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 4494أبو مرزوق يكشف الفروقات بين المبادرتين المصـرية الحالية و .0

بو مرزوق وجود فروقات كبيرة أأكد القيادي في حركة حماس موسى  :)وكاالت( -القدس المحتلة 
ر.  وفيما يلي البيان الذي نشره أبو والمبادرة المصرية الحالية لوقف اطالق النا 2022بين تفاهمات 

مرزوق على صفحته على موقع التواصل االجتماعي والذي يوضح فيه بعض بنود المبادرة المصرية 
المبادرة المصرية اليوم البعض يدعي بأن بنود “والمبادرة الحالية:  2022واالختالف في تفاهمات 
مرسى ال يزال رئيسًا لقبلت حماس بالمبادرة..  ويقولون بأنه لو كان ،2022هي نفسها بنود تفاهمات 

المصرية والمبادرة  2022بين تفاهمات  فاالختالفوهذا كالم غير سياسي، وال سند له وال واقع، 
 الحالية فيها فروقات كبيرة جدًا.

الفلسطيني، وملف العالقة مع حماس هو بيد المخابرات العامة ال بد من التذكير بأن الملف  أواًل:
المصرية، بغض النظر عن الرئيس الموجود أو الحزب او الجهة التي تحكم في مصر. في تفاهمات 

المخابرات العامة المصرية هي التي قادت مفاوضات غير مباشرة بيننا وبين العدو  2022
، أما المبادرة المصرية اليوم فلم تكن نتيجة 2022الصهيوني، وحينها توصلنا إلى تفاهمات 

أعلنت في اإلعالم ومن جانب واحد دون رجوع أو تنسيق مع المقاومة الفلسطينية وهذا مفاوضات. و 
عن قبول المبادرة المصرية بالطريقة  اعتذارنا. ونحن من جهتنا أوضحنا وبينا بأن 2022خالف 

على الدور المصري، وأكدنا وال  االعتراضالتي خرجت فيها شكاًل ومضمونًا، ال يعني الرفض او 
د بأنه ال حل بدون مصر، لكن أي حل يجب أن يلبي حقوق شعبنا، ونقول حقوق وليست زلنا نؤك

 مجرد مطالب المقاومة والشعب الفلسطيني، هناك حقوق للشعب الفلسطيني بجب أن تلبى.
قراءتنا للمبادرة، أنها جاءت إلحراج حماس ألنه في حال رفضها، سُتحرج حماس وستعطي  ثانيًا:

ين نتنياهو لكي يضرب قطاع غزة، وفي حال الموافقة من جانب حماس الضوء األخضر لبنيام
عليها، فهذا يعني االستسالم وا عالن هزيمة المقاومة، ألنه حينها، لم يكن بين أيدينا ما يكفي 

 لنفاوض عليه ونضعه على الطاولة، ووقتها يكون قد خسر الغزيون كل شيء.
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والمبادرة المصرية الحالية، في عدوان العام  2022 ليس هناك وجه للمقارنة، بين تفاهمات ثالثًا:
، كانت مصر أكبر من وسيط، أما في المبادرة الحالية، فمصر طرحت نفسها كمجرد وسيط، 2022

من ذلك، كما نرفض أن  أكبرومن حيث المبدأ نحن نرفض أن تكون مصر مجرد وسيط، ألن دورها 
 الضحية والجالد.بين  الصهيوني أوتساوي مصر بيننا وبين الكيان 

إن المبادرة المصرية الحالية وصفت أعمال المقاومة بالعدائية، وهذا موقف نرفضه من األشقاء  رابعًا:
، فمصر لم تصفنا بهذا النعت، لكن نحن وصفنا أعمال العدو 2022في مصر، أما في مبادرة 

انية، والفرق كبير بين الصهيوني تجاهنا بالعدوانية، وهو من وصف أعمال المقاومة تجاهه بالعدو 
، لم يأِت من المصريين، بل من الطرف الصهيوني، 2022الموقفين؛ فوصف أعمالنا تجاه العدو في 

 بعكس ما حدث هذه المرة.
المبادرة الحالية ربطت فتح المعابر باألمن، في حين أن المنطقة برمتها ليس فيها أمن، وهذا  خامسًا:

الق، في حين أن فتح المعابر في المبادرة السابقة لم يتم ربطه معناه أال تفتح المعابر على اإلط
 بشرط.
، كانت مصر تقف إلى جانب المقاومة، كما أن مصر في حينها قادت 2022في مبادرة  :سادساً 

حملة من أجل وقف العدوان، ورئيس الوزراء المصري هشام قنديل زار القطاع تحت القصف، أما 
شديد، الموقف مغاير، واإلعالم المصري يشن حملة على المقاومة في الموقف الحالي، فلألسف ال

في مواجهة  إلسرائيل، وأنها حليفة إسرائيل(متآمرة مع ) الفلسطيني وأنهاويتهم حماس بقتل الشعب 
ع فاتورة العدوان شعبها. وتدفالشعب في حين أن حماس ومعها فصائل المقاومة، هي من تدافع عن 

 مع شعبها.
الحديث عن الخطورة السياسية التى جاءت في ديباجة المبادرة )الفقرة الثانية(، عن يجب  سابعًا:

شرعية دولية تلزم المقاومة، وهذه  وااللتزام بقرارات 2397الشروع بمفاوضات سلمية على حدود 
؛ واعتقاالمسلمات ترفض المقاومة اإلقرار بشرعيتها؛ ودفعت في سبيل رفضها هذا حصارًا وقتاًل 

أن تدخل  2009فيما لو اعترفت وقبلت بهذه الشروط بعد فوزها في انتخابات عام  بإمكانهاوكان 
بذلك اآلن يعني أن  واالعترافالبيت األبيض، وتفرش لها السجاجيد الحمراء في كل عواصم العالم. 

من خالل  2397بشرعية وجودها على حدود  واعترافما عجزت إسرائيل وأمريكا أن تأخذه من إقرار 
الحصار والحروب المتكررة، مطلوب منا أن نقبل به بمبادرة لوقف إطالق النار، حال القبول 

، وتفاهمات صفقة األسرى باعتقال 2022والتوقيع؟!. كذلك كان حريا بعد خرق )إسرائيل( لتفاهمات 
ما المحررين وكالهما اتفاقيتين رعتهما وضمنتهما مصر الدولة والدور، وليس مصر مرسي أو غيره ك
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كان رئيسها مبارك، طنطاوي، مرسى، السيسي؛ وهي  أييحلو للبعض القول، فالراعي كان مصر، 
عندما ترعى اتفاق ترعاه كمصر الدولة والدور كبيرة العرب ورئيستهم، لهذا كان حريًا أن توجه كل 

لحائط ، والذي يضرب بعرض اواالتفاقاتلهذا الكيان الدموي البغيض، ناقض كل العهود  االتهامات
 . ”أول ما يضرب، الضامنين والراعين

 47/7/4490عّمان،  الدستور،
 
 : الهدنة يجب أن ترتبط بتلبية كامل المطالب الوطنيةالسلطة .2

"وفا": عقدت القيادة برئاسة الرئيس محمود عباس اجتماعا طارئًا الليلة قبل الماضية،  -رام هللا 
ساعة وهدنة تتلوها لمدة  22ن الهدنة اإلنسانية لمدة لبحث األفكار والمقترحات التي جرى طرحها بشأ

أيام، وأن ترتبط هذه الهدنة الزمنية بالتعامل الجاد مع المطالب الوطنية الفلسطينية وتلبيتها  7
 بأكملها.

وقال البيان الصادر عن االجتماع: إن القيادة الفلسطينية تقوم حاليا بالتشاور الحثيث والمتابعة مع 
الوطنية الفلسطينية وقيادات العمل الوطني، وكذلك مع عدد من الدول الشقيقة مختلف القوى 

والصديقة وخاصة مصر في سبيل الوصول إلى موقف وطني موحد يؤدي إلى وقف تام للعدوان 
اإلجرامي في قطاع غزة ويدعم صموده البطولي، ومن أجل ضمان أن تكون الهدنة فرصة لتلبية 

 لتحقيق أهداف العدوان. مطالبنا الوطنية وليس فرصة
وأضاف: والقيادة الفلسطينية تضع نصب أعينها أن العدوان المجرم يجب أن يدفع ثمن جرائمه ال أن 
يتم مكافأته عليها، وكذلك أن يتم ضمان أن تخرج غزة الصامدة ومجموع القوى الوطنية رافعة الرأس 

ة إلى تمزيق الوفاق الوطني وعزل وقادرة عبر التماسك الوطني أن تحبط أهداف العدوان الرامي
قطاعنا الباسل عن مجموع الوطن الفلسطيني وبالتالي إسقاط المشروع الوطني الفلسطيني بقيادة 

 منظمة التحرير الفلسطينية ممثل شعبنا الشرعي والوحيد.
 وتابع البيان: وسوف تدرس القيادة الفلسطينية عددًا من الخطوات ذات الطابع االستراتيجي خالل
األيام المقبلة لتعزيز الوفاق الوطني وبناء وحدة وطنية راسخة تضم كل القوى الوطنية الفلسطينية 
واالنتقال بقضيتنا الوطنية إلى مستويات جديدة تجعل إنهاء االحتالل هي المحور المركزي لكل جهد 

 فلسطيني وعربي ودولي.
ل عن الهدف الرئيسي بل يجب أن وقال بيان القيادة: إن فك الحصار عن غزة البطلة لن ينفص

 يكون خطوة أولى نحو الخالص من الحصار واالحتالل الذي يخضع له الوطن الفلسطيني بأكمله.
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ذ تؤكد القيادة الفلسطينية على أنها ستواصل العمل إلسناد غزة البطلة، ووقف نزيفها الدامي  وتابع: وا 
ية السلمية دعمًا لغزة وانتصارًا لشهدائها فإنها تدعو كل جماهير شعبنا إلى مواصلة الهبة الشعب

 وأبنائها البواسل.
47/7/4490، األيام، رام هللا  

 
 من خطة كيري لوقف إطالق النار في غزة "استيائها"عن تعبر السلطة ": الشرق األوسط" .3

من خطة وزير الخارجية « استيائها»عبرت السلطة الفلسطينية، أمس، عن : كفاح زبون -رام هللا
ركي جون كيري، لوقف إطالق النار في قطاع غزة، وما تبعها من عقد مؤتمر باريس الذي األمي

 جرى على قاعدة هذه المبادرة، ولم تدع له السلطة وال مصر. 
وكشفت مصادر فلسطينية عن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر عن هذا االستياء خالل 

، بينما هاجمت «لماذا تتصل بي؟»ان فابيوس وسأله: مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الفرنسي لور 
 حركة فتح، التي يتزعمها عباس، تصدر تركيا وقطر المشهد في فرنسا.

وبدا غضب فتح كبيرا من خالل تصريح مقتضب صدر عن المكتب اإلعالمي لمفوضية الحركة، 
الفلسطيني النازف. ال أحد يمثل الشعب الفلسطيني في أي محفل إال أوجاع ودم الشعب »جاء فيه: 

من يريد أن تمثله قطر أو تركيا فعليه الرحيل والعيش هناك، نحن ممثلنا الشرعي والوحيد فقط منظمة 
 «.التحرير الفلسطينية

وحسب الطرف الفلسطيني، فإن كيري وافق على خطة عباس التي أعلنها األسبوع الماضي والتي 
ها مفاوضات للتهدئة، مع توفير ضمانات أميركية تتضمن وقفا إلطالق النار مدة خمسة أيام تتضمن

عربية لرفع الحصار عن قطاع غزة. إال أن كيري أعلن بعد يومين عن مبادرة خاصة، على خلفية  -
اتصاالت مكثفة مع قطر وتركيا، تضمنت وقف القتال سبعة أيام. وقالت حماس إنها تدرس المبادرة 

 ورفضتها إسرائيل وطلبت تعديالت عليها.
كيري «: »الشرق األوسط»تهم مسؤول فلسطيني كيري بمحاولة تخريب المبادرة المصرية، وقال لـوا

حاول عبر إطالق خطته األخيرة تخريب المبادرة المصرية والمالحظات الفلسطينية عليها )خطة 
كل ما في الموضوع أن كيري أراد خلق إطار »وتابع: «. عباس(.. هذه المبادرة هي بديل لمبادرتنا

كيري خرج »وتابع: «. بديل للمبادرة المصرية ولفهمنا حولها، بما يرضي الدور القطري والتركي
بمبادرته بعدما كنا قريبين جدا من اتفاق شامل يضمن رفع الحصار عن غزة ويحقق كل مطالب 

لغاء المناطق العازلة وفتح المعابر »ومضى يقول: «. الفلسطينيين لو كان الموضوع رفع الحصار وا 
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ومنطقة الصيد البحري، فلقد حصلنا على كل ذلك منذ يوم األربعاء. كان يفترض أن يعلن عن كل 
ذلك، لكن خرج )خالد( مشعل )رئيس المكتب السياسي لحماس( في مؤتمر صحافي وخرب المبادرة، 

 «.ومن ثم خرج كيري بمبادرة جديدة
رضاء قطر وتركيا، قال المسؤول وردا على سؤال لماذا يسعى كيري لتخريب المبادرة المصرية إل

إنه يريد استغالل الحرب إلعادة تقوية نفوذ اإلخوان المسلمين في »الذي طلب عدم نشر اسمه: 
المنطقة، فاألميركيون يعتقدون، وهو اعتقاد خائب، أن اإلسالم السياسي المعتدل المتمثل بـ)اإلخوان( 

بة لهم فإن هذه الحرب فرصة إلعادة ومن واالهم يمكن أن يحارب اإلسالم المتطرف، وبالنس
 «.االعتبار لهم )اإلخوان( في المنطقة

هذا المؤتمر يأتي على قاعدة مبادرة كيري.. »وتعقيبا على مؤتمر باريس، قال المسؤول الفلسطيني: 
قاعدة دعم )اإلخوان( وتقويتهم، لم ندع له ولم تدع مصر ودعيت قطر ودعيت تركيا وهذا يفسر كل 

 «.شيء
عباس يعد مبادرة كيري اآلن بحكم المنتهية بعد أن رفضتها إسرائيل، وأنه غاضب »عن أن  وكشف

 «.جدا من التالعب بالدم الفلسطيني ورهنه بالتجاذبات اإلقليمية
أعطى « الدم الفلسطيني»وفي حين التزم الرئيس الفلسطيني الصمت رسميا، لكن حديثه أمس عن 

الهم األول واألساسي »ما يجري في باريس. وقال عباس: إشارات واضحة إلى رفضه خطة كيري و 
هو وقف نزيف الدم الفلسطيني، بعيدا عن كل المحاوالت اإلقليمية، ألن الدم الفلسطيني هو 

 «.األغلى
وبعد انتهاء مؤتمر باريس، اتصل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بالرئيس الفلسطيني وأطلعه 

 على النتائج.
أبو مازن سأل فابيوس: هل وافقت »، إن «الشرق األوسط»للرئيس عباس، في تصريح لـوقال مساعد 

إسرائيل على وقف النار؟ فقال له: ال. فسأله: هل وافقت حماس؟ فقال له: ال. فأحرجه بسؤال: وما 
وتظهر مكالمة عباس مع فابيوس حجم الغضب وعدم الرضا من دور كيري «. المطلوب مني اآلن؟

 وفرنسا.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد المجدالني، المقرب من « الشرق األوسط»ت وسأل

عباس، عن موقف القيادة الفلسطينية من مؤتمر باريس عقب انتهاء االجتماع اليومي للقيادة، فقال: 
إن معالجة قضية العدوان على شعبنا الفلسطيني يجب أن تجري في المنطقة انطالقا من المبادرة »

وأضاف: «. المصرية والمالحظات التفسيرية الفلسطينية عليها التي قدمت مكملة للمبادرة المصرية
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نحن ال نرى أي خيار آخر أو أي طرف آخر مؤهل لمعالجة الموضوع انطالقا من فهمنا »
لألحداث، أن هذا الموضوع ال يحل إال في المنطقة ولن يحل خارجها، إضافة إلى أننا نريد أن نبعد 

ية فلسطين عن التجاذبات اإلقليمية ألننا لسنا طرفا، والقضية الفلسطينية أكبر من أن تكون طرفا قض
 «.في صراعات إقليمية

وفي مؤشر على غضب حركة فتح والسلطة الفلسطينية من مؤتمر باريس، كتب القيادي في فتح 
دولي لبحث شأن  أول اجتماع«: »فيسبوك»ووزير الزراعة السابق وليد عساف على صفحته على 

إنه »وأضاف: «. فلسطيني بغياب فلسطين. دولة قطر الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني
إسرائيل تحقق أول أهدافها من الحرب، استبعاد »وتابع: «. مؤتمر أصدقاء إسرائيل في باريس

 «.القطري -فلسطين، شكرا للمحور التركي 
47/7/4490الشرق األوسط،   

 
 عـلن القطاع منطقة منكوبةيحكومة والفصـائــل فـي غـــزة والمنظمة الذية اجتماع لتنفي .4

"وفا": أعلن اجتماع للقوى الوطنية في قطاع غزة، مع أعضاء اللجنة التنفيذية في منظمة  -غزة 
التحرير، بحضور وزيري العمل واألشغال العامة ممثلين عن حكومة التوافق الوطني، ومحافظي 

 قطاع غزة منطقة منكوبة. القطاع الخمس، عن
وناقش المجتمعون، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، زكريا األغا، األوضاع الكارثية 
التي يعيشها قطاع غزة جراء العدوان اإلسرائيلي المتواصل، واحتياجات المواطنين، وأوضاع النازحين 

 وكالة الغوث واحتياجاتهم.الذين نزحوا من بيوتهم إلى مراكز اإليواء في مدارس 
وأكدوا موقف القيادة األخير بخصوص الوضع السياسي العام والتوصل إلى تهدئة حقيقية ترفع 
نهاء العدوان اإلسرائيلي وفي السعي لتوفير أقصى ما يمكن توفيره لتخفيف  الحصار عن قطاع غزة وا 

 اآلالم والمعاناة الناجمة عن هذا العدوان المجرم.
ة توفير كل الدعم واإلسناد من القوى والفصائل سياسيا وفي الميدان لحكومة التوافق وأكدوا ضرور 

 الوطني بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها في تقديم خدماتها للمواطنين في قطاع غزة.
47/7/4490، األيام، رام هللا  
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 بحر: ليعلن الكابينت الصهيوني رفع الراية البيضاء وفشل الحرب على غزة .5

قال نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. أحمد بحر "ليعلن الكابينت الصهيوني رفع : غزة
 الراية البيضاء وفشل الحرب على غزة، بداًل من اإلعالنات المتكررة بوقف إطالق النار لساعات".

 24ة لمدة الكابينت الصهيوني موافقته الليلة على تمديد التهدئ أعلنجاءت تصريحات د بحر بعد ان 
 ساعة ألغراض انسانية.

41/7/4490، المركز الفلسطيني لإلعالم  
 
 أمريكا وحدها قادرة على وقف العدوان لو أرادت مندوب فلسطين في األمم المتحدة لـ عكاظ: .6

مندوب فلسطين في األمم المتحدة رياض  "عكاظ" حاورت: نيويورك( -عبدهللا الغضوي )هاتفيا 
واجهة العربية لألكاذيب اإلسرائيلية في مجلس األمن، وكيف بات ممثلو منصور، الذي كشف عن الم

الدول األعضاء في مجلس األمن ينظرون إلى التضليل اإلسرائيلي والكذبة الكبرى أن إسرائيل تدافع 
 عن أمنها، حسبما زعم مندوبها في األمم المتحدة.

ن على الفلسطينيين، مؤكدا أنه لو اوانتقد منصور التقاعس الدولي في إلزام إسرائيل بوقف العدو 
أرادت أمريكا أن توقف الحرب على غزة لفعلت ذلك من خالل الضغط على إسرائيل، لكنه أشار إلى 

 أن أمريكا في معظم األحيان ال تريد ذلك.
47/7/4490عكاظ، جدة،   

 
 عضو التشريعي منى منصور: تحركات كيري إلنقاذ االحتالل من أزمته مرفوضة .7

رأت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، منى منصور، أن تحركات وزير الخارجية : رام هللا
األمريكي جون كيري، في المنطقة وسعيه للوصول إلى تهدئة في قطاع غزة تأتي لـ "معرفتهم وتيقنهم 

 بأن االحتالل اإلسرائيلي بات يعيش معاناة كبيرة وغير مسبوقة بسبب ضربات المقاومة وفصائلها".
( تقول إن "أمريكا تعتبر أن 29/7ردت النائب منصور، في حوار مع "قدس برس"، السبت )واستط

دولة االحتالل اإلسرائيلي طفلها المدلل في الشرق األوسط .. واالحتالل بات يعيش في أزمة وال أحد 
حساب يستطيع إنقاذه منها سوى اإلدارة األمريكية بتحركاتها ومواقفها المنحازة دومًا للجالد على 

 الضحية" وفق تعبيرها.
41/7/4490، قدس برس  



 
 

 

 

 
           94ص                                     3419 العدد:     47/7/4490 األحد التاريخ:

 

 
 سفراء السلطة يقودون حملة دولية للضغط على حماس للقبول بالمبادرة المصرية :قدس برس" .8

عربية مطلعة النقاب عما أسمته بـ "حملة ديبلوماسية دولية" قالت  ديبلوماسيةكشفت مصادر : لندن
جل دفع عدد من السلطات العربية والدولية للضغط على إن سفراء السلطة الفلسطينية يقودونها من أ

 حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" للقبول بالمبادرة المصرية للتهدئة.
وذكرت هذه المصادر، التي تحدثت لـ "قدس برس" وطلبت االحتفاظ باسمها، أن األمر يتعلق بكل 

وقطر والبحرين، وجهات  من سفراء السلطة في كل من بروكسيل وجينيف وتونس وسلطنة عمان
أخرى معروفة بوجود عالقة لها مع "حماس"، وأن الرسالة كانت واضحة وجلية بالعمل على إقناع 
"حماس" بأن تقبل بالمبادرة المصرية للتهدئة باعتبارها الخيار الوحيد إليقاف العدوان اإلسرائيلي على 

 قطاع غزة.
ثير من الدهشة واالستغراب مساعي السلطة وتحدثت ذات المصادر عن أن هذه الجهات تلقت بك

إلقناع "حماس" للقبول بمبادرة ال تضمن أيا من مطالب الشعب الفلسطيني وعلى رأسها فك الحصار 
 واالفراج عن األسرى والمعتقلين وعدم تكرار العدوان.

41/7/4490، قدس برس  
 
 هتمديد التهدئة أحادي الجانب يتحمل مسؤوليت االحتاللالحية: قرار  .9

اعتبرت حركة المقاومة اإلسالمية حماس، تمديد مجلس الوزراء الصهيوني المصغر المعروف : غزة
 باسم "الكابينت" التهدئة لمدة أربع ساعات هو قرار أحادي الجانب االحتالل يتحمل تبعاته.

وقال الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" في تصريح مقتضب: "الهدنة 
انية ليست قراًرا صهيونيا فقرارات الكابينت الصهيوني بالتمديد أربع ساعات قرار أحادي الجانب اإلنس

 ويتحمل االحتالل المسئولية الكاملة عن تبعات هذا القرار".
 41/7/4490، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 لي: هدنة عيد الفطر غير مضمونة من الجانب اإلسرائي"الشرق األوسط"حمدان لـأسامة  .01

قال أسامة حمدان مسؤول ملف العالقات الدولية والقيادي بحركة المقاومة اإلسالمية )حماس(، إن 
مبادرة وقف النيران خالل أيام عيد الفطر المبارك التي سيعلن عنها من العاصمة الفرنسية لمدة سبعة 

، "قد يخرق الهدنةاالحتالل اإلسرائيلي "أيام غير مضمونة من الجانب اإلسرائيلي، مشيرا إلى أن 
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. وبالنسبة ألول أيام عيد الفطر، قال "إذن ما الضمانة اللتزام االحتالل بها؟"حسب قوله، متسائال: 
 ."مع إسرائيل، ال يمكن توقع شيء"حمدان: 

أنه قد علم أن اقتراح تمديد الهدنة اإلنسانية  "الشرق األوسط"وأوضح في اتصال هاتفي أجرته معه 
قد رفضه الجانب اإلسرائيلي. وأشار حمدان، قيادي حركة حماس، إلى أن ساعة  22ألكثر من 

غير واضحة "الهدنة اإلنسانية التي أعلنها األمين العام لألمم المتحدة لم تصل لهم، كما أنها 
. وقال إن الطرف اإلسرائيلي يدعو إلى القلق ألنه منذ دقائق أبلغ الجانب األميركي رفضه "التفاصيل

اإلنسانية، وال يمكن بأي حال من األحوال الثقة في الطرف اإلسرائيلي، بل على العكس  تمديد الهدنة
هو في موضع شك دائم من جانب قياداتنا، ألنه هو الذي افتعل الحرب ضد أبناء قطاع غزة، واليوم 
أطالع تقارير إعالمية غربية في حاجة إلى التثبت والتأكد، تقول إن قصة المستوطنين الثالثة 

، فقد زعمت إسرائيل أن ثالثة من المستوطنين اخُتطفوا وُقتلوا، ولم يعرف "مفبركة"مختطفين هي ال
أحد حقيقة ما جرى باستثناء ما تقوله إسرائيل نفسها، وانطالقا من تلك النقطة، بدأ الفلسطينيون في 

غربية تواكبت الضفة الغربية وقطاع غزة يتعرضون لهجمات، واألمر يحتاج إلى تدقيق، وهي تقارير 
أعتقد أن "مع أسئلة من صحافيين إسرائيليين، وعن توقعاته بالنسبة لهدنة السبعة أيام، قال حمدان: 

الجانب اإلسرائيلي لن يقبل بها، وهناك مؤشرات، على أن الجانب اإلسرائيلي سيرفضها، وتأتي تباعا 
 ."بعد رفضه أيضا تمديد الهدنة اإلنسانية

هة رفض عربية ودولية على إسرائيل، من أجل إنهاء العدوان والحصار وطالب حمدان بتشكيل جب
المفروض على الشعب الفلسطيني، وبدء مسار سياسي ينهي االحتالل. وأوضح حمدان أن أصل 
المعركة والحرب المفروضة على قطاع غزة بدأ من أجل التغطية على إفشال نتنياهو للمسار 

ة الفلسطينية، التي مثلت خيارا بديال، وردا عمليا واضحا السياسي، ومن أجل ضرب الوحدة الوطني
 على السلوك اإلسرائيلي.

من المفترض أن يبدأ مسعى دولي إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية، وأظن "وقال: 
أن الفرصة اآلن مواتية اآلن إلطالق هذا المسعى اآلن، ال سيما أن إسرائيل كشفت عن وجهها تماما 

ندما رفضت كل جهد سياسي، من شأنه أن ينهي عدوانها العسكري، والمدني المتمثل بالحصار ع
 ."على الشعب الفلسطيني

وعن كيفية االتصاالت بين حماس واألطراف المختلفة الموجودة على األرض في العاصمة الفرنسية 
الوسطاء، وال توجد هناك تواصل مباشر مع "باريس، وكذلك مع الجانب اإلسرائيلي، قال حمدان: 

اتصاالت مباشرة مع الجانب اإلسرائيلي، وفي ظل الجهود المصرية، كانت االتصاالت تجري مع 
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. وأوضح "القاهرة، وكان الجانب المصري ينقل أفكارنا ومقترحاتنا إلى اإلسرائيليين، وكذلك بالعكس
لقاء انتهى دون استجابة أن لقاء باريس كان الهدف منه محاولة تثبيت الهدنة، ولكن يبدو أن ال

إسرائيلية، وكان اللقاء أقرب لتنسيق الجهود وتبادل األفكار والمعلومات بين األطراف المشاركة، أكثر 
 مما هو مثار لماذا غابت أطراف؟

، هل يمكن أن تتكرر وتكون 2022بخصوص هدنة  "الشرق األوسط"وقال حمدان ردا على سؤال لـ
أسوأ ما فيها أن الجانب اإلسرائيلي لم يلتزم بها، وبالتالي عندما نتحدث إن "ملزمة للجانبين، بقوله: 

اليوم عن أي اتفاق لوقف إطالق النار، فال بد أن يتضمن ضمانات واضحة ملزمة للجانب 
اإلسرائيلي، ال تسمح له بتكرار عدوانه وقتما شاء، وتكرار المأساة التي يعيشها الفلسطينيون بالطريقة 

 ."إلسرائيليونالتي يريدها ا
الضمانات حاليا في إطار البحث، والوسطاء هم "وعن الضمانات التي تطلبها حماس، قال حمدان: 

الذين يقدمون الضمانات، وفي عالم السياسة، الوسطاء هم الذين يقترحون الضمانات التي يستطيعون 
ون كيري، أو األممي تحقيقها، وفي ظل التدخل الدولي، سواء األميركي من جانب وزير خارجيتها ج

من قبل األمين العام بان كي مون، أو الفرنسي على لسان وزير خارجيتها فابيوس، هناك ضمانات 
 ."تقدم وتبحث من جانبنا في إمكانية تحقيقها على األرض

نهاء العدوان"وأوضح أنه  ، مشيرا إلى "ال تفاوض على مطالب الشعب الفلسطيني في رفع الحصار وا 
تحقق تقدما ملموسا، ولكن االحتالل يخفيه من هول "لم تتراجع كفاءتها، وكل يوم أن المقاومة 

لقد حققنا تقدما مهما على الجانب الفلسطيني، بتوحيد مطالبنا على ". وأفاد حمدان: "الصدمة
المستوى الميداني، كمقاومة على األرض، وعلى الجانب السياسي كقيادات فلسطينية، وكل ما نريده 

 ."سيط؛ أن يعيش شعبنا في أمانهو مطلب ب
 47/7/4490لندن،  األوسط، الشرق

 
 نحذر من االلتفاف على تضحيات ودماء الشعب الفلسطينيزياد النخالة:  .00

أصدرت حركة الجهاد اإلسالمي، شريك حماس في المواجهة ضد إسرائيل، : كفاح زبون - رام هللا
 ."االلتفاف على الدم الفلسطيني"بيانا حذرت فيه من 

 "الشرق األوسط"وقال زياد النخالة، نائب األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي، في تصريح تسلمت 
إننا نتعامل بحذر مع المبادرات التي يجري الحديث عنها لوقف إطالق النار، ونحذر "نسخة منه: 
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ة . وعبر عن خشيته من تحول معاناة غز "من االلتفاف على تضحيات ودماء الشعب الفلسطيني
 والعدوان عليها إلى ورقة في لعبة التجاذبات اإلقليمية والدولية.

 47/7/4490لندن،  األوسط، الشرق
 
 اإلسرائيليجيش الترفض أي "تهدئة" ال تضمن انسحاب فلسطينية فصائل خمسة  .02

أعلنت فصائل فلسطينية، فجر اليوم األحد، رفضها أي "تهدئة إنسانية" ال تضمن انسحاب جيش 
 من قطاع غزة. اإلسرائيلي
فصائل فلسطينية في بيانات منفصلة أنها ترفض أي "تهدئة إنسانية" ال تضمن انسحاب  5وقالت 

 الجيش من داخل حدود قطاع غزة، وعودة النازحين إلى بيوتهم.
وقال الناطق باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري، إن أي "تهدئة إنسانية ال تضمن انسحاب جنود 

خالء المصابين، االحتالل من داخل  حدود القطاع، وتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم، وا 
 غير مقبولة".

وفي السياق ذاته، قالت حركة الجهاد اإلسالمي، في بيان، إن "أي تهدئة إنسانية دون انسحاب 
دخال المعونات، هي تهد ئة الجنود اإلسرائيليين من داخل قطاع غزة، وعودة المواطنين إلى بيوتهم وا 

 بال جدوى".
كما أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على ذات المطلب، وقالت في بيان على لسان عضو 
مكتبها السياسي جميل مزهر إن "إعالن )إسرائيل( عن تمديدها للهدنة هدفه االلتفاف على مطالب 

رأسها وقف العدوان المقاومة"، مضيًفا: "ال هدنة وال تهدئة بدون االستجابة لمطالب المقاومة وعلى 
 وفك الحصار بشكٍل كامٍل".

إلى ذلك، قالت كتائب الناصر صالح الدين، الجناح العسكري لحركة المقاومة الشعبية الفلسطينية، 
في بيان، "ال تهدئة إنسانية مع )إسرائيل( طالما أنها ال تحقق مطالب الشعب الفلسطيني، وال تلبي 

 شروط المقاومة كاملة".
جبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان إنها "لن تقبل بتهدئة إنسانية بدون انسحاب كما قالت ال

 القوات اإلسرائيلية وعودة النازحين لبيوتهم".
 41/7/4490، فلسطين أون الين

 
 



 
 

 

 

 
           91ص                                     3419 العدد:     47/7/4490 األحد التاريخ:

 

 
 حماس تزّف شهداء الضفة وتحيي الجماهير المنتفضة وتدعو للتصعيد .03

ة "حماس" في الضفة الغربية شهداء محافظات الضفة زّفت حركة المقاومة اإلسالمي: الضفة الغربية
التسع الذين اختارهم هللا عز وجل شهداء أبطااًل في ليلة القدر وجمعة الغضب وفجر اليوم السبت 

 انتصارًا ألهلنا في قطاع غزة ومبايعة لمقاومته الباسلة.
ا نداء الواجب وهّبوا في وحّيت الحركة في بيانها جماهير الضفة والقدس والداخل المحتل الذين لبو 

كّل المدن والقرى والمخيمات وفاًء لدماء شهداء غزة البررة تأكيًدا على وحدة شعبنا واصطفافه خلف 
وأّكدت الحركة أّن حالة اللحمة التي يعيشها شعبنا في كل أماكن تواجده ويترجمها شبابه  المقاومة.

على جرائم االحتالل ومجازره، واألداة األقوى البطل بتضحياته واقعًا على األرض هي الرد الطبيعي 
 لنصرة القطاع الصامد.

طالق مقاومة  وأوضحت أن فصائل شعبنا وقواه الحية كلها مجمعة على تصعيد الهّبة في الضفة وا 
حقيقية ضاغطة على االحتالل، داعية جماهير شعبنا لمواصلة االنتفاض وتوسيع رقعة المواجهات 

 الل وإلسناد أهلنا في قطاع غزة الحبيب.من أجل الضغط على االحت
وأشادت حماس بعمليات إطالق النار التي نفذها أبطال المقاومة في عدٍد من مواقع االشتباك مع 

 قوات االحتالل الصهيوني.
 41/7/4490، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 قرار الحكومة اإلسرائيلية تمديد الهدنة اإلنسانيةحماس ترفض  .04

رفضت حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( مساء السبت قرار الحكومة : االتوك –الجزيرة 
ساعة حتى منتصف ليل األحد، واعتبرت  24اإلسرائيلية تمديد الهدنة اإلنسانية في قطاع غزة لمدة 

 أن أي هدنة ال قيمة لها إذا لم تسحب إسرائيل قواتها من المناطق التي دخلتها في القطاع.
حماس فوزي برهوم لوكالة الصحافة الفرنسية "إنه ال قيمة ألي تهدئة إنسانية ال  وقال المتحدث باسم

تنسحب بموجبها الدبابات اإلسرائيلية، وال تمّكن النازحين من العودة إلى بيوتهم، وال تتيح إجالء 
 جميع الشهداء والجرحى".

نسحاب جنود االحتالل من جانبه شدد القيادي في الحركة سامي أبو زهري أن أي تهدئة ال تضمن ا
جالء المصابين، غير مقبولة.  من داخل قطاع غزة وتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم وا 

 47/7/4490الدوحة،  نت، الجزيرة
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 القناة العاشرة: المقاومة في غزة كادت أن تأسر جندي ثاني  .05

من أسر جندي اسرائيلي  الناصرة: أكدت مصادر إعالمية عبرية، تمكن المقاومة الفلسطينية بغزة
ثاني، وجره بالقرب من أحد األنفاق في قطاع، إال أن تدخل الطيران االسرائيلي حال دون اتمام 

 عملية أسره.
(: إن قوة عسكرية إسرائيلية دخلت 25/7وقالت القناة العبرية العاشرة، في تقرير بثته مساء الجمعة )

بخروج مسلحين من هذا النفق وحاولوا سحب  إلى مبنى يوجد فيه نفق وبعد ذلك فوجئ الجنود
الجندي إلى داخله لكنه نجح بالفرار منهم فقامت آلية بإطالق قذيفة على المكان، ما أدى إلى مقتل 

 أحد المسلحين على األقل، حسب زعمها.
 41/7/4490قدس برس، 

 
  "عمل جيد"ليبرمان يصف الدمار الهائل في غزة بأنه  .06

جيـة اإلسـرائيلي أفيغـدور ليبرمـان، إن الجـيش اإلسـرائيلي سيواصـل عملياتـه قال وزير الخار : 44عرب 
 ."أمر جيد"العسكرية في قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة، معتبرا أن صور الدمار في غزة 

وقـــال ليبرمـــان فـــي مقابلـــة مـــع موقـــع صـــحيفة "يـــديعوت أحرونـــوت": "علينـــا أن نضـــمن أمـــن مـــواطني 
واأليام التي يستغرقها ذلك، الهدنة ستنتهي منتصف الليل، وال شك  إسرائيل، ليس مهما عدد الساعات

 لدي بأن الجيش سيواصل عملياته بكل قوة، وحينها سنرى النتائج".
وعن مشاهد وصور الدمار الهائل التي نقلت من غزة اليوم، قال: "أعتقد أن جنود الجيش قاموا بعمـل 

لنــا يــدرك بــأن الجــيش مطلــق اليــدين للعمــل علــى جيــد". وأضــاف: "سنواصــل العمــل بالطريقــة ذاتهــا، ك
 تحقيق األهداف التي حددها الكابينيت".

 41/7/4490، 02عرب 
 
 يعلون يستغرق شهرًا ال يومين وال ثالثة كما أدعىفي غزة استكمال معالجة األنفاق بينيت:  .07

النـــار، قــال وزيــر االقتصـــاد نفتــالي بينيــت، إنـــه ســيعترض علــى أي اتفـــاق لوقــف إطــالق : 44عــرب 
مضيفا أن هدف الحملة العسكرية هو تفكيك صواريخ حماس وتدمير األنفاق، معتبرا أنه ينبغـي زيـادة 

 الضغط حتى تحقيق ذلك.
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وقــال بينيــت إن "اســتكمال معالجــة األنفــاق يســتغرق شــهًرا ال يــومين وال ثالثــة كمــا أدعــى وزيــر األمــن 
 موشيه يعلون قبل أسبوع".

ن الليكــود عــن معارضــتهم ألي وقــف إلطــالق النــار، فقــد قــال الــوزير وعبــر وزراء وأعضــاء كنيســت مــ
غدعون ساعر إنه "ينبغي رفض الضغوط التي تمارس على إسرائيل لتمديد وقف إطالق النار. يجب 
االستمرار في الحملة العسكرية وتوسيعها لتقويض البنى التحتية لحمـاس". وشـاركه فـي الـرأي كـل مـن 

ن، زئيــف إلكــين، وعضــو الكنيســت دانــي دانــون، وعضــو الكنيســت كرميــل رئـيس لجنــة الخارجيــة واألمــ
 شاما، ورئيسة لجنة الداخلية ميري ريغيف.

 41/7/4490، 02عرب 
 
 من جانب واحد ساعة 40لمدة في غزة  د التهدئة اإلنسانيةيمد"الكابينت" يوافق على ت .08

غر للشــؤون األمنيــة والسياســية قالــت مصــادر سياســية إســرائيلية إن المجلــس الــوزاري اإلســرائيلي المصــ
ســاعة  24)الكابينــت( وافــق علــى طلــب األمــم المتحــدة تمديــد الهدنــة اإلنســانية مــع قطــاع غــزة لمــدة 

 تنتهي منتصف ليل اليوم األحد.
ونقلت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية على موقعهـا اإللكترونـي، عـن تلـك المصـادر التـي لـم تسـمها، أن 

االحـتالل متابعـة عملـه لتـدمير األنفـاق وسـيرد علـى أعمـال المقاومـة  خالل هذه المـدة سيواصـل جـيش
 الفلسطينية خالل فترة وقف إطالق النار.

وتابعـت المصـادر أن، حكومــة االحـتالل اإلسـرائيلي ســتجتمع اليـوم األحـد لبحــث الخطـوات التاليـة فــي 
بشــأن تمديــد الهدنــة ولــم يصــدر أي بيـان عــن الحكومــة اإلسـرائيلية  الهجـوم العســكري ضــد قطـاع غــزة.

 اإلنسانية.
 41/7/4490، فلسطين أون الين

 

 جنديا  03تعترف بمقتل  "إسرائيل" .09
أعلنت ناطقة باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي أن أحد جنوده قتل ليلة البارحة : وكاالت -الجزيرة 

نودها منذ بقذيفة هاون بالقرب من قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد من اعترفت إسرائيل بمقتلهم من ج
جنديا، إضافة إلى الجندي األسير آرون شاؤول الذي تعتبره إسرائيل  49بدء العدوان على غزة إلى 

 قتيال مفقودا.
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وكان جيش االحتالل قد اعترف أمس السبت بمقتل اثنين من جنوده، وأوضح في بيان أن نقيبا 
غزة، وتوفيا السبت متأثرين  ورقيبا في سالح المشاة أصيبا األسبوع الماضي على الحدود مع قطاع

في حين بلغ عدد ما اعترف به االحتالل اإلسرائيلي من جرحى منذ العدوان على قطاع  بجروحهما.
 جريحا. 290أكثر من  -الذي بدأ في الثامن من يوليو/تموز الحالي-غزة 

عة جنود ويأتي إعالن قوات االحتالل مقتل اثنين من جنودها بعد ساعات من اعترافها بمقتل أرب
ساعة، مددتها  22آخرين في غزة قبل بدء الهدنة اإلنسانية في الثامنة من صباح السبت لمدة 

 ساعة أخرى. 24إسرائيل الحقا أربع ساعات، ثم قررت تمديدها 
أعلنت أنها  -الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية )حماس(-وكانت كتائب عز الدين القسام 

ليا وأصابت أكثر من ثالثمائة منذ بدء الهجوم اإلسرائيلي البري على قطاع جنديا إسرائي 53قتلت 
عملية اشتباك مباشر باألسلحة الرشاشة والعبوات، وأسرت جنديا  25غزة، وقالت إنها خاضت 

 إسرائيليا.
هدفا منذ بدء عدوانها على غزة في الثامن من  9970من جهتها، أعلنت إسرائيل أنها أصابت 

 صاروخ باتجاه إسرائيل. 2700، في حين أكدت كتائب القسام أنها أطلقت الشهر الجاري
 47/7/4490، الجزيرة نت، الدوحة

 
 جنديا إسرائيليا ال زالوا في المستشفيات بعضهم إصابتهم خطيرة جدا  932 :مصادر إسرائيلية .21

يات بيـنهم جنـديا ال زالـوا يخضـعون للعـالج فـي المستشـف 294أن أكدت مصادر إسرائيلية : 44عرب 
وقالــت المصــادر إن الخطــر يتهــدد حيــاة ثالثــة مصــابين، فــي حــين وصــفت  أصــيبوا بجــراح خطيــرة. 7

 منهم بأنها خطيرة، أما باقي اإلصابات فتراوحت بين المتوسطة والطفيفة. 4إصابة 
 41/7/4490، 02عرب 

 

 إصابة قائد فرقة بالمظليين بجراح حرجة بخان يونسالقناة الثانية:  .20
عــن إصــابة قائــد فرقــة فــي ســالح المظليــين بجــراح  أمــسكشــفت القنــاة الثانيــة العبريــة مســاء : القــدس

 حرجة جًدا في انفجار داخل منزل شرق خان يونس خالل األيام الماضية.
 وذكرت القناة أن قناصة فلسطينيين استهدفوا أيًضا المروحية التي حضرت لنقل القائد المصاب.

صابة العشرات. من 40واعترف االحتالل بمقتل   ضباطه وجنوده وا 
 47/7/4490، األيام، رام هللا
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 يطلب بضعة أيام للتخلص تمامًا من أنفاق حماس سرائيليجيش اإلالقناة العاشرة: ال .22

قالت القناة العاشرة في التلفزيون اإلسـرائيلي أمـس، إن قيـادة الجـيش اإلسـرائيلي طلبـت : فيصل يوسف
ام بوقف العمليات خالل األيام المقبلة ألن تدمير كافة األنفاق التـي تـم من القيادة السياسية عدم االلتز 
 اكتشافها يحتاج إلى عدة أيام.

، أن تقـديرات األمـن والجـيش تشـير إلـى أن األنفـاق المكتشـفة تحتـاج لعـدة «اإلسـرائيلية»وذكرت القنـاة 
نظــام واســع ومعقــد « مــاسح»أيـام مــن أجــل تــدميرها بالكامــل، مشـيرة إلــى أن نظــام األنفــاق الــذي بنتـه 

 ويرتبط بشبكات مختلفة تحتاج أليام لتدميرها بالكامل لضمان عدم إعادة تشغيلها من قبل الحركة.
 47/7/4490، االتحاد، أبو ظبي

 
 غزة بسبب العدوان على مليون دوالر خسائر أولية للصناعة اإلسرائيلية 454اإلذاعة العبرية:  .23

األوليــة لقطــاع الصــناعة فــي )إســرائيل( بلغــت حتــى اللحظــة، نحــو  قالــت اإلذاعــة العبريــة إن الخســائر
 مليون دوالر(، بسبب العدوان على قطاع غزة. 250مليون شيكل ) 475

وأضافت اإلذاعة خالل نشـرة حـول التبعـات االقتصـادية للعمليـة العسـكرية، أن غالبيـة األضـرار كانـت 
الفلســطينية المحتلــة، والتــي أصــبحت منــذ فـي المنــاطق الصــناعية الواقعــة فــي وســط وجنـوب األراضــي 

وجـاء فـي التقريـر، أن قطـاع  اليوم األول للعـدوان هـدفا سـهال لصـواريخ الفصـائل الفلسـطينية فـي غـزة.
تكنولوجيــا المعلومــات، والصــناعات المعدنيــة والصــناعات الغذائيــة قــاد الخســائر التــي لحقــت بالقطــاع 

ائر التـــي لحقـــت بـــبعض الصـــناعات، كالصـــناعات الصـــناعي، بينمـــا لـــم يـــتم التعـــرف بعـــد علـــى الخســـ
 الحربية بسبب الرقابة العسكرية.

 41/7/4490، فلسطين أون الين
 
 تدمير األنفاق في قطاع غزة خالل الهدنة: استمرار مسؤولون إسرائيليون .24

 نقل موقع "واال" االلكتروني عن المسـؤولين اإلسـرائيليين قـولهم إنـه خـالل الهدنـة اإلنسـانية: 44عرب 
يوم أمس استمرت قوات الجـيش اإلسـرائيلي فـي تـدمير أنفـاق فـي القطـاع، وأنـه تـم تـدمير أربعـة منهـا، 

 وشددوا على أن الجيش سيستمر في تدمير األنفاق خالل فترة تمديد الهدنة حتى مساء اليوم.
 47/7/4490، 02عرب 
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 رب على غزةاإلسرائيلي يتظاهرن في تل أبيب ضد استمرار الح "اليسار"آالف ناشطي  .25
تظــاهر آالف نشــاطي اليســار اإلســرائيلي فــي تــل أبيــب ضــد اســتمرار الحــرب علــى قطــاع : 44عــرب 

 غزة، ورفعوا شعارات تندد بعمليات القتل التي تستهدف المدنيين، وبالتحريض الحكومي الرسمي.
فيمـا  وحسب وسائل إعالم إسرائيلية احتشد في ساحة رابـين فـي تـل أبيـب نحـو خمسـة آالف متظـاهر،

 حاول ناشطو اليمين تعطيل المظاهرة.
 41/7/4490، 02عرب 

 
 يخشون الوقوع في األسرالجنود اإلسرائيليون في غزة موقع "واال":  .26

إســرائيلية دخلــت إلــى قطــاع غــزة، الضــوء علــى  عســكريةرافــق قــوة  " الــذييلقــي "موقــع واال: 44عــرب 
تخــذها لتقليــل اإلصــابات فــي صــفوفه حتــى لــو طريقــة إدارة الجــيش لعملياتــه فــي غــزة، والوســائل التــي ي

الجنــود كــان علــى حســاب المزيــد مــن الــدمار فــي قطــاع غــزة، ويشــير إلــى األمــور التــي تثيــر مخــاوف 
 وعلى رأسها الوقوع في األسر. كثيرة

ويوضــح أن الهــاجس الــذي يتملــك القــوات التــي تــدخل قطــاع غــزة، هــو الخشــية مــن عمليــات القــنص، 
روع، والعبـــوات الناســـفة، والمنـــازل المفخخةـــ وأكثـــر مـــا يخشـــونه هـــو وقـــوع أحـــد والقــذائف المضـــادة للـــد

 الجنود باألسر.
 41/7/4490، 02عرب 

 
 في غزة مدنيوناعتقلوا غالبية الذين الجيش اإلسرائيلي:  .27

قال الجيش اإلسرائيلي إن غالبية الذين اعتقلوا في قطاع غزة هم مـن المـدنيين، وقـد أطلـق : ـرب44عــ
 عد التحقيق معهم.سراحهم ب

مقاتــل فلســطيني، وعرضــت وســائل اإلعــالم  250وكانــت تقــارير ســابقة قــد ادعــت أنــه تــم أســر نحــو 
 اإلسرائيلية صورا لهم وهم شبه عراة، إال أنه سرعان ما تبين أن غالبيتهم من المدنيين.

 41/7/4490، 02عرب 
 
 ستة آالف جريح نحوو  9401إلى على غزة عدد شهداء العدوان اإلسرائيلي  ارتفاع .28

حصيلة الشهداء جراء العدوان ، أن غزة من، 47/7/4490، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ذكرت
( شهيدًا من 2043على التوالي، ارتفعت إلى ) 20"اإلسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 
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صابة )أطفال ونساء وكبار سن،  اد الناطق باسم وزارة وأف ( مواطنا آخرين بجراح مختلفة.9000وا 
عامًا، والسيدة إكرام  29الصحة د. أشرف القدرة، باستشهاد الطفل يوسف جميل صبحي حمودة 

 عامًا متأثرين بجراحهما. 29أحمد الشنباري 
 240فرق اإلنقاذ في غزة انتشلت أمس السبت من غزة أن ، 47/7/4490نت،  الجزيرة وقالت

إضافة إلى نحو ستة آالف جريح،  2043ن اإلسرائيلي إلى جثة، ليرتفع بذلك عدد شهداء العدوا
 بينما كشفت صور من أحياء القطاع عن مقاومة شرسة لقوات االحتالل. 

وقد منعت قوات االحتالل سيارات اإلسعاف والمواطنين من دخول بلدة خزاعة شرق خان يونس، 
ل جثث الشهداء ونقل المصابين وأطلق الجنود اإلسرائيليون النار على كل من حاول الدخول النتشا

من البلدة. وقال مراسل الجزيرة تامر المسحال إنه عثر في بيت حانون وحدها على أكثر من ثالثين 
شهيدا، بينهم مسعف استهدفته المدفعية اإلسرائيلية. ونقلت الجثامين إلى مستشفى كمال عدوان في 

 بيت الهيا المجاورة.
 

 الشجاعية األكثر تضررا
والذي شهد مجزرة راح ضحيتها أكثر من  غزة،األكثر تضررا بين أحياء مدينة -الشجاعية وفي حي 

 فردا من عائلة الحلو. 22شهيدا، بينهم  29انتشل مسعفون  -سبعين فلسطينيا
وقال مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح إن دمارا هائال وغير مسبوق تعرض له حي الشجاعية 

 سرائيلي الشديد عليه في األيام الماضية.شرقي غزة جراء القصف اإل
فقد ُمسحت مئات المنازل والمباني السكنية من على وجه األرض وتحولت البيوت إلى ركام، وقد 
وجدت العديد من الجثث متحللة ومتعفنة في الشوارع والمباني المدمرة بسبب منع إسرائيل طواقم 

 أليام الماضية.اإلسعاف والدفاع المدني من دخول الحي على مدى ا
كما ُترك العديد من الجرحى ينزفون حتى الموت وفقا لشهادات السكان والمسعفين. وأضاف المراسل 
أن رائحة الدمار والموت منتشرة في كل مكان، لدرجة أن سكان الحي لم يتعرفوا على شوارع فيه 

 تغيرت مالمحها بسبب شدة القصف.
بأيديهم وسط ركام المنازل في حي الشجاعية سعيا اضطر السكان للحفر  المعدات،وبسبب نقص 

 للوصول إلى الجثث أو البحث عن األغراض المتبقية وسط الركام.
جثة أخرى في دير  29وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة إنه تم انتشال 

 وقد نقلت إلى مستشفى دير البلح. غزة،البلح ومخيم النصيرات وسط قطاع 
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 بيت حانون

كما كانت مسرحا  شديد،وكانت بعض أحياء بيت حانون تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي 
الشتباكات عنيفة بين المقاومين الفلسطينيين وقوات االحتالل. وعثر على جثامين الشهداء األخرى 

 وفي أحياء غزة الشرقية بما فيها حي الشجاعية. جنوبا،في خان يونس 
ي في الساعات التي سبقت سريان الهدنة المؤقتة في الثامنة من صباح وأسفر القصف اإلسرائيل

فلسطينيا. ومن بين شهداء فجر السبت، عشرون  95السبت بتوقيت القدس المحتلة، عن استشهاد 
 طفال في خان يونس جنوبي القطاع. 22من عائلة النجار بينهم 

حجم التدمير الذي لحق أحياءهم  وعاين األهالي في المناطق المنكوبة بالعدوان في قطاع غزة
ومنازلهم بعد ثالثة أسابيع تقريبا من بدء العدوان، وتفقدوا ما تبقى من بيوتهم رغم تحذير السلطات 

 األمنية في غزة من احتمال وجود أجسام متفجرة بين ركام المباني المدمرة.
 حانون شمالي القطاع. وفي بيت غزة،وأظهرت صور للجزيرة تدميرا واسعا في حي الشجاعية شرقي 

 
 بخان يونسمن عائلة النجار  44 بينهمشهيدا  42قبل التهدئة..  .29

ارتكبت قوات االحتالل مجزرة بشعة بحق عائلة النجار المهجرة من قرية خزاعة هربا من : معا -غزة
 العائلة ولكن بصواريخ الطائرات بيدتالقذائف المدفعية الى مخيم خانيونس جنوب قطاع غزة، حيث 

 هذه المرة.
عشر طفال،  أحدمصادر طبية اكدت ارتفاع عدد الشهداء من عائلة النجار الى عشرين شهيدا بينهم 

 أربعواغارات الطائرات على المنزل المكون من اإلصابات. واربعة نساء اضافة الى عدد كبير من 
 طبقات ودمرته على من فيه من عوائل.

41/7/4490، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 عقب تشييع جنائز الشهداء بالضفةاشتباكات  .31

واصل الفلسطينيون اليوم السبت تشييع جنائز الشهداء الذين سقطوا الجمعة بمدن : الجزيرة + وكاالت
عدة في الضفة الغربية وأحياء من القدس المحتلة، فيما ال تزال المواجهات مستمرة بين شبان 

مخيم العروب شمال الخليل وبقرب جنين مما خلف فلسطينيين وقوات االحتالل اإلسرائيلي في 
 استشهاد اثنين فجر اليوم.
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وصدحت أصوات المشيعين بدعوة المقاومة الفلسطينية للرد واالنتقام ألرواح الشهداء واألخذ بالثأر 
 لهم. كما رفع المشاركون في التشييع رايات القوى الوطنية واإلسالمية وأعالم فلسطين.

ة أن اشتباكات دارت في أعقاب التشييع بين المشيعين وقوات االحتالل في بلدة وذكر مراسل الجزير 
العروب شمال مدينة الخليل، حيث استقبلهم الجيش اإلسرائيلي بإطالق الرصاص الحي والمطاطي 

 عليهم مما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح متفاوتة.
برصاص االحتالل خالل مواجهات وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن شابا استشهد فجر السبت 

 دارات بقرية بيت فجار المحاذية لمدينة بيت لحم، فيما جرح خمسة آخرون خالل تلك المواجهات.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن اشتباكات مماثلة دارت عند حاجز الجلمة قرب مدينة جنين 

 استشهد خاللها شاب فلسطيني.
ديري إن االشتباكات استمرت طيلة ليلة أمس ووصفت في الضفة وقالت مراسلة الجزيرة جيفارا الب

بانتفاضة رمضان، وأشارت إلى أن هذه التسمية ليست مرتبطة فقط بالعدوان على غزة ولكنها اندلعت 
 عقب حرق مستوطنين للشاب الفلسطيني محمد أبو خضير.

فلسطيني جاؤوا من كافة  وتأتي االشتباكات الجديدة السبت، بعد يومين من تظاهر نحو خمسة آالف
، حيث تجمعوا عند حاجز قلنديا شمال مدينة 2344أنحاء الضفة والداخل الفلسطيني المحتل عام 

صابة أكثر من   آخرين. 250القدس واشتبكوا مع قوات االحتالل مما أدى إلى استشهاد فلسطيني وا 
قوات االحتالل، وأصيب وقد استشهد يوم الجمعة تسعة فلسطينيين في الضفة خالل مواجهات مع 

عشرات المحتجين بالرصاص الحي في مدينتي الخليل وجنين، وذلك مع تجدد المواجهات بين 
 المحتجين وقوات االحتالل بمدن وقرى عدة.

وفي القدس المحتلة أفادت مراسلة الجزيرة باندالع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات االحتالل في 
وز وباب رأس العمود بالقدس الشرقية، وذلك بعدما أدى آالف محاور عدة، وخاصة في وادي الج

الفلسطينيين صالة الجمعة األخيرة من شهر رمضان في الشوارع المحيطة بـالمسجد األقصى، وبعدما 
 منعت سلطات االحتالل الرجال األقل من خمسين عاما من دخول المسجد.

س تحسبا من اندالع المواجهات، ونصبت ونشرت شرطة االحتالل آالفا من عناصرها في مدينة القد
 الحواجز في محيط البلدة القديمة وعلى مداخل أحياء المدينة.

41/7/4490الجزير نت، الدوحة،   
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 جريحًا من أفراد الطواقم الطبية في غزة 91شهداء و سبعة .30

 29اء وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس، أن الطواقم الطبية قدمت سبعة شهد رائد الفي: -غزة 
جريحًا، خالل أداء مهامها اإلنسانية، منذ بدء العدوان "اإلسرائيلي" على قطاع غزة في الثامن من 

 الشهر الجاري .
وكان المسعف محمد مطر العبادلة آخر ضحايا االستهداف "اإلسرائيلي" المباشر لطواقم اإلسعاف، 

 قطاع.الحيث استشهد في غارة على بلدة "خزاعة" شرق خان يونس جنوب 
وكانت وزارة الصحة نعت في وقت سابق اثنين من كوادرها وهما حامد البرعي وحسام راضي اللذان 

 غزة.قضيا متأثرين بإصابتهما في غارات "إسرائيلية" ضمن العدوان المتواصل على قطاع 
ا وذكرت الوزارة أن البرعي استشهد أول من أمس، في استهداف االحتالل سيارة إسعاف أثناء عمله

صابة  بالقرب من مستشفى بيت حانون، ما أدى إلى إحراقها بالكامل واستشهاده وهو بداخلها وا 
 خطرة.طاقمها الطبي بجروح 

47/7/4490، الخليج، الشارقة  
 
 الفلسطينيون في الضفة يحولون "المفرقعات النارية" إلى وسيلة لمقاومة االحتالل .32

الفطر السعيد، يستغل الفلسطينيون ألعاب العيد  مع اقتراب حلول عيد منتصر حمدان: -رام هللا 
النارية لمشاغلة جنود االحتالل ودب الرعب في صفوفهم من خالل استخدام األلعاب النارية 
"المفرقعات" في المسيرات والتظاهرات الشعبية التي يجري تنظيمها في ساعات الليل، ما دفع سلطات 

 اب إلى األسواق الفلسطينية.االحتالل إلى محاولة وقف توريد تلك األلع
ورغم أن هذه األلعاب النارية كان يستخدمها األطفال في فترات سابقة في إطار احتفاالتهم بحلول 
األعياد، إال أن استخداماتها باتت تحوز على اهتمام الكبار من خالل إطالقها وتوجيهها صوب جنود 

 المظاهرات.االحتالل خالل 
ؤسسات وقيادات فلسطينية من مخاطر استخدام األلعاب النارية في في المقابل حذرت شخصيات وم

المسيرات تحسبا من إقدام جنود االحتالل على استغاللها إلطالق الرصاص تجاه المتظاهرين بذريعة 
 عليهم.إطالق النار 

47/7/4490، الخليج، الشارقة  
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 في خزاعة . . االحتالل يقتل طفاًل في حضن والدته .33
على ما يبدو أن الجريمة الكبرى التي ارتكبها االحتالل في  "الخليج"، وكاالت: - فلسطين المحتلة

بلدة خزاعة شرق مدينة خانيونس في غزة، لم تتكشف بعد في ظل منع دخول الطواقم الطبية النتشال 
 الشهداء والمصابين .

قوات النار على قتل األطفال والنساء والشيوخ بدم بارد، سياسة قوات االحتالل، حيث "أطلقت ال
سنوات(، وهو في حضن والدته أثناء مغادرة مجموعة من  4الطفل معتصم محمد أحمد النجار )

هم، ما أسفر عن إصابته برصاصة يالفلسطينيين بلدة خزاعة وهم رافعين الرايات البيضاء ورافعين أيد
اده" هذه رواية أحد في صدره وأجبر االحتالل والدة الطفل ترك ابنها على األرض ينزف حتى استشه

 ".الناجين من مذبحة خزاعة
وفي حالة إنسانية أخرى، كّفن أخاه الشهيد بكفن وقرأ عليه القرآن، هكذا ودع الطبيب رمضان قديح 

عامًا(، ثم خرج من بيته في بلدة خزاعة المنكوبة شرق خان يونس  94أخاه الشهيد محمد قديح )
 الجثة.الطبية الدخول النتشال  أمس الجمعة أمال منه أن تستطيع الطواقم

وأكد قديح أن الجيش أخرج جميع الموجودين في البيت من نساء وأطفال ورجال وأخذوا األطفال 
دروعًا بشرية، ثم سيطروا على المكان وحاولنا التحدث معهم للرأفة باألطفال ومحاولة إخراجهم سريعا 

بكاء الشديد من شدة ما يسمعون من قذائف من المكان الذين باتت عليهم معالم الخوف والذعر وال
طالق للرصاص، لكن من دون   جدوى.وا 

47/7/4490، الخليج، الشارقة  
 
 اعتقال فلسطينية من رام هللا بزعم محاولتها طعن جندي في القدس .34

ذكرت مصادر عبرية، مساء اليوم السبت، أن الشرطة : ترجمة خاصة -القدس دوت كوم  -غزة 
دس اعتقلت شابة فلسطينية من رام هللا في العشرينات من عمرها بعد أن حاولت اإلسرائيلية في الق

واوضحت هذه المصادر، إن  طعن جندي إسرائيلي في أحد شوارع المدينة القديمة بالقدس.
الفلسطينية كانت تخفي سكينا في حقيبتها عندما اقتربت من مجموعة من الجنود بحركة مريبة قبل 

 واعتقالها.أن يتم اكتشاف أمرها 
47/7/4490، القدس، القدس  
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 غزة تتنفس الحزن والصدمة في حـي الشجاعية المدمـر .35

صعق آالف المواطنين الذين توافدوا من كل أنحاء مدينة غزة لحي الشجاعية شرق  عيسى سعد هللا:
 المدينة بعد أن شاهدوا حجم الدمار الهائل الذي حل بالحي.

ين الذين راحوا يواسون أصحاب المنازل المدمرة الذين هرعوا من وخيم الحزن على هؤالء المواطن
ساعات الصباح األولى لتفقد منازلهم التي ُأزيلت بفعل مئات أطنان المتفجرات التي ألقتها طائرات 

وانخرط العديد منهم بالبكاء محتضنين  االحتالل ومدفعيته على الحي طيلة االيام العشرة الماضية.
 هذه األسر بعد أن عادوا إليها. بعضا ممن نجوا من

الى الشرق من حي الشجاعية الذي يقطنه  أكثروتتالشى معاني الحياة بشكل كامل كلما اتجهت 
 ألف من مواطني مدينة غزة. 50أكثر من 

الموعد المحدد لبدء الهدنة اإلنسانية التي وافقت عليها إسرائيل  -ومع حلول الساعة الثامنة صباحا 
طلقت طواقم اإلسعاف والدفاع المدني ومتطوعون باتجاه الحي الذي تعرض لحرب إبادة والمقاومة، ان

صابة المئات من سكانه وتدمير آالف المنازل. 250أدت الى استشهاد اكثر من   وا 
وتواجه طواقم الدفاع المدني صعوبات بالغة في إزالة كل األنقاض بسبب عدم امتالكها للمعدات 

ر في الدفاع المدني وطواقم اإلسعاف ان تتمكن من انتشال كل جثامين واستبعدت مصاد الالزمة.
 الشهداء المتواجدة تحت األنقاض بسبب حجم الدمار الهائل ومحدودية ساعات الهدنة.

وشوهدت العديد من الجثث المتحللة والمنتفخة بين الركام بعد نبشه من قبل طواقم الدفاع المدني 
 والصحة والمتطوعين.

47/7/4490، ام هللااأليام، ر   
 
 02االحتالل اإلسرائيلي يواصل حملة اعتقاالت ضد فلسطينيي  .36

تواصلت أمس، المظاهرات في مدن وبلدات : )ا ف ب( برهوم جرايسي -القدس المحتلة/ الناصرة
، ضد العدوان على قطاع غزة، في حين واصل االحتالل حملة االعتقاالت ضد 44فلسطينيي 

 بسبب مواقفهم المناهضة للعدوان على غزة. 44المئات من فلسطينيي 
وشرعت النيابة اإلسرائيلية بتقديم لوائح اتهام سريعة ضد عدد كبير من المعتقلين، وفي المقابل، فقد 
أعلنت النيابة اإلسرائيلية عن "موافقتها" على اجراء تحقيق "جنائي" ضد النائبة حنين زعبي، حول 

 مزاعم "إهانة شرطي".
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من حيث عدد السكان، مساء الجمعة، مظاهرة  44نة أم الفحم، ثالث مدن فلسطينيي فقد شهدت مدي
وحدوية ضخمة ألهالي المدينة، تندد بالمجزرة التي يواصل االحتالل اإلسرائيلي ارتكابها في قطاع 
غزة، بموازاة اتساع حلقة سفك الدماء في الضفة الفلسطينية المحتلة. كما، جرت مظاهرة حاشدة في 

ة كفر قاسم، اضافة إلى سلسلة ال تتوقف من التظاهرات والفعاليات السياسية والوطنية في مدين
 .44مختلف أنحاء مناطق 

وأعلنت لجنة المتابعة، ومجالس بلدية وقروية، عن الغاء مظاهر االحتفال بعيد الفطر، واقتصار 
 إحياء العيد على الصلوات والمراسم الدينية.

االعتقاالت والتحقيقات مع مئات الناشطين الفلسطينيين، إذ اتسعت في  وتتواصل مقابل هذا، حملة
االيام األخيرة ظاهرة استدعاء المخابرات لناشطين، بسبب تماثلهم مع شعبهم، ودعواتهم إلى النضال 

 والكفاح ضد العدوان اإلسرائيلي.
اتهام، وتتوقع المراكز  وحسب التقديرات، فإنه حتى نهاية األسبوع، جرى تقديم ما يقارب مائة الئحة

 الحقوقية، وطواقم محامي الدفاع المتطوعين، ارتفاع أعداد لوائح االتهام بقدر كبير في االيام المقبلة.
47/7/4490الغد، عمان،   

 
 الشيخ رائد صالح: مسيحيو العراق جزء أصيل من المجتمع وسلوكيات "داعش" دموية .37

الح، رئيس الحركة اإلسالمية )الجناح الشمالي( أعرب الشيخ رائد ص :برهوم جرايسي -الناصرة
، عن رفضه لسلوكيات "داعش" الدموية في العراق وسورية، مشددا على 44الناشطة بين فلسطينيي 

 ضرورة الحفاظ على النسيج االجتماعي، وأن "ال إكراه في الدين".
اوالت أذرع مشبوهة بينما حذر مجلس الطائفة العربية األرثوذكسية في مدينة الناصرة، من مح 

الستغالل ممارسات داعش في العراق خاصة، إلثارة النعرات الطائفية الخطيرة في المجتمع 
 الفلسطيني في الداخل.

وجاءت تصريحات الشيخ صالح، في مقابلة مع صحيفة "صوت الحق والحرية" الناطقة بلسان 
هذا النظام الدموي الذي يعتمد  حركته، وقال، "إننا نرفض كل سلوكيات التنظيم الذي يدعى داعش،

 على االغتياالت، وتقوم على ظلم األهل سواء كانوا في العراق أو في سورية أو في أي مكان".
وأضاف، "المسيحيون هم جزء من هذا البيت الكبير الذي اسمه العراق، وهم جزء من هذه األسرة 

داخل المجتمع الفلسطيني نحفظ هذا  الكبيرة التي اسمها األسرة العراقية، نحن نؤكد كما أننا في
 التالحم بين شرائح مجتمعنا على تعددياتها الدينية ما بين مسلمين ومسيحيين".
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وجاءت تصريحات صالح، على خلفية إثارة النقاش داخل المجتمع الفلسطيني حول جرائم "داعش"، 
وعات هامشية جدا، خاصة األخيرة منها في الموصل، عبر شبكات التواصل وغيرها، إذ ظهرت مجم

ويشتبه بارتباطها بالمؤسسة الحاكمة، إن كان من خالل "التأييد" لتلك الجرائم، أو من خالل 
استغاللها للتحريض الطائفي، وترهيب المسيحيين العرب. وأصدر مجلس الطائفة العربية 

حيين العرب ، وحيث التجمع األكبر للمسي44األرثوذكسية في مدينة الناصرة، كبرى مدن فلسطينيي 
 في فلسطين، بيانا حادا، حّذر فيه من تلك الجهات المشبوهة.

"إلى الوقوف بحزم ضد كل محاوالت الدس والتحريض الطائفي، والسقوط  44ودعا البيان فلسطينيي 
في مكائد وأوهام وكأن هناك "من يريد حمايتنا"، وهو نفس الطرف الذي يذبح شعبنا في غزة؛ 

نا من كل الجرائم التي ترتكب ضد اإلنسانية، قادرون على الحفاظ على النسيج فبوحدتنا، ووحدة موقف
 االجتماعي في مجتمعنا، من أجل أجيالنا الناشئة والقادمة..".

47/7/4490الغد، عمان،   
 
  خالل لقائه بعباس: وفد المتابعة يؤكد على ضرورة دعم مطالب المقاومة لوقف إطالق النار .38

الفلسطينية في رام هللا، وأكد على  اليوم، بالقيادةعة العليا للجماهير العربية، اجتمع وفد لجنة المتاب
 ضرورة دعم مطالب المقاومة الفلسطينية لوقف إطالق النار.

استقبل الوفد الرئيس، محمود عباس، وسكرتير اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر 
الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيس أبو ليلى، وأعضاء اللجنة عبد ربه، ونائب األمين العام للجبهة 

 المركزية لحركة فتح: عزام األحمد وصائب عريقات ومحمود العالول ومحمد المدني.
وشدد رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد زيدان، في كلمته على دعم لجنة المتابعة للبيان الذي 

لفلسطينية والذي طالبت فيه بوقف العدوان بالتزامن مع أصدرته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ا
 االستجابة لمطالب المقاومة في غزة.

وأكد رئيس لجنة المتابعة على ضرورة دعم كل الشعب الفلسطيني لمجمل مطالب وشروط فصائل 
المقاومة في غزة بشأن وقف العدوان، مشددا على ضرورة فك الحصار وضرورة الحفاظ على الوحدة 

 ية الفلسطينية وعلى حكومة الوفاق الفلسطينية.الوطن
طه، وعضو  التجمع، واصلحزب  زيدان، ورئيسوشارك في وفد لجنة المتابعة: رئيس اللجنة، محمد 

المكتب السياسي للتجمع، د. محمود محارب، والنائب باسل غطاس، والنائب محمد بركة، ورئيس 
فو اغبارية، ورئيس الحركة االسالمية الجنوبية، حماد بلدية الناصرة السابق، رامز جرايسي، والنائب ع
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أبو دعابس، وسكرتير الحركة اإلسالمية الشمالية، زاهي نجيدات، ومحمود مواسي عن الحزب 
 الديمقراطي العربي.  

41/7/4490، 02عرب   
 
 حملة دولية ألداء صالة العيد بـ"الكوفية" تضامنا مع غزة .39

اظ على الهوية الفلسطينية "انتماء"، األمة اإلسالمية إلى الخروج عت الحملة الدولية للحفد :السبيل
ألداء صالة عيد الفطر، مرتدين الشال الفلسطيني "الكوفية"، تضامنا مع قطاع غزة الذي يواجه حربا 

 يوليو/ تموز الجاري. 7إسرائيلية منذ 
فيسبوك( و)تويتر(: مواقع التواصل االجتماعي ) ىوقالت الحملة في بيان لها اليوم، نشرته عل

"ندعوكم للتفاعل والتضامن من خالل حملة ارتداء الشال الفلسطيني أثناء صالة العيد، والمساهمة 
في هذه الحملة الكترونيًا من خالل الهاشتاغ )صالة العيد بالشال الفلسطيني(، والعمل على تغيير 

 صورة البروفايل في مواقع التواصل االجتماعي".
74/7/4490السبيل، عمان،   

 
 لقاءات تضامن لبنانية وفلسطينية مع غزة .41

مع غزة وفلسطين، اعتصامات ومهرجانات ومسيرات،  والفلسطينيةتتواصل لقاءات التضامن اللبنانية 
تطالب بوقف الحرب على الفلسطينيين وتدعوهم الى وحدة الصف والموقف، كما تدعو الى رفع 

 الحصار عن قطاع غزة.
 أطباء ومسعفو صيدا

دعوة من رابطة األطباء في صيدا واالتحاد العام لألطباء والصيادلة الفلسطينيين وتضامنًا مع ب
زمالئهم األطباء والمسعفين في قطاع غزة، نفذ الجسم الطبي والتمريضي واإلداري واإلغاثي في 

 صيدا ومخيماتها اعتصامًا في ساحة الشهداء في المدينة.
 

 المؤسسات األهلية في صيدا
شارك في اللقاء الذي  جمع المؤسسات األهلية في صيدا وجوارها لقاًء تضامنيًا مع أهالي غزة.نظم ت

أقيم في قاعة القصر البلدي رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، وممثلون عن جمعيات 
 ومؤسسات أهلية لبنانية وفلسطينية ومدراء مدارس وطالب وناشطون من مختلف القطاعات.
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آن األوان لكي يؤمن الشعب العربي بقدراته، فإسرائيل »ودي كلمة بالمناسبة قال فيها: وألقى السع
 «.التي ال تهزم بات الخوف يسكنها

 
 «عين الحلوة»

أطلقت منّظمة الّتحرير الفلسطينية، وقوى التحالف الفلسطيني والقوى « تحية الى غزة»تحت شعار 
مجتمع المدني واألندية الكشفّية في مخيمات صيدا حملة اإلسالمّية، واالتحادات الشعبّية ومؤسسات ال

تضامنية مع أبناء القطاع ومع المقاومة الفلسطينية، فانطلقت مسيرات تمثل كافة هذه األطر من 
مقراتها باتجاه الشارع الفوقاني للمخيم أمام تجمع المدارس حيث أقيم مهرجان حاشد تخللته كلمة عبر 

لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي أكد فيها على أهمية وحدة  األثير مباشرة من رام هللا
الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان اإلسرائيلي، كما جرى عرض عسكري رمزي تأكيدًا على خيار 

 المقاومة الفلسطينية في المواجهة..
اإلسرائيلي ال يريد كلمة القوى اإلسالمية الفلسطينية ألقاها الشيخ يوسف طحيبش فقال: إن العدو 

وقف إطالق النار بشروط المقاومة ألن الموافقة على ذلك يعني هزيمة نكراء لجيش ظنوا أنه 
 وتخلل المهرجان حرق دمى تجسد بنيامين نتنياهو وباراك أوباما. اسطوري ال يقهر.

 
 مهرجان مسرحي في صور

ومن جنسيات أخرى مع أبناء غص مسرح استنبول في صور بالمتضامنين من لبنانيين وفلسطينيين 
الشعب الفلسطيني في غزة، ليتحول التضامن الى مهرجان ثقافي مسرحي أطلق عليه منظمه المخرج 

كما تضمن المهرجان معرضًا «. مهرجان يوم فلسطين ونصرة غزة»والممثل قاسم استنبولي اسم 
البص للفنون وفقرة غنائية  للصور والرسومات التي تحاكي فلسطين وفقرة موسيقية قدمتها فرقة مخيم

 قدمها هادي طراد وياسر ربيع.
 

 أمام السفارة المصرية
الفلسطيني والشبكة الشبابية الفلسطينية، اعتصامًا أمام السفارة  -نظم اللقاء الشبابي اللبناني 

ال المصرية دعمًا لصمود غزة ورفضًا للسياسة المصرية من العملية اإلسرائيلية ضد غزة واستمرار إقف
وألقى كلمة الشبكة الشبابية الفلسطينية أحمد فاعور وحيا صمود غزة، وناشد الشعب  معبر رفح.
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وألقى احمد الشاويش كلمة اللقاء الشبابي  المصري التحرك والضغط على الحكومة لفتح معبر غزة.
 غزة. اللبناني الفلسطيني ودعا لرفع الحصار عن غزة وطالب الشعوب العربية بوقفة تضامنية مع

 
 «المقاصد»مجلس أمناء 

عقد مجلس أمناء جمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية في بيروت اجتماعًا استهله بقراءة الفاتحة عن 
أرواح شهداء غزة. ودعا المجلس الى وقفة تضامن مع أهلها المناضلين الذين يتعرضون ألبشع 

لفطر السعيد، قرر المجلس إلغاء دعوته ولمناسبة عيد ا جريمة جماعية يرتكبها العدوان اإلسرائيلي.
السابقة الستقبال المهنئين، واالكتفاء بلقاء لألسرة المقاصدية يخصص لإلعالن عن مؤازرة أشقائنا 
في غزة المنكوبة، وذلك في اليوم األول من أيام الفطر المبارك في كلية التمريض جانب مستشفى 

 المقاصد عند الساعة العاشرة والنصف صباحًا.
47/7/4490، المستقبل، بيروت  

 
 غزة" حملة "أغيثوااإلغاثة الزراعية: تطلق  .40

سلة غذائية طارئة على مواطني قطاع  200بدأت مؤسسة االغاثة الزراعية اليوم بتوزيع نحو: رام هللا
ساعة من إطالقها حملة لجمع التبرعات والمساعدات لصالح أبناء شعبنا  24غزة وذلك في غضون 

 ة.الصامد في غز 
سلة غذائية على المواطنين  200وقد شرع متطوعو االغاثة الزراعية منذ صباح الجمعة في توزيع 

إلى توزيع عدد من تلك السالت على  باإلضافةالنازحين من بيوتهم والمتواجدين في مراكز اإليواء، 
وات مستمرة البيوت التي تستضيف أعداد كبيرة من األسر الغزية، وتعد هذه خطوة أولى ستتبعها خط

 خالل االيام القادمة.
الى عشرات  باإلضافةوتسعى االغاثة الزراعية خالل المرحلة االولى بتوزيع نحو ألفي سلة غذائية 

من خزانات المياه بسعات كوب ونصف الكوب، وذلك استجابة سريعة لتلبية االحتياجات االساسية 
 ألهلنا في القطاع.

47/7/4490، القدس، القدس  
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 يمات الفلسطينية في لبنان تحيي يوم القدس بمسيراتالمخ .42

فيها كلمات حّيت صمود  ألقيتأحيت المخيمات الفلسطينية في لبنان يوم القدس العالمي، بمسيرات 
 غزة ومقاومتها لالحتالل ومواجهة الفلسطينيين، موحدين، للهمجية االسرائيلية.

 
 برج البراجنة

المناسبة بمسيرة ليلية في مخيم برج البراجنة انطلقت من امام  احيت لجنة مسيرة العودة الى فلسطين
ختمت المسيرة بكلمات.  مسجد الفرقان باتجاه روضة الشهداء في المخيم حيث جابت شوارع المخيم.

وقال عضو قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل: نلتقي اليوم لنقول ان كل ايامنا 
 فلسطين وكل ايامنا من اجل العودة.من اجل القدس ومن اجل 

والقى كلمة حزب هللا الشيخ عطاهلل حمود وقال: ايها الشرفاء اننا ننادي جميع المقاومين في غزة 
وكل الفصائل ان اقصفوا تل ابيب واقصفوا كل المستوطنات فان النصر نصركم وان الساحة ساحتكم 

 معكم.وان قلوب الشرفاء واالحرار 
 
 "البداوي"

 ألقيتمت لجنة مسيرة العودة الى فلسطين ولجنة مهرجان حق العودة مسيرة في مخيم البداوي ثم واقا
ثم القى محمد ابو ناصر كلمة ، كلمات باسم مسيرة العودة الى فلسطين ولجنة مهرجان حق العودة

 .النازحين من مخيمات سوريا
القيادة في منظمة التحرير  إطارعيل كلمة الفصائل الفلسطينية في الشمال القاها عاطف، فدعا الى تف

 مؤكدًا ضرورة الوحدة على قاعدة دعم نضال شعبنا ضد العدو الصهيوني بكل الوسائل واالمكانيات.
وفي نهاية المسيرة كلمة للشيخ احمد عطية ودعاء للمجاهدين والمقاومين على ارض غزة والضفة 

 عام.واالراضي المحتلة 
47/7/4490، المستقبل، بيروت  
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  باجتماع وزراء الخارجية في باريس بشأن غزة لمصرالخارجية: ال عالقة  .43

قالت الخارجية المصرية إن القاهرة ليس لها عالقة بمؤتمر باريس الذي دعا له وزير : القاهرة
الخارجية الفرنسي كل من وزراء خارجية الواليات المتحدة وقطر وتركيا وعدة دول أوروبية الجتماع 

 ساعة. 22محاولة إلطالة أمد وقف إطالق النار الذي ألتزمت به إسرائيل وحماس لمدة طارئ، في 
( وبحث الوضع في غزة، 7|29وتعليًقا على المؤتمر الدولي الذي التئم في باريس اليوم السبت )

"ليس لها  بدون مشاركة مصر، قال السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن بالده
قة بهذا المؤتمر"، مشددا على أن "المبادرة المصرية هي السبيل األوحد لحقن دماء األبرياء من عال

 الشعب الفلسطيني" على حد قوله. 
وقال عبد العاطي في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن "الخارجية المصرية تعمل حالًيا على 

ساعة، إلى هدنة طويلة األمد، حتى  22تحويل الهدنة التي وافقت عليها إسرائيل وحركة حماس لمدة 
 يتم استئناف المفاوضات بين الطرفين استناًدا للمبادرة المصرية حسبما قال.

 41/7/4490قدس برس، 
 
 "تحالف الشرعية": صواريخ المقاومة فضحت األنظمة العربية وجيوشها .44

المقاومة الفلسطينية قال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض االنقالب" في مصر إن ": القاهرة
ن المقاومة سجلت انتصارات جديدة لتسعد األمة  فرضت إرادتها في الحرب الدائرة حاليا على غزة، وا 

( إن "الصواريخ 7|29وقال التحالف، في بيان أصدره اليوم السبت ) قبيل حلول عيدها المكلوم".
 شها المكتظة بالسالح".ورصاصات المقاومين، كشفت عار األنظمة العربية العميلة وعار جيو 

 41/7/4490، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 "إسرائيل"عكاشة: أقسم باهلل اإلعالم المصري يدار من توفيق  .45

أن من يديرون  -مالك قناة الفراعين  -قال اإلعالمي المصري المثير للجدل توفيق عكاشة  :السبيل
بنا عالم بحالتي اإلعالم في مصر يدار وأضاف: أقسم باهلل ور  اإلعالم في مصر هم بني إسرائيل.

وذكر عكاشة عدد من القنوات المصرية الشهيرة التي أكد أن من يديرها هو  من بني إسرائيل مباشرة.
 ."إسرائيل"

 47/7/4490، السبيل، عّمان
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 األردنية إلى غزة الحياة شريانوصول القافلة األولى من  .46

اة األردنية المهندس وائل السقا ان الدفعة االولى من قال رئيس لجنة شريان الحي :)بترا(-السبيل 
المساعدات الطبية واالغاثية التي جمعتها اللجنة لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وصلت 

واضاف في تصريح صحفي اليوم السبت ان المساعدات وهي عبارة عن ادوية  الى القطاع اليوم.
دوالر وتم نقلها بواسطة الهيئة الخيرية االردنية  ألف 950ومواد غذائية واغاثية اخرى بلغت قيمتها 

 الهاشمية.
( الى قطاع غزة والتي تهدف 9 أنصارواشار المهندس السقا الى ان العمل جار على تجهيز قافلة )

الى التضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان على القطاع والوقوف على احتياجات اهل 
 الزم لهم.غزة وتقديم الدعم ال

47/7/4490، السبيل، عّمان  
 
 مسيرة في بلدة سوف نصرًة لغّزة والمقاومة  "غّزة جند الحق" .47

نّظم ائتالف جرش للتغيير وحراك سوف اإلصالحي أمس الجمعة بعد صالة : نصر العتوم -جرش
بلدة سوف  التراويح مسيرًة بعنوان "غّزة جند الحق" لنصرة غّزة والمقاومة انطلقت من مسجد النور في

وطالب االئتالف الحكومَة األردنية بإلغاء معاهدة وادي  واخترقت الشارع الرئيسي إلى ساحة البلدية.
عربة وا غالق السفارة الصهيونية وطرد سفيرها من األراضي األردنية، كما طالب بوقف عمليات 

ل يقوم بالترويج استيراد أي بضائع من العدو الصهيوني وعدم التهاون مع أي تاجر أو صاحب عم
 أو البيع لهذه السلع.

47/7/4490، السبيل، عّمان  
 
  بني ارشيد: يريدون اشغال االمة بمعارك جانبية .48

قال نائب المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين إن أي حديث اليوم سوى الحديث عن  :السبيل
صهيونية في قطاع غزة العدوان االسرائيلي على غزة يهدف الى التغطية على جريمة العصر ال

 وتخاذل االنظمة العربية"، التي قال إن "بعضها متورط بالمؤامرة".
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جاء ذلك خالل في منشور لبني ارشيد على صفحته على الفيسبوك والتي علق فيه على سؤال 
صحافي طرح على شكل مقال ويدور حول رأي الجماعة في تنظيم الدولة االسالمية في العراق 

 وممارساتها في العراق وسوريا.والشام "داعش" 
وعلى حد تعبير بني ارشيد فإن ما يجري هو بحث بعض الجهات التي تسويق الفكر االنهزامي عن 

 معارك جانبية.
وشدد القيادي اإلسالمي على أن انتصار حماس في حرب غزة الثالثة سيؤثر ايجابيا لصالح 

 س التآمر عليها.االعتدال فمن يخشى من داعش فعليه بدعم المقاومة ولي
وأشار بني ارشد إلى توقيت هذا التساؤل وقال: حيث االنشغال األردني والعربي واإلسالمي والعالمي 
بما يحدث في غزة من مجازر صهيونية وحشية وملحمة بطولية متميزة وغير مسبوقة ومعجزة 

 عربي.للمقاومة اإلسالمية في مواجهة العدوان الصهيوني الفاشي ومعه تحالف الصهيو 
ورفض القيادي االسالمي "الوقوع في فخ االستدراج في خلط األوراق. وقال: يحب أن يبقى االهتمام 
متجها نحو معركة االمة في غزة ضد العدوان الصهيوني النها معركة الجميع وليست معركة حماس 

 او فلسطين فقط.
47/7/4490، السبيل، عّمان  

 
 لعدوان على غزةالنقابات تطالب األمم المتحدة بوقف ا .49

طالب رئيس مجلس النقباء نقيب االطباء العين هاشم ابوحسان، امين عام االمم  :بترا –عمان 
المتحدة بان كي مون، بالضغط لوقف العدوان اإلسرائيلي الذي يتعرض له قطاع غزة لألسبوع الثالث 

 على التوالي.
دن، ضرورة محاكمة الضالعين بالعدوان واكد ابوحسان في مذكرة وجهها لمكتب األمم المتحدة في األر 

 امام المحاكم الدولية المختصة وضرورة العمل على رفع الحصار عن غزة فورا.
ودعا النقابات الطبية العربية للتنسيق وتكثيف الجهود لتأمين غزة بالعالجات والمستلزمات الطبية 

فك الحصار المفروض على الالزمة والتحرك الفاعل وحشد الجهود الدولية لمناهضة العدوان و 
 الشعب الفلسطيني.

47/7/4490، الرأي، عّمان  
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 الحل العادل للقضية الفلسطينية هــو الضــمـان لعــدم تكــرار الـعـــدوان جودة: .51

أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة اتصاال هاتفيا مع  وزير الخارجية  :بترا -عمان
 ر خالله عن احر التعازي بضحايا الطائرة الجزائرية.الفرنسي لوران فابيوس عب

وبحث جودة مع نظيره الفرنسي على هامش االتصال التصعيد الخطير في قطاع غزة والجهود 
النار، حيث اكد الطرفان اهمية التوصل الى اتفاق يحقن دماء  إطالقوالمساعي المبذولة لوقف 

 اهمية المبادرة المصرية وضرورة دعمها وتنفيذها. المدنيين ويوقف العنف مشددين بهذا االطار على
واكد جودة ان الحل الوحيد الذي يضمن عدم تكرار هذا العدوان االسرائيلي مع وحشيته وهمجيته هو 
حل سياسي والعودة الى مفاوضات سياسية شاملة وجادة تفضي الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

القدس  وعاصمتها 2397ى خطوط الرابع من حزيران عام على التراب الوطني الفلسطيني عل
 الشرقية والكرامة واالستقالل والسيادة للشعب الفلسطيني على أرضه.

47/7/4490الدستور،   
 
 النسور يدعو إلى إبقاء األضواء مسّلطة على الجـرائـم اإلسرائيليـة فـي غزة .50

 عبد هللاان موقف االردن بقيادة الملك  النسور عبد هللاأكد رئيس الوزراء الدكتور  :بترا –عمان 
هو الداعم االول والصوت  حيث إنهالثاني من القضية الفلسطينية موقف واضح وثابت ولم يتغير 

 االكثر وضوحا في التعبير عن ضرورة ايجاد حل عادل ودائم للقضية.
من هذا العدوان انه وقال رئيس الوزراء في تعليقه على العدوان االسرائيلي على غزة وموقف االردن 

الفلسطينيين مثلما قدم  لألشقاءال يوجد اي بلد عربي قدم دورا او موقفا او جهودا دبلوماسية وسياسية 
 االردن.

جاء حديث رئيس الوزراء هذا خالل لقائه في دار رئاسة الوزراء أمس السبت، االمناء العامين 
والدولة لشؤون االعالم والشؤون السياسية السياسية وبحضور وزراء الخارجية والداخلية  لألحزاب

والبرلمانية خصص للحديث حول االوضاع في المنطقة وبرنامج االصالح السياسي الذي تنفذه 
 الحكومة.

واطلب من الكافة ان ال ننقل معركتنا القائمة في فلسطين الى معركة  امل»وقال رئيس الوزراء 
صيب يعد خطأ جسيما ال يخدم االشقاء في فلسطين، اذ ، مؤكدا ان التالوم في هذا الوقت الع«بيننا

 قطاع غزة. وجرائم فييجب ان تبقى االضواء مسلطة على ما ترتكبه القوات االسرائيلية من عدوان 
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 «.موقف االردن ثابت وساطع وصحيح هدفا وخطا ومسيرا وسيبقى كذلك ان»واكد رئيس الوزراء 
47/7/4490الدستور،   

 
 دينار لغزة ألف 944ـ صناعة عمان تتبرع ب .52

 200رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي أن الغرفة قد قررت التبرع بمبلغ  : أكدعمان
 دينار، لدعم صمود أهل غزة في مواجهة العدوان الصهيوني ضدهم. ألف

صي أن مجلس ادارة الغرفة قد فتح باب جمع المساعدات النقدية والعينية للشعب وذكر الحم
الفلسطيني في غزة، وخصوصا األدوية والغذاء والبطانيات ومستلزمات البناء، مثمنا التجاوب السريع 
الذي ابداه منتسبي الغرفة في هذا الخصوص، خصوصا شركات األدوية والمستلزمات الطبية، مبينا 

هذه  إليصالفة ستعمل بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية وجمعية العروة الوثقى أن الغر 
 المساعدات الى غزة.

47/7/4490الدستور،   
 
 نقابة المهندسين تساعد غزة بنصف مليون دوالر .53

ألف دوالر  500قالت نقابة المهندسين انها قدمت لقطاع غزة مساعدات بقيمة : بترا –عمان 
 تموينية ومستلزمات طبية ووسائل إيواء. اشتملت على مواد

وقال عضو مجلس النقابة بادي الرفايعة في تصريح صحفي أمس ان النقابة وّردت للقطاع تبرعات 
الشعب الفلسطيني ودعم صموده في وجه  إلغاثةألف دوالر  500طبية وايوائية وتموينية بقيمة 

توالي. وأوضح ان النقابة تعاقدت مع موردين العدوان اإلسرائيلي المتواصل لألسبوع الثالث على ال
وتجار في قطاع غزة بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية وجهات اغاثية رسمية في القطاع، لشراء 

 وقت ممكن لمحتاجيها. بأسرع إليصالهاالمواد والمستلزمات الطبية من داخل القطاع 
47/7/4490الغد، عمان،   

 
 حارسا جديدا للمسجد األقصى المبارك 54 بتعيينيوجه الثاني  عبد هللا .54

 50الثاني الحكومة أمس إلى اتخاذ االجراءات الالزمة لتعيين  عبد هللاوّجه الملك  :بترا –عمان 
 حارسا جديدا للمسجد األقصى المبارك.
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وستسهم هذه التعيينات في دعم وتعزيز جهاز الحراسة العامل في المسجد األقصى المبارك والحرم 
الشريف الذي هو بأمس الحاجة لذلك في ظل االقتحامات اليومية والهجمة الشرسة التي  القدسي

 يتعرض لها المسجد من المتطرفين اليهود وبحماية من الشرطة اإلسرائيلية.
الثاني تلقى رسالة من مدير عام دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد االقصى  عبد هللاوكان الملك 

م الخطيب التميمي ومن رئيس مجلس االوقاف والشؤون والمقدسات المبارك الشيخ محمد عزا
سلهب شرحا خاللها الظروف والهجمة التي يتعرض لها المسجد  عبد العظيماالسالمية الشيخ 

 للحكومة لتعزيز كادر الحراسة الموجود حاليا. باإليعازاالقصى المبارك، مناشدين جاللة الملك 
47/7/4490الغد، عمان،   

 
 نواب اللبناني يعلن تضامنه مع غزة ويطالب برفع الحصار مجلس ال .55

توحدت كتل المجلس النيابي اللبناني، بعد تعطيل جلسات االنتخاب الرئاسية بسبب : الحياة –بيروت 
الخالفات تضامنًا مع غزة في مواجهة اإلرهاب اإلسرائيلي ومع مسيحيي الموصل وجوارها في 

 مواجهة اإلرهاب التكفيري.
نائبًا بمشاركة  73رئيس المجلس نبيه بري في بيان تاله في اختتام الجلسة التي حضرها وأعلن 

تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، " أكدرئيس الحكومة تمام سالم والوزراء، ان المجلس 
خصوصًا في قطاع غزة ازاء العدوان اإلرهابي الدموي اإلسرائيلي الرسمي الذي يقع خصوصًا على 

عن آالف الشهداء والجرحى  أسفروالنساء والشيوخ ويمثل اعتداء صارخًا على حق الحياة ما األطفال 
عدا الدمار الهائل الذي اصاب التجمعات السكنية والمستشفيات والمؤسسات التربوية التي لجأ اليها 

 ."السكان
ذ توجه بالتحية الى  لى مقاومته الباسلة ال"وا  تي تتصدى آللة شهداء الشعب الفلسطيني وجرحاه وا 

رفع الحصار الظالم "، دعا الى "الحرب وكرة النار اإلسرائيلية المتنوعة الجوية والبرية والبحرية
اإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين ". وطالب بـ "والمستمر المفروض على قطاع غزة منذ سنوات

مروان البرغوثي خصوصًا النواب وفي طليعتهم رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك والمناضل 
وكذلك األسرى والمعتقلين كافة وبالتحديد اولئك الذين جرى اعتقالهم في اعقاب حملة التعدي الوحشي 
حراق الشاب الفلسطيني محمد أبو  على المناطق الفلسطينية والقدس خصوصًا بعد جريمة اغتيال وا 

ولين اإلسرائيليين كمجرمي اتخاذ اإلجراءات اآليلة الى محاكمة المسؤ "ودعا المجلس الى  ."خضير
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إنشاء مجلس عربي أعلى يعنى بشؤون إعمار غزة وكل المناطق الفلسطينية ". كما دعا إلى "حرب
 ."التي تعرضت للتدمير والتجريف اإلسرائيلي

 47/7/4490لندن،  الحياة،
 
 صحاب "الفيتو" من غزة والموصل؟أمن و عون: أين مجلس األ .56

د النائب العماد ميشال عون في كلمة القاها في الجلسة المخصصة أك: "لإلعالم"الوكالة الوطنية 
كانت الممارسات االسرائيلية غير مستغربة الن هذه طبيعة  إذاللتضامن مع غزة والموصل انه "

اسرائيل الدموية فالغرابة تكمن في التوازي بين ما تقوم به اسرائيل في غزة وما تقوم به داعش في 
تطهير عرقي بالنار والعالم يتفرج ويحصي الضحايا وال يأبه بعذابات  الرقة والموصل. في غزة

 الناس. وفي الموصل تطهير ديني حيث استباحت داعش كل المحرمات. 
غزة يحيون اطفال بيت لحم. اين دول  فأطفالاين مجلس االمن واين الدول الكبرى اصحاب الفيتو ف

 نظمات التي تقتل في سبيل هللا؟الغرب؟ وهل تعلمنا اجهزة مخابراتها من يمول الم
نعلن اليوم تضامننا مع شعب غزة ومع مسيحيي المشرق الذين يتعرضون لحرب ابادة ونطلب من و 

 مجلس االمن ايجاد منطقة امنة لهم، وعدم السماح بتهجيرهم".
 47/7/4490بيروت،  النهار،

 
 مصير الشعب الفلسطينيإخضاع وتحكم بالنائب كامل الرفاعي: المبادرة المصرية هي محاولة  .57

أحيا "حزب هللا" يوم القدس العالمي، باحتفال أقيم في حسينية االمام الخميني في بعلبك، بحضور 
النائب كامل الرفاعي، مسؤول "حزب هللا" في البقاع محمد ياغي، أمين فرع لبنان في الجبهة الشعبية 

 لتحرير فلسطين مروان عبد العال.
اومة، وقال: "هناك دول لم تبخل على المقاومة يوما بعدة وعتاد ومال وأشاد الرفاعي بدور المق

ودعم، وجعلت الصواريخ تصنع محليا ما جعل حروب المواجهة خاسرة بالنسبة الى العدو، فكما 
، ها هي اليوم 2004وكما لم تحقق اهداف عدوانها على غزة  2009خسرت اسرائيل في عدوان 

حها بوجه المقاومين، وهذا يعني سقوط نظرية االمن الداخلي التي تفكر مليون مرة قبل ان تشهر سال
وفيما يتعّلق بالمبادرة المصرية رأى ياغي خالل كلمة ألقاها انها ليست مبادرة، إنما  سقطت سريعا".
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ذالل وتحكم بمصير الشعب الفلسطيني. وأضاف: "نقول لنتنياهو وأعوانه قد أعددنا  محاولة إخضاع وا 
نصر على المؤمنين ليس ببعيد، وعلى األمة العربية أن تحرك البوصلة باتجاه فلسطين لكم العدة وال

 وليس أي مكان آخر".
 47/7/4490بيروت،  النهار،

 
 : عالقتنا جيدة بالسلطة الفلسطينية"المستقبل"ماروني لـالنائب إيلي  .58

مداخلة داخل « نانيةالكتائب اللب»النائب ايلي ماروني عن سبب عدم القاء حزب « ألمستقبل»سألت 
نحن من اوائل المتضامنين مع المسيحيين في الموصل وغزة وكان "القاعة العامة للمجلس؟، فأجاب: 

 لألممهناك تحرك عبر الطالب منذ يومين ومظاهرة كبيرة سلمت خاللها رسائل الى االمين العام 
وتضامنًا تامًا ضد العدوان المجرم لدينا عالقة جيدة وممتازة بالسلطة الفلسطينية ". واكد أن "المتحدة

. ولفت الى أن نواب الحزب ووزراءه شاركوا في الجلسة، بإزائه"الذي يقتل االبرياء وادانة للصمت 
 ."اننا نؤيد الكالم الذي قيل كله"قائاًل: 

 47/7/4490بيروت،  المستقبل،
 
 وزير الخارجية القطري: هدف اجتماع باريس رفع الحصار عن غزة .59

ر الخارجية القطري خالد العطية للجزيرة إن هدف االجتماع الوزاري الدولي الذي انعقد في قال وزي
باريس أمس السبت لم يكن بحث الهدنة في غزة، بل وقف العدوان اإلسرائيلي ورفع الحصار عن 

 قطاع غزة.
ن وأكد العطية في حديث ضمن برنامج "لقاء اليوم" الذي يبث في وقت الحق، أن االجتماع كا

 فرصة إلطالع المجتمعين على حصيلة مفاوضات األيام السابقة.
ونفى الوزير القطري ما يقال من أن قطر تعترض على المبادرة المصرية أو على دورها في حل 
أزمة غزة، مؤكدا أن قطر وتركيا والدول الصديقة تعتبر دور مصر في القضية الفلسطينية أساسيا 

ي اتهامات وزيري الخارجية واالقتصاد اإلسرائيليين أفيغدور ليبرمان كما فند المسؤول القطر  وهاما.
ونفتالي بينيت من أن قطر دولة تدعم اإلرهاب، مضيفا أنهما آخر من يحق لهم الحديث عن 

 اإلرهاب ألنهما من صانعيه وممارسيه.
 47/7/4490، الجزيرة نت، الدوحة
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  بغزة خالل العيد إنسانية العربي يدعو لهدنةنبيل  .61

قال األمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، إن هناك أهمية لالستجابة : مراد فتحي -القاهرة 
أيام في ضوء  7لمطلب السكرتير العام لألمم المتحدة بان كي مون بهدنة إنسانية في غزة لمدة 

 المبادرة المصرية المطروحة لوقف إطالق النار.
دوان اإلسرائيلي الوحشي والهمجي على قطاع غزة المحتل منذ بدايات وشدد األمين العام على أن الع

شهر رمضان الفضيل وما يخلفه يوميًا من ضحايا تطال أرواح األطفال والنساء والمدنيين العزل 
والممتلكات من مباٍن ودور عبادة ومستشفيات بات يؤكد على ضرورة العمل فورًا وبدون تأخير على 

نهاء االستجابة لمطلب الرئ يس الفلسطيني محمود عباس بوضع دولة فلسطين تحت الحماية الدولية وا 
 االحتالل اإلسرائيلي.

وجدد األمين العام في بيان له اليوم "مطالبته للمجتمع الدولي بعدم االكتفاء بالعالجات اللحظية 
من الدولي، لألزمة، مطالبًا مجلس األمن الدولي بتحمل مسؤولياته الرئيسية في صون السلم واأل

من الشهر  24مشيرًا في هذا اإلطار إلى قرار مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية يوم 
الجاري بتشكيل لجنة مكونة من الكويت، رئاسة القمة العربية، والمغرب، رئاسة مجلس الجامعة 

وقف العدوان الوزاري، واألردن ومصر وفلسطين واألمين العام للتوجه إلى مجلس األمن للمطالبة ب
على الشعب الفلسطيني وضمان عدم تكراره ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة 

 .الفلسطينيينوضمان توفير الحماية الدولية للمدنيين 

 47/7/4490، الشرق، الدوحة
 
 دعو الشعوب لدعم صمود الفلسطينييننمحمد بن راشد:  .60

بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس أطلق صاحب السمو الشيخ محمد  "الخليج": -دبي 
مجلس الوزراء حاكم دبي، مشروعًا دوليًا لإلغاثة الغذائية العاجلة للمنكوبين حول العالم، ووّجه سموه 
ببدء اإلغاثة الغذائية بشكل فوري لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان "إسرائيلي" غاشم خالل هذه الفترة، 

ين الفلسطينيين "األونروا"، وبرنامج األغذية العالمي التابع لألمم بالتعاون مع وكالة غوث الالجئ
المتحدة، على ان يتم اطالق أول طائرة محملة بمئة ألف وجبة غذائية خالل األيام المقبلة، تتبعها 

 رحالت أخرى حسب األوضاع الميدانية للنازحين في القطاع .
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لغذائية لقطاع غزة، ما هو إال جزء من برنامج أكد سموه أن توجيه الدفعة األولى من المساعدات او 
عادة اإلعمار إلخواننا الفلسطينيين الذين  إماراتي متكامل يشمل توفير العالج والغذاء والمواد الطبية وا 
يتعرضون لعدوان غاشم في القطاع. وقال سموه: "إن الوقت اآلن هو وقت فعل وا غاثة ودعم 

مزايدة، وندعو جميع الدول والشعوب لدعم صمود إخواننا ومساعدة وليس وقتًا لكثرة الكالم وال
 الفلسطينيين في غزة". 

 47/7/4490، الخليج، الشارقة
 
 من إمكاناتها %3وزير الخارجية االيراني: المقاومة الفلسطينية لم تستنفد سوى نائب  .62

ائه رئيس المجلس نائب وزير الخارجية االيراني حسين أمير عبد اللهيان بعد لق: أكد الحياة –بيروت 
القسم ". وقال: "مستمرة في تقديم دعمها للبنان الشقيق حكومة وشعباً  "إيرانالنيابي نبيه بري أن 

االساسي من اللقاء انصب حول التطورات في قطاع غزة، إضافة الى بعض الملفات االقليمية 
خالل دعوته الى عقد جلسة  مبادرة الرئيس بري السياسية من"، مثّمنًا "االخرى ذات االهتمام المشترك
 ."نيابية لمقاربة التطورات في غزة

المقاومة الفلسطينية خالل االسابيع الثالثة الماضية لم تستعمل حتى اآلن سوى ثالثة في "وقال: 
المئة من إمكاناتها الصاروخية والتسليحية في هذه المواجهة البطولية التي تخوضها ضد الكيان 

ذا لم يستج ب الكيان الصهيوني للمطالب المحقة والمشروعة والعادلة التي ينادي بها الصهيوني، وا 
الفلسطينيون في غزة، فإن المقاومة الفلسطينية ستستطيع ان تغير المعادلة بالشكل الذي سوف يثير 

تدعم بكل ما أوتيت من قوة الشعب الفلسطيني المجاهد في غزة  "إيران. وأكد ان "دهشة العالم بأسره
ة الفلسطينية في هذا القطاع ومستعدة الستقبال مئات من الحاالت من المصابين والجرحى والمقاوم

 ."الفلسطينيين
 47/7/4490، الحياة، لندن

 
 يدخل غزة ويلتقي أسر الضحايا والمصابين العربيرئيس البرلمان  .63

رفح وصل أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي إلى غزة أمس من خالل معبر : )وام(
المصري في زيارة للتعبير عن مساندته للشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض يوميًا للقصف 

 والعدوان "اإلسرائيلي" الغاشم.
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والتقى الجروان خالل الزيارة الكثير من أهالي مدينة غزة وخاصة المصابين منهم والمتضررين من 
البرلمان العربي يساند في هذه الظروف الحرجة القصف الجوي والمدفعية "اإلسرائيلية"، مؤكدًا أن 

بكل قوة ويدعم صمود الشعب الفلسطيني البطل الذي يتعرض لمحنة أليمة في مواجهة حرب 
الصهيوني على األراضي الفلسطينية  العدوانصهيونية شرسة، مطالبًا بالوقف الفوري لكافة صور 

 ورفع الحصار عن قطاع غزة.
 47/7/4490، الخليج، الشارقة

 

 يندد بالعدوان اإلسرائيلي على غزة ويعلن تقديم مساعدات نقدية وطبية باألردن السفير المغربي  .64
ندد السفير المغربي لدى األردن حسن عبد الخالق باالعتداءات اإلسرائيلية : تغريد الرشق -عمان 

ة خمسة ماليين الممهنجة على الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، معلنا عن تقديم دعم فوري بقيم
تاحة المجال للجرحى لتلقي العالج والرعاية الطبية في  دوالر لصالح المتضررين في قطاع غزة، وا 

 المغرب.
 47/7/4490ن، الغد، عّما

 

 ضد غزة وقاحة  "إسرائيل"لمملكة بالتعاون مع "هيرست" ل اتهام بريطانيا:في  السعوديسفير ال .65
األمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم رفض صاحب السمو الملكي : حسن النجراني

الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة ادعاءات الكاتب ديفيد هيرست عن المملكة، والتي اتهمها 
 بالتحالف مع إسرائيل ضد غزة، جاء هذا في خطاب وجهه سموه إلى الصحيفة اإللكترونية. 

 47/7/4490، عكاظ، جدة
 
 اس وراء مجازر غزةحم غطرسةتركي الفيصل:  .66

في مقالة له  قال األمير تركي الفيصل رئيس االستخبارات  السعودية سابقاً : )د ب ا( -الرياض 
، بأن حماس تتحمل تبعات ما يحدث في غزة من مجازر، "الشرق األوسط  اونالين"نشرتها صحيفة 

األثر إلى  إسرائيل الفتا نتيجة  لتكرارها ألخطاء الماضي وغطرستها، عبر إرسالها للصواريخ عديمة 
  إلى أن تركيا وقطر تهتمان بحرمان مصر من دورها القيادي أكثر من منع إسرائيل من تدمير غزة.

 47/7/4490، الدستور، عّمان
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 سلة غذائية 5444إغاثة لغزة .. وتوزع  حملةقطر الخيرية تطلق  .67

غاثة قطاع غزة، خاصة لألسر المتضررة استمرارًا لبرنامج التدخل الطارئ إل: بوابة الشرق -الدوحة 
والنازحة من بيوتها جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة، نفذت قطر الخيرية من خالل مكتبها 
بقطاع غزة مشروع المساعدات الغذائية العاجلة لألسر النازحة في مراكز اإليواء التابعة لوكالة غوث 

قد استفاد من هذه الوجبات الساخنة ما يزيد على وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا(، و 
 5000مركزا لإليواء على مستوى قطاع غزة، إضافة إلى توزيع  90مستفيد، موزعين على  92000

 آالف أسرة متضررة. 5سلة غذائية، استفاد منها 
هّدم مليون لاير إلعادة إعمار ما  20وقد أعلنت قطر الخيرية منذ األيام األولى عن تخصيص مبلغ 

 من بيوت السكان المدنيين في قطاع غزة، ولالحتياجات اإلغاثية األخرى من غذاء ودواء وغيرها.
كما أطلقت قطر الخيرية حملة إلغاثة غزة تحت شعار "المرابطون في غزة .. شدوا على أيديهم"، 

ة وتوزيع وتسعى هذه الحملة إلى تنفيذ مشاريع لصالح سكان غزة تتعلق بتوفير أدوية وأدوات طبي
 طرود غذائية، ومشاريع أخرى في السكن والمأوى، والغذاء والدواء. 

 47/7/4490، الشرق، الدوحة
 
 ألف وجبة للمعتكفين في المسجد األقصى المبارك 74األعمال الخيرية اإلماراتية تقدم  .68

لمعتكفين في قدمت طواقم هيئة االعمال االماراتية آالف الوجبات الرمضانية لوام:  – القدس المحتلة
 من رمضان. 27الـ المسجد االقصى منذ بدء العشر االواخر من رمضان خاصة في ليلة 

وقال ابراهيم راشد مدير مكتب هيئة االعمال الخيرية في الضفة الغربية ان الهيئة قدمت سبعين ألف 
ألف عبوة وجبة طعام على ثالث مراحل للصائمين والمعتكفين والمتسحرين باإلضافة لتقديم سبعين 

مياه رغم األوضاع الصعبة التي تعيشها القدس واألراضي الفلسطينية غير المسبوقة والتي حالت 
 دون دخول مئات اآلالف من المصلين والسيما أهالي الضفة الغربية الى المسجد االقصى.

 47/7/4490، البيان، دبي
 
  في تونس ونيجيريا وسنغال ومالي غزةمسيرات تضامن مع  .69

تواصلت الفعاليات المنددة بالعدوان "اإلسرائيلي" على قطاع غزة في مختلف أنحاء العالم  وكاالت:
نصاف الفلسطينيين من  مطالبين المنظمات الدولية واألمم المتحدة على وجه الخصوص بوقفه وا 
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بطش االحتالل وغطرسته، وُنظمت في تونس أكثر من فعالية تضامنية مع فلسطين، ورفضًا 
 سرائيلية" بحق أهالي قطاع غزة المحاصر.للمجازر "اإل

دانة للعدوان  وشهدت نيجيريا والسنغال ومالي، تظاهرات "تضامن مع الشعب الفلسطيني" وا 
شخص معظمهم من المدنيين حتى  300"اإلسرائيلي" على قطاع غزة التي أودت بحياة أكثر من 

 اآلن.
نيجيريا )شمال(، تنديدًا بالعدوان  فقد تظاهر آالف األشخاص في شوارع كانو، ثاني كبرى مدن

 وتضامنا مع الفلسطينيين الذين يتعرضون ل"ابادة جماعية"، بحسب ما قال منظمو التظاهرة.
وفي دكار، سار المتظاهرون حوالي كيلومترين وهم يرددون شعارات معادية ل"إسرائيل" ومؤيدة 

وا من أجل فلسطين". كما رفعوا للفلسطينيين، ورددوا شعارات "دكار تسير من أجل غزة" و"انهض
 الفتات كتب عليها "تسقط إسرائيل" و"إسرائيل إرهابية" و"حرروا غزة".

وفي مالي فقد نفذ "يوم حداد وطني" تضامنًا مع ضحايا العملية العسكرية في قطاع غزة. وقررت 
فلسطين وتضامنا الحكومة المالية األربعاء هذا اإلجراء "تكريمًا لضحايا األحداث في قطاع غزة في 

 مع الشعب الفلسطيني".
 47/7/4490، الخليج، الشارقة

 
 تمثل الدول الضامنة في اجتماعات باريس المشاركةالوزراء  مجموعةمصادر غربية:  .71

لم يسفر اجتماع وزراء خارجية سبع دول غربية وعربية )الواليات المتحدة : ميشال أبو نجم -باريس
ي طاليا إضافة إلى تركيا وقطر وممثل عن االتحاد األوروبي( نظمته وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وا 

بالنسبة للحرب الدائرة في قطاع غزة، إذ إن النتيجة  "استثنائية"ودعت إليه باريس، عن نتائج 
الوحيدة التي خرج بها هي دعوة الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي، إلى تمديد العمل بهدنة  "العملية"

 ساعة إضافية قابلة للتمديد. 24نسانية اإل 22الساعات الـ
ورغم ذلك، وصف وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الذي تحدث باسم جميع المشاركين في 

سرائيل قبل  يوما، بأنه  20هذا االجتماع الدولي؛ األول من نوعه منذ اندالع الحرب بين حماس وا 
 ."إيجابيا"كان 

قر الخارجية بحضور الوزراء الستة اآلخرين، بعد ظهر وقال فابيوس في تصريح للصحافة في م
، "أتاح المجال لبلورة توجهات مشتركة للعمل الدولي من أجل وقف للنار في غزة"أمس، إن اللقاء 

 ساعة قابلة للتجديد. 24يدعون لتمديد اتفاق وقف النار اإلنساني  "الجميع"مضيفا أن 
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فقت االجتماع في كل مراحله، بما فيها التحضيرية من جانبها، قالت مصادر دبلوماسية غربية را
ألي اتفاق يجري  "الدول الضامنة"، إن المجموعة التي حضرت من الوزراء تمثل "الشرق األوسط"لـ

ليس انتقاصا من دورها أو من مبادرتها بل "التوصل إليه بين الطرفين، وبالتالي فإن غياب مصر 
كن أن تلعب دورا ضامنا في المستقبل لتسهيل التوصل إلى لكون الدعوة اقتصرت على الدول التي يم

 ."اتفاق وضمان تنفيذه
وبحسب هذه المصادر، فإن قطر وتركيا تمثالن الضامن من جهة حركة حماس بينما الواليات 

 المتحدة تلعب الدور نفسه من جهة إسرائيل. 
 47/7/4490، الشرق األوسط، لندن

 
 للشعب الفلسطينيفي لندن دعمًا  متظاهرعشرة آالف  .70

أ ف ب: تظاهر عشرة آالف شخص على األقل امس في لندن، بحسب الشرطة، للمطالبة بـ  -لندن
 "إنهاء المجزرة في غزة".

وتجمع المتظاهرون الذين رفعوا أعالم فلسطين والفتات تدعو الى "إنهاء الحصار اإلسرائيلي" لقطاع 
 حي كينسنغتون غرب لندن.غزة، عند منتصف النهار أمام سفارة إسرائيل في 

ثم سار المتظاهرون باتجاه ساحة البرلمان البريطاني ثم مقر الحكومة حيث هتف البعض "عار 
 عليك يا ديفيد كاميرون".

 ونظمت التظاهرة حركة "احتلوا لندن" المناهضة للرأسمالية وتحالف "أوقفوا الحرب".
 47/7/4490، األيام، رام هللا

 

 سرائيلي في غزةفي باريس لالحتجاج على الهجوم اإل حظرايتجاهلون  آلالفا .72
احتشد قرابة ألفي متظاهر احتجاجًا على العدوان اإلسرائيلي ضد قطاع غزة في ميدان "الجمهورية" 

 في العاصمة الفرنسية "باريس"؛ بالرغم من قرار والية باريس بحظر التظاهر.
، مرديين هتافات من قبيل " إسرائيل القاتلة"، وتوافد المتظاهرون إلى الميدان حاملين أعالم فلسطين

و"كلنا فلسطينيون"، و" هوالند شريك في الجريمة"، في حين قامت الشرطة بفرض طوق أمني حول 
 مكان التجمع الذي لم يشهد أي أعمال شغب باستثناء حرق علمين إسرائيليين.

صادقتها على قرار مسبق بحظر وأقرت المحكمة اإلدارية العليا الفرنسية؛ في وقت سابق اليوم م
المظاهرات المؤيدة لفلسطين، المزمع تنظيمها في باريس، فيما حذر وزير الداخلية الفرنسي "بيرنارد 
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كازينوف " اليوم من إمكانية محاكمة األشخاص الذين لن يلتزموا بقرار الوالية، مضيفًا:" يتحمل الذين 
 ث خاللها وسيدانون بناءًا عليها".ينظمون المظاهرات المسؤولية الكاملة عما يحد

من جانبها، نشرت مديرية أمن باريس اليوم قرابة ألفي عنصر لمنع وقوع أي أحداث شغب خالل 
 المظاهرة غير المرخصة التي خرجت ضد قرار حظر التظاهر.

وكانت والية باريس أصدرت السبت الماضي قرارًا يمنع خروج أي مظاهرات محتملة، هدفها التنديد 
 العدوان اإلسرائيلي على غزة، إال أن العاصمة باريس شهدت مظاهرات بالرغم من قرار الحظر.ب

وبسبب المواجهات التي شهدتها المظاهرات غير المرخصة التي انطلقت األسبوع المنصرم اعتراضًا 
ألف  25على قرار الحظر، تم منح تصريح لتنظيم مظاهرة األربعاء الماضي، حيث تظاهر نحو 

 25هر، بحسب رواية الشرطة الفرنسية، بينما أفاد منظمو المظاهرة أن عدد المتظاهرين بلغ متظا
 ألف متظاهر، كما لم تشهد المظاهرة أي أعمال عنف.

 األناضول

 41/7/4490فلسطين أون الين، 
 
 حرمة المدارس في غزة باحترام"اليونيسيف" تطالب  .73

للطفولة "اليونيسيف" ماريا كاليفيس، أمس، إن الهجوم  قالت المديرة اإلقليمية لمنظمة األمم المتحدة
الذي تعرضت له مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( في بيت حانون 
في قطاع غزة الخميس الماضي، وهي المدرسة الثالثة التي تم ضربها من "إسرائيل" خالل أسبوع، 

 ينبغي القيام به لحماية األطفال األبرياء. هو دليل على أن هناك الكثير، ما
وتطرقت كاليفيس إلى مهاجمة المباني المدرسية، حيث اتخذ األطفال منها ملجأ، مؤكدة أن هذا يعد 

 عنفا غير مقبول تحت أي ظرف من الظروف.
لى وقف العنف، مذكرة  ودعت جميع أطراف الصراع إلى احترام حرمة األطفال والمدارس في غزة، وا 

 طفل قد استشهدوا في غزة، خالل العدوان على القطاع.  200ن ما يقرب من بأ
 47/7/4490، الخليج، الشارقة

 
 "شبه عدو"في غزة بمأزق ألن أحد طرفيها حليف.. واآلخر  للتهدئةوساطة واشنطن  .74

يكتنف البحث عن وسيلة إلنهاء القتال في قطاع غزة الذي أسفر عن مقتل : آن جياران - القاهرة
شخص كثير من التعقيدات، أهمها حقيقة أن أحد الطرفين المتقاتلين هو إسرائيل التي  400ثر من أك
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تعد حليفا وثيقا للواليات المتحدة ومن جهة أخرى أن حركة حماس تعد شبه عدو مدرج على القائمة 
 السوداء.

الذي مر به فمن الصعب أن تكون وسيطا عندما ال يمكنك التحدث إلى كل األطراف، وهو األمر 
 وزير الخارجية جون كيري خالل خمسة أيام من جهود صنع السالم هذا األسبوع.

وكان كيري يأمل في إعالن هدنة مؤقتة الجمعة، تنص على وقف إطالق النار الذي سيبدأ مطلع 
األسبوع وربما يستمر أسبوعا، مما يتيح الوقت إلجراء مفاوضات أوسع نطاقا من شأنها أن تقلل من 

 مالية وقوع قتال آخر في قطاع غزة.احت
ساعة السبت، وبدا أن القتال  22لمدة « توقف إنساني»وبدال من ذلك اتفقت إسرائيل وحماس على 

 سيستأنف من دون شك.
وذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية مساء الجمعة أن مجلس الوزراء اإلسرائيلي في اجتماعه المصغر 

باإلجماع اقتراح وقف إطالق النار في شكله الحالي. واعترف كيري للشؤون السياسية واألمنية رفض 
 أن الجهد لم يثمر ولكنه قال إنه ودبلوماسيين آخرين سيواصلون العمل لوقف العنف.

يمكن »وأضاف: «. لقد جرى تضيق الفجوات إلى حد كبير»وقال حسبما نقلته وكالة أسوشييتد برس 
 «.ا التي تمثل أهمية للطرفينتحقيق ذلك، إذا عملنا على بعض القضاي

وتقف إدارة أوباما في مأزق بين الوالء إلسرائيل واالنتقادات الدولية المتزايدة إلسرائيل بسبب أنها غير 
آبهة بسقوط ضحايا من المدنيين نظرا الستخدام القوة المفرطة. وترد إسرائيل بأنها تحمي المدنيين 

هذا ال يسهل من مهمة األميركيين التي تهدف إلى الذين تستخدمهم حماس دروعا بشرية، ولكن 
 صنع السالم.

وشملت جهود كيري الرامية إلى التوصل إلى اتفاق هدنة يوم من الدبلوماسية المكوكية التقليدية، بدءا 
من مصر ثم إلى إسرائيل والضفة الغربية والعودة مرة أخرى. ومعظم الوقت الباقي كان يجري 

 اتصاالت هاتفية.
لى قائمة االتصال الهاتفي السريع لكيري وزيرا خارجية تركيا وقطر ودبلوماسيون مسلمون فكان ع

بأجنداتهم الخاصة، وكان لديه، عبر هؤالء، خط مفتوح مع قادة حماس، بينهم خالد مشعل أحد 
 زعماء الحركة الذي يعيش في العاصمة القطرية، الدوحة.

سلطة الفلسطينية، الذي كان يدير الوساطة بين كما التقى كيري مرتين مع رئيس استخبارات ال
حركتي فتح وحماس، إذ يعد االنقسام الفلسطيني أحد معضالت التوصل إلى حل للنزاع الذي دخل 

. وتعهدت الحركة المسلحة 2007في غزة، التي تسيطر عليها حماس منذ عام  23الـ أمس يومه 
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سرائيل جماعة إرهابية. كثيرا بالقضاء على إسرائيل، في الوقت الذي تعدها  فيه الواليات المتحدة وا 
ويحظر على مسؤولي الواليات المتحدة التعامل بصورة مباشرة مع حماس. ويستخدم المسلحون 
التابعون لحماس أو من يحظون بحمايتها، غزة كمنصة إطالق لصواريخ ترهب إسرائيل على الرغم 

اقا على الحدود اإلسرائيلية التي تزعم إسرائيل من كونها غير فعالة في غالب األحيان ويحفرون أنف
 بأنها تستخدم لمحاولة شن هجمات إرهابية.

أبرمت حماس وفتح مصالحة رسمية في ربيع هذا العام، وهو ما أفسد إلى جانب البناء المتكرر 
للمستوطنات اإلسرائيلية جهود كيري الرامية إلى حل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ 
عقود. فلم تفعل المصالحة شيئا لوقف صواريخ حماس التي تطلق على إسرائيل قبل الحرب الحالية. 

 يوليو )تموز(. 4صاروخ أطلقت من غزة منذ بدء القتال في  2000وتدعي إسرائيل أن ما يزيد على 
ن من وقام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بجهود دبلوماسية األسبوع الماضي لكنه لم يتمك

 الحصول على تنازالت لحماس من إسرائيل أو إلقناع المسلحين بالتراجع.
وهناك أيضا مشكالت تخص العزلة المتنامية لحماس والضعف، الذي لن يجعل هناك الكثير ليخسره 

 المسلحون إذا واصلوا قتالهم ضد إسرائيل، والتأثير المتالشي لمصر، الشريك األميركي، كوسيط.
عل إمكانية التوصل إلى اتفاق في الوقت الراهن أصعب من الوقت الذي تبادلت فيه تلك العوامل تج

سرائيل إطالق النار في عام  ، وهو الصراع الذي استمر ثمانية أيام ثم جرى التوصل 2022حماس وا 
إلى وقف إطالق النار بوساطة الرئيس المصري األسبق محمد مرسي ووزيرة الخارجية األميركية 

 تون.هيالري كلين
كان مرسي الرئيس الذي حظي بدعم جماعة اإلخوان المسلمين له تأثير واضح على المسلحين، 
وتدخله لوقف إطالق النار أعطاه ثقال كرجل دولة. لكن الحكم الحالي في مصر لديه شكوك عميقة 

 حول ميليشيات حماس التي تجاوره على الحدود.
ي األسبوع الماضي ورفضته حماس عادة إياه غير وقبلت إسرائيل اقتراح وقف إطالق النار المصر 

 كاف، بينما سعى كيري لتعديل العرض من دون اإلساءة إلى السلطات المصرية.
وهنا يثار سؤال ذو وجهين عما إذا كانت إسرائيل مستعدة لوقف حملتها العسكرية وما إذا كانت 

 حماس ترى أنه من مصلحتها أن توافق على ذلك.
لجوية والبرية اإلسرائيلية لفترة أطول، وأعمق في قطاع غزة مما كان متوقعا في واستمرت الحملة ا

البداية. وتجاهلت إسرائيل تحذيرات أميركية ضد الغزو البري وتجاهلت االنتقادات الدولية المتزايدة 
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بشأن عدد القتلى المدنيين. ولم يتضح يوم الجمعة ما الذي سيحدث بعد ذلك، واآلن رفضت الحكومة 
 إلسرائيلية اقتراح وقف إطالق النار الذي تدعمه الواليات المتحدة.ا

وفي الوقت نفسه، لم تعد حماس كما كانت من قبل، وذلك بخفوت نجم الحركة كثيرا منذ عام 
، بعد أن سحبت مصر دعمها، وانهمك راعيها السوري السابق بشار األسد في الحرب 2022

ابق. بيد أن الصراع الحالي يسترعي االنتباه الدولي تجاه الهدف األهلية، وعادت إيران إلى عميلها الس
 الرئيس الذي تنشده حماس وهو إنهاء الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة.

وعلى الرغم من أن حماس ال تحظى بقدر كبير من التعاطف، ربما يؤجج تصاعد أعداد الوفيات 
وم الخميس الغضب تجاه إسرائيل وتحسين وحوادث مثل قصف مدرسة تابعة لألمم المتحدة في غزة ي

 الموقف التفاوضي للميليشيات.
 47/7/4490، الشرق األوسط، لندن

 
                     لندن: إطالق حملة لفضح وتوثيق "جرائم الحرب" اإلسرائيلية بحق غزة .75

إلى كشف  عن تدشين حملة إعالمية جديدة تهدف في العاصمة البريطانية لندن،أعلن نشطاء  لندن:
ترتكبها قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق الفلسطينيين في غزة على وجه وتوثيق "جرائم الحرب" التي 

فقد قامت "أكاديمية دراسات الالجئين" التي تعنى بالدراسات الفلسطينية، وتتخذ من لندن  التحديد.
تها على موقع التواصل حملة إعالمية بعنوان "إرهاب الصهاينة"، على صفحمقرًا لها، بتدشين 

قالت إنها تهدف إلى "كشف جرائم العدو الصهيوني بحق شعبنا في غزة، االجتماعي "فيسبوك"، التي 
 وانتهاكاته للقانون الدولي".

 41/7/4490قس برس، 

 

                    على مدرسة لـ "أونروا" في غزة االسرائيليالصين تدين الهجوم  .76
جوم االسرائيلي على مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين بكين: أدانت الصين اله

 الفلسطينيين "أونروا" في بيت حانون شمال قطاع غزة.
ونقلت وكالة األنباء الصينية الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي، اليوم 

 ع بين الفلسطينيين واسرائيل".(، إن "الصين تشعر بقلق بالغ حيال تصاعد حدة النزا 7|29السبت )
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وحث كافة االطراف على االستماع لنداء المجتمع الدولي ومجلس االمن، والتعاون مع جهود 
الوساطة الدولية، ووقف إطالق النار فورا ومن دون شروط، وتجنب القيام بأية اعمال من شأنها 

 تصعيد الوضع من أجل حماية المدنيين.
 41/7/4490قس برس، 

 
 في غزة سرائيليةضب تجتاح االرجنتين تنديدا بالمجازر اإلموجة غ .77

للمرة الثالثة خالل اسبوعين، خرج االف االرجنتينيين في مسيرة  :القدس دوت كوم -بوينوس ايرس 
حاشدة في العاصمة بوينوس ايرس قاصدين مقر وزارة الخارجية االرجنتينية، وذلك للتنديد بالجرائم 

 شعب الفلسطيني.االسرائيلية بحق ابناء ال
وقام وفد من المتظاهرين يمثل المؤسسات العربية والفلسطينية وبرلمانيين واحزابا سياسية ومؤسسات 
المجتمع المدني بتسليم مذكرة موجهة الى وزير الخارجية االرجنتيني هيكتور تيمرمان تطالب 

لى ان يتم من خالل االمم الحكومة االرجنتينية بقطع العالقات الدبلوماسية مع اسرائيل وبالعمل ع
 المتحدة فرض حظر عسكري عليها والغاء اتفاقية التجارة الحرة بين االرجنتين واسرائيل.

 47/7/4490، القدس، القدس
 

 أطفال غزة ولست مع حماس أدعمالمغنية األميركية مادونا:  .78
، طالبت المغنية رغم تعاطفها المعروف مع إسرائيل التي زارتها مرات عديدة: )وكاالت( -واشنطن 

األميركية مادونا بوقف إطالق النار بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، كما نشرت صورة ورود أرفقتها 
أثار موقف ملكة البوب مادونا على موقع )انستغرام( من  بتعليق تصف فيه أطفال غزة باألبرياء.

 سرائيلأطفال غزة موجة عارمة من االستياء في صفوف متابعيها المؤيدين إل
فإنها تواجه حملة  2022ورغم مواقف ملكة البوب في دعم إسرائيل التي كانت زارتها آخر مرة العام 

من االنتقادات الحادة من ِقبل متابعين لها، رأوا في موقفها هذا تأييدا لحركة حماس، ما دفعها إلى 
ام اإلنسان! أنا أدعم السالم.. أنا ال أدعم حماس! أنا أدعم احتر "التعقيب بمشاركة ثانية أكدت فيها.. 

 ."انا مع اطفال غزة
 47/7/4490، الدستور، عّمان
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 التحول في موقف رئيس السلطة تجاه العدوان على غزة .. وماذا بعد؟ .79

 د. رائد مصباح أبو داير
لم ترتق خطابات السيد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية إلى الحدود الدنيا من المواقف 

لفلسطينية، فمنذ حادثة خطف المستوطنين الثالثة في الخليل والتي اعتبرهم أبو مازن في الوطنية ا
حديثه له في يونيو الماضي في الدورة الحادية واألربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون 
اإلسالمي في مدينة جدة السعودية أنهم فتية ومن الواجب البحث عنهم وعودتهم سالمين ألهليهم، 

م علمه أنهم من الجنود العاملين في جيش االحتالل، بل واعتبر أن التنسيق األمني أمر مقدس، رغ
م، والتي لم ترتق 4/7/2024وكذلك حادثة خطف وحرق الطفل محمد أبو خضير من القدس في 

تحركات الرئاسة الفلسطينية إلى الحد األدنى من المستوى المطلوب وطنيا إال بعد أيام عند دعوة 
لة الفتى إلى مقر الرئاسة في حين أنه كان من األوجب أن يتحرك مسرعًا إلى العائلة، ومن بعد عائ

ذلك اإلجرام الصهيوني باختطاف النواب واألسرى الذين أفرج عنهم في صفقة شاليط في 
م، والتي كانت تلك الخطوة بمثابة الصفعة المباشرة للوسيط المصري والرئيس أبو 24/7/2024

نسمع حتى إدانة لمثل تلك الممارسات، وصواًل إلى العدوان الحربي الذي ارتقى اليوم إلى مازن ولم 
أن أصبح بمثابة التطهير العرقي وفق توصيف القانون الدولي اإلنساني والمستمر منذ أكثر من 
ًا أسبوعين، وخالل الفترة الماضية حتى الليلة لم يستطع أي فلسطيني سواء أكان فتحاويًا أو حمساوي

أن يتقبل أي من أحاديث الرئيس أبو مازن عن مشروع التهدئة من الطرف المصري والتي أعلنت في 
، والتي رفضتها فصائل المقاومة في غزة وكذلك عوائل الشهداء والجرحى الذين 24/7/2024

باتت  اعتبروها خيانة للدماء وتجاوبًا معلنًا مع مطالب االحتالل، حتى أن الكثير من وسائل اإلعالم
تتساءل هل أبو مازن طرفًا فلسطينيًا مع شعبه أم طرفًا يمارس دور الوسيط وكأن الشعب الذي يتم 
إبادته في غزة ال يمتون له بصلة، ولكن مع تطور األحداث وتسارعها الكثير من القيادات الفلسطينية 

موقفها حيث خرجت  مثل : د. محمد اشتيه، وأمين مقبول وغيرهم والتي نقدرها إن كانت صادقة في
ببيانات ورسائل تؤكد فيها على مطالب المقاومة مقابل وقف النار وأهم تلك المطالب: رفع الحصار 
الكامل عن غزة وفتح المعابر، ولكن الرئيس ما زال حينئذ غير مكترث بل ما زاد الطين بله أنه 

ما حاول بعض المقربين منه عن إراقة الدماء، ك المسؤولةاعتبر بشكل غير مباشر أن المقاومة هي 
تعميق الفجوة في العالقة بين مصر وحركة حماس من خالل أن حماس تريد دورًا قطريًا وتركيًا وال 
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تقبل بالدور المصري، بل بعض من القيادة وجه تحذير للمقاومة وكأنه يملك مفاتح الحل والعقد في 
 غزة.

بو مازن جزءًا من حصارها من خالل عدم باتت غزة وعلى لسان أهالي الشهداء والجرحى تعتبر أ
إتاحة العمل للحكومة الفلسطينية ما قبل حكومة التوافق إبان عهد رئيس الوزراء إسماعيل هنية، من 
خالل ممارسة الضغط على حماس وحكومتها من خالل نقلها من أزمة إلى أزمة وصواًل إلى إمكانية 

ة وطنيًا، وكذلك تعامله مع غزة بدونية مفرطة أن يرفضها الشارع ومن ثم إنهاء حماس والمقاوم
خاصة ما بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة د. رامي الحمد هلل والتي أعلنت في 

م،  من خالل قطع الرواتب واعتبار الموظفين الذين لم ينقطعوا عن خدمة أبناء شعبهم 2/9/2024
مضت الموظفين أنهم غير شرعيين ، وكذلك  صحيًا وتعليمًا وأمنيًا واجتماعيًا طيلة سبع سنوات

تشديد الحصار من خالل األزمات التي تعرض ومازال أهل غزة لها مثل: أزمة الكهرباء ومواد البناء، 
 وأزمة معبر رفح وغيرها.

بعد كل ما سبق وبعد فشل عصبة األمم من العرب والعجم في ثني المقاومة، وبعد قوة المقاومة 
ة ونوعية أداءها بفضل هللا ومن ثم تالحم الشعب حولها، ومن بعد حالة وصمودها وتطورها ودق

الغليان التي سادت العالم شرقا وغربا وصواًل إلى اقتحام مقار الطائرات التي تقصف غزة في الواليات 
المتحدة، وبعد تجاوز الجاليات الفلسطينية في الخارج للسفارات، وكذلك بعد أن أيقن أن المقاومة ال 

بأن تضيع وقتها عبثًا، بعدما تيقن أنها ليست مرتهنة بيد أحد ولن تكون، وأنها ليست قطرية  ترغب
 المنشأ وال تركية الهوى بل أنها مقاومة تقترب من كل من يقترب من القضية الفلسطينية.

ه أدرك السيد الرئيس أنه أخطأ وأنه مورست عليه مؤامرة كادت تؤدي إلى إنهاء حياته السياسية، ألن
يعلم أن منظومة األمن في رام هللا ال تستطيع حمايته أمام حالة الغليان، وأن مستقبله أصبح مرتبط 
بموقف علني وطني وحقيقي من الحرب التطهيرية ضد غزة، فما كان منه إال اإلسراع في إنهاء 

لقاء خطابًا مو  29م، وبعد 29/7/2024جولته والعودة لرام هللا في  جهًا إلى يومًا من الحرب، وا 
شعبنا أثناء اجتماعه مع قيادته التي أصبح تغييرها لضخ دماء جديدة ضرورة وطنية ال مفر منها، 
وكذلك تم إصدار ببيان هو محل ترحيب ولكن حتى تكتمل الصورة وطنيا فليس هكذا يتم نسيان ما 

الل القيام قام به الرئيس ضد غزة، وهذا يجعله اآلن في امتحان كبير وله دالالته وذلك من خ
 بخطوات يستطيع الناس في غزة أن يتناسوا وال ينسوا وهي:
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التجاوب الكامل مع مطالب غزة والتي حملتها المقاومة للمجتمع الدولي والعربي لوقف القتال والبدء  •
بهدنة طويلة، وهذا يتطلب منه أن يعلن صراحة أنه مع مطالب غزة باعتباره قائدًا للشعب وليس 

 لشعب واالحتالل.وسيطًا بين ا
الدعوة السريعة الجتماع اإلطار القيادي حتى يتم البدء بإعادة رسم خارطة القرار الفلسطيني، وهذا  •

 األمر من شأنه أن يقوي القيادة الفلسطينية، وأن يحمي شعبنا وثوابته.
تهم، وأن يقود أن يوعز لرئيس وزرائه والوزراء بالذهاب فورًا إلى غزة فورًا حتى لو كان الثمن حيا •

غرفة العمليات فيها ويلتحم مع الموظفين الذين حموا مشروع المقاومة، مع ضرورة أن ال يتالعب هو 
 أو أي من قيادته بهؤالء الموظفين وهذا يتطلب اإلقرار الفوري بحقوقهم.

تحويل عوائد األموال لغزة، والتي تصرف على غزة بما فيها من موظفين وخدمات وكهرباء، مع  •
 العلم أن أهل غزة يعلموا أن جزءًا من رواتب قيادة السلطة يدفع من أموال غزة.

ضرورة أن تقوم السفارات الفلسطينية في الخارج بالدور الحقيقي المناط بها، فال يجوز أن يبقى  •
سفراء فلسطين تجار وأصحاب مصالح خاصة وأن مهامهم والمتمثلة في حماية جالياتنا أخر ما 

 .يفكروا بها
منح أبناء شعبنا في الضفة حريتهم في التعبير عن سخطهم اتجاه ما يحدث في غزة بحرية،  •

 وضرورة أن تكون هذه الحرية ثقافة وليست أمرًا مرهونًا بأمر قيادة السلطة وأجهزتها األمنية.
لزامها بتغير خطاب • ها إسكات كل األلسنة الناطقة عنده والتي أجرمت في حق غزة ومقاومتها، وا 

 تغييرًا حقيقيًا ينسجم مع تضحيات أبناء شعبنا.
40/7/4490  
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 فراس أبو هالل
لعلها المرة األولى التي يقول فيها طرف فلسطيني لمصر الرسمية: ال. وهو األمر الذي قد يفسر 

لية، ورفضتها فصائل المقاومة الغضب المصري من رفض "المبادرة" التي كتبت بشروط إسرائي
 الفلسطينية جميعها، باستثناء فتح.

وحتى فتح فقد تعاملت معها بمنطق خاص، فهي من جهة رحبت بالمبادرة وبالدور المصري، ولكن 
خطاب رئيسها محمود عباس األخير، من جهة أخرى، تبنى عمليا مطالب المقاومة جميعها، مع 

 سية والدبلوماسية بموقف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.إشادة تفرضها البروتوكوالت السيا
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ولفهم الموقف المصري المتشبث بعدم إجراء أي تعديل على بنود المبادرة، خالفا لما يفرض عليه 
موقف الوسيط، ال بد من استدعاء التاريخ الفلسطيني المصري، الذي يخبرنا أن مصر لم تتعود على 

 طينية.موقف رافض من القوى الفلس
فقد تعاملت القيادات الفلسطينية عموما مع مصر باعتبارها الطرف اإلقليمي األهم في المنطقة منذ 
بدايات النضال الفلسطيني ضد المشروع الصهيوني وحتى اآلن، ولذلك فقد التزمت هذه القيادات، 

التنازالت لها،  راضية أحيانا ومكرهة أحيانا أخرى، بإرضاء السلطات المصرية، وتقديم الكثير من
إدراكا منها أن حجم مصر وموقعها الجغرافي من فلسطين يلزم الفلسطينيين البحث عن مواءمات مع 

 السلطة المصرية بغض النظر عن رأي الفلسطينيين فيها.
وقد حافظت قيادة منظمة التحرير على هذا النوع من العالقة مع مصر حتى في أحلك الظروف، 

السياسي مع القاهرة، ولذلك فلم يجد الرئيس الراحل ياسر عرفات بدا من وفي أشد مراحل الخالف 
، على الرغم 2349زيارة القاهرة بعد إخراجه من طرابلس في التاسع عشر من ديسمبر/كانون األول 

من المقاطعة العربية التي كانت تعاني مصر منها في تلك الفترة، بسبب توقيع السادات التفاقيات 
 .ديفيدكامب 

ا في مرحلة أوسلو، فقد كانت القاهرة محطة دائمة لمؤتمرات واتفاقيات تتعلق بالقضية الفلسطينية، أم
حيث حافظ عرفات على الخط الساخن من التنسيق مع مصر أكثر من أي دولة عربية أخرى، 
 إلدراكه أن مصر هي الدولة األكبر واألكثر محورية، واألكثر تأثيرا في القضية الفلسطينية بحكم

 حجمها وحدودها مع فلسطين.
ولم يقتصر األمر على فتح، بل إن حركة حماس أدركت هذه المعادلة التي يسميها البعض 

، إذ 2007"دكتاتورية الجغرافيا"، وخصوصا بعد سيطرة حماس على قطاع غزة في يونيو/حزيران 
كل مباشر، على أصبح الطرفان بعد هذا المفصل التاريخي المهم مضطرين للتعاون والتعامل بش

الرغم من الخالف األيديولوجي بينهما، فضال عن االنحياز الواضح للطرف المصري لحركة فتح 
 في صراع مفتوح مع حماس. 2009والسلطة الفلسطينية التي دخلت منذ العام 

صحيح أن العالقات بين مصر وحركة حماس اقتصرت على البوابة األمنية عبر جهاز المخابرات، 
العالقات كانت كافية إلدارة الملفات الفلسطينية المتعلقة خصوصا بقطاع غزة، وهو األمر ولكن هذه 

الذي فضلت مصر التعامل معه من خالل جهاز المخابرات، وقبلته حماس، على الرغم من عدم 
 ارتياحها بانعدام وجود مسار سياسي للعالقة بين الطرفين.
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قضيتهم، فإن للقصة وجها آخر، إذ إن القضية وعلى أهمية دور مصر بالنسبة للفلسطينيين و 
الفلسطينية تمتلك أهمية بالغة لمصر على صعيدين: األمن القومي، والدور اإلقليمي المحوري. 
فاألمن المصري يتأثر بما يجري في فلسطين عموما وقطاع غزة خصوصا، بحكم الحدود التي تربط 

ذ البري الوحيد لغزة إلى العالم بعد انسحاب مصر بالقطاع، إضافة إلى أن مصر أصبحت تمثل المنف
، وهو الواقع الذي تطور وازداد تعقيدا بفعل الحصار 2005القوات اإلسرائيلية من القطاع في العام 

 .2007اإلسرائيلي على غزة بعد سيطرة حماس عليها عام 
يفد، فإن غزة وألن السيطرة المصرية على سيناء محدودة بفعل تقييدات ومحددات اتفاقية كامب د

يمكن أن تمثل تهديدا أمنيا خطيرا على مصر إذا تفجرت فيها األوضاع على نحو ال يمكن السيطرة 
عليه، ولذلك فقد سعت مصر بشكل دائم منذ بدء الحصار إلى منع وصول هذا الحصار إلى درجة 

معينة عن هذه  قد تؤدي لالنفجار، ومع أنها نجحت في ذلك إلى حد كبير، إال أن تخليها في مرحلة
سقاطها أدى إلى وصول القطاع إلى درجة الغليان،  السياسية بسبب رغبتها بالضغط على حماس وا 
وهي الدرجة التي تم التعبير عنها باقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني في يناير/كانون الثاني 

 .2004عام 
ضافة إلى أهمية غزة لمصر من الناحية األمنية، فإن القضية  الفلسطينية تمثل الملف األساسي وا 

الذي يعطي مصر الفرصة للعب دور إقليمي، وهي الورقة األهم التي يمكن لمصر من خاللها أن 
تمارس "قوتها الناعمة" في المنطقة، والتي تؤهلها بالتالي للحصول على "امتيازات" لعبها لهذا الدور 

لمنطقة الساخنة، أو على صعيد الحصول المحوري إقليميا، سواء على صعيد التأثير في ملفات ا
على المساعدات األميركية التي تمثل عمليا ثمنا لموقف مصر تجاه إسرائيل والقضية الفلسطينية، 

 خصوصا في ظل تراجع الدور المصري في أفريقيا.
وكما أدركت القيادات الفلسطينية عبر التاريخ الحديث أهمية الدور المصري الذي ال فكاك منه، 

كت مصر بدورها أن حجمها السياسي وموقعها الجغرافي ال يكفيان لوحدهما لصناعة دور أدر 
محوري، ولذلك فقد أدارت القاهرة الملف الفلسطيني وفق توازنات دقيقة، ولم تقطع شعرة معاوية مع 

 أي طرف فلسطيني بغض النظر عن اختالفها واتفاقها معه.
السياسية سوءا، كانت تدرك أنها ال يمكن أن تتخلى  ويمكن القول إن مصر، حتى في أشد مواقفها

عن توازنها في الملف الفلسطيني بشكل كامل، حتى تحافظ على دورها المحوري، ولذلك كانت 
أن تظهر مثال أنها على مسافة واحدة من طرفي الصراع الفلسطيني  -علنيا على األقل-تحاول 



 
 

 

 

 
           52ص                                     3419 العدد:     47/7/4490 األحد التاريخ:

 

يدرك أن مصر الرسمية هي أقرب بكثير إلى الفلسطيني حماس وفتح، على الرغم من أن الجميع 
 فتح والسلطة منها إلى حماس.

أما على صعيد الصراع العربي اإلسرائيلي، فقد مارست مصر نفس النوع من التوازنات، مع تغييرات 
ذا أخذنا السنوات األخيرة المشتعلة في الصراع العربي اإلسرائيلي،  بسيطة من مرحلة إلى أخرى. وا 

ات األسوأ في نهاية عهد مبارك، فإننا نستطيع أن نلمح بوضوح السياسة المصرية حتى تلك السنو 
التي حاولت إمساك العصا من المنتصف، فال هي فتحت معبر رفح بشكل دائم مثال، وال هي أغلقته 

 بشكل دائم.
، حاولت مصر أن تظهر علنا 2004وعندما شنت إسرائيل العدوان على قطاع غزة في نهاية العام 

ور الوسيط النزيه في محادثات وقف إطالق النار، مع أنها، حسب ما كشف الحقا، كانت في بد
 دوائر المفاوضات المغلقة تمارس الضغط على قوى المقاومة لتقديم تنازالت أكثر.

ولكن إدراك السلطة المصرية في ذلك الوقت أن دورها المحوري ال يمكن أن يعتمد فقط على "لعنة 
ا لممارسة اللعبة السياسية بتوازنات دقيقة، حيث سمحت في ذلك الوقت بنقل الجرحى الجغرافيا" دفعه

الفلسطينيين إلى مصر، وسمحت كذلك بدخول مساعدات إنسانية وطبية أثناء الحرب، كما تسامحت 
 إلى حد كبير مع الفعاليات الشعبية المصرية المتضامنة مع قطاع غزة.

ولة من الدولة العربية الكبرى، إذ إن المطلوب منها أن تتخذ بالطبع هذه المواقف ليست هي المأم
موقفا مؤيدا ومساندا للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان، ولكن على األقل فإن السلطة في ذلك 
الوقت لم تضح بدورها المحوري، وقامت ببعض اإلجراءات البسيطة التي تحافظ على هذا الدور، 

 قوط حماس وقوى المقاومة في تلك الحرب، وعودة السلطة إلى غزة.رغم أنها كانت تتمنى عمليا س
وعلى الرغم من سوء سياسات النظام المصري تحت حكم مبارك تجاه الفلسطينيين، فإنه اآلن يمكن 
أن يستدعى للداللة على مأساوية موقف النظام االنقالبي الذي يحكم مصر اآلن بعقلية القائد 

وتوازناتها وحساباتها، والذي يدير ملف العدوان اإلسرائيلي على غزة العسكري المغيب عن السياسة 
 بحسابات تسيء أوال إلى دور مصر المحوري، قبل أن تسيء إلى الفلسطينيين.

ومن الواضح أن نظام االنقالب، الذي ال يدرك متطلبات األمن القومي المصري على ما يبدو، يراهن 
ياة الفلسطينيين في قطاع غزة سيكون كافيا للحفاظ على على أن موقع مصر الجغرافي وتحكمها بح

محورية الدور المصري في القضية الفلسطينية، ولذلك فهو يفتقد حتى للحد األدنى من التوازنات التي 
 كانت سلطة مبارك تحافظ عليها.
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 وبعيدا عن الطموح بأن تتصرف كدولة عربية شقيقة، فإن مصر إذا كانت تريد الحفاظ على دورها
المحوري، فليس أقل من أن تلعب دور الوسيط النزيه بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، وهو الدور الذي 

 تفشل فيه حتى اآلن.
وقد تكرس هذا الفشل بعد إعالن مصر لمبادرتها التي هي أقرب للشروط اإلسرائيلية منها 

صرارها على عدم تغيير بنود هذه المبادرة، مع أن الم فترض من الوسيط النزيه الذي للفلسطينية، وا 
يريد أن يلعب دورا إقليميا محوريا أن يقوم بدفع الطرفين المتحاربين إلى نقطة وسطى بينهما، فيما 
 نرى الوسيط المصري يتمسك ببنود مبادرته ويتحدث بلغة تشبه إلى حد كبير لغة الطرف اإلسرائيلي.

إلى التاريخ والجغرافيا في إدارته لملف مبادرة وما يدفعنا هنا إلى تبني فكرة ركون الجانب المصري 
وقف إطالق النار، هو تلك التفاصيل التي نشرتها صحيفة هآرتس اإلسرائيلية، ولم يصدر أي نفي 
مصري لها، والتي تشير إلى أن الجانب المصري األمني تفاوض على بنود المبادرة مع مسؤولين 

توافق على هذه البنود سأل المندوب اإلسرائيلي نظيره  أمنيين إسرائيليين، وعندما وصل الطرفان إلى
المصري عن موافقة حماس والفصائل الفلسطينية، فقال له المسؤول المصري إن موافقتهم ليست 

 مهمة، أو إنها مضمونة.
إن تعامل المسؤولين المصريين مع المبادرة بهذا الشكل وطرحها لإلعالم دون توافق مع فصائل 

ينية، بني على ما يبدو على ثقة الجانب المصري بأن الفصائل الفلسطينية ال يمكنها المقاومة الفلسط
تجاوز الدور المصري، وأن حكم الجغرافيا سيفرض سطوته على الفلسطينيين، وأنهم سيضطرون 

 للموافقة على المبادرة التي طرحتها الشقيقة الكبرى المتحكمة بالبوابة الوحيدة لغزة على العالم.
ية حال، فقد أثبتت تطورات األوضاع ورفض الغالبية الكبرى من فصائل المقاومة للمبادرة وعلى أ

المصرية، والتسريبات اإلعالمية التي نقلت عن مسؤولين في حماس بأن مفاوضات وقف إطالق 
النار لن تقتصر على الوسيط المصري، أثبتت أن رهان السلطات المصرية على موقعها الجغرافي 

ياسي وحدهما للعب دور محوري قد فشل حتى اآلن، إذ إن هذا الموقع الجغرافي يحتاج وثقلها الس
إلى دفع دبلوماسي، وتوازنات سياسية دقيقة حتى يثمر دورا محوريا إقليميا، وهو األمر الذي فشلت 

 فيه سلطة االنقالب حتى اآلن.
45/7/4490، الجزيرة نت، الدوحة  
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 ما وراء العدوان على قطاع غزة .80

 ياسر الزعاترة
حين أراد الرئيس الفلسطيني محمود عباس توصيف الوضع في قطاع غزة لجهة العدوان الراهن، 
ذهب إلى أن هدفه هو إجهاض المصالحة الفلسطينية، وهي مقولة رددها آخرون سواه، لكأن 

ة وُيفرج المصالحة العتيدة هي من سيفرض االستسالم على نتنياهو، ويفكك االستيطان، ويقيم الدول
 عن األسرى.

والحال أن المصالحة كما يفهمها عباس ال تعدو أن تكون محطة من محطات التمكين لبرنامج 
نتنياهو، ممثال في تكريس سلطة تحت االحتالل تسمى دولة، وتخدم برنامج المحتلين في تحقيق 

يجري االعتراف األمن، واستمرار التفاوض، مع تصاعد االستيطان والتهويد، وفي نهاية المطاف 
 في المئة من المساحة التاريخية لفلسطين(. 22بدولة على ما يتيسر من األرض )ال تزيد عن 

ال شك أن حماس تريد من المصالحة شيئا آخر، لكن واقع الحال أن مسار انتخابات لسلطة تحت 
شاملة تعيد  االحتالل لن يفضي إال إلى هذا المسار إذا لم ينقلب الشعب برمته عليه في انتفاضة

 القضية إلى سكتها الصحيحة، وربما هذا هو ما تأمل فيه الحركة.
آخرون في اتجاه آخر مناقض تماما، كأنما لم تحدث  العدوان يذهبفي سياق تحليل ما وراء 

مصالحة أصال، إذ يربطون العدوان الصهيوني فقط بحركة حماس، أو بقطاع غزة وحده، كأنما 
 ين، أو لكأن ما يجري مفصول عما يجري في عموم المنطقة.األخير ليس جزءا من فلسط

والحال أن الجزء األكبر من تفسير االستهداف يتعلق ابتداًء ببرنامج العدو الصهيوني، وليس ببرامج 
رت عملية االستهداف الراهنة، لكنها جزء أساسي منه دون شك.  اآلخرين المكملة، أو لنقل التي يسَّ

ن تعدد منفذوه، أعني برنامج مطاردة ربيع البرامج المشار إليها ه ي في واقع الحال برنامج واحد، وا 
العرب، وتلقين الشعوب درسا ألنها ثارت، بحيث ال يفكر سواها في الثورة أو حتى المطالبة 

 باإلصالح السياسي.
معاناة إنه برنامج أنظمة الثورة المضادة القائم على تخريب الربيع العربي، وجعله محطة للفوضى وال

للناس، وحين تجعل تلك األنظمة هذه األولوية هي الحاكمة لسلوكها، فمن الطبيعي أن تلتقي مع 
العدو، وأقله تهمِّش الصراع معه قياسا بالصراع األكبر مع الشعوب الثائرة، أو الحركات التي تحرك 

 الشعوب وتدفعها للثورة، وفي مقدمتها القوى اإلسالمية.
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ت، فقد كان من الطبيعي أن تسعى أنظمة إلى تهدئة مع الكيان الصهيوني، وألن السياسة أولويا
ن كنا نحسُّ به بروحية  وربما صفقات من تحت الطاولة، بعضها نعرفه، وبعضها ال نعرفه، وا 
التحليل، ونتذكر في هذا السياق تصريحات وزير الخارجية الصهيوني ليبرمان قبل أسابيع في مؤتمر 

، مع التذكير ”شبعنا لقاءات سرية مع السياسيين العرب، ونريد لقاءات في العلن“هرتسيليا، حين قال 
بأن جزءا من العالقة مع الكيان إنما يأتي تقربا من الغربيين لما له من تأثير في سياساتهم، وما 

 يعني األنظمة هنا هو أن يكف الغرب عن الحديث عن الحرية والديمقراطية.
هو لدعم إجهاض ربيع العرب هو تأمين الغطاء لعملية استهداف لحركة ان الثمن الذي يريده نتنيا

نما في الضفة أيضا، ذلك أن عينه لم تكن مصوبة  تشكل إزعاجا له، ليس في قطاع غزة وحسب، وا 
على قطاع غزة، فقد خرج منه كيانه وال يفكر في حكمه من جديد، لكنه يرفض اإلبقاء عليه قاعدة 

 نظره نحو القضية برمتها، أي دفنها تماما في دهاليز التسويات المشوَّهة. والمقاومة ويصوبللسالح 
بة نحو استغالل الظروف المتاحة في كل المنطقة، من أجل فرض ما يريده  عين نتنياهو اليوم مصوَّ

 في الصراع مع شعب فلسطين.
ن إنهم يريدون تحجيم حماس والتخلص مما راكمته من سالح، ليس فقط من أجل التخلص م

صداعها وصداع القطاع، بل من أجل ضربها على نحو يفقدها قدرة التمرد على مسار  رام هللا 
 الراهن، ويدفعها للتعامل معه بروحية قوة معارضة فقط في كيان بائس يسمى دولة.

هذه هي حقيقة االستهداف، وتلك حقيقة المؤامرة التي تتعرض لها حماس، ويتعرض له قطاع غزة، 
األمة. إنهم ببساطة يريدون استغالل هذه األجواء االستثنائية في المنطقة في فرض  بل تتعرض لها

حل سياسي، وأقله مسار سياسي في فلسطين يريحهم إلى أمد طويل، ولذلك فحماس هنا ال تدافع 
عن قطاع غزة وال عن نفسها كحركة، بل تقاتل من أجل أن تبقى القضية برمتها حية، ومن ورائها 

 ى الحرية والتحرر، وتواصل مسيرة نضالها ألجل ذلك مهما كلف الثمن.أمة تصر عل
47/7/4490، الدستور، عّمان  

 
 غزة واألمن القومي المصري .82

 صالح بديوي
سألت مسؤوال فلسطينيا بارزا من أبناء قطاع غزة: أال تتفقون معنا في أن أعداد القتلى الذين سقطوا 

 -خالل ساعات فقط-تصامي رابعة والنهضة، تجاوزت بنيران قوات األمن المصرية أثناء فض اع



 
 

 

 

 
           14ص                                     3419 العدد:     47/7/4490 األحد التاريخ:

 

مجمل من قتلتهم إسرائيل من أبناء قطاع غزة في عدوانها األخير، بمعدالت قد تصل إلى عشرة 
 أضعاف أو أكثر، وأنها كانت ربما أكثر قسوة وبشاعة؟

ق الجثث وذلك إذا ما وضعنا في االعتبار أن عمليات القتل شملت األطفال والنساء إلى جانب حر 
ومسجد رابعة ذاته، وما مارسته العناصر األمنية التي شاركت في عملية الفض من اعتقاالت وترويع 

 بحق المتظاهرين والمدنيين السلميين.
المسؤول الفلسطيني فوجئ بما سألناه عنه، لكنه تماسك ورد على سؤالنا بالقول إن "المرء ُيبتلى على 

 اء واألزهر".قدر دينه، ومصر بلد العلم والعلم
وهي إجابة نعتبرها منسجمة مع واقعنا وتراثنا العقائدي، إال أنها تعبر أيضا عن المآسي التي يتعرض 
لها الشعب العربي في العديد من األقطار اآلن، وال سيما في مصر الجريحة وفلسطين السليبة، 

 لمآسي.وتشير إلى أن األزهر كمؤسسة رسمية لم يكن في مواقفه على مستوى تلك ا
ومن هنا لم يكن مدهشا أو غير طبيعي أن نستمع إلى المحلل وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة 
العبرية دانى روبنشتاين وهو يقول في تصريحات إعالمية "إن ثمة تفاهمات سرية بين إسرائيل وقادة 

نهاء سيطرتها على قطاع غ زة، ألن ذلك االنقالب في مصر بشأن ضرب حركة حماس الفلسطينية وا 
سرائيل".  من مصلحة مصر وا 

كشفت اإلذاعة اإلسرائيلية أن مدير المخابرات المصرية محمد فريد  غزة،وقبيل بدء العدوان على 
 االستراتيجيالتهامي زار تل أبيب، وقال اإلعالم الصهيوني إن المذكور بحث مع الصهاينة التعاون 

 بين الجانبين المصري واإلسرائيلي.
در إعالمية إسرائيلية "أن قائد االنقالب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي أبلغ وكشفت مصا

إسرائيل عبر رسالة شفوية حملها التهامي إلى تل أبيب، موافقته الكاملة على شن عملية عسكرية 
 تستهدف قطاع غزة لتدمير البنية العسكرية لحركات المقاومة، وعلى رأسها حركة حماس".

قالت مصادر إسرائيلية "ليست السلطات العسكرية الحاكمة في القاهرة وحدها التي  ته،ذاوفى السياق 
وافقت على شن عملية عسكرية لتدمير البنية التحتية لحركة حماس في غزة، بل قيادات في عواصم 

 عربية أخرى".
لصادرة وبناء على ما سبق، خرجت علينا فور انطالق العدوان الصهيوني ضد غزة الصحف الورقية ا

 في القاهرة بعناوين مفعمة بالشماتة، تقول "إسرائيل تدك غزة" كما في صحيفة األهرام.
ومن جهته لم يتردد المتحدث العسكري باسم الجيش المصري العميد محمد سمير عبد العزيز غنيم 
هو أيضا في الكشف عن حمالت أمنية قام بها جيشه على الحدود مع غزة الشقيقة، وأسفرت عن 
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م المزيد من األنفاق وضبط أسلحة مهربة إلى غزة، متجاهال أن القطاع يتعرض لعدوان صهيوني هد
بشع، وأن هذا ليس وقت الحمالت على األنفاق، أو حتى منع السالح عن المقاومة بأي وسيلة 

 كانت.
أبيب وتشير تسريبات تل أبيب التي تشير بوضوح إلى أن شركاء االنقالب في القاهرة والمنطقة وتل 

باتوا اآلن يدا واحدة في مواجهة فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، خصوصا عقب قرار محكمة 
 مصرية اعتبار حماس حركة إرهابية، حيث حظرت المحكمة التعامل معها.

وقد وصل التواطؤ الرسمي المصري في مواجهة العدوان األخير على غزة، إلى حد أن يطلب األمين 
حدة بان كي مون وبإلحاح من الرئيس السيسي بعد أربعة أيام من وقوع العدوان، فتح العام لألمم المت

 معبر رفح والسماح بمرور المساعدات الطبية والغذائية إلى األهل في غزة.
ومن الملفت لالنتباه أن جبهة سيناء ظلت هادئة طوال فترة العدوان على غزة ولم يطلق منها أي 

سرائيلية"، بل لم يقتل أي جندي أو ضابط أو رجل أمن مصري واحد صاروخ تجاه المغتصبات "اإل
 في سيناء خالل الفترة ذاتها.

وهو أمر يثير الريبة، ويرى مراقبون أنه يقدم قرائن على أن ما يحدث في سيناء من عمليات دموية 
واإلسرائيلي وصواريخ تطلق نحو إسرائيل، ليس إال عمليات مدبرة ومتفقا عليها بين الجانبين المصري 

 في إطار التنسيق األمني بينهما، والهدف من ذلك النيل من أنصار الشرعية بمصر والمقاومة بغزة.
فالسيسي يسعى إلنتاج سياسات نظام حسني مبارك ويستعين بعناصر من أجهزة هذا الرئيس األمنية 

دات حركة حماس من في هذا السياق، وفي الوقت ذاته يجاهد في السر إليجاد شعرة معاوية مع قيا
أجل مواصلة السمسرة بالقضية الفلسطينية، كما كان يفعل نظام مبارك لخدمة مصالح واشنطن وتل 

 أبيب، وحماس تعلم ذلك جيدا.
وال نعتقد أن حماس ستجعل السيسي يجني ثمار محاوالته من أجل السمسرة بتلك القضية العادلة، 

من قبل، ألن تنسيق قائد االنقالب العسكري في  وذلك على النسق الذي كان يفعله نظام مبارك
 مصر ورفاقه مع تل أبيب معلوم لدى حماس وبقية الفصائل الفلسطينية.

ولعلنا نذكر جيدا كيف حرصت حماس على أن تتم عملية المصالحة مع فتح، وذلك بعيدا تماما عن 
يد أمام واشنطن وتل أي دور للسيسي أو أجهزته االنقالبية، وهو أمر وضع األخير في حرج شد

 أبيب، ورغم ذلك لم يجد أمامه إال اجترار ذكريات دور لعبته أجهزته في هذا السياق أيام مبارك.
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لم تجن تل أبيب من عدوانها على أهلنا في غزة سوى قتل األبرياء وتعميق الشعور بعدم الثقة في 
يب والنظم العربية التي تقف داعمة لها عملية التسوية السلمية برمتها، والمزيد من الكراهية تجاه تل أب

 في المنطقة.
وقد تمكن أبطال القسام من شن عمليات عسكرية موجعة ضد إسرائيل رغم إمكانياتهم المحدودة، 
وعبر تكتيكات إبداعية رغم الحصار المفروض على غزة منذ أكثر من ثمانية أعوام، وفي ظل 

 كهوف وال غابات.الطبيعة المستوية ألرض غزة حيث ال جبال وال 
ولكن المقاومة بما فعلته تمكنت من قهر الطبيعة هناك وحماية مقاتليها، وقتل وجرح العشرات إن لم 
صابة الصهاينة بالرعب. كما جعلت االحتالل يخشى  نقل المئات من جنوده، وأسر أحد عناصره وا 

 ة هاشم الباسلة. ويفكر ألف مرة قبل أن يخوض أي مواجهات برية مع عناصر المقاومة في غز 
نهاء الحرب، وكلما أمعنت في التشدد  ويبدو أن حماس تتمسك بقوة بشروطها في وقف القتال وا 

 ومطالبة من بدأ الحرب بأن ينهيها، تمّكن الرعب من اإلسرائيليين وقدموا المزيد من التنازالت.
ة تجاه العدوان، كانت ومقابل التخاذل والتواطؤ من قبل قيادات بعض األقطار العربية واإلسالمي

مواقف بعض الدول والقيادات العربية واإلسالمية األخرى عظيمة ومشرفة في تقديم الدعم الدبلوماسي 
 للمقاتلين على األرض من أبناء المقاومة في غزة وتقديم الدعم االقتصادي بعد ذلك.
 المجاهدة،ا الحرة وفي ذات السياق ال بد أن نتوقف ونخص بالذكر دولة قطر الشقيقة وقياداته

والقيادة التركية، ألن الجانبين القطري والتركي كانا وما زاال يتناغمان تماما مع ما تريده حماس 
ويدعمانها، ويرفضان ممارسة أية ضغوطات على قيادة الحركة ال تنسجم مع المصالح العليا للشعب 

 الفلسطيني.
نظام حكم ديمقراطي تحت عجالت الدبابات، وعلى كل فإن الحكام العسكريين في مصر الذين داسوا 

وانقلبوا على إرادة الشعب وشقوا مصر نصفين، هم ومن معهم خرجت من بينهم أصوات تعلن أن 
 حماس أخطر على مصر من تل أبيب.

هؤالء العسكريون والساسة اتهموا معظم فصائل التيار اإلسالمي التي رفضت انقالبهم باإلرهاب، 
 يناير المجيدة ال حقوق قانونية أو إنسانية لهم. 25دي شرعية ثورة وقالوا بوضوح إن مؤي

وبالتالي اعتبروا حركة حماس التي تقود غزة امتدادا لجماعة اإلخوان التي تعتبر المعارضة الرئيسية 
لالنقالب العسكري في مصر اآلن، متجاهلين أن حماس حركة مقاومة فلسطينية وطنية، وأنها أعلنت 

ن القومي المصري والفلسطيني في رباط واحد، وأنها ال تفرق بينهما وال تتدخل في مرارا أن األم
 الشأن المصري من قريب أو بعيد.



 
 

 

 

 
           15ص                                     3419 العدد:     47/7/4490 األحد التاريخ:

 

الذي يقول إن غزة بوابة مصر الشرقية وجزء ال يتجزأ  االستراتيجيوما قالته حماس ينسجم مع الواقع 
أهل غزة بحكم الجغرافيا والتاريخ  من األمن القومي المصري، كما أن القاهرة ملزمة أخالقيا بحماية

 والعقيدة والمصير العربي المشترك.
ومن الواضح أن االنقالبيين الذين يهددون بسياساتهم الخاطئة األمن القومي المصري اآلن لن تعنيهم 
المخاطر التي تواجهها غزة أو فلسطين أو أي دولة عربية أو إسالمية أخرى في المنطقة، بقدر ما 

فاظ على أجندتهم الذاتية في اغتصاب السلطة والثروة بمصر مقابل خدمة مصالح يعنيهم الح
 واشنطن وتل أبيب. 

وعندما قال السيسي إن أي دولة عربية تتعرض للعدوان ستجدني مسافة السكة إلى جوارها، كان 
ال لو كان صادقا في ما قاله الستجاب ل غزة يقصد الدول التي يتسول منها القروض والمعونات، وا 

 التي تناديه وتنادي كل عربي حر.. واألقربون أولى بالمعروف والحماية.
41/7/4490، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 كيف نخرج من هذا؟ .83

 ناحوم برنياع
انتظر المجلس الوزاري االمني المصغر الذي اجتمع في يوم االربعاء بعد مباحثاته الليلية، ما يخرج 

رئيس المكتب السياسي لحماس حّسن مكانته هذا االسبوع، من فم واحد هو خالد مشعل. إن مشعل 
فقد أصبح مصير الهدنة التي تريدها جهات كثيرة جدا، في يديه. وأعمل جون كيري وزير خارجية 
أقوى قوة في العالم، عالقاته بقطر كي يكسب رضاه؛ وآمن كيري بأنه يفعل ذلك من اجل حكومة 

 حاولت تركيا.اسرائيل وبمباركتها؛ وحاول أبو مازن و 
كان مشعل يستطيع أن يختار من مسارين، إما الموافقة على هدنة مطلقة تنهي القتال وتعيد قوات 
ما الموافقة على ما يسمى "هدنة انسانية  الجيش االسرائيلي الى البيت وتبدأ عصرا جديدا في غزة، وا 

في قواعد اللعب فيما يلي  طويلة" وهي خمسة ايام هدوء لنشاط الطرفين القتالي يتم خاللها تفاوض
 ذلك.

واختار مشعل أال يدخل المسارين. فربما يريد أن يساوم في التفاصيل وربما يريد أن ينتقم من 
المصريين الذين أذلوه علنا، وربما ال يملك تفويضا ألنه ربما توافق الذراع العسكرية في غزة لكن 

ن حقيقة أ نه ُيقتل فلسطينيون في غزة في اثناء ذلك الرفاق في المنظمة في قطر يريدون أكثر. وا 
بينهم غير قليل من االوالد الصغار لم تجعله ُيسرع. إن أقصى ما هو مستعد أو مستطيع أن يعطيه 
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للعالم اآلن موافقة على هدنة لبضع ساعات كي يتنفس السكان في غزة ويتزودوا بالحاجات 
 الضرورية.

يسبب لرئيس وزراء اسرائيل غير قليل من العذاب.  ُأخمن أن يكون انتظار ما يخرج من فم مشعل
أمر الموساد بتصفية مشعل على ارض االردن. وكان المكان خطأ قاسيا، وتعقدت  2337ففي 

العملية واضطر نتنياهو الى أن يرسل الى المستشفى في عمان مضاد الُسم الذي أعاد مشعل الى 
 الحياة، فمشعل هو نحسه.

. وكانت هذه هي الروح ايضا في التباحث في المجلس الوزاري لإلنهاءة في اسرائيل يبحثون عن خط
المصغر. أجل توجد أنفاق اخرى لُتدمر لكن يبدو أنه ال سبيل لتدميرها كلها، وفي هذا الوقت تضاف 
أسماء اخرى الى قائمة القتلى ويثور الخوف من كارثة ُتضعف اليدين بين جنود الجيش االسرائيلي 

 نيين في اسرائيل أو السكان المدنيين في غزة.أو السكان المد
صاغ كيري الذي ال يكل اقتراحا للهدنة يراوح بين االقتراح المصري الذي أذل حماس وأرغم أنفها، 
واالقتراح القطري الذي منح حماس الشعور بالنصر. وهو يقترح الموافقة على هدنة مؤقتة تُناقش في 

ل الى التفاوض فيها تحت اشراف كيري واالوروبيين. وهذه اثنائها كل مطالب حماس وتضطر اسرائي
 وما زال مشعل لم ُيجب عن ذلك بالموافقة. إلسرائيلحبة دواء ُمرة 

يوجد اشخاص في الجيش االسرائيلي وفي القيادة السياسية ايضا ضاقوا ذرعا باالنجرار وراء حماس، 
د بأن تخرج اسرائيل القوات البرية من وهم يسعون الى انهاء العملية بقرار اسرائيلي من طرف واح

النار من غزة فسيستمر اطالق نار سالح الجو وسالح البحرية  إطالقلم يتوقف  إذاغزة، لكن 
والمدافع. ووجد مثل هذه القرارات من طرف واحد في الماضي في نهاية عملية "السور الواقي" في 

. ونجح الردع وأفضى الى تهدئة. والردع الضفة، ونهاية عملية "الرصاص المصبوب" في غزة وغيرها
عن  2702هو العامل الحاسم ايضا حينما يوجد اتفاق، فقد انتهت حرب لبنان الثانية الى القرار 

مجلس االمن بموافقة لبنان واسرائيل. ونكث حزب هللا مواد نزع السالح في القرار من أول يوم، لكنه 
 ب االتفاق بل بسبب الخوف.لم يطلق قذائف صاروخية على اسرائيل ال بسب

تطلب اسرائيل نزع السالح في هذه المرة ايضا بأن ال يصنعوا في غزة صواريخ بعد اآلن. وقرن 
نتنياهو هذا المطلب الذي اقترحه أول مرة شاؤول موفاز، بحملة دعاية دولية. ويكون جيدا للدعاية 

االسرائيلي يؤمن بأن تحول حماس ويكون كذلك ايضا لمساومة االمريكيين، لكن ال أحد في الجيش 
سيوفها الى محاريث. ويقول أحد الجنراالت إن المقاومة هي في طبيعة حماس وفي مورثاتها 
الجينية، وسواء أكان اتفاق أم ال فان صنع القذائف الصاروخية سيجدد بعد الحرب. وباختصار حان 
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ينية ال تبادر الى ترك مصيرنا في وقت أن نتولى المبادرة نحن فلنا ايضا ال لحماس فقط مورثات ج
 أيدي آخرين.

 
 هكذا ساء حالنا

إن تحليل بلوغ الطرفين الى المواجهة في غزة ُيذكر بالوصول من "مسيرة الحماقة" لبربارة توخمان. 
فقد كانت التقديرات االستخبارية قبيل العملية تقول إن حماس مضروبة، فال رواتب وال تزويد 

عالم العربي ما عدا قطر يقاطعها، والمصالحة مع فتح ال تغادر مكانها. باحتياجات السكان وال
 وكانت هذه التقديرات صحيحة وحينها جاء خطف الفتية الثالثة وعملية "عودوا أيها االخوة".

اعتقلت اسرائيل من ُأفرج عنهم بصفقة شليط مرة اخرى، وانقضت على بنية حماس التحتية في 
قذائف صاروخية ال على يد حماس فرددنا  إطالقغزة الناس. وبدأ الضفة، ولم تطلق حماس في 

 على ذلك. وتم احباط محاولتا تنفيذ عملية على جنود، وفي االحباط الثالث قتل رجل من حماس.
وكانت تلك أول مرحلة في مسار تطور االمور. وحاولنا التهدئة وبدأوا يطلقون الصواريخ، وحينما 

اروخية كل يوم شعرنا بالحاجة الى الرد فانتقلنا نحن وهم الى المرحلة قذيفة ص 90 – 25بلغوا الى 
 الثانية ثم الى الثالثة وهي العملية البرية.

هذا هو تاريخ عملية الجرف الصامد، فليست هي تدبيرا خفيا لحماس وال مؤامرة من اسرائيل. إنه 
 بية.تدهور من درجة الى درجة مثل كرة فقدت السيطرة عليها بقوة الجاذ

 أول من أنذر
هل علم المجلس الوزاري المصغر حين وافق على الهدنة المصرية في منتصف االسبوع الماضي أن 

يصل عشرات منها الى داخل اسرائيل؟ والجواب نعم. فبجهد متواصل مدة سنين  باألنفاقغزة مليئة 
وال كانت كل  رسمت "أمان" خريطة العالم تحت االرض في غزة. ولم تكن كل االنفاق معروفة

الفوهات والمسارات ُمعلمة، لكن مقدار التهديد كان معلوما، وليس هو موجودا فقط في المادة السوداء 
التي تصل الى رئيس الوزراء بل في اليو تيوب ايضا. فقد شمل رئيس "أمان" افيف كوخافي أمر 

 االنفاق في محاضرة له في معهد بحوث السياسة في تل ابيب.
التي دخلت الى غزة مزودة بعناوين فلم تحتج الى "ويز" بل اتجهت الى تلك االماكن كانت القوات 

 التي ُظن أنها فوهات أنفاق بحسب المعلومات التي جمعتها "أمان".
وبالتهديد الذي تنطوي عليه. وراوح قراره وقرار  باألنفاقوافق نتنياهو على هدنة برغم أنه علم 

ي داخل المجال المشروع. واعتقد بينيت الذي صوت معترضا المجلس الوزاري االمني المصغر ف
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بسبب االنفاق اعتقادا مختلفا لكنه وضعت على طاولة المجلس الوزاري المصغر تقديرات اخرى 
 ايضا.

إن غير الشرعي هو الفرق بين الخطابة والواقع. ولم يكن نتنياهو أول من حذر من األنفاق. ولم يَر 
نفاق تهديد ُيسوغ عمال عسكريا قبل عمود السحاب وفي خاللها وقبل بصفته رئيس الوزراء أن األ

الجرف الصامد وفي خاللها. واختار أن يخاطر، وحينما قال في جواب عن سؤال أودي سيغال في 
القناة الثانية إنه أمل أن ُتحل مشكلة األنفاق بطريقة سياسية كان يعلم أن هذه الجملة ليس لها ما 

 يؤيدها في الواقع.
نتنياهو مثل آخرين في الحكومة بقدرة حماس الهجومية وبروحها القتالية وبعدد القتلى من  فوجئ

الجنود. وهو فقط يستطيع أن يجيب عن سؤال أكان العلم بالثمن يمنعه من الوصول الى العملية 
 البرية؟ ولست على يقين من أنه أهل ألن يجيب على هذا السؤال حتى حينما يتحدث الى نفسه.

فترضون في الجيش االسرائيلي أنه ستكون جولة قتال اخرى بين الجيش االسرائيلي وحماس بعد فترة ي
قذيفة صاروخية، وأكثر  9500خسرت حماس  –تهدئة. ولما كان الدمار كبيرا جدا هذه المرة 

 االنفاق التي تفضي الى اسرائيل، وجزًء من سلسلة القيادة وغرف عمليات ومخازن ذخيرة وغير ذلك
 فان الهدنة حتى الجولة التالية ستكون طويلة. –

والسؤال هو هل سكان غالف غزة وسكان الجنوب كله مستعدون لالستمرار على العيش بين جولة 
 قتال واخرى. وُيخيل إلي أنهم يستحقون أكثر من ذلك.

ة ولهذا يجب على الحكومة أن تسعى الى تغيير أساسي للواقع في غزة. وربما في هذه الفرص
االحتفالية الى تغيير في واقع العالقات بالفلسطينيين جميعا. ودلت تصريحات نتنياهو في خالل 
العملية على أنه بدأ يتحدث عن أبو مازن ال باعتباره مشكلة فقط بل باعتباره حال ايضا. لم تنجح 

اج الى أمل ال محاولة اسرائيل التفرقة بين الضفة وغزة، وأن تُفرق لتحكم. ُيحتاج الى رؤيا وُيحت
 فقط بل للغزيين ايضا، فكلما هربنا منهم طاردونا. لإلسرائيليين
 ليسوا أبطاال

نشأت ثالث مستوطنات تحت سلطة اسرائيل في شمال القطاع بين معبر ايرز والبحر وهي نيسانيت 
يلي سيناي ودوغيت. وُألصق بها اسم جميل هو النطاق الشمالي. في أول ليلة من الدخول البر  ي، وا 

على هذا  402وهي الليلة بين يومي الخميس والجمعة في االسبوع الماضي، سيطر اللواء المدرع 
البحر كان يوجد معسكر لحماس، أما إيلي سيناي ونيسانيت  شاطئالنطاق. وفي دوغيت قرب 
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خل جنوبا الى ظاهر مخيم الالجئين جباليا. وفي المرحلة الثانية د 402ففيهما أنقاض. وتوجه اللواء 
 لواء الشباب الطالئعيين الى شمال شرق القطاع، الى بيت الهيا وبيت حانون.

 "لم أكن أعرف غزة"، قال لي أحد قادة القوة.
وانحصر اهتمامه في االساس بما تحت االرض. "في السنوات الخمس االخيرة كانت غزة تحصن 

سريرا فارغا تحتها مخزن  22وتسلح نفسها"، قال. "دخلنا مستشفى صورة في بيت حانون، فوجدنا 
القذائف الصاروخية.  إلطالقذخيرة. وكانت ساحة المدرسة الزراعية للبنات في بيت حانون ُمعدة 

لصواريخ غراد. تخيل أنها مدرسة  إطالققاعدة  24وكان هناك جهاز يرفع الى ما فوق االرض 
 للبنات".

تال من وجهة نظره فقال: "لم ووصف لي جندي من الشباب الطالئعيين خرج من بيت حانون الق
توجد معارك وجها لوجه. دخلنا بيت حانون سيرا على األقدام. وأطلقوا علينا صواريخ مضادة 

 للدبابات ورصاصا من بنادق قناصين وبحثنا عنهم".
ونعود الى الضابط الرفيع المستوى. قال: "صحيح إنه يوجد القليل من القتال وجها لوجه. يقولون لي 

منخفضة اللهب. وأقول إن هذا االتصال هو حرب خالصة. فهم يحاولون ضربنا من إنها حرب 
 الخلف.

"ليسوا في الحاصل العام أبطاال كبارا. إن لديهم قوات خاصة ُتظهر قدرة واستعدادا للتضحية 
بحياتهم، لكن األكثرين ليسوا كذلك. ففي يوم االثنين مثال لقينا خلية فيها ستة فقتل بعض وفر 

 ن. فهم يهربون من الصدام".اآلخرو 
 وسألته: هل ُوجد مقاتل من حماس مع سالح رفع يديه واستسلم؟

 قال: "ال، لم يحدث هذا الى اآلن".
في يوم الثالثاء بعد الظهر في معسكر نشأ بين عشية وضحاها شمالي الحدود. "إن االحداث  التقينا

يريدون الخروج لكن حماس تُبقيهم في البيوت  مع المدنيين أكثر تطرفا مما يعتقدون"، قال. "فالمدنيون
بالتهديد بالسالح. فكل من يترك البيت يستحق الموت من وجهة نظر حماس. وأنا أرى أن من يطلق 

فقط هو الذي يستحق الموت. ونحن ُنعمل التقدير لالمور. فقد تخلينا عن تدمير بيت قائد  علىالنار 
 ن مليئا بالنساء واالوالد.كتيبة من الجهاد االسالمي ألن البيت كا

النار ومنها نار الدبابات والصواريخ،  بإطالقنرد  فإنناأطلقوا علينا النار من داخل بيت  إذا"لكنهم 
 بل إننا نهدم بيوتا احيانا.
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النار على  بإطالق"في منطقة المدرسة في بيت حانون ُلغمت البيوت، فكل بيت مريب. ورد جندي 
ة فتفجر البيت كله مع سكانه. وحدث ذلك في عدة مبان. وبيت حانون قناص أطلق النار من نافذ

 أخف من الشجاعية، فالشجاعية محفورة تماما".
الهدف هو تدمير االنفاق. "نسمي ذلك دفاعا أماميا"، قال قائد القوة. "نحن نوجه عمليات هجوم على 

 اماكن تقول المعلومات االستخبارية إن فيها منظومات أنفاق".
في شمال القطاع على ثالثة أنفاق كبيرة أطرافها في داخل اسرائيل. وأفضى النفق األكبر الى ُعثر 

مترا، أي أكثر من سبعة طوابق، ويزيد طوله على كيلومتر.  27وهو نفق عمقه  –قرية نتيف هعسرة 
وتجاوز سالح الحفر في حماس كل طبقة الجير ووصل الى طبقة رمل البحر تحتها وهي طبقة 

للحفر. وأدخل الجيش االسرائيلي الى المنطقة آالت حفر من النوع الذي يعمل في حفر أسس أسهل 
المباني المتعددة الطوابق، وهم يحفرون في نقط ُمعلمة على طول مسار النفق وُيدخلون مواد متفجرة 

 ويفجرون. وتم تدمير النفق في واقع االمر.
خر وكانت عميقة جدا، وكان النفق مفخخا، ودمر ويقول قائد القوة: "عثرنا على الفوهة في نفق آ

 سالح الجو الفوهة ونحن نعمل اآلن للكشف عن النفق. وهذا عمل هندسي ضخم.
"يحتاج نقض االنفاق الى زمن طويل. ونحن نحاول أن نفعل في ايام ما استغرق في تدريبات قمنا 

ي بيت الهيا أزالت آالتنا الهندسية بها في البالد اسابيع، ونحن نفعل ذلك في داخل منطقة مهددة. وف
 ترابا كثيرا جدا بحيث نشأت مقلع ضخم".

وسألته: ما هي النهاية التي تريدها للعملية. فقال: "أريد هدوًء، ويمكن احراز الهدوء بعدة سبل، 
 ولست أنا من أقرر بأية سبيل".

 أنفاق على الطاولة
تباحثات كثيرة، في قضية االنفاق. تم في قيادة منطقة الجنوب تباحث، من  2020في صيف 

والتباحث آسر وذلك ألنه ال يجدد الكثير. وكل من يزعم اليوم أنه لم يعرف يكذب على اآلخرين أو 
 يكذب على نفسه، فقد كان كل شيء على الطاولة.

وبدأ قائد المنطقة في تلك الفترة، يوآف غالنت، الحديث فقال: إن المنظمات "االرهابية" في القطاع 
ُتعد منظومة أنفاق هجومية الستعمال عمليات نوعية في الوقت المناسب، في بنية تحتية واسعة على 
طول المنطقة كلها. وتستغل حماس التهدئة منذ انتهت عملية "الرصاص المصبوب" كي ُتحسن 

 استعدادها للعمليات. واالنفاق الهجومية عنصر مهم في هذه المنظومة.
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ن يكبر، فطول االنفاق يزيد، ويتسارع ايقاع العمل وتتحسن التغطية. وبذلت وقال إن التهديد يتوقع أ
القيادة في عالجها جهودا في ستة مجاالت منها الدفاع والهجوم والمعلومات االستخبارية وتطوير 

 تقنية، ويجب أن تستمر هذه الجهود.
تية مبرهن عليها ونجاح قال اللواء إن القتال تحت االرض هو طريقة قتال للعدو فيها قدرة عمليا

دراكعملياتي  أن قواتنا ليس عندها حل ناجع لمواجهتها. وسيتسع استعمال االنفاق وهذا يوجب  وا 
 علينا التوصل الى حلول خالقة.

وقال ملخصا إن الحل الشامل سيشمل الكشف عن اعمال حفر، والتحديد الدقيق لمسار االنفاق 
 عليه أو القضاء عليه. والقدرة على احباط التهديد أو التشويش

فانه ال حد البداع  –وُذكرت في النقاش سبع طرق بديلة لعالج االنفاق. وأسماؤها ذات رنين رائع 
لكن النتائج كانت مخيبة لآلمال آخر االمر. فقد  –الجيش حينما يكون الحديث عن ايجاد أسماء 

نة لم تنضج أفكارهم. وانشأت تبين أن بعض المقترحين بهلوانات، وتبين أن آخرين ذوو مقاصد حس
أمتار. ولم تنتج التجارب  20قيادة الجنوب قرب كيرم شالوم منشأة تجريب شملت نفقا على عمق 

 بشائر.
 كانت الثقة باختراع يحل مشكلة االنفاق ما زالت عالية. 2020لكن في 

السرائيلي شمل أحد االختراعات جهاز مجسات لتحديد اعمال الحفر. وفشل الجهاز وكف الجيش ا
 عن التزود به.

وكان يفترض أن يكشف جهاز مجسات آخر فوق االرض عن نشاط يجري تحتها. ولم يكن الجهاز 
 اوتوماتيكيا وأوجب تحسينات.

 وكان يفترض أن يحدد جهاز ثالث مواقع آالت عمل تعمل تحت االرض.
ء، لكن كلفته المالية وشملت منظومة رابعة حفرا في االرض واقامة أساطين والربط بمنظومة الما
 كانت خيالية. وكانت منظومة خامسة ترمي الى تعقب اعمال الحفر من الجو.
 وكانت منظومة سادسة ترمي الى الكشف عن المسار بعد الكشف عن النفق.

 واعتمدت منظومة سابعة على اعمال حفر وتفجيرات "احصائية". لكن جدواها كانت قليلة.
لِّص، لم يكن مناص من عالج االنفاق بثالثة سبل متوازية وهي جمع ومع عدم اختراع تكنولوجي مخ

المعلومات االستخبارية وعمل عسكري وراء السياج الحدودي ونفقة مالية كثيرة على تطوير تقني. 
وتم الجهد االستخباري. وتم تعطيل العمليات العسكرية وراء السياج الحدودي بسبب توجيهات 
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المال. وُدفعت االنفاق الى مكان منخفض نسبيا في ترتيب  المستوى السياسي، ولم يخصص
 األولويات.

تُبين المعطيات التغيير الذي حدث بعد عملية الرصاص المصبوب. ففي السنوات الثالث بين 
نفذت قيادة  2003 – 2004وعملية الرصاص المصبوب في  2005االنفصال عن قطاع غزة في 

في الشجاعية والزيتون  أنفاقوتدميرها، وُدمرت  أنفاقر على عملية عسكرية للعثو  32منطقة الجنوب 
وهي اماكن عاد الجيش االسرائيلي اليها هذا االسبوع. وُنقيت المنطقة  –وعبسان الصغرى والكبرى 

 التي تحاذي اسرائيل في اثناء العملية من االنفاق.
االمتناع عن عمليات وراء بعد انتهاء عملية الرصاص المصبوب أمر "وزير الدفاع" ايهود باراك ب

السياج الحدودي. وزعم غالنت أن التفاهمات التي أحرزت مع حماس ُتمكن من هذه العمليات، لكن 
 باراك رأى غير ذلك. وامتنع رئيس هيئة االركان عن التدخل.
ُكشف جنوب ناحل عزة عن نفق  2004وكان لحادثة دور تأسيسي في الجانبين: ففي تشرين الثاني 

ضى الى داخل اسرائيل فتقرر الهجوم عليه. وأراد باراك واشكنازي الهجوم من الجو وزعم طويل أف
غالنت أن الهجوم من الجو لن يدمر النفق فهو سيعالج الفوهة فقط وسيصعب العثور على المسار 
و بعد ذلك، واقتنع باراك. وهاجمت الكتيبة االستطالعية من لواء المظليين بقيادة يارون فنكلمان، وه

 اليوم قائد لواء غالف غزة. فوجد المقاتلون نفقا فخما.
وردت حماس باطالق القذائف الصاروخية وجر التصعيد المتبادل الطرفين الى عملية الرصاص 
المصبوب بخالف خطط باراك الذي كان يسعى في تلك الفترة الى هدنة مع حماس. فقد كان الدرس 

بقدر المستطاع عن النشاط وراء السياج الحدودي؛ لكن  الذي استخلصه باراك أنه ينبغي االمتناع
 الدرس الذي استخلصه غالنت هو أنه يجب علينا أن نعمل وراء السياج الحدودي.

تصاحب هذه المعضلة متخذي القرارات في اسرائيل منذ سنين، وهي تفسر في ضمن اشياء اخرى 
الحشيش فان لم تجزه دائما فانه  كيف وصلنا الى غزة اآلن. يقول أحد التوجهات إن حماس تشبه

 ينمو نموا فاحشا وتكثر فيه الثعابين السامة فيصبح قاتال.
ذاويقول التوجه اآلخر إن اسرائيل دولة محاطة باألعداء فاذا أرادت البقاء  أرادت أن يتكسب  وا 

ليست مهلة سكانها من اعمالهم ويحظوا بحياة معقولة فيجب عليها أن تستفيد من التهديدات. فالتهدئة 
بين عمليتين فقط بل هي قيمة. واعتاد اسحاق رابين أن يأمر بضبط النفس على حدود لبنان في 
الصيف. وقال إن السكان يرتزقون من االكواخ الخشبية فيجب أن ندعهم يرتزقون. وكان االسم 

 الحامض الحلو الذي ألصقناه بسياسته هو "حرب سالمة الكوخ".
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االنفاق في غزة، االولى هي عملية عمود السحاب قبل سنة ونصف.  غيرت واقعتان صورة صناعة
ففي اثناء العملية برهنت القبة الحديدية على شيء من قدرتها. فأدركوا في حماس أن مجدهم لن 
يكون الصواريخ وحدها؛ والثانية هي االنقالب في مصر قبل سنة، فقد أغلق الحاكم الجديد الفريق 

ومصر، فبحث فرع صناعي زاهر عظيم التجربة كثير العمال المهرة، عن السيسي االنفاق بين غزة 
 تؤدي الى بلدات في اسرائيل.  أنفاقعمل فوجده، فيما وجده، في 
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