمكن تعديلها كي تصل إلى  72مباشرة، إلى 

03/7/0302البيان، دبي،   
 
 "الخارجية اإلسرائيلية" تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى تركيا .09

نصحت إسرائيل مواطنيها يوم السبت بعدم السفر إلى تركيا بسبب "المزاج العام" في أعقاب مظاهرات 
ت خفض احتجاجا على العدوان البري الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، وكانت إسرائيل قد قرر 

 عدد دبلوماسييها في تركيا بسبب تلك األحداث.
وقالت وزارة الخارجية اإلسرائيلية إنه على اإلسرائيليين "تفادي القيام بزيارة إن لم يكن لها ضرورة" إلى 

 تركيا، أو توخي الحذر واالبتعاد عن المظاهرات المناهضة إلسرائيل.
سطنبول، والتي توسعت  وقد يؤثر التحذير من السفر على الرحالت الجوية التجارية بين تل أبيب وا 

 في السنوات األخيرة بعد أن سعى البلدان إلى إعادة تحسين العالقات.
وقالت إسرائيل أمس الجمعة إنها ستخفض طاقمها الدبلوماسي بالسفارة في أنقرة والقنصلية بإسطنبول 

 غزة وبدء عدوان بري.اللتين شهدتا احتجاجات غاضبة ضد تصعيد إسرائيل عدوانها على 
09/7/0302الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 



 
 
 

 

 
           09ص                                     0082 العدد:     03/7/0302 األحد التاريخ:

 

 هآرتس: السفير اإلسرائيلي في واشنطن يتعرض لإلحراج والسخرية على موقع تويتر .21
رام هللا: ضمن محاوالت اسرائيل تحسين صورة عدوانها على غزة بعد ان قتل جيش االحتالل مئات 

تحدة رون ديرمر بفتح حوار على موقع تويتر لإلجابة المدنيين، قام السفير اإلسرائيلي بالواليات الم
على اسئلة المغردين حول العدوان. لكن اسئلة المغردين جاءت بما ال يشتهي ديرمر وشنوا حملة 
اسئلة محرجة له، حتى ان صحيفة "هآرتس" نشرت تقريرا باإلنجليزية يستهزئ بأداء السفير 

تقرير "سفير اسرائيل في اميركا تلقى ما طلب في حوار االسرائيلي خالل الحوار. وعنونت "هآرتس" ال
 على تويتر".

? كان يهدف الى تبرير الغارات اإلسرائيلية AskDermerالحوار الذي جاء تحت هاشتاغ ?#
الوحشية التي استهدفت غزة، لكنه تحول إلى حملة ضد حرب إسرائيل على القطاع. فقد جمعت 

سفير بين السخرية من إسرائيل والتعبير عن الغضب منها، األسئلة التي طرحها الناشطون على ال
يدعوه  2022فلسطيني وجرح أكثر من  022حيث سأله أحد المغردين إن كان قتل بالده أكثر من 

للفخر. وسأله آخر: "من يصمم البروباغندا الرهيبة المثيرة لالشمئزاز؟". حاول الدبلوماسي اإلسرائيلي 
دوئه أثناء النقاش، غير أنه احتد في أكثر من مكان ورد على بعض أن يحافظ على دبلوماسيته وه

 األسئلة بالتساؤل: "هل أنت جدي؟".
03/7/0302الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 "إسرائيل" تحذر الصحفيين األجانب من متابعة الحرب بغزة .20

بت، الصحفيين وكاالت: أبلغ المكتب الصحفي للحكومة اإلسرائيلية، اليوم الس –القدس المحتلة 
األجانب أن إسرائيل غير مسؤولة عن سالمتهم في قطاع غزة، الذي يشهد هجوما إسرائيليا على 
الناشطين الفلسطينيين. وقال المكتب في بيان، أرسل بالبريد اإللكتروني، "غزة والمناطق المجاورة لها 

ياتهم". وأضاف، "إسرائيل ساحة قتال، نقل أنباء العمليات العسكرية يعرض الصحفيين لخطر يهدد ح
 ليست مسؤولة بأي حال من األحوال عن أي إصابات أو أضرار قد تحدث نتيجة التقارير الميدانية".

03/7/0302الشرق، الدوحة،   
 
 منذ بدأ العملية العسكرية بغزة %63القناة اإلسرائيلية الثانية: تراجع االقتصاد اإلسرائيلي بنسبة  .22

رائيلية، إن التبادل التجاري داخل المدن اإلسرائيلية شهد تراجعًا حادًا بسبب قالت القناة الثانية اإلس
 الماضية. 22، خالل األيام الـ %42العملية العسكرية على غزة، بنسبة 
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يوليو/ تموز الجاري اسماه "الجرف  8ويشن االحتالل اإلسرائيلي، عدوانًا جويًا وبريًا وبحريًا منذ يوم 
صابة أكثر من  088الصامد"، تسببت بقتل  آخرين، بجراح متفاوتة، حتى الثانية  0022فلسطينًيا وا 

 تغ(، وفق وزارة الصحة الفلسطينية. 02:22عشر من منتصف ليل الجمعة )
وجاء في تقرير أوردته القناة الثانية، على لسان مسؤولين في معهد التصدير اإلسرائيلي، إن تراجعًا 

والتصدير بين المدن اإلسرائيلية، خاصة في مدن وسط وجنوب  ملحوظًا طرأ في عمليات االستيراد
 )إسرائيل(، التي أصبحت هدفًا سهاًل لصواريخ الفصائل الفلسطينية في غزة.

يالت وعشرات  وبحسب التقرير، ترتفع نسب تراجع التبادل التجاري في مدن )تل أبيب( والنقب وا 
جميع هذه المدن في دائرة -المحتلة المستوطنات المقامة وسط وجنوب األراضي الفلسطينية

، فيما قدم رجال أعمال ومستثمرون %12بنسب تتجاوز حاجز  -االستهداف لصواريخ المقاومة
 ومزارعون شكاوى إلى وزارة المالية، تطالبهم خاللها بتعويضات جراء تأثر مصالهم االقتصادية.

03/7/0302فلسطين أون الين،   
 
 هيمنة الصين على اقتصادها تقرير: مخاوف في "إسرائيل" من .23

سرائيل مخاوف لدى أوساط  -أم الفحم  محمد محسن وتد: أثار إبرام صفقات تجارية بين الصين وا 
سياسية واقتصادية وأمنية بتل أبيب، رأت في ذلك مقدمة هيمنة على االقتصاد اإلسرائيلي، وذلك 

 اإلسرائيلية.عقب استحواذ شركات مملوكة للحكومة الصينية على كبرى الشركات 
وتتطلع تل أبيب إلى تعزيز التجارة مع بكين من خالل خطة عمل حكومية شاملة لتوسيع العالقات 
االقتصادية الثنائية، وذلك بهدف مضاعفة الصادرات اإلسرائيلية للصين لتصل قيمتها إلى خمسة 

 مليارات دوالر أميركي سنويا.
كبرى لحكومة بكين يعني أن تتخلى تل أبيب عن  ويرى محللون وسياسيون أن بيع شركات إسرائيلية

مرافق اقتصادية تمثل "ذخرا إستراتيجيا"، وحذروا من منح الصين موطئ قدم باالقتصاد اإلسرائيلي 
 تحت غطاء تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

 تبادل وارتهان
وصل حجم الصادرات  من جانب آخر، تضاعف التصدير اإلسرائيلي للصين في األعوام األخيرة، إذ

لنحو مليارين وخمسمائة  -حسب إحصائيات ديوان رئيس الوزراء- 0223من تل أبيب لبكين عام 
 .0221مليون دوالر، بينما لم يتعد المبلغ تسعمائة مليون دوالر عام 
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مليون دوالر، حيث يدرس البلدان تدشين  10كما تضاعف تصدير الخدمات السياحية لتصل إلى 
 اشر واعتماد سياسة جديدة بمنح تأشيرات الدخول والسفر لتسهيل تنقل رجال األعمال.خط طيران مب

من خالل تعزيز عالقاتها  -حسب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو-وتسعى الحكومة اإلسرائيلية 
التجارية واالقتصادية مع الصين والدول اآلسيوية إلى االلتفاف على حمالت المقاطعة القتصاد 

ت، وعدم االرتهان لألسواق األوروبية وطرق أبواب لفرص تجارية وتبادل االستثمارات المستوطنا
 لتحصين وحماية االقتصاد اإلسرائيلي.

ستراتيجي  أمني وا 
من جانبها، أبدت أوساط أمنية وسياسية بتل أبيب أثناء مناقشة لجنة االقتصاد بالكنيست تحف ظها 

اإلسرائيلية، وحذرت من تداعيات بيع شركة "تنوفا" على توغل وهيمنة الصين على كبرى الشركات 
لبكين، واعتبرت ذلك تهديدا لألمن الغذائي القومي إلسرائيل، خاصة أن شركة "تنوفا" بملكياتها 

 من سوق األلبان والحليب واللحوم والبيض بإسرائيل. %72عشرات آالف الدونمات تتحكم في نحو 
فرايم هليفي أثناء مداوالت جلسة لجنة االقتصاد، صفقة بيع وانتقد الرئيس السابق لجهاز الموساد إ

شركة "تنوفا" للصين بمبلغ يقدر بنحو ثالثة مليارات دوالر، محذ را من اتساع نفوذ الدول األجنبية 
والصين على وجه الخصوص في االستثمار باالقتصاد والسيطرة على أسهم الشركات اإلسرائيلية 

 الكبرى.
 تصفية وهيمنة

من  -رئيسة حزب العمل السابقة-موضوع ذاته، حذرت النائبة بالكنيست شيلي يحموفيتش في ال
اتساع ظاهرة الخصخصة وبيع الشركات اإلسرائيلية الحكومية للقطاع الخاص والصين، واعتبرت بيع 

 كبرى الشركات وضمنها شركة "تنوفا" بداية لـ"تصفية الدولة".
حكومة بإبطال هذه الصفقة، وعللت ذلك بالقول إن شركة وطالبت يحموفيتش المستشار القضائي لل

"تنوفا" تسيطر على الغذاء القومي وتمتلك مساحات واسعة من األراضي، وبيعها يعني نقل أراض 
 لملكية خارجية، وهو األمر الذي يتنافى والقانون اإلسرائيلي.

، أعدها أستاذ الدراسات كما خلصت ورقة بحث صادرة عن "مركز أبحاث األمن القومي" اإلسرائيلي
اآلسيوية في جامعة حيفا الدكتور يورام عفيرون إلى أن الشركات الصينية التي تستثمر في االقتصاد 
اإلسرائيلي مملوكة لحكومة بكين، مما يعني إمكانية هيمنة وسيطرة الصين والتحكم بإسرائيل 

 وسياساتها.
09/7/0302الجزيرة نت، الدوحة،   
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 جريحاً  0733شهيدًا و 073جازر في حي الشجاعية ترفع حصيلة العدوان الى االحتالل يرتكب م .24

غزة: استشهد العشرات من المواطنين في مجزرة مستمرة تقترفها قوات االحتالل الصهيوني منذ فجر 
( بحق أهالي حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بعد أن قصفت الحي بمئات 7-02اليوم األحد )

 ة الماضية وفجر اليوم بشكل متواصل.القذائف المدفعية الليل
وبدأت سيارات االسعاف مع صالة فجر بنقل الشهداء والجرحى من مكان المجزرة شرق الشجاعية 

 بعد أن تعذر عليها قبل ذلك نتيجة شدة القصف المدفعي الجنوني من مدفعية االحتالل.
ع نقل الجرحى والمصابين، وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إن قوات االحتالل تمن

 وتطلق قذائفها بشكل كثيف على سيارات اإلسعاف والدفاع المدني.
وأشار القدرة في بيان صحفي إلى أن هذه الساعات والتي مضت تعتبر األعنف استهدافا لمنازل 

ليال بوجود عدد كبير من الضحايا في  20المواطنين، حيث تعالت مناشدات المواطنين منذ الساعة 
 ازلهم التى تنهال عليها القنابل القذائف من كل صوب.من

( لعملية عسكرية صهيونية كبيرة، وذلك بشن آالف 7|8ويتعرض قطاع غزة ومنذ فجر الثالثاء )
فلسطينًيا وأصيب أكثر من  372الغارات الجوية والبرية والبحرية عليه، حيث استشهد جراء ذلك 

 ل، وارتكاب مجازر بالجملة.فلسطينيًا، وتم تدمير مئات المناز  0722
03/7/0302المركز الفلسطيني لإلعالم،   

 
 هيئة حقوقية: استشهـاد سبعون طفاًل منذ بداية العدوان اإلسرائيلي على غزة .25

رام هللا: دعت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال في فلسطين، إلى الوقف الفوري لالعتداءات 
طفاًل، وجرح  72دنية في قطاع غزة، وأدت إلى استشهاد اإلسرائيلية التي تستهدف المنشآت الم

 المئات منذ بداية العدوان اإلسرائيلي عليه.
وذكرت الحركة في بيان صحافي، أمس، أن الغارات الجوية اإلسرائيلية، تنتهك القانون اإلنساني 

أنه منذ الثامن من  الدولي، بما في ذلك األحكام المتعلقة باتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل، مبينة
غارة على األقل على القطاع، أسفرت عن استشهاد  2800الشهر الحالي، شنت قوات االحتالل 

صابة ما يزيد على  %70فلسطينيا،  324أكثر من  آخرين، ونقلت عن  0322منهم من المدنيين، وا 
صابة األطفال في العملية العسكرية اإلس رائيلية على القطاع، مديرها رفعت قسيس، قوله: "إن مقتل وا 

يظهر تجاهال خطيرا، وواسع النطاق للمبادئ األساسية للقانون الدولي، وعلى القوات اإلسرائيلية أن 
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تكف عن تنفيذ الغارات الجوية العشوائية في المناطق المكتظة بالسكان، التي ال تميز بين األهداف 
 العسكرية والمدنية واألشخاص المدنيين".

03/7/0302، األيام، رام هللا  
 
 مدرسة بغزة  033من الشهداء أطفال وطلبة مدارس وتضرر نحو  %53وزارة التعليم:  .26

من شهداء العدوان اإلسرائيلي على  % 02أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أن ما يقارب من  
 شهيدا هم من األطفال وطلبة المدارس. 333قطاع غزة، والبالغ عددهم 

جريًحا المئات منهم من األطفال  0380بيان أصدرته من غزة السبت: إن هناك  وقالت الوزارة في
 والطلبة، ومن بين هذه اإلصابات إصابات متوسطة وحرجة.

مدرسة(، إضافة لعدد من رياض األطفال  222وبينت أن حوالي ربع المباني المدرسية )حوالي 
لمتكرر على القطاع، وتراوحت ومؤسسات التعليم العالي قد تعرضت لألضرار نتيجة القصف ا

 األضرار ما بين الكبيرة والجزئية والبسيطة.
وأفادت أن األضرار شملت تصدعات في الجدران وخلع أبواب وشبابيك وتدمير مرافق وساحات 
وأسوار ومالعب وأثاث وأجهزة ومعدات، محملة قوات االحتالل مسؤولية ما يحدث من انتهاكات 

 نون الدولي اإلنساني.ألبسط حقوق اإلنسان والقا
03/7/0302فلسطين أون الين،   

 
 فعاليات حقوقية وشخصيات بالداخل الفلسطيني تدعو للتحقيق بجرائم العدوان على غزة .27

محمد محسن وتد: دعت فعاليات حقوقية وشخصيات سياسية بالداخل الفلسطيني  -أم الفحم 
قطاع غزة، وتقديم القيادات السياسية المجتمع الدولي لفتح تحقيق في العدوان اإلسرائيلي على 

والعسكرية التي تشرف على عملية "الجرف الصامد" إلى المحاكمة الستهدافهم المدنيين وارتكابهم 
 جرائم حرب.

