
 

 

   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 جريًحا 0291شهيدًا و 0761: اإلسرائيلي على غزة حصيلة العدوان
 عباس يشكل وفدًا فلسطينيًا سيتوجه للقاهرة "مهما كانت الظروف"الرئاسة الفلسطينية: 

 : ال علم لنا حتى اللحظة بالجندي المفقود أو ظروف اختفائهالقسام
 العدوان على غزة يجب أن يتضمن نشر قوات دولية إلنهاءأسامة حمدان: أي قرار 

 جريحا في صفوف الجيش اإلسرائيلي 0566قتيال و 67هآرتس: 

حماس خرقت الجيش اإلسرائيلي: 
 اً ضابط.. وأسرت الهدنة اإلنسانية

  وقتلت جنديين
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  السلطة:
 7 عباس يشكل وفدًا فلسطينيًا سيتوجه للقاهرة "مهما كانت الظروف"الرئاسة الفلسطينية:   
 6 تبدأ األحد بوساطة مصريةمفاوضات وقف إطالق النار : بسام الصالحي  
 0 إلى محكمة الهاي بانتظار المصادقة على معاهدة روما على جرائم االحتالل شكوى فلسطينية  
 01 السفير الفلسطيني لدى السعودية: خادم الحرمين الشريفين المنتصر الدائم لـ"الفلسطينيين"  

 
  المقاومة:

 00 قبل سريان التهدئة ية رفح جاءتعمل: اإلنسانيةبخرق التهدئة  "إسرائيل"حماس تتهم   
 00 مرزوق: لن نفاوض على نزع سالح المقاومةأبو   
 09 عن عدم استئناف المفاوضات "إسرائيل"أبومرزوق: مصر أبلغتنا اعتذار   
 09 إلى القاهرة لبدء محادثات وقف إطالق النار اليوم جهاألحمد: الوفد الفلسطيني سيتو   
 05  تدعي اختفاء أحد جنودها للتغطية على جرائمها بحق المدنيين "إسرائيلأسامة حمدان: "  
 02 ت دوليةالعدوان على غزة يجب أن يتضمن نشر قوا إلنهاءأسامة حمدان: أي قرار   
 02 ة ومتمسكون بشروط المقاومةئخرقت التهد "إسرائيل"شعث:   
 91 حماس: لو أتيح لشعب مصر عبور الحدود سيقاتل مع أهل غزة  
 91 عملية تسلل نوعية للقسام واشتباكات عنيفة شرق رفح  
 90 القسام: ال علم لنا حتى اللحظة بالجندي المفقود أو ظروف اختفائه  
 99 كتائب القسام تقصف حيفا و"تل أبيب"  
 99  صاروًخا 06وفكيم بـأالمقاومة الفلسطينية تقصف تل أبيب واسدود و   
 95 حماس: دعاية تدرب المظليين بماليزيا إلرهاب المتضامنين مع غزة  
 92 القسام: أي قوة تحاول استباحة أرضنا ستكون هدًفا مشروًعا للمجاهدين  
 92 عاما 61ثر من أسر اإلسرائيليين في الداخل والخارج بدأ منذ أك  

 
  :اإلسرائيليالكيان 
 96 نتنياهو لكيري: حماس خرقت الهدنة اإلنسانية وستدفع الثمن  
 90  لم ُتحقق حتى هدًفا واحًدا على غزة العملية العسكري ة :واسرائيلي  عوزي النداإل السياحة وزير  
 90  من الحرب على غزة  "خطة انسحاب سياسيوزارة الخارجية اإلسرائيلية تسلم مستشار نتنياهو "  
 92 على غزةتأجج الخالفات بين أعضاء حكومة نتنياهو حول العدوان القناة الثانية اإلسرائيلية:   
 51 أنفاق غزةهامات حول أسباب الفشل بكشف حجم كومة اإلسرائيلية والجيش يتبادالن االتالح  
 51 : السيسي أفضل خباز ألي اتفاق يضع حدا لحماس"إسرائيل"  
 50 الضيف" يتحكم بقواتهمحمد هآرتس: فشل استخباري إسرائيلي و"  
 50 وتناصر المقاومة "إسرائيل"تنافس  .."دولة سايبر عظمىأصبحت " قطر: سرائيليةوسائل االعالم اإل  
 59 عمالء لحد لتل أبيب: دعونا نساعد الجيش في غزة  
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 59 جرحى غزة جالءإلمنظمات إسـرائيلية تطالب بممر إنساني   
 55 جريحا في صفوف الجيش اإلسرائيلي 0566قتيال و 67هآرتس:   

 
  :األرض، الشعب

 55 جريًحا 0291شهيدًا و 0761: اإلسرائيلي على غزة حصيلة العدوان  
 52  011رة هي األبشع في رفح عدد ضحاياها يزيد عن الـ مجز االحتالل يرتكب   
 56 مسافرًا ظهر أمس 091حافلتين تضمان وزارة الداخلية: مصر أغلقت معبر رفح أمام   
 57  منطقة منكوبة مائيًا وبيئياً سلطة المياه الفلسطينية: قطاع غزة أصبح   
صابة العشرات في المواجهات مع قوات الضفة الغربية:     57  االحتاللاستشهاد فلسطينيين وا 
 50 منزاًل مدنًيا بقطاع غزة 607االحتالل يدمر   
 50 ةاالحتالل يدمر مبنى إدارة الجامعة اإلسالمية بغز   
 52 القصف على غزةفي  التليجراف: عشرات الحيوانات ماتت عطًشا بعد مقتل أصحابها  
 52 "الهدنة اإلنسانية الجديدة"بعد فشل  أهل غزة: حلم التهدئة تحول إلى كابوس  
 21 في العدوان اإلسرائيلي على غزةصحفيين  01استشهاد   
 21 مستوِطنة تحاول خطف طفل مقدسي عمره عامان  
 20 طفالً  921نائبًا و 06بينهم  فلسطينيا الشهر الماضي 025 اعتقل االحتالل ":أسرى فلسطين"  
 25 لحصيلة عدوان غزة حتى يومه الثالث والعشرين مبدئيةإحصائية  ينشر طياألورومتوس  

 
  اقتصاد: 

 26 سنوياً  مليون دوالر 500ستورد بضائع إسرائيلية بـ ي قطاع غزةصحيفة إسرائيلية:   
 

  مصر: 
 27 غزة ال تزال قائمة بشرط التنفيذ األمين لوقف إطالق الناردعوة للتفاوض حول هدنة في ال: مصر  
 26 لإلنسانية وانعدامبقتل األطفال عنصرية مقيتة  "إسرائيل"وزير األوقاف المصري: تباهي   
 26 أنصار مرسي ينددون بالحرب اإلسرائيلية على قطاع غزةمصر:   
 20 مصر تفتح معبر رفح استثنائيا لعبور العالقين  

 
  األردن: 

 20 األردن يدعو مجلس األمن التخاذ اإلجراءات الكفيلة بوقف العدوان على غزة  
 22 ردني من تل أبيبمشاورات وزارية بشأن استدعاء السفير األ عم ان:   
 22 مسيرات في عمان والمحافظات تندد بالمجازر الصهيونية في غزة  

 
 



 
 
 

 

 
           2ص                                     5926 العدد:     9/0/9102السبت  التاريخ:

 

  لبنان: 
 60 السلطات اللبنانية تطلق سراح الشيخ عطوي الذي أطلق صواريخ على "إسرائيل"  
 60 غزةقطاع وقفات التضامن مع استمرار  لبنان:  

 
  عربي، إسالمي:

 65  جرائم الحرب في فلسطين ينتقد بن عبد العزيز الملك عبد هللا  
 65 سرائيلياإلتركيا ستبذل قصارى جهدها للعمل على إطالق سراح جندي أحمد أوغلو:   
 62  ومساعدة غزة ليست بالكالم أوغلو: من يدعون للجهاد بإسطنبول هم العدو األكبر لإلسالم..  
 62 رئيس البرلمان العربي: االحتالل اإلسرائيلي كيان دموي متجرد من اإلنسانية  
 62 دوالر مساعدات لغزةماليين  0تركيا تقدم أكثر من   
 66 مفتي السعودية: الرياض تحاول بكل جهدها وقف عدوان الظالمين على قطاع غزة  
 66  تحمل الجنسية المغربيةالتي سرائيلية اإلقيادات كل البفتح تحقيق مع الحكومة ناشطون مغاربة يطالبون   
 67  في غزة"اإليسيسكو" تستنكر العجز الدولي عن وقف جرائم "إسرائيل"   
 67  المجموعة العربية تدعو إلى اجتماع عاجل للجمعية العامة لألمم المتحدة حول غزة  
 66 ل" الدفاع عن النفسضاحي خلفان: قتل أطفال غزة ال يتيح لـ"إسرائي  

 
  دولي:
 66 أوباما: سيكون من الصعب التوصل لوقف جديد إلطالق النار في غزة  
 60 كيري يطلب مساعدة قطر وتركيا لإلفراج عن جندي إسرائيلي أشارت تقارير إلى أسره  
 60 للتهدئة اإلنسانية "الهمجي"حركة حماس مسؤولية االنتهاك  بيت األبيض يحملال  
 62 اقتراحات أوروبية لمراقبة فتح المعابر ورفع الحصار  
 71 بان كي مون يطالب بـ "اإلفراج فوراً" عن الجندي اإلسرائيلي األسير  
 70 مليون دوالر لتمويل منظومة "القبة الحديدية" 996االميركي يوافق على تخصيص  الكونغرس  
 70 "غزة "إرهابييوزارة الخارجية األمريكية: أموالنا تقتل   
 79 اإلسرائيليون من تأشيرة الدخوليتمتع به المواطنون  الذياإلعفاء  تلغي بوليفيا  
 79 مجلس الشيوخ الكولومبي يطالب برفع حصار غزة  
 79 البرتغال: الفيدرالية الوطنية للمعلمين تتضامن مع صمود شعبنا في غزة  
 75 فنزويال ستستضيف أطفال غز ة  
 75 أميركا الالتينية تتصدر اإلدانات للحرب اإلسرائيلية  
 76 "إسرائيل"صحيفة االندبندنت البريطانية تكشف عن الدور البريطاني في تسليح   
 77 ن تطورات غزةالخارجية الفرنسية: باريس والرياض على تواصل بشأ  
 77 تظاهرة تضامنية مع غزة في ستوكهولم بالسويد  
 77 مظاهرات وتضامن مع غزة في اليونان  
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 76 "إسرائيل"المنتخب البلجيكي يتمسك برفض لعب أولى مبارياته في تصفيات أوروبا في   
 70 منظمة أطباء العالم تطالب بالوقف الفوري للقصف "اإلسرائيلي"  

 
  :تقارير
 70 صمود المقاومة ينذر بسقوط نتنياهو: مراقبون إسرائيليون  

 
  حوارات ومقاالت:

سرائيل قد تمد دان     61 عدنان أبو عامر... التهدئة اإلنساني ة في غز ةحماس وا 
 65 فراس أبو هالل... إنهم يحاسبون حماس كدولة عظمى!  
 66 ياسر الزعاترة... كيري المستباح ونزع سالح غزة  
 66 عاموس هرئيل... دهامتحان القتال: الهدنة التي بع  

 
 01 :كاريكاتير

*** 
 
 جنديينوقتلت  ضابطاً .. وأسرت حماس خرقت الهدنة اإلنسانيةالجيش اإلسرائيلي:  

الجيش اإلسرائيلي أكد أمس انتهاء العمل ، أن أ ف ب، عن 9/0/9102، الحياة، لندنذكرت 
، وأقر بمقتل جنديين جنوب قطاع غزة خالل عملية إسرائيلية بالتهدئة مع حركة حماس في قطاع غزة

 أدت الى أسر ضابط إسرائيلي لدى المقاومة الفلسطينية، متعهدًا بتحركات كبيرة.
هذا الصباح، وفيما كان وقف النار  2:70في نحو الساعة ": أمسوأكد الجيش اإلسرائيلي في بيان 

حة اإلسرائيلية الى هجوم فيما كانت تدمر نفقًا في مطبقًا من حيث المبدأ، تعرضت القوات المسل
منطقة رفح )جنوب(. واضاف: تفيد المعلومات األولية عن احتمال خطف إرهابيين جنديًا إسرائيليًا 

. وكشف الجيش الحقًا هوية العسكري األسير، مشيرًا إلى أنه ضابط صف يدعى "خالل هذا الحاد
 ا شمال تل أبيب.عاما من كفر ساب 27هدار غولدن وعمره 

إسرائيل تعلن أن حماس أنهت بذلك وقفًا إنسانيًا إلطالق النار، "وأوضح بيان للجيش اإلسرائيلي أن 
بتحركات كبيرة ردًا على عدوان حماس والمنظمات ". ووعد "ومنعت سكان غزة من االستفادة منه

 ."اإلرهابية األخرى في قطاع غزة
الجيش اإلسرائيلي عزل أمس محافظة رفح ، أن 9/0/9102، الشرق األوسط، لندنوأضافت 

جنوب قطاع غزة عن باقي القطاع بعد قصف مركز طال معظم مناطق المدينة الحدودية، في 
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أعقاب اتهام إسرائيل لحماس بقتل جنديين إسرائيليين واختطاف جندي آخر في عملية جرت شرق 
 المدينة.

سرائيل االتهامات بخرق   التهدئة في القطاع بعد عملية رفح.وتبادلت كل من حماس وا 
 وقال مارك ريجيف، المتحدث باسم نتنياهو، إن حماس هي المسؤولة عن الهجوم.
على أهالي غزة أن "وقال أوفير جندلمان الناطق باسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو: 

هذه هي خامس هدنة وسابع  ساعة التي قبلناها. 32يعلموا أن حماس دمرت الهدنة اإلنسانية لمدة 
 ."مبادرة لوقف إطالق النار تخرقها حماس

واتهم رئيس لجنة الخارجية واألمن البرلمانية زئيف ألكين حركة حماس، بممارسة الخداع في موضوع 
إنه يتوجب على إسرائيل عدم السماح ". وقال: "الذي ال ترغب في التوصل إليه"وقف إطالق النار 
 ."هذا النهجلها باالستمرار في 

وعلى الفور، أخبر منسق العمليات في األراضي المحتلة، اللواء يوآف مردخاي مبعوث األمم المتحدة 
 للشرق األوسط، روبرت سيري، أنه في أعقاب إطالق النار من جانب حماس فقد انتهت الهدنة.

تحت األرض من أحد خرج إرهابيون من "وقال اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر، المتحدث باسم الجيش: 
هذه األنفاق أو من عدة أنفاق. أحدهم على األقل كان إرهابيا انتحاريا فجر نفسه، وقتل اثنان من 

المؤشرات األولى تشير إلى أن إرهابيين خطفوا جنديا خالل "وأضاف في مؤتمر صحافي:  ."الجنود
 ."العملية

. وأضاف أن "اصل أنشطتنا على األرضنعم، نو "وقال ردا على سؤال عما إذا كانت الهدنة انتهت: 
 لتحديد مكان الجندي. "بمجهود مكثف"القوات اإلسرائيلية تقوم 

يبذل الجيش اإلسرائيلي جهودا عملياتية واستخباراتية واسعة لتحديد مكان الجندي. وصلت "وأضاف: 
 ."رسالة ألسرته

 
 "مهما كانت الظروف" عباس يشكل وفدًا فلسطينيًا سيتوجه للقاهرةالرئاسة الفلسطينية:  

أعلنت الرئاسة الفلسططينية أمطس أن الطرئيس محمطود عبطاس شطكل الوفطد الفلسططيني : أ ف ب -رام هللا 
الذي سيتوجه إلى القاهرة إلجراء محادثات مع المسؤولين المصريين في شأن وقف إلطالق النطار فطي 

 غزة.
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سططمية )وفططا( أن "عبططاس شططكل الوفططد الططذي وجططاء فططي بيططان للرئاسططة الفلسطططينية نقلتططه وكالططة األنبططاء الر 
سيتوجه السبت )اليوم( إلى القاهرة مهما كانت الظروف". وسيضم الوفد ممثلين عطن حركطات "فطتح" و 

 "حماس" و "الجهاد اإلسالمي".
 الوفد على النحو اآلتي: تشكيلةوأفادت وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية )وفا( بأن 

المخطابرات العامطة ماجطد فطرج، وأعضطاء المكتطب السياسطي لحركطة "حمطاس"  عزام األحمد رئيسًا، ورئطيس
موسى أبو مرزوق، وخليل الحية، وعزت الرشق، ومحمد نصر، وعماد العلمطي، واألمطين العطام لحطزب 

عبد "الشعب" بسام الصالحي، وعضو المكتب السياسي لط "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" قيس 
ن العام لحركة "الجهاد اإلسالمي" زياد نخالة، والقيطادي فطي الحركطة خالطد الطبطش، ، ونائب األميمالكري

 عضو المكتب السياسي، مسؤول مكتب الخارج لط "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" ماهر الطاهر.
 9/0/9102، الحياة، لندن

 
 تبدأ األحد بوساطة مصريةمفاوضات وقف إطالق النار : بسام الصالحي 

بعد انهيطار الهدنطة أمطس، اثيطر جطدل حطول امكانيطة التوصطل التفطاق لتحديطد موعطد : كفاح زبونرام هللا: 
للتفططاوض بططين االسططرائيليين والفلسطططينيين فططي القططاهرة، وقططال بسططام الصططالحي، عضططو الوفططد الفلسطططيني 
الططذي يفتططرض أن يصططل إلططى القططاهرة اليططوم لبحططث سططبل وقططف إطططالق النططار فططي غططزة، إن الوفططد جططاهز 

 اوضات فورية مع إسرائيل بوساطة مصرية.لمف
وقال الصالحي وهو عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للشرق األوسط: "نحن جطاهزون مطن اآلن 

 للبدء في مفاوضات".
وأضططاف: "سططنتوجه غططدا )اليططوم( إلططى القططاهرة بموقططف متماسططك وسططنتحرك وفططق خطططة عمططل واضططحة". 

 حصار عن غزة والبحث في نقاط أكثر تحديدا".وتابع: "خطتنا هي الوصول إلى فك ال
ويتحططططدث الصططططالحي عططططن النقططططاط التططططي وردت فططططي المالحظططططات التفسططططيرية الفلسطططططينية علططططى المبططططادرة 

ليططاء الشططريط األمنططي والسططماح بالصططيد البحططري علططى عمططق  مططيال  22المصططرية وتشططمل فططتح المعططابر وا 
ططططالق سططراح أسطططرى صططفقة شطططاليط الططذين أعيطططد اع طططالق سطططراح أسططرى الدفعطططة بحريططا، وا  تقططالهم أخيطططرا وا 

الرابعة الذين اتفق عليهم أثناء المفاوضات مع اإلسرائيليين ولم يجر اإلفراج عنهم. وأوضح الصالحي 
 أن مصر هي التي ستشرف وتدير المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي.

ة إلططى الهدنطة اإلنسططانية فططي غططزة. وقططال وأكطد الصططالحي أن جهططودا تبططذل مططن أجطل إقنططاع إسططرائيل بططالعود
 الصالحي إن الجانب الفلسطيني بكل أطرافه بما في ذلك حماس ما زالوا ملتزمين بالتهدئة.



 
 
 

 

 
           0ص                                     5926 العدد:     9/0/9102السبت  التاريخ:

 

واتهطططم الصطططالحي إسطططرائيل بخطططرق التهدئطططة. وقطططال إنهطططم طالمطططا يريطططدون العمطططل داخطططل القططططاع فعلطططيهم أن 
 تهدئة فعليها وقف كل األنشطة العسكرية".يتوقعوا مقاومة. وأضاف: "إذا كانت إسرائيل جادة في ال

 9/0/9102، الشرق األوسط، لندن
 

 إلى محكمة الهاي بانتظار المصادقة على معاهدة روما على جرائم االحتالل شكوى فلسطينية 
أكططد مكتططب المحامططاة الفرنسططي "جيططل ديفيططرس وشططركاؤه" تقططديم شططكوى : نورالططدين الفريضططي -بروكسططيل 

في المحكمطة الجنائيطة الدوليطة فطي الهطاي، فطاتو بنسطودا، ضطد اسطرائيل علطى خلفيطة إلى المدعية العامة 
 ارتكاب حكومتها وجيشها انتهاكات خطيرة ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد االنسانية.

وتثيططر المبططادرة "حرجططًا" فططي صططفوف السططلطة الفلسطططينية ألن طلططب تقططديم الشططكوى لططم يططأت مططن رام هللا 
وزيططر العططدل فططي غططزة سططليم السططقا، وهططو عضططو فططي حكومططة الوفططاق، وينسططب اليططه القططرب مططن  وانمططا مططن

حركة "حماس". وتمثل قضية المصادقة على معاهطدة رومطا التطي أنشطئت بمقتضطاها المحكمطة الجنائيطة 
الدوليططة، ورقططة باليططة األهميططة بططين أيططدي السططلطة "ستسططتخدمها فططي الوقططت الططذي تططراه مناسططبًا"، بحسططب 

 مندوب فلسطين لدى األمم المتحدة في جنيف ابراهيم خريشة. تقدير
وكشطططف األسطططتاذ جيطططل ديفيطططرس فطططي مكالمطططة هاتفيطططة مطططع "الحيطططاة" تقديمطططه الشطططكوى عطططن طريطططق البريطططد 

بتكليطف مطن وزيطر العطدل الفلسططيني سطليم  2024تموز )يوليو( عام  24اإللكتروني الخميس الموافق 
 سماعيل جبر.السقا والنائب العام لمحكمة غزة ا

ويشططير الكتططاب المرفططق بالشططكوى التططي قططدمها المحططامي الفرنسططي إلططى المدعيططة العامططة فططي الهططاي إلططى 
فطي فلسططين فطي سطياق  2024"جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش االسرائيلي فطي حزيطران وتمطوز عطام 

 عملية عسكرية تسمى "الجرف الصامد".
أن "الشططكوى تعتمططد علططى مبططدأ إعططالن االختصططا  لططوزير وفططي شططأن مقبوليططة الشططكوى، يططذكر الكتططاب بطط

مططن النظططام األساسططي(. ويبقططى هططذا  2227)البنططد  2002كططانون الثططاني عططام  22العططدل بفلسطططين فططي 
اإلعططالن سططاري المفعططول ألن فلسطططين دولططة بصططفة مراقططب غيططر عضططو فططي األمططم المتحططدة. وصططفتها 

 كدولة ليست موضع شك".
يرس عن مذكرة بعثهطا نائطب وزيطر العطدل الفلسططيني عمطر أحمطد البطروش كما كشف المحامي جيل ديف

تمطوز )يوليططو( يقطول فيهططا  70إلطى قلطم المحكمططة الجنائيطة الدوليطة هيرمططان فطون هيبيطل األربعططاء الموافطق 
بأنه، اي البروش، "مكلف من الوزير ممارسة السلطات نيابطة عنطه ألن االخيطر مسطتهدف، اذ تتعطرض 

 24فلسطينية للقصف من قوة االحتالل". ويشير البروش إلى الشكوى التي ُقدمت في مقرات اإلدارة ال
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تموز، مضيفًا في المذكرة إلطى قلطم المحكمطة بطأن "دولطة فلسططين سطتتعاون مطع المحكمطة مطن دون تطردد 
 وفق البند التاسع من القانون األساسي".

ة فلسططين لطم تصطادق بعطد علطى معاهطدة لكن تقديم الشكوى أثطار لبسطًا فطي السطاحة الفلسططينية ألن دولط
روما، خصوصا ألن الشطكوى لطم تقطدم باسطم السطلطة الفلسططينية فطي رام هللا. وأوضطح منطدوب فلسططين 
لططدى مجلططس حقططوق االنسططان فططي جنيططف فططي مكالمططة هاتفيططة مططع "الحيططاة" أن "السططلطة تططدرس إمكانططات 

ايضطًا مطن أجطل تشطكيل لجنطة التحقيطق المصادقة على معاهدة روما". وكشطف ايضطًا أن الجهطود جاريطة 
 تموز الماضي. 27الدولية المستقلة التي وافق مجلس حقوق االنسان على تشكيلها في 

وقططال خريشططة ان "لجنططة التحقيططق الدوليططة المسططتقلة تختلططف فططي صططالحياتها عططن لجنططة تقصططي الحقططائق، 
بطططر معبطططر رفطططح بهطططدف وسطططتتعاون مطططع السطططلطات المصطططرية مطططن أجطططل السطططماح بالطططدخول إلطططى القططططاع ع

تسططجيل شططهادات الضططحايا وتوثيططق االعتططداءات الممنهجططة علططى المططدنيين". وسططتبدأ اللجنططة مهمتهططا مططن 
ذا حالت قوات االحتالل دون دخولهطا الضطفة اليربيطة، فانهطا سطتدعو الضطحايا إلطى لقطاء  دون تأخير. وا 

ق االنسططططان مططططن أجططططل أعضططططائها فططططي األردن أو أي مكططططان آخططططر. وسططططترفع تقاريرهططططا إلططططى مجلططططس حقططططو 
المصادقة على توصطيات محطددة قطد يكطون مطن بينهطا افتطراض طلطب نقطل ملطف االعتطداءات االسطرائيلية 

 إلى محكمة الهاي.
وأكد المحامي جيل ديفيرس بأن "الحطرج" السياسطي فطي صطفوف السطلطة الفلسططينية وبطين رام هللا وغطزة 

ع المدعيطططة العامطططة فطططي محكمطططة الهطططاي. "لطططن يوقطططف مسطططار تقطططديم الشطططكوى"، إذ طلطططب عقطططد اجتمطططاع مططط
وأوضح أن "الشكوى مقدمة من وزير العدل الفلسطيني، وهو عضطو فطي حكومطة الوحطدة الوطنيطة. ولطم 
تعلن السلطة اي بيان أو قرار تتبرأ فيه من مبادرة وزيرها. كما تستند الشكوى إلطى الرسطالة التطي بعثهطا 

 نائب وزير العدل إلى قلم المحكمة".
من أساتذة وخبراء القانون الدولي الذين أكدوا في  273لشكوى أيضا إلى دعم ما ال يقل عن وتستند ا

بيططان صططدر مطلططع األسطططبوع "واجططب المجموعططة الدوليطططة وضططع حططد للعقوبطططات الجماعيططة التططي تفرضطططها 
اسططرائيل علططى المططدنيين فططي قطططاع غططزة". ودان البيططان "الضططيط السياسططي المخططزي الططذي تمارسططه الططدول 

ء األمم المتحدة على الطرئيس عبطاس مطن اجطل ثنيطه عطن اللجطوء إلطى المحكمطة الجنائيطة الدوليطة". أعضا
وناشدوا قادة فلسطين المصطادقة علطى معاهطدة رومطا مطن أجطل أن تتطولى المحكمطة التحقيطق فطي الجطرائم 

 الدولية التي ترتكب في األراضي الفلسطينية من األطراف كافة.
 9/0/9102، الحياة، لندن
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 السفير الفلسطيني لدى السعودية: خادم الحرمين الشريفين المنتصر الدائم لـ"الفلسطينيين" 

أكططد باسططم اآلغططا السططفير الفلسطططيني لططدى السططعودية، أن خططادم الحططرمين : ناصططر الحقبططاني - الريططاض
 الشطططريفين الملططططك عبططططد هللا بططططن عبطططد العزيططططز، دائمططططا هططططو المنتصطططر لفلسطططططين، ولقضططططايا األمططططة العربيططططة
 واإلسالمية، وهو البوصلة الحقيقية في تحديد المواقف الحقيقية واإلنسانية، ضد من يشوهون اإلسالم.
وأوضح السفير باسم اآلغا في اتصال هاتفي مع "الشرق األوسط" أن خططاب الملطك عبطد هللا بطن عبطد 

أن فطاض الكيطل  العزيز، هو شعور المواطن، اإلنسان النبيل والعربي المسلم، حيث جاءت كلماته بعطد
 من هذا اإلجرام.

وأشار السفير الفلسطيني لدى السعودية إلى أن موقف خطادم الحطرمين الشطريفين، هطو تجسطيد البوصطلة 
الحقيقية دائما للعالم اإلسالمي والعربي، إذ حدد موقفا واضحا وصريحا من تلك المجازر وسفك دماء 

 لعدالة والشرعية والضمير.األبرياء، أمام صمت هذا العالم الذي يتحدث باسم ا
سطططالمي، يعطططرف أن الملطططك عبطططد هللا بطططن عبطططد العزيطططز، هطططو  وأضطططاف: "بطططال شطططك، كطططل إنسطططان عربطططي وا 
المنتصطططططر دائمطططططا للقضطططططايا الفلسططططططينية، وهطططططو أيضطططططا منتصطططططر لجميطططططع القضطططططايا فطططططي األمتطططططين العربيطططططة 

 واإلسالمية".
حططرمين الشططريفين الملططك عبططد هللا بططن وعبططرت مؤسسططة الرئاسططة الفلسطططينية عططن تقططديرها لمواقططف خططادم ال

عبططد العزيططز، فططي دعططم الشططعب الفلسطططيني ونصططرة قضططيته العادلططة، وثمنططت مططا أبططداه فططي كلمتططه التطططي 
وجههططا إلططى األمتططين العربيططة واإلسططالمية والمجتمططع الططدولي مططن ألططم علططى مططا يجططري فططي فلسطططين مططن 

الدوليططة والمجتمططع الططدولي إلططى عططدم  مجططازر جماعيططة وجططرائم حططرب ضططد اإلنسططانية، ودعوتططه للمنظمططات
التطططزام الصطططمت واتخطططاذ إجطططراءات عاجلطططة مطططن شطططأنها وقطططف هطططذا العطططدوان الياشطططم علطططى أبنطططاء الشطططعب 

 الفلسطيني.
وقدمت الرئاسة الفلسطينية الشطكر الجزيطل لخطادم الحطرمين الشطريفين ولحكومطة وشطعب المملكطة العربيطة 

لتخفيططف المعانططاة عططن أبنططاء الشططعب الفلسطططيني ودعططم السططعودية، علططى الططدعم المتواصططل الططذي قدمتططه 
 صموده على أرضه.

 9/0/9102، الشرق األوسط، لندن
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 قبل سريان التهدئة عملية رفح جاءت: اإلنسانيةبخرق التهدئة  "إسرائيل"حماس تتهم  

استشطهاد  بعطد اإلنسطانيةبطط"خرق التهدئطة"  إسطرائيلغزة ط القاهرة ط وكاالت: اتهمت حركة حماس الجمعطة 
 على رفح جنوب قطاع غزة. إسرائيليفلسطينيا في قصف  40

هطططو الطططذي خطططرق التهدئطططة والمقاومطططة  اإلسطططرائيليوقطططال فطططوزي برهطططوم فطططي بيطططان صطططحافي ان "االحطططتالل 
 اآلنوتطططابع "العطططالم كلطططه  ."الفلسططططينية تعاملطططت وفطططق التفاهمطططات التطططي تعطيهطططا حطططق الطططدفاع عطططن الطططنفس

 ف ما يجري من مجازر بحق اهلنا".مطالب بالتدخل العاجل لوق
تتطذرع بخططف الجنطدي "للتيطيطة علطى  إسطرائيل أنزهري المتحدث باسم حركة حمطاس  أبووقال سامي 

جنططوده هططو محاولططة للتضططليل  أحططداالحططتالل اسططر  إعططالنالمجططازر الوحشططية". وقططال فططي بيططان صططحافي "
 اصة في رفح".وتبرير تراجعه عن التهدئة والتيطية على المجازر الوحشية وخ

وقال نائب رئيس المكتب السياسي بحركطة حمطاس موسطى أبطو مطرزوق لوكالطة األناضطول "أسطر ضطابط 
 إسرائيلي وقتل جنديين، وقعا قبل سريان الهدنة، وبالتالي ال يوجد مبرر لدى إسرائيل في خرقها".

، ونقططوم بططالرد فقططط أبططو مططرزوق "إسططرائيل أنهططت الهدنططة مططن جانططب واحططد، ونحططن ملتزمططون بالهدنططة وتطابع
 على العدوان الذي نتعرض له، لكن إذا استمرت إسرائيل في خرق الهدنة فكأنها لم تكن".

األربعطين وبشأن األوضاع على الصعيد الميداني حاليا، قطال أبطو مطرزوق إن "أعطداد الشطهداء تجطاوزت 
يططًا علططى جميططع ومئططات الجرحططى فططي رفططح جنططوبي قطططاع غططزة، أمططا القصططف فهططو عشططوائي حال فلسطططينيا
وقطال أبطو مطرزوق  ومضى أبو مرزوق بقوله "هذا بالتأكيد خطرق للهدنطة مطن جانطب إسطرائيل". األحياء".

"نقططوم بططاجراء اتصططاالت سياسططية مططع جميططع األطططراف التططي شططاركت فططي جعططل هططذه الهدنططة حقيقيططة علططى 
 ."أرض الواقع

ا علططى سططؤال بشططأن مططا إذا كططان ولططم يسططم أبططو مططرزوق األطططراف التططي تجططري معهططا حمططاس لكنططه قططال رد
التواصططططل يشططططمل اإلدارة األمريكيططططة قططططائال: "لططططيس صططططحيحا .. نحططططن ال نجططططري اتصططططاالت مططططع اإلدارة 

 األمريكية".
 9/0/9102، القدس العربي، لندن

 
 مرزوق: لن نفاوض على نزع سالح المقاومةأبو  

لحركططة حمططاس، إن  قططال موسططى أبططو مططرزوق، عضططو المكتططب السياسططي: سوسططن أبططو حسططين - القططاهرة
الترتيبات ما زالت قائمة للتحضير لالجتماع الذي يعقد في القاهرة لبحث وقف إطالق النار في قطاع 
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غطزة رغططم خططرق الهدنططة اإلنسططانية مطن جانططب إسططرائيل، مضططيفا: "خططرق الهدنطة هططو مططا نتوقعططه مططن العططدو 
 الذي لم يلتزم بأي اتفاقية".

اهرة وواشططنطن أكططدتا مراقبتهمططا التفاقيططة التهدئططة واالتصططاالت وأضططاف فططي تصططريحات تلفزيونيططة، أن القطط
 مستمرة بهذا الشأن، مشددا على أن المقاومة ستلتزم بالتهدئة إذا التزمت بها قوات االحتالل.

ولفت عضو المكتب السياسي لحركة حماس إلى أن المقاومة لن تفاوض في القاهرة علطى نطزع سطالح 
 وقف إطالق النار ورفع الحصار عن غزة.المقاومة، والحديث هو فقط عن 

 9/0/9102، الشرق األوسط، لندن
 

 عن عدم استئناف المفاوضات "إسرائيل"مرزوق: مصر أبلغتنا اعتذار  أبو 
مطرزوق نائطب رئطيس المكتطب السياسطي لحركطة حمطاس أن القيطادة  أكطد الطدكتور موسطي أبطو: سعيد قدري

م المجططيء للقططاهرة لعقطد جلسططات التفططاوض بشططأن وقططف المصطرية أبليططتهم بططأن إسططرائيل اعتطذرت عططن عططد
 غزة علىاإلسرائيلي  العدوان

وأكد الرجل الثاني بحركة حمطاس فطي اتصطال لطط"بوابة األهطرام" أن اعتطذار الجانطب اإلسطرائيلي عطن عطدم 
الحضططور إلططي القططاهرة باإلضططافة إلططي اختراقهططا الهدنططة اإلنسططانية التططي تططم التوصططل إليهططا يعنططي انهيططار 

 .ضوع المفاوضات حتي اآلنمو 
 إلطىوأضاف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أنه من المفترض أن يصل الوفد الفلسطيني 

السبت بعد أن مقررا اليوم ولكطن اعتطذار الجانطب اإلسطرائيلي أوقطف كطل المجهطودات ]اليوم[  القاهرة غدا
يعنطي  م إجطازة لطدي اإلسطرائيليين وهطو مطاأن غطدا السطبت هطو يطو  إلطىالتي تبذل في هذا االتجطاه، مشطيرًا 

غياب الجانب اإلسرائيلي وبالتطالي فطان مسطألة وصطول الوفطد الفلسططيني غطدا أيضطًا سطتكون محطل تطردد 
 بسب غياب أحد أطراف العملية.

 9/0/9102، األهرام، القاهرة
 

 ارإلى القاهرة لبدء محادثات وقف إطالق الن اليوماألحمد: الوفد الفلسطيني سيتوجه  
]أمطططس[ أعلطططن رئطططيس الوفطططد الفلسططططيني لمفاوضطططات وقطططف إططططالق النطططار عطططزام األحمطططد، اليطططوم : أ ف ب

 الجمعة أن الوفد الفلسطيني سيتوجه غدًا السبت إلى القاهرة.
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وقططال األحمططد لوكالططة فططرانس بططرس إن "الوفططد الفلسطططيني الططذي شططكله الططرئيس محمططود عبططاس هططو وفططد 
بل يمثل موقف اإلجماع الفلسطيني". وأضطاف أن "الوفطد سطيتوجه  فلسطيني موحد وال يمثل أي فصيل

 غدًا السبت إلى القاهرة".
 9/0/9102، األهرام، القاهرة

 

 تدعي اختفاء أحد جنودها للتغطية على جرائمها بحق المدنيين  "إسرائيلأسامة حمدان: " 

ول العالقطات الدوليطة فطي رام هللا: نفت حماس اختطاف الجندي اإلسرائيلي. وقال أسطامة حمطدان، مسطؤ 
حركة حماس، إن "إسرائيل تدعي اختفاء أحد جنودها للتيطية على جرائمها بحطق المطدنيين فطي قططاع 

 غزة وتحويل مسار الرأي العام واإلعالم إلى الحديث عن أسير إسرائيلي لدى المقاومة الفلسطينية".
إلسرائيليين يدعون ذلك إلخفاء جطريمتهم ": "أنا أؤكد هنا أن ا24وقال حمدان في تصريح لقناة "فرانس

ولتحويل مسار الرأي العام واإلعالم إلى الحديث عن أسطير". وأضطاف: "لطيس لطدينا أي معلومطات عطن 
 أسير إسرائيلي هناك ادعاء إسرائيلي بذلك".

وأكطططد مسطططؤول العالقطططات الدوليطططة فطططي حركطططة حمطططاس أنطططه لطططم يجطططر أسطططر أي جنطططدي إسطططرائيلي مطططن قبطططل 
لسطينية، وقطال: "لطيس هنطاك جنطدي إسطرائيلي. هنطاك ادعطاء كطاذب مطن ططرف إسطرائيل فطي الفصائل الف

 إطار الحملة اإلعالمية للقول إن هناك ما يبرر القيام بقتل المدنيين الفلسطينيين في رفح".
والحقططا، قططال حمططدان: "ال نؤكططد وال ننفططي"، كمططا أصططدر عضططو المكتططب السياسططي لحركططة حمططاس موسططى 

 يحا قال فيه: "كتائب القسام هي الجهة الوحيدة التي تتحدث عن عمليات المقاومة".أبو مرزوق تصر 
 ولم تعقب القسام على مسألة خطف الجندي أبدا.

وفي هذه األثناء واصطلت حمطاس وفصطائل فلسططينية قصطف مطدن وتجمعطات إسطرائيلية فطي محطيط غطزة 
 إصابات أو أضرار. وضربت الفصائل بصواريخ سديروت وأشكلون ومرحافيم دون أن تقع

 وفي الضفة اليربية تفجرت مواجهات واسعة في معظم المدن تضامنا مع غزة وتنديدا بالعدوان.
عامطا( فطي قريطة صطفا شطمال غربطي رام  22وأدت المواجهات أمس إلى مقتل الشاب عدي نطافز جبطر )

 عاما( في قرية دير اليصون غرب مدينة طولكرم. 22هللا، وتامر سمور )
سطططيرات انطلقطططت أمطططس فطططي عطططدد مطططن المطططدن الفلسططططينية تلبيطططة لطططدعوات مطططن القطططوى الوطنيطططة وكانطططت م

 واإلسالمية للتضامن مع قطاع غزة.



 
 
 

 

 
           02ص                                     5926 العدد:     9/0/9102السبت  التاريخ:

 

وأصيب العشرات في المواجهات في الخليطل وبيطت لحطم ورام هللا وجنطين وططولكرم ونابلس.كمطا تفجطرت 
د األقصى وفي رأس العامود، مواجهات أخرى عنيفة في القدس في البلدة القديمة وقرب بوابات المسج

 والصوانة، وجبل الزيتون، ووادي الجوز ومخيم شعفاط، وأدت إلى إصابات واعتقاالت.

 9/0/9102، الشرق األوسط، لندن
 

 العدوان على غزة يجب أن يتضمن نشر قوات دولية إلنهاءأسامة حمدان: أي قرار  
ان، مسطؤول العالقطات الدوليطة فطي حركطة قال أسامة حمدل: األناضو  - جاد يتيم، حمزة تكين -بيروت

"العططدوان"  إلنهططاءالمقاومططة اإلسططالمية حمططاس، إن الحركططة "تؤيططد" أي قططرار يصططدر عططن مجلططس األمططن 
?، 2293يونيطططو/ حزيطططران  4علطططى قططططاع غطططزة شطططريطة أن يتضطططمن "نشطططر قطططوات دوليطططة علطططى خططططوط 

 وخروج إسرائيل من هذه المناطق كلها.
ي بيططروت، فططي مقابلططة مططع وكالططة األناضططول، أن الفصططائل الفلسطططينية وأضططاف حمططدان، الططذي يقططيم فطط

تخوض "حربا سياسية" ال تقل ضراوة عن الحرب العسكرية في غطزة، بطط"مطالب موحطدة وبمسطاعدة مطن 
 قوى إقليمية ودولية" إلنهاء الحرب.

علطى أن كطل ، وشطدد إعالنطهومضى قائال إن المقاومة الفلسطينية "كتبت خطاب النصر" لكنها تنتظطر 
شيء بعطد انتهطاء الحطرب علطى غطزة لطن يكطون كمطا قبلهطا، وأعطاد التأكيطد علطى مواقطف "حمطاس? المؤيطدة 
لثططورات الربيططع العربططي "انسططجاما مططع قيمهططا" حيططث ال يمكططن أن "تطالططب بحريططة شططعبك وتططرفض حريططة 

 شعوب أخرى"، على حد قوله.
رار العسططططكرية"، لكنططططه هططططزأ مططططن وأصططططر علططططى أن مخططططزون الصططططواريخ لططططدى حمططططاس يعتبططططر مططططن "األسطططط

تصططريحات مسططؤولين اسططرائيليين اعتبططروا فيهططا أن الحركططة اسططتخدمت نصططف ترسططانتها الصططاروخية فططي 
 الحرب الحالية، كاشفا أن مصير الجندي اإلسرائيلي األسير يتم بحثه بعد انتهاء "العدوان".

لسطالح والصطواريخ وكطم انفقطت وقال القيادي بحركة حماس لألناضول: "الحقيقة الحديث عن مخطزون ا
حماس أمطر نحطن ال نتحطدث فيطه وهطو يتعلطق بأسطرار الحركطة العسطكرية وهطذا أمطر ال  أطلقتحماس أو 

 تعرفه إال قلة قليلة من قيادات الحركة في الجناح العسكري".
نحطن نقطول وبكطل وضطوح: إذا … وأضاف أن "اسطتعدادات حمطاس أكبطر وأعمطق ممطا يظطن اإلسطرائيليون

سططرائيلي مقتنططع بهططذه المعلومططات فليبنططي علططى أساسططها وسططيجد نفسططه فططي موقططع ينططدم فيططه نططدما كططان اإل
 شديدا".
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ولفطططت إلطططى أن إسطططرائيل التطططي دخلطططت إلطططى هطططذه المعركطططة وهطططي تظطططن أن "حمطططاس? "معزولطططة ضطططعيفة ال 
 قطططدرات حقيقيطططة لطططديها"، فوجئطططت بطططأن الحركطططة "قويطططة ولطططديها قطططدرات حقيقيطططة وأدائهطططا النطططوعي أفضطططل مطططن

 الحروب السابقة".
وأضطططاف أن هطططدف إسطططرائيل مطططن هطططذه الحطططرب هطططو تحططططيم "المشطططروع الطططوطني الفلسططططيني بعطططد اجرائنطططا 
 للمصالحة وطنية"، إال أنها "فوجئت بأن المقاومة تشكل الدرع الحصين للمشروع الوطني الفلسطيني".

بطأال يتكطرر هطذا العطدوان وعن كيفية وقف الحرب على غزة، قال حمدان إنهم طالبوا "بضطمانات دوليطة 
وبانهاء الحصار على قططاع غطزة.. وبوقطف كافطة االجطراءات اإلسطرائيلية التطي حصطلت فطي الضطفة … 

المجلطس التشطريعي الفلسططيني، وايضطا طالبنطا  وأعضطاءال سيما اعتقال محرري صفقة )وفاء األحرار( 
ابطات والمصطالحة وحكومطة الوفطاق بعدم تدخل اإلسرائيلي فطي المسطار الطوطني الطداخلي المتعلطق باالنتخ

 الوطني".
عطن المعتقلطين(، التطي توافطق  واإلفطراجالحصطار وضطمانات دوليطة  إنهطاءوأكد حمدان أن هذه المطالب )

عليها بين فصائل المقاومة، أصبحت "مطالب وطنية عندما جرى التوافق عليها في اللقاء الطذي جمطع 
والرئيس الفلسطيني محمود عبطاس فطي الدوحطة يطوم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل 

االثنين قبل الماضي"، وأضيف إليها من باب التوافق إطالق الدفعطة الرابعطة مطن أسطرى اتفطاق أوسطلو"، 
 .2227أسيرا فلسطينيا تم اعتقالهم قبل  70في إشارة إلى 

قليميططة ودوليططة   لططذلك،ووضططع قواعططد"  هططذا العططدوان إلنهططاءحمططدان قططال أيضططا أن "هنططاك جهططود عربيططة وا 
وأضاف: "هذه الجهود قام بجزء منها قطر وتركيا، والواليطات المتحطدة تطدخلت فطي هطذا األمطر بالتعطاون 

عططدة مططنهم الجانططب المصططري أيضططا، ونحططن رحبنططا بكططل  أطططرافمططع قطططر وتركيططا، ودخططل علططى الخططط 
فمن حقنا أن نعترض على األدوار لكن قلنا بوضوح أن أي دور ال يوصلنا إلى مطالبنا كفلسطينيين، 

 المضمون الذي يقدمه".
وتابع: "هناك صراع حقيقي في ميطدان السياسطة ال يقطل قسطوة وخططورة عطن الصطراع فطي ميطدان القتطال"، 
مضيفا أن التصعيد اإلسرائيلي في اليطومين الماضطيين حطدث لكطي "نقبطل بالشطروط اإلسطرائيلية أو علطى 

اوض حثيططث فططي عواصططم مختلفططة )لططم يططذكرها( مططن أجططل األقططل نتخلططى عططن شططروطنا" فيمططا يجططري "تفطط
 الوصول إلى صيية نهائية لوقف إطالق النار".

، ففصططائل المقاومططة وباإلجمطاعوعطن المبططادرة المصطرية، أوضططح حمطدان أنططه "جطرى الططرد عليهطا بوضططوح 
دة الفلسطينية رفضتها "لعدة اعتبارات جوهرية"، على حد قوله، مضيفا: "ونحن نبحث عن صطيية جديط
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وال مانع لدينا أن تتبناها مصر بدعم من مختلطف األططراف اإلقليميطة والدوليطة مطن أجطل أن تكطون هطذه 
 النار الجديدة". إطالقالصيية هي صيية وقف 

القيططادي بحركططة حمططاس أسططامة حمططدان، قططال خططالل المقابلططة مططع األناضططول إن الططرئيس محمططود عبططاس 
لزيطططارة  اإلسططالميات مططن فططتح وحمططاس والجهططاد شخصططي 7اقتططرح تشططكيل "وفططد فلسطططيني مصططير مططن 

القططاهرة وعططرض المطالططب الفلسطططينية والموقططف الفلسطططيني علططى الجانططب المصططري، فططاذا حصططل توافططق 
نهطططاء  إططططالقعلطططى هطططذه المطالطططب ممكطططن عنطططدها أن نشطططرع فطططي صطططياغة أفكطططارا محطططددة لوقطططف  النطططار وا 

 العدوان اإلسرائيلي على غزة".
 أن هذا الوفد، وما إذا كان تم حدوث اتفاق فلسطين بشأنه من عدمه.ولم يضف تفاصيل أخرى بش

وردا على سؤال حول مدى تمسك حمطاس بشطروطها لوقطف إططالق النطار، أجطاب: "هطي لطم تعطد شطروط 
حمططاس.. اليططوم هططي شططروط الشططعب الفلسطططيني والقططوى الفلسطططينية، واعتقططد انططه اليططوم لططم يعططد بمقططدور 

جماعأن يتراجع في هذه الشروط ألنها جاءت نتيجة حوار وطني  طرف فلسطيني أو قائد فلسطيني  وا 
 وطني".

وعن الدور الذي تلعبه اليوم كل من تركيا وقططر لوضطع نهايطة لألزمطة، قطال حمطدان: "أهطم مطا فطي هطذا 
الططدور أنططه جططاء مططن قاعططدة احتططرام اإلرادة الفلسطططينية والقططرار الفلسطططيني ولططم يحططاول للحظططة أن يفططرض 

لى الجانب الفلسطيني"، مضيفا أن "الدور القطري والدور التركي لطم يأتيطا لطيحال بطديال عطن موقفا ما ع
نمططا جططاءا فططي  دفططع األمططور إلططى األمططام ومسططاعدة الفلسطططينيين علططى الخططروج مططن  إطططارأدوار أخططرى، وا 

ي جططاءت دائططرة العططدوان" وأن "تجططاوب" االدارة األمريكيططة مططع هططذا الططدور "عطلططل المبططادرة )المصططرية( التطط
 من دون التشاور مع أي طرف فلسطيني".

قليميةدولية  أطرافولفت إلى أن قطر وتركيا "قد يسهالن الوصول إلى حلول بسبب عالقاتهما مع   وا 
 وتقدمان الدعم إلى غزة سواء الدعم في مواجهة العدوان أو الدعم في االعمار في مرحلة الحقة".

كون الراعي "الرؤية الجديدة" للتوصل إلى انهطاء الحطرب وقال حمدان ان ال مشكلة لدى حماس من سي
االسططرائيلية، مضططيفا: "نحططن يسططرنا لططو لقيططت هططذه المبططادرة دعططم اقليمططي واسططع كططأن تكططون مصططر وتركيططا 

مططا لمسطناه علططى المسططتوى القططري والتركططي أن هنططاك تقططديرا … وقططر وربمططا أطططراف أخطرى داعمططة لهططا 
موجودا وقائما وهذا يريحنا كفلسطينيين بحيث ال يصبح الشأن للدور المصري وحرصا على أن يكون 

 الفلسطيني محل تجاذب إقليمي ودولي بشكل يؤدي ألن يضيع الفلسطينيين شيئا من حقوقهم".
كانطططت "الرؤيطططة الجديطططدة" مبطططادرة حمطططاس أم مبطططادرة الفلسططططينيين، قطططال: "ال يمكططططن  إذاوعنطططد سطططؤاله مطططا 

ها افكار نبحث عن صياغتها علطى شطكل رؤيطة متكاملطة مطع األططراف اعتبارها مبادرة حتى اللحظة. إن
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ذات العالقطططة لكطططن بكطططل تأكيطططد هطططذه األفكطططار هطططي افكطططار وطنيطططة يتبناهطططا اآلن جميطططع القطططوى الفلسططططينية 
 والسلطة الفلسطينية كذلك وليس حماس حدها".

اقطع أن أكبطر الجهطود وردا على سؤال عن مشاركة قوات حركة "فتح" في القتال في غزة، قال: "هناك و 
يبذل من قبل فصيل أو فصيلين، لكن اليوم هناك مجموعطات مطن فطتح تحمطل اسطم الشطهيد عبطد القطادر 

صططواريخ واشطتبكت مططع قططوات االحططتالل وهططي مجموعططات مططن  وأطلقططتالحسطيني، تقاتططل وقططدمت شططهداء 
 أبناء حركة فتح".

سطرائيلية علطى غطزة، قطال حمطدان إنطه "لطم وعن االداء الديبلوماسي للسطلطة الفلسططينية خطالل الحطرب اال
يكن ثابتا في نسق واحطد. فطي البدايطة لطم يكطن مرضطيا. اليطوم هطذا االداء يتحسطن ويجطب أن نقطر بطذلك. 
هطططذا نطططاتج عطططن تواصطططل دائطططم بطططين مشطططعل وعبطططاس، مضطططيفا "اثبتطططت التجربطططة أن بامكاننطططا أن نقطططدم أداًء 

دارة الصراع مع الجانب اإلسرائيلي وممكن أن يكون سياسيا وديبلوماسيا أفضل في ظل هذا العدوان وا  
 مختلفا عما مضى وأن يخدم أهدافنا بصورة أفضل مما مضى".

وعن كيفية تعامل حماس مع أي قرار دولي يصدر عن مجلس األمن لوقف الحرب على غرار القرار 
سطرائيل، قطال حمطدان2009الدولي الذي اوقطف "حطرب تمطوز )يوليطو  "ال مطانع لطدينا  (" بطين حطزب هللا وا 

أن تططأتي قططوات دوليططة تراقططب إسططرائيل وتمنططع إسططرائيل مططن العططدوان ويشططعر أهلنططا فططي غططزة وفططي الضططفة 
والقدس أنهم في أمان. ويمكن ان نعتبطر هطذه خططوة فطي االتجطاه الطذي يقودنطا إلطى انهطاء االحطتالل فطي 

 غزة والضفة والقدس ويفتح الباب لعودة الالجئين".
كان هناك من قرار دولي ينهي العدوان، فيجب أن يتضمن وجود قطوات دوليطة تمنطع ومضى قائال "إذا 

وتنتشطر)هذه( القطوات … هذا العدوان وتراقب اإلسرائيلي وتمنعه مطن االعتطداء علطى الشطعب الفلسططيني
 وتخرج إسرائيل من هذه المناطق كلها". 2293على خطوط الرابع من حزيران عام 

سططرائيلي، قططال حمططدان "اإلسططرائيليون يحططاولون اسططتدراج الحططديث حططول أمططا عططن أسططر حمططاس الجنططدي اإل
هذا الموضوع، لكن بالنسبة لنا هذا الموضوع اقفل لحظة االعالن عنه وبعد أن ينتهي العطدوان يمكطن 

 أن يبحث هذا في تفاوض آخر. وهو خارج البحث اآلن".
ل حمدان: "لن يكون شيء بعطد وعند سؤاله هل حماس قبل هذه الحرب هي حماس ما بعد الحرب، قا

هططذه الحطططرب كمطططا كطططان قبلهطططا: ال حمطططاس وال الوضطططع الفلسططططيني وال واقطططع إسطططرائيل وال البيئطططة المحيططططة 
 بالقضية الفلسطينية. لكن هذا حديث أخر بعد أن تنتهي الحرب لنا فيه كالم".

فططي سططوريا، قططال  وعططن مططدى اسططتعادة حمططاس مكانتهططا بعططد اتهامهططا بططدعم االخططوان بمصططر ودعططم الثططورة
حمدان: "نحن لم نفقد مكانتنا بالرغم من كل االتهامات ألننا نعرف مكانتنا وما الذي نفعلطه"، مضطيفا: 
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"على العكس نحن سكتنا ولم نطرد علطى هطذه االتهامطات عطن قصطد ألننطا نعتبطر أن الطرد عليهطا سطيدخلنا 
معركتنطا الحقيقيطة كانطت وسطتبقى في معركة هامشية ليست معركتنطا الحقيقيطة بطأي حطال مطن األحطوال.. 

 مع العدو الصهيوني والعدو المحتل".
ذا كانطت امطدت الحركطة بالسطالح والتمويطل، قطال: "ال شطك أن العالقطة مطع  وعن عالقة الحركطة بطايران وا 
إيططران أصططابها خلططال واضطططرابا ولططم يكططن هططذا قرارنططا أو بارادتنططا لكننططا سططعينا إلعططادة تططرميم هططذه العالقططة 

اك ارادة متبادلططة فططي ذلططك وتحسططنت العالقططة بعططد هططذا. وبكططل وضططوح نعططم إيططران سططبقت أن وكانططت هنطط
 قدمت دعما للحركة على المستوى العسكري".

"اليوم نحطن نخطوض هطذه المعركطة وال أجطد حرجطا إذا اسطتخدمنا سطالحا إيرانيطا.. أن أقطول إننطا وأضاف: 
نوعططا معينططا فهططو سططالح مططن هططذه النوعيططة ال "، وتططابع "عنططدما نقططول إننططا اسططتخدمنا سططالحا مططن نسططتخدمه

االيرانطي تمامطا كمطا  5خر وال اشعر بطالحرج بطالقول إنطي اسطتخدمت صطارو  فجطر آنخفي وراءه سالحا 
اقطول إنطي اسطتخدمت صطارو  الرنتيسطي أو الجعبطري أو صطارو  المقادمطة أو القسطام أو غيرهطا.. أعتقططد 

مططا تسططتخدمه مططن صططواريخ ونوعيططات سططالح فططي هططذه أن المقاومططة لهططا الشططفافية الكاملططة حططين تعلططن ع
 المعركة".

وحططول مططا تخفيططه حمططاس مططن مفاجططات، قططال القيططادي الفلسطططيني: "إذا طططال أمططد المعركططة، فططال شططك أن 
 العسكري يبقي في جعبته مفاجات لعدوه مهما كان الزمن طويال في المعركة".

"ال تفتطططططرض أدوارا ال للحلفطططططاء وال وعطططططن عالقطططططة حركطططططة حمطططططاس بحطططططزب هللا، قطططططال حمطططططدان إن الحركطططططة 
نحن ال نقيم العالقة مع حزب هللا من خالل ما سطيفعله الحطزب أو مطا فعلطه خطالل األيطام … لألصدقاء

 الماضية، بقدر ما نقيمها بالمسار الكامل والدور الكامل تجاه القضية الفلسطينية".
لحططرب الططدائرة حاليططا، قططال: "هططذا وعططن فططتح جبهططة جديططدة فططي الجنططوب اللبنططاني لمسططاعدة "حمططاس? فططي ا

سططؤال تصططعب االجابططة عليططه ألنططه يحتططاج إلططى تقططدير دقيططق، وأوضططح "األمططر يحتططاج إلططى تقططدير مططا هططو 
مطططن حجطططم  أكبطططرأفضططل أسطططلوب لطططدعم غطططزة فطططي هطططذه المعركطططة .. مططع إسطططرائيل يجطططب أن تكطططون قراراتنطططا 

هطذا الكيططان بمطا يططؤدي فطي نهايططة العاطفطة وأن تكطون قططرارات عاقلطة تهططدف باتجطاه تحقيططق انجطازات ضططد 
 المطاف إلى انهاء االحتالل وتحرير فلسطين".

وعططن توقعاتططه بالنسططبة للمططدى الزمنططي السططتمرار العططدوان االسططرائيلي، خططتم حمططدان قططائال: "القططرار عنططد 
كتائطططب القسطططام وألويطططة النصطططر وكتائطططب الحسطططيني وأبطططو علطططي مصططططفى وسطططرايا القطططدس وصطططالح الطططدين 

  ".اإلسرائيليين لن يدخلوا غزة ان شاء هللااأليوبي.. أن 
 0/0/9102، رأي اليوم، لندن
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 ة ومتمسكون بشروط المقاومةئخرقت التهد "إسرائيل"شعث:  

 التهدئطططةتهططم مسططؤول فلسطططيني رفيططع المسططتوى االحطططتالل اإلسططرائيلي، بأنططه هططو الططذي خططرق : اوكططاالت
قليميطططة، وكطططان اإلنسطططانية فطططي قططططاع غطططزة والتطططي تطططم التوصطططل إليهطططا الخمططط يس الماضطططي بجهطططود أمميطططة وا 

 يفترض أن تسري بدءا من الثامنة صباح يوم الجمعة بتوقيت القدس.
فططططتح نبيططططل شططططعث إن قططططوات االحططططتالل اإلسططططرائيلي قتططططل شططططبابا  وقططططال عضططططو اللجنططططة المركزيططططة لحركططططة

حجة البحث ب التهدئةمنزال جنوب شرقي رفح الفلسطينية بعد حلول موعد بدء  22فلسطينيين وهدمت 
 التهدئططةعططن األنفططاق لتططدميرها، وعنططدما ردت المقاومططة بقتططل جنططود إسططرائيليين أعلنططت )إسططرائيل( انتهططاء 

 وقامت بعملياتها اإلجرامية التي تمت اليوم في غزة.
أن الوفططد الفلسطططيني المفططاوض مططن أجططل التوصططل إلططى  -فططي مقابلططة مططع قنططاة الجزيططرة-وأضططاف شططعث 

غطزة، سطيذهب إلطى العاصطمة المصطرية القطاهرة فطي وقطت الحطق، مشطيرا إلطى  وقف إططالق نطار دائطم فطي
أنطططه تطططم تشطططكيله مطططن قبطططل رئطططيس السطططلطة الفلسططططينية محمطططود عبطططاس وبالتشطططاور والتنسطططيق مطططع حركطططة 

 المقاومة اإلسالمية )حماس( وحركة الجهاد اإلسالمي اللتين تشكالن نصف أعضائه.
ل مطالطططب فصطططائل المقاومطططة الفلسططططينية وشطططروطها لوقطططف وأكطططد أن السطططلطة الفلسططططينية تبنطططت بالكامططط

إططططالق النطططار، مشطططددا علطططى أن المقاومطططة ستسطططتمر ولطططن يكطططون هنطططاك التفطططات إلطططى المطالطططب األميركيطططة 
واإلسططرائيلية بنططزع سططالح المقاومططة وبقططاء جططيش االحططتالل فططوق أجططزاء مططن أراضططي قطططاع غططزة لتططدمير 

 األنفاق.
ذاهب إلى القاهرة رغم إعالن )إسطرائيل( انتهطاء الهدنطة مطن جانبهطا، وأوضح شعث أن الوفد الفلسطيني 

دانة واشنطن لفصائل المقاومة التي حملتها مسؤولية انهيار التهدئطة، منتقطدا تصطريح وزيطر الخارجيطة  وا 
 األميركي جون كيري بأن التهدئة اإلنسانية ال تعني توقف )إسرائيل( عن ضرب أنفاق المقاومة.

وفططد فططي القططاهرة هططي ضططمان تلبيططة شططروط المقاومططة بانهططاء العططدوان اإلسططرائيلي ورفططع وذكططر أن مهمططة ال
عادة إعمار القطاع بعد الدمار الهائل الذي ألحقه به جيش االحطتالل،  الحصار المفروض على غزة وا 

عادة التواصل من جديد مع الضفة اليربية.  وضمان حقوق الصيادين الفلسطينيين، وا 
 0/0/9102ن، فلسطين أون الي

 
 
 



 
 
 

 

 
           91ص                                     5926 العدد:     9/0/9102السبت  التاريخ:

 

 
 حماس: لو أتيح لشعب مصر عبور الحدود سيقاتل مع أهل غزة 

قال أسامة حمدان، مسؤول العالقات الخارجية لحركة حماس، إنه "ال شك أن هناك توتر بين حمطاس 
واإلدارة المصطرية خاصطة بعططد األداء اإلعالمطي المصطري مططع قضطية غطزة"، معرًبططا عطن ثقتطه أن "مصططر 

والشططعب المصطري يتططألم لمططا يحطدث فططي غططزة"، مضطيًفا: "الشططعب المصططري لططو هطي جططزء مططن هطذه األمططة 
 أتيح له أن يعبر الحدود سيقاتل مع أهل غزة".

وقال في لقائطه ببرنطامج "مطا وراء الخبطر" علطى قنطاة "الجزيطرة"، مسطاء الجمعطة، إن وفطدا فلسططينيا موحطدا 
وض بشطططأن الهدنطططة وتحقيطططق المطالطططب يضطططم كافطططة القطططوى الفلسططططينية مسطططتعد للتوجطططه إلطططى القطططاهرة للتفطططا

الفلسطينية ممثلة في إنهاء الحصار المفروض علطى قططاع غطزة وتقطديم ضطمانات حقيقيطة بعطدم العطودة 
 إلى العدوان.

وأضاف "حمطدان" أن إسطرائيل قبلطت الهدنطة اإلنسطانية التطي تطم التوصطل إليهطا بجهطود إقليميطة وأمميطة ثطم 
الميطدان، حيطث توغلطت ألول مطرة فطي رفطح منطذ عشطرين يومطا عادت وأسقطتها مطن خطالل مطا فعلتطه فطي 

 وأطلقت النار بشكل عشوائي، وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية لم تخرق هذه الهدنة.
وأكد "حمدان"، أن خرق إسرائيل للهدنة يستوجب توفير ضمانات ومراقبة وقف إططالق النطار، وأوضطح 

 الجهود السياسية لوقف العدوان. أنه في حال توافرت اإلرادة الدولية فستنجح
وبشطططأن خيطططارات المقاومطططة الفلسططططينية فطططي حطططال بقطططاء التعنطططت اإلسطططرائيلي حطططذر حمطططدان مطططن مطططا سطططماه 

ن المسططار سططيبقى  شططاملة،مواجهطة فلسطططينية  وقططال إن "المعركططة لططن تظطل محصططورة فططي قطططاع غططزة"، وا 
طططالق سططراح األسططرى، إضططافة إلططى المعركططة السياسططية والططذهاب للمؤسسططات  مططن أجططل وقططف العططدوان وا 

 الدولية بيرض محاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين
 9/0/9102، المصري اليوم، القاهرة

 
 عملية تسلل نوعية للقسام واشتباكات عنيفة شرق رفح 

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسطام الجنطاح العسطكري لحركطة حمطاس أنهطا نفطذت صطباح اليطوم : رفح
 ية تسلل نوعية، مستهدفة منزال تحصنت به قوات خاصة صهيونية.( عمل8-2الجمعة )

وقالت القسام في بيطان لهطا: "نفطذنا عمليطة تسطلل خلطف القطوات المتوغلطة بمنطقطة أبطو الطروس شطرق رفطح 
واسططتهدفت مجموعططة لنططا منططزال تحصططنت بططه قططوات خاصططة بقذيفططة تانططدم وعلططى إثططر ذلططك  9:70السططاعة 
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كما تحدث الجطيش الصطهيوني عطن  كان قبل أن تسحب آلياتها منه".قصفت قوات االحتالل محيط الم
 اندالع اشتباكات عنيفة جدًا قرب رفح.

وكشططفت مصططادر إعالميططة عبريططة عططن وقططوع عمليططة قاسططية جططدًا ضططد مجموعططة مططن الجنططود الصططهاينة 
 المتواجدين في القطاع شرقي رفح.

حمطاس خرجطت مطن أحطد األنفطاق وفاجطأت  وذكر مراسل القناة العبرية العاشرة أن مجموعة من مسلحي
قوة عسكرية في المكان، منوهًا إلى وجود اشتباكات عنيفطة جطدًا فطي المكطان، بمسطاعدة الطيطران، حيطث 

 يحاول الجيش منع تطور هذه العملية.
  9/0/9102، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 القسام: ال علم لنا حتى اللحظة بالجندي المفقود أو ظروف اختفائه 

أنهططا ليسططت علططى علططم حتططى اللحظططة بموضططوع الجنططدي  أكططدت كتائططب الشططهيد عططز الططدين القسططام: غططزة
المفقططود وال بمكططان وجططوده أو ظططروف اختفائططه، ورجحططت أن يكططون الجنططدي قتططل أثنططاء قصططف االحططتالل 

 المكثف والمتواصل على رفح.
اء فحط  داخلطي لمجريطات ( إنهطا وبعطد إجطر 8-2وقالت القسام في بيان توضيحي فجر اليطوم السطبت )

 الحدث وحيثياته تؤكد ما يلي:
مسططتيلة الحططديث عططن وقططف -أواًل: مططا حططدث شططرق رفططح منططذ فجططر أمططس الجمعططة، هططو أنل قططوات العططدو 

لططت لطططياًل بعمططق يزيططد عطططن كيلططومترين فططي أراضطططينا شططرق رفطططح، -إطططالق النططار اإلنسطططاني المفتططرض توغل
معهططا مططن قبططل إحطططدى كمائننططا التططي تواجططدت فططي نفطططس  وتقططديراتنا بأنططه جططرى التصططدي لهطططا واالشططتباك

المكان، حيث بدأ االشتباك قرابة الساعة السابعة صباحًا أي قبل وقت دخول التهدئة المفترضة، بينما 
قامططت طططائرات العططدو ومدفعيتططه بصططبل نيرانهططا علططى المططدنيين بعططد السططاعة العاشططرة صططباحًا فططي خططرق  

.فاضح  لهذه التهدئة بحجة قيام ال  عدو بالبحث عن جندي  مفقود 
ح بطأنل جميطع أفطراد  ثانيًا: لقد فقدنا االتصال بمجموعة المجاهدين التي تواجطدت فطي هطذا الكمطين، ونطرجل
هطططذه المجموعطططة قطططد استشطططهدوا فطططي القصطططف الصطططهيوني بمطططا فطططيهم الجنطططدي الطططذي يتحطططدث العطططدو عطططن 

 ت هذا الجندي أثناء االشتباك.اختفائه، على افتراض أنل هذه المجموعة من مقاتلينا قد أسر 
ثالثططًا: إننططا فططي كتائططب القسططام ال علططم لنططا حتططى اللحظططة بموضططوع الجنططدي المفقططود وال بمكططان وجططوده أو 

 ظروف اختفائه.
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رابعططًا: لقططد أبلينططا الجهططات الوسططيطة التططي شططاركت فططي ترتيططب وقططف إطططالق النططار اإلنسططاني بأننططا نوافططق 
قع التي نستهدفها في المدن والبلدات الصهيونية، ولكننا من الناحية على وقف إطالق النار تجاه الموا

العملياتية ال يمكننا وقف النار تجاه القوات المتوغلة فطي القططاع، والتطي تعمطل وتتحطرك ططوال الوقطت، 
 حيث إنه يمكن ألي قوة متوغلة االصطدام مع كمائننا، وذلك قطعًا سيؤدي إلى حدوث االشتباك.

 9/0/9102، ني لإلعالمالمركز الفلسطي
 
 كتائب القسام تقصف حيفا وتل أبيب 

(، مطدينتي 8|2قصفت كتائب القسام، الذراع العسطكري لحركطة حمطاس، صطباح اليطوم السطبت ): الناصرة
وقالططت الكتائططب فططي بالغططين عسططكريين أنهططا قصططفت صططباح اليططوم السططبت مدينططة حيفططا  تططل أبيططب وحيقططا.

 "، وذلك على مرتين.35"تل أبيب" بصارو  من نوع "ام "، ومدينة 290بصارو  من نوع "ار 
  9/0/9102، المركز الفلسطيني لإلعالم

   
 صاروًخا  06وفكيم بـأالمقاومة الفلسطينية تقصف تل أبيب واسدود و  

(، مططدن تططل أبيططب، واسططدود، 8|2الجمعططة )]أمططس[ قصططفت المقاومططة الفلسطططينية اليططوم : غططزة )فلسطططين(
 روًخا، رًدا على المجازر التي ارتكبها قوات االحتالل.واوفيكم بسبعة عشر صا

وقالططططت "كتائططططب القسططططام"، الططططذراع العسططططكري لحركططططة المقاومططططة اإلسططططالمية "حمططططاس"، فططططي عططططدة بالغططططات 
عسكرية انها قصفت في ساعة مبكرة من فجر اليوم مدينة تل ابيب المحتلة بصاروخين من طراز "ام 

 ".80"، و"جي 35
 ذلك مدينتي اسدود، وأوفكيم، بعشرة صواريخ من نوع "غراد" على دفعتين.وأضافت أنها قصفت ك

كما أعلنت "سرايا القدس"، الذراع العسطكري لحركطة الجهطاد اإلسطالمي، أنهطا قصطفت فجطر اليطوم الجمعطة 
 ".30مدينة تل أبيب بصارو  واحد من نوع "براق 

 .كما قصفت السرايا مدينة اسدود بأربعة صواريخ من نوع "غراد"
وأكطدت الكتائططب والسططرايا أن هططذا القصطف يططأتي فططي إطططار ردهططا األولطي علططى جططرائم ومجططازر االحططتالل 

 بحق الشعب الفلسطيني.
 ويشار إلى أن عمليات القصف هذه تمت قبل دخول التهدئة اإلنسانية حيز التنفيذ.
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شططن آالف اليططارات ( لعمليططة عسططكرية إسططرائيلية كبيططرة، وذلططك ب3|3ويتعطرض قطططاع غططزة ومنططذ االثنططين )
وتطم تطدمير  اآلالف،فلسططينًيا وأصطيب  2490الجوية والبرية والبحرية عليه، حيث استشهد جراء ذلطك 

 مئات المنازل، وارتكاب مجازر مروعة.
 0/6/9102قدس برس، 

 
 حماس: دعاية تدرب المظليين بماليزيا إلرهاب المتضامنين مع غزة 

الل ماليزيا بتدريب مظلي لكوادر الحركة دعايطة صطهيونية أكدت حركة حماس أن اتهام االحت: الدوحة
خبيثة لتشويه صورة التضامن الدولي المتصاعد مطع فلسططين ولصطرف األنظطار عطن جرائمطه ومجطازره 

 في غزلة، نافية بشكل قاطع صحة هذه اإلشاعات.
لن تفلح فطي  ( إنَّ هذه األكاذيب الصهيونية8-2وقالت الحركة في بيان صحفي مساء اليوم الجمعة )

تشططويه صططورة الططدعم والمناصططرة الططذي تقططوم بهططا ماليزيططا حكومططة وشططعبًا للقضططية الفلسطططينية، أو التططأثير 
 على مواقفها الرافضة للعدوان واإلرهاب الصهيوني.

وشدد البيان أنَّ "هذه األكاذيب تضليٌل إعالمي من صنع الدوائر األمنية الصهيونية يهدف إلى تشويه 
الدولي المتصاعد والمشطرلف الطذي تقطوم بطه شطعوب أمتنطا اإلسطالمية وأحطرار العطالم مطع  صورة التضامن

شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، ونصرة ليزَّة وهطي تتعطرلض لجطرائم حطرب ومجطازر بفعطل آلطة الحطرب 
 الصهيوني".

لرلسططمي وأثنططت حركططة حمططاس بشططدة علططى المواقططف الجريئططة والططدعم اإلنسططاني لماليزيططا علططى المسططتوى ا
والشططعبي، ووقوفهططا دومطططًا مططع القضططية الفلسططططينية وحقططوق الشططعب الفلسططططيني. وأكططدت علططى أن "هطططذه 
األكاذيب الصهيونية لن تفلح في تشويه صورة الدعم والمناصرة الذي تقطوم بهطا ماليزيطا حكومطة وشطعبًا 

 وني".للقضية الفلسطينية، أو التأثير على مواقفها الرافضة للعدوان واإلرهاب الصهي
وأوضططحت الحركططة أن اختططراع الدعايططة الصططهيونية هططذه األكاذيططب مططا هططو إالَّ محاولططة لصططرف األنظططار 
عطططن المجطططازر وعمليطططات القتطططل الجمطططاعي التطططي يقطططوم بهطططا جيشطططه ضطططد المطططدنيين مطططن النسطططاء واألطفطططال 

 والشيو .
 0/0/9102، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 نا ستكون هدًفا مشروًعا للمجاهدينالقسام: أي قوة تحاول استباحة أرض 

قالططت كتائططب الشططهيد عططز الططدين القسططام الجنططاح العسططكري لحركططة حمططاس إنهططا لططن تسططمح بططالتيول : غططزة
 على أبناء شعبنا، متوعدة بأن أي قوة تحاول استباحة أرضنا ستكون هدفًا مشروعًا للمجاهدين.

اصطل جرائمطه بحطق أبنطاء شطعبنا وضطرب كطل وأضافت الكتائطب فطي بيطان لهطا الجمعطة "ال يطزال العطدو يو 
الجهطططود الراميطططة إلنهطططاء عدوانططططه علطططى قططططاع غططططزة المحاصطططر، وقطططد كطططان آخططططر هطططذه الجطططرائم القصططططف 
العشوائي الذي شنته طائراته ومدفعيته علطى أهلنطا فطي المنطقطة الشطرقية لطرفح فطي خطرق  فاضطح  للتهدئطة 

 تي أفضت إلى هذا االتفاق".المعلنة، واستخفاف  بالجهود اإلقليمية والدولية ال
وأشارت إلى أنه بعد عدوانه السافر هذا وتنصله من وقف إطالق النار، بطدأ االحطتالل يطدعي كطذبًا أن 
المقاومة هي من خرقت التهدئة، مؤكدة أنه وعلى مدى األيام العشطرين الماضطية لطم يكطن هنطاك تواجطد 

 ألي جندي  "إسرائيلي" في المنطقة الشرقية لرفح.
ت أنططه وبعططد اإلعططالن عططن التوصططل التفططاق تهدئططة د فططان االحططتالل بططدأ بططالتحرك فططي تلططك المنطقططة، وبينطط

هطذا يوضطح  عطادلة أنكلطم،  225مطن صطباح اليطوم شطرق رفطح مسطافة  02:00وتوغل فطي تمطام السطاعة 
عبنا بما ال يدع مجااًل للشك النية المبيتطة لطدى االحطتالل لخطرق التهدئطة والتعطدي علطى أرضطنا وأبنطاء شط

 العزل.
صطباحًا باالشطتباك  03:00وقالت إنه "أمام هذا التقدم اإلسرائيلي فقطد قطام مجاهطدونا فطي تمطام السطاعة 
 مع القوات المتوغلة وأوقعوا في صفوفهم عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى".

 0/0/9102، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 عاما 61ثر من أسر اإلسرائيليين في الداخل والخارج بدأ منذ أك 

رام هللا: يظهر تطاريخ محطاوالت أسطر جنطود ومسطتوطنين إسطرائيليين أن جميطع العمليطات التطي جطرت فطي 
الضفة اليربية انتهت إلى مقتل المخطوفين، وأحيانا الخاطفين، ونجحت عملية واحدة في قطاع غطزة، 

 .في حين أن مصير جنديين أصبحا في يد حماس داخل القطاع ال يزال مجهوال
ولم تبدأ عمليات أسر الجنود اإلسرائيليين داخل األراضي الفلسطينية وحسب، بل سجلت للفلسططينيين 
عدة محاوالت "ناجحة" خارج األراضطي الفلسططينية إبطان سطنوات السطتينات والسطبعينات والثمانينطات. لطم 

ل العقطود القليلطة تتوقف محاوالت أسر جنود أو مستوطنين إسرائيليين من قبل مقطاتلين فلسططينيين خطال
 الماضية، لكنها تظل محدودة جدا، نظرا لصعوبة تنفيذها على األغلب.
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وحتى أسر الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط مطن غطزة كانطت كطل العمليطات التطي نفطذت داخطل األراضطي 
 الفلسطينية انتهت إلى فشل، قبل أن تنجح صفقة شاليط.

ينيون مططرة ثانيططة فططي اختطططاف جنططود خططالل اشططتباكات وخططالل الحططرب الحاليططة علططى غططزة، نجططح الفلسططط
مباشرة، رغم االحتياطات اإلسطرائيلية الشطديدة، أمطس، عنطدما اختطفطت القسطام التابعطة لحمطاس الضطابط 

محاولطططة  70و 25الطططذي مطططا زال علطططى قيطططد الحيطططاة، كمطططا يبطططدو. وتقطططول إحصطططائيات إسطططرائيلية إن بطططين 
 اختطاف تسجل كل عام.

مطن يوليطو )تمطوز( الماضطي نجحطت  20الطط ة علطى غطزة، وتحديطدا فجطر يطوم األحطد خالل الحطرب الحاليط
جنطديا إسطرائيليا  24حماس باختطاف جندي في وحدة غوالني شاؤول آرون، في اشتباك انتهى بمقتل 

 في شرق حي التفاح شرق غزة. 
لم يعرف إذا ما وأعلنت القسام عن اختطاف الجندي، واعترف الجيش اإلسرائيلي بعد يومين، وما زال 
 كان حيا أو ميتا، لكن الجيش عده، األسبوع الماضي، ميتا، ومكان دفنه غير معروف.

وأمططس فقططط، أي فططي األول مططن أغسطططس )آب(، نجحططت "القسططام" التابعططة لحمططاس، فططي أسططر الجنططدي 
 هدار غولدين، من لواء غفعاتي في اشتباكات في رفح، جنوب القطاع.

، جططرى اختطططاف ثالثططة مسططتوطنين فططي منطقططة الخليططل فططي الضططفة 2024يونيططو )حزيططران(  24وفططي 
يومطا وجطدت جثطثهم  20اليربية المحتلة، واتهمت إسرائيل حمطاس بخطفهطم، ونفطت حمطاس، وبعطد نحطو 

 في منطقة حلحول القريبة من الخليل.
 

 0206* أشهر محاوالت االختطاف منذ عام 
، عنططدما أسططر مقططاتلون فططي حمططاس الرقيططب 2282فبرايططر )شططباط( عططام  23* سططجلت أول عمليططة فططي 

آفي سبورتاس، داخطل الخطط األخضطر، لكطن خاطفيطه لطم يسطتطيعوا االحتفطاظ بجثتطه، وقتلطوه، ثطم دفنطوه، 
 وبعد ثالثة أشهر وجدت إسرائيل جثته.

بعطططد شطططهرين فقطططط، فطططي الثالطططث مطططن مطططايو )أيطططار( مطططن العطططام نفسطططه، أسطططر الفلسططططينيون الجنطططدي إيطططالن 
ضططيط قتلططه خططاطفوه بسططرعة، قبططل أن تعثططر إسططرائيل علططى جثتططه بعططد وقططت طويططل. سططعدون، وتحططت ال

أسططرت "القسططام"، الجنططدي آلططون كرفططاتي مططن وسططط قطططاع غططزة،  2222سططبتمبر )أيلططول(  28وبتططاريخ 
 وقتلته فورا.

، اخُتطططف الرقيططب أول نسططيم طوليططدانو 2222بعططد ثالثططة شططهور فططي منتصططف ديسططمبر )كططانون األول( 
األخضر، واحتفظت به حماس حيا ليومين فقطط، طالبطت فيهمطا بطاإلفراج عطن مؤسطس  من داخل الخط
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حمططاس الشططيخ أحمططد ياسططين، ورفضططت إسططرائيل ذلططك، ولططم تسططتطع المجموعططة االنتظططار طططويال، فقتلططت 
 أريحا. -الجندي تحت الضيوط، على طريق القدس 

، 2227بنان. ومع بدايات عام من قادة حماس إلى مرج الزهر في ل 400وتسبب هذه العملية بابعاد 
حاول مسلحون اختطاف حافلة كاملة في القدس، لكن الجيش اإلسرائيلي تنبطه وأجطرى مططاردة سطاخنة 

، أسطر كتائطب القسطام الجنطدي "يوهوشطع 2227انتهت بقتل الخطاطفين. وفطي السطابع مطن مطارس )آذار( 
 ب.فريدبرغ" من القدس، وقتلته فورا، وألقت جثته على طريق تل أبي

اختطفططت كتائططب القسططام الرقيططب ناخشططون فاكسططمان،  2224وفططي العاشططر مططن أكتططوبر )تشططرين األول( 
وأخفططت آثططاره فططي أحططد أكبططر العمليططات نجاحططا فططي الضططفة، وبعططد أيططام وزع منفططذو العمليططة شططريط فيططديو 
 يظهططر الجنططدي محتجططزا، ويطالططب بططاطالق سططراح أسططرى، وبعططد أيططام، نجحططت إسططرائيل فططي تحديططد مكططان
االحتجاز، واقتحمطت المنطزل الكطائن فطي بيطر نبطاال قطرب رام هللا، وقتلطت جميطع المتطورطين فطي العمليطة. 
وفطي العططام نفسططه، اختطططف مسططلحون الجنطدي اريططك فرنكتططل، مططن القططدس، لكطن مطططاردة واسططعة مططن قبططل 

، اختطفططت حمططاس الجنططدي شططارون أدري مططن القططدس، 2229الجططيش أجبططرتهم علططى قتلططه. وفططي عططام 
، 2005سطططبتمبر  22تلتططه، وأخفططت جثتططه أشططهرا عططدة، قبططل أن تعتقططل إسططرائيل الخليططة كاملططة. وفططي وق

استدرج فلسطينيون ضابطا إسرائيليا يدعى ساسون نورائيل إلطى منطقطة قريبطة مطن رام هللا، حطاولوا نقلطه 
 حيا إلى رام هللا، لكنهم فشلوا فقتلوه.

غطططزة باختططططاف الجنطططدي جلعطططاد شطططاليط عنطططد . نجطططح مسطططلحون فطططي 2009يونيطططو )حزيطططران(  25وفطططي 
الحططدود، وأخفططوه سططنوات، ومططن ثططم نجحططوا بعقططد صططفقة جططرى بموجبهططا إطططالق سططراح مططا يزيططد عططن ألططف 
أسططير فلسطططيني، وتعططد عمليططة غططزة الوحيططدة التططي نفططذت داخططل األراضططي الفلسطططينية، وانتهططت بصططفقة 

 ناجحة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.
 

 اف في الخارج* عمليات االختط
، نجطططح فلسططططينيون مطططن "الجبهطططة الشطططعبية لتحريطططر فلسططططين"، باختططططاف 2298* فطططي يوليطططو )تمطططوز( 

لطائرة تابعة لشركة طيران "العال" اإلسرائيلية، وهي في طريقها مطن العاصطمة اإليطاليطة رومطا إلطى تطل 
عطططن الطططائرة ُأطلطططق أبيططب، وأجبروهططا علطططى التوجططه إلططى الجزائطططر، وجططرى االتفططاق علطططى صططفقة ل فططراج 

 أسيرا فلسطينيا. 73خاللها سراح 
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ينطططاير )كطططانون  28، أسطططرت "فطططتح" الجنطططدي اإلسطططرائيلي "شطططموئيل فطططايز"، وفطططي 2292فطططي نهايطططة عطططام 
م، جرت صفقة تبادل أسطرى بطين الحركطة واالحطتالل، بوسطاطة "اللجنطة الدوليطة للصطليب 2232الثاني( 

 د بكر حجازي.األحمر"، أطلق بموجبها سراح األسير محمو 
أثنططاء دورة األولمبيططاد الصططيفية فططي ميططونيخ بألمانيططا نجحططت منظمططة  2232فططي الخططامس مططن سططبتمبر 

رياضططيا إسططرائيليا واحتجططزتهم داخططل غططرفتهم، وطلبططت  27أيلططول األسططود التابعططة لططط"فتح" فططي اختطططاف 
رياضططيا  22ت بمقتطل معططتقال فطي السطجون اإلسطرائيلية، ولكططن العمليطة انتهط 279المنظمطة اإلفطراج عطن 

 إسرائيليا وخمسة من منفذيها وشرطي وطيار مروحية ألمانيين.
، أسرت الجبهة الشعبية )القيادة العامة(، الجندي اإلسرائيلي أبراهطام عمطرام، 2238في أبريل )نيسان( 

 أسيرا فلسطينيا. 39وبعد عام جرت عملية تبادل أسفرت عن اإلفراج عن 
، أسرت حركة فتح ستة جنود إسرائيليين من قوات "الناحل" جنوب لبنان 2282في الرابع من سبتمبر 

م جطرت عمليطة تبطادل، أطلطق االحطتالل بموجبهطا سطراح جميطع 2287نوفمبر )تشرين الثطاني(  27وفي 
 95أسططير فلسطططيني ولبنططاني، إضططافة إلططى  4300أسططرى "معتقططل أنصططار" فططي الجنططوب اللبنططاني، وهططم 

 ية.أسيرا من السجون اإلسرائيل
، أجططرت الجبهططة الشططعبية لتحريططر فلسطططين )القيططادة العامططة(، مططع إسططرائيل، عمليططة 2285مططايو  20فططي 

أسير فلسطيني مقابل تسطليم ثالثطة جنطود كانطت اختطفطتهم فطي  2200تبادل أسفرت عن إطالق سراح 
2282. 

  9/0/9102، الشرق األوسط، لندن
 
 تدفع الثمننتنياهو لكيري: حماس خرقت الهدنة اإلنسانية وس 

األناضول: قال متحدث إسرائيلي إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو  - القدس المحتلة
أجرى اتصاال هاتفيا مع وزير الخارجية األمريكي جون كيري وأبليه أن حماس تتحمل مسؤولية 

 انهيار الهدنة وانها ستدفع الثمن.
حدث رئيس "تزراء اإلسرائيلي، في تيريدة على )تويتر( وقال اوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الو 

جون كيري وقال له إن حماس خرقت الهدنة اإلنسانية  الخارجية األمريكيالوزراء نتنياهو مع وزير 
سرائيل ستعمل بصرامة ضد اإلرهابيين  ."وهي ستدفع الثمن وا 

 9/0/9102، القدس العربي، لندن
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 لم ُتحقق حتى هدًفا واحًدا  على غزة العملية العسكري ة :واندعوزي ال  سرائيلي  اإل السياحة وزير 

و، وهو من حزب )اسرائيلي اشنل وزير السياحة اإلسرائيليل عوزي الند زهير أندراوس: - الناصرة 
 بيتنا( بقيادة المتطرلف أفييدور ليبرمان، صباح الجمعة، هجوًما سافًرا على رئيس الوزراء اإلسرائيليل 

هو، وذلك في حيث أدلى به للقناة الثانية في التلفزيون االسرائيلي، حيث قال فيما قال إنل بنيامين نتنيا
العملية العسكريلة ضدل قطاع غزلة، لم ُتحقق حتى اللحظة أًيا من أهدافها، والتي وضعها المستوى 

، وتابع قائاًل إنل جيش االحتالل لم يتمكلن من منع الُمقاومة الفلسطينيلة من مواصلة إطالق  السياسيل
 ، الصواريخ باتجاه الدولة العبريلة، ُمشدًدا على أنل الصواريخ ما زالت تتساقط على العمق اإلسرائيليل
على الرغم من العمليات العسكريلة لجيش االحتالل، الفتًا إلى أنله من غير المعقول أْن تتمكلن منظمة 

لعبريلة، ومن بينها إغالق مطار بن صييرة جًدا مثل حماس، من إلحاق هذه األضرار بالدولة ا
، كما أنل الجيش، أضاف الوزير الند و، لم يستطع حلل مشكلة األنفاق، التي باتت اغوريون الدوليل

 على إسرائيل. استراتيجياُتشكلل خطًرا 
، الذي  وساق قائاًل إنله من شأن المنظمات األخرى، التي نعتها باإلرهابيلة، مثل حزب هللا اللبنانيل

ألف صارو ، من شأن ذلك أْن يدفع هذه التنظيمات إلى شنل هجوم  على إسرائيل،  80ك بحسبه يمل
 العتقادها بأنلها باتت دولة ضعيفة.

عالوة على ذلك، قال الوزير اإلسرائيليل في معرض ردله على سؤال إنل العملية العسكريلة الحاليلة، هي 
ي ستندلع حتًما بين إسرائيل وفصائل الُمقاومة الفلسطينيلة، عملًيا العملية الُمسبقة للمواجهة القادمة الت

على حدل قوله. وعكس هذا الحديث الخالفات داخل الحكومة اإلسرائيليلة حول العملية العسكريلة، إذ 
أنله كان الفًتا للياية أْن يقوم رئيس الوزراء نتنياهو، وأمام وسائل اإلعالم، بتوبيخ الوزراء على 

ُيعبلرون عنها في وسائل اإلعالم، والتي بحسب رئيس الوزراء تمسل باألمن القوميل مواقفهم، التي 
 لدولة االحتالل. 

 0/0/9102، رأي اليوم، لندن
 
 من الحرب على غزة   "خطة انسحاب سياسيتسلم مستشار نتنياهو " اإلسرائيليةوزارة الخارجية  

التخبط تتعمق وتزداد لدى الوسط  بات واضحا للعيان أن حالة: حسن مواسي -القدس المحتلة 
السياسي اإلسرائيلي، مع فشله في تحقيق أيل من أهداف العدوان على غزلة فيما تتكرس إخفاقات 

 الجيش اإلسرائيلي بسبب قدرة المقاومة على مفاجأته ميدانيًا.
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مان، بتقديم وتتبدلى إحدى شواخ  األزمة السياسية في تييير وزير الخارجية اإلسرائيلي افييدور ليبر 
توصية إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالمبادرة إلى بلورة قرار يصدر عن مجلس االمن الدولي 

كان قبل ذلك طالب باحتالل قطاع  "إسرائيل بيتنا"يوقف الحرب في قطاع غزة، علما أن زعيم حزب 
 غزلة وتصفية قادة المقاومة الفلسطينيلة.

ون السياسيلة في صحيفة هارتس باراك رافيد عن مسؤول رفيع في وفي هذا الصدد نقل مراسل الشؤ 
وزارة الخارجيلة اإلسرائيلية، قوله إنل الوزارة تعتقد أنل خطوة من هذا القبيل من شأنها أن تمنح الحد 
األدنى من الشرعية الدوليلة لحركة حماس، وتسمح بدفع مصالح إسرائيليلة مثل نزع سالح قطاع غزة 

عادة حضور ا  لسلطة الفلسطينية إلى قطاع غزلة.وا 
وكشفت الصحيفة أيضا النقاب عن أنل مدير عام وزارة الخارجية نيسيم بن شطريت، قام بتسليم 

من الحرب  "خطة انسحاب سياسي"مستشار نتنياهو لألمن القومي يوسي كوهين، وثيقة تضمنت 
مندوبين عن عدة دوائر في  على غزة، قام باعدادها طاقم في وزارة الخارجية اإلسرائيلية، ضمل 

الخارجية اإلسرائيلية، وبينها دائرة التخطيط السياسي ودائرة المنظمات الدولية ومركز األبحاث 
 السياسية.

 9/0/9102، المستقبل، بيروت
 
 على غزةتأجج الخالفات بين أعضاء حكومة نتنياهو حول العدوان : اإلسرائيليةالقناة الثانية  

، أمنون  دراوس:زهير أن - الناصرة  كشف المحلل السياسيل للقناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيليل
أبراموفيتش، عن وجود خالفات كبيرة في حكومة نتنياهو بصدد العدوان على قطاع غزة، إلى حلد 
التوتر وهجوم من قبل نتنياهو على وزراء أيًضا من المجلس الوزاريل األمنيل والسياسيل الُمصيلر 

، فانل السجال لم يقتصر على )الكابي نيت(، بدون أْن يذكرهم باالسم. وبحسب الُمحلل اإلسرائيليل
 ) الوزيرين أفييدور ليبرمان، الخارجيلة، )يسرائيل بيتينو( ونفتالي بينيت، االقتصاد )البيت اليهوديل

ر )الداخليلة( فقط، بل وصل أيًضا إلى نقاش  حاد  دار بين نتنياهو والوزيرين عن الليكود غدعون ساع
وسيلفان شالوم )الطاقة والنقب والجليل( حول هدف العدوان، وفيما إذا كان يجب عليه أْن يقضي 

 على حكم حماس كموقف ليبرمان وبينيت.
 0/0/9102، رأي اليوم، لندن
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 شف حجم أنفاق غزةبك االتهامات حول أسباب الفشليتبادالن  الجيشو  اإلسرائيليةالحكومة  

بادل الجيش اإلسرائيلي وحكومته، أسباب الفشل في كشف حجم األنفاق : تبرهوم جرايسي -الناصرة 
، ففي حين قالت تقارير إنه بعد العدوان على غزة لن يكون مفر من 2248بين قطاع غزة ومناطق 

 لجنة تحقيق بشأن عمل الجيش وعدم قدرته على كشف قضية األنفاق.
كل المؤشرات تدل على أنه ما أن ينتهي العدوان على غزة،  وقالت صحيفة "هارتس" اإلسرائيلية، إن

ستقام لجنة تحقيق داخلية، ولربما بمشاركة برلمانية حول فشل الجيش في تقدير حجم األنفاق التي 
، وصوال الى مستوطنات اسرائيلية محاذية 48حفرتها المقاومة الفلسطينية بين القطاع ومناطق 

تخدمت بعض هذه األنفاق في أوج العدوان الجاري، رغم اعالن للقطاع، خاصة أن حركة حماس اس
 اسرائيل عن تدمير عدد كبير منها.

وحسب الصحيفة، فان قيادة جيش االحتالل تدرك منذ اآلن ما سيكون، ولهذا فانها شرعت في االيام 
يس األخيرة، في صياغة وثيقة تقييم لمسألة األنفاق، وستشير فيها الى أن الجيش عرض على رئ

الوزراء نتنياهو ووزير الحرب موشيه يعلون تقريرا عن هذه األنفاق، إال أن الحكومة لم تكترث، بل 
 أعطت وزنا زائدا للمشروع النووي اإليراني.

 9/0/9102، الغد، عم ان
 
 : السيسي أفضل خباز ألي اتفاق يضع حدا لحماس"إسرائيل" 

ل من أجل الوصول إلى اتفاقية بين إسرائيل تحدثت وسائل إعالم إسرائيلية عن الجهود التي تبذ
والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، حيث رأت القناة الثانية اإلسرائيلية أن "كل مكونات كعكة 
االتفاقية موجودة، لكن المشكلة في وجود الخباز المناسب" الذي باستطاعته أن يجمع أطراف 

 االتفاقية التي يصعب جمعها في مكان واحد.
ين قالت القناة إن وزير الخارجية األميركي جون كيري "خباز غير مناسب" العتبارات عديدة، وفي ح

وصف السفير اإلسرائيلي السابق لدى األمم المتحدة دان جيلرمان الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي بأنه "الخباز األفضل ألي اتفاقية تضع حركة حماس في مكانها المناسب"، وهو أمر تحتاج 

 ليه مصر التي تريد اآلن العودة إلى موقع القيادة.إ
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أن تطلع إسرائيل إلى تدخل مصر تطلع صحيح  -في مقابلة مع القناة الثانية-وأضاف جيلرمان 
"وأن إعطاءنا القيادة لها أيضا صحيح"، لكنه أكد أن حاجة إسرائيل إلى الواليات المتحدة ستظل 

 مسات األخيرة.قائمة حين يصل األمر إلى مرحلة وضع الل
وفي المقابل، يرى القائد السابق للواء الحرمون العقيد كوبي ماروم أن االعتماد على السيسي ومصر 

 "ليس من المسلمات"، وأن القيادة اإلسرائيلية تخطئ حين تتصرف على ذلك األساس.
لمين وسييلق أن السيسي رغم أنه حارب اإلخوان المس -في مقابلة مع القناة الثانية-وأوضح ماروم 

محور فيالدلفي بين غزة ومصر فان له "أجندة خاصة بشأن الشعب الفلسطيني في غزة، وسنقضي 
 ساعات ليست سهلة في المفاوضات معه في هذا الشأن".

 0/0/9102، الجزيرة نت، الدوحة
 
 الضيف" يتحكم بقواتهمحمد هآرتس: فشل استخباري إسرائيلي و" 

دت صحيفة "هارتس" اإلسرائيلية في افتتاحيتها الجمعة، تحت عنوان انتق: 22عربي -القدس المحتلة 
"مواضع خلل مقلقة في الجيش"، أسلوب إدارة المعركة في غزة من قبل الساسة والقادة العسكريين في 
الكيان اإلسرائيلي، وأشارت إلى مواطن ضعف يقابلها القليل من مواطن القوة التي يتمتع بها الجيش 

وأوضحت أن "االستخبارات أخفقت في اكتشاف منظومة القيادة  رب العدوانية.في خوض هذه الح
والتحكم لدى حماس، والعثور على مكان اختباء قادتها. ويتباهى كبار قيادات الجيش اإلسرائيلي 
باأليام األولى من "الجرف الصامد" بانجازات هائلة، بالضربة القاضية لحماس، بمؤشرات االنكسار 

طالق الصواريخ على إسرائيل والهجوم للعدو. ولكن  محمد ضيف ورجاله يواصلون التحكم بقواتهم، وا 
 على قوات الجيش اإلسرائيلي حتى في األسبوع الرابع من المعارك".
 0/0/9102، "90موقع "عربي   

 
وتناصـــر  "إســرائيل"تنـــافس  .."دولــة ســـايبر عظمــىأصـــبحت " قطــر: ســـرائيليةوســائل االعــالم اإل 

 المقاومة
تواصل أوساط سياسية وا عالمية في إسرائيل حمالتها على قطر والجزيرة : وديع عواودة - ناصرة ال

واتهامهما بمناصرة المقاومة الفلسطينية بكل الوسائل. وكرست اإلذاعة اإلسرائيلية العامة برنامجها 
ا لدولة وعن تحوله "اإلرهاب"اإلخباري األهم )هكول دبوريم( أمس للحديث عن دور قطر في دعم 

 ."السايبر"عظمى في المجال األلكتروني 
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إن قطر نجحت في التحول  "دارونيت"وقال آفيعاد دادون مدير عام أكبر شركة حاسوب في إسرائيل 
نها وظفت هذه المعرفة األلكترونية لتطوير األنفاق العسكرية في  لدولة عظمى في مجال السايبر وا 

تمويلها أنظمة الصواريخ فيها. ويوضح أن قطر شرعت قبل غزة ورفدها بنظام تحكم وسيطرة إضافة ل
سنوات بتطوير قدرات كبيرة في المجال األلكتروني كجزء من منظومتها الدفاعية، مشيرا الى أن 
الواليات المتحدة مطلعة على اجتذاب قطر أفضل العقول والموارد العلمية في العالم بما في ذلك 

ام سايبر متطور جدا وتعلم أنها تدعم المقاومة في غزة لكنها خبراء أمريكيين، من أجل تطوير نظ
 تفضل عدم التدخل العتبارات سياسية تتعلق بمصالحها.

قطر تنافس إسرائيل في هذا المجال فهي األخرى دولة سايبر عظمى والحرب القادمة ستكون "ويتابع 
 . "ألكترونية باألساس وهذا سر االهتمام بتطوير األنظمة األلكترونية

 9/0/9102، القدس العربي، لندن
 
 عمالء لحد لتل أبيب: دعونا نساعد الجيش في غزة 

أعربت  "جيش لبنان الجنوبي"ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم أن مجموعة من المقاتلين السابقين في 
، وطلبت أن يجري "الجرف الصلب"عن رغبتها في مساعدة جيش االحتالل اإلسرائيلي في عملية 

 بجنود يخدمون حاليا في قطاع غزة إلتاحة الفرصة لهم ألخذ قسط من الراحة.استبدالها 
 9/0/9102، األخبار، بيروت

 
 جرحى غزة إلجالءمنظمات إسـرائيلية تطالب بممر إنساني  

طالبت منظمات حقوقية إسرائيلية باقامة ممر إنساني يتيح إجالء الجرحى الفلسطينيين في قطاع غزة 
ودعت هذه المنظمات في رسالة مشتركة لوزير الجيش اإلسرائيلي  اإلسرائيلي.جراء استمرار القصف 

تحرك فوري لتفي إسرائيل بالتزامها القانوني المتعلق بوضع آلية لتنظيم إجالء "موشي يعلون إلى 
وقالت المنظمات إن المطلوب هو فتح ممر إنساني يسمح للسكان بميادرة  ."الجرحى من القطاع

عرض للقصف إلى مناطق آمنة، وشددت على ضرورة تمكين فرق اإلسعاف المناطق التي تت
 والطواقم الطبية في القطاع من القيام بدورها دون تعريض حياتهم للخطر.

 9/0/9102، الدستور، عم ان
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 جريحا في صفوف الجيش اإلسرائيلي 0566قتيال و 67هآرتس:  

 2753قتيال و 59يلية الجمعة أن حوالي ذكرت صحيفة هارتس اإلسرائ: 22عربي -القدس المحتلة 
 هي خسائر الجيش اإلسرائيلي في الحرب التي يخوضها في قطاع غزة.

 قذيفة مدفعية. 70000غارة جوية، و 4285ووفق هارتس فان الجيش اإلسرائيلي نفذ حوالي 
 0/0/9102، "90موقع "عربي   

 
 ريًحاج 0291شهيدًا و 0761: اإلسرائيلي على غزة حصيلة العدوان 

علطى  25ارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان "اإلسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة لليوم الط : غزة
صطابة )( شطهيدًا مطن أطفطال ونسطاء وكبطار سطن، 2930التوالي، إلى ) مواطنطا آخطرين بجطراح  (8220وا 

 مختلفة.
عاًمططا فططي القصططف  28لططددا وأفططاد النططاطق باسططم وزارة الصططحة د. أشططرف القططدرة، باستشططهاد فططؤاد محمططد ا

عاًمططا  54الططذي اسططتهدف منزلططه فططي جباليططا شططمال قطططاع غططزة، فيمططا ارتقططى الشططيخ داود زكريططا سططليمان 
 بقصف المسجد العمري في جباليا. 

شططهداء مطططن  5للعططدوان، مططنهم  23مواطنططًا خططالل السططاعات األولططي مططن اليططوم الططط  75وقططال القططدرة إن 
حطططي الصطططبرة وهطططم: أحمطططد النيطططرب وزوجتطططه سطططهيلة النيطططرب وأطفالطططه عائلطططة النيطططرب فطططي قصطططف منطططزلهم ب

 محمود ومحمد ومؤمن.
وأضاف القدرة أن الشقيقين حسام وموسطى أبطو نقيطرة، وكطل مطن: عطال وأروى النيطرب، فطداء يوسطف أبطو 

عامطًا، مهطا رائطد أبطو سطليمان، محمطد رامطي أبطو سطليمان،  90عامطًا، مطريم حسطن أبطو جطزر  27سليمان 
ي أبططو سططليمان، لمططى رامططي أبططو سططليمان، جنططى رامططي أبططو سططليمان، وعططالء ميسططرة المصططري، أحمططد رامطط

صططالح المصططري، محمططد فتحططي عيطططة، إبططراهيم فتحططي عيطططة وآخططر مجهططول الهويططة فططي قصططف منططزل 
 الشهيد أبو عوض النيرب وآخرين لعوائل المصري وسليمان وأبو نقيرة برفح.

عبطد بجراحه ونجله محمد عيسى الشاعر، والطفل هيثم ياسر  فيما ارتقى المسن عيسى الشاعر متأثراً 
آخطرين مطن عائلطة الشطاعر بعطد قصطف منطزلهم بطرفح، وآخطرين ارتقطوا  3عامًا بخطانيونس، و 29 بالوها

 في استهدافات متفرقة، ولم تذكر بعد أسماءهم.
 9/0/9102، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 011في رفح عدد ضحاياها يزيد عن الـ  األبشع هيمجزرة االحتالل يرتكب  

جططيش االحطتالل اإلسططرائيلي ة، أن أشططرف الهطور غطز ، عطن 9/0/9102القــدس العربـي، لنــدن، ذكطرت 
مجزرة  أبشعالمتحدة  واألممالواليات المتحدة  أعلنتهاساعة التي  32لمدة  اإلنسانيةارتكب رغم الهدنة 

 والنساء. األطفالازر ضد يوما الذي اتسم بالمج 25منذ بدء العدوان قبل 
بعطد أحاديطث عطن أسطر « التطي لطم تبطدأ فعليطاً »جيش االحتالل اإلسرائيلي، انتهاء العمل بالتهدئطة  وأعلن

، وال «األرضنعطم، نواصطل عملياتنطا علطى »أحد جنوده هناك. وقال الناطق باسم الجطيش بيتطر ليرنطر، 
راء بنيططامين نتنيططاهو أن حمططاس هاجمططت وجططود لتهدئططة. وزعططم مططارك ريييططف المتحططدث باسططم رئططيس الططوز 
النار وقتلت جنديين وخطفت جنطديا  إطالقالجنود اإلسرائيليين بعد ساعة أو ساعة ونصف من وقف 

 على ما يبدو.
، وصططول «القططدس العربططي»واكططدت مصططادر طبيططة فططي مستشططفى ابططو يوسططف النجططار فططي مدينططة رفططح، لططط 

ف المدفعي شرق مدينة رفح، لكن وبحسب السطكان، جريحا جراء القص 250أكثر من ثالثين شهيدًا و
فططان عشططرات الشططهداء والجرحططى مططا زالططوا فططي الشططوارع، دون أن تططتمكن طططواقم اإلسططعاف مططن الوصططول 

 بسبب استمرار القصف العنيف على تلك المنطقة. إليهم
يدًا، شطه 2597وقالت مصادر فطي وزارة الصطحة الفلسططينية قالطت إن إجمطالي عطدد الشطهداء بلط  نحطو 

شطهيد، بسطبب وجطود  2900جريحًا، وسط توقعات طبية أن يرتفطع العطدد إلطى أكثطر مطن  8400وقرابة 
العشرات تحت أنقاض المنازل في مدينة رفطح، وهطو العطدوان المسطتمر منطذ خمسطة وعشطرين يومطًا علطى 

ودمطرت  التوالي، استخدمت فيه إسرائيل كافة أنواع األسلحة ضد سطكان قططاع غطزة المطدنيين، وقصطفت
 األخضر واليابس.

قوات االحتالل ارتكبطت سلسطلة من غزة، أن  فتحي صبلاحعن  ،9/0/9102الحياة، لندن، وأضافت 
 25مجطططازر قبطططل بطططدء سطططريان التهدئطططة عنطططد الثامنطططة مطططن صطططباح أمطططس وبعطططدها، فيمطططا تطططم انتشطططال جثطططث 

قطم طبيطة وشطهود إنهطم شهيدًا، من بينهم أسر كاملة مطن بلطدة خزاعطة شطرق مدينطة خطان يطونس. وقطال أط
وجدوا آثار إطالق نار في الرأس على عدد من الجثث، ما يعني أنه تمت عمليات إعدام جماعية في 

 من األطقم الطبية. 25منازل البلدة. كما أعلنت وزارة الصحة أنه سقط خالل هذا العدوان 
نزل عطية ماضي في رفح جريحًا من م 22شهيدًا، و 22وبعد انهيار التهدئة، انتشلت األطقم الطبية 

 بعد قصف طاوله، إضافة الى عشرات آخرين من المدينة ومناطق أخرى في كل القطاع.
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ممططن توجهططوا صططباحًا لتفقططد منططازلهم فططي المنططاطق الشططرقية لمدينططة رفططح أنهططم « الحيططاة»وقططال شططهود لططط 
وأنهم شاهدوا جثثًا  فوجئوا بالقصف الجوي والمدفعي العنيف على المنطقة. ورووا بألم مشاهد مروعة،

 قطعت رؤوسها وأشالء متناثرة على كل الطرق.
إنطه عاصططر العطدوان الثالثططي « الحيططاة»وقطال أحمططد صطالح الططذي كطان يتفقططد منزلطه عنططد بطدء القصططف لطط 

، إال أنطه لطم يطر فطي حياتطه قصطفًا عنيفطًا بهطذا الشطكل، وال دمطارًا وقطتاًل بشطعًا 2293ونكسطة  2259عام 
 مماثاًل.
ازر ما قبل التهدئة، سقط تسعة شهداء في قصطف لعائلطة البيطومي فطي مخطيم النصطيرات وسطط وفي مج

آخططرون فططي قصططف فططي شططارع السططاقية فططي بلططدة  27القطططاع، وسططتة شططهداء، مططن بيططنهم طفلططة، وأصططيب 
بني سهيال شرق المجاورة لخزاعة، وثمانية آخرون وعدد من الجرحى في غارة على منطزل لعائلطة الفطرا 

 يونس.في خان 
 30وقبططل المجططازر األخيططرة، رصططدت وزارة الصططحة ارتكططاب قططوات االحططتالل مجططازر مروعططة فططي حططق 

آخرين بجروح متفاوتة. وقالت الوزارة إن شهداء  258مواطنًا، فيما أصيب  530عائلة، سقط خاللها 
 في المئة من إجمالي شهداء العدوان. 40عائالت مجازر االحتالل يشكلون 

 
 مسافرًا ظهر أمس 091حافلتين تضمان ة: مصر أغلقت معبر رفح أمام وزارة الداخلي 

السططلطات المصططرية أغلقططت معبططر رفططح أمططام »قالططت وزارة الداخليططة فططي غططزة إن  :فتحططي صططبلاح -غططزة 
مسططافرًا ظهططر أمططس، ومططا زالططوا محتجططزين داخططل المعبططر فططي وضططع خطيططر جططدًا  220حططافلتين تضططمان 

 «.ية في المكاننتيجة سقوط القذائف اإلسرائيل
اتصطاالت مطع السطلطات المصططرية »وأوضطح النطاطق باسطم الطوازرة فططي غطزة إيطاد البطزم أن الطوزارة أجططرت 

دخالهم حرصًا على حياتهم، لكنها رفضطت ذلطك اتصطاالت مطع »وأضطاف أنهطم أجطروا «. لفتح المعبر وا 
وتهم، لكططططن الجططططيش اللجنططططة الدوليططططة للصططططليب األحمططططر لتططططوفير الحمايططططة لهططططم وتططططأمين عططططودتهم إلططططى بيطططط

 لضمان عودتهم الى منازلهم.« اإلسرائيلي رفض إجراء التنسيق
آخرين، من بينهم عشرات الجرحى، فطي المستشطفى األوروبطي الواقطع بطين مطدينتي  220كما علق نحو 

رفح وخان يونس المتجاورتين في منطقة تبعد نحو كيلومترين عن الحدود الشرقية والمنطاطق المتوغلطة 
إلطى المعبطر للسطفر الطى الخطارج لمعالجطة  مططريقهاالحطتالل. ووجطه العطالقون الطذين كطانوا فطي  فيها قوات

يومططًا، مناشططدات الططى الصططليب األحمططر ووزارة الصططحة  25أبنططائهم مططن جرحططى العططدوان المتواصططل مططن 
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إلرسطططال سطططيارات إسطططعاف إلعطططادتهم الطططى منطططازلهم فطططي غطططزة وشطططمالها، مطططن دون جطططدوى بسطططبب العطططدوان 
 صل على رفح.المتوا

 9/0/9102الحياة، لندن، 
 
 منطقة منكوبة مائيًا وبيئياً سلطة المياه الفلسطينية: قطاع غزة أصبح  

أعلنت سلطة المياه الفلسططينية ومصطلحة ميطاه بلطديات السطاحل عطن قططاع غطزة  : فتحي صبلاح -غزة 
يططاه والصططرف الصططحي منطقططة منكوبططة مائيططًا وبيئيططًا بسططبب عجزهططا شططبه التططام عططن تقططديم خططدمات الم»

 مليون فلسطيني. 228البال  عددهم « لسكان القطاع
كارثططة إنسططانية إن لططم تتوقططف الحطرب عططن غططزة والططتمكن مططن »وحطذر مططدير المصططلحة منططذر شططبالق مطن 

 240القططاع بحاجطة الطى »وأشطار إلطى أن «. الوصول لمرافق المياه التطي دمرهطا االحطتالل إلصطالحها
، مطالبططا المجتمططع الططدولي ومؤسسطاته، وعلططى رأسططها األمططم المتحططدة، «يومططاً ألطف متططر مكعططب مططن الميطاه 

بطططالتحرك الفطططوري والعاجطططل لمواجهطططة األزمطططة الخطيطططرة وتفطططادي وقطططوع الكارثطططة نتيجطططة اسطططتمرار الحطططرب »
 «.اإلسرائيلية

 9/0/9102الحياة، لندن، 
 
صابة العشرات في المواجهات مع قالضفة الغربية:     االحتاللوات استشهاد فلسطينيين وا 

فططادي أبططو سططعدى: عمططت المظططاهرات والمواجهططات مططع جنططود االحططتالل عنططد خطططوط التمططاس  -رام هللا
صططططابة  آخططططرين  34مططططدن الضططططفة اليربيططططة عقططططب صططططالة الجمعططططة أمططططس، اسططططفرت عططططن مقتططططل شططططاب وا 

 بالرصا  والعشرات في حال.
ث استشطهد الشطاب تطامر فطرج هذه التظاهرات في مدينة ططولكرم شطمال الضطفة اليربيطة حيط أعنفوكان 

قرب الخضوري. وقال مصدر طبي فطي مستشطفى ططولكرم لوكالطة  للمدينةالسمور عند المدخل اليربي 
 األناضول، إن شابا فلسطينيا توفي نتيجة إصابته بعيار ناري حي في القلب.

رئ وأوضططح المصططدر أن الشططاب يططدعى تططامر سططمور مططن بلططدة ديططر اليصططون، الفتططا إلططى أن قسططم الطططوا
 إصابات بالرصا  الحي. 4استقبل نحو 

ت اتسططمت بطالعنف. واستشططهد فطي قريططة صطفا القريبططة مطن رام هللا الشططاب اوشطهدت رام هللا وقراهططا مظطاهر 
ناذ جبر واصيب العشرات. كمطا اصطيب فطي رام هللا أصطيب عطدد مطن المطواطنين بالرصطا  الحطي فطي 

 عيان. وكانتئيلي غربي رام هللا، بحسب شهود المواجهات التي اندلعت عند بوابة سجن عوفر اإلسرا
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مظططاهرة قططد انطلقططت مططن بيتونيططا غططرب المدينططة، إلططى سططجن عططوفر العسططكري، حيططث رشططق المتظططاهرون 
الياضططبون جططيش االحططتالل بالحجططارة، فططي مططا واجهططتهم قططوات االحططتالل بالرصططا  واليططاز. وانطلقططت 

لقططدس المحتلططة واشططتبكوا مططن جنططود الحططاجز، مظططاهرة اخططرى نحططو حططاجز قلنططديا العسططكري المططؤدي إلططى ا
واعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي، شابا فلسطينيًا بعد االعتداء عليه وتحطيم محله التجاري في قرية 
قبالن جنوب نابلس، وقالت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات االحتالل اقتحمت القرية وسطط إططالق 

ي أدى إلططى الحططاق أضططرار بمحططال تجاريططة عططدة، قبططل أن كثيططف لقنابططل الصططوت والرصططا ، األمططر الططذ
تقططتحم محططل سططامر عابططد عقططب االعتططداء عليططه وتحطططم محلططه وتقططوده إلططى جهططة مجهولططة.ً اعتقلططت قططوة 
خاصة تابعة لقوات لالحتالل ايضا مصطفى صوافطة مطن محافظطة طوبطاس، بعطد اقتحطام منطزل ذويطه 

 في المدينة.
فلسطططططينيا أصططططيبوا  25يربيططططة، قططططال شططططهود عيططططان إن نحططططو وفططططي مدينططططة بيططططت لحططططم جنططططوب الضططططفة ال

بالرصططا  الحططي والعشططرات بحططاالت االختنططاق، تططم نقلهططم للعططالج فططي مستشططفى بيططت جططاال الحكططومي، 
خططالل مواجهططات انططدلعت عنططد مسططجد بططالل بططن ربططاح عنططد المططدخل الشططمالي للمدينططة، مططع قططوة عسططكرية 

ي يسطططتخدم الرصطططا  المتفجطططر ويطلقطططه مطططن أسطططلحة إسطططرائيلية. وأضطططاف الشطططهود أن الجطططيش اإلسطططرائيل
 مزودة بكاتم الصوت.

فلسطططططينيا، بالرصططططا  الحططططي غالبيتهططططا فططططي  50وفططططي الخليططططل جنططططوب الضططططفة اليربيططططة، أصططططيب نحططططو 
اإلطراف، بحسب شهود عيان، خالل مواجهات بباب الزاوية وسط الخليل، مع قوة عسكرية إسرائيلية. 

ين رشطططقوا الجطططيش اإلسطططرائيلي بالحجطططارة والعبطططوات الفارغطططة، فيمطططا وأوضطططح الشطططهود، أن أالف الفلسططططيني
يطلطططق الجطططيش قنابطططل اليطططاز والرصطططا  المططططاطي، والحطططي، ولفطططت الشطططهود الطططى أن عطططددا مطططن قناصطططة 

 الجيش اإلسرائيلي كانوا يطلقون النار من على أسطح المنازل تجاه المتظاهرين.
عشططرات بحططاالت اختنططاق فططي مواجهططات مططع فلسطططينيين بالرصططا  المطططاطي، وال 4وكططان قططد أصططيب 

أن « القطططدس العربطططي»قطططوات االحطططتالل فطططي بلطططدة بيطططت أمطططر شطططمال الخليطططل. وقالطططت مصطططادر محليطططة لطططط 
جنوب البلدة، أصيب فيهطا أربعطة « كرمي تسور»مواجهات اندلعت في منطقة الظهر مقابل مستوطنة 

مارية الذي أصيب برصاصطة فطي فلسطينيين بالرصا  المطاطي منهم صقر صادق عبد الكريم ابو 
قطططوات االحطططتالل قنابطططل اليطططاز  إططططالقصطططدره. كمطططا اصطططيب عشطططرات المطططواطنين بحطططاالت اختنطططاق جطططراء 

المسططيل للططدموع بكثافططة فططي اتجططاه منططازل المططواطنين ومسططجد الصططمود، حيططث قططام طططاقم اسططعاف الهططالل 
 لياز تجاه منزله.االحمر باخالء أم واطفالها بعد تعمد قوات االحتالل إطالق قنابل ا
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الى ذلك أغلقت شرطة االحتالل االسرائيلي القدس المحتلة في وجطه فلسططينيي الضطفة وفرضطت قيطودا 
، الى المسجد االقصى المبارك ألداء صطالة الجمعطة، 2248وشديدة على من يدخل من أهلها واهالي 

 ومنعت الرجال دون سن الخمسين من الوصول الى الحرم القدسي الشريف.
معززة في محيط البلدة القديمة من القدس المحتلطة والطرقطات المؤديطة  اقواتهرت سلطات االحتالل ونش

إليها وصواًل الى الحرم، فيما نصبت الحواجز الحديديطة علطى كافطة المفترقطات والطرقطات وجطرى تفتطيش 
 المارة والتدقيق في هوياتهم.

محتلططة، طططوال الليلططة الماضططية، مططع جنططود وكانططت المواجهططات قططد تواصططلت فططي غالبيططة أحيططاء القططدس ال
االحططططتالل وشططططرطته، وقواتططططه الخاصططططة. وواصططططل المتظططططاهرون رشططططقهم بالحجططططارة والزجاجططططات الفارغططططة، 
والمفرقعطططات، فيمطططا كانطططت قطططوات االحطططتالل تطططرد بالرصطططا  الحطططي، والمططططاطي، وقنابطططل اليطططاز والميطططاه 

 العادمة.
 9/0/9102، القدس العربي، لندن

 
 منزاًل مدنًيا بقطاع غزة 607 االحتالل يدمر 

بلطط  إجمططالي عططدد المنططازل التططي دمرهططا االحططتالل "اإلسططرائيلي" بشططكل مباشططر فططي عدوانططه  قطططاع غططزة:
طر معظمهطا بشطكل كامطل، 329علطى التطوالي إلطى ) 23المتواصل على قططاع غطزة لليطوم الطط  ( منطزاًل، ُدمر

تهداف األراضطي الزراعيطة فطي أنحطاء متفرقطة مما ألحقطت أضطرارًا كبيطرة فطي الممتلكطات، فيمطا يواصطل اسط
 من القطاع.

  9/0/9102، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 
 االحتالل يدمر مبنى إدارة الجامعة اإلسالمية بغزة 

أقطططدمت الطططائرات الحربيطططة اإلسططرائيلية، فجطططر اليطططوم السططبت، علطططى تططدمير مبنطططى اإلدارة بالجامعطططة : غططزة
 اإلسالمية وسط مدينة غزة.

وقططال مراسططلنا إن طططائرات حربيططة أطلقططت عططدة صططواريخ علططى مبنططى اإلدارة بالجامعططة، وألحقططت أضططرار 
 كبيرة فيه. 

وكانطططططت ططططططائرات االحطططططتالل دمطططططرت مبنطططططى المختبطططططرات العامطططططة بالجامعطططططة خطططططالل حطططططرب الفرقطططططان عطططططام 
2008/2002. 

 9/0/9102، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 القصف على غزةفي  ماتت عطًشا بعد مقتل أصحابها التليجراف: عشرات الحيوانات 

ذكططططرت صططططحيفة التليجططططراف أن البشططططر لططططم يعططططودوا الضططططحايا الوحيططططدون للقصططططف : سططططى ان ان العربيططططة
اإلسططرائيلي علططى قطططاع غططزة، فقططد كططان للمواشططي نصططيب مططن القتططل أيًضططا، إذ شططوهدت عشططرات الططدواب 

 على األرض ميتة بسبب القصف.
تقارير أن سبب مقتل هذه الدواب هطو أيًضطا العططش، بسطبب ارتفطاع درجطة الحطرارة وترجح الكثير من ال

فطي هططذا الوقططت مططن السططنة، إضططافة إلططى معاناتهططا مططن الجططوع بعططد أن تركهططا أصططحابها وهربططوا بحثًططا عططن 
 مكان آمن.

 9/0/9102، األهرام، القاهرة
 
 "ية الجديدةالهدنة اإلنسان"بعد فشل  أهل غزة: حلم التهدئة تحول إلى كابوس 

غططزة: تصططاعدت شططكوك الفلسطططينيين فططي قطططاع غططزة، تجططاه إمكانيططة أن تططنجح االتصططاالت التططي تجططري 
بطين أكثططر مطن جهططة فلسططينية وعربيططة ودوليطة، فططي التوصطل لتهدئططة رسطمية وطويلططة بطين حركططة حمططاس 

سرائيل، على جبهة قطاع غزة، بعد أن فشلت كل الجهود التي بذلت للتوصل لط كان « نسانيةهدنة إ»وا 
من المفترض أن تبدأ صباح أمس )الجمعة(، ما لبثت أن أعلن عن انتهائها بعد أقل من ساعتين من 

 بدئها فقط.
، أمطس، عطن مخطاوفهم الحقيقيطة مطن أن «الشطرق األوسطط»وأعرب كثير من الفلسطينيين الذين تحدثوا لط

االتصاالت بهطذا الشطأن بطين أكثطر تفشل كل المساعي المبذولة في التوصل لتهدئة رسمية، كما تجري 
مططن عاصططمة، بعططد أن فشططلت الهدنططة اإلنسططانية أكثططر مططن مططرة، وخاصططة االتفططاق الرسططمي برعايططة دوليططة 
لالتفاق الجديد الذي دخل حيز التنفيذ عند الثامنة من صباح الجمعطة، بالتوقيطت المحلطي فطي فلسططين 

 المحتلة.
لططزمن تمكططنهم مططن اسططتعادة شططيء مططن حيططاتهم التططي وكططان المواطنططون فططي غططزة يططأملون فططي فسططحة مططن ا

 فقدوا بريقها في ظل العدوان اإلسرائيلي المتواصل على القطاع. 
وحاول مزارعون وصيادون في غزة استيالل الهدنة اإلنسانية، في محاولطة للوصطول ألمطاكن أعمطالهم، 

حططتالل اإلسططرائيلي، حيطث نجططح مزارعططون فطي قطططف محاصططيلهم الزراعيططة التطي لططم تسططتهدف مطن قبططل اال
 بينما اصطاد صيادون كميات قليلة من األسماك المختلفة.

 9/0/9102، الشرق األوسط، لندن
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 صحفيين في العدوان اإلسرائيلي على غزة 01استشهاد  

انتهاكططًا  32اإلعططالم فططي قطططاع غططزة إن قططوات االحططتالل اإلسططرائيلي ارتكبططت  (: قالططت وزارة)بتططرا-غططزة 
 طينيين.ضد الصحفيين الفلس

الطى انطه ارتفعطت االنتهاكطات بعطد استشطهاد الصطحفيين يطوم  أمطسالطوزارة فطي بيطان صطحفي لهطا  وأشارت
حطي الشططجاعية والصططحفيين رامططي ريططان  بجراحهمططا فططيالخمطيس سططامح العريططان ومحمططد ظطاهر متططأثرين 

ير، صطحفيين هطم: عطزت ضطه 5وعاهد زقوت يوم االربعاء، ويأتي ذلك بعد استشطهاد فطي وقطت سطابق 
وبهاء الدين غريب وعبد الرحمن ابو هين وخالد حمد في حي الشجاعية شطرق مدينطة غطزة واإلعالميطة 

 .24نجالء الحاج وحامد شهاب سائق ميديا 
 سطططيارة، وقصطططفتفجيطططر وتضطططرر  (2شطططهداء علطططى األقطططل، ) 20وصطططنفت الطططوزارة االنتهاكطططات كالتطططالي: 

( إصطططابة، وعمليطططة اختطططراق والتشطططويش وأكثطططر 29)إعالميطططا، ومقطططرا  (25)( منطططزال للصطططحفيين، و 29)
ذاعططة وفضططائية. واكططدت ان االحططتالل صططعد مططن انتهاكاتططه ضططد الصططحفيين 24مططن) ( انتهاكططا لمواقططع وا 

والمؤسسططات اإلعالميططة المحليططة والعالميططة بقطططاع غططزة فططي محاولططة السططتهدافهم بشططكل مباشططر ومتعمططد 
ارات تميطزهم كصطحافيين. واشطار الطى ان االحطتالل بالقتل أو اإلصابة على الطرغم مطن أنهطم يرتطدون إشط

اسططتخدم خططالل عدوانططه علططى قطططاع غططزة العديططد مططن األسططاليب التططي جعلططت فيهططا الصططحفيين ومقططارهم 
 لها، كما استهدفت صواريخ االحتالل منازل الصحفيين. الصحفية أهداف

 9/0/9102، الدستور، عم ان
 
 مستوِطنة تحاول خطف طفل مقدسي عمره عامان 

من العمطر عطامين بينمطا كطان يمشطي مطع  البال »رياض تفاحة  طه»حاولت مستوطنة اختطاف الطفل 
 ».كركشيان »عائلته عند مدخل حي شعفاط بالقرب من 

سكنية كانت تمشي خلطف العائلطة بينمطا كطان يتنطزه المطواطن ريطاض  7أفاد شهود عيان أن سيارة مازدا 
ي أمطام والطده، وفجطأة نزلطت مسطتوطنة مطن السطيارة وتوجهطت برفقة زوجتطه وابنتيطه والطفطل ططه كطان يمشط

نحو الطفل طه وحاولت سحبه، لكطن والطده تصطدى لهطا، ونسطوة الحطي. وقطام بعطدها شطبان بالبحطث عطن 
 السيارة في التلة الفرنسية ولم يجدوها. 

 9/0/9102، الدستور، عم ان
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 طفالً  921نائبًا و 06بينهم  فلسطينيا الشهر الماضي 025 اعتقل االحتالل ":أسرى فلسطين" 
رام هللا: أصططدر مركططز أسططرى فلسطططين للدراسططات، تقريططرًا عططن عمليططات االعتقططال بحططق الفلسطططينيين فططي 

. 2248األراضي الفلسطينية، من الضفة اليربيطة والقطدس وقططاع غطزة، وكطذلك فلسططين المحتلطة عطام 
قططال، كونهطا طالططت مطا يقططارب ألفططي وحسطب التقريططر فقطد شططهد الشططهر الماضطي سططابقة فطي عمليططات االعت

 من أبناء الشعب الفلسطيني، ولم تستثن ايًا من شرائح المجتمع الفلسطيني.
مططن  800حالططة اعتقططال خططالل تمططوز/ يونيططو الماضططي، مططن بيططنهم  2270المركططز رصططد مططا يزيططد عططن 

 من قطاع غزة. 200، و48من أراضى الط  970من مدينة القدس، و 700الضفة اليربية، و
طفططال،  240، وحططوالي «المجلططس التشططريعي»مططن نططواب البرلمططان الفلسطططيني  25مططن بططين المعتقلططين و 

والططدة األسططرى حسططن وحسططام وحسططين  وهططيعامططا( 92وعشططرات النسططاء، مططن بيططنهم صططبحية الفططاخوري )
وحجطططازي ومحمطططد وزيطططاد القواسطططمي، وكطططذلك العشطططرات مطططن األسطططرى المحطططررين، والمرضطططى، والمعطططاقين، 

ن، والناشطين، واألكاديميين، فطي مطا أعطاد االحطتالل اعتقطال الشطيخ خضطر عطدنان احطد قطادة والصحافيي
 حركة الجهاد االسالمي الذي أفرجت عنه بعد إضراب عن الطعام طال أشهرا.

للمركطططز أن علميطططات االعتقطططاالت ارتفعطططت خطططالل  اإلعالمطططيوأوضطططح الباحطططث ريطططاض األشطططقر النطططاطق 
ة الشرسططة التططي بططدأتها سططلطات االحططتالل منتصططف حزيططران/ يونيططو الشططهر الماضططي وذلططك جططراء الحملطط

 الماضي بعد حادثة اختفاء المستوطنين الثالثة في الخليل.
، والتطي 48فطي أراضطى الطط  نفلسططينييوكان الالفت في هذه االعتقاالت هو شمولها إلعداد كبيطرة مطن 

ي عمطططت الطططداخل الفلسططططيني مطططنهم، وذلطططك بسطططبب المظطططاهرات العارمطططة التططط 970طالطططت مطططا يزيطططد عطططن 
علططى يططد المسططتوطنين، كططذلك نفططذ االحططتالل حملططة « محمططد ابوخضططير»احتجاجططا علططى استشططهاد الفتططى 

اعتقاالت لمنع المواطنين مطن الخطروج فطي مسطيرات التضطامن مطع قططاع غطزة الطذي شطهد عطدوانا واسطعًا 
 غالبية هؤالء المعتقلين.في بداية الشهر الماضي وال يزال مستمرًا، وقد أطلق االحتالل سراح 

وأشار الباحث األشطقر إلطى أن تصطعيدًا واسطعًا فطي االعتقطاالت شطهدته مدينطة القطدس وذلطك باعتقطال مطا 
مططواطن مقدسططي أيضططا لططردع المظططاهرات التططي خرجططت تنططدد بمقتططل الطفططل ابططو خضططير  700يزيططد عططن 

 حرقا.
سططططيني، فطططى الضطططفة اليربيطططة الشطططهر الماضطططي شطططهد حملطططة قاسطططية ضطططد نطططواب المجلطططس التشطططريعي الفل

نائبطا.  78منهم، ليرتفع عدد النطواب المختطفطين حتطى االن الطى  25والقدس، حيث اختطف االحتالل 
 نائبا. 22وكان قد اعتقل خالل شهر حزيران/ يونيو أيضا 
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لفترات مختلفة خالل تموز/  اإلداريوقد حولت محاكم االحتالل سبعة من هؤالء النواب إلى االعتقال 
ليططو، بينمطططا ال يطططزال البطططاقون موقطططوفين، ويتوقطططع أن يطططتم تحطططويلهم إلطططى االعتقطططال االداري خطططالل األيطططام يو 

 القادمة.
( مواطنططا مططن 200وخططالل العططدوان الهمجططي علططى قطططاع غططزة اختطفططت قططوات االحططتالل مططا يزيططد عططن )
ديد، وذلك بعد تقدمه المدنين الذين رفضوا ميادرة منازلهم أو لم يستطيعوا ميادرتها نتيجة القصف الش

الفلسطيني، وقام باقتيادهم إلى معسكر خا  تم إعداده داخل  األراضيلعدة مئات من األمتار داخل 
، والتحقيططق معهططم لسططاعات أو أيططام، بهططدف الحصططول علططى اإلسططرائيلياألراضططي المحتلططة مططن الجانططب 

لقططاءهم علططى حططاجز بيططت ( مططنهم و 35معلومططات حططول المقاومططة، ثططم قططام بططاطالق سططراح مططا يزيططد عططن ) ا 
حططانون، بينمططا ال يططزال العشططرات مططن المططواطنين قيططد االعتقططال والتحقيططق وبعضططهم مططن الجرحططى، حيططث 
اعتقل االحتالل عددا من المصابين، وبعضهم تم اختطافه من داخل سيارات اإلسعاف وهو في حالة 

الجرحططى بعططد انتهططاء ( مططن 29الخطططر، ممططا يشططكل خطططورة علططى حياتططه، وقططد أفططرج عمططا يقططارب مططن )
 التحقيق معهم ليومين.

وأتهم المركز الذي يعنطى بشطؤون األسطرى، سطلطات االحطتالل باعطدام العديطد مطن األسطرى بعطد اعتقطالهم 
مباشططرة، إمططا بططاطالق النططار المباشططر علططيهم، بعططد إصططابتهم والسططيطرة علططيهم، أو تططركهم ينزفططون حتططى 

اف نقلهطططم للعطططالج، ممططططا أدى إلطططى استشططططهادهم، أو المطططوت دون عالجهطططم أو السططططماح لسطططيارات اإلسططططع
 استخدامهم كدروع بشرية لصد هجمات المقاومة.

أسيرًا من قطاع غزة عددا مطن أفطراد عطائالتهم أو أقطاربهم خطالل الحطرب علطى  20وقد فقد ما يزيد عن 
 غزة، وكذلك تم تدمير العديد من منازل األسرى بشكل كامل.

 يالماضططى اإلداريططين فططي سططجون االحططتالل ارتفعططت خططالل شططهر تمططوز وأفططاد األشططقر أن أعططداد األسططر 
أسطططيرًا جديطططدًا، ووصطططلت أعطططداد  82علطططى  اإلداريوذلطططك بعطططد أن فرضطططت سطططلطات االحطططتالل االعتقطططال 

 من النواب. 25أسيرًا إدارًيا، من بينهم  445األسرى اإلداريين في سجون االحتالل إلى ما يزيد عن 
أسطيرًا، ويرشطح ارتفطاع العطدد نتيجطة وجطود عطدد  794الشهر الماضي إلطى  ووصل عدد اإلداريين نهاية

كبيططر مططن المعتقلططين الجططدد ال زالططوا يخضططعون لالسططتجواب والتحقيططق والتوقيططف وينتظططر أن يططتم تحويططل 
 خالل األيام القادمة. اإلداريالعشرات منهم أيضا إلى االعتقال 

تمطططوز/ يوليطططو الماضطططي، واسطططتيل االحطططتالل  عمليطططة اقتحطططام واعتطططداء علطططى األسطططرى خطططالل 29ورصطططد 
العططدوان علططى قطططاع غططزة وانشططيال وسططائل اإلعططالم بتيطيططه آثططار العططدوان المسططتمر للتنكيططل باألسططرى 

 وفرض مزيد من التضييق والقمع بحقهم.
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وطالططب المركططز المؤسسططات األمميططة التططدخل العاجططل لوقططف سياسططة االعتقططاالت العشططوائية التططي تنفططذها 
 ( أسيرا.9200حتالل، التي رفعت أعداد األسرى إلى ما يزيد عن )سلطات اال

 9/0/9102، القدس العربي، لندن
 
 لحصيلة عدوان غزة حتى يومه الثالث والعشرين مبدئيةإحصائية  ينشر األورومتوسطي 

قبططل أن تيططرب شططمس اليططوم الثالططث والعشططرين للهجمططة اإلسططرائيلية علططى قطططاع غططزة المحاصططر، -جنيططف
ش اإلسططرائيلي قططد ارتكططب بحططق المططدنيين سططت مجططازر أفظعهططا كططان المجططزرة فططي مدرسططة أبططو كططان الجططي

الجطئ بمنطقطة  7700األونطروا التطي تطأوي أكثطر مطن  –حسين التابعة لوكالة غطوث وتشطييل الالجئطين 
مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث قصف المدفعية اإلسرائيلية إحدى اليرف الصفية بخمسطة قطذائف 

فلسططططينيًا، معظمهطططم مطططن األطفطططال،  25فجطططرا أثنطططاء نيطططام النطططازحين وقطططد أدت إلطططى قتطططل  4:40السطططاعة 
صططابة  آخططرين، وهططي المدرسططة السادسططة التططي تتعططرض لهططا مططدارس األونططروا السططتهداف إسططرائيلي  20وا 
 مباشر. 

ونشططر المرصططد األورومتوسطططي لحقططوق اإلنسططان، إحصططائية مبدأيططة لحصططيلة الهجططوم اإلسططرائيلي علططى 
طاع غزة المحاصر حتى منتصف ليل يومه الثالث والعشرين. وبل  عدد الضحايا يوم األربعاء اليوم ق

طفال، وثمانية عشطر امطرأة، وبهطذا يرتفطع عطدد الضطحايا  73قتياًل بينهم  247الثالث والعشرين للهجوم 
 امرأة. 239طفال و 723قتيل، بينهم  2790اإلجمالي حسب اإلحصائية الى 

فططططي هططططذا السططططياق أن القططططوات المسططططلحة اإلسططططرائيلية صططططعلدت مططططن اسططططتهدافها للمططططدنيين  وذكططططر المرصططططد
الفلسطططططينيين بالجملططططة فططططي األيططططام األخيططططرة، ودون اتخططططاذ االحتياطططططات الضططططرورية بمططططا يجنططططبهم آثططططار 

( عائلة فلسطينية اسُتهدفت وقضى كل أو معظم أفرادها منذ 59الهجمات. منولها إلى أن هناك نحو )
قتطياًل،  250وم اإلسرائيلي على غزة، وبل  عدد الضحايا جراء استهداف هذه العائالت قرابطة بدء الهج

 وهو األمر الذي اعتبره األورومتوسطي "يمثل جريمة حرب مكتملة األركان."
ونتيجطططة القصطططف العنيطططف الطططذي يتعطططرض لطططه القططططاع، والطططذي ازدادت حدتطططه بشطططكل ملحطططوظ فطططي األيطططام 

جريحططا تراوحططت إصططاباتهم بططين  945لليططوم الثالططث والعشططرين مططن الهجمططة األخيططرة بلطط  عططدد الجرحططى 
امرأًة، ليرتفع عدد اإلصابات منذ بداية الهجطوم الطى  93طفال و 222متوسطة وطفيفة وخطيرة، بينهم 

 امرأة. 2590طفاًل و 2422جريحًا، منهم  3925
اإلسططرائيلية مقارنطة بييططره مططن ايططام وشطهد األربعططاء ارتفاعططا كبيطرا فططي عططدد الهجمططات التطي نفططذتها القططوات 

قذيفطة مطن  2722هجمطة صطاروخية و 952هجمطة منهطا  20257العدوان، فقد نفذ الجيش االسرائيلي 
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قذيفة بالمدفعية، األمر الذي يرفع عدد الهجمات التي نفذها الجيش منطذ بطدء  3295سالح البحرية، و
قذيفطة مطن البحريطة،  27899، هجطوم صطاروخي 9728هجمطة، منهطا  50395هجومه على غزة إلطى 

 قذيفة مدفعية. 70582
وتواصل القوات االسرائيلية المسلحة استهداف المنازل والمنشات المدنية بوتيرة تطزداد ارتفاعطا مطع تقطدم 

منطزاًل منهطا دمطرت بشطكل  89منطزال،  975أيام الهجطوم، فقطد ذكطرت اإلحصطائية أنلطه يطوم األربعطاء ُدملطر 
شكل جزئطي، وبطذلك ترتفطع حصطيلة البيطوت المهدمطة منطذ بطدأ الهجمطة الطى أخرى دمرت ب 542كامل، و
 بشكل جزئي. 3239منها بشكل كلي و 2492، 8973

ولم تسلم دور العبادة حتى، فمع استمرار الهجمة تتعمد القطوات اإلسطرائيلية تكطرار اسطتهدافها للمسطاجد، 
مسطططجدا، دمطططر  22وم األربعطططاء لطططط فقططد تحطططدث المرصطططد عطططن اسططتهداف الططططائرات الحربيطططة اإلسطططرائيلية يطط

بشططكل جزئططي، ويرتفططع بططذلك عططدد المسططاجد المسططتهدفة منططذ بططدء الهجططوم  3خمسططة منهططا بشططكل كامططل، و
منها بشكل كلي. باإلضافة الى قصف العيادات الخارجية لمشفى الشفاء  29مسجدا، دمرت  27الى 

سططتقبل معظططم الضططحايا، ليرتفططع مططا تسططبب بتططدميره بشططكل جزئططي، وهططو المشططفى الرئيسططي فططي القطططاع وي
 مشفى. 29عدد المشافي المستهدفة منذ بداية العدوان الى 

ولم تسطلم مرافطق وكالطة اليطوث الدوليطة مطن االسطتهداف االسطرائيلي، فقطد قصطفت فجطر األربعطاء مدرسطة  
تابعطة ، والمنشطات ال9تتبع للوكالة في مخيم جباليا، ليرتفع عدد المدارس المستهدفة بشكل مباشر الطى 

 .200للوكالة والمتضررة الى 
محططات ميطاه وصطرف صطحي  8كما استهدفت القوات اإلسرائيلية منذ بدأ الهجوم على غزة أكثطر مطن 

مدرسطططة لألضطططرار نتيجطططة الهجمطططة  243مواطنطططا، وتعرضطططت  3002000تقطططدم خطططدماتها لمطططا يزيطططد عطططن 
 اإلسرائيلية.

قطططاع االقتصططادي الططذي كططان يعططاني أساسططا وتسططببت الهجمططة بخسططائر كبيططرة لحقططت بمختلططف منططاحي ال
مصططططلحة تجاريططططة  247سططططنوات مططططن الحصططططار الخططططانق، فقططططد رصططططد األورومتوسطططططي تططططدمير  8نتيجططططة 

مليطون دوالر أمريكطي،  880وصناعية بشكل كامل مطا تسطبب بخسطائر اقتصطادية للفلسططينيين تقطدر بطط 
 دوالر منها خسائر مباشرة والبقية خسائر غير مباشرة. 940
د المرصططد أنلططه مططع مواصططلة قصططف مدفعيططة الجططيش االسططرائيلي للمنططاطق الحدوديططة بشططكل عشططوائي وأكلطط

 2242500اضطر اآلالف للنطزوح، فحتطى مسطاء يطوم األربعطاء يوجطد فطي القططاع المحاصطر أكثطر مطن 
مشططرد، بعضططهم شططرد نتيجططة قصططف الطيططران لبيططوتهم ونسططفها، ونططزح  نحططو نصططفهم الططى العشططرات مططن 

غطوث وتشطييل الالجئطين االونطروا التطي ليسطت بطأكثر أمانطا، حيطث تعرضطت مدرسطة منهطا مدارس وكالة 
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ويتعطرض قططاع غطزة منطذ إعطالن   200واصابة أكثر مطن  25الستهداف مباشر ادى لمقتل أكثر من 
الجططيش عططن عمليططة بريططة ضططد القطططاع الططى قصططف مكثططف بططالطيران والبططوارج البحريططة والمططدافع وبشططكل 

 ت المدنيين بالدرجة األولى.عشوائي يستهدف بيو 
 50/6/9102األورومتوسطي لحقوق اإلنسان، جنيف، 

 
 سنوياً  مليون دوالر 500ستورد بضائع إسرائيلية بـ ي قطاع غزةصحيفة إسرائيلية:  

يسططتوردها قطططاع غططزة مططن  التططياالقتصططادية اإلسططرائيلية أن قيمططة البضطائع « ذا مططاركر»ذكطرت صططحيفة 
 مليون دوالر سنويا. 782ركة حماس على الحكم، بليت إسرائيل، منذ استيالء ح

كيلططومترا فقططط  90مليططون نسططمة، وبعططدها بنحططو  228وقالططت الصططحيفة إن غططزة بسططكانها البططال  تعططدادهم 
. اإلسططرائيلياالقتصططاد  فططيعططن تططل أبيططب، ورغططم مططا يبططدو مططن قطيعططة سياسططية، ظلططت غططزة جططزءا مهمططا 

ألططف طططن أسططبوعيا فططى يوليططو  45ل إلططى قطططاع غططزة بلطط  وأوضططحت أن معططدل نقططل البضططائع مططن إسططرائي
بالمناطق الفلسطينية. وتشير البيانات الرسطمية إلطى  اإلسرائيلي، بحسب تقرير منسق العمليات 2027

 225علطى سطبيل المثطال تتضطمن  2027أن البضائع المتدفقة من إسرائيل إلطى قططاع غطزة خطالل عطام 
 40ألططف ططن مططن الخضططروات والفواكططه، و 90احنة، وألططف شطط 90مليطون طططن مططن البضططائع، وحمولطة 

 2022تستوردها حركة حماس من إسطرائيل فطى عطام  التيألف عجل. وبليت تقديرات قيمة المنتجات 
 مليون دوالر. 782أكثر من 

ألطططف ططططن مطططن  400وقالطططت الصطططحيفة إنطططه بموجطططب البيانطططات المعلنطططة فطططان غطططزة تسطططتورد مطططن إسطططرائيل 
ألف عجل، باإلضافة إلى المالبطس واألدويطة  40لخضروات والفواكه، وألف طن من ا 90الحبوب، و

والمعلبططططات، وكططططذلك الكاتشططططب والعطططططور ومنتجططططات األلبططططان والقهططططوة ومنتجططططات التنظيططططف ومسططططتلزمات 
القططاع، بليطت قيمطة البضطائع  فطيقبطل اسطتيالء حمطاس علطى السطلطة  أي، 2009التجميل. وفطى عطام 

مليطون دوالر، بخطالف قيمططة الكهربطاء التططى تحصطل عليهططا  530ع غططزة يسططتوردها قططا التطياإلسطرائيلية 
 غزة من إسرائيل أيضا.

ظل اعتماد حركة حماس على أنفاق التهريطب  فيمليون دوالر  780انخفض المبل  إلى  2022وفى 
بطططين مصطططر والقططططاع لتطططوفير الكثيطططر مطططن احتياجاتهطططا. وفطططى العطططام ونصطططف العطططام األخيطططر كطططان نصطططف 

 اخلة إلى القطاع، على األقل من إنتاج إسرائيل.المنتجات الد
ونقلططت عططن مسططؤول رفيططع باحططدى شططركات الحديططد اإلسططرائيلية قولططه إن الشططركة ال تصططدر إنتاجهططا إلططى 

 غزة، ولكن إنتاج الشركة موجود فى القطاع بكثافة.
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لبنطططاء شطططيدتها حركطططة حمطططاس تطلبطططت اسطططتيراد الكثيطططر جطططدا مطططن مطططواد ا التطططيوقالطططت إن مئطططات األنفطططاق 
هذا المجال امتنعت بشدة عن التطرق إلطى  فياإلسرائيلية، مشيرة إلى أن الشركات اإلسرائيلية العاملة 

 حجم تجارتها مع غزة.
 9/0/9102القاهرة، المصري اليوم، 

 
 هدنة في غزة ال تزال قائمة بشرط التنفيذ األمين لوقف إطالق النار حولدعوة للتفاوض ال: مصر 

الرحمن، سوسن أبو حسين ووليد عبد  ، عنالقاهرة، من 9/0/9102ط، لندن، الشرق األوس ذكرت
إن مصر « الشرق األوسط»وزير الخارجية المصري سامح شكري قال في تصريحات خاصة لطأن 

 ترحب بالدعوة المخلصة لخادم الحرمين لمقاومة اإلرهاب.
اإلنسانية والصمت الدولي  وردا على سؤال بشأن وصف خادم الحرمين لما يحدث في غزة بالجرائم

دون شك ال بد وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته وأن يضطلع بمهامه لحفظ »حيالها، قال: 
نهاء  األمن والسلم الدوليين وأن يتخذ إجراءات واضحة وسريعة تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وا 

عض إذا كان هناك أكثر من ستة أين حقوق اإلنسان التي يتحدث عنها الب»وأضاف: «. االحتالل
«. ماليين نسمة دون حقوق؟ وعليه نطالب بحق اإلنسان الفلسطيني في إقامة دولته والعيش في سالم

 وشدد على أهمية إعطاء الشعب الفلسطيني أولوية لحل أزمته المزمنة.
صر نرحب بتجاوب األطراف لدعوة م»وحول الوفد الفلسطيني المقرر أن يصل إلى مصر، قال: 

وفق النتيجة التي توصلت إليها األمم المتحدة، لكن استمرار التراشق ال يتسق مع الدعوة للتفاوض 
ال على ماذا سيكون التفاوض وأكد شكري أن الدعوة قائمة، «. التي ترتكز على وقف إطالق النار، وا 

إطالق النار. مشيرا إلى أن شروط الدعوة من قبل مصر واألمم المتحدة هي التنفيذ األمين لوقف 
وطالب بحق اإلنسان الفلسطيني في إقامة دولته والعيش في سالم. وشدد على أهمية إعطاء الشعب 

  الفلسطيني أولوية لحل أزمته المزمنة.
 قالت وزارة الخارجية المصرية ، أنأ.ف.ب ، عنالقاهرة من، 9/0/9102، األيام، رام هللا وأضافت

تها للسلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية إلرسال في بيان لها، إن "الدعوة التي وجه
وفديهما التفاوضيين إلى القاهرة لبحث كافة القضايا ذات االهتمام لكل منهما ضمن اإلطار الذي 

 تناولته المبادرة المصرية ال تزال قائمة". 
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لكامل بشروط التهدئة وطالبت الخارجية المصرية في البيان "األطراف المعنية بضرورة االلتزام ا
اإلنسانية التي سبق أن أعلن ممثل األمم المتحدة والمنسق الخا  انه تلقى ضمانات من األطراف 

 ساعة قابلة للتجديد بالتوافق". 32المعنية بقبولها لمدة 
 
 لإلنسانية وانعدامبقتل األطفال عنصرية مقيتة  "إسرائيل" تباهيوزير األوقاف المصري:  
المصري الدكتور محمد مختار جمعة تباهي  وزير األوقافد عبد اللطيف: أدان محم -لقاهرة ا

تدل على انعدام  التيطفال فلسطينيا واصفا ذلك بالعنصرية المقيتة  27القنا  اإلسرائيلي بقتل 
 الحس اإلنساني لدى الصهاينة ويكشف عن طبيعة هذا العدو الصهيوني كما أكد القرآن الكريم.

ته أمس الجمعة، أن ذلك يكشف طبيعة هذا العدو المتيطرس، ويكشف معه كل وأوضح في تصريحا
المنظمات الدولية التي تزعم أنها راعية لحقوق اإلنسان، ألنها تكيل بمائة كيل، وليس بمكيالين اثنين. 

الشريف، قادة الدول  باألزهرمن جهته طالب الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء 
عوبها بتوحيد الصف وتجنب أية خالفات هامشية واالتفاق على كلمة واحدة لمواجهة العربية وش

 مواجهة الممارسات اإلسرائيلية التعسفية. فيعدوهم المشترك ونصرة إخوانهم الفلسطينيين 
تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني  الدوليوانتقد في خطبة أمس الجمعة بالجامع االزهر الصمت 

وتشريد وما يدعونه من حماية حقوق اإلنسان ويتركون أطفال فلسطين ونساءهم ليتم من أعمال قتل 
 قتلهم وهدم منازلهم وتشريدهم.

9/0/9102، القدس العربي، لندن  
 
 بالحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة ينددونأنصار مرسي مصر:  

ي مسيرات، نظم أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرس مراسلو األناضول: -مدن مصرية
 عقب صالة الجمعة أمس، في عدة مدن، تنديدا بالحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة.

وفضت قوات الشرطة عددا من هذه المسيرات التي تأتي في مستهل أسبوع احتجاجي جديد بعنوان 
الداعم لمرسي، « التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض االنقالب»، دعا له «المقاومة أمل األمة»

« تخاذل»وندد المشاركون في هذه المسيرات بما أسموه  شهود عيان ومراسلي األناضول. وفق
 األنظمة العربية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وطالبوا بتحرك عاجل لنصرة القطاع.

 «.يسقط كل من خان«، و«غزة.. صرخة أم شهيد بتنادي«، و«لبيك غزة»ورددوا هتافات منها: منها 
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ات، في محافظات القاهرة والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا )وسط(، واإلسكندرية وخرجت المظاهر 
)شمال(، والشرقية، والدقهلية، ودمياط، وكفر الشيخ، والبحيرة )دلتا النيل، شمال(، والسويس 
واإلسماعيلية )شمال شرق(، رفع المشاركون فيها أعالم فلسطين بجانب صور مرسي، وصور 

، داعين إلى انتفاضة شعبية ضده في ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية، «سينالشهداء والمحبو »
 بحسب المتظاهرين.

9/0/9102، القدس العربي، لندن  
 
 لعبور العالقين استثنائيامصر تفتح معبر رفح  

فتحت السلطات المصرية معبر رفح بشكل استثنائي، مساء الجمعة، لعبور العالقين الفلسطينيين 
تهم من قبل الطيران اإلسرائيلي داخل المعبر الفلسطيني في طريقهم إلى األراضي الذين تم محاصر 

كانت السلطات المصرية أغلقت المعبر بعد قيام إسرائيل بقصف الجانب الفلسطيني من  المصرية.
 المعبر، وتكدس عدد كبير من العالقين.

9/0/9102المصري اليوم، القاهرة،   
 
 ذ اإلجراءات الكفيلة بوقف العدوان على غزةالتخا األمناألردن يدعو مجلس  

دعا األردن العضو غير الدائم في مجلس االمن، ومن خالل بعثته الدائمة في  :بترا –عمان 
نيويورك، خالل الجلسة التي عقدها المجلس يوم الخميس للتباحث حول األوضاع في غزة، إلى 

غزة وعلى أهلها العزل. وجدد األردن رفضه  اتخاذ اإلجراءات الالزمة لوقف العدوان اإلسرائيلي على
دانته للعدوان اإلسرائيلي الوحشي على المدنيين الفلسطينيين، واستهداف مدارس األونروا التي نزح  وا 

 إليها الفلسطينيون هربا من قسوة الحرب اإلسرائيلية على غزة.  
والمعاهدات والمواثيق الدولية، واعتبر األردن أن ما تقوم به إسرائيل هو خرق واضح وصريح للقوانين 

 وانتهاك صار  لقواعد القانون الدولي االنساني.
وأضاف أن الوضع اإلنساني في غزة خطير جدا، وخاصة بعد انقطاع الماء والكهرباء، والنق  

 الحاد في اليذاء والدواء.  
 9/0/9102، الرأي، عم ان
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 دني من تل أبيباستدعاء السفير األر  بشأنمشاورات وزارية عم ان:  

كشفت مصادر رسمية أن مشاورات مكثفة بين رئيس الوزراء الدكتور عبدهللا : تيريد الرشق -عمان 
النسور وعدد من الوزراء جرت خالل عطلة عيد الفطر حول مطالب القوى السياسية األردنية بشأن 

سرائيلي المتواصل على استدعاء السفير األردني لدى اسرائيل للتشاور، وذلك على ضوء العدوان اال
وقالت المصادر، في تصريحات خاصة إلى "اليد" أمس، إن الرئيس وعددا من الوزراء  قطاع غزة.

تواصلوا خالل االيام الماضية للوقوف على مستجدات العدوان االسرائيلي على غزة واألوضاع في 
"التشاور حول كافة الجهود القطاع.  وتضمنت المناقشات الوزارية مع الرئيس، وفقا لذات المصادر، 

 األردنية المبذولة لوقف العدوان االسرائيلي على غزة والجهود األردنية التي تبذل لتحقيق هذا الهدف". 
 9/0/9102، الغد، عم ان

 
 مسيرات في عمان والمحافظات تندد بالمجازر الصهيونية في غزة 

يرية ووقفات احتجاجية في عمان مسيرات جماه أمسانطلقت بعد صالة الجمعة الدستور:  –عمان 
 والمحافظات طالبت بالوقوف الى جانب اهل غزة ضد العدوان الصهيوني الياشم على القطاع.

وندد المشاركون في الفعاليات التي شاركت فيها الحركة االسالمية واالحزاب وفعاليات شبابية وشعبية 
 وانها على غزة.بالمجازر التي تقوم بها قوات االحتالل االسرائيلي في عد

ففي عمان نفذ االالف من الناشطين مسيرة حاشدة من المسجد الحسيني بوسط البلد، بعد صالة 
 الجمعة، للتضامن مع غزة وللتنديد بالمجازر الصهيونية بحق المدنيين واالطفال في غزة.

من عمان، والياء السفارة االسرائيلية وطرد السفير االسرائيلي  باغالقوطالب المشاركون بالفعالية، 
 كافة المعاهدات مع العدو الصهيوني.

وفي اربد انطلقت خمس مسيرات من عدة مساجد في مدينة اربد عقب صالة الجمعة ونددت بالهجمة 
 البربرية االسرائيلية والة حربها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

مسيرة احتجاجية انطلقت  الجمعة أمسوفي عجلون نظم حزب جبهة العمل االسالمي في كفرنجة 
 من امام مسجد ابوبكر الصديق في كفرنجة تندد بالعدوان الصهيوني على غزة.

وأشار عضو حزب جبهة العمل محمد فريحات إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي الفوري لوقف 
 العدوان اإلسرائيلي الذي يستهدف قطاع غزة وليتحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني.
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في العقبة نظم تجمع حراك العقبة الشعبي والحركة االسالمية والفعاليات الشعبية في العقبة مسيرة و 
 «.االردن يدعم المقاومة»حاشدة انطلقت من امام مسجد العقبة الكبير تحت شعار 

واكد المشاركون في المسيرة التي جابت شوارع العقبة وصواًل لميدان البلدية دعم وتأييد الشعب 
دني لنهج المقاومة في الدفاع عن األرض والمقدسات مطالبين برفع الحصار عن قطاع غزة األر 

واعتبر المشاركون أن المقاومة . ومنددين في الوقت ذاته بموقف الدول العربية من العدوان الصهيوني
هي خط الدفاع االول عن االمة العربية واالسالمية، مطالبين إياها بالصمود في وجه الكيان 

 لصهيوني.ا
وفي السلط، خرج اآلالف من المواطنين في مخيم البقعة في مسيرة دعت إليها القوى الوطنية 
والشعبية والحراك في المخيم من أمام مسجد القدس باتجاه مجمع الحافالت في المخيم تنديدا 

باإلرادة بالعدوان الصهيوني على غزة. وردد المشاركون في المسيرة هتافات نادت الوحدة الوطنية 
 الشعبية وحيت صمود المقاومة.

انطلقت من امام مسجد عمر بن الخطاب مسيرة نظمتها جماعة االخوان المسلمين  وفي الزرقاء،
 تنديدا بالمجازر التي تقوم بها اسرائيل ضد الشعب العربي الفلسطيني في غزة.

ق صموده في وجه العدوان واكد المشاركون في المسيرة ضرورة دعم الشعب العربي الفلسطيني لتحقي
االثم ومنع المجازر التي ترتكب ضد االبرياء والعزل وهدم االبنية والمدارس والمساجد، مبينين ان 

 مما كان عليه. أكثرالحرب التي تشنها القوات المعتدية تهدف الى تشريد الشعب وتجويعه وحصاره 
ار البلدة تضامنا مع أهالي غزه وما وفي مادبا، انطلقت مسيرة من مسجد ذيبان الكبير باتجاه دو 

 يتعرضون له من عدوان صهيوني همجي وبربري غاشم.
وفي المزار الجنوبي، نظم الحراك الشبابي والشعبي والحزبي وقفة احتجاجية في ساحة مسجد جعفر 
بن ابي طالب لنصرة االشقاء في قطاع غزة وادانة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من هجمة 

 العالم.الشعب الفلسطيني على مرأى من دول  إلبادةالكيان الصهيوني الياشم  بربرية من
 9/0/9102، الدستور، عم ان
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 السلطات اللبنانية تطلق سراح الشيخ عطوي الذي أطلق صواريخ على "إسرائيل" 

 فراجاإلاستُقبل الشيخ حسين عطوي بحفاوة في قريته الهبارية في منطقة العرقوب، بعد : بالل وهبة
 إطالقهبحروق لدى  إصابته إثرعنه وخروجه من المستشفى العسكري حيث كان يتلقى عالجًا 

 المحتلة قبل نحو أسبوعين. األراضيصواريخ من بلدة الماري في اتجاه 
 باإلفراجتطالب  إليها" التي ينتمي عطوي اإلسالميةالعتقاله، كانت "الجماعة  األولىومنذ اللحظة 
 فعل المقاومة ليس حكرًا على طرف في الداخل اللبناني من دون آخر. أن اعتبارعنه، على 

عنه، وصف عطوي ظروف اعتقاله بالجيلدة، وقال: "سمعت ثناء  اإلفراجوفي تصريح لط"النهار" بعد 
االلتزام  إلى األمرمن العناصر والضباط على العمل البطولي الذي قمت به، لكن من اعتقلني عزا 

 ".2302 القراربتطبيق 
وأضاف عطوي انه يفتخر بالعمل الذي قام به ولكنه ال يستطيع التصريح إن كان سيستمر بهذا 

جانب قضيته العادلة والمشرفة كان السبب الرئيسي في  إلىال، خاتمًا بأن "وقوف الكثيرين  أمالعمل 
 عنه". اإلفراج

لعسكرية والقضائية ان الشيخ عطوي ا لألجهزة" لط"النهار" انه "ثبت اإلسالميةوقالت أوساط "الجماعة 
وكانت سيرته وستبقى مع المقاومة. ونحن نعتز  .اإلرهابيةمن التنظيمات  أيعالقة مع  أيال تربطه 
 بأمثاله".

 9/0/9102، النهار، بيروت
 
 غزةقطاع التضامن مع  وقفاتلبنان: استمرار  

 زة الذي دخل أسبوعه الرابع.تواصلت التحركات والمواقف المنددة بالعدوان اإلسرائيلي على غ
وقفة تضامنية في شارع الحمرا في بيروت شارك فيها عدد « رابطة الشباب اللبناني التركي»ونظمت 

من أعضاء الرابطة األتراك واللبنانيين وأطفال وشباب من الفلسطينيين، ورفع المشاركون األعالم 
للجرحى وللدمار الذي تسبب فيه العدوان  اللبنانية والتركية والفلسطينية ومجسمات للشهداء وصوراً 

 اإلسرائيلي على القطاع.
بدورها، نظمت الفصائل الفلسطينية في مخيم الب  مسيرة جماهيرية شارك فيها ممثلون عن 

 الفصائل الفلسطينية والقوى واألحزاب اللبنانية وعلماء.
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ة وأكد في بيان دعم مقاومة وقفة تضامني« منظمة الشباب التقدمي»من جهته، نفذ مكتب اليرب في 
الشعب الفلسطيني وصموده في وجه العدوان الياشم، مشددًا على ضرورة انتقال العرب من سياسة 

الشعب الفلسطيني في أرضه، وتعزيز  لتثبيتاالستنكار والشجب إلى تقديم كل الدعم المطلوب 
 صموده.

ثال ساحة الشهداء وسط بيروت، من اجل وتجمع عدد من اإلعالميين اللبنانيين والفلسطينيين أمام تم
 فلسطين، من اجل الحرية، دعمًا للمقاومين والصامدين في قطاع غزة، ورفضًا للوحشية الصهيونية.

الحزب التقدمي »وكانت كلمات لكل من: الزميلة في قناة الجديد فاديا بزي، المفوض الثقافي في 
في لبنان، عضو المكتب « الجهاد اإلسالمي»فوزي ابو دياب، المسؤول اإلعالمي في « االشتراكي

 علي فيصل.« الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين»السياسي في 
ونظمت جمعية التضامن للتنمية االجتماعية والثقافية ط فرع مخيم نهر البارد مسيرة أطفال انطلقت من 

ات النسوية والتربوية أمام مقر الجمعية في حي البركسات في المخيم وشاركتها ممثالت عن المؤسس
 والطفولة.
، اعتصاما تضامنيا مع غزة والشهداء رفضا للصمت «اللقاء الشبابي اللبناني الفلسطيني»كما أقام 

 في الطريق الجديدة في بيروت.« غزة أنت لست وحدك، كلنا معك»العربي المخزي تحت شعار 
في مسجد كلية الدعوة اإلسالمية اعتصاما تضامنيا بعد صالة الجمعة « حركة األمة»كذلك، نفذت 

 في بيروت، بمشاركة فعاليات سياسية وحزبية لبنانية وفلسطينية وحشد من المصلين.
ودعت منطقية حاصبيا في الحزب الشيوعي اللبناني الى المشاركة باالعتصام التضامني الذي تقيمه 

ام بوابة فاطمة، على حدود صباحًا، على أرض المقاومة والتحرير، أم 22آب الساعة  7غدًا االحد 
 االراضي الفلسطينية المحتلة.
النائب حسين الموسوي، في لقاء سياسي في « كتلة الوفاء للمقاومة»وفي المواقف، طالب عضو 

العرب الذين يتحدثون عن حزنهم لماسي شعبنا الفلسطيني في غزة وينكسون أعالمهم »بعلبك، 
ياء عندما يفترون على المقاومة في لبنان ويتهمونها اشمئزازًا من همجية إسرائيل، ببقية من ح

 «.بالدعاية والمزايدات
ورأى الشيخ عفيف النابلسي أن ما يحصل في غزة إبادة جماعية تقوم بها العصابات الصهيونية على 

 مرأى ومسمع من العالم.
ية التي تساوي موقف بعض المنظمات اإلنسانية الدول« مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب»وانتقد 

بين الجالد والضحية، من خالل دعوتها الى وقف الحرب في غزة وفي إسرائيل، متجاهلة أن الحرب 
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هي عدوان إسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة وأن الموقف اإلنساني واألخالقي هو المطالبة 
 ضد اإلنسانية. بوقف حرب إبادة الشعب الفلسطيني في غزة ومحاكمة قادة إسرائيل كمجرمي حرب

 9/0/9102، السفير، بيروت
 
 جرائم الحرب في فلسطين  ينتقد بن عبد العزيز الملك عبد هللا 

خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا بن عبد العزيز في كلمة  : قالناصر الحقباني - الرياض
لح وقتية أو أن المتخاذلين عن أداء مسؤولياتهم التاريخية ضد اإلرهاب من أجل مصا: مسجلة

أول ضحاياه في اليد، وكأنهم بذلك لم يستفيدوا من تجربة الماضي "مخططات مشبوهة سيكونون 
 ."القريب، والتي لم يسلم منها أحد

نرى دماء أشقائنا في فلسطين "وتطرق خادم الحرمين الشريفين إلى ما يجري في فلسطين. وقال: 
حرب ضد اإلنسانية دون وازع إنساني أو أخالقي،  تسفك في مجازر جماعية، لم تستثن أحدا، وجرائم

حتى أصبح ل رهاب أشكال مختلفة، سواء كان من جماعات أو منظمات أو دول وهي األخطر 
 ."بامكانياتها ونواياها ومكائدها

 9/0/9102لندن،  األوسط، الشرق
 
 يسرائيلاإلتركيا ستبذل قصارى جهدها للعمل على إطالق سراح جندي أحمد أوغلو:  

قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو يوم الجمعة إن تركيا ستبذل : محمد هميمي -اسطنبول 
قصارى جهدها للعمل على إطالق سراح جندي إسرائيلي أدى خطفه إلى انهيار وقف إلطالق النار 

 لهدنة.بين إسرائيل وحركة المقاومة اإلسالمية حماس إال ان األولوية يجب ان تركز على تنفيذ ا
وقال داود أوغلو للصحفيين "المهم هو تنفيذ وقف إطالق النار. ولتحقيق هذا يمكننا بالتعاون مع 
آخرين اتخاذ أي خطوة قد تحل قضية الجندي اإلسرائيلي هذه. إذا كان في وسع تركيا أن تفعل شيئا 

 فاننا سنبذل قصارى جهدنا."
جنديا إسرائيليا خطف فال بد من محاسبة أحد  وتابع قائال "لكن إذا توقف وقف إطالق النار ألن

 فلسطينيا قتلوا )اليوم(. نرى أن الناس جميعا سواسية." 30على 
 0/0/9102لألنباء،  رويترز وكالة

 
 



 
 
 

 

 
           62ص                                     5926 العدد:     9/0/9102السبت  التاريخ:

 

 
 ومساعدة غزة ليست بالكالم  بإسطنبول هم العدو األكبر لإلسالم.. للجهادأوغلو: من يدعون  

ة واألمين العام السابق لمنظمة التعاون اإلسالمي البروفيسور انتقد المرشح التوافقي للمعارضة التركي
أكمل الدين إحسان أوغلو، بشدة "الدعوة إلى الجهاد" التي وجهها مؤيدو تنظيم الدولة اإلسالمية في 

 العراق والشام )داعش( باسطنبول في أول أيام العيد.
ة في مدينة سيواس بوسط تركيا، قال وفي كلمة ألقاها أمام مناصريه ضمن حملته االنتخابية الرئاسي

إحسان أوغلو " إن هؤالء اإلرهابيين الذين دعوا للجهاد ط بحسب زعمهم ط هم أكبر أعداء ل سالم، فقد 
رأينا أشخاًصا لهم سمات غريبة قاموا بالدعوة إلى الجهاد في صباح أول أيام عيد الفطر المبارك في 

 منطقة عمرلي بمدينة إسطنبول".
يس لدينا وقت للعبث مع مثل هؤالء، حيث يتوجب علينا تقديم مساعدة جدية إلي قطاع وأضاف "ل

 غزة وليس بالكالم فقط، بل بالعمل الجاد". 
 9/0/9102القاهرة،  األهرام،

 
          اإلنسانيةسرائيلي كيان دموي متجرد من اإل االحتاللرئيس البرلمان العربي:  

عربي، بشدة العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، إضافة إلى ما اعتبره القاهرة: انتقد رئيس البرلمان ال
 العربي والدولي، والتواطئ مع ذلك العدوان. الصمت

ووصف أحمد بن محمد الجروان، إسرائيل بأنها بط "الكيان الدموي المتجرد من االنسانية"، مطالبا 
اسرائيل بوصمه دون ان ينطق ببنت العالم بأن "يمسح هذا العار في جبين االنسانية الذي تستمر 

 شفه". 
 0/0/9102قدس برس، 

 
 ماليين دوالر مساعدات لغزة 0 منتركيا تقدم أكثر  

ماليين دوالر أميركي لقطاع  8قدمت تركيا مساعدات إنسانية تقدر بأكثر من  ملتيم أوزون: - أنقرة
 ليو الفائت.غزة جراء الهجمات التي شنتها إسرائيل عليه في السابع من تموز/ يو 

 0/0/9102لندن،  اليوم، رأي
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 تحاول بكل جهدها وقف عدوان الظالمين على قطاع غزة الرياضمفتي السعودية:  

قال المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبدالعزيز : أحمد غالب -الرياض 
دوان اإلسرائيلي على فلسطين ييالطون ينتقدون موقف المملكة تجاه الع"بن عبدهللا آل الشيخ، إن من 

، مشيرًا إلى "تحاول بكل جهدها وقف عدوان الظالمين على قطاع غزة"، مؤكدًا أن الرياض "الحقيقة
الصمت الدولي واقع، وال " أن هناك صمتًا دوليًا واضحًا تجاه األحداث في فلسطين، موضحًا أن

 ."أصوات تنادي بكف العدوان الظالم على غزة
عبد أمس، تعليقًا على خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك  "الحياة"آل الشيخ في حديث إلى وأكد 
المملكة وقفت دائمًا مع فلسطين "بن عبد العزيز التي وجهها إلى األمتين اإلسالمية والعربية أن  هللا

 ."صر أبداً في جميع المحافل الدولية، وتحاول بجهودها وبكل ما تستطيع وقف العدوان، فهي لم تق
 9/0/9102لندن،  الحياة،

 
تحمـل الجنسـية التـي سـرائيلية اإلقيادات كل البفتح تحقيق مع الحكومة ناشطون مغاربة يطالبون  

 المغربية 
فتح "محمود معروف: طالبت الرابطة الميربية للمواطنة وحقوق اإلنسان، حكومة بالدها بط  -الرباط 

تي تحمل الجنسية اإلسرائيلية والميربية، في المؤسسات ال "لقيادات الصهيونية"تحقيق حول كل 
 إلسرائيلية، واتخاذ التدابير الالزمة لسحب جنسيتها الميربية.

وانتقدت الرابطة الحكومة الميربية على السكوت وعدم إصدار موقف قوي مع إجراءات عملية ضد 
ا ننتظر إجراءات ملموسة لردع في الوقت الذي كن"، "هذا النظام المتجبر الدموي"الكيان الصهيوني 

 ."هذا النظام اإلجرامي
ودعت الهيئة الحقوقية في رسالة لرئيس الحكومة عبد االله بن كيران التخاذ كافة اإلجراءات من 

، ووقف كل أشكال التعاون مع كل من تبث التعامل "للكيان الصهيوني"أجل المقاطعة االقتصادية 
، وترتيب الجزاءات "قانون ضد التطبيع مع العدو الصهيوني"دار معه وطنيا، مطالبة باإلسراع في إص

 . "بما فيها تصنيفهم كخونة للوطن"القانونية لكل المتعاملين معه، 
 9/0/9102لندن،  العربي، القدس
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 في غزة "اإليسيسكو" تستنكر العجز الدولي عن وقف جرائم "إسرائيل"  

اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة "اإليسيسكو"، عبد العزيز  أعرب المدير العام للمنظمة: قنا –الرباط 
 ترتكبهابن عثمان التويجري، عن استنكاره لط"عجز المجتمع الدولي عن وقف الجرائم البشعة" التي 

إسرائيل في حق أهالي قطاع غزة، داعيا الدول األعضاء في المنظمة إلى "المسارعة لنجدة أهالي 
 القطاع".

يجري، في بيان أصدرته منظمة اإليسيسكو، أن "مواقف الدول الكبرى والمنظمات الدولية واعتبر التو 
 القائمة على سياسة الكيل بمكاييل تجاه القضايا الدولية تزيد من استهتار إسرائيل بالقانون الدولي
ة وغطرستها ضد الشعب الفلسطيني"، مشيدا بالمواقف التي أعلنت عنها بعض دول أمريكا الالتيني

ودعا "أحرار العالم ومحبي العدل والسالم إلى تكثيف  من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة.
 جهودهم لفضح إسرائيل والجرائم التي ترتكبها بحق الفلسطينيين، والعمل على وقفها".

 9/0/9102الدوحة،  الشرق،
 
 حول غزة  المجموعة العربية تدعو إلى اجتماع عاجل للجمعية العامة لألمم المتحدة 

طلبت المجموعة العربية، اليوم الجمعة، عقد اجتماع رسمي للجمعية العامة لألمم : قنا – نيويورك
 المتحدة "في أقرب وقت ممكن" لسماع آراء مسؤولين رفيعي المستوى حول الوضع في غزة.

موعة وأعرب مندوب دولة الكويت الدائم لدى األمم المتحدة منصور العتيبي، الذي يترأس المج
العربية في رسالة بعث بها إلى رئيس الجمعية العامة جون آش عن أمله بأن توجه الدعوة إلى 
المفوضة السامية لحقوق اإلنسان نافي بيالي والمفوض العام لوكالة غوث وتشييل الالجئين "أونروا" 

س ومبعوث األمم بيير كراهينبول ونائبة األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية فاليري أمو 
 المتحدة لمنظمة الشرق األوسط روبرت سيري لحضور االجتماع.

وقال العتيبي في تصريح لوكالة األنباء الكويتية "كونا" إن المجموعة العربية أعربت عن خيبة أملها 
إزاء صمت وعجز مجلس األمن الدولي على تحمل مسؤولياته في التصدي للعدوان اإلسرائيلي على 

وأضاف أن المجموعة مستاءة من موقف المجلس من العدوان اإلسرائيلي ومن رفع  قطاع غزة.
الحصار ومن البيانات التي اعتمدها إلى حد اآلن والتي ال ترقى إلى حجم المأساة والكارثة اإلنسانية 
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التي تعرض لها قطاع غزة ورفضه إلدانة االعتداءات التي تعرضت لها مدارس وكالة غوث 
 لية "أونروا".الالجئين الدو 

 9/0/9102الدوحة،  الشرق،
 
 ضاحي خلفان: قتل أطفال غزة ال يتيح لـ"إسرائيل" الدفاع عن النفس 

قال الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة في دبي في تيريدة على "تويتر": قتل أطفال غزة 
 ال يتيح ل"إسرائيل" مبرر الدفاع عن النفس أبدًا.

ال شاطرة على البشير فقط  وأفاد ضاحي خلفان أين المحكمة الجنائية الدولية من أفعال نتنياهو وا 
وأين قادة الدول الديمقراطية اليربية من عربدة "إسرائيل" أم إن الخوف من "إسرائيل" أضحى مرعبًا 

 إلى حد السكوت المطبق.
تي ألحقت بها وأضاف جامعة الدول العربية يجب أن تقيم دعوى بالنيابة عن العوائل العربية ال

"إسرائيل" هذه المجازر لدى المحكمة الجنائية الدولية وفي حالة الرفض تنسحب جميع الدول العربية 
وأكد لو أعطيت الزعامة العربية واإلسالمية لخادم الحرمين الشريفين لتيير  من منظمة األمم المتحدة.

 األمر، لكن حماس تعطي الزعامة لقطر ولتركيا فماذا تنتظر.
ل ضاحي خلفان إن المخرج ألهل غزة التصويت لفتح بالحكم. إما أن تكون صواريخ "حماس" وقا

ال ال تطلق عبثًا على "إسرائيل".  مدمرة، وا 
 9/0/9102الشارقة،  الخليج،

 
 أوباما: سيكون من الصعب التوصل لوقف جديد إلطالق النار في غزة 

يوم الجمعة إنه سيكون من الصعب تحقيق  قال الرئيس االمريكي باراك أوباما :واشنطن )رويترز(
وقف إلطالق النار في غزة بعد انهيار أحدث هدنة ولكنه دافع بقوة عن وزير الخارجية جون كيري 

 فيما يتعلق بحملته الدبلوماسية التي لم تكلل بالنجاح.
ي الوقت وأشار تصريح أوباما في مؤتمر صحفي بالبيت األبيض إلى التأثير المحدود للدبلوماسية ف
 الذي تحاول فيه إسرائيل تدمير شبكة أنفاق حماس في غزة وقيام النشطاء الفلسطينيين بالرد.

 إلزالةودعا أوباما حماس والفصائل الفلسطينية الى االفراج عن جندي اسرائيلي أسير كشرط مسبق 
 النار الذي انهار. إطالقاقرار وقف  إلعادةالتوتر بين اسرائيل والفلسطينيين وقال انه ستبذل جهود 
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كانوا جادين بشأن محاولة حل هذا الموقف فانه يجب ان يطلق سراح هذا الجندي دون  إذاوقال "
 شروط وفي أقرب وقت ممكن."

0/0/9102، وكالة رويترز لألنباء  
 
 كيري يطلب مساعدة قطر وتركيا لإلفراج عن جندي إسرائيلي أشارت تقارير إلى أسره 

وكاالت: دعا وزير الخارجية األميركي جون كيري تركيا وقطر،  -واشنطن رامشتاين، )ألمانيا(، 
أمس، إلى استخدام نفوذهما في تحقيق اإلفراج عن جندي إسرائيلي أشارت تقارير إلى أسره، ما أدى 

 إلى انهيار وقف إلطالق النار بين إسرائيل و"حماس".
ووزير الخارجية التركي أحمد داود واتصل كيري بوزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية 

اوغلو على الفور بعد أن أبليه أحد مساعديه أثناء رحلة العودة من زيارة للهند بتقارير أشارت إلى 
 أسر الجندي اإلسرائيلي ومقتل جنديين. 

وقال مسؤول رفيع بوزارة الخارجية األمريكية للصحافيين الذين يرافقون كيري: وجهنا لهما الدعوة 
وأضاف: بخالف ذلك فان مخاطر  دام نفوذهما وبذل كل ما بوسعهما من اجل عودة الجندي.الستخ

 هذا التصعيد المستمر الذي يؤدي الى مزيد من الخسائر في األرواح عالية للياية.
ودان كيري بط "أشد العبارات الممكنة" قتل "حماس" الثنين من الجنود اإلسرائيليين واختطاف جندي 

ي هذا العمل بأنه "انتهاك شائن لوقف إطالق النار الذي تم التفاوض بشأنه خالل ووصف كير  آخر.
ودعا كيري حركة  األيام القليلة الماضية، وللتأكيدات المقدمة للواليات المتحدة واألمم المتحدة".

 حماس إلى اإلفراج الفوري وغير المشروط عن الجندي المفقود.
9/0/9102، األيام، رام هللا  

 
 للتهدئة اإلنسانية "الهمجي"حركة حماس مسؤولية االنتهاك  األبيض يحملالبيت  

مسؤولة عن االنتهاك « حماس»اعتبر البيت األبيض صباح أمس حركة : أ ف ب -واشنطن 
لوقف النار في غزة، مستندًا إلى معلومات إسرائيلية تحدثت عن مقتل جنديْين إسرائيليين « الهمجي»

 وأسر ضابط.
اإلسرائيليين »التلفزيونية أن « سي أن أن»اسم البيت األبيض جوش أرنست لشبكة وصرح الناطق ب

أعلنوا هذا الصباح أن وقف النار انتهك وأن عناصر من حماس استخدمت بشكل ظاهر التهدئة 
 «.اإلنسانية لمهاجمة جنود إسرائيليين وحتى أسر رهينة. وهذا يشكل انتهاكًا همجيًا التفاق وقف النار
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إلى اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي، وقال إن وزير الخارجية األميركي جون « حماس»نست ودعا أر 
كيري تحدث فعال مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو عن الخطوات المقبلة في أزمة غزة. 

لوقف النار في « حماس»وأضاف أن الواليات المتحدة حضت المجتمع الدولي على إدانة انتهاك 
 «.بأشد العبارات الممكنة»ة غز 

9/0/9102، الحياة، لندن  
 
 اقتراحات أوروبية لمراقبة فتح المعابر ورفع الحصار 

من أجل رفع « تقديم مساهمة مباشرة»أبل  االتحاد األوروبي مصر استعداده : «الحياة» -بروكسيل 
ر إدارة الشرق أن مدي« الحياة»وعلمت «. في نطاق المبادرة المصرية»الحصار عن قطاع غزة 

األوسط وشمال أفريقيا في قسم العالقات الخارجية في المفوضية األوروبية كريستيان بيرغر نقل 
إعادة فتح المعابر الستة من أجل ضمان حرية تنقل »حزمة اقتراحات إلى القاهرة أمس تشمل 

ليه، وتفعيل مهمة المراقبين األوروبيين في م  «.عبر رفحالبضائع واألشخا  من قطاع غزة وا 
وأوضح «. تعميم مهمة مراقبة معبر رفح على المعابر األخرى»ويبدي االتحاد األوروبي استعداده 

مصدر مطلع أن أصل االقتراحات التي ينقلها بيرغر هو فرنسا، وأنها حظيت بدعم ألمانيا ومساندة 
 منسقة السياسة الخارجية كاثرين آشتون.

محادثاته مع مسؤولين المصريين إلى رام هللا ثم إسرائيل قبل أن وسينقل الديبلوماسي األوروبي نتائج 
 يعاد صوغها على طاولة االتحاد في شكل خطة متكاملة.

بحث إمكان اإلسراع في نشر المراقبين األوروبيين إلى جانب قوات األمن »وتشمل االقتراحات أيضًا 
حري يربط بين الرنكا وغزه لنقل الرئاسي الفلسطينية، واستعداد الدول األوروبية الفتتاح خط ب

 «.المساعدات اإلنسانية
األلمانية، تكثيف الضيط األوروبي على إسرائيل.  -وتقتضي شروط نجاح االقتراحات الفرنسية

االقتراحات األوروبية تعكس »وعقب نائب رئيس بعثة فلسطين في بروكسيل هادي شبلي بأن 
ة على مدى سنوات في اتجاه العواصم األوروبية من أجل الطلبات التي قدمتها الديبلوماسية الفلسطيني

الضيط على اسرائيل ورفع الحصار عن غزة من خالل فتح المعابر أمام حركة تنقل األشخا  
 «.والبضائع وضمان وحدة أراضي السلطة الفلسطينية

وكالة دانت منسقة السياسة الخارجية األوروبية قصف اسرائيل المدرسة التابعة ل من جهة أخرى،
استهداف المدنيين الذين فروا من »، وقالت في بيان أمس إن «الشجاعية»والسوق في حي « اونروا»
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بالتحقيق »وطالبت «. بيوتهم، بأمر من اسرائيل، ولجأوا إلى مالذات األمم المتحدة، أمٌر غير مقبول
كارثة اإلنسانية في ، معربة عن القلق الشديد إزاء ال«في أحداث قصف المدنيين في المدرسة والسوق

وجوب احترام األطراف التزاماتها والسماح فورا بالدخول اآلمن والكامل لنشاطات »غزة. وشددت على 
 «.توزيع اإلغاثة. ويجب احترام مقتضيات المواثيق اإلنسانية الدولية المتصلة بحماية المدنيين

9/0/9102، الحياة، لندن  
 
 عن الجندي اإلسرائيلي األسير بان كي مون يطالب بـ "اإلفراج فوراً" 

أ.ف.ب: دعا األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون إلى  -األمم المتحدة )الواليات المتحدة( 
"اإلفراج فورًا وبال شروط عن الجندي )اإلسرائيلي( األسير" في غزة، كما صرح، أمس، المتحدث 

 باسمه ستيفان دوياريتش.
خرق وقف إطالق النار في غزة "يشكك في مصداقية الضمانات وجاء في بيان قرأه دوياريتش أن 

وأضاف البيان، إن بان كي مون "يدين بأقصى حزم خرق وقف  التي قدمتها "حماس" لألمم المتحدة".
إطالق النار المنسوب لحماس"، لكنه يؤكد في الوقت نفسه على ان "األمم المتحدة ال تملك وسائل 

 مستقلة للتحقق بدقة مما حصل".
وأعرب األمين العام عن "صدمته وخيبة أمله الكبيرة إزاء هذه التطورات"، وطالب الطرفين بط "التحلي 

 ساعة". 32بأقصى درجات ضبط النفس والعودة إلى اتفاق وقف إطالق النار اإلنساني لط 
 كما طالب بان كي مون "من يملكون تأثيرًا على أطراف النزاع ببذل كل ما في وسعهم إلقناعهم

 بالتقيد بوقف إطالق النار اإلنساني".
وتطرق بان كي مون الى مقتل جنديين إسرائيليين واحتمال أسر ثالث، صباح أمس، معتبرًا أن هذا 
التطور "يشكل خرقًا خطيرًا لوقف إطالق النار قد تكون له تداعيات خطيرة على سكان غزة وعلى 

ذا النوع تشكك في صدقية الضمانات التي وأضاف، "إن أعمااًل من ه إسرائيل وأبعد من ذلك".
 أعطتها حماس إلى األمم المتحدة".

9/0/9102، األيام، رام هللا  
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 مليون دوالر لتمويل منظومة "القبة الحديدية" 996االميركي يوافق على تخصيص  الكونغرس 

ومة القبة مليون دوالر لتمويل منظ 225وافق الكونيرس االميركي الجمعة على تخصي  : واشنطن
الحديدية الدفاعية العتراض الصواريخ التي تطلقها حركة المقاومة االسالمية )حماس( على اسرائيل 

 قبل وصولها الى اهدافها.
صوتا مقابل ثمانية، في تصويت جرى في وقت  725 بأغلبيةووافق مجلس النواب على هذا التمويل 

هذا التمويل قبل ان يبدأ عطلته  باإلجماعوكان مجلس الشيو  اقر  الجمعة. أمسمتأخر من مساء 
ويفترض ان يوقع الرئيس االميركي باراك اوباما على هذا  الصيفية التي تستمر خمسة اسابيع.

 القرار.
مليارات دوالر طلبتها االدارة االميركية للمساعدة العسكرية  7،2ويشكل هذا التمويل جزءا من 

وكان الكونيرس خص   المساعدات االجنبية االميركية. المستفيدة االولى في العالم من إلسرائيل
 مليون دوالر للقبة الحديدية العام الماضي. 275

، لكن اعضاء 2025مليون دوالر لنظام القبة الحديدية في  239وكان البيت االبيض طلب 
شاريع الكونيرس رفعوا هذا المبل . وعادة يزيد الكونيرس المبال  التي يطلبها الرئيس لتمويل الم

 اسرائيل. بأمنالمرتبطة 
9/0/9102القدس، القدس،   

 
 "غزة "إرهابييوزارة الخارجية األمريكية: أموالنا تقتل  

قطاع غزة، وأعلنت دعمها لعدوان االحتالل  فيجددت اإلدارة األمريكية تأييدها للجرائم اإلسرائيلية 
ا على مصر قائلة إن إسرائيل رفح، وشنت هجومً  فيالذى خرق الهدنة اإلنسانية وارتكب مجزرة 

قمع »بينما تستخدمها مصر فى « محاربة اإلرهاب»تستخدم أموال المساعدات األمريكية لط
 «.المتظاهرين

هارف، مقارنة عالقة الواليات المتحدة  ماريورفضت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية األمريكية، 
 باسرائيل بعالقتها بمصر.
الوضع مختلف تمامًا، فعالقتنا مع »، أمس األول: اليومي الصحفيوجز وقالت هارف، خالل الم

قوية للياية، وغير قابلة للمقارنة على اإلطالق مع عالقتنا  وهيإسرائيل عالقة جيش بجيش آخر، 
أموال المساعدات كانت تستخدم من قبل الحكومة المصرية ضد شعبها، من »، وأضافت أن «بمصر
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ظاهرين السلميين، ولكن إسرائيل تستخدمها لقتال منظمة إرهابية، وهو ما خالل حملة قمعية ضد المت
 «.نعتقد أنه دفاع مشروع

األسير دون شروط، داعيا  اإلسرائيلي الجنديباراك أوباما باطالق سراح  األمريكيوطالب الرئيس 
 غزة. فيإلى بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين 

9/0/0291، المصري اليوم، القاهرة  
 
 يتمتع به المواطنون اإلسرائيليون من تأشيرة الدخول الذياإلعفاء  تلغي بوليفيا 

ضوء الهجمات  فييتمتع به المواطنون اإلسرائيليون من تأشيرة الدخول  الذيأليت بوليفيا اإلعفاء 
 العسكرية اإلسرائيلية األخيرة على غزة.

9/0/9102، المصري اليوم، القاهرة  
 
 لومبي يطالب برفع حصار غزةمجلس الشيوخ الكو  

أدان مجلس الشيو  الكولومبي العدوان اإلسرائيلي على غزة، وطالب برفع الحصار عن : رام هللا
قامة الدولة الفلسطينية المستقلة.  القطاع وا 

وقال المجلس، في بيان، انه "على ضوء االحداث الخطيرة الجارية في قطاع غزة، فان مجلس 
الفلسطينيين والتي ألحقت أضرارا جسيمة  ضد السكانالعمليات العسكرية  الشيو  الكولومبي يدين

 بالبنية التحتية إضافة الى مئات القتلى من المدنيين، معظمهم من النساء واألطفال".
على غزة، واالنسحاب من  الحصار المفروضودعا المجلس إلى وقف فوري إلطالق النار، ورفع 

 .2293عتراف بحق الشعب الفلسطيني باقامة دولته على حدود األراضي الفلسطينية المحتلة ولال
كما دعا إلى التوصل لتسوية سلمية تفاوضية لهذا الصراع تضمن التعايش السلمي بين دولتي 

 إسرائيل وفلسطين، بما يتوافق مع قرارات األمم المتحدة.
9/0/9102القدس، القدس،   

 
 من مع صمود شعبنا في غزةالبرتغال: الفيدرالية الوطنية للمعلمين تتضا 

أدانت الفيدرالية الوطنية للمعلمين في البرتيال الجرائم الوحشية التي يرتكبها الجيش  :معا–البرتيال 
 وتشييل الالجئينالمدارس التابعة لوكالة غوث  وخصوصًا استهدافاإلسرائيلي في قطاع غزة 

لمين أن ما يحدث في غزة هو عملية إبادة ووصف البيان الصادر عن الفيدرالية الوطنية للمع األونروا
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المجازر  والدولي علىالصمت األوروبي  وانتقدللشعب الفلسطيني وال يمكن السكوت عليها، 
وطالب البيان أيضًا الدول األوروبية وحكومة البرتيال ضرورة التدخل العاجل لوضع حد اإلسرائيلية. 

دانة العدوانفي قطاع غزة  والمواطنين العزلطفال اإلسرائيلي التي ترتكب بحق األ االحتالللجرائم   وا 
وحمل البيان إسرائيل مسؤولية الجرائم اليومية التي ترتكب بحق المدنيين في قطاع غزة اإلسرائيلي. 

 يومي.بشكل 
0/0/9102، وكالة معًا اإلخبارية  

 
 فنزويال ستستضيف أطفال غز ة 
و أمس األول، عن إنشاء مركز إيواء الستقبال أعلن الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادور : )أ ف ب( 

أطفال فلسطينيين أصيبوا بجروح أو أصبحوا أيتامًا بسبب الهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا 
 إلى أن كراكاس تدرس إمكانية أن تتبنى عائالت فنزويلية هؤالء األطفال.

الرئيس الراحل( هوغو تشافيز وقال مادورو خالل احتفال عام: "لقد قررت إنشاء ملجأ باسم )
الستضافة أطفال فلسطينيين جرحوا في الحرب، وصبيان وبنات صيار أصبحوا من دون آباء 

وأضاف: "سنستضيفهم بمحبة وباالتفاق مع  وأمهات، أصبحوا أيتامًا. سوف نأتي بهم إلى فنزويال".
 وأمهات فنزويليين". الدولة الفلسطينية. سنعثر لهؤالء الصبيان والبنات الصيار على آباء

وطالب الرئيس الفنزويلي بانهاء "إبادة الشعب الفلسطيني" التي "ليس هناك ما يبررها ألن إسرائيل 
 لديها واحد من أقوى الجيوش في العالم على الصعيد التكنولوجي".

9/0/9102، السفير، بيروت  
 
 أميركا الالتينية تتصدر اإلدانات للحرب اإلسرائيلية 

)أ.ف.ب(: تقف أميركا الالتينية في طليعة اإلدانات للهجوم العسكري الدامي الذي  - مونتيفيديو
تشنه إسرائيل على قطاع غزة، معبرة عن موقفها بوصف إسرائيل بط "الدولة اإلرهابية" واستدعاء سفراء 

 وتعبئة شعبية مقدمة دعمًا بشبه إجماع غير مسبوق للفلسطينيين.
السياسة في جامعة ساوباولو البابوية في البرازيل متحدثًا لوكالة  وقال ريجينالدو ناصر من قسم

فرانس برس، "ال أذكر أي وضع مماثل وقفت فيه جميع )دول المنطقة( كتلة واحدة تقريبًا في رد 
 فعلها".
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وجوه اليسار الراديكالي في أميركا  أبرز أحدالمواقف الصادرة مؤخرًا موقف رئيس بوليفيا،  أبرزومن 
إسرائيل، األربعاء، على قائمة من "الدول اإلرهابية" وأليى اتفاقًا يقضي باإلعفاء  أدرجنية، وقد الالتي

 المتبادل من تأشيرات الدخول.
وقبل موراليس وصفت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف الهجوم اإلسرائيلي بط "مجزرة" لكنها رفضت 

اكي الحاكم في فنزويال، فيما ندد رئيس فنزويال نائب في الحزب االشتر  أطلقهتوصيف "اإلبادة" الذي 
 نيكوالس مادورو بط "حرب إبادة تشن منذ نحو قرن" على الشعب الفلسطيني.

سرائيل قررت روسيف االسبوع الماضي، استدعاء  وفي مؤشر الى توتر العالقات بين البرازيل وا 
رائيلية على وصفها بط "قزم سفيرها في تل أبيب للتشاور، ما حمل متحدثًا باسم الخارجية اإلس

 دبلوماسي".
نار واستئناف  إطالقوأجمعت المنطقة على التنديد بعنف العمليات اإلسرائيلية والمطالبة بوقف 

المفاوضات بين طرفي النزاع، غير ان البيرو واالكوادور وتشيلي والسلفادور حذت حذو البرازيل 
 واستدعت ممثليها في اسرائيل للتشاور.

ريكا واألرجنتين التي تضم أكبر مجموعة يهودية في المنطقة فقامتا باستدعاء سفيرتي اما كوستا
 إسرائيل إلى وزارة الخارجية.

وطالب رئيس اوروغواي خوسيه موخيكا، الخميس، بط "انسحاب فوري" للقوات اإلسرائيلية من غزة، 
 معلنًا انه يدرس استدعاء ممثله في تل أبيب.

قاعدة اإلجماع هذه هو كولومبيا برئاسة خوان مانويل سانتوس )يمين وسط(  والبلد الوحيد الشاذ عن
 الذي استبعد تمامًا استدعاء سفيره في تل أبيب.

يبدي ريجينالدو ناصر استيرابه لهذا اإلجماع الدبلوماسي شبه الكامل، عارضًا "بعض الفرضيات" 
ريحًا ضد إسرائيل لم يعد يعتبر خارجًا ويضيف، "ينبيي القول أوال ان بلدًا يصدر اليوم تص لتبريره.

 عن المعايير الدولية".
وفي سياق تفسير حجم التعبئة الشعبية المؤيدة للفلسطينيين في أوروبا واميركا الالتينية والتي تفوق 
التعبئة في الدول العربية، يقول إن "القضية الفلسطينية تعتبر )بالنسبة للمنطقة( موضوعًا تاريخيًا 

 عالقات غير المتكافئة مع السلطة".يتعلق بال
كما أن هذا الموضوع يتخذ بعدًا معاديًا للواليات المتحدة، وهو شعور منتشر في المنطقة ويقول 
ناصر، إن "عالقة إسرائيل بالواليات المتحدة هي موضع رفض في المنطقة وهذا ما يقود إلى نوع 

 من التماثل".
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لعلوم السياسية واالجتماعية في جامعة المكسيك تشير إلى غير ان إيسميني ايتاي براس من جامعة ا
 أن ردود الفعل الرسمية تتبع التعبئة الشعبية.

وفي االسابيع االخيرة جرت تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في عدد من عواصم أميركا الالتينية من 
 مكسيكو إلى سانتياغو في تشيلي، ضمت بضع آالف األشخا .

تماثل مع المعاناة، شعور بالتضامن مع ما يجري في أميركا الالتينية" حيث  وقالت براس، "انه فعل
ورأت في ردود فعل المنطقة "موقفًا ضد االمبريالية" التي يرمز إليها النزاع  ينتشر اإلحساس بالكبت.

 اإلسرائيلي الفلسطيني.
9/0/9102، األيام، رام هللا  

 
 "إسرائيل"البريطاني في تسليح صحيفة االندبندنت البريطانية تكشف عن الدور  

كشفت صحيفة االندبندنت البريطانية خالل موضوع نشرته اليوم عن الدور  :معا -بيت لحم
تدخل  التيوتقول الجريدة إن االدلة تكشف أن العديد من المكونات  البريطاني في تسليح اسرائيل.

 في انظمة االسلحة االسرائيلية قد صنعت في بريطانيا.
لذي كتبه كبير المراسلين في الصحيفة كاهال ميلمو يؤكد أن من بين االنظمة العسكرية الموضوع ا

يستخدمها الجيش االسرائيلي هناك انظمة لتوجيه الصواريخ وانظمة للتحكم في القذائف وحتى  التي
 بعض انواع الذخائر قادمة من بريطانيا.

 42صفقات تبل  قيمتها  باتماممية وتقول الجريدة إنها حصلت على وثيقة تؤكد أن تصاريح حكو 
مليون جنيه استرليني قد منحت لمائة وثالثين شركة بريطانية لتصنيع مكونات االسلحة والبرمجيات 

 .2020العسكرية للتصدير الى اسرائيل منذ عام 
تتحكم في  التيانظمة البرمجة  إلسرائيلويؤكد ميلمو ان اثنتان من بين هذه الشركات يقدمان 

تشكل العمود الفقري لبرمجيات هذا النوع من الطائرات عالوة على  والتيهيرمس المسيرة طائرات 
 مكونات محورية لدبابة اسرائيل القتالية االساسية.

وينهي ميلمو الموضوع ناقال عن المتحدث الحكومي البريطاني قوله "لن نقوم بمنح مزيد من 
في استخدامها لقمع الشعوب داخليا او  كانت هناك شبهة إذاتراخي  لشركات تصدير االسلحة 

 اطالة امد صراعات او تأجيجها".
9/0/9102، وكالة معًا اإلخبارية  
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 الخارجية الفرنسية: باريس والرياض على تواصل بشأن تطورات غزة 
على »إن باريس والرياض « الشرق األوسط»قالت الخارجية الفرنسية لط: ميشال أبو نجم -باريس

يتشاور باستمرار مع نظيره »، مضيفة أن الوزير فابيوس «ن التطورات في غزةتواصل مستمر بشأ
 «.األمير سعود الفيصل

دعت وكررت الدعوة من أجل وقف فوري إلطالق النار والعودة إلى »ولفتت الخارجية إلى أن فرنسا 
باب يجب أن يفتح ال»كما أنها تعتبر أن وقف النار المطلوب « 2022تفاهمات الهدنة في عام 

 «.للعودة إلى طاولة المفاوضات
وذكرت الخارجية أن فابيوس كان من أوائل الوزراء اليربيين الذين جالوا على عواصم المنطقة من 
أجل الدفع باتجاه وقف النار، كما أنه دعا إلى اجتماع وزراء السبت الماضي في باريس بحضور 

يطاليا وتركيا وقطر. ستة من نظرائه من بينهم وزراء خارجية الواليات المتح دة وبريطانيا وألمانيا وا 
كذلك أشارت الخارجية إلى أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند تشاور مع الرئيس األميركي باراك 
أوباما والمستشارة األلمانية أنجيال ميركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، واتفقوا على 

 على وقف النار.من أجل الحصول « ممارسة ضيوط أكبر»
وكان الرئيس الفرنسي قد أصدر بيان إدانة لهجوم الجيش اإلسرائيلي على مدرسة تابعة لألونروا في 
جباليا. غير أن البيان الرئاسي لم يسم الجهة الفاعلة أي إسرائيل كما أن الخارجية بدورها أدانت 

 العملية ولكنها امتنعت عن اإلشارة باالسم إلى الفاعل.
9/0/9102، وسط، لندنالشرق األ   

 
 تظاهرة تضامنية مع غزة في ستوكهولم بالسويد 

شهدت مدينة ستوكهولم السويدية أمس تظاهرة حاشدة تأييدا ليزة، ومناهضة للعدوان : ستوكهولم
 والمجازر اإلسرائيلية في القطاع.

9/0/9102القدس، القدس،   
 
 مظاهرات وتضامن مع غزة في اليونان 

شهدت العاصمة اليونانية أثينا مساء الخميس مظاهرة حاشدة للتنديد بالعدوان : أثينا-شادي األيوبي
اإلسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، دعت لها أحزاب يسارية وشارك فيها أفراد من الجاليات 

وتجمع المتظاهرون أمام البرلمان قبل أن يسيروا إلى مقر اللجنة األوروبية ثم  العربية المقيمة هناك.
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ارة األميركية، ورددوا هتافات تندد بالحرب اإلسرائيلية على غزة وتستنكر مساندة الواليات المتحدة السف
 لها.

وتجمع آالف المتظاهرين مرة أخرى عند الساعة السابعة من بعد الظهر رافعين صورًا للمجازر التي 
صمت العالم على تلك ترتكبها قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق المدنيين في غزة، وهتفوا منددين ب

وشجب المتظاهرون موقف حكومتهم من العدوان على غزة، واعتبروه ينم عن ازدواجية،  الفظائع.
ذلك أن إدارة رئيس الوزراء أنطونيوس ساماراس تطالب بوقف النار وحماية المدنيين بينما هي 

ي بين الجيش اليوناني ووزع المتظاهرون منشورات تندد بالتعاون العسكر  تتحالف سرًا مع إسرائيل.
 وجيش االحتالل.

كما نظمت بلديات مختلفة في اليونان لقاءات تضامن وجمع تبرعات لتخفيف المصاب عن 
 المحاصرين بقطاع غزة، وأعلنت تاخيها مع بلديات فيه.

وأصدرت نقابة العاملين بالمهن الصحفية بيانًا شجبت فيه العدوان على غزة، وحملت حكومة الكيان 
وطالب البيان  ائيلي والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي مسؤولية الدماء التي ُتسفك بالقطاع.اإلسر 

الحكومة اليونانية بادانة المجزرة بحق المدنيين في غزة، والتوقف عن اتباع سياسة المسافات 
لياء االتفاقيات المشتركة التي وقعتها مع حكومة تل أبيب.  المتساوية من الطرفين وا 

ان عشرات من أعضاء نقابة "بامي" العمالية المقربة من الحزب الشيوعي قد احتلوا مكاتب شركة وك
العال اإلسرائيلية للطيران في مطار أثينا حوالي ساعتين. ورفع المتظاهرون شعار التضامن مع غزة 

 قبل أن ينسحبوا دون حوادث تذكر.
0/0/9102نت، الدوحة،  الجزيرة  

 
 "إسرائيل"مسك برفض لعب أولى مبارياته في تصفيات أوروبا في المنتخب البلجيكي يت 

المنتخب  مبارياتاالناضول: أكد االتحاد البلجيكي لكرة القدم تمسكه بعدم خوض أولى  -بروكسل
ضد المنتخب  2029األول لكرة القدم ضمن التصفيات المؤهلة لكاس األمم األوروبية لكرة القدم 

 أيلول/ سبتمبر المقبل. 2ئيل اإلسرائيلي والمقررة في إسرا
االتحاد »وفي تصريح خا ، قال المتحدث الرسمي باسم االتحاد الملكي البلجيكي بيار كورني إن 

األوروبي لكرة القدم على اتصال يومي مع اتحادي كرة القدم البلجيكي واإلسرائيلي من أجل اتخاذ 
قادم، وأن القرار سيتخذ خالل االسابيع من أيلول/سبتمبر ال 2قرار بشأن مكان إقامة المباراة في 

 «.القادمة
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وكان المنتخب البلجيكي عبر مؤخرا عن رفضه خوض هذه المباراة في إسرائيل واقترح قبر  كمكان 
 بديل.

9/0/9102القدس العربي، لندن،   
 
 منظمة أطباء العالم تطالب بالوقف الفوري للقصف "اإلسرائيلي" 

لم، أمس، بالوقف الفوري للقصف في قطاع غزة بما يسمح بتوزيع طالبت منظمة أطباء العا: )وفا(
 والمرضى.المساعدات اإلنسانية ومعالجة المدنيين الجرحى 

وقالت المنظمة في بيان "مع تكثيف العمليات العسكرية "اإلسرائيلية" في قطاع غزة، بات من 
تعذر على منظمة أطباء  الصعب تأمين المساعدات اإلنسانية الضرورية للعديد من الفلسطينيين

 إليها.العالم، إيصال المساعدات الطبية إلى المراكز الصحية التي هي بحاجة ماسة 
وأضاف البيان تدعو منظمة أطباء العالم لوقف إطالق نار فوري وتذكر بضرورة احترام جميع 

ندين العمل اإلجرامي  أطراف النزاع قواعد القانون اإلنساني الدولي، التي تحمي المدنيين األبرياء، كما
 .ففي منع وصول المصابين إلى المستشفيات إثر استهدافهم بالقص

9/0/9102، الخليج، الشارقة  
 
 صمود المقاومة ينذر بسقوط نتنياهو: مراقبون إسرائيليون 

يتوقع مراقبون إسرائيليون أن يؤدي العدوان على غزة إلى إسقاط االئتالف الحاكم : حيفا-وديع عواودة
" مع المقاومة االستراتيجيسرائيل واإلعالن عن انتخابات مبكرة في ظل حالة "التعادل في إ

 الفلسطينية التي صمدت أمام جيش االحتالل وكبدته خسائر فادحة.
ويرى المحلل السياسي يوسي فرطر أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو يشعر اليوم بط"وجع 

 اء العدوان على غزة، لكن الشروط السياسية لم تنضج بعد.رأس" كبير، وأنه يستعجل إنه
وفي تحليل سبق عملية أسر الجندي اإلسرائيلي في رفح يشير فرطر إلى تعرض نتنياهو وحكومته 

 استراتيجيةالنتقادات على لسان وزراء وأعضاء كنيست من حزب الليكود ممن يرون أنه ال توجد 
 واضحة للحرب.

تنياهو الخميس لتوبيخ وزراء يواصلون توجيه االنتقادات له وللحكومة عالنية هذه االنتقادات دفعت ن
ويرى فرطر أن ذلك يعبر عن حالة ضيط "يشعر بها رئيس وزراء فقد  أوزارها،قبل أن تضع الحرب 
 السيطرة على وزرائه".
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 وعلى غرار مراقبين سياسيين كثر، يرى فرطر أن نتنياهو يخشى خسائر سياسية وشخصية بعد
انتهاء العدوان على غزة. ويقول إنه قلق من ظهور إسرائيل ضعيفة ومتعبة بنهاية الحرب، مما يعني 

 احتمال خسارته الحكم.
 

 إسقاط حماس
ويذكلر المعلق بن كاسبيت بأن ما يثقل على نتنياهو من هذه الناحية هو استطالعات الرأي التي تفيد 

سقاط حركة المقاومة اإلسالمية بأن األغلبية الساحقة من اإلسرائيليين ترغ ب باستمرار العدوان وا 
 )حماس(.

ونوه بن كاسبيت في تصريح للقناة اإلسرائيلية العاشرة بخطورة ارتفاع سقف توقعات الشارع من هذه 
 الحكومة اليمينية التي طالما فاخرت بأنها تضم جنراالت وعسكريين.

ألنظار نحو الرأي العام، وهو صاحب مزاج وأضاف أنه كلما اقتربت الحرب من نهايتها تتوجه ا
 متقلب ومن شأنه أن يصيب نتنياهو بجراح سياسية قاتلة.

ويوضح أن اإلسرائيليين يريدون حسما واضحا، لكن نتنياهو الذي طالما ظهر بصورة سياسي 
 صاحب تجربة عسكرية كبيرة يعي اليوم حدود القوة وال يستطيع ضمان ذلك.

محلل البارز في القناة اإلسرائيلية الثانية أمنون أبراموفيتش الذي يتوقع نتائج ويتفق مع بن كاسبيت ال
سياسية سلبية لهذه الحرب بالنسبة لنتنياهو ألنها ستترك انطباعا سيئا لدى الناخبين اإلسرائيليين 

 يوما سير الحرب الباهظة. 25الذين يرقبون منذ 
ية الدقيقة لسقوط حكومة نتنياهو، لكن حالة التعادل ويقول أبراموفيتش إنه ال يعرف ما هي الديناميك

 مع حماس تعني بداية السقوط. االستراتيجي
وهذا ما يتوقعه المعلق روني شكيد أيضا. وفي رده على سؤال الجزيرة نت يرجح أن تؤدي الحرب 

ئتالف التي تخللتها نتائج سلبية بالنسبة إلسرائيل إلى توسيع تصدعات قائمة أصال بين مكونات اال
 الحاكم.

يشار إلى أن التوتر المالزم للعالقة بين نتنياهو ووزير خارجيته أفييدور ليبرمان بل  ذروته قبل 
أسبوع، مما أدى النقطاع الصلة بينهما إلى حد عدم تبادل الحديث وفق تسريبات نقلتها وسائل 

 اإلعالم اإلسرائيلية.
 ليبرمان المزايدة على نتنياهو بعد انتهاء الحرب.ويتوقع شكيد ومراقبون سياسيون آخرون أن يواصل 
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ويعللون ذلك بأن ليبرمان ينافس كال من نتنياهو ورئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينيط على قيادة 
 معسكر اليمين في إطار مساعيه لبلوغ مقعد رئاسة الوزراء.

 
 انهيار االئتالف

ة النهيار االئتالف الحاكم مبكرا وسط استيالل ويتابع أن هذه التوترات والحسابات ستؤدي بالضرور 
ليبرمان وبينيط حالة اإلحباط لدى اإلسرائيليين الذين لم يتوقعوا حربا مكلفة وباهظة ودون نتيجة 

 إستراتيجية بل دون صورة انتصار حتى اآلن، وفق تعبيره.
رض لصواريخ القسام الرئيس السابق لبلدية مدينة سديروت التي تتع-من جانبه، يعبر إيلي مويال 

 عن المزاج العام السلبي في الشارع اإلسرائيلي الياضب من النتيجة الراهنة للحرب. -منذ سنوات
وردا على سؤال إلذاعة جيش االحتالل قال مويال الجمعة إن نتنياهو يتوسل وقف إطالق النار، 

ة وعدم اتخاذ قرار موضحا أن الحرب كشفت عن عدة فضائح، منها عدم اكتشاف األنفاق العسكري
 إستراتيجي باسقاط حكم حماس في غزة.

وترى المعلقة طال شنايدر أن نتنياهو سيخرج خاسرا من هذه الحرب. وتقول إنه وقع ضحية 
 عنجهيته التي تعيقه وتفضي به إلخفاقات متكررة.

ة هذه الحرب وتتوقع في حديث للجزيرة نت أن تشهد إسرائيل بعد انتهاء الحرب جدال واسعا بشأن إدار 
لكنها تؤكد أن ذلك ال يعني سقوطا سريعا  والعسكرية،واالستعداد لها من قبل الطبقتين السياسية 

 لحكومة نتنياهو، وتشدد على أن األحزاب اليمينية والمتطرفة ستزداد قوة.
9/0/9102، الجزيرة نت، الدوحة  

 
سرائيل قد تمد دان التهدئة اإلنساني ة في غز ة   حماس وا 

أبو عامر عدنان  
، اندلعت اشتباكات ساخنة 2/8بعد أقل من ساعة من إعالن التهدئة اإلنسانية في غزة صباح اليوم 

بين مقاتلي حماس والجيش اإلسرائيلي قرب معبر كرم ابو سالم بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأفاد 
 700دًا وأكثر من شهي 30أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة "للمونيتور" عن وصول أكثر من 

جريحًا حتى اللحظة في قصف إسرائيلي مكثف من الطائرات والمدفعية والبوارج استهدف عدة مناطق 
 شرق رفح.
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وفي حين أعلن الناطق العسكري اإلسرائيلي أن هناك مخاوف من أسر جندي في القتال مع كتائب 
 القسام، وهو من لواء "جفعاتي"، وتم إبالغ عائلته بذلك.

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق أن عملية أسر الجندي وقتل  في حين
 اثنين آخرين وقعت قبل سريان التهدئة.

يأتي هذا التدهور الميداني في رفح، بعد نجاح الجهود الجهود اإلقليمية والدولية في إعالن تهدئة 
سرائيل لمدة  ، حيث ستضع 2/8صباح اليوم  ساعة تبدأ من 32إنسانية في غزة بين حماس وا 

الحرب أوزارها في غزة بصورة مؤقتة، فيما تنطلق معركة أخرى ليست أقل شراسة على الصعيد 
سرائيل تشهدها القاهرة.  التفاوضي غير المباشر بين حماس وا 

نهار السبت ليبدأ مفاوضات غير مباشرة مع  "المونيتور" علم أن الوفد الفلسطيني سيتوجه لمصر
من خالل القاهرة، وجاء الوفد مكونًا من منظمة التحرير بعضوية: عزام األحمد عضو اللجنة  إسرائيل

المركزية لفتح، ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة، ماهر الطاهر مسئول الجبهة الشعبية 
 لتحرير فلسطين في الخارج، قيس عبد الكريم مسئول الجبهة الديمقراطية في الضفة اليربية، بسام
الصالحي مسئول حزب الشعب الفلسطيني، ويمثل حماس أعضاء المكتب السياسي: موسى أبو 
مرزوق وعزت الرشق ومحمد نصر من قيادة الخارج، وخليل الحية وعماد العلمي من قيادة الداخل، 

 وسيمثل الجهاد اإلسالمي زياد النخالة وخالد البطش.
 
 حراك دبلوماسي· 

، أن "إعالن التهدئة اإلنسانية جاء إلفساح 72/3كد "للمونيتور" مساء وزير فلسطيني في رام هللا أ
المجال للمفاوضين الفلسطينيين واإلسرائيليين لبحث تهدئة دائمة في غزة، مع صيية معدلة من 
مبادرة مصر، بعد تدخالت أمريكية وسعودية لدى القاهرة للموافقة على التعديالت التي تحظى 

 متوقعًا أن تشهد بداية األسبوع القادم، إعالنًا رسميًا لوقف إطالق النار".بموافقة جميع األطراف، 
، التوقعات 28/3ويأتي إعالن هذه التهدئة اإلنسانية بعد أن قطع رئيس الحكومة اإلسرائيلية مساء 

بقرب التوصل لوقف إطالق النار، وأعلن أن الجيش أمامه أيام طويلة من العمليات العسكرية ضد 
 حماس.

، في 22/3تأكيد محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، مساء  ثم
 كلمة مسجلة بثتها فضائية األقصى أنه لن يكون وقف إلطالق النار إال برفع الحصار عن غزة.
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وجاء فشل التهدئة مع تباعد وتصللب مواقف األطراف، كما أكد مسئول في حماس بحديث 
قوله: "حماس أعلنت أن رفع حصار غزة يجب أن يتزامن مع أي تهدئة، في حين قالت "للمونيتور" ب

المبادرة المصرية أن تحقيق شروط المقاومة يكون بالتوالي مع التهدئة، بحيث يعلن وقف إطالق 
 النار، ثم يتم بحث القضايا العالقة". 

بًا التوصل للتهدئة في غزة مع تمسك وقال مسئول في الجامعة العربية بالقاهرة "للمونيتور": "يبدو صع
سرائيل بتحقيق مطالبهما، ومحاولة وزير الخارجية "جون كيري" تقريب مواقفهما، دون أن  حماس وا 

 ينجح، بعد اتهامه من القاهرة وتل أبيب بتبني مواقف الدوحة وأنقرة، المقربتين من حماس".
عكس ما  وتتفهم مطالب تركيا وقطر، ،مما دفع إسرائيل العتبار خطة "كيري" طوق النجاة لحماس

 رغبته مصر.
 
 حماس في القاهرة· 

"المونيتور" سأل مسئواًل بحماس حول تسويق "كيري" لمطالبها لدى إسرائيل ومصر، فأجاب: "هذا 
مضحك، من يصدق أن أمريكا تبيع أمن إسرائيل لصالح حماس؟ هو حاول إنقاذ إسرائيل من تهورها 

 العودة، وقد علمنا بذلك عبر وساطات إقليمية جلست معه".بيزة، ووصولها نقطة ال
 أن "نتنياهو" اتصل به عدة مرات إلنجاز وقف إطالق النار مع حماس. 22/3وقد أعلن "كيري" يوم 

"المونيتور" تحدث مع مسئول مصري قريب من المخابرات العامة، فقال له: "مصر تريد حقن دماء 
طة الفلسطينية، وهناك مبعوثين بين القاهرة وتل أبيب، والوضع غزة بأي ثمن، وهي تتعامل مع السل

ال سيتواصل سقوط الضحايا، محماًل المسئولية لمن يضع شروطًا  ال يسمح بفرض مطالب مسبقة، وا 
 تعجيزية للبدء بمفاوضات التهدئة، ويقصد بذلك حماس".

ي طالبت بأن تشمل أي وحرصت حماس أن يكون موقفها من التهدئة مدعومًا بباقي الفصائل، الت
خالء المصابين.  تهدئة انسحاب إسرائيل من غزة، وعودة النازحين لبيوتهم، وا 

"المونيتور" سأل مسئواًل في حماس عن كيفية تحقيق المطالب فقال: "أي تهدئة يجب أن تعيد 
 إسرائيل لمواقعها على حدود غزة، حيث تواصل عملياتها لضرب األنفاق، وتمكين اإلسعافات من

 انتشال الجثث هناك".
ل إليها، ولكنل تقييم  حماس تقرل داخليًا أنل إسرائيل قد ال ترفع الحصار فورًا بعد الهدنة التي يتمل التوصل
الوضع الذي حصلت عليه "المونيتور" يبيلن الثقة في أن الجهات الفاعلة الدولية ستضيط على 

 7بحسب التقييم، "صمدت حماس طوال  إسرائيل إلعادة النظر في سياسة الحصار التي تمارسها
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أسابيع من العدوان، وقد ال يرفع حصار غزة فور وقف إطالق النار، لكن إسرائيل لن تعود للحصار، 
قليمية، وعدم تفردها باغالق وفتح المعابر كما تشاء".  مع توفر ضمانات دولية وا 

ائيلي بارز لط المونيتو هذا ُسلطت أضواء كثيرة على دور قطر في المفاوضات وقد صرح مسؤول إسر 
 األسبوع أن: تل أبيب تشعر بالسخط من دعم واشنطن للموقف القطري.

مطالبها برفع حصار غزة وفتح المعابر، وتشييل الميناء، وتحرير  20/3حماس سلمت لقطر يوم 
دخال السلع والكهرباء والوقود ومواد البناء، وسلمتها الدوحة للجهات الدولية، خ اصة األسرى، وا 

 واشنطن.
موظف بالخارجية القطرية قال "للمونيتور" هاتفيًا: "الدوحة قدمت مطالب الفلسطينيين للوسطاء، 
ووجدت تفهمًا دوليًا، ليس مجاملة للدوحة على حساب طرف آخر، بل رغبة بوقف نزيف الدم بيزة، 

ى الفلسطينيين، وقطر تمتلك شبكة عالقات دبلوماسية واسعة، تسعى من خاللها لوقف العدوان عل
وتجري تنسيقًا عاليًا مع أنقرة، وتحظيان بثقة معظم األطراف، وتملكان تأثيرًا ونفوذًا يستطيعان عبره 

 تحقيق إنجازات ملموسة في األيام القادمة".
"المونيتور" علم أن نقاشات تطرح في أروقة حماس حول الخطاب الموجه للفلسطينيين بعد انتهاء 

إسرائيل ومصر لاللتزام بشروط وقف إطالق النار، مع تجاوز عدد الشهداء  الحرب، تتعلق بجدية
حتى اآلن، كي يشعر الفلسطينيون أن خسائرهم لم تذهب بدون ثمن يكافئها، يتمثل أقلها  2400

 برفع كلي لحصار غزة.
ئب : "كتا2/8أحد أعضاء وفد حماس المتجه للقاهرة، قال "للمونيتور" في حديث هاتفي فجر الجمعة 

القسام في ميدان غزة حققت إنجازات عسكرية أوجعت إسرائيل، ونحن معنيون أن تكون النتائج 
التفاوضية في القاهرة لتحقيق تهدئة طويلة األمد تليق بحجم البطوالت القتالية، وهي مسئولية جميع 

وليس باسمها  القوى الفلسطينية، وليست حماس وحدها، التي أرادت أن يكون الوفد الفلسطيني موحدًا،
 فقط، وهذا ما نأمله".

0/0/9102المونيتور،   
 
 إنهم يحاسبون حماس كدولة عظمى! 

 فراس أبو هالل
الحديث هنا عن بعض العرب الذين يقيلمون حماس وأداءها السياسي من موقع المؤيد لحق المقاومة، 

ساس، أي أن من أصحاب األيدولوجيات الرافضة للمقاومة من حيث األ ليسواوهم في اليالب 
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المعنيين بالنقاش هم ليسوا أولئك الصهاينة العرب الذين ال يستحقون النقاش، خصوصا في ظل 
 العدوان الهمجي للكيان الصهيوني على قطاع غزة.

يتعامل بعض هؤالء الناقدين للمقاومة مع حركة حماس دون األخذ بعين االعتبار لسياقات وجود هذه 
فيها، والظروف السياسية التي تحيط بها وبيزة وبالمنطقة ككل، بل الحركة، والمنطقة التي تعمل 

ودون مراعاة أن وجود الحركة مرتبط أساسا بوجود احتالل إسرائيل لفلسطين وليس لقطاع غزة 
 فحسب.

 أحيانا، تشعر أنهم يتعاملون مع حماس ويحاسبونها على أنها دولة عظمى...
تبني قدرات قتالية تكون كافية لجعل ثمن المقاومة فحماس مطالبة، وفق وجهة النظر هذه، بأن 

بسيطا ومحتمال وغير مؤلم، مع العلم أن أية حركة مقاومة في التاريخ لم تمتلك قوة مكافئة للمحتل، 
بل إن دوال كبرى تم احتاللها أو احتالل أجزاء منها أثناء الحرب العالمية الثانية مثال، واستمرت 

ة غير متكافئة، مع أن عواصمها كانت تخضع لقصف يومي للمدنيين بمقاومة المحتل النازي بقو 
بالطائرات األلمانية قتل فيها عشرات اآلالف، ولم يطالب أحد هذه الدول بقبول االحتالل كأمر واقع، 

أكثر من  2240ليلة  في العام  53وعلى سبيل المثال فقد دفعت لندن خالل قصف مستمر لمدة 
 أكثر من مليون منزل. ألف قتيل مدني، وخسرت 20

حماس مطالبة أيضا، حسب ناقديها، أن تبني نموذجا ديمقراطيا على األسس العالمية، وهي الحركة 
التي منعت من ممارسة الديمقراطية، وتعرضت لحرب داخلية شعواء، ولحرب عربية مباشرة وغير 

ن كانت لم وحتى اآلن. ومع ذلك، ف 2009مباشرة، ولثالثة حروب إسرائيلية منذ عام  ان حماس، وا 
تمارس الديمقراطية بمعناها المرتبط باالنتخابات والتداول على السلطة ألسباب ال تتعلق بها وحدها 
بل بالوضع الفلسطيني برمته، إال أنها كانت أكثر انفتاحا واحتراما للحريات من معظم الدول العربية، 

 حكمها لقطاع غزة.مع عدم إغفال األخطاء التي وقعت فيها الحركة أثناء 
ويلوم هؤالء الناقدون حماس والمقاومة ألنها لم تقم ببناء مالجئ تكفي لحماية المدنيين الفلسطينيين 
من القصف العدواني الصهيوني أثناء الحرب، ويتناسى هؤالء أن قطاع غزة حرمت، على أيدي 

أنها حرمت بالتالي من تنفيذ العدو و"الشقيق"، من إدخال اإلسمنت ومواد البناء إال بقدر محدود، و 
مخططات إعادة اإلعمار التي بالمناسبة تحتوي على مالجئ في كل بناية، ولكنها لم تنفذ بسبب 

 استمرار الحصار ومنع دخول مواد البناء.
طبعا سيقولون ردا على ذلك، أن المقاومة بنت أنفاقا للقتال ولكنها لم تبن مالجئ للمدنيين، وهو ما 

ومة قصرت في اإلعداد لحماية الفلسطينيين العزل من القصف. وفي الحقيقة فان هذا يعني أن المقا
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المنطق يحتاج ابتداء إلى بحث ودراسة من ناحية هندسية، إذ أن بناء المالجئ من ناحية لوجستية 
ومن حيث كمية المواد الهندسية المطلوبة هو أصعب بكثير من بناء األنفاق التي ال يعرف أحد 

 ى وجه الدقة.حجمها عل
ذا تجاوزنا الجانب اللوجستي في هذا الموضوع، فان األهم من ذلك هو أن القائلين بهذا الرأي،  وا 
يخيرون حماس والمواطن الفلسطيني عمليا بين الرضا باالحتالل اإلسرائيلي واالمتناع عن مقاومته، 

ع أي خسائر في صفوف أو بالتصرف كدولة كبرى قادرة على بناء قوة مقاومة، وبنى تحتية، ومن
 المدنيين، وهو كما أسلفنا أمر لم تتمكن منه تاريخيا دول كبرى، فضال عن حركات المقاومة. 

 
 ونحن نقول هذا، فإن هناك استدراكين ال بد منهما:

األول: أن حماس وغيرها من حركات المقاومة ليست فوق النقد، بل على العكس من ذلك، فان النقد 
أي خطأ يشوب عملها بما يكفل تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بأقل قدر ضروري جدا لتصحيح 

ممكن من الخسائر البشرية والمادية، مع اإلشارة أن هذا النقد أمر محمود حتى في ظل اشتداد 
 المعارك، خصوصا إذا كانت بوصلته مصلحة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني.

الرد عليه، ال يعني بأية حال، اتهام من يوجه االنتقادات الثاني: أن رفض هذا النوع من االنتقادات و 
بوطنيته أو انتمائه، ألن المعنيين بهذا النقاش، كما أسلفنا، هم من يقفون مع حق المقاومة بالدفاع 

 عن الشعب الفلسطيني ومواجهة االحتالل وجرائمه.
هملوا السياقات السياسية المطلوب فقط، أن يضع الناقدون للمقاومة األمور في نصابها، وأن ال ي

واالقتصادية واالجتماعية والجيرافية التي تحيط بحركة حماس وبقطاع غزة... فيزة أيها السادة، هي 
قطاع صيير تحت االحتاللد محاصر من البحر واألرض والجو ومن العدو والشقيق، وليس دولة 

 نووية عظمى!
0/0/9102، "90موقع "عربي   

 
 ح غزةكيري المستباح ونزع سال 

 ياسر الزعاترة
منذ تسلمه لمنصب وزير الخارجية، ورغم محاوالته المحمومة إليجاد تسوية للملف الفلسطيني، 
وخالفاته الكثيرة مع نتنياهو وفريقه الوزاري، إال أن جون كيري لم يتعرض يوما لهذا الكم من الشتائم 

 رب على غزة.على خلفية المبادرة التي طرحها إليجاد حل للح التي تعرض لها
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ما إن طرح مبادرته، حتى انهالت عليه وسائل اإلعالم الصهيونية بالشتائم، ولم يبق سوى القول إنه 
أصبح عميال قطريا قبض مقابل طرح المبادرة، وانضمت إلى الحملة بطبيعة الحال دوائر صهيونية 

 ي للمقاومة في غزة.في الواليات المتحدة تعيش بدورها أزمة نتنياهو في مواجهة الفعل البطول
وبدل أن يرد كيري على الهجوم عليه وينتصر بعض الشيء لكرامته المهدورة، ذهب إلى التراجع عن 
مبادرته، وراح يتحدث عن أن أية تسوية في قطاع غزة ينبيي أن تنتهي بنزع سالح حماس والفصائل 

ر. وعندما تواصلت الشتائم األخرى، وهو بطبيعة الحال ما يمكن أن يحولل هزيمة العدو إلى انتصا
 اضطر إلى الكشف عن حقيقة أن نتنياهو اتصل به خمس مرات طالبا منه البحث عن تهدئة.

قبل الخوض في مسألة نزع السالح هذه، ثمة أبعاد أخرى يمكن التوقف عندها في سياق الحديث 
اع مع العدو الصهيوني، عما تعرض له كيري، لعل أولها تلك المفارقة األكثر استفزازا في تاريخ الصر 

والتي تتمثل في أن يجد الصهاينة في مبادرة يقدمها زعيم عربي ما هو أفضل بكثير مما يجدونه في 
أخرى يقدمها وزير خارجية أمريكاد الدولة األكثر انحيازا لكيانهم. واألكثر استفزازا بطبيعة الحال 

، بل أكثرها في واقع العربيةمن األنظمة يتمثل في حصول تلك المبادرة )العربية( على دعم من عدد 
الحال، ما يشير إلى تحوالت عميقة تجري في المنطقة سببها األولوية التي انخرطت فيها تلك 
األنظمة ممثلة في مطاردة ربيع العرب والثورات واإلسالم السياسي، وهي أولوية تفرض عليهم عالقة 

 مختلفة مع دولة االحتالل.
ي طبيعة العالقة بين الواليات المتحدة وبين الكيان الصهيوني، والتي بليت حد البعد اآلخر يتمثل ف

أن يتجرأ الصهاينة على أي مسؤول أمريكي ويشتمونه من دون أن يرفل لهم جفن، فيما يضطر هو 
إلى التراجع، وحين يجري انتقاد الهجاء يكون ذلك بطريقة غاية في األدب، كما حصل مع الناطقة 

ليس هكذا يتعامل الشركاء والحلفاء مع بعضهم “ة األمريكية التي قالت بكل هدوء باسم الخارجي
 ”.البعض

إنها جرأة غير مسبوقة، لم يكن لها أن تظهر على هذا النحو، لوال شعور نتنياهو بأن له من التأييد 
ع في الكونيرس أكثر مما يحظى به أوباما، مع العلم أن األخير لم يتجرأ يوما على الصدام م

الرغبات الصهيونية، بل أدار سياسته الشرق أوسطية على إيقاع هواجسها بالكامل، ومع فعله في 
سوريا من أجل نزع السالح الكيماوي، ومن أجل إطالة أمد المعركة لتدمير البلد وجعله ثقبا أسود 

شعوره بأن  يستنزف جميع أعداء الكيان الصهيوني غير تأكيد على ذلك. أما الذي ال يقل أهمية، فهو
 عالقته المحيط العربي تمر بفترة ذهبية لم يعرفها تاريخ الصراع من قبل.
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نأتي إلى مسألة نزع سالح المقاومة التي اضطر كيري إلى الحديث عنها رغم عدم وجودها في 
التي يصر عليها نتنياهو. هنا نشير  مبادرته التي سحبت من التداول بالطبع لصالح مبادرة مصر

ك المطلب يشكل أساسا عمليا للعدوان على قطاع غزة، إذ رأى نتنياهو أن بوسعه استيالل إلى أن ذل
الظرف العربي الراهن في ضرب حماس كحركة متمردة، وغزة كاقليم متمرد، ومن ثم نزع أسلحته 
وضمه إلى الضفة اليربية في سياق مسار التنسيق األمني والتفاوض البائس الذي يديره عباس. وهو 

من يركزون أنظارهم على ضرب الحركة كرافعة من روافع اإلسالم السياسي في المنطقة، ومن مسار 
ثم الرضا بما يرضى به عباس أيا يكن مستوى بؤسه، مع أنه لن يكون مضطرا إلى إعالن نهاية 

له إلى نزاع حدودي مع دولة جارة.  النزاع، ويكفي أن يحولر
ات التي تعرض عليها ألجل إعمار غزة )لن يتحقق من والحال أن حماس لن تبيع سالحها بالمليار 

الوعود شيء يذكر كما دلت التجارب(، السيما أن هدف اللعبة هو أن يجري تحويل الحركة إلى 
حزب معارض في دولة تحت االحتالل ال أكثر. وهي ستقاتل وتنتصر مهما كان ميزان القوى مختال 

هللا، فهي نشأت  صامدة باذنى االستسالم، لكنها ضدها، وهي في العموم تفضل أن تموت واقفة عل
وكبرت بوجود المحتلين، وستبقى رغم أنوفهم في كل األحوال، لكن كل المؤشرات ال زالت تؤكد أنها 

 والخسران. المتامرين بالخيبةستخرج منتصرة من هذه المعركة باذن هللا، وسيبوء نتنياهو وكل 
9/0/9102، الدستور، عم ان  

 
 تال: الهدنة التي بعدهامتحان الق 

 عاموس هرئيل
تموز، تخلفت ساعة عمليات الجيش  23حينما بدأت المرحلة البرية من القتال في غزة في ليلة 

االسرائيلي وراء الساعة السياسية، وكان الجيش يملك وقتا محدودا لعالج االنفاق الهجومية على 
مخططين أن ُتحرز نتائج في غضون طول الحدود التي هي هدف العملية المعلن. وكان فرض ال

بضعة ايام وأن تأتي بعد ذلك بوقت قصير االتصاالت السياسية لهدنة دائمة. لكن الواقع انقلب 
اآلن، فقد أصبح الجيش االسرائيلي بحسب طريقته، قريبا من إنهاء العثور على االنفاق وتدميرها في 

في الساحة السياسية، ال يسرع الوسطاء المنطقة التي سيطر عليها في غضون ايام معدودة. لكن 
المصريون بصورة خاصة. وكما بدت االمور أمس ستضطر اسرائيل في بداية االسبوع القادم أن 

القذائف الصاروخية سُيرد عليه  إطالقتقرر هل تنسحب من غزة دون تسوية )وأن تعلن أن استمرار 
ى احراز الحل في القاهرة. ويكمن الخطر بهجمات قاسية من الجو( أم تنتظر وقواتها في الداخل حت
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الرئيس اآلن في سكون الوحدات المنتشرة في الميدان وفي جهود حماس في األساس لخطف جندي 
 قبل انسحاب القوات.

ولبنان في  2024كانت توجد مقارنة تخرج قادة العملية عن طورهم فهي المقارنة بين غزة في  إذا
يلقى فورا هجوم تفسيرات مدروسة تُبين لماذا ال توجد وال يمكن . فالذي يثير ذكر تلك الحرب 2009

أن توجد أية مشابهة، فالجيش االسرائيلي تقدم في الحقيقة في مجاالت كثيرة: فالوحدات أكثر تدريبا 
مما كانت قبل ثماني سنواتد والتعاون بين قوات المشاة والمدرعات والهندسة أفضلد وارتفع سالح 

درجتين « أمان»ى في القدرة على الهجوم ومساعدة القوات البرية، وارتقت الجو الى درجة اخر 
بالمعلومات الجاهزة الفورية للقواتد وأصبح المقاتلون أقل بلبلة وأكثر تسليما بأهداف  باإلمداد
 الحرب.

ومع ذلك كله يوجد شيء ما مشترك بين الحربين، يتجاوز العمليتين اللتين كانتا أقصر في غزة: 
لسحاب والرصا  المصبوب. وهذا هو االدراك الذي أخذ يصاغ اآلن كلما طالت المعركة عمود ا

الحالية، وهو أن التحديات االمنية التي تواجه اسرائيل أخذت تزداد تعقيدا برغم تضاؤل تهديد حرب 
تقليدية مع دول تستعمل جيوشا. ولم يعد من الممكن أن نرى المواجهات الدورية في غزة جوالت 

بقوة محتملة نسبيا )لمن ليس من سكان الجنوب أو ليس له إبن يقاتل في القطاع(. إنها معارك عنف 
لها تأثير ملحوظ في الوضع االمني للدولة وفي االقتصاد والفرض المعقول هو أن تنفجر مرة كل 

وتفضي الى حرب. وال يمكن أن  إلسرائيلوقت العداوة األساسية لمنظمات كحزب هللا وحماس 
هل أيضا ما يفعله اللقاء مع القوة العسكرية الضخمة التي استعملتها اسرائيل مع تأثيراتها نتجا

 القاسية، في الجيل الفلسطيني الذي هو أصير سنا في القطاع.
تتعلق المدة بين حرب وحرب بالطبع بأضرار القتال وبالردع الذي ُيحرز على إثرها. لكن يحسن أن 

يجة معلومات دقيقة. ويجب أن يتذكر من يتمدح اآلن بالردع نعود ونذكر بأن الردع ليس نت
االسرائيلي لحزب هللا على إثر الحرب بأن سنوات الهدوء الثماني على الحدود الشمالية أسهمت في 
جوانب اخرى عدا الدمار في لبنان، منها: خشية اسرائيل من أضرار صواريخ حزب هللا، وغرق 

في الحفاظ على استخدام حزب هللا اذا ما  إيرانيا ورغبة المنظمة الشيعية في الحرب في سور 
 اضطرت الى الرد على هجوم جوي اسرائيلي على منشاتها الذرية.

هل يوجد حل عسكري مطلق لتهديد حماس؟ يحسن أن ينتبه من يدعو اآلن الى احتالل القطاع كله 
الفكرة. ويمكن أن نفرض أن الى التحفظ الواضح لرئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس االركان من 

ذلك ليس فقط نتيجة خشية من انتقاد الجمهور للتورط بل نتيجة فهم لتعقيد المهمة. ودون أن نتناول 



 
 
 

 

 
           62ص                                     5926 العدد:     9/0/9102السبت  التاريخ:

 

اآلن االختالف في مسألة هل يمكن احراز اتفاق دائم بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية في الضفة، 
لشهيرة لروعي روتبرغ عضو كيبوتس ناحل يصح في غزة قول موشيه ديان في تلك الخطبة التأبينية ا

أن نكون « خيار حياتنا»ولذلك فان « َقَدَر جيلنا»: إن المواجهة مع حماس هي 2259عوز في 
 مستعدين ومسلحين لمواجهة التهديد الى أن يثبت خالف ذلك.

سيحاول واالدراك الثاني الذي يشتق من ذلك هو أنه يحسن أال ُنجر وراء أوهام النصر المطلق التي 
حدث انسحاب من القطاع قريبا. يوجد في الجانب االيجابي من  إذاالساسة والضباط أن يبيعونا إياها 

ميزان الحرب انجازات القبة الحديدية االعتراضية، وتدمير أنفاق الهجوم وشجاعة وتضحية المقاتلين 
ايضا التفهم الذي يبديه والقادة ايضا كما هي الحال في معارك اسرائيل كلها. وينبيي أال نتجاهل 

المعسكر العربي المعتدل لمحاربة اسرائيل لحماس. وفي جانبه السلبي: القطيعة التي أخذت تزداد 
حدة مع ادارة اوباما، والعالج البطيء الفاشل حتى اليوم لتهديد االنفاق، والتجسيد االضافي لمحدودية 

ضطر الجيش االسرائيلي الى أن يدخل بين سكان مدنيين سي يختبئالجيش البري في مواجهة عدو 
مسارا عميقا من التحقيق واستخال  الدروس. وكما صاغ ذلك أمس ضابط رفيع المستوى متقاعد 
يخدم ابنه اآلن في خط المواجهة االول، ما زال يوجد فرق مقلق بين جودة الوسائل واالعداد الذي 

 ا في المعركة.تتيحه الدولة لهؤالء الشباب وبين البطولة التي يظهرونه
سئل قائد أحد ألوية المشاة التي تقاتل في القطاع أمس عن شعوره بعد اسبوعين من القتال البري 

وحينما «. نشعر بأننا جزء من جيش منتصر. أعطونا مهمة مداورة ثبتنا لها كاملة»فأجاب ببساطة: 
رارات دولة وال ُأملي أنا أنفذ ق»سئل عن فهم المهمة بحسب الحوار مع المستوى السياسي أجاب: 

على الدولة. فالمستوى السياسي يوجه ونحن نفسر المعنى المهني من جهتنا وننفذ األوامر. إن 
فهو شعور إخوة في السالح يعرضون حياتهم للخطر ويثبتون  –شعورنا في داخل القطاع جيد جدا 

 «.للمهام التي أعطيت لهم
ملية بسلوك عدد من وزراء الحكومة، واعضاء في في مقابل هذا الكالم يتعلق جانب مقلق في الع

المجلس الوزاري المصير لكن بقدر أقل. وقد بدأ النظر الدائم الى استطالعات الرأي العام في اليوم 
التالي مبكرا جدا هذه المرة. ففي الوقت الذي بذلت فيه المعارضة في الكنيست كل جهد البداء 

ن شالوم وجدعون ساعر ويئير شمير وافييدور ليبرمان ايضا السلوك الرسمي، تنافس وزراء مثل سلفا
في بعض الوقت، تنافسوا في تصريحات هوجاء. ويصعب أن نفهم وزيرا يهاجم في وقت الحرب 
الضباط الكبار ويزعم أن كل ارادتهم أن يعودوا الى البيت في سالم كما فعل الوزير شالوم هذا 

ع في طلب سحق غزة سَيجرون الى ملجأ حينما يتبين الثمن االسبوع. ألن كل من تنافسوا هذا االسبو 
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الكامل لتوصياتهم لو اسُتجيبت. وذكلر ذلك السلوك بنواب برلمان في يوم جمعة في مقهى أكثر من 
 تذكيره بمسؤولية اعضاء في الحكومة وقت حرب.

 –السبوع القادم تبين حقا أن القتال يقترب من نهايته في ا إذا –ونقول بايجاز إن امتحان الحرب 
سيكون بقدر كبير مدة الهدنة التي سُتحرز على إثرها. ويتعلق ذلك بالطبع بالردع، لكنه يتعلق ايضا 
بالقيود التي ستفرض على تسليح حماس مجددا )بواسطة الضيط المصري في األساس(، ونوع 

دام آخر. لكن التسهيالت التي سيحصل عليها سكان القطاع في المعابر بصورة تساعد على كف ص
يبدو أنه يكمن هنا درس ممكن آخر يتعلق بالمستقبل: فالقتال في غزة يزيد حتى بالنسبة للجمهور 
االسرائيلي في حدة معنى الحروب التي قد تواجهها اسرائيل في المستقبل. إن حرب لبنان الثالثة 

 في الوقت أيضا.ستبدو مثل نسخة واسعة أصعب عن المعركة الحالية في غزة، ويحسن فهم هذا 
0/0/9102هآرتس   
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