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*** 

 
 يبدأ اليوم ساعة 82لـ النار  إطالق توافقان على وقف "إسرائيل"الفصائل الفلسطينية و .0

 وافقررر  عيرررح مق رررر  "إنرررراايل"الفصررراال الفينرررويني  و ، أن2/7/2102، فلســـطين أون اليـــن ذكرررر 
ناع ،  بدأ صربا  الثالثراء مرن النراع   21مصري يدعو إلح وقف إوالق النار في قواع غزة لمدة 

  .غ(. 5:00الثامن  بال وقي  المحيي )
زهري أن حرك ه أبيغ  القاهرة موافق هرا عيرح  هدار  مر   أبووأعين الناوق بانم حرك  "حماس" نامي 

 اء.ناع  اع بارا من صبا  الثالث 21)إنراايل( لمدة 
وقال أبو زهرري لوكالر  "فررانس بررس" إن "حركر  حمراس أبيغر  القراهرة قبرل قييرل موافق هرا رنرميا عيرح 

 ناع  اع بارا من صبا  الثالثاء". 21ال هدا  لمدة 
زيرراد النخالرر  فرري  صررريق "نحررن مقبيررون عيررح  اإلنررالميبردور،، قررال نااررب اامررين الكررام لحركرر  ال هرراد 

 عا  المقبي ".وقف إلوالق النار خالل النا
االثنررين، قبولهررا المق ررر  المصررري بوقررف إوررالق النررار فرري  ]أمررس  كمررا أعينرر  )إنررراايل(، منرراء اليرروم

 ناع . 21قواع غزة لمدة 
ومررررن الم وقرررر  أن ي و رررره وفررررد إنرررررااييي خررررالل النرررراعا  القيييرررر  المقبيرررر  إلررررح القرررراهرة ليم ررررارك  فرررري 

 ذاع  نفنها.هدن  داام ، وفق اإل إلحالمفاوضا  حول ال وصل 
االثنين، ب ركل رنرمي، )إنرراايل( والفصراال الفينرويني  إلرح "وقرف  ]أمس  ودع  مصر، مناء اليوم

 " .غ" صبا  الثالثاء. 05:00ناع  قابي  لي مديد اع بارًا من الناع   21إلوالق النار لمدة 
رياء وحقنًا لمزيد مرن وقال  وزارة الخار ي  المصري ، في بيان لها، "حرصًا من مصر عيح أروا  ااب

الرردماء،  رردعو مصررر كرراًل مررن )إنررراايل( والنرريو  الفينررويني  وكافرر  الفصرراال الفينررويني  إلررح وقررف 
  .غ الثالثاء". 05:00ناع  قابي  لي مديد اع بارًا من الناع   21إلوالق النار لمدة 

 من القاهرة، نيني يهان الح"، و ا ف ب" ووكال  روي رز،، عن 3/7/2102، الحياة، لندنوأضاف  
فصرراال فينررويني ، بينهررا حرك ررا "حمرراس" و "ال هرراد اإلنررالمي"  يممثيرر، أن غررزةصرربا  مررن ف حرري و 

بأمل  مهيد الوريق إلرح ا فراق لوقرف  أمسأول ا  ماع رنمي م  ونواء مصريين في القاهرة  واعقد
 إوالق نار داام م  إنراايل.
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رك رري "حمرراس" و "ال هرراد اإلنررالمي"، أمررس مرر  وا  مرر  الوفررد الفينررويني الررذي يضررم ممثيررين عررن ح
رايس  هراز االنر خبارا  الكامر  المصرري  محمرد فريرد  هرامي، ونريمه "ورقر  الموالرب"، وفري مقردمها 
وقررف الكرردوان وفررا الحصررار. وقررال عضررو المك ررب النيانرري لررر "حمرراس" عررز  الر ررق إن اليقرراء كرران 

ن لقاء آخر نيكقد م   هامي. كما قال  نااب اامين الكرام لحركر  "ال هراد" زيراد النخالر  إن إي ابيًا، وا 
حرك ه م فااي   دًا بأ واء الحوار، مضريفًا: "لرم ن رد أير   حفلرا  لردن ال انرب المصرري عيرح الورقر  
الفينويني ، وننواصل لقاءا نا في القاهرة". وقال إن ميف مكبر رفق نر كون لره  فاهمرا  خاصر  مر  

 ال انب المصري.
الوفد الفينويني الصرحافيين برأن الموالرب الفينرويني  نريم  لمصرر ال ري نر مررها  وأبيغ أعضاء في

بدورها إلنراايل، في وق  قال عز  الر ق إن ال كب الفينويني نيالحق إنرراايل "وهرو موحرد أمرام 
 المحكم  ال نااي  الدولي ".

، مررن أمررسول مررن و ركررز  محادثررا  القرراهرة أمررس عيررح موالررب ا فقرر  عييهررا الفصرراال الفينررويني  أ
بينها منا دة مصر  نهيل الحركر  عبرر حردودها مر  قوراع غرزة المحاصرر. ولرم ي ضرق كيرف نر  قدم 
المحادثررررا  بكررررد أن رفضرررر  إنررررراايل إيفرررراد مبكوثيهررررا الررررذين كرررران مقررررررًا أن ي  مكرررروا عيررررح الونررررواء 

 المصريين.
ًا إلوالق النار واننحاب وقال أعضاء في الوفد الفينويني أول من أمس، إن موالب الوفد   مل وقف

القروا  اإلنررااييي  مرن قوراع غررزة ورفر  الحصرار عرن القوراع وبرردء إعرادة البنراء، وكرذلا اإلفررا  عررن 
بإ ررررراف المخررررابرا  المصررررري ،  أمررررسوبرررردأ  المحادثررررا  لهررررر  نرررر ناء فينرررروينيين لرررردن إنررررراايل.

 وان مر  ناع ين  قريبًا.
لمصررري  قررول مصررادر فينررويني  إن مصررر وعررد  بررأن ونقيرر  وكالرر  أنبرراء ال رررق ااونررو الرنررمي  ا

  بذل كل ما في ونكها لضمان االن  اب  ليموالب الفينويني .
وقالر  مصرادر دبيومانري  مصرري  إن القرراهرة يمكرن أن  فكرر فري زيررادة حرير  الحركر  المحردودة حاليررًا 

ة مرررن المكبررررر. فررري مكبرررر رفررررق، لكرررن لرررريس مر حرررًا أن  نرررر  يب ليموالرررب الفينررررويني  ب ررردفق لي  ررررار 
وأضاف  أن مصر  صر عيح أن أي مناق ا  عن مكبر رفق ي ب أن  كون م  النيو  الفينويني  

نراايل ل خفيف الحصار اإلنرااييي.  وليس في نواق ا فاق  امل بين الفينوينيين وا 
 أعيررنزهررري  أبرروالنرراوق بانررم حمرراس نررامي ، أن غررزة، مررن 3/7/2102، القــدس، القــدسون ررر  

زهررري فرري  صررريق  أبررووقررال  االل ررزام بهررا. إلررح إنررراايلحيررز ال نفيررذ داعيررا  إنررراايلارر  مرر  دخررول ال هد
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لوكالررر  "فررررانس بررررس": "دخيررر  ال هداررر  حيرررز ال نفيرررذ عنرررد النررراع  الثامنررر  صرررباحا بال وقيررر  المحيررري 
 والفصاال الفينويني   ؤكد ال زامها وندعو االح الل لالل زام وعدم الكودة لخرقها ".

النخالرر  نااررب اامررين  مررن غررزة، أن زيرراد د ب أ، عررن 3/7/2102، القــدس العربــي، لنــدنو رراء فرري 
الكام لي هراد اإلنرالمي فري  صرريحا   يفزيونير  مرن القراهرة نقي هرا مواقر  إليك رونير  ليحركر  ذكرر أنره 

”  فهررم“نرري يو إعررالن وقررف إوررالق النررار المؤقرر  برردء مباحثررا  ال وصررل ال فرراق دااررم، مؤكرردا و ررود 
 ي لموالب الفصاال الفينويني  لي وصل لهذا اال فاق.مصر 

وافقر  الحكومر  االنررااييي  وأربكر  فصراال فينرويني  يروم االثنرين، عيرح مبرادرة مصرري  لوقرف اورالق 
نررراع  اع برررارا مرررن صررربا  اليررروم الثالثررراء، بهررردف وقرررف الق رررال الرررذي انررر مر خمنررر   21النيرررران لمررردة 

 فينويني. 2800أكثر من أنابي  بين الورفين وأدن الن  هاد 
وقال الم حدث بانم الحكوم  االنرااييي  مارا ري يف إن انراايل قبي  المبادرة المصري  بالفكرل منرذ 

 ثالث  أنابي .
قبينا المبادرة المصري  بالفكل منذ ثالث  انابي .. كان يمكن بورق م كرددة وقرف اراقر   ”وقال ري يف 

 .”ينهاالدماء لو كان  حماس قد قبي ها في ح
حنرين مرن  ، ونونرن أبرورام هللامرن  كفرا  زبرون، عرن 3/7/2102الشرق األوسط، لنـدن، وذكر  

قررريس عبرررد الكرررريم، عضررو المك رررب النيانررري لي بهررر  الديمقراويرر  الم رررارا فررري محادثرررا  القرراهرة، أن 
رة القراهرة، أكررد أن ال انرب المصررري "يكمرل اجن مررن أ ررل ال وصرل إلررح وقرف  ديررد إلورالق النررار لف رر

قناع اإلنراايييين بإرنال وفد لبدء ال فاوض خالل ف رة وقف إوالق النار".  نبك  أيام وا 
وأوضق عزام ااحمد، عضو الي ن  المركزي  لحرك  ف ق، رايس الوفد الفينويني، أن "مصرر نر  ولح 

 ركب اال صاال  م  ال انرب اإلنررااييي ل حقيرق هرذ، الموالرب، وأعينر  أنهرا  ر فهم و  بنرح موالرب ال
الفينويني الكادل ، و قوم با صاال ها ومباحثا ها م  كاف  ااوراف، ونيكون لها كيم ها المكين  ليرأي 
الكام حول ما يدور ومن هو ال انب الم كاون ومن ال انب الذي يكرقل مباحثا  ال هدا "، مكربا عن 

 أميه في أن يحضر الوفد اإلنرااييي ليقاهرة.
كابنير  إنره "إذا  حقرق وقرف إورالق النرار نر درس إنرراايل إرنرال وفرد إلرح وقال وزيرر إنررااييي فري ال

مصررر". ور حرر  مصررادر إنرررااييي  أن   ديررد الهدنرر ، بكررد هدنرر  ه رر  أمررس انرر غرق  نررب  نرراعا ، 
 نيكون أمرا "مقبوال".

نرراع  حيررز ال نفيررذ اليرروم وقررد ي يوهررا  مديررد لخمنرر  أيررام.  21ور ررق منررؤول إنرررااييي أن  رردخل هدنرر  
قال ليقناة اإلنرااييي  الكا رة إن وزير الخار ير  ااميركري  رون كيرري، واامرين الكرام لممرم الم حردة و 
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نرررراايل خرررالل اايرررام القيييررر  الماضررري .  بررران كررري مرررون ودوال أوروبيررر  عميررروا عيرررح ذلرررا مررر  مصرررر وا 
 وأضررراف: "القررراهرة  و هررر  ل رررل أبيرررب لفحررر  إمكانيررر  إعرررالن وقرررف إورررالق النرررار خرررالل نررراعا ،

نراايل وافق  إذا لم  كن هناا  روو منبق ".  وا 
وك ف  مصادر إنرااييي  لصحيف  "مكاريف" اإلنرااييي  أن كال من الواليا  الم حردة ومصرر مارنر ا 
رنال وفد مفاوضا  ليقاهرة لبحث ا فاق وقف  ضغووا  ديدة عيح إنراايل من أ ل  غيير موقفها، وا 

 ي قواع غزة.إوالق النار م  الفصاال الفينويني  ف
 
 على غزة العدوانخالل  الصهيوني األداء السياسي والعسكريبقراءة تقدير استراتيجي لـ"الزيتونة":  .2

انككن  الحرب الصهيوني  الحالي  الداارة عيح غزة عيح القرار وااداء في المؤنن ين : رام هللا
، قّدر ن  ارا  في بيرو واال وفي  قرير أصدر، مركز الزي ون  ليدرانا  الكنكري  الصهيوني .

الدك ور  وني منصور، المؤرخ والم خص  في  اريخ ال رق ااونو عدة نيناريوها  ليكدوان عيح 
 غزة كما ييي:

 .أواًل: محاول  ان خرا  مدن  ناغم المؤنن ين وكيفي   كاميهما م  قواع غزة
 .ثانيًا: النلر في انككانا  الحرب عيح صناع  القرار في "إنراايل"

الثًا: إلح أي مدن  خدم هذ، الحرب أ ندا  خار ي ، مثل إعادة نيورة النيو  )أبو مازن( عيح ث
 قواع غزة، ضرب اإلنالم النياني في المنوق ؟

 ، وهي:رابكًا: محاول  وض  ا  اها  م وقك  في منار ااحداث
 بمكنح ف ق المكابر اوقا  وويي  إزال   زاي  ليحصار -
 وني  مناح  الصيد دون بيوغ الحد ااقصح ليميا، ، غزة ب روو مقيدة إعادة الكمل بميناء -

 اإلقييمي 
  حركا  المقاوم ، وخاص  حماس، من أنيح ها في المدن المنلورعدم   ريد  -
  إوال  أيام وأنابي  الكدوان ن خيِّف لالاًل و داعيا  خويرة عيح حكوم  ن نياهو -
   فاق رنمي م  حماسإ ايغزة دون بمناوق ال ي اق حم ها أحادي ال انب من ال لإنرااي اننحاب -
  لدران  اإلخفاقا  وان خال  الن ااج والكبر في انراايل   كيل ل ان  حقيق داخيي  -
 لغواء الذي  وفر، الواليا  الم حدة والقون الغربي ا بنبب دول  فوق القانونكإنراايل  صرف   -
   مكان  ال يش اإلنرااييي في اإل ماع الكام لن   را هذ، الحرب أثرًا عميقًا عيح -
  ولن يكون من النهل عييه موا ه ها ن نياهو نيوا ه عقبا  كثيرة في م ابك  منير ه النياني  -
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أ ا  الكدوان عيح غزة وااداء القوي ليمقاوم  فرص  م ميزة إلعادة  ر يب البي  الفينويني،  -
 كمل الفينويني.وال كامل م  المقاوم  كرافك  نياني  لي

2/7/2102المركز الفلسطيني لإلعالم،   
 
 انضمام السلطة لمحكمة الجنايات الدولية حماس تدرس مذكرة عريقات: .3

ك ف الدك ور صااب عريقا ، منؤول ميف المفاوضا ، أن النيو   فادي أبو نكدن: -رام هللا 
يح قواع غزة، إلعادة النلر الفينويني  قام  ب حضير خو   امي ، لييوم ال الي لوقف الكدوان ع

نراايل، مؤكدًا أن ال مي  يكمل لوقف  في عالقا  النيو  م  الكالم، ال نيما الواليا  الم حدة وا 
إوالق نار فوري في قواع غزة، مكربًا عن أميه في أن ي م ذلا خالل الناعا  أو اايام القييي  

ال نايا  الدولي ، عرض  فكاًل عيح حرك  وأعين أن هناا مذكرة   كيق باالنضمام لمحكم   المقبي .
ف ق ول ن ها المركزي  والفصاال الفينويني ، وحلي  ب وقي  ال مي  عييها ل حمل  بكا  القرار، 
مؤكدًا أن ذا  المذكرة عرض  عيح خالد م كل خالل زيار ه ااخيرة ليدوح ، كي  وق  حماس 

عيح حرك  ال هاد اإلنالمي، والهدف من  عييها، وويب م كل مهي  لدران ها، فيما لم  كرض بكد
وكان عريقا  ي حدث  ذلا  حمل كل ااوراف الفينويني   بكا  االنضمام الح ال نايا  الدولي .

ل يفزيون فينوين الرنمي، اذ أكد أن دول  فينوين ن ذهب لمحكم  ال نايا  الدولي  ان الرايس 
ف ليكدوان، مضيفًا أن لدن الفينوينيين رؤي  محمود عباس نيوق  المذكرة في اليوم ال الي من وق

النلر في عالقا  النيو  م  إنراايل والواليا  الم حدة وأوروبا والكالم الكربي، ح ح  إلعادةمحددة 
وقال عريقا  أن هناا حا   فكيي  إلعادة النلر في  الكالقا  الفينويني  الفينويني  كذلا الحال.

كيفي  إدارة الكالقا  الفينويني  م  الواليا  الم حدة والكالم بأنر، عالقا نا م  إنراايل، إضاف  إلح 
 بكد هذا الكدوان وكل ما  رن في ااراضي الفينويني .

 3/7/2102القدس العربي، لندن، 
 

 2113ساس اتفاقية أوروبية لفتح المعابر على أ: السلطة رفضت مبادرة القدس الفلسطينية .4
  إن النيو  الفينويني  رفض  المبادرة ااوروبي  لف ق المكابر قال مصدر فينويني رفي :رام هللا

وال ي قدمها اال حاد االوروبي اليوم و قوم عيح اناس ف ق مكبر رفق بناء عيح ا فاقي  المكابر ليكام 
دو  كوم: ال يمكن القبول بهذ،  ليقدسوقال المصدر الذي فضل عدم الك ف عن انمه  .1005

 و ود الفينويني عيح المكبر و  كل انراايل منيورة عييه ب كل غير مبا ر.ال ي  قيد الاال فاقي  
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وكان كرين يان بيرغر ممثل اال حاد ااوروبي لدن النيو  الفينويني  قدم مبادرة اليوم إلح ال انبين 
الفينويني واالنرااييي لرف  الحصار عن قواع غزة،   مل ف ق مكابر القواع الن  ، عيح ان   م 

 .1005لكمل عيح مكبر رفق ال فاقي  الكام اعادة ا
عييها محمد دحالن، القيادي النابق في ف ق، وهذا وحد، مبرر  أ رفوقال المصدر "هذ، اال فاقي  
 كاف لحماس كي  رفضها".

 3/7/2102القدس، القدس، 
 
 المقبل / سبتمبرمحمد مصطفى: مؤتمر إلعادة إعمار قطاع غزة في النرويج في أيلول .5

د الرؤوف أرناؤوو: ك ف د.محمد مصوفح، نااب رايس الوزراء ووزير االق صاد، النقاب عب-القدس
لر"اايام" عن أن النيو  الفينويني  ا فق  مبدايا م  ااوراف الدولي  عيح عقد مؤ مر ليمانحين في 

 أونيو في النرويج في ااول من أييول المقبل إلعادة إعمار قواع غزة.
مصوفح  ضير لهذا المؤ مر ب  كيل ل ن  وزاري  لإلعداد ليمؤ مر براان  د.وقد بدأ  الحكوم  ال ح

وعضوي  وزير المالي  وال خويو ووزير اا غال الكام  واإلنكان ووزير ال ؤون اال  ماعي  ورايس 
مؤنن  ن  ارا في  24نيو  الواق  ورايس نيو  الميا، وقال د.مصوفح، "هناا ل ن  فني  فيها 

 وال قارير الالزم ". اإلعداد ليمؤ مر
 وينكقد المؤ مر في إوار ل ن   ننيق مناعدا  الدول المانح  ال ي   رأنها النرويج.

ولف  د.مصوفح إلح انه ن  ارا في هذا المؤ مر "كل ااوراف الدولي  المكني  وال ي لديها الرغب  
يا  الم حدة واليابان والدول واه مام ب قديم الدعم بما فيها اامم الم حدة واال حاد ااوروبي والوال

الكربي  والمؤننا  الدولي  بما فيها البنا الدولي وصندوق النقد الدولي والدول الصديق  ااخرن ال ي 
  رغب ب قديم الدعم".

وأ ار د.مصوفح إلح انه "من الواضق أن ح م الدمار هاال وأن هناا كارث  إنناني  ن    عن 
فإن الحكوم   حاول مكال   الوض  اإلنناني قدر اإلمكان في الوق  الكدوان اإلنرااييي، وبال الي 

 الحاضر ولكن بكد وقف إوالق النار ي ب القيام ب هد كبير  دا وفوري لي كامل م  الوض ".
وعن  كاليف الخو  المر قب  قال د.مصوفح، "الرقم م غير ن ي   أن ح م الدمار هذ، المرة هو اكبر 

اع غزة كما أن  أثير الكدوان  كدن موضوع غزة انه اثر عيح من أي عدوان نابق عيح قو
 .االق صاد الفينويني ككل
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مييارا  ولكن ال قدير ال يزال من مرا حيث أن الكدوان ال زال من مرا  6و اب ، "اليوم هي ال  قل عن 
الي فإن عيما أننا بذلا ن حدث عن الخنارة المبا رة ولكن هناا الخنارة غير المبا رة أيضا وبال 

أيضا الكمل  ار عيح ال قديرا  ليخناار غير المبا رة ال ي  ح ا  إلح دران  وا عداد" م يرا إلح انه 
 من الصكب  قديم رقم دقيق في هذ، المرحي ".

 3/7/2102األيام، رام هللا، 
 
 يفي ظل العدوان اإلسرائيلالحمد هللا: حكومة التوافق تعمل على توفير كل ما يلزم أهلنا بغزة  .6

 كمل عيح »إن الحكوم   الحمد هللاقال رايس حكوم  ال وافق الووني رامي : ف حي صّبا  -غزة 
 وفير كل ما ييزم أهينا في القواع في لل الكدوان اإلنرااييي اإل رامي )..( نواء كان ذلا ب وفير 

هود ال ي  بذلها ، م ددًا عيح أهمي  ال «المن يزما  الوبي ، واادوي ، والمواد الغذااي ، والميا،
 «.أونروا»المنلما  الدولي ، خصوصًا وكال  اامم الم حدة لغوث و  غيل الال اين 

بيير « اونروا»في مقر الحكوم  في مدين  رام هللا أمس م  المفوض الكام لر  الحمد هللاوبحث 
من  هللاالحمد كرهينبول، إمكان  وفير الكهرباء من خالل نفن  رنو عيح  واوئ بحر غزة. وويب 

نراايل»كرهينبول  بكض الدول أبدن »، مضيفًا أن « حريا هذ، القضي  م  ال ها  الدولي  وا 
 «.ان كداد، المبداي ل وفير ذلا

 3/7/2102الحياة، لندن، 
 
 أبو يوسف: عملية القدس تعكس حالة الغضب في أوساط الفلسطينيين بسبب جرائم االحتالل .7

ذي  لمنلم  ال حرير الفينويني  واصل أبو يونف إن ان  هد قال عضو الي ن  ال نفي: أم د نمحان
مواون مقدني فينويني أمس، في عميي  ضد حافي  إنرااييي  بوانو   راف ، ق ل خاللها من وون 
إنرااييي، وأصيب خمن  آخرون ب رو ،  ككس حال  الغضب في أوناو الفينوينيين بنبب ال راام 

كمييا  االنرااييي  في الضف  الغربي  وال ي اع قل خاللها منذ والوح ي  االنرااييي ، وان مرار ال
 أنير فينويني. 2000من صف حزيران الماضي وح ح اليوم 

هذا ال صكيد في موازاة ما ي ري في قواع غزة من إ رام، يور  نؤااًل »وأ ار أبو يونف إلح أن 
 «.مهمًا عن  كل ال حركا  الفينويني  ضد االح الل اإلنرااييي

 3/7/2102سفير، عمان، ال
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 مرزوق: وقف النار يشمل انسحاًبا لالحتالل من غزة أبو .8
قررال عضررو المك ررب النيانرري لحركرر  المقاومرر  اإلنررالمي  "حمرراس" مونررح أبررو مرررزوق إن وقرر  : غررزة

 إوالق النار المؤق  اليوم ي مل اننحاًبا ل يش االح الل الصهيوني من قواع غزة.
( 8-4موقر  ال واصرل اال  مراعي "فريس بروا" منراء أمرس االثنرين )وذكر أبو مرزوق عيح صرفح ه ب

( النررراع  الثامنررر  نررريكون وقفًرررا إلورررالق النرررار واننرررحاًبا ل ررريش اللرررالم مرررن 8-5أن "اليررروم الثالثررراء )
 القواع".

وك ب: "رغم ما أصاب غزة الحبيب  من  را  و هداء، وهدم و دمير، لكنها ضررب  أروع اامثير  فري 
 والنبل والكواء، والفداء وال موخ، وال حدي واالن صار". الصبر والثبا ،

وأعينررر  حركررر  حمررراس موافق هرررا عيرررح دعررروة  قررردم  بهرررا مصرررر لوقرررف إورررالق النرررار مررر  االحررر الل 
الصررهيوني الثنررين ونرربكين نرراع ، وذلررا بكررد أن قبررل االحرر الل بهررا، وأعيررن لي انررب المصررري ال زامرره 

ي ليحركرر ، فرري  صررريق صررحفي: "إن حركرر  حمرراس وقررال عررز  الر ررق، عضررو المك ررب النيانرر برره.
مرن صربا  الثالثراء،  8نراع   بردأ النراع   21دعوة من مصر لوقف إورالق النرار لمردة  وافق  عيح

 عيح أن  بدأ مفاوضا  غير مبا رة في القاهرة حول  روو ال هدا ".
ينرررويني وقرررام وأوضرررق أن ذلرررا  رررم عيرررح أنررراس الموالرررب الفينرررويني .. ال ررري  وافرررق عييهرررا الوفرررد الف

 ب نييمها لي انب المصري.
 3/7/2102، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 خسرت المعركة "إسرائيل"حمدان: قطر وراء تغيير المعادلة لصالح المقاومة وأسامة  .9

أكرررد أنرررام  حمررردان، منرررؤول الكالقرررا  الدوليررر  فررري حركررر  حمررراس، موافقررر  الوفرررد  القررراهرة: -الدوحررر  
نررراع  بال رررروو الفينرررويني ، وأن ال انرررب  21قررراهرة عيرررح هدنررر  مرررد ها الفينرررويني فررري مفاوضرررا  ال

 إلرحالمصري وافق عيح كل موالب المقاوم  الفينويني  بما يؤمن وقرف الكردوان ويفر ق أفقرًا لي وصرل 
 ا فاق.

م ررددًا عيررح عرردم حرردوث  را رر  عررن الموالررب ال رري قرردمها الوفررد لمصررر، خاصرر  بكررد انك رراف كررذب 
لح  ها في خرق الهدن  النابق  وخنار ها النياني  ليحرب قبل خنراارها الكنركري   اإلنرااييي الرواي  
 .واامني 

يومررًا مررن  00ليحررديث عررن منررار الحرررب وال هدارر  بكررد  أمررسوقررال حمرردان، فرري نرردوة عقررد ها ال رررق 
النررار واننررحاب االحرر الل مررن  إوررالقفرري مقدمرر  الموالررب ال رري  منررا بهررا الوفررد: وقررف  أنالكرردوان، 
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، وبردء عميير  االعمرار لقوراع اانرنعن  واإلفرا ، ورف  الحصار عن القواع وف ق مكبر رفق، غزة
نرمكه بران كري مرون  المكادلر    غيرر لصرالق المقاومر  عنركريًا ونيانريًا. منوهرًا برأن مرا أنوأكرد  غرزة.

مو، الم حرردة مررن حضرررة صرراحب النررمو ال رريخ  مرريم بررن حمررد آل ثرراني وان قرراد نرر لممررمالكررام  اامررين
 اداء المنلم  الدولي ،

وفضررحها  إنررراايلالكررام لمواقفرره.. منوهررا برردور قنرراة ال زيرررة فرري ك ررف  اامررينكرران لرره دور فرري  غييررر 
ن صرواريخها اجنح رح  إمكانا هراالمقاومر  لرم  لهرر كرل  إنوقرال حمردان  الكرالم. أمام  أنهرا أثب ر ، وا 

عيررح  اجنلررم  رررد بالمثررل ح ررح  أنهررا، رغررم ينباإلنرررااييي ااذن إلحرراقلينرر  ان كراضرري  وقررادرة عيررح 
 والمدنيين. لموفالاالح الل  ان هداف

 3/7/2102، الشرق، الدوحة
 
 لجهاد تعلن استشهاد أحد قادتها العسكريين شمال غزة حركة ا .01

أعين  "نرايا القدس" ال نا  الكنكري لحرك  "ال هاد اإلنالمي" عن ان  هاد أحد قاد ها  مال : غزة
 صف ان هدف أحد المنازل في  باليا.غزة في ق

(، إن "ال رهيد القاارد دانيرال كامرل منصرور 8-4االثنرين )]أمرس  وقال  "نررايا القردس" فري بيران اليروم 
)أبرررو عبرررد هللا(، ان  رررهد فررري قصرررف انررر هدف منرررزال فررري  باليرررا  رررمال القوررراع، وار قرررح فررري عمييررر  

 االن هداف ال هيد الم اهد عبد الناصر الك وري".
ف البيرران أن ال ررهيد القااررد دانيررال منصررور هررو قااررد "نرررايا القرردس" فرري لررواء  ررمال غررزة، وأحررد وأضررا

أعضاء الم يس الكنكري لي نا  المنيق، م يرة إلرح أنره "رحرل بكرد م روارد  هرادي علريم وم ررف، 
وعواء دؤوب ال ينضب، ورحي  وويي  من ال هاد والمقاوم  وال ضرحيا  ال نرام فري مكركر  الصرراع 

  واصي  عيح أرض فينوين"، بحنب البيان.الم
 

 2/7/2102، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 قبل دقائق من وقف إطالق النار صاروخاً  08الجيش اإلسرائيلي: حماس أطلقت  .00
 22قررررال م حرررردث عنرررركري إنرررررااييي إن حمرررراس أويقرررر  : القدس/عبررررد الرررررؤوف ارناؤوو/ااناضررررول
اء قبل دقرااق مرن دخرول وقرف إورالق النرار موضر  ال نفيرذ، صاروخا عيح إنراايل صبا  اليوم الثالث

 منها. 6م يرا إلح اع راض منلوم  القب  الحديدي  المضادة ليصواريخ 
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قبل دقااق من بدء وقف إوالق النار في الناع  “وقال بي ر ليرنر، الم حدث بانم ال يش اإلنرااييي 
وأضاف في  غريدة عيح ) وي ر(  ”.اايلصاروخا عيح إنر  22الثامن  من صبا  اليوم أويق  حماس 

ولم يذكر الم حردث اإلنررااييي أيرن نرقو   ”.من هذ، الصواريخ 6اع رض  منلوم  القب  الحديدي  “
 باقي الصواريخ.

وبدورها، قال  ال رو  اإلنرااييي  إن قو  من صاروخ نقو  عيح  ارع الخييرل فري القردس الغربير  
 ”.عيح اار ق هي ن ا  اع راض صاروخ ولم  ق  إصابا ” انه م يرة في  غريدة عيح ) وي ر( إلح 

 3/7/2102، رأي اليوم، لندن

 
 حماس تبارك عملية القدس وتدعو إلى تكرارهاحركة  .02

بارك  حرك  حماس، الكميي  ال ي نّفذها مواون فينويني من مدينر  القردس المح ير ، بردهس : الدوح 
صاب  آخرين.حافي  صهيوني ، وهو ما أنفر عنه مصرع من و   ون يهودي وا 

وقال القيادي في حرك  حماس، حنرام بردران، فري  صرريحا  صرحفي ، "إننرا نبرارا الكميير  البوولير   
ال ي نفذها فينويني حر من أبناء القدس، وهي  مثل ردًا وبيكيرًا عيرح  رراام االحر الل ضرد المردنيين 

 من أبناء  كبنا".
إلرح مزيرد مرن هرذ، الكمييرا  المميرزة، واامرر ال يح را   وأضاف "نحن ندعو أهينا في الضف  والقدس 

 قرارًا من أحد أو إذنًا من أي  ه  كان ".
فيما قال الناوق بانم الحرك  فوزي برهوم "إن عميي  القدس هي عمرل مقراوم و ر اع وهري بمثابر  رد 

 فكل وبيكي عيح م ازر االح الل بحق أهينا في قواع غزة".
صررركيد و يرررة مقاومررر  االحرر الل بكررل أ ررركالها فرري كافررر  أر رراء ااراضررري ودعررا برهرروم، إلرررح مواصرري   

 الفينويني  المح ي .
 2/7/2102، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تقوم بها مصر بمفردها أو بشكل مشترك أنأبو ليلى: نتدارس خطوات يمكن النائب  .03

ن الكررام لي بهرر  الديمقراويرر  رام هللا ر فررادي أبررو نرركدن: قررال قرريس عبررد الكررريم )أبررو لييررح، نااررب اامرري
ل حرير فينوين، أن ال انب الفينرويني لرم يي رق بغيرر ال انرب المصرري، ولرم  كقرد أير  لقراءا    مر  

وزيررر  ناارربالوفررد الفينررويني الموحررد نررواء ب رروني بييررر ممثررل الي نرر  الرباعيرر  الدوليرر  أو وليررام بيرررز 
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بب، وهرررو الكررردوان اإلنررررااييي المنررر مر عيرررح الخار يررر  اامريكررري الم وا ررردين فررري القررراهرة، لرررذا  النررر
 قواع غزة.

وأكد أبو لييح الذي كران ي حردث لرر "القردس الكربري" عبرر الهرا ف مرن القراهرة، عقرد ا  مراع مر  راريس 
المخابرا  المصري ، لالن ماع إلح الرأي المصري عيح عناصر الورقر  الفينرويني  ال ري نريم  لهرم، 

 نرر وي  مصرررر القيررام بهرررا، أو الخورروا  الم ررر رك  لحررل اازمررر   والبحررث فرري الخوررروا  المقبيرر  ال ررري
 ووقف الكدوان اإلنرااييي عيح قواع غزة، والم ازر المن مرة بحق ااوفال والنناء والمننين.

 3/7/2102، القدس العربي، لندن
 
 ةفتح: فكرة ليبرمان تسليم قطاع غزة لألمم المتحدة هدفها تجزئة األرض والقضية الفلسطيني .04

أوضق عضو الي ن  المركزي  لحرك  فر ق انره : البيان والوكاال  -عواصم  -الهنود أبو  أكرم -بي د
إحالرر  النرريورة عيررح قورراع غررزة إلررح اامررم  أمررسبوررر  وزيررر الخار يرر  اإلنرررااييي افيغرردور ليبرمرران 

قوررراع أن يوبقررروا نيانرررا هم ب فكيرررا الضرررف  بكرررد فصرررل ال اإلنرررراايييون مرررن خاللهرررا ينررر وي ، الم حررردة
 ن فصل عن وريق  قويكها إلح كن ونا  بإدارة الفينوينيين دون أي نيادة حقيقي .

غربي  أن المويوب إنراايييًا   زا  القضي  الفينويني  مرن  ديرد و  زار  اارض مرن  ديرد أبو و دد 
 اءإنهررغربيرر  أن القيررادة الفينررويني   ريررد أبررو بهرردف القضرراء عيررح مقومررا  الدولرر  الفينررويني . وأكررد 

الكدوان اإلنرااييي عيح قواع غزة و كمل عيح ذلا بكل الوناال "ولكنها لن   كامل مر  مرا  رأنه أن 
 يؤدي إلح فصل قواع غزة عن الضف .

وأ ررار فرري هررذا الصرردد إلررح أن هنرراا ويبررًا فينرروينيًا لحمايرر  دوليرر  ل ميرر  منرراوق الدولرر  الفينررويني ، 
 ."عن غزة مرحب بها فينوينياً حماي  ال  ؤدي إلح فصل الضف   أيإن "وقال 

 3/7/2102، البيان، دبي
 
 غزة شواطئعلى  إسرائيليةالمقاومة الفلسطينية تتصدى لقوة بحرية  .05

، وحال  إنراايييأكد  مصادر فينويني ، أن المقاوم  ان واع  صد ه وم بحري : غزة )فينوين(
 عيح  واواه. اإلنزالدون ال مكن من عميي  

(، مرن ال صردي لكردد مرن الرزوارق 8|4 مكن  المقاوم  ف ر اليوم االثنين ) وبحنب  هود عيان، فقد
النرررار عيرررح منرررازل  برررإوالقبحرررر مدينررر  غرررزة، وقامررر    ررراوئالحربيررر  االنررررااييي  ال ررري اق ربررر  مرررن 

 .ال اوئالمواونين الفينوينيين القريب  من 
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م ونررو ،   ررا، الررزوارق النيررران مررن أنرريح  خفيفرر  و  بررإوالقوأضرراف  المصررادر، أن المقاومرر  قامرر  
 عيح االننحاب و را   إلح داخل البحر. وأ بر ها، اإلنرااييي 

 2/7/2102قدس برس، 
 
 صاروخا                                      02"سرايا القدس" تقصف أسدود وعسقالن بـ  .06

(، 8|4م االثنين )قصف  "نرايا القدس" الذراع الكنكري لحرك  ال هاد اإلنالمي، اليو : غزة )فينوين(
 صاروخا. 21، بر 2448الفينويني  المح ي  عام  يضاارامدين ي أندود وعنقالن  نوب 

 2وقالرر  "نررررايا القررردس" فررري بيررران عنرركري، إنهرررا  مكنررر  اليررروم االثنرررين مررن قصرررف مدينررر  أنررردود برررر 
 ".202صواريخ من نوعا " 5صواريخ من نوع "غراد"، في حين قصف  عنقالن بر 

(، عرن ان  رهاد قاارد لرواء  رمال غرزة 8|4يا القدس" قد أعين  في بيان لها اليوم االثنرين )وكان  "نرا
 في النرايا ومرافقه، في قصف ان هدف منزال فينوينيا في مدين   باليا  مال قواع غزة.
 2/7/2102قدس برس، 

 
 إصرار محمد ضيف على القتال يعقد من مفاوضات وقف إطالق النارواشنطن بوست:  .07

ر إبراهيم درويش: ك ب مرانرل صرحيف  "وا رنون بونر " ناندرنران راغفران عرن القاارد الكنركري  لندن
لك ااب عز الدين القنام واصفا إيا، بالر ل الذي يكيش في لل حماس، فهو ال يلهر وال يكرف أحد 

 مكانه و ريد إنراايل ق يه و الحقه منذ عقدين.
نرمه أحمرد وصرفه ضريف "بالمثرال الرذي يح رذن" وهرو وينقل عن أحد ر رال اامرن ال رابكين ليحركر  وا

 بمثاب  "اانوورة لموفال واي  خ  في غزة"، ويقول ف ح انمه يانين "إنه يداف  عن ووننا".
وبالننب  إلنراايل فضيف هو الكدو رقم واحد، وكقاارد عرام لك اارب عرز الردين القنرام الرذراع الكنركري 

ثرررر مرررن ثالثررر  عقرررود، حيرررث أرنرررل ان حررراريين، وو ررره لحركررر  حمررراس، "فقرررد عرررذب ضررريف إنرررراايل اك
عمييررا  اخ ورراف ال نررود اإلنررراايييين، ون ررا مررن عرردة محرراوال  اغ يررال قامرر  بهررا إنررراايل وانرر حق 

 بهذا وصف "القو بنبك  أروا ".
اإلنرررااييي  يك بررر الكقررل المرردبر وراء انرر را ي ي  حركرر   االنرر خبارا ويقررول الكا ررب إن ضرريف حنررب 

ورالق الصرواريخ عيرح إنرراايل وبنراء اانفراق ال ري يمكرن حماس الكنك ري  وال ي  قروم عيرح  صرني  وا 
 من خاللها اخ راق خووو الكدو اإلنرااييي. 
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منذ بداير  اله روم  نوثالث  مدنيي نديا إنراايييا  60وقد أد  هذ، اإلن را ي ي  م  وناال أخرن لق ل 
 ضيف الر ل المويوب رقم واحد في غزة. عيح عزة في الثامن من  موز/ يوليو، مما ي كل

وفري الوقر  الرذي  واصرل فيره إنرراايل عمييا هرا الكنركري  يررن محييرون أمنيرون إنرراايييون أن ضريف 
 نيكون عقب  في اي مفاوضا  إلنهاء النزاع.

وو رره حررديث المرانررل هنررا هررو مررا يرررا، المحييررون اإلنررراايييون مررن خررالف داخررل حركرر  حمرراس بررين 
كري والنياني، وي يرون إلح ما يقولون إنه خروقا  في وقف إوالق النرار. فقرد حمير  ال نا  الكن

إنررراايل حركرر  حمرراس خرررق ال هدارر  يرروم ال مكرر  بكررد ا هامهررا الحركرر  باخ ورراف ضررابو فرري ال رريش 
ااول بمق يررره فررري موا هرررا  مررر  الحركررر . ويررررن المحييرررون أن  أمرررساإلنررررااييي والرررذي اع رفررر  يررروم 

  ر لينفوذ الذي يمارنه ال نا  الكنكري عيح الحرك  أكثر من ال نا  النياني.خروقا  كهذ،  ؤ 
 

 صانع القرار
ونقرررل ال قريرررر عرررن المن  رررار النرررابق فررري  رررؤون اامرررن القرررومي ال نررررال الم قاعرررد غيرررورا إيالنرررد قولررره 
"صررران  القررررار فررري حركررر  حمررراس هرررو محمرررد ضررريف، قاارررد ال نرررا  الكنررركري وهرررو يكرررارض أي وقرررف 

 النار ويؤمن أن ان مرار الق ال ليوم آخر يكد بمثاب  ان از لهم".إلوالق 
وفي ال انب الفينويني يك بر ضريف بورال، وهرو واحرد مرن الصرف القيرادي مرن ال يرل ااول والثراني 
الم بقررري ويحلرررح بررراح رام ل حديررره إنرررراايل. وانررر واع وهرررو الممثرررل النرررابق ال خفررري ولديررره قررردرة مثرررل 

 والذوبان بين الناس.الحرباء عيح  غيير لونه 
الخمنرينا  مرن عمرر،، والصرورة الم روفرة لره لردن اإلنرراايييين  كرود إلرح عقردين  بداير ويك قد انه فري  

 القييل عن عااي ه، وال يكرف أحد إن كران ضريف هرو انرمه الحقيقري أم ال. إالمن الزمان، وال يكرف 
ضررريف  ررراء بكرررد م رررارك ه فررري ويررررن بكرررض المحييرررين أن انرررمه الحقيقررري هرررو محمرررد المصرررري وأن ال

 منرحي  عندما كان والبا في ال امك .
 1006وهنرراا  قررارير   حرردث عررن إدارة ضرريف ليكمييررا  مررن عيررح مقكررد، الم حرررا بكررد إصرراب ه عررام 

 عندما ان هدف صاروخ إنرااييي نيار ه.
احرد مرن عردد وينقل الكا ب ما قاله عماد الفالو ي، الذي أنهم في إن اء ك ااب عز الدين القنرام، وو 

 ويخ برئ ردا، ويكريش حيراة بكيردة عرن ااضرواء  هراد قييل من اا خا  الذين ال قوا بضيف "ر رل 
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بين النكان". مضيفا أنه "ن ق ح ح اجن ان الداارة المحيور  بره صرغيرة ولهرذا النربب ال يرزال عيرح 
 قيد الحياة".

 
 األكثر شعبية

ون فرررري انرررر والع ليرررررأي نلمرررره موقرررر  إخبرررراري وان حيرررراة ضرررريف مغيفرررر  بالنررررري  فقررررد اع بررررر، م ررررارك
فينويني أكثر  كبي  من رايس المك ب النياني لحرك  حماس خالد م ركل، وزعريم الحركر  فري غرزة 

ويقول الفالو ي إن ضيف الذي يكيش في اللل ينلر إليه الفينوينيون كابن ال كب  إنماعيل هني .
الضرريف الم  رردد مررن إنررراايل مررا هررو إال مقارنرر  مرر  م رركل الررذي يكرريش فرري الخررار ، كمررا أن موقررف 

  كبير دقيق عن م اعر الفينوينيين وموالبهم.
 لالنر ماعوخالل اازم  الحالي  ار فك  أنهم ضيف حيث  نمر الفينوينيون أمام  ا ا  ال يفزيون 

لخوابرره الررذي بث رره قنرراة ااقصررح ال ابكرر  لحمرراس والررذي أعيررن فيرره عررن انرر مرار الق ررال ح ررح يرر م رفرر  
 عن غزة وف ق المكابر. االق صاديصار الح

وعيررق محيررل إنرررااييي فرري " ررايمز أوف إنررراايل" المقربرر  مررن ن نيرراهو أن خورراب ضرريف حفررل بررالكثير 
مررن اجيررا  القرآنيرر  وبرررز  صررور ه الملييرر  إلعورراء حررس بأنرره "قررديس حرري" حنررب آفرري ينررخاروف 

ار ليضيف في كفاحه لكي يكون الذي ك ب مكيقا عيح الصحيف ، وعبر الخواب كما يقول عن ان ص
 في الموق  ااول داخل الحرك .

وهذا ال يكني بأي حال الحصول عيح موق  نياني م قدم في الحرك ، فر ل قضرح حيا ره فري اللرل 
 اإلنرااييي عبر الكفا  المنيق. االح اللال  نانبه الحياة النياني ، وما يهدف إليه هو ال خي  من 

 
 سيرة حياة

وابره الرذي  يقرا، الفينروينيون بنروع مرن القبرول وعبرر عرن الرحير  ال ري قوكهرا ضريف وعموما ي ير خ
من خان يونس حيث ولد، وان ماؤ، لحرك  اإلخوان المنيمين في نن مبكر مرن حيا ره. وأكمرل درانر ه 
فرري كييرر  الكيرروم فرري ال امكرر  اإلنررالمي . وا ثنرراء درانرر ه ألهررر مواهررب فرري م ررال ال مثيررل وانخرررو فرري 

إلنرررالمي. وأنرررس منرررر  "الكااررردون". واع قي ررره إنرررراايل فررري ال نررركينا  مرررن القررررن الماضررري الكمرررل ا
 ونرعان ما أويق  نراحه.
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وعمل م  آخرين فيما بكد ومن ضمنهم الفيو ي عيح إن اء ك ااب عز الدين. وعررف بصربر، وقدر ره 
مرررن صرررواريخ عيرررح ال كامرررل مررر  النرررال  وكررران لررره دور برررارز فررري  وررروير  رنررران  الحركررر  الكنررركري  

 وم ف را .
 في غزة بدأ دور، ي زايد في داخل ال نا  الكنكري. 2446وبكد اغ يال يحيح عياش "المهندس" عام 

بكررد اغ يررال زعيمرره. وبكررد  وليرره المنصررب أخررذ يكمررل عيررح  1001وعررين قاارردا عامررا لي نررا  فرري عررام 
  مررن إيررران ودول أخرررن  ورروير انرر را ي ي  بكيرردة المرردن. و رركل ل انررا لم ابكرر  عمييررا  نقررل النررال

وأنرهم فرري  ورروير قرردرا  الحركرر  وال صررني  الحربرري فرري غررزة، و رركل قرروة عنرركري  مررن المقررا يين ال رري 
  يق   دريبا عاليا وأ رف عيح بناء  بك  من اانفاق لنقل الحرب لمراضي اإلنرااييي .

 
 قوة دولية

  عيح عدم النما  لحرك  حماس  ايمز" إن إنراايل مصمم أن يسولهذا النبب  قول صحيف  "لوس 
 كي  بني قدرا ها الكنكري  ب كل  ضور فيه مرة أخرن ليكودة لغزة.

و قول إن إنراايل  بحث عن ورق لبناء قوة دولي  كي  قوم باإل راف عيح القواع ومنر  حمراس مرن 
م ارك  والقيام بناء قدرا ها الكنكري ، والكقب  الوحيدة أمام هذا الومو  هو الكثور عيح دول  رغب بال

 بالمهم .
و قول إن إنراايل  حدث  ب كل عام عن الفكرة أكثر من مرة في اايام القييي  الماضي  و ك برر نقور  

 مهم  في الحرب ال ي مضح عييها  هر  قريبا.
نرراعا  لمغررراض اإلننرراني   ؤ ررر الق ررراب  2و رررن الصررحيف  أن إعررالن إنررراايل عررن هدنرر  مررد ها 

مرررن  ررردمير الكرررم ااكبرررر مرررن اانفررراق و رنررران  حمررراس الكنررركري . و قرررول مصرررادر  ال ررريش اإلنررررااييي
 إنرااييي  إلح أن ال يش يخوو لمواصي   زء من عميي ه أثناء ف رة وقف إوالق النار.

مرن  ردمير  ربك  اانفراق  لالن هراءوأكد المنؤولون اإلنراايييون أكثر من مرة حا  هم لكدد مرن اايرام 
 عما  ك يكيا من دول إقييمي  مثل مصر والنكودي .خاص  أنهم ييقون د

ومررر  نهايررر  الكمييرررا  الكنررركري   وا ررره إنرررراايل م ررركي    كيرررق بمنررر  حمررراس مرررن إعرررادة بنررراء قررردرا ها 
الكنرركري  مررن  ديررد. ومررن هنررا  وصررل المنررؤولون اإلنررراايييون لن ي رر  مفادهررا   رركيل قرروة دوليرر  قررد 

  كون فاعي  ل حقيق الهدف.
 مبدايا رد فكل إي ابي من الواليا  الم حدة واامم الم حدة واإل حاد ااوروبي. ولقي  الفكرة
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أمررررا مررررن الناحيرررر  الكمييرررر  ف وا رررره الفكرررررة عوااررررق   كيررررق بالرررردول الراغبرررر  بالكمررررل فرررري غررررزة، ويك رررررف 
 المنؤولون بم كي    كيق بفصل حماس عن أنيح ها.

 ررز إن هررذا اامررر يك بررر اانررهل حنررب رأي ويرررن النررفير اامريكرري النررابق فرري إنررراايل دانيررال كير 
 81الواليرررا  الم حررردة وعررردد مرررن دول أوروبرررا "ولكرررن هرررل نررر  ووع الواليرررا  الم حررردة و رنرررل الفرقررر  

 لإل راف عيح نزع النال ؟ أم هل ني ووع النا و أو دول عربي ؟".
خرردما ها. مررا ي ررب أن  قرروم بنررزع النررال  وح ررح اجن ال  و ررد  هرر    قرردم و كرررض  إن  هرر ويقررول 

و ضررررريف الصرررررحيف  أن منررررر   كررررررار حررررردوث الق رررررال مررررررة أخررررررن أصررررربق ها نرررررا مهمرررررا لإلنرررررراايييين 
والفينرروينيين ودول الكررالم عيررح حررد نررواء، ولكررن النقرراش حررول قرروة دوليرر  هررو مثررال آخررر عررن الكيفيرر  

 ال ي ين كصي فيها الوض  في غزة عن الحل.
 

 متعددة الجوانب
  ي ررب ان   رر مل عيررح عرردد مررن الولررااف منهررا اإل ررراف عيررح  وزيرر  ويك قررد اإلنررراايييون أن المهمرر

مييارا  الدوالرا  ال ي نر  دفق إلعمرار غرزة، حيرث  ريرد إنرراايل ال أكرد مرن عردم قيرام حمراس بحررف 
  زء من المال لمغراض الكنكري .

إن  كمررا ي ررب ال أكررد مررن عرردم انرر خدام المكرردا  ال رري نرر دخل غررزة لحفررر اانفرراق. و قررول الصررحيف 
اإلنراايييين ألهروا انف احا في موضوع مرن ني ررف عيرح نرزع اانريح  لكرنهم يررون منوقرا فري دور 
مصررري باإل ررراف عيررح المكررابر الحدوديرر  و رردقيق مررا يمررر منهررا لغررزة، إضرراف  لرردور  قرروم برره النرريو  

نرواء كانر  . و اال  را،الووني  الفينويني ، كما يمكن لدول مثل ااردن والنركودي  لكرب دور فري هرذا 
النيو  من كدة ليكب دور في نزع نال  حماس أم ال خاص  أن النيو  ال  ريد اللهور بملهر من 

 يقوم بكمل نياب  عن إنراايل في لل الم اعر الحارة   ا، ما ي ري من ق ل و دمير في غزة.
القررومي و  ررير الصررحيف  لرردعم كررل مررن برراراا أوبامررا، و ررون كيررري وزيررر الخار يرر  ومن  ررارة اامررن 

نوزان رايس لفكرة نزع النال ، فيما قال  وني بيينكين، نااب من  ارة اامرن القرومي إن نرزع النرال  
ي ررب أن يكررون الن ي رر  النهاايرر  اي  هررد مررن  هررود النررالم "ح ررح ال ي كرررر هررذا اامررر مرررة أخرررن". 

 و وزي  ال هد.ولكن ال اامريكيين أو ااوروبيين  حدثوا ب كل عيني عن من نيقوم بالمهم  
ويرن دانيرال أربيرل الدبيومانري اإلنررااييي النرابق أن مصرر يمكرن أن  يكرب دورا فري هرذا ال رأن. وال 
ي كيررق اامررر فقررو بمراقبرر  مررا نرريدخل لغررزة ولكررن بكيفيرر  الرر خي  مررن النررال  الم بقرري بيررد حمرراس، 

 خاص  أن ااخيرة حذر  من أنها لن  نيم أنيح ها دون ق ال.
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د ضيف أن موضروع نرزع النرال  لرن ينراقش قبرل اننرحاب إنرراايل مرن غرزة ورفكهرا مر  فيما أكد محم
 مصر الحصار عن القواع.

 3/7/2102القدس العربي، لندن، 
 

 ونحن على وشك إنهاء تدمير األنفاق نتنياهو: المعركة في غزة مستمرة .08
مكرك  في غزة من مرة ونحن "اايام": قال رايس الوزراء اإلنرااييي بنيامين ن نياهو، "إن ال -القدس 

عيح و ا إنهاء  دمير اانفاق ولكن هذ، الكميي  نوف  ن هي فقو بكدما   م ان كادة الهدوء واامان 
 ليمواونين لف رة وويي ".

وأضاف في خ ام مناق ا  أمني  أ راها في مقر قيادة المنوق  الكنكري  ال نوبي  بم ارك  كل من 
س هيا  ااركان الكام  لي يش اإلنرااييي وقااد المنوق  الكنكري  وزير الدفاع اإلنرااييي وراي

ال نوبي  في ال يش اإلنرااييي، "لقد أصبنا حماس وال نليما  اإلرهابي  ب كل قاس. ال ننوي اإليذاء 
 بنكان غزة ومن يؤذيهم هو حماس ال ي  حّرمهم من المكونا  اإلنناني ".

لم  م  الدولي أي يدين حماس ب دة وأن يوالب، كما نحن واع بر ن نياهو "أع قد أنه ي ب عيح ا
نوالب، بربو إعادة إعمار القواع بنزع اانيح  منه، أود أن أعبر عن  قديري الخا  لكل من وزير 
الدفاع ورايس هيا  ااركان الكام  وقااد المنوق  الكنكري  ال نوبي  ولقاد نا و نودنا اابوال ولر ال 

عدونهم. كل ال ها  المخ ص   كمل مكا ونويا من أ ل  وفير اامان )ال اباا( الذين ينا
 ليمواونين ولدول  إنراايل".

 3/7/2102، األيام، رام هللا
 

 .. حماس دفعت ثمنًا كبيراً لسكان الجنوب بنسبة مائة في المائة حماية يعلون: ال يوجد .09
ال يو د حماي    ي يكيون، إنفي  ول  له في عنقالن، قال وزير اامن اإلنرااييي مو : ررب48عرر

لنكان ال نوب بننب  ماا  في الماا ، وأن ال يش اإلنرااييي لن يخر  من قواع غزة إال بكد  دمير 
 اانفاق اله ومي .

وبحنب يكيون فإنه "  ري إدارة الحمي  الكنكري  ب كل مخوو"، وأن  هديد اانفاق كان أكثر  ركيبا 
 ها وق ا أوول مما يكان يك قد.مما اع قد ال يش، وين غرق  دمير 

وأضاف أن "الدفاع اافضل هو اله وم، وأن حرك  حماس دفك  ثمنا كبيرا"، وأن الكمييا  الكنكري  
 ننوا  إلح الوراء. 5ال ي قام بها ال يش قد أعاد  حماس 
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 وقال يكيون إن حرك  حماس كان   ك قد أن إنراايل ن نكنر خالل عدة أيام، ولكن ذلا لم يحصل.
 وبحنبه فإن الكرة اجن في ميكب حماس، وأن "الحمي  الكنكري " لن  ن هي إال ب وقف إوالق النار.

وب أن عمييا  ال يش، قال يكيون إنه يكيد ان  ار، بما ي الءم م  االح يا ا  اامني  عيح وول 
 الحدود م  قواع غزة.

 2/7/2102، 27عرب 
 
 على األمم المتحدة إدارة القطاع بداًل من حماس .. و هناك ثالثة احتماالت في غزةليبرمان:  .21

في ا  ماع ل ن  الخار ي  واامن في الكنين  دعا وزير الخار ي  أفيغدور : بدي  عواودة -الناصرة 
ليبرمان الح  نييم القواع الح اامم الم حدة، نافيا و ود قرار بإنهاء الكدوان. وقال ليبرمان الذي 

الوزراء بنيامين ن نياهو الذي ي همه بالمزاودة اوماع ان خابي ، أمس إن   نود قويك  بينه وبين رايس
هناا ثالث  خيارا  أمام المن ون النياني في انراايل وهي ال وصل الح ا فاق او إخضاع حرك ي 
حماس وال هاد االنالمي والخيار الثالث هو الحال  الونوي  ال ي  بقي ليفينوينيين زمام المبادرة 

نراايل  رد.  ويق فيها  المقاوم  النار وا 
ويثير الخيار ااول وهو الحنم الكنكري ال ناؤال  في إنراايل حول ماذا بكد اإل هاز عيح حماس 
والمخاوف من داعش فينويني ، وردا عيح ذلا يق ر  ليبرمان إعادة ان داب اامم الم حدة ليمنوق  

ن إنراايل ما زال  في مرحي  فور ان نالم حماس وال هاد، مؤكدا إن الحرب لم  ن ه  مكال   »وا 
ومن بكدها نيكيد ال يش ان  ار، و اهزي ه وينبغي ا خاذ قرار حول المن قبل بهدف  أمين « اانفاق

ال حدي النياني اليوم هو واحد من ال حديا  المركب  في الدبيوماني  »الهدوء. و اب  القول 
بكدما با  مويب نزع « إن ازا وعيويا»اايل حقق  وزعم أن إنر «. اإلنرااييي  في الننوا  ااخيرة

نال  غزة موروحا عيح أ ندة كل محفل دولي،  اكرا في هذا الصدد الواليا  الم حدة عيح دورها 
بكدم صدور قرار أممي يدين إنراايل. وحمل ليبرمان عيح وناال اإلعالم الدولي  وا همها باالنحياز 

 ا الكدوان عيح غزة.لي انب الفينويني بكرضها صورا لضحاي
 3/7/2102، القدس العربي، لندن

 
 ليفني: الجيش اإلسرائيلي حّول غزة إلى عدة ضواح   .20

م  دخول الكدوان اإلنرااييي أنبوعه الراب ، بدأ  بكض  راام ال نود اإلنراايييين : ودي  عواودة
 اييي .بحق الفينوينيين   ك ف  دري يا، وذلا ان نادا لمصادر حقوقي  وعنكري  إنرا
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هذ، ال راام ال ي وصفها الصحفي اإلنرااييي  دعون ليفي بال راام "البربري ". أ ار  لها وزيرة 
الخار ي  النابق  وزيرة القضاء اإلنرااييي  نيبي ليفني االثنين بقولها إن ال يش "حوَّل غزة إلح عدة 

 .1006الثاني  عام ضوا ، في إ ارة إلح ضاحي  بيرو  ال ي دمر ها إنراايل في حرب لبنان 
وفي مكرض حديثها إلذاع  ال يش اإلنرااييي قال  ليفني إن مكانب إنراايل   مثل في "ان كادة قوة 
الردع". وهي  صريحا    ما ح م   هادا  أدلح بها  نود إنراايييون لصحيف  اإلندبندن  

 ن.البريواني ، وهي  هادا   ناقض مزاعم إنراايل بالحفال عيح أروا  المدنيي
 2/7/2102، الجزيرة نت، الدوحة  
 
 للعدوان على غزة تنهي الصراع مع العرب يقترح "تسوية إقليمية شاملة"اإلسرائيلي وزير العلوم  .22

"الكابني " ر دعا عضو الم يس الوزاري اامني االنرااييي المصغ :القدس دو  كوم - ل أبيب 
م روع نياني ال يوقف الحصار فحنب، يكقوب بيري إلح الخرو  من أ ون الحرب في قواع غزة ب

 بل ينهي الصراع االنرااييي الفينويني واالنرااييي الكربي برم ه.
وبحنب بيري، وهو وزير الكيوم وال كنولو يا في حكوم  بنيامين ن نياهو، فان ذلا ي م عن وريق 

فينويني   زءا إوالق مبادرة مفاوضا  إقييمي  عيح أناس مبادرة النالم الكربي   كون القضي  ال
واق ر  بيري، في مقابي  أ راها موق  "إرم" االخباري، بان  و ه الدعوة الح مؤ مر  أنانيا فيها.

اقييمي  دعو إليه  ه  واحدة مثل مصر أو عدة  ها  أخرن، يكقد  ح  الملي  اامريكي  
نراايل وفينوين.  وبم ارك  مصر والنكودي  ودول الخييج الكربي وااردن وا 

 2/7/2102، ، القدسالقدس
 
 األفق السياسي مع الفلسطينيين في سدّ  اً كبير  إسهاماً  أسهمليبرمان هرتسوغ:  .23

حمل رايس المكارض  عضو الكنين  ي نحاق هر نوغ زعيم حزب الكمل : بدي  عواودة -الناصرة 
ل هر نوغ عيح وزير الخار ي  أفيغدور ليبرمان وقال إنه ال  و د نيان  خار ي  إلنراايل بنببه. وقا

اإلخباري إن ليبرمان ناهم مناهم  كبيرة في ند اافق النياني م  " واين "في حديث لموق  
. و منح هر نوغ أن  ن ق المناعي في القاهرة "الفينوينيين، داعيا الن بدال الحكوم  النيا  هذ،

مكها. و اب   إلي اد صيغ   أخذ في الحنبان ال انب الفينويني بكل مركبا ه ح ح   كامل إنراايل
لننا أمام قص  حب إنما هناا  قاو  مصالق وغيو  إنراايل بكدم فهمها أن الحا   لملء "القول 
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الفراغ  ح ا  لمنيرة نياني . ودعا هر نوغ الن غالل الفرص  النياني  الراهن  ل نوي  نياني   امي  
 قو عبر  نوي .في المنوق  بال كاون م  دول عربي  الف ا إلح أن نزع النال  ي أ ح ف

 3/7/2102، القدس العربي، لندن
 
 ال تستطيع إمالء شروطها على حماس والجهاد  "إسرائيلاإلسرائيلية السابق: "قائد سالح البحرية  .24

قال قااد نال  البحري  ب يش االح الل نابقا ال نرال باالح ياو إليكازر : بدي  عواودة -الناصرة 
إنراايل ال  ن وي  إمالء  رووها عيح حماس وال هاد مروم في حديث ليقناة الكا رة، إن 

. وان قد مروم  كييما  الحكوم  لي يش بإعادة "ليس لويفا قول ذلا لكنه الحقيق "اإلنالمي. و اب  
ان  ار، في غزة وقال إنه  بقح أمامها خياران إما حرب ان نزاف  رمي المقاوم  النار نحو إنراايل 

وصينا لهنا بحال  عنكري  غير  يدة "واع رف  كمن في  نوي  نياني .وهذ،  رد. والخيار الثاني ي
. كما يك رف مروم أن إنراايل "وقد فو نا فرص  ل دمير حماس والكالم مكنا لكننا أن زنا نصف مهم 

اليوم ال  ميا خيارا عنكريا فحماس بقي  عيح حالها وقادرة عيح إوالق النار نحونا رغم  راحها. 
ول ف ل إنراايل بالمناس بقيادة المقاوم  قال إن ال يش كان ين وي  إنقاو حكم وردا عيح نؤال ح

لذا نضور اليوم لمفاوض  حماس كما فكينا في "حماس لو  يقح  و يها بذلا من الحكوم ، مضيفا 
 ."صفق   اليو وبحرب عمود النحاب. لم يكد هناا خيار أحادي ال انب

 3/7/2102، القدس العربي، لندن
 
 "إسرائيلـ"ب حماس قفزت قفزة مهمة والزمن يلعب لمصلحتها قياساً : لمنطقة الجنوبية السابققائد ا .25

صر  قااد المنوق  ال نوبي  النابق اليواء يواف غاالن  ليقناة الثاني  اإلنرااييي  قااال "أع قد ال زيرة: 
 نا بإنراايل".أنه منذ الحرب النابق  فإن حماس قفز  قفزة مهم ، والزمن ييكب لمصيح ها قيا

ووالب غاالن  القيادة الكنكري  اإلنرااييي  بال فكير في حل عنكري "يكيد بناء ال يش بما ي نانب 
 م  ال هديد ال ديد الذي ي كيه إرهاب حماس"، من قدا " أخر" القيادة في هذا اامر.

 2/7/2102، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ية قلقة من بقاء حماس سفير تل أبيب األسبق في القاهرة: الدول العرب .26
قال نفير  ل أبيب اانبق في القاهرة إييي  اكيد، لصحيف  )يديكو   زهير أندراوس: -الناصرة 

أحرونو ( الكبرّي ، إّن كاًل من مصر والمميك  الكربّي  النكودي  والمميك  ااردنّي  الها مّي  ودول  
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ماس قوّي  في غزة، وكان  هذ، الدول خالل اإلمارا  الكربّي  الم حّدة اعرب  عن قيقها من بقاء ح
الكميي  الكنكرّي  ً وصي إنراايل بإخضاع حرك  حماس إن لم  كن  ريد  دميرها كييًّا، كما ك ف  

وأضاف النفير اانبق في حديثه ليصحيف  الكبرّي  قاااًل  القناة الثاني  في ال يفزيون اإلنرااييّي مؤخًرا.
المصري  ال ي  بقي في يد القاهرة أنبوب ال نفس الوحيد لقواع غزة،  إّن حماس لن  ن نيم ليمبادرة

 عيح حّد وصفه.
 2/7/2102، رأي اليوم، لندن

 
 كسر الحصارلواالتفاق سيقود  ..المركزية للحرب المفاجأة: حرب األنفاق هي عاموس هارئيل .27

لخووا  ال ي يك رف محيل ال ؤون الكنكري  في صحيف  "هآر س" عاموس هرايل بأن ا: 48عرب 
وحمي  االع قاال   المن وونينا خذها ال يش اإلنرااييي في الضف  الغربي  بكد عميي  اخ واف 

الوانك  وال ضييق عيح حرك  هي الداف  ليحرب، ويؤكد أن الحرب لم  حنم، وأن مصر هي الم غير 
ي لوقفها. ويؤكد في المنوق  وال ي يمكن أن  ؤثر عيح ن ي   هذ، الحرب من خالل اال فاق النيان
 أن الحرب لم  حنم ووقف إوالق النار نيقود إلح كنر الحصار عن قواع غزة.
دور منلوم  القب  لويك بر هرايل ان حرب اانفاق هي المفا آة المركزي  ليحرب. وبكد أن ي ير 

ازا، ، ويك بر أن هدم اانفاق ال ي عيم  بها إنراايل يمكن أن يحنب إن  قييل الخنااربالحديدي  
وعن  ضابوا و نديا(. 64)إلنراايل لكنه ي ير أن الحرب انوو  عيح ثمن ب ري كبير بالننب  

فصاال المقاوم  يقول: "حماس لم  هزم، ون بقح منيورة عيح قواع غزة، وهي ال ريا المركزي في 
كنر لوقف إوالق النار نيقود "ن ا مبا ر". م يراكل  نوي  من قبيي  ح ح لو أ ري  ب كل غير 

 ."الحصار عن قواع غزة، وقد يكون الثمن الكبير الذي دفك ه حماس بمثاب   ضحي  مبررة بنلر،
 2/7/2102، 27عرب 

 
 صواريخ 8من بين كل  اً واحد اً اعترضت صاروخ "القبة الحديديةالجيش اإلسرائيلي: " .28

صواريخ  ( مكويا  حول نقوو8-4مناء اليوم االثنين ) نرااييين ر  يش االح الل اإل: غزة
 558المقاوم  الفينويني  عيح مدن الداخل المح ل، م يرة إلح أن القب  الحديدي  قد اع رض  

صاروخا  م إوالقها من قواع غزة   ا، مدن الداخل المح ل ومن وونا   0545صاروخا من بين 
 (.2_2االح الل، بما ننب ه )

 2/7/2102، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 من "جوالني" بغزة لتمرده على األوامر االحتالل يحل فصيالً  .29

عن قيام  يش االح الل يوم أمس ااحد بحل  إنرااييي ك ف  مصادر عنكري  : القدس المح ي 
من لواء  والني الكامي  عيح حدود قواع غزة بنبب  مردها عيح أوامر  52إحدن فصاال الك يب  

القص  بدأ  عندما قام ال يش  " المقرب من ال يش الصهيوني أن0404وذكر موق  " ال يش.
بحبس أحد  نود الفصيل بنبب إخالله بال كييما ، فهدد الفصيل ب را مهامهم الق الي  عيح الحدود، 

 وال مرد عيح ااوامر في حال عدم اإلفرا  عنه.
وأضاف الموق  أن قيادة اليواء قرر  مكاقب  ال نود الم مردين بحل فصييهم، وبحبس  زء منهم مدة 

 ًما، ونقل الباقي لمهام غير ق الي  في مقرا  ال يش.يو  10
وقال الموق ، إن ما أثار حفيل  الفصيل هو حقيق  ا  راا ال ندي المك قل في الق ال داخل القواع 

 قبل أيام م  القوة، وأنه كان من المكيب حبنه في هكذا وق  حانم. 

 2/7/2102، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 لى النخبة والجنود في حرب غزة أربعة أضعاف قتلى حرب لبنان الثانية: قتالثانية القناة .31

( 8-4في  قرير لها عيح موقكها اإللك روني اليوم االثنين ) نرااييي  ناول  القناة الثاني  اإل: غزة
الخناار الب ري  ال ي  كرض لها  يش االح الل الصهيوني  خالل اال  باكا  والمكارا الكنيف  م  

 الفينويني  ال ي  هد ها عدة مناوق حدودي  في قواع غزة.المقاوم  
وأوضح  القناة في  قريرها أن من ق ل في عميي  "ال رف الصامد" يوازي أربك  أضكاف ممن ق يوا 
من ضباو ومقا يين نخب  في ألوي  نال  الم اة في حرب لبنان الثاني ، م يرة إلح أن هذ، اارقام 

 ق الي  ال ي كان  عيح الحدود الم اخم  لقواع غزة. كود إلح وبيك  الكمييا  ال
 2/7/2102، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 شروط وقف إطالق النار"إسرائيل": تدمير األنفاق وتعهد مصري بمنع تهريب األسلحة من أهم  .30

 صر إنراايل في أي مفاوضا  م  ال انب الفينويني عيح م موع  من : ال رق ااونو - رام هللا
وو مقابل وقف إوالق النار في القواع. ومن أبرز  يا ال روو  دمير  مي  أنفاق حرك  ال ر 

 حماس و كهد مصري بمن   هريب اانيح .
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و ريد إنراايل  دمير اانفاق الم بقي  في غزة وال كهد بكدم ان خدامها أو حفر أنفاق  ديدة، كما 
حرك  اإلنالمي  عبر نيناء ورفق.  نكح ليحصول عيح  كهد مصري بمن   هريب أنيح   ديدة لي

غزة لن  كما  والب بإي اد آلي  دولي  لمراقب   حويل ااموال لحماس وضمانا  بأن أموال إعمار
 ذهب إلح يد عناصر الحرك ، م  الحصول عيح ضمانا  بأن مواد اإلعمار وخصوصا اإلنمن  

و والب إنراايل بنزع أنيح   لن  ذهب الن خداما  ال نا  المنيق لحماس في بناء أنفاق  ديدة.
 حماس وحرك  ال هاد اإلنالمي والفصاال ااخرن في غزة و كهد بوقف إن ا  الصواريخ.

وفيما يخ  المكابر، فإن الدول  الكبري   ريد أن   نيم قوا  النيو  الفينويني   مي  مكابر القواع 
المراقبين الدوليين لمكبر رفق  وأن  ن ر قوا  النيو  عيح وول الحدود م  مصر. كما   وي  لكودة

ليمكابر. أما هدف إنراايل ااناني فهو  1005م  مصر م  حق إنراايل في المراقب  وفق ا فاقي  
ننوا  فما فوق  ي زم فيها الفصاال الفينويني  بوقف إوالق  20هدن  وويي   ن مر عيح ااقل 

 النار أو  نفيذ عمييا  داخل إنراايل.

 3/7/2102، الشرق األوسط، لندن
 
 غزة فيذ المهمة المطلوبة ينفت في بالفشل الجيش تهمحكومة نتنياهو تمعاريف:  .32

و ود  و ر كبير في عالق  ال يش "ك ف  صحيف  مكاريف الكبري  أمس عن : ف حي صّبا  -غزة 
بالمن ون النياني في إنراايل، وو ه نيانيون ان قادا  الذع  اداء ال يش في قواع غزة وع ز، 

عادة الهدوء لي نوبعن  قرار نحب القوا  من القواع لم ي خذ يوم ". وأضاف  أن "حنم المكرك  وا 
ال مك ، كما لن ال مي ، لكنه ا خذ ااربكاء الماضي في لل ازدياد خناار ال يش من  ه ، 
وع ز، عن إخضاع القواع من  ه  أخرن، في حين أّ ي  إنراايل قرارها بناء عيح ويب أميركي 

ناع  بدأ  ال مك  الماضي، ما لبث  أن انهار  في لل  وغل ال يش  رق  21ن  مد ها بكقد هد
 ."رفق ومق ل ثالث   نود

خيفي  ا خاذ القرار نابك  من ف ل "ونقي  الصحيف  عن منؤول إنرااييي رفي  المن ون قوله إن 
لي بنبب ان مرار ال يش في حنم المكرك  والثمن الباهل الذي   كبد، إنراايل عيح المن ون الدو 

 ."ان هداف المدنيين، إضاف  إلح الثمن الكبير الذي  كبد، ال يش في أروا   نود، ح ح اجن
من المنانب اجن إعواء فرص  لن ا  ال هود الديبيوماني ، وفي حال ف ي  "وأضاف المنؤول أنه 

ن الحمي  الحالي ، ني م الكودة لخيار اح الل القواع، م  أن ذلا يح ا  إلح حمي  دولي  أكبر م
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عيما بأن خيار اح الل القواع  م رفضه  مامًا خالل  ينا  الم يس الوزاري اامني المصغر 
 .")الكابين ( ااخيرة

اإلنرااييي إلح ال و ر ال ديد بين قيادة ال يش والمن ون النياني، وأ ار إلح أن « nrg»ولف  موق  
بوعًا واحدًا الح الل قواع غزة و قويض نيو   صريحا  أحد كبار الضباو أن ال يش يح ا  أن"

 ."حماس، أثار  غضبًا  ديدًا في أوناو المن ون النياني
 قدير الموقف الذي عرضه قادة "، وقال إن "مضيي "ووصف منؤول نياني هذ، ال صريحا  بأنها 

نؤولو ال يش عيح الكابيني  كان مخ يفًا  مامًا عما ي ير إليه الضابو المذكور، حيث  حدث م
ال يش أن النيورة عيح القواع و قويض حماس عيح غرار حمي  النور الواقي )في الضف  الغربي  

 ."(   ويب  هورًا وويي ، وقد  م د لنن  أو نن ين1001عام 
في  "النؤال المور : كيف ف ل ال يش في  نفيذ مهم ه المحددة"ويقول المنؤولون النيانيون إن 

 . "س الحكوم  بنيامين ن انياهو غير راض من الن ااج ال ي حققها ال يشراي"غزة، وأ اروا إلح أن 
 3/7/2102، الحياة، لندن

 
 أخفقنا في إنهاء موضوع األنفاق ن من غزة: لقدواالحتالل المنسحب ضباط وجنود .33

عّبر عدد من  نود وضباو االح ياو الذين اننحبوا من قواع غزة، عن  كورهم بأنهم لم : الناصرة
 ااهداف، وقالوا "إن  كورا باإلخفاق ي ميكهم".يحققوا 

وفي مقابال  م  موق  "واال" الكبري م  عدد من  نود وضباو االح ياو الذين اننحبوا من قواع 
غزة، قال الموق  في  قرير، "إن قنما من ال نود ي كرون بخيب  أمل، ورغم ا  ياقهم لكااال هم يقولون 

اب قااد ك يب  اح ياو: "من ناحي ، نحن نكداء بالكودة ليبي ، وقال نا إن لديهم م اعر مخ يو ".
 لكن من ناحي  أخرن ثم   كور باإلخفاق".

وأضاف: "ن حنا في القيام ببكض اامور ال يدة في الق ال لكن هذا غير كاف، أردنا إنهاء موضوع 
نا بكد نن  ونصف اانفاق، يو د  كور باإلخفاق، لم نن غل قو نا ح ح النهاي ،  كوري ال خصي أن

 ننكود لهذ، الموا ه  الغبي  مرة أخرن".
وقال ضابو آخر: "نحن في خدم  االح ياو من نحو  هر. ينبغي اجن إعادة  هوزي  الوحدة، أنا 

 أع قد أنهم خالل ثالث  إلح أربك  أيام نيحرروننا ونكود لبيو نا".
 2/7/2102، لإلعالم الفلسطينيالمركز 
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 نفاق في قطاع غزةسرائيلي يكمل مهمة تدمير األ : الجيش اإلجيش"إذاعة "إسرائيل وال .34
قال  محو ا االذاع  الرايني ان في انراايل يوم الثالثاء إن القوا  البري  : و دي االلفي -القدس 

االنرااييي  أكمي  مهم ها الرايني  في حرب غزة وهي  دمير االنفاق عبر الحدود ال ي حفرها ن واء 
عيح االقل من ممرا  ال نيل  ح  نوق  01اف  اذاع  انراايل واذاع  ال يش ان واض فينوينيون.

االرض وع را  من الخنادق  رن  حديد مواقكها وننفها قبل الموعد المقرر لبدء نريان هدن   م 
 ال وصل اليها بوناو  مصري  في وق  الحق يوم الثالثاء.

 3/7/2102، وكالة رويترز لألنباء
 

 : حماس طورت قدراتها وانتصارنا خداعييلسرائاإلعالم اإل .35
 حدث  وناال إعالم إنرااييي  عن القدرا  الكنكري  لحرك  المقاوم  اإلنالمي  حماس في ال زيرة: 

 قواع غزة، وقال  إن الحرك  وور  قدرا ها كثيرا.
د بمثاب  وقال محييون إنراايييون إنه ال يمكن وصف ما حققه ال يش اإلنرااييي باالن صار؛ فهذا يك

الخداع لينفس، ان الصواريخ الفينويني  ما زال   نهال عيح المدن اإلنرااييي ، ولم ي م  دمير كل 
 اانفاق في غزة.

ال اليمين -و حدث المحيل النياني لوني لوفيش إلح القناة الثاني  قااال "أنا ال أحانب هؤالء القادة 
 ح الق ال في منوق  صكب ".انهم يمثيون دول  ضكيف  مضورة إل -وال الينار

وذكر  وناال اإلعالم أن هناا ان قادا  من داخل الحكوم  مو ه  إلح راينها بنيامين ن نياهو 
ولنيان ه، م همين إيا، بأنه أعوح ال يش هدفا عنكريا في الحرب، ثم  غير هذا الهدف م  مرور 

 الوق  من غير إعداد عنكري نابق لذلا.
 2/7/2102، الجزيرة نت، الدوحة

 
 للمدنيين "تعيد صياغة األهداف المشروعة في الحرب" وال تترك ممراً  "إسرائيلمنظمات حقوقية: " .36

في محاول  لي أثير عيح الرأي الكام داخل إنراايل ووقف  راام الحرب حاول  منلم  : ودي  عواودة
م اإللك روني  رفض  "ب نييم" الحقوقي  ن ر أنماء الضحايا الفينوينيين ليكدوان، لكن وناال اإلعال

 ن ر اإلعالنا  فاضور  هي لن رها في موقكها فقو.
وك ف  "ب نييم"  فاصيل بكض ال راام اإلنرااييي  في غزة ومنها قيام ال يش اإلنرااييي ب ف ير 

يوليو/ موز الماضي. وقال   14عمارة من أربك  ووابق عيح ناكنيها بمركز خان يونس في 
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آخرين أغيبهم من  12 خصا وأصاب  05ن  حذير منبق، وق ل المنلم  إن القصف  م "دو 
 ااوفال والنناء".

وخالفا ليمزاعم اإلنرااييي ، أوضح  "ب نييم" أن إنراايل " نفذ عمييا  قصف قا ي " داخل القواع، 
بادةو نبب  في ق ل ماا  المدنيين   ع را  الكااال ". وا 

ااييي ، إن عدم محاكم   نود وضباو ير كبون من  ه ها قال   مكي  "يش دين" الحقوقي  اإلنر 
  راام حرب هي "ن ي   ليثقاف  القضااي  الفاندة وفقدان ال  ري  الالزم".

وأوضح  في بيان أن إنراايل "لم   رع قانونا يكّرف ما هي  ريم  حرب" وأن بكض ال نود 
  ".يالحقون أحيانا عيح "أناس أحكام الحرب االع يادي  في المحاكم الكنكري

ولم  ق صر االن قادا  عيح النيو  ال  ريكي  فحنب بل ام د  لإلنراايييين كاف ، حنب المن  ار 
القضااي ل مكي  "يش دين" المحامي ميخاايل نفارد الذي أبدن نخري ه من ده   ال ارع اإلنرااييي 

 من الموالب  بمحاكم  قادة إنراايييين أمام المحكم  ال نااي  الدولي .
ه لي زيرة ن ، أوضق نفارد، أن هذ، اال هاما  والدعاون الم وق   قديمها " ن ند ليقانون وفي حديث

 الدولي ولين  مكاداة لينامي  كما يدعي اإلعالم اإلنرااييي".
ونو، إلح أن  يش االح الل يفنر القوانين الدولي  "ب كل مغيوو" لكي ي يق لنفنه "المناس 

 يك  "اخ باء المقا يين ااعداء فيها".بالمدنيين" بالمناوق المأهول  بذر 
وأكد أن إنراايل " كيد صياغ  ااهداف الم روع  في الحرب"، وال   را ممرا ليمدنيين. ح ح إنها 
  هرب من اإل اب  عما إذا كان المدنيون في ال  اعي  مثال ين ويكون الهرب؟ وهل هناا حل 

 ليمرضح والك زة وااوفال؟
بينان إنراايل عن من  المقاوم  ليمدنيين من مغادرة مناكنهم "يدين  وأوضق أن حديث الناوقين

 إنراايل انها قصف  المناكن وهي  كيم أن نكانها بداخيها".
و  فق مديرة وحدة الرصد الميداني  في حرك  "النالم اجن" ح ي  عوفران، م  الرأي النابق، مؤكدة 

فضق  راام  يش االح الل بحق المدنيين أن م اهد المو  والدمار ال امل في غزة "كافي  ل
 الفينوينيين".

وفي حديثها لي زيرة ن ،  وقك  عوفران الك ف عن المزيد من ال هادا  واالع رافا  اإلنرااييي  
 ب راام غير منبوق  ار كب  في غزة بهدف إخضاع الفينوينيين.

 2/7/2102، الجزيرة نت، الدوحة  
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 ضرائب جديدة على اإلسرائيليين "بنك إسرائيل" يطالب لبيد بفرض  .37
ذكر موق  "رو ر" الكبري مناء اليوم االثنين بأن  داعيا  الحرب عيح قواع غزة : عكا أون الين

االق صادي  في "إنراايل" قد بدأ   ؤ ي ثمارها، م يرًا إلح أن بنا "إنراايل" يصر عيح أن يقوم 
 واونين في "إنراايل".وزير المالي  "يااير لبيد" بفرض ضرااب  ديدة عيح الم

 2/7/2102، عكا اون الين
 
 شركات إسرائيلية تطالب بتعويضات عاجلة حتى ال تضطر لطرد موظفيها .38

ذكر  صحيف  يديكو  أحرنو  عيح موقكها االلك روني بأن مدراء  ركا  ليويران : عكا أون الين
ف   كويضا  عا ي  لها، في أعقاب الحكوم  اإلنرااييي  بدوالبوا الكال وأركي  وينرااير" "اإلنرااييي 

إلحاقها بأضرار  نيم  اق صادي  ومادي  ن ي   عمييا  ال صكيد في المناوق ال نوبي  خاص  في 
ال نيضورون إلقال  عدد كبير من مولفيها. قواع غزة.  وا 

وأ ار مدراء ال ركا  الثالث إلح أن ح م ااضرار المالي  يقدر بماليين الدوالرا ، موضحين أن 
هذ، الف رة هي الف رة اانوأ عيح النياح  والويران منذ عدة ننوا ، كما لف  المدراء إلح أن عمق 
ي اد حاًل منانبًا ازم  الويران المدني في  اازم  ييزم الحكوم  اإلنرااييي  بال كامل الفور وا 

 "إنراايل".
 3/7/2102، عكا اون الين

 
 غزة أضعفت قوة الردع بالعملية العسكرية  يعتقدون أنمن اإلسرائيليين  %85استطالع:  .39

من اإلنراايييين يك قدون أن الكميي   %20أ ر  القناة الثاني  اإلنرااييي  ان والعًا ليرأي ألهر أن 
 الكنكري  ضد قواع غزة أضكف  قوة الردع اإلنرااييي . 

مين ن نياهو، بينما من اإلنراايييين راضون عن أداء رايس الوزراء بنيا %61وأوضق االن والع أن 
، وهو ما ي ير إلح  را   في  كبي ه إذ كان  ننب  ال أييد له م  بدء الكدوان عيح %14يكارضه 

. وعن اننحاب القوا  اإلنرااييي  من قواع غزة، قال ان والع القناة الثاني  إن %80قواع غزة 
 هذا االننحاب. %05من اإلنراايييين ضد،، بينما يؤيد  65%

من  %01أفاد بأن  -أ ر ه القناة الكا رة اإلنرااييي  ون ر قبل يومين-الع ليرأي وكان ان و
إنهم يريدون نحب القوا  البري  ح ح دون  وقف  %02وبينما قال  ال مهور اإلنرااييي يريد هدن .
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إلح قيام ال يش ب كثيف الكمييا  وا عادة اح الل غزة و قويض  %02الكمييا  الق الي ، دعا نحو 
 المقاوم  اإلنالمي  )حماس(.حرك  

 2/7/2102، الجزيرة نت، الدوحة
 
 في غزة  بين الدعوة للتسوية والحسم "إسرائيل"انقسام بصحف  .41

ها م  بكض الصحف اإلنرااييي  ومحييوها رايس الوزراء بنيامين ن نياهو، وا هم ه : عوض الر وب
 بخوض حرب  ن نزف اإلنراايييين دون فاادة أو حنم.

نقنم  اجراء بين فريقين أحدهما يوالب بالمضي في الحرب ح ح القضاء عيح حرك  وعمومًا ا
رنال وفد إلح مفاوضا  القاهرة والدخول في  نوي   حماس، واجخر يدعو إلح اخ صار الوريق وا 

 م  الفينوينيين.
اق وها م  صحيف  يديكو  أحرونو  ب دة رايس الوزراء، ذلا انه َيِكد بإي اد حل لقضي  اانف
 دون أن  صدر عنه كيم  واحدة عن حل آخر، و نوي   ضمن حياة ال كبين عيح  انبي الحدود.

وأضاف  في اف  احي ها أن ن نياهو اخ ار في نهاي  اانبوع االننحاب من قواع غزة دون  نوي  
 ودون حنم "واخ ار االن مرار في إنهاا اإلنراايييين بحرب ان نزاف ليس لها أ ل منمح".

ياق م صل رأن الكا ب بن كنبي  في صحيف  مكاريف أن م كي  ن نياهو  كمن في أنه ال وفي ن
يريد مفاوضا  وال ا صاال  وال  حالفا ، ولهذا ال يرغب في حنم المكرك  م  حماس، ح ح ال 

 ينفرد به )الرايس الفينويني محمود عباس( أبو مازن فيضور إلح عقد النالم مكه ب رووه.
ومكاريف، أبرز  صحيف  إنراايل اليوم مقرب  من الحكوم  إ ادة مصدر عنكري  وخالفًا ليديكو 

وصف ه بالكبير بم ريا  الحرب، وقوله إن "حمي  ال رف الصامد" ن نمق بالوصول إلح  غيير 
  ذري في الوض  في ال نوب.

قوله إن  وفي نياق الضبابي  أيضًا،  نقل الصحيف  عن وزير ال ؤون اإلن را ي ي  يوفال   اين س
إنراايل  ح فل بكل ااوراق، واصفًا ما ي ري بأنه نوع من حرب االن نزاف دون أن ي وب أي 

 خيار عن الواول .
من  ه ه وبكيدًا عن الحيول النياني ، دعا مو يه آرنس في هآر س ال يش اإلنرااييي إلح أن ي  م 

ح ي ، موضحًا أن ذلا ال يكون مهم ه وهي   ريد القواع من النال  والقضاء عيح بني  حماس ال 
 إال بكميي  بري  كبيرة.
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الضوء عيح  غيب  -المن قدة غالبًا لنيانا  الحكوم -وفي اف  احي ها، نيو  صحيف  هآر س 
 إنراايل عن مفاوضا  القاهرة، مك برة أن هذا ال غيب ربما يكود عييها نهمًا مر دًا.

عاموس هارايل أنه م  عدم حضور إنراايل  وفي ذا  الصحيف  اع بر مرانيها لي ؤون الكربي 
مفاوضا  القاهرة فقد   هد أروق ها ا فاقًا مصريًا فينوينيًا لن يكون بمقدور  ل أبيب ال حيل منه 

 بزعم أنها لم  حضر المباحثا .
 2/7/2102، الجزيرة نت، الدوحة

 
 جديدةسكان البلدات الجنوبية متخوفون من العودة لمنازلهم: الحرب كشفت مخاطر  .40

عبر عدد من نكان البيدا  اليهودي  في ال نوب عن عدم ثق هم بما حققه ال يش : 48عرب 
اإلنرااييي في الكدوان عيح قواع غزة، مؤكدين أن الكثيرين ممن غادروا المنوق  يرفضون الكودة، 

ح م  فيما ي د النكان الذين بقوا صكوب  في ال أقيم م  الواق  الذي أن   ه الحرب ويقولون إن
 المخاوف بكد الحرب ازداد عما كان قبيها.

ويقول أرون دلبا، نكر ير كيبو س زيكيم لصحيف  "هآر س: "ال يمكنني القول إننا ن كر اليوم بحال 
أفضل من ناحي  اامن ال خصي، أكثر  يء نريد، هو الكودة لحياة وبيكي ، لكننا نخاف، خوفا 

ب  عيح النؤال، هل أزال ال يش خور اانفاق. لم يأ  مميً ا". ويضيف: "ح ح اليوم لم ن يق إ ا
 أحد ليقول لنا: يمكنكم الكودة لينوم بهدوء".

من  انبه قال رايس م يس " اعر هنيغيف" الون  ون ر، لصحيف  "يديكو  أحرنو " إن الحمي  
  ف وة ااخيرة "أن    أزم  ثق  عميق  وغير منبوق  بين نكان المنوق  وبين الحكوم  وال يش. ثم

كبيرة بين ما يحصل في الميدان وبين ما ي كر به الناس، و رميم  يا الثق  نين غرق  هورا وويي . 
صحيق أننا خر نا بنالم، بصكوب ، لكن ثم  ذهول حقيقي، هناا ماا  اجالف الذين ينكنون هذ، 

 المنوق ، واجالف ببناو  غادروا".
دثون عن الحا   ل كميق الحمي  فمكلمهم يدركون بأن وين هي ال قرير بالقول: "رغم أن النكان ي ح

زال  خور اانفاق".  ال نوي  النياني  وحدها يمكن أن  ؤدي لوقف إوالق النار وا 

 2/7/2102، 27عرب 
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 مصابً  0311شهيدًا ونحو 0781شهيدًا بقصف إسرائيلي يرفع حصيلة العدوان إلى  35  .42
فينوينيا عيح ااقل يوم االثنين في قواع غزة م   50أفاد مرانل ال زيرة بان  هاد وكاال : 

 واصل الكدوان اإلنرااييي عيح القواع، رغم إعالن  ل أبيب عن هدن  من  انب واحد كان من 
 حًا.المف رض أن  بدأ في الكا رة صبا

 2820وقد ناهز إ مالي عدد ال هداء منذ بدء الكدوان اإلنرااييي في الثامن من ال هر الماضي 
 منزل كييا أو  زايا. 0000مصاب، فضال عن  دمير  4500وأكثر من   هيدا،

وقد قصف  واارة حربي  إنرااييي  اليوم منزال في مخيم ال اوئ غرب مدين  غزة، فان  هد  وفي  
 وأ صيب نحو ثالثين آخرين، كما ان هدف القصف مناوق أخرن في القواع مخيفا  هداء و رحح.

منازلهم المدمرة ال ي كان الوصول إليها محلورا، و مكن  وواقم   هيدا من  ح  ركام 05وان  ل 
 ث ، بكضها اوفال في منوق   رق رفق ب نوب قواع غزة  22اإلنكاف الفينويني  من ان  ال 

ال ي ان ثناها ال يش اإلنرااييي من ال هدا  ااحادي  ال انب، وقال منكفون إنهم لم ي مكنوا من 
 زال  مدفون   ح  الركام.الوصول إلح  ثث كثيرة ما 

وكان  ع را  اانر الفينويني  قد  وافد  عيح بيدة بي  حانون الواقك   مال  رق القواع م  
بدء الهدن  ال ي أعين ها إنراايل من  انب واحد قبل أن  خرقها، وذلا لالوالع عيح ما حل 

اايام القييي  الماضي  بكد أن بمنوق هم، ف اهدوا مزيدا من المنازل وااحياء المدمرة في القصف في 
 أخيوها.

3/7/2102الجزيرة نت، الدوحة،   
 
 ويدمر أحياًء بكاملها في مواجهة المدنيين بغزةاالحتالل يستخدم البراميل المتفجرة  .43

ألهر اندحار قوا  االح الل الصهيوني عن البيدا  ال ي ا  اح ها في  خوم قواع غزة : خان يونس
 براميل م ف رة كنوع  ديد من اانيح  في موا ه  المدنيين ومنازلهم.ال رقي ، عن ان خدامها 

مونح أبو دق  في منوق  الزن  في  د.و  م  عدد من المواونين محيو برميل حديدي قرب منزل 
بيدة بني نهيال  رق خان يونس، الذي  حول إلح كوم  من الركام، مؤكدين أنه أحد البراميل ال ي 

ل خالل اايام الماضي  وأد  إلح إحداث  دمير كبير في المنوق  بما في ذلا ألق ها واارا  االح ال
 وبقا  بالكامل. 4 نوي  منزل أبو دق  المكون من 
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وقال المواون  الل أبو حماد: "ما أويق ه واارا  االح الل خالل هذ، الحرب ليس فقو الصواريخ 
ل ضخم  من الم ف را   نبب دمارا بل  اهدناها  يقي برامي ،ال ي يصل وزنها إلح ون أو أكثر

 كبيرا".
ولم  كن بيدة خزاع  أحنن حااًل، إذ  مدد برميل ضخم قرب منازل حي أبو ر يي  الذي دمر بصورة 

  به كامي  بكد أن أنقو  عييه الواارا  الصهيوني  البرميل خالل ا  يا  البيدة.
اإلننان، أنه  اهد أثناء  ول ه  ويؤكد يانر عبد الغفور، الباحث في المركز الفينويني لحقوق
نم، نبق وأن 20نم وقور 120ال وثيقي  ليمناوق المدمرة في بيدة خزاع ، قنبي  ضخم ، بوول 

منزاًل نكنيًا دفك  واحدة في حي أبو  25 دمير لاايام الماضي  مما أدن بألق ها واارا  االح الل 
 ار يي  في البيدة.

3/7/0221، المركز الفلسطيني لإلعالم  
 
صابة خمسة آخرين في هجوم بجرافة .44  شهيد بالقدس ومقتل إسرائيلي وا 

ق ل ، أنه القدس المح ي والوكاال  من  إبراهيمكامل ، عن مرانيها 3/7/2102الرأي، عمان، ذكر  
في اصودام  راف  يقودها  اب فينويني بحافي   أمسانرااييي واصيب خمن  اخرون ب رو  

ووق  الحادث عيح خو ال ماس  بينما ق ي  ال رو  النااق الفينويني. انرااييي  في القدس ال رقي 
 بين القدس ال رقي  والغربي .

وقال  ال رو  االنرااييي  ان ال راف  اصودم  بحافي  مما ادن الح وقوعها وقاما ر ال  رو  كانا 
 النار عييه مما ادن الح ان  هاد،. إوالقفي المكان الح 

دهن  ال راف  ر ال يبيغ »الم حدث بانم خدما  االنكاف االنرااييي   من  ه ه، قال زاكي هيير
 ».م يرا الح ان اربك  ا خا  اصيبوا في الحادث « عاما مما ادن الح مق يه 15من الكمر 

واكد  الم حدث  بانم ال رو  االنرااييي  لوبا نمري ان نااق ال راف  فينويني من حي  بل المكبر 
 وا ار  الح ان االنرااييي الق يل يهودي م دين يقيم في القدس.  ي .في القدس ال رقي  المح

وبكد ، عن مرانيها من القدس برهوم  رايني والوكاال ، أنه 3/7/2102الغد، عمان، و اء في 
بانقالب حافي  اصودم  بحفار أويق منيق فينويني النار  إلنراايييناعا  من ق ل الفينويني 

في المكدة بالقرب من ال امك  الكبري  بالقدس المح ي . وقال   رو  عيح  ندي لالح الل وأصابه 
 االح الل إن المها م قفز إلح درا   ناري  كان  في ان لار، وفر هاربا.
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القدس ل يفزيون القناة الثاني  اإلنرااييي : "نحن ن  به بوقال يوني بارين ي قااد  رو  االح الل 
ولم  كين أي  ه  منؤولي ها عن ه ما  القدس  رهابي ".بدر   كبيرة في أن  كون هذ، ه ما  إ

 أمس.
 
 بالضفة وحدة استيطانية على أنقاض قرية أم الحيران 0711بناء  االحتالل يصادق على .45

صادق  ل ن  ال خويو والبناء اإلنرااييي  في ال نوب عيح بناء  :كامل إبراهيم -القدس المح ي  
أم الحيران ال اريخي  ال ي دمر ها قوا  االح الل و رفض وحدة ان يواني  عيح انقاض قري   2800

قدم  ااحد مخووا لي ن  « نيو  أراضي إنراايل»االع راف بما  بقح منها . وكان  ما  دعح 
د( ال ي -)مرحي  ب« حيران»وحدة نكني  في من وون   2800ال خويو والبناء في ال نوب لبناء 

ال دير ذكر، الح انه قدم مخوو كذلا لي ن  ال خويو  ومن قري  أم الحيران. أنقاضن قام عيح 
دونم، في  مال  رق مدين   2000وحدة نكني ، عيح مناح   2140والبناء في ال نوب، لبناء 
 ديمونا،  مال وادي ديمونا.

 دل نرع  مكال   مخووا  بناء المن وونا  لييهود عيح االراضي "وقال النااب ويب أبو عرار 
القرن فينويني ، عيح ال مييز بحق الكرب، م  الكيم ان مخووا  القرن  قاضأنالكربي ، وعيح 

الكربي  ال ي اع رف بها قبل ننوا  عدة لم ي م  قدمها، وما زال  مكانها، انباب نياني ، 
 ".وعنصري 

3/7/2102الرأي، عمان،   
 
 والمئات يرابطون في الداخل والخارج ..االقصى المسجد االحتالل يحاصر .46

أن الماا  من أهل في بيان لها ، 3/7/2102مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،  أفاد 
القدس والداخل الفينويني أدوا صالة الف ر في أزق  القدس القديم  ومداخيها، وآخرين قبال  أبواب 

عاما من الر ال من دخول  50المن د ااقصح، وذلا بكد من من  االح الل من هم دون الر 
كما منك  قوا  االح الل أغيب النناء من دخوله، اداء صالة الف ر، مما اضور الكثير ااقصح، 

في مناوق م فرق ، خاص  منوق  باب حو  وباب االنباو، في  من الصالة عند بوابا  ااقصح،
حين أدن الماا  صالة الف ر داخل االقصح، باإلضاف  الح المصيين الذين يواصيون اع كافهم منذ 

 يومين.
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اء الماا  من الر ال والنناء من اهل القدس والداخل خار  وداخل المن د ني وا د في هذ، االثو 
من بينهم نااب رايس الحرك  االنالمي  ال يخ كمال خويب وقيادا   –االقصح منذ صالة الف ر 

ب  ما  يبي  لدعوة القيادا  الووني  واالنالمي  في القدس والداخل ليوم النفير بمنان –في الحرك  
 يويق عييه ذكرن خراب الهيكل المزعوم والذي  زيد فيه الدعوا  اليهودي  الق حام المن د االقصح.

وأ ار  المؤنن  في بيانها الح ان قوا  االح الل الق  القنابل الصو ي  عيح النناء المرابوا  عند 
 باب االنباو واع د  عيح بكضهن بالضرب وا بر هن عيح مغادرة المنوق .

اندلك  موا ها ، في ، من القدس نقاًل عن الوكاال ، أنه 3/7/2102األيام، رام هللا، ء في و ا
باح  المن د ااقصح بكد دخول م ورفين يهود إليها، بين مواونين وقوا  االح الل اإلنرااييي ال ي 

 ان خدم  قنابل الغاز المنيل ليدموع وقنابل صو ي  وعيارا  مواوي .
م ورفا يهوديا  201ف القدس ال يخ عزام الخويب لوكال  فرانس برس، ان "وقال مدير عام أوقا

 اق حموا" باح  المن د.
 
 / يوليو الماضيعلى المقدسات اإلسالمية خالل تموز اعتداء إسرائيلياً  225: وزارة األوقاف .47

  ضد بين  وزارة ااوقاف وال ؤون الديني  في رصد لها لالن هاكا  اإلنرااييي :وفا –رام هللا 
 اع داء نفذ عيح المقدنا  اإلنالمي  خالل  هر  موز الماضي. 140المقدنا  الديني  أن 

وقال وزير ااوقاف وال ؤون الديني  يونف إدعيس، إن "االع داءا  ال ي  مارنها قوا  االح الل 
ضد أبناء  كبنا كثيرة وال حصر لها، و ك ف  بصورة  يي  في حربها عيح قواع غزة وعيح 

من دا  دميرا  210من دا  دميرا كييا، و 42دها ال ي لم  نيم وال ي   اوز  ح ح اجن منا 
  زايا.

وأضاف، "ان مر منينل االن هاكا  واالع داءا  عيح المن د ااقصح والمن د اإلبراهيمي وال ي 
ه وق ا يمن  فيها رف  ااذان من مآذنه، واق حامه و دنين 02  اوز  خالل هذا ال هر أكثر من 

اع داء ما بين  نليم االق حاما  اليومي ، وا غالق  01واع دااه عيح المن د ااقصح اكثر من 
أبوابه أمام المصيين، وفرضه ووقا عنكريا مغيقا عيح كل  ارع وزقاق ومدخل يولج إليه، إضاف  

 .إلح  كديه الممنهج عيح المرابوا  في المن د ااقصح
3/7/0221الحياة الجديدة، رام هللا،   
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 ألف طفل بحاجة إلى الرعاية النفسية في قطاع غزة 526 :اليونيسيف .48
عندما و يب من وفيين من غزة رنم  يء ما، رنم ااول  د، الذي ان  هد ن ي   الكدوان 
اإلنرااييي، ورنم الثاني أيضا  د، ولكن بال ناقين إثر إصاب ه في غارة إنرااييي . فالحرب  رك  

ألف قاصر ووفل بحا   إلح الرعاي  النفني  في  016غزة، والن ي    آثارا  ديدة عيح أوفال
 القواع.

ومنذ بدء الحرب عيح غزة ق ل نحو أربكماا  وفل، أما من  بقح عيح قيد الحياة فيكافحون محاولين 
ان يكاب اامور والكنف والق ل الذي عا و،، والذي ن ج عنه   خي  حاال  من م الزم  اضوراب 

   واالك ااب.ما بكد الصدم
يقول الوبيب النفني إياد زقو  الذي يدير البرامج الم  مكي  ليصح  النفني  ال ابك  لممم الم حدة 
في غزة، إنه كثيرا ما  نبب ااحداث الصادم    ويها مكرفيا، فالوريق  ال ي يرن بها ااوفال ما 

، وهذا ما يمكن أن يكون مضرا حدث قد  كون م  زأة، إذ مثال يمكن أن ييوموا أنفنهم أو  يرانهم
 ليغاي  بهم.

ألف قاصر ووفل بحا   إلح الرعاي  النفني  في غزة. وهناا ماا   016وبحنب اليونينيف فإن 
اجالف من ااوفال الذين  أثروا بالحرب والذين يهيمون عيح و وههم في ال وارع وااحياء 

 الم ضررة.
2/7/2102الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 جريح بالضفة منذ بدء العدوان على قطاع غزة 211و شهيداً  02: رنادي األسي .49

 هد  الضف  الغربي  منذ بداي  الكدوان اإلنرااييي عيح قواع غزة، حراكا  كبيا وموا ها  : رام هللا
فينوينيا وأصيب نحو  24 به يومي  م  قوا  ال يش اإلنرااييي،  نديدا بالكدوان، ان  هد فيها 

هد  رام هللا )مركز النيو  الفينويني ( حراكا نيانيا، ون اوا دبيومانيا آخرون، فيما   400
 .14الر لبحث وقف الحرب ال ي دخي  يومها 

وكان  نقاو ال ماس م  القوا  اإلنرااييي  )الحوا ز الكنكري ، و دار الفصل الكنصري، وال وارع 
وا  اإلنرااييي ، غالبي ها لييي  الكام (،   هد موا ها   به يومي  بين ال بان الفينوينيين والق

خاص  في  هر رمضان المبارا، وأبرزها حا ز "قينديا" الفاصل بين رام هللا والقدس، ومنوق  باب 
الزاوي  ونو مدين  الخييل ) نوبي الضف  الغربي (، ومدخل مدين  بي  لحم ال مالي، ) نوبي الضف  

 الناري ، والكبوا  الحارق  ضد القوا  اإلنرااييي .الغربي (، ان خدم ال بان فيها الح ارة واالكاب 
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فينوينيا، بالرصا  الحي،  24وأد  الموا ها   به اليومي  م  ال يش اإلنرااييي إلح ان  هاد 
يوليو/ موز الماضي(، خالل منيرا  انويق   15في ال مك  ااخيرة من  هر رمضان ) 4منهم 

موز الماضي، وان مر  ح ح ما بكد صالة عصر يوليو/  14بكد صالة ال راويق مناء الخميس 
 ال مك .

2/7/2102"، 20موقع "عربي   
 
 على النائب زعبي "الفاشية العنصرية"يدين الحملة  27في التجمع الوطني  .51

أدان ال  م  الووني الديمقراوي ب دة، الحمي  الفا ي  الكنصري  عيح النااب حنين : 48عرب 
، بخووة غير منبوق ، بإبكادها عن الم ارك  في  ينا  زعبي، حيث قام  "ل ن  النيوكيا "

الكنين  ول انها مدة ن   أ هر، وحيث أعين  ال رو  انها  نوي ال حقيق مكها ب هم  إهان   روي 
وال حريض عيح الكنف. هذا إضاف  الح أن زعبي  كرض  الع داء  ندي و رن  كبييها بااغالل 

 خالل ملاهرة ضد الكدوان في حيفا.
ل ال  م  في بيان، إن وناال اإلعالم اإلنرااييي  والوزراء ونواب من اليمين والينار في إنراايل وقا

ي نون حمي   حريض منكورة ضد النااب  زعبي حمي  مكها دعوا  لالن قام منها وح ح ق يها. كل 
 هذا انها  قول كيم  حق أمام نيو  لالم .

م واصل ضد ال ماهير الكربي  الفينويني  في وأضاف أن هذ، الحمي   ندر  ضمن ال حريض ال
الداخل وضد قيادا ها النياني ، ال ي أخذ  بكًدا هن يرًيا في اا واء الحربي  واالن قامي  والكنصري  

 والفا ي ، ال ي  رافق الكدوان اإل رامي عيح أهينا في قواع غزة.
2/7/2102، 27عرب   

 
 ةفي محافظات الضفغزة لإلغاثة احمالت تواصل  .50

هب  قواعا   كبي  و بابي  فينويني  وانك  في الضف  الغربي  لنصرة : عوض الر وب - الخييل
قواع غزة. و ركز ال هد في اايام ااخيرة عيح  م  ال برعا  الكيني  والنقدي  إلغاث  إخوانهم 

 المنكوبين والمه رين بنبب الكدوان اإلنرااييي المن مر منذ ما يزيد عيح ثالث  أنابي .
و ركز  حمي  ال برعا  الحالي  في مدين  الخييل، ااقرب إلح غزة من بين محافلا  الضف ، عيح 

 . م  ال برعا  النقدي  والكيني  من مواد غذااي  وألبن  وأغوي  وأحذي 
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 احن  إلح قواع غزة،  24و مكن  الغرف  ال  اري  في مدين  الخييل ح ح اجن من  نيير قافي  من 
منها مكبر كرم أبو نالم با  ا، غزة، فيما ي وق  وصول الباقي عيح ال والي. كما ا  از  ثالث 

ين لر  نيير المزيد من ال احنا  في اايام القادم ، حنب رايس الغرف  ال  اري  والصناعي  في 
وأكد أن بكض المواونين ور ال ااعمال  برعوا ب احنا   محافل  الخييل محمد غازي الحرباوي.

 .االح يا ا ، مما  كل مخازن الغرف  غير قادرة عيح ان يكابها كامي  من
2/7/2102الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 مليون دوالر 20ويكبدونها خسائر يومية بـ  التجارية اإلسرائيليةالمقدسيون يقاطعون المجمعات  .52

ي  قرر  آالف الكااال  الفينويني  مقاوك  الم مكا  ال  ار : أنيل  ندي - القدس المح ي 
اإلنرااييي  منذ بدء الكدوان عيح غزة، وا  ه  لي راء من أنواق القدس، مما أنكش الحرك  ال  اري  

وحنب المالحق االق صادي  في الصحف اإلنرااييي ، فإن مقاوك  الفينوينيين ليبضاا   فيها.
 مييون دوالر أميركي. 14مييون  يكل أي ما يكادل  200اإلنرااييي   كبد النوق يوميا 

وقال رايس  مكي  القدس لي نمي  االق صادي  إيهاب الخويب إنه من الضروري اغ نام فرص  مقاوك  
 إنراايل اق صاديا في  وويد الكالق  بين المواون وال ا ر الفينويني.

ودع  الغرف  ال  اري  والصناعي  الكربي  في القدس المح ي  ليكمل عيح    ي  المن  ا  الووني  
محيي  والبيدة القديم  من أ ل منحها حص  أكبر في النوق و قوي  بيا  االق صاد في اانواق ال

 و نمي  قدرا  قواعا ه المخ يف .
وقال رايس  مكي  حماي  المن هيا الفينويني بالقدس ح ازي الر ق إن إنراايل أصبح   وا ه 

 لها. واقكا فينوينيا  ديدا عيح الصكد االق صادي  واال  ماعي  مما ي كل ها نا
منهم ا خذوا قرارا بالمقاوك   41 خ  مقدني ألهر أن  200وأضاف أن ان بيانا أ ري عيح 

 8000ولم ي  اوز مكدل بي  المحال  ال  اري  اإلنرااييي  اليومي  الداام  ليبضاا  اإلنرااييي .
 ألفا يوميا. 50 يكل في عيد الفور، بينما بيغ في المونم الماضي 

2/7/2102 الجزيرة نت، الدوحة،  
 
 الداخل الفلسطينيمسيرات تضامنية مع غزة في  .53

 واصي  الفكاليا  ال ضامني  م  قواع غزة والمنددة بالكدوان اإلنرااييي المن مر منذ : وكاال 
 أربك  أنابي ، حيث خر   المنيرا  في الداخل الفينويني.
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ومرة قرب عكا، نلم ها  و ارا اجالف من عرب الداخل الفينويني في منيرة  ضامني  في مدين 
الحرك  االنالمي   ح   كار "أوقفوا الكدوان عيح قواع غزة"، وحمل الم لاهرون ااعالم 
الفينويني  ورايا  حرك  المقاوم  اإلنالمي  )حماس(، وه فوا "غزة  نادي يا عرب وين النخوة 

 والغضب" و"احنا من غزة وغزة منا".
رة حمي   كار "يوم ال الحم م  غزة"، و قدم  المنيرة الف   وفي مدين  اليد  ارا الماا  في ملاه

كبيرة ك ب عييها "حكام إنراايل ق ي  ااوفال"، ورف  الم لاهرون  كارا   ندد بالم ازر ال ي 
  ر كبها إنراايل في قواع غزة و  هم قاد ها بار كاب  راام حرب.

2/7/2102الجزيرة نت، الدوحة،   
 
 على موقف الحكومة الكندية وبان كي مون من العدوان على غزة اجاً تظاهرتان برام هللا احتج .54

أمس، اح  ا ا   لاهر ع را  الن واء خار  مقر الممثيي  الكندي  برام هللا،: ناال مونح - رام هللا
عيح ما وصف بدعم الحكوم  الكندي  ليكدوان و بريرها ل راام الحرب ال ي  ق رفها إنراايل في قواع 

ناعا  من  لاهرة اح  ا  منااي  مماثي  ضد مواقف نكر ير عام اامم الم حدة  غزة وذلا قبل
 بان كي مون من الكدوان عيح القواع. 

ونلم  م موعا   بابي  عيح ميدان المنارة ونو مدين  رام هللا اح  ا ا عيح  قاعس اامم الم حدة 
مين الكام بان كي مون في وقف الكدوان و راام الحرب واح  ا ا عيح مواقف و صريحا  اا

ورف  الم لاهرون اإلعالم الفينويني  ويافوا  خو  عييها  كارا  باليغ ين  موالبين بمناءل ه.
الكربي  واالن ييزي   ندد بالموقف الكندي و والب الحكوم  بال را   عنه انحيازا لقيم الحق والكدال  

 واإلنناني  ورددوا ه افا  والب  بإغالق الممثيي .
3/7/2102ة الجديدة، رام هللا، الحيا  

 

 السيسي يبحث مع نبيل العربي التطورات في غزة .55
"الخيرريج": بحرث الرررايس المصررري عبرد الف ررا  النينرري، أمرس االثنررين فرري القراهرة، مرر  نبيررل  -القراهرة 

الكربي، أمين عام  امك  الدول الكربي ، القضايا الكربي  الم كيقر  بااوضراع فري غرزة وليبيرا وكرل مرن 
 نوريا والكراق، فضاًل عن ن ااج بكض اال  ماعا  الوزاري  ال ي عقد ها ال امك  مؤخرًا.

وقال النفير إيهاب بدوي، الم حدث الرنمي بِانم راان  ال مهوري ، إن النيني عاود ال أكيد عيح 
ر  محوري  القضي  الفينويني  ومكان ها ال قييدي  في النيان  الخار ي  المصري ، م ددًا عيح ح
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مصر عيح  دارا الوض  اإلنناني في غزة، نواء من خالل المناعدا  اإلنناني  والدوااي  أو عبر 
 ف ق مكبر رفق الن قبال الحاال  اإلنناني  وعال  ال رحح والمصابين.

 3/7/2102الخليج، الشارقة، 
 
 وزير الخارجية المصري: مصر تعمل على حل لصراع غزة يؤدي لفتح المنافذ .56

عماد عمر: قال وزير الخار ير  المصرري نرامق  ركري االثنرين إن برالد،  -مد الكرقوبي مح - ونس 
ال   حمل  واصل نفا دماء الفينروينيين بنربب الحررب ال ري   رنها انرراايل عيرح قوراع غرزة و كمرل 
عيرح حررل يرؤدي لفرر ق المنافررذ ليقوراع. وقررال  ركري فرري مررؤ مر صرحفي اثنرراء زيرارة ل ررونس "ال ن حمررل 

فا الردماء واالعمرال الكدااير  ضرد الفينروينيين... مصرر  يكرب دور الونريو لحرل االزمر  مزيدا من نر
 النار من ال انبين." إوالقال ي   ويب وقف 

وأكد  كري أن بالد،  نكح لحل "يؤدي لف ق المنافذ و ثبي  االن قرار وعدم اعادة االع داءا  الن 
 "ال كب الفينويني ال ين وي  فقد المزيد من االروا .

 3/7/2102وكالة رويترز لألنباء، 
 
 "الشرق األوسط": القاهرة ستسعى لتحقيق المطالب الفلسطينية دون الحديث عن معبر رفح .57

نونن أبو حنين:    ه محادثا  القاهرة بين الفينوينيين وال انب المصري لوقف الكدوان  -القاهرة 
ناع  قابي  لي مديد،  21عيح هدن  أمدها اإلنرااييي عيح قواع غزة إلح إحداث اخ راق عبر ال وافق 

 من المر ق أن  بدأ اليوم بال زامن م  مفاوضا  من أ ل ا فاق نهااي لوقف إوالق النار. 
لكن مصادر مصري  أوضح  أمس أن القاهرة ن نكح ل حقيق الموالب الفينويني ، إال أن ذلا ال 

ي محادثا  م كيق  بالمكبر الحدودي ي مل الحديث عن مكبر رفق، حيث إن القاهرة  صر عيح أن أ
ي ب أن   ري ب كل ثنااي م  النيو  الفينويني ، وليس في إوار ا فاق  امل بين الفينوينيين 

نراايل ل خفيف الحصار. وقال  مصادر دبيوماني  مصري  إن القاهرة يمكن أن  فكر في زيادة  وا 
أن  ن  يب ليموالب الفينويني  ب دفق حري  الحرك  المحدودة حاليا في مكبر رفق لكن ليس مر حا 

و ؤكد مصر أن مكبر رفق مف و  وفقا لالع بارا  اامني ، وأنه نمق بكبور  لي  ارة من المكبر.
اجالف منذ بدء اازم ، نواء من الحاال  اإلنناني  أو ال ي   ويب عال ا، فيما  قول مصادر 

 الحصار عيح قواع غزة.فينويني  إن المكبر ال ي هد حرك  وبيكي  ويزيد من 
 3/7/2102الشرق األوسط، لندن، 
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 يورام ميطال: العالقات المصرية اإلسرائيلية تشهد شهر عسل ليس له مثيل  .58

زهير أندراوس: قال البروفينور يورام ميوال، الباحث في  امك  بن غوريون في بار  -الناصرة 
خالل مقابي  م  القناة الكا رة في النب  ورايس مركز حاييم هر نوغ لدرانا  ال رق ااونو، 

ال يفزيون اإلنرااييّي صبا  اليوم، قال: إّن الكالقا  المصري  اإلنرااييي    هد  هر عنل ليس له 
 مثيل وهناا  قاو  وثيق بين ال انبين في المصالق، عيح حّد قوله.

أبيب،  اب  قاااًل إّنه و اب  البروفينور ميوال، وهو م ن  رق مخّ   في الكالقا  بين القاهرة و ل 
ي حّ م عيح اإلنراايييين أال يوهموا أنفنهم، ذلا أّن الرايس المصرّي، عبد الف ّا  النيني، هو ر ل 
أمنّي وليس نيانًيا، وما يقوم به من خووا   هدف إلح الكمل عيح من  حرك  حماس أو ال هاد 

  الفينوينّي  في رام هللا، محمود اإلنالمّي من  حقيق أّي ان ازا  ومحاول  إنقاذ رايس النيو
عّباس. عالوة عيح ذلا، أوضق الم ن  رق اإلنرااييّي أّنه ال ي مكن ممارن  عميي  كي الوعي 
و حقيق الردع أمام المقاوم  وحرك  حماس عبر إوالق آالف ااونان من الم ف را ، ذلا اّن 

و ه  نلر مخ يف  وهي مكني  حرك  حماس  خ يف عن  ماع  اإلخوان المنيمين في مصر ولها 
بان مرار الحرب، وم  ذلا، خي   إلح القول، من الم مكن ال وصل إلح  فاهما  نيانّي  محدودة 

 مكها، بحنب أقواله ليقناة الكا رة.
 3/7/2102رأي اليوم، لندن، 

 
 ": تحسن العالقات بين تل أبيب والقاهرة يصب في مصلحة الجانب اإلسرائيليWALLA"موقع  .59

( اإلخبارّي الكبرّي، نقاًل عن منؤولين كبار في WALLAزهير أندراوس: قال موق  ) -الناصرة 
المنلوم  اامنّي  اإلنرااييّي  إّن الكالقا  الدبيومانّي  بين ال انبين اإلنرااييي والمصري بدأ  

فإّن  حنن   نككس ب كل إي ابّي، وبحنب ما ن ر، الموق  اإلنرااييّي، نقاًل عن المحافل عينها،
الكالقا  بين  ل أبيب والقاهرة يصب في مصيح  ال انب اإلنرااييّي، وذلا من خالل من  ال يش 
المصري عمييا   هريب اانيح  من  به  زيرة نيناء إلح قواع غزة، عالوة عيح ذلا، وصف 

من إدخال  المنؤولون في  ل أبيب الوض  في منوق  اانفاق بالواق  ال ديد وذلا بكد من  اانفاق
النال . و اب  محيل  ؤون ال رق ااونو في الموق ، آفي إينخاروف قااال، إّن الفضل في هدم 

 يكود إلح إ راف النيني ب كلد  خصّي عيح هذا الموضوع.
 3/7/2102رأي اليوم، لندن، 
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 مصابًا جراء العدوان اإلسرائيلي على غزة 032المستشفيات المصرية استقبلت  .61

عدون، وزير الصح  والنكان، أن إ مالي عدد المصابين الفينوينيين  راء الكدوان أعين د. عادل 
حال  منذ  254عيح غزة، والذين  م ان قبالهم عبر مكبر رفق لكال هم بالمن  فيا  المصري ، بيغ 

 بداي  ااحداث وح ح أمس ااول.
ا  بكد  يقيهم الكال  من المصابين خر وا من المن  في 26وقال الوزير فح  صريحا ، أمس، إن 

حال  اليزالون  211حال ، وبقي  الحاال  وعددهم  26و حنن حال هم وعادوا إلح غزة، فيما  وف  
ي يقون الكال  بمن  فيا  الكريش الكام والزي ون ال خصصي ومكهد ناصر والبنا ااهيي ودار 

 روض الفر .ال فاء والنالم ال خصصي والهرم والدمرداش و امك  اإلنماعييي  ورمد 
 3/7/2102المصري اليوم، 

 
 مصر تقبل دعوة إيران للمشاركة في اجتماع لجنة فلسطين بطهران .60

، المقرر عقد، «عدم االنحياز»أعين  وزارة الخار ي  م ارك  مصر في ا  ماع ل ن  فينوين بحرك  
محمد بدر الدين في الكاصم  اإليراني  وهران، أمس، قبل مثول ال ريدة ليوب ، بوفد يرأنه النفير 

زايد، مناعد وزير الخار ي  ل ؤون دول ال وار، وذلا بناء عيح دعوة من إيران بصف ها الرايس 
 الدوري الحالي ليحرك .

وقال النفير بدر عبد الكاوي، الم حدث بانم وزارة الخار ي ، إن اال  ماع يناقش ااوضاع في 
و دهور ااحوال اإلنناني  والمكاناة ال ي يمر قواع غزة م  ان مرار اله وم الكنكري اإلنرااييي، 

بها أبناء ال كب الفينويني، مؤكدا أن مصر ن ن كرض مبادر ها لوقف إوالق النار بغزة، وال هود 
 ال ي  بذلها القاهرة لحقن دماء ال كب الفينويني، والحييول  دون نقوو مزيد من الضحايا.
 3/7/2102المصري اليوم، القاهرة، 

 
 : السيسي قتل في يوم واحد أكثر ممن قتلهم الصهاينة من الشعب البطل بغزةالبلتاجي .62

قال القيادي في  ماع  اإلخوان المنيمين في مصر محمد البي ا ي إن  يار دعم ال رعي  صامد في 
 موا ه  ما نما، وغيان حكم الكنكر، وأكد أن حكم الكنكر لن ين مر. 

محاكم ه إلح أن "عبد الف ا  النيني ق ل من  كبه في وأ ار البي ا ي في كيم  له أثناء  ين  
أغنوس/آب أكثر مما ق يه الفراعن  النابقون، ولمنف ال ديد أقولها بكبارة  دمي  24رابك  في 
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أغنوس/آب أكثر ممن ق يهم الصهاين  من  كبنا  24القيب، لقد ق ل النيني من  كبه يوم 
ها الكدو الصهيوني كل أنواع النال  منذ ما يقارب الفينويني البول في غزة في مكرك  ان خدم في

  هرا اجن، م   حيا نا لمبوال الصامدين في غزة".
 3/7/2102الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 مفكر مصري: النظام العربي يعمل لصالح المشروع الصهيوني في غزة .63

رنمي الكربي" قدس برس: ا هم المفكر المصري محمد عصم  نيف الدول ، "النلام ال –القاهرة 
 بالكمل لما لصالق ما وصفه "م روعا  االن نالم ال ي  خدم ااهداف الصهيوني ".

ووصف نيف الدول ، وهو من  ار نابق ليرايس المصري المكزول محمد مرني، الموقف الكربي 
 الرنمي مما ي ري من عدوان عيح غزة بأنه "مخزي ليغاي  وخاص  الموقف المصري".

لر "قدس برس"، إن "الموقف الكربي الرنمي يريد  صفي  القضي  الفينويني  من وقال في  صريحا  
خالل االنحياز ليكيان الصهيوني، عبر ال أييد الكبير ال فاقا  أونيو ووادي عرب  وكامب ديفيد، 

في الماا  من  28وهذا ربما يكون ميحول ب كل أوضق في المبادرة الكربي  ال ي  نازل  عن 
 فريو في الثواب  و صفي  القضي  والمقاوم  خوفا من إنراايل وأمريكا" بحنب فينوين، حيث ال

 قوله.
 2/7/2102قدس برس، 

 
 النسور: العدوان على غزة بربري وغير مسبوق .64

هللا الننور أن "ااردن، قيادة و كبا  عبد .د ااردني أكد رايس الوزراء: محمود الوراون  -عّمان 
فكاليا   كبي  في  مي  ار اء المميك ، م مكون عيح موقف وحكوم  ومؤننا  م  م  مدني و 

واحد وم حد   ا، الكدوان اإلنرااييي الغا م البربري غير الكادل وغير الم كافئ وغير المنبوق عيح 
 غزة".

وقال الننور: "لم أنم  أو اقرأ في حيا ي عن مثل هذا اله وم الصاعق من هذ، القوة الغا م  عيح 
ان "هذا  كييوم ر مرب "، مك براً  400في بقك  صغيرة من اارض ال    اوز  كب بنيو ومحاصر 

 الكدوان خار  حدود الخيال والكقل"، فيما  دد إدان  ااردن الواضح  لهذا الكدوان.
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في مؤ مر صحفي عقد، بدار راان  الوزراء أمس: "ال ر  عميق ومؤلم ونحن  ،وأضاف الننور
لهم بالغفران، وانرهم المكيوم  الذبيح  الكزاء وخ ل اام  من ن رحم عيح اروا  ال هداء وندعو 

 نفنها بأن يمر هذا الذي مر بهذا ال كل الذي مر به".
 و ال رايس الوزراء والوزراء والحضور الفا ح  عيح أروا   هداء غزة.

إن النفير مو ود هناا "لخدم   الننوروب أن موالب نحب النفير ااردني من  ل أبيب، قال 
اا قاء الفينوينيين في أماكن و ودهم وخدم  المن د ااقصح"، م نااال: "إذا  م نحب النفير 

وأضاف: "نيكون اال قاء الفينوينييون هم الخانرون  كيف ن اب  عن كثب ما ي ري في ااقصح".
من مثل هذا الموقف"، مؤكدا ان بقاء النفير هناا "يخدم اهل فينوين من ح ا  ومك مرين 

 ين ور ال أعمال عيح مدار الناع ".ومنافر 
  3/7/2102 ،الغد، عّمان

 
 الحركة اإلسالمية األردنية تطالب مصر بفتح معبر رفح .65

في الكقب  منيرة  ااردني  نلم  الحرك  االنالمي  والفكاليا  ال كبي : رااد صبحي -الكقب  
ن القنصيي  المصري  حيث الح االع صام بالقرب م اح  ا ي  انويق  من المن د الكالو ي وصوالً 

 حال دون وصول المنيرة الح القنصيي . فرض  قوا  الدرا ووق أمنياً 
وندد الم اركون في المنيرة بالكدوان الصهيوني عيح قواع غزة واصفين إيا، بالهم ي والبربري 

ب ووال من قدين في الوق  ذا ه مواقف بكض اانلم  الكربي  واصفين إياها بأنلم  الذل والكار.
الم اركون الوقف  برف  الحصار عن قواع غزة منددين في الوق  ذا ه بموقف الحكوم  المصري  

 الم ماهي م  الموقف الصهيوني في خنق قواع غزة .
من  انبه حيا القيادي في الحرك  االنالمي  عمر النكيد المقاوم  الفينوين  وعيح رأنها ك ااب 

وان غرب النكيد ف ق ال انب المصري المكابر ، نيمالقنام وال ي أصبح   رفا لمم  ولكل م
وخ م النكيد بموالب  النلام ، ليصهاين  ليدخول الح نيناء بيما  رحح غزة يمو ون عيح المكابر

اام  المصري  أن  كود ل اريخها الم يد في نصرة  المصري بف ق المكابر وكنر الحصار منا داً 
 قضايا االنالم والمنيمين.  

 3/7/2102 ،انالسبيل، عمّ 
 
 



 
 

 

 

 
           27ص                                     5511 العدد:     3/7/2102الثالثاء  التاريخ:

 

 تشكل لجنة لنصرة الفلسطينيين األردنية الفعاليات النقابية .66
م الس  ،النقباء النابقون ،)م يس النقاب  اا}دني  قرر  الفكاليا  النقابي : نيرين النيد - عّمان

هيا  المكا ب الهندني ، ل ان النقاب  الكامي (   كيل ل ن  ووني   امك    ولح  ،ال كب والفروع
 قيام بكاف  الن اوا  في النقاب  لنصرة ال كب الفينويني ودعم مقاوم ه في قواع غزة.ال

 كما اكد  الفكاليا  خالل ا  ماع عقد ه براان  نقيب المهندنين رايس ا حاد المهندنين الكرب م.
هللا عبيدا  بدعوة من م يس النقاب  في م م  النقابا  المهني  عيح ضرورة ال ننيق م   عبد
اليا  النقابي  في كاف  النقابا  المهني  ل  كيل مي قح مهني ووني يضم ال مي  ليكمل مكا الفك

و قديم كل أ كال النصرة والدعم الذي يح ا ه ال كب الفينويني في مقاوم ه و صديه لهذا الكدوان 
 ."فينوين  وحدنا"الهم ي ودحر،  ح   كار 

 3/7/2102 ،الرأي، عّمان
 

 ويلتقيان فعالً  و"داعش" يتواجهان شكالً  "إسرائيل"ني: وزير الخارجية اللبنا .67
رأن وزير الخار ي  اليبناني  بران بانيل، في كيم  في إف  ا  اال  ماع الوارنء لوزراء  :بيرو 

غزة ال ي نأ ي "خار ي  ل ن  فينوين في حرك  بيدان عدم االنحياز الذي عقد في وهران أمس أن 
ن لم   مكنا ا  ن لم   مكنا القومي  فيي مكنا الدين ااخالقي و ا  لي و من أ يها هي قضي  القانون الدو 

ن قضي ها هي قضي  الموصل في أال إنحن هنا من أ ل غزة ". وقال: "اإلنناني  فيماذا نأ ي اليوم؟
الكراق وقضي  عرنال في لبنان والقضي  هي قضي   كفير إنرااييي بانم اليهود و كفير داعش بانم 

و نفنه بإنم الدين، وال ه ير القنري هو نفنه بإنم م روع الدول  إلغاء اجخر هو اإلنالم والق ل ه
نفنه بإنم اجحادي ، وكل ذلا برعاي  الم  م  الدولي وصم ه خدمً  لبكض المخووا  الالإنناني ، 

 ."والم  م  الدولي من فوقنا يلّيل وي فر 
فكاًل في نيناء والموصل وكنب وعرنال، إنراايل وداعش ي وا هان  كاًل ويي قيان "ولف  الح أن 

ولبنان نيقو  هذا اإلرهاب. اذ ان ما ي ري في المنوق  هو نفنه الذي بدأ بالربي  الكربي عيح 
 ."اناس دول ديموقراوي  وان هح بال صحر الفكري. إنه م روع  برير لو ود الكيان اإلنرااييي

فر اء ان  أخذوا عبرة ان إرهاب إنراايل مورس القص  كيها عا ها لبنان واخ برها نصرًا "وأوضق أن 
عيينا في لبنان ودفن عندنا بفضل بووال  المقاوم  ومناع  ال يش وصمود الناس. وهكذا نيهزم 

 ."ر وكمأارهاب إنراايل في صمود ابناء غزة. هذ، هي   رب  لبنان فخذوا بها 
 3/7/2102 ،الحياة، لندن
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 غزة تلقى مساندة كبيرة من المجتمع الدوليالخارجية الجزائرية: مبادرتنا حول  .68

إلياس وهبي وعبد الرزاق بن عبد هللا: قال  الخار ي  ال زااري  اإلثنين إن مبادر ها ب أن  -وهران 
لدن الم  م  الدولي كما ني م دعوة ا  ماع وار  لي مكي  الكام  لممم الم حدة الق  مناندة كبيرة 

 ن  فينوين لدن حرك  عدم االنحياز اليوم فيما دع  الي ن  عرضها في ا  ماع وهران الخا  بي
ال كبي  لنصرة ال كب الفينويني بمحافل  وهران غربي ال زاار، امس، الحكوم  ال زااري  إلح 

 «. هودها الدبيوماني  لوقف الكدوان اإلنرااييي عيح أهالي غزة كثيف »
م الخار ي  ال زااري  لإلذاع  الحكومي  فقد قال عبد الكزيز بن عيي  ريف الناوق الرنمي بان

ال زاار لح د الدعم لهذ، المبادرة ال ي أضح  يوما بكد يوم  يقح مناندة هناا  هود حثيث   بذلها »
 «. ال زاار كيف  نفرااها الموزعين عبر كامل أنحاء الكالم ب ر  هذ، المبادرة»و اب  « كبيرة

 3/7/2102القدس العربي، لندن، 
 
 صمت مجلس األمن زاد جرائم "إسرائيل" في غزة روحاني: .69

قال الرايس اإليراني "حنن روحاني"، اإلثنين، أن صم  م يس اامن الدولي، أدن إلح زيادة  راام 
"إنراايل" الم واصي  في قواع غزة، مصيفا أن هذا الصم  "هو مؤ ر عيح عدم و ود الكدال  في 

لح ال حرا لوقف  راام الحرب واإلبادة ال ماعي  ال ي هذ، المؤنن "، داعيا حرك  عدم االنحياز إ
 ير كبها "النلام الصهيوني".

 اء ذلا في كيم  له في ا  ماع ل ن  فينوين لحرك  عدم االنحياز من أ ل غزة، الذي ع قد 
بالكاصم  اإليراني  وهران؛ حيث ا هم روحاني الم  مَ  الدولي بال غاضي عن ال راام المر كب  في 

ف  روحاني إلح أن م كي  ال رق ااونو لن  حل إال بحل القضي  الفينويني  وعودة غزة. ول
ن اء دول  فينويني  عاصم ها القدس.  المواونين الفينوينيين إلح أراضيهم وا 

 2/7/2102فلسطين أون الين، 
 
 "وثيقة فقهية": إغالق معبر رفح وحصار غزة "من أعظم الخيانات" .71

الك را  من الفقهاء المنيمين، في وثيق  م  رك ، ما اع برو، "م ارك  قدس برس: ان قد  –القاهرة 
دول عربي  في حصار غزة"، م يرين إلح عمييا   دمير اانفاق ال ي  ك بر  ريان الحياة لنكان 

 القواع المحاصر، إضاف  إلح إغالق مكبر رفق الحدودي بين غزة ومصر.
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يف أنحاء الكالم، في وثيق  وقكوا عييها، وارني  وداعي ، من مخ  وواعلافقيها منيما  201وقال 
( إن ذلا )الحصار( "من أعلم الخيانا  الصريح  ال ي 4/8ننخ  منها لر "قدس برس" االثنين )

مر  عيح اام  عبر ال اريخ" وفق  كبير الوثيق . م يرين إلح أن قواع غزة ي كرض "لحرب إبادة 
 من قبل االح الل اإلنرااييي".

هاء يقولون في بيانهم، إن "الليم الكليم الذي لحق بإخواننا المنيمين في غزة بالحصار وأضاف الفق
الخانق بمن  الغذاء والدواء و مي  اإلمدادا  الضروري ، و آمر من دول الكفر، و كاون من بكض 

نال  الدول الكربي  بإغالق مكبر رفق و  ب  اانفاق ااهيي  وهدمها ح ح ال يصل الغذاء والدواء وال
اهينا في غزة، وان مر اإلصرار عيح إغالق المكبر، هو  كاون صريق م  الكدو اليهودي في ق ل 

 إخواننا في غزة". 
وأ ار البيان إلح أن الكيماء ا فقوا عيح أن "ملاهرة )مناعدة( الكفار عيح المنيمين كفر وردة عن 

الح الناقض الثامن من نواقض اإلنالم اإلنالم، وقد عدها اإلمام محمد بن عبد الوهاب رحمه هللا  ك
 الك رة الم فق عييها ". 

واع بر الفقهاء في بيانهم أنه "ما كان لي م هذا الحصار، وال ان نزاف قوة الم اهدين وخنقهم في غزة 
وعدم قدر هم عيح الدفاع عن أنفنهم إال بإغالق المكبر واانفاق.. فهو من أعلم الخيانا  الصريح  

 اام  عبر ال اريخ".  ال ي مر  عيح
وأعرب الفقهاء عن خ ي هم من "أن يدخل في هذا الحكم أيضًا، من  كاون عيح إغالق المكبر أو 
اانفاق أو الدالل  عييها أو من  دخول المناعدا  إليهم، وي حمل كل  ندي  ارا في ذلا إثم كل 

ثم هدم المنا د والدور بغزة، وال ح   لمن قال من ا ل نود: إنه عبد مأمور، ان ق يل و ريق وا 
 الكبودي  هلل وحد،، وال واع  لمخيوق في مكصي  الخالق" وفق الرأي الفقهي.

وأكد بيان الفقهاء عيح أن "ال هاد في فينوين كيها هو  هاد  رعي ي ب دعمه بالمال والنفس 
الهم وأخذ والنال ، واليهود في فينوين حربيون  حل دماؤهم وأموالهم، وي وز ليمنيمين ق ل ر 

 أموالهم و دمير من آ هم داخل فينوين ".
ووق  عيح البيان فقهاء ودعاة من النكودي  والكوي  والبحرين وقور والنودان ومصر ونوريا 

 وموري انيا واليمن وفينوين، إضاف  إلح فقهاء منيمين من عدد من الدول ااوروبي .
 2/3/2102قدس برس، 
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 ة يطالبون بفك الحصار عن غزةعالمًا وداعية من السعودي 76  .70
النبيل: أصدر عدد من الكيماء والدعاة من المميك  الكربي  النكودي  بيانا مووال دعوا فيه اام  
الكربي  واإلنالمي  لنصرة أهالي قواع غزة في و ه الكدوان اإلنرااييي، وحذروا حكوما  المنوق  

 من "ال واوؤ م  الكدو الصهيوني وخذالن المنيمين".
من الكيماء والدعاة الحكوم  المصري  بنرع  ف ق مكبر رفق  80ووالب البيان الذي وقكه أكثر من 

بصف  داام ، وكنر الحصار اللالم عن قواع غزة، مك برين أن إغالقه الداام "يكد من ال ور 
 والخذالن الكليم، وال واوؤ م  الكدو المحارب، والوقوف مكه في صف واحد ضد اام ".

موقكون عيح البيان ال نا  النياني ليمقاوم  ليثبا ، وعدم االن نالم ليضغوو من داخل ودعا ال
الصف وخار ه، وحذروهم من أن ين زع الكدو منهم في المفاوضا  النياني  ما لم ين و  ان زاعه 

 منهم في ناح  المكرك .
في إغاث  أهل غزة  وفي خوابهم لمم ، دعا الكيماء ال كوب الكربي  واإلنالمي  إلح المنارع 

عان هم ماديا ومكنويا، مك برين أن ال قصير في ذلا "نبب من أنباب الف ن  والفناد"، خصوصا  وا 
في هذ، المكرك  ال ي  داع  فيها القون الكبرن لدعم إنراايل، ومن ذلا إعالن م يس ال يوخ 

 مييون دوالر. 115ااميركي دعم القب  الحديدي  بمبيغ 
"الم صهينين الكرب، الذين ي م ون  -لمن نماهم-ذ، المكرك  ك ف  الو ه القبيق وقال البيان إن ه

بالمقاوم  وي وهون صور ها"، مؤكدين أن هذ، "المواقف المخزي " لين  مناكفا  نياني  بل "هي 
 خيان  لمم ، ونقوو في من نق  ال بكي  والوالء لمعداء المحاربين".

 3/7/2102السبيل، عمان، 
 
 بإعطاء األولوية لتوفير مياه الشرب ألهالي غزة يوجه راشد محمد بن  .72

البيان: أكد ال يخ محمد بن را د آل مك وم نااب رايس الدول  رايس م يس الوزراء حاكم  –دبي 
دبي ال زام دول  اإلمارا  الداام بالوقوف إلح  انب ال كب الفينويني في مخ يف قضايا، الكادل ، 

إن نق  موارد ميا، ال رب النليف  يمثل »كان غزة في محن هم وقال: وحرصها عيح دعم ومناندة ن
أحد أبرز الم اكل ال ي  وا ه أهينا في غزة اليوم، ولهذا فقد و هنا مؤنن  نقيا اإلمارا  بالكمل 
ب كل فوري عيح الكمل عيح  وفير إمدادا  كافي  من ميا، ال رب الحيوي  لهم، وهو ما ي كامل م  

ال ي  بذلها دول  اإلمارا  بال كاون م  المنلما  الدولي  وال ها  المكني  لنقل ال هود المكثف  
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اإلمدادا  ومواد اإلغاث  الضروري  إلح قواع غزة، وذلا في إوار المبادرا  اإلنناني  الكا ي  
 لرايس الدول .

هالي غزة بإعواء ااولوي  ل وفير ميا، ال رب ا« مؤنن  نقيا اإلمارا » اء ذلا حيث و ه نمو، 
الذين يكانون من  ق  ديد في الميا، ن ي   القصف اإلنرااييي، والكمل عيح و ه النرع  عيح 

رغم ضخام  ال حديا  المر بو  ب حقيق ذلا في لل الكدوان   وفير إمدادا  كافي  من ميا، ال رب،
 المن مر عيح القواع.

 3/7/2102البيان، دبي، 
 
 زةمساعدات إنسانية بحرينية لقطاع غ .73

االثنين في موار ماركا الكنكري واارة  أمسب را: ان قبي  الهيا  الخيري  االردني  الها مي   –عّمان 
 حن بحريني   حمل مناعدا  انناني  لمهالي المنكوبين في قواع غزة مقدم  من المؤنن  الميكي  

 الخيري  البحريني .
ا مي  محمد الكيالني ان الواارة  حمل عيح وقال الناوق الرنمي بانم الهيا  الخيري  االردني  اله

ونًا من اادوي  والمواد الوبي  واإلغاثي  والغذااي  ال ي ني م   هيزها وارنالها عبر  40م نها نحو
الهيا  الح غزة ل وزيكها عن وريق االونروا مبينا ان الهيا  كان  ان قبي  الكديد من واارا  ال حن 

دة دول ومؤننا  عالمي  وعربي  باإلضاف  الح  نييرها الكديد ال ي  حمل مناعدا  مخ يف  من ع
من القوافل المحيي  ال ي  م ارنالها ب برع من  ها  ومؤننا  اردني  رنمي  خاص  منذ اندالع 

 اله وم االنرااييي اال رامي عيح اهينا في قواع غزة. 
 3/7/2102الرأي، عّمان، 

 
 يا مسيرات تضامنية مع غزة في المغرب وماليز  .74

 ارا اجالف في منيرة بمدين  الدار البيضاء بالمغرب بدعوة من  ماع  الكدل واإلحنان دعما 
لي كب الفينويني و نديدا بالكدوان اإلنرااييي والصم  الدولي، وحمل الم لاهرون م نما  

كا  و هد  الكاصم  الماليزي  كوااللمبور النب  واحدا من أكبر ال  م ل ثامين أوفال فينوينيين.
الذين قّدر -الم ضامن  م  القضي  الفينويني  والرافض  ليحرب عيح غزة، حيث رف  الم اركون 

 اإلعالم الفينويني  والماليزي  وال كارا  الموالب  بوقف الكدوان عيح غزة. -عددهم بخمنين ألفا
 2/7/2102الجزيرة. نت، الدوحة، 
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 تنطلق من تركيا وحدهاناشط مغربي يهودي: سفن كسر حصار غزة ستزداد ولن  .75

أنس مزور:  وق  النا و المغربي، من أصول يهودي ، نيون أنيدون أن ي و ه عدد أكبر –الرباو 
من النفن اإلنناني  لكنر الحصار بغزة، وذلا من دول عديدة، وليس من  ركيا وحدها، كما حدث 

 .1004 – 1008بكد  وقف الكدوان اإلنرااييي عيح القواع في حرب 
، ال ي كان  ضمن أنوول مناعدا   ركي، «مافي مرمرة»نراايل اع داء داميا عيح نفين  و ن  إ

، وأنفر عن مق ل 1020أيار/ مايو  02ع رف بانم )أنوول الحري (، كان م و ها إلح غزة في 
 م ضامنين أ راا. 20

( في المغرب، نيون أنيدون، في مقابي  م  وكال  BDS« )بي. دي. إس»وقال مننق حرك  
الحرك   راهن أكثر عيح الم  م  المدني لييكب دور، مثيما فكل في  وويق نلام »ااناضول، إن 

 «.اابار ايد )ال مييز الكنصري( في  نوب أفريقيا
، ) كبي  غير حكومي   هدف إلح إقناع الحكوما  وال ركا  وال امكا  «بي دي إس»وحرك  

 0حب االن ثمارا  منها، وهي  كني اخ صار وغيرها بمقاوك  إنراايل وفرض عقوبا  عييها، ون
 .1005كيما  باليغ  اإلن ييزي : مقاوك ، ونزع ان ثمارا ، وعقوبا ( و م  د ينها رنميا عام 

وأصبق ليحرك   ننيقيا  بكدد من دول الكالم، باع بارها حرك  نضال  كبي ومدني  ن ند إلح 
 لحقوق اإلننان. القانون الدولي و ن مد مباداها من اإلعالن الكالمي

حصار غزة ي م من  انبين: حصار من ال ه  الصهيوني  وحصار »و اب  النا و المغربي قااال إن 
من ال ه  المصري ، وهنا يمكنني وبكا أن أقول هناا  واوؤ واضق لخنق  زء من ال كب 

 «.الفينويني داخل مناح  صغيرة  دا
و أنف لكدم   اوب المؤننا  الرنمي  بالمغرب  الزال  في بداي ها،»وأ ار أنيدون إلح أن حرك ه 

الدور الذي أصبق يقوم به ال باب المغربي «، مكبرا عن  فاؤله بر«وكذا البرلمان م  موالب الحرك 
 «.ل حقيق أهداف الحرك 

 3/7/2102القدس العربي، لندن، 
 
 أوباما يوقع على مشروع قانون لزيادة اعتمادات مشروع القبة الحديدية .76

رايس ااميركي باراا أوباما الييي  الماضي  م روع القانون الذي يخص  مبيغًا آخر من وق  ال
 -ما ْين وخمن  وع رين مييون دوالر لمواصي   ووير منلوم  )القب  الحديدي ( اإلنرااييي  
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ااميركي  الم  رك  الع راض الصواريخ المكادي . وكان الكونغرس بم ينْيه قد صادق قبل عدة أيام 
 ح م روع هذا القانون.عي

 3/7/2102صوت إسرائيل والتلفزيون اإلسرائيلي، 
 
 إسبانيا تفرض عقوبات على "إسرائيل" وتعلن وقف بيع السالح لها .77

: قرر  الحكوم  اإلنباني  فرض عقوبا  عيح إنراايل و  ميد بي  النال  والوناال 48عرب 
ها عيح قواع غزة وذهب ضحي ها أالف ال كنولو ي  لها اح  ا ا عيح الحرب الدموي  ال ي  ن 

النكان. و اء هذا القرار بكد ناعا  من إعالن بريوانيا إعادة النلر في  راخي   صدير أنيح  
 و كنولو يا عنكري  إلنراايل.

ونقي  صحيف  "هآر س" الكبري  عن صحيف  "ألبايس" إن الحكوم  قرر  الخميس الماضي   ميد 
ل، نلرًا ليحرب في غّزة. ووصف  الصحيف  هذا القرار بالنياني قبل كاف  صادرا  اانيح  إلنرااي

 مييون يورو.5كل  يء. وقدر  قيم  مبيكا  النال  من انبانيا إلنراايل الكام الماضي 
 3/7/2102، 27عرب 

 
 بريطانيا تراجع صادرات السالح لـ"إسرائيل" .78

كل  راخي   صدير االنيح  الح  صرح  م حدث  بانم الحكوم  البريواني  أمس بأن بالدها  را  
انراايل، فيما ام ن  رايس الحكوم  ديفيد كامرون عن ان كمال عبارا  قوي  ضد انراايل مثيما يفكل 

 م  ال انب الفينويني.
نرا   حاليًا كل  راخي  ال صدير إلح انراايل لنؤكد ما نك قد، بأنها »وقال  م حدث  بانم كامرون 

 ا راء المرا ك  ا خذ اانبوع الماضي.وأضاف  أن قرار «. مالام 
ووفقًا الح  قرير اعد ه ل ن  برلماني  بريواني  ال هر الماضي فإن عقودًا كبيرة وافق  عييها الحكوم  

بييون  نيه ان رليني  2.8ل صدير بضاا  عنكري  أو ثنااي  االن خدام إلح انراايل قيم ها أكثر من 
 صدير دروع واقي  لي نم ومكونا  واارا  من دون ويار مييار دوالر(   مل عقودًا ل 20.21)

 غير الوض  الحالي بوضو  مقارن  م  الوض  الذي »وا زاء من صواريخ. وأضاف  الم حدث  ان 
كان   منق فيه بكض ال صاريق. ونحن نرا   ال صاريق الحالي  وفقًا ليوض  الحالي. لكن لم   خذ 

 «.أي قرارا  أخرن نون ا راء المرا ك 
 3/7/2102الحياة، لندن، 
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 اإلدارة األمريكية "محبطة" من العنف واللوبي اإلنجيلي يتحرك لمصلحة "إسرائيل" .79

 -، أ ف ب، روي رز «الحياة» - ويس كرم: لندن، وا نون، نيويورا، مونكو، وهران  -وا نون 
بين  نديد و أييد  واصي  ردود الفكل االقييمي  والدولي  عيح اله وم االنرااييي عيح قواع غزة، 

الم حدة  لمممضمني ومنا دا  لوقف النار ودعوا  لحل نياني ليصراع، فيما عبر االمين الكام 
 بان كي مون عن قيقه ل نامي مكاداة النامي  عيح خيفي  الحرب االنرااييي  عيح غزة.

لخار ي   ون وبد  اإلدارة ااميركي  محبو  أمس من واق  ال وورا  في غزة م  ف ل  هود وزير ا
كيري لوقف النار، ومن  حرا اليوبي المناصر إلنراايل عيح من ون الرأي الكام والكونغرس لكبق 

القصف الم ين خار  »أي ضغوو عيح  ل أبيب. ودان  وزارة الخار ي  ااميركي  ب كل صريق 
 قكها.، موضح  أن ال يش اإلنرااييي لديه عيم ب فاصيل المدرن  ومو «مدرن  أونروا في رفق

الواليا  الم حدة مروع  من »وأصدر  الوزارة بيانًا  ديد اليه   ليل أول من أمس  قول فيه إن 
«. القصف الم ين خار  مدرن  أونروا في رفق والذي را  ضحي ه أكثر من ع رة مدنيين فينوينيين

لديه المكيوما  عن » وأغيق البيان الباب أمام أي  بريرا  إنرااييي ، م يرًا إلح أن ال يش اإلنرااييي
وأضاف البيان الموق  من الناوق  «. المدرن ، كما  مي  المدارس في غزة ال ابك  ليمنلم  الدولي 

 ان بيناكي أن وا نون  حض إنراايل عيح فكل المزيد ل فادي وقوع ضحايا مدنيين، كما دع  
 إلح  حقيق في االع داء.

ري ، المقرب  من الرايس باراا أوباما، عن موقف وعبر  المن  ارة في البي  اابيض فاليري  ي
أن « ني بي أس»وقال  لقناة «. خوأ ال يمكن الدفاع عنه»مماثل، مك برة أن ق ل المدنيين 

الوض  مثير لإلحباو، وفيما  م يا إنراايل الحق الكامل بالدفاع عن نفنها، ونحن الحييف ااقرب »
قيق ومحبو ن ي   »وأضاف  أن أوباما «. الء ااوفالإلنراايل، ال يمكن الدفاع عن ق ل  مي  هؤ 
ال مي  محبو إنما ال يمكن أن ننمق »وأوضح : «. الكنف عيح رغم  هود كيري إلبرام وقف النار

 «.لهذا اإلحباو بأن يكيق  هودنا لنكون العبًا بناء، وهذا ما يي زم الرايس فكيه
منيحيين »لكام ااميركي، ون ر  م موع  و حرا اليوبي المناصر إلنراايل عيح من ون الرأي ا

القاعدة »ب نليم « حماس»إعالنًا يؤيد الحمي  اإلنرااييي ، ويربو حرك  « م حدين إلنراايل
وا نون «، و«وول ن ري   ورنال«، و«نيويورا  ايمز»ون ر  اإلعالن في صحف «. اإلرهابي
د إلح الكونغرس الم ضامن كما بكث  رناال بهذا الصد«. فوكس نيوز»وغيرها ومحو  « بون 
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بمكلمه م  إنراايل، وقبل االن خابا  النصفي  خالل  هرين. كما  ضمن  الحمي  رنال  إلح وزارة 
 الخار ي  ااميركي   حذر من ضغوو عيح إنراايل.

 2/7/2102الحياة، لندن، 
 
 فرنسا تدعو لوقف المجازر في غزة .81

فرنني فرننوا هوالند االثنين الح "ال حرا" لوقف القدس دو  كوم: دعا الرايس ال -لييج )بي يكا( 
 "الم ازر" في غزة، وذلا عيح هامش احياء ذكرن الحرب الكالمي  االولح في لييج.

وقال الرايس الفرنني "عندما ارن ما يحصل لمنيحيي الكراق واالقييا  في نوريا والم ازر كل يوم، 
 اع، عيينا ان ن حرا".يوما من النز  16وما يحصل ايضا من م ازر في غزة، 

وكان وزير الخار ي  الفرنني لوران فابيوس ادان الكدوان عيح قواع غزة، وقال إن "حق إنراايل 
 المويق في اامن ال يبرر ق ل ااوفال وذبق المدنيين".

وقال فابيوس، في بيان، ان "حماس   حمل بوضو  منؤولي  كبرن عن هذا ال صكيد المروع الذي 
م ورفين، ولكن هذا ال يبرر ما يصفه أمين عام اامم الم حدة بال راام"، داعيا إلح يخدم أهداف ال

 إنهاء "م زرة غزة".
 2/7/2102القدس، القدس، 

 
 رئيس مجلس األمن: موقف المجموعة العربية بشأن غزة "غير واضح" .80

 ااناضول: وصف رايس م يس اامن الدولي، النفير البريواني مارا ليال غران ، موقف
 الم موع  الكربي  في اامم الم حدة ب أن غزة بر"غير الواضق".

وبمنانب   ولي بالد، الراان  الدوري  لم يس اامن خالل أغنوس/آب ال اري، قال غران  في 
مؤ مر صحفي بمقر المنلم  الدولي  بنيويورا، إن "موقف الم موع  الكربي  في اامم الم حدة ب أن 

 غزة غير واضق".
ال مكي  الكام   إلحأم أنهم نيذهبون  اامن؟م يس  إلحال: "هل نيكيدون هذا الموضوع ومضح قاا

 لممم الم حدة؟ نحن في ان لار أن نكرف ذلا من المندوب ااردني الداام )النفير محمود الحمود(".
 والمميك  ااردني  الها مي  هي الكضو الكربي الوحيد )غير الداام( في م يس اامن.

 ان  أنه "ال يو د  يء مورو  في الوق  الحالي عيح واول  الم يس ب أن غزة".وأضاف غر 
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وقال إن "المنأل   كود إلح أعضاء م يس اامن، لقد عقدنا ا  ماعا  ومناق ا  عديدة حول غزة 
في اايام الماضي ، وأصدرنا بيانا  صحفي  وأخرن رااني  ب أن ما يحدث هناا، أما إذا كان هناا 

)م روع قرار( ي ري اعداد،، فنوف أقوم بمهم ي كرايس ليم يس، وأعرضه عيح م روع آخر 
 الفور". وأضاف "لكن ال يو د  يء مورو  في الوق  الحالي عيح واول  م يس اامن".

 وان بكد رايس م يس اامن الدولي ب دة إمكاني   حويل ميف غزة إلح المحكم  ال نااي  الدولي .
 خل الم يس ل حويل ميف غزة إلح المحكم  ال نااي  الدولي ".و اب : "ال يو د ا ماع دا

وقال غران : "اليوم هناا مفاوضا    ري ب أن غزة في بيدان أخرن و هود  قوم بها أوراف 
 أخرن، لكنها لين  هنا في نيويورا".

 2/7/2102فلسطين أون الين، 
 
 النفاذماكين: قدرة "إسرائيل" على حماية نفسها من الصواريخ آخذة في  .82

عكا أون الين: نقي  صحيف  هآر س عيح موقكها االلك روني مناء االثنين عن النينا ور اامريكي 
والمر ق في النباق الرااني النابق " ون ماكين" قوله "إن مخزون الصواريخ من وراز  امير وال ي 

 فاذ". ن خدم في منلوم  القب  الحديدي  الع راض الصواريخ الفينويني   ق رب من الن
ضاف  لنفا  يا الصواريخ فإنه من الم وق  أن ينفذ مكه القدرة اإلنرااييي   وأضاف "ماكين" "إنه وا 

 لحماي  نفنها ن آالف الصواريخ ال ي بقي  في أيدي حرك  حماس والمقاوم  الفينويني ".
 3/7/2102عكا أون الين، 

 
 دول عدم االنحياز تدين العدوان على غزة .83

اخ  م  اليوم في وهران أعمال مؤ مر وزراء أنه قد  2/7/2102الدوحة،  الجزيرة. نت،ذكر  
خار ي  ل ن  فينوين في منلم  دول عدم االنحياز لبحث الكدوان اإلنرااييي المن مر عيح قواع 

ودعا الم اركون في اال  ماع الوزاري الوار  المحكم  ال نااي  الدولي  لي دخل لمحاكم   غزة.
 م ال ي ار كب ها بحق اإلنناني  في قواع غزة.إنراايل عيح ال راا

وأدان الم اركون في اال  ماع ب دة الكدوان الصهيوني عيح غزة، ووالبوا الم  م  الدولي بال دخل 
 لوقف االع داءا  "الهم ي " ال ي   نها إنراايل عيح قواع غز، "فورًا وبدون قيد أو  رو".

ضوالع بوا با ه واالن  اب  لموالب الم  م  الدولي كما دعا البيان م يس اامن الدولي إلح اال
 لموا ه  هذ، اازم  وا خاذ القرارا  لوقف الكدوان ضد ال كب الفينويني.
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ووبقًا لوكال  فارس اإليراني ، فإن خمنين دول   ارك  في اال  ماع، من بينها ثماني عيح من ون 
 ديش والنودان وأوغندا.وزير، وهي إيران وفينوين وقور ولبنان وفنزويال وبنغال

حرك  عدم »ا  ماع ل ن  فينوين الوزاري  المنبثق  عن أن  3/7/2102السفير، بيروت، وأضاف  
 بّنح في وهران، أمس، اق را  لبنان رف   راام إنراايل إلح المحكم  ال نااي  الدولي ، « االنحياز

 يس اامن الدولي بكقد ا  ماع لبحث واق را  نوريا  فكيل مقاوك  البضاا  اإلنرااييي ، موالبًا م
االع داءا  اإلنرااييي  ضد الفينوينيين، ومكينًا ال ضامن الكامل م  ال كب والقيادة الفينوينيين 

 «.الفخر بالمقاوم  الفينويني »و
القيام بوا با ه واالن  اب  لموالب الم  م  الدولي »ودعا البيان الخ امي م يس اامن الدولي إلح 

، «هذ، اازم  وا خاذ القرارا  لوقف الكدوان الصهيوني اإلرهابي ضد ال كب الفينويني لموا ه 
 «.إرنا»حنبما نقي  وكال  اانباء اإليراني  

 
 موسكو تدعو إلى وقف إطالق نار إنساني .84

والب وزير الخار ي  الروني نيرغي الفروف بر"وقف اوالق نار انناني كخووة اولح نحو  هدا  
 ل يش االنرااييي وحرك  حماس.داام " بين ا

ضرورة ال وصل الح ا فاق )بين ورفي النزاع( الن بكاد  كرار الكمييا  »و دد ايضًا عيح 
، وذلا في محادث  ها في  م  نلير، «)الكنكري ( ال ي يكون مكلم ضحاياها من المدنيين االبرياء

 االنرااييي افيغدور ليبرمان كما ورد في بيان في مونكو.
 3/7/2102، لندن، الحياة

 
 كاميرون: األمم المتحدة محقة في إدانتها قصف مدرسة في غزة .85

« محق »أ ف ب: صر  رايس الوزراء البريواني ديفيد كاميرون االثنين ان االمم الم حدة  –لندن 
في ادان ها قصف مدرن   ابك  لوكال  غوث و  غيل الال اين الفينوينيين )اونروا( في قواع غزة ما 

 عن مق ل ع رة فينوينيين، بدون ان يقول ما اذا كان ذلا ي كل ان هاكا ليقانون الدولي.انفر 
اع قد ان االمم الم حدة محق  في ادان  )ذلا القصف( الن القانون »وقال كاميرون بحذر كبير 

ووصف «. الدولي واضق  دا ب ان عدم ان هداف المدنيين والمدارس، اذا  بين ان ذلا صحيق
باالن هاا ال ديد الفاضق ليقانون »ام لالمم الم حدة بان كي مون االحد قصف المدرن  االمين الك

 «.فضيح  من و ه  النلر االخالقي  وعن عمل ا رامي»و حدث عن « االنناني الدولي
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ورغم  كرار صحافي بي بي ني النؤال، رفض كاميرون االثنين ان ين كمل عبارا  قوي  داعيا 
 عن المنال .« اعرب  بوريق  واضح  وصااب »باالمم الم حدة ال ي قال انها  بان مرار الح االق داء

لن  قانونيا م خصصا في »وردا عيح نؤال حول ما اذا كان القصف ان هاكا ليقانون الدولي قال 
 «.القانون الدولي وا را هذا النقاش ليقانونيين الم خصصين

 3/7/2102القدس العربي، لندن، 
 
 اإلسرائيلي –دور أوروبي في النزاع الفلسطيني  ألمانيا تحول دون .86

حنين م دوبي: بدأ  قون و ك ال  نياني  كبرن منها الصين محاول  لكب دور في  -مدريد 
الكدوان اإلنرااييي عيح فينوين من خالل مق رحا  الوناو ، وي ري هذا في وق  يك ز اال حاد 

النيبي المانيا ال ي  هدد كل  وافق يدين ااوروبي عيح  وحيد ان را ي ي  واضح  بنبب الدور 
 إنراايل. وهذا الك ز يثير خنق الدبيوماني  ااوروبي .

وبكد االنحياز إلنراايل في البدء، بدأ  اجن أصوا   ر ف  في اال حاد ااوروبي  والب بدور أكبر 
اإلنباني مانويل في وقف الكدوان اإلنرااييي عيح قواع غزة. في هذا الصدد، والب وزير الخار ي  

غارنيا مارغايو من اال حاد ااوروبي منذ يومين دورا أكبر إلنهاء ما ي ري في قواع غزة. ونقي  
وكال  إيفي اإلنباني  مضمون رنال  و هها عميد الدبيوماني  اإلنباني  الح الممثي  ااعيح لينيان  

ع. الوزير والب كاثرين أ  ون، ال ي الخار ي  في اال حاد كاثرين أ  ون موالبا بدور أكبر في النزا 
  غل المنصب مؤق ا في ان لار خيف بها خالل اانابي  المقبي ، بضرورة ا خاذ إ راءا  عا ي  

في هذا »ليوناو  في هذا النزاع في لل ف ل ا فاقيا  الهدن  الكثيرة المكين عنها. و قول الرنال  
ااعضاء  18ي ب القيام بم هود أكبر بانم دوله اإلوار، أنا مق ن  أن اال حاد ااوروبي يمكنه و 

 «.ليمناعدة في  حقيق ما لم ي م  حقيقه ح ح اجن، هدن  وقف إوالق النار
وينويق وزير الخار ي  اإلنباني من خيب  اامل ال ي  نيور عيح م موع  من الدول ااوروبي  

اإلنرااييي وقضايا أخرن في -يالراغب  في لكب دور في مفاوضا  الهدن  ومنينل النالم الفينوين
 ال رق ااونو بحكم أن هذ، المنوق  هي منوق  نفوذ أوروبي  بينما اال حاد ااوروبي غااب عنها.

وينقنم اال حاد الح قنمين، أحدهما يريد لكب دور رايني ومكون من دول  نوب أوروبا مثل انبانيا 
يواليا بدعم من فرننا، وقنم يك ارض أي نيان  قد  مس بإنراايل و  زعمه والبر غال واليونان وا 

 المانيا.
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و ك ف مصادر دبيوماني  أوروبي  أن برلين مازال   كاني من آثار المحرق  ولهذا فهي    نب 
الخوض في أي نيان  قد  ؤدي الح عقوبا  أو  نبيه قوي إلنراايل خوفا من  وليف إنراايل 

اكثر اح  اما في ان قاد  ل أبيب. و كوض المانيا ليماضي النازي في اله وم عييها. و ك بر برلين ا
 صم ها النياني بدعم الفينوينيين ماديا من خالل  مويل بكض الم اري .

 3/7/2102القدس العربي، لندن، 
 
 وزيرة العدل الفرنسية تغّرد ألطفال غزة.. ومانويل فالس يصرخ دفاعًا عن يهود فرنسا .87

لوزيرة الكدل الفرنني  كرين يان  وبيرا المكبرة عن  ضامنها  أنمح الكواون : أثار   غريدة -فرننا 
م  أوفال غزة غضب ال الي  اليهودي  في فرننا، آمرين إياها باالن قال  الفوري . وقد  اء  ضامن 

ماذا ننقول إن عيمنا بأن من » وبيرا هذا عبر  غريد ين أدل  بهما عبر حنابها عيح  وي ر قااي  
 يوا في غزة من كان يحيم بأن يصبق  اعرًا، أو  روبادور ) اعر مونيقي في بين ااوفال الذين ق

فينوين: ف ل  ييين.  –إنراايل »وغرد   وبيرا مضيف  «. الكصور الونوح(، أو مهندنا مكماريا؟
 «. قانون دولي عا ز. لن نننح أبدًا أ ناد ااوفال هذ،!
ا ب غريدا ها هذ، نخو ال الي  اليهودي ، فما لبث وأنه   غريد ها بها  اغ يدعو لينالم. وأثار   وبير 

نكب الزي  »مقااًل بكد نقيه لي غريدة، م همًا إياها بر« انراايل –أوروبا »وأن نخر لها موق  أخبار 
ووالب بان قال ها ووردها من الحكوم . « الوحوش»وذلا لوصفها اإلنراايييين بر« عيح النار

فهي   همها « كراهي  إنراايل»عبارة عن نداء يحّث عيح وأضاف الموق  أن رنال   وبيرا هي 
ولم «. ق يها ااوفال»في الوق  نفنه الذي ي هم فيه الم حدثون بانم حماس إنراايل بر«  كمد الق ل»بر

َ َول اال هاما  وزيرة الكدل بل  كد  ل صل إلح ال اب  ال ونني  ااصل نكاد نويد والمكيف  من 
، وا هم  ال اب  بمكاداة النامي  «م  الوصول ليكدال  وحماي  الضحاياخد»قبل الوزيرة برمهن  

 من قبل م ورفين يهود عيح حنابها في  وي ر، وذلا ل ضامنها م   كب غزة.« الكاهرة»ووصف  بر
في الوق  الذي  غرد فيه وزيرة الكدل الفرنني  ومناعد ها ال اب   ضامنا م  أوفال غزة، لم يخف 

 –يل فالس  ضامنه ال ام م  يهود فرننا، رافضا أن ين قل الصراع الفينويني رايس الوزراء مانو 
 اإلنرااييي ل وارع وناحا  فرننا. 

وقد  ناقي  الصحف والمواق  اإلخباري  عيح ال بك  الكنكبو ي  فيديو لحوار حاد بين فالس 
ان فيه في مدن والمكارض اليميني النااب ورايس بيدي  مدين  نيس كرين يان إين روزي ي نافن

 ال الي  اليهودي  في فرننا. « لحماي »والرغب  ال امح  « ال كاوف»
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حماي  »و ر  م ادل  كالمي  بين اإلثنين خالل  ين  ليبرلمان الفرنني والب فيها إين روزي بر 
منذ عهد »وأضاف إين روزي «. اليهود ومكابدهم من خور الم لاهرين الم ضامنين م  غزة

 اريخ فرننا بأكميه، هذ، هي أول مرة   م فيها محاول  اق حام كنيس يهودي ومحل  ال حرير، وخالل
« انراايل قا ي »ووالب إين ورزي بمكاقب  هؤالء الذين ينادون بر«. لنبب بيكه لبضاا  يهودي 

( وأمر بأن يالحقوا  1021)منفذ لكمييا  ق ل ليهود في مدين   ولوز في عام « كينا محمد مرا »وبر
 «. مكاداة لينامي »ًا، وأعرب عن  كاوفه ال ام م  يهود فرننا وما ي كرضون له من قضااي

 3/7/2102القدس العربي، لندن، 
 
 الحكومة األلمانية ترفض اتهامها بالتقصير تجاه غزة .88

دافك  الحكوم  االماني  عن نفنها ضد ا هامها بأنها ال  بذل ما يكفي من المناعي من أ ل وقف 
ال أرن أن الحكوم  االماني  ال زم  »غزة. وقال  م حدث  بانم الخار ي  االماني :  نزيف الدم في

وأكد  في الوق  ذا ه أهمي  البدء في ال فكير من اجن ب أن الوض  «. الصم  في اانابي  ااخيرة
ر وقال : إن وزير الخار ي  االماني فرانا فال ر   اينماي النياني في غزة عقب ان هاء الحرب.

يرن أنه من الضروري من أ ل  حقيق نالم داام  حنين لروف المكي   لنكان غزة وأنه من »
الضروري إعادة ف ق الحدود ولكنه  دد عيح أنه من غير الممكن  را منؤولي  إدارة المكابر 

 إدار ها.بودعا إلح إعادة وض  المكابر  ح  رقاب  دولي  م  إ راا النيو  الفينويني  «. حماسل
 3/7/2102رق األوسط، لندن، الش

 
 الخارجية اإلسبانية تدين بشدة قصف مدرسة "األونروا" بغزة  .89

عيح مدرن   ابك  « اله وم البالغ الخوورة« »ب دة»دان  وزارة الخار ي  االنباني  في بيان 
عا ل »في غزة و نبب بان  هاد ع رة فينوينيين و دد  موالب ها بوقف اوالق نار « انروا«لر

القوا  االنرااييي  بمضاعف  ال هود ل  نب وقوع خناار في صفوف المدنيين »ووالب  «. وداام
دعو ها الكا ي  الح اح رام القانون االنناني الدولي وبخاص  وا ب   نب »كما  دد  «. االبرياء

 «.اح رام حرم  مقار االمم الم حدة»كما دع  ايضًا الح «. ال نبب بخناار في صفوف المدنيين
بدء مفاوضا    يق ال وصل الح وقف اوالق نار عا ل «ب  الحكوم  االنباني  م ددًا برووال
 «.دعمها لمبادرة الحكوم  المصري  واالمين الكام لالمم الم حدة في هذا المنحح»، وأكد : «وداام

 3/7/2102الحياة، لندن، 
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 بان كي مون: النزاع في غزة ليس مبررًا لمعاداة السامية .91

النزاع في قواع غزة ينبغي أال يكون ذريك  ل نامي »الكام لممم الم حدة بان كي مون قال اامين 
وفل  400الر ، م  اهاًل الم ازر اإلنرااييي  ال ي فاق عدد ضحاياها «مكاداة النامي  في أوروبا

 فينويني.
بنبب ، «لالزدياد ااخير ليه ما  المكادي  لينامي ، خصوصًا في أوروبا»وأنف بان في بيان 

ال لاهرا  ال ي والب  بوقف الكدوان اإلنرااييي عيح قواع غزة، وال ي عّم  المدن ااوروبي ، 
 مكبرًا عن موقف قمكي واضق ليرأي الكام الكالمي، الذي فضق عنصري  إنراايل.

 3/7/2102السفير، بيروت، 
 
 الواليات المتحدة ترحب باتفاق التهدئة وتحمل حماس مسؤولية االلتزام به .90

رحب  الواليا  الم حدة با فاق ال هدا ، محمي  حماس منؤولي  االل زام به. وقال مناعد من  ار 
اامن القومي  وني بيينكن ل بك  "ني أن أن"  كييقا عيح مبادرة ال هدا  لثالث  أيام "إنها فرص  

بإمكاننا ال وصل إلح  حقيقي ، إننا ندعم المبادرة بقوة"، وأكد أن هذ، المبادرة "ن  يق الوق  لمكرف  هل
 وقف إلوالق النار لمدة أوول، هذا هو الهدف".

واع بر أن الكرة اجن في ميكب حرك  حماس ال ي ي كين عييها أن " برهن عيح أنها ن ح رم وقف 
 إوالق النار".

وأوضق بيينكن أن أي ا فاق لوقف داام إلوالق النار "ي ب أن ينويق من أمن إنراايل وأن ي د 
نراايل".حال ليص  واريخ ال ي  ويق من غزة عيح إنراايل ولمنفاق ال ي حفر ها حماس بين القواع وا 

وأكد بيينكن في الوق  نفنه أن اال فاق ي ب أن يضمن في المقابل " نمي  غزة كي ي مكن النكان 
 من الكيش في لروف مخ يف ".

 2/7/2102الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 خزاعة جريمة حرب "هيومن رايتس": قتل مدنيين في  .92

 يش االح الل االنرااييي بق ل  أمسالحياة ال ديدة: ا هم  منلم  "هيومن راي س وو ش"  –القدس 
مدنيين اثناء فرارهم من القصف في احدن مناوق  نوب قواع غزة، االمر الذي ي كل  ريم  حرب 

 بحنب المنلم  ال ي مقرها في نيويورا.
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مواونين ن حوا في الفرار من قصف وال قري  خزاع  قرب  ونقي  المنلم  في  قريرها  هادا 
 مدين  خان يونس.

النار عيح مدنيين وق ي هم، ما  أويق وقال  ان "القوا  االنرااييي  في خزاع  ب نوب قواع غزة 
 موز". واضاف  ان  15و 10ي كل ان هاكا واضحا لقوانين الحرب، وذلا في حوادث عدة بين 

 مدنيين ال ي اركون في المكارا هي  راام حرب". "اله ما  الم كمدة عيح
وأوضق  قرير المنلم  ان المدنيين وا هوا "اخوارا كبيرة" في خزاع  حيث  كرضوا خصوصا لقصف 

المناعدا  الوبي  فضال عن  كرضهم له ما  من  انب ال يش االنرااييي  إليهمم كرر ولم  صل 
 فيما كانوا يحاولون الهروب الح خان يونس.

 12كان ال يش االنرااييي قد حذر النكان داعيا اياهم الح مغادرة خزاع  قبل  إذادد  عيح انه و 
  موز، "فان عدم ام ثال مدنيين )لهذا االمر( ال ي كل منهم اهدافا م روع  له ما ".

وقال  نارة ليا وي نون مديرة قنم ال رق االونو و مال افريقيا في هيومن راي س وو ش ان " حذير 
لم   مكن من الفرار"، مؤكدة ان "ان هداف  انهاكااال  )...( ال ي كل منها اهدافا م روع  فقو ال

 )المدنيين( في  كل م كمد هو  ريم  حرب".
 3/7/2102الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 إسترلينيمليون جنيه  03بريطانيا ترفع حجم مساعداتها لغزة إلى  .93

يواني ، " ون ين غرينينغ"، عن رف  ح م مناعدا  بالدها لقواع أعين  وزيرة ال نمي  الدولي  البر 
 مييون  نيه ان رليني. 25غزة إلح 

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، اليوم اإلثنين، أنها خصص  مييوني  نيه ان رليني من المبيغ 
آالف  8ي  )ااونروا(، لرعا الفينوينييناإلضافي لدعم وكال  اامم الم حدة لغوث و  غيل الال اين 

ماليين  نيه ان رليني المبيغ خص  لمؤنن  ال دخل  0وقال البيان، إن  عااي  نازح  في غزة.
النري  البريواني ، ل قديم الخدما  وذلا عقب زيادة عدد ال رحح والنازحين في القواع، ل أمين 

ن  اري  ورعاي  االح يا ا  ااناني ، كالماء الصالق لي رب، والمن يزما  الوبي ، والخدما  اال
 النناء وااوفال الم ضررين من اال  باكا .

ماليين  نيه، كما  20وكان  بريوانيا أعين  في وق  نابق، أنها رفك  ح م مناعدا ها لغزة إلح 
 مييون  نيه ان رليني كمناعدا  لي ن  الصييب ااحمر الدولي . 0أعين   قديم 

 2/7/2102فلسطين أون الين، 
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 سرائيل" تتالعب باالقتصاد في قطاع غزة"ويكيليكس": "إ .94

)د ب أ(: ذكر موق  ويكيييكس المكني ب نريب الوثااق النري  أن "إنراايل"   العب باالق صاد في  
قواع غزة، موضحًا أن الحكوم  "اإلنرااييي "  هدف بهذ، االن را ي ي  إلح اإلبقاء عيح االق صاد في 

وذلا وفقًا لما  مكن ال وصل إليه من خالل ال قارير المنوق  في من ون منخفض قدر اإلمكان، 
النري  من النفارة اامريكي  في " ل أبيب"، إال أن ال قارير أكد  أنه ي م خالل ذلا أيضًا مراعاة 

   نب حدوث أزم  إنناني .
ومن ضمن اإل راءا  الم بك  لي العب باالق صاد في قواع غزة، أنه ي م عدم نداد روا ب 

ي النيو  الووني  الفينويني  أو ال ي م دفكها بالكامل. و ر   هذ، اإل راءا  ال ي المولفين ف
  خذها الحكوم  "اإلنرااييي " إلح أنها  ك قد أن  زءًا من روا ب المولفين يصل في النهاي  إلح 
حرك  حماس. ووفقا لوثااق نري  أخرن، يرن الخبراء "اإلنراايييون" أن حرك  حماس ال ي  أنن  

 كان   حقق  وازنًا منانبًا م  منلم  ال حرير الفينويني . 2488عام  في
 3/7/2102الخليج، الشارقة، 

 
 لندن تدرس معلومات تشير إلى مقتل بريطاني في غزة .95

)أ ف ب(: قال  وزارة الخار ي  البريواني ، أمس، إنها " درس ب كل عا ل" مكيوما    ير إلح  
ااييي" أول أمس ااحد. وذكر  يفزيون "نكاي نيوز" أن الق يل وفاة بريواني في غزة في قصف "إنر 

 يكمل في الم ال اإلنناني.
وقال  م حدث  بانم الخار ي  البريواني  "إننا عيح عيم ب قارير   ير إلح مق ل بريواني في رفق 
وندرنها ب كل عا ل"، وأكد  "نكاي نيوز" نقاًل عن مصادر لم  وضحها أن بريوانيًا يكمل في 

 لم ال اإلنناني ق ل في مدين  رفق  نوب قواع غزة أثناء قصف "إنرااييي". ا
 3/7/2102الخليج، الشارقة، 

 
 مسيرات حاشدة في فنزويال لنصرة غزة  .96

الحياة ال ديدة: خر   فنزويال بكاف  أويافها ومؤننا ها الحكومي  والمدني  وال كبي  في  -رام هللا 
زوييي   خو  النبكين ألف م ارا، نصرًة لي كب الفينويني منيرا  حا دة في  مي  المدن الفن



 
 

 

 

 
           63ص                                     5511 العدد:     3/7/2102الثالثاء  التاريخ:

 

وخاص  أهينا في قواع غزة المنكوب ولي نديد بالكدوان اإلنرااييي الغا م والمن مر ضد ال كب 
 الفينويني. وذلا ان  اب  لنداء الرايس الفنزوييي الخميس الماضي.
البرلمان الفنزوييي وعددًا من  وضم  المنيرا  محافلي الواليا  ورؤناء البيديا  وأعضاء من

 وزراء الحكوم  ونواب الرايس الفنزوييي نيكوالس مادورو، وال الي  الفينويني .
وأكد نااب الرايس الفنزوييي لي ؤون اال  ماعي  أن الرايس مادورو أصبق عيمًا وصو ا ليموالب  

ها والموالب  بنياد ها عيح باح رام ال كب الفينويني، مؤكدا أن "فينوين لديها الحق بإقام  دول 
 أرضها، وهذا هو الموقف الثاب  لي كب الفنزوييي".

وفي النياق فإن حمي   م  ال برعا  والمواد اإلغاثي  والوبي  لمناعدة أهينا في قواع غزة المنكوب 
  ري عيح قدم وناق من خالل  حويل مراكز البيديا  الح مراكز ل م  ال برعا ، و يقح إقباال 

من قبل ال كب الفنزوييي ال قيق. و قوم نفارة فينوين وبال كاون م  وزارة النيو  ال كبي   م رفاً 
ليكالقا  الخار ي  الفنزوييي  بان قبال و  هيز اإلمدادا  اإلنناني  وفرزها إلرنالها الح غزة عن 

 وريق مصر من خالل واارا   ابك  ليحكوم  الفنزوييي 
وليفاري  في فينوين ان قبال المناعدا  اإلنناني  المالي  والكيني  وأعين  الممثيي  الفنزوييي  الب

الخالي  من المن  ا  االنرااييي ، في خووة منها لدعم ال كب الفينويني في قواع غزة ن ي   
 الكدوان االنرااييي.

 3/7/2102الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 مسيرات تضامنية مع غزة في هولندا والدنمرك والنمسا  .97

ر  آالف الم لاهرين في الكاصم  الهولندي  أمن ردام لي نديد بالكدوان اإلنرااييي عيح قواع غزة، خ
ورفكوا ااعالم الفينويني ، والف ا  ك ب عييها "اوقفوا اله وم عيح غزة" و"قاوكوا انراايل" و"حرروا 

 فينوين".
نو  ن يل لدوي قصف، كما وقبل انوالق ال لاهرة قام الم اركون بحرك  رمزي  بالنقوو أرضا و 

 وضكوا  واهد قبور عييها صور أوفال فينوينيين.
وفي الدانمارا  هد  مدين  أورهوس فكاليا   ماهيري  ندد  بال راام ال ي ير كبها ال يش 
اإلنرااييي في غزة، ورف  الم اركون الف   ضخم  ك ب عييها "الصم  يق ل"، في إ ارة إلح 

   ا، ما يحدث في غزة.ان نكارهم ليصم  ااوروبي 
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و هد  الكاصم  النمناوي  فيينا ااحد فكالي   مثييي  رمزي  صور  ال راام واالن هاكا  اإلنرااييي  
في قواع غزة، و وزع  أدوار الممثيين فيها عيح مواونين فينوينيين وقوا  االح الل ومنلم  اامم 

 الم حدة.
 2/7/2102، الدوحة، الجزيرة نت

 
 لين ضّد العدوان على غزةاحتجاجات ببر  .98

 واصي  االح  ا ا  في الكاصم  االماني  برلين ضد الكدوان اإلنرااييي عيح قواع غزة والمن مر 
لييوم الثامن والك رين. ونلم م لاهرون اح  اَ ين في مكاَنين منفصَيين من الكاصم ، أكدوا 

 غزة.خاللهما عيح رفضهم لما يقوم به االح الل من ق ل لمبرياء في 
و  م  ح د أمام الم يس الفيدرالي، ضمن  لاهرا  نمي  بر"اح  ا ا  اإلثنين"،  يبي  لدعوة 

 م موع  أويق  عيح نفنها "ن واء النالم ر برلين".
ونار الح د من أمام وزارة االق صاد والواق ، ح ح وصل إلح الكنيس ال اريخي ب ارع 

الفينويني ومناهض  ليكدوان اإلنرااييي عيح غزة، "أورانينن راني"، ورددوا  كارا  مؤيدة لي كب 
ورفكوا الف ا  ك ب عييها، "الحكوم  االماني  ال  مثيني"، و"الحري  لغزة"، موالبين بوقف فوري 

وفي  ارع "كورفورن ندام" بمركز الكاصم  االماني ، نلم  " مكي  ال باب  ليكدوان اإلنرااييي.
  ا  عيح الكدوان اإلنرااييي، وض  الم اركون فيها ال وابي  االماني من أ ل فينوين"، وقف  اح

 عيح اارض ورفكوا ااعالم الفينويني .
وفي بيان صحفي ألقا، أحد الم اركين، أدان الم لاهرون الموقف االماني   ا، ما يقوم به االح الل 

 اإلنرااييي من م ازر في قواع غزة.
يا  والمدارس في غزة، إنما يدل عيح ع ز النيوا  وأ ار البيان أن قصف )إنراايل( ليمن  ف

اإلنرااييي  وعدم مقدر ها عيح  حقيق أهدافها، الف ا أن )إنراايل( ان هك  كل الهدن اإلنناني ، وأن 
 الم  م  الدولي يقف صام ا أمام ال راام ال ي  ر كبها )إنراايل(.

من وونا  اإلنرااييي ، و دمير وبدعون الكمل عيح وقف إوالق الصواريخ من قواع غزة عيح ال
يوليو/  موز الماضي،  8أنفاق المقاوم  الفينويني ، ي ن  يش االح الل حربا عيح القواع منذ 

 ريحا، ح ح الناع  ال انك  من مناء اليوم االثنين  4420 هيدا فينوينيا، و 2862أنقو  نحو 
  غ(. 28:00)

 3/7/2102فلسطين أون الين، 
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 بالقطع الفوري للعالقات الدبلوماسية واالقتصادية مع "إسرائيل" البرتغال: مطالبات .99

دان  النقاب  الووني  لكمال اإلدارة المحيي  واإلقييمي  في البر غال، ال راام الوح ي  ال ي ير كبها 
االح الل "اإلنرااييي" في قواع غزة، وخصوصًا ان هداف المدارس ال ابك  لوكال  اامم الم حدة 

 الال اين "ااونروا". لغوث و  غيل
ووصف بيان صدر عن النقاب  أن ما يحدث في غزة هو عميي  إبادة لي كب الفينويني وال يمكن 

 النكو  عييه، من قدا الصم  ااوروبي والدولي عيح الم ازر "اإلنرااييي ".
نهاء ووالب بالقو  الفوري ليكالقا  الدبيوماني  واالق صادي  ال ي  ربو البر غال و"إنراايل "، وا 

الحصار المفروض عيح قواع غزة وب كل فوري، واإلفرا  عن اانرن الفينوينيين في ن ون 
 االح الل.

 3/7/2102الخليج، الشارقة، 
 
 تظاهرات حاشدة في الهند تنديدًا بالعدوان على غزة .011

ال كب   هد  مناوق مخ يف  في الهند،  لاهرا  حا دة ان نكارًا ليكدوان "اإلنرااييي" عيح أبناء
الفينويني في غزة. ففي والي  كيراال، أقيم مهر ان حا د دعمًا ليقضي  الفينويني ، وان نكارًا ليكدوان 
اإل رامي الذي وال المدنيين، كما  رن مهر ان حا د في مدين  "محبوب أغار" في ونو والي  

 حيدر أباد، و ارك  النفارة الفينويني  في المهر انين.
 3/7/2102الخليج، الشارقة، 

 
 المفكر الفرنسي أالن جريش: غزة هي منبت الوطنية الفلسطينية  .010

لوموند ” محمود القيكي: قال المفكر الفرنني آالن  ريش رايس  حرير  –رأي اليوم  –القاهرة 
 –النابق، إن غزة وقواعها انخرو  في كل المكارا ال ي خاضها الفينوينيون ” ديبيوما يا

 ن يوان الصهيوني والحضور البريواني.ضد اال -منيمين ومنيحيين
لوموند ” في ” غزة.. منب  الووني  الفينويني  وال اهد الحي عيح صراع وويل ” وأضاف في مقاله 

أنه ما دام الفينوينيون ” ااهرام ” الكدد ااخير في الوبك  الكربي  ال ي  وّزع م  ” ديبيوما يا 
اق لوقف إوالق النار م رد هدن ، م يرا إلح أن محرومين من دول هم المن قي ، يصبق أي ا ف
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، يناير 1008عمييا  عنكري  كبرن: في دينمبر  0إنراايل منذ اننحابها من غزة، أقدم  عيح 
 .1024وأخيرا في يوليو  1021، ثم في نوفمبر 1004

نوفمبر  12وقد  نّبأ ال نرال دي ول في ندو ه الصحافي  ال هيرة يوم ” واخ  م  ريش مقاله قااال: 
االح الل ال يمكن أن يكون بدون ليم ” الكربي  بالقول:  –بما ي ر ب عن الحرب اإلنرااييي   2462

 ”.وقم  و  ريد ونيوّلد المقاوم  ال ي ن صفها إنراايل باإلرهاب
 3/7/2102رأي اليوم، لندن، 

 
 فنان بريطاني يتنازل عن الجنسية اإلسرائيلية تضامنًا مع غزة .012

نن ( عن  ضامنه م   كب غزة،  52لبريواني من أصل يهودي غيكاد أ زمون )أعرب الفنان ا
 مك برًا أن انراايل هزم  في هذ، الحرب.

وأ زمون مونيقي وروااي ونا و نياني بارز، وم هور بكزف آل  الناكنفون، مثل  هر ه بنبب 
ن، وحصل عيح ال نني  ك ابا ه المثيرة لي دل ال ي يها م فيها إنراايل حيث ولد. وهو يقيم في لند

، و نازل عن  نني ه االنرااييي ، ونبق له أن وصف نفنه بأنه فينويني 1001البريواني  عام 
 ي حدث الكبري .

 2/7/2102الحياة، لندن، 
 
 كاتب يهودي ألماني ينتصر لغزة والفلسطينيين .013

ثاني  في غزة خالل ال زيرة ن : ربو أكاديمي يهودي ألماني بارز بين "مذبح  إنراايل ال -برلين 
خمس ننوا " ونكب  فينوين و  ريد أهيها، و ورق في مقال ك به لصحيف  فرانكفور ر روند  او إلح 

 منؤولي  ألمانيا وأوروبا عن محن  الفينوينيين واازم  القاام  بال رق ااونو.
ون "ليم إنراايل مقاله المكن -أن اذ الوب النفني ب امك  لويبا االماني -وان هل رولف فيرليغير 

عندما  1005في ااراضي المغ صب " بالقول إن قواع غزة  حول اكبر ن ن في الكالم منذ 
حاصر ه إنراايل، وراقب  مصر منافذ،، ولم  نمق  ل أبيب بخرو  نكانه إال بقدر يحول دون ق يهم 

  وعا.
ان كماله بمن  صياديه وأ ار فيرليغير إلح أن ان كمال إوباق الخناق عيح القواع المحاصر  ري 

من الحرك  بقواربهم اكثر من ثالث  ميال ، و دمير إنراايل الموار الوحيد الذي مول  اامم 
 الم حدة بناء،، مما دّمر الصناع  والزراع  وأغيق أبواب الرزق في و و، الغزيين.



 
 

 

 

 
           60ص                                     5511 العدد:     3/7/2102الثالثاء  التاريخ:

 

هذا من قيام نكان و ك ب القيادي النابق بالم يس المركزي لييهود في ألمانيا "ممن ين غربون بكد 
 غزة بحفر اانفاق لخرق أنوار ن نهم واإلضرار بن انيهم".

وقال إن المن غربين ال يكرفون أن هؤالء النكان هم أبناء وأحفاد فينوينيين  رد هم إنراايل عام 
من يافا، وحمي هم كرها بالحافال  من عنقالن إلح غزة، ال ي ما زالوا يحميون فيها مفا يق  2448
 م ال ي  ردوا منها.مناكنه

 5/7/2102الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 تطورات الحرب على غزة في الصحافة البريطانية .014

أول  عناوين الصحف البريواني  اه ماما بالحرب بين إنراايل والمقاوم  في قواع غزة، و صاعد 
 حدة الوض  والمكاناة اإلنناني  داخل القواع، وردود الفكل الدولي  لما ي ري.

لخ  مرانل صحيف  دييي  يغراف في غزة حال المدين  وأهيها في لل القصف المدوي الذي ال فقد 
يكاد ينقو  عنها ليل نهار، وأنه في لل هذا الوض  ي كيم المرء أن الصراع في غزة يخ يف اخ الفا 
 وهريا، وأنه أكثر حدة وأكثر  دميرا لينفس وأخور عيح الناس الكاديين من أي مكان آخر في 

 لكالم.ا
و قول الصحيف  إن النبب الرايني لذلا هو أن غزة بمثاب  إثبا  لمقول  "إن بإمكانا الركض لكن 
ال يمكنا االخ باء"، إ ارة إلح أن قواع غزة الذي ال ي كدن ووله أربكين كييوم را وعرضه في أون  

قرب مالذا   ابك  لممم كييوم را أصبق كيه هدفا، وال نبيل ليفرار واالخ باء إال في أ 20نقو  نحو 
 الم حدة كالمدارس ال ي لم  نيم أيضا من القصف وفي المن  فيا .

وأ ار  الصحيف  إلح حال  الفر  ال ي  ن اب أهل غزة من إوالق صواريخ حماس عيح إنراايل بأنها 
 نس  لين  نيون نفني  لهم، ولكنها كما يقولون إن الدول الكربي  ال   رؤ عيح إلقاء أكبر من كرة

 عيح إنراايل في حين أن غزة المحاصرة والفقيرة  ن وي  إوالق نحو ماا  صاروخ يوميا.
 معاناة مستمرة

وفي  قرير آخر بالصحيف  نفنها، نقل كا به مكاناة أهل القواع من أصحاب المصان  وااعمال 
 أي  يء. ال  اري  بأن إنراايل  ريد أن يلل اع ماد أهيها عيح المناعدا  وال ين ج الناس

وفي النياق، أ ار مقال اق صادي بصحيف  غارديان إلح أنه بالرغم من هذ، المكاناة الكبيرة ال ي 
 -بما لديه من موارد وا صاال  بالكالم الخار ي- كي ها غزة، فإن هذا الكيان النياني الصغير 
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يف ي أقيمون م  يمكن أن يكمل ب كل وبيكي ان الكثيرين من أهل غزة مثقفون وعيم هم الحياة ك
 مثل هذ، المكاناة المن مرة.

و رن الصحيف  أن هناا وريقين اق صاديين لكي  كود الحياة إلح غزة، وأنه نلرا لمرارة الصراع فإن 
الوريق ااول القادم من إنراايل ليس هو الوريق الرايني، ومن ثم يبقح الوريق الثاني من مصر 

 ي  االق صاد الكالمي ولن ي م هذا إال بف ق مكبر رفق.هو مف ا  االندما  االق صادي لغزة ببق
 نتائج مماثلة

يوما داميا  16أما مقال صحيف  إندبندن  فقد حاول اإل اب  عن ال ناؤل: ماذا حقق  إنراايل خالل 
من القصف والغزو البري لغزة؟ وأ اب  بأن الن ااج ح ح اجن مماثي  ل يا الحروب اإلنرااييي  

ن وغزة، فقد ان خدم  قوة نيران هااي  ل كبيد الورف اجخر خناار فادح ، وكان  النابق  في لبنا
أغيبي  اإلصابا  من المدنيين، ولكن م  ان مرار الحرب ي د القادة اإلنراايييون أن  فوقهم الكنكري 

 بدأ يف ل في  حقيق مكانب نياني  قابي  ليمقارن .
اايل، وهي أن اإلنراايييين يثقون كثيرا في آل هم و رن الصحيف  أن هناا نقو  ضكف كبيرة في إنر 

الدعااي ، وأن  كورهم الداام باالضوهاد ي كيهم عرض  لي العب بهم من قبل مثيري الكواوف في 
 وناال اإلعالم اإلنرااييي  الذين يضربون عيح و ر  هديد الو ود واامن اإلنرااييي.

 
 شهادات سرية

ن  هادا  نري  لبكض ال نود اإلنراايييين النابقين، ضمن وك ف  قرير آخر بالصحيف  نفنها ع
م موع   كرف بكنر الصم ، عن مدن الضغو الذي كانوا ي كرضون له من قبل قاد هم، بهدف 

  نوير ال كب اإلنرااييي بحقيق  ن اوا  ال يش في الضف  الغربي  وغزة.
را ليكميي  الحالي ، وأن م هد ومن هذ، ال هادا  أن أحدهم اع بر كل الكمييا  ااخيرة ان مرا

االنحدار ااخالقي فيها ال ي وقف والكدااي  الكنكري    زايد، وأن من ون ال دمير وأعداد وفيا  
المدنيين   ير إلح أن اامر ينير من نيء إلح أنوأ. ويقول آخر إنه ح ح إذا أنذر  إنراايل 

من المنؤولي  ااخالقي  عن مصيرهم، المدنيين بإخالء المناوق المن هدف  فإن هذا ال يكفيها 
 و ناءل "إذا لم يخيوا المكان فهل ين حقون المو ؟"

وقال آخر إن أكبر كذب  لهذ، الكميي  ونابقا ها هي أننا نفكل كل  يء ل فادي الخناار المدني ، انه 
 عند ان خدام المدفكي  في مكان مثل غزة ال يمكن القول إننا نأخذ كل االح ياوا .

 2/7/2102يرة. نت، الدوحة، الجز 
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 صحف أمريكية: "إسرائيل" تقصف عشوائيًا ولم تنتصر بحرب غزة .015

هيمن  الحرب عيح غزة عيح اه ماما  الصحف ااميركي ، وأ ار بكضها إلح أن إنراايل 
ان خدم  القصف الك وااي ضد المدنيين، وأن نفا الدماء يدخل في المكادل  اإلنرااييي ، وأن 

  صر فيها، وأن ال هدا  اإلنرااييي  غير موثوق .الحرب ال من
فقد أ ار  صحيف  نيويورا  ايمز إلح أن إنراايل قصف  مدارس ل أ إليها بكض ااهالي، وأنها 

 كان   قصف المنازل النكني  في غزة ب كل ع وااي.
لمناوق من  انبها، ن ر  صحيف  وول ن ري   ورنال مقاال ليكا ب  بريندا  افير قال  فيه إن ا

ن هناا حا   إلي اد   لي كامل م  غزة. ان را ي ي مدعاة ليصراعا  الناخن ، وا 
وفي النياق، أ ار  م ي   ايم إلح أن الحرب عيح غزة من مرة، وأن إنراايل بدأ  بنحب  دري ي 

 لقوا ها وأنها  وا ه ان قادا  دولي ، وأن الحرب ال من صر فيها.
 سفك الدماء

الدماء ربما كان  زءا من المكادل  اإلنرااييي ، وأن مرحي   ديدة من الحرب وأضاف   ايم أن نفا 
 قد بدأ  و  مثل في ان مرار القصف ال وي عيح غزة.

وفي النياق، أ ار  صحيف  وا نون بون  إلح أن بكض ااهالي في غزة  ركوا أماكن نبق أن 
لنا منهم أن القصف قد  -بغزة كما هي الحال في بي  الهيا-ل ؤوا إليها وعادوا إلح منازلهم 

  وقف، ولكن إنراايل أعاد  قصف منازلهم وصاروا ال يكرفون إلح أين يي ؤون.
من  انبها، أ ار  صحيف  ذي كرين يان ناينس موني ور إلح أن ان والعا ليرأي أ را، المكهد 

غزة، وأن أقل من اليهود اإلنراايييين يدعمون الحرب عيح  %45اإلنرااييي ليديمقراوي  ك ف أن 
 منهم فقو يرون أن ال يش اإلنرااييي ان خدم القوة المفرو . %4من 

 2/7/2102الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 "وثائق سنودن": أمن السلطة ودول عربية تجسست استخباراتيًا على الفلسطينيين لصالح "إسرائيل" .016

م ددا بكض « اليوم الكرب»الكرب اليوم:   نس ك ف  وثااق ننودن، ال ي  ر م   -وا نون 
مضامينها، عن اجلي  ال ي ان خدم ها واع مد ها اإلدارة اامريكي  في  وفير كل مناحا  ولو ن يا  

 الدعم لنيني  اع داءا  إنراايل عيح  يرانها، خصوصا الكرب في فينوين ولبنان عدة مرا .
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م الكربي، وقبل اع ماد بن رها عيح من ون اإلعال« الكرب اليوم»و اء في الحيثيا  ال ي  نفرد 
 ر م  الوثااق بصورة قوكي  ونهااي ، انه خالل الكقد الماضي زاد  وكال  اامن القومي مناعدا  

وحدة االن خبارا  الووني  )المكروف  أيضا بانم »ال  نس ال ي  قدمها الح نلير ها اإلنرااييي ، 
اف الفينوينيين. في كثير من ، بما في ذلا البيانا  المن خدم  لرصد وان هد(«8100وحدة 

الحاال ،  كمل وكال  اامن القومي واالن خبارا  االنرااييي  بال كاون م  وكاال  ال  نس 
البريواني  والكندي ، اامر الذي يضم الدول ين حنب ننودن إلح قاام  أكبر الداعمين إلرهاب الدول  

، في منانب  واحدة عيح ااقل، انوو  عيح اإلنرااييي . حنب ننودن الكالق  االمريكي  االنرااييي 
دفكا  نري  بمبالغ كبيرة من النقود لكمالء إنراايل إلح  انب برامج ال  نس الخاص  بها، اع مد  
وكاال  المراقب  اامريكي  والبريواني ، عيح اانلم  الكربي  ال ي  دعمها الواليا  الم حدة، وح ح 

  قديم خدما  ال  نس الحيوي  الم كيق  بااهداف الفينويني .عيح قوا  أمن النيو  الفينويني ، ل
الوثااق ال ديدة  ؤكد ال دