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 91 :كاريكاتير

*** 
 
  هنية: غزة قررت الحصار بدمائها ومقاومتها .0

( أن مطالةب 07-22أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيةة، اثثنةين  : غزة
مشةددا علة   الحصةار،تكراره ورفع  شعبنا للتهدئة واضحة ث لبس فيها وتتمثل في وقف العدوان وعدم

 هذا الحصار بدمائها ومقاومتها. إنهاءأن غزة قررت 
وقال هنية في خطاب تلفزيوني إن "شعبنا يدفع من الدم ما يبرهن أنة  قةرر أن يةتخلن مةن اثحةتالل 

الةةوراء وفشةةل  إلةة والحصةةار، فةةنحن أمةةام فصةةل اديةةد مةةن الموااهةةة مةةع المحتةةل، والعةةدو فشةةل بةةدفعنا 
 الوراء". إل ترااعها  أوالمقاومة  اتبإسك

وأضاف: "العدو يتوا  للمدنيين ألن  غير قادر عل  موااهة راال القسام والمقاومة الذين يوقعون ب  
 القتل  والارح  واألسرى.

سنوات، "هنةا  بيةوت ث يواةد فيهةا مةاء ومةزار  ث  8وذكر هنية أن غزة تعاني من حصار ظالم منذ 
سةةنوات والعةةالم يتفةةرغ علةة  غةةزة والةةبع   8والكهربةةاء ث تةةإتي إث سةةاعات قليلةةة، يسةةمب بالعمةةل فيهةةا 

 يريد أن يقدم الفتات ألهلها".
أن ينتهي إل  األبد، نطلب مةن شةعوب العةالم  األوانولفت إل  أن "كل شيء في غزة من حصار آن 

 أن تقف باانب مطالب شعبنا الفلسطيني حت  نحقن هذا الدم".
لهةا تةداعيات آنيةة، والمطالةب  عةزم،لحرب التي بةدأها العةدو ووقةف أمامهةا شةعبنا بكةل وتابع أن "هذه ا

العادلةةةة لهةةةا تةةةداعيات آالةةةة، ونحةةةن علةةة  أعتةةةاب عيةةةد النصةةةر وعيةةةد الفطةةةر وسةةةتكون كلمةةةة المقاومةةةة 
 والشعب الفلسطيني هي األعل  وضربت  هي األشد".
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للمحةاكم الدوليةة شةاع العةدو علةة   وأضةاف هنيةة "صةمت العةالم علةة  هةذا المحتةل وعةدم سةحب قادتةة 
ماةةازره، لكةةن مةةا حققتةة  المقاومةةة فةةي العةةدو سةةتظل األايةةال تتزنةة  بةة  علةة  مةةدار الزمةةان، فمقاومتنةةا 

 هذا الشعب". إلسعادعظمية زاخرة مستعدة 
المقاومةة يواهةون للعةدو الضةربات بةرا  كتائةبوتابع: "نحن نرى أبناء القسام ومعهم سرايا القدس وكل 

، وغةزة مقبةرة للزةزاة وعصةية علة  الكسةر وفيهةا مةن الراةال والنسةاء واألطفةال مةا األر حةت وبحرا وت
 يشكلون لهذا الشعب اسر العبور لألقص  والحرية".

وشدد عل  أن "غزة فيها من يحمي الموقف والثوابت الفلسطينية، والمقاومة ستكسر هذا العدوان الذي 
 األلةةمذا الشةةعب يةةدفع دمائةة  ثةةم يهتةةف للمقاومةةة رغةةم يتعةةر  لةة  شةةعبنا الفلسةةطيني  ..( نحةةن نةةرى هةة
الشةةعب الفلسةةطيني هةةي  أهةةدافتتمسةة  بالمطالةةب  أنوالمةةذابب وتةةدمير البيةةوت لكةةي يوصةةي المقاومةةة 

 التي ستتحقق.
وكان هنية قال اليوم في تصريب مقتضب إن شروط المقاومة هةي الحةد األدنة  ألي تهدئةة مةع العةدو 

 طريقنا للنصر".الصهيوني وأن تضحيات شعبنا 
وأشار إل  أن العدو الصهيوني ينهزم اآلن عل  حدود غةزة، مشةدادا علة  أن المقاومةة سةتلبي مطالةب 

 وتطلعات الشعب الفلسطيني.
 61/7/6112المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 وقف العدوان ورفع الحصار عن غزةب يطالبان ومشعل عباس .2

، أمسس، في مقر إقامت  بالعاصمة القطرية الدوحة الرئيس محمود عبا : استقبلوكاثت –الدوحة 
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل. وارى خالل اثاتما  استعرا  الاهود 
واثتصاثت الاارية لوقف العدوان اإلسرائيلي عل  شعبنا في قطا  غزة، وتم التوافق عل  استمرار 

وان، وذل  من خالل الاهود المصرية واهود التشاور وعل  مزيد من الخطوات من أال وقف العد
 األشقاء واألصدقاء.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن  تم التإكيد عل  ضرورة وقف العدوان 
 اإلسرائيلي فورا، وتحقيق األهداف الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.

لرئيس عباس ومشعل طلبا "وقف العدوان وأعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ان ا
اثسرائيلي ورفع الحصار" عن قطا  غزة. وقال عريقات في تصريب لفرانس برس انهما قررا ايضا 
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"مواصلة المشاورات مع مختلف الفصائل الفلسطينية وتكثيف اثتصاثت" مع الخارغ توصال ال  
 النار. إلطالقوقف 

اثتصاثت  إطارل في حركة فتب "سيتوا  ال  مصر" في واضاف عريقات ان عزام اثحمد المسؤو 
، وهي قدمت مبادرة اإلطارالنار، خصوصا ان مصر تاري وساطة في هذا  إطالقالاارية لوقف 

 اثسبو  الماضي لم توافق عليها حماس في حين قبلت بها اسرائيل.
رانس برس بان اللقاء من ناحيت ، قال مسؤول ملف المصالحة في حركة فتب عزام اثحمد لوكالة ف

"كان مهما وتم في  استعرا  كل الاهود الدولية واثقليمية من اال وقف العدوان اثسرائيلي عل  
النار اوث ونستمر بالنقاش  إطالقالشعب الفلسطيني في قطا  غزة". واكد "اتفقنا عل  ان نبدأ بوقف 

 يزة النهائية ثتفاق التهدئة".مع مصر وكل اثطراف اثقليمية والدولية حت  يتم بلورة الص
وبحسب اثحمد فان "المشاورات مع حماس متواصلة" مشيرا ال  احتمال عقد "لقاء اخر مع مشعل 
اليوم". واضاف "حماس والرئيس اتفقا عل  ان تعمل كل اثطراف الفلسطينية كفريق واحد هدف  وقف 

 النار عل  الشعب الفلسطيني في قطا  غزة". إطالق
 66/7/6112لجديدة، رام هللا، الحياة ا

 
 عبد ربه يدعو الفصائل الفلسطينية الجتماع عاجل بالقاهرة للتوافق على خط سياسي .3

حمدان: دعا ياسر عبد رب ، أمين اللانة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إل   منتصر-رام هللا 
كتي فتب وحماس، في مقر عقد ااتما  عاال، يضم قيادات الفصائل الفلسطينية بما فيها حر 

 الاامعة العربية في القاهرة للتوافق عل  خط سياسي فلسطيني واحد لحماية غزة.
وأضاف عبد رب ، في مؤتمر صحفي عقده اثثنين، في مقر منظمة التحرير الفلسطينية برام هللا، أن 

يؤكد عل  ضرورة اثاتما  من شإن  التإكيد عل  أولوية وقف العدوان باميع مظاهره، وأشكال ، و 
 توفير ضمانات حقيقة لرفع الحصار عن غزة.

 كما دعا عبد رب  القيادة المصرية إل  رعاية عقد هذا اللقاء الوطني عل  أعل  المستويات.
التحرير أبوابها لكل األطياف والقوى، لتضم المنظمة القوى التي  تفتب منظمةسوف “ومض  قائال 

 عن المشرو  الوطني، بما فيها حركة حماس?. أثبت عل  األر  أنها تدافع بالدم
سيفشل أولئ  الذين يريدون تقسيمنا بعد اليوم، وأقول لهم لن "وأردف أمين عام اللانة التنفيذية بقول  

 ."تناحوا بعد اليوم بتمزيق وتفتيت الشعب الفلسطيني بكل أطيافها
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نظر في كثير من األمور التي معركة غزة نقطة فاصلة بالتاريخ الفلسطيني وسيعاد ال"وقال إن 
، مشيرا إل  أن ف  الحصار عن غزة يقود لف  "عطلت ومنعت تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني

 ."الحصار عن الوطن بإكمل 
أن رفع الحصار عن غزة مطلب لكل الفصائل الفلسطينية وليس مطلب حركة  ”وأوضب القيادي 

 .”حماس وحدها
المشرو  الوطني الفلسطيني، وعن مستقبل كل فلسطيني  غزة اليوم تتصدر الدفا  عن"وتابع 

وفلسطينية فوق األر  الفلسطينية وخاراها، وغزة تحمي مطالبنا بالحرية واثستقالل، غزة تحمي 
 ."القدس وتحمي كل بقعة يتوااد بها فلسطيني يحمل مستقبل مختلف بالحرية واثستقالل

ني الفلسطيني ..(، يا ويلنا نحن الفلسطينيين إذا "سقوط غزة بداية لتدمير المشرو  الوطواضاف: 
يرا ال  أن كل من يراهن عل  انكسار غزة في هذه المعركة فان  يراهن عل  سحق  كسرت غزة"، مش

 مشروعنا الوطني برمت .
 66/7/6112الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 مليون شيكل معونات طارئة لغزة 35خصص ت الحكومة .4

الوزراء، خالل الست  الطارئة التي عقدها في رام هللا، أمس، برئاسة رئيس رام هللا: أكد مالس 
الوزراء، رامي الحمد هللا، تانيد الحكومة كامل طاقاتها، ووضع كل إمكانياتها لتلبية احتيااات 
المواطنين في قطا  غزة، والتخفيف من معاناتهم، ودعم صمودهم في موااهة العدوان اإلسرائيلي 

السبل والوسائل الممكنة، وبذل كل الاهود مع كافة الاهات العربية والدولية لتقديم  المستمر، بكل
 الدعم والمساندة.

 20مليون شيكل لقطا  غزة، وتقديم مبلغ  22وقرر المالس تخصين معونات مالية طارئة بقيمة 
غاثة المواطنين النازحين الذين دمرت منازلهم، وكذل  الذين أاب روا عل  النزوح مليون شيكل لدعم وا 

 من بيوتهم بسبب العدوان اإلسرائيلي عل  قطا  غزة.
وأشار إل  أن الحكومة أسست صندوقا خاصا إلغاثة قطا  غزة، مواها الدعوة للشعب الفلسطيني 
في كافة أماكن توااده للتبر  من خالل هذا الصندوق، كما وا  الدعوة للدول العربية واإلسالمية 

 م الدعم من خالل الصندوق إلغاثة غزة.والدول الصديقة لتقدي
من رواتب الموظفين  %2وقرر المالس، بعد مشاورات مع نقابة العاملين العموميين، اقتطا  نسبة 

 في القطا  العام عن شهر تموز، عل  أن تود  في حساب صندوق إغاثة قطا  غزة.
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ة والمؤسسات الوطنية ولفت إل  تإسيس غرفة عمليات مشتركة بين الحكومة والمنظمات الدولي
 العاملة في الماال اإلنساني لتنسيق تقديم اإلغاثة اإلنسانية للمواطنين في غزة.

وقرر المالس مواصلة إرسال شحنات األدوية والمستلزمات الطبية لمستشفيات قطا  غزة، مؤكدا أن 
لعدوان، رغم وزارة الصحة واصلت إرسال شاحنات األدوية إل  مستشفيات غزة منذ اليوم األول ل

 المعيقات التي تفرضها إسرائيل.
وندد مالس الوزراء بالماازر التي ترتكبها قوات اثحتالل بحق أهالي غزة، وآخرها المازرة 
الاماعية البشعة التي تصنف ضمن ارائم الحرب والارائم ضد اإلنسانية في حي الشااعية شرق 

 ختلف محافظات القطا .مدينة غزة، والارائم اإلرهابية ضد المواطنين في م
وأكد دعم  لطلب الرئيس محمود عباس عقد السة طارئة لمالس األمن الدولي ليقوم بوااب  في 

 .حماية أبناء الشعب الفلسطيني
وشدد عل  أن الماتمع الدولي يتحمل مسؤولية مواصلة إسرائيل في ارتكابها للارائم البشعة، لتقصيره 

الدولية لشعبنا األعزل، وصمت  تااه الماازر الاماعية التي في وقف العدوان، وتوفير الحماية 
ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين، واستمرار معاملة إسرائيل كدولة فوق القانون، وخارغ إطار المحاسبة 

 والمساءلة والعقاب، ما يشاع إسرائيل عل  المضي في ارائمها الدموية البشعة وتوسيع نطاقها.
 66/7/6112األيام، رام هللا، 

  
 يناشد العالم إنقاذ غزة من "المحرقة" وزير الصحة الفلسطيني .5

ناشد وزير الصحة في حكومة التوافق الفلسطينية اواد عواد، الماتمع الدولي ومنظمات  رام هللا:
حقوق اإلنسان بالتدخل الفوري إلنقاذ قطا  غزة من المحرقة التي يمارسها اثحتالل هنا  لليوم الة 

والي، مدينًا المازرة األخيرة التي ارتكبها اثحتالل، في غزة والتي حصدت أرواح أكثر عل  الت 24
وقال عواد في تصريب صحفي مكتوب تلقت  "قدس برس" اليوم اثثنين  مدنيًا ومئات الارح . 20من
ن  (7|22  إن اثحتالل ث يزال يمارس ارائم اإلبادة في قطا  غزة دون راد  دولي أو أخالقي، وا 
ل  شرفاء العالم وأحراره التحر  إلنقاذ ما بقي سالماً  في القطا . وأضاف أن اثحتالل يستهدف ع

 المدنيين بشكل متعمد، لمعاقبة شعبنا بشكل اماعي.
وأشار إل  أن استمرار ماازر اثحتالل يهدد الواقع الصحي في قطا  غزة بشكل كبير، مؤكدًا أن 

 اتها في غزة من اثنهيار بكل اإلمكانيات المتاحة.وزارة الصحة تعمل عل  إنقاذ مستشفي
 61/7/6112قدس برس، 
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 عائلة عباس بالكامل غادرت لعمانفي الضفة..  مولوتوف على مراكز أمنية للسلطةتقرير:  .6

تطورات األحداث عل  المستوى الاماهيري في الضفة الزربية خصوصا بعد إعالن كتائب : رام أهلل
اماهيرية توازي ما بين الفرحة  احتااغالاندي اإلسرائيلي تشير لحركة  عز الدين القسام عن أسر

الشعبية العامة والخروغ للساحات بعد تعزيز الموقف التفاوضي للمقاومة بإسر الاندي وما بين 
 الحنق الشعبي عل  موقف السلطة ورموزها. "تراكم"

في مخيم عين الحلوة اللبناني وألول  أهم تطور وفقا لتقارير أمنية فلسطينية داخلية تمثل في الهتاف
 .”عالمكشوف..أبو مازن ما بدنا نشوف...عالمكشوف "مرة وبصورة اهورية واماهيرية بعبارة 

في نابلس حصل تطور آخر ثفت فيما يبدو حيث هاام ملثمون فلسطينيون بزاااات مولوتوف  
 األمنية.أحد المراكز 

مكبرات صوت يناشد فيها المحتاين عل  موقف  لثستعمامقدم في شرطة نابلس  اضطرثحقا  
 السلطة الهدوء عل  أساس أن قوى األمن الوطني هي ازء من الشعب الفلسطيني.

ألول مرة عمليا وبصورة سرية غادر اميع أفراد عائلة الرئيس عباس إل  مقرهم المنزلي في  
عن األمن الشخصي  العاصمة عمان بما في ذل  زوات  وأحفاده وقرر محمد شحادة المسئول
 والمرافق العسكري لعباس تعزيز الحراسات في محيط مكتب  ومنزل  في رام أهلل.

الرئاسة تل  مستادات برأي خبراء تظهر حام ومستوى السخط الشعبي من السلطة وموقف  
ألم  الشخصي وا عالن الحداد في  عباس عنأخفق إعالن  الشااعية فيمابعد مازرة  خصوصا

حسب  "انتفاضي "قابل للتطور نحو تعبيرات  وهو وضعالتململ في الضفة الزربية  مظاهر احتواء
 مصدر في حركة فتب.

مع اللانة المركزية لحركة فتب  اثتفاقبعد  عباس قررفي غضون ذل  علمت رأي اليوم بإن الرئيس 
المشاركين عدد األعضاء  بتقلينتإايل مؤتمر الحركة العام إل  شهر نوفمبر المقبل مع التوصية 

 التنظيمية.حسب مصدر داخلي في اللانة  % 40في  بنسبة 

 61/7/6112رأي اليوم، لندن، 
 
 شّلح يؤكد عدم نضوج اتفاق وقف إطالق النار: أداء المقاومة سيرسم نهاية المعركة .7

أكةةد األمةةين العةةام لحركةةة "الاهةةاد اإلسةةالمي" رمضةةان شةةلاب أنةة  "حتةة  اآلن، لةةم تنضةة  األمةةور لبلةةورة 
فاق وقف إطالق نار مع اثحتالل اإلسرائيلي في عدوان  عل  قطا  غةزة"، مؤكةدًا أنة  "لةم يبةذل أي ات
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اهد حقيقي منذ البدايةة بهةدف التوصةل إلة  وقةف العةدوان"، ومعتبةرًا أن هنةا  "عةدم إمكانيةة للتوصةل 
 إل  اتفاق من دون مصر".

رسم نهاية هذه المعركة هو أداء المقاومة وشدد شلب، في مقابلة مع قناة "الميادين"، عل  أن "الذي سي
في الميدان"، مؤكدًا أن  "إذا تااوزنا حساسية المعبر، المةرتبط بمثلةث السةلطة فةي رام هللا وحمةاس فةي 

اعتمةةد أسةةلوب التةةدراغ  2022غةةزة ومصةةر، فةةيمكن أن نصةةل إلةة  توقيةةع اتفةةاق"، مةةذكرًا بإنةة  فةةي العةةام 
 رائيلي.بالهدنة، الذي لم يلتزم ب  العدو اإلس

ذا لةم  وتواا  إل  المراهنين عل  نفاذ سالح المقاومة بالقول: "اختصروا الطريق فهةذا الرهةان خاسةر، وا 
يوقةةف العةةدوان فبرميةةل البةةارود فةةي غةةزة سةةيتحول إلةة  كتلةةة مةةن اللهةةب ترمةةي بشةةرارتها علةة  المنطقةةة"، 

تةةةاريخ المنطقةةةةة  مؤكةةةدًا أن "المقاومةةةة صةةةنعت أفةةةق أكبةةةةر مةةةن التفاصةةةيل وقطةةةا  غةةةةزة سةةةيعدل مسةةةار
بإكلمهةةا"، مشةةددًا علةة  أن "إمكانةةات المقاومةةة أكبةةر بكثيةةر ممةةا يظةةن اثحةةتالل والةةذي إذا غةةامر أكثةةر 

 فسيتكبد خسائر كبيرة"، ومشيرًا إل  أن "المقاومة الفلسطينية فااإت العدو والصديق".
ة"، معتبةرًا أن "الاةةيش وحةذار مةن أنة  "إذا غةامر كيةةان اثحةتالل اإلسةرائيلي أكثةر فسةةيتكبد خسةائر كبيةر 

اإلسرائيلي ذهب برالي  إل  حتف  وغرق في مسةتنقع غةزة"، مشةددًا علة  أن "قلةب المعادلةة تحقةق منةذ 
 اليوم األول في الحرب حين تم قصف تل أبيب".

ورأى أن المقاومةةة الفلسةةطينية تخةةو  "معركةةة غيةةر مسةةبوقة فةةي تةةاريخ هةةذا الصةةرا "، مشةةيرًا إلةة  أن 
 األول  في تاريخ األمة التي استهدفت فيها كل مدن كيان اثحتالل"."هذه المعركة هي 

ةةد فةةي السةةاحة  أمةةا لناحيةةة التوصةةل إلةة  اتفةةاق لوقةةف العةةدوان، فإشةةار إلةة  إمكانيةةة "بلةةورة موقةةف موحا
الفلسطينية عنوان  التعاطي مع الورقة المصرية"، مشددًا عل  أن "الحةد األدنة  الةذي ث يمكةن التنةازل 

نهةةةاء الحصةةةار، الةةةذي سةةةيبعث األمةةةل فةةةي نفةةةوس عنةةة  هةةةو رفةةةع  الحصةةةار عةةةن غةةةزة وفةةةتب المعةةةابر وا 
 الفلسطينيين".

وقةةال: "كةةل دقيقةةة تمةةر ويسةةف  فيهةةا دم فلسةةطيني تعنةةي لنةةا الكثيةةر وقةةد توافقنةةا مةةع حمةةاس علةة  هدنةةة 
 لساعات محددة ث وقف إلطالق النار دون تنفيذ شروط المقاومة".

لقاهرة الفصل بين أي مشةكلة داخليةة ألي تيةار مصةري مةع قضةية وشدد شلاب عل  أن المطلوب من ا
فلسطين ألن "مشكلتنا ليست مع القاهرة ولكن مشكلتنا مع العدو اإلسرائيلي"، مؤكدًا أن "فلسطين فوق 
كةةةةل المحةةةةاور واثصةةةةطفافات"، متمنيةةةةًا علةةةة  قةةةةادة "حمةةةةاس" أن يراعةةةةوا فةةةةي خطابةةةةاتهم الخصوصةةةةية 

 الفلسطينية.
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ة توحيةد الموقةف فةي السةاحة الفلسةطينية تحةت عنةوان التعةاطي مةع الورقةة المصةرية وأشار إلة  إمكانية
لبلورة أفكار اديدة، داعيًا الةرئيس الفلسةطيني محمةود عبةاس إلة  عةدم لعةب دور الوسةيط وأخةذ موقةف 
تةةاريخي وأن التحةةدث كاةةزء مةةن الكةةل الفلسةةطيني وهةةو قةةد قةةال لةةي نوقةةف النةةار ثةةم بعةةد ذلةة  نتفةةاو  

تركةي وأن حمةاس  -تفاو ، بمةاذا خراةت،"، مؤكةدًا "عةدم واةود مسةار قطةري وأنتة سن 20فإابت  
حريصةةة علةة  دور مصةةر ودور السةةلطة الفلسةةطينية أمةةا ورقةةة التهدئةةة التةةي سةةلمت لقطةةر أناةةزت بعةةد 
ورقةةة القةةاهرة وسةةلمت فةةي مةةا بعةةد لهةةا"، ومضةةيفًا "نحةةن أمةةام مشةةكلتين األولةة  هةةي العةةدوان اإلسةةرائيلي 

 نية هي موقف القاهرة من حماس".والمشكلة الثا
وشةةةدد شةةةلاب علةةة  أن "مةةةا ياةةةري اآلن هةةةو تصةةةويب للبوصةةةلة"، معتبةةةرًا أن "ث شةةةيء يمكةةةن أن يحقةةةق 

 اإلاما  في هذه األمة مثل ما فعلت فلسطين".
ة  إلةيهم قةائاًل:  ذ شدد عل  أن الشعب الفلسطيني في الضةفة الزربيةة ث يمكةن أن يةدان ويركةع، تواا وا 

سةةلطة أوسةةلو إلةة  سةةلطة انتةةداب فلسةةطيني فطريةةق الدولةةة هةةي المقاومةةة التةةي رسةةمتها فةةي "ث تحولةةوا 
ذا كانةةت المقاومةةة سةةتقف وتعلةةن أن غةةزة منطقةةة محةةررة بالكامةةل فةةنحن اةةاهزون للمشةةاركة فةةي  غةزة. وا 
ذا كانت السياسة هي اإلصرار علة  الحةق الفلسةطيني وأن نسةل  طريةق اسةتعادة األر   إدارة غزة. وا 

 ًا في المعادلة".نحن دائم
وأردف قائاًل: "الايل الذي يشهد ملحمة النصر، اليوم، لن يستطيع كيان اثحتالل أن يقف في واهة  

 هو من يقود المعركة اثنتصار ضد كيان اثحتالل اآلن". 67فيما الايل الذي رأى هزيمة 
نصةر ب السةيد حسةن أما فةي موضةو  العالقةة مةع "حةزب هللا"، خاصةة بعةد اتصةال األمةين العةام للحةز 

بشةةلاب لبحةةث التطةةورات فةةي غةةزة، فقةةد أكةةد األخيةةر أن "العالقةةة بةةين المقاومةةة اللبنانيةةة والفلسةةطينية  هللا
 خالل العدوان عل  غزة. نصر هللاتاريخية"، كاشفًا عن لقائ  

 أبيب".وأعلن عن أن  في حرب تموز، أرسل إل  "قيادة المقاومة اللبنانية طالبًا أث يبادروا بقصف تل 
أما في الملف السوري، فرأى شلاب أن "سوريا استطاعت، بعقلها السياسي الكبير الفصل، بةين اماعةة 
اإلخوان المسلمين وفتحت أبواب دمشق أمةام حمةاس والاهةاد اإلسةالمي"، مشةيرًا إلة  أن "دمشةق تعلةم 

 أنها باحتضانها لنا تحتضن فلسطين".
مةةةع العةةةدوان اإلسةةةرائيلي والثانيةةةة هةةةي موقةةةف القةةةاهرة مةةةن وخةةةتم قةةةائاًل: "نحةةةن أمةةةام مشةةةكلتين األولةةة  

حماس"، مشيرًا إل  أن "هنا  خذثنًا عربيًا وتآمرًا عربيًا عل  غزة فيمةا أميركةا شةريكة فةي العةدوان وث 
 تريد خيرًا للمنطقة".

 66/7/6112، السفير، بيروت



 
 
 

 

 
           12ص                                     3682 العدد:     66/7/6112 ثالثاءال التاريخ:

 

 
 دوان على غزةاستعرض االتصاالت الجارية بخصوص الع ومشعلالرشق: لقاء أبو مازن  .8

الةرئيس الفلسةطيني محمةود عبةاس  ، أنالدوحةة، مةن 61/7/6112لإلعالم، المركز الفلسطيني ذكر 
ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، ناقش سبل وقف العدوان الصهيوني المستمر عل  غزة منذ 

 يوليو/تموز الحالي. 7
( علةةة  صةةةفحت  فةةةي 07-22  وقةةةال عةةةزت الرشةةةق عضةةةو المكتةةةب السياسةةةي للحركةةةة، مسةةةاء اثثنةةةين

"فيسبو " إن  "تم خالل اللقاء الذي امع بين وفد مةن حمةاس برئاسةة األش مشةعل مةع الةرئيس محمةود 
 عباس استعرا  وتداول كل الاهود المبذولة واثتصاثت الاارية بخصون العدوان عل  غزة".

كفلسةطينيين بهةدف وقةف وأوضب أن  "ارى التشاور حةول المزيةد مةن األفكةار والخطةوات لنتحةر  بهةا 
 العدوان وكسر الحصار عل  غزة، من خالل التحر  مع مصر وكل األطراف العربية والدولية".

عةةزت الرشةةةق عضةةةو المكتةةةب ، أن محمةةةود هنيةةةة، عةةن 61/7/6112، الرسةةةالة، فلسةةةطينوأضةةافت 
السياسةةي لحركةةة حمةةاس كشةةف تفاصةةيل اللقةةاء الةةذي اةةرى بةةين خالةةد مشةةعل رئةةيس المكتةةب السياسةةي 

 للحركة ورئيس السلطة محمود عباس في الدوحة.
وأكد الرشق في تصريب خان بة "الرسالة نت" اليوم اثثنين، أن حماس أبلزت عباس رفضها المبادرة 

 المصرية، كاشًفا اثتفاق عل  املة من البنود الاديدة التي يمكن العمل بها لوقف العدوان.
اليةوم، بزةةر  التوصةةل إلةة  اتفةاق مشةةتر  مةةع حمةةاس وكةان أبةةو مةةازن قةةد التقة  بمشةةعل فةةي الدوحةةة، 

 يوًما. 22لبحث وقف العدوان اإلسرائيلي( المتواصل عل  غزة منذ أكثر من 
وأكةةدا الرشةةق أن الحركةةة رفضةةت المبةةادرة المصةةرية لكنهةةا لةةم تةةرف  الةةدور المصةةري، قةةائاًل: "ث يواةةد 

 اآلن أي مبادرة أخرى غير المصرية وقد رفضتها الحركة".
إلةة  اهةةود قطريةةة وتركيةةة خةةالل الفتةةرة الحاليةةة، معرًبةةا عةةن أملةة  فةةي أن تثمةةر قريًبةةا، نافًيةةا فةةي  ولفةةت

 الوقت ذات  واود مسودة اتفاق بين مشعل وعباس بشإن التهدئة.
وأضةاف الرشةةق أنةة  تةةم اثتفةاق علةة  السةةماح لفصةةائل المقاومةةة بةالتحر  فةةي الضةةفة المحتلةةة، وتنظةةيم 

ؤيةةدة لزةةزة، ووقةةف مالحقةةة النشةةطاء، إضةةافة إلةة  ضةةرورة اسةةتكمال الاهةةود الفعاليةةات الاماهيريةةة الم
 لالنضمام للمعاهدات الدولية.

وتةةةابع: "نحةةةن نعةةةول فةةةي المقةةةام األول علةةة  صةةةمود أبنةةةاء الشةةةعب الفلسةةةطيني، ونسةةةع  وراء تحقيةةةق 
ن مطالبهم، ومعنيون بإي تحر  دبلوماسي يفضي بإنهاء العدوان وتحقيق المطالةب ورفةع الحصةار عة

 غزة".
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التةةي وصةةل إليهةةا، بعةةدما  اإلفةةالسواعتبةةر أن الماةةازر التةةي يرتكبهةةا اثحةةتالل تةةإتي تعبيةةًرا عةةن حالةةة 
 فشل في الوصول إل  المقاومة الفلسطينية والنيل منها.

المقاومة، والتإثير عل  الشعب الةذي  إرادةوقال إن اثحتالل يحاول واهًما عبر ارتكاب  الماازر كسر 
 ا، لكن  إسرائيل( واهمة وستدفع ثمن ارائمها".يعد حاضنا له

حركةةة حمةةاس ، أن رام هللا مةةن كفةةاح زبةةون، عةةن 66/7/6112، الشةةرق األوسةةط، لنةةدنواةةاء فةةي 
أبةةدت مرونةةة فةةي الموافقةةة علةة  المبةةادرة المصةةرية التةةي كانةةت طرحتهةةا القةةاهرة مةةن أاةةل وقةةف إطةةالق 

اة لقةةاء امةةع بةةين محمةةود عبةةاس  أبةةو مةةازن( مةةع النةةار بةةين الفلسةةطينيين واإلسةةرائيليين، واةةاء هةةذا غةةد
 خالد مشعل في الدوحة أمس.

وقالةةت مصةةادر مطلعةةة فةةي حمةةاس ومقربةةة مةةن مشةةعل لةةة"الشرق األوسةةط" إنةة  "إذا عةةدلت مصةةر علةة  
مبادرة وقةف النةار بطريقةة تلبةي تطلعةات واحتيااةات الفلسةطينيين فةي قطةا  غةزة فةإن الحركةة سةتوافق 

 عليها دون تردد".
المصةادر فةإن هةذا مةا أبلزة  مشةةعل لعبةاس خةالل ااتماعهمةا فةي الدوحةة، وأكةدت أن مشةةعل  وبحسةب

 تمس  بشروط المقاومة وسلمها ثانية ألبو مازن "الذي تفهمها ووعد بنقاشها مع المصريين".
وأكدت المصادر أن مشعل أبلغ عباس أن  "ث يمكن التنازل عن هذه الشروط بعد كةل هةذا الةدم وهةذه 

ت". وأضةةافت: "هةةذه ليسةةت مطالبنةةا وحةةدنا، هةةذه مطالةةب اميةةع الفصةةائل ومطالةةب كةةل النةةاس اإلناةةازا
 في غزة وفلسطين.. ياب رفع الحصار أوث".

ونفةة  المصةةدر واةةود صةةيزة اديةةدة لمبةةادرة اديةةدة اتفةةق عليهةةا بةةين مشةةعل وعبةةاس، لكنةة  تحةةدث عةةن 
 "توافق عام عل  ضرورة وقف إطالق النار ورفع الحصار".

 
 العدوان اإلسرائيلي سعدات للتحرك الشعبي الفلسطيني ضدّ  أحمدو البرغوثي مروان لرسالة  .9

مةةروان البرغةةوثي، عضةةو اللانةةة المركزيةةة لحركةةة فةةتب، وأحمةةد سةةعدات، األمةةين العةةام  األسةةيرانواةة  
منظمةي المسةيرة المزمعةة يةوم الخمةيس القريةب تحةت  إلة للابهة الشعبية لتحرير فلسطين رسالة تإييةد 

 ألف"، والتي ستنطلق من مدخل مخيم األمعري وصوًث لمخيم قلنديا. 48الة يرة اسم "مس
وتنظم الخميس القريب مسيرة وحدويةة تشةار  بهةا مختلةف التنظيمةات والفصةائل والمسةتقلين مةن أبنةاء 

 الشعب الفلسطيني، وتإتي في ظل الماازر المستمرة في قطا  غزة.
، "األخةةوات واإلخةةوة فةةي التحةةر  الشةةعبي الفلسةةطيني ضةةد وقةةال القياديةةان األسةةيران فةةي رسةةالة خاصةةة

العدوان اإلسرائيلي ولنصرة غزة الحبيبة: نتوا  إلةيكم اليةوم بالتحيةة والتقةدير والفخةر ومةن خاللكةم إلة  



 
 
 

 

 
           12ص                                     3682 العدد:     66/7/6112 ثالثاءال التاريخ:

 

 أيةةاديكمونشةةد علةة   واألسةةرىشةةعبنا العظةةيم وفةةي مقدمتةة  شةةهداء غةةزة والقةةدس والضةةفة والةة  الارحةة  
ألف، والتي  48م التي ستتم تحت شعار الحرية والكرامة الوطنية، مسيرة الةالطاهرة ونبار  لكم فعاليتك

العةدوان علة   اسةتمرارالعدوان اإلرهابي عل  غزة الصمود والمقاومةة وفةي ظةل  استمرارتإتي في ظل 
عصةابات المسةتوطنين ألرضةنا  واسةتباحةمدينة القدس وعل  الضفة وعل  شةعبنا الشةامخ فةي الةداخل 

الذي يستدعي من شباب فلسطين في الوطن والشتات التحر  الشعبي الشامل لمقاومة وشعبنا، األمر 
سنادًا لصمود ومقاومة شعبنا في غزة الحبيبة التةي تقةدم ملحمةة مةن  اثحتالل والعدوان واثستيطان، وا 

 مالحم المقاومة في فلسطين".
بي الفلسةطيني والنةزول الة  الشةار  وتابعا: "إننا ندعو أبنةاء شةعبنا الفلسةطيني تلبيةة نةداء التحةر  الشةع

والمشاركة في فعالية الحرية والكرامة الوطنية التي ستنطلق ليلة القدر المباركةة باتاةاه القةدس المحتلةة 
 نصرة لززة الحبيبة ونصرة لفلسطين ولشعبها العظيم. ولنا لقاء قريب".

 66/7/6112، 28عرب 
 
 شروط التفاق تهدئة ستةتحدد  المقاومة .01

حةةةدد المكتةةةب اإلعالمةةةي للمالةةةس التشةةةريعي، فةةةي : ايهةةةان الحسةةةيني، فتحةةةي صةةةبااح -قةةةاهرةال ،غةةةزة
تصةةريب أرسةةل  إلةة  "الحيةةاة" أمةةس، شةةروط المقاومةةة المتمثلةةة فةةي: "أوًث الوقةةف الفةةوري للعةةدوان علةة  
شعبنا في غزة برًا وبحرًا واةوًا، وضةمان وقةف سياسةة التوغةل واثاتياحةات واثغتيةاثت وهةدم البيةوت 

 حليق طيران  فوق القطا .وت
ثانيًا: ف  الحصار البري والبحري عن قطا  غزة في شةكل كامةل، بمةا فةي ذلة  فةتب المعةابر وتشةزيل 
دخةةال اميةةع السةةلع والكهربةةاء والوقةةود ومةةواد البنةةاء وكةةل حااةةات شةةعبنا، وفةة  الحصةةار  مينةةاء غةةزة، وا 

بحريةةةةًا، وحريةةةةة الحركةةةةة فةةةةي  مةةةةيالً  22اثقتصةةةةادي والمةةةةالي، وضةةةةمان حريةةةةة الصةةةةيد والمالحةةةةة حتةةةة  
 المناطق الحدودية لقطا  غزة، وعدم واود منطقة عازلة.

ثالثةًا: إلزةةاء اميةع اإلاةةراءات والعقوبةات الاماعيةةة فةي حةةق شةعبنا فةةي الضةفة الزربيةةة التةي تمةةت بعةةد 
الشةةةهر الماضةةةي  أي اختفةةةاء المسةةةتوطنين الثالثةةةة قةةةرب الخليةةةل(، بمةةةا فيهةةةا اإلفةةةراغ عةةةن اميةةةع  22

لةةين، خصوصةةًا محةةرري صةةفقة وفةةاء األحةةرار ورئةةيس وأعضةةاء المالةةس التشةةريعي الفلسةةطيني، المعتق
عةةةةادة الممتلكةةةات الخاصةةةة والعامةةةةة التةةةي تمةةةت مصةةةةادرتها. رابعةةةًا: وقةةةف سياسةةةةة  وفةةةتب المؤسسةةةات وا 
اثعتقال اإلداري المتكرر، ورفع العقوبات عن األسرى الفلسطينيين في السةاون اإلسةرائيلية. خامسةًا: 
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ل تنفيذ برنام  إعادة إعمةار مةا دمةره العةدوان المتكةرر علة  قطةا  غةزة. وسادسةًا: ضةرورة وضةع تسهي
 اداول زمنية لتنفيذ بنود هذه المطالب".

من اهت ، شدد الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري عل  رف  الحركة وفصائل المقاومة الضةزوط 
فةةي تصةةريب مقتضةةب أمةةس، إن "الحةةرا   الممارسةةة عليهةةا إلابارهةةا علةة  التخلةةي عةةن شةةروطها. وقةةال

الةةةدولي يهةةةدف إلةةة  إنقةةةاذ اثحةةةتالل مةةةن الورطةةةة، والمقاومةةةة لةةةن تسةةةتايب للضةةةزوط، وهةةةي سةةةتفر  
 شروطها من خالل تفوقها في الميدان".

من اانبة ، قةال نائةب األمةين العةام لحركةة "الاهةاد اإلسةالمي" زيةاد النخالةة لةة "الحيةاة" فةي القةاهرة، إن 
ن الميةدان سيشةهد مزيةدًا مةن  "المقاومة فقط هي الضامن الوحيد ألي اتفاق وقف للنار مةع إسةرائيل، وا 

اإلناازات للمقاومة، معتبرًا أن ما ياري اآلن هو "مفاوضات بين العدو وبيننا عل  أر  المعركة... 
رف  نتائاهةةةا سترسةةةم اتفاقةةةًا اديةةةدًا يحفةةةظ كرامةةةة الفلسةةةطيني". وزاد: "أخبرنةةةا المصةةةريين أن قرارنةةةا بةةةة

المبادرة ليس سياسيًا بل هو تلبي  لمطالب من هم تحت النار، إذ لن نقبل بإي اتفاق ث ينهي حصار 
 غزة".

وقةةال: "إنهةةاء حصةةةار غةةزة سةةيتحقق مةةةن خةةالل اإلسةةةرائيليين"، مشةةددًا علةة  أن "هنةةةا  معادلةةة اديةةةدة 
ا أرادت إسةةةرائيل فرضةةتها الحةةةرب، بةةل أصةةةبحت أمةةرًا واقعةةةًا ياةةب أن تحتةةةرم مةةن الاميةةةع، وهةةو أنةةة  إذ

الحفاظ عل  أمنها وأمن مستوطناتها، فياب أن تدفع ثمن ذل ... فنحن لةدينا القةدرة علة  أن نؤذيهةا، 
 ولقد أوقعنا كمًا كبيرًا من الخسائر في صفوف انودها".

  66/7/6112الحياة، لندن، 
 
 ومةلشروط المقا واالنصياعالمصري لة"قدس برس": على نتنياهو اختصار الوقت مشير  .00

أكةةد القيةةادي فةةي حركةةة حمةةاس مشةةير المصةةري أن عمليةةة أسةةر الانةةدي اإلسةةرائيلي : غةةزة  فلسةةطين(
شاؤول أرون عل  يد كتائةب القسةام شةكلت ضةربة قاصةمة للمنظومةة األمنيةة الصةهيونية وكسةرا لهيبةة 

للعبةةة ألسةةطورة الاةةيش الةةذي ث يقهةةر، وأشةةار إلةة  أنهةةا شةةكلت كةةذل  تزييةةرا لقواعةةد ا وأسةةقطا اثحةةتالل
 وفرضت معادثت اديدة.

وأوضب المصري في تصريحات لة "قةدس بةرس"، أن المقاومةة الفلسةطينية بخيةر وأن العقةول المصةنعة 
والمبدعةةةة لسةةةالحها مواةةةودة فةةةي غةةةزة، مشةةةددا علةةة  أن "المقاومةةةة الفلسةةةطينية فةةةي غةةةزة مازالةةةت تةةةدير 

طالةةة أمةةد المعركةةة سةةيوقع المعركةةة بحكمةةة واقتةةدار فةةي إطارهةةا المحةةدود ومةةازال فةةي اعبتهةةا ال كثيةةر، وا 
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لةة ، وسةةتكون مزةةارة غيةةر محسةةوبة سةةيندم عليهةةا  إعةةدادهااثحةةتالل فةةي أوحةةال غةةزة ومقابرهةةا التةةي تةةم 
 نتنياهو".

وأضةةةاف: "هةةةا هةةةي المقاومةةةة تسةةةطر أرو  المالحةةةم البطوليةةةة وهةةةي تةةةثخن فةةةي العةةةدو وتلقنةةة  الةةةدروس 
موهةةوم بقتةةل األطفةةال والنسةةاء للتزطيةةة علةة  المؤلمةةة فةةي الوقةةت الةةذي يبحةةث فيةةة نتنيةةاهو عةةن نصةةر 

خسةةائر ايشةة  المنهةةزم. لكةةن عمليةةة أسةةر الانةةدي شةةاؤول أرون علةة  يةةد كتائةةب القسةةام شةةكلت ضةةربة 
يقهةر بةل  وقهةر ألسةطورة الاةيش الةذي ث اثحةتاللقاصمة للمنظومة األمنية الصهيونية وكسر لهيبة 

 شكلت تزيير لقواعد اللعبة وفرضت معادثت اديدة".
ودعةةا المصةةري نتنيةةاهو إلةة  أن يختصةةر الةةزمن وأث يقةةع فةةي خطيئةةة أولمةةرت الةةذي راهةةن علةة  قوتةة  

لشروط المقاومة بعد خمس سنوات، وقةال: "علة  نتنيةاهو أث  اثحتاللالزائفة وعامل الوقت ثم رضخ 
ومةة لشروط المقا اثستاابةيزامر بمستقبل  السياسي كما غامر أولمرت فسقط وأن يسار  الخط  في 

وأن يدر  تمامًا أن قصة اندي  األسير منفصلة كليًا عن شروط التهدئة التةي ياةب أن يلتةزم بهةا أوًث 
ث فانديةة  شةةاؤول هةةو األول واسةةتمرار  إذا أراد هةةدوًء ثةةم مباشةةرة الةةدخول فةةي شةةروط صةةفقة التبةةادل وا 

غزة وقبضةة القسةام بةإذن العدوان يعني وقو  مزيد من الانود في أوحال غزة ورمالها المتحركة ومقبرة 
وردا علةةة  نفةةةي اثحةةةتالل ألسةةةر المقاومةةةة لانةةةدي إسةةةرائيلي، قةةةال المصةةةري: "المقاومةةةة سةةةتابر  هللا".

 اثحتالل في اللحظة التي تريد لإلقرار بإسر شاؤول آرون"، عل  حد تعبيره.
 61/7/6112قدس برس، 

 
  ئمها: العالم يعطي الضوء األخضر لحكومة االحتالل لمواصلة جرافتح .02

قةةال أمةةين سةةر المالةةس الثةةوري لحركةةة "فةةتب" أمةةين مقبةةول، إن العةةدوان اإلسةةرائيلي : رام هللا  فلسةةطين(
عل  الشعب الفلسطيني يتسع وعةدد الضةحايا مةن المةدنيين العةزل يةزداد، والعةالم ث يحةر  سةاكنًا أمةام 

تمرار بارتكةةةةاب اةةةةرائم قتةةةةل األطفةةةةال والمةةةةدنيين العةةةةزل، وهةةةةو ضةةةةوء أخضةةةةر لحكومةةةةة اثحةةةةتالل لالسةةةة
 ارائمها.

( أن اللانةةة المركزيةةة لحركةةة "فةةتب" 7|22وأضةةاف مقبةةول فةةي حةةديث إلذاعةةة "مةةوطني" اليةةوم اثثنةةين  
أصةةةدرت بيانةةةا طالبةةةةت خاللةةة  كافةةةة القةةةةوى الوطنيةةةة وكةةةةل شةةةرائب الماتمةةةع، وحثةةةةتهم علةةة  المشةةةةاركة 

ها الشةةعب اةةراء ارتكةةاب بالفعاليةةات والمظةةاهرات واثعتصةةام، للتعبيةةر عةةن حالةةة الزضةةب التةةي يعيشةة
 ارائم شرسة بحق أهلنا في القطا . 

 61/7/6112قدس برس، 



 
 
 

 

 
           19ص                                     3682 العدد:     66/7/6112 ثالثاءال التاريخ:

 

 
 أرون بعد االنتهاء من فحص الحمض النوويشاؤول تبين فقدان جثة الجيش اإلسرائيلي:  .03

النةةاطق باسةةم اةيش اثحةةتالل الصةهيوني مةةوتي ألمةةوز للقنةاة العاشةةرة الصةةهيونية  : قةالالقةدس المحتلةةة
أرون بعةةد اثنتهةةةاء مةةةن الانةةةدي اإلسةةرائيلي شةةةاؤول  (، إنةة  تبةةةين فقةةدان اةةةث7-23صةةباح الثالثةةةاء  

 فحن الحم  النووي للانود القتل  في الهاوم.
 66/7/6112المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 االثنين في سلسلة عمليات نوعية جنديا إسرائيلياً  63القسام تعلن قتلها كتائب  .04

انةةدًيا إسةةرائيلًيا وأصةةابت  23ي بةةالع عسةةكري، أنهةةا قتلةةت فةة أعلنةةت كتائةةب القسةةام: وكةةاثت –غةةزة 
 العشرات باراح في سلسلة عمليات نوعية نفذها مقاتلوها اثثنين.
آليات وعدة مبةاني تتحصةن فيهةا  8وأوضحت أنها نفذت عملية إنزال خلف خطوط العدو، واستهدفت 

 ناسفة.قوات إسرائيلية خاصة بسبع قذائف وثالث عبوات 
 22قذيفة صاروخية منها صاروش عل  حيفا و 242أنها قنصت انديا إسرائيليا وأطلقت  وأشارت إل 

 صاروخا عل  تل أبيب.
 61/7/6112، "61موقع "عربي 

 
 استهدفت دورية لالحتالل عشرة من مجاهديها ارتقوا بعد عملية نوعية: القسامكتائب  .05

هاد عشةرة مةن مااهةديها بعةد عمليةة أعلنت كتائب القسةام الةذرا  العسةكري لحركةة "حمةاس" استشة: غزة
 نوعية شرق بيت حانون، كبدت خاللها اثحتالل خسائر فادحة.

عنصةةًرا، نفةةذوا عمليةةة إنةةزال  22وقالةةت الكتائةةب، إن تشةةكيال قتالًيةةا مةةن قةةوات النخبةةة القسةةامية قوامهةةا 
 العسكري شرق بيت حانون. 26خلف خطوط اثحتالل قرب موقع 

الماموعةةة انقسةةمت لمامةةوعتين وكمنتةةا لدوريةةة لالحةةتالل، وفةةور وصةةول  وأوضةةب بيةةان للقسةةام أن تلةة 
 الدورية التي قوامها مركبتا قيادة لايش اثحتالل أوقعها العناصر القسامية بين فكي كماشة.

تاةةاه الايةةب األول مةةا أدى إلةة  تفحمةة ، ثةةم اقتربةةوا منةة   RPGوأطلةةق مقةةاتلو الماموعةةة األولةة  قذيفةةة 
في  من الانةود، فيمةا اشةتبكت الماموعةة الثانيةة مةع الايةب اآلخةر، وأاهةزت وأاهزوا عل  اميع من 

 عل  من كان في  من الانود، بعدها انسحبت إحدى الماموعتين.
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وأشةةةةارت إلةةةة  أنةةةة  وأثنةةةةاء مزةةةةادرة العناصةةةةر المقاتلةةةةة لميةةةةدان العمليةةةةة تعرضةةةةت لقصةةةةف مةةةةن طةةةةائرات 
مةةع قةةوة لالحةةتالل خاصةةة خراةةت مةةن موقةةع  اثحةتالل، فيمةةا خاضةةت الماموعةةة الثانيةةة اشةةتباكًا عنيفةةاً 

 العسكري انته  باستشهاد أفرادها. 26
 من مااهدي القسام، فيما عاد عنصران من القسام إل  قواعدهما بسالم.   20وارتق  في هذه العملية 

 61/7/6112المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 القسام تدمر جرافتين إسرائيليتين شمال القطاعكتائب  .06

تائةةب عةةز الةةدين القسةةام اليةةوم فةةي بيةةان صةةحفي الثالثةةاء: "إن مااهةةدينا تمكنةةوا مةةن اسةةتهداف أعلنةةت ك
( شةةمال قطةةا  غةةزة بعبةةوات ناسةةفة وقةةد اشةةتعلت النيةةران D9اةةرافتين عسةةكريتين إسةةرائيليتين مةةن نةةو   

 فيهما وتم تدميرهما بالكامل".
 66/7/6112، فلسطين أون الين

 

 شرات الشهداء والجرحى من الشجاعيةأبو زهري: االحتالل يمنع إجالء ع .07
طالةةةب المتحةةةدث باسةةةم حركةةةة حمةةةاس الصةةةليب األحمةةةر الةةةدولي بالقيةةةام بةةةدوره إلاةةةالء عشةةةرات : غةةةزة

 الشهداء والارح  من حي الشااعية، الذين ارتقوا في المازرة الصهيونية، رغم منع اثحتالل لذل .
داء والارحة  مةن حةي الشةااعية الةذين وقال سامي أبو زهري إن اثحتالل يمنةع إاةالء عشةرات الشةه

ث زالةةوا تحةةت الركةةام لليةةوم الثةةاني علةة  التةةوالي ومنةةع الصةةليب األحمةةر مةةن القيةةام بةةدوره، وهةةذه اريمةةة 
 حرب ياب العمل عل  وقفها".

 61/7/6112المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 تفجير عبوة برميلية بناقلة جند إسرائيلية  .08

كاةم بناقلةة انةد إسةرائيلية شةرقي مدينةة غةزة مةا أدى  20برميليةة تةزن  تقول إنهةا فاةرت عبةوة: السبيل
صابة اميع من فيها.  إلصابتها بشكل مباشر ومقتل وا 

إسةرائيلية خاصةة تتحصةن بإحةد المنةازل شةرق احةر الةدي  وسةط  ايضةا قةوةواستهدفت "كتائب القسام" 
 قطا  غزة بصاروش موا  وتصيبها إصابة مباشر

 66/7/6112، السبيل، عّمان
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 حماس تجدد النفير في رام هللا والخليل نصرًة لغزة .09
اةةددت حركةةة حمةةاس فةةي محةةافظتي رام هللا والخليةةل اسةةتنفارها لامةةاهير المحةةافظتين : الضةةفة الزربيةةة

للمشاركة في المسيرات الشعبية والوقفات الزاضبة التي تشهدها اليوم والليلة نصرًة لقطا  غزة ورفضًا 
لمتواصةةةل عليةةة ، ودعمةةةًا للمقاومةةةة المتصةةةاعدة وتعبيةةةرًا عةةةن دعمهةةةا لعمليةةةة أسةةةر للعةةةدوان الصةةةهيوني ا
 الاندي شاؤول أرون.

وطالبةةت حركةةة حمةةاس امةةاهير محافظةةة الخليةةل للمشةةاركة فةةي مسةةيرة إسةةناد غةةزة ومقاومتهةةا الباسةةلة، 
ثلةة انطلقةت اليوم اثثنين بعد صالة التراويب من مساد الحسين، بعد يوٍم واحةٍد مةن مسةيرٍة حاشةدٍة مما

 من ذات المكان أمس األحد واحتفلت ابتهااًا بإسر الاندي.
كما دعت الحركة اماهير محافظة رام هللا والبيرة للمشاركة في المسيرة التةي تنطلةق بعةد عصةر اليةوم 
اثثنةةين مةةن مسةةاد سةةيد قطةةب "البيةةرة الكبيةةر" فةةي البيةةرة تإكيةةدًا علةة  وحةةدة الةةدم والموقةةف فةةي الضةةفة 

 ا ، غزة ودعمًا للمقاومة الباسلة.الزربية وقط
كما دعت الحركة اماهير محافظة رام هللا للمشاركة فةي مسةيرة ووقفةة "البيعةة للكتائةب" التةي سةتنطلق 

 بعد صالة التراويب من ذات المساد.
 61/7/6112المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 كتائب القسام تطلق صواريخ على حيفا والمدن اإلسرائيلية .21

" 260قالةت "كتائةب القسةام" إنهةا أطلقةت صةاروش "آر : فتحي صةبااح، ايهةان الحسةيني -هرةغزة، القا
علةة  مدينةةة حيفةةا وصةةواريخ أخةةرى علةة  عةةدد مةةن المةةدن والبلةةدات اإلسةةرائيلية، أمةةس فةةي إطةةار عمليةةة 

 "العصف المإكول".
ل أبيةةب وأشةةارت وسةةائل إعةةالم إسةةرائيلية إلةة  أن عشةةرة صةةواريخ سةةقطت علةة  مةةدن عةةدة، مةةن بينهةةا تةة

والقدس وبيت شيميش وحولون وريشون لتسيون واللد وأسدود وعسقالن وكريات مالخي وبئيةر طوبيةاه 
 وغديرا ويفني، فيما اعترضت القبة الحديد أربعة منها.

وقالت "سرايا القدس" إنها قنصت انديًا شرق غزة، وأطلقت ستة صواريخ "غراد" علة  عسةقالن وغةان 
 عل  سديروت، ما أسفر عن إصابة أربعة إسرائيليين. 207يافني، وثالثة صواريخ 

 66/7/6112الحياة، لندن، 
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 حماس: الحراك الدولي يهدف إلنقاذ االحتالل.. والمقاومة ستفرض شروطها .20

أكدت حركة حماس أن الحرا  الدولي المتصاعد للتهدئة في غزة يهدف إل  إنقةاذ اثحةتالل مةن : غزة
حركة عل  لسان الناطق الرسمي باسمها الدكتور سةامي أبةو زهةري وشددت ال الورطة التي سقط فيها.

فةي تصةريب صةحفي: "الحةرا  الةدولي يهةدف إلة  إنقةاذ اثحةتالل مةن الورطةة، والمقاومةة لةن تسةتايب 
 للضزوط، وهي ستفر  شروطها من خالل تفوقها في الميدان".

 61/7/6112المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 لالحتالل اإلسرائيلي بأننا لسنا وحدنا في الميدان لة قوة"ه "رساحزب هللا وجّ حماس:  .22

عد ممثل حركة "حماس" فةي لبنةان علةي بركةة أن فحةوى اتصةال األمةين العةام : بوث أسطيب - بيروت
لحةةزب هللا حسةةن نصةةر هللا بةةرئيس المكتةةب السياسةةي لحركةةة حمةةاس خالةةد مشةةعل وحديثةة  عةةن تعةةاون 

تؤكةةد أن حمةةاس والشةةعب الفلسةةطيني ليسةةا وحةةدهما فةةي الميةةدان، إلفشةةال العةةدوان، بمثابةةة "رسةةالة قةةوة 
 وبإن استمرار العدوان عل  القطا  سيكون ل  تداعيات عل  مامل األوضا  في المنطقة".

وشةةداد بركةةة فةةي تصةةريب لةةة"الشرق األوسةةط" علةة  "واةةوب أن ث يطمةةئن العةةدو فيتمةةادى بماةةازره فةةي 
هللا وحمةاس لةم ينقطةع رغةم اخةتالف واهةات النظةر حةول القطا "، ثفتا إلة  أن "التواصةل بةين حةزب 

األزمةة السةورية". وقةةال: "فةي أبريةةل  نيسةان( الماضةةي كةان هنةةا  لقةاء بةةين وفةد مةةن المكتةب السياسةةي 
 الفلسطينية". –والسيد نصر هللا وضع  في  بإطار مستادات المصالحة الفلسطينية 

وت رأفةةت مةةراة الحكومةةات والشةةعوب العربيةةة بةةدوره، طالةةب المسةةؤول السياسةةي لحركةةة "حمةةاس" فةةي بيةةر 
واإلسالمية بمساندة الشعب الفلسةطيني عةادا أناة  "وااةب علةيهم، علة  أن يحةدد كةل بلةد شةكل وطريقةة 
الدعم". وعد مراة في تصريب لة"الشرق األوسةط" أن التصةعيد اإلسةرائيلي ث يطةال غةزة وحةدها بةل تبةدو 

 قة.تاليات  واضحة بإطار العنف الضارب بالمنط
 66/7/6112، الشرق األوسط، لندن

 
 إصابة قائد وحدة "أغوز" المختارة بجراح خطرة بغزة .23

( بنشةةر نبةةإ إصةةابة قائةةد وحةةدة 7-22سةةمحت الرقابةةة العسةةكرية الصةةهيونية فاةةر اليةةوم الثالثةةاء  : غةةزة
 "أغوز" المختارة باروح خطرة خالل اشتباكات ارت عل  مشارف غزة فار أمس اثثنين.
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انةديا آخةرين أصةيبوا  30فة يةديعوت احرونةوت أنة  تةم نقةل المصةاب لتلقةي العةالغ مةع وذكرت صحي
فةةي اثشةةتباكات لمستشةةفيات "سةةوروكا" فةةي بئةةر السةةبع و"بةةرزيالي" فةةي عسةةقالن المحتلةةة و"شةةيبا " فةةي 

 "تل أبيب".
يةةإتي ذلةة  فةةي أعقةةاب مقتةةل الكولونيةةل "دوليةةف كيةةدار" قةةرب كيبةةوتس إيةةرز شةةمال قطةةا  غةةزة صةةباح 

ثنين برصان عناصر من كتائب القسام الاناح العسةكري لحركةة حمةاس تسةللت لةداخل الكيبةوتس اث
 عبر نفق أرضي.

وكةةان كيةةدار يشةةزل منصةةب قائةةد كتيبةةة التةةدريب فةةي قاعةةدة تةةدريب الضةةباط بالنقةةب، وهةةو أرفةةع رتبةةة 
 عسكرية تقتل في المعركة البرية لزاية اآلن.

 66/7/6112المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 رفض عمليات إطالق الصواريخ من جنوب لبنانصبحي أبو عرب: فصائل منظمة التحرير ت .24

أكةد قائةد األمةن الةوطني الفلسةطيني فةي لبنةان اللةواء صةبحي أبةو عةرب رفة  : بوث أسةطيب - بيروت
فصةةائل منظمةةة التحريةةر وحركةةة فةةتب اسةةتخدام أراضةةي لبنةةان لاةةره إلةة  المعركةةة، مشةةددا علةة  واةةوب 

دعم أهالي غزة بإطارها السلمي "كي ث يتم إحراغ الدولة اللبنانية". وأعلن أبو عةرب فةي  إبقاء مظاهر
تصةةريب لةةة"الشرق الوسةةط" رفةة  عمليةةات إطةةالق الصةةواريخ مةةن انةةوب لبنةةان ثفتةةا إلةة  واةةوب سةةعي 

 الالائين الفلسطينيين ليكونوا عامل استقرار: "ألن لبنان المستقر مصلحة للفلسطينيين".
 66/7/6112، سط، لندنالشرق األو 

 
 فهي تملك القدرة والمعرفة إلنتاجها صواريخ حماسعلى مخازن إذا قضينا ضابط إسرائيلّي:  .25

من زهير أندراوس: كشف اليوم اثثنين، الُمحلل للشؤون العسكرياة فةي موقةع  -”رأي اليوم“ –الناصرة 
 WALLA أميةةةةر بوحبةةةةوط، نقةةةةاًل عةةةةن مصةةةةادر وصةةةةفها ، بإناهةةةةا عليمةةةةة اةةةةًدا فةةةةي ( اإلخبةةةةاريا العبةةةةريا

المؤسسةةة األمنياةةة فةةي تةةل أبيةةب، كشةةف النقةةاب عةةن أنا األاهةةزة األمنياةةة فوائةةت اةةًدا مةةن أنا كتائةةب 
ام تمكانت بقواها الذاتياة من إنتاغ صاروش اسم   عل  الرغم مةن أنا المخةابرات اإلسةرائيلياة  R-160القسا
 تقوم بمراقبة ما يدور في القطا  عل  مدار الساعة.

ضاف نقاًل عن المصادر عينها، أنا صاروخين من هذا الطراز تةما إطالقهمةا مةن قطةا  غةزاة باتاةاه وأ
حيفةةا، حيةةث تمكانةةت القباةةة الحديدياةةة، وفةةق المصةةادر، مةةن اعتةةرا  صةةاروش واحةةد قبةةل أن  يسةةقط فةةي 
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تهةا، فةي حيفا، فيما تمكان الصاروش الثاني من اإلفالت من القباة الحديدياة، وسقط، حسب المصادر ذا
 منطقة مفتوحة.

وزاد الُمحلةةةل قةةةائاًل، نقةةةاًل عةةةن مصةةةادر رفيعةةةة اةةةًدا فةةةي المؤسسةةةة األمنياةةةة، إناةةة  فةةةي اةةةيش اثحةةةتالل 
اإلسرائيليا تفاائوا من قدرة حماس عل  إنتاغ صواريخ تصل إل  حيفا، التي تبعد عن القطا  مسةافة 

بلةةديات والسةلطات المحلياةةة، األمةر الةةذي كيلةومتًرا، وبالتةالي أخفةةوا هةذه المعلومةةات عةن رؤسةاء ال 220
 أبق  المدن والبلدات في الشمال بدون دفا  من هذه الصواريخ، عل  حدا قول المصادر.

وتابع بوحبوط قائاًل إنا ضابًطا رفيع المستوى في الايش اإلسرائيليا قال إنا رئيس شعبة اثستخبارات 
، قةةام فةةي السةةة تقةةدير قةةواة حمةةاس ُعقةةدت فةةي العسةةكرياة فةةي الاةةيش  أمةةان(، الانةةرال أفيةةف كوخةةافي

بةةإبالع قةةادة الاةةيش والمسةةتوى السياسةةيا بةةإنا حمةةاس تمتلةة   2023كةانون األوال  ديسةةمبر( مةةن العةةام 
هذا الطراز من الصواريخ القادر عل  ضرب حيفا، وأضاف الضابط قائاًل للموقةع العبةريا إنا الحةديث 

نا بتدمير مخةازن األسةلحة التابعةة لحمةاس ومصةانع اإلنتةاغ يدور عن تحٍد كبيٍر، ذل  أنناا حت  لو قم
 في القطا ، فإناهم يملكون القدرة والمقدرة إلنتاغ صواريخ طويلة المدى، عل  حدا تعبيره.

 61/7/6112، رأي اليوم، لندن
 
 بضرورة إنهاء احتاللها "إسرائيلة"اشتية: الحرب إنذار ل .26

ة فةةةةتب محمةةةةد اشةةةةتية: إن الماةةةةزرة اإلسةةةةرائيلية فةةةةي حةةةةي رام هللا: قةةةةال عضةةةةو اللانةةةةة المركزيةةةةة لحركةةةة
 الشااعية شرق غزة، تفر  اإلسرا  في وقف العدوان ورفع الحصار عن القطا .

ودعةةا اشةةتية، خةةالل لقائةة  الممثةةل الفنلنةةدي لةةدى فلسةةطين، إلةة  موقةةف دولةةي داعةةم لفلسةةطين يضةةزط 
ل، مشةةةيرا إلةةة  أن هةةةذه الحةةةرب إنةةةذار باتاةةةاه وقةةةف العةةةدوان اإلسةةةرائيلي ويلةةةزم إسةةةرائيل بإنهةةةاء اثحةةةتال

 إلسرائيل بإن عليها إنهاء احتاللها لألر  الفلسطينية.
وأوضةةب أن قطةةا  غةةزة بحااةةة إلةة  تقةةديم مسةةاعدات عاالةةة لسةةد الةةنقن الحةةاد فةةي األدويةةة واألغذيةةة 
الةةذي يعةةاني منةة  اةةراء العةةدوان والحصةةار، مؤكةةدا أن أيةةة تسةةوية ياةةب أن تلبةةي الحةةد األدنةة  للعةةيش 

 سنوات. 8لكريم ألهالي غزة، أولها رفع الحصار المفرو  عليهم منذ ما يزيد عل  ا
وبين أن المطلوب بعد وقف العدوان وسكوت المدافع، هو عقد مةؤتمر دولةي إلنهةاء اثحةتالل، مشةيرا 
نهةاء  إل  اهود القيادة الحثيثةة المبذولةة علة  كةل الصةعد سةعيا إليقةاف العةدوان الهماةي علة  غةزة، وا 

 تالل الذي هو أساس الكارثة اإلنسانية وما يحدث من انتهاكات لحقوق اإلنسان.اثح
  66/7/6112األيام، رام هللا، 
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 الروسي المضاد للدروع والتحصيناتصاروخ "مالوتكا" سرايا القدس تستخدم  .27

أعلنت "سرايا القةدس"، أمةس، اسةتخدام أسةلحة اديةدة فةي المعةار  التةي تخوضةها مةع اةيش اثحةتالل 
   حدود قطا  غزة، ومن هذه األسلحة صاروش "مالوتكا"، من صنع روسي.عل

ةن للرمةي علة  األهةداف المدرعةة والعربةات  هذا الصاروش هو مضاد للدرو  من الايل األول، مخصا
ةة  بواسةةطة سةةل  أثنةةاء الطيةةران، وهةةو يعةةرف بالصةةاروش "سةةاغر" أو "بةةال"   (، AT3والتحصةةينات. يواا

 200متةةر والمةةدى األدنةة  الفعةةال للرمةةي  3000ل مةةداه األقصةة  إلةة  بحسةةب التسةةمية الزربيةةة. يصةة
 متر.

يمتاز هذا الصاروش بخفة وزن  وحام ، نسبة إل  باقي الصواريخ الروسةية مةن الايةل األول. وُيركاةب 
علة  آليةات تحتةوي علة  سةت منصةات إطةالق وعلةة  آليةات تحتةوي علة  منصةة واحةدة فقةط. ويمكةةن 

 تركيب  عل  طوافات.
 66/7/6112، ر، بيروتاألخبا

 
 لكنها فرضت علينا الحالية العسكرية العمليةخوض  لم تقرر طوعاً  "إسرائيلنتنياهو: " .28

العملية العسكرية الحالية "قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إن : كفاح زبون - رام هللا
دريايا حت  تسلم حركة عل  قطا  غزة والتي تطلق عليها إسرائيل  الارف الصامد(، ستوسع ت

 ."حماس بوقف إطالق نار طويل األمد
إسرائيل لم تقرر طوعا "وأضاف نتنياهو في مستهل ااتما  أمني في وزارة الدفا  في تل أبيب أن 

خو  المعركة، لكنها فرضت علينا وبالتالي سننفذ ما ياب تنفيذه إل  حين تحقيق الهدف المتمثل 
سرائيليين لفترة طويلة مع إلحاق ضرر ملحوظ بالبن  التحتية لحماس باستعادة الهدوء للمواطنين اإل

 ."وباقي التنظيمات اإلرهابية في غزة. ث راد  يردعنا بل سنمضي في العملية كلما تطلب األمر
قد "وفاخر باكتشاف المزيد من األنفاق التي تنضم إل  أنفاق أخرى لكن  أقر بإن العملية ضد األنفاق 

عندما انطلقنا في هذا الطريق كنا ". ولمب إل  أن المعركة قد تطول، قائال: "كاملث تناب بشكل 
نعي احتمال أن تكون المعركة طويلة، لكننا أصبحنا نعلم من تإريخ شعبنا حقيقة بسيطة أث وهي أن 

 ."الشعب األزلي ث يخاف الطريق الطويل
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ة عملية طويلة في القطا . إذ قال وزير ويبدو أن المستوى السياسي واألمني في إسرائيل ناقش مسإل
اعل قطا  غزة خاليا من الصواريخ البعيد المدى واألنفاق "حماية الابهة الداخلية غلعاد أردان إن 

 ."لن يتحقق إث من خالل بقاء الايش في شمال القطا  حت  التوصل إل  اتفاق
لم تتحقق بعد في غزة وأن ذل   بدوره، أكد وزير اثستخبارات يوفال شتاينتز أن أهداف إسرائيل

إسرائيل ستستولي عل  القطا  إذا ما اقتضت الضرورة ذل  "يحتاغ إل  مزيد من العمل، مضيفا أن 
 ."لضمان إعادة الهدوء

 66/7/6112لندن،  األوسط، الشرق
 
 خالد مشعل اغتيالليبرمان: يجب  .29

رائيلي أفيزدور ليبرمان قال في "األيام": قال تقرير إسرائيلي إن وزير الخاراية اإلس -القدس 
ااتماعات مع مقربين من  إن  ياب عل  إسرائيل اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد 

 مشعل حت  في ظل حقيقة أن  يقيم اآلن في قطر.
وقالت المحطة الثانية في التلفاز اإلسرائيلي إن "ليبرمان قال في ااتما  إن قتل مشعل هو الطريقة 

 دة لضمان عدم إقامة أنفاق للتسلل إل  إسرائيل في غزة في المستقبل".الوحي
 وقالت: "أضاف ليبرمان إن مشعل هو المسؤول وقد مول هامات أدت إل  قتل مئات اإلسرائيليين".

 66/7/6112هللا،  رام األيام،
 
 الحكومة اإلسرائيلية تعتزم حظر قناة الجزيرة في "إسرائيل"ليبرمان:  .31

أن حكومت  تعتزم حظر قناة الازيرة  اإلثنين أمسلخاراية اثسرائيلي أفيزدور ليبرمان أعلن وزير ا
في إسرائيل، متهما الشبكة اثخبارية التليفزيونية بدعم اثرهاب ونشر األكاذيب ضد إسرائيل. كما 

س التي انتقد ليبرمان، وهو قومي متشدد، دولة قطر التي تمتل  قناة الازيرة واتهمها بدعم حركة حما
قطر أصبحت تمثل مشكلة عالمية. فهي تعد "تسيطر عل  قطا  غزة. وقال الوزير اثسرائيلي إن 

شريان الحياة اثقتصادي لمعظم الاماعات اثرهابية التي تزعز  استقرار العالم بإسره وخاصة الشرق 
ة بنية عدم السماح . وأضاف ليبرمان قائال: لقد بدأنا بالفعل في دراسة أنشطة ووضع الازير "األوسط

 لها بالعمل في إسرائيل بعد اآلن.
 66/7/6112لندن،  العربي، القدس
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  67القتلى في صفوف ضباط وجنود الجيش إلى  عدد"إسرائيل": ارتفاع  .30
في اثشتباكات المسلحة مع  أمسصباح اليوم ان انديين اخرين من ايش الدفا  قتال  أعلن

القتيلين هو المساعد عوديد بن سيرا البالغ من العمر  أحدن المخربين الفلسطينيين بقطا  غزة وا
اثنين وعشرين عاما من لواء الناحل وستاري انازت  في مقبرة قرية نير عصيون الساعة الخامسة 

 مساء. 
وبذل  ارتفع عدد القتل  في صفوف ضباط وانود ايش الدفا  منذ بدء عملية الارف الصامد ال  

 سبعة وعشرين. 
وم انازات خمسة اخرين من ضباط ايش الدفا  وانوده الذين قتلوا خالل اثربع والعشرين وتقام الي

 ساعة اثخيرة. 
واصيب في قطا  غزة الليلة الماضية سبعة انود من ايش الدفا  باروح وصفت حالة ثالثة منهم 

 انديا اريحا.بخطيرة وحالة اآلخرين بطفيفة. ويعال  في مختلف مستشفيات البالد مائة واربعة عشر 
 66/7/6112اإلسرائيلي،  والتلفزيون اسرائيل صوت 

 
 البرية اإلسرائيلية بجروح خطيرة في غزة "الكوماندوز"إصابة قائد وحدة  .32

قالت مصادر إسرائيلية إن قائد وحدة الكوماندوز البرية في الايش اإلسرائيلي : األناضول –القدس 
 في غزة، صباح اثثنين.  إيزوز( أصيب باروح خطيرة في اشتبا  مسلب

سمب بالنشر أن قائد "اإلسرائيلية، مساء اثثنين  احرونوتوقال الموقع اإللكتروني لصحيفة يديعوت 
 ."وحدة النخبة  إيزوز( أصيب باروح خطيرة في القتال صباح اثثنين في قطا  غزة

سرائيلية بالايش ووحدة  إيزوز( أي  شارة الاوز( هي وحدة الكوماندوز في القوات البرية اإل
وتعد هذه الرتبة العسكرية بحسب القناة الثانية أكبر الرتب  اإلسرائيلي وهي تختن بحرب العصابات.

 العسكرية التي تصاب في معار  مع الاانب الفلسطيني.
 66/7/6112لندن،  العربي، القدس

 
 ول إسرائيلي: استكملنا تدمير األنفاق والتهدئة على األبوابؤ مس .33

 احرونوتنقل الموقع اثلكتروني لصحيفة يديعوت : ترامة خاصة -قدس دوت كوم ال -غزة 
العبرية، فار اليوم الثالثاء، عن مسئول إسرائيلي كبير قول  أن الايش اإلسرائيلي أنه  مهمت  

 لتدمير كافة األنفاق.
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ا  تحركات من وادع  أن المهمة العسكرية المحددة والمتمثلة في تدمير األنفاق قد استكملت وأن هن
أال هدنة مع حماس، مشيرا إل  أن اثتصاثت الدولية اارية من أال التوصل لتهدئة وأن هنا  

 عرو  مختلفة يتم دراستها.
 66/7/6112القدس،  القدس،

 
 كانت صاعقة على الجيش اإلسرائيلي البريةزحالقة: نتائج الحرب  .34

ة إن  ث أحد يعلم إن كان الاندي حيا في يد قال العضو العربي في الكنيست اإلسرائيلي امال زحالق
المقاومة أم اثة، مبينا أن إسرائيل تفضل أث يكون األسير حيا حت  ث تضطر وتعود إل  صفقة 

 2022وأفرغ عن  عام  2006شبيهة بصفقة العاد شاليط الذي أسرت  المقاومة الفلسطينية عام 
 لساون اإلسرائيلية.مقابل اإلفراغ عن مئات األسرى الفلسطينيين في ا

ووصف زحالقة نتائ  المعار  البرية في غزة بالصاعقة عل  الايش اإلسرائيلي الذي دفعت  إل  
 إعادة حسابات ، األمر الذي يفسر "الوحشية في القصف الاوي" الذي يتعر  ل  القطا .

ن العامل الذي يحدد وخلن إل  أن أكثر ما يؤثر في الرأي العام اإلسرائيلي هو قتل الانود، معتبرا أ
 تقلين حدود التوغل العسكري هو صمود المقاومة وتكبد الخسائر في صفوف الايش.

 61/7/6112الدوحة،  نت، الجزيرة
 
 ": كنا نقاتل أشباحًا تخرج من تحت األرض وتختفيجوالنيجندي من لواء " .35

يتحركون نحو "معركة مع األشباح الذين يخراون من تحت األر ، : القدس دوت كوم -القدس 
ناقالت الاند غير آبهين بالدبابات، ث ندري ماذا نفعل، كنا نطلق النار عل  ث شيء يخراون 

 ويختفون ثم يخراون".
هذا ازء من شهادة أحد انود لواء "اوثني" الذي شار  في اثشتبا  الذي ارى مع عناصر من 

من أفراد اللواء وأصيب  23في  كتائب القسام في حي الشااعية شرق مدينة غزة فار أمس وقتل 
 آخرين بينهم ضباط كبار". 20في  

وتحدث الاندي النااي من اثشتبا ، عن عملية إخالء الاثث والمصابين ليلة األحد وفار اثثنين، 
في حي الشااعية في غزة، ويتحدث عن الحالة النفسية لانود اللواء بعد العملية، ويصفها بإنها 

 صعبة للزاية.
 66/7/6112القدس،  القدس،
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 لم يغير موقفه من الحرب ويبدو أنه انضم لحزب "البيت اليهودي" السيسيالعاشرة:  القناة .36

نقلت القناة اثسرائيلية العاشرة عن مصدر عسكري كبير قول  إن إسرائيل : وديع عواودة - الناصرة
ولم يد  إسرائيل لضبط متفاائة بموقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي لم يزيار موقف  

وتابع المصدر وفق ما أكده المعلق  النفس عل  األقل بعد الكشف عن قتل المدنيين في الشااعية.
كنا نخال أن السيسي حليف إلسرائيل واعتنق الصهيونية « السياسي للقناة العاشرة رفيف دروكر

 ."البيت اليهودي"فحسب لكن يبدو أن  انضم لحزب المستوطنين 
 66/7/6112لندن،  لعربي،ا القدس

 
 حسم وجه هذه الحرب على غزةتصيغ و تأن  من شأنها الشجاعيةمعركة معلقون إسرائيليون:  .37

اعتبر المعلق للشؤون اإلستراتياية يوسي ميلمان أن معركة الشااعية من : وديع عواودة - الناصرة
سة، وكمعلقين آخرين شإنها أن تزيار وا  الحرب لتورط وحدة غوثني مع مقاومة فلسطينية شر 

ووصفها ببنت ابيل الفلسطينية ألنها كبدت الززاة اإلسرائيليين خسائر فادحة وهم يحاولون الظفر بة 
. وتابع القول لم يتعر  الايش اإلسرائيلي لمعركة قاسية كما حصل بالشااعية منذ "صورة انتصار"

انودنا هذه المرة بمقاتلين وفي قلعة حماس هذه اصطدم  2006معركة السلوقي انوب لبنان في 
 .أشداء لم ترهبهم األفضلية العسكرية الكبيرة إلسرائيل ولم يخافوا نيرانها
وقف النار ألنها باتت تتعر   وبخالف تصريحات نتنياهو يراب ميلمان أن تتا  إسرائيل نحو

سرائيل لضزوط دولية في ظل ارتفا  أعداد الضحايا بصفوف المدنيين الفلسطينيين. منوها أن إ
تحاول اليوم احتالل شريط أمني محيط بالقطا  قد تستخدم  كورقة مساومة لتتخل  عن  مقابل 

 صواريخ حماس طويلة المدى.
رون بن يشاي دخول الايش اإلسرائيلي للشااعية وشبه   "واينت"وانتقد المعلق العسكري لموقع 

صار. كما انتقد عدم مبادرة إسرائيل بدخول بنت ابيل في حرب لبنان الثانية بهدف الفوز بصورة انت
لمهاامة األنفاق بالشريط الحدودي وقال إنها نات بالصدفة من عمليات نوعية مواعة لحماس 

 بواسطة هذه األنفاق.
عاموس هارئيل أن ما شهدت  الشااعية من « هآرتس»ويرى المحلل للشؤون العسكرية في صحيفة 

زة، موضحا أن هذه هي المرة األول  التي تواا  فيها شإن  أن يصيغ ويحسم وا  هذه الحرب عل  غ
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حماس ايش اثحتالل عل  األر  داخل منطقة سكنية. وتعقيبا عل  الخسائر التي تكبدها الززاة 
 قال هارئيل إن  من ناحية الفلسطينيين تشكال في الشااعية أمس رمز اديد للمقاومة. 

 66/7/6112لندن،  العربي، القدس
 
 بسبب العملية العسكرية على غزة %51اإلسرائيلي بنحو  االستهالكياإلنفاق تقرير: تباطؤ  .38

كشفت صحيفة هآرتس العبرية اليوم اثثنين، عن تباطؤ ملحوظ في اإلنفاق : محمد خبيصة - القدس
اثستهالكي لدى اإلسرائيليين في األسواق المحلية، مع دخول العملية العسكرية عل  غزة أسبوعها 

 حقيق تقدم يذكر.الثالث دون ت
وقالت الصحيفة، إن آثف التاار مستاؤون من الوضع السياسي واألمني الحالي، والذي خف  من 

في بع  المناطق، خاصة الانوبية منها،  %20 – 20استهال  اإلسرائيليين بنسب تتراوح بين 
 المحاذية لقطا  غزة.

ليين، زبائن ادد في األسواق المحلية، كما أفقدت العملية العسكرية، بحسب تاار ومستوردين إسرائي
بسبب ترااع نسب السياحة في شهر يشكل ذروة البيع لألسواق، يرافق  تواصل منع تقديم التصاريب 

 للفلسطينيين خالل شهر رمضان.
ويقول الخبير في اثقتصاد في اإلسرائيلي توفيق الدااني، إن غالبية اإلسرائيليين لزموا منازلهم، 

الوسط والانوب، خالل األسبوعين الماضيين، فيما وقفت المتاار عاازة أمام هذا  خاصة في مناطق
الركود الذي تسببت ب  صواريخ المقاومة الفلسطينية القادمة من قطا  غزة، والتي تااوزت المسافة 

 المتوقعة لها.
ا حت  نهاية وأضاف الدااني خالل اتصال هاتفي مع وكالة األناضول، أن التاار اإلسرائيليين، قدمو 

شكوى لدى البلديات التي يتبعون لها، يطالبون خاللها حكومة بنيامين  400األسبو  الماضي 
 نتنياهو بتعويضات مالية، مقابل الخسائر التي تعرضوا لها.

وبدأت إسرائيل عملية عسكرية عل  قطا  غزة قبل نحو أسبوعين أيام، أدت إل  سقوط أكثر من 
يب، وفق آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في قطا  غزة اليوم ار  3300شهداء، ونحو  205

 اثثنين.
وردت المقاومة الفلسطينية، بمئات الصواريخ والرشقات، باتااه المناطق المحتلة، حيث أضحت 
مناطق انوب ووسط مناطق اثحتالل اإلسرائيلي في مرم  الصواريخ، األمر الذي خلق حالة من 

 يليين.الرعب في صفوف اإلسرائ
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وبدأت مئات المحال التاارية في تل  المناطق، تنفيذ حزمة من الخصومات، بهدف اذب المشترين، 
وتقليل الخسائر المتوقعة إل  أقل نسبة ممكنة، خاصة في محال السوبر ماركت، ومحال المالبس 

 واألحذية، والمطاعم.
ًا، قدرت في  حام خسائر وفي شإن متصل، نشرت امعية فنادق إسرائيل مساء أمس األحد بيان

مليون دوثر، تكبدها الخزينة والفنادق  200صناعة السياحة خالل الربع الثالث الااري، والبالزة 
 والمرافق السياحية وشركات الطيران.

وتطرقت هآرتس في أحد عناوينها إل  أن قيمة خسائر القطا  الصناعي في إسرائيل، بلزت خالل 
مليون دوثر، دون تقديم تفاصيل حول توزيع هذه  202ة، قرابة األيام األربعة عشر الماضي

 الخسائر.
 61/7/6112لندن،  اليوم، رأي

 
 أشالء جثة": الجندي الذي أسرته المقاومة عبارة عن إسرائيل" .39

كشفت مصادر مطلعة داخل إسرائيل أن ايش اثحتالل يراب أن الاندي الذي قالت : وديع عواودة
 نها أسرت  ربما يكون عبارة عن نصف اثة لاندي مفقود منذ أمس األحد.المقاومة الفلسطينية إ

الاناح -ونف  الايش اإلسرائيلي أن يكون الاندي قد ُأسر كما تقول كتائب عز الدين القسام 
 مكتفيا بتعقيب مقتضب بإن األمر "قيد الفحن". -العسكري لحركة حماس

للازيرة نت أن هنا  بع  أشالء اثة  -افضلت حاب هويته-وذكرت مصادر إعالمية إسرائيلية 
اندي مفقود منذ األمس، لكن الرقابة العسكرية تحظر نشر أي معلومة حول ذل ، بينما يرف  

 الايش التطرق لهذه المسإلة.
 61/7/6112الدوحة،  نت، الجزيرة

 
 3221و شةةهيداً  582ويبيةةد عةةائالت بأكملهةةا بغةةزة وحصةةيلة العةةدوان:  مجةةازرهاالحةةتالل يواصةةل  .41

 جريحاً 
حصيلة الشهداء ارتفعت اراء أن  ،66/7/6112 غزة، لإلعالم، الفلسطينية الرأي وكالةقالت 

شهيدًا من أطفال ونساء  284عل  التوالي، إل   26عل  قطا  غزة لليوم الة  العدوان اإلسرائيلي
صابة   مواطنا آخرين باراح مختلفة. 3640وكبار سن، وا 
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لتي دمرها اثحتالل "اإلسرائيلي" في عدوان  المتواصل عل  قطا  بلغ إامالي عدد المنازل اكما و 
( منزًث، ُدِمر معظمها بشكل كامل، مما ألحقت أضرارًا كبيرة 202عل  التوالي إل    26غزة لليوم الة 

 في الممتلكات، فيما يواصل استهداف األراضي الزراعية في أنحاء متفرقة من القطا .
مصادر محلية وطبية أفادت أن ، من غزة، أن 61/7/6112، لإلعالمالمركز الفلسطيني وأضاف، 
( في الماازر الصهيونية المروعة المستمرة 7-22مواطن استشهدوا أمس اثثنين   200أكثر من 

 في اليوم الخامس عشر من الحرب الصهيونية عل  قطا  غزة.
الطواقم الطبية انتشلت صباح ، عن مراسلها حامد ااد، أن 66/7/6112في األيام، رام هللا، وااء 

شهيدا أغلبهم من النساء واألطفال وبينهم امرأة حامل من تحت ركام منزل لعائلة  26أمس اثامين 
فار أمس  26قطا  استهدفت  طائرات إف الإقص  شرق مدينة خان يونس انوب بأبو اامع 
 بالصواريخ.

شمال غرب مدينة رفب، انوب قطا  كما نفذ الايش اإلسرائيلي، مازرة اديدة في منطقة الشوكة 
 شهيدًا من عائلة صيام بينهم عدد من األطفال ورضيع ونحو عشرين اريحًا. 22غزة، راح ضحيتها 
شخصا بينهم خمسة أطفال في غارة استهدفت براا سكنيا في مدينة غزة، كما  22وقتل في المساء 

 والوسط. قتل ستة أشخان في قصف مدفعي عل  رفب ودير البلب في الانوب
أشرف القدرة أن بين القتل  عائلة من تسعة  في قطا  غزة، وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة

قصف استهدف منزلهم بالقرب من رفب، كما قتلت عائلة من ثمانية بأطفال، قتلوا  7أشخان بينهم 
 أطفال في مدينة غزة. 4أشخان بينهم 

 
 من عائلة صيام 11امع وبو جأشهيدًا من عائلة  62مجازر مروعة بعزة:  .40

مازرتين اديدتين بحق عائلتي صيام برفب وابو اامع في  أمسارتكبت قوات اثحتالل  :وفا –غزة 
مواطنا من العائلتين كما وارتكبت ذات المذابب بحق عائلتي  37خان يونس اسفرت عن استشهاد 

  غزة حيث تواصل قوات يإتي ذل  في اليوم الرابع عشر من العدوان عل  قطا القصان والمزربي.
 .اثحتالل حربا مليئة بالارائم بحق المدنيين

، مازرة اديدة في منطقة الشوكة شمال غرب مدينة رفب، أمسونفذت آلة الحرب اإلسرائيلي صباح 
شهيدًا من عائلة واحدة بينهم عدد من األطفال ورضيع ونحو 22انوب قطا  غزة، راح ضحيتها 

 عشرين اريحًا.
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شهيدا من تحت ركام منزل لعائلة أبو اامع في  26اثامين  أمسواقم الطبية صباح وانتشلت الط
 بالصواريخ. أمسفار  26أقص  شرق مدينة خان يونس انوب قطا  غزة استهدفت  طائرات إف 

طوابق الكائن  3ووفق شهود عيان فإن طائرات اثحتالل استهدفت هذا المنزل المإهول المكون من 
 ون سابق إنذار ما أدى إل  وقو  هذا العدد الكبير من الشهداء.في منطقة الزنة، د

66/7/6112الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 .. بتر لألطراف وسرطان لألجساد"الدايم"قنابل "الجزيرة": االحتالل يستخدم بعدوانه على غزة  .42

ب "دايم" هو قنابل الدايم من األسلحة التي يستخدمها الايش اإلسرائيلي ضد قطا  غزة، ومصطل
(، وتعني متفارات المعدن الخاملة الكثيفة، Dense Inert Metal Explosiveاختصار ثسمها  

وتؤدي إل  قتل ضحاياها عبر بتر أطرافهم بما يشب  عمل المنشار اآللي، أما من تقدر لهم النااة 
 المسرطن.  "التنزستن"فيعيشون معرضين للسرطان بسبب احتوائها عل  

ر عن استخدام قنابل الدايم في غزة إل  أن اإلسرائيليين قاموا باستخدام طائرة بدون طيار وأشار تقري
( إليصال قنابل الدايم ألهدافها. وتزن الطائرة هذه قرابة أربعة كيلوغرامات Skylark IVمن طراز  

اعلها دقيقة، وهي طائرة صامتة مما ي 50وتعمل بمحر  كهربائي، ولديها قدرة عل  التحليق لمدة 
 قادرة عل  الوصول للهدف دون إثارة اثنتباه.

"التصميم اإلسرائيلي للقنبلة يحتوي عل  مكعبات من الحديد، وعندما تنفار القنبلة تنطلق المكعبات 
 الحديدية لتقتل وتارح كل من هو مواود في دائرة ستين مترا"

كعبات من الحديد، التي كانت والالفت في التصميم اإلسرائيلي للقنبلة أنها كانت تحتوي عل  م
مواودة مع مسحوق الدايم المتفار، وعندما تنفار القنبلة تنطلق المكعبات الحديدية لتقتل وتارح كل 

والذي هو من المفتر  أن -من هو مواود في دائرة ستين مترا، مما يعني أن الهدف من الدايم 
، وقد تم عبر اعل القنبلة أكثر إماتة ث يطبق بشكل متعمد، وذل  -يكون تقليل األضرار الاانبية

 بالفعل العثور عل  قذيفة دايم في قطا  غزة أثناء العدوان األخير المتواصل منذ أكثر من أسبوعين.
61/7/6112الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 االحتالل يقصف ثالثة مساجد فجر اليوم  .43

مسااد في أنحاء متفرقة من قطا   قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية، فار اليوم الثالثاء، ثالثة
 غزة، ما أدى لتدميرها بالكامل.
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وقال شهود عيان: "إن طائرات حربية قصفت بعدة صواريخ مساد شهداء األقص  وسط مدينة غزة، 
لحاق أضرار بالزة بالمنازل المحيطة ب ".  ما أدى إل  تدمير المساد بالكامل، وا 

ار" في مدينة دير البلب وسط قطا  غزة، و"الفاروق" في كما قصفت الطائرات الحربية مسادي "األبر 
 مخيم الشابورة في مدينة رفب انوب القطا ، ما أدى لتدميرهما بالكامل.

 40يوليو/ تموز الااري دمر القصف اإلسرائيلي  7ومنذ بدء العدوان اإلسرائيلي عل  قطا  غزة في
صادرة عن وزارة األشزال العامة  بشكل كامل، وفق إحصائية 22بشكل ازئي، و 22مسادا منها 

 واإلسكان الفلسطينية.
66/7/6112، فلسطين أون الين  

 
 مستشفى األقصىالعدوان آخرها  بدءمؤسسة طبية منذ  65ستهدف ا االحتاللوزارة الصحة:  .44

وزارة واثناضول، أن  عالء الريماوي، عن مراسلها من القدس 61/7/6112رأي اليوم، لندن، قالت 
 22مساء يوم اثثنين، عن استهداف إسرائيل أكثر من أعلنت سطينية في قطا  غزة، الصحة الفل

يوليو/ تموز الااري، والتي كانت آخرها  7مؤسسة طبية، منذ بدء عمليتها العسكرية في القطا  في 
 استهداف مستشف  شهداء األقص  اثثنين.

ه بمامع الشفاء الطبي غرب وقال وكيل مساعد الوزارة، مدحت محيسن، خالل مؤتمر صحفي عقد
مؤسسة طبية، منذ بدء عمليتها  22إسرائيل استهدفت أكثر من  مدينة غزة، مساء اثثنين: إن

وأضاف أن استهداف المؤسسات الصحية أمر مستهان دولًيا وفي كل  العسكرية في القطا .
 األعراف الدولية وخط أحمر ث يمكن تااوزه.

القوات اإلسرائيلية استهدفت مستشف   ، أن61/7/6112ة، موقع الجزيرة نت، الدوحوأضافت 
أربعة أدى إل  استشهاد  ان هذا اثستهدافقال مراسل الازيرة في غزة . و األقص  في غزة اإلثنين

 ، منهم من كان يرقد في المستشف  لتلقي العالغ.آخرين 40وارح  فلسطينيين
 
 ها رائحة كريهة وخانقةطائرات االحتالل تلقي في غزة قنابل غازية تنبعث من .45

( قنابل غازية انبعثت منها رائحة كريهة 7|22غزة: ألقت طائرات اثحتالل فار اليوم الثالثاء  
وخانقة في مدينة غزة. وقال سكان محليون لة "قدس برس" أن طائرات اثحتالل ألقت فار اليوم 

منها دخان ابي  ذو رائحة  الثالثاء في منطقة شار  النفق شمال مدينة غزة قنابل غازية انبعث
 كريهة ادا وتسببت بضيق تنفس للعديد من المواطنين.
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ووا  الدفا  المدني وعبر اإلذاعات المحلية إرشادات للمواطنين حول كيفية التعامل مع هذه الزازات 
 حت  ث يعرضون أنفسهم للخطر الشديد.

61/7/6112قدس برس،   
 
 وأجهزة السلطة االحتاللومواجهات ليلية مع  ًا لغزةدعممسيرات خالل إصابة العشرات الضفة:  .46

تواصلت في مدينة رام هللا أمس، الفعاليات التضامنية والمنددة بالعدوان وبماازر اثحتالل اإلسرائيلي 
بحق شعبنا في قطا  غزة، والمستمر لليوم الرابع عشر عل  التوالي، واحتشد عشرات المواطنين في 

ة، رافعين ثفتات تندد بالعدوان، وتدعو لوقف الماازر بحق أبناء شعبنا في دوار المنارة وسط المدين
 القطا ، ورددوا شعارات تماد المقاومة.

وأصيب أمس اثثنين ستة مواطنين بشكل مباشر، بالقنابل الزازية والرصان المعدني المزلف 
ات في قرية بلعين دعما بالمطاط والعشرات بحاثت اثختناق، خالل قمع اثحتالل للمسيرة التي خر 

 22واصيب فار أمس، العشرات من المواطنين من بينهم . لقطا  غزة وتنديدا بالعدوان اإلسرائيلي
بالرصان الحي خالل الموااهات التي اندلعت مع قوات اثحتالل عل  الحااز العسكري شمال 

في بلدة الخضر في و قرب مساد بالل بن رباح كما وأصيب العشرات خالل موااهات  .بيت لحم
الحدث األبرز كان في مدينة نابلس شمال الضفة الزربية، عندما تحولت مسيرات  .بيت لحم

احتاااية ضد العدوان، إل  موااهات بين المتظاهرين وراال األمن الفلسطيني، شملت إطالق نار 
 وألعاب نارية وحاارة أسفرت عن إصابات كثيرة.

66/7/6112القدس العربي، لندن،   
 
  مع غزة تضامناً  28يعم الضفة وأراضي الة عام الضراب اإل .47

عما إضراب فلسطيني عاما أمس الضفة الزربية  عمان: برهوم ارايسي، نادية سعدالدين -ة الناصر 
وحدادًا  تنديدًا بعدوان اثحتالل اإلسرائيلي المتواصل عل  قطا  غزة، 2548واألراضي المحتلة العام 

مواطنًا الهم من األطفال  70عية التي استشهد فيها أكثر من عل  شهداء مازرة حي الشاا
وأغلقت المحالت التاارية أبوابها وعطلت المؤسسات والوزارات الحكومية والخاصة أعمالها  والنساء.

، بدعوة من القوى الوطنية واإلسالمية 2548في الضفة الزربية، أسواة بنظرائها الخاصة في أراضي 
 رااء الوطن المحتل.الفلسطينية في عموم أ

66/7/6112الغد، عمان،   
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خةالل تظةاهرة دعمةًا  28فلسطينيًا ويعتدي على عدد من قيةادات الةة  66الناصرة: االحتالل يعتقل  .48

 لغزة
 22 يوم اثثنينبعد عصر اإلسرائيلية اعتقلت قوات الشرطة : محمد ملحم، رازي نابلسي، رامي حيدر
لعدوان اإلسرائيلي عل  قطا ، التي نظمتها لانة المتابعة في شخًصا في ختام المظاهرة المناهضة ل

" أن اثعتقاثت ارت عندما حاولت الشرطة صد ماموعة من 48وأفاد مراسل "عرب  الناصرة.
 الشبان الذين انشقوا عن المظاهرة الرئيسية لمنعهم من الوصول إل  الشار  الرئيسي.

 حت  بعد تفرق المتظاهرين. " أن اثعتقاثت استمرت48وأضاف مراسل "عرب 
كما اعتدى أفراد "اليسام" في الشرطة عل  عشرات المتامعين أمام مركز الشرطة  المسكوبية( في 
الناصرة بمن فيهم قيادات منهم النواب باسل غطاس وحنين زعبي ومحمد بركة، ونائب األمين العام 

 السابق، رامز ارايسي. للتامع الوطني الديمقراطي، مصطف  ط ، ورئيس بلدية الناصرة
61/7/6112، 28عرب   

 
 في الضفة بالقرب من بلدة الرام استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن .49

استشهد فلسطيني في وقت متإخر من مساء أمس اثثنين، برصان مستوطن بالقرب :  أ .ف .ب(
 من بلدة الرام المحاذية لمدينة القدس المحتلة في الضفة الزربية.

عامًا( استشهد بعد أن أطلق  22نية فلسطينية أن الشاب محمود حاتم شوامرة  وذكرت مصادر أم
 مستوطن علي  النار إثر قيام شبان كانوا يتظاهرون تضامنًا مع غزة، بإلقاء الحاارة علي .

66/7/6112الخليج، الشارقة،   
 
 بغزة تاللاتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا يستنكر جرائم االح .51

اوروبا ارائم الحرب  -استنكر اتحاد الااليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في الشتات  :عمان
 العدوانية البشعة التي يقوم بها ايش اثحتالل الصهيوني ضد اهلنا في قطا  العزة غزة.

ومتكم إنما هو اثول القطا  الصامد قائاًل: ان صمودكم ومقا أمسوخاطب اثتحاد في بيان اصدره 
دليل واضب عل  التمس  بالثوابت الفلسطينية والدفا  عن شرف هذه اثمة، وهو تإكيد عل  الحفاظ 

 .واثندثارعل  القضية الفلسطينية من الضيا  
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ودعا البيان المصريين للضزط الاماهيري عل  اصحاب القرار لفتب المعابر لدخول المساعدات 
 لصامد وعدم المشاركة في خنق اهلنا الصامدين وتاويعهم صيامًا.في القطا  ا ألهلنااثنسانية 

66/7/6112الرأي، عمان،   
 
 عبد الستار قاسم بعد أيام من اعتقاله االحتالل يفرج عن البروفيسور .50

أفرات قوات اثحتالل اإلسرائيلي مساء يوم، اثثنين، عن البروفيسور والمحلل السياسي / 48عرب 
 ينة نابلس شمال الضفة الزربية وذل  بعد أيام من اعتقال  من منزل .عبد الستار قاسم من مد

وكان اثحتالل اعتقل قاسم قبل سبعة أيام من منزل  الواقع في منطقة نابلس الاديدة في ظل هامة 
الثالثة قرب الخليل، وشملت تل   المستوطنين اثحتالل منذ عملية اختطاف بدأهااعتقاثت التي 

األخيرة اعتقال محاضرين اامعيين من بينهم قاسم والمحاضر في اامعة النااح  الهامة في اآلونة
وتعر  قاسم للعديد من المضايقات عل  خلفية تواهات   غسان ذوقان من مدينة نابلس أيضا.

 الفكرية والسياسية ضد نه  المفاوضات واتفاقية "أوسلو". 
66/7/6112، 28عرب   

 
 دء الحملة العسكرية في الضفةمنذ ب معتقالً  1661نادي األسير:  .52

واصلت قوات اثحتالل اإلسرائيلي عمليات المداهمة واثعتقال التي : فادي أبو سعدى - رام هللا
 شملت فار أمس اثثنين، ثمانية مواطنين من محافظات بيت لحم، وانين، والقدس.
كما ، ن بيت لحموأكد نادي األسير الفلسطيني، أن سلطات اثحتالل اعتقلت أربعة مواطنين م

 اعتقلت شرطة اثحتالل ثالثة من محافظة القدس.
ونقل نادي األسير عل  لسان أيمن الحاغ يحي  سكرتير الرابطة العربية لألسرى المحررين في 

شابا خالل التظاهرات  36أن شرطة اثحتالل اعتقلت خالل اليومين الماضيين  48أراضي عام 
ا إل  أن عددا منهم مدد اعتقال  وأفرغ عن آخرين، وبذل  التي ارت وراء الخط األخضر، مشير 

معتقاًل منذ بداية الحملة العسكرية اإلسرائيلية التي انطلقت من  2220يرتفع عدد المعتقلين إل  
 الخليل وامتدت لمختلف أنحاء فلسطين في حزيران/ يونيو الماضي.

66/7/6112القدس العربي، لندن،   
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 لالعتقال اإلداري فلسطينياً  راً أسي 19االحتالل يحّول  .53

 6أسيرًا فلسطينيًا لالعتقال اإلداري، بينهم  25ذكرت مصادر حقوقية، أن اثحتالل اإلسرائيلي حوال 
نواب في المالس التشريعي الفلسطيني عن كتلة "التزيير واإلصالح" البرلمانية التابعة لحركة 

 المقاومة اإلسالمية "حماس".
، أن أوامر اثعتقال 2024-7-22الفلسطيني" في بيان صحفي اثثنين  وأوضب "نادي األسير 

اإلداري الاديدة رفعت أعداد األسرى الذين تم تحويلهم لإلداري منذ منتصف حزيران  يونيو( 
 أسيرًا. 227المنصرم إل  

66/7/6112، فلسطين أون الين  
 
 أسيراً  88محاكم االحتالل تمدد اعتقال نادي األسير:  .54

أسيرًا  88أفاد نادي األسير الفلسطيني الثالثاء أن محاكم اثحتالل اإلسرائيلي مددت اعتقال : رام هللا
نادي في بيان صحفي، الوذكر  في ساون اثحتالل بذريعة استكمال التحقيق واإلاراءات القضائية.

 أن قرارات التمديد صدرت عن محاكم "سالم" و"عوفر" و"عسقالن" و"المسكوبية". 
66/7/6112صحافة الفلسطينية، صفا، وكالة ال  

 
 ةسوريبلفلسطينيين مليون دوالر دعمًا ل 15اتفاقية تعاون بين اإلمارات واألونروا بقيمة  .55

وقعت دولة اإلمارات العربية المتحدة أمس اتفاقية تعاون، تقدم بموابها لوكالة األمم : بوظبيأبو 
مليون دوثر(  22مليون درهم   22، مبلغ روااألونالمتحدة إلغاثة وتشزيل الالائين الفلسطينيين 

لتقديم المساعدات الزذائية لالائين الفلسطينيين داخل سوريا والذين تإثروا اراء األزمة السورية، 
 .ةعائلة فلسطينية ثائة داخل سوري 52،287 ألف متضرر بواقع  362،336ويستفيد منها عدد 

الثاني الذي كانت أعلنت  دولة اإلمارات خالل مؤتمر يذكر أن ذل  المبلغ هو ازء من قيمة التعهد 
مليون  220الكويت الثاني للمانحين لالائين السوريين، مطلع العام الااري، بقيمة إامالية بنحو 

 درهم، 
، حيث عبر عقب لألونرواوقد قام بتوقيع اثتفاقية من اانب اثونروا، بيير كراهينبول، المفو  العام 

 .لذل  الدعم امتنانن توقيع اثتفاقية ع
66/7/6112االتحاد أبو ظبي،   
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 توزع مساعدات على مخيم اليرموك "األونروا .56

سلة غذائية  2075قامت وكالة غوث وتشزيل الالائين الفلسطينيين "األونروا" بتوزيع :  د .ب .أ(
 عل  أهالي مخيم اليرمو  لالائين الفلسطينيين المحاصرين داخل المخيم.

ثهالي إن عملية التوزيع تتم بحضور السلطات السورية وممثلين عن اللانة العليا وقال عدد من ا
لإلغاثة والهيئة العامة لالائين الفلسطينيين العرب، حيث يتم توزيع المعونات عبر مدخل فرعي في 
شار  راما بموازاة مدخل مخيم اليرمو  شب  المدمر بفعل القصف الثقيل من قوات النظام كما هو 

سلة غذائية، لكن التوزيع  482ف. وأفاد مشاركون في عمليات التوزيع "إن  تم األحد توزيع معرو 
 بنسبت  الكبيرة تم أمس اثثنين".

66/7/6112الخليج، الشارقة،   
 
 "الهيئة المستقلة" تطالب بفتح ممرات إنسانية آمنة لغزة .57

من الدولي، بتبني مشرو  قرار ُيلزم طالبت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، أمس، مالس األ :رام هللا
دولة اثحتالل بفتب ممرات إنسانية آمنة، لتسهيل عمليات اإلغاثة اإلنسانية، وضمان المرور اآلمن 
للعاملين في الماال الطبي وطواقم اإلسعاف، والعاملين في ماال المساعدات اإلنسانية، لتمكينهم 

يصال المساعدات، والمواد الطبية والزذائية األساسية للسكان  من الوصول إلخالء الارح ، وا 
 المدنيين، والمهارين قسرًا من منازلهم في كافة مناطق قطا  غزة.

وناشدت الهيئة في بيان صحافي، األطراف السامية المتعاقدة عل  اتفاقيات انيف األربع للعام 
ول  من اثتفاقية، وتتعهد بموابها ، الوفاء بالتزاماتها القانونية واألخالقية الواردة في المادة األ2545

لزام دولة اثحتالل باحترام حقوق  بإن تحترم اثتفاقية وأن تكفل احترامها في اميع األحوال، وا 
قطا  للاإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة، والسماح بإدخال المساعدات اإلنسانية والطبية 

 .كوااب عل  دولة اثحتالل
66/7/6112األيام، رام هللا،   
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 العدوان الناجمة عنثالثة مليارات دوالر خسائر غزة وزارة االقتصاد:  .58

قدرت وزارة اثقتصاد في حكومة التوافق الفلسطينية حام الخسائر : عو  الراوب -الخليل 
الناامة عن العدوان اإلسرائيلي عل  قطا  غزة بنحو ثالثة مليارات دوثر، معلنة عن برنام  إغاثي 

 ون مع مؤسسات القطا  الخان.بالتعا
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير اثقتصاد الوطني محمد مصطف  إن العمل ياري لحصر تل  

 األضرار بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطا  الخان في قطا  غزة.
فلسطين  وأضاف أن وزارت  تعقد يوميًا مشاورات واتصاثت تنسيقية مع مؤسسات القطا  الخان في

والزرف التاارية وراال األعمال، لتقديم العون والمساعدة الطارئة ألبناء القطا ، وللوقوف عل  
حام األضرار التي يخلفها العدوان اإلسرائيلي تمهيدًا لوضع برنام  اثنتقال من "اإلغاثة إل  إعادة 

 اإلعمار والتنمية".
61/7/6112الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 "إسرائيلبة"سة حول جهات الضغط والتأثير على دوائر القرار درايصدر  "مدار" .59

رام هللا ة "األيام": صدرت، حديثًا، عن المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية "مدار"، دراسة للباحث 
برهوم ارايسي، تتناول بنية دوائر الضزط والتإثير التي تسهم في صناعة القرار السياسي في 

رها عل  متخذي القرار واألدوات المستخدمة في ذل ، وتطورها وصوًث إل  إسرائيل، وتشخن تإثي
 العالقة بين اتخاذ القرار السياسي وبين تزلزل حيتان رأس المال في إسرائيل في العقدين المنصرمين.
وتفيد الدراسة بإن إسرائيل شهدت منذ مطلع التسعينيات عدة تزييرات بنيوية، اقتصادية وااتماعية 

ة متزامنة، عززت من العالقة بين اتخاذ القرار السياسي وبين الدور الذي تلعب  دوائر الضزط وسياسي
 2548والتإثير، بحيث غيارت الكثير من المعايير ومن أدوات العمل التي كانت قائمة منذ العام 

 وحت  مرحلة مطلع التسعينيات.
ل األول في تفتت األحزاب الكبرى وتركز الدراسة عل  ثالثة محاور تقع في صلب التزيرات، يتمث

ويتمثل المحور الثاني في األوليزاركية اثقتصادية أو  والتحول باتااه حلبة سياسية متعددة المراكز،
 .ما اصطلب عل  تسميت  "حيتان رأس المال"
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اما المحور الثالث فيتركز حول امعيات الماتمع المدني، وهي الامعيات التي بدأت تظهر بكثافة 
رائيل، خاصًة في ظل العولمة، وكانت البداية، بالامعيات الحقوقية واثاتماعية واإلنسانية، في إس

 .وهذه لعبت وتلعب دورًا في تسليط األضواء عل  القضايا اإلنسانية والحقوقية في إسرائيل
66/7/6112األيام، رام هللا،   

 
 شاؤول آرونر قاسم النجار عن الجندي األسيأغنية جديدة للفنان الفلسطيني  .61

بدأ عل  مواقع التواصل اثاتماعي، يوم اإلثنين، التروي  ألغنية فلسطينية تماد : وكاثت –رام هللا 
أسر المقاتلين الفلسطينيين لاندي إسرائيلي، أعلنت عن أسره كتائب عز الدين القسام الاناح 

 العسكري لحركة حماس، األحد.
يلي بنيامين نتانياهو وهو يحاول اثتصال بالاندي شاؤول وتبدأ األغنية بصوت رئيس الوزراء اإلسرائ

 آرون، فيقع عل  الناطق باسم كتائب القسام.
ويقلد المزني قاسم الناار في بداية األغنية صوت نتانياهو، وهو يتصل عل  الرقم العسكري للاندي 

الرقم المطلوب الذي أعلن  الناطق باسم حركة حماس، ويسإل عن شاؤول ارون فيرد علي  المزني "
 مخطوف حاليا مع تحيات ايش الدفا  الفلسطيني".

66/7/6112الشرق، الدوحة،   
 
 سامح شكري: ال نعتزم إجراء أي تعديل على مبادرتنا لوقف إطالق النار بةغزة .60

مصر ث تعتزم إاراء أي تعديالت عل  »نور رشوان: قال سامب شكري، وزير الخاراية، إن: 
ها، منذ أيام؛ لوقف إطالق النار بين الاانبين اإلسرائيلي والفلسطيني بقطا  المبادرة التي تقدمت ب

 ، عل  حد قول .«غزة
، في مؤتمر صحفي مشتر  بين  «شكري»وعن أسباب رفض  إلاراء تعديالت عل  المبادرة، أوضب 

اء: ، الثالث«أون تي في ثيف»وبين األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، ونقلت  فضائية 
نحن مقتنعون بالمبادرة؛ ألنها تؤدي الزر  المطلوب، والمتمثل في وقف إطالق النار، وحماية »

 ، عل  حد وصف .«الشعب الفلسطيني من سف  الدماء، واثستخدام المفرط للقوة الذي يتعر  ل 
قف المبادرة تشمل عنصر حماية الشعب الفلسطيني من خالل المطالبة بو »وأضاف وزير الخاراية، 

القتال الفوري، وفتب المعابر؛ لتوفير اثحتيااات األساسية لهم، باإلضافة إل  أنها تنن عل  إطار 
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للمفاوضات بين طرفي األزمة حول القضايا محل اثهتمام، وبالتالي فهي تصب في صالب 
 «.الفلسطينيين

 66/7/6112الشروق، مصر، 
 
 الهدنة في غزة لتلبية مطالب حماس مسؤولون مصريون: مصر قد تجري تعديالت على مبادرة .62

سيف الدين حمدان: قال ثالثة مسؤولين مصريين لرويترز يوم اثثنين إن  -ليليان وادي  -القاهرة 
سرائيل بما  مصر يمكن أن تاري تعديالت عل  مبادرة هدنة أطلقتها بشان الحرب في قطا  غزة وا 

 نت قد رفضت المبادرة.يلبي مطالب حركة المقاومة اإلسالمية  حماس( التي كا
وقال مسؤول مصري كبير "مصر ث تمانع إضافة بع  شروط حماس بشرط موافقة كل األطراف 

 المعنية."
ومن بين شروط حماس رفع الحصار المصري واإلسرائيلي عن قطا  غزة واإلفراغ عن عدة مئات 

ث عن ثالثة صبية يهود من الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل الشهر الماضي خالل عملية البح
خطفوا في الضفة الزربية المحتلة. وعثر عل  اثث الثالثة في وقت ثحق فإلقت إسرائيل بمسؤولية 

 القتل عل  حماس.
ويشتب  مسؤولون مصريون في أن حماس رفضت مبادرة وقف إطالق النار بطلب من قطر التي 

ها تستضيف عددا كبيرا من اإلسالميين ستكون ثعبا استراتيايا في التوصل ثتفاق فعال بحكم كون
 المنفيين من كل أنحاء الشرق األوسط بمن فيهم خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس.

 61/7/6112وكالة رويترز لألنباء، 
 
 6115مصادر مصرية: "إسرائيل" ملزمة قانوًنا بفتح معابرها مع غزة.. ومعبر رفح خارج اتفاقية  .63

معبر رفب الحدودي بين مصر  عل ر حكومية دهشتها من تركيز الحديث ربيع شاهين: أبدت مصاد
سرائيل، والتذر  بضرورة افتتاح معبر رفب برغم  4وقطا  غزة وتااهل  معابر فاصلة بين القطا  وا 

 أن  غير مشمول بإي اتفاق دولي.
ذ وحيد أمام معبر رفب إلظهاره كمنف عل أن  في الوقت الذي يتم في  التركيز  إل ولفتت المصادر 

األشقاء الفلسطينيين في قطا  غزة في ظل هذه األوضا  المتدهورة، يالحظ أن أحدًا لم يذكر علي 
اإلطالق ضرورة التزام إسرائيل بفتب المعابر األخرى باعتباره التزامًا قانونيًا تفرض  اتفاقيات انيف 
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لمواد والسلع األساسية لسكان األربع بوصف إسرائيل "قوة احتالل" وعليها مسئوليات ضمان وصول ا
 القطا  الذين يخضعون لسلطة اثحتالل اإلسرائيلي المسيطرة علي القطا  برًا وبحرًا واوًا.

، 2002الرغم من أن معبر رفب لم يدخل في إطار اتفاقية المعابر لعام  عل وأكدت المصادر أن  
طيني، قامت بفتب معبر رفب أمام فإن مصر وانطالقًا من مسئوليتها التاريخية تااه الشعب الفلس

 الحاثت اإلنسانية والمصابين وأمام دخول المساعدات الطبية واألدوية.
معبر رفب فقط وتااهل فتب المعابر األخرى يضع العديد من  عل أن اقتصار التركيز  إل وأشارت 

ر مسئولية عالمات اثستفهام حول الزر  الحقيقي من وراء هذه المواقف والرغبة في تحميل مص
 يعاني  الشعب الفلسطيني. الذيالحصار 

 66/7/6112األهرام، القاهرة، 
 
 "اإلخوان المسلمون": حكومات عربية متآمرة في العدوان على غزة .64

قدس برس: شنت اماعة "اإلخوان المسلمين" هاوما عل  المواقف العربية تااه العدوان  –القاهرة 
 المواقف ازءا من المؤامرة عل  المقاومة الفلسطينية.اإلسرائيلي عل  غزة، واعتبرت أن تل  

( إن "العدوان اإلارامي عل  غزة يتم 7|22وقالت الاماعة في بيان لها تلقت  "قدس برس" اثثنين  
بتحري  حكومات عربية وتنسيق ومشاركة في حصار القطا  ومنع تقديم أية مساعدات طبية أو 

لتشوي  أشرف ظاهرة عرفها العالم، ظاهرة المقاومة الباسلة، تموينية بل وشن حمالت إعالمية كاذبة 
 لن يطفئ اذوة المقاومة حت  تحرير فلسطين كل فلسطين".

وأضافت الاماعة تقول إن  "في مازرة اديدة بشعة تضاف إل  سال الصهاينة الدموي قام العدو 
ات المصابين لتصل الصهيوني باعتداء غاشم عل  حي الشااعية ارتق  في  عشرات الشهداء ومئ

حصيلة اإلارام الصهيوني األخير عل  غزة إل  مئات الشهداء وآثف الارح ، غالبيتهم من 
 األطفال والنساء والمسنين العزل وسط صمت وتآمر عربي وعالمي".

 61/7/6112قدس برس، 
 
 سامح شكري يبحث مع روبرت سيرى وقف العدوان على غزة  .65

ير الخاراية المصري، سامب شكري مباحثات في القاهرة اليوم مع أيمن قناوي: أارى وز  –القاهرة 
المنسق الخان لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط، روبرت سرى ارى خاللها تناول 

 اللقاء األوضا  المتدهورة حاليًا في قطا  غزة في ظل استمرار العمليات العسكرية.
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اية المصرية بدر عبد العاطي إن شكري استعر  خالل وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخار 
اللقاء المشاورات والاهود واثتصاثت التي تاريها مصر للعمل عل  الوقف الفوري للعمليات 
العسكرية اإلسرائيلية وحقن دماء المدنيين األبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني في قطا  غزة، في 

 إطار تفعيل المبادرة المصرية.
أن اللقاء تناول أيضًا الزيارة المرتقبة لسكرتير عام األمم المتحدة للقاهرة وأهمية العمل عل  وأضاف 

رفع الحصار عل  القطا  وتشزيل المعابر التي تربط بين إسرائيل وقطا  غزة في ظل مسئولية 
 إسرائيل القانونية كقوة احتالل.

 66/7/6112الشرق، الدوحة، 
 
 عدات طبية تونسية لغزةمصر ترفض استقبال طائرة مسا .66

المركز الفلسطيني لإلعالم: كشف رئيس حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الزنوشي  -تونس 
( عن رف  السلطات المصرية استقبال طائرة تونسية ارى تاهيزها باألدوية 7-22مساء اثثنين  

 والمساعدات الطبية لقطا  غزة.
"الازيرة" مساء اثثنين أن السلطات المصرية رفضت وذكر الزنوشي خالل اتصال هاتفي مع قناة 

إعطاء الموافقة لهذه الطائرة بالهبوط عل  أقرب مطار لززة، موضحا أن هذه الطائرة تقل مساعدات 
 طبية وأدوية لززة التي تعاني من نقن شديد باألدوية والمستلزمات الطبية.

وقد حملت بالارح  والمصابين من العدوان وبين أن  كان من المفتر  أن يتم إعادة الطائرة لتونس 
 اإلسرائيلي المتواصل عل  قطا  غزة.

وأضاف الزنوشي أن هنا  "حركات ردة تريد أن تستنزف غزة وتعيدها إل  الوراء وهنا  فرق بين من 
 يتحر  من أال وقف العدوان وبين من يتواطإ مع اثحتالل".

ل نحو أسبو  عن نية بالده إرسال طائرة محملة وكان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي كشف قب
 بمساعدات طبية وأدوية إل  قطا  غزة.

 61/7/6112المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 "العربية لحقوق اإلنسان": السيسي شريك في الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة .67

با وصحفيين قريبون قدس برس: قالت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا "إن كتا -لندن 
من صنا  القرار في إسرائيل أكدوا أن هنا  تحالفا وتنسيقا غير مسبوق مع السلطات المصرية في 
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الهاوم الذي تشن  إسرائيل عل  قطا  غزة وأن الهاوم البري تم بضوء أخضر من السلطات 
 المصرية".

دس برس": "إن ما يؤكد شراكة ( أرسلت نسخة من  لة "ق22/7وأضافت المنظمة في بيان لها اثثنين  
السلطات المصرية ممثلة برئيسها عبد الفتاح السيسي في الارائم التي ترتكبها إسرائيل في قطا  
غزة، تصريحات المسؤولين المصريين التي تحمل الفصائل الفلسطينية مسؤولية اعتداءات إسرائيل 

رية التي انحدرت إل  مستوى دعم عل  قطا  غزة والهامة المسعورة من قبل وسائل اإلعالم المص
صرار السلطات المصرية عل  إغالق معبر رفب عل   إسرائيل في هاومها والشماتة بالضحايا وا 

 الرغم من إعالنها فتح  بشكل خاد ".
 61/7/6112قدس برس، 

 
 حزب النور: يدين مجزرة "الشجاعية".. ويطالب وزارة الخارجية بالتحرك لوقف العدوان .68

نعم: أدان حزب النور الحادث اإلارامي البربري اإلسرائيلي الذي استهدف حي رحاب عبد الم
"الشااعية" وأسفر عن سقوط عشرات الشهداء ومئات المصابين من األبرياء من أبناء الشعب 
الفلسطيني الشقيق. وقال المهندس االل مرة، أمين عام حزب النور، إن مازرة "الشااعة" تخالف 

 ن الدولية.كل األعراف والقواني
اميع المستويات لوقف  عل وطالب، في بيان ل ، اليوم األحد، العالم أامع بموقف قوي واضب 

الماازر الوحشية في حق الشعب الفلسطيني الشقيق، ووقف العدوان اإلسرائيلي الزاشم عل  الشعب 
ورهما لوقف هذه الفلسطيني. وناشد مرة، وزارة الخاراية المصرية، واامعة الدول العربة القيام بد

 الماازر الوحشية.
 66/7/6112األهرام، القاهرة، 

 
 هويدي: أبواب مصر مفتوحة أمام السياح اإلسرائيليين موصدة في وجه الفلسطينيين .69

قدس برس: انتقد الكاتب المصري قهمي هويدي إقدام السلطات المصرية عل  منع قافلة  -القاهرة 
غزة تعبيرا عن تضامنهم معها في وا  العدوان، واستقبال نحو  النشطاء المصريين الذين أرادوا زيارة

سائب إسرائيلي قدموا إل  مصر عبر طابا لقضاء عطالتهم عل  شاطئ البحر األحمر، في  200
تزامن قال بإن  "وا  رسالة مفادها أن أبواب مصر مفتوحة لإلسرائيليين في حين أن مصر ذاتها 

 منعهم من التضامن مع أشقائهم الفلسطينيين".تزلق األبواب في واوه المصريين وت
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( بصحيفة "الشروق" المصرية، أن إطالق القافلة المصرية 22/7وأشار هويدي في مقال ل  اثثنين  
في هذا التوقيت كان مفاائا أيضا، وقال: "كان مفرحا ألن  تم في أاواء ملبدة وملتبسة صورت 

ن الذي ث يكن الود للفلسطينيين عامة ويحمل مصر والمصريين في معسكر مواثة اإلسرائيليي
مشاعر البز  لقطا  غزة بوا  أخن، الذي ظلت حركة "حماس" تديره طيلة السنوات الست 
الماضية. وهو اثنطبا  السلبي الذي نت  عن بع  التصريحات السياسية فضال عن المعالاات 

 ت إل  صورتها ف  العالم العربي واإلسالمي".اإلعالمية الفاة التي قبحت وا  مصر واساء
 61/7/6112قدس برس، 

 
 محمد عمارة: مقاومو غزة يسطرون ملحمة تنّبأ بها الرسول صلى هللا عليه وسلم  .71

محمود القيعي: صبا المفكر الكبير د. محمد عمارة عضو هيئة كبار العلماء باألزهر اام  –القاهرة 
عن المقاومة  وتمنع العونعربية واإلسالمية التي تقمع شعوبها غضب  عل  الموقف المخزي للنظم ال

 الباسلة في غزة، متهما تل  النظم بتبعيتها المقيتة لإلمبريالية الزربية.
أن المقاومة الفلسطينية الباسلة التي تخو  ” رأي اليوم“وأضاف د. عمارة في تصريب خان لة 

بريالية الزربية، إنما تقوم بفر  كفاية عن معركة شرسة ضد قوى الصهيونية المدعومة من اثم
 األمة العربية واإلسالمية، بل عن كل أحرار العالم.

وقال د. عمارة إن الحركة الصهيونية والدولة الصهيونية إنما تمثل البقية البائسة من نظام الفصل 
” يد إثا الحديدث يفل الحد“العنصري من اثستعمار اثستيطاني، ولكن سنن التاريخ تشهد عل  أن  

 بحسب عمارة.
وأشار عضو هيئة كبار العلماء باألزهر إل  أننا اآلن أمام ملحمة عظيمة من الاهاد تنباإ بها رسول 

 هللا محمد صلوات هللا علي  عندما حداثنا عن الفئة الصامدة في بيت المقدس في حديث  الشريف.
الفئة الصامدة المااهدة بالنصر الذي نراه قريبا، ندعو من قلوبنا لهذه “وأنه  د. عمارة حديث  قائال: 

 ”.ويراه األعداء بعيدا
 61/7/6112رأي اليوم، لندن، 
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 تجار مصريون يخفضون أسعارهم بمناسبة خطف الجندي اإلسرائيلي .70

قدس برس: أعلن تاار مالبس في عدد من المدن المصرية عن تقديمهم خصما عل   –القاهرة 
فرحهم بإعالن "كتائب القسام" الاناح المسلب لحركة "حماس" عن أسر اندي بضاعتهم، تعبيرا عن 

 (.20/7إسرائيلي األحد  
في المائة "بمناسبة  30وعلق تاار في القاهرة ثفتات عل  متاارهم أعلنوا فيها تقديم خصم بقيمة 

سير عل  أسر الاندي الصهيوني"، ووزعت الحلويات في األسواق، فيما تم كتابة اسم الاندي األ
 زينة تل  الحلويات.

 61/7/6112قدس برس، 
 
 الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة ضمان الستقرار المنطقة الدولةجودة: قيام  .72

ناصر اودة في اتصاثت هاتفية مع عدد من  األردني بحث وزير الخاراية وشؤون المزتربين :بترا
 د اإلسرائيلي األخير في قطا  غزة.اانب التصعيالمسؤولين ووزراء الخاراية العرب واأل

شملت كال من وزراء خاراية هولندا فرانس تيمرمانز وتونس التي  ،وأكد اودة خالل هذه اثتصاثت
نبيل  .مناي حامد وبريطانيا فيليب هاموند ومصر سامب شكري، وأمين عام اامعة الدول العربية د

إل  مخاطر الفراع الناام عن  وضات"، مشيراً ضرورة "وقف إطالق النار والعودة إل  المفا، العربي
توقف المفاوضات، وأن الضمان الوحيد ألمن واستقرار المنطقة هو قيام الدولة الفلسطينية المستقلة 

العدوان  "، واصفاً ودعا لوقف العدوان اإلسرائيلي، واستهداف المدنيين في غزة "فوراً  القابلة للحياة.
 ".المستمر بة "الخطير اداً 

  66/7/6112 ،د، عّمانالغ
 
 ردنيين يتضامنون مع غزةالف األ آ .73

في األردنية شار  اثثف من المواطنين في المسيرة التي نظمتها الحركة اثسالمية : خليل قنديل
بالعدوان الصهيوني  مع غزة والمقاومة الفلسطينية وتنديداً  منطقة نزال بعد صالة التراويب تضامناً 

محمد رمان من الحركة اثسالمية في نزال في كلمت   .خاطب دو  ربية.عليها وصمت اثنظمة الع
اومة قائال "لقد رفعتم رؤوسنا ايها القساميون حت  وصلت عنان السماء بما حققتموه من قمااهدي الم
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كما استنكر رمان دور  قوة في الشرق اثوسط ومرغتم انف الصهاينة بالتراب". أعت صمود في وا  
 تااه العدوان. اثنظمة العربية 

  66/7/6112 ،السبيل، عّمان
 
 مع غزة قنوات لبنانية تضامناً في نشرة موحدة  .74

. وفي مشهد اإلثنين وحادت أحداث غزة األليمة شاشات التلفزة اللبنانية مساء يوم :هيفا البناا -بيروت 
القنوات  شاشات صزيرة، عرضت فيها 8خبار موحدة عل  أث يإلف  اللبنانيون عادة، بثت نشرة 

 اللبنانية تقارير مشتركة وتقاسمت "الهواء" لتكون غزة وناسها هم الحدث الوحيد.
خبار واحدة بعد أثماني شاشات اتشحت بالسواد حدادًا عل  شهداء فلسطين. انتات النشرة في غرفة 

  ".طلقها رئيس تحرير صحيفة "السفير" اللبنانية طالل سلمان بعنوان: "فلسطين لست وحدأمبادرة 
، منها "فايسبو " و"تويتر". واستعمل اثاتماعيوشكلت هذه النشرة مادة دسمة عل  مواقع التواصل 

إليصال تحياتهم ال  اإلعالم اللبناني من اهة ولفلسطين وشهداء  LB4GAZAالمستخدمون وسم #
 آخرون النكات الساخرة عل  واقع اثعالم اللبناني. أطلقغزة من اهة اخرى، فيما 

  66/7/6112 ،ة، لندنالحيا
 
 فلسطين محرقة فيجنبالط: ما يجري  .75
أكد النائب وليد انبالط أن "فلسطين ستبق  القضية وهي العنوان األساس"،  : اريدة "األنباء"( 

مشددًا عل  أن "فلسطين أكبر من يقضمها اثحتالل وأكبر من أن تسقط في صراعات القوى 
من فلسطين التاريخياة بسكانها األصليين ُيضاف إليهم مئات  الفلسطينياة. وقطا  غزة ازٌء ث يتازأ

 ".2548اآلثف من الفلسطينيين الذين ُهاروا منذ العام 
في موقف  األسبوعي لاريدة "األنباء" اثلكترونية: "أي حديث عن وقف إلطالق النار ُيفتر   ،وقال

اثسرائيلياة وف  الحصار المفرو  أن يتم في إطار صفقة شاملة تشمل فتب اميع المعابر العربياة و 
عل  قطا  غزة، واثفراغ عن عشرات اآلثف من األسرى والمعتقلين، كي ث تذهب كل التضحيات 

 التي ُبذلت سدى".
ال مراة  :وأضاف "عل  الرغم من فظاعة هذه الحرب اثسرائيلية فإن صمود الشعب الفلسطيني سيسا

ادًا"، مشددًا عل  أن "فلسطين تبق  هي القضية المركزياة،  اديدة بطوثت تاريخية ولو بإثمان باهظة
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قضياة العدل والكرامة والواود والصمود والنضال"، رافضَا حصرها بإي من فتب أو حماس أو أي من 
 الفصائل الفلسطينياة األخرى.

 66/7/6112 ،السفير، بيروت
 
 من مع فلسطين وشعبهاإلى أوسع حملة تضايدعو  رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني .76

دعا رئيس "لانة الحوار اللبناني الفلسطيني" حسن منيمنة الشعوب العربية والماتمع المدني والقوى 
الديموقراطية في العالم إل  أوسع حملة تضامن مع فلسطين وشعبها، معتبرًا أن ما يشهده القطا  

عل  محاولة إبادة ورف  اثعتراف ومدينة غزة، يؤكد للمرة األلف أن السياسة اإلسرائيلية تقوم 
 بواود الشعب الفلسطيني واإلقرار بحقوق  الوطنية المشروعة في بناء دولت  المستقلة.

وندد منيمنة بعمليات الحصار والتهويد وتوسيع اثستيطان واثعتداء عل  األماكن الدينية واإلسالمية 
 ساكنيها. سرؤو ات وتدمير البيوت عل  والمسيحية وكذل  اثعتقاثت الكيفية التعسفية والمطارد

 66/7/6112 ،المستقبل، بيروت
 
 "إسرائيل"ومعاقبة على غزة ودعوات لوقف العدوان لبنانية إدانات  .77

رأى ، حيث منددة باستمرار المازرة اإلسرائيلياة في حق الشعب الفلسطينيالمواقف الر و صدتواصل 
ثستنكار أو اثدانة تنفع أمام هول الماازر التي الرئيس سليم الحن ان  "لم تعد بيانات الشاب وا

يرتكبها العدو اإلسرائيلي بحق شعبنا في فلسطين"، واعتبر "أن ما ياري عل  ار  فلسطين كشف 
عن ضعف، ث بل غياب الموقف العربي الموحد، كما أن صمود غزة المقاومة كشف عن وهن 

 إسرائيل".
طالل ارسالن تضامن  مع األشقاء الفلسطينيين ودعا إل  وأكد رئيس "الحزب الديموقراطي" النائب 

"رن الصفوف الفلسطينية في وا  اإلارام الصهيوني الذي تااوز بمراحل، كل قواعد وقوانين 
 الحروب".

واعتبرت "كتلة نواب زحلة"، في بيان بعد ااتماعها الدوري، "أن الصمت العالمي والعربي عل  ارائم 
 طيني في غزة وصمة عار عل  هذه الحكومات والماتمع الدولي والعربي".إسرائيل بحق الشعب الفلس

وطالب وزير اثتصاثت بطرس حرب، بة"وضع حد لدوامة العنف التي يتسبب بها استمرار اثحتالل 
 لألراضي الفلسطينية".
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، كما إل  ووا  شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن نداء إل  "المسلمين اميعاً 
مختلف الشعوب العربية وشعوب دول العالم، لتشكيل رأي عام عري  وواسع للضزط عل  
الحكومات العربية وحكومات دول العالم ومالس األمن الدولي، يدفعهم للتحر  نحو وقف فوري 

 للعدوان".
الشعب وأكد األمين العام لة"التنظيم الشعبي الناصري" أسامة سعد "ثقت  بقدرة المقاومة الفلسطينية و 

الفلسطيني عل  تحقيق اثنتصار عل  العدوان الصهيوني"، مستنكرا "الصمت المريب للنظام العربي 
وطالب السيد علي فضل هللا، خالل إحياء ليالي القدر، الشعوب العربية واإلسالمية "بإن  الرسمي".

 ت  ونادت ".تكون عل  مستوى التحدي الذي يتعر  ل  الشعب الفلسطيني، وأن تتحر  وتهب لنصر 
أشكال اديدة تعبر عن الموقف الداعم للشعب  استحداثودعا المكتب السياسي لحركة "أمل" إل  "

 الفلسطيني ومقاومت ".
كما ندد بالماازر الوحشية كل من: رئيس لانة حقوق اإلنسان النائب ميشال موس ، "ابهة العمل 

كامل مهنا باسم تامع الهيئات األهلية  .ل، داإلسالمي"، "األحزاب" والقوى الوطنية والقومية في الاب
ولانة المتابعة، "حركة النضال اللبناني العربي" ، رئيس "منتدى الحوار الوطني" فؤاد مخزومي، امع 

أيار النقابية الطبية، األمين العام لة"التيار األسعدي" معن األسعد،  28األطباء في لبنان وحركة 
تقي الدين، "اللقاء اإلسالمي الوحدوي"، "رابطة الشزيلة" برئاسة رئيس "حزب الوفاق الوطني" بالل 

 الوزير السابق زاهر الخطيب، "تامع العلماء المسلمين"، "حزب التوحيد العربي". 
  66/7/6112 ،السفير، بيروت

 
 "أوقفوا قتل أهلنا في غزة" :توأمهامع  تضامنت صيدا .78

ل  كل العالم في رسالة تضامن ودعم مع إها صيدا "أوقفوا قتل أهلنا في غزة".. صرخة موحدة أطلقت
توأمها غزة، واستنكارًا للماازر والارائم الصهيونية التي ترتكبها اسرائيل بحق الززاويين، وذل  خالل 
الوقفة التضامنية التي دعت إليها بلدية صيدا واللانة اللبنانية الفلسطينية للحوار والتنمية في باحة 

المشاركين في  ممثلة رئيسة اللانة النائب بهية الحريري، أمينة السر مايا  القصر البلدي. وتقدم
ماذوب، رئيس البلدية محمد السعودي، ممثل تيار المستقبل مسؤول دائرة صيدا في التيار أمين 

 .وآخرينالحريري، 
 وواا  المعتصمون نداء تاله منسق عام الشبكة المدرسية لصيدا والاوار نبيل بواب.

  66/7/6112 ،ل، بيروتالمستقب
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 شمالي فلسطين يسقط داخل األراضي اللبنانية باتجاه"كاتيوشا"  .79

المواقع  باتااهأطلقت عناصر ماهولة، فار اليوم، صاروش "كاتيوشا" من محيط بلدة شبعا 
متر  800اإلسرائيلية في مزار  شبعا، لكن  اخطإ هدف  ليسقط داخل األراضي اللبنانية وعل  مسافة 

 دود.من الح
وفي أعقاب ذل ، أطلق الايش اإلسرائيلي عدة قنابل مضيئة فوق بلدة شبعا والهضاب المحيطة، في 

 حين باشر الايش اللبناني حملة واسعة للكشف عن منصة إطالق الصاروش ومطلقي . 
  66/7/6112السفير، بيروت 

 
 أمير قطر يبحث مع بن علوي التطورات بغزة  .81

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى معالي  قنا: استقبل حضرة –الدوحة 
يوسف بن علوي بن عبد هللا الوزير المسؤول عن الشؤون الخاراية بسلطنة عمان الشقيقة والوفد 

 المرافق بقصر البحر مساء اليوم.
افة ال  مناقشة تم خالل المقابلة استعرا  العالقات اثخوية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها اض

 مستادات األوضا  في المنطقة ثسيما التطورات في قطا  غزة.
وأقام سمو األمير البالد المفدى مإدبة افطار تكريما لمعالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخاراية 
بسلطنة عمان الشقيقة والوفد المرافق. وكان بن علوي قد وصل إل  الدوحة عصر اليوم في زيارة 

 ستزرق يوما واحدا.للبالد ت
 66/7/6112الشرق، الدوحة، 

 
 وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيريه األمريكي والتركي الوضع بغزة  .80

قنا: تلق  الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخاراية اتصاًث هاتفيًا الليلة من سعادة  -الدوحة 
ارى خالل اثتصال بحث آخر تطورات  السيد اون كيري وزير خاراية الوثيات المتحدة اثمريكية.

خالد بن محمد العطية وزير الخاراية اتصاًث هاتفيًا اليوم مع  أارىكما  الوضع في قطا  غزة.
سعادة الدكتور احمد داوود اوغلو وزير خاراية الامهورية التركية. ارى خالل اثتصال بحث 

 ن اثسرائيلي عل  الشعب الفلسطيني.تطورات األوضا  في قطا  غزة والسبل الكفيلة لوقف العدوا
 66/7/6112الشرق، الدوحة، 
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 نبيل العربي: أرجو أن تقبل حماس المبادرة المصرية  .82

مراد فتحي: بحث الدكتور نبيل العربي، األمين العام لامعة الدول العربية، مع بان كي  –القاهرة 
غزة نتياة الززو البري اإلسرائيلي مون، سكرتير عام األمم المتحدة، األوضا  المتدهورة في قطا  
شهيد حت  أثن، وأن الحديث  200والمذابب التي ارتكبها اإلسرائيليين في القطا ، وأوقعت أكتر من 

 دار حول كيفية وقف إطالق النار.
وقال العربي، في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء الذي استمر نحو الساعة إن اللقاء تناول بع  

وقف العدوان، معربا عن أمل  في أن يتم وقف إطالق النار في أقرب وقت ممكن، األمور الخاصة ب
يقاف الهاوم الزاشم الذي تقوم ب  إسرائيل عل  قطا  غزة التي هي ازء من فلسطين واألمة  وا 
العربية، وتابع العربي القول إن  تم التطرق إل  المبادرة المصرية التي تدعو بكل وضوح لوقف 

 ئال "راائي إن تقبل من اانب حماس".إطالق النار قا
 66/7/6112الشرق، الدوحة، 

 
 العاهل المغربي يندد بة"االعتداءات" اإلسرائيلية ضّد الشعب الفلسطيني .83

األناضول: ندد العاهل المزربي المل  محمد السادس، خالل مكالمة أاراها  –خولة أحبيبي  -الرباط 
تداءات اإلسرائيلية الممنهاة عل  الشعب الفلسطيني اثع”مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بة

، كما ادد تإكيده عل  وقوف المزرب ملكا وحكومة وشعبا مع األشقاء ”وأرض  وممتلكات 
 الفلسطينيين.

ضرورة تران الصف العربي في “وحسب بيان لوزارة الخاراية المزربية، شدد العاهل المزربي، عل  
رار اثعتداءات عل  الفلسطينيين وتمكينهم من استراا  حقوقهم مساندة الشعب الفلسطيني لمنع تك

الزير قابلة للتصرف وعل  رأسها إقامة دولة فلسطين المستقلة عل  األراضي الفلسطينية المحتلة 
 ”.وعاصمتها القدس الشريف

وفي السياق ذات  أكد محمد السادس في ذات المكالمة، مساندة بالده للرئيس الفلسطيني محمود 
باس، كما شدد عل  ضرورة الحفاظ عل  حياة الفلسطينيين وتزليب المصلحة الوطنية الفلسطينية ع

 ”.الكفاح الفلسطيني موضو  مساومة أو توظيف من لدن أيا كان“وتانب كل ما من شإن  اعل 
بدوره أعرب محمود عباس عن خالن شكره لمختلف أشكال الدعم التي تقدمها الدولة المزربية، بما 

ا قضية القدس الشريف وعل  مساندة الشعب المزربي التاريخية والمتواصلة، كما أطلع العاهل فيه
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المزربي بمختلف التحركات والمساعي الهادفة إل  إيقاف العدوان اإلسرائيلي عل  غزة وعل  
 احتياااتهم اإلنسانية العاالة.

 66/7/6112رأي اليوم، لندن، 
 
 يتعرضون لحرب إبادة الخارجية الجزائرية: الفلسطينيون .84

كمال زايت: استنكرت الخاراية الازائرية وأحزاب سياسية استمرار العمليات العسكرية  -الازائر 
اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين العزل في قطا  غزة، واعتبرت الخاراية أن ما يتعر  ل  الفلسطينيون 

 حرب إبادة.
ألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون إن وقال رمطان لعمامرة وزير الخاراية في رسالة ال  ا

الازائر تدين ماددا وبشدة العدوان اإلسرائيلي الوحشي ضد المدنيين العزل في قطا  غزة، مشددا 
عل  أن  آن األوان ألن تتحمل الهيئات الدولية مسؤولياتها وتلتزم بوااباتها بحماية الشعب 

 «.العبثية دا لسلوكيات وحدو ضوابط »الفلسطيني، وأن تفر  عل  المعتدي 
دراكا منهاوأضاف لعمامرة أن الازائر  ولدقة وحساسية لخطورة تدهور األوضا  في المنطقة  وا 

مواقفها الثابتة، تادد تضامنها المطلق  وانطالقا منالتي تاتازها قضية الشعب الفلسطيني،  اللحظة
وحشد اانب   والوقوف إل مساندت  والكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق والتزامها باثستمرار في 

مع  ودعم حقوق  الثابتة و أولها حق  في إقامة دولت  المستقلة و عاصمتها  والتضامن الدولي الدعم
 ، كما ااء كذل  في رسالة وزير الشؤون الخاراية.«القدس الشريف

السريع لوقف ودعا وزير خاراية الازائر األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، إل  التحر  
العدوان اإلسرائيلي عل  الفلسطينيين في قطا  غزة، مؤكدا عل  أن ضرورة استئناف المفاوضات من 

عل  وأكد أال التوصل إل  اتفاق سالم شامل ينهي اثحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية. 
دة األمريكية بهدف ضرورة بذل كافة الاهود ثستئناف المفاوضات التي تشرف عليها الوثيات المتح

اتفاق سالم شامل ينهي اثحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية وفق المراعيات »التوصل إل  
 .2567الدولية، و يثبت قيام الدولة الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس الشريف عل  حدود 

 66/7/6112القدس العربي، لندن، 
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 ر االحتالل في غزة وتدعو لمناصرة الفلسطينيينحركة "النهضة" التونسية تدين مجاز  .85

قدس برس: نددت حركة "النهضة" التونسية بالمازرة التي ارتكبتها قوات اثحتالل  -تونس 
(، وأكدت وقوفها إل  اانب الشعب 20/7اإلسرائيلي في حي الشااعية بقطا  غزة األحد  

 دة صفهم ضد المحتل.الفلسطيني وأشادت بصموده، الذي وصفت  بة "البطولي" وبوح
( كل أحرار العالم أن يهبوا لنادة غزة بالتنديد بالعدوان 22/7ودعت "النهضة" في بيان لها اثثنين  

والتظاهر سخطا علي  وفضحا لارائم  والعمل عل  معاقبة مقترفي . كما أهابت بالمنظمات الدولية 
شعب الفلسطيني ماديا وسياسيا في وكل أنصار العدل واإلنصاف في العالم أن يقفوا إل  اانب ال

 معركت  ضد العدوان ونضال  ضد اثحتالل حت  بناء دولت  المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
 61/7/6112قدس برس، 

 
 أوغلو: "إسرائيل" لن تصل لهدفها العدواني مهما ارتكبت من مجازر .86

إسرائيل لن تصل لهدفها  ، إن«أحمد داود أوغلو»إسماعيل امال: قال وزير الخاراية التركي 
العدواني مهما ارتكبت من ماازر، في قطا  غزة وفلسطين، ومهما ظلمت الفلسطينيين، ألن  ث 

 يواد أقوى من شعب منتف  من أال عدالت ، عل  حد وصف .
الظالمون الذين يسمون إسرائيل سيحاسبون وينالون عقابهم في الدنيا واآلخرة، سيإتي اليوم »وأضاف: 

رى في  الفلسطينيين يحصلون عل  حقوقهم ويحاسبون ظالميهم، مؤكدًا عل  أن بالده دائما الذي ن
 وقفت مع الشعب الفلسطيني، وستواصل دعمها ل  ليال نهارا، من أال استمراره في نضال .

نائب رئيس الوزراء التركي عل  أن بالده هي الدولة الوحيدة التي لم « بولنت أرينتش»في حين، شدد 
بينما صمت عدد كبير من الدول، وأيد ازء منهم »أمام العدوان اإلسرائيلي عل  قطا  غزة،  تصمت

، داعيًا الشعب التركي، إل  التفكير في الفلسطينيين «إسرائيل فيما تقوم ب  في القطا  الفلسطيني
 واألوضا  المعيشية السيئة التي يمرون بها والعمل عل  مساعدتهم.

 66/7/6112القدس العربي، لندن، 
 
 تركيا تعلن الحداد ثالثة أيام حزنًا على شهداء غزة .87

أعلنت الامهورية التركية الحداد ثالثة أيام، عل  ضحايا العدوان اإلسرائيلي عل  قطا  غزة، 
 والمستمر منذ أسبوعين، وأودى بحياة المئات من المدنيين الفلسطينيين.
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في تصريحات صحفية أدل  بها، مساء اثثنين  وقال "بونت أرينتش" نائب رئيس الحكومة التركية،
، عقب انتهاء ااتما  مالس الوزراء الذي ترأس  "راب طيب أردوغان" رئيس 22-7-2024

الحكومة، إن األحداث التي تشهدها غزة الفلسطينية كانت ضمن الموضوعات التي ناقشها مالس 
 الوزراء في ااتماع .

كافة اوانب ، وأن الحكومة التركية تاري اتصاثتها باستمرار وأكد أن مالس الوزراء تناول العدوان ب
مع كافة األطراف الدولية بما في ذل  األمم المتحدة ومالس األمن، معربا عن أمل  في توقف هذا 

 العدوان في القريب العاال.
ين وأضاف أرينتش: "قرر مالس الوزراء التركي إعالن الحداد ثالثة ايام عل  ضحايا قطا  غزة الذ

سقطوا في عمليات العقاب الاماعي الوحشية التي ترتكبها  إسرائيل( بحق الشعب الفلسطيني في 
القطا  منذ ما يقرب من أسبوعين، والتي وصلت إل  حد الماازر، وث سيما تل  المازرة التي 

شخصا من بينهم أطفال، ونحن ندين بشدة  60ارتكبت مؤخرا بحي الشااعية وراح ضحيتها نحو 
 العدوان". ذل 

وذكر المسؤول التركي أن قرار إعالن الحداد لثالثة أيام تم قبول  بإاما  اآلراء، ثفتا إل  أن الحداد 
سيبدأ غدا الثالثاء، ويومي األربعاء والخميس، وأكد أن هذا القرار يإتي للتضامن مع الشعب 

 الفلسطيني فيما يتعر  ل  من عدوان غاشم، عل  حد قول .
 66/7/6112الين، فلسطين اون 

 
 أتراك يطلقون حملة لمقاطعة المنتجات اإلسرائيلية .88

األناضول: أطلق أترا  حملة عل  وسائل التواصل اثاتماعي؛ لمقاطعة  -مراسلون  -أنقرة 
وكافة المنتاات اإلسرائيلية، عقب الماازر اإلسرائيلية بحق سكان قطا  ” كوكا كوث“منتاات شركة 

 غزة.
” دينيزلي”و” أرضروم”و” أوردو“عديد من البلديات التركية؛ أهمها بلديات وثيات وساندت الحملة ال

لن نكون ” ، و”ث تشربوا كوكا كوث من أال غزة“، حيث تضمنت الحملة رسائل من قبيل ”ونو شهير
 ”.شركاء في الحرب

لبضائع اإلسرائيلية، وأوضب رئيس بلدية وثية أوردو أنور يلماز؛ أنهم في البلدية اتخذوا قرار مقاطعة ا
صامتين  ولن نبق من إخوتنا الفلسطينيين بينهم أطفال،  400لقد ُقتل حت  اآلن أكثر من ” مضيفًا 
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حيال ذل  الظلم، وفكرنا في أن  ياب أن نرد عل  تل  الوحشية، كما ندعو الاميع إل  المشاركة في 
 “.المقاطعة 

كافة  –في اميع منشآتها  –؛ مقاطعة البلدية ”زوثن عثمان” “دينيزلي“بدوره أعلن رئيس بلدية وثية 
المنتاات اإلسرائيلية، مستنكرًا بشدة األحداث التي تشهدها غزة، ثفتًا أن تل  األحداث أشعرت كافة 

 المسلمين باألسف.
وشهدت عدة مدن تركية مظاهرات متضامنة مع غزة ليلة أمس، حيث تظاهرت ماموعة أمام 

” أنقرة“في إسطنبول بداية من إفطار أمس وحت  سحور اليوم، وفي العاصمة  القنصلية اإلسرائيلية
ُنظمت مظاهرة أمام مقر إقامة الهيئة الدبلوماسية اإلسرائيلية؛ شار  فيها أعضاء في حزب العدالة 

، إذ I H Hوالتنمية الحاكم، وامعية شباب األناضول، وهيئة اإلغاثة والمساعدات اإلنسانية التركية 
المشاركون صالة الزائب عل  الضحايا في غزة بعد صالة التراويب، واستقبلوا بفرح أنباء أسر أقام 

 اندي إسرائيلي.
 61/7/6112رأي اليوم، لندن، 

 
 منظمة حقوق إنسان عربية تطالب بوقف العدوان اإلسرائيلي على غزة 99 .89

لي بالتحر  العاال منظمة ماتمع مدني وحقوق إنسان الماتمع الدو  55الرأي: طالبت  -عمان 
لوقف العدوان وحماية المدنيين الفلسطينيين بعد أن واصلت قوات اثحتالل اإلسرائيلي تصعيد 

 عدوانها الزاشم ضد المدنيين وممتلكاتهم في غزة.
 وانتهاكات اسيمةوقالت في بيان صدر أمس عنها أن التصعيد اثسرائيلي من ارتكاب ارائم حرب 

 222مدني، بينهم  206قوة في غزة، تسبب حت  تاريخ  في قتل أكثر من قانوني لل واستخدام غير
ألف فلسطيني من بيوتهم، وتدمير أكثر من ألف منزل، و  200، وتشريد أكثر من إمرأه 20وطفاًل 

مدنيًا آخر باراح مختلفة اغلبهم من األطفال والنساء و كبار السن وهم من الفئات  3220أصيب 
 اإلنساني الدولي. المحمية بمواب القانون

لحاق أكبر الخسائر بهم  رهابهم وا  وتدين المنظمات الموقعة سياسة ترويع المدنيين المتعمدة وا 
وبممتلكاتهم، التي كانت هدفًا واضحًا للهامات الحربية اإلسرائيلية المتواصلة والتي تشار  فيها 

 لدبابات.مختلف األسلحة من الطائرات الحربية والبوارغ ومدفعية الميدان وا
 66/7/6112الرأي، عمان، 
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 المغرب: مسيرة مليونية بالرباط تدعم غزة وتدين الصمت الدولي والعربي .91
( مسيرة مليونية شعبية داعمة 20/7قدس برس: شهدت العاصمة المزربية الرباط األحد   -الرباط 

ااه هذا العدوان، وذل  لززة الصامدة في وا  العدوان اإلسرائيلي، ومنددة بالموقف العربي والدولي ت
 استاابة لنداء الهيئة المزربية لنصرة قضايا األمة.

وقد تقاطرت الاماهير الشعبية من مدن وقرى المزرب، ورفعت شعارات قوية مالالة معبرة عن 
مطلق التضامن مع غزة الاريحة ومستنكرة التواطؤ الدولي والعربي، داعية األمة إل  النهو  لنصرة 

أبناء غزة العزل، وداعية لمااهديها ومقاوميها الذين لقناوا العدو دروسا ث تنس   المستضعفين من
 عل  ما بين الفريقين من فرق في العدة والعتاد.

 61/7/6112قدس برس، 
 
 مليون درهم 55بة اإلمارات تدعم الالجئين الفلسطينيين في سوريا  .90

يون درهم لوكالة األمم المتحدة إلغاثة مل 22ممدوح عبد الحميد: قدمت دولة اإلمارات  -أبو ظبي 
، لتقديم المساعدات الزذائية لالائين الفلسطينيين داخل »األنروا«وتشزيل الالائين الفلسطينيين 

ألفًا  52متضررًا، بواقع  36ألفًا و 362سوريا، الذي تإثروا اراء األزمة السورية. وسيستفيد منها 
 سوريا. عائلة فلسطينية ثائة متضررة داخل 287و

ااء ذل  بمواب مذكرة التفاهم التي وقعتها معالي الشيخة لبن  بنت خالد القاسمي وزير التنمية 
والتعاون الدولي، رئيسة اللانة الوطنية لتنسيق المساعدات الخاراية ويير كراهينبول، المفو  العام 

ام صندوق أبوظبي أمس بمقر الوزارة بإبوظبي بحضور محمد سيف السويدي، مدير ع» اثنروا«لة
 للتنمية، وهزا  محمد القحطاني، وكيل وزارة التنمية والتعاون الدولي.

 66/7/6112البيان، دبي، 
 
 مليون درهم 151اإلمارات تدعم إعمار غزة بة  .92

ماادة مالوي: أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة  -أبو ظبي
األحمر التزام اإلمارات المبدئي والتاريخي بالوقوف إل  اانب الشعب الزربية رئيس هيئة الهالل 

 الفلسطيني ودعم قضاياه اإلنسانية.
ااء ذل  خالل توقيع دولة اإلمارات أمس، ممثلة بهيئة الهالل األحمر اتفاقية تعاون مع وكالة 

عادة إعمار قطا  غزة بتكلفة  الدكتور حمدان مليون درهم، وبين  220 األونروا(، لدعم بناء وا 
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المزروعي رئيس مالس إدارة هيئة الهالل األحمر أن عدد المساكن التي يتوقع توفيرها قد تتااوز 
 وحدة سكنية. 700

 66/7/6112البيان، دبي، 
 
 ماراتي: عالقتنا بالشعب الفلسطيني لن تؤثر فيها الشائعات المغرضةالهالل األحمر اإل .93

لس إدارة هيئة الهالل األحمر في تصريحات صحافية نف  الدكتور حمدان المزروعي رئيس ما
أمس، وردًا عل  أسئلة حول ما تداولت  بع  المواقع عل  اإلنترنت من شائعات حول تعر  وفد 
الهالل األحمر إل  مضايقات خالل توااده في غزة لتقديم المساعدات مؤكدًا أن الهالل األحمر 

ؤولين، وكان أحدهما يترأس  شخصيًا، مؤكدًا أن أرسل منذ بدء األزمة وفدين من متطوعين ومس
الوفود اإلماراتية استقبلت بحفاوة كبيرة من قبل أهل غزة وأن هذه الشائعات المزرضة لن تؤثر في 
العالقات العميقة والتاريخية بين الشعب اإلماراتي والفلسطيني، الذي لن يتوان  دائمًا في مدي يد 

 العون ألشقائ  في محنتهم.
المزروعي أن الاهات التي نشرت هذه الشائعات ليست رسمية وغير معروفة وث ترق  ألن نرد وأكد 

عليها، مشيرًا إل  أن المسؤولين في غزة استنكروا هذه الشائعات، ونحن في اإلمارات نترفع أيضًا 
 عن الرد ألن  ليس كل ما يقال يرد علي .

 66/7/6112البيان، دبي، 
 

 إغاثية إلى قطاع غزة قطر: "راف" تسير قافلة  .94
للخدمات اإلنسانية "راف" عن تسيير قافلة  عبد هللاقنا: أعلنت مؤسسة الشيخ ثاني بن  –الدوحة 

 إغاثية إل  قطا  غزة بعد غد األربعاء مواصلة لاهودها في إغاثة الشعب الفلسطيني في القطا .
ل  غزة" تضم كميات من األدوية وأوضب بيان صحفي أن القافلة التي أطلق عليها " قافلة أهل قطر إ

والمستلزمات الطبية لتلبية اثحتيااات العاالة لمستشفيات قطا  غزة التي تعاني معظمها نقصا في 
األدوية والمستلزمات الطبية نظرا ثرتفا  عدد الارح  والمصابين في العدوان اإلسرائيلي الهماي 

 والمصابين حت  اآلن. عل  قطا  غزة الذي خلف مئات الشهداء وآثف الارح 
وأشارت المؤسسة إل  أن القافلة ستدخل إل  قطا  غزة عن طريق األردن، بإشراف الهيئة الخيرية 

 اثردنية الهاشمية لإلغاثة والتنمية والتعاون العربي واإلسالمي.
 66/7/6112الشرق، الدوحة، 
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 ائيل"بوادر أزمة بين الواليات المتحدة وتركيا بسبب تصريحات ضّد "إسر  .95

إسماعيل امال: ظهرت بوادر أزمة دبلوماسية بين الوثيات المتحدة األمريكية وتركيا  -إسطنبول 
عل  خلفية التصريحات المتتالية لرئيس وزرائها راب طيب أردوغان وعدد من وزرائ  ضد إسرائيل 

م أردوغان عل  منذ بدء عدوانها عل  قطا  غزة، األمر الذي أثار حفيظة الخاراية األمريكية، وهاا
 أثره واشنطن.

أردوغان الذي وصف العدوان اإلسرائيلي عل  قطا  غزة بإقس  األوصاف، قال في آخر تصريب ل  
اإلسرائيليون أناس بال ضمير أو شرف أو كرامة، هؤثء الذين يدينون هتلر »في مؤتمر انتخابي: 

 «.بال رحمة»الفلسطينيين  ، مشيرًا إل  أن إسرائيل تقتل«ليال نهارا تااوزوه في الوحشية
الناطقة باسم « اين بساكي»هذه التصريحات ثقت انتقادات من قبل الوثيات المتحدة، التي سارعت 

عندما نشعر بالقلق، بسبب تصريحات أو »، وقالت: «المسيئة والخاطئة«وزارة خارايتها بوصفها بة
نا ث نتردد في اإلفصاح عن هذا أفعال معينة، حت  لو صدرت عن حليف، في الحلف األطلسي، فإن

 ، معتبرًة أن هذه التصريحات ث تساعد في اهود وقف إطالق النار بين إسرائيل وحماس.«القلق
إذا كانت أمريكا ما تزال تعتبر أن »وردًا عل  ذل ، قال أردوغان في لقاء مع احدى القنوات التركية: 

ها هي من عليها أن تقوم بنقد ذاتي وكالمها هو إسرائيل تستخدم حقها في الدفا  نفسها في غزة، فإن
 ، في تصريحات اعتبرت عل  أنها انتقاد واضب لإلدارة األمريكية.«المخيب

وانتقد إصرار الوثيات المتحدة عل  اعتبار ما يحدث في غزة دفاعا عن النفس تقوم ب  إسرائيل، 
ن في غزة،  وصل العدد شخ 300طن من القنابل، ومقتل أكثر من  200رغم سقوط أكثر من »

، مطالبًا الوثيات المتحدة بالتعامل بإنصاف في القضايا العالمية، وأن «شهيد( 200إل  أكثر من 
 تسهم في تعزيز السالم العالمي.

 66/7/6112القدس العربي، لندن، 
 
 السعودية تودع ستين مليون دوالر في حساب السلطة الفلسطينية  .96

الين: أعلنت السعودية  اثثنين( عن إيداعها حصتها في حساب السلطة الشرق األوسط أون -القاهرة 
الفلسطينية. وأود  الصندوق السعودي للتنمية مبلغ ستين مليون دوثر في حساب وزارة المالية 

 الفلسطينية.
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وأوضب أحمد عبد العزيز قطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى امهورية مصر العربية المندوب 
ى اامعة الدول العربية، أن المبلغ هو قيمة مساهمات السعودية الشهرية لدعم ميزانية الدائم لد

(، بواقع عشرين مليون دوثر 2024السلطة الوطنية الفلسطينية، لثالثة أشهر  إبريل ومايو ويونيو 
 شهريا.

 66/7/6112الشرق األوسط، لندن، 
 
 ار العرب في العدوان على غزةمقال للكاتب البريطاني ديفيد هيرست يكشف فيه عن أدو  .97

: قال الصحفي والكاتب البريطاني المعروف ديفيد هيرست إنا أياٍد كثيرة تقف وراء 22عربي -لندن 
 المذبحة التي يقوم بها الايش اإلسرائيلي في غزة.

وأكد هيرست في مقالت  المنشورة بموقع "هافنزتون بوست"، أنا هنا  عدة أطراف لها مصلحة بإنهاء 
حماس والمقاومة الفلسطينية في قطا  غزة، وعل  رأسها الوثيات المتحدة األمريكية التي "ث  حكم

 يسوؤها أن تتلق  حماس مثل هذه الضربة".
وأشار الكاتب إل  أدلة عل  الرضا األمريكي عن العدوان اإلسرائيلي عل  غزة ومنها حديث اون 

سي  األمريكية( يوم األحد قائاًل بإن إسرائيل لها كيري في برنام  "قابل الصحافة" عل  قناة إن بي 
كل الحق في الدفا  عن نفسها، وفي األثناء كانت ترد مشاهد المذبحة في شوار  الشااعية!، عل  

 حد تعبير الكاتب.
ومن أدلة الرضا األمريكي عن الحرب اإلسرائيلية عل  غزة، ذكر الكاتب حديث السفير األمريكي 

ح من خالل نشرة أخبار القناة اإلسرائيلية الثانية مؤكدًا أن الوثيات المتحدة دان شابيرو الذي صر 
 ستسع  لمساعدة وتعزيز القوى المعتدلة في قطا  غزة، ويقصد بذل  السلطة الفلسطينية.

وأماا الطرف الثاني المعني بإنهاء حماس والمقاومة في غزة، فوا  الكاتب إصبع اثتهام إل  مصر، 
ث يزلبها الكمد والحزن عل  ما ياري، بل لقد حمال وزير خارايتها سامب شكري حماس  قائال "إناها

 المسؤولية عن مقتل المدنيين بعد رفضها لوقف إطالق النار".
ونوه الكاتب إل  أنا "هذين الطرفين ث يعيرهما نتنياهو اهتمامًا بقدر ما يهم  أمر الشري  الثالث غير 

المقدس، ألن أيًا منهما ث يمل  منفردًا منح  الزطاء الذي يحتاا   المعلن في هذا التحالف غير
 لعملية عسكرية بهذه الشراسة".

وبحسب الكاتب فإن هذا األمر "ث يمكن أن يإتي من ولي أمر يضرب أخماسًا بإسداس حيرة وترددًا 
 يق عربي".وعازًا مثل الوثيات المتحدة األمريكية. مثل هذا اإلذن يمكن أن يصدر فقط عن شق
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ويرى هيرست أن الهاوم عل  غزة "ااء بمرسوم ملكي سعودي"، مشيرا إل  أن "هذا اإلذن الملكي 
ليس إث سرًا معلنًا داخل إسرائيل، حينما يتحدث عن  مسؤولو الدفا  السابقون والحاليون فإنهم 

 لومات.يتحدثون عن  بإريحية". ولم يشر الكاتب إل  مصادره التي استق  منها تل  المع
وأوضب هيرست الموقف بالقول إن وزير الدفا  السابق شاؤول موفاز فااإ "مقدم نشرة أخبار القناة 
العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي حينما قال ل  إن عل  إسرائيل أن تحدد دورًا لكل من المملكة العربية 

وحينما سئل عما قصده  السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة في عملية نز  سالح حماس.
 بذل ، أضاف بإن  ينبزي استخدام األموال السعودية واإلماراتية إلعادة بناء غزة بعد تعطيل حماس".

وتابع الكاتب "أما عموس العاد، رال المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية الذي كان همزة الوصل بين 
ياسات والعالقات السياسية إسرائيل ومصر في عهد مبار  ويشزل اآلن منصب مدير دائرة الس

العسكرية في وزارة الدفا  اإلسرائيلي فقد أخبر األكاديمي ايمز دورسي مؤخرًا بما يلي: كل شيء 
تحت األر ، ث شيء معلن. إث أن تعاوننا األمني مع مصر ودول الخلي  ث مثيل ل . نعيش اآلن 

 أفضل فترات العالقات األمنية والدبلوماسية مع العرب."
د عل  ذل  بالقول "اثحتفال مشتر . تعمد المل  عبد هللا اإلعالن عن أن  هاتف الرئيس عبد وزا

الفتاح السيسي ليبلز  بموافقت  عل  المبادرة المصرية لوقف إطالق النار التي لم تعر  عل  حركة 
نت هنا  حماس، األمر الذي دفع ايروزاليم بوست إل  نقل آراء محللين سياسيين تساءلوا ما إذا كا

نية حقيقية في التوصل إل  وقف إلطالق النار". وزعم الكاتب أن مسؤولين من المخابرات السعودية" 
 ياتمعون بمسؤولين من الموساد بشكل منتظم".

قبالهما عل  العمل  وتساءل هيرست "ما هو سر ارتياح الدبلوماسية السعودية واإلسرائيلية لبعضهما وا 
 معًا،".

بالقول "منذ عقود والبلدان تشعران بالرعب كلما نظرا حولهما، وكانت ردود وأااب عل  تساؤل  
فعلهما باستمرار متشابهة. كان كل منهما يشعر بإن بإمكان  تإمين نفس  ضد ايران  فقط عبر 
 غزوهم  لبنان، اليمن( أو من خالل تمويل حروب بالوكالة أو تمويل انقالبات  سوريا، مصر، ليبيا(.

إيران، تركيا، قطر، حماس في غزة، واإلخوان  -في موااهة نفس القائمة من الخصوم  فهما يشتركان
مؤسسات الصناعة العسكرية في الوثيات  -المسلمون. كما أنهما يشتركان في نفس الحلفاء أيضًا 

المتحدة وبريطانيا، ورال فتب القوى ورال أمريكا محمد دحالن الذي حاول مرة اثستيالء عل  غزة، 
 بما يكون عل  اثستعداد للقيام بنفس الدور عند الحااة إلي ".ولر 
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واستدر  بالقول "الذي اختلف اليوم هو أن البلدين، وألول مرة في تاريخهما، ياري بين مؤسستيهما 
العسكريتين تنسيق علني. األمير تركي الفيصل، ابن أش المل  عبد هللا، هو الوااهة العلنية لهذا 

ن أول مؤشر علي  نشر السعودية لكتاب من تإليف أكاديمي إسرائيلي. في شهر التقارب، والذي كا
مايو سافر األمير تركي إل  بروكسيل لاللتقاء بالانرال عموس يدلين؛ رئيس مخابرات سابق صدرت 

 بحق  إدانة من محكمة في تركيا لدوره في الهاوم عل  سفينة مافي مرمرة".
رر في أن يرغب األمير تركي في تااوز بع  المحرمات التي عفا ونوه إل  أنا  "قد يقال بإن  ث ض

عليها الزمن طالما أن دوافع  سلمية واديرة بالثناء. فاألمير من أشد المتحمسين والداعمين لمبادرة 
السالم التي طرحها العاهل السعودي، المل  عبد هللا. وبالفعل كان يمكن لمبادرة السالم العربية، التي 

مسلمًا، أن تشكل األساس الذي يقوم علي  السالم لو لم  بلداً  26ودولة عربية  22حظيت بدعم 
 تتااهل  إسرائيل قبل ما يقرب من اثني عشر عامًا".

وأضاف أنا األمير تركي قد كتب مقاًث بليزًا نشر ل  في صحيفة هآرتس حول آفاق السالم، ااء 
نما أيضًا في : "كم سيكون باعثًا عل  البهاة والسرور أن أتم كن من دعوة ليس فقط الفلسطينيين وا 

اإلسرائيليين الذين أتقابل معهم للمايء لزيارتي في الريا ، ولزيارة مسقط رأس أسالفي في الدرعية، 
التي لقيت عل  أيدي إبراهيم باشا نفس المصير الذي لقيت  القدس عل  أيدي نبوخذ نصر وعل  

 أيدي الرومان".
وليس الزايات هي التي تكشف عن التكلفة الحقيقية لهذا التحالف. فتروي   وأكد أن الوسائل وحدها

األمير تركي لمبادرة السالم العربية؛ تكلفت  هي تخلي المملكة عن موقفها التاريخي الداعم للمقاومة 
 الفلسطينية.

وأشار هيرست إل  أنا هذه هي النقطة التي أكد عليها المحلل السعودي امال خاشقاي حينما 
تحدث بلزة مشفرة عن عدد المفكرين الذين يهاامون فكرة المقاومة، قائاًل: "لألسف نصيبنا منهم 
نحن السعوديون أكبر من المعدل المعقول بشكل سيؤدي لو استمر إل  تدمير رصيد المملكة 

 آل سعود". عبد العزيزالمشرف المؤيد والمنافب عن القضية الفلسطينية منذ عهد المل  المؤسس 
لن الكاتب إل  أنا  "ما من ش  في أن السالم سيرحب ب  من قبل الاميع، وخاصة من قبل غزة وخ

في هذه اللحظة. إث أن الطريقة التي يسع  من خاللها حلفاء إسرائيل في مصر والمملكة العربية 
السعودية تحقيق ، من خالل تشايع إسرائيل عل  تواي  ضربة قاصمة لحماس، يثير الشكو  حول 

 ياري هاهنا". ما
 61/7/6112، 61موقع عربي 
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 مجلس األمن يأسف الرتفاع عدد "القتلى" في قطاع غزة ويدعو لوقف إطالق النار .98

اثثنين، عن "قلق  الشديد إزاء العدد المتزايد  أمسوفا: أعرب مالس األمن الدولي، فار  –نيويور  
 لألعمال العدائية".من الضحايا" في قطا  غزة، وادد دعوت  من أال "وقف فوري 

األعضاء في المالس خالل السة خصصت  22الة ووفقا لوكالة األنباء الفرنسية، فقد دعت الدول 
لبحث الوضع في قطا  غزة، والعدوان اإلسرائيلي المستمر عل  أبناء شعبنا، بناء عل  طلب األردن 

وقف إطالق النار الموقع في وتركيا، بعد نداء واه  الرئيس محمود عباس، إل  "العودة إل  اتفاق 
" بين إسرائيل وحماس، وذل  في بيان تاله يواين غاسانا سفير رواندا 2022تشرين الثاني/ نوفمبر 

 الذي تتول  بالده الرئاسة الدورية للمالس.
ودعا المالس إل  "احترام القوانين اإلنسانية الدولية، خصوصا ما يتعلق بحماية المدنيين"، وشدد 

 تحسين الوضع اإلنساني" في قطا  غزة. "عل  ضرورة
وأعربت الدول األعضاء في مالس األمن عن "قلقها الشديد من تصعيد العنف" و"أشادت باهود 

 مصر واألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون من أال التوصل إل  وقف إلطالق النار".
ر األمين العام للشؤون السياسية إل  تقرير لمستشا 22الة وخالل المشاورات استمع أعضاء المالس 

 ايفري فيلتمان حول اولة بان كي مون إل  الشرق األوسط.
وقال دبلوماسيون إن فيلتمان أكد ضرورة "معالاة األسباب العميقة للنزا  من أال التوصل إل  سالم 

مراكز  ألف شخن لاإوا إل  83دائم". وأشار أيضا إل  "اثحتيااات اإلنسانية الضخمة" مذكرا بإن 
 وكالة غوث وتشزيل الالائين الفلسطينيين  األونروا( في قطا  غزة.

وصرحت السفيرة األميركية لدى األمم المتحدة سامنثا بارو أن وقف إطالق النار ياب أث يترافق مع 
 أي شروط، وأن "يسمب بمعالاة الحااات اإلنسانية الطارئة".

ارو قول  إن "األولوية هي وقف فوري إلطالق ونقل دبلوماسيون عن السفير الفرنسي ايرارد 
الصواريخ والهاوم اإلسرائيلي". وأشار إل  الدور األساسي الذي تلعب  كل من مصر واألمم المتحدة 

 في الوساطة.
وفي مالس األمن طلب ممثل فلسطين لدى األمم المتحدة ريا  منصور من إسرائيل "احترام الدعوة 

 التي أطلقها مالس األمن".
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عتبر منصور الدعوة "اختبارا إلسرائيل"، مؤكدا أن "الساعات والدقائق ستحدد ما إذا كانوا وا 
سيحترمون هذه الدعوة من مالس األمن". لكن  أشار أيضا إل  أن المالس لم "يتبَن قرارا يدين 

 العدوان عل  شعبنا".
 66/7/6112الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 وقف إلطالق النار في غزة أوباما: ال بّد من التركيز على .99

محمد هميمي: قال الرئيس األمريكي بارا  أوباما يوم اثثنين إن  -سيف الدين حمدان  -واشنطن 
عل  العالم أن يركز عل  وقف إطالق النار في الصرا  الفلسطيني اإلسرائيلي من أال وضع حد 

 لألعداد المتزايدة من الضحايا المدنيين.
حق إسرائيل الدفا  عن نفسها في موااهة الهامات الصاروخية التي  وشدد أوباما عل  أن من

يطلقها نشطاء حماس لكن  أضاف أن لدي  مخاوف كبيرة بشإن تزايد عدد القتل  من المدنيين اراء 
 الموااهة.

وقال أوباما للصحفيين في البيت األبي  "كما قلت أكثر من مرة.. إسرائيل من حقها الدفا  عن 
اهة صواريخ حماس وهاماتها عبر األنفاق. ونتياة لعمليات إسرائيل فقد أحدثت نفسها في موا

 بالفعل أضرارا كبيرة في بنية اإلرهاب األساسية في غزة."
واضاف "ولكنني قلت أيضا إن لدينا مخاوف كبيرة بشإن تزايد عدد الوفيات بين المدنيين الفلسطينيين 

زهاق األرواح اإلسرائيلية.. ولذا ينبزي أن يكون تركيزنا وتركيز الماتمع الدولي عل  وقف إلطالق  وا 
 النار ينهي القتال ويمكن أن يوقف سقوط القتل  بين المدنيين األبرياء."

 61/7/6112وكالة رويترز لألنباء، 
 
 كيري في القاهرة سعيًا لتحقيق وقف إلطالق النار في غزة .011

اية األمريكي اون كيري يوم اثثنين مسع  ارشد محمد وياسمين صالب: بدأ وزير الخار  -القاهرة 
دبلوماسيا من أال التوصل ثتفاق لوقف اطالق النار في الصرا  المتصاعد بين اسرائيل وحماس 

 فيما اعترف مسؤولون امريكيون بانها ستكون مهمة شاقة.
في  التي من المتوقع ان تشمل ااتماعات مع مسؤولين كبار في مصر وربما-وبدأ كيري مشاورات  
 بااتما  مع بان اي مون اثمين العام لالم المتحدة. -دول اخرى بالمنطقة
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 بشإنوقال كيري وهو يقف الي اوار بان أثناء التقاط صور لهما قبيل محادثاتهم "نحن قلقون بشدة 
عواقب مسع  اسرائيل المناسب والشرعي للدفا  عن نفسها" حسبما قال صحفي أمريكي حضر 

. واضاف قائال "ث يمكن ألي دولة ان تقف موقف المتفرغ بينما تهاامها السة التقاط الصور
 الصواريخ."

في اي نو  من الصرا  هنا  قلق بشان المدنيين.. بشإن اثطفال و النساء" -وقال كيري "لكن دائما 
 مليون دوثر لمساعدة سكان غزة. 47معلنا ان الوثيات المتحدة ستقدم مساعدات انسانية قيمتها 

يعتزم كيري البقاء في مصر حت  صباح األربعاء فيما لم يتحدد بعد موعد لنهاية اولت  التي قد و 
تشمل ايضا ااراء محادثات مع مسؤولين من قطر التي لها عالقات وثيقة مع حماس وتستضيف 

 خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة.
ل  القاهرة مدى ضخامة التحدي وأكد مسؤولون امريكيون كبار للصحفيين فور وصول كيري ا

المتمثل في إنهاء موااهات بين الاانبين في ضوء ان الحكومة الحالية في مصر ليست لها عالقات 
قوية مع حماس مثلما كان الوضع خالل فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي الذي ينتمي لاماعة 

 اثخوان المسلمين.
"هدفنا هو التوصل لوقف اثعمال القتالية بإسر  ما يمكن. وقال مسؤول كبير في الخاراية اثمريكية 

 اث اننا ث نتوقع ان يكون امرا يسيرا إن  موضو  معقد للزاية."
النار هذه المرة ستكون عل  نحو ما  إلطالقوقال مسؤول امريكي "نعتقد ان اهود التوصل لوقف 

 ."2022أكثر تعقيدا مما كان علي  الحال في 
منطقة أكثر انقساما اآلن مما كانت علي  من قبل" مشيرا ال  "العالقات المعقدة" لهذه واضاف قائال "ال

 الدول التي من المعتقد ان لديها قدرا من النفوذ عل  حماس.
 61/7/6112وكالة رويترز لألنباء، 

 
 رئيس الوزراء البريطاني يدعو حماس لقبول المبادرة المصرية لوقف إطالق النار .010

حركة حماس الفلسطينية لقبول ” ديفيد كاميرون“ل: دعا رئيس الوزراء البريطاني األناضو  –لندن 
مقترحات مبادرة وقف إطالق النار التي وضعتها مصر إلنهاء وقف إطالق النار بين الاانبين 

 الفلسطيني واإلسرائيلي.
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اني، حول ، اليوم اثثنين، أمام مالس العموم البريط”كاميرون“ااء ذل  في تصريحات أدل  بها 
من حقها الدفا  عن نفسها “الهامات التي يتعر  لها قطا  غزة، والتي أكد فيها ماددا أن إسرائيل 

 ”.أمام الصواريخ التي ُتطلق من القطا  عل  مدنها المختلفة
، زاعما أن حركة حماس أطلقت ”صواريخ حماس ه  السبب في الهامات اإلسرائيلية“وأوضب أن 

 صاروخا خالل اثسبوعين اآلخرين. 2820من غزة عل  إسرائيل 
من ينتقدون  داخل بريطانيا( رد الفعل الذي قامت بها إسرائيل إزاء ما “قائال: ” كاميرون“وتابع 

تتعر  ل ، عليهم أن يخبروني برد الفعل الذي ينتظرون  من حكومتهم إذا ُأطلقت عل  المدن 
 ”.عليهم أن يسإلوه ألنفسهمالبريطانية المختلفة مئات الصواريخ، هذا سؤال ايد 

وأعرب المسؤول البريطاني عن مشاركت  الماتمع الدولي حزن  وقلق  إزاء سقوط عدد كبير من 
المدنيين كضحايا لتل  األحداث، مشددا عل  ضرورة بدء حماس المفاوضات من أال إنهاء هذه 

 األزمة في أسر  وقت.
ر المشاهد إيالما للنفس، المشهد الذي عر  ما يحدث في غزة فااعة إنسانية، ولعل أكث“وأضاف 

أطفال وهم يقتلون أثناء لعبهم عل  الساحل، األمر محزن للزاية في غزة. وثبد من اتخاذ  3مقتل 
كافة الخطوات إلنهاء ذل  في أقرب وقت، فعل  حماس أن توقف إطالق الصواريخ عل  إسرائيل، 

 ”.لناروبعدها تتوقف إسرائيل وتتحقق هدنة وقف إطالق ا
، اتصالين هاتفيين بكل من ”فيليب هاموند“وفي سياق متصل أارى وزير الخاراية البريطاني 

، بحسب بيان ”أفيزدور ليبرمان” الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ونظيره وزير خاراية إسرائيل 
ار صدر عن وزارة الخاراية البريطانية التي أعلنت دعمها في البيان لمبادرة وقف إطالق الن

 المصرية.
أحداث العنف التي وقعت مؤخرا تؤكد ماددا ضرورة اتخاذ الخطوات الالزمة لتحقيق “وأضاف البيان 

حياء عملية السالم بين الاانبين من أال التوصل لحل. ويمكننا القول  يكون  إن  لنسالم دائم، وا 
 ”.واألمن لهمهنا  بعد ذل  أي خيار لإلسرائيليين والفلسطينيين، يؤدي إل  سالم دائم 

 61/7/6112رأي اليوم، لندن، 
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 الرئيس الفرنسي يدعو إلنهاء آالم الشعب الفلسطيني في غزة بشكل فوري .012
فرانسوا “األناضول: أارى الرئيس الفرنسي  -آيهان شيمش   -رحمي غوندوز -برلين  -باريس 

وقف الهامات اإلسرائيلية بهدف ” بان كي مون“مباحثات مع األمين العام لألمم المتحدة ” هوثند
 عل  قطا  غزة، وذل  في اتصال هاتفي.

وذكر بيان صادر عن القصر الرئاسي الفرنسي، اإلثنين، أن أوثند طالب ببذل كل الاهود الضرورية 
إلنهاء آثم الشعب الفلسطيني في غزة بشكل فوري، مضيفا أن األمين العام أطلع الرئيس الفرنسي 

 ة، ثفتا أن أوثند ادد دعم بالده للاهود الرامية لوقف اطالق النار.عل  اهوده الدبلوماسي
أنها ستواصل  -في بيان لها األحد  -ااء ذل  فيما أفادت منظمة التضامن الفرنسية الفلسطينية 

تنظيم التظاهرات واثعتصامات؛ احتاااًا ضد العدوان اإلسرائيلي عل  قطا  غزة، رغم القرار التي 
 العاصمة الفرنسية باريس بحظر اثحتاااات في المدينة.اتخذت  وثية 

 61/7/6112رأي اليوم، لندن، 
 
 فرنسا تتعهد محاربة معاداة السامية إثر أعمال عنف شابت مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين .013

منير البويطي: تعهد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف اثثنين بشن حملة  -داليا نعمة  -باريس 
عل  مظاهر معاداة السامية بعد أعمال العنف التي اتسمت بها المظاهرات المؤيدة  للقضاء

 للفلسطينيين داخل باريس وحولها احتاااا عل  ما تفعل  إسرائيل في قطا  غزة منذ أسبوعين.
وبثت وسائل اإلعالم المحلية مشاهد لوااهة محروقة لمتار لبيع األطعمة اليهودية في ضاحية 

 سية التي يسكنها عدد كبير من اليهود بعد مظاهرات غير مرخصة يوم اثحد.سارسيل الباري
وقال كازنوف للصحفيين خالل زيارة ل  إل  سارسيل التي تسكنها ايضا اماعات كبيرة مهاارة من 

 غير اليهود "من غير المقبول استهداف الكنيس أو المتاار فقط ألن يهودا يديرونها."
يمكن أن يبرر هذا النو  من العنف.  ن يبرر معاداة السامية وث شيءشيء أ أليوأضاف "ث يمكن 

 هذا األمر سنحارب  وسنعاقب علي ."
 61/7/6112وكالة رويترز لألنباء، 
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 مصدر أممي: كي مون لن يطلب من مصر تطوير مبادرة وقف إطالق النار في غزة .014

كي مون العاصمة المصرية القاهرة أمس األناضول: وصل األمين العام لألمم المتحدة بان  -القاهرة 
اإلثنين، للقاء عدد من المسؤولين المصريين، وبحث أخر تطورات األوضا  في غزة، فيما قال 

 «.األمين العام لن يطلب من القيادة المصرية تطوير مبادرتها»مصدر دبلوماسي أممي إن 
لمتحدة في نيويور ، فإن زيارة وبحسب المصدر الدبلوماسي، والذي يشزل منصبًا في مكتب األمم ا

بان كي مون تستزرق يومين، يلتقي خاللها كال من األمين العام للاامعة العربية نبيل العربي، ووزير 
 الخاراية المصري سامب شكري.

وحول ما إذا كان بان كي مون لدي  مبادرة يطرحها عل  الاانب المصري، أو يطالب المسؤولين 
األمين العام يحاول اثستفادة من اميع »ة قال المصدر الدبلوماسي المصريين بتطوير المبادر 

األطراف المعنية باألزمة لكن  لن يتبن  مطالب ألي طرف وبالتالي لن يطلب تطوير المبادرة 
المصرية، كل ما يفعل  أن  يحاول خالل اولت  الوصول إل  تهدئة بين الطرفين تقتضي بوقف 

 «.العنف في أقرب وقت ممكن
بع المصدر: كما أن  لن يطرح مبادرة بعينها، هو فقط سيطالب الطرفين باثلتزام بالقانون الدولي وتا

 لحماية المدنيين ثسيما األطفال.
 66/7/6112القدس العربي، لندن، 

 
 مجلس حقوق اإلنسان يعقد األربعاء جلسة طارئة بشأن العدوان على غزة  .015

ن مالس حقوق اإلنسان التابع للمنظمة الدولية سيعقد رويترز: قال بيان لألمم المتحدة، أمس، إ
السة طارئة بشإن العدوان "اإلسرائيلي" عل  قطا  غزة يوم غد األربعاء، بناء عل  طلب من مصر 

 وفلسطين ودول إسالمية.
من الدول األعضاء في  26وقال البيان إن طلب مصر ااء نيابة عن الدول العربية بدعم من 

دولة  47الصين وروسيا والسعودية. ويضم مالس حقوق اإلنسان في عضويت   المالس بما في ذل 
 عضوا. 26والحد األدن  لقبول طلب عقد السة طارئة 

 66/7/6112الخليج، الشارقة، 
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 احتجاج ببريطانيا على تزويد "إسرائيل" بمعدات عسكرية .016

ع "إيدو" للسالح في مدينة مدين ديرية: اعتصم ناشطون وحقوقيون مساء اثثنين أمام مصن -لندن 
برايتون انوبي العاصمة البريطانية لندن، احتاااا عل  تزويد المصنع للطائرات اإلسرائيلية بإنظمة 

 ومعدات حربية.
واددت منظمات حقوقية وحركات مناهضة لصناعة األسلحة اتهاماتها لشركات بريطانية بالتواطؤ 

األميركية التي تستخدمها إسرائيل في حربها  26-في تصنيع وتوريد مكونات حربية لطائرات أف
 الحالية عل  غزة.

وقالت المنظمات إن شركة "أم.بي.أم إيدو" لعبت دورا واضحا في سلسلة عمليات استيراد وتصدير، 
مما يحملها نصيبا من المسؤولية عن ارائم إسرائيل في غزة، وأكدت أن الحكومة البريطانية لم تفعل 

ولوائب ومعايير تصدير األسلحة  والدولية،بما يخالف اثلتزامات القانونية  الماازر،شيئا لوقف 
 البريطانية.

ُتستخدم فيها أسلحة من مصنع  غزة،وأدانت منظمة "سحق إيدو" إبادة اماعية ترتكبها إسرائيل في 
ة، , وصواريخ استخدمت في تدمير البنية التحتية لزز 26-"إيدو"، بينها مكونات حيوية لطائرات أف

 في انتها  ثتفاقيات انيف.
وطالب المنتدى الفلسطيني في بريطانيا الحكومة بفر  حظر شامل عل  صادرات األسلحة إل  

وطالب بالتحقيق في الصفقات المبرمة بين الشركات البريطانية واألميركية التي تقيم  إسرائيل،
 رات اإلسرائيلية.عالقات تاارية لتوريد أنظمة متطورة لقذف القنابل وتسليب الطائ

وقالت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا إن حصة األسد من العقود العسكرية التي 
رخصة لتصدير األسلحة لتل  400أبرمتها بريطانيا كانت من نصيب إسرائيل، حيث إنها منحت 

 مليار دوثر(. 23,6أبيب بقيمة ثمانية مليارات اني  إسترليني  
عقود عتادا عسكريا، ومعدات لمكافحة الشزب، وذخائر مختلفة، وقطع غيار للدبابات وتتضمن هذه ال
 ومروحيات "أباتشي"، ومركبات عسكرية، وطائرات عسكرية بال طيار. 26-وطائرات أف

 61/7/6112الجزيرة. نت، الدوحة، 
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 مظاهرات في أنحاء العالم تنديدًا بالمجازر اإلسرائيلية في غزة .017

األناضول: عمت مظاهرات حاشدة أنحاء مختلفة من العالم أمس؛ تنديدًا  -هادي  حيدر -أنقرة 
بالماازر التي يرتكبها الايش اإلسرائيلي في قطا  غزة، والتي راح ضحيتها المئات من الفلسطينيين 

 وأصيب اآلثف.
واحتاااًا الخاضع للسيطرة الهندية؛ مظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ” كشمير“وشهد إقليم 

عل  العمليات العسكرية اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة، فيما تشهد كشمير احتاااات كل يوم 
 يومًا. 22تقريبًا، منذ بدء الحملة العسكرية اإلسرائيلية منذ قرابة 

عاصمة البوسنة والهرس  مظاهرات مماثلة، حيث رفع المتظاهرون ثفتات ” سراييفو“كما شهدت 
 ات مناوئة إلسرائيل، ورفعوا األعالم الفلسطينية.تحمل عبار 

؛ تظاهر عدد كبير من المتظاهرين المتضامنين مع الشعب "باريس“وفي العاصمة الفرنسية 
الفلسطيني، بالرغم من حظر الحكومة الفرنسية لتنظيم المظاهرات بزر  اثحتااغ عل  الهامات 

، وقاموا بحرق األعالم اإلسرائيلية، في حين ” باربي“اإلسرائيلية، وتامع المتظاهرون في ميدان 
اتخذت الشرطة ااراءات أمنية مشددة، كما أعلنت منظمة التضامن الفلسطينية الفرنسية عن اعتزامها 

 تموز/يوليو الااري. 23تنظيم مظاهرة في باريس ضد إسرائيل األربعاء المقبل، الموافق 
من أمام  –سرائيلية، كل من بروكسل، وانيف ضد الحملة العسكرية اإل اثحتااااتكما شهدت 

الكندية، فيما تظاهر عشرات اآلثف في العاصمة ” هاميلتون“؛ ومدينة  –مكتب األمم المتحدة 
إنهوا ”، و”أوقفوا المازرة في غزة”، و”الحرية لفلسطين“؛ مرددين هتافات من قبيل ”لندن“البريطانية 

 ”.غزة احتالل
ظاهرات احتاااية ضد إسرائيل في كل من العاصمة السويدية ونظم اآلثف من المحتاين م

، والعاصمة الدنماركية ”أمستردام“األسترالية، والعاصمة الهولندية ” سيدني“، ومدينة ”ستوكهولم“
 ”.كوبنهاغن“

عقب خرواهم من صالة التراويب في المساد  "القدس“وتظاهر المصلون الفلسطينيون في مدينة 
شخصًا  22مظاهرات بع  المدن الفلسطينية في الضفة الزربية، وأصيب األقص ، فيما عمت ال

 باروح، اراء محاوثت الايش اإلسرائيلي تفريقهم بالقوة.
 ؛ مظاهرة حاشدة، تنديدًا بالماازر اإلسرائيلية في غزة.”الرباط“وشهدت العاصمة المزربية 
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، ومدينة ”أنقرة“ها العاصمة عل  رأس -إل  ذل  عمت مظاهرات حاشدة في معظم المدن التركية 
تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدًا بالماازر اإلسرائيلية بحق ، وانتشرت حالة من  -” اسطنبول“

 الزضب في صفوف المتظاهرين.
، ورئيس ”فاتب دوراي“في أنقرة؛ شار  في المظاهرة رئيس بلدية غول باشي ” غول باشي“ففي مدينة 

، وقاموا بترديد الشعارات المناوئة إلسرائيل. ”عثمان قره صالن“غول باشي  حزب العدالة والتنمية في
اإلسرائيلية عل   اثعتداءاتاامعة تركية بيانًا مشتركًا، أدانت في   87ومن اانبها أصدرت رئاسة 

( مظاهرة حاشدة من أمام القنصلية اإلسرائيلية IHHغزة. كما نظمت هيئة اإلغاثة اإلنسانية التركية  
 اسطنبول. في

 66/7/6112رأي اليوم، لندن، 
 
 الواليات المتحدة تحذر رعاياها من التوجه إلى "إسرائيل" .018

أ ف ب: واهت الوثيات المتحدة الليلة الماضية تحذيرا طلبت في  من رعاياها عدم التوا  ال  
 إسرائيل وقطا  غزة والضفة الزربية بسبب التوتر البالغ الذي يسود المنطقة.

لخاراية األميركية إنها "تحذر المواطنين اثميركيين من خطر السفر إل  إسرائيل والضفة وقالت ا
الزربية أو غزة بسبب األعمال القتالية الراهنة"، مضيفة انها توصي بة "إرااء الرحالت غير 

 الضرورية إل  اسرائيل".
 61/7/6112، 28عرب

 
 نيين "أطباء بال حدود" تطالب "إسرائيل" بوقف قصفها للمد .019

وفا: طالبت منظمة "أطباء بال حدود" إسرائيل بإن "تتوقف عن قصف المدنيين في قطا   –باريس 
 غزة، وبإن تحترم أفراد الطواقم الطبية والمنشآت الصحية".

وقالت المنظمة في بيان لها إن  "منذ بدء العملية العسكرية في القطا  وغالبية القتل  في غزة هم من 
 ة الارح  الذين يصلون إل  أقسام الطوارئ هم من النساء واألطفال".المدنيين، وغالبي

وأوضحت منسقة األنشطة الطبية في المنظمة اودري ثندمان خالل البيان أن  "في غرفة اإلنعاش 
في قسم الطوارئ، نصف الحاثت فارقت الحياة في غضون دقائق من وصولها إل  المستشف ، 

 دخل اراحي عاال، ونصف هؤثء عل  األقل هم أطفال".والنصف اآلخر كان بحااة إل  ت
 66/7/6112الحياة، لندن، 
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 االتحاد الدولي للصحفيين يدين مقتل صحفي فلسطيني على يد القوات اإلسرائيلية .001

(، مقتل 22/7قدس برس: أدان اثتحاد الدولي للصحفيين، ومقره بروكسيل، اثثنين   -بروكسيل 
عاما(، واصفا ما يحدث في قطا   22الد حمد والبالغ من العمر  المصور الصحفي الفلسطيني خ

 غزة اراء العدوان اثسرائيلي المتواصل بة "المرو  والفظيع".
ولقي المصور حمد الذي يعمل في اثنتاغ التلفزيوني، مصرع  في قصف قوات اثحتالل اثسرائيلي 

 لحي الشااعية في قطا  غزة يوم أمس اثحد.
حاد في بيان  تفاير القوات اثسرائيلية لمنزل الصحفي محمود اللوح الذي يعمل لدى كما أدان اثت

محطة "الشعب" اثذاعية، في الوقت الذي نفذت في  اسرائيل هاوما أدى ال  اصابة المصور كريم 
 طرطوري.

 61/7/6112قدس برس، 
 
 قطاع غزة  طبيب نرويجي يدعو أوباما إلى التحرك لفعل شيء لصالح وقف العدوان على .000

قدس برس: دعا الطبيب النروياي الدكتور البرت مادس الرئيس بارا  أوباما إل  زيارة  -غزة 
مستشف  الشفاء في قطا  غزة لليلة واحدة بشخصية عامل نظافة لمعاينة المإساة التي يعيشها 

 ريخ. الشعب الفلسطيني تحت نيران العدوان اإلسرائيلي، وأكد أن من شإن ذل  أن يزير التا
وقدم البرت مادس في شهادة كتبها من مستشف  الشفاء في قطا  غزة، وأرسلت نسخة منها لة "قدس 
برس" صورة قاتمة عن آثار العدوان اإلسرائيلي عل  قطا  غزة، وقال: "كانت الليلة الماضية من 

ت واألشالء أصعب الليالي، فقد أسفر "الهاوم البري" عل  غزة الكثير من الارح  وأشالء السيارا
البشرية والدماء والخوف وكل أنوا  الموت للارح  الفلسطينيين وبكل األعمار وكل المدنيين 
واألبرياء. وبدا التعب وأعباء العمل اإلنساني عل  األبطال المسعفين في اميع مستشفيات غزة الذين 

ل الشهور األربعة ساعة  وطبعًا دون أن يتقاضوا أارهم في مستشف  الشفاء خال 24-22يعملون لة 
الماضية(. إنهم يإلمون ويحاولون فهم ما ياري حولهم من تشوه األاساد، األحاام، األطراف 
المبتورة، إن هذا يمشي أو ذا  ث يمشي، يتنفس أو ث يتنفس، ينزف أو ث ينزف، أين اإلنسانية.. 

 اإلنسانية!".  
 61/7/6112قدس برس، 
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 غزة في الصحافة الرقمية بأمريكا الالتينيةتقرير: العدوان اإلسرائيلي على  .002
محمد المودن: عدد أطفال غزة الذين سقطوا ضحايا الحرب اإلسرائيلية عل   -رأي اليوم  –مدريد 

القطا  الفلسطيني، والصور البشعة لعمليات اغتيالهم سواء عن طريق استهدافهم المباشر من قبل 
اامة التامعات السكنية المدنية بززة، بات الموضو  اآللية العسكرية اإلسرائيلية أو من خالل مه

 ذل  الصحافة الرقمية ببلدان هذه القارة. عكستالالتينية بحسب ما  بإمريكااثكثر إثارة الرأي العام 
التي تعال  العدوان اإلسرائيلي عل  القطا  الفلسطيني، وخصوصا الارائم  األخبارفقد استحوذت 

اوين المسطرة بكبريات الصحافة الرقمية ببلدان هذه القارة، واستزرقت ضد أطفال غزة عل  أكبر العن
مآسيهم كل أاناس المعالاات الصحافية بدء من اثفتتاحية، فالخبر ثم التقارير، ثم مقاثت الرأي 

 إضافة إل  فيديوهات تنقل عل  نحو مباشر فصول محنتهم ببالغة إعالمية عارية عن التزييف.
 خطإقتل األطفال مارد  

في عنوان ألحد تزطياتها ليوميات الحرب اإلسرائيلية ” ثنسيون“في األرانتين اعتبر موقع صحيفة 
. وخصصت ذات الصحيفة رسما تنويريا "األطفال وقود الحرب عل  القطا “عل  قطا  غزة أن 

داث خاصا يحاكي الوضع اإلنساني الرهيب الذي فرض  العدوان اإلسرائيلي عل  اطفال غزة، فكانا 
 للزاية.

عدد األطفال الذين قضوا في النزا  الحالي بين إسرائيل “المكسيكية أن ” ميلينيو“وأبرز موقع صحيفة 
في إشارة إل  صور اثث األطفال وهي ملقاة عل  شواطئ غزة ” وحماس قد أثار استياء العالم بإسره

ضحايا القصف اإلسرائيلي  بعد أن اخترقها رصان البحرية اإلسرائيلية، وكذل  صور أطفال آخرين
 عل  المباني اآلهلة في القطا .

وسخرت المقالة في ذات الصحيفة من تبريرات مسؤولين عسكريين إسرائيليين، اكتفوا بتبرير المازرة 
التي خلفها إطالق النار من البحرية اإلسرائيلية عل  أطفال غزة كانوا يلعبون بإحد شواطئ القطا ، 

 ”.مارد خطإ“بالقول إن  
 اثعتداءات اإلسرائيلية عل  غزة اريمة ضد اإلنسانية

الكولمبية، في عنوان اتخذت ل  العبارة ” إلكولومبيانو“في خضم ذل  كل  لم يتردد موقع صحيفة 
، في وصف اثعتداءات اإلسرائيلية عل  قطا  غزة وهي ”صور وأفعال في فلسطين“األتية صيزة 
بانها اريمة ضد اإلنسانية، فيقول كارلوس ألبيرتو “لقتل في أبشع صور ا” صرع ” تخلف األطفال

إن ما تفعل  إسرائيل التي يقودها اليمين السياسي اثكثر تشددا هي اريمة “خيرالدو في مقال  ذا  
 ”.ضد اإلنسانية شبيهة بما تعر  ل  اليهود
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 فك الحصار على غزة يعني منح شهرة أوسع لحماس 
بززة  الفلسطينيةاعي وقف إطالق النار بين اإلسرائيليين والمقاومة المبررات الخفية التي تحكم مس

 والتصريحات الرسميةُيروغ ل  في ظاهر القول  غير الذيوفي مقدمتهم حماس، محكومة بمنطق 
” إل اونيفرسو“الصادرة عن اثطراف المعنية. ولعل القراءة التي قدمها في هذا الشإن موقع صحيفة 

إن  إذا ارى رفع ” رير عن حركة المقاومة اإلسالمية حماس، بقولها:األكواتورية في خضم تق
تفاو   أطراف، يتطابق مع قلق ”الحصار عل  غزة، فإن حركة حماس سوف تحظ  بشهرة واسعة

 من اال وقف النار وقلبها عل  ان يكون رصيد حماس من أي مكسب سياسي أو غيره صفرا.
 ااهة بين إسرائيل وحماسالزرب يمارس ازدوااية المعايير في المو  

وتحصي ”. غزة اوقفوا الهماية“افتتاحية بعنوان ” ث خورنادا“في المكسي  كتب موقع صحيفة 
 "اإلسرائيلي عل  القطا  العدوانطفال فلسطينا قضوا في  80” في مطلع اثفتتاحية” ثخروندا“

سية مفككة عناصر هذه باعتبار مإساتهم الوا  اثبشع لهذه الهماية. وتمضي الصحيفة المكسيك
تل أبيب باسم تدمير صواريخ حماس قررت تعزيز هاومها عل  قطا  غزة ” الهماية بقولها:

وسكانها فتحول اثمر إل  مازرة معظم ضحاياها مدنيون أبرياء عل  الرغم مما تروا  من أن لديها 
برياء المدنيين وبينهم مشددة عل  أن هذا الكم الهائل من اث” ثخورندا “ثم تزيد  ”.أسلحة ذكية

 ”.اثطفال تاعل ضروريا وعااال وقف الهاوم اإلسرائيلي عل  قطا  غزة
ولم تتردد هذه الصحيفة المكسيكية في وصف المواقف الزربية وخاصة الوثيات المتحدة األمريكية 

ينما تبنوا ازدوااية المعايير في الموااهة بين إسرائيل وحماس، ب” واثتحاد األوروبي بكون  يمارس 
 ”.حماس المسؤولية وكذل  تحميلاميعا موقفا داعما إلسرائيل تحت مسم  حقها في الرد 

عل  غزة  العدواناثمل اثكبر في ان يكون هنا  حرا  ضاغط لوقف ” ثخورندا “ويبقي في نظر 
 .العدوانالذي دعت  للضزط عل  حكوماتهم للعمل من أال وقف ” هو الماتمع المدني الدولي ” 

 66/7/6112رأي اليوم، لندن، 
 
 "العصف المأكول"تقييم اليومين الثالث عشر والرابع عشر من عملية  .003

 رأفت مرة
في اليومين الثالث عشر والرابع عشر من العدوان الصهيوني عل  قطا  غزة، حدثت تطورات 

 دراماتيكية ومفااآت نوعية.
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تموز،  27ا  غزة، مساء الخميس الماضي فبعد بدء ما يسما  "العملية البرية المحدودة" في قط
وقعت موااهات مع قوات ايش اثحتالل الصهيوني المتقدامة، واستطا  المقاومون إفشال عدة 

 توغالت عل  أربعة محاور.
لكن الحدث األبرز كان في التصدي البطولي شرق قطا  غزة لقوة صهيونية متقدمة، حيث أوقعتها 

. وقام مقاوم استشهادي بتفاير نفس  في دبابة استدرااهاتما "كتائب القسام" في كمين بعدما 
"ميركافاه"، ثم قام باقي أفراد ماموعت  بالقفز فوق ناقلة اند صهيونية حيث ارى تصفية اميع من 

 كان بداخلها.
العبرة األهم كانت أن هذه الموااهات وقعت بين "كتائب القسام" ولواء "غوثني" بل القوة الخاصة في 

غوثني"، أو ما اصُطلب عل  تسميت  "نخبة النخبة"، إذ حاول هؤثء الدخول إل  غزة لكنهم  "لواء
خراوا قتل  وارح ، واضطر وزير الحرب الصهيوني موشي  يعلون إل  اإلعالن بإن قوات  قصفت 

 الشااعية لسحب الانود المصابين.
علن ألول مرة عن خسائرها، وأمام هول الموااهة وحام الخسارة، اضطرت حكومة اثحتالل أن ت

 انديًا في الموااهات التي حصلت فار األحد. 23فااء في بيان لايش العدو أن  ُقتل 
ولم يعلن اثحتالل عن خسائره التي تكبادها في أماكن أخرى، رغم أن "القسام" أعلنت عن تدميرها ما 

اريخ الايش الصهيوني، لاهة واعتُبر يوم األحد يومًا أسود في ت ث يقل عن عشر آليات ودبابات.
حام الخسائر التي لحقت ب ، خاصة في قيادة عمليات "لواء غوثني" التي صارت ما بين قتيل 

 واريب، لدراة دفعت اثحتالل إل  استدعاء ضابط من فرقة أخرى لقيادة اللواء.
مكتب السياسي لحركة سياسيًا، تمياز اليومان الثالث عشر والرابع عشر بالزيارة التي قام بها رئيس ال

حماس خالد مشعل مع وفد من المكتب السياسي إل  الكويت لمتابعة الموقف العربي، وبتواي  
األمين العام لاامعة الدول العربية نبيل العربي دعوة لخالد مشعل لزيارة القاهرة، رفضتها حماس، 

اتصال مباشر منذ أكثر  وباتصال األمين العام لحزب هللا السيد حسن نصر هللا بمشعل، وهو أول
من سنتين، وبتصاعد وتيرة اثتصاثت حول وقف إطالق النار، أهمها زيارة وزير الخاراية 

إل  قطر. وث ش ا أن التطورات الميدانية تساهم مساهمة فاعلة  المتحدةالنروياي واألمين العام لألمم 
ص رارها عل  احترام اميع في شكل اثتفاق ومضمون ، ومن المؤكد أن إناازات المقاومة وا 

التضحيات وخاصة تضحيات أهالي الشااعية، وحام الخسائر في صفوف اثحتالل، وردود الفعل 
 العالمية عل  المازرة، ستكون ذات تإثير في المطلب الفلسطيني.

66/7/6112، السبيل، عّمان  
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 الوطن في خطر والشعب يناديكم .004

 هاني المصري
وتدمير  3600والارح  إل   200دد الشهداء إل  أكثر من بعد "مازرة الشااعية" ووصول ع

منزل بشكل كامل وآثف المنازل بشكل ازئي؛ لم يعد الصمت ممكًنا، ولم يعد  2800حوالي 
 التحر  التضامني الذي يشار  في  العشرات والمئات كافًيا أو مقبوًث.

مشاركة اآلثف في كل ما حدث مساء األحد بعد مازرة الشااعية في مختلف مناطق الضفة و 
مدينة في تظاهرات غاضبة وزحفها إل  مناطق التماس لالشتبا  مع قوات اثحتالل هو الحد األدن  
لكي يشعر شعبنا في قطا  غزة أن  ازء من شعب ينتصر ل  ويخو  المعركة مع  وث يكتفي 

ادة الشعب في الموااهة بالتضامن الرمزي. ولم يعد مقبوًث أن تتخل  القيادة عن مسؤولياتها في قي
وتوظيف السلطة لمنع احتكا  الشعب مع قوات اثحتالل، ألن استمرار هذا الموقف سيؤدي إل  

 حرف الصرا  بحيث يكون ضد السلطة بدًث من توحد الاميع في موااهة اثحتالل.
عبية ث أبالغ في القول إن تحر  الضفة ومختلف تامعات شعبنا في الداخل والشتات في هبات ش

متواصلة متعاظمة استنكاًرا للعدوان، ومقاومة قوات اثحتالل والمستوطنين ومظاهر اثحتالل بكل 
مظاهرها بكل األشكال المتاحة وربما تحولها إل  انتفاضة عارمة؛ سيلعب دوًرا حاسًما في وقف 

حباط أهداف ، ألن  يهدد بانهيار السلطة التي ترتبط بالتزامات سياسية  وأمنية واقتصادية العدوان وا 
لها إل  سلطة تقف إل   وسياسية مع اثحتالل توفر ل  مزايا ضخمة يخش  من فقدانها، أو تحوا

 اانب شعبها ومااورة للمقاومة؛ ما يقوي الموقف الفلسطيني ويضعف اثحتالل.
 المشاركة في الموااهة من كل تامعات الشعب الفلسطيني وفًقا للظروف الخاصة بكل تامع أهم من
حصر الاهود في وقف العدوان فقط، ألن وقف  يعني استمرار الحصار واستراحة محارب لشن 
عدوان آخر، وأهم من دعوة مالس األمن لالنعقاد التي أدت إل  دعوة ميتة لوقف إطالق النار، 
والمطالبة بحماية المدنيين، وسط دعوات أميركية لها صدى دولي وأوروبي حول حق اثحتالل في 

عن نفس ، وأادى من التحركات والمبادرات التي صدق أصحابها أن إسرائيل تريد إيقاف  الدفا 
العدوان إذا وافقت المقاومة عل  ذل ، وأن القضية كلها يمكن تلخيصها في تبادل إطالق النار، ث 

ية، في أن اذور القضية وأبعادها أكبر بكثير من المواة الاديدة من الماابهة الفلسطينية اإلسرائيل
فشال كل الاهود والمبادرات  فهي تتعلق باثحتالل واثستيطان والعدوان والحصار والعنصرية وا 
الرامية إل  التوصل إل  حل عادل أو متوازن أو حت  مقبول، كما تتعلق في أن اعتدال القيادة 
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لقاءها لكل أوراق القوة تقريًبا عل  قارعة الطريق لم يؤد إل  تقريب السالم، بل  الفلسطينية والعربية وا 
إل  فتب شهية إسرائيل نحو المزيد من التنازثت وزيادة األطما  والتوسع، والتوا  أكثر وأكثر نحو 

 المزيد من التطرف والتمس  بإسرائيل الكاملة.
إن موااهة العدوان واثنتصار خطوة عل  طريق إنهاء اثحتالل، وهذه وتل  تتطلبان إنهاء اثنقسام 

س عل  القيادة والتمثيل، حت  في ذروة العدوان والماازر، وتمكين المحاور العربية وحالة التناف
واإلقليمية من اللعب بالقضية الفلسطينية والمتاارة بدماء الشعب الفلسطيني، من خالل تحقيق وحدة 
الفلسطينيين عل  أساس برنام  قواسم مشتركة مقاوم ث يرض  بإضاعة المزيد من الوقت في التعلق 
بإذيال المتزيرات والمحاور وأوهام المفاوضات الثنائية برعاية أميركية، ويطالب بمفاوضات هدفها 
إنهاء اثحتالل وليس التفاو  مع  عل  اقتسام األر ، بحيث تكون مفاوضات للبحث في اآلليات 

اظمة ث والاداول الزمنية لتطبيق هذا الهدف. وهذا ث يمكن أن يتحقق من دون مقاومة مستمرة متع
 تتوقف حت  دحر اثحتالل.

في سياق مثل هذه العملية فقط تكون هنا  أهمية للتوا  إل  األمم المتحدة وغيرها من مااثت 
العمل المختلفة وحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، فالدولة الفلسطينية تقام هنا في ابال 

قة األمم المتحدة. فإذا لم يصبب اثحتالل فلسطين ووديانها ومدنها وقراها ومخيماتها، وليس في أرو 
مكلًفا إلسرائيل ومن يدعمها ث يمكن إنهاء اثحتالل، ولو استمر اللهاث وراء المفاوضات الثنائية 

 العقيمة مائة عام أخرى.
تإسيًسا عل  ما تقدم، إن الماابهة القائمة حالًيا ليست من حيث األساس حرب "حماس" أو فرضتها 

ت فئوية أو لحساب أاندة عربية أو إقليمية أو إخوانية، مع أن ذل  كل  مواود ولكن "حماس" لحسابا
بشكل ثانوي، بل موااهة تعني الشعب الفلسطيني كل  فرضتها وقررتها وبدأتها إسرائيل؛ ألنها 
تصورت أن الفرصة الحالية مناسبة فلسطينًيا وعربًيا لتواي  ضربة قاصمة للشعب الفلسطيني وكسر 

عل  الصمود والمقاومة، تمهيًدا لتنفيذ مرحلة اديدة عل  طريق محاوثت تصفية القضية  إرادت 
 الفلسطينية.

لقد فهم الشعب الفلسطيني ما يحدث، أما قيادت  فلم تكن في مستوى التحديات والمخاطر، بدليل أنها 
سرائيل، وتبنت المبادرة المصرية من دون  تنسيق مع المقاومة، اتخذت موقًفا وسطًيا بين المقاومة وا 

ما اعتبر رفًعا للزطاء عن المقاومة ووقعت في فخ إسرائيل التي صورت زوًرا وبهتاًنا أن المسإلة 
تخن صواريخ "حماس"، وأن إسرائيل تدافع عن نفسها وتقبل وقف إطالق النار، في الوقت الذي 
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حصارها وماازرها وأطماعها تدافع في  في الحقيقة عن احتاللها واستيطانها وعنصريتها وعدوانها و 
 اثستعمارية.

في الموااهة الحالية الشعب فهم ما ياري ووقف في غالبيت  مع المقاومة ومع مطلب غزة بعدم 
اثكتفاء بوقف العدوان، ألن العودة إل  الحصار المستمر منذ أكثر من ثماني سنوات تعني موتًا 

ذا كان ث مفر من الموت فليكن موًتا ك ريًما شااًعا يحمل مع  احتمال اإلمسا  بخشبة بطيًئا، وا 
، في تل  2022وعن موااهة العام  2005و 2008الخالن. فهذه الموااهة مختلفة عن موااهة 

الموااهتين كان هنا  انقسام سياسي وشعبي فلسطيني، أما اآلن فهنا  انقسام سياسي، بينما الشعب 
طالق سراح األسرى وليس  موحد في غالبيت  ضد العدوان، ويرى أن األولوية نهاء الحصار وا  لدحره وا 

 لتصفية الحساب مع حماس أو غيرها.
في فترة حكم محمد مرسي، والاواب  2022يقال: لماذا ث تقبل "حماس" ما قبلت ب  في العام 

ببساطة: ألن مصر كانت عل  وفاق مع "حماس" والحل الذي تم التوصل إلي  كان حاًل وسًطا بين 
سرائيل، أما اآلن فالمبادرة مصرية، وأظهرت مصر تبدو وكإنها تصفي حسابها مع موقف المقاو  مة وا 

"حماس" وث تريد أن تشركها في الحل بالرغم من أنها القوة الرئيسية عل  األر ، كما أن طاقة 
"حماس" وبقية فصائل المقاومة والشعب الفلسطيني في غزة عل  احتمال استمرار الحصار قد 

ا بعد تدهور عالقات "حماس" العربية واإلقليمية، وتفاقم الحياة المعيشية عل  كل انتهت، خصوصً 
 المستويات واألصعدة بصورة اعلت قطا  غزة احيًما ث يطاق.

وهنا ث ينفع القول إن وقف العدوان سيفتب الطريق، أو كما قال الرئيس لعل وعس  يفتب الطريق 
لمقاومة، ألن عدم قبول هذه المطالب اآلن التي ث تعتبر إلنهاء الحصار وتحقيق المطالب اثخرى ل

شروًطا تعايزية، بل مطالب إنسانية مشروعة، فإذ كان هول العدوان والماازر والمقاومة البطولية 
ضاغط لم يؤد إل  اثتفاق عل  رفع الحصار، فكيف سيؤدي وقف العدوان وحده إل  تحقيق هذا 

مة الوفاق الوطني تحققت من دون أن تتحمل المسؤولية عن غزة الهدف،. وما زاد الطين بلة أن حكو 
وث أدى تشكيلها إل  رفع الحصار وث إل  فتب معبر رفب، ما يعني أن األمل األخير قد تحطم. فلم 
يعد لدى شعبنا في غزة ما يخسره، لذا نراه موحًدا وراء مطالب المقاومة كما لم يكن من قبل من دون 

 مانات األميركية التي وردت في "المبادرة القطرية".أن تتضمن طبًعا الض
إن الحاة التي كانت تساق لفر  الحصار وهي أن "حماس" تحكم غزة قد انتهت، أو بدأت تنتهي 
بعد تخلي "حماس" عن حكومتها، ويمكن أن تنتهي كلًيا إذا أنازت مصالحة حقيقية تتيب مشاركة 

غزة منفردة. وهنا ث يمكن قبول معاقبة الشعب سياسية حقيقية مقابل تخلي "حماس" عن حكم 
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الفلسطيني في غزة باريرة "حماس" وعل  خلفية كونها امتداًدا لاماعة اإلخوان المسلمين الذين عل  
عداء مع الحكم المصري. يمكن أن تمنع السلطات المصرية أعضاء وقيادة "حماس" من المرور 

ياًبا عبر معبر رفب إل  حين تصحيب العالقات بين "حماس" ومصر بينما عليها أن تسمب  ذهاًبا وا 
 ألهل غزة بالمرور.

إن العالقات المصرية الحمساوية يمكن وياب تصحيحها من خالل تزليب "حماس" لكونها ازًءا من 
الحركة الوطنية عل  كونها امتداًدا لإلخوان المسلمين، وهذا قابل للتحقيق إذا أقامت مسافة كافية 

ذا احترمت إرادة الشعب المصري بانتخاب عبد الفتاح السيسي وعدم اإلقدام بينها وبين اإلخ وان، وا 
عل  أي شيء يمس باألمن القومي المصري، وكذل  إذا وافقت عل  اعتماد برنام  سياسي يضمن 
الحقوق الفلسطينية، ويستند إل  القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة بعيًدا عن شروط اللانة 

 لظالمة.الرباعية ا
في المقابل عل  مصر اثعتراف بة"حماس" كازء من الحركة الوطنية الفلسطينية وتسهيل تطبيق 
اتفاق المصالحة التي رعت  بكل بنوده، بما في ذل  تمكين اإلطار القيادي المؤقت للمنظمة لالنعقاد 

واحدة لها موقف واحد في القاهرة بمشاركة قيادة "حماس"، ألن ذل  من شإن  أن يواد قيادة فلسطينية 
 من العدوان الحالي ومن المقاومة والمفاوضات، ومختلف القضايا المصيرية.

إن هذه الخطوة تفتب الطريق لعودة الحرس الرئاسي عل  الحدود ومعبر رفب، بما يسقط كل األسباب 
ؤقت لالنعقاد والذرائع التي أدت إل  إغالق معبر رفب. فليبادر الرئيس إل  دعوة اإلطار القيادي الم

فوًرا ضمن اتفاق شامل يضمن مشاركة "حماس" في السلطة والمنظمة مقابل تخليها عن سيطرتها 
 اثنفرادية وتصحيب عالقتها مع مصر.

66/7/6112، األيام، رام هللا  
 
 غزة وحماس.. أم القضية واألمة؟ .005

 ياسر الزعاترة
ما ياري في قطا  غزة من عدوان إسرائيلي السؤال أعاله بالغ األهمية، إذ يربط موتورون هنا وهنا  

فقط بحركة حماس، أو بقطا  غزة وحده، كإنما األخير ليس ازءا من فلسطين، أو لكإن ما ياري 
 مفصول عن ما ياري في عموم المنطقة.

ذا كان ذل  مقبوث في السابق قبل ما يعرف بالمصالحة أو حكومة الوحدة، فقد تإكد اآلن أن  وا 
 ، مع أن  لم يكن كذل  في األصل، إذ لم يؤسس الشيخ أحمد ياسين حركة حماس الموقف ليس كذل
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لكي تحرر قطا  غزة وتصنع من  دولة، بل أسس حركة عنوانها فلسطين، كل فلسطين، وما ارى 
كان حدثا غير محسوب عل  اإلطالق، ُارَّت إلي  الحركة ارَّا بسبب ممارسات  2007في عام 

 دحالن وبلطات .
ش  في  أن الازء األكبر من تفسير اثستهداف يتعلق ابتداء ببرنام  العدو الصهيوني، الذي ث 

رت عملية اثستهداف الراهنة، لكنها ازء أساسي من   وليس ببرام  اآلخرين المكملة، أو لنقل التي يسَّ
 دون ش .

ن تعدد منفذوه، أعني بر  نام  مطاردة ربيع البرام  المشار إليها هي في واقع الحال برنام  واحد، وا 
العرب، وتلقين الشعوب درسا ألنها ثارت، بحيث ث يفكر سواها في الثورة أو حت  المطالبة 

 باإلصالح السياسي.
إن  برنام  أنظمة الثورة المضادة القائم عل  تخريب الربيع العربي، واعل  محطة للفوض  والمعاناة 

لحاكمة لسلوكها، فمن الطبيعي أن تلتقي مع للناس، وحين تاعل تل  األنظمة هذه األولوية هي ا
العدو، وأقل  تعتبر الصرا  مع  هامشيا قياسا بالصرا  األكبر مع الشعوب الثائرة، أو الحركات التي 

 تحر  الشعوب وتدفعها للثورة.
نما بهم كرواد في ميدان  والحال أن اثستهداف هنا ث يتعلق البتة باإلسالميين كحالة أيديولواية، وا 

لتزيير واإلصالح، ولو قاد الثورات أو مسيرة اإلصالح تيار سواهم، لما تزيرت آلية اثستهداف عن ا
ما هي اآلن، أو عن ما كانت علي  خالل األعوام الثالثة الماضية. من دون أن ننس  أن هنا  من 

إخذها لهذا يخنُّ اإلسالميين بقدر أكبر من العداء ثعتبارات تتعلق بمنافست  عل  شرعية دينية ي
 اثعتبار أو ذا .

وألن السياسة أولويات، فقد كان من الطبيعي أن تبادر أنظمة الثورة المضادة إل  تهدئة مع الكيان 
ن كنا نحسُّ ب   الصهيوني، وربما صفقات من تحت الطاولة، بعضها نعرف ، وبضعها ث نعرف ، وا 

خاراية الصهيوني ليبرمان قبل أسابيع بروحية التحليل، ونتذكر في هذا السياق تصريحات وزير ال
 في مؤتمر هرتسيليا، حين قال "شبعنا لقاءات سرية مع السياسيين العرب، ونريد لقاءات في العلن".

حين تاعل تل  األنظمة أولويتها مطاردة ربيع العرب، واإلسالميين ألنهم يتصدرون ، فإن عليها أن 
  مع  كان رافعة لقوى التزيير، باعتبار أن الازء تتصالب مع الكيان الصهيوني، أوث ألن الصرا 

الخاراي من الحنق عل  األنظمة يتعلق بموقفها من  وعازها عن التصدي لزطرست ، وثانيا ألنها 
 تدر  أن قادة الكيان هم "األكثر نفيرا" في الزرب وأميركا، بل عل  مستوى العالم أامع.
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ب عدوه، ونتذكر هنا ملو  الطوائف الذين كانوا ث يمكن لمن يريد استهداف شعب  سوى أن يصال
يهربون إل  حضن العدو لكي يوااهوا إخوتهم في الدين، لكن األمر هنا يزدو أكثر حيوية، إذ يريد 
قادة األنظمة التخلن من صدا  الديمقراطية والتعددية الذي يتبناه الزرب نظريا، أو لزايات اثبتزاز 

 تإثيرا في سياسات .عبر التصالب مع الكيان األكثر 
وقد رأينا عل  هذا الصعيد كيف كان نتنياهو هو األكثر دعما لالنقالب في مصر، وهو الذي أمان 
ل  الدعم األميركي والزربي، فكان لزاما عل  السيسي أن يقدم ل  الثمن من خالل القضية الفلسطينية، 

حمود عباس والتي توفر األمن أوث باستهداف حماس، وثانيا بدعم مسيرة العبث التي يقودها م
 واألمان للكيان الصهيوني.

، لقد أعلنت من خالل حديث 2002هل تذكرون مثال لماذا أعلنت المبادرة العربية للسالم في العام 
مع صحفي أميركي  توماس فريدمان( وقد أخرات في وقت كان يعاني أصحابها من ضزوط الزرب 

حين تبن  طرحا يقول إن ما دفع أبناءهم إل  التورط في هامات الرامية إل  دفعهم نحو الديمقراطية، 
 الحادي عشر من سبتمبر هو غياب الديمقراطية والتعددية في الداخل.

وكان ثفتا، بل مثيرا أن ياري إخراغ تل  المبادرة بما انطوت علي  من تنازثت ووعود بالتطبيع  لم 
من محطات التنازل الكثيرة في مسيرة القضية(،  تعاب الكيان الصهيوني طبعا، ولكن اعتبرها محطة

كان مثيرا أن ُتعلن بينما كانت دبابات شارون تاتاح الضفة الزربية، فيما عرف يومها بعملية "السور 
الواقي". بل إن وضع حماس اليوم ث يكاد يختلف من حيث التآمر عليها وحصارها عن ما كان 

بعد تل  العملية  السور الواقي(، ونتذكر كيف كان يعيش  ياسر عرفات من حصار في المقاطعة 
 يصرش بإن أحدا من زعماء العرب ث يرد عل  اتصاثت .

اليوم يتكرر المشهد تماما، فمن يريدون التخلن من هااس الثورات والديمقراطية يلاؤون إل  الكيان 
كي يخلصهم من الصهيوني من اديد لكي يوفر لهم الحماية ضد رياح الديمقراطية من اهة، ول

حركة حماس التي تتشبث بالمقاومة وترف  التسوية واثنبطاح، وما يضيف لعملية اثستهداف نكهة 
 أخرى هي أن هذه الحركة تشكل واحدة من أهم روافع تيار اإلسالم السياسي في المنطقة.

ء لعملية في المقابل، فإن الثمن الذي يريده نتنياهو لدعم إاها  ربيع العرب هو تإمين الزطا
نما في الضفة أيضا، ذل  أن عين   استهداف لحركة تشكل إزعااا ل ، ليس في قطا  غزة وحسب، وا 
لم تكن مصوبة عل  قطا  غزة، فقد خرغ من  كيان  وث يفكر في العودة إلي ، وحت  لو حصل أن 

رة، أو لمحمد احتل  من اديد  ولن يتمكن بإذن هللا(، فهو لن يبق  في  وسيسلم  لمحمود عباس مباش
 دحالن، بل يصوب نظره نحو القضية برمتها، أي دفنها تماما في دهاليز التسويات المشوَّهة.



 
 
 

 

 
           86ص                                     3682 العدد:     66/7/6112 ثالثاءال التاريخ:

 

قطا  غزة ليس ازءا من الكيان الصهيوني بحسب اعتقاد قادت ، وهم ث يريدون  أصال، ولو أخذت  
تبره قاعدة مصر منذ سنوات بعيدة ألعطوها إياه، لكنهم يرون الحقيقة ممثلة في أن حماس تع

للمقاومة من أال كل فلسطين، وليس دولة مستقلة، ولو قبلت بهذا المنطق، ولم تتسلب وحافظت 
 عل  هدوء كامل، لما فكروا في استهداف .

بة نحو استزالل الظروف المتاحة في كل المنطقة، من أال فر  ما يريده  عين نتنياهو اليوم مصوَّ
سوى محود عباس الذي أثبت أن أحدا ث يااري  في في الصرا  مع شعب فلسطين، وليس لدي  

السياسات التي تخدم اثحتالل، وث قيمة لحكاية الثوابت التي يعلن التشبث بها ما دام يقدم معظم ما 
 يريده المحتلون، بخاصة عل  صعيد األمن.

إنهم يريدون شطب حماس وما راكمت  من سالح، ليس فقط من أال التخلن من صداعها وصدا  
القطا ، بل من أال ضربها عل  نحو ث يكون بوسعها أن تتمرد عل  مسار عباس الراهن، وتقبل 

من  %22ب  وتتعامل مع ، وتزدو قوة معارضة فقط في كيان يسم  دولة، ولو لم يكن ل  إث 
 فلسطين، مع سيطرة عل  أاوائ  ومعابره.

لها حماس، ويتعر  لها قطا  غزة،  هذه هي حقيقة اثستهداف، وتل  حقيقة المؤامرة التي تتعر 
بل تتعر  لها األمة. إنهم ببساطة يريدون استزالل هذه األاواء اثستثنائية في المنطقة في فر  
حل سياسي، وأقل  مسار سياسي في فلسطين يريحهم إل  أمد طويل، ولذل  فحماس هنا ث تدافع 

بق  القضية برمتها حية، ومن ورائها عن قطا  غزة وث عن نفسها كحركة، بل تقاتل من أال أن ت
 أمة تصر عل  الحرية والتحرر، وتواصل مسيرة نضالها ألال ذل  مهما كلف الثمن.
61/7/6112، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 ليتهم دخلوا .006

 فهمي هويدي
 25/7الخبر المفرح أن قافلة ضمت ماموعة من النشطاء المصريين انطلقت صباح يوم السبت 

ف  غزة. أما الخبر المحزن أن القافلة تم إيقافها  الفلسطينيمنها مع الشعب تعبر عن تضا لكي
منع  الذياليوم  فيبالقرب من العريش ومنعت من الوصول إل  معبر رفب. أما الخبر المخال فإن  

قدموا إل  مصر عبر طابا لقضاء  إسرائيليسائب  200في  النشطاء من دخول غزة فإن نحو 
بحر األحمر، ف  تزامن وا  رسالة مفادها أن أبواب مصر مفتوحة عطالتهم عل  شاطئ ال
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لإلسرائيليين ف  حين أن مصر ذاتها تزلق األبواب ف  واوه المصريين وتمنعهم من التضامن مع 
 أشقائهم الفلسطينيين.

إطالق القافلة المصرية ف  هذا التوقيت لم يكن خبرا مفرحا لمثل  فحسب، ولكن  كان مفاائا أيضا. 
ن مفرحا ألن  تم ف  أاواء ملبدة وملتبسة صورت مصر والمصريين ف  معسكر مواثة كا

ث يكن الود للفلسطينيين عامة ويحمل مشاعر البز  لقطا  غزة بوا  أخن.  الذياإلسرائيليين 
نت  عن  الذي السلبيظلت حركة حماس تديره طيلة السنوات الست الماضية. وهو اثنطبا   الذي

السياسية فضال عن المعالاات اإلعالمية الفاة الت  قبحت وا  مصر واساءت  بع  التصريحات
 .واإلسالمي العربيإل  صورتها ف  العالم 

فااإ الاميع  الذيهذه األاواء المعتمة لمعت فكرة إرسال وفد النشطاء للتضامن مع غزة، األمر  في
الملتبس. لم يكن  السياسيلموقف وا اإلعالميأحدث  الضاي   الذيوبدا سباحة ضد التيار المسموم 

هؤثء من اإلخوان، ولم يذهبوا لمساندة حركة حماس. أو قل إن أولئ  النشطاء كانوا ممن لم تتلوث 
ضمائرهم، بحيث وادوا ان  ف  الصرا  فإن موقفهم محسوم، وهم مع الفلسطينيين المقاومين عل  

، بصرف النظر عن أى عناوين أو لسطينيالفطول الخط. أعن  أنهم كانوا مع المقاومة ومع الشعب 
وليست معركة  الفلسطينيثفتات رفعها هذا الفصيل أو ذا . كانوا مدركين أنها معركة الشعب 

حماس، كما كانوا واعين بإن المقاومة ف  غزة ث تتصدى لها حماس وحدها، ولكن إل  اانبها حركة 
معهم آخرون من الوطنيين الفلسطينيين الذين والابهتان الشعبية والديمقراطية. و  اإلسالميالاهاد 

 آمنوا بعدالة قضيتهم وقرروا ان يدافعوا عنها حت  آخر رمق.
أزعم أن  يشرف الوطنيين المصريين.  الذيهذا الوضوح والنقاء اتسم ب  موقف أولئ  النشطاء، 

وبموقفهم ذا  . واإلسالمي العربيشاعت عنهم ف  العالم  التيويصحب الصورة الشائهة والمقلوبة 
فإنهم واهوا ثالث رسائل عل  األقل. واحدة تكذب اثدعاءات المسمومة الت  يطلقها اإلعالم 

، ولكنهم المصري، وتعلن أن أصحاب تل  األصوات المنكرة ث يعبرون عن حقيقة الشعب المصري
كل مكان، ف  غزة وف   الفلسطينييمثلون أسوأ ما ف  مصر. الرسالة الثانية مواهة إل  الشعب 

وانتقلت إل  مربع  التاريخيبدورها رسالة تكذيب لالدعاء بإن مصر الحقيقية غيرت موقفها  وهي
 العربيمواثة اإلسرائيليين والتحالف معهم ضد الفلسطينيين. الرسالة الثالثة مواهة إل  العالم 

ع  عن ليس فقط ف  دفا المصرييثبت موقف الشعب  الذيمحملة بذات المضمون  واإلسالمي
يمثل تهديدا ألمن مصر  اإلسرائيليإدراك  أن اثحتالل  فيعدالة القضية الفلسطينية وانما أيضا 

 ولألمة العربية امعاء. القومي
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أعلن ف  تفسير منع القافلة المصرية من الوصول إل  رفب والدخول إل   الذيليس مقنعا السبب 
تضامن مع غزة. سابق عل  حالة اثشتبا  من منع عبور وفود ال الرسميغزة. ذل  أن موقف مصر 

الراهنة والتهديدات المحتملة لسالمة الزائرين، ذل  أن  حين يتم إغالق المعبر ف  واوه أصحاب 
الحااات الززاويين فال يستزرب أن يزلق ف  واوه الزوار القادمين للتضامن أو اإلغاثة. وهو ما 

من دخول القطا  للتضامن مع  أوروبي نسائي حدث خالل األشهر القليلة الماضية حين منع وفد
عضوا  22أثبتن دراة عالية من الشااعة والصمود والبطولة. كما منع وفد يضم  الالتينساء غزة 

 أرادوا أن يوصلوا الرسالة ذاتها إل  شعب القطا . األردنيالبرلمان  في
طا  كان مسيئا لوا  بقدر ما كان إطالق القافلة مشرفا لشعب مصر فإن منع وصولها إل  الق

مصر، ولو كان ل  رأى فيما ارى ثعتبرت السماح للقافلة بدخول القطا  فرصة لتحسين صورة 
أن  إذا  والداني للقاصيمصر ورد اعتبارها. عل  األقل فإن مثل ذل  القرار كان يمكن ان يؤكد 

من مع الشعب كانت مصر لديها أسبابها ف  مقاطعة حماس أو مخاصمتها، فإن موقفها المتضا
 تزيير. أيثابت ولم يطرأ علي   الفلسطيني

تنطلق من أن  والزربي والعربي اإلسرائيليتقدم بها مصر الراهنة ف  اإلعالم  التيإن الصورة 
القطا . ف  حين ان عبور قافلة التضامن  فلسطينييموااهة  فيإسرائيل ومصر تقفان معا اآلن 

تم يثبت  ويدلل عل   الذيحين أن المنع  فياثدعاء.  واإلغاثة يقدم دليال عل  عدم صحة ذل 
 الذيصحت . ناهي  عن أن السماح بعبور القافلة من شإن  ليس فقط أن يخفف من حدة التوتر 

الخارغ، من حيث إن   فيأشاعت  المبادرة المصرية، ولكن  أيضا يحسن من الصورة السياسية لمصر 
تسمب لفئة من الناس أن تتبن  موقفا مخالفا  التية، يعط  انطباعا بإن ف  البلد بع  التعددي

 تلتزم ب  الحكومة. الذي الرسميللموقف 
 اثستراتيايأخش  أن يهيمن الصرا  مع اإلخوان ومن ثم مخاصمة حماس عل  موقف مصر  إنني

أتحدث عن  ليس من قبل التشاؤم وسوء الظن، ألن مختلف الشواهد تدل  الذيمن القضية. وهذا 
يمثل كنز إسرائيل  الذيالفإس وقع ف  الرأس كما يقولون، وأن مبار  لم يكن وحده  عل  أن

. ذل  أن  إذا لم يستطع أن يورث السلطة ثبن ، لكن  ورث سياست  لخلفائ . أخيرا فلعل  اثستراتياي
إل  مصر ومنع المصريين من  اإلسرائيليينثحظت أنن  لم أعقب عل  مفارقة تزامن دخول السياح 

تعمدت ذل  تاركا التعليق ل ، خصوصا ان  ألننيخول غزة، وث تحسبن أن ذل  كان سهوا من ، د
 .عنديعن التعبير بما  يعازنيبما  حلقي فيالكلمات محبوسة 

61/7/6112، الشروق، مصر  
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 الدوحة وحماس: عالقة خطيرة .007

 رؤوبين باركو
أحد أفراد عائلة المافيا الذي يحاول المشهور يرشد دون كورليونا ابن  ال  أن « العراب»في فيلم 

التوسط للخصم هو الخائن دائما. وقد حظي الوسيط خالل حبكة الفيلم بالعالغ المناسب وأنه  دوره 
في الفيلم. إن اثمريكيين ايضا ايدون في صناعة اثفالم لكنهم أقل اودة في الواقع. إن محاولة 

ارادة مصر، أمير قطر الشيخ تميم  غير  وزير الخاراية اثمريكي اون كيري أن يحث برغم
المترام(، ورئيس الوزراء التركي اردوغان  –البريء(  تميم في اللزة العبرية تعني البريء أو الساذغ 

كانت محاولة  –ليكونا وسيطين في الموااهة التي بادرت اليها حماس مع اسرائيل « السلطان»
 هاذية.

ال  اآلن، فقد شاع كيري عل  الخصون اولئ  الذين حاولوا لم يستوعب قادة امريكا دروس المافيا 
 من اثنهيار وسبب تشدد حماس في مواقفها واضعاف مصر.« إمارة حماس اثسالمية»أن يخلصوا 

ويبدو في سلو  الوثيات المتحدة اخفاق عام في رسم المصالب اثمريكية في المنطقة والخطوات ال  
اثمريكية في ايران ثم تنتقل ال  مصر والعراق وسوريا ولبنان وافريقيا  احرازها، وتبدأ قائمة اثخفاقات

وافزانستان وشب  الازيرة العربية، ونهايتها ماهولة. حت  إن  ليبدو أن سائق سيارة أارة من اوساط 
 الناس في واشنطن يستطيع أن ُيصرف شؤون امريكا بصورة أفضل.

رات وانقالبات عسكرية كثيرة أخفقوا فيما يتعلق بالحااة إن اثمريكيين الذين شاركوا في تنفيذ مؤام
الملحة ال  دعم السيسي المصري. وقد تخلوا بصعوبة عن الخطاب الديمقراطي الكاذب لمرسي 

يعلم أقل الناس شإنا أن قطر وتركيا تسلحان وتموثن «. الباحثين عن الخير»واثخوان المسلمين 
ر فتكا في المنطقة مثل داعش وابهة النصرة والقاعدة، التي المنظمات اثرهابية اثسالمية اثكث

تعمل اآلن بوحي من اثخوان المسلمين عل  مصر وعل  نظم الحكم العربية اثخرى في حين 
تساعد اثمارة اثسالمية لحماس. ومن الواضب للاميع أن اسرائيل قد تكون الوحيدة التي تناب في 

 لعالمي.صد هذا الاهد اثرهابي اثسالمي ا
يدر  كل بدوي يمل  صحن قمر صناعي ومولد كهرباء أن الزاية اثستراتياية لهذه المنظمات 
اثسالمية هي اسقاط نظم حكم الدول العربية المعتدلة حليفة امريكا في طريقها ال  حكم اسالمي 

التي « لازيرةا»تتم بمساعدة آلة دعاية  بإيرانعالمي. والسر الظاهر هو أن هذه الاهود المستعينة 
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تواهها وتنفق عليها عائلة آل ثاني من قطر بتواي  الشيخ القرضاوي من اليمين وعزمي بشارة من 
 اليسار.

ويعلم كل ضابط صزير الشإن في وكالة اثستخبارات المركزية أن زعيمي تركيا وقطر يعمالن 
راثت في اهاز اثمن بصفتهما عميلين مزدواين. وبرغم ذل  يواد ان إيرانمع « مؤقتة»بمشاركة 

القومي اثمريكي وفي دوائر حلف شمال اثطلسي تضع فوق طاولة الرمل اعالما تاسد اماكن رسو 
اثسطول اثمريكي في موانيء قطر وانظمة الرادار والصواريخ العابرة للقارات والمطارات الموضوعة 

وتركيا تمسكهم بكنز، شيئا من في خدمتهم في شرق تركيا. ولم يتعلم اثمريكيون المتمسكون بقطر 
تاربتهم. فقد استعان بهم راال القاعدة  طالبان( عل  التدريب والتسليب لموااهة الروس، لكنهم 

المحسنين اثمريكيين إليهم. وحينما يكون الحديث عن عمالء مزدواين تكون « مقابل ذل »فاروا 
 كلفة اللقاء بين السذااة والخيانة باهظة.

بإن يندثر اثستثمار الزربي في قطر. وقد ضاق الزعماء العرب ذرعا بعائلة آل ثاني. يمكن أن نتنبإ 
ويرى كثيرون أن عصر بن  اثرهاب اثسالمي العالمي ومنبر اثخوان المسلمين الدولي للتحري  

 في قطر يوش  أن ينقضي.«( الازيرة» بواسطة 
، أما حماس التي تطلق الصواريخ عل  توصف بإنها االد فإسرائيلتحر  بال خال، « الازيرة»إن 

مواطني اسرائيل وتلوذ بمواطنيها عل  أنهم در  بشرية فتسم  الضحية. وتشهد الخطبة التاريخية 
لمتحدثي حماس والاهاد اثسالمي أبو زهري وفوزي برهوم بإن هاتين المنظمتين اثرهابيتين ث 

  مساعدتهما بعد محاولتهما الفاشلة قتل تحامان عن تكرار دعوة المؤسسات العربية والدولية ال
 يهود.

ويستزل االدو حماس استزالث باكيا الضحايا «. السحر عل  الساحر انقلب»يقول المثل العربي: 
ويحطم الايش اثسرائيلي مرة اخرى «. الصليبيين اثوروبيين»الفلسطينيين الذين قتلوا بسببهم عند 

المدير العام للمبادرة  أعلنوقد «. ء يقاتلون من وراء ادراناليهود ابنا»المبدأ اثسالمي وهو ان 
نهاية المشرو  الصهيوني، وهو يطالب بمحاكمة »الوطنية الفلسطينية مصطف  البرغوثي عن 

 .2548، إننا نعود ال  «اسرائيل عل  أنها مارمة حرب ويدعو ال  انتفاضة ثالثة
61/7/6112إسرائيل اليوم   
66/7/6112، القدس العربي، لندن  
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  خط المواجهة .008
كيف يمكن تحويل العملية البرية إلى وسيلة لمنح تسهيالت لمواطني غزة وتشديد الضغط على 

 الذراع العسكري؟
 عاموس يدلين، شلومو بروم واودي ديكل

الارف الصامد في غزة اثنتقال ال  المرحلة الثانية والشرو  »قررت حكومة اسرائيل توسيع حملة 
بخطوة برية محدودة. الهدف الفوري هو معالاة اثنفاق الهاومية التي  تموز 28و 27ن في الليلة بي

حفرتها حماس في حدود القطا  مع اسرائيل، ولكن المعركة ستستمر حت  تحقيق اهدافها مثلما 
 «.اعادة الهدوء لفترة طويلة، في ظل تواي  ضربة ذات مززى لحماس ومنظمات اثرهاب»صيزت: 

لة تضمنت الخطوة العمل في قاطع ضيق بعر  كيلومتر تقريبا، عل  طول الادار في هذه المرح
الفاصل بين القطا  واسرائيل. وتشار  في العملية طواقم قتالية متداخلة من المشاة، المدرعات 
والهندسة، تتقدم في العثور عل  اثنفاق الهاومية وتعطيلها. هدف فرعي هو خلق احتكا  مع 

خسائر بالمنظمة. ويخيل أن معظم اثهداف المحدودة لهذه الخطوة قد  قإللحانشطاء حماس 
تحققت. فقد عثر عل  عدد كبير من اثنفاق، وهي في مراحل الهدم. اما اثحتكا  مع قوات حماس 
في هذه المرحلة فهو محصور ثن حماس تعمل مثل قوة عصابات، تمتنع عن الموااهة المباشرة مع 

وتفضل اشزال القوات الهاومية من بعيد. ومع ذل ، فقد اصيب عشرات  قوات الايش اثسرائيلي
 من نشطائها وامس  بالعشرات، بينما يواد للايش اثسرائيلي عدد صزير ادا من المصابين.

كدرس من موااهات مشابهة سابقة، حددت حكومة اسرائيل منذ بداية اثشتعال الحالي اهداف 
الوصول ال  وقف نار مستقر يصمد عل  مدى الزمن ويتحقق  محدودة للمعركة. وكان الهدف اثول

من خالل تعزيز الرد  حيال حماس. وكان اثفترا  بان الرد  سيتحقق من خالل الفعل المتداخل 
ثعترا  الصواريخ التي تطلق نحو المراكز السكانية في اسرائيل، ال  اانب اثحباط النااب 

ر كبيرة في الطرف اثسرائيلي. وبالتوازي، تاري اعمال لعمليات حماس، وذل  لمنع خسائر واضرا
لاباية ثمن باهظ من حماس ومن المنظمات اثخرى من خالل ايقا  الخسائر وهدم بناهم التحتية. 
وكان الهدف الثاني تواي  ضربة شديدة لقدرات حماس العسكرية، انطالقا من اثفترا  بان اثن، 

ااه حماس وهدم اثنفاق في حدود القطا  مع سيناء، سيكون من بعد التزيير في السياسة المصرية ت
 الصعب عليهم ترميم قدراتهم العسكرية عل  مدى الزمن.

لقد حاولت اسرائيل اثمتنا  عن خطوات برية خوفا من ان تاتذب عائدة ال  داخل قطا  غزة مع 
ساط الايش اثسرائيلي احتمال عال بالتورط، فهم بان اثحتكا  القريب يؤدي ال  اصابات في أو 
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والتخوف من اثصابة الواسعة لسكان غزة غير المشاركين في القتال. ومن أال استقرار وقف النار 
طبيعية في قطا  غزة، مثل  أكثركانت اسرائيل مستعدة ايضا لتوافق عل  تسويات تضمن حياة 

 الصيد وادخال البضائع.الفتب اثكثر انتظاما للمعابر ال  غزة وغيرها من التسهيالت في ماال 
 

 القاهرة في قلب المواجهة
 –عنصر الوساطة اثساس  –اصطدم تحقيق هذا الهدف المحدود بالمصاعب بسبب مصالب مصر 

في منع اناازات لحماس. وبينما ث تكون حماس راضية عن حقيقة أن مصر هي الوسيط اثساس 
عن ضمانات خاراية لتطبيق التفاهمات تبحث  فإنهابسبب أن ليس لها ثقة بصدق الرئيس السيسي 

وتفضل قطر وتركيا كوسطاء. وبالمقابل، فان اسرائيل ليست مستعدة اث للوساطة المصرية، وناحت 
في أن تقنع الوثيات المتحدة ايضا بتبني هذا النه . وبالتالي، ردت حماس المبادرة المصرية لوقف 

الصواريخ نحو اسرائيل ومحاوثت  إطالقا. وواصلت واهانته إلضعافهارأت فيها محاولة  ألنهاالنار 
نفاق هاومية، بالتوازي مع تفضيلها أعبر  إلسرائيلتنفيذ العمليات اثستراتياية، بما في ذل  التسلل 

 ادارة المفاوضات تحت النار، لتحقيق الحد اثقص  من اناازاتها من الموااهة.
س بان وضع اثزمة الذي علقت في ، من حيث لقد بادرت حماس ال  التصعيد انطالقا من اثحسا

العزلة السياسية واثفالس المالي فليس لها ما تخسره. وفقط من خالل تاسيد قدرتها عل  الحاق 
الضرر يمكنها أن تحسن وضعها ومكانتها داخل المعسكر الفلسطيني، حيال مصر، حيال اسرائيل 

اس استراتيايتها ايضا عل  الفهم بان انهيار وفي العالم العربي. منذ بداية الموااهة، أقامت حم
حكمها في القطا  ليس هدفا اسرائيليا، بسبب الخوف من أن البديل لحماس هو الفوض  التي تعمل 

 فيها محافل راديكالية واهادية متطرفة بشكل حر.
 القإطتقدر قيادة حماس بان احتمال توسيع اناازاتها السياسية والعسكرية ستزداد طالما استمر 

الصواريخ قبل الوصول ال  اتفاق عل  وقف النار. في كل اثحوال، في نظرهم، الفصل الوحيد الذي 
ذل ، اختارت حماس بدء المفاوضات عل   إطارلهم عل  اسرائيل هو الصبر وقدرة الصمود. وفي 

في « عودوا ايها اثخوة»وقف النار والتسوية بعر  مطالب اارفة: تحرير المعتقلين في حملة 
المناطق، توسيع العمل في المعابر بين قطا  غزة واسرائيل، فتب معبر رفب بين القطا  ومصر، 

، اقامة ميناء بحري ومطار في قطا  غزة، الشاطئميل بحري عن  22توسيع ماال الصيد ال  
 تحويل اموال الرواتب ال  الموظفين العموميين من حماس وغيرها.
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 حملة مضبوطة
بان  ث يمكن الوصول ال  توافق عل  وقف النار، ثن حماس تكيفت مع  ئيلإلسراعندما تبين 

دون قدرة « تعادل في القتال»الشكل الذي يهاام في  الايش اثسرائيلي أهداف  وان  نشإت صورة 
بات ضروريا اثنتقال ال  مرحلة المناورة البرية داخل اراضي القطا .  –عل  الحاق الهزيمة بحماس 

 لألعمالاثرهاب واثستعداد للدراة التالية من التوسيع الكبير  أنفاقديد هدف ضرب وفضال عن تح
وان لها ما  لإلصابةالبرية، تسع  اسرائيل ال  اخراغ حماس عن توازنها واثيضاح لها بانها قابلة 

 .وقف النار والتسوية التي بعد ذل  لمبادئتخسره، ومن اثفضل لها الدخول ال  اثقتراح المصري 
حملة مضبوطة،  إلدارةالدخول البري في هذه المرحلة ث يستهدف احتالل كل القطا . والنية هي 

ومحاولة اباية ثمن من حماس دون التورط في انتشار وبقاء طويل في القطا . وبالتالي، يبدو أن 
مية من اثنفاق الهاو  –القاطع المااور للخط الفاصل  –الخطوة ااءت لتنظيف المستوى اثمني 

وغيرها من التهديدات، بل واعداد البنية التحتية لمنطقة امنية خاصة، نقية من البن  التحتية ومن 
 النشاطات اثرهابية في التسوية التي بعد الموااهة.

 
 للخطوة البرية في صيغتها الحالية عدة فضائل:

 فهي تعطل بقدر كبير تهديد اثنفاق. .1
كم عن الخط الفاصل، تشكل ورقة  3محدودة، بعمق حت   السيطرة في المنطقة، وان كانت .6

 التسوية. ومبادئلمواصلة المفاوضات عل  وقف النار  إلسرائيلمساومة 
في تنظيف واعداد المنطقة المااورة للخط الفاصل في القطا  لفترة ما بعد وقف  إلسرائيلتسمب  .3

هابي ومع رقابة عل  النشاط المدني. النار بحيث تشكل منطقة امنية خاصة، نظيفة من النشاط اثر 
وسيسهل اثمر عل  اسرائيل منع بناء اثنفاق، ويمنع محافل اثرهاب من استزالل اثحتكا  القريب 

 لهامات عل  القوات العاملة ال  مقربة من الادار.
طق .استعداد تنفيذي يسمب بتقصير مدى العمل للتسلل ال  اعماق المناطق المبنية، وث سيما منا4

 اثطالق اثساسية للصواريخ للمدى المتوسط والبعيد، عل  الابهة الداخلية اثسرائيلية.
ومع ذل ، ياب أن نكون مستعدين ايضا لسيناريو ث يالب حماس، وث سيما ذراعها العسكري 
 اثكثر تطرفا، في المدى الزمني القصير للركو  عل  ركبتيها والموافقة عل  اثقتراح المصري لوقف
النار، حت  لو كانت ذل  بع  التعديالت التاميلية. ينبزي اثستعداد لوضع تواظب في  حماس 

الصواريخ، ونشاطها يواصل اثستناد ال  فكرة ان ليس لها ما تخسره، وان  من ناحية  إطالقعل  
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أم شرا  اسرائيل ث بديل لحكمها، ثن اسرائيل تفضل عنوانا مستقرا يمكن  أن يفر  إرادت  خيرا كان
عل  ار  القطا . وينشإ عل  ذل  استنتااان: اثول، هو أن  كي تفهم حماس بان من اثفضل  –

لها وقف النار عل  استمرار القتال، عل  قادتها وزعمائها الكبار ان يشعروا بان الدائرة حولهم تإخذ 
ن  هو تعميق التوغل . والمعإليهمباثنزالق، وان قوات الايش اثسرائيلي في ميل التقدم للوصول 
أن تمتنع عن اقتراح رزمة  إلسرائيلالبري ال  داخل اثراضي المبنية في القطا . ثانيا، ث يمكن 

امتيازات، قريبة من الماال المدني، مع التشديد عل  توسيع النشاط في المعابر وفتب معبر رفب، 
 لها. كإناازاتانهاء المعركة المنوط بموافقة المصريين(، بحيث يكون بوسع حماس أن تعر   ألمر
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