ووجه طاقم مركز "عدالة" الحقوقي رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين والمدعي 
ا بإقامة لجنة تحقيق للبحث في ما يتعلق باستهداف وقصف العسكري العام داني عفروني، مطالب

 الطيران الحربي اإلسرائيلي للمدنيين والطواقم الطبية وللبنى التحتية.
وأنجز طاقم "عدالة" بالتعاون مع مركز "الميزان" لحقوق اإلنسان في غزة، مذكرة حقوقية تعتمد على 

 ن.شهادات مشفوعة بالقسم لشهود عيان ولمصابين مدنيي
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من جانبه، اتهم رئيس كتلة التجمع الوطني البرلمانية النائب جمال زحالقة القيادات السياسية 
والعسكرية بإصدار األوامر باستهداف المدنيين وقصف المنازل، مؤكدا أن من يكرر مشهد قتل 

ت معنية بذلك المدنيين ال يمكن أن يزعم أنه "لم يقصد قتل األبرياء"، وأن القيادة اإلسرائيلية لو كان
 لمنعت تكرار استهداف المدنيين، لكنها مستمرة في العدوان دون تراجع.

وفي السياق ذاته، بعث رئيس الحزب الديمقراطي العربي المحامي طلب الصانع رسالة إلى المستشار 
 القضائي للحكومة، مطالبا بفتح تحقيق جنائي بخصوص ارتكاب جرائم حرب ضد أهالي غزة.

مة لجنة تقصي حقائق بشأن مسؤولية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ودعا إلى إقا
موشيه يعالون ورئيس هيئة األركان بيني غانتس وقائد سالح الطيران أمير إيشيل، عن الجرائم ضد 

 اإلنسانية.
09/7/0302الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 "إسرائيل" توقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء .28

كة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، ان إسرائيل أوقفت تزويد قطاع غزة بالتيار غزة: قالت شر 
 .%12الكهربائي، ما تسبب برفع نسبة عجز الكهرباء إلى 

وأضاف مدير العالقات العامة بالشركة جمال الدردساوي، إن "الجيش اإلسرائيلي أوقف بشكل 
مقبلة من إسرائيل ومصر من خالل تدريجي ضخ التيار الكهربائي إلى قطاع غزة من الخطوط ال

 تعمد قصف وقطع تلك الخطوط".
خًطا لتزويد التيار الكهربائي تضررت بفعل  23وأوضح الدردساوي، في تصريح صحفي، أن 

 ساعة في كافة أنحاء قطاع غزة. 04الغارات الجوية والمدفعية اإلسرائيلية العنيفة المتواصلة منذ 
صالح خطوط التيار الكهربائي المقطوعة والمتضررة، ما يهدد وأشار إلى رفض سلطات االحتالل إل

 بإغراق قطاع غزة، بالظالم الدامس وظهور األزمات اإلنسانية.
03/7/0302األيام، رام هللا،   

 
 الصليب األحمر في غزة: حجم الدمار في قطاع غزة صادم .29

حجم الدمار في قطاع وصف المتحدث باسم الصليب األحمر الدولي في قطاع غزة، ناصر النجار، 
غزة بأنه صادم، وقال إن الهيئة الدولية للصليب االحمر تدعو لعدم استهداف المدنيين وخاصة 

 االطفال وتوفير الحماية لهم.
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إن طواقم الصليب األحمر تعمل في  48وقال متحدث الهيئة الدولية في تصريح خاص بموقع عرب 
ن هذه الطواقم تتحرك في ظل هذه الظروف وتتعامل ظل القصف والكثافة العالية إلطالق النار وأ
 مع الحدث عند وقوعه في كافة أرجاء القطاع.

ورفض النجار التعقيب على ما تداولته وسائل حول استخدام اسرائيل للغاز األبيض في عدوانها على 
 قطاع غزة وقال في الوقت الحالي ال يمكنني الحديث حول هذا األمر.

09/7/0302، 28عرب   
 
 الضفة: تواصل االحتجاجات رفضًا للعدوان على غزة واصابة العشرات بمواجهات مع االحتالل .31

بيت لحم: أصيب، أمس، والليلة قبل الماضية، مواطن بالرصاص الحي وآخرون باألعيرة  -الخليل 
المعدنية، إلى جانب إصابة العشرات بحاالت اختناق، بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات 

 حتالل خالل مواجهات في مدينة الخليل، ومخيم العروب وبلدة بيت أمر شمال الخليل.اال
وأصيب عدد من المواطنين، خالل مواجهات عنيفة مع قوات االحتالل، اندلعت في محيط مسجد 
بالل بن رباح، شمال مدينة بيت لحم، بحاالت اختناق جراء الغاز المسيل للدموع، وتم نقل أحدهم 

 بيت جاال للعالج.الى مستشفى 
وأشار شهود عيان إلى ان قوات االحتالل أمطرت مئات المواطنين الذين احتشدوا في محيط مسجد 
بالل بن رباح، شمال مدينة بيت لحم، احتجاجًا على الحرب العدوانية اإلسرائيلية على قطاع غزة، 

 الحجارة والزجاجات الحارقة.بقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما رشق عشرات الشبان جنود االحتالل ب
03/7/0302األيام، رام هللا،   

 
 فلسطينيون يقطعون الكهرباء عن مستوطنة "دوليف" تنديدًا بالعدوان على غزة .30

نائل موسى: قطع نشطاء فلسطينيون، مساء أمس، في إطار مبادرات المقاومة الشعبية  -رام هللا 
المقامة على أراضي المواطنين في قرية الجانية  السلمية التيار الكهربائي عن مستوطنة "دوليف"،

غرب رام هللا. وقال نشطاء انهم تمكنوا من الوصول الى خط للضغط العالي الذي يمد المستوطنة 
بالتيار وعطلوه حيث غرقت في الظالم. ووصلت قوات كبيرة من جيش االحتالل إلى المكان، 

 وأطلقت قنابل اإلنارة وشنت عملية تمشيط.
03/7/0302الجديدة، رام هللا،  الحياة  
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 بقذيفة من غزة: حماس تدافع عن شعبها في وجه العدوان 28تشييع شهيد من فلسطيني  .32
عاما( من قرية "الغرابة"،  30: شيع أهالي النقب بعد ظهر اليوم جثمان الشهيد عيد الوج )48عرب 

لشهيد إسرائيل مسؤولية الذي لقي مصرعه جراء سقوط قذيفة أطلقت من قطاع غزة، وحمل والد ا
 «.حماس تدافع عن نفسها وعن شعبها»مقتل ابنه قائال لوسائل اإلعالم إن 

كم، وهي من القرى غير  20وتقع قرية الغرابة المقامة بيوتها من الزينكو شرق ديمونا بحوالي 
مييز المعترف بها. وعبر المشيعون عن غضبهم على السلطات اإلسرائيلية التي   تتعامل معهم بت

عنصري وتمنع أهالي القرية من بناء بيوتهم وترفض االعترف بالقرية، محملين إسرائيل مسؤولية 
صابة زوجته وأبنائه الثالثة.  مقتل الوج وا 

09/7/0302، 28عرب   
 
 توزيع مساعدات غذائية في مخيم اليرموك .33

الهيئة ووكالة تشغيل  )وكاالت(: قال مدير عام الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين علي مصطفى إن
سلة غذائية على أهالي مخيم اليرموك  482الالجئين الفلسطينيين )اونروا( وزعتا أمس السبت، 

 بدمشق.
وأوضح في تصريح صحفي أن المساعدات تضمنت عددًا من المواد الغذائية الرئيسية والضرورية 

ي وقدمت العالج لعدد منها بعد الفتًا إلى أن الطواقم الطبية أخرجت ست حاالت مرضية إلى المشاف
إجراء الفحوص الطبية والمخبرية للعشرات من األهالي بينهم أطفال إضافة إلى إجراء الفحوص 

 المخبرية على المياه في المخيم واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.
03/7/0302الخليج، الشارقة،   

 
 عدوانه على غزةانتهاكًا بحق الصحفيين خالل  00تقرير: االحتالل ارتكب  .34

اتهم المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة، االحتالل اإلسرائيلي، بتصعيد انتهاكاته بحق الصحفيين 
والمؤسسات اإلعالمية المحلية والعالمية العاملة في القطاع "في محاولة الستهدافهم بشكل مباشر 

. وقال المكتب في "كصحفيين ومتعمد بالقتل أو اإلصابة، على الرغم من أنهم يرتدون إشارات تميزهم
 (.7|21بيان تلقته "قدس برس" يوم السبت )

وأشارت معطيات نشرها المكتب إلى أن عدد االنتهاكات التي ارتكبتها قوات االحتالل بحق  
وقصف خمسة  انتهاكا من ضمنها شهيد واحد على األقل، وتفجير سيارة، 33الصحفيين، بلغت 
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موقعا  23المية، وتسعة إصابات، واختراق والتشويش على منازل لصحفيين، وخمسة مقرات إع
ذاعة وفضائية  .إلكترونيا وا 

09/7/0302قدس برس،   
 
 مليون دوالر جراء العدوان  02وزارة الزراعة: قيمة األضرار بالقطاع الزراعي بغزة تجاوزت  .35

من الشهر الجاري، قالت وزارة الزراعة الفلسطينية إن العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع 
 مليون دوالر أمريكي. 04ألحق خسائر فادحة بالقطاع الزراعي تجاوزت حسب التقديرات األولى الـ

وأوضحت الوزارة في تقرير أولي عن األضرار والخسائر التي أصابت القطاع الزراعي، اليوم، أن 
مليون دوالر،  1،0يواني مليون دوالر، وخسائر اإلنتاج الح 21،7خسائر اإلنتاج النباتي وصل إلى 

 مليون دوالر. 2،1وخسائر الثروة السمكية 
03/7/0302فلسطين أون الين،   

 
 وزارة الصحة بغزة تحذر من نفاد مخزون األدوية والمستلزمات الطبية .36

عيسى سعد هللا: حذر أشرف أبو مهادي مدير عام المستودعات الطبية بوزارة الصحة من وقوع 
توفر األدوية واألدوات الطبية الالزمة لعالج المرضى أثناء العدوان على  كارثة صحية في حال عدم

 غزة.
وقال أبو مهادي خالل مؤتمر صحافي عقده في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، أمس، إن مخزون 
األدوية والمستلزمات الطبية على وشك النفاد حيث تم إيقاف بعض العمليات بسبب نفاد المستلزمات 

 الطبية.
أن جميع مشافي القطاع تعاني من انقطاع التيار الكهربائي المستمر، ما أثر على عملهم  وأضاف

 واألجهزة الطبية، أيضا، موضحًا أن انقطاع التيار الكهربائي المتكرر يسبب تعطيال في األجهزة.
 وناشد ابو مهادي المؤسسات الدولية بالتدخل لحل أزمتها وادخال المستلزمات الطبية.

ل وزارة الصحة الفلسطينية في غزة يوسف أبو الريش، إن المساعدات الصحية التي دخلت وقال وكي
إلى قطاع غزة ال ترتقي إلى مستوى الحاالت التي وصلت لمستشفيات القطاع نتيجة العدوان 

 .اإلسرائيلي المتواصل
03/7/0302األيام، رام هللا،   
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 تح المعابر"مصر تجدد الدعوة لقبول مبادرتها التي "تنص على ف .37

القاهرة: أعادت القاهرة التشديد على أن المبادرة المصرية الخاصة بوقـف إطـالق النـار فـي قطـاع غـزة 
تنص في شكل واضح على رفع الحصار الذي تفرضه السـلطات اإلسـرائيلية علـى الشـعب الفلسـطيني 

كة عبور األشـخاص في القطاع، مؤكدة أن "الفقرة الثالثة تنص بوضوح على فتح المعابر وتسهيل حر 
 والبضائع عبر المعابر الحدودية".

نمـا تشـمل فـك  يأتي ذلك فـي رد جديـد علـى أن المبـادرة متكاملـة و"ال تسـعى فقـط إلـى وقـف العنـف، وا 
 الحصار وفتح المعابر، والتوجه نحو مفاوضات سياسية".

تهـــا، وقـــال فـــي وشـــدد وزيـــر الخارجيـــة المصـــري ســـامح شـــكري علـــى أن القـــاهرة ال تعتـــزم تعـــديل مبادر 
مـــؤتمر صـــحافي مـــع وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي لـــوران فـــابيوس إن المبـــادرة تلبـــي احتياجـــات الطـــرفين، 

 وبالتالي سنستمر في طرحها، ونأمل في أن تحظى بموافقتهم في القريب العاجل.
 وتلقــى شــكري اتصــااًل هاتفيــًا مــن نظيــره اإليرانــي محمــد جــواد ظريــف مســاء الجمعــة قــدم خاللــه شــرحاً 
مفصاًل لعناصر المبادرة المصرية وما تنص عليه من فقرات واضحة تطالب بوقـف النـار لحقـن دمـاء 
الفلسطينيين، فضاًل عن فتح المعابر وتسهيل حركة األشخاص والبضائع عبر قطاع غزة ووضع آلية 

ف وقــمحــددة للتنفيــذ وفقــًا لتوقيــت زمنــي واضــح. وشــدد علــى أن الهــدف األساســي لهــذه المبــادرة هــو 
 أعمال القتل اليومية في غزة.

ودعــا شــكري إيــران إلــى تأييــد المبــادرة المصــرية باعتبارهــا الســبيل الوحيــد لحمايــة األبريــاء مــن الشــعب 
الفلسطيني ووقف سفك الدماء المستمر والعمليات العسكرية وتصعيدها. كما التقى شـكري أمـس نائـب 

 الملتهبة في قطاع غزة.وزير خارجية اليابان نوبو كيشي وبحثا في األوضاع 
  03/7/0302الحياة، لندن، 

 
 بالغ يطالب بمنع خالد مشعل من دخول مصر .38

القاهرة: تلقى النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، بالغًا أمس يطالب بالقبض على رئـيس 
دراجه على قوائم الم منـوعين المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، حال وصوله إلى القاهرة وا 

مـــن دخـــول الـــبالد. وقـــال المحـــامي ســـمير صـــبري فـــي بالغـــه: إن مشـــعل تجاهـــل حتـــى اليـــوم دعـــوة 
الخارجية المصرية إليه للقدوم إلى مصـر، للـدخول فـي مباحثـات مباشـرة حـول وقـف إطـالق النـار فـي 
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يرًا إلى أن القيادة السياسية التي تدير شؤون البالد، كان يتعين عليها عدم توجيـه مثـل قطاع غزة، مش
 هذه الدعوة لرئيس منظمة "إرهابية"، وهي حماس.

 03/7/0302الخليج، الشارقة، 
 
 شيخ األزهر: العمليات البربرية اإلسرائيلية في غزة جرائم ضد اإلنسانية .39

شيخ األزهر الشريف د. أحمد الطيب، بشـدة، العمليـات اإلجراميـة  دار اإلعالم العربية: دان -القاهرة 
التـــي يقـــوم بهـــا الكيـــان الصـــهيوني فـــي قطـــاع غـــزة، معتبـــرًا العمليـــات اإلســـرائيلية البريـــة البربريـــة التـــي 
ُترتَكــب بحــق الشــعب الفلســطيني، والتــي تنتهــك كــل المواثيــق والقــوانين واألعــراف الدوليــة، جــرائم ضــد 

د الطيب، إدانَته الشديدَة للعمليات اإلجرامية التي يقوم بها الكيان الصهيوني في قطاع اإلنسانية. وجد  
 غزة، من قتل لألطفال وهدم للبيوت وتشريد لألسر.

واعتبر الطيب في بيان أن "العمليات اإلسرائيلية البرية البربرية التي ُترتَكب بحـق الشـعب الفلسـطيني، 
انين واألعــراف الدوليــة، جــرائم ضــد اإلنســانية". وجــدد مطالبتــه منظمــة والتــي تنتهــك كــل المواثيــق والقــو 

التعــــاون اإلســــالمي، وجامعــــة الــــدول العربيــــة، ومجلــــس األمــــن الــــدولي، وكافــــة المنظمــــات الحقوقيــــة، 
وبخاصـــة منظمـــات حقـــوق الطفـــل، التحـــرك الســـريع والعاجـــل لمنـــع هـــذا العـــدوان الغاشـــم، ورفـــع الظلـــم 

 طيني الصابر. والمعاناة عن الشعب الفلس
  03/7/0302البيان، دبي، 

 
 الجيش المصري يمنع قافلة مساعدات شعبية من الوصول إلى غزة .41

حســن شــاهين: قــال عضــو مجلــس الشــعب الســابق وأحــد منظمــي القافــة الشــعبية المصــرية  -القــاهرة 
فـي حـاجز لدعم غزة، مصطفى النجار، إن القافلة قـررت العـودة الـى القـاهرة بعـد إصـرار قـوات األمـن 

 "بالوظة" على منعها من العبور.
وأضاف النجار عبر حسابه الشخصي علـى موقـع التواصـل االجتمـاعي "فايسـبوك"، أمـس، أن القافلـة 
لم تتمكن من إدخـال األدويـة والمعونـات الطبيـة لقطـاع غـزة، قـائاًل "تـم منـع القافلـة مـن إكمـال المسـير 

 الت بعد سحب الرخص".لرفح وتم إجبار السائقين على الرجوع بالحاف
وقــال إن "منــع قافلــة شــعبية لــدعم الشــعب الفلســطيني ومنــع توصــيل األدويــة والمعونــات التــي جمعهــا 
الشباب لنصرة أهل فلسطين يسيء الى مصر كلها شعبًا ونظامًا"، مؤكدًا أن القافلة لن تكون األخيرة، 

 حيث ستبحث القوى الشبابية أمكانية تنظيم قافلة أخرى.
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لمنظمــون حصــلوا علــى موافقــة مــن الســلطات المصــرية المختصــة لتســيير القافلــة ورافقتهــا قــوة وكــان ا
أمنية من لحظة خروجها من القاهرة، حتى تم إيقافهـا علـى حـاجز "بالوظـة" فـي سـيناء، وتـذرعت قـوى 

 األمن على الحاجز بعدم القدرة على تأمين القافلة في سيناء.
 03/7/0302المستقبل، بيروت، 

 
 جودة: قنوات االتصال بخصوص المبادرة المصرية لوقف العدوان على غزة مفتوحة ناصر .40

تغريد الرشق: قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة إن ما يحدث في غزة  -عمان 
يشكل تهديدا لألمن في المنطقة والعالم، مؤكدًا إدانة المملكة للعدوان االسرائيلي المتكرر على القطاع 

الستهداف المدنيين بأي مكان. وعبر، بمؤتمر صحفي عقده مع نظيره الفرنسي لوران  ورفضه
فابيوس في عمان أمس، عن رفض األردن لـ"الزيادة في أعداد القتلى والجرحى في غزة واستهداف 
األبرياء واألطفال والشيوخ". وردًا على سؤال حول استثناء حركة حماس من أي تنسيق بخصوص 

رية لوقف إطالق النار في غزة، أكد جودة أن قنوات االتصال بخصوص المبادرة المبادرة المص
"مفتوحة مع الجميع"، مضيفًا إنه على اتصال مستمر، وينسق يوميا مع نظيره المصري سامح شكري 

 بهذا الصدد.
وتابع قائاًل، إن األردن دعا، من خالل عضويته بمجلس األمن الدولي، إلى عقد جلسة طارئة 

 س، مشيرًا إلى أن هناك حديثا جاريا اآلن في المجلس للنظر في الخطوات التالية.للمجل
 03/7/0302الغد، عّمان، 

 
 األردن يدين في مجلس األمن العدوان اإلسرائيلي على غزة .42

بترا: قال نائب المندوب األردني الدائم لدى األمم المتحدة، أمام مجلس األمن "يرفض  –نيويورك 
شد العبارات العدوان المتكرر الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة وحربها على الشعب األردن ويدين بأ

الفلسطيني والتطور األخير بعد بدء الغزو البري على القطاع ليلة أمس. وشجب األردن هذا 
االستخدام غير المتناسب وغير المبرر للقوة المفرطة، واالستهداف العشوائي الذي يطال في جله 

 برياء من أبناء الشعب الفلسطيني الصابر".المدنيين األ
 03/7/0302الغد، عّمان، 

 
 



 
 
 

 

 
           00ص                                     0082 العدد:     03/7/0302 األحد التاريخ:

 

 
 وفد طبي أردني يتوجه إلى غزة للمساهمة في عالج جرحى العدوان على قطاع غزة .43

ايهاب مجاهد: توجه وفد طبي أردني من خمسة أطباء الى قطاع غزة للمساهمة في عالج  -عمان
 حى العدوان الصهيوني على القطاع.جر 
حمل الوفد، الذي انطلق من مجمع النقابات المهنية، أجهزة ومساعدات طبية وفرتها اللجنة األردنية وي

لدعم القطاع الصحي في غزة في مجمع النقابات. وفي السياق ذاته، أوضح نقيب الصيادلة الدكتور 
اجها قطاع غزة، احمد عيسى، أن النقابة تلقت العديد من قوائم االدوية والمستلزمات الطبية التي يحت

مبينًا أن النقابة ستقوم بشراء تلك االدوية والمستلزمات فور توفر المبالغ والتبرعات، وستعمل على 
 تسليمها للهيئة الخيرية الهاشمية إليصالها الى القطاع.

 03/7/0302الدستور، عّمان، 
 
 ل""األردنية لحماية األقصى" تطالب بقطع العالقات الدبلوماسية مع "إسـرائي .44

عمان: طالبت الهيئة الشعبية األردنية لحماية األقصى والمقدسات الحكومة األردنية بقطع العالقات 
الدبلوماسية مع االحتالل الصهيوني وطرد السفير الصهيوني والغاء معاهدة وادي عربة ردًا على 

 جرائم االحتالل بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات.
 03/7/0302الدستور، عّمان، 

 
 يس الوزراء األردني يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي جهود وقف إطالق النار في غزةرئ .45

بترا: بحث رئيس الوزراء األردني الدكتور عبد هللا النسور مع وزير الخارجية الفرنسي لوران  –عمان 
فابيوس الذي التقاه في مكتبه أمس جهود وقف إطالق النار في غزة في ظل الجهود الدولية 

ليمية التي تبذل لتحقيق هذا الهدف. وثمن النسور، مواقف فرنسا التاريخية الداعمة للقضية واإلق
 الفلسطينية والمؤيدة الى ايجاد حل عادل وفقا لرؤية الدولتين. 

 03/7/0302الغد، عّمان، 
 
 مذكرة نيابية للتبرع بمئة دينار من كل نائب أردني ألبناء غزة .46

هميسات أمس مذكرة نيابية طالب فيها رئيس مجلس النواب  بترا: تبنى النائب احمد -عمان 
 ت النواب تبرعا لصالح ابناء غزة.المهندس عاطف الطراونة بحسم مائة دينار من مخصصا
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 وقال الهميسات ان عددا كبيرا من النواب وقعوا على المذكرة، وسيتم عرضها على بقية النواب.
 03/7/0302الدستور، عّمان، 

 
 لنقابات المهنية األردنية والمستشفيات الخاصة لعالج جرحى عدوان غزةاتفاقية بين ا .47

محمد الكيالي: وقعت النقابات المهنية وجمعية المستشفيات الخاصة اتفاقية تقوم بموجبها  -عمان 
 جريحا من جرحى العدوان الصهيوني على غزة كمرحلة أولى. 00الجمعية بعالج 

سة التي فرضها استمرار العدوان الصهيوني على الصامدين في وتأتي االتفاقية نتيجة الحاجة الما
 قطاع غزة، وسقوط العشرات من الشهداء والجرحى. 

 03/7/0302الغد، عّمان، 
 
 وقفات في البلقاء ومأدبا تندد بالعدوان على غزة .48

 رامي عصفور  واحمد الحراوي: شهدت محافظة البلقاء مسيرات ووقفات-الدستور  -مأدبا  -السلط  
انتصارا للشعب الفلسطيني وتنديدًا بالعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة. واستنكر المشاركون الصمت 
العربي تجاه القتل والتدمير بحق الشعب الفلسطيني، مطالبين في الوقت ذاته بفك الحصار عن 

 قطاع غزة.
 03/7/0302الدستور، عّمان، 

 
 لبنان إطالق نار على دورية إسرائيلية عند الحدود مع .49

ذكــــرت مصــــادر عســــكرية إســــرائيلية أن دوريــــة تابعــــة للجــــيش اإلســــرائيلي كانــــت تســــير عنــــد الشــــريط 
الحــدودي مــع لبنــان تعرضــت إلطــالق نــار. ونقلــت وســائل إعــالم إســرائيلية عــن المصــادر العســكرية 

 قولها إن إطالق النار على الدورية تم من جهة األراضي اللبنانية.
 03/7/0302، 28عرب 

 
 من المفتي سوسان لدعم غزة نداء .51

ــه مفتــي صــيدا واقضــيتها الشــيخ ســليم سوســان نــداء تضــامن ونصــرة لشــعب غــزة ومقاومتهــا بوجــه  وج 
العــدوان االســرائيلي المتواصــل عليهـــا جــوا وبحــرا وبـــرا وبوجــه المجــازر التـــي يرتكبهــا الصــهاينة بحـــق 

 تستيقظ من سباتها العميق؟". األطفال والنساء والشيوخ والشباب. وسأل "اما آن لهذه األمة ان
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وقـال سوســان فــي ندائــه: ان العــدوان االسـرائيلي المجــرم علــى غــزة واهلهــا هـو عــدوان علــى هــذه األمــة 
التـــي حملـــت رايـــات العـــدل والحـــق والنصـــر. تحيـــة الـــى غـــزة العـــزة والصـــمود، غـــزة الشـــرفاء والشـــهداء 

لمقاومة. ولتبقى غزة شـعلة ضـوء ونـور واألطفال األبطال. تحية الى الشعب الفلسطيني بكل فصائله ا
 وحق وقوة وارادة انتصار لعله جاء الوقت لتستنهض ولتنهض هذه األمة ولتنتصر على اعدائها.

 03/7/0302المستقبل، بيروت، 
 

 العربي يكثف اتصاالته ومشاوراته بهدف وقف العدوان اإلسرائيلية ودعم المبادرة المصرية .50
ـــومين الماضـــيين اتصـــاالته القـــاهرة: كثـــف األمـــين العـــام لل ـــل العربـــي خـــالل الي ـــة د. نبي جامعـــة العربي

ومشــاوراته مــع عــدد مــن األطــراف العربيــة والدوليــة بهــدف وقــف االنتهاكــات اإلســرائيلية ضــد الشــعب 
الفلسطيني ودعم المبادرة المصرية وضمان تنفيذها، إذ أجرى اتصااًل مع الـرئيس عبـاس بحـث خاللـه 

رائيلي علــى غــزة، والعمــل علــى تنفيــذ المبــادرة المصــرية، وكــذلك دعــم طلــب ســبل إنهــاء العــدوان اإلســ
 الرئيس الفلسطيني الذي قدمه لألمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

كمــا أجــرى العربــي اتصــاالت مــع كــل مــن وزيــر الخارجيــة المصــري ســامح شــكري، ووزيــر الخارجيــة 
د الصباح، وكذلك مع وزير الخارجية األمريكي جـون كيـري، ووزيـرة الكويتي الشيخ صباح الخالد الحم

خارجيــة فرنســا لــوران فــابيوس، ووزيــرة الخارجيــة اإليطاليــة فيــديريكا مــوجيريني بصــفة إيطاليــا الرئيســة 
الحالية لالتحاد األوروبـي، وسـفير سويسـرا فـي القـاهرة لـدعم طلـب فلسـطين بعقـد مـؤتمر عاجـل للـدول 

علــى اتفاقــات جنيــف األربــع بهــدف إجبــار "إســرائيل" علــى االلتــزام باتفاقيــة جنيــف  الســامية المتعاقــدة
الرابعة والقانون الدولي في ظل عدوانها وانتهاكاتها المستمرة ضـد الشـعب الفلسـطيني، لضـمان حمايـة 

 الشعب الفلسطيني واألراضي الفلسطينية المحتلة.
 03/7/0302الحياة، لندن، 

 
 تضمنتها المبادرة القطرية لوقف النار هي شروط المقاومة الفلسطينية"الحياة": الشروط التي  .52

لندن: أكدت مصادر فلسطينية لـ"الحياة" ما نشـره موقـع "واال" العبـري عـن الوثيقـة القطريـة لوقـف النـار 
بــين إســرائيل وحمــاس، مشــيرة أن الشــروط التــي تضــمنتها هــي شــروط طرحتهــا المقاومــة الفلســطينية. 

 الجهود القطرية.بوأن تركيا شريك  ا قبل االجتياح البري اإلسرائيليمريكألادرة سلمت وأضافت أن المب
وتتضمن المبادرة القطرية ست نقاط هي: أن تفرج "إسرائيل" عن كـل األسـرى الـذي أعيـد اعتقـالهم فـي 
الضفة الغربية أخيرًا ممـن حـرروا فـي "صـفقة شـاليط"، وأن تـرفض الحصـار مـن خـالل السـماح بإقامـة 
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ســاعة يوميــًا، وفــتح جميــع المعــابر مــع غــزة فــي شــكل كامــل،  04ينــاء فــي غــزة، وفــتح معبــر رفــح م
 مياًل من شواطئ غزة، وأن تكون واشنطن هي الوسيط والضامن لهذا االتفاق.  20والسماح بالصيد 

 03/7/0302الحياة، لندن، 
  
 أردوغان: "إسرائيل" تجاوزت هتلر في الهمجية .53

الـوزراء التركـي رجـب طيـب أردوغـان تصـعيد لهجتـه ضـد "إسـرائيل"، واتهمهـا الوكاالت: واصـل رئـيس 
أمـس الســبت بأنهــا "تجــاوزت هتلــر فـي الهمجيــة" خــالل هجماتهــا علــى قطـاع غــزة، لكنــه حــذر األتــراك 

 من صب جام غضبهم على الطائفة اليهودية في البالد.
البحـر األسـود إن "اإلسـرائيليين  وقال أردوغان في تجمع سياسي حاشد ألنصاره في مدينـة أوردو علـى

 ليس لهم ضمير أو شرف أو نخوة.. أولئك الذين ينددون بهتلر ليال ونهارا تخطوا هتلر في الهمجية".
واتهـم أردوغــان "إسـرائيل" بأنهــا ترتكــب "إبـادة جماعيــة" فـي حــق الفلســطينيين، مسـتبعدا إمكانيــة تحســن 

 أنه في السلطة. العالقات الدبلوماسية بينها وبين بالده طالما
وجاء انتقاد أردوغان أثناء كلمة ألقاها فـي مهرجـان خطـابي بمدينـة بورصـة التركـي، وقـال "يتحججـون 
)اإلســرائيليون( بــأن الصــواريخ تطلــق علــيهم مــن فلســطين، ومــاذا ينــتج عــن هــذه الصــواريخ التــي يــتم 

ج مخادعــات وليســت تفجيرهــا فــي الســماء ولــم تتســبب فــي مقتــل أي أحــد حتــى اآلن؟  كــل هــذه الحجــ
 صادقة، وهم ليسوا صادقين".

 03/7/0302الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 أردوغان: األمم المتحدة متواطئة مع "إسرائيل" ويجب أعادة "صياغتها" من جديد .54

إســـطنبول: شـــن رئـــيس الـــوزراء التركـــي، رجـــب طيــــب أردوغـــان، هجومـــًا الذعـــًا علـــى منظمـــة األمــــم 
"إسرائيل" في عدوانها على قطاع غزة، مشددًا في الوقـت نفسـه، علـى المتحدة، واتهمها بالمتواطئ مع 

، عقـب مأدبـة إفطـار 28/7أنه يجب "إعادة صياغتها من جديد". وأكد أردوغان في كلمة له، الجمعـة 
في مدينة اسطنبول، على شرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن "وصمة سوداء ستلتصق علـى 

من التحدث تجاه ما تقوم به إسرائيل من ظلم في قطاع غزة"، موجها جبين من يصمتون وال يتمكنون 
 اتهامه إلى المنظمة الدولية.

 09/7/0302قدس برس، 
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 مصدر تركي لـ"الشرق األوسط": المبادرة المصرية لن تفضي إلى حل .55
دنى" ثائر عباس: أنتجت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تركيا، توافقا "بالحد األ -بيروت 

 في شأن الوضع الفلسطيني، يقضي بالسعي إلى وقف النار و"حقن الدماء الفلسطينية".
وقـــال مصـــدر تركـــي واســـع االطـــالع لــــ"الشرق األوســـط" أن عبـــاس أبلـــغ أردوغـــان أنـــه يفضـــل االلتـــزام 
 بالمبادرة المصرية، وبالتـالي انتفـاء الحاجـة إلـى وجـود مبـادرات أخـرى، فـي إشـارة غيـر مباشـرة إلـى مـا

 قطرية. -يقال عن مبادرة تركية 
وأشار المصدر إلى أن تركيا كانت واضحة في تأكيدها أن هذه المبادرة "لـن تفضـي إلـى حـل"، مشـيرا 
إلى أن أردوغان كان حاسما بشأن ضرورة الوصول إلى "اتفاق واضح" ال يمنح اإلسرائيليين أي نقـاط 

ى ضــرورة "حقـن الــدماء الفلسـطينية" مشــددا قـوة ضــد الفلسـطينيين. لكــن أردوغـان توافــق مـع عبــاس علـ
علـــى ضـــرورة "وقـــف العـــدوان اإلســـرائيلي فـــورا ومـــن دون شـــروط، تمهيـــدا للعـــودة إلـــى توافقـــات العـــام 

، التــي جــرت بــين حمــاس واإلســرائيليين". وقالــت المصــادر إن أردوغــان قــال لعبــاس بــالنص: 0220
 "نحن نريد وقف إطالق نار مشرفا".

ـــ"الشرق األوســط" أن الــوزارة باشــرت اتصــاالت واســعة تهــدف وأوضــح مصــدر فــي الخار  جيــة التركيــة ل
للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، لكن المصدر نفى وجود أي اتصاالت مباشـرة مـع اإلسـرائيليين، 

اإلسرائيلية بوقف مباشر للعدوان وفتح المعابر ووقف التضييق  -رابطا أي تقدم في العالقات التركية 
 ين في قطاع غزة.على المواطن

وقال المصدر إن موقف تركيا "ثابت في دعـم الحقـوق الفلسـطينية، وأنهـا ال يمكـن أن توافـق علـى أي 
 تحرك ينتقص من هذه الحقوق".

  03/7/0302الشرق األوسط، لندن، 
 
 العاهل البحريني يدين العدوان ويؤكد دعمه للمبادرة المصرية .56

دانته المنامة: أكد العاهل البحريني، خالل ا ستقباله رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، رفضه وا 
الشديدين للممارسات اإلسـرائيلية واألعمـال التـي تجـاوزت كـل الحـدود، وخاصـة العـدوان الغاشـم لقـوات 
االحــتالل علــى قطــاع غــزة، وأهــاب بــالمجتمع الــدولي أن يضــطلع بمســؤولياته بــإلزام جميــع األطــراف 

لتــدخل الســريع إلنهــاء العمليــات الخطيــرة فــي المنطقــة، ووقــف إزهــاق أرواح بــاحترام القــانون الــدولي وا
األبريـاء مـن الشـعب الفلسـطيني وحمـايتهم، مؤكـدا دعمــه للجهـود المقـدرة التـي تقـدمها جمهوريـة مصــر 

 العربية الشقيقة للتهدئة بين الفصائل الفلسطينية و"إسرائيل".
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فــي تقــديم الــدعم الــالزم لفلســطين وشــعبها العزيــز،  وأضــاف، "إننــا فــي مملكــة البحــرين لــن نتــردد أبــداً 
ونؤكـــد دائمـــًا علـــى أن القضـــية الفلســـطينية هـــي قضـــية العـــرب األولـــى، ويجـــب العمـــل علـــى ضـــمان 
الوصــول إلــى حــل عــادل ودائــم وشــامل لهــا، بمــا يكفــل الحقــوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني وتلبيــة 

قا مــة دولتــه الفلســطينية المســتقلة وعاصــمتها القــدس طموحاتــه فــي العــيش الكــريم واآلمــن والمســتقر، وا 
، والوقــف 2117الشــرقية، وضــرورة االنســحاب اإلســرائيلي الكامــل مــن األراضــي العربيــة المحتلــة عــام 

 الفوري لبناء المستوطنات، وااللتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السالم العربية".
  09/7/0302ينية )وفا(، وكالة األنباء والمعلومات الفلسط

 
 الدبلوماسية التركية تواكب الحراك الشعبي دعمًا لغزة .57

ـــــى الحـــــراك  -إســـــطنبول  خليـــــل مبـــــروك: يعـــــول النشـــــطاء الفلســـــطينيون ومناصـــــروهم فـــــي تركيـــــا عل
الدبلوماســي النشــط الــذي يواكــب التحــرك الشــعبي الواســع لألتــراك، دعمــًا لقطــاع غــزة ورفضــًا للعــدوان 

 على التوالي. 23واصل عليه لليوم الـاإلسرائيلي المت
وتجلــى الحــراك الدبلوماســي الــذي تــديره الرئاســة التركيــة ورئاســة الــوزراء ووزارة الخارجيــة، فــي مواقــف 
واضـحة عبـرت فيهـا أنقــرة عـن رفـض العــدوان اإلسـرائيلي دون مواربـة، وكــذلك فـي اتصـاالتٍّ ولقــاءاتٍّ 

لى اآلن أكثر من ثالثمائة شـهيد أغلـبهم مـن النسـاء على أعلى المستويات لوقف الحرب التي أوقعت إ
 واألطفال.

وتطور الموقف الدبلوماسي التركي من حالة التصريحات الرافضة للعدوان إلى اتخـاذ إجـراءات تمثلـت 
بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس األمن الدولي، وفق ما أعلن وزير الخارجيـة أحمـد داود أوغلـو، الـذي 

مريكـي جـون كيـري مطالبـًا إيـاه بالعمـل علـى وقـف العـدوان اإلسـرائيلي علـى سبق أن اتصل بنظيره األ
 القطاع، وفق ما أكدت وسائل اإلعالم التركية.

وشهدت العاصمة التركية لقاءاتٍّ حثيثةٍّ لبحث سبل الوصول إلى إنهاء العدوان اإلسرائيلي على غـزة، 
يـب أردوغـان، كـال علـى حـدة، بـرئيس من بينها لقاء جمع الرئيس عبد هللا غل ورئيس الوزراء رجب ط

 السلطة الفلسطينية محمود عباس أمس الجمعة.
وســبق لغــل وأردوغــان أن التقيــا بشــكلٍّ منفصــلٍّ أيضــًا أميــر دولــة قطــر الشــيخ تمــيم بــن حمــد آل ثــاني 
لبحث تطورات األوضاع في غزة، ضـمن عـددٍّ مـن القضـايا علـى جـدول األعمـال، دون أن ترشـح أي 

 إليه اللقاء من تفاهمات.معلوماتٍّ عما آل 
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واعتبـــر الناشـــط التركـــي محـــر م كـــون ش أن الحكومـــة التركيـــة منســـجمة فـــي تحركاتهـــا الدبلوماســـية تجـــاه 
العدوان على غـزة مـع موقـف الشـعب التركـي الـرافض لهـذا العـدوان، مؤكـدًا علـى المنطلقـات اإلنسـانية 

 الباعثة للحراك التركي بكل مستوياته.
لتركيــة للتضــامن مــع فلســطين )فيــدار( أن قيمــة التحــرك التركــي تكمــن فــي كــون وأكــد رئــيس الجمعيــة ا

 تركيا دولة قوية يمكنها أن تضغط على إسرائيل لوقف عدوانها.
بـــدوره، أشـــار الناشـــط الفلســـطيني أيمـــن الســـر إلـــى مشـــاركة نحـــو ثالثمائـــة نائـــبٍّ برلمـــانيٍّ تركـــيٍّ فـــي 

يـوم الجمعـة، قـائاًل إن هـذه الخطـوة تعكـس حـدة الغضـب  االحتجاج أمام السفارة اإلسرائيلية بـأنقرة ليلـة
 الذي تعيشه تركيا الدولة من التصرفات اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

 09/7/0302الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 الوفد اإلماراتي يغادر غزة بعد تسليمه المستشفى الميداني للهالل .58

مــاراتي قطــاع غــزة بعــد تجهيــزه للمستشــفى عبــد الهــادي عوكــل: غــادر وفــد الهــالل األحمــر اإل -غــزة 
ـــداني اإلمـــاراتي فـــي ديـــر الـــبلح وســـط قطـــاع غـــزة الســـتقبال الجرحـــى، وتســـليمه للهـــالل األحمـــر  المي

شخصـًا  02الفلسطيني. وشارك في تجهيز المستشفى طاقم وفد الهالل األحمر اإلماراتي المكون من 
عبـر رفـح، واضـطر لمغـادرة القطـاع بشـكل من أطباء وممرضين وصلوا قطـاع غـزة مـن القـاهرة عبـر م

 استثنائي نظرًا لخطورة الوضع األمني في قطاع غزة.
 03/7/0302الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 كاميرون وأوباما يؤكدان دعمهما لحق "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها .59

لرئيس األمريكي باراك الحياة الجديدة، وفا: ناقش رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وا –عواصم 
أوباما الوضع المتدهور في غزة خالل محادثة هاتفية، حيث قالت متحدثة باسم مكتب كاميرون أن 
الرئيسين أكدا دعمهما لحق "إسرائيل" في اتخاذ إجراءات متناسبة للدفاع عن نفسها من الهجمات 

 الصاروخية من غزة.
  03/7/0302الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 وس يدعو إلى التهدئة في غزة ويعد  وقف إطالق النار "مسألة ملحة"فابي .61
تغريد الرشق: ذكر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن الهدف من زيارته إلى المنطقة  -عم ان 

]الشرق األوسط[ هو المساهمة بالجهود المبذولة لكسر دوامة العنف وحماية السكان المدنيين قدر 
بأن "الحصيلة البشرية" للضحايا كبيرة ويتعين أن نتفادى قدر اإلمكان وقوع عدد اكبر  اإلمكان، مقراً 
 من الضحايا.

وقال، بمؤتمر صحفي عقده مع نظيره األردني ناصر جودة في عم ان أمس، إن أولويات بالده 
سيسي المطلقة هي وقف إطالق النار في غزة، مشيرًا الى انه التقى الرئيس المصري عبد الفتاح ال

ووزير خارجيته قبل مجيئه الى عم ان، حيث بحث معهم المبادرة المصرية "التي تبنتها جامعة الدول 
العربية ووافقت عليها األردن ودعمتها فرنسا". وأضاف إنه أجرى اتصاالت عديدة مع زمالئه 

تنص على  والجهات ذات العالقة للضغط بهذا االتجاه. وتابع "أننا ندعم المبادرة المصرية التي
األولوية القصوى لوقف إطالق النار"، مشددًا على ضرورة "العمل على دعمها لتحظى بقبول الطرف 

 اآلخر الذي لم يقبل بها حتى اآلن"، في إشارة منه إلى حركة حماس.
وزاد فايبوس أنه سيبحث، خالل لقائه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، "تنفيذ وقف إطالق 

 .النار"
وبين فابيوس أن أوروبا وفرنسا بشكل خاص، يمكن أن تسهم في التوصل إلى هدنة دائمة، قائاًل إنه 

 يجري حاليا بحث األمر بين عدد من وزراء الخارجية األوروبيين.
وردًا على سؤال حول إدانة مجلس األمن الدولي، خالل اجتماعه أول من أمس، لحركة حماس 

إسرائيل"، قال فابيوس "إن إسرائيل يحق لها أن تعيش بأمن وسالم كدولة، إلطالقها الصواريخ باتجاه "
وال يمكن أن نقبل فكرة بأن تسقط صواريخ على أرض أي دولة"، مضيفًا في الوقت نفسه "إن 
الفلسطينيين أيضًا يجب أن يقيموا دولتهم منذ فترة طويلة جدًا". وأوضح "يجب ان تتوقف القذائف 

 ى إسرائيل، كما يجب على األخيرة أن توقف عملياتها في غزة". التي تطلقها حماس عل
  03/7/0302الغد، عّمان، 

 
 فابيوس عقب لقائه نتنياهو: مساعي وقف إطالق النار باءت بالفشل .60

السبيل: قال وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس عقب لقائه رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو 
 قف إطالق النار بين إسرائيل وغزة باءت بالفشل".  مساء يوم السبت: "مساعي و 

 03/7/0302السبيل، عّمان، 
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 "األونروا" تطلق مناشدة عاجلة لمد العون إلى أهالي غزة .62

رام هللا: أطلقت وكالة الغوث الدولية "األونروا"، أمس، مناشدة عاجلة لمد العون إلى قطاع غزة، بعد 
 ئ بمناطقها الخمس في القطاع.أن أعلنت في وقت سابق عن حالة الطوار 

مليون دوالر  12ودعت "األونروا" في بيان لها، أمس، الجهات المانحة إلى سرعة مدها بمبلغ 
لالستجابة لالحتياجات اإلنسانية الطارئة والملحة لسكان غزة، بمن في ذلك اآلالف من الذين تركوا 

 منازلهم بحثًا عن األمان في منشآتها.
 03/7/0302 األيام، رام هللا،

 
 منظمة حقوقية تطالب بريطانيا واالتحاد األوروبي بفسخ العقود العسكرية مع "إسرائيل" .63

دعت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا الحكومة البريطانية الى اتخاذ موقف قانوني 
ء كبير منها وأخالقي من المجازر التي يرتكبها االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة بتكنولوجيا جز 
 مصنع في بريطانيا، والقيام فورا بفسخ العقود العسكرية التي تربطها بالحكومة اإلسرائيلية.

، استمرار الحكومة البريطانية بتزويد "إسرائيل" 21/7واعتبرت المنظمة في بيان لها السبت 
لي قد يجعل من بتكنولوجيا عسكرية تستخدم في قتل المدنيين انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدو 

 بعض المسؤولين في بريطانيا شركاء في جرائم الحرب التي يرتكبها االحتالل اإلسرائيلي.
وكررت المنظمة الدعوة إلى دول االتحاد األوروبي واالتحاد األوروبي بإغالق كافة أبواب التعاون 

ط االتحاد والدول العسكري مع حكومة االحتالل اإلسرائيلي وفسخ كافة العقود العسكرية التي ترب
 المكونة له مع "إسرائيل".

وأشارت إلى ضرورة إنهاء شراكة االحتالل اإلسرائيلي في برنامج البحث العسكري واألمني هيرزون 
 مليار يورو. 82الذي يرعاه االتحاد األوروبي بتكلفة تبلغ  0202

 03/7/0302فلسطين أون الين، 
 
 لى غزةتظاهرة ضخمة في لندن تنديدًا بالعدوان ع .64

نهاء الهجوم  لندن: خرجت أمس في لندن تظاهرة ضخمة تطالب بـ"العدالة والحرية" لفلسطين وا 
العسكري اإلسرائيلي على قطاع غزة. وانطلقت التظاهرة التي جاءت بدعوة من سبع هيئات أبرزها 
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ر رئاسة "أوقفوا الحرب" و"حملة التضامن مع فلسطين" و"المنتدى اإلسالمي ألوروبا"، من أمام مق
 داونينغ ستريت( إلى مقر السفارة اإلسرائيلية في "كنسنغتون". 22الحكومة البريطانية )

ألف شخص رفعوا شعارات تطالب بوقف العدوان اإلسرائيلي ورفع  02وشارك في التظاهرة أكثر من 
 الحصار عن القطاع وفتح المعابر الحدودية، ورددوا هتافات مؤيدة للفلسطينيين.

ة كولبورن، مديرة "حملة التضامن مع فلسطين" إن "التظاهرة الوطنية اليوم )أمس( ستتيح وقالت سار 
للبريطانيين في كل أنحاء البالد أن يقولوا كفى، ويجب أن توقف إسرائيل اآلن حصار غزة وتنهي 
احتالل األراضي الفلسطينية". وزادت أن "المشاركين في التظاهرة يريدون العدالة والحرية 

 طينيين".للفلس
 03/7/0302الحياة، لندن، 

 
 اآلالف يتظاهرون بباريس وينتقدون "انحياز" هوالند لـ"إسرائيل" .65

عبد هللا بن عالي: تظاهر نحو ثالثة آالف شخص من أنصار القضية الفلسطينية السبت  -باريس 
ة دعت إليها بالعاصمة الفرنسية باريس، في تحد لقرار أصدرته السلطات المحلية الجمعة بمنع مظاهر 

أحزاب ونقابات وجمعيات فرنسية. وحمل المحتجون الفتات تطالب بوقف فوري للعدوان اإلسرائيلي 
 على غزة، وتتهم الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند بالتواطؤ مع "إسرائيل".

وأعرب متحدثون باسم المتظاهرين عن غضبهم من "انحياز" حكومة بالدهم إلى "إسرائيل"، كما 
 حدة تغطية اإلعالم المحلي للعدوان على غزة، معتبرين أنها "تساوي بين الضحية والجالد".شجبوا ب

وانطلقت المظاهرة قرب محطة مترو باربيس شمال العاصمة الفرنسية، وجابت شطرا من شارع 
 باربيس قبل أن تعترضها قوات األمن وتطلق عليها غازات مدمعة لوقفها أو تفريقها.

لخضر "أوروبا البيئة" جاك بيكار إن حزبه لم يدع إلى المظاهرة، إال أنه وقال العضو بحزب ا
شخصيا أصر  على المشاركة فيها "للتعبير عن الغضب العارم من المذبحة المتواصلة في غزة"، 
مشيرا إلى أنه يريد إبداء معارضته لما سماه "الموقف المنحاز إلى إسرائيل الذي تبناه هوالند 

 وحكومته".
ناشط في الحزب الجديد المناوئ للرأسمالية )أقصى اليسار( حمادي عوينه فدافع عن قرار أما ال

تنظيمه السياسي تحدي المنع الحكومي والدعوة إلى المظاهرة والمشاركة فيها، مؤكدا أن "الحظر 
 جائر وغير مسبوق في البلدان الديمقراطية".
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قادهم لقرار منع مظاهرة مناصرة للفلسطينيين، وعبر برلمانيون ينتمون للحزب الحاكم بفرنسا عن انت
واعتبروا أن حظر التعبير عن التضامن مع هؤالء بحجة إغالق األبواب بوجه الصراع الفلسطيني 

 اإلسرائيلي "لن يفضي إال لنتيجة عكسية".
 03/7/0302-09الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 تواصل التظاهرات المنددة بالعدوان على غزة في ايطاليا .66

الحياة الجديدة، وفا: تواصلت أمس المسيرات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني والمنددة  –صم عوا
بالعدوان على قطاع غزة. وشهدت مدن إيطالية عدة فعاليات ومبادرات للجاليات الفلسطينية، 
" والمتضامنين الطليان والمنظمات غير الحكومية، تضامنا مع أبناء شعبنا وتنديدا بسياسة "إسرائيل

 وجرائمها اليومية بحق األطفال والنساء والمدنيين.
ففي مدينة روما، شارك العديد من المنظمات غير الحكومية وأبناء الجالية الفلسطينية وسفارة 
فلسطين لدى إيطاليا، في وقفة تضامنية مع أبناء شعبنا، في ساحة البانتيوم في روما رافعين األعالم 

ة بسياسة المجازر التي يقوم بها جيش االحتالل. وفي مدينة ريجو الفلسطينية والشعارات المندد
ايميليا شارك المئات من الفلسطينيين والعرب واإليطاليين في مسيرة رفعوا فيها األعالم الفلسطينية 

 والشعارات المنددة بالعدوان اإلسرائيلي، وبجرائم االحتالل ضد المواطنين العزل.
في ساحة سان سابيلو، وفي مدينة ليتشه، عبر أهالي المدينة عن وشهدت مدينة ميالنو اعتصاما 

غضبهم من سلوك ودور الدول المتحضرة الداعم إلسرائيل، مؤكدين أنه ال يمكن السكوت على 
الجرائم والمجازر التي يقوم بها االحتالل. وشهدت مدينة بريشا تظاهرة دعت لها جمعية الصداقة 

من المنظمات غير الحكومية، ضد المجازر اإلسرائيلية والصمت االيطالية الفلسطينية والعديد 
الدولي، وعبرت العديد من الجمعيات والمنظمات في مدينة تورينو، ومدينة الكويال، وريجو كاالبريا، 

 عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ودعدم حقوقه المشروعة على أرضه ووطنه.
  03/7/0302الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 هرة في أوكرانيا تضامنا مع غزةتظا .67

محمد صفوان جوالق: تظاهر يوم الجمعة المئات من أبناء الجاليات العربية واإلسالمية  -كييف 
وغيرها، وممثلون عن عدة مؤسسات اجتماعية وحقوقية أوكرانية، أمام مبنى فرع األمم المتحدة في 
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دث في فلسطين، والتحرك عاجاًل لوقف العاصمة كييف، مطالبين بإنهاء الصمت الدولي إزاء ما يح
 الحرب اإلسرائيلية الجديدة على قطاع غزة.

المظاهرة جاءت تلبية لنداء وجهته الجاليات والمؤسسات، التي سلمت ممثلي األمم المتحدة بيانًا 
جبار "إسرائيل" على إنهاء االحتالل وفك الحصار عن  دعت من خالله إلى إدانة العدوان ووقفه، وا 

غزة. كما طالب البيان، الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، بتقديم قادة الحرب قطاع 
 اإلسرائيليين إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبتهم على جرائم بحق الفلسطينيين واإلنسانية.

من جهتها قالت رئيسة مؤسسة "معا والقانون" الحقوقية أولغا فرينداك للجزيرة نت إن "العدوان 
ئيلي عار على المجتمع اإلنساني، فهو حمل ويحمل جميع الدالئل على انتهاك حقوق الشعب اإلسرا

الفلسطيني، الذي يعاني كل فرد وأسرة فيه، سواء كانت المعاناة بالغربة أو التشتت أو الحصار، 
 ناهيك عن القتل واألسر".

 09/7/0302الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 اإلسرائيلية في فييناوقفة تضامنية مع غزة أمام السفارة  .68

نظم عدد من القوى اليسارية احتجاجًا، أمام السفارة اإلسرائيلية في العاصمة النمساوية فيينا ضد 
 العدوان اإلسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ الثامن من الشهر الجاري.

طاء في الحزب وشارك في الوقفة التضامنية مع سكان غزة عدد من اليساريين النمساويين، بينهم نش
 الشيوعي، فضال عن يهود وعرب وفلسطينيين وأتراك، بحسب مراسل األناضول.

 03/7/0302فلسطين أون الين، 
 
 صحيفة بريطانية: الحرب على غزة ليست لصالح "إسرائيل" .69

سيطرت الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة على اهتمامات الصحف البريطانية واألمريكية، وأشار 
الحرب البرية لن تكون في صالح "إسرائيل"، وقالت أخرى إن المدنيين الفلسطينيين  بعضها إلى أن

 هم الذين يدفعون الثمن.
فقد نشرت صحيفة ذي ديلي تلغراف البريطانية مقاال للكاتب شاشانك جوشي قال فيه إن الحرب لن 

 تكون في صالح "إسرائيل" حتى لو تمكنت من تحطيم حركة حماس.
صحيفة ذي إندبندنت البريطانية مقااًل للكاتب مارك ستيل قال فيه إن الحرب من جانبها نشرت 

 اإلسرائيلية البرية على غزة قد توقع خسائر بشرية فادحة بين المدنيين.
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المحاضر -ونشرت صحيفة ذي غارديان البريطانية مقااًل للطبيب الفلسطيني عز الدين أبو العيش 
 ا فيه إلى الحد من سفك الدماء.مقااًل دع -في جامعة تورونتو بكندا

من جانبها أشارت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها إلى أن "إسرائيل" أرسلت دبابات وقوات برية 
إلى غزة بعد أن قصفت المدينة لعشرة أيام، وقالت إن "إسرائيل" تهدف من حربها البرية على غزة إلى 

رائيلية أو تنفيذ هجمات ضد إسرائيل عبر إيقاف حماس عن إطالق صواريخها على المدن اإلس
األنفاق. وأضافت أن الحرب البرية على غزة ال تضمن االستقرار أو السالم على المدى البعيد، 

 وقالت الصحيفة إن مدنيين فلسطينيين أبرياء يتعرضون للقتل ويدفعون الثمن.
ئيل" تنظر منذ سنوات إلى وفي السياق، أشارت صحيفة ذي كريستيان ساينس مونيتور إلى أن "إسرا

الصواريخ التي تنطلق من غزة على أنها تشكل تهديدًا كبيرًا ال يمكن تحمله، ولكنها اليوم صارت 
 تخشى أيضًا المخاطر التي تأتي من تحت أرض غزة.

 09/7/0302الجزيرة نت، الدوحة، 
  
 اتهام قنوات غربية كبرى بتبني رؤية "إسرائيل" في غزة .71

خفاء جزء مهم من الحقيقة اتُّهمت بعض الق نوات اإلعالمية الغربية الكبرى بتبني الرؤية اإلسرائيلية وا 
 يتعلق بمعاناة الفلسطينيين في غزة.

وقد شهدت التغطية سحب بعض المحطات مراسلين من القطاع بعدما أطلقوا تغريدات على موقع 
 لـ"إسرائيل". التواصل االجتماعي "تويتر" لم تكن تناسب الخط التحريري الموالي

ر قتل المدنيين  وباعتراف صحفيين غربيين، ثم ة تواطؤ مع "إسرائيل" من قبل وسائل إعالم تبر 
 الفلسطينيين وتصف الحرب بأنها بين قوى متكافئة.

فصور من الحرب اإلسرائيلية على غزة لم تكن الخبر األول أو األهم في تغطية بعض وسائل 
لمنطقة، لتصبح عناوين الحرب التي تقتل مدنيين فلسطينيين وتهدم اإلعالم الغربية لما يجري في ا

بيوتهم على رؤوسهم حربا ضد حركة حماس التي تهدد أمن "إسرائيل". وعندما تبث صور ضحايا 
 الغارات اإلسرائيلية يكون ذلك من باب الخطأ.

بعض األمريكيين وقد استفز االنحياز الفاضح وتصوير الحرب على أنها بين أطراف متكافئة، حتى 
حيث سخر جون ستيوارت في برنامجه من تلك التغطيات ومن طلب إسرائيل من الفلسطينيين مغادرة 

 بيوتهم، إذ قال "يغادرون إلى أين؟".



 
 
 

 

 
           22ص                                     0082 العدد:     03/7/0302 األحد التاريخ:

 

وعندما يسمي المراسل في غزة األشياء بأسمائها عبر تغريدة على تويتر يتم سحبه من التغطية، وقد 
للمراسل المهني أيمن محيي الدين عن األطفال الذين قتلوا في  فعلتها محطة أن.بي.سي بعد تغريدة

 شاطئ غزة حين كان شاهد عيان وصف ما حدث هناك.
كما لجأت قناة سي.أن.أن إلى نفس اإلجراء وسحبت مراسلتها ديانا ماغني التي وصفت جنودا 

 إسرائيليين يحتفلون بسقوط الصواريخ على غزة، بالحثالة. 
 شرات احتجاجا على تغطية بي.بي.سي للحرب اإلسرائيلية على غزة.وفي لندن تظاهر الع

وفي لقاء مع تلفزيون فرنسي اضطرت سفيرة فلسطين لدى االتحاد األوروبي ليلى شهيد أن توضح 
أمورا كثيرة لمذيعة كانت أسئلتها تليق بمحطة إسرائيلية من تل أبيب، وهي أسئلة من قبيل: لماذا لم 

مقتل الشبان اإلسرائيليين الثالثة؟ ومتى  -فتها المذيعة بمنظمة إرهابيةالتي وص-تستنكر حماس 
بين حماس وفتح؟ ولم تسأل المذيعة: كم طفال قتلت الصواريخ  -على حد تعبيرها-سينتهي التحالف 

 اإلسرائيلية في غزة؟
لى الخروج وقد دفع تواطؤ اإلعالم الغربي في الدعاية اإلسرائيلية مذيعة أمريكية في محطة روسية إ

عن طورها بعدما انتقدت بشدة إعالما يساوي بين الضحية والجالد في حرب غير متكافئة، وقالت "لم 
أعد أحتمل رؤية أصدقائي الفلسطينيين يفقدون أصدقاءهم وأسرهم في كل مرة تقدم فيها إسرائيل على 

 جريمة ضد األبرياء الذين يعيشون في سجن محاصر بالهواء الطلق".
 03/7/0302نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 موسكو: سندعم الموقف الفلسطيني في مجلس حقوق االنسان .70

موسكو: أكد ممثل روسيا في اللجنة الرباعية سيرجي فيرشينن أن بالده ستدعم الموقف الفلسطيني 
في االجتماع المقبل لمجلس حقوق االنسان االسبوع المقبل. وأضاف فيرشينن أنه سيزور المنطقة 

سبوع المقبل كمبعوث لوزير الخارجية الروسي لالنضمام للجهود الدولية الهادفة الى وقف مطلع اال
 العدوان على قطاع غزة.

 جاء ذلك خالل لقاء بين السفير الفلسطيني لدى روسيا فايد مصطفى وفيرشينن أمس.
 03/7/0302الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 تطوير المبادرة المصرية .72
 فهمي هويدي

رفضـــــته كـــــل الفصـــــائل  يأعلنـــــت المبـــــادرة المصـــــرية بـــــدأت المشـــــاورات حـــــول مضـــــمونها الـــــذبعـــــدما 
أن قيـادة حمـاس  ومعلومـاتيالفلسطينية، وليس حماس وحدها، كمـا ادعـت وسـائل اإلعـالم المصـرية. 

مـرزوق اتصـاال  الدكتور موسى أبـو السياسيعلمت بأمرها من الصحف، فأجرى نائب رئيس المكتب 
يتأكـد مــن صـحة الخبـر وطلــب نصـها إذا كانـت صــحيحة، وحـين اجيــب  كـيصــرية مـع المخـابرات الم

ــذين أجمعــوا علــى رفضــها. فنقــل الــدكتور أبــو  إلــى طلبــه فإنــه تشــاور مــع غيــره مــن أعضــاء القيــادة ال
تضــامنت معــه  الــذيمــرزوق رســالة مــن عشــر كلمــات إلــى المخــابرات المصــرية تضــمنت االعتــذار، 

 القيــاديالقطــاع. بعــد ســت ســاعات مــن تســليم الــرد أبلــغ  يفلســطينية فــحركــة الجهــاد وبقيــة الفصــائل ال
مـن رام هللا لبحـث األمـر، وتحـدد لـه موعـد للقائـه  سـيأتيمـازن  القاهرة بأن أبو فيالموجود  الفلسطيني

كانــت قــد عبــرت عــن رفضــها  اإلســالميالســاعة الثالثــة والنصــف بعــد الظهــر. وألن حركــة الجهــاد  يفــ
 رتـب لـه اجتمـاع مـع أبـو يإلـى القـاهرة نائـب أمينهـا العـام زيـاد النخالـة. الـذ دعـيد للمبادرة بدورها. فق

مــازن. وفيمــا فهمــت فــإن الطــرفين "حمــاس والجهــاد" اتفقــا علــى أن المبــادرة بصــورتها الراهنــة ال تلبــى 
الحد األدنـى مـن المطالـب الفلسـطينية ولهـم عليهـا سـتة تحفظـات تتعلـق بوقـف العـدوان وفـك الحصـار 

، واإلفـــراج عـــن 0220عـــام  يتـــم توقيعـــه فـــ يروب علـــى القطـــاع وااللتـــزام باتفـــاق التهدئـــة الـــذالمضـــ
جلعاد شاليط، وكانت إسرائيل قد  يصفقة الجند يف أطلقواشخصا  02المعتقلين ومن بينهم أكثر من 

 تعهدت بعدم إعادة اعتقالهم ولكنها أخلت بتعهدها.
ينقـل إليــه حصـيلة مشـاوراته، ويفتــرض بعـد ذلــك أن  يمـازن للقــاء الـرئيس السيسـي كــ حـدد موعـد ألبــو

يطيــر إلــى أنقــرة لالجتمــاع مــع المســئولين األتــراك، ومنهــا ســيتوجه إلــى قطــر الســتكمال مشــاوراته مــع 
ي الدوحـــة، ويفتـــرض أن يجتمـــع هنـــاك مـــع الســـيد خالـــد مشـــعل رئـــيس المكتـــب السياســـ يالمســـئولين فـــ

 لحركة حماس.
طرحــت لوقــف  يإن المبــادرة المصــرية لــم تكــن الوحيــدة التــ ييــل لــحــين ســألت عمــا وراء هــذه الجولــة ق

هـذا الصـدد ذهبـت إلـى  يغزة. ذلـك أن األمـريكيين واألوروبيـين كانـت لـديهم أفكـار فـ يالنار ف إطالق
أبعد من وقف االشتباكات. إذ طرحت فكرة إعـادة بنـاء غـزة وتـوفير احتياجـاتهم مـن محطـات الكهربـاء 

 32المينــاء وفــتح المطــار وتيســير عمليــة اإلعمــار بميزانيــة اقتــرح لهــا مبلــغ والميــاه إلــى جانــب إقامــة 
صفحة القتال بين الطرفين المستمر منذ عـام  يمليار دوالر. وذلك كله مقابل نزع سالح المقاومة وط

لـى جانـب هـذه المبـادرة طرحـت فـ0220و 0228 ي، مـرورا بعـام0224وحتى  0221 السـاحة  ي. وا 
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وأن تقـدم لـه مقـابال يعـوض الخسـائر  يية حاولـت أن تنصـف الطـرف الفلسـطينأيضا أفكار تركية قطر 
 تعرض لها القطاع. يوالتضحيات الت

يناقش حصاد جولتـه مـع األطـراف المعنيـة، وهـو  يمازن إلى القاهرة بعد ذلك لك يفترض أن يعود أبو
، إال أننــا نســتطيع أن مــا ســيتبلور خــالل هــذا األســبوع. ورغــم أنــه مــن المبكــر التنبــؤ بــالخطوات التاليــة

 :يمقدمتها ما يل ينسجل عدة مالحظات ف
التواصل مع حركة حماس لألسباب المعروفة، وفى الوقت ذاته فـإن الحركـة  يأن مصر لم ترغب ف• 

تجــــاوب مــــع المصــــالح  يإذا مــــا عبــــر عــــن أ يتحفــــظ علــــى اســــتمرار الــــدور المصــــر  يلــــيس لــــديها أ
 الفلسطينية.

اسـتنزاف  يعجلة من األمـر ولـديهما اسـتعداد لالسـتمرار فـ ياد ليستا فأن حماس ومعها حركة الجه• 
 27/7 يبمزيــد مــن العمليــات النوعيــة. وقــد كــان أحــدثها صــبيحة الخمــيس الماضــ يالطــرف اإلســرائيل

اقتحـــام إحـــدى مســـتوطنات غـــزة والعـــودة إلـــى قواعـــدهم  يحـــين نجـــح عشـــرون مـــن عناصـــر القســـام فـــ
ــــ يســــالمين. وهــــ ــــة الت ويرها بالكامــــل، وســــبب نجاحهــــا صــــدمة أربكــــت الســــلطات جــــرى تصــــ يالعملي

فسـاداإلسرائيلية. خصوصا أنها جاءت بعد قصـف المـدن اإلسـرائيلية بالصـواريخ   يالتوغـل اإلسـرائيل وا 
 عبر البحر.

أن إسرائيل أصبحت تطلق غارات عميـاء علـى القطـاع. إذ بعـد أن دمـرت البنيـة التحتيـة واسـتهدفت • 
العربــدة إلــى حــدث قتــل  يقصــف بيــوت السياســيين، وقــد ذهبــت فــ يرعت فــبيــوت العســكريين فإنهــا شــ

 ثالثة أطفال كانوا يلهون على الشاطئ. مما فضح الوحشية اإلسرائيلية أمام العالم.
إن قــادة حمــاس والجهــاد يــدركون أن الغــارات اإلســرائيلية كــان مخططــا لهــا مــن قبــل لتحقيــق أهــداف • 

الضفة. وقـد انتهـز المسـئولون  يحماس وقمع مقدمات التمرد فعدة منها تخريب المصالحة بين فتح و 
اإلسرائيليون حادث قتل المسـتوطنين الثالثـة ونسـبوه إلـى حمـاس ومـن ثـم شـنوا غـاراتهم علـى القطـاع. 

 وهم يعلمون جيدا أن حماس ليس لها عالقة بالحادث، بل وتعلم األشخاص الذين قاموا بالعملية.
 كــان مخزيــاً  المصــريصــتها أن موقــف بعــض منــابر اإلعــالم مالحظــة أخــرى خال يأضــيف مــن عنــد
الوقــت  فـيبوجــه أخـص. ذلــك أن حملـة الكراهيــة لحمـاس اشــتدت مـن جانبهــا  الماضـيخـالل األســبوع 

. وكنـت قـد ذكـرت أن اإلسـرائيليكانت تقصف فيه غزة وتسيل دماء أبنائها انهارا جـراء القصـف  يالذ
ذا كانـت حالـة الكراهيــة  تلـك المنـابر عبـرت عـن كراهيـة لحمـاس إلــى حـد التعـاطف مـع اإلسـرائيليين. وا 

مصـــر. إال أن جرعتهـــا  يهـــذه وثيقـــة الصـــلة بشـــيطنة حمـــاس وعالقتهـــا التاريخيـــة بحركـــة اإلخـــوان فـــ
تضاعفت حين رفضت الحركة المبادرة المصرية األخيرة. وهو ما دفع بعض اإلعالميين إلـى الـذهاب 
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أنها، على نحو يمثل أبلغ إساءة لمصر والمصريين. وهو ما تجريحها والحط من ش يإلى أبعد مدى ف
أن بعـــض المحتـــرمين مـــن  يلـــم اســـتغربه مـــن "أهـــل العيـــب" كمـــا يقـــول المثـــل الشـــائع. إال أن مـــا أقلقنـــ

واعــذاره.  يتبريــر العــدوان اإلســرائيل يالحملــة بصــورة أو أخــرى، حــين تورطــوا فــ يالكتــاب انخرطــوا فــ
 يالتـــ يأن الفصـــائل هـــ 27/7 ياألهـــرام يـــوم الخمــيس الماضـــ يوكــان آخـــرهم زميـــل محتـــرم ادعــى فـــ

 يالواليــات المتحــدة، الــذ يفــ يالصــهيون يتعبيــر يختلــف عــن موقــف اللــوب ي"اســتفزت" اإلســرائيليين، فــ
 اعتبر الفلسطينيين هم المعتدون والجناة أما اإلسرائيليون فهم "ضحايا" "اضطروا" للدفاع عن أنفسهم.

أال  يمحتــرمين وحــين تخــدش أســماعنا بــذاءات غيــر المحتــرمين فينبغــحــين يكــون ذلــك رأى بعــض ال
 الحضيض. وتلك محنة أخرى ينفاجأ إذا صارت سمعة إعالمنا ف

 09/7/0302 ،الشروق، مصر
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 أفنير غفارياهو
 ترجمة: عبد الرحمن الحسيني

لمنطقــة العســكرية التــي تقــع تحــت مســؤولية لــواء كنــت أعــرف عــن غــزة مــن القصــص وحســب. كانــت ا
غيفــات، لكننــا كلنــا كنــا نعــرف القصــص التــي تحــدثت عــن الكيفيــة التــي اســتطاعوا مــن خاللهــا قتــل 
متشـددين عــدة فــي كمــين واحــد. وبأمانــة، كنــا نشــعر بقليـل مــن الغيــرة. كنــت قــد اســتدعيت للخدمــة فــي 

ثانيــة فــي وحــدة عمليــات خاصــة فــي كتيبــة المظليــين. قــوات الــدفاع اإلســرائيلية مــع نهايــة االنتفاضــة ال
ومنــذ بدايــة خــدمتي، عرفــت أن مــدينتي نــابلس وجنــين ســتكونان المنطقتــين اللتــين ســأتولى المســؤولية 

لكنهــا لعبـــة -عنهمــا. وبــدا ذلـــك أشــبه بلعبـــة أطفــال، مقارنـــة مــع تلــك القصـــص التــي تخـــرج مــن غـــزة 
تعرضــت فيهــا إلطــالق النــار، وال الجثــة الفلســطينية  األطفــال خاصــتي. ولــن أنســى المــرة األولــى التــي

 األولى التي شاهدتها، والخوف وتصاعد إفراز األدرينالين خالل عمليتي العسكرية األولى.
شــملت مهمتــي األولــى االســتيالء علــى بيــت فلســطيني. ولــم تكــن قــد واتتنــي الفرصــة مــن قبــل ألكــون 

لحظــة بحقيقــة أن عائلــة بأكملهــا كانــت تعــيش فــي داخــل بيــت فلســطيني أبــدًا، كمــا أن فرقتــي فوجئــت ل
والتــي تغطــي ثالثــة أجيــال. أيقظنــا كــل شــخص كــان فــي المنــزل الــذي اســتولينا عليــه، -داخــل المنــزل 

نســاء ورجــااًل وأطفــااًل ومســنين. وتــم تكليــف أحــد الجنــود بــالتمركز -ووضــعنا الجميــع فــي غرفــة واحــدة 
ثناء، اهتممنا بعملنا. وأتذكر أنني سـألت نفسـي: مـاذا عند باب المنزل لضمان عدم خروجهم. وفي األ

الذي تعتقده إزاء كل هذا؟ مـا الـذي كنـت ألفعلـه لـو داهـم جنـود منزلـي؟ لكننـي سـرعان مـا أبعـدت عـن 
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ذهنــي هــذه التســاؤالت ومضــيت قــدمًا فــي تنفيــذ مهمتــي. ومــع مــرور الوقــت، تحــول الخــوف فــي  إلــى 
شكوكي حول مدى منطق العملية ومسوغاتها لتأكلني. لكنهـا ضجر واستقر إفراز األدرينالين. وعادت 

كانــت عمليـــات جديــدة معـــدة مســبقًا للتنفيـــذ فــي اليـــوم التــالي. كـــان هــذا هـــو عملنــا الروتينـــي اليـــومي. 
ونتيجة لذلك، لم أفكر في المرة التالية في الحقيقة في كيفية شعور العائلة التي كنا ندخل إلى منزلها. 

صــبح خطــي األخالقــي األحمــر الخــاص غــائم المالمــح. فــي كــل مــرة كنــت أقــول وبشــكل ســريع جــدًا، أ
مــا تــزال األمــور حســنة. لكــن مــن طبيعــة الخطــوط الحمــراء أنهــا تتحــرك علــى طــول معيــار -لنفســي 

خيــالي. لــم أشــعر بالضــيق عنــدما دمرنــا منــازل عــن بكــرة أبيهــا خــالل عمليــات البحــث، وعنــدما قتلــت 
فنـا تلـك الحادثـة بسـرعة ومضـينا قـدمًا. واليـوم، أصـبحت أعـرف أن قـدرتي فرقتي امرأة بريئة، وعندما د

 على تمييز ما إذا كان عمل ما يتجاوز الخط األخالقي لم تكن موجودة في ذلك الحين.
ما حدث معي يحدث دائمًا مع قوات الدفاع اإلسرائيلية ومع المجتمع اإلسرائيلي عمومًا. خالل عملية 

ضــد غــزة، كنــت ناشــطًا مــدنيًا مــع مؤسســة "كســر الصــمت" ألكثــر مــن  "الرصــاص المصــبوب" األولــى
عام، لكنني كنت ما أزال مصدومًا بفعل الحوادث التي سمعت عن أنهـا وقعـت هنـاك. وأتـذكر صـديقًا 
كـــان قـــد شـــارك فـــي عمليـــة "الرصـــاص المصـــبوب" وعـــاد وقـــد اهتـــز بســـبب حقيقـــة أن منـــازل "أعضـــاء 

من دون أي صلة لها بالخطر الذي تشـكله علـى جنودنـا فـي  حماس" اعتبرت أهدافًا مشروعة للقصف
الميدان. وكانت تلك هي المرة األولى التي صـادف فيهـا صـديقي أوامـر مـن هـذا القبيـل خـالل خدمتـه 

 العسكرية. وفيما يلي شهادته:
عامـــًا، والـــذين يعتمـــرون كوفيـــات،  42و 00"فـــي الصـــباح حـــددنا أربعـــة رجـــال، تتـــراوح أعمـــارهم بـــين 

ن خارج المنزل وهـم يتجـاذبون أطـراف الحـديث. كـان ذلـك مثـار شـبهة فقمنـا بـإبالغ االسـتخبارات واقفي
عن ذلك، محددين المنزل الذي كنا على وشك مداهمته. وقامت االسـتخبارات بتمريـر هـذه المعلومـات 

ن هـذا كـان إلى جهاز الشاباك )الوكالة األمنية اإلسرائيلية المسؤولة عن األمن الداخلي(، التي قالت إ
منزاًل معروفًا بأنه منـزل لناشـط فـي حمـاس. وقـد تـم العمـل علـى هـذا الموقـف بشـكل تلقـائي. ال أتـذكر 

ما إذا كانت طائرة عمودية أو شيئًا آخر. لكن المنزل قصف بينما كان هؤالء الرجال -ماذا استخدمنا 
تجــاه الجنــوب. وذلــك فــي داخلــه. وهرعــت امــرأة خارجــة مــن المنــزل وهــي تحتضــن طفــاًل وهربــت فــي ا

 يعني أنه كان هناك في داخل المنزل أناس أبرياء".
اآلن، أصبح ذلك الخط األحمر نفسه الذي كان قد تـم تجـاوزه خـالل عمليـة الرصـاص المصـبوب هـو 
خــط البدايــة فــي عمليــة "الجــرف الصــامد" الحاليــة. وتمــت إضــافة منــازل "أعضــاء حمــاس" إلــى قائمــة 

 الطويلة لألهداف المحتملة في قطاع غزة.قوات الدفاع اإلسرائيلية 
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ال يقـدم أولئــك الساســة الـذين يرســلوننا لتأديــة هــذه المهمـات حتــى علــى التظـاهر بــأنهم يعرضــون وعــدًا 
باألمـل فــي مسـتقبل أفضــل. ثمــة المزيـد مــن اســتخدام القـوة والعنــف فقـط. ولــم تعــد حتـى شــكوكنا حــول 

خطوطنا األخالقية الحمراء تنتقل بثبات في مواجهة الواقع المنطق والعدالة تعني أحدًا بعد اآلن، فيما 
 202على نحو يشبه كثيرًا ما حدث لخطي األخالقي خالل خدمتي العسكرية. لقد قتل -الذي نعيشه 

شخصًا في غزة في األيام الستة األولى من العملية العسكرية الجديـدة، والـذين كانـت الغالبيـة العظمـى 
م مــن األطفــال. وثمــة الماليــين مــن النــاس اإلســرائيليين والفلســطينيين الــذين مــنهم مــن المــدنيين، وربعهــ

يعيشــون وســط خــوف وجــودي مــن ســقوط قذيفــة أو صــاروخ علــى رؤوســهم. وســوف تشــكل نهايــة كــل 
 جولة من العنف بقرع الجرس تحضيرًا للجولة التالية.

( هـو 0221فـي العـام ) لقد أصبح الخط األحمر نفسه الـذي أوقفنـا عنـده عمليـة الرصـاص المصـبوب
(. وأصبحت النقطـة التـي توقفنـا عنـدها خـالل 0222الخط نفسه الذي بدأنا منه عملية عمود الدفاع )

عمليــة عمــود الــدفاع هــي المكــان نفســه الــذي بــدأنا منــه عمليــة "الجــرف الصــامد". فمــا عســاه أن يكــون 
اإلجابـة عـن ذلـك السـؤال. إن  خطنا األحمر التالي؟ متى سنتجاوز هـذا اآلخـر أيضـًا؟ وحـدنا نسـتطيع

 األمر كله يعتمد علينا، وعلى ما نسمح لآلخرين بفعله باسمنا.
إلى  0224*خدم في قوات الدفاع اإلسرائيلية كرقيب في القوات الخاصة من تشرين الثاني )نوفمبر( 

 ، وأصبح ناشطًا في منظمة سلمية.0227الشهر نفسه من العام 
 05/7/0302 ،اإلندبندنت

 03/7/0302عّمان  الغد،
 
 كابوس غزة يتواصل! .74

 جيمس زغبي
ال يسعني إال أن أتخيل حجم الرعب الموجود في غزة اليوم مع تصعيد إسرائيل هجومها على القطـاع 
الفقير المزدحم.. إنه كابوس مستمر من األلم والخسران والصدمة والدمار. واألرقام المحزنـة تنبـئ فـي 

ر، مــع قتــل المئــات وجــرح اآلالف وفقــدان عشــرات اآلالف منــازلهم، حــد ذاتهــا بجــزء مــن الواقــع المريــ
ألف غزاوي مـن دون ميـاه. بيـد أن قصـة غـزة أكثـر مـن هـذه األرقـام  122بينما أضحى ما يربو على 

 والهجوم الحالي.
وحتــى فــي األزمنــة الســابقة، كــان مــا يحــدث فــي غــزة كابوســًا. وفــي بدايــة تســعينيات القــرن الماضــي 

ألف الجئ فلسطيني. وعلى مدار  82ي مخيم "جباليا" الممتد الذي يقطنه ما يربو على قضيت وقتًا ف
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عامــًا مـــن االحــتالل اإلســـرائيلي، لـــم يــتم فعـــل شـــيء علــى اإلطـــالق لتحســـين البنيــة التحتيـــة لهـــذا  00
المخــيم. فــالطرق لــم تكــن معبــدة، وميــاه الصــرف كانــت بركــًا فــي وســط الشــوارع، وتتــدفق مباشــرة إلــى 

، زار وزيـر 2114ملوثة الشـواطئ. وكانـت السـمة المميـزة للمكـان هـي الفقـر المـدقع. وفـي عـام البحر 
التجارة األميركي آنذاك "رون براون" غزة بعد رحلة إلـى جنـوب أفريقيـا. وعنـد عودتـه أخبـر الصـحفيين 

عنصــرية بـأن مــا شـاهده فــي "جباليـا" أســوأ ممـا رآه فــي "ســويتو" التـي كانــت تـرزح تحــت وطـأة التفرقــة ال
 واالستعباد في جنوب أفريقيا.

وأثنــاء ســنوات االحــتالل المباشــر، تعاملــت إســرائيل مــع غــزة علــى أنهــا معســكر للســجناء، إذ لــم يكــن 
الفلسطينيون بالنسبة لهم أكثر مـن مجـرد عمالـة رخيصـة، وليسـت لهـم سـوى حقـوق محـدودة، وتفـرض 

يجـة أنهـم ذاقـوا أسـوأ قمـع يمكـن تخيلـه. وخـالل على تحركاتهم قيودًا مشددة. وعندما قاوموا، كانـت النت
هذه الفترة، دمرت آالف المنازل، وتم ترحيل المئات قسرًا، وتعرض األسرى للتعـذيب، وامـتألت الحيـاة 

 اليومية بالخوف من وحشية المحتل.
وفــي حــين كــان ارتيــاد شــواطئ البحــر األبــيض المتوســط محظــورًا علــى ســكان غــزة فــي ظــل االحــتالل 

اإلســـرائيلي، لكـــن المشـــكلة األكبـــر كانـــت فـــي منـــع وصـــولهم للميـــاه واألراضـــي، التـــي كانـــت العســـكري 
تخصــص للمســتوطنات اليهوديــة فــي قلــب القطــاع فقــط. ولــن أنســى يومــًا صــور الفرحــة بعــد اتفاقيــات 

 أوسلو على وجوه الشباب الفلسطينيين الذين كانوا يمرحون للمرة األولى على تلك الشواطئ.
، أعاقـــت إســـرائيل تطـــوير الضـــفة الغربيـــة وغـــزة، وجعلـــت 2114إلـــى  2117مـــن عـــام وخـــالل الفتـــرة 

اقتصــاد كلتــا المنطقتــين يعتمــد بشــكل كبيــر علــى الصــادرات والــواردات والوظــائف اإلســرائيلية. ونتيجــة 
لــذلك، بــات مصــدر الفلســطينيين األكبــر واألوحــد للحصــول علــى دخــل هــو العمــل اليــومي الشــاق فــي 

 ذه الوظائف ذات األجور المنخفضة في اإلنشاءات والزراعة والخدمات.إسرائيل. وكانت ه
ذا كان العمل في إسرائيل مهينًا، فقد كان الذهاب للعمل تجربة أكثر إذالاًل. وألن القانون اإلسرائيلي  وا 
يحظر على الفلسطينيين قضاء الليل داخل األراضي اإلسـرائيلية، كـان يتعـين علـى العمـال المحتملـين 

ع بــالقرب مــن الحــدود فــي كــل صــباح بحلــول الســاعة السادســة صــباحًا وانتظــار االختيــار مــن التجمــ
بينهم. وبمجرد انتقاء العمال المطلوبين، كانوا يمرون عبار نقـاط التفتـيش األمنـي. وقـد زرت الممـرات 
 األمنية المنصوبة عند الحدود، وشـاهدت مشـهدًا ال يصـدقه عقـل حـدث أمـامي مـع توجـه الفلسـطينيين
في صفوف عبر الممرات حاملين بطاقاتهم فوق رؤوسهم بينما يفتح الجنود اإلسرائيليون الممـرات مـن 

 أمامهم ويصيحون فيهم ليرفعوا أوراقهم إلى أعلى "ناظرين إلى أسفل كي ال ينظروا إليهم".
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ـــدما قـــررت إســـرائيل إغـــالق الحـــدود فـــي منتصـــف التســـعينيات، خســـر آالف الفلســـطينيين فـــرص  وعن
ل، وألن إسرائيل لم تسمح للفلسطينيين بحرية استيراد المواد الخام وتصدير المنتجات النهائيـة، لـم العم

يتم توفير وظائف جديدة في غزة ألولئك الذين منعوا من الوصول إلـى األعمـال اليوميـة الشـاقة داخـل 
ســتويات قياســية إســرائيل. وخــالل العقــد التــالي، ارتفعــت معــدالت البطالــة بــين الشــباب فــي غــزة إلــى م

في المئة، ما يعني أن أكثر من ثالثة أرباع الشباب تحت سن الثالثين، كـانوا  82و 72تراوحت بين 
 عاطلين، وال تلوح في األفق فرص عمل أو دخل لهم، وبالتالي، غابت عنهم مالمح الحياة الطبيعية.

يمنـــة غيـــر مباشـــرة. ، بـــدلت ســـيطرتها المباشـــرة به0220وعنـــدما رحلـــت إســـرائيل عـــن غـــزة فـــي عـــام 
وأحكمت حصارها الكامل على القطاع. ومنذئذ، باتت عمليات قصـف واجتيـاح القطـاع أمـورًا معتـادة. 

. ويصـف اإلسـرائيليون هـذه الهجمـات بأنهـا تهـدف إلـى 0221والهجوم الحالي هـو الخـامس منـذ عـام 
رواح البشـرية والنفسـية إعادة األمور إلى نصابها. وفي كـل مـرة يسـفر الـدمار عـن خسـارة كبيـرة فـي األ

 للفلسطينيين الذين يتعرضون لإلصابات مرة تلو األخرى.
وقــد قــرأت مــؤخرًا بحثــين "ذكيــين" منفصــلين أصــدرتهما مؤسســتان بحثيتــان فــي واشــنطن حــول تنظــيم 
"الدولة اإلسالمية" )داعش(. وعارض المؤلفون التدخل األميركـي، داعـين إلـى تـوخي الحـذر خشـية أن 

إلى تعزيـز أو مكافـأة المـالكي أو األسـد، المسـؤوالن عـن ظهـور التنظـيم المتطـرف الـذي  يؤدي التدخل
يســيطر اآلن علــى أجــزاء مــن الــدولتين. ويقولــون إن "داعــش" هــي نتــاج للنظــامين العراقــي والســوري، 
نكارهما حقوق أفراد الشعبين الذين جردوهم من إنسـانيتهم، ومـن الممكـن أن يكـون  وقمعهما الوحشي وا 

 يأس من التغيير هو ما دفعهم إلى تشكيل مقاومتهم الشرسة من أجل التغيير.ال
وبينمـــا قـــرأت هـــذين البحثـــين، فكـــرت فـــي الكـــابوس الـــذي اســـتمر عقـــودًا تعيشـــه غـــزة وشـــعبها البـــائس. 
وفكرت في حماس ومقاومتها واستخدامها السالح. ومثل المواطنين السوريين والعراقيين العاديين، يريد 

ون أن يعيشـــوا حيـــاة عاديـــة. ويرغبـــون فـــي أن يتمكنـــوا مـــن أن يشـــاهدوا أطفـــالهم وأحفـــادهم الفلســـطيني
يكبــرون وينعمــون بحيــاة ســعيدة. ولكــن علــى مــدار عقــود حتــى اآلن، مثلمــا يــزعم اإلســرائيليون، اختــار 

أي  الفلسطينيون الموت  ولكن ذلك ألن اإلسرائيليين لم يسمحوا لهم أبدًا بفرصة اختيـار الحيـاة. ومثـل
 شعب في العالم، امنحوا الفلسطينيين األمل والحرية واالستقالل والسالم وسيختارون هم الحياة. 

  03/7/0302 ،االتحاد، أبو ظبي
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 ... من غيرنا"إسرائيل"عالم مناهضي  .75
 نهلة الشهال

ا )هنا أيضًا أرجو أال أتلقى تعليقات مقيتة بسبب هذا العنوان، أو النص بأكمله، من قبيل أننا لسنا كلن
نــون الجماعــة مقصــودة بــالطبع، مثلمــا هــي فــي "غيرنــا" الموجــودة فــي العنــوان( مناهضــين إلســرائيل، 
وتدعو إلى ترك الحماسة "اللفظية" والمواقف "القطعية". معلوم أن بيننا َمْن هو "معجـب" بإسـرائيل، أو 

هـا، ال تتـرك كثيـر مجـال لهـؤالء للـدفاع ال يعتبر مناهضـتها أو العـداء لهـا بـديهيًا، علمـًا أنهـا، بارتكابات
عن موقفهم... وما يقتلني أيضًا هو تلك التعليقات التي "تسخ ِّف" المواقف واألفعال التي ال تعب ِّر عـن 
نفسها بأفعال سياسية أو عسكرية مباشرة، فتعتبرها "ال بأس"، بينمـا األسـاس والحاسـم يبقـى فـي مجـال 

 رسم أو الفن... الخ.آخر، أكثر "جدية" من األغاني أو ال
األدهــى مــن كــل هــذه وتلــك هــي التعليقــات التــي "تســخ ِّف" )مجــددًا( أفعــال "األجانــب"، ألنهــا تعتبــر أن 
العــرب )أو المســلمين( هــم المنــوط بهــم االشــتغال علــى فلســطين أو مقارعــة إســرائيل، وأمــا اآلخــرون، 

ـــة بــــ "كث ـــر هللا خيـــرهم" متســـامحة وعجولـــة، ف ـــدًا، فيشـــكرهم َحَســـنو الني ـــذاكون هنـــا تحدي يمـــا كثيـــرون يت
فيحللـون مـواقفهم علـى أنهـا مدفوعـة باعتبـارات تخصــهم )نفسـية علـى األرجـح، مـن قبيـل أنهـم بــاحثون 
عن "قضية" أو عـن معنـى لوجـودهم... الـخ(، وصـواًل إلـى المشـككين أصـاًل بصـدقها، أو المتفحصـين 

حتـى االنقـالب عليهـا بــ "مـش عـايزينكم"   ألي فرق بينها وبين ما يرونه الموقف الصحيح، لنقـدها بـل
وتلك كلها ليست تعليقات قراء فحسب، تتفاوت بالضرورة مستويات إطالعهم وثقافتهم، بل هي أحيانـًا 
صـــنيع كت ـــاب مكر ســـين. وهـــي كلهـــا تستصـــغر شـــأن فلســـطين إذ تصـــادرها للحيـــز المخصـــوص، كمـــا 

سرائيل، فتْقصرها ع  لى منازلة أو منازالت تريدها حاسمة.تستهين بالمواجهة مع الصهيونية وا 
خاصـية المســألة الفلســطينية كمـا نشــأت، وكمــا تتبـدى كــل يــوم، واليـوم فــي جولــة المواجهـة التــي بــدأت 

، 2148)بالمعنى الحدثي( في الخليل بالضفة الغربية، ثم انتقلت إلى القـدس وبعـد ذلـك إلـى فلسـطين 
كهــا بعــدًا عالميــًا أصــياًل وتكوينيــًا )بحكــم ســياق قبــل أن تنفجــر علــى تلــك الصــورة فــي غــزة، هــي امتال

إنشـــاء إســـرائيل منـــذ وعـــد بلفـــور ثـــم قـــرار التقســـيم، إلـــى كـــل مـــا يخصـــها اآلن(، وبعـــدًا إنســـانيًا شـــاماًل 
 كتجسيد لما يحمله هذا االستعمار من تعنت وظلم وقتل.

ـــل أيـــام وخـــالل العـــدوان  علـــى غـــزة، الموســـيقي هـــذا الكـــالم بمناســـبة الرســـالة المـــؤثرة التـــي وجههـــا قب
البريطاني المعروف عالميًا، روجر ووتر، احد مؤسسي فرقة "بينك فلويد" الشهيرة، والذي بلغ السبعين 
ولم يصبه التعقل، وهو يتصرف كمناضل مؤيد للحق الفلسطيني، وفاعل في حملة "المقاطعة وسحب 

 (.BDSاالستثمارات والعقوبات" )
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حن الكندي نيل يونغ رسالة يناشده فيها أال يقـيم حفلـة لـه فـي تـل وجه ووتر إلى صديقه المطرب والمل
أبيــب: "أنــت يــا نيــل؟ أرجــوك يــا أخــي، أبلغنــي أنــك لــن تفعلهــا". ثــم يشــرح وضــع َمــْن يســميهم "ســك ان 
ع وتجيــــز شــــرعية نظــــام فصــــل  فلســــطين األصــــليين" ويقــــول لــــه: "ال يمكــــن أن تــــدعم بوجــــودك وتشــــج 

" وأن َمـــْن سيح ضــرون حفلتـــه "هــم فــي الغالبيـــة مســتوطنون مـــن أوروبــا، ينشـــدون عنصــري  اســتعماري 
حصر سكان البالد األصليين إما في المنفى أو في درجة ثانية من المعازل والمعتقالت"، ويخبره عن 
"دعاوى البدو الرُّح ل في النقب بالجنوب القاحل مـن إسـرائيل. فقريـة واحـدة، العراقيـب، دم رتهـا جر افـات 

ن كنــَت فــي شــك  مــن هــذا، فــإنني مســتعد  للــذهاب معــك إلــى فلســطين  13ي الجــيش اإلســرائيل مــرة. وا 
ســرائيل، إن ســمحوا لــي بالــدخول، لتــرى مــا رأيــُت، ولنفك ــر معــًا فــي الطريــق الصــواب الــذي علينــا أن  وا 
نســلكه". وينهــي رســالته باالعتــذار لصــديقه عــن مشــاركته فــي حفلــة دعــاه إليهــا النشــغاله بإحيــاء جولــة 

 -دار"، فـــي اشـــارة ليســـت إلـــى جـــدار الفصـــل الـــذي بنتـــه إســـرائيل فـــي الضـــفة الغربيـــة، بـــل حــول "الجـــ
 Theإلــى جولــة تســتعيد أشــهر مــا أنتجتــه فرقــة "بينــك فلويــد فــي زمانهــا، أي  -وللمصــادفة الغريبــة 

Wall422"، وقد وصفتها الصحافة العالمية باألكبر في أي زمان إذ بيعت خاللها أكثر من مليون و 
 اقة ألف بط

خلـــت مناشـــدة ووتـــر مـــن اإلشـــارة المحـــددة إلـــى احتـــدام المواجهـــة الـــدائرة، والمآســـي التـــي تســـبب فيهـــا 
القصـــف علـــى غـــزة، وذلـــك علـــى األرجـــح لتالفـــي ربـــط الموقـــف بظـــرف محـــدد، والســـتعادة ذلـــك البعـــد 

مناشدته  القيمي الذي ركز عليه الملحن، مستنجدًا حتى بنيلسون مانديال. ونالت -العالمي واإلنساني 
نصف نجاح، إذ ألغى يونغ حفلته في تل أبيب، متذرعًا بـ "الصواريخ المنهالـة عليهـا"  ال يهـم. فـووتر 
ـــانين بصـــدد إطـــالق "حركـــة روك ضـــد  ـــتمكن مـــن إقناعـــه  فهـــو ومجموعـــة مـــن الفن ـــى ي ســـيالحقه حت

الحركة الصهيونية العنصرية"، ما قد ال يروق لـ "داعش" وأشباهها، لكنه يمثل أكثر ما يزعج إسرائيل و 
 التي تهاجمه باالسم، وحاولت العام الماضي رفع دعوى عليه بحجة "معاداة السامية".

وهـــذا صـــراع طـــاحن هـــو أيضـــًا ال يـــوف ر فيـــه شـــيء. فمنـــذ أيـــام، وبعـــد فشـــل محـــاوالت تشـــويه ســـمعة 
ودي" التظــاهرات التــي ضــمت آالفــًا فــي بــاريس عبــر افتعــال تحــرش بهــا مــن قبــل "رابطــة الــدفاع اليهــ

)المحظــورة فــي العــالم أجمــع مــا عــدا فرنســا(، واســتغالل لحظــة وجــود التظــاهرة فــي شــارع قــرب معبــد 
يهودي لالشتباك ثم ادعاء مهاجمة المعبد، لتنطلق حملة إعالمية منسقة حول األمر، عادت فانكفـأت 
ء الــى "وجـــود أكثـــر مــن روايـــة" حـــين ووجهـــت برســائل مـــن كتـــاب ومـــن إفــادات شـــهود، بعضـــهم أســـما

"يهودية" معروفة... ولكن حصل بعد ذلك هجوم سيبيري على موقع "وكالة ميديا فلسـطين" فـي فرنسـا 



 
 
 

 

 
           52ص                                     0082 العدد:     03/7/0302 األحد التاريخ:

 

ــل، ورجــا المشــغل الحاضــن مديريــه المغــادرة إلــى  والتــي قــادت عمليــة التصــويب اإلعالمــي تلــك، وُعط ِّ
 سواه "مخافة تكرار الهجمات والضرر".

بالمقــدار ذاتــه الــذي لعبــت فيــه صــواريخ المقاومــة  إذًا، معركــة غــزة تــدور هنــاك أيضــًا. بــل لــوال ذلــك،
الفلســطينية التــي طاولــت عمــق إســرائيل، دورهــا الــرادع، ألمكــن تنفيــذ "اإلبــادة التدريجيــة" وفــق تســمية 
ايالن بابيه، المؤرخ اإلسـرائيلي المنـاهض للصـهيونية )غـادر إسـرائيل نهائيـًا قبـل سـنوات وأنشـأ "مركـز 

عـة أكسـتر البريطانيـة(. وهـو يعتبـر أن إسـرائيل تسـعى إلـى خفـض عـدد الدراسات الفلسـطينية" فـي جام
ن هذه السياسة تطبق بأكثر أشكالها العارية التوحش فـي غـزة بالـذات...  الفلسطينيين كتحد مركزي، وا 
فكأنـه تكه ـن بمشـهد مقتـل األخـوة األربعـة األطفــال علـى شـاطئ البحـر فـي سـاعات "الهدنـة"، الخمــيس 

 الفائت  
 03/7/0302 ،ندنالحياة، ل

 
 غضب الضفة وسلطتها ومجلسها التشـريعي .76

 ياسر الزعاترة
حملــــة اعتقــــاالت واســــعة شــــنتها ســــلطات االحــــتالل الصــــهيوني بحــــق رمــــوز وكــــوادر حركــــة المقاومــــة 
اإلســالمية حمــاس، وبعــض العناصــر األخــرى خــالل األســابيع الماضــية، بــدأت بعــد أســر المســتوطنين 

 لف من كوادر الحركة.الثالثة، وطالت ما يقرب من أ
نائبـا مـن  22فجر اإلثنين الماضي، كانت مدن الضفة علـى موعـد مـع وجبـة اعتقـاالت جديـدة طالـت 

أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني )من حمـاس طبعـا(، وطالـت العشـرات مـن الكـوادر، كمـا طالـت 
النجـــاح، وأحــد الرمـــوز  وهنــا المفارقــة الـــدكتور عبــد الســتار قاســـم، أســتاذ العلــوم السياســـية فــي جامعــة

المشهود لهم بالوطنية والصالبة، وهو رجل كمـا يعلـم الجميـع مسـتقل وال ينتمـي ألي تنظـيم. بعـد ذلـك 
 بأيام اعتقل نائبان آخران، مع تواصل الحملة بوتيرة متفاوتة.

هـذه ثمة الكثير مما يمكن أن يقال في هـذا السـياق الـذي نحـن بصـدده، لكـن الـذي يعنينـا أوال هيداللـة 
االعتقاالت من حيث التوقيت، أعني الوجبة األخيرة التي ال تأتي بهدف االنتقـام مـن حمـاس وحسـب، 
إذ تم األمر قبل ذلك، بل تأتي خشية تصعيد الوضع في الضـفة الغربيـة ضـد االحـتالل بمـا يمكـن أن 

 يؤثر جوهريا على مسار العملية الجارية ضد قطاع غزة.
أن يوقــف العــدوان علــى قطــاع غــزة مثــل انتفاضــة عارمــة فــي الضــفة الشــيء كمــا قلنــا مــن قبــل يمكــن 

الغربية، لكن السلطة التـي لـم تلـوح حتـى بوقـف التنسـيق األمنـي؛ لهـا موقفهـا الحاسـم ضـد االنتفاضـة، 
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وبـــالطبع خشـــية أن تتحـــول إلـــى انتقاضـــة مســـتمرة، ومـــن هنـــا فهـــي ال تجـــد حرجـــا فـــي محاصـــرة آفـــاق 
لضــمني العتقــال ســلطات االحــتالل لكــل مــن يــدعم مســار االنتفاضــة االنتفاضــة، إلــى جانــب التأييــد ا

 والمقاومة، وهذا ما يفسر اعتقال الدكتور عبد الستار قاسم كما أشير من قبل.
البعــد اآلخــر الــذي يعنينــا هنــا فــي ســياق الحــديث عــن هــذه الوجبــة مــن االعتقــاالت هــو دالالتهــا علــى 

وجودهــا وديمقراطيتهــا التــي ينــادون اآلن باســتعادتها مســار الوضــع الفلســطيني برمتــه، أعنــي الســلطة و 
 بعد المصالحة وحكومة التوافق.

مــنهم مــن  31نائبــا مــن نــواب المجلــس التشــريعي؛ 38للتــذكير فقــط، يوجــد اآلن فــي ســجون االحــتالل 
 حركة حماس، إضافة إلى نائب فتح مروان البرغوثي، ونائب الجبهة الشعبية أحمد سعدات.

ثير تفكير لكي ندرك أن هذه ديمقراطية مصممة لخدمة االحتالل، تمامـا كمـا هـو هل يستحق األمر ك
حـــال الســـلطة ذاتهـــا؟ وحـــين تقاعســـت الســـلطة عـــن أداء واجبهـــا فـــي التنســـيق األمنـــي، ودعـــم قائـــدها 
)عرفـات رحمــه هللا( انتفاضــة األقصـى، اســتباح االحــتالل الضـفة الغربيــة مــن جديـد، ضــمن مــا يعــرف 

قي، وبعد ذلك جرى اغتيال الرجل وجيء بخليفة يرفض المقاومة رفضا "عقائـديا"  ، بعملية السور الوا
وعنــدها عــاد جــيش االحــتالل إلــى مســار إعــادة انتشــاره مــن جديــد، ولكــن مــع بقــاء حقــه فــي دخــول أيــة 
منطقــة يريــد مــن أجــل أن يعتقــل مــن يريــد، ربمــا بعــد إخطــار أجهــزة الســلطة التــي ال تحــرك ســاكنا فــي 

 كنها ال توقف التنسيق األمني معه.مواجهته، ول
أمـا الديمقراطيـة التـي تتبناهـا السـلطة، فهـي أيضــا مصـممة لتكـريس واقعهـا )أعنـي السـلطة( فـي خدمــة 
االحتالل، فمن يريد المجلس التشريعي، ومن ثم الحكومة عليه أن يـدفع الـثمن بـالتوقف عـن المقاومـة 

 ومنح االحتالل األمان وانتظار عطاياه.
االعتقــاالت التــي شــهدناها مــؤخرا تكــررت ســابقا بعــد اختطــاف الجنــدي شــاليط قبــل حــوالي  نفــس حملــة

عشر سنوات، وها هي تتكرر بعد أسر المستوطنين الثالثة وقتلهم، واآلن من أجل منع أي تفاعل في 
الضـــفة مـــع قطـــاع غـــزة الـــذي يواجـــه العـــدوان، مـــا يعنـــي أن هـــذه الســـلطة ســـتبقى مســـتباحة، وكـــذلك 

، 0221ا في حال فكرت في المقاومة، وهذا بالطبع مـا يفسـر تسـهيل االحـتالل النتخابـات ديمقراطيته
 بما في ذلك إجراؤها في القدس.

إنها كما وصفها كاتب إسرائيلي "االختراع العبقـري المسـمى سـلطة فلسـطينية"، وهـي بالفعـل كـذلك، مـا 
ا تعنـــي تكـــريس هـــذا الواقـــع يعنـــي أن أيـــة مصـــالحة علـــى قاعـــدة انتخابـــات لهـــا، ومـــن ثـــم حكومـــة إنمـــ

البائس. على حماس بعد هذه الجولة البطولية الرائعة أن ترفض ذلك رفضا باتا، وتتحدث في المقابل 
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