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جهاض المصالحةالهدف الرئيسي لهذا العدوان اإلسرائيلي تدمير ق :عباس .0  ضيتنا الوطنية وا 

قال البرئيس محمود ععاس "لن ننسى ولن نغفبر.. وش عنا لن يبركع إال هلل، ولن ين م  :وفا –برام هللا 
أحد في ال الم عاالستقبرابر واألمن ما لم ين م عهما أطفال غزة والقدس والضفة وأطفال فلسطين في كل 

  .مكان"
فتتاح اجتماع القيادة، عمقبر البرئاسة في برام هللا، مساء اليوم وأضاف البرئيس، في كلمة ألقاها خالل ا

 ، أختتمها عاآلية الكبريمة: "أذن للذين يقاتلون أنهم ظلموا وأن هللا على نصبرهم لقديبر".أمس
وأكد البرئيس ععاس في كلمته "لن يبرهعنا القتل وال التدميبر وسن يد عناء ما دمبره ال دوان وسنضمد 

المحتوم الذي ننتصبر فيه وتبرفبرف برايات القدس عالية فوق األقصى والقيامة  جبراحنا حين يأتي اليوم
في القدس الشبريف عاصمة دولة فلسطين المستقلة إن شاء هللا". وأكد تمسك القيادة عالوحدة الوطنية 
نهاء االنقسام، وقال البرئيس: "لن نتخلى عن مسؤولياتنا، وسنذهب ألي مكان لوقف ال دوان،  وا 

مبرتكعي الجبرائم ضد أعناء ش عنا مهما طال الزمن، دون أن تمبر هذه الجبرائم من دون وسنالحق كل 
 محاسعة وعقاب".

: "نحن ن لم أننا ال نملك قوة الطائبرات والمدف ية، لكننا نملك ما هو أقوى من قوة ععاسوأضاف 
علغت، وهو النابر والحديد والغطبرسة، نملك قوة الحق وال دل فنحن أصحاب حق ال تمحوه قوة مهما 

حق تابريخي عمد عالتضحيات الجسام، نحن نملك وحدتنا وتماسكنا، لذلك أدعو الجميع للت اضد ونعذ 
الخالفات في هذه اللحظات ال صيعة والتحلي جمي ا عالمسؤولية الوطنية واالعت اد عن الفصائلية 

جهاض الحزعية الضيقة وندبرك أن الهدف البرئيسي لهذا ال دوان اإلسبرائيلي تدميبر قض يتنا الوطنية وا 
 المصالحة".

نهاء االنقسام، وحكومة الوفاق الوطني،  إننا نؤكد ألعناء ش عنا أننا متمسكون عالوحدة الوطنية وا 
وسنواصل اتصاالتنا وتحبركاتنا اإلقليمية والدولية ولن نتخلى عن مسؤولياتنا، وسنذهب لكل مكان 

كل مبرتكعي الجبرائم ضد أعناء ش عنا مهما طال لوقف ال دوان وانتزاع حقوقنا المشبروعة، وسنالحق 
 الزمن، دون أن تمبر هذه الجبرائم من دون محاسعة وعقاب.

إنني أكبربر مجددا على ضبروبرة إخبراج القضية الفلسطينية من أي تجاذعات أيا كانت والكف عن إتعاع 
في هذا  سياسة الكيل عمكيالين، فإن نقطة دم واحدة من طفل فلسطيني أغلى عندنا من كل شيء

 ال الم.

 03/7/0406الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 : مطالب غزة بوقف العدوان مطالب الشعب بأكمله وسنكرس كل طاقتنا لتحقيقه"منظمة التحرير" .2

القيادة الفلسطينية إن مطالب غزة عوقف ال دوان وبرفع الحصابر عكل أشكاله هي  هللا: قالتبرام 
الهدف الذي تكبرس القيادة الفلسطينية كل طاقاتها من أجل مطالب الش ب الفلسطيني عأسبره، وهي 

 تحقيقه.
وأشادت القيادة في عيان صدبر عنها عقب اجتماع عقدته عبرئاسة البرئيس محمود ععاس، تاله أمين 
سبر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحبريبر الفلسطينية ياسبر ععد برعه، الليلة، عالصمود ال ظيم لش عنا، 

ن ش عنا عأسبره وعالمقاومة العاسلة  ضد جيش االحتالل الذي يبرتكب المذاعح والجبرائم المتواصلة، وا 
داخل الوطن وخابرجه يقف عصالعة جنعا إلى جنب مع غزة هاشم وش عها المقدام الذي ينزف في كل 

 ساعة دفاعا عن الوطن الفلسطيني وحقوق الش ب والمشبروع الوطني الفلسطيني.
اجتماع فوبري لقادة ال مل الوطني الفلسطيني من خالل اإلطابر  ودعت القيادة الفلسطينية إلى عقد

القيادي المؤقت لمنظمة التحبريبر الفلسطينية في القاهبرة، من أجل ت زيز وحدة الصف الوطني تحت 
 لواء منظمة التحبريبر الفلسطينية.

ة لمشبروعها وأكدت القيادة الفلسطينية ثقتها عأن مصبر الشقيقة التي كانت دائما سندا لفلسطين وحامي
الوطني في الحبرية واالستقالل ستواصل برعايتها لوحدة القوى الوطنية الفلسطينية، ووحدة القبرابر 
والموقف الوطني الفلسطيني من أجل وقف نزيف غزة العطلة ععبر وقف ال دوان ضدها فوبرا، وتلعية 

لى األعد.  مطالعها الوطنية عأكملها حتى تتخلص غزة من الحصابر مبرة واحدة وا 
أكدت أهمية استمبرابر الجهود ومواصلة التنسيق وال مل المشتبرك على كل المستويات في إطابر و 

 ت زيز الوحدة الوطنية الفلسطينية تحت لواء منظمة التحبريبر الفلسطينية ممثلنا الشبرعي والوحيد.
ا ودعت القيادة الفلسطينية جماهيبر ش عنا ال ظيم إلى أوسع تحبرك ش عي متواصل ت عيبرا عن وقوفن

جبرامه المتواصل، وقالت: نحن على  الثاعت مع غزة العطولة، ومقاومتها العاسلة ضد جيش ال دوان وا 
ثقة عأن غزة لن تنكسبر في ظل التفاف كل ش عنا م ها ودعمها لجميع الوسائل حتى ي برف الغزاة عأن 

زة وحدها ولن كل ش عنا ال ظيم عجميع فئاته وفصائله وقواه داخل الوطن عأكمله وخابرجه لن يتبرك غ
 يسمح لل دوان المجبرم عان يستفبرد عها.

 00/7/0406، وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 : االحتالل يستهدف المدنيين بأسلحة محرمة دولياً في غزة صحةوزارة ال .3
اتهم وكيل وزابرة الصحة الفلسطينية عغزة يوسف أعو البريش، جيش االحتالل عاستخدام أسلحة "غيبر 
تقليدية ومحبرمة دوليا" في عمليته ال سكبرية ضد قطاع غزة تتسعب في وقوع "إصاعات غبريعة وندعات 

 وتشوهات كعيبرة في جميع أنحاء الجسد".
وقال أعو البريش: إن "حاالت اإلصاعات التي تصل المستشفيات تدل على استخدام الجيش اإلسبرائيلي 

 يين".أسلحة غيبر تقليدية ومحبرمة دوليا خاصة ضد المدن
وأضاف أعو البريش أن "هناك مؤشبرات قوية على استخدام الجيش اإلسبرائيلي أسلحة الدايم وغازات 

 مجهولة المصدبر تسعب حاالت اختناق لدى المصاعين عها".
وأعدى است داد وزابرة الصحة الفلسطينية للت اون مع كل الجهات الم نية الستخدام ما يتوفبر لديها من 

جبراء تحقيق يبرتقي لمستوى إدانة عيانات ودالئل حول األ سلحة اإلسبرائيلية ل""فضح هذه الجبرائم وا 
 وتجبريم االحتالل" على حد قوله.

 03/7/0406، فلسطين أون الين
 
 السلطة تطرح هدنة خمسة أيام لبحث مطالب حماس.. والحركة تدرس الرد .4

وقف إطالق النابر التي : قالت منظمة التحبريبر الفلسطينية إن خطة زعون كفاح-القاهبرة برام هللا:
إلنهاء ال دوان اإلسبرائيلي على قطاع غزة « مخبرجا م قوال»اقتبرحتها القيادة الفلسطينية، أمس، ت د 

 في نفس الوقت.« تحقيق مطالب المقاومة»وتضمن وقف نزيف الدم و
أن الخطة « الشبرق األوسط»وأكد واصل أعو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحبريبر ل"

سطينية تقوم على هدنة ل دة أيام تضمن وقف إطالق النابر ويجبري خاللها مفاوضات عين الفل
المفاوضات الالحقة »األطبراف على كل المطالب قعل إعالن اتفاق نهائي حول غزة. وشدد على أن 

إنها مطالب محقة وجمي نا م ها.. وقد تعناها البرئيس »وأضاف: «. يجب أن تلعي شبروط المقاومة
 ، مبرجحا موافقة حبركة حماس عليها.«اس( عالكامل)محمود عع

فإن حماس لم تبرد فوبرا على اقتبراحات ععاس « الشبرق األوسط»وعحسب مصادبر فلسطينية مطل ة ل"
عشأن خطته ووعدت عدبراستها. وقالت إن حماس ت قد اجتماعات اآلن لعلوبرة موقف من خطة السلطة 

ف فوبري لل دوان على غزة عبرا وعحبرا وجوا، وفك الجديدة. وتبريد حماس في النهاية الوصول إلى وق
الحصابر العبري والعحبري عن قطاع غزة عشكل كامل، عما في ذلك فتح الم اعبر وتشغيل ميناء غزة، 
دخال جميع السلع والكهبرعاء والوقود ومواد العناء وكل احتياجات الفلسطينيين، وفك الحصابر  وا 
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حة، وحبرية الحبركة في المناطق الحدودية لقطاع االقتصادي والمالي، وضمان حبرية الصيد والمال
لغاء المنطقة ال ازلة، واإلفبراج عن جميع الم تقلين، وخصوصا محبربري صفقة الجندي  غزة، وا 

 اإلسبرائيلي جل اد شاليط.
وكان عزام األحمد، عضو اللجنة المبركزية لحبركة فتح، قال إن القيادة الفلسطينية تقدمت عاقتبراح 

دبرة المصبرية عأن يجبري وقف إطالق النابر، وفوبر تنفيذه تعدأ مفاوضات تستمبر جديد في إطابر المعا
 خمسة أيام، مشيبرا إلى أن مصبر لم تمانع عالنسعة إلى هذا االقتبراح.

وحول موقف حماس من تلك المقتبرحات، قال األحمد في تصبريحات لصحافيين عقب معاحثاته مع 
مسك عموقفها األحادي، ولكن اتفقنا أن نستمبر حماس حتى اآلن تت»وزيبر الخابرجية سامح شكبري إن 

وعالنسعة إلى الموقف في حالة إصبرابر  «.عاتصاالتنا م هم ل لنا نستطيع أن نعلوبر صيغة نهائية
ألن حماس ت د طبرفا في »حماس على موقفها الحالي، قال األحمد إنه ال يبريد أن يتطبرق إلى ذلك 

لسطينية وأن نحتبرم آبراء كل الفصائل. ونأمل في أن الصبراع ولها برأي، وعلينا أن نت امل كقيادة ف
يعدو أن ما يدوبر على األبرض اآلن »وأشابر األحمد إلى أنه «. نتوصل إلى برؤية موحدة كفلسطينيين

، موضحا أن فكبرة الهدنة اإلنسانية ل دة أيام برفضت من «أصعح هو الذي يتحكم عمسابر المعاحثات
 «.وا لنا إنهم ال يبريدون هدنةإسبرائيل، كما أن قادة حماس سعق أن قال

األيام الخمسة المقتبرحة للمفاوضات سيجبري خاللها التفاوض حول »ونوه المسؤول الفلسطيني عأن 
، الفتا إلى أن مصبر كانت ذكبرت طعقا للمعادبرة عقد «2002المطالب، مثل فك الحصابر وتفاهمات 

ذا االقتبراح لتكون مدة ولكننا طوبرنا ه»ساعة ع د وقف إطالق النابر،  48مفاوضات خالل 
ما ال، نظبرا ألن هناك طبريقة  المفاوضات أو الحوابر خمسة أيام فقط، إما أن يجبري فيها االتفاق وا 
إسبرائيلية ت مل على التفاوض من أجل التفاوض دون الوصول إلى نتائج، ولذلك نبريد أن نكون 

 «.محددين عفتبرة زمنية
نحن ال »معادبرة المصبرية، نفى األحمد ذلك، قائال: وعما إذا كان هناك اقتبراحات عإضافة عنود لل

، مشيبرا إلى أن «نضيف عنودا، عل ن طي مفاهيم. وما شبرحته هو جزء من مفاهيم لكيفية الت امل
إننا انطلقنا من إسطنعول وقطبر »قضية اإلفبراج عن األسبرى مطبروحة ضمن المطالب. وأوضح: 

وضع المسؤولين المصبريين في إطابر الحوابرات التي والقاهبرة، وكان ال عد من ال ودة إلى القاهبرة ل
جبرت عينا وعين الدول التي زابرها البرئيس ععاس، ولقائه مع قادة حماس في قطبر واألطبراف الدولية 

نقلنا موقف اآلخبرين الذين قمنا »وأضاف: «. الم نية جمي ا، سواء الجانب األميبركي أو األوبروعي
ال توجد أي معادبرات مطبروحة خابرج »وشدد على أنه «. يعزيابرتهم إلى وزيبر الخابرجية سامح شكبر 
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هناك أفكابرا جديدة »، مؤكدا أن «تبركية مشتبركة -إطابر المعادبرة المصبرية إطالقا، وال معادبرة قطبرية 
أن لقاءين هامين « الشبرق األوسط»وعلمت «. لدى قطبر وتبركيا، ولكن لم نسمع اقتبراحات جديدة

تقى وزيبر الخابرجية األميبركي جون كيبري مع مديبر المخاعبرات عقدا مساء في القاهبرة أمس، حيث ال
الفلسطينية اللواء ماجد فبرج الذي وصل إلى القاهبرة عشكل عاجل. وذلك عالتزامن مع لقاء عضو 
عاللجنة المبركزية لحبركة فتح )األحمد على األغلب( مع موسى أعو مبرزوق نائب برئيس المكتب 

 قشة الخطة الجديدة.السياسي لحبركة حماس، ي تقد أنها لمنا
 03/7/0406الشرق الوسط، لندن، 

 
 المشافي والمدارس والمساجدالداخلية في غزة تنفي المزاعم اإلسرائيلية حول استخدام المقاومة  .5

نفت وزابرة الداخلية في غزة المزاعم اإلسبرائيلية حول استخدام برجال المقاومة : فتحي صّعاح -غزة 
لمؤسسات المدنية. ووصف الناطق عاسم الوزابرة إياد العزم في عيان المشافي والمدابرس والمساجد وا

أكاذيب ودعايات يمابرسها االحتالل لتعبريبر استهداف المدنيين في »صحافي أمس، هذه المزاعم عأنها 
محاولة لتخفيف حدة االنتقادات الدولية التي يت برض لها »واعتعبر العزم أن هذه األكاذيب «. غزة

 «.ئع والمجازبر التي ابرتكعها في حق المدنييناالحتالل ع د الفظا
 03/7/0406الحياة، لندن، 

 
        رياض منصور يطالب المجتمع الدولي بإجراءات عاجلة إلنهاء جرائم "إسرائيل" في غزة .6

دعا المبراقب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة في نيويوبرك السفيبر برياض منصوبر : نيويوبرك
ددا عاتخاذ إجبراءات عاجلة لوضع حد لل دوان اإلسبرائيلي ولجبرائم الحبرب المجتمع الدولي مج

وانتهاكات حقوق اإلنسان التي تبرتكعها قوات االحتالل اإلسبرائيلي عحق المواطنين في قطاع غزة مع 
 اإلفالت التام من ال قاب.

ألمن، وبرئيس وع ث السفيبر منصوبر برسائل متطاعقة إلى األمين ال ام لألمم المتحدة وبرئيس مجلس ا
الجم ية ال امة لألمم المتحدة، حول الجبرائم الشني ة والوحشية التي ال تزال تبرتكعها إسبرائيل، السلطة 

 القائمة عاالحتالل، ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
 03/7/0406قدس برس، 
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 حمدان: المبادرة المصرية للتهدئة ال تلبي مطالب شعبناأسامة  .7

أكد مسؤول ال القات الخابرجي"ة ف"ي حبرك"ة حم"اس أس"امة حم"دان، أن اللق"اء ال"ذي ج"برى أم"س : ةالدوح
( عين ال"برئيس محم"ود عع"اس وبرئ"يس المكت"ب السياس"ي لحبرك"ة "حم"اس"، ك"ان واض"حا  7-22االثنين )

 وصبريحا  في عحث الجهود المعذولة لوقف ال دوان وتحقيق مطالب الش ب الفلسطيني.
ات إعالمي""ة أن "حم""اس" أعلغ""ت موقفه""ا م""ن المع""ادبرة المص""برية إل""ى ال""برئيس وذك""بر حم""دان ف""ي تص""بريح

ععاس، وقال: "أعلغنا ععاس موقفنا الذي أعلغناه للجانب المص"بري، وه"ي أنه"ا ت تع"بر المع"ادبرة المص"برية 
غي""بر ص""الحة، وأنه""ا ال تحق""ق أي""ا م""ن المطال""ب الفلس""طينية، وت""م االتف""اق عل""ى ت زي""ز الجه""ود لتحقي""ق 

 ابر يلعي شبروط المقاومة".وقف إطالق ن
وأش""ابر حم""دان إل""ى أن ال""دوبر المص""بري تج""اه وق""ف ال ""دوان مبرتع""ك، وق""ال: "هن""اك ابرتع""اك ف""ي الموق""ف 
المص""بري فه""ي تطل""ق مع""ادبرة دون التش""اوبر م""ع الجان""ب الفلس""طيني ث""م إنه""ا ت ل""ن أنه""ا مس""ت دة لعح""ث 

ه""ا عاعتعابره""ا ش""بريكا للفلس""طينيين المع""ادبرة، وأنه""ا مس""ت دة لت ""ديلها ث""م تنف""ي ذل""ك، مص""بر ك""ان ي نظ""بر إلي
 وليس وسيطا، لكن هذا السلوك الذي نبراه اليوم من القاهبرة ليس سلوك وسيط".

وح"""ول المخ"""اوف المص"""برية م"""ن عالق"""ة "حم"""اس" ع"""اإلخوان، ق"""ال حم"""دان: "ه"""ذا الك"""الم ال يحت"""اج إل"""ى 
طل""ب ع""براءة م""ن ت لي""ق، حبرك""ة "حم""اس" م بروف""ة عفكبره""ا ودينه""ا وجهاده""ا وتض""حياتها وال تحت""اج أن ت

 أحد، وما تف له "حماس" اليوم يفضح سلوك كل من تخلى عن القضية الفلسطينية"، على حد ت عيبره.   
 00/7/0406المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 " في أجواء دير البلح04القسام تعلن إصابة طائرة من طراز "أف كتائب  .8

( ط"ائبرة 7-22أص"اعت مس"اء أم"س الثالث"اء )أعلن"ت كتائ"ب الش"هيد ع"ز ال"دين القس"ام أنه"ا : ديبر العلح
وقال""ت الكتائ""ب ف""ي عي""ان عس""كبري مقتض""ب  ص""هيونية مقاتل""ة ف""ي س""ماء دي""بر ال""علح وس""ط قط""اع غ""زة.

وص""ل "المبرك""ز الفلس""طيني لنع""الم" نس""خة من""ه فج""بر الي""وم األبرع ""اء إن وح""دة ال""دفاع الج""وي التاع ""ة 
ص"اعة ط"ائبرة حبرعي"ة م"ن ط"براز  24:40لكتائب القسام قامت مساء أمس الثالث"اء الس"اعة  عاس"تهداف وا 

F16 .ونق"ال  عصابروخ أبرض جو في سماء منطق"ة دي"بر ال"علح أثن"اء محاولته"ا اإلغ"ابرة عل"ى أعن"اء ش" عنا
ع"ن مص"ادبر فلس"طينية فق"د اش"تغلت الني"بران ف"ي الط"ائبرة ع "د اس"تهداف عالص"ابروخ، ولكنه"ا تمكن"ت م"ن 

 المطابرات ال سكبرية شبرق ديبر العلح. في أحد ااضطبرابريالطيبران والهعوط فيما ع د  إكمال
 03/7/0406المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 من القتلى اً القسام تفجر عبوات بقوة أفراد وتوقع بها عددكتائب  .9
أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، عن تفجيبرها عدة ععوات أفبراد في قوة من جنود  البرأي: –غزة 

 ل القطاع.االحتالل المتوغلين شبرق جعاليا شما
وقال"""ت الكتائ"""ب ف"""ي تص"""بريح عل"""ى موق ه"""ا اإللكتبرون"""ي ص"""عاح الي"""وم األبرع """اء، إن"""ه ف"""ي تم"""ام الس"""اعة 

تمكنت من "تفجيبر عدة ععوات أفبراد في قوة صهيونية خاصة وتشتعك م ها من مسافة قبريعة  07:42
ف"ي ص""فوف  وأك"دت الكتائ"ب إيق"اع ع"دد م"ن القتل"ى واإلص"اعات ف"ي المنطق"ة الص"ناعية ش"برق جعالي"ا".

 القوة المستهدفة.
 03/7/0406، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 إلى المنطقة خالل زيارة بان كي مونإنسانية رفضت تهدئة  "إسرائيل"حماس:  .01

قال""ت حبرك""ة حم""اس، مس""اء الي""وم الثالث""اء، إنه""ا وافق""ت عل""ى مقت""برح أمبريك""ي للتهدئ""ة : غ""زة " األناض""ول
المتح"دة ع"ان ك"ي م"ون، إل"ى المنطق"ة، لك"ن برئ"يس الحكوم"ة اإلس"برائيلية  خالل زيابرة األمين ال ام لألم"م
 عنيامين نتنياهو، برفض ذلك.

” وأوضح المتحدث عاسم حماس، سامي أعو زهبري، في عيان صحفي مقتضب، تلقى مبراسل األناضول
"ا م"ن مع "وث عملي"ة الس"الم للش"برق األوس"ط، بروع"برت  نسخة عنه، مساء الي"وم، أن حبركت"ه تلق"ت عبرض 

 ي، للتهدئة خالل زيابرة عان كي مون، ووافقت عليها، عينما برفضها نتنياهو.سبر 
  03/7/0406، القدس العربي، لندن

 
 منذ بدء الحرب البرية قتيالً  صهيونياً  جندياً  20القسام: أحصينا كتائب  .00

أك"دت كتائ"ب الش"هيد ع"ز ال"دين القس"ام، الجن"اح ال س"كبري لحبرك"ة حم"اس، أن مجاه"ديها أحص"وا : غزة
 جنديا في االشتعاكات المعاشبرة. 22ذ عدء الحبرب العبرية مقتل من

وقالت الكتائب في عيان مقتضب ععبر موق ها اإللكتبروني، إن من عين ه"ؤالء القتل"ى ض"عاط كع"ابر ف"ي 
الج""يش الص"""هيوني، مش"""يبرة إل"""ى أن "ه""ذا ال """دد ال يش"""مل القتل"""ى ال"""ذين تك""تم ال """دو عل"""يهم ف"""ي آليات"""ه 

 المستهدفة".
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آلي""ة ص"""هيونية،  33أك""دت كتائ""ب القس"""ام أن""ه من""ذ ع""دء الح""برب العبري"""ة دم""برت الكتائ""ب وف""ي الس""ياق، 
جن"ديا، وأس"برت  22عع"وة، وقنص"ت  33قذيف"ة و 32واستهدفت أماكن تتحصن عها القوات الخاص"ة ع"" 

 الجندي الصهيوني شاؤول آبرون.
 00/7/0406المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 لحديدية في مطار قلنديا القبة ا إنها فجرتكتائب القصى تقول  .02

فادي أعو س دى: قالت فيه كتائب شهداء األقصى، الذبراع ال سكبري لحبركة فتح، فجبر أم"س،  -برام هللا
أن مجموعة من مقاتليها، نفذوا عملية جبريئة، تمثلت عتفجيبر إح"دى منص"ات القع"ة الحديدي"ة الموج"ودة 

ب ف"ي عي"ان له"ا، أن مجموع"ة م"ن مقاتليه"ا في مطابر قلنديا شمال مدينة القدس المحتل"ة. وقال"ت الكتائ"
تمكنت من التسلل إلى داخل مط"ابر قلن"ديا، م"ن خ"الل القف"ز م"ن ف"وق ج"دابر الفص"ل ال نص"بري، وزبرع 
ععوة ناسفة في القعة الحديدة، واالنسحاب من المكان، ثم تفجيبر ال ع"وة ف"ي القع"ة داخ"ل ح"دود المط"ابر 

 ن حاجز قلنديا ال سكبري.غيبر المست مل، الذي يع د عشبرات األمتابر فقط ع
""""ميع فج""""برا ، ف""""ي ك""""ل م"""ن أحي""""اء قلن""""ديا وس""""ميبراميس وكف""""بر عق""""ب والعي""""برة،  ودوي االنفج"""ابر الض""""خم، س 
وشوهدت أعمدة الدخان من داخل المطابر، ووص"لت س"يابرات اإلطف"اء واإلس" اف للمك"ان، عينم"ا قام"ت 

  ملية.قوات االحتالل على الفوبر ع ملية تمشيط المنطقة، عحثا  عن منفذين ال
 03/7/0406، القدس العربي، لندن

 
 أبو زهري: نتنياهو سيدفع مزيدًا من الثمن إن لم يسحب جنوده من حدود غزة .03

طال""ب ال"دكتوبر س""امي أع""و زه"بري، الن""اطق عاس""م حبرك"ة حم""اس، الحكوم""ة الص"هيونية إل""ى س""حب : غ"زة
ال فإنها يجب أن تكون جاهزة لمزيد من المقاتلي  ن".قواتها من قطاع غزة، "وا 

وقال أعو زهبري، في تصبريح صحفي مقتضب تلقى "المبركز الفلسطيني لنعالم" نسخة عه: "تهديدات 
نتني""اهو ال تخي""ف حم""اس وال الش"" ب الفلس""طيني، وه""ي ت عي""بر ع""ن حال""ة الفش""ل ف""ي مواجه""ة المقاوم""ة 

 التي مبرغت أنف االحتالل في التبراب".
ال فإن عليه أن يكون جاهزا  ل"دفع وأضاف في تصبريحه "ننصح نتنياهو عسحب قواته من حدو  د غزة وا 

 مزيد من الثمن".
من جه أخبرى، أكد أعو زهبري، أن تصبريحات برئيس الحكومة الص"هيونية عني"امين نتني"اهو ع"أن حم"اس 

 برفضت تهدئة إنسانية في حي الشجاعية "هو قلب للحقائق".
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ع""دة مقتبرح""ات للص""ليب وق""ال أع""و زه""بري ف""ي تص""بريح مقتض""ب مس""اء الثالث""اء ان الحبرك""ة وافق""ت عل""ى 
 األحمبر عهذا الشأن إال أن االحتالل برفض ذلك.

 00/7/0406لإلعالم، المركز الفلسطيني 
 

 خبير عسكري صهيوني: معاركنا في غزة لم يشهد لها الجيش في التاريخ مثياًل  .04
ق""ال "افيغ""دوبر كهالن""ي" عقي""د احتي""اط وخعي""بر عس""كبري ف""ي مقاعل""ة م""ع إذاع""ة الج""يش : الق""دس المحتل""ة

(، إن: "الم ""ابرك الشبرس""ة الت""ي يخوض""ها الج""يش الص""هيوني ش""برق 7-22ص""هيوني الي""وم الثالث""اء )ال
 قطاع غزة لم ي برف لها الجيش مثيل على مبر التابريخ وهي األكثبر ت قيدا ".

وأض""اف: إن "المقاوم""ة الت""ي يع""ديها )ال ""دو( ف""ي الش""جاعية وش""برق غ""زة فاج""أتني"، وت""اعع عقول""ه: "أن""ا 
ي أن""ا ال احتبرم""ه ألن""ه يبري""د قتل""ي ولك""ن احت""برم ال قي""دة القتالي""ة لمق""اتلي حم""اس أع""برف كي""ف احت""برم ع""دو 

الذين خاضوا ت"دبريعات ط"وال الفت"برة الماض"ية واع"دوا أنفس"هم جي"دا  له"ذه المواجه"ة وه"م يطعق"ون الش" ابر 
 الذي تبرف ه الحبركة وهو االست داد للتضحية والفداء من أجل تحقيق الغاية".

اني""ة ف""ي التلفزي""ون الص""هيوني "برون""ي دني""ال" إل""ى برأي س""لفه ق""ائال : "ي""دوبر ف""ي وانض""م مبراس""ل القن""اة الث
هناك، وهناك عدة أهداف لم تتحقق  أماكنشبرق غزة م ابرك شبرسة والجيش يحاول الوصول إلى عدة 

 وقد تستغبرق ال ملية يومين إضافيين".
س""""تطيع الج""""يش وأض""""اف المبراس""""ل: "الس""""ؤال المط""""بروح اآلن: م""""اذا ع """"د وق""""وف إط""""الق الن""""ابر ه""""ل ي

 الصهيوني ال مل ع د تشخيص نفق على حدود قطاع غزة تقوم حماس عحفبره؟".
وفي ذات صلة قال "تال إفبرايم" مبراسل إذاعة الجيش الص"هيوني الي"وم، أن الج"يش الص"هيوني إذا أبراد 
و التقدم كيلو متبر واحد داخل قطاع غزة فهو يحتاج إلى قبرابر من المستوى السياس"ي أم"ا عاالنس"حاب أ

 التقدم فعقاء القوات في مكانها يج لها عبرضة للهجمات من قعل المقاومة".
 00/7/0406المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 

 جندي من "غوالني" يروي تفاصيل بسالة المقاومة .05
نشبر موقع "واال" ال عبري، مقاعلة مع أحد أفبراد لواء "غ"والني" ال"ذي ش"ابرك ف"ي االش"تعاك ال"ذي : الناصبرة

من  23بر من كتائب القسام في حي الشجاعية شبرق مدينة غزة أمس األول وقتل فيه جبرى مع عناص
 آخبرون عينهم ضعاط كعابر. 20أفبراد اللواء وأصيب فيه 
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وتح"""دث الجن"""دي الن"""اجي م"""ن االش"""تعاك، ع"""ن عملي"""ة إخ"""الء الجث"""ث والمص"""اعين ليل"""ة األح"""د ف"""ي ح"""ي 
واء ع ""د ال ملي""ة، ووص""فها عأنه""ا ص"" عة الش""جاعية ف""ي غ""زة، كم""ا تط""برق إل""ى الحال""ة النفس""ية لجن""ود الل""

 للغاية.
األح""د، واح""دا م""ن أص"" ب األي""ام ف""ي  " ي""ومويق""ول الموق""ع ف""ي مس""تهل المقاعل""ة: "ش""هد ل""واء "غ""والني 

آخبرون خالل عمليات ف"ي قط"اع غ"زة، ف"ي م برك"ة ت "د  20من أفبراده وأصيب  23تابريخه، حيث قتل 
 من أكثبر الم ابرك شبراسة في تابريخ الجيش".

ي الجندي الناجي من أفبراد الكتيعة، والذي تحفظ الموقع عن ذكبر اسمه، األج"واء ف"ي الل"واء ع "د ويبرو  
تلك ال مليات، ويقول "كانت ص عة للغاي"ة، فق"د برأين"ا قائ"د الل"واء مض"برجا عدمائ"ه وق"د عت"برت س"اقه أم"ام 

 س""كبرية ف""ي الل""واء أعينن"ا، وض""اعط ال ملي""ات قت""ل، ونائ""ب قائ""د الل""واء قت"ل، وقائ""د وح""دة االس""تخعابرات ال
 أصيب عجبراح خطيبرة".

ويضيف: "ناقلة الجند أصيعت في العداية نتيج"ة انفج"ابر عع"وة ناس"فة ض"خمة، اعتق"دنا ف"ي العداي"ة أنه"ا 
قذيفة "كوبرنيت" فالمنطقة التي وقع فيها الهجوم ض"يقة ج"دا، ث"م ع"دأوا ع"إطالق ن"ابر كثي"ف دون توق"ف، 

 لكن الضعاط قالوا لنا، هذا االحتمال غيبر وابرد".وكان الهدف اختطاف جثث أو أجزاء من جثث، 
وت"""اعع: "كن"""ا ن"""براهم يخبرج"""ون م"""ن تح"""ت األبرض، وال يمك"""ن أن تفه"""م أو ت """برف م"""ن أي"""ن ج"""اءوا، ك"""انوا 
يتحبرك"ون كم"ا األش"عاح، يخبرج"ون م"ن فوه"ات األنف"اق دون إع"ابرة أي اهتم"ام ل"دعاعاتنا، ك"انوا يتقص"دون 

 ".التوجه لناقالت الجند، وال ندبري لماذا
ويق""""ول الجن""""دي الن""""اجي: "عل""""ى م""""دابر س""""اعتين م""""ن االش""""تعاكات، أطلقن""""ا الن""""ابر دون توق""""ف عه""""دف  

ع"إطالق الن"ابر. عل"ى م"دى  فت"برد علي"هإع ادهم، ثم تتفاجأ عأحدهم يطل من تحت األبرض ويطلق الن"ابر 
 ساعتين حاولنا إع ادهم كي ال يصلوا لناقلة الجند. عبرفنا أن هذا من واجعنا".

ن""دي ف""ي حديث""ه ع""القول: "ك""ل ش""يء ك""ان أم""ام أعينن""ا، مل""يء عال""دماء واألش""الء، ل""م ن ""د ويس""تطبرد الج 
نميز ع"ين زمالئن"ا، حال"ة ال"دمابر واإلبرع"اك طغ"ت علين"ا، ل"م نش"اهد ه"ذه المش"اهد م"ن قع"ل، ك"ان الجن"ود 
يص"""برخون، وه"""م يتنقل"""ون دون ت """ب أو مل"""ل، لق"""د ذهلن"""ا عالف """ل، وع """د انته"""اء الم برك"""ة أص"""عحنا غي"""بر 

ن على التمييز عين عناصبرنا، ولم ن د ن برف من هو حي ومن هو ميت، ومن ه"و موج"ود وم"ن قادبري
 هو مخطوف".

ومضى قائال: "ع د أن انتهى القتال، أمبرنا أحد الضعاط عأن نقوم عتمشيط المنطقة، فعدأنا نزحف عحثا 
ة وال تعابرح ذهني، ال عن زمالئنا الذين أصيعوا داخل الناقلة، وعن أشالئهم، كانت الصوبرة قاسية للغاي
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أنسى تلك اللحظات، زحفنا في الشابرع عحثا عن أشالء فيما كان قسم من الزمالء ي"وفبرون لن"ا الغط"اء 
 النابري. مشطنا المكان لمدة طويلة".

 00/7/0406المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 المقاتلينلل أنفاق حماس.. بعضها اقتصادية وأخرى للقيادات ونوع ثالث لتس"واشنطن بوست":  .06

ك""ان ذل""ك ف""ي ي""وم اثن""ين ف""ي أكت""وعبر )تش""برين األول(، عن""دما س""مع س""كان : تي""بري م""اكوي - واش""نطن
 كيعوتس عين هشلوشا، إلى الشبرق من غزة، أصواتا غبريعة.

كان من الص" ب تحدي"د مص"دبر تل"ك األص"وات. ول"م تك"ن تص"دبر م"ن ف"وق س"طح األبرض، ولك"ن م"ن 
ودا إس""برائيليين إل""ى نف""ق متق""دم للغاي""ة ومجه""ز عص""وبرة أس""فلها. وس""برعان م""ا ق""ادت تل""ك الضوض""اء جن""

 جيدة.
قدما تحت األبرض. ك"ان مجه"زا عالكهبرع"اء وع"ه كمي"ات كافي"ة م"ن  33ميل ويقع  2.2كان طول النفق 

الش"""طائبر، والزع"""ادي، وغي"""بر ذل"""ك م"""ن التجهي"""زات إلعق"""اء س"""اكنيه ل """دة ش"""هوبر عل"""ى قي"""د الحي"""اة. وق"""دبر 
ط""ن م""ن  800مالي""ين دوالبر واس""تخدمت  20ق""ت م""ا يق""برب م""ن الج""يش اإلس""برائيلي أن حم""اس ق""د أنف

 الخبرسانة في ذلك المشبروع الذي استغبرق عامين.
ووصف الجيش اإلسبرائيلي ف"ي عي"ان، الجم "ة، تل"ك األنف"اق عأنه"ا "متقدم"ة وم ق"دة، وتس"تخدم ف"ي ش"ن 

اإلس"برائيلية،  هجمات مثل اختطاف المدنيين والجنود اإلسبرائيليين على حد سواء، واختبراق المجتم "ات
 وابرتكاب جبرائم القتل الجماعي، وسينابريوهات احتجاز البرهائن".

وق""ال موق"""ع "المونيت"""وبر" اإلخع"""ابري، واص"""فا ح"""برب األنف"""اق المتص"""اعدة م"""ن واق"""ع وثيق"""ة فلس"""طينية، إن 
الهدف من شعكة األنفاق هو مفاجأة ال دو وتوجيه ض"برعة قاتل"ة ال تس"مح عفبرص"ة النج"اة أو اله"برب أو 

 المواجهة والدفاع عن نفسه.السماح ع
والس""عت الماض""ي، وف""ي م""ا وص""فته جبري""دة "واش""نطن عوس""ت" عأن""ه "هج""وم ج""بريء"، تس""لل مق""اتلون م""ن 
حم""اس يبرت""دون زي الج""يش اإلس""برائيلي م"""ن قط""اع غ""زة إل""ى داخ""ل إس"""برائيل م""ن خ""الل أح""د األنف"""اق، 

الس""عت لل""دخول إل""ى  وه""اجموا دوبري""ة للج""يش، مم""ا أس""فبر ع""ن مقت""ل جن""ديين. وف""ي محاول""ة ثاني""ة ي""وم
إسبرائيل من خالل األنفاق، عثبر على نشطاء لحماس يحملون األصفاد اليدوية والمهدئات في محاولة 
يع""دو أنه""ا كان""ت لخط""ف الجن""ود، وقت""ل أولئ""ك النش""طاء، عل""ى ح""د ق""ول الج""يش اإلس""برائيلي. وف""ي ي""وم 

غ"زة وع"دأ ع"إطالق الن"ابر السعت كذلك، خبرج أحد المسلحين من أحد األنفاق المخفية ف"ي جن"وب قط"اع 
 على الجنود.
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وقال متحدث عاسم الجيش اإلسبرائيلي أول من أمس إن خليتين قد تسللتا إلى داخل إسبرائيل من خالل 
نف"ق ف""ي ش""مال غ""زة. وق""ام الطي""بران اإلس""برائيلي عقص""ف إح""داهما، وأطلق""ت الخلي""ة الثاني""ة قذيف""ة مض""ادة 

لنش"""طاء ع"""النيبران المقاعل"""ة. وف"""ي الوق"""ت ال"""ذي لل"""دعاعات عل"""ى مبركع"""ة عس"""كبرية قع"""ل مقت"""ل عش"""برة م"""ن ا
تنكش"ف في"ه الش"عكة الكامل"ة ألنف"اق حم"اس، يق""ول الج"يش اإلس"برائيلي إن تفكي"ك تل"ك الجح"وبر ه"و م""ن 
أهم األولويات لديه. وقال النقيب إيتان عوخمان، وهو متحدث عسكبري إسبرائيلي "لقد وس نا من نط"اق 

ال تل""ك المهم""ة. إن غ""زة عالكام""ل ت تع""بر مدين""ة تح""ت الق""وات ال امل""ة عل""ى األبرض حت""ى يمك""ن اس""تكم
األبرض، وكمي"""ة العني"""ة التحتي"""ة الت"""ي تعنيه"""ا حم"""اس عل"""ى م"""بر الس"""نوات ت تع"""بر هائل"""ة. فهن"""اك أنف"""اق، 
ومخاعئ ممت"دة، ومنش" ت لتخ"زين الس"الح، حت"ى داخ"ل المن"اطق المأهول"ة عالس"كان". ويق"ول المحلل"ون 

ة ال س"""كبرية ل"""دى حم"""اس ض"""د إس"""برائيل. وق"""د ق"""ام الج"""يش إن األنف"""اق ه"""ي الش"""ق ال"""برئيس لالس"""تبراتيجي
مم"""ا يس""ميها "أنف"""اق اإلبره"""اب"، لك""ن برعم"""ا يك""ون هن"""اك المزي""د. وف"""ي ح"""ين  33اإلس""برائيلي عه"""دم نح""و 

يقدبر  - 2022دوالبرا في عام  2232حيث كان دخل الفبرد يعلغ  -يستمبر قطاع غزة غابرقا في الفقبر 
بر أميبرك""ي ف""ي أعم""ال الحف""بر والص""يانة لك""ل نف""ق م""ن أن حم""اس ق""د أنفق""ت م""ا يق""برب م""ن ملي""ون دوال

األنفاق. ويقول ش"لومي عل"دابر م"ن موق"ع "المونيت"وبر": "هن"اك الكثي"بر م"ن س"وء الح"ظ ين"ال ش" ب غ"زة، 
فلق""د اس""تثمبرت حم""اس م""وابرد أكث""بر عكثي""بر ف""ي غ""زة م""ا تح""ت األبرض ع""ن غ""زة م""ا ف""وق األبرض. وم""ا 

صالح تم استثم  ابره في تلك األنفاق على حساب ش ب غزة".وعدت عه حماس ناخعيها من تغييبر وا 
ذا كانت األنفاق هي نتاج انتخاعات حماس ل ام  ، فقد عدأت الجماعة في ال مل س"بري ا. فف"ي 2003وا 

يونيو )حزيبران( من ذلك ال ام، استخدمت حماس أحد األنفاق ألسبر الجندي اإلسبرائيلي جل اد شاليط. 
س""برائيل وف""ي ذل""ك الي""وم، وفق""ا لجبري""دة "ه"" برتس" اإلس""بر  ائيلية، عع""بر المس""لحون تح""ت الح""دود ع""ين غ""زة وا 

ص""عاحا. وخ""الل س""ت دق""ائق،  02:23وه""اجموا ع""برج الحبراس""ة ال""ذي ك""ان يوج""د ع""ه ش""اليط ف""ي الس""اعة 
ول"م يبرج"ع إل"ى إس"برائيل لم"دة خمس"ة  -سيطبر المهاجمون على ش"اليط وع"ادوا ع"ه إل"ى غ"زة عع"بر النف"ق 

 أعوام.
ق حم"اس م"ن التف"وق عل"ى أنف"اق الفيتكون"غ خ"الل ح"برب فيتن"ام. إذ وفي السنوات األخي"برة، اقتبرع"ت أنف"ا

قيل إن مقاتلي حبرب ال صاعات الشيوعيين قد شيدوا مئات األميال من األنف"اق ف"ي المنطق"ة المحيط"ة 
 عسايغون، التي صابرت عاصمة جنوب فيتنام في ما ع د.

عن"اء األنف"اق، كم"ا كت""ب غي"بر أن أنف"اق حم"اس تتجس"د ف""ي س"ياق مغ"ايبر. فهن"اك س"عب وحي""د م"ن وبراء 
علدابر في مقال مختلف، وهو إعق"اء الجن"ود مش"غولين خ"الل فت"برات الس"الم النس"عي م"ع إس"برائيل: "م"اذا 
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تص""نع ع""اآلالف م""ن الش""عاب الم""تحمس المس""لح عبرغع""ة عابرم""ة عل""ى القت""ال؟. علي""ك المج""يء ع""ع ض 
 الحلول التشغيلية: حفبر نفق تحت األبرض".

ول إن ال م"ال يس"تمبرون ف"ي ال م"ل تح"ت األبرض لفت"برات طويل"ة، يفس"بر أحد حفابري األنفاق، وال"ذي يق"
كيفية العناء عقوله "يتم الحفبر عاستخدام آلة ميكانيكية، وليست آلة كهبرعائية، لتجن"ب إح"داث الض"جيج. 
وه""ي تس""تخدم سلس""لة ت م""ل عطاق""ة التع""ديل، تماث""ل سلس""لة الدبراج""ة. وتح""برك السلس""لة األج""زاء الم دني""ة 

التبراب. وأثناء الحفبر، يستلقي عامل الحفبر على ظهبره ويعدل عقدميه. وتبرتفع األنفاق  التي تحفبر خالل
 عما فيه الكفاية لتسيبر فيها وأنت مبرفوع البرأس غيبر محني الظهبر ويجبري تدعيمها عالخبرسانة".

وتودي األنفاق عحياة اإلنسان، طعقا لمقال مفصل عش"كل غي"بر م ت"اد م"ن ت"أليف ج"يمس فيبرين"ي ظه"بر 
ش"""هبر أغس"""طس )آب( م"""ن مجل"""ة "ناش"""يونال جيوغبرافي"""ك"، وه"""و يص"""ف ه"""ذه الحادث"""ة "كان"""ت ف"""ي ع"""دد 

الس"اعة ت""دوبر ح""ول التاس" ة مس""اء، وك""ان اإلخ""وة ف"ي مناوع""ة ليلي""ة ينف""ذون أعم"ال الص""يانة ف""ي النف""ق. 
وهن"""اك المئ"""ات م"""ن تل"""ك األنف"""اق تنتش"""بر ع"""ين غ"""زة وش"""عه جزي"""برة س"""يناء المص"""برية غي"""بر مطاعق"""ة ألي 

قة عنائها. كنا تحت األبرض عمائ"ة ق"دم تح"ت مدين"ة برف"ح، جن"وب مدين"ة غ"زة، وك"ان مواصفات في طبري
س""ميبر ي م""ل ع""القبرب م""ن الم""دخل، عينم""ا ك""ان يوس""ف واثن""ان م""ن ال م""ال، ك""بريم وخم""يس، ع""القبرب م""ن 
منتص""ف النف""ق. ك""انوا يح""اولون دق إس""فين م""ن الخش""ب البرق""ائقي ف""ي الج""دابر لتدعيم""ه عن""دما ع""دأ ف""ي 

م خميس من الطبريق في الوقت الذي قفز فيه يوس"ف ف"ي االتج"اه المقاع"ل. توق"ف االنهيابر. سحب كبري
انهيابر التبرع"ة والص"خوبر للحظ"ة، وعن"د برؤي"ة أن أص"حاعه عخي"بر، ص"برخ يوس"ف )الحم"د هلل(، ث"م تح"برك 

 النفق مبرة أخبرى، واختفى يوسف".
قتص"ادي: مئ"ات األنف"اق وهناك ثالثة أنواع م"ن األنف"اق، كم"ا يق"ول الخع"براء. الن"وع األول ه"و النف"ق اال

التي تختبرق مصبر والتي س"هلت لحم"اس س"حب الم"وابرد، واألس"لحة، والص"وابريخ، حت"ى ق"ام المص"بريون 
عإغالق الكثيبر منها. وهناك مجموعة أخبرى من األنفاق التي تخ"دم القي"ادات ال لي"ا لحم"اس. "ك"ل قائ"د 

الق"""ادة، عل"""ى دبراي"""ة كامل"""ة م""ن ق"""ادة حم"""اس، م"""ن أدن"""ى دبرج"""ات الس"""لم العيبروقبراط""ي فيه"""ا وحت"""ى كع"""ابر 
ع""الطبريق الم""ؤدي إل""ى نف""ق األم""ان المخص""ص ل""ه ول ائلت""ه"، عل""ى ح""د زع""م ص""حيفة "المبراق""ب"، الت""ي 
تضيف أن "للقيادة ال ليا أنفاقها الخاصة". والنوع الثال"ث ال"ذي ح"برك الهج"وم اإلس"برائيلي تمثل"ه األنف"اق 

 خل إسبرائيل.التي يتنقل مسلحو حماس ععبرها تحت حدود قطاع غزة إلى دا
 خدمة "واشنطن عوست" خاص ع""الشبرق األوسط"

 03/7/0406، الشرق الوسط، لندن
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 لبنان: حماس و"الجهاد" و"الديموقراطية" ينظمون مسيرات "دعمًا لصمود غزة" .07
حبرك""ة حم""اس نظم""ت مس""يبرات حاش""دة ف""ي ص""يدا تح""ت  ، أن03/7/0406، الســفير، بيــروتذك""برت 

"، انطلق"""ت م"""ن مس"""اجد المدين"""ة ف"""ي ص"""يدا، وانته"""ت عن"""د س"""احة ش""" ابر "دعم"""ا لص"""مود أهلن"""ا ف"""ي غ"""زة
الشهداء حيث أقيم اعتصام شابركت فيه "القوى اإلسالمية والوطنية الفلس"طينية" وأئم"ة المس"اجد. وأط"ل 

كلم"ة "حي"ا فيه"ا  وألق"ىالقيادي في "حماس" مشيبر المصبري من عل"ى شاش"ة عمالق"ة معاش"برة م"ن غ"زة، 
لي ص"يدا ل"دعمهم ص"مود غ"زة"، مؤك"دا عل"ى "خي"ابر المقاوم"ة ف"ي مواجه"ة الش ب اللعناني وال سيما اها

". كم"ا كان"ت كلم"ات لك"ل: مفت"ي ص"وبر الش"يخ م"دبرابر الحع"ال، ومس"ؤول "حم"اس" ف"ي اإلس"برائيليال دو 
لعنان علي عبركة الذي اكد ان "كتائب القس"ام ل"م تس"تخدم اال عش"برة عالمئ"ة م"ن قوته"ا، والمفاج" ت عل"ى 

 الطبريق".
 عهة الديموقبراطية لتحبريبر فلسطين" وقفة تضامنية في مخيم مابرالياس في عيبروت.ونظمت "الج

وف""ي مخ""يم البرش""يدية """" ص""وبر، خبرج""ت مس""يبرة من""ددة عال ""دوان الهمج""ي، ع""دعوة م""ن حبركت""ي "الجه""اد" 
 و"حماس".

وأحي"""ت "فص"""ائل الث"""وبرة الفلس"""طينية" و"جم ي"""ة الص"""داقة الفلس"""طينية اإليبراني"""ة" أمس"""ية قبرآني"""ة تض"""امنية 
 سعقها افطابر برمضاني في مسجد فلسطين عمخيم عبرج العبراجنة.

ف""ي  تح""دث مس""ؤول حم""اس ف""ي لعن""ان عل""ي عبرك""ة، أن 03/7/0406المســتقبل، بيــروت، وأض""افت 
فق""ال: م""ن وبرط نتني""اهو ف""ي ه""ذه الم برك""ة جهت""ان فبري""ق ف""ي حكومت""ه اجع""بره عل""ى االنخ""براط  االعتص""ام

عن"ي جل"دتنا، ق"ال ل"ه ان حم"اس ض" يفة ج"دا الي"وم م"ن  ولألس"ف آخبروالتوبرط في هذه الحبرب، وفبريق 
وها هي حماس تقتل منهم منذ الح"برب العبري"ة  أسعوعانوان الفبرصة مؤاتية لسحقها. لكن ها قد مضى 
والحع"ل عل"ى  اآلنوتأس"بر جن"ديا برق"م واح"د حت"ى  220ثالثين ضاعطا وجنديا من قوات النخعة وتج"برح 

 الجبرابر. 
المس"اجد مس"يبرة ع "د ص"الة الت"براويح، ع"دعوة م"ن حبركت"ي الجه"اد  وفي مخيم البرشيدية، خبرجت من أمام

 اإلسالمي وحماس، وجاعت شوابرع المخيم.
وقال القيادي في الجهاد أعو سامبر موسى: "نقول للصهاينة، مهما قتلتم ومهما دمبرتم، فلن يزيدنا ذل"ك 

ال برع""ي المخ""زي.  إال إص""برابرا وتمس""كا عمش""بروع المقاوم""ة الت""ي تص""نع النص""بر وال ""زة، مس""تنكبرا الص""مت
وبرأى عض""و الهيئ""ة السياس""ية ف""ي حبرك""ة حم""اس أع""و أن""س ان القض""ية الفلس""طينية آي""ة م""ن كت""اب هللا، 

 ال دو.ويجب أن نكون موحدين في مواجهة هذا 
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 لول مرة على دوار المنارة في قلب رام أهلل رايات حماس ترفرف بحماية الشعب .08
عين فتح وحماس، تخبرج حماس عمسيبرات علني"ة، دون ق"دبرة  ألول مبرة منذ االنقسام الفلسطيني: برام أهلل

 أجهزة األمن على من ها أو حدها أو السيطبرة عليها.
ه""ذه الم""برة خبرج""ت مس""يبرة عحماي""ة ش"" عية، برفبرف""ت براي""ات حم""اس عل""ى دوابر  س""نوات،مش""هد ل""م ن""براه من""ذ 

تع د مقبراتها اكتبر من  التي ال الفلسطيني،مبرأى ومسمع أجهزة األمن  هللا، علىالمنابرة وسط مدينة برام 
 عيوتهم.م عن موقع المسيبرة، التي جاءت ع د سنوات عالكاد خبرج مناصبرون حبركة حماس من 200

فم""ن المالح""ظ  االعتع""ابر،مش""هد المس""يبرة ش""وهد في""ه ع""دد م""ن المالحظ""ات الت""ي الع""د م""ن أخ""ذها ع ""ين 
ج"اءت للمش"ابركة  أكمله"ا،كما أن نس"عة ع"ائالت ع المسيبرة،نسعة كعابر السن من المستقلين كانت تغزو 

أيض""ا كعي""برة، وألول م""برة يش""تم ال""برئيس الفلس""طيني عص""وبرة علني""ة، وق""د ل""وحظ غي""اب الوج""ه  فيه""ا كان""ت
وظه""وبر وج""وه جدي""دة أو وج""وه ع""برف عنه""ا االعت""دال ف""ي حبرك""ة  البرس""مي الفتح""اوي عص""وبرة أو أخ""برى،
 الفلسطينية.فتح، مع كثبرة التمجيد في المقاومة 

ية مع ع ض الت ليقات الساخبرة حملت ف"ي طياته"ا برف"ض الجمه"وبر الفلس"طيني شتم البرئيس عصوبرة علن
لسياسة البرئيس الفلسطيني التي يبراها الكثيبرون عأنها انهزامية، صوبرة الوجوه الفتحاوية الشعاعية الجديدة 
جنعا اى جنب مع حماس كأنها ج"اءت تق"ول نح"ن ع ي"دون ك"ل الع "د ع"ن تجاذع"ات القي"ادة، أم"ام ال"دم 

 ونحن وجوه التمبرد على الواقع المخجل لحبركة فتح. يني،الفلسط
تحي"ا المقاوم"ة ” برج"ل ط"اعن ف"ي الس"ن عل"ق ق"ائال  الت ليق"ات،البرأي الي"وم اس"تم ت إل"ى مجموع"ة م"ن 

زهقن"ا م"ن ” ، شاب ابرت"دى الكوفي"ة الفلس"طينية عل"ق ق"ائال ”عكل أشكالها، ولتسقط سلطة الفساد والقمع 
 “.ايفين على مصالح وآلدهم، إحنا مع التص يد عغض النظبر من يقوده الختيابرية المنهزمين اللي خ

إحن""ا ف""ي  القي""ادة الفلس""طينية ال""ت لم مم""ا يح""دث، عل""ى” ق""ائالاح""د برج""ال األم""ن يبرت""دي زي""ا م""دنيا عل""ق  
اح""د كع""ابر الم""وظفين ف""ي مكت""ب اح""د  ويقص""د أن برج""ال األم""ن ف""ي أس""وء مظه""بر ل""ه،” أس""وأ ظبروفن""ا 

إحن""ا ص""اعنا انفص""ام ، م""ن جه""ة إحن""ا ح""اعين نك""ون ه""ون ، وم""ن جه""ة ”عل""ق أعض""اء اللجن""ة المبركزي""ة 
ثاني""ة األم""ن عتاع ن""ا تحدي""دا إحن""ا الل""ي عنش""تغل ف""ي مكات""ب أعض""اء اللجن""ة المبركزي""ة عل""ى الي""ك عل""ى 

في إش"ابرة من"ه ع"ن حج"م الض"غوط الت"ي يت "برض له"ا الموظف"ون ال"ذين ي مل"ون ف"ي مؤسس"ات ” صوبرة 
 الحكومة .

الن أي تط"""وبر ف"""ي  وق"""ت،هن"""ا أن ال"""برئيس محم"""ود عع"""اس يأم"""ل ف"""ي هدن"""ة عأس"""برع م"""ا نس"""تطيع قول"""ه 
الن ال"برئيس محم"ود عع"اس يأم"ل  ش" عه،األوضاع في غزة عالنسعة له فقدان أكث"بر للثق"ة في"ه م"ن أعن"اء 
 الفلسطينية.في فتبرة حكم خالية من التحديات المفصلية في حياة القضية 



 
 
 

 

 
           00ص                                     3087 العدد:     03/7/0406 اءربعال  التاريخ:

 

الس"احة الفلس""طينية حت""ى ال تس"جل عل""يهم مواق""ف لبرعم""ا  غي"اب مت م""د ألعض""اء اللجن"ة المبركزي""ة ع""ن 
ي"""دف ون ثمنه"""ا أمبريكي"""ا أو إس"""برائيليا إن تس"""اوقوا م"""ع الحال"""ة الش""" عية الفلس"""طينية خاص"""ة وان م ظمه"""م 
يطمع في خالفة البرئيس محمود ععاس، أجهزة امن تقمع مسيبرة ذاهعة إلى مستوطنة عيت اي"ل ف"ي برام 

” ع"""""التمبرد ال لن"""""ي، ع"""""دعوتها إل"""""ى الخ"""""بروج تح"""""ت عن"""""وان  ع"""""دأت هللا ولك"""""ن ف"""""ي المقاع"""""ل ش"""""عيعة ف"""""تح
م"""ن دون الغط"""اء البرس"""مي ، وه"""ذا م"""ا اض"""طبر ع """ض ” قاوم_قاطع_انتفض_نفيبر_الش"""عيعة_الفتحاوية 

 إنقاذه.محاولة إنقاذ ما يمكن عمفاصل السلطة إلى التساوق م ه ، خاصة وانه يلعي مطالب ش عية 
 00/7/0406ن، رأي اليوم، لند

 

 ب التي دفعت قيادات فتح والسلطة لتغيير موقفها من حماس والعدوان على غزة السبا .09
يمكن أخذ نظبرة واحدة في مدينة برام هللا، وسط الضفة المحتلة، لم برفة ما دع"ا : عبروعة عثمان -غزة 

قي""ادات الس""لطة الفلس""طينية إل""ى تغيي""بر مواقفه""ا عص""وبرة مفاجئ""ة. ف""ي المدين""ة، كان""ت هن""اك مس""يبرتان: 
ع""اآلالف تأيي""دا  لكتائ""ب القس""ام التاع ""ة لحبرك""ة "حم""اس"، واألخ""برى عال ش""برات فق""ط تأيي""دا  ل""برئيس  األول""ى

 السلطة محمود ععاس.
أم""ام ه""ذا الواق""ع الجدي""د ال""ذي خلقت""ه فص""ائل المقاوم""ة وق ""ت الس""لطة ع""ين خي""ابرين: إّم""ا أن تن""زوي ف""ي 

م""ا أن تغّي"بر نغمته""ا الم ت"ادة تج""اه ثي"اب التس"وية الس""لمية وق"ذف المقاوم""ة فتظ"ل منع""وذة  ف"ي الش"ابرع،  وا 
جدوى المقاومة المتص"اص غض"ب الش"ابرع والتح"ّول إل"ى فاع"ل أساس"ي ف"ي أّي اتف"اق تعبرم"ه المقاوم"ة 
مع ال دّو، وه"و م"ا سيس"اعدها عل"ى ح"ّل أزم"ة الثق"ة عينه"ا وع"ين الش"ابرع والتحلّ"ل م"ن عملي"ة التهم"يش، 

اف عبرعي"""ة ودولي"""ة. وحت"""ى أم"""س، يع"""دو أن وخصوص"""ا  عل"""ى ص""" يد تع"""ادل مع"""ادبرات التهدئ"""ة م"""ع أط"""بر 
 السلطة ذهعت إلى الخيابر الثاني.

برغ""م ذل""ك، يج""ب االنتع""اه إل""ى أي أه""داف أخ""برى، ف ""ين ع ""ض قي""ادات الس""لطة مص""ّوعة عل""ى كبرس""ي 
الحكم ع د ععاس. هذا ما قد دف ها إلى تعني خطاعات قبريعة من المقاومة والل ب على الوتبر ال اطفي 

ني، وه""ي ل""م تن""زل ت""دبريجا  م""ن ش""جبرة الت ""بّرض لفص""ائل المقاوم""ة واالس""تخفاف عن""د الجمه""وبر الفلس""طي
 عدوبرها، عل من دون ساعق، أسقطت نفسها من أعلى الشجبرة ووصلت إلى أبرض المقاومة.

ظهبر هذا التحول في االنقالب الجلي على خطاعها السياسي، إذ تعّن"ت كالم"ا  مغ"ايبرا  لم"ا كان"ت تن"ادي 
لالفت أن شخصيات سلطوية ع بريف عنها ال داء الت"ام ل"""حماس"، وهاجمته"ا عه طوال سنوات حكمها. ا

في حبروب ماضية، خّففت حدة تصبريحاتها التي تطاول نهج الحبركة وأجندتها. كذلك يستحيل وص"ف 
"االنقالب الخطاعي" عالفبردي، عل صابر واضحا  أنه ناعٌع من قبرابر مشتبرك اتفق"ت علي"ه قي"ادات الس"لطة 
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ا المغلق"""ة ع """دما أحاطه"""ا الخ"""وف م"""ن اش"""ت ال الض"""فة المحتل"""ة مج"""ددا ، وخ"""بروج ف"""ي غ"""برف اجتماعاته"""
األموبر عن سيطبرتها إثبر مواقفها البرخوة من ال دوان على القطاع في أول أسعوع من الحبرب، وتحديدا  
م""ا قع""ل مج""زبرة الش""جاعية. ف""ي تل""ك المبرحل""ة، عقي""ت تص""بريحات الس""لطة ومواقفه""ا محص""وبرة  ف""ي مبرع""ع 

س""ؤولية تص"" يد األوض""اع الميداني""ة مقاع""ل م""نح ال ""دّو اإلس""برائيلي الح""ق ف""ي "ال""دفاع تحمي""ل "حم""اس" م
عن النفس"، عالتحديد كما قال وزيبر الشؤون الخابرجية في حكومة التوافق برياض المالكي. أيض"ا  أط"ّل 

وجه األمين ال ام للبرئاسة، الطيب ععد البرحيم، على قناة "ال ودة" األسعوع الماضي، شاهبرا  سالحه في 
"حم"""اس" وس"""الخا  إياه"""ا ع"""ن مس"""ابر المقاوم"""ة الص"""ادقة. وق"""ال عع"""د ال"""برحيم إن "ف"""تح جعه"""ة للقت"""ال م"""ع 
إسبرائيل يهدف إلى تسجيل النقاط ضد البرئيس"، مضيفا : "تص يد حم"اس ال س"كبري يس" ى إل"ى إح"براج 

 السلطة، فضال  عن إحبراج مصبر".
وف""ي  دف ه""ا إل""ى دع""م المقاوم""ة ع""ين ع ""ض قي""ادات الس""لطة مص""ّوعة عل""ى كبرس""ي الحك""م ع ""د عع""اس

اللحظ""ة الت"""ي حس"""مت المقاوم"""ة فيه""ا أمبره"""ا وأعلن"""ت برفض"""ها مع""ادبرة المص"""بريين واإلس"""برائيليين، وّجه"""ت 
ع ض قيادات برام هللا سهام نقدها تجاه "حماس"، محّملة  إياه"ا المس"ؤولية ع"ن ش"الل ال"دم المنهم"بر ف"ي 

ة تقف على أبرٍض صلعة، وتدافع من موضع ق"وة، القطاع. لكن ع د أن تعّين لتلك القيادات أن المقاوم
 عدأت السلطة تتحّسس ض فها وتخّدبر الشابرع عخطاعات مديٍح للمقاومة.

ق"""اد ه"""ذا المس"""ابر أح"""د أه"""م الوج"""وه التطعي ي"""ة م"""ع ال """دّو، وه"""و أم"""ين الس"""بر اللجن"""ة التنفيذي"""ة لمنظم"""ة 
س""طين عمض""مون خط""اب التحبري""بر، ياس""بر عع""د برع""ه، ال""ذي خ""برج أكث""بر م""ن م""برة عل""ى شاش""ة تلفزي""ون فل

يتناغم مع مطامح المقاومة وغاياتها. وقال ععد برعه، أول م"ن أم"س: "غ"ّزة ليس"ت براعي"ة  لنبره"اب، ع"ل 
ه"ي دبرع ص"امد ف"ي وج"ه االح"تالل اإلس"برائيلي... ي""ا ويلن"ا نح"ن الفلس"طينيين إذا كس"برت غ"زة". وت""اعع: 

ب فصيل دون غيبره"، مؤكدا  "مطلب غزة عبرفع الحصابر هو مطلب الش ب الفلسطيني كله، وليس مطل
 أن "ال حماس وال سالحها يتحّمالن المسؤولية عما يجبري، عل إسبرائيل المجبرمة"!

حت"""ى إن مستش"""ابر ال"""برئيس للش"""ؤون الديني"""ة، محم"""ود الهع"""اش، ال"""ذي دوم"""ا يص"""ّب ج"""ام غض"""عه عل"""ى 
ل"ى القائم"ة وأك"د "حماس" ويتهمها عالتحبّرك وفقا  ألجندة جماعة "اإلخوان المسلمون" المحظوبرة، انضّم إ

أن "ك""ل مطال""ب المقاوم""ة محق""ة". وق""ال: "الص""وابريخ وص""لت إل""ى ت""ل أعي""ب، وعل""ى إس""برائيل أن تتوق""ع 
 أكثبر".

في المقاعل، ينكبر عضو اللجنة المبركزية لحبركة "ف"تح"، جم"ال محيس"ن، ه"ذا التفس"يبر لوج"ود خط"اعين، 
العداية استنكبرنا ال دوان عل"ى القط"اع ويقول ل""األخعابر": "موقف السلطة وفتح ال يحتمل التأويل، فمنذ 

وحّملن"""ا االح"""تالل مس"""ؤولية التص""" يد ال"""ذي انطل"""ق م"""ن الخلي"""ل"، مكم"""ال : "ل"""يس هن"""اك أي تغيي"""بر ف"""ي 
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خطاعنا، لكن كل مبرحلة لها ظبروفه"ا وبرس"ائلها وتقتض"ي خ"وض م برك"ة مختلف"ة عالمقاوم"ة المس"لحة أو 
 ابريخ لوقف ال دوان".الش عية، واآلن تحديدا  ال مناص عن دعم إطالق الصو 

ويستطبرد محيسن: "وّحدتنا غّزة جمي ا  في هذا الخندق، ألن ش عنا كله تحت المقصلة اإلس"برائيلية، م"ا 
يوجب توحيد خطاعات السلطة وجميع الفصائل عالدفاع عن غّزة وت برية االح"تالل". لك"ن ال يمك"ن ف"ي 

ع""ل ه"""ي ال ت""زال تواص""ل التنس"""يق  ه""ذا الس""ياق إغف""ال أن الس"""لطة ل""م ت""دع إل""ى انتفاض"""ة ف""ي الض""فة،
 األمني وتمنع المتظاهبرين من الوصول إلى المستوطنات.

تفس""يبرا  له""ذا المش""هد، ي""برى المحل""ل السياس""ي، ع""ادل س""مابر، أن ه""ذا التغي""بر ال""ذي يق""ود دّفت""ه عع""د برع""ه 
"ل"""يس س"""وى محاول"""ة لبرك"""وب الموج"""ة وتص"""ّدبر المواجه"""ة الت"""ي ليس"""ت القي"""ادة الفلس"""طينية طبرف"""ا  فيه"""ا". 
ويت""اعع: "عع""د برع""ه تحدي""دا  م ""اٍد للحبرك""ة الوطني""ة، لك""ن يع""دو لش"" وبر ه""ذه القي""ادة عأنه""ا ف""ي م""أزق كعي""بر 
ع دما التف الناس جم يهم حول المقاوم"ة، ج"برى الق"برابر عالحف"اظ عل"ى ع "ض البرص"يد، وبرعم"ا لتحس"ين 

 حظهم في إمكانية خالفة ععاس في الحكم".
عع""ا  أساس""يا  ف""ي اتفاق""ات التهدئ""ة؟ يجي""ب س""مابرة ع""القول: م""اذا ع""ن طم""وح ه""ذه القي""ادات ف""ي تحّوله""ا ال

"الس""لطة تبري""د أن تأخ""ذ حص""ة م""ن وبراء االتف""اق دون جه""د ودوبر حقيق""ي، لك""ن ه""ذه انتهازي""ة سياس""ية 
 اعتدناها حتى عاتت مدبرسة لها قواعدها وجذوبرها في فلسطين".

 03/7/0406الخبار، بيروت، 

 

 ف القادة بناء على معلومات استخبارية مسبقةمؤشرات تدلل على أن حماس تتعمد استهدا .21
تس""ود الكي""ان الص""هيوني حال""ة م""ن الهل""ع ف""ي أعق""اب مؤش""برات ت""دلل عل""ى أن : ص""الح الن ""امي -غ""زة 

حبرك""ة حم""اس تت م""د اس""تهداف ق""ادة ألوي""ة النخع""ة والوح""دات المخت""ابرة ف""ي ج""يش االح""تالل عن""اء عل""ى 
 م لومات استخعابرية مسعقة.

" إن قدبرة حم"اس عل"ى اس"تهداف ق"ادة ألوي"ة الص"فوة الكع"ابر NRGلق في موقع "وقال أمنون لوبرد، الم 
 في جيشنا عشكل دقيق يدلل على أن لدى هذه الحبركة م لومات استخعابرية دقيقة.

وفي مقال نشبره الموقع، الثالثاء، نوه لوبرد أن جميع ضعاط االستخعابرات اإلسبرائيلية يؤكدون حقيقة أن 
ية ذات مس"""توى ع"""ال، مش"""يبرا  إل"""ى أن نص"""ب "كتائ"""ب القس"""ام" كم"""ائن ل"""دى حم"""اس م لوم"""ات اس"""تخعابر 

 لوحدات إسبرائيلية مختابرة في طبريقها لتنفيذ عمليات خاصة في عمق قطاع غزة يؤكد هذه المخاوف.
وأضاف أن نجاح حماس تحديدا  في استهداف ضعاط كعابر يمنحه"ا الق"دبرة عل"ى االدع"اء ع"أن عملي"ات 

 قط لقتل ضعاط كعابر وليس الستهداف المدنيين، كما تف ل إسبرائيل.التسلل التي تقوم عها تهدف ف
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وكان""ت "إس""برائيل" اعتبرف""ت عمقت""ل وج""برح جمي""ع الهيئ""ة القيادي""ة ف""ي ل""واء النخع""ة "ج""والني"، ال""ذي ي تع""بر 
 أفضل ألوية المشاة في الجيش الصهيوني.

وح"""دة الص"""فوة  وف"""ي ذات الس"""ياق كش"""فت ص"""حيفة "ي"""دي وت أحبرن"""وت" أن ال قي"""د ي"""وآف ش"""اؤول، قائ"""د
"إيجوز"، الذي تم انتداعه ليقود القوات في القطاع ع د اصاعة قائد لواء جوالني عجبراح خطي"برة، أص"يب 

 هو أيضا  عجبراح عالغة.
م"""ن ناحيت"""ه ق"""ال م ل"""ق الش"""ؤون ال س"""كبرية عمي"""بر برايع"""وبروت أن مق"""اتلي حم"""اس يخبرج"""ون م"""ن فوه"""ات 

 األنفاق كأشعاح يهاجمون مؤخبرة الجيش ثم يختفون.
"، الثالث"""اء، ن"""وه برايع"""وعبروت إل"""ى إن مق"""اتلي حم"""اس "ال يختعئ"""ون، ع"""ل NRGي مق"""ال نش"""بره موق"""ع "وف"""

 ".الكلمةينقضون في الم ابرك وينفذون عمليات انتحابرية عكل ما ت ني 
وفي ذات السياق، دع"ا س"امي ميخ"ال، كعي"بر األدع"اء الص"هاينة إل"ى التوق"ف ع"ن البره"ان عل"ى إمكاني"ة 

 .تحقيق نصبر على حبركة حماس
وفي مقال نشبرته صحيفة "هابرتس" صعاح اليوم الثالثاء، أوضح ميخال أن الحبرب ستفضي إلى نتائج 
كابرثية، محمال  نتنياهو المسؤولية عنها عسعب حبرصه على اإلثعات لزمالئه من اليمين أنه ق"ادبر عل"ى 

 قيادة إسبرائيل.
الذي يعديه الجنبرال السيس"ي  وفي سياق آخبر، قال الوزيبر الصهيوني األسعق يوسي عيلين إن التصميم

س"برائيل واألبردن والس"لطة الفلس"طينية لمواجه""ة  ف"ي مواجه"ة حم"اس يس""مح ععن"اء تح"الف يجم"ع مص""بر وا 
 حبركة حماس، وتمكين السلطة الفلسطينية من است ادة السيطبرة على قطاع غزة.

تواف""ق عليه""ا  وف""ي مق""ال نش""برته ص""حيفة "إس""برائيل هي""وم" الي""وم، ق""ال عيل""ين إن أي""ة تس""هيالت يمك""ن أن
 "إسبرائيل" يجب أن يتم التوصل إليها مع السلطة الفلسطينية وليس مع حبركة حماس.

 00/7/0406، "00موقع "عربي 

 

 ويجب أن ُتحاسب "القاعدة"نتنياهو: حماس مثل  .20
برئيس الحكومة اإلسبرائيلية عنيامين ، أن أس د تلحمي، عن 03/7/0406لندن،  الحياة،ذكبرت 

ى المجتمع الدولي أن يحاسب حبركة حماس على برفضها عبروض وقف النابر إن عل: نتنياهو قال
ومواصلتها الهجمات على المدنيين اإلسبرائيليين، عحسب قوله. واضاف للصحافيين خالل لقائه 

ويجب أن  "مثل القاعدة"األمين ال ام لألمم المتحدة عان كي مون، إن الحبركة الفلسطينية حماس 
 ت  امل على هذا األساس.
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بربر وزيبر الدفاع موشيه ي الون خالل لقائه األمين ال ام لألمم المتحدة عان كي مون الذي وصل وك
إلى إسبرائيل أمس، أن حبركة حماس تنتهك القانون الدولي وتستخدم المدنيين دبروعا  عشبرية. وأضاف 

ثل غزة لكن في منطقة مكتظة م"أن إسبرائيل تعذل أقصى جهدها لتفادي أذية المدنيين الفلسطينيين، 
حماس تطلق صوابريخ من المدابرس والمساجد وتحفبر األنفاق ". وزاد أن "األمبر يكاد يكون غيبر ممكن

 ."لمهاجمة علداتنا
إسبرائيل ستواصل القيام عكل "نتنياهو قال، إن ، أن 03/7/0406لندن،  الوسط، الشرقوأضافت 

أن ذلك ليس حقا "مضيفا:  ،"ما هو ضبروبري لحماية مواطنيها من اإلبرهاب المنطلق من قطاع غزة
أي دولة ذات سيادة ". وأضاف للصحافيين أمس أن "علينا فقط، عل هو واجب ملقى على عاتقنا

 ."كانت ستقوم عما تقوم عه إسبرائيل
نحن نعذل كل جهد مستطاع للحيلولة دون "وعبربر نتنياهو استهداف المدنيين الفلسطينيين عقوله: 

 مد شن االعتداءات انطالقا من مدابرس ومستشفيات ومساجد ت برض المدنيين ألذى. لكن حماس تت
 ."ومنازل، وذلك من أجل زيادة حجم اإلصاعات المدنية )في غزة(

 
 نفاق النار قبل االنتهاء من تدمير ال  إلطالقليفني: لن يكون هناك وقف  .22

عنيامين  قالت وزيبرة ال دل تسيعي ليفني التي ت تعبر من الحمائم في حكومة: )أ ف ب( -واشنطن 
النابر قعل االنتهاء من تدميبر هذه االنفاق وهو احد اهداف  إلطالقلن يكون هناك وقف "نتانياهو 
 ".ال ملية

تقول ان حبركة  أنفاقوكانت اسبرائيل شنت هجومها العبري ع د حمالت القصف ال نيفة عهدف تدميبر 
 ي االسبرائيلية. اسلحتها ومقاتليها وايضا للتسلل الى داخل االبراض إلخفاءحماس عنتها 

 00/7/0406لندن،  اليوم، رأي
 
 : ال يوجد اقتراح جدي لوقف إطالق النار سوى المبادرة المصريةيعقوب بيري .23

في مقاعلة مع " ييش عاتيد"قال وزيبر ال لوم اإلسبرائيلي ي قوب عيبري، المنتمي لحزب : عالء البريماوي
أي اقتبراح جّدي عوقف إطالق النابر سوى  ال يوجد في الوقت الحاضبر"اإلذاعة اإلسبرائيلية ال امة 

 ."المعادبرة المصبرية التي قعلت عها إسبرائيل وبرفضتها حماس
قوات الجيش "وأضاف عيبري، وهو البرئيس الساعق لجهاز األمن الداخلي اإلسبرائيلي )الشاعاك(، إن 
 ."اآلن اإلسبرائيلي لن تتبرك قطاع غزة قعل إكمال عملية تدميبر األنفاق التي تم اكتشافها حتى
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إسبرائيل لن توافق على وقف إلطالق النابر ال يشمل تجبريد قطاع غزة من "ومضى مؤكدا أن 
 ."الصوابريخ وتدميبر األنفاق

سيكون عوسع إسبرائيل الموافقة على إعادة فتح م عبر برفح تحت إشبراف قوات تخضع إلمبرة "وقال: 
 ."اج عن سجناءالسلطة الفلسطينية، ولكن إسبرائيل لن توافق على طلب حماس اإلفبر 

 00/7/0406لندن،  اليوم، رأي
 
 "إسرائيل"لي إمريكية نتنياهو يطلب من كيري المساعدة في استئناف الرحالت الجوية ال .24

قال مسؤول إسبرائيلي إن برئيس الوزبراء االسبرائيلي عنيامين نتنياهو طلب من  :وجدي االلفي -القدس 
استئناف البرحالت الجوية االمبريكية الي إسبرائيل وزيبر الخابرجية األمبريكي جون كيبري أن يساعد في 

 التي علقت عسعب القتال في غزة.
وقال مسؤول اسبرائيلي ان نتنياهو تحدث الي كيبري أثناء وجود الوزيبر االمبريكي في مصبر في مس ى 
للتوسط في هدنة في غزة "وطلب منه ال مل من أجل استئناف برحالت شبركات الطيبران االمبريكية 

 ."الي اسبرائيل
 00/7/0406لألنباء،  رويترز وكالة

 
 "للنفس : جيشنا يستحق نوبل للسالم لممارستهم "ضبطاً في واشنطن سرائيلياإلسفير ال .25

تجاوزت وقاحة سفيبر اسبرائيل في واشنطن برون ديبرمبر، ال دوان  :الحياة الجديدة -ة القدس المحتل
ان الجنود االسبرائيليين يستحقون االبرهاعي الذي يشنه جيش االحتالل على قطاع غزة، عندما قال 

 جائزة نوعل للسالم لممابرستهم "ضعطا للنفس ال يمكن تخيله".
وجاءت تصبريحات السفيبر في كلمة القاها في حفل اقامته منظمة "مسيحيون متحدون من أجل 

 اسبرائيل" في وقت متأخبر من االثنين، ونشبر نصها على صفحته على موقع "فيسعوك". 
للصحفيين أقبر ديبرمبر عأن اسبرائيل "ليست عال عيوب، وهي ابرتكعت اخطاء". وفي تصبريح منفصل 

واضاف ان "الصوابريخ يمكن ان تسقط في االماكن الخطأ. ويمكن ان تحدث اخفاقات في 
 االستخعابرات. ولكننا ال نستهدف المدنيين". 

 03/7/0406هللا،  رام الجديدة، الحياة
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 ال تملك لغاية اآلن حالًّ لمواجهة النفاق "إسرائيلرائيلي: "قائد المنطقة الجنوبية في الجيش اإلس .26
قائد المنطقة الجنوعية في جيش االحتالل سامي تبرجمان، أّن : أكد حسن مواسي -القدس المحتلة 

إسبرائيل ال تملك لغاية اآلن حالًّ لمواجهة األنفاق، وأّنه ال توجد أدوات أو حلول تكنولوجية أو "
 ، وفق صحيفة ه برتس."الخطبر كلّيا   عملياتية إلزالة هذا

اعتعبر المبراسل ال سكبري للقناة ال اشبرة أوبر هيلبر، أّن شعكة األنفاق التي حفبرتها المقاومة تعدو و 
منظمة، وليست مجبرد مجموعة أنفاق عفوية، ويتضح اآلن أن لكل نفق هدفا  ومخبرجا  محددا  وبراء 

نفيذ طل ات عدة خلف خطوط الجيش اإلسبرائيلي، الحدود مع قطاع غّزة، وهو ما مّكن المقاومة من ت
 جنديا . 22في األيام الماضية، مكعدة إسبرائيل خسابرة أكثبر من 

 03/7/0406بيروت،  المستقبل،
 
 نفقًا تمتد إلى "إسرائيل"  03المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي: اكتشافنا  .27

ونيل أوبري غوبرودين، إن جنود اللواء اإلسبرائيلي الكول "ناحال"قال قائد لواء الشبرق األوسط:  –لندن 
تمكنوا منذ عدء ال ملية العبرية )الخميس الماضي( من قتل عشبرات المسلحين من حماس في منطقة "

إن حبركة حماس حاولت مفاجأة القوات عوسائل مختلفة من ضمنها اختطاف ". وأضاف: "عيت حانون
 ."جنود، ولكن هذه المحاوالت عاءت عالفشل

سبرائيلي سيطبرته على م ظم األنفاق التي تستخدمها حبركة حماس لشن عملياتها وأعلن الجيش اإل
إن قوات الجيش لم تفاجأ عحجم "داخل إسبرائيل. وقال الناطق علسان الجيش العبريغاديبر موتي ألموز: 

شعكة األنفاق وأن حقيقة تمكنها من السيطبرة على م ظم هذه األنفاق تدل على مستوى الم لومات 
نفقا تمتد ع ضها إلى األبراضي اإلسبرائيلية،  23. وأعلن اكتشاف "تية التي جم تها إسبرائيلاالستخعابرا

 فتحة ألنفاق. 33عاإلضافة إلى 
 03/7/0406لندن،  الوسط، الشرق

 
  غزة قطاع حدود على جنوده أحد بفقدان يعترف اإلسرائيلي الجيش .28

جنود، خالل االشتعاكات مع المسلحين القدس ال برعي: أقبر الناطق عاسم الجيش فقدان أحد ال  –غزة
في غزة، وذلك ع د أيام من إعالن الجناح المسلح لحبركة حماس عن تمكنه من أسبر هذا الجندي 

 شاؤول أبران.
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وقال الناطق علسان جيش االحتالل أنه تم تشخيص جثث ستة من الجنود السع ة الذين كانوا داخل 
تواصل  وأنهاابروخية في حي الشجاعية عمدينة غزة ناقلة الجنود المدبرعة، التي أصيعت عقذيفة ص

التحقيق في مصيبر الجندي الساعع الذي ما زال في عداد المفقودين، وي تقد أنه قتل أيضا في هذا 
 الحادث.

 03/7/0406لندن،  العربي، القدس
 
صابة عن يعلن  سرائيليجيش اإلال .29  في مواجهات أمس في غزة 04مقتل جنديين وا 

صاعة جي : أعلن48عبرب  آخبرين في  20ش االحتالل برسميا فجبر اليوم عن مقتل اثنين من جنوده وا 
 قطاع غزة مساء أمس، دون أن يشيبر إلى موقع وظبروف مقتلهم.

عجبراح خطيبرة،  3جنديا اصيعوا عجبراح عينهم  20وأكد الناطق عاسم جيش االحتالل أن جنديين قتال و
لك تبرتفع خسائبر االحتالل منذ عدء الحملة العبرية وتس ة عجبراح متوسطة، وثمانية عجبراح خفيفة. وعذ

وكشف الناطف علسان جيش االحتالل أيضا  جنديا ومئات المصاعين عينهم إصاعات خطيبرة. 24إلى 
أن الضاعط الذي قتل يوم أمس، وأعلن في وقت الحق عنه، هو قائد كتيعة في سالح المدبرعات 

 واسمه دمتبري لويتس.
 03/7/0406، 68 عرب

 
 قادمة من الردن "شحنة أسلحة"اعتراض  عن تعلن يل""إسرائ .31

الثلثاء  -أعلن الجيش االسبرائيلي أن اسبرائيل اعتبرضت ليلة اإلثنين : أ ف ب - الحياة –القدس 
 شحنة اسلحة قادمة من األبردن. لكن الحكومة األبردنية امتن ت عن الت ليق على الخعبر.

السبرائيلي من ت نقل اسلحة قادمة من االبردن في قوات الجيش ا"وقالت ناطقة عاسم الجيش أمس إن 
. وكان الجنبرال موتي الموز الناطق عاسم الجيش تحدث إلذاعة الجيش عن "منطقة العحبر الميت

 اعتبراض شحنة أسلحة عالقبرب من العحبر الميت.
 03/7/0406لندن،  الحياة،

 
 ة عبر النفاقفي هجماتها الخير  سرائيليجيش اإلالة أتمك نت من مفاج : حماسهآرتس .30

 واالحتالل فوجئ عقدبرة وحكمة وحنكة المقاومة الفلسطينّية التي جبّرت الجيش إلى حبرب تحت األبرض
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اعتعبر م حلل الشؤون ال سكبرّية في صحيفة ه برتس ال عبرّية عاموس  زهيبر أندبراوس: -الناصبرة 
هو ععابرة عن فشل كعيبر  المتمثل عاألنفاق االستبراتيجيهابرئيل، أّن م الجة الدولة ال عبرّية للتهديد 

ا إّن حبركة حماس، تمّكنت من مفاجئة جيش االحتالل في هجماتها األخيبرة  ومّدوي جد ا. وقال أيض 
ععبر األنفاق، وأّن الجيش اإلسبرائيلّي، على البرغم من الميزانيات الهائلة التي يحصل عليها سنوي ا في 

  .، كما أّنه لم يتوّقع ذلكاالستبراتيجيالتهديد  الميزانية ال اّمة للدولة ال عبرّية، لم يلتفت إلى هذا
ولفت في سياق تحليله، إلى أّن إسبرائيل استطاعت أْن تجد حال  جزئي ا وناج  ا العتبراض الصوابريخ 

 الفلسطينّية، ولكّنها لم ت طّوبر أّي عالج لألنفاق، التي عاتت هجومّية. 
 00/7/0406لندن،  اليوم، رأي

 
 مليون دوالر بسبب القتال في غزة 24و 64بين تتوقع خسارة  العال اإلسرائيليةشركة  .32

قالت شبركة ال ال اإلسبرائيلية للطيبران يوم الثالثاء إنها تتوقع أن يتسعب : نادية الجويلي -تل أعيب 
مليون دوالبر في البرعع الثالث من  20مليونا و 40الصبراع في غزة في تقليص إيبراداتها عما يتبراوح عين 

 من إلغاء البرحالت. ال ام وسط موجة
سبرائيليون الكثيبر من برحالت الذهاب واإلياب" مشيبرة  وقالت الشبركة في عيان "ألغى مسافبرون أجانب وا 

 إلى أن هذه األبرقام ما هي إال تقديبرات أولية.
وأضافت "هذا عاإلضافة إلى انخفاض كعيبر في الحجوزات على برحالت الشبركة وهو ما يبرجع على 

 صبراع."حد علم الشبركة إلى ال
 00/7/0406لألنباء،  رويترز وكالة

 
 ان: حماس انتصرت عليفي مطار بن غوريون مسافرون إسرائيليون .33

ععبر مسافبرون إسبرائيليون عن غضعهم وتذمبرهم الشديد عسعب وقف شبركات : سما – القدس المحتلة
لى مطابر "عن غوبريون" الدولي اإلسبرائيلي.  طيبران عالمية برحالتها من وا 

اال" ال عبري أن آالف اإلسبرائيليين المتضبربرين من هذه القبرابرات يصبرخون في المطابر وذكبر موقع "و 
الذي كانت كتائب القسام الجناح ال سكبري لحبركة حماس قد قصفته عدة مبرات عالصوابريخ خالل 

 ال دوان اإلسبرائيلي الحالي قائلين "حماس انتصبرت علينا".
 03/7/0406اإلخبارية،  سما وكالة
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 من اإلسرائيليينطلب مساعدة  22آالف و 6عة: وزارة الرفاه تتلقى القناة الساب .34
ذكبرت القناة الساع ة في التلفزيون اإلسبرائيلي اليوم الثالثاء، أن وزابرة البرفاه  :عكا أون الين

طلب طابرئ جبراء  774طلب مساعدة من الجمهوبر منها  22االف و 4االجتماعي تلقت حوالي 
ية والنفسية التي تتكعدها إسبرائيل يوميا  مع استمبرابر إطالق الصوابريخ الخسائبر االقتصادية واالجتماع

 على المستوطنات والمدن اإلسبرائيلية بردا  على ال ملية ال سكبرية في غزة.
 وكانت الوزابرة اإلسبرائيلية قد اعلنت عن فتح مبركز لتلقي طلعات المساعدة منذ عدء ال ملية ال سكبرية.

مالية اإلسبرائيلية على تمويل مشبروع تحصين مستشفى عبرزالي في وفي سياق متصل صادقت وزابرة ال
 مليون شيكل خشية ت برضه للقصف الصابروخي المستمبر من قطاع غزة. 30مدينة عسقالن عمعلغ 

 00/7/0406الين،  اون عكا
 
 على لبنان 0444تدرس سيناريو للخروج من غزة كما خرجت من عدوان  "إسرائيلهآرتس: " .35

قال تقبريبر لصحيفة "ه برتس" إنه ع د أسعوعين من الحبرب، وقف إطالق النابر : ماس –القدس المحتلة 
التي تشابرك عها الواليات المتحدة، مصبر، قطبر، تبركيا"  الدعلوماسيةال يعدو في األفق. والجهود 

المتحدة، وعدد من الدول األوبرعية لم تفضي إلى صيغة إلنهاء الحبرب،  لألممالنبرويج، األمين ال ام 
 كس هو الصحيح.عل ال 

وتتاعع الصحيفة أن إسبرائيل واق ة في مصيدة فحماس تبرفض وقف إطالق النابر، وانتهى لقاء برئيس 
 الدائبرة السياسة لحبركة حماس خالد مش ل، والبرئيس الفلسطيني محمود ععاس، في الدوحة، عالفشل.

ي لم ي د ممكنا اليوم، وتشيبر الصحيفة إلى أن الحكومة اإلسبرائيلية عاتت تدبرك أن ما كان في الماض
وزبراء في الكاعينيت وموظفين كعابر عاتوا على قناعة في األيام األخيبرة عأن السينابريو الذي "وتقول إن 

اعتادوا عليه، وهو إجبراء مفاوضات غيبر معاشبرة مع حماس عوساطة مصبرية والتوصل في نهاية 
ذه المبرة، وأنه ينعغي العحث على المطاف إلى لصفقة لوقف إطالق النابر، لم ي د ف اال وال ت مل ه

 ."خطة عديلة للخبروج من الحبرب، خطة من النوع الذي تجد حماس ص وعة في برفضها
إحدى األفكابر المتداولة في المنظومة األمنية، ووزابرة الخابرجية، وفي اوساط "الصحيفة إن  وتضيف

عادة استنساخ سينابرو خعبراء في م اهد اعحاث على صلة عمكتب برئيس الحكومة ووزيبر األمن، هي إ 
االنسحاب من حبرب لعنان الثانية. وحسب االفكابر المتداولة، تعادبر إسبرائيل مع الواليات المتحدة 
وحليفات أخبريات في ال الم، وعالتنسيق مع مصبر والسلطة الفلسطينية والجام ة ال برعية، إلى 
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الذي أنهى حبرب عام  2702استصدابر قبرابر من مجلس األمن الدولي لألمم المتحدة شعيه عقبرابر 
2003". 

لم ينه الحبرب فحسب عل حقق أهدافا سياسية إلسبرائيل كت زيز  2702وتضيف الصحيفة أن قبرابر 
خالء جنوب لعنان  سيطبرة حكومة لعنان في الجنوب، فبرض عزلة على حزب هللا في الساحة الدولة، وا 

سبرائيل. منوهة إلى أن قبرابر من الصوابريخ واألسلحة الثقيلة، ونشبر قوات دولية على الحدود مع إ
الذي أقبر قعله عسنوات والذي دعا إلى نزع سالح حزب هللا وعاقي  2224كان امتدادا لقبرابر  2702

 الفصائل المسلحة.
وتضيف الصحيفة أن المعادئ ذاتها يمكن أن تخدم أهداف إسبرائيل السياسية في اليوم الذي يلي 

ئيلية حول العنود التي يجب أن يتضمنها القبرابر، وتقدم الصحيفة نصائح للحكومة اإلسبرا الحبرب.
 وتقول: " يجب أن يتضمن قبرابر مجلس األمن إلنهاء الحبرب في غزة المعادئ التالية:

أن يحدد عأن الحكومة الشبرعية في قطاع غزة هي حكومة السلطة الفلسطينية الخاض ة للبرئيس  -2
 حدة.محمود ععاس. ويلزم ذلك إسبرائيل عالت امل مع حكومة الو 

 إعادة نشبر قوات األمن الفلسطينية في غزة على طول الحدود وفي الم اعبر. -2
برسال ع ثات من  -3 تشكيل آلية لنزع الصوابريخ والسالح الثقيل وتدميبر األنفاق في قطاع غزة. وا 

 األمم المتحدة للمبراقعة.
ية مع قطاع غزة أن تقوم إسبرائيل عإجبراء تغييبرات جوهبرية في سياستها على الم اعبر الحدود -4

 خاصة ما يت لق ع عوبر األشخاص والعضائع عين غزة والضفة.
قامة ميناء جديد تحت برقاعة قوات األمن الفلسطينية. -2  برفع الحصابر العحبري عن قطاع غزة وا 

الذي أنهى حبرب لعنان الثانية لم يكن كامال. وكان عنيامين نتنياهو من أشد  2702وتتاعع: إن قبرابر 
ن أجزاء كثيبرة منه لم تطعق حتى اليوم، لكنه منح إسبرائيل مكاسب سياسية ودعائية منقديه. كما أ

هامة وساهم في عزلة حزب هللا. كما أن قبرابرا مماثال في غزة لن يطعق عشكل كامل، وحماس 
ست تبرض عالتأكيد لكن في وض ها سيكون من الص ب عليها أن تقول ال، خاصة إذا ما حصل 

ال برعية ومنظمة الدول اإلسالمية. وتنهي عالقول: "هذا حل ع يد عن الكمال  القبرابر على دعم الجام ة
 لكن عاقي االحتماالت اسوأ منه".

 03/7/0406اإلخبارية،  سما وكالة
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 : هذه خطة "يدلين" لضرب حماس في غزةصحيفة "واشنطن بوست" .36
عوست" عن األمبريكي ديفيد إغناتيوس في صحيفة "واشنطن : تحدث الم لق 22عبرعي –لندن 

الميجبر جنبرال عاموس يدلين وهو مسؤول استخعابرات عسكبرية إسبرائيلي متقاعد، ومديبر مقتبرحات 
 لضبرب حبركة حماس في غزة.الم هد القومي للدبراسات األمنية، 

وعحسب يدلين ومقتبرحه، فإنه يبرى استثمابر ض ف حماس من خالل السماح للفلسطينيين عالمضي 
، حسب الشبروط التي تم االتفاق عليها عين حماس وفتح في نيسان/ قدما في حكومة الوحدة الوطنية

إعبريل الماضي. ففي ذلك الوقت شجب برئيس الوزبراء عنيامين نتنياهو الخطوة، ولكن يدلين يبرى أن 
 الت امل مع هذه الحكومة ععبر مبراقعة أدائها هي الطبريقة الوحيدة لفك سيطبرة حماس على غزة.

أن حماس لم تكن ض يفة في يوم أكثبر منها هذا اليوم؛ مشيبرا إلى أن ويقوم جوهبر فكبرة يدلين على 
استبراتيجية حماس الحبرعية في حالة سيئة، وال تضبرب صوابريخها المدن اإلسبرائيلية، وال يستطيع 
قادتها التسلل ععبر األنفاق والقيام عمهام انتحابرية أو عمليات اختطاف للجنود، وقد فقدت قاعدتها في 

 طاحة عبراعيتها جماعة اإلخوان المسلمين في مصبر.سوبريا، وتمت اإل
ويزعم الكاتب أن مشكلة حماس الكعبرى تنعع من ض ف ش عيتها عين الفلسطينيين. ويبرى أنه يجب 
 تشجيع الفلسطينيين ودعم ما يبريدون. وتحديدا يجب على إسبرائيل وقف الهجمات على غزة حال

: حكومة وحدة وطنية، وانتخاعات معكبرة، وت هد وافقت حماس على المعادبرة المصبرية التي تنص على
 عنزع األسلحة الثقيلة والصوابريخ من غزة.
 وتنص خطة يدلين على ثالثة محاوبر:

 األول: قبرابر إسبرائيلي عضبروبرة اإلطاحة عحماس وعدم السماح لها عإعادة عناء قدبراتها ال سكبرية.
 الثاني: برفض إسبرائيل الستبراتيجية تعادل الهدوء عالهدوء.

 الثالث: موافقة إسبرائيل على عودة السلطة الوطنية لحكم غزة.
وعخطة عمل كهذه يبرى يدلين أنه من الممكن الحصول على دعم دولي وعبرعي وأمبريكي لخطة 

 مابرشال، إلعمابر غزة الفقيبرة والمدمبرة ع د سنوات من الحبرب المستمبرة.
 00/7/0406، "00 عربي" موقع
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 تتكتم على ضحاياها في حرب غزة "يلإسرائ" الدوحة: نت، الجزيرة .37
الت تيم اإلعالمي أوقات الحبروب واألزمات ععبر  استبراتيجيةما زالت إسبرائيل ت تمد : وديع عواودة

"البرقاعة ال سكبرية" لحجب م لومات حساسة عن اإلسبرائيليين، وسط انتقادات وتساؤالت عن مدى 
 برنت والهواتف الذكية.جدوى ذلك في ظل االنتشابر السبريع للم لومات ععبر اإلنت

 24ومنذ صعاح اليوم انتشبرت عشكل غيبر برسمي في إسبرائيل م لومات صحفية وتسبريعات تفيد عمقتل 
جنديا وجبرح عشبرات آخبرين في حيي الشجاعية والتفاح في غزة، قعل أن ي تبرف الجيش اإلسبرائيلي 

 جنديا من قواته في م ابركه مع كتائب القسام.  23عمقتل 
فسه أمس ع د مقتل أبرع ة جنود إسبرائيليين حيث تم الكشف عالتدبريج عن قتلهم في وتكبربر األمبر ن

عمليتين مختلفتين من قعل وسائل اإلعالم اإلسبرائيلية التي عثت أخعابرا أولية لتمهيد البرأي ال ام لهذه 
 الخسائبر حفاظا على الناحية الم نوية، كما يؤكد صحفي إسبرائيلي للجزيبرة نت.

أن الصحفيين في إسبرائيل والكثيبر جدا من  -ذي فضل حجب اسمهال-ويوضح الصحفي 
جنديا قتلوا في غزة عالساعات األخيبرة، لكن البرقاعة ال سكبرية تمنع النشبر  24اإلسبرائيليين ي برفون أن 

عذبري ة تعليغ ال ائالت. ويتساءل عن جدوى منع النشبر ومحاولة تهيئة الجمهوبر الواسع طالما أن 
 لنابر في الهشيم منذ الصعاح؟التسبريعات انتشبرت كا

 
 الرقابة لن تجدي

ويتاعع الصحفي "أفهم أهمية البرقاعة في منع تحديد مواضع سقوط الصوابريخ ومالحقة من ينتهك 
ت ليماتها، لكن منع نشبر م لومات في عصبر اإلنتبرنت مثله مثل سد مجبرى نهبر األبردن عكفي اليدين، 

ين عالقول إننا قتلنا ال شبرات وهدمنا األنفاق، أو إن القتال ولن يفيدها كثيبرا محاولة ت ويض اإلسبرائيلي
ننا مضطبرون لدفع الثمن ألن العديل أسوأ".  ص ب وا 

والبرقاعة ال سكبرية وحدة تتعع إدابريا االستخعابرات ال سكبرية )أّمان( في الجيش اإلسبرائيلي وتقوم عأعمال 
وت مل البرقاعة ال سكبرية في إسبرائيل  البرقاعة المعكبرة في مواضيع تت لق عأمن إسبرائيل قعل نشبرها.

 والتي تعنتها إسبرائيل في قوانينها. 2442استنادا إلى أنظمة الطوابرئ االنتداعية من عام 
وحسب هذه األنظمة فإن البرقاعة ال سكبرية تحبرص على أال ت بّرض أي م لومات تنشبر على المأل 

ي تبراقب عث أجهزة التلفاز واإلذاعة أمن الدولة وسالمة الجمهوبر والنظام ال ام للخطبر، ولهذا فه
والصحافة والكتب وتشطب مقاطع منها، ويقودها قائد في الجيش وظيفته الموازنة عين قيمتين 
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تتناقضان أحيانا وهما حق الجمهوبر في م برفة ما يدوبر حوله كجزء من حبرية الت عيبر، وحاجة الدولة 
 إلى برقاعة م لومات من شأنها المّس عأمنها.

 
 وضاع الميدانانعكاس ل 

لكن الكاتب الصحفي عوزي عنزيمان الذي يبرصد اإلعالم ال عبري عموق ه الناقد لنعالم "ال ين 
الساع ة"، يسخبر من استمبرابر وجود البرقاعة ال سكبرية المتقادمة في ظل ثوبرة م لوماتية هائلة تقدم كل 

 إلعالم األجنعية.الم طيات لنسبرائيليين من خالل منتديات التواصل االجتماعي ووسائل ا
ويوضح عنزيمان للجزيبرة نت أن وسائل اإلعالم اإلسبرائيلية كانت في المبرحلة األولى من ال دوان 
تزود الجمهوبر عم طيات عميقة وواس ة، لكن م لوماتها اليوم عاتت شحيحة وتكاد تنحصبر عما يحبربره 

وبر األوضاع الميدانية لصالح الناطق علسان الجيش والبرقاعة ال سكبرية، مشيبرا إلى أن ذلك "ي كس تط
 ال دو".

ويضيف "كانت البرقاعة ال سكبرية ستساهم في حماية ميزان الم نويات الوطني في إسبرائيل عحجب 
م لومات وتحبريبرها عالتدبريج وع د تهيئة لو كانت الم لومات غيبر منتشبرة ععبر اإلنتبرنت، أما اليوم 

ح أنها صحيحة كما حصل أمس ع دما قالت إن فإننا نتبرك الساحة لعيانات كتائب القسام التي يتض
 عناصبرها يقاتلون داخل منطقة إسبرائيلية عينما كان إعالمنا صامتا".

ويتفق م ه الصحفي غدعون ليفي ويشيبر إلى أن أحدا ال يستطيع حجب الحقائق عن الجمهوبر 
ل االجتياح، لكن حاليا، الفتا إلى أن ال الم واإلسبرائيليين ي برفون أحيانا أن حدثا كعيبرا وقع خال

 الصحفيين هنا يمن ون من النشبر من قعل البرقاعة التي لم ت د لها تعبريبر في م ظم الحاالت.
ويذّكبر ليفي عأن اإلعالميين اإلسبرائيليين منذ سنوات يلتفون أحيانا على البرقاعة ال سكبرية ع دة وسائل، 

 ى في الواقع.منها نشبر "قصص خيالية" تحمل م طيات حقيقية وتلميحات حول ما جبر 
 04/7/0406الدوحة،  نت، الجزيرة

 
 جريحاً  6004وشهيدًا  469االحتالل يواصل عدوانه على غزة والحصيلة:  .38

الناطق عاسم وزابرة الصحة أشبرف ، أن 03/7/0406وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، غزة، قالت 
 27على قطاع غزة لليوم ال"  القدبرة، قال إن حصيلة الشهداء جبراء ال دوان "اإلسبرائيلي" المتواصل

صاعة )344ابرتف ت إلى ) ،على التوالي ( مواطنا 4020( شهيدا  من أطفال ونساء وكعابر سن، وا 
 آخبرين عجبراح مختلفة.
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الناطق عاسم الوزابرة، أشبرف القدبرة، من غزة، أن  ،00/7/0406لإلعالم، المركز الفلسطيني  وذكبر
إسبرائيلية )جوية ومدف ية وعحبرية(، على أنحاء متفبرقة فلسطيني ا استشهدوا في غابرات  72أوضح أن 

 في قطاع غزة، اليوم وذلك حتى ساعة كتاعة هذا الخعبر.
 24200وحدة سكنية عشكل كلي في قطاع غزة، وتضبربر  344وتسععت ال ملية ال سكبرية، عتدميبر 

 عشكل جزئي، وفق إحصائية أولية لوزابرة األشغال ال امة الفلسطينية.
قد أكد أن ، تامبر المسحالأن مبراسلها في غزة  ،03/7/0406يرة نت، الدوحة، في الجز وجاء 
مشيبرا إلى استهداف المساجد  ،استهدف المناطق الشمالية والشبرقية والجنوعية من القطاع ا  قصف

والمعاني البرياضية وال مابرات السكنية، حيث د ّمبر مسجد شهداء األقصى في شابرع الوحدة عمدينة 
 ابروق في مخيم الشاعوبرة عبرفح، ومسجد أثبري في ديبر العلح.غزة، ومسجد الف

وقالت مبراسلة الجزيبرة هعة عكيلة إن جيش االحتالل اإلسبرائيلي ي تمد "سياسة األبرض المحبروقة"، 
حيث إن القصف كان مبركزا ومكثفا في المناطق المستهدفة، وذكبرت أنه كان أعنف من األيام 

 الماضية.
 
 جنوبي غزة  البنك الوطني اإلسالمي تقصف مقر االحتاللطائرات  .39

 قصفت طائبرات إسبرائيلية، فجبر اليوم األبرع اء، مقبر العنك الوطني اإلسالمي ل:األناضو  –غزة 
 عمدينة برفح جنوعي قطاع غزة، دون أن يسفبر ذلك عن وقوع إصاعات.

عنك الوطني لانقال عن شهود عيان، عأن طائبرات إسبرائيلية، قصفت معنى مقبر  وأفاد مبراسل األناضول
لحاق أضبرابر عالغة فيه. اإلسالمي  وسط مدينة برفح؛ ما أدى إلى اندالع حبريق في المعنى وا 

وقوع عوأكدت مصادبر طعية أن القصف اإلسبرائيلي للعنك الوطني اإلسالمي في غزة لم يتسعب 
 إصاعات.

03/7/0406القدس العربي، لندن،   
 
 والسحور اإلفطارن القصف ويعدون لهم مشردين مللغزة يفتحون كنائسهم وبيوتهم  مسيحيو .41

اكدت مصادبر فلسطينية في قطاع غزة ان مسيحي القطاع فتحوا كنائسهم للمشبردين من منطقة : غزة
 الشجاعية، التي دمبرتها غابرات الطائبرات االسبرائيلية.

بر وجعات افطابر وسحو  عإعدادان برجال الدين المسيحيين يقومون  "ي اليومأبر "وقالت هذه المصادبر ل"
 لكل الذين لجأوا الى هذه الكنائس ويقومون عأنفسهم عتقديمها.
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ا ايضا الستي اب المشبردين في االحياء المسيحية من مدينة هواشابرت ان عيوتا مسيحية جبرى فتح
 غزة.

00/7/0406رأي اليوم، لندن،   
 
 دفن في قبور موتى سابقينوالبعض يُ  ..مقابر غزة تعجز عن استقبال المزيد .40

فبردا  28لم تجد عائلة العطش في حي التفاح شبرق مدينة غزة، التي قتل : د أعو عوادمحمو  - غزة
آخبرون في مجزبرة إسبرائيلية طالت منازل ال ائلة في المنطقة، مكانا في مقعبرة الحي  20منها وأصيب 

لدفن جثامين أعنائها، فاضطبرت إلى تجهيز قعوبر خاصة عالضحايا في أبرض ت ود ملكيتها لل ائلة ع د 
 ن نفدت أمامهم كل الخيابرات لدفنهم في المقاعبر القبريعة.أ

إلى أنهم توجهوا في الصعاح العاكبر إلى مقعبرة الشيخ « الشبرق األوسط»خضبر عكبر في حديثه ل"ويقول 
برضوان ولم يجدوا أي قعبر خال في المقعبرة المكتظة عكاملها عالموتى، معينا أنهم اضطبروا إلى دفن 

 ان توفي إثبر مبرض ألّم عه منذ خمس سنوات.والدهم في قعبر عمهم الذي ك
ولم تسلم المقاعبر في قطاع غزة من ال دوان اإلسبرائيلي، إذ شنت طائبرات حبرعية أول من أمس غابرة 
على مقعبرة الشهداء في برفح ثم أتع تها عغابرة أخبرى عثالثة صوابريخ على مقعبرة فبرعية في المنطقة 

 ها.الشبرقية من خان يونس ما تسعب عدمابر كعيبر في
03/7/0406الشرق الوسط، لندن،   

 
 68الـ  فلسطينيي ضد  مجنونة إسرائيلية موجة تحريض  .42

عموازاة ال دوان الدموي على قطاع غزة تشهد إسبرائيل موجة عنصبرية  :وديع عواودة -الناصبرة 
متفاقمة ضد كل ما هو عبرعي يشابرك فيها سياسيون وأكاديميون وحاخامات وسط توجهات لدى 

لقضائي للحكومة عمالحقة المحبرضين قانونيا، محذبرا من احتمال تحول الهجوم اللفظي المستشابر ا
 لجبرائم قتل.

أفيغدوبر ليعبرمان لمقاط ة فلسطيني الداخل « يسبرائيل عيتنا»ودعا وزيبر خابرجية إسبرائيل برئيس حزب 
زة. على خلفية إضبراعهم ومظاهبراتهم االحتجاجية على مجازبر تقتبرفها حكومته عحق ش عهم في غ

وطالب ليعبرمان الذي سعق ودعا إللزام فلسطينيي الداخل عقسم الوالء إلسبرائيل مقاعل مواطنتهم في 
صفحته على الفيسعوك، طالب اإلسبرائيليين عمقاط ة المصالح التجابرية لفلسطينيي الداخل انتقاما من 

 موقف سياسي مناهض لل دوان.
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شبرق مدينة الخليل قتل األعبرياء « كبريات أبرعع»وفي فتوى جديدة أعاح دوف ليؤوبر حاخام مست مبرة 
م اقعة »الفلسطينيين في إطابر الحبرب الدائبرة على غزة عالوة على تفجيبر أحياء مأهولة من أجل 

ويعبربر الحاخام المتطبرف فتواه الدموية عالقول إن التوبراة تبرشد أتعاعها في مجمل «. جمهوبر ال دو
 قت الحبرب. حياتهم الخاصة وال امة وتشكل دليال لهم و 

حتى الجام ات اإلسبرائيلية عاتت في عدة أحيان جزء من حمالت التحبريض. وعاألمس طالب النائب و 
قالة  مس ود غنايم من القائمة ال برعية الموحدة وزيبر التبرعية والت ليم وجام ة عابر إيالن عم اقعة وا 

اعي إن الشيء المستشبرق مبردخاي كيدابر من وظيفته كمحاضبر في الجام ة لقوله في حديث إذ
 الوحيد الذي يبردع المنظمات الفلسطينية هو اغتصاب أخواتهم أو أمهاتهم.

03/7/0406القدس العربي، لندن،   
 
 استشهاد فلسطيني خالل مواجهات مع االحتالل في بيت لحم .43

عام ا( من علدة حوسان غبرب عيت لحم  32استشهد الشاب محمود صالح علي حمامبرة ): عيت لحم
 برعية الليلة عبرصاص قوات االحتالل اإلسبرائيلي.في الضفة الغ

وأفادت مصادبر محلية لوكالة "صفا" أّن حمامبرة أصيب عبرصاصة في القلب أثناء مواجهات عنيفة 
اندل ت مع جنود االحتالل في علدة حوسان، وابرتقى عقب نقله إلى مستشفى الميزان التخصصي 

أطلق االحتالل البرصاص عليه أثناء مبروبره إلى وحمامبرة هو أب لطفلين، و  لتلقي ال الجات الطعية.
 جانب مواجهات مع االحتالل في العلدة.

03/7/0406وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   
 
 عشرات اإلصابات واالعتقاالت خالل مواجهات في الضفة .44

عقب  مواطنا  فلسطينيا   24(، 7|22اعتقلت قوات من جيش االحتالل اإلسبرائيلي، الثالثاء ) برام هللا:
 اقتحام منازلهم في قبرى وعلدات مدن شمال الضفة الغبرعية المحتلة وجنوعها.

وفي أبريحا شبرق الضفة الغبرعية، ذكبرت مصادبر فلسطينية عأن مواجهات عنيفة اندل ت فجبر اليوم عين 
الشعان الفلسطينيين وقوات االحتالل على المدخل الجنوعي للمدينة، الفتة  إلى أن المواجهات أسفبرت 

عدد من االعتقاالت وعشبرات اإلصاعات المختلفة عالبرصاص المطاطي إلى جانب حاالت  عن
 .االختناق عالغاز ومسيل الدموع

00/7/0406قدس برس،   



 
 
 

 

 
           38ص                                     3087 العدد:     03/7/0406 اءربعال  التاريخ:

 

 
 قطاعللشخصية فلسطينية من غزة تدعم تهدئة مشروطة برفع الحصار واستعادة الحريات  مئة .45

نية من قطاع غزة )عامة شخصية فلسطي 200وقَّ ت : األناضول - مصطفى حعوش - غزة
وأكاديمية(، مساء الثالثاء، على عبريضة تدعم وقف إطالق النابر مع إسبرائيل فقط في حال كان 
بريم منها سكان القطاع، ألكثبر من   7مشبروطا  عبرفع الحصابر واست ادة الحبريات األساسية التي ح 

 سنواٍت متواصلة.
خة منها إلى وقٍف إلطالق النابر فقط في في غزة نس "األناضول"ودعت ال بريضة التي وصل وكالة 

حبرية تنقل الفلسطينيين داخل قطاع غزة وخابرجه، واستيبراد وتصديبر "حال ستفضي المفاوضات إلى 
نفاذ هذه  غيبر م قّيد لنمدادات والعضائع عبرا  وعحبرا  وجوا ، واستخدام غيبر م قّيد لميناء غزة، ومبراقعة وا 

 ."مم المتحدة مع اتخاذ تداعيبر أمنية مناسعةاالتفاقيات من قعل هيئة ت  ينها األ
ونفى الموق ون على هذه ال بريضة االتهامات التي وجهتها وسائل إعالم وسياسيون من مختلف 
األحزاب إلى حبركة المقاومة اإلسالمية )حماس(، عأنها طلعت من سكان القطاع، مقاومة أوامبر 

 إخالء منازلهم وعالتالي استخدامهم كدبروع عشبرية.
على ال بريضة الموق ين ال برامي ععده، برئيس المبرصد األوبرومتوسطي لحقوق اإلنسان وهو أحد وق

هذه ال بريضة تؤكد عشكل أساسي على أن مطالب المقاومة الفلسطينية هي "إن  "األناضول"لوكالة 
أعسط الحقوق التي كفلتها المواثيق واألعبراف الدولية، وهو مشتق من اإلعالن ال المي لحقوق 

 ."نساناإل
00/7/0406رأي اليوم، لندن،   

 
 السير يفجر موجة نكات ساخرة في الشارع الفلسطيني اإلسرائيلي الجندي .46

انشغل الفلسطينيون طوال اليومين الماضيين في تداول الصوبر الشخصية  :محمد عايش -لندن 
برك األخيبرة في خالل الم ا هللجندي االسبرائيلي شاؤول آبرون الذي تمكن مقاتلو حبركة حماس من اسبر 

قطاع غزة، إال أن النكات وععابرات السخبرية كانت أكثبر طغيانا  من غيبرها برغم المأساة التي ي يشها 
 القطاع عف ل التص يد االسبرائيلي في القصف ال شوائي واستهداف المدنيين.

ت من وتداول الفلسطينيون ععبر الهواتف النقالة وشعكات التواصل االجتماعي على االنتبرنت ال شبرا
النكات وال عابرات الساخبرة والصوبر الكوميدية ت ليقا  على اختطاف الجندي االسبرائيلي شاؤول آبرون، 

 لنسبرائيليينفي ت عيبر منهم عن الفبرح عما اعتعبروه انجازا  للمقاومة، خاصة وأن حبركة حماس لم تدع 
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مكان آمن عالذي أصعح  عملية الخطف عندما نشبرت البرقم ال سكبري للجندي االسبرائيلي إلنكابرمجاال  
 لديها.

03/7/0406القدس العربي، لندن،   
 
 السيسي: نهدف لحماية الشعب الفلسطيني ومنع سقوط ضحايا جدد .47

، المتحدث البرسمي عاسم برئاسة الجمهوبرية، أن سكبرتيبر عام األمم المتحدة عدويأعلن السفيبر إيهاب 
ء اللقاء عن تضامنه مع الش ب السيسي وأعبرب أثنا ععد الفتاحعان كي مون التقى البرئيس 

الفلسطيني، مؤكدا  تأييده ودعمه الكامل للمعادبرة المصبرية، ومتمنيا  أن يتعناها الطبرفان، السيما أن 
 إسبرائيل سعق أن أعبرعت عن قعولها.

إن البرئيس تناول أثناء اللقاء عناصبر المعادبرة المصبرية لوقف إطالق النابر في غزة،  عدويوقال 
ن األولوية عالنسعة لمصبر هي حماية الش ب الفلسطيني ومنع سقوط مزيد من والتأكيد على أ

 الضحايا.
 03/7/0406المصري اليوم، القاهرة، 

 
 وزيرا خارجية مصر والواليات المتحدة يؤكدان ضرورة الوقف الفوري إلطالق النار في غزة .48

وكاالت: أكد وزيبرا خابرجية مصبر والواليات المتحدة سامح شكبري وجون  -القدس ال برعي  -لقاهبرة ا
كيبري أن البرؤى توافقت على أهمية استجاعة الجانعين الفلسطيني واإلسبرائيلي على وقف فوبري إلطالق 

هبرة النابر في قطاع غزة. وبرحب في مؤتمبر صحافي مشتبرك أمس الثالثاء مع كيبري الذي يزوبر القا
 حاليا، عوزيبر الخابرجية االمبريكي، مشيبرا إلى أنه يأتي في ظبروف دقيقة تمبر عها المنطقة.

ن مل على تكثيف جهودنا للقضاء على ظاهبرة اإلبرهاب التي تهدد أمن واستقبرابر »وقال شكبري: 
وعقب مغادبرة الوزيبر األمبريكي، قال شكبري في تصبريح مقتضب خالل مغادبرته  «.المنطقة وال الم

الوزابرة متوجها إلى مقبر برئاسة الجمهوبرية في مصبر الجديدة لحضوبر لقاء البرئيس ععد الفتاح مقبر 
السيسي مع عان كي مون األمين ال ام لألمم المتحدة إن الموقف المصبري ثاعت عشأن المعادبرة 

 التأكيد على عدم وجود ت ديالت على المعادبرة. غزة مجدداالمصبرية حول وقف إطالق النابر في 
أي حديث عن ت ديل المعادبرة المصبرية لوقف ال دوان اإلسبرائيلي على غزة ليس له محل من » وقال:

 «.الصحة
    03/7/0406القدس العربي، لندن، 
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 محمد البلتاجي: "مبادرة العار" ال تعبر عن مصر والمقاومة ستجلب النصر .49

حمد العلتاجي قعيل جلسة األناضول: هاجم القيادي عجماعة اإلخوان المسلمين في مصبر م -القاهبرة 
سبرائيل، واصفا إياها  « عمعادبرة ال ابر»محاكمته أمس الثالثاء المعادبرة المصبرية للتهدئة عين حماس وا 

 عحسب المبراسل.
وعدأ أمس الثالثاء النظبر في قضية ت ذيب ضاعط وأمين شبرطة خالل اعتصام براع ة ال دوية، والمتهم 

 ب الحبرية وال دالة، وآخبرون.فيها العلتاجي عضو المكتب التنفيذي لحز 
تلك المعادبرة تنم عن خزي وعابر وال يمكن أن ت عبر »وقال العلتاجي الذي تحدث قعيل عدء الجلسة: 

 «.عن مصبر والش ب المصبري الواقف إلى جانب الش ب الفلسطيني عأي حال من األحوال
ئال: الش ب وثمن صمود الش ب الفلسطيني وحبركة حماس في وجه االحتالل اإلسبرائيلي، قا
 «.الفلسطيني يصنع كبرامته وثوبرته، والمقاومة اإلسالمية ستجلب النصبر للش ب الفلسطيني
 03/7/0406القدس العربي، لندن، 

 
 : الغطرسة اإلسرائيلية تنتهك المواثيق والعراف الدوليةصباحيحمدين  .51

ن الهمجي المتواصل ، المبرشح البرئاسي الساعق، مؤسس التيابر الش عي، إن ال دواصعاحيقال حمدين 
لقوات االحتالل ضد الش ب الفلسطيني يمثل انتهاكا متجددا لكل األعبراف واالتفاقيات والمواثيق 
الدولية، وأعبرب عن خيعة أمله من غياب موقف عبرعي موحد ينتصبر لحقوق الفلسطينيين في مواجهة 

 «.مخزٍ »الغطبرسة اإلسبرائيلية المستمبرة، ووصفه عأنه 
ل لقائه وفدا من جعهة النضال الش عي الفلسطيني، مساء أمس األول، ، خالصعاحيوأضاف 

لمناقشة آخبر التطوبرات الميدانية لل دوان اإلسبرائيلي على قطاع غزة، أن وحدة قوى وفصائل المقاومة 
هي الضمانة الوحيدة لبردع االحتالل وبرد الهجمة اإلسبرائيلية المس وبرة على الش ب الفلسطيني 

 الصمود الفلسطيني ي د دفاعا عن األمة كلها في مواجهة ال دو الصهيوني.األعزل، مؤكدا أن 
 03/7/0406المصري اليوم، القاهرة، 

 
 مصر تواصل منع جراحين أوروبيين من دخول غزة عبر معبر رفح .50

قدس عبرس: تواصل السلطات المصبرية منع عدد من االستشابريين الجبراحيين األوبروعيين من  -غزة 
 لك على البرغم من حصولهم على األوبراق الالزمة لذلك.دخول قطاع غزة وذ
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وقال الدكتوبر محمد أعو ندى منسق تجمع األطعاء الفلسطينيين في أوبرعا ل""قدس عبرس" الثالثاء 
( "انه ولليوم الخامس على التوالي يتم منع وفد تجمع األطعاء الفلسطينيين في أوبروعا من قعل 22/7)

إلى م عبر برفح وذلك عالبرغم من حصول هذا الوفد على  الجيش المصبري من مواصلة مسيبرهم
 التصابريح الخاصة من الجهات البرسمية وخاصة المخاعبرات المصبرية".

وأضاف: "إن هذا الفبريق غالعيته يتكون من استشابريين جبراحة عامة وأوعية دموية وكذلك جبراحة 
 أطفال". وي د هذا الفبريق الثاني الذي يبرسله التجمع خالل أسعوع.

 00/7/0406س برس، قد
 
 مسؤول مصري: معبر رفح يعمل بشكل مستمر منذ بداية العدوان على غزة .52

محمد الشاذلي: قال مصدبر مسؤول في القاهبرة إن م عبر برفح ي مل عشكل مستمبر منذ عداية  -القاهبرة 
 ال مليات ال سكبرية اإلسبرائيلية على قطاع غزة وذلك الستقعال الجبرحى والحاالت اإلنسانية ونقل

 المساعدات الغذائية والدوائية. 
وأوضح أن عدد المواطنين الفلسطينيين الذين ععبروا من غزة إلى مصبر منذ فتح الم عبر وحتى اآلن 

 2244 حواليفلسطينيا  في حين علغ عدد الذين ععبروا من مصبر إلى غزة  2230 حواليعلغ 
طنا  من  23 وحواليالغذائية  طنا  من المساعدات 433فلسطينيا  في الفتبرة نفسها، كما تم نقل 

األدوية والمواد الطعية واحتياجات األطفال من مصبر إلى قطاع غزة. وأشابر إلى أن منفذ برفح استقعل 
الجبرحى والمصاعين الفلسطينيين جبراء االعتداءات اإلسبرائيلية وتم تسكينهم في المستشفيات »

 «. المصبرية لتلقي ال الج
ية الم نية اتفقت على عدة قواعد منظمة آللية دخول قوافل اإلغاثة الجهات الوطنية المصبر »وقال إن 

والمساعدات إلى قطاع غزة من خالل م عبر برفح العبري في المبرحلة الحالية، وتضمنت هذه القواعد 
عددا  من التسهيالت مثل إعفاء كافة المساعدات من الجمابرك والضبرائب، إضافة إلى السماح ل دد 

 «.سانية عمبرافقة تلك المساعدات أثناء ععوبرها إلى قطاع غزة ععبر م عبر برفحمن أعضاء القوافل اإلن
 03/7/0406الحياة، لندن، 

 
 الممثل المصري عمرو واكد يهاجم اإلعالم المصري بسبب غزة  .53

محمد السنديوني: هاجم الممثل المصبري عمبرو واكد، ما وصفه ع""إعالم الخزي وال ابر"  -القاهبرة 
 اصبر المقاومة الفلسطينية في غزة عاإلبرهاعيين.المصبري، عسعب وصفه عن
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وقال واكد في تغبريدة مقتضعة ععبر حساعه على "تويتبر" اليوم الثالثاء: "إعالم الخزي وال ابر، 
ستحاسعون في الدنيا وفي اآلخبرة مكانكم النابر من سلم الخدامين". وتاعع: "أعتذبر عن الم نى الطعقي 

 القوم خادمهم أعتذبر".للخدامين في التويتة الساعقة. فسيد 
وتساءل الفنان المصبري: "متى وكيف ان كست اآلية ليصعح المغتصب صاحب حق والمقاوم 
إبرهاعيا؟"، مشيبرا  إلى أن "مقاومة االحتالل هو حق الدفاع، قتل المدنيين واألطفال في منازلهم هو 

 اإلبرهاب".
 03/7/0406الشرق، الدوحة، 

 
 أسر شاؤول لوحدهشيخ أزهري: حماس خالفت السنة في  .54

السعيل: أكد الداعية األزهبري الشيخ عصام تليمة إنه قدم النصيحة لقيادات حماس كونها خالفت سنة 
 النعي محمد صلى هللا عليه وسلم في عملية أسبر الجندي شاؤول.

وأفصح تليمة فى تدوينة على صفحته الخاصة عموقع التواصل االجتماعي على فيس عوك عن كشفه 
اتصلت اليوم عمكتب »ئيس المكتب السياسي لحبركة المقاومة االسالمية "حماس" وقال: عاتصاله عبر 

 «.أعو الوليد خالد مش ل أعلغهم أنهم وق وا في مخالفة شبرعية في أسبر الجندي اإلسبرائيلي شاؤول
النعي صلى هللا عليه وسلم نهى في األسبر أن يفبرق عين الولد وأهله، ولذا تطعيقا لهذه »ثم أوضح 

نة نصحت حماس، إما أن يضموا لشاؤول أهله حتى ال يش بر عالغبرعة، أو أفبراد وحدته في الجيش الس
ممكن ينتحبر وهو ما ال »وعلل تليمة الهدف من وبراء ذلك عأن شاؤول «. حتى ال يصاب عالملل

 «.نبريده
و أفبراد هذه مكالمة حقيقية وليست خيالية، فادعو هللا م ي أن يجمع شاؤول عأهله أ»وختم تدويتنه 

 «.وحدته في يد المقاومة في غزة
 00/7/0406السبيل، عمان، 

 
 النار في غزة إلطالقالردن يوزع مسودة قرار في مجلس االمن تطالب بوقف فوري  .55

األبردن وزع ، أن لفيوجدي األو  ،برفقي فخبري ، نقال  عن00/7/0406 ،وكالة رويترز لألنباءنشبرت 
النابر عين  إلطالقالمتحدة تطالب عوقف فوبري  لألمممن التاعع يوم الثالثاء مسودة قبرابر في مجلس األ

 والفلسطينيين في غزة وانسحاب القوات اإلسبرائيلية من القطاع. "إسبرائيل"
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القتال و"تدين كافة ال نف  إلنهاءوتشيد المسودة التي حصلت عليها برويتبرز عمس ى تقوده مصبر 
 عمال االبرهاب."أ عمال ال دائية التي تستهدف المدنيين وجميع واأل

نائب  ،محمود الحمود، أن األناضول، نقال  عن وكالة 03/7/0406 ،السبيل، عم انوأضافت 
نياعة عن الجام ة ال برعية على مناقشة  قال إن عالده ت مل حاليا   ،مندوب األبردن لدى األمم المتحدة

ال برعية منحت  وقال إن "الجام ة مشبروع قبرابر مع أعضاء مجلس األمن عخصوص الوضع في غزة.
 األبردن الوالية ليقوم عذلك ولتحديد الموعد لتقديم تلك المقتبرحات".

وأضاف الدعلوماسي األبردني خالل جلسة مجلس األمن الدولي يوم الثالثاء حول الشبرق األوسط، إن 
"األبردن تقوم مع أعضاء مجلس األمن، عمناقشة اقتبراح من الجام ة ال برعية إلنهاء الصبراع والهجوم 

وأضاف أن "الهدف يجب أن يكون هو ضمان اإلجبراءات الف الة  لى الش ب الفلسطيني في غزة".ع
نهاء الصبراع، واالستخدام غيبر المتناسب والمعبربر للقوة المفبرطة من قعل إسبرائيل والذي ال عالقة له  وا 

 عحق الدفاع عن النفس".
لنابر واستهداف المدنيين األعبرياء في وجدد الحمود دعوة األبردن للتهدئة التامة في غزة ووقف إطالق ا

 أي مكان.
وقال إن "ما يحدث في غزة هو استهداف مت مد للمدنيين، ويدل على عقيدة الحكومة اإلسبرائيلية 

 البراسخة عأن حياة اإلنسان عال قيمة عندما يكون فلسطينيا حتى لو كان من المدنيين".
دائم لدى األمم المتحدة، إلى قعول المعادبرة من جهته، دعا م تز أحمدين خليل المندوب المصبري ال
 المصبرية للتهدئة ووقف إطالق النابر عين غزة و"إسبرائيل".

 وافادأن يدعلوماسي .(، أنب.ف.ا، نقال  عن وكالة )03/7/0406 ،القدس العربي، لندنوجاء في 
 طالقإلوقف فوبري "ن األبردن عبرض الثالثاء على مجلس االمن الدولي مشبروع قبرابر يدعو الى أ

وحبركة حماس، فضال عن برفع الحصابر الذي تفبرضه  "إسبرائيل"عين  "النابر يتم احتبرامه عالكامل
ويطلب المشبروع الذي حصلت فبرانس عبرس على نسخة منه انسحاب  إسبرائيل على قطاع غزة.

الجيش اإلسبرائيلي من قطاع غزة واعادة فتح الم اعبر في شكل دائم على قاعدة اتفاق ي ود الى ال ام 
 عجهود الوساطة التي عذلتها مصبر. يضا  أ، ويبرحب 2002

 
 الطراونة: العدوان اإلسرائيلي على القطاع جريمة حرب .56

عاطف الطبراونة ال دوان الذي تبرتكعه  األبردني وصف برئيس مجلس النواب: جهاد المنسي -عّمان 
برهاب دولة".عحق الش ب الفلسطيني في قطاع غزة ع""العبرعبري والهمجي وأنه جبريمة  "إسبرائيل"  حبرب وا 
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وقال، في تصبريحات صحفية أدلى عها ع د االجتماع التشاوبري الذي عقده النواب أمس وعحثوا فيه 
"ان ما يدعو للغبراعة واالستهجان ان تلك الجبرائم تمابرسها إسبرائيل أمام مبرأى ال الم  :تداعيات ال دوان

دانة ال طبرف المحتل"، م برعا عن برفض اجمع، دون ان يصدبر من دول ال الم ما يدعو لوقفها وا 
، وقلب الحقائق "وتصويبر ان "إسبرائيل""واستهجان مجلس النواب النحياز قنوات إعالم عالمية غبرعية ل

 ما يجبري في غزة م بركة عين مقاومين فلسطينيين وجيش إسبرائيلي ي مل على حفظ األمن".
لس يشيد عالمقاومة الفلسطينية وأعلن أن النواب توافقوا في االجتماع على إصدابر "عيان عاسم المج

 تقف ضد الغطبرسة اإلسبرائيلية". يعلى األبرض الفلسطينية في غزة والت
 03/7/0406الغد، عم ان 

 
 الردن واليابان يؤكدان على وقف العدوان اإلسرائيلي .57

عحث وزيبر الخابرجية وشؤون المغتبرعين ناصبر جودة مع نائب وزيبر الخابرجية الياعاني نوعو  :عتبرا
ال القات الثنائية وآخبر التطوبرات والمستجدات في المنطقة خاصة تطوبرات االوضاع الخطيبرة كيشي 

النابر، حيث ععبر جودة  إلطالقوشدد الطبرفان خالل اللقاء على اهمية الوقف الفوبري  في قطاع غزة.
عن قلق وادانة األبردن لل دوان اإلسبرائيلي المتكبربر، والبرفض الستهداف المدنيين عاي شكل من 

 في المنطقة وال الم. لألمن الشكال مشيبرا الى ان ما يحدث في غزة يشكل تهديدا  ا
 03/7/0406 ،الرأي، عم ان

 
 العدوان اإلسرائيلي على غزة " تدينالعيانـ"لجنة فلسطين بعم ان:  .58

الثالثاء الخطوات الالزمة لمساعدة  أمس األبردني عحثت لجنة فلسطين في مجلس األعيان :عتبرا
عضاء اللجنة ال دوان اإلسبرائيلي على قطاع غزة وما ي انيه أهلها أ  ودان ن في قطاع غزة.الفلسطينيي

من قتل وتشبريد وحياة عائسة، داعين إلى تقديم كافة اشكال الم ونة الممكنة للمساهمة في تخفيف 
 م اناة أهالي القطاع وأهمية تضافبر الجهود وتوحيد الموقف ال برعي في سعيل إيجاد الحل الدائم

 للقضية الفلسطينية. 
 03/7/0406 ،الرأي، عم ان
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 حزب الرفاه الردني يؤكد وقوفه إلى جانب غزة .59
القوى السياسية  وقوفه الصلب الى جانب الش ب الفلسطيني مناشدا  األبردني كد حزب البرفاه أ :عّمان

 .الحية في ال الم للتضامن مع هذا الش ب الذي يواجه آلة عطش عسكبرية ال مثيل لها
وناشد الحزب الحكومة  ودعا الحزب الى االبرتفاع لمستوى الحدث وتلعية مطالب الشابرع األبردني.

 المصبرية المعادبرة فوبرا لفتح م عبر غزة وبرفع الحصابر عن غزة. 
 03/7/0406 ،الرأي، عم ان

  
 الردني يدين العدوان اإلسرائيلي على غزة "التيار الوطني" .61

ال دوان على قطاع غزة، ودعا الدول ال برعية لعذل الجهد األبردني دان حزب التيابر الوطني  :عّمان
ن دولة االحتالل التي تضبرب إ أمسوقال الحزب في عيان  لوقف المجازبر التي يت برض لها القطاع.

ع برض الحائط الشبرعية الدولية وكل القيم اإلنسانية العد وأن تحاسب وتوضع المنظمات األممية 
ياتها وهي التي طالما قدمت حقوق اإلنسان والقيم اإلنسانية على برأس والدول الكعبرى أمام مسؤول

 سياساتها الخابرجية وعبربرت عها تدخلها ال سكبري واألمني في دول عدة.
 03/7/0406 ،الرأي، عم ان

  
 نقابة الصحفيين تدين استهداف الصحفيين في غزة .60

ائيلي للصحفيين خالل عدوانه استهداف ال دو اإلسبر  األبردنيين دان مجلس نقاعة الصحفيين :عتبرا
الغاشم على قطاع غزة والذي أسفبر حتى اآلن عن استشهاد صحفيين خالل أدائهما واجعهما 

 االنساني والمهني.
 03/7/0406 ،الرأي، عم ان

  
بادة جماعية .62  نقابة الطباء: العدوان على غزة جريمة حرب وا 

طفال إلسبرائيلي على قطاع غزة واستهداف األوصفت نقاعة األطعاء األبردنية ال دوان ا :عتبرا –عّمان 
والنساء والشيوخ وتدميبر المعاني السكنية والعنية التحتية عجبريمة حبرب وعملية اعادة جماعية يجب 

 تقديمها للمحاكم الدولية.
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وناشدت النقاعة في عيان صحافي أمس المساهمة في حملة جمع التعبرعات للش ب الفلسطيني في 
والمستلزمات الطعية ووسائل الصمود، مشيدة عدوبر جم يتي  عاألدوية قطاع غزة ومد القطاع

 جبريح فلسطيني. 200المستشفيات األبردنية والخاصة تعبرعهما عم الجة 
 03/7/0406 ،الرأي، عم ان

 
 جمعية المستشفيات الردنية تستنكر العدوان على غزة .63

جم ية ال ، إنمسأفي عيان  ،ةبرئيس جم ية المستشفيات األبردني ،زهيبر أعو فابرس .دقال  :عّمان
الذي يمثل جبرائم حبرب حقيقية ضد  على قطاع غزة الغاشماإلسبرائيلي تستنكبر عشدة هذا ال دوان 

التي يستخدمها جيش االحتالل،  المدنيين عاستخدام األسلحة األكثبر فتكا  ودمابرا ، وتلك المحبرمة دوليا  
 المواثيق الدولية البراسخة.ضابرعا  ع برض الحائط كل القيم االنسانية واألعبراف و 

 03/7/0406 ،الرأي، عم ان
  
 لى مطار بن غوريونإ"الملكية الردنية" تعلق رحالتها  .64

لى مطابر عن ا  قبربرت شبركة الخطوط الجوية الملكية األبردنية ت ليق برحالتها من و  :عتبرا - عّمان
يهود الموجودة على عيب، اثبر سقوط صابروخ صعاح الثالثاء في منطقة كبريات اونو أغوبريون في تل 

 مسافة عض ة كيلومتبرات الى شمال المطابر.
 03/7/0406 ،الغد، عم ان

  
 تسي ر مساعدات إلى غزة "الخيرية الهاشمية" .65

سيبرت الهيئة الخيبرية األبردنية الهاشمية وعالت اون والتنسيق مع القيادة ال امة للقوات المسلحة  :عتبرا
اد تموينية الى قطاع غزة وذلك عهدف تقديم ال ون أمس الثالثاء قافلة مساعدات انسانية ومو 

 والمساعدة لألشقاء في القطاع والوقوف م هم في ظبروفهم الص عة التي يمبرون عها.
شاحنات  4عبركات ال قيل ان هذه القافلة تألفت من  32واوضح قائد قوة المستشفى األبردني غزة 

ى المؤسسات والجم يات والهيئات الخيبرية اشتملت على مساعدات انسانية وتموينية سيتم توزي ها عل
 في القطاع عإشبراف معاشبر من قيادة المستشفى الميداني ومندوعي الهيئة الخيبرية األبردنية.
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شاحنة الى  22الثالثاء قافلة مساعدات مكونة من  أمسسيبرت الهيئة الخيبرية األبردنية الهاشمية  كما
اشد ال مكتوم نائب برئيس دولة االمابرات ال برعية قطاع غزة مقدمة من سمو االميبر الشيخ محمد عن بر 

 ميبرة هيا الحسين.المتحدة وبرئيس الوزبراء وحاكم دعي وسمو األ
 03/7/0406 ،الرأي، عم ان

 
 تشكك بأنباء إسرائيلية حول تهريب أسلحة من الردنالردنية الحكومة  .66

لتي أعلن عنها جيش دقة الم لومات، ا أبردني استع د مصدبر حكومي: محمود الطبراونة - عّمان
 االحتالل اإلسبرائيلي أمس حول "تهبريب أسلحة من األبردن إلى إسبرائيل".

وقال المصدبر، الذي طلب عدم نشبر اسمه في تصبريح ل""الغد" أمس، "انه ال يوجد لدى الحكومة 
 م لومات برسمية حول هذا الموضوع".

عتبرضت ليلة أول من أمس شحنة وكان جيش االحتالل اإلسبرائيلي قال إن السلطات اإلسبرائيلية "ا 
 أسلحة قادمة من األبردن".

 03/7/0406 ،الغد، عم ان
 
 تدين جرائم الحرب اإلسرائيلية على غزة ةمنظم 99 :مركز الخيام .67

من منظمات وشعكات المجتمع المدني وحقوق االنسان ال برعية وق ت على  44ن أعلن مبركز الخيام أ 
كدت أن تجاهل المجتمع الدولي اللتزاماته القانونية أى غزة". و عيان "دان جبرائم الحبرب اإلسبرائيلية عل

تجاه المدنيين يسهم في ت زيز حالة اإلفالت من ال قاب عن االنتهاكات الجسيمة لقواعد القانون 
الدولي. كما دانت صمت جام ة الدول ال برعية والنظام البرسمي ال برعي والذي عات عامال مشج ا 

 يلية.الستمبرابر الجبرائم اإلسبرائ
مان للتأهيل والدفاع عن حقوق االنسان، ان ما يحدث في قطاع غزة جبرائم حبرب أاعتعبرت شعكة و 

 ضد االنسانية.
ودان برئيس حزب "طلي ة لعنان ال برعي االشتبراكي" ععد المجيد البراف ي ال دوان داعيا  الى اوسع دعم 

 سياسي ومادي وجماهيبري لغزة.
طعاء االسنان في لعنان عيبروت، ايلي عازبر أال برب، نقيب  وندد امين عام اتحاد اطعاء االسنان

 الم لوف، عال دوان اإلسبرائيلي الحاقد، مطالعا  عالقيام عحملة تعبرعات عينية تبرسل الى غزة.  
 03/7/0406 ،المستقبل، بيروت
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 "العربي للحوار" يدين جرائم العدو في غزةلبنان:  .68

ضد جبرائم القتل ال شوائي  سيحي أنه "يبرفع صوته عاليا  الم -أعلن الفبريق ال برعي للحوابر اإلسالمي 
، وضد تغطية هذه الجبرائم وتعبريبرها أو السكوت اإلسبرائيلية ]في قطاع غزة[التي تبرتكعها القوات 

واعتعبر أن "االعتداءات التي يت بّرض لها مسيحيو ال براق والتي تستهدفهم في دينهم  عليها".
إلسبرائيلية التي تستهدف أهل غزة في وجودهم وحياتهم، والتي ومقدساتهم، تتكامل مع االعتداءات ا

وناشد الفبريق  تستهدف عالتالي حق الحياة للفلسطينيين وحقهم في إقامة دولتهم الوطنية المستقلة".
لوقف سلسلة االنتهاكات التي يت برض  "المجتمع الدولي ومنظمات حقوق االنسان "التحبرك الميداني

على يد قوات االحتالل اإلسبرائيلي. فالسكوت عن الجبريمة، أي جبريمة، هو نوع أهل غزة األعبرياء "لها 
 من المشابركة فيها".  

 03/7/0406 ،المستقبل، بيروت
  
 بسبب العدوان على غزة مفتي صيدا يعتذر عن عدم تقبل التهانئ .69

المعابرك اعتذبر مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان عن عدم تقعل التهانئ ع يد الفطبر  :صيدا
"نظبرا  للظبروف البراهنة في العالد وما يت برض له الش ب الفلسطيني وال سيما في غزة من هجمة 
صهيونية نازية عبرعبرية" وفق ما جاء في عيان صادبر عن المفتي سوسان الذي أعلن أنه سيكتفي 

ظه األيتام ن يتقعل هللا ت الى الشهداء ويشفي الجبرحى وي ين األبرامل ويبرعى عحفأعالصالة والدعاء 
 ويوّحد صفوف األمة لمواجهة ال دو.

 03/7/0406 ،المستقبل، بيروت
  
 مواقف وتحركات تندد بالمجازر الصهيونية في غزةلبنان:  .71

األطفال،  مع اشتداد الحبرب الوحشية اإلسبرائيلية على غزة واإلم ان في استهداف المدنيين وخصوصا  
 ولي تجاه المجازبر اإلبرهاعية.صدبرت مواقف سياسية تندد عالصمت ال برعي والد

وقال النائب علي عسيبران "إننا مبرة أخبرى نعبرهن ك برب عن ان دام المسؤولية تجاه الش ب الفلسطيني 
 وقضيته ال ادلة والمحقة".

واعتعبر برئيس "حزب التوحيد ال برعي" وئام وهاب أن الصمت ال برعي "دليل إضافي على حالة 
 ي االنظمة البرج ية في المنطقة".االستسالم والوهن والض ف التي ت تبر 
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وبرأى األمين القطبري ل""حزب الع ث" في لعنان الوزيبر الساعق فايز شكبر ان "هذه الحبرب الهمجية 
 كشفت التخاذل والت مبر لع ض األنظمة ال برعية وحكامها المتواطئين مع الم تدين".

دفاع عن حقوق االنسان"، "مبركز كما ندد عالجبرائم اإلنسانية في غزة كل من: "شعكة امان للتأهيل وال
حمد شوقي االمين، برئيس "حزب طلي ة لعنان ال برعي أالخيام"، "المبراعطون"، ال المة السيد 

 االشتبراكي" ععد المجيد البراف ي.
وعلى ص يد التحبركات االحتجاجية، نّظم "اتحاد الشعاب الديموقبراطي اللعناني" اعتصاما  أمام السفابرة 

نظم "اتحاد الشعاب الوطني" كما  ضامنا  مع غزة وتأييدا  للمقاومة الفلسطينية.المصبرية في عيبروت، ت
عالت اون مع عدد من الجم يات الكشفية واألهلية اللعنانية والفلسطينية مسيبرة شعاعية في طبراعلس، 

 انتهت عإقامة اعتصام حاشد أمام مقبر اللجنة الدولية للصليب األحمبر.
 03/7/0406 ،السفير، بيروت

 
 زير الخارجية اإليراني يهاتف مشعل ويقدر مقاومة غزةو  .70

صفا: أعبرب وزيبر الخابرجية اإليبراني محمد جواد ظبريف خالل اتصال هاتفي أجبراه مع خالد  –غزة 
مش ل برئيس المكتب السياسي لحبركة "حماس" مساء الثالثاء، عن تقديبر إيبران ومعابركتها للمقاومة 

ل. وذكبر عيان صادبر عن حبركة حماس تلقت "صفا" نسخة الفلسطينية في مواجهة عدوان االحتال
 منه، أن ظبريف أكد لمش ل على وقوف إيبران مع الش ب الفلسطيني ودعمها لصموده.

من جانعه، شكبر مش ل إيبران على هذا الموقف، وأكد أن الش ب الفلسطيني يدافع عن نفسه أمام آلة 
حدي، ومصّمم على برد ال دوان وكسبر الحبرب اإلسبرائيلية، وأنه في أعلى دبرجات الصمود والت

 الحصابر وتحقيق االنتصابر.
 03/7/0406وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، 

 
 تونس: جهود وطنية لبلورة مبادرة دولية لوقف العدوان على غزة .72

قدس عبرس: أعلنت البرئاسة التونسية عن جهود مكثفة ولقاءات مكوكية تجبريها مع قادة  -تونس 
الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل علوبرة معادبرة وطنية تبرعاها البرئاسة،  األحزاب والهيئات

يتم من خاللها توحيد الجهود التونسية البرامية لوقف ال دوان على غزة ودعم صمود الش ب 
 الفلسطيني في وجه آلة الحبرب الصهيونية.
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ؤساء األحزاب السياسية من ( عددا  من بر 22/7والتقى البرئيس التونسي المنصف المبرزوقي االثنين )
 أجل التشاوبر عشأن إطالق معادبرة وطنية جام ة.

وقال برئيس حبركة "النهضة" الشيخ براشد الغنوشي عقب اللقاء "إن المشاوبرات تبرمي للمساهمة في 
علوبرة برد ف ل جماعي وطني تضامني يساهم في وقف الحبرب على غزة، وت زيز صمود المقاومة 

 الفلسطينية".
شبراك أكعبر عدد ممكن من الهيئات والجهات التونسية، التقى المبرزوقي مساء أمس وفي سعيل ا

( ع ميد هيئة المحامين محمد محفوظ لعحث "آفاق الحبراك القانوني الدولي 22/7االثنين )
 والدعلوماسي الذي من شأنه ان يساهم في الضغط على االحتالل إليقاف ال دوان على غزة". 

بر البرئيس التونسي للشؤون الدولية أنوبر الغبرعي النقاب في تصبريحات على ص يد آخبر كشف مستشا
خاصة ل" "قدس عبرس" عن أن تونس "تدعم السلطات الفلسطينية للتوجه الى محكمة الجنايات أو أي 
حبراك قانوني دولي من أجل مالحقة قادة االحتالل لمحاكمتهم على جبرائمهم عحق المدنيين في قطاع 

 غزة".
 00/7/0406قدس برس، 

 
 نبيل العربي: بان كي مون يعمل لهدنة إنسانية طويلة بغزة  .73

مبراد فتحي: أعلن األمين ال ام لجام ة الدول ال برعية، نعيل ال برعي، أن األمين ال ام لألمم  -القاهبرة 
المتحدة، عان كي مون، ي مل اآلن من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية طويلة، من أجل إخالء 

 من قطاع غزة، نظبرا لتزايد األوضاع المأساوية في القطاع.الجبرحى والمصاعين 
وقال ال برعي في تصبريحات له عقب معاحثات له مع وزيبر الخابرجية األمبريكي، جون كيبري، إن 

نما ستكون أكثبر من ذلك ألن الحالة سيئة جدا. 2أو  4الهدنة اإلنسانية لن تكون   ساعات، وا 
 اإلطابر". وأكد ال برعي قائال "كي مون ي مل في هذا

وبردا على سؤال، عشأن لقائه مع كيبري، قال ال برعي، إن المعاحثات استمبرت أكثبر من ساعة، ع د لقاء 
منفبرد عيننا وتبركز العحث على كيفية إنهاء هذه األزمة في قطاع غزة، ووقف الهجوم االسبرائيلي 

 قتيل حتى اآلن 200الغاشم، والذي أوقع أكثبر من 
ا كانت المعاحثات تناولت فتح الم اعبر، قال ال برعي، إن المعادبرة وبردا على سؤال حول عما إذ

المصبرية تت لق عفتح الم اعبر، وفي النقطة األولى من المعادبرة تت لق عإطالق النابر والثانية برفع 
 الحصابر عن طبريق فتح الم اعبر، مؤكدا أن ذلك أمبرا مهما يتم عحثه حاليا على مستويات مختلف.
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 قبريعا، "وقال إن التفكيبر اآلن في التوصل إلى هدنة إنسانية طويلة". شيءنبرى وأبردف قائال، "وبرعما 
 03/7/0406الشرق، الدوحة، 

 
 الخرطوم ترفض اتهامات بمد  حماس بالصواريخ .74

الفلسطينية « حبركة حماس»النوبر أحمد النوبر: برفض الجيش السوداني اتهامات عن مد  -الخبرطوم 
تي ذلك عقب تقابريبر قالت إن الجيش اإلسبرائيلي أفاد عأن عصوابريخ استخدمتها ضد إسبرائيل، ويأ

ن ت في السودان. وأفاد الناطق عاسم الجيش السوداني  الصوابريخ التي سقطت داخل أبراضيه ص 
ال قيد الصوابرمي خالد س د، عأن ما وبرد من اتهام للسودان عن تزويده حبركات مسلحة في فلسطين 

 «.األكاذيب»في إطابر  ويندبرج« ال أساس له من الصحة»عالسالح 
إن حادث مخزن الذخيبرة شمال الخبرطوم )فجبر يوم الجم ة الماضي( ال تصح نسعته ألي »وقال 

جهة خابرجية أو برعطه عصوابريخ يتم تبرحيلها إلى حبركة حماس، فكل هذه أكاذيب ال تدعمها األدلة وال 
كز لتدبريب قوات حكومية وكان الجيش السوداني أكد في عيان انفجابر ععوة مدفع في مبر «. الشواهد

في منطقة الجيلي شمال الخبرطوم، ما أدى الى إصاعة ستة أشخاص، ونفى أن يكون االنفجابر نتج 
عن عمل عدائي خابرجي أو تخبريعي. وكانت تكهنات قد سبرت عت برض مصنع الذخيبرة في الجيلي 

عأي جهة لقصف صابروخي وسط تبرجيحات عأن تكون إسبرائيل وبراءه. لكن س د برفض برعط الحادث 
 خابرجية.

اإلسبرائيلية أوبردت اتهامات من تل أعيب للسودان عمد « يدي وت أحبرونوت»وكانت صحيفة 
 عصوابريخ طويلة المدى.« حماس»

 03/7/0406الحياة، لندن، 
 
 العاهل السعودي ومحمد السادس يناقشان الوضاع في فلسطين .75

ن ععدال زيز، وعاهل المغبرب الملك الحياة: برأس خادم الحبرمين الشبريفين الملك ععدهللا ع -جدة 
مغبرعية، تناولت مجمل األحداث التي  -محمد السادس، في جدة مساء أول من أمس قمة س ودية 

تشهدها الساحات اإلسالمية وال برعية والدولية، وفي مقدمها تطوبرات األوضاع في األبراضي 
، العحث في آفاق الت اون عين الفلسطينية المحتلة. وجبرى، على ما أفادت وكالة األنعاء الس ودية

 العلدين وسعل دعمها وت زيزها.
 03/7/0406الحياة، لندن، 
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 مسؤول ايراني يطالب مصر بفتح معبر رفح لنقل مساعدات طبية إلى غزة .76

د ب أ: طالب برئيس لجنة االمن القومية والسياسة الخابرجية في مجلس الشوبرى االسالمي  -طهبران  
بردي مصبر عفتح م عبر برفح لنقل االمدادات الطعية االيبرانية إلى غزة. جاء االيبراني عالء الدين عبروج

ذلك في كملة القاها عبروجبردي الثالثاء امام اجتماع تبرويكا اتحاد العبرلمانات االسالمية في ال اصمة 
 االيبرانية طهبران، عحسب وكالة انعاء فابرس االيبرانية

ط م عبر برفح عهدف ايصال المساعدة على مصبر ان تمابرس دوبرها التابريخي ععبر تنشي” وقال 
الواس ة الى غزة ونحن نقتبرح على مصبر برسميا عان مساعداتنا الطعية وال الجية جاهزة لنقلها الى 

واعبرب عبروجبردي عن است داد الجمهوبرية االسالمية االيبرانية الستقعل الف جبريح فلسطيني في ”. غزة
 ت ذلك.مستشفيات العالد ان وفبرت الحكومة المصبرية مستلزما

واضاف ان لجنة منتخعة من مجلس الشوبرى االسالمي على است داد للتوجه الى غزة لالعبراب عن 
ادعياء محبرقة الهولوكوست المزعومة يبرتكعون محبرقة حقيقية في ” الدعم للش ب الفلسطيني. وتاعع 

 ”.غزة وان امبريكا وحلفائها الغبرعيين يوفبرون دعمهم لهذه الجبريمة
 03/7/0406ن، القدس العربي، لند

 
 خادم الحرمين وأمير قطر يبحثان التطورات الفلسطينية .77

عاهل المملكة ال برعية  ععد ال زيزواس: التقى خادم الحبرمين الشبريفين الملك ععد هللا عن  –جدة 
 الس ودية في قصبره عجدة مساء أمس أميبر قطبر الشيخ تميم عن حمد آل ثاني.

إن الجانعين عحثا آفاق الت اون عين العلدين إضافة »مقتضب  وقالت وكالة األنعاء الس ودية في عيان
إلى مجمل األحداث التي تشهدها الساحات اإلسالمية وال برعية والدولية وفي مقدمتها تطوبرات 

 األوضاع في األبراضي الفلسطينية المحتلة.
 03/7/0406االتحاد، أبو ظبي، 

 
 العدوان على غزة فوراً  طهران: "اتحاد البرلمانات اإلسالمية" يطالب بإنهاء .78

فابرس: أكد برؤساء العبرلمانات في االجتماع المصغبر ل""اتحاد عبرلمانات الدول اإلسالمية" لعحث 
األوضاع في غزة الذي ان قد في طهبران أمس، على ضبروبرة إنهاء ال دوان اإلسبرائيلي الشبرس على 

 غزة فوبرا ، مشددين على ال مل السبريع لتخفيف آثابره.
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س الشوبرى اإلسالمي اإليبراني علي البريجاني في كلمته "نحن ن يش ظبروفا  حساسة وقال برئيس مجل
في ظل الهجوم اإلسبرائيلي الغادبر على غزة"، مشيبرا  إلى أن "الكيان الصهيوني يشن هجماته الوحشية 
في شهبر برمضان المعابرك على الش ب الفلسطيني المظلوم والعبريء ويستخدم أحدث أنواع األسلحة 

 وليا  ويبرتكب المجازبر ويسفك الدماء، ما يدل على همجيته ووحشيته".المحبرمة د
وأعبرب البريجاني عن سبروبره إلظهابر المقاومة قدبرتها في مواجهة كيان االحتالل، مضيفا  "نقف إلى 
ذ طالب البريجاني الحكومة  جانب فصائل المقاومة وسنساندها وسنساعد الش ب الفلسطيني". وا 

برفع حاجات أهالي غزة، قال إنه "ال يمكن أن نمبر على ما يجبري في غزة المصبرية عفتح م عبر برفح ل
 مبروبر الكبرام".

 03/7/0406السفير، بيروت، 
 
 مجلس المة الكويتي يدعو لوقف العدوان على غزة .79

طاقاتنا “كونا: دعا برئيس وفد مجلس االمة الكويتي النائب فيصل الشايع امس الى تسخيبر  -طهبران 
اجل على الساحتين االقليمية والدولية لوقف الهجمات الغاصعة للحق الفلسطيني ومساعينا للتحبرك ال 

 ”.الشبرعي عشكل ال يقعل التأجيل أو المساومة
وقال النائب الشايع في كلمة الكويت التي القاها في اجتماع تبرويكا اتحاد مجالس الدول االعضاء 

العد لنا ان نسخبر طاقاتنا ” يبرانية طهبران في منظمة الت اون االسالمي المن قد حاليا في ال اصمة اال
ومساعينا للتحبرك ال اجل على الساحتين االقليمية والدولية لوقف هذه الهجمات الغاصعة للحق 
الفلسطيني الشبرعي عشكل ال يقعل التأجيل أو المساومة والكشف عما يت برض له اخواننا في غزة من 

 ”.مت دولي مخز آن اوان الخبروج من دائبرتهجوبر وظلم وعدوان من محتل قد تجعبر وطغى وسط ص
لحمل الكيان الصهيوني على االنصياع لقبرابرات الشبرعية الدولية “ودعا الى ت زيز الجهود الجماعية 

 ”.ووقف االستيطان وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
 03/7/0406السياسة، الكويت، 

 
 لقدس العالمي ودعمًا للمقاومة روحاني يدعو لمسيرات حاشدة في يوم ا .81

قدس عبرس: دعا البرئيس االيبراني حسن بروحاني اعناء الش ب اإليبراني للمشابركة الواس ة في  -طهبران 
مسيبرات يوم القدس ال المي دعما للش ب الفلسطيني المظلوم وادانة لجبرائم الكيان الصهيوني في 

 قطاع غزة.
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(، ونشبرته مصادبر إيبرانية برسمية، ان المشابركة 22/7ء )وقال البرئيس بروحاني في عيان أصدبره الثالثا
االوسع واالكثبر كثافة في مسيبرات يوم القدس ال المي هي عمثاعة المزيد من الدعم للش ب الفلسطيني 
المظلوم وبرسالة أكثبر وضوحا موجهة للكيان الصهيوني عان الهزيمة هي نهاية ال دوان والقتل 

 واالحتالل.
 00/7/0406قدس برس، 

 
 وزير الخارجية السوداني: ما يقوم به االحتالل في قطاع غزة إبادة جماعية .80

قدس عبرس: جدد السودان إدانته وبرفضه لل دوان االسبرائيلي الغاشم على قطاع غزة وأكد  -الخبرطوم 
 موقفه الثاعت لدعم القضية الفلسطينية.

( لنذاعة السودانية، 22/7وأوضح وزيبر الخابرجية السوداني علي كبرتي في تصبريحات له الثالثاء )
أن عدوان االحتالل االسبرائيلي الغاشم على قطاع غزة أبريد عه خنق الش ب الفلسطيني المدافع عن 

 مئات االبرواح من االعبرياء الفلسطينيين. أزهقاستبراد حقوقه في وجه عدو جائبر 
ن جبراء الحبرب وانتقد كبرتي موقف الجام ة ال برعية ومجلس األمن الدولي تجاه ما تشهده غزة م

المتواصلة التي تشنها اسبرائيل عليه، مؤكدا ان ما يجبري في غزة اعادة جماعية يقف مجلس األمن 
 الدولي والجام ة ال برعية موقف المتفبرج.

 00/7/0406قدس برس، 
 
 رئيس البرلمان العربي ينتقد بيان مجلس المن حول العدوان على غزة .82

مد الجبروان برئيس العبرلمان ال برعي، عيان مجلس األمن قدس عبرس: انتقد أحمد عن مح -القاهبرة 
الدولي األخيبر عشأن ال دوان اإلسبرائيلي على غزة، قائال إنه "ال يبرقى الى مستوى الحدث"، مؤكدا أن 
"الجبرائم اإلسبرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين كانت تتطلب تدخال أقوى من مجلس األمن، ال يساوى 

 .فيه عين الضحية والجالد"
( أن العيان خيب اآلمال في بردع جبرائم 22/7وقال الجبروان في عيان تلقته "قدس عبرس" الثالثاء )

الحبرب الصهيونية ضد المدنيين في غزة، وأن المجزبرة الصهيونية األخيبرة في الشجاعية، والتي أودت 
د كل معادئ عحياة مئات الفلسطينيين من األطفال والنساء والشيوخ هي جبريمة إنسانية وأخالقية ض

 حقوق اإلنسان وينطعق عليها كل مقومات جبرائم الحبرب".
 00/7/0406قدس برس، 
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 "الجزيرة" تخلي مكتبها بغزة بعد استهداف إسرائيلي .83

حّملت شعكة الجزيبرة اليوم السلطات اإلسبرائيلية مسؤولية سالمة طاقمها في غزة ع د حادث إطالق 
ء وسط غزة، وهو الحادث الذي أكده الجيش البرصاص الذي ت برض له المكتب في معنى الجال

 اإلسبرائيلي، مما أدى إلى إخالء المكتب من ال املين فيه.
واعتعبرت الجزيبرة أن تصبريحات وزيبر الخابرجية اإلسبرائيلي أفيغدوبر ليعبرمان االثنين التي دعا فيها إلى 

 وقف عمل القناة في إسبرائيل هي "تحبريض معاشبر ضدها".
ونيون موكلون عن شعكة الجزيبرة اإلعالمية خطاعا إلى برئيس الوزبراء وقد وجه مستشابرون قان

اإلسبرائيلي عنيامين نتنياهو طالعوا فيه عسحب تصبريحات ليعبرمان ضد شعكة الجزيبرة، إذ اعتعبروها 
 تحبريضية تؤدي إلى أعمال عنف ضد موظفي الشعكة.

غزة ي د انتهاكا صابرخا للقانون وقال موكلو شعكة الجزيبرة إن االعتداء غيبر المعبربر على مكاتعها في 
 الدولي الذي يوفبر الحماية غيبر المشبروطة للصحفيين ال املين في أماكن النزاعات المسلحة.

وأكدوا أن موظفي الجزيبرة يبرفضون ويفندون عكل قوة كل مزاعم ليعبرمان، وأن غبرضهم الوحيد منذ 
 قة النزاع من دون خوف.نشوب األزمة الحالية هو نقل ما يحدث في غزة لمن هو خابرج منط

وطالب المستشابرون القانونيون لشعكة الجزيبرة الحكومة اإلسبرائيلية عتوفيبر الحماية لموظفيها، كما 
حملوها المسؤولية عن أي ضبربر قد يقع على أي من ال املين لديها أو لممتلكاتها من قعل أي طبرف 

 يمثل إسبرائيل أو ينوب عنها.
عبرضة للمزيد من  -خصوصا صحفييها ال املين في الميدان-يبرة وأكدوا أنه يجب أال تكون الجز  

 التفوهات الكالمية التحبريضية أو أعمال ال نف المادي والجسدي.
 إطالق نار تحذيري

وفي وقت ساعق، قال مبراسل الجزيبرة في غزة وائل الدحدوح إن طاقم القناة في غزة اضطبر إلخالء 
وقوع إصاعات، مضيفا أن الطاقم يبراعط في  المكتب الذي ت برض لطلقات برصاص لم تسفبر عن

الشابرع أمام المعنى الذي يضم مكتب الجزيبرة، وهو مصمم على مواصلة عمله في تغطية ال دوان 
اإلسبرائيلي على غزة من دون خوف من التهديدات، حيث سيواصل عمله انطالقا من سيابرة العث، 

 فضال عن فبريق ي مل مع عاقي الطاقم الصحفي.
براسل أن استهداف المكتب كان مقصودا، وأن الجيش اإلسبرائيلي أكد ت برض المكتب لما وأضاف الم

سماه "إطالق نابر تحذيبريا". وأشابر الدحدوح إلى أن البرصاصات برعما تكون صادبرة من مبروحية أو 
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دعاعة عحكم علو المكان الذي يقع فيه المكتب، مؤكدا أن التجابرب الساعقة تفيد عأن البرصاص ال 
 ة للتحذيبر.يطلق عاد

 03/7/0406الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 من عمري وكم تمنيت أن يقتلني اليهود  88القرضاوي: أنا في الـ  .84

الجزيبرة معاشبر “محمود القي ي: قال الشيخ يوسف القبرضاوي في حوابر مع  –برأي اليوم  –القاهبرة 
نما يبريد أن تعقى مصبر من عمبره، وال يبريد من الدنيا شيئا، و  88مساء االثنين إنه في ال" ” مصبر ا 

حبرة، وتقود العالد ال برعية واإلسالمية، وأشابر القبرضاوي إلى أنه تمنى أن يصدق اليهود في تهديدهم 
 عقتله، ليموت شهيدا في سعيل هللا.

وعن المعادبرة المصبرية وبرفض حماس لها، قال القبرضاوي: هل مصبر أهل لهذه المعادبرة ع د أن 
اتهمت االخوان عأنهم إبرهاعيون، في الوقت الذي تمدح إسبرائيل، ويذهب اتهمت حماس عأنها إبرهاعية، و 

 وزيبر خابرجيتها إلسبرائيل ليتفقوا على كل شيء
وتساءل القبرضاوي: هل هذه علد محايد؟ وأجاب: إنها مصبر عوض ها الحالي هي علد م اد لحماس، 

ضاوي: إذا أبرادت أن يبرفضوا المعادبرة المصبرية. وأضاف القبر  وفصائل المقاومةومن حق حماس 
مصبر أن تكون وسيطا نزيها، فيجب عليها أن ت يد البرجل الذي خطفته وخل ته من شبرعيته التي 

 أعطاها له المصبريون.
وسخبر القبرضاوي من أن يكون هم الجيش المصبري اآلن صناعة المكبرونة، مشيبرا إلى أن إسبرائيل 

 مهتما عصناعة السالح والدفاع.فبرحة جدا أن تبرى من يحكم مصبر مهتم عمثل هذه األشياء، ال 
 03/7/0406رأي اليوم، لندن، 

 
 رئيس الشؤون الدينية التركية يحث على الدعاء لغزة في ليلة القدر .85

دعا برئيس الشؤون الدينية التبركية محمد غوبرماز، في عيان له نقلته وكالة اناضول التبركية، المسلمين 
 الي غزة المظلومين.وجميع أصحاب الضميبر، للدعاء في ليلة القدبر أله

وذّكبر غوبرماز عفضائل ليلة القدبر، التي ستحل في تبركيا هذه الليلة، وخصوصا شهودها نزول القبرآن 
الكبريم، وكونها خيبرا من ألف شهبر. وقال غوبرماز إن عدم إدبراك المسلمين في وقتنا الحالي لبرسائل 

غوبرماز المسلمين إلى استش ابر البرحمة في القبرآن، ج لهم ي يشون على شفا حفبرة من النابر. ودعا 
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السالم الذي ينزل في تلك الليلة حتى مطلع الفجبر، قائال إنه عقدبر استش ابر المسلمين لهذا السالم، 
 عقدبر ما يقتبرب فجبر المسلمين.

 03/7/0406القدس العربي، لندن، 
 
 منتخب المبارزة العراقي يرفض مقابلة "إسرائيل" وينسحب من بطولة العالم  .86

استعبرق حسن: قبربر االتحاد المبركزي للمعابرزة انسحاب المنتخب الوطني من منافسات عطولة  -عغداد 
ال الم لفئة سيف المعابرزة الجابرية أحداثها حاليا في مدينة كازان البروسية وذلك ع د أن أوق ته قبرعة 

 العطولة عمواجهة منتخب الكيان الصهيوني.
اد كان في محله ع د أن أوق ت قبرعة منافسات وقال أمين سبر االتحاد زياد حسن إن قبرابر االتح

عطولة ال الم منتخعنا الذي كان من المؤمل أن يمثله الالععان عالء حسين وععد ال عاس ععد البرضا 
عمواجهة الععي منتخب الكيان الصهيوني في منافسات الفبردي األمبر الذي ج ل االتحاد لم يتبردد ولم 

مناسب أال وهو إعالن االنسحاب البرسمي من منافسات العطولة يتوان لحظة واحدة في اتخاذ القبرابر ال
عالغ اللجنة المنظمة عالقبرابر.  وا 

 03/7/0406الشرق، الدوحة، 
 
 قطر تلغي فعاليات العيد الغنائية تضامنًا مع غزة .87

األناضول: أعلنت قطبر الغاء الف اليات الغنائية التي تنظمها في سوق واقف  -أحمد المصبري 
ة خالل عيد الفطبر المعابرك، نظبرا لتطوبرات االحداث في المنطقة، وما يت برض له عال اصمة الدوح

 الش ب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة من عدوان اسبرائيلي غاشم.
وقالت اللجنة المنظمة لالحتفاالت عسوق واقف )حكومية(، في عيان نشبرته وكالة األنعاء القطبرية، انه 

، وما يت برض له الش ب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة من نظبرا لتطوبرات االحداث في المنطقة“
عدوان اسبرائيلي غاشم، فقد تقبربر الغاء الف اليات الغنائية والجلسات الفنية من االحتفاالت التي ستقام 
في سوق واقف عمناسعة عيد الفطبر". وعينت ان ف اليات هذا ال ام ستقتصبر "على العبرامج المخصصة 

 لألطفال".
 03/7/0406لندن،  رأي اليوم،
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 كاظم الساهر يدين قتل االحتالل لطفال غزة  .88
ععد الناصبر ععد المن م: أدان الفنان ال براقي كاظم الساهبر، أعمال القتل التي تنفذها قوات  –القاهبرة 

االحتالل اإلسبرائيلي عحق األطفال الفلسطينيين في غزة. وكتب الساهبر في تدوينة الثالثاء عموقع 
في كل يوم يسقط ال شبرات من أطفالنا. إلى متى؟ إلى متى هذا الدمابر؟ جفت ضمائبرهم "فيسعوك": "

وما جفت دموع األعبرياء". واتهم إسبرائيل وال الم عان دام الضميبر لتجاهل دماء األطفال األعبرياء في 
 غزة.

 03/7/0406الشرق، الدوحة، 
 
 كاتبة سعودية تطالب "إسرائيل" باستهداف حماس .89

وم: أثابرت الكاتعة الس ودية سمبر المقبرن، جدال  واس ا  على مواقع التواصل االجتماعي براي الي -دعي 
ووسائل اإلعالم، ع د أن اتهمها ناشطون عمناصبرتها إلسبرائيل، ومطالعتها الجيش اإلسبرائيلي 

 عاستهداف حبركة حماس.
تبردون عصوابريخكم لماذا “تساءلت فيها: ” تويتبر“وكتعت المقبرن تغبريدة على حساعها البرسمي عموقع 

 ”.على حماس اإلبرهاعية؟ لماذا صوابريخكم تتجه إلى صوب االطفال واالعبرياء؟
ووجهت المقبرن تغبريدتها إلى المتحدث ال برعي عاسم الجيش اإلسبرائيلي، أفيخاي أدبرعي، واتع تها 

ي. حماس االبرهاعية قتلت من الفلسطينيين أكثبر مما قتلت من المغتصب االسبرائيل“عتغبريدة أخبرى: 
 ”.هكذا تكون المقاومة االخوانية

حبركة المقاومة الفلسطينية “وداف ت المقبرن عن برأيها وهاجمت منتقديها، وقالت في عدة تغبريدات إن 
انتهت عوفاة الشهيد أحمد ياسين، ولم ي د االن سوى حمساوية ممولين من إيبران وعمالء امبريكا 

سبرائيل  ”.وا 
 00/7/0406رأي اليوم، لندن، 

 
 غربي يعتذر عن تسلم وسام فرنسي احتجاجًا على موقف اوالند الداعم للعدوان على غزةحقوقي م .91

محمود م بروف: قال ناشط حقوقي مغبرعي انه اعتذبر عن تسلم وسام فبرنسي احتجاجا على  -البرعاط 
 موقف البرئيس الفبرنسي فبرانسوا اوالند الداعم لل دوان االسبرائيلي على قطاع غزة.

 أمسنويضي، الناشط الحقوقي وأستاذ الحقوق وال لوم السياسية انه سلم صعاح وافاد ععد ال زيز ال
الثالثاء للسفابرة الفبرنسية في البرعاط مذكبرة عاللغتين ال برعية والفبرنسية، تتضمن اعتذابره عن قعول وسام 
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، احتجاجا على موقف البرئيس الفبرنسي فبرانسوا La légion d’Honneurجوقة الشبرف الفبرنسي 
 لداعم إلسبرائيل في عدوانها على قطاع غزة، والذي خلف مئات القتلى وآالف الجبرحى.اوالند، ا

وقال النويضي ل""القدس ال برعي" انه سجل عمذكبرة برفضه لوسام الشبرف الفبرنسي، وانه ال يستطيع 
تضامن البرئيس فبرانسوا اوالند مع الحكومة اإلسبرائيلية في عدوانها على »قعول تسلم الوسام ع د 

 «.الفلسطيني في غزة، وعسعب منع التضامن السلمي ععابريس مع ضحايا هذا ال دوانالش ب 
حزيبران/  3واستدعي الناشط الحقوقي لحضوبر حفل تسليمه وسام جوقة الشبرف الفبرنسي يقام يوم 

شخصا من أصدقائه لحفل  20يونيو الماضي عمقبر إقامة السفيبر الفبرنسي برفائيل تبراب، وحضوبر 
 بر أن الحفل تم تأجيله لظبروف طابرئة إلى الخبريف المقعل.يقام عالمناسعة، غي

 03/7/0406القدس العربي، لندن، 
 
 جمعية جزائرية تنظم حملة تضامنية إلغاثة قطاع غزة 024  .90

(، أكعبر حملة تضامنية 22/7قدس عبرس: ينظم تحالف الجم يات الجزائبرية، الثالثاء ) -الجزائبر 
 ل استمبرابر ال دوان االسبرائيلي على القطاع.لجمع المساعدات للمحاصبرين عغزة، في ظ

ذبراع، في تصبريح صحفي، إن "التحالف  علىوقال ممثل اللجنة الش عية لدعم الفلسطينيين في غزة 
جم ية جزائبرية من عينها الجعهة الش عية لنصبرة الفلسطينيين في غزة والكشافة  220يضم أكثبر من 

فاع عن الطفولة عاإلضافة الى مجاهدين وشخصيات وطنية االسالمية الجزائبرية والشعكة الجزائبرية للد
 ومواطنين".

 00/7/0406قدس برس، 
 
 اإلمارات توزع آالف الطرود الغذائية في الراضي الفلسطينية .92

وام: فذت مؤسسة خليفة عن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية جزءا من  –غزة  -القدس  –ناعلس 
طبرد غذائي على  200لسطينية، حيث تم توزيع أكثبر من ألف وعبرنامجها البرمضاني في األبراضي الف

 األسبر المحتاجة والمت ففة في منطقة ناعلس عالضفة الغبرعية واألغوابر الشبرقية.
الى ذلك نفذت هيئة األعمال الخيبرية اإلمابراتية عبرنامجا  برمضانيا  في األبراضي الفلسطينية، حيث 

مسجد األقصى المعابرك وعشبرة أطنان من المواد وزعت آالفا  من وجعات اإلفطابر في ساحات ال
 الغذائية على ال ائالت المت ففة في القبرى والمخيمات الفلسطينية األخبرى. 
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وجعة إفطابر وسحوبر على النازحين  3200ووزع مكتب هيئة الهالل األحمبر اإلمابراتية في غزة أمس 
مديبر الهيئة في غزة: إنهم ي ملون في مدابرس األونبروا ومستشفى دابر الشفاء. وقال عماد أعو اللعن 

 عالت اون مع جم يات إغاثية متخصصة، للوصول ألكعبر قدبر من المحتاجين في مدابرس األونبروا.
 03/7/0406االتحاد، أبو ظبي، 

 
 الكويت تقدم مساعدات طبية عاجلة إلى قطاع غزة .93

، تقديمها مساعدات (22/7قدس عبرس: أعلنت جم ية الهالل األحمبر الكويتي، الثالثاء ) -الكويت 
طعية عاجلة الى مستشفيات قطاع غزة التي تواجه نقصا حادا في االدوية والم دات الطعية، عالت اون 

 مع وزابرة الصحة الفلسطينية.
وقال عضو مجلس اإلدابرة وأمين الصندوق الفخبري في الهالل االحمبر س د الناهض، في تصبريحات 

ق مع وزابرة الصحة ممثلة عإدابرة المستودعات الطعية لتجهيز (، أنه تم التنسي22/7صحفية، الثالثاء )
 األدوية والمستلزمات الطعية والم دات إلبرسالها عشكل عاجل لألشقاء في قطاع غزة.

 00/7/0406قدس برس، 
 
 استشهاد طفل جزائري برفح يبلغ من العمر ثالث سنوات .94

الجزائبرية، ععد ال زيز عن علي  قدس عبرس: أكد الناطق عاسم وزابرة الشؤون الخابرجية -الجزائبر 
الشبريف، نعأ استشهاد الطفل الجزائبري ععد هللا يوسف ععد الجعابر الدبراجي العالغ من ال مبر ثالث 

 سنوات وذلك على اثبر قصف إسبرائيلي في محافظة برفح.
 00/7/0406قدس برس، 

 
  لوصول إلى حل  لي نقاشات مع الفصائل لدخول فل ويدعو حماس دعم المبادرة المصريةي يكير  .95

محمد الشاذلي: قال وزيبر الخابرجية األميبركي جون كيبري عقب محادثات مع البرئيس  -القاهبرة 
أنا هنا لدعم المعادبرة المصبرية )في »المصبري ععدالفتاح السيسي في قصبر االتحادية عالقاهبرة أمس: 
وبرشح من «. األميبركي عابراك أوعاما شأن غزة( والوصول إلى حل وذلك وفق ت ليمات البرئيس

 تصبريحاته أن األموبر ما زالت م لقة وأن الجهود لوقف الحبرب في غزة تبراوح مكانها.
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وبرفض كيبري في المؤتمبر الصحافي المشتبرك مع نظيبره المصبري سامح شكبري، تلقي أسئلة، مكتفيا  
أيضا  األمين ال ام لألمم  عت ليقات سبري ة وتالوة عيان والقول إنه سيواصل جهوده. والتقى كيبري

 المتحدة عان كي مون واألمين ال ام لجام ة الدول ال برعية نعيل ال برعي.
لحقن »عدأ شكبري المؤتمبر الصحافي عتوجيه الشكبر للواليات المتحدة الستجاعتها المعادبرة المصبرية 

وعلى دعم في غزة، فيما أثنى كيبري على دوبر الجانب المصبري في دعم الديموقبراطية، « الدماء
 الش ب المصبري للبرئيس السيسي، وس يه لوقف إطالق النابر وتحقيق التهدئة في غزة. 

كنت على اتصال دائم عالبرئيس الفلسطيني محمود ععاس وبرئيس الوزبراء اإلسبرائيلي »وأضاف كيبري: 
عنيامين نتانياهو وآخبرين للوصول إلى حل ألزمة غزة، وبرأينا حماس تواصل لمدة أسعوعين ضبرب 

برائيل عالصوابريخ واحدا  تلو اآلخبر، وتخطف اإلسبرائيليين من خالل شعكة األنفاق الم قدة، لذا إس
«. قبربرت واشنطن دعم حق إسبرائيل في البرد على هجوم حماس وهذا حقها كأي دولة تحمي مواطنيها

ط نحن قلقون من سقو »وقال: «. المدنيين هم ال القون في هذه األزمة وهم الخاسبرون»م تعبرا  أن 
التوصل التفاق لوقف إطالق النابر »، مشددا  على أن «المزيد من الضحايا المدنيين في قطاع غزة

ليس كافيا ، وتجب م الجة كل القضايا الكامنة وبراء هذا النزاع، من خالل عقد اجتماعات ونقاشات 
 «. عناءة

تفاق لوقف النابر في غزة وأكد كيبري أن الواليات المتحدة تبرى أن المعادبرة المصبرية هي اإلطابر ألي ا
إلى الدخول في نقاشات مع الفصائل الفلسطينية كافة لسبرعة « حماس»وإليجاد حل لألزمة، داعيا  

 الوصول إلى حل.
 03/7/0406الحياة، لندن، 

 
 شركات طيران أوروبية واميركية تعلق رحالتها إلى "إسرائيل" .96

ت طيبران اوبروعية ومن اميبركا الشمالية عدة وكاالت: ألغت شبركا –الحياة الجديدة  –القدس المحتلة 
ع د ان قبربرت ت ليق برحالتها الى مطابر عن غوبريون )اللد( إثبر سقوط  أمسبرحالت الى اسبرائيل 

صابروخ قبرب المطابر. فيما قالت شبركة "ال ال" اإلسبرائيلية للطيبران إنها تتوقع أن يتسعب ال دوان على 
مليون دوالبر في البرعع الثالث من  20مليونا و 40ين قطاع غزة في تقليص إيبراداتها عما يتبراوح ع

 ال ام وسط موجة من إلغاء البرحالت.
وحظبر اتحاد الطيبران االميبركي طائبرات شبركات الطيبران االميبركية التحليق من اسبرائيل او اليها لمدة 

زي جت" ساعة. وحذت حذوها شبركات اخبرى مثل "ايبر فبرانس" و"لوفتهانزا" و"عبراسلز ايبرالينز" و"اي 24
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القادمة من امستبردام وما زالت تبراقب  أمساو "ايبر كندا". كما ألغت كاي "ال ام" برحلتها مساء 
 الوضع عن كثب.

وقال االتحاد االميبركي في مذكبرة "عسعب الوضع الخطيبر نتيجة النزاع المسلح في اسبرائيل وغزة من ت 
 تى اش ابر آخبر".برحالت كل شبركات الطيبران االميبركية من والى مطابر عن غوبريون ح

انها ستوصي مجمل الشبركات االوبروعية،  أمسواعلنت الهيئة االوبروعية لسالمة النقل الجوي مساء 
 على اع د تقديبر اليوم االبرع اء، عتفادي مطابر تل اعيب الدولي حتى اش ابر آخبر.

 33يب لمدة انها ت لق برحالتها الى تل اع أمسوكانت شبركة الطيبران االلمانية لوفتهانزا اعلنت مساء 
ساعة عسعب "الوضع غيبر المستقبر" في مطابر عن غوبريون. واضافت الشبركة في عيان ان هذا القبرابر 
يشمل كل برحالت لوفتهانزا وفبروعها "جبرمان وينغز" و"اوستبريان ايبرالينز" و"سويس"، وهو اتخذ 

لسلطات "لضمان سالمة البركاب والطواقم"، مع ان اي توصية برسمية عهذا الصدد لم تصدبر من ا
 الجوية االلمانية.

واعلنت شبركة الطيبران الفبرنسية "ايبر فبرانس" ت ليق برحالتها الى اسبرائيل "حتى اش ابر آخبر" عسعب 
التوتبر في المنطقة، لتحذو عذلك حذو شبركات الطيبران االميبركية وشبركة لوفتهانزا االلمانية. واوضحت 

 سقوط صابروخ قبرب مطابر تل اعيب الدولي. إثبرالشبركة انها "تتاعع الوضع عن كثب" وان القبرابر جاء 
وفي السياق نفسه قالت الخطوط الجوية الملكية الهولندية كيه.إل.إم إنها ألغت برحلتها من أمستبردام 
إلى تل أعيب. وقالت جويسي فيكمان المتحدثة عاسم )كيه.إل.إم( "ألغينا برحلتنا إلى تل أعيب كإجبراء 

 البركاب... سنبراجع الموقف عشكل يومي".احتبرازي ألنه ال يمكننا تأمين سالمة 
ت ليق برحالتها إلى تل أعيب عناء  أمسوأعلنت ثالث شبركات خطوط جوية أميبركية في وقت ساعق 

 على نصيحة إدابرة الطيبران االتحادية األميبركية.
 03/7/0406الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 ة لـ"إسرائيل"مليون دوالر للقبة الحديدي 002مجلس الشيوخ المريكي يخصص  .97

مليون  222واشنطن وجدي االلفي: أدبرج الديمقبراطيون في مجلس الشيوخ االمبريكي يوم الثالثاء 
 دوالبر لمنظومة القعة الحديدية االسبرائيلية المضادة للصوابريخ في مشبروع قانون للتمويل الطابرئ.

ئيل حليف أساسي وقالت عابرعبرا ميكولسكي برئيسة لجنة المخصصات عمجلس الشيوخ في عيان "اسبرا
 ألمبريكا وتحتاج هذه االصول للدفاع عن نفسها."

 03/7/0406وكالة رويترز لألنباء، 
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 فرنسا: يجب وقف "المجازر والهجمات" في غزة فوراً  .98

عماد عمبر: قال وزيبر الخابرجية الفبرنسي لوبران فاعيوس الثالثاء إن  -مصطفى صالح  -عابريس 
 ويجب على إسبرائيل أن توقف "المجازبر والهجمات" فوبرا.قتيل في غزة أمبر غيبر مقعول  300سقوط 

"لم يكن مقعوال أن تت برض دولة لتهديد الصوابريخ وأن تسقط عليها  2وقال فاعيوس لتلفزيون تي.إف
قتيل.. من  300صوابريخ... لكن البرد يجب أن يكون متناسعا." وأضاف "عندما نتحدث عن حوالي 

 يجب أن تتوقف المجازبر والهجمات فوبرا." الواضح أن هذا أمبر ال يمكن أن نقعله.
 03/7/0406وكالة رويترز لألنباء، 

 
 المم المتحدة: ما من مكان آمن للمدنيين في غزة .99

ستيفاني نعيهاي: قالت االمم المتحدة يوم الثالثاء إن المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة  -جنيف 
ن االطفال يدف ون المكتظ عالسكان ليس أمامهم أي مكان لالختعاء من ال هجوم ال سكبري االسبرائيلي وا 

 أفدح ثمن لذلك.
وقال ينس اليبركه المتحدث عاسم مكتب االمم المتحدة للمساعدات االنسانية للصحفيين في جنيف "ال 

 يوجد ف ليا أي مكان آمن للمدنيين."
شخص  4200نحو وقال اليبركه إن عدد القتلى يتصاعد في القطاع الذي تقدبر الكثافة السكانية فيه ع

 في الكيلومتبر المبرعع. وت طي وكاالت االغاثة األولوية لحماية المدنيين واخالء الجبرحى وم الجتهم.
ألف شخص  200منزل دمبرت في الغابرات الجوية االسبرائيلية وأن  200وأضاف أن ما يقبرب من 

لت اونبروا في عيان يوم لجأوا إلى مدابرس وكالة )اونبروا( حيث يحتاجون للغذاء والمياه والحشايا. وقا
الثالثاء "هذا ال دد مستمبر في الزيادة كل ساعة" وبرف ت مناشدتها للحصول على تمويل طابرئ إلى 

 مليون دوالبر. 30مليون دوالبر من  222
يوليو زاد م دل  28وقالت منظمة الصحة ال المية في عيان "التوغل العبري المستمبر والذي عدأ في 

يبر خالل اليومين الماضيين فضال عن عدد ال ائالت النازحة." وقالت االصاعات العشبرية عشكل كع
طفال تحت سن  222جوليت توما من صندوق األمم المتحدة للطفولة إن من عين القتلى الفلسطينيين 

طفل فلسطيني أصيعوا عجبروح أيضا. وقال اليبركه "وفقا  400عاما. وقال الصندوق إن أكثبر من  28
االف طفل لدعم نفسي واجتماعي  207لى الطعي ة يحتاج ما ال يقل عن لتقديبر عمال االغاثة ع

مليون شخص في القطاع ليس لديهم  2.2عسعب المأساة التي ي انون منها." وأضاف أن أكثبر من 
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مياه أو ال يصل إليهم منها سوى كميات عسيطة ألن شعكات الكهبرعاء أصيعت عأضبرابر أو ال يوجد 
إلى ذلك تلقينا تقابريبر عن انتشابر مياه المجابري التي تمثل  عاإلضافةوقود يكفي لتشغيلها. وقال "
 خطبرا على الصحة ال امة."

وقالت اليزاعيث عيبرز المتحدثة عاسم عبرنامج األغذية ال المي إن العبرنامج وزع حصصا غذائية طابرئة 
ية الجاهزة ألفا حتى االن خالل الصبراع. وأضافت "مخزونات األغذ 40وقسائم غذائية على أكثبر من 

 انخفضت في غزة في ضوء استمبرابر الصبراع أسعوعين واالحتياجات تتزايد."
منشأة طعية في غزة أصيعت عأضبرابر عما في ذلك ثالثة  28وقالت منظمة الصحة ال المية إن 

مستشفيات. وقالت فاضلة شايب المتحدثة عاسم المنظمة "هناك مخاوف كعيبرة فيما يت لق عمستلزمات 
الن األدوية واألدوات الطعية ذات االستخدام لمبرة واحدة ناقصة عشكل خطيبر سواء في المستشفيات 

وزابرة الصحة وفي المستشفيات األهلية عسعب ضخامة عدد اإلصاعات ونقص خطيبر حتى قعل 
 تصاعد ال نف."

 00/7/0406وكالة رويترز لألنباء، 
 
 الورومتوسطي: "إسرائيل" ترتكب جريمة حرب مكتملة الركان .011

جنيف: قال المبرصد األوبرومتوسطي لحقوق اإلنسان إن القوات المسلحة اإلسبرائيلية صّ دت من 
استهدافها للمدنيين الفلسطينيين عالجملة في األيام األخيبرة، ودون اتخاذ االحتياطات الضبروبرية عما 

أو  ( عائلة فلسطينية است هدفت وقضى كل20يجنعهم آثابر الهجمات. منّوها إلى أن هناك نحو )
م ظم أفبرادها منذ عدء الهجوم اإلسبرائيلي على غزة، وعلغ عدد الضحايا جبراء استهداف هذه ال ائالت 

قتيال . مشيبرا  إلى استهداف االحتالل اإلسبرائيلي مؤخبرا  لمنزل عائلة "أعو جامع" عالصوابريخ، ما  223
عتعبره األوبرومتوسطي "يمثل منهم من أفبراد ال ائلة، وهو األمبر الذي ا  24مدنيا ،  23أدى إلى مقتل 

 جبريمة حبرب مكتملة األبركان".
وقال األوبرومتوسطي في ختام عيانه؛ إن هذه النماذج الستهداف ال ائالت الفلسطينية، وهذا االبرتفاع 
الملحوظ في أعداد الضحايا من المدنيين خالل األيام القليلة الماضية، ي طي تصوبرا  أن عدم وجود 

واقع شيئا ، وأن المجتمع الدولي إن لم يتحبرك عشكل عاجل فإن أعداد برادع قوي لن يغيبر من ال
 الضحايا ستشهد ابرتفاعا  غيبر مسعوق.

 00/7/0406المرصد الورومتوسطي لحقوق اإلنسان، 
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 الخارجية اللمانية: مقتل سبعة ألمان من أصل فلسطيني في قطاع غزة .010
فلسطينية ق تلت على ما يعدو في  -ة ألمانية أ ب: قالت وزابرة الخابرجية األلمانية إن عائل -عبرلين 

عناء على مؤشبرات عدة متقاط ة، ن برف أن أفبراد عائلة »قطاع غزة. وأوضحت ناطقة عاسم الوزابرة: 
ولم تقدم الناطق م لومات عن الضحايا، لكن وسائل إعالم ألمانية ذكبرت أنهم «. قد فابرقوا الحياة

لون الجنسية األلمانية وقد ق تلوا عغابرة جوية إسبرائيلية برجل وزوجته وأوالدهم الخمسة وجمي هم يحم
 على غزة.

 03/7/0406الحياة، لندن، 
 
 وزراء خارجية أوروبيون لـ"السفير": وقف إطالق النار في غزة ليس كافياً  .012

وسيم إعبراهيم: في اجتماعهم في عبروكسل أمس، جدد وزبراء الخابرجية األوبروعيون موقفهم الم لن. 
جزءا  من الضوء األخضبر الدولي لل دوان اإلسبرائيلي على قطاع غزة. تكبرابر أن  خالصته ال تزال

األولوية هي لحق اسبرائيل في الدفاع عن نفسها، وللتنديد عصوابريخ المقاومة الفلسطينية، ثم يأتي 
 الحقا  األسف الشديد على الضحايا والدعوة إلى مبراعاة القانون الدولي.

يعولوماسية الدولية في المنطقة، انتقد ع ض الوزبراء تبراجع الدوبر لكن وهم يبرون تسابرع حبركة الد
 األوبروعي. هذا الموقف حمله وزيبر خابرجية علجيكا ديديه بريندبرز إلى االجتماع. 

بردا  على أسئلة ل""السفيبر" عهذا الخصوص، قال بريندبرز: "علينا ل ب دوبر أكثبر ف الية"، موضحا  أنه 
دا  عالمنطقة ععبر ت يين مع وث خاص ودائم من االتحاد األوبروعي. "أوال علينا إثعات أننا مهتمون ج

أنا متأكد من أهمية إنجاز ذلك مع )الممثلة ال ليا للسياسة الخابرجية االوبروعية كاثبرين( آشتون أو مع 
خليفتها". أهمية ذلك عبرأي بريندبرز هو "إلثعات أن أوبروعا تبريد أن تكون حاضبرة ليس فقط لطلب وقف 

اآلن، على أهميته لتجنب مزيد من الضحايا المحتملين، لكن للذهاب أع د في حل إطالق النابر 
 سياسي واقتصادي".

الحديث عن ضبروبرة وقف عاجل إلطالق النابر لم يعدد تشديد األوبروعيين الالفت على أهمية 
اء االنطالق اآلن في مسابر حل سياسي شامل. وّلد ذلك انطعاعا  عشأن مبراهنة دولية على العدء عإحي

 مفاوضات الحل النهائي، حتى لو نعت من تحت أنقاض غزة وش عها.
الوزيبر العلجيكي لم يكن الوحيد الذي عّعبر عن ذلك، لكن قاله ع عابرات ال تحتمل الكثيبر من التأويل 
خالل نقاشه م نا. شدد على أن وقف إطالق النابر "ليس كافيا "، موضحا  أنه "يجب الذهاب أع د من 

نقاش جديد عشأن حل سياسي، على أساس الدولتين". دوبر األوبروعيين في هذا النقاش ذلك، وأن يعدأ 
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كما يقول يتلخص في "أن نضع على الطاولة شبراكة اقتصادية، ععبر مقتبرحات سياسية واقتصادية 
 تأتي من االتحاد األوبروعي".

عيلد، بردا على خالصة هذا التقديبر وبردت حبرفيا ، منفصلة، على لسان وزيبر خابرجية السويد كابرل 
أسئلة عدة وجهتها له "السفيبر". قال عوضوح "نحتاج وقفا  إلطالق النابر، لكن يجب الذهاب أع د من 
ذلك". إلى أين أع د؟ يوضح عالقول "نحتاج حال  شامال ، يتضمن كل ال ناصبر التي تحدثنا عنها ساعقا 

دا  أن "كل هذا يجب وض ه م ا  ع د حبروب غزة الساعقة، مثل إنهاء الحصابر والحوكمة واألمن"، مؤك
إليجاد حل عحيث ال يكون وقف إطالق النابر الذي نبريد مجبرد هدنة حتى الحبرب المقعلة، عل حال  

 لمأساة غزة ينهي إطالق الصوابريخ ومن ثم ينهي القصف".
ول عدوبره، قال وزيبر خابرجية اسعانيا خوسيه مانويل مابرغايو ل""السفيبر" إّن "األهمية القصوى هي للوص

إلى وقف إطالق النابر، إليقاف القتل في غزة، ثم التحبرك فوبرا إليجاد حل نهائي على أساس 
الدولتين". أكد أهمية هذه الخطوة، موضحا أنه "يجب إيجاد دولة فلسطينية قاعلة للحياة، ألنه من دون 

 ذلك سنبرى تكبرابرا لحوادث القتل التي نبراها اليوم".
سبرائيلي، عبرزت اقتبراحات أوبروعية إلعادة إحياء ع ثة المبراقعة المجمدة خالل األيام األولى لل دوان اال

هناك، ونقلها من م عبر برفح إلى الحدود عين غزة واالبراضي األخبرى الواق ة تحت سلطة االحتالل 
 االسبرائيلي. أتى هذا الطبرح عحثا  عن هدنة دائمة، لكن يعدو أنه لم يجد من يتعناه وينهض عه.

الوزيبر السويدي إلى أهمية "تقوية" السياسة الخابرجية األوبروعية للت اطي مع مجمل  عدال من ذلك، لفت
أزمات المنطقة. سألناه ما الذي يقتبرحه لتالفي "نقص اإلستبراتيجية". ع دما اعتعبر أنها أصاعت سياسة 

لسنوات أوبروعا حيال أزمات ليعيا وال براق أيضا، قال: "نحن نواجه وض ا  يتطلب تقوية القيادة خالل ا
المقعلة، وهذا مهم، وهناك نقاش حوله، ألننا وسط عملية انتقالية لمؤسساتنا" التي يعحث األوبروعيون 
عمن سيخلف كعابر مسؤوليها ومنهم الممثلة ال ليا. السياسة الحالية لن تكون ف الة عبرأيه، ليس فقط 

عاالعتعابر أن الوضع  ألن األدوات ستكون نفسها، عل ألن خبريطة األزمات تعدلت: "يجب أن نأخذ
 الذي نواجهه )في أزمات المنطقة ال برعية( يشكل تحديا  كعيبرا  وأكثبر ص وعة مما برأيناه ساعقا".

كاثبرين آشتون برفضت االنتقادات عشأن عدم ت يين مع وث أوبروعي خاص، وقالت في مؤتمبرها 
برض آشتون فكبرة المع وث الصحافي إن عدم وجودها اآلن في المنطقة ال ي ني أنها أقل التزاما . ت ا

المنطقة يقومون ع مل كاف. هي أيضا عالخاص من أصلها، وتقول إن الع ثات والسفبراء األوبروعيين 
 ت مل، كما قالت، الفتة إلى اتصالها اليومي والوثيق عواشنطن وعالفاعلين الدوليين وعأطبراف الصبراع.

 03/7/0406السفير، بيروت،  
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 الناطقة بالعربية"القبة الصهيونية"  i24قناة  .013

الصهيونية إعالن ا تسويقي ا جديد ا للقناة، وصفت فيه  i24برامي حيدبر: أطلقت مؤخبر ا قناة  - 48عبرب 
نفسها ع""القعة الحديدية في وجه الصحافة ال المية"، مشيبرة عوضوح تام ألجندتها السياسية وهدف 

ئيل في ال الم ال برعي وفي ال الم إقامتها التي حاولت إخفاءه في العداية، وهو تحسين صوبرة إسبرا
 عشكل عام، إذ تعث عثالث لغات، ال برعية واإلنكليزية والفبرنسية.

يمول القناة برجل أعمال يهودي فبرنسي يدعى عاتبريك دهبري، ومديبرها فبرانك ملول الذي تبرعطه  
م أنها عالقات وطيدة مع عدد من السياسيين في سدة الحكم في إسبرائيل، ومكاتعها تقع في يافا برغ

 مسجلة في لوكسمعوبرغ.
القناة وموق ها اإللكتبروني ناطقان، كما ذكبر، عال برعية واالنكليزية والفبرنسية، وتعث في الدول الناطقة  

عهذه اللغات. ويقول أصحاعها إنها قبريع ا ستعث في كل دول الشبرق األوسط، وعند سؤاله عن سعب 
 داعي لذلك، فالقناة م دة لنقل صوبرة إسبرائيل عدم إضافة اللغة ال عبرية، قال فبرانك ملول إنه ال
 "الحقيقية والبرائ ة لكابرهي إسبرائيل وليس لمواطنيها". 

واليوم ت تعبر هذه القناة أهم األذبرع اإلعالمية الصهيونية في أوبروعا وال الم، وتس ى دوما  الستضافة  
ونزيهة، إال أن األسعوعين محللين عبرع ا من الداخل وال الم ال برعي عهدف الظهوبر كقناة موضوعية 

 األخيبرين كشفا الوجه الحقيقي للقناة.
فقد نشطت القناة مؤخبر ا في تغطية ال دوان على غزة، لكن من الطبرف الم تدي، إذ تعث صوبر ا  

وتقابريبر عن "م اناة اإلسبرائيليين من إبرهاب حماس"، ويأتي عبرض هذه المشاهد في سياق التغطية 
 على جبرائم إسبرائيل.األحادية الجانب للتغطية 

 00/7/0406، 68عرب
 
 التعتيم على خسائر إسرائيل.. الشواهد والدوافع .014

 حمزة إسماعيل أعو شنب
ألقى برئيس الوزبراء اإلسبرائيلي األول )دافيد عن غوبريون( خطاعا جماهيبريا في الثاني وال شبرين من 

أثق أنه يتوجب أن تكون هناك  ، است دادا إلعالن الدولة، قال فيه: "إنني2448ينايبر/كانون الثاني 
صحافة ناقدة، لكن علينا أال ن طي م لومة لل دو، علينا أال نساهم في دب الفزع في أوساط 

 الجمهوبر".
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عهذه الطبريقة تفكبر إسبرائيل، وألجل لذلك فهي تفبرض برقاعة عسكبرية على الصحفيين أثناء الحبروب، 
ي اتجاهين، األول: هو التحذيبر من نشبر وحتى في األوقات الطعي ية، وي مل البرقيب ال سكبري ف

 ع ض المواد، والثاني: توزيع مواد يجب عدم التطبرق إليها في وسائل اإلعالم.
 

 الرقابة العسكرية
على فبرض القيود والت تيم  -2003إلى ما قعل ال دوان على لعنان عام -وقد عملت البرقاعة ال سكبرية 

ال مليات الخابرجية لجهاز الموساد، التي قد تسعب كالسالح النووي و  االستبراتيجيةعلى األسبرابر 
عدأت  2003إحبراجا إلسبرائيل مع الدول كاالغتياالت وجمع الم لومات والمهمات الخاصة، لكن ع د 

البرقاعة ال سكبرية توسع من سلطاتها، فأجعبرت وسائل اإلعالم على عدم عث خطاعات قادة المقاومة 
سماعيل هنية" من حبركة  حماس، والناطق عاسم كتائب القسام و"حسن نصبر هللا" ك""خالد مش ل وا 

أمين عام حزب هللا اللعناني، ع دها طوبرت البرقاعة من إجبراءاتها وأجعبرت اإلعالم اإلسبرائيلي على 
عدم عث المهبرجانات الجماهيبرية التي تقام في قطاع غزة، فضال عن مهبرجانات حزب هللا إال على 

 شكل خعبر صحفي عاعبر.
اعة ال سكبرية ت تم على أماكن سقوط صوابريخ المقاومة عحجة أن المقاومة تستفيد ثم أصعحت البرق

منها في توجيه الصوابريخ، لكن اإلعالم كان يذكبر اإلصاعات واألضبرابر، إال أن األمبر اختلف في 
الحبرب على غزة حيث منع الحديث عن اإلصاعات المادية والعشبرية ما دون القتل واختصبر الحديث 

 عن القتلى.
 

 شواهد على التعتيم
نبركز في الحديث عن الت تيم اإلعالمي اإلسبرائيلي على الخسائبر المادية والعشبرية من ثالثة شواهد 
مختلفة ت زز فبرضية أن البرقاعة ال سكبرية ت تم على ع ض أماكن سقوط الصوابريخ فال تفصح عن 

 مواقع سقوطها أو األضبرابر التي نجمت عنها.
ابراتي للمقاومة الفلسطينية في كتائب القسام )حصلنا على جزء منه(، تقبريبر استخع الشاهد الول:

يستند التقبريبر إلى جهد م لوماتي واستخعابراتي عاإلضافة إلى م لومات تم الحصول عليها من 
 )عبرب الداخل(. 2448الفلسطينيين القاطنين في أبراضي 

ة من ال ديد من المواقع ما حصلنا عليه يتحدث عن عشبرين موق ا تم استهدافها، وهي مجبرد عين
 التي استهدفت، ولم يتطبرق اإلعالم لها.
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ععابرة عن وثيقة صادبرة من مكتب برئيس الوزبراء اإلسبرائيلي، تتحدث عن عزل حاخام  الشاهد الثاني:
مدينة اْعنيي ْعبراك عسعب حديثه للمواطنين اإلسبرائيليين في المدينة عأن الصوابريخ لن تسقط على 

 ليمات الجعهة الداخلية، فقد سقطت الصوابريخ وقد وق ت إصاعات في صفوف المدينة مما يخالف ت
اإلسبرائيليين، والجديبر ذكبره هنا أن هذه المدينة هي من المدن التي يقطنها المتدينون اإلسبرائيليون 

 الذين يؤمنون عنعوءة الحاخام ويصدقون قوله على قول الحكومة.
يلي عن اعتقال مجموعة من ثالثة أفبراد من مدينة القدس الشاهد الثالث: كشف موقع "والال" اإلسبرائ

كانوا ي ملون في أحد مواقع العناء في مدينة أسدود، قاموا عتصويبر إحدى  23/7/2024عتابريخ 
برشقات الصوابريخ عاتجاه المدينة وتم نشبرها على موقع فيسعوك، وقد تم توجيه تهمة اإلبرهاب لهم 

  سكبرية.عسعب صيحات التكعيبر وخبرق البرقاعة ال
 

 فشل القبة الحديدية
على أن القعة الحديدية أحد الحلول  2008-2004لقد بروجت لها الحكومات اإلسبرائيلية منذ عدوان 

البرئيسية لمنع تساقط الصوابريخ على المدن اإلسبرائيلية، وفي هذه المواجهة تدعي إسبرائيل عأن القعة 
حظات على القعة الحديدية تؤكد فشلها الحديدية تتصدى لكافة الصوابريخ، وهنا نسجل ثالث مال

 وهي:
يتحدث اإلعالم اإلسبرائيلي عأن لدى الحكومة ثماني منظومات للقعب الحديدية، وكل منظومة  -2

تغطي مدينة واحدة عواقع ثماني مدن محمية عنظام القعة الحديدية، ولكن المناطق التي تطلق عليها 
مدينة ال تحميها منظومة القعة  42لتالي تعقى هناك المقاومة الصوابريخ تزيد عن خمسين مدينة وعا

 الحديدية.
تحدثت صحيفة يدي وت أحبرونوت قعل أيام أن عدد الصوابريخ التي سقطت على المدن  -2

صابروخا، في حين تتحدث المصادبر البرسمية اإلسبرائيلية عن أن  2320اإلسبرائيلية علغ ما يقابرب 
فقط من الصوابريخ التي تسقط على  %22خا أي عواقع صابرو  230القعة الحديدية أسقطت ما يقابرب 

 المدن اإلسبرائيلية.
إسبرائيل تخدع عالصوبر وتقدمها دليال على إسقاط صوابريخ المقاومة ععبر عثها صوبرا النفجابرات  -3

في الجو أو مواقع اعتبراض القعة الحديدية للصوابريخ، فمن الناحية ال ملية ت مل القعة الحديدية على 
ين أو ثالثة مع انطالق كل صابروخ من قطاع غزة للتصدي له، وفي حال عدم إطالق صابروخ
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التصدي ي مل صابروخ القعة ععبر نظام االنفجابر الذاتي على مسافة ستة كيلومتبرات في الجو حتى ال 
 يكمل سيبره ويسقط على أحد التجم ات اإلسبرائيلية.

ابريخ يمثل اعتبراضا لها، ألن وي ني ذلك أنه ليس عالضبروبرة أن يكون كل عث ل ملية تصد للصو 
صوابريخ القعة تنفجبر عشكل ذاتي وهذا ما أكد عليه موتي شيفبر خعيبر هندسة الطيبران والفضاء 
والحائز على جائزة أمن إسبرائيل حيث قال: "ال يوجد اليوم أي صابروخ يستطيع اعتبراض صوابريخ أو 

دميبر ذاتي، واألجزاء التي نبراها قذائف صابروخية، جميع االنفجابرات التي نشاهدها في األجواء هي ت
 على األبرض ت ود للقعة الحديدية نفسها".

 
 دوافع التعتيم

ت تعبر إسبرائيل أن المواجهة مع قطاع غزة تندبرج ضمن المواجهات المحدودة فضال عن حزب هللا، 
ي وتختلف عن المواجهة ال برعية الكالسيكية، وهي عالنسعة لها مواجهة وعي ال يوجد فيها حسم عسكبر 

على األبرض، ولذا فإن اإلعالم هو الذي يحدد من هو المنتصبر، وهو أحد أهم أدوات الم بركة، وتبرى 
 أن إخفاء األضبرابر واإلصاعات جزء من م بركة الوعي التي تحاول االنتصابر فيها.

هذا فضال عن أنها ال تبريد للجعهة الداخلية أن تتأثبر وتصاب عاإلحعاط في ظل حديث الحكومة 
ة عن قوة بردع الخصم وأهمية الحفاظ على صوبرتها أمام جيبرانها ال برب، وهي الصوبرة التي اإلسبرائيلي

 تؤكد تفوقها ال سكبري وعدم تأثبرها عأدوات المقاومة الفلسطينية.
إضافة إلى محاولة إسبرائيل عدم اإلدالء عم لومات تفيد المقاومة الفلسطينية في توجيه الصوابريخ 

 اط البروح الم نوية لها ودف ها للعحث عن عدائل للصوابريخ.لتحديد اإلصاعة عدقة، مع إحع
ويعقى الت تيم اإلعالمي في الحبرب الحالية هو األكثبر واألشد عالمقابرنة مع الحبروب والمواجهات 

 الساعقة عين المقاومة واالحتالل.
ا الكلمة وبرغم انتشابر مواقع التواصل االجتماعي والصحافة الحبرة فإن البرقاعة ال سكبرية ما زالت له

الفصل في ذلك، حيث عإمكانها الدخول على أي من حساعات مواقع التواصل االجتماعي وحذف ما 
فيه من م لومات أو صوبر تخالف البرقاعة، ويمكنها أيضا م اقعة من يخالف ت ليماتها عهذا الصدد، 

برية تشكل برادعا فالحوادث الساعقة من اعتقال وم اقعة الجنود الذين قاموا عنشبر صوبر للقواعد ال سك
 قويا لهم.
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وعلى البرغم من قوة البرقاعة ال سكبرية وقيودها على اإلعالميين والمواطنين اإلسبرائيليين فإن المقاومة 
لم يقتصبر تطوبر أدائها فقط على الميدان، عل تطوبرت في شتى المجاالت، فأصعحت تنافس ال دو 

 ى االحتالل عالم لومات التي تمتلك.في الحبرب النفسية، وتكسبر احتكابر الت تيم اإلعالمي وتتحد
00/7/0406، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 ما تعف ر طهر حماس يوماً  .015

 وائل أعو هالل
 كتب "فبراس أعو هالل" متأّثبرا  صادقا  لحظة برؤيته أشالء أسامة خليل الحّية وزوجته واعنته:

 "حماس!  كلما "ت ّفبر" طهبرها الثوبري جاءها من دماء القادة الشهداء مدد:
استشهاد أسامة خليل الحية وزوجته وشخص آخبر من عائلته في قصف صهيوني على منزل 

 ال ائلة، ..ال جديد في الخعبر، فقد التحق هؤالء عكوكعة من القادة وأعناء القادة الشهداء ...
أحمد ياسين .. المقادمة... البرنتيسي... شحادة ... عياش ... عقل... عوض هللا ... أعناء الزهابر 

 أشقاء الحية نفسه .. وآخبرون آخبرون ن لمهم أو ال ن لمهم ... حسعهم هللا وهو ن م الوكيل .. ...
ال جديد في الخعبر، فالفلسطيني الذي يسمح له عالحياة هو ذلك الفلسطيني الذي لديه االست داد ألن 

 ينسى أنه واقع تحت االحتالل ...
ن يسألون أين قادة حماس ... فحماس ليست ال جديد في الخعبر، أيها السفلة من ع ض ال برب الذي

 عحاجة أن تخعبركم، فأمثالكم ال يستحقون انتعاهة من حذاء أي مقاوم فلسطيني ..
زيادة القصف الجنوني اإلجبرامي الليلة هو البرد العائس اليائس من دولة االحتالل على عمليات 

تل كتائب القسام الجنود.. ال نقول إال القسام النوعية يوم السعت، هذه الدولة تقتل المدنيين، فيما تق
 حسعنا هللا ون م الوكيل... 

برحم هللا شهداء عائلة الحّية ... وبرحم هللا كاّفة الشهداء، الذين يكملون عبرسا  فلسطينيا لم ينته منذ 
 ." )انتهى اإلقتعاس(2448عدء االحتالل عام 

في اجتماع مع إخوانه قيادة المقاومة في  هّزتني كلمات فبراس، وتلّعستني صوبرة القائد أعي أسامة وهو
غّزة قاهبرة الغزاة وقد جاءه خعبر استشهاد عائلة اعنه كاملة؛ فتضاءلت كّل ال واطف والكلمات أمام 
صموده؛ فكأّني عك الثمن يا أعا أسامة .. كعيبٌر كعيبر عحجم تضحيات ?غزة?..  عّوضك هللا .. 

 صمودكم فقد عدأتم والنهاية عين أعينكم!! عّوض هللا كّل ذوي الشهداء.. لن ينالوا من 
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ال يا فبراس .. ما ت فبّر ط هبر حماس يوما  يا فبراس، عل تهمتها المعالغة في الحفاظ على طهبرها .. 
لهذا الطهبر يحابرعها الشقيق. ولهذا الطهبر يحابرعها ال دّو .. ولهذا الطهبر الم ط بر عدماء الشهادة 

ن قبريتكم إّنهم أناس يتّطهبرون" .. حاَصبروها .. َشبرَّدوها .. ينادي األنجاس من "قومنا": أخبرجوهم م
دّمبروا عيوتها .. سجنوا واغتالوا قادتها .. فما النت .. جّوعوها يا فبراس فما أكلت عثدييها كما ه م 
 يعي ون شبرفهم في سوق النخاسة في مواخيبر الصهاينة .. ويتوضأون ع هبر الخيانة ل لهم يتّطهبرون !

البرّد عليه م بروف لدى حماس ويصل إليه ععبر جثث جنوده .. فحماس ليست قاتلة ال دّو م بروف و 
أطفال .. ال دّو واحد عيد أن الخائنون والمتخاذلون ك ثبر .. والبرّد عليهم للش وب والتابريخ ال لحماس!! 

 فحماس مشغولة عصوابريخها وأعاعيلها وجندلة جنود وضعاط غزاة غّزة.
شكيمة قادتها وأعنائهم وزوجاتهم وأحفادهم!! لذا فلن يتوقع برجفة يٍد ال دّو ي برف عأس حماس وشّدة 

من أشعالها على الزناد. عيد أّن الخونة والمتخاذلين سيظّنون أّن حماس مثلهم؛ ستبرفع البراية.العيضاء 
وتأتي لعيت الطاعة! خاب فألهم .. وذّلت جعاههم و"فبرعنتهم" .. فحماس ما برف ت إال برايتها 

 وأيديها مخّضعة عالدماء!الخضبراء حتى 
حماس وقادتها يا خونة وأعواق الخونة ي يشون في سماء غيبر أبرضكم الدنيئة .. ويتنفسون مسكا  ال 
يشعه الّنجاسة التي تتنفسونها صعاح مساء .. .برؤسهم مبرفوعة دوما  ال ي طأطئونها للعيادة والعسطابر 

 ادهم.حتى وهم يسيبرون في جنازات أوالدهم ويحملون أشالء أحف
 موتوا عغيظكم.. ستعقون تحت ن ال عدّوكم حتى تأتي حماس وتقتله ثم تدفن عابركم!

قادة حماس يا ععيد العسطابر والدينابر والدوالبر والسوالبر ال يمكن أن يخبرجوا من "القبرية" الطاهبرة ولن 
دون كأشجابر الزيتون يتنّجسوا كما أنتم؛ فالقيادة التي تقود جنودا  ي كعّيدون الصهاينة ما ي كعّيدون ويصم

ال يمكن لها أن تهون، ال في ميادين القتال وال في األنفاق وال خلف الصوابريخ!  أعدا .. وال تلهث في 
 عهو الفنادق خلف "المعادبرات".

ستعقى حماس عصّية  كما القدس وغّزة والخليل والجليل وحيفا وجنين وناعلس .. كما كّل فلسطين، أن 
 هيونّي أو يشمت عها وعدماء ش عها وأطفال قادتها "عبرعّي" صهيونّي.ينال منها "إسبرائيلي" ص

دماء آل الحّية كدماء آل عكبر وآل العطش وكل غّزّي حبّر ستعقى "نابرا  يحبرق الفجّابَر حبرُّ لهيعها" .. 
 ول نة  ت غبريق الخونة في ق بر جحيمها. 

لش ب والتابريخ واألحبرابر وحماس ال دّو لن ينسى هذه األيام السوداء في تابريخ جيشه ال برمبرم .. وا
واألطفال الجبرحى الذي يبرون أشالء زمالئهم، لن ينسوا هذا الخذالن والخيانات والمؤامبرات والمعادبرات 

 التي ت صاغ علسان ليكودّي معين!
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طوعى للشهداء.. طوعى ألهلهم وذويهم األنقياء.. طوعى لك يا خليل الحية إذ أكبرمك هللا عقط ة من 
 بركة.. وطوعى لحماس إذ أكبرمها هللا عك وعأمثالك من القادة.. وطوعى لغّزة إذ أكبرمها الفبردوس في م

 هللا عحماس.. وطوعى ألمة كان فيها غّزة!!
لى لقاء أعا أسامة في عليين مع الَولدين والحفيدْين شاف ين  وا 

 00/7/0406، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 ضغط عسكري ومداورة سياسية .016

 يوفال ديسكن
تنتهي الم بركة على حماس في الفتبرة القبريعة دون مداوبرة سياسية مع المداوبرة العبرية التي ينفذها لن 

نابر في االيام القبريعة فسي عبر عن عدم حسم  إطالقالجيش االسبرائيلي. وحتى لو تم احبراز وقف 
 عسكبري حقيقي ويست مل ساعة الضعط است دادا للمواجهة التالية.

وة عسكبرية وقدبرة على الثعات أكعبر مما لحماس عما ال يقعل المقابرنة. ق إلسبرائيلمن الواضح أن 
والجعهة الداخلية مست دة ألن تدفع الثمن كي ت حل مشكلة الصوابريخ لألمد الع يد، والقعة الحديدية 
تؤدي عمال ممتازا وتساعد في قدبرة الجمهوبر على الصمود، وعملية تدميبر أنفاق الهجوم ضبروبرية 

 القتال في ميدان م قد جدا. يقتضيهن السياسي واالمني يتصبرفان الى اآلن عحذبر والمستويا –جدا 
لكن المشكلة األهم هي أن حماس ليس لها ما تخسبره ألن وض ها سيء جدا. فهي في أزمة شديدة 
مع مصبر وليس لها حليف حقيقي ما عدا قطبر وتبركيا اللتين تعحثان ععثا عن صلة عاألحداث، 

االقتصادي في اسوأ أحواله، فهي غيبر قادبرة على أن تدفع البرواتب الى  ووضع حماس وقطاع غزة
والش وبر عال زلة والحصابر أعمق مما كان من قعل. وأشد من  –برجالها وعمال الجمهوبر في القطاع 

ذلك أن عملية المصالحة التي كانت من وجهة نظبر حماس عمال استبراتيجيا يبرمي الى تحسين حالها 
 فشلت اآلن. والحصول على الشبرعية

 
 مشكالت حماس

د ف ت حماس في السنة االخيبرة الى وضع يائس من وجهة نظبرها وهي مست دة ألن تدفع ثمنا عاهظا 
 )وال سيما من القتلى من أعناء ش عها( لتحبرق أوبراق الل ب االستبراتيجية مجددا.
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ي السنوات االخيبرة من وقد وجدت اسبرائيل نفسها ت جبر الى ازمة است دت لها حماس است دادا جيدا ف

جهة عسكبرية، وهي التي تستغل استغالال قاسيا كل نقاط ض ف القطاع السقاط الحصابر وال زلة 
 الدولية ولتحبرز انجازا مهما ايضا في الساحة الفلسطينية الداخلية.

ا لكن حماس تالقي عدة مشكالت وهي أن برد اسبرائيل قاٍس جدا، والقعة الحديدية تمنع الى اآلن انجاز 
حقيقيا عبرغم مقاديبر الصوابريخ المطلقة ومداها المذهل. وهكذا أخذت حماس ت دفع الى وضع ليس لها 

النظام  إطالقفيه اجبراء يكسبر الت ادل حقيقي ولم يعق لها سوى أن ت تمد على االستمبرابر على قدبرة 
: من الصابروخي تحت االبرض وعلى عحث يائس عن انجاز تستطيع أن ت برضه على أنه استبراتيجي

تسلل الى علدة مدنية وتنفيذ مذعحة في مدنيين الى اصاعة شديدة لقواتنا واختطاف جندي أو جنود أو 
مدنيين الى اصاعة قذيفة صابروخية تفضي الى مصاعين كثيبرين في اسبرائيل. وأنا أبرى أن حماس 

على شفا أدبركت فقط أن استمبرابر حكمها لقطاع غزة موجود  إذاستوافق على تليين موقفها كثيبرا 
 خطبر وجودي.

تملك حكومة اسبرائيل خيابر االستمبرابر عل ت ميق ال ملية العبرية الى داخل المناطق المأهولة حيث 
 قادة حماس وحيث ت خعأ قواعد االطالق في داخل االبرض. يختعئ

القذائف الصابروخية  إطالقويستطيع ضغط عسكبري ف ال كهذا أن يقلل كثيبرا عل أن يوقف تماما 
ك عالطعع عمساحة المنطقة المأهولة التي ستنقل الى سيطبرة الجيش االسبرائيلي(، وأن )ويت لق ذل

االزمة يمكن أن تبراوح عين احتالل كامل  إلنهاءعالنسعة لدولة اسبرائيل عددا من الخيابرات  ينشئ
وتطهيبر للقطاع وعين وقف ال ملية في الوقت الذي تعدأ حماس فيه الش وبر عالضغط وتوافق على 

 شبروط التي ت برض عليها.قعول ال
يمكن أن تتم هذه ال ملية في مبرحلتين: مبرحلة السيطبرة االولى على االبرض التي يمكن أن تستمبر 
عض ة اساعيع، ومبرحلة تطهيبر االبرض التي سيطبرنا عليها من المخبرعين، من االنفاق والصوابريخ 

 ة أشهبر الى سنة أو ويمكن أن تطول عض –ومختعبرات التخبريب وخطوط انتاج الوسائل القتالية 
 سنتين عحسب مساحة االبرض التي سيتم م الجتها.

يمكن أن نتفهم عدم حماسة الحكومة لت ميق ال ملية في مناطق مكتظة عالسكان من القطاع. فهذا 
تحد عسكبري وانساني وسياسي من الطبراز االول، وسيكون له ايضا ثمن عشبري مؤلم جدا. لكنني 

ز انجازات حقيقية في هذه ال ملية ألنه حتى لو وجدت في برأيي جيوب أعتقد مع ذلك أنه يمكن احبرا
مقاومة شديدة في ع ض االماكن فان قدبرة الذبراع ال سكبرية لحماس على الصمود في مواجهة معاشبرة 
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مع الجيش االسبرائيلي أقل كثيبرا مما يميلون الى اعتقاده. والمشكلة هي أنه من غيبر هذه ال ملية 
 الي جدا ي ني سفك دم متعادال دون قدبرة على الحسم.سينشأ وضع براهن اشك

كلما مبر الوقت سيحكم الجمهوبر في اسبرائيل على انجازات الحكومة ال عحسب عدد عيوت نشطاء 
حماس والجهاد االسالمي التي د مبرت، وال عحسب عدد االنفاق الذي د مبر، وال عحسب عدد قواعد 

ة عين المصاعين من السكان الفلسطينيين والسكان الصوابريخ التي ف جبرت، وال عحسب النسع إطالق
 االسبرائيليين.

 
 خطر الوضع الراهن

يجب على اسبرائيل أن تحبرز انجازا مهما جدا قعل أن تعدأ ت قيدات مثل نشوء جعهات اخبرى في 
 يهودا والسامبرة، ومظاهبرات احتجاج من مواطني اسبرائيل ال برب أو حتى اشت ال الجعهة الشمالية.

ن ذلك خطبرا أن التفويض الدولي النسعي الذي تحظى عه دولة اسبرائيل الى اآلن قد يتالشى وال يقل ع
 سبري ا.

القوات العبرية  فإخبراجيوجد في الوضع الذي نشأ عدد من الخيابرات غيبر السهلة من جهة عسكبرية: 
عقاء القوات في المنطقة غيبر  المأهولة من القطاع سي برى انجازا لحماس ولن ي قبرب انهاء االزمة؛ وا 

سيج ل هذه القوات عبرضة للهجمات ولن يؤثبر في الوضع؛ واالستمبرابر على توسيع ال ملية لمواجهة 
ضغطا كعيبرا على حماس لكن يصاحعه مصاعون  ينشئحصون حماس في المنطقة المأهولة 

 كثيبرون.
ن تنتهي موقفي هو أنه يجب علينا من عين هذه الخيابرات أن نوسع ال ملية العبرية ألنه ال يجوز أ

 ال ملية الى الوضع البراهن.
ضغط ف ال على حماس في الجعهة كلها فهناك مكان لتوسي ها وت ميقها نحو جنوب  وإلحداث

القطاع خاصة الى منطقة خانيونس وبرفح، فهي منطقة يمكن عزلها عسكبريا عصوبرة أفضل كثيبرا 
من العنية التحتية  وفصلها عن شمال القطاع، والسيطبرة على خانيونس وعلى برفح وتطهيبرهما

االبرهاعية. وستكون لهذا ال الج ايضا تأثيبرات م نوية في حماس في شمال القطاع. ويجب في نفس 
الوقت زيادة الضغط من االبرض ومن الجو على شمال القطاع لكن دون أن ي  مق في هذه المبرحلة 

 الدخول الى مناطق مكتظة عالسكان.
لي ذات برأسين: ففي الجانب ال سكبري يجب االستمبرابر وزيادة االستبراتيجية المناسعة في الوضع الحا

الضغط كثيبرا، ويجب في موازاة ذلك انشاء مسابر سياسي مهم. وكلما أصعح الضغط ال سكبري على 
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حماس أشد تأثيبرا زادت القدبرة على تنفيذ ال ملية السياسية. ومهما يكن االمبر فان ال ملية السياسية 
احها مضمونا، لكن الطبرف المعادبر قد تنتظبره مزايا حقيقية ايضا في المقتبرحة م قدة جدا وليس نج

 حال فشل المعادبرة ايضا.
يجب أن تكون معادبرة كسبر الت ادل موضوعة في الوقت المناسب أمام حماس عمنزلة حعة عطاطا 
ساخنة توجب عليها اتخاذ قبرابرات مهمة جدا. فاذا قعلت المعادبرة التي سأفصلها ع د ذلك نكون قد 

ذاسعنا ك  برفضت فسيسوء وض ها أكثبر. وا 
مصبر،  –يجب أن تقوم المعادبرة السياسية على ثالثة عوامل مهمة. االول وهو أكثبرها ضبروبرة 

وال امل الثاني المبراد جدا هو السلطة الفلسطينية وبرئيسها أعو مازن، وال امل الثالث الحاسم هو 
متحدة. ويجب أن تشتمل المعادبرة في األساس على الجام ة ال برعية والمجتمع الدولي عقيادة الواليات ال

، وتقوم على ال ناصبر «والحوافز للقطاع ك مق نزع السالح التفضيالتعمق »صفقة منطقها هو: 
 التالية:

 
 العنصر االمني:

 نابر مطلق زمنا طويال. إطالق" وقف  2
 ة(.وقف متعادل لجميع انواع الهجمات )ويشمل ذلك االغتياالت والتصفيات المبركز 

 " التجبريد التدبريجي للقطاع من السالح المائل المسابر على اختالف انواعه. 3
 " وقف انتاج الوسائل القتالية و/ أو تهبريعها. 4
 الهجوم والتهبريب. أنفاق" اغالق  2
 " برقاعة دولية على ما ذكبر آنفا. 3
 

 العنصر المدني:
برة كاملة )ويشمل فتح كل الم اعبر " برفع الحصابر االقتصادي والعبري والعحبري عن القطاع عصو  2

وا عمال ميناء غزة وهو ما سي مكن من ادخال السلع والوقود وسائبر الحاجات الفلسطينية تحت برقاعة 
 دولية(.

 ميال. 22" توسيع منطقة الصيد لتصعح  2
 " حبرية حبركة للسكان الفلسطينيين في المناطق الحدودية من قطاع غزة دون مناطق فاصلة. 3
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قطاع غزة ت نسق وتنفذ مع حكومة الوحدة الفلسطينية )مع الخضوع  إلعمابريذ خطة دولية " تنف 4

 لقعول شبروط البرعاعية( وعقيادة أعو مازن.
ويجب أن تكون هذه ال ناصبر أساس المعادبرة السياسية التي تعادبر اليها دولة اسبرائيل وتض ها 

الواليات المتحدة والمجتمع الدولي. وعلى الجام ة ال برعية أو عدة دول عبرعية على الطاولة عدعم من 
حسب المعادبرة كما قلنا آنفا وعمقتضى تجبريد القطاع من القدبرات ال سكبرية، ست مكن اسبرائيل ومصبر 
من تسهيالت كثيبرة للحصابر وحياة سكان القطاع، ويتم العدء عخطة اعمابر كعيبرة للقطاع هي غاية 

 ع يدة األمد.مناسعة تتسق ايضا مع المصلحة االسبرائيلية ال
وهكذا توضع حماس على قبرن الم ضلة الم قدة جدا من وجهة نظبرها وتضطبر الى أن ت عين لماذا 
هي ليست مست دة لقعول اقتبراح سخي جدا ي د عتحسين ضخم لوضع القطاع في مقاعل نزع اسلحتها 

قة يجب أن والحظوة عشبرعية دولية وعخطة إعمابر عظيمة لقطاع غزة. ولمضاءلة االبرتياب وعدم الث
 يكون التنفيذ تدبريجيا ومشبروطا على نحو يتم تحديده مسعقا وتحت برقاعة دولية.

 اسبرائيل ستكسب فقط
مع شيء من البرؤيا يمكن أن تصعح هذه المعادبرة السياسية ع د ذلك أساسا مهما للتقدم الى تسوية 

 اقليمية ي حل في اطابرها ع د ذلك الصبراع االسبرائيلي الفلسطيني.
م برفتي الشخصية إن المنطق الذي يقود على نحو عام قيادة حماس السياسية الشبرهة أقول من 

برفت هذه المعادبرة عحكمة  إذاالمقطوعة عن الواقع لن يفضي عالضبروبرة الى التسوية المطلوعة. لكن  ص 
 فلن يكون لدولة اسبرائيل ما تخسبره عها عل ستكسب فقط.

ذا ى المواجهة ال سكبرية فانه يجب على دولة برفضت حماس الخطة برفضا عاتا واستمبرت عل وا 
اسبرائيل أن ت ظهبر التصميم على المضي حتى احتالل كامل للقطاع واسقاط سلطة حماس. وهذا 
سينابريو لن يكون فيه منتصبرون حقيقيون، ففي هذا القتال سيوجد مصاعون كثيبرون جدا من الطبرفين، 

أن تعقى هناك سنة أو سنتين كي تطهبر  وفي نهايته سيسقط حكم حماس وتحتاج دولة اسبرائيل الى
 المنطقة من عناصبر االبرهاب ومن العنى التحتية االبرهاعية الكثيبرة التي عنيت فيها.

احتجنا الى ذلك فانه يحسن أن نعدأ التفكيبر اآلن ايضا في سينابريوهات النهاية السياسية لهذه  إذا
 والغموض االستبراتيجي. وك الن امةال ملية. ويجب على اسبرائيل لذلك أن تكف عن سل
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عليها أن تحدد عشجاعة حدودها وعليها أن تضع خطة سالم صادقة تتساوق مع المصلحة االساسية 
وهي نيل حدود م تبرف عها وثاعتة والحفاظ على اسبرائيل يهودية وديمقبراطية. وكما يجب على اسبرائيل 

 خبرى لتسوية سياسية.أن تست مل قعضة فوالذية لمواجهة االبرهاب عليها أن تمد يدها اال
00/7/0406يديعوت احرونوت،   
03/7/0406، القدس العربي، لندن  

 
 القاهرة أبعد عن غزة مما كانت عليه .017

 تسفي عبرئيل
هكذا تحمس «. وأقول للجيش، للش ب وللقيادة اإلسبرائيلية " أنتم برجال… أبرفع قع تي أمام اسبرائيل»

وصحيح انه يوجد ل كاشة «. الفبراعين»المصبري توفيق عكاشة، المحبربر البرئيس في محطة التلفزيون 
حساب شخصي طويل مع االخوان المسلمين الذين اغلقوا محطته في عهد حكمهم، ولكن مثل هذه 

 االقوال لم تصدبر علنا في مصبر منذ أجيال.
منه حماس، والقاهبرة أقبرب الى القمبر  إلسبرائيل أقبربال شك أن الخطاب البرسمي وال ام في مصبر 

الفبرح على تغييبر الخطاب الذي يملى  ألوانهحي الشجاعية في غزة، ولكن من الساعق  مما هي الى
 من فوق. مثل هذا الخطاب يمكنه أن ينقلب برأسا على عقب في لحظة واحدة.

 400من  أكثبرعكثيبر من تقتيل  أكثبرمصبر غابرقة منذ يوم أمس في حداد وطني يشغل عالها 
برب الحدود الغبرعية على ايدي عصاعات ابرهاعية لم جندي مصبري ق 22فلسطيني في غزة. فمقتل 

تتضح هويتها ع د دحبرت النقاش ال ام في موضوع غزة. ولكن مصبر تواصل التمسك عموقفها في 
انها هي فقط، وليس تبركيا او قطبر أو كلتاهما، تديبر المفاوضات الدعلوماسية لوقف النابر. وليست 

السياسي للبرئيس السيسي. فواشنطن هي االخبرى  تبركيا وقطبر وحدهما وض تا على عؤبرة االستهداف
تلقت منه سهما معاشبرا عندما أوضح السيسي عشية وصول كيبري الى القاهبرة عانه ال ي تزم الوصول 

 الى القمة االمبريكية " االفبريقية التي دعي اليها كي يلتقي البرئيس اوعاما.
وزبراء اعبراهيم محلب ووزيبر الخابرجية آب سيع ث السيسي عبرئيس ال 2الى هذه القمة، التي ستن قد في 

سامح شكبري. وقد نشعت الضغينة عين القاهبرة وواشنطن منذ زيابرة وزيبر الخابرجية جون كيبري الى 
حزيبران، ع د أن تبرددت الواليات المتحدة طويال في منح السيسي الشبرعية قعل  22القاهبرة في 

النابر دون أن يستشيبر الواليات المتحدة االنتخاعات. وقد ت اظمت عندما نشبر السيسي اقتبراحه لوقف 
 على االطالق، وأكثبر من ذلك عندما تعين له عان االدابرة االمبريكية تؤيد المعادبرة القطبرية التبركية.



 
 
 

 

 
           79ص                                     3087 العدد:     03/7/0406 اءربعال  التاريخ:

 

 
لوماسية التي الحساب ال سيبر للسيسي مع واشنطن، قطبر وتبركيا وان كان ال يجمد المساعي الدع

 تتواصل عال انقطاع.
اوية غيبر م بروفة تحبرم فيها قيادة المنظمة من كل دعم عبرعي أو ايبراني. ولكنه يدفع عحماس الى ز 

وهو ال يديبر اتصاالت معاشبرة مع الحكم المصبري، ومت لق االن عقدبرة االحداث القاسية في غزة على 
 في البرأي ال ام ال برعي والدولي " الذي ال يسابرع الى الحماسة. ان طافةتحقيق 

برقعة حماس يعدو ملموسا ايضا في النفي الجابرف من جانب ان الحذاء الذي تض ه مصبر على 
الناطقين البرسميين في مصبر للنعأ الذي يقول ان مصبر دعت قيادة حماس الى التفاوض وان حماس 

عمحمود ععاس،  أمسبرفضت الدعوة. خالد مش ل، الذي يتواجد في قطبر كان يفتبرض ان يلتقي 
قتبراح المصبري أو على صيغة اخبرى توافق عليها ما وافق على صيغة اال إذاسيدعى الى مصبر فقط 

 مصبر.
، على مش ل أن يوافق على البرقاعة المصبرية الحصبرية على تطعيق وقف النابر، والتخلي عاألساس

أمبريكية على فتح م عبر برفح. وفي مصبر يوضحون عان فتح م عبر  وعاألساسعن مطلعه عبرقاعة دولية 
جبرحى فقط، سيتم عشكل يضمن اال يعدأ االف برفح، الذي فتح في هذه اللحظة امام ععوبر ال

 مصبر. عإغبراقالفلسطينيين 
عاقي الشبروط، مثل برفع الحصابر، تحبريبر السجناء، السماح عدفع البرواتب لموظفي حماس ععبر العنوك 

" وليس لمصبر في هذه  عإسبرائيلميناء، هي شبروط تت لق  إلقامةالفلسطينية، االذن عالصيد واالذن 
للموافقة. وعالذات محمود ععاس كفيل عان يطبرح حلوال  إلقناعهاعاسمها او اللحظة نية للحديث 

جزئية، هناك من ي تقد عانه سيوافق على تحبريبر برجال حماس المحعوسين في السجون الفلسطينية 
 واقناع اسبرائيل عالسماح له عدفع البرواتب.

زيين: واحد هو عين مصبر وعالتالي، اضطبرت المفاوضات الدعلوماسية الى ان تدابر في مسابرين متوا
ونقطة االتصال  اسبرائيل. إلبرضاءوحماس في المواضيع المت لقة عمصالح مصبر، اما الثاني فيأتي 

عينهما توجد في مسألة م عبر برفح والتي تنسق فيها حاليا اسبرائيل ومصبر، عينما ت تعبر حماس كمن 
 يفتبرض أن تقعل ما يتفق عليه عين الدولتين.

أم في اتفاق  2022ماضي، سواء حيال اسبرائيل في اتفاق التهدئة من ال ام لقد أثعتت حماس في ال
المصالحة مع مصبر، عانها عند الضائقة ت برف ايضا كيف تقدم التنازالت الضبروبرية كي تحافظ على 
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عقائها. والسؤال هو كم من الوقت سينتظبر خالد مش ل الى أن يقتبرح صيغة م دلة لالقتبراح المصبري، 
 «.االقتبراح المظفبر»تقعل من اسبرائيل ومصبر وت برض حماس كمن صاغت  صيغة يمكنها أن
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 الجيش اإلسبرائيلي يستهدف األطفال في عدوانه على قطاع غزة
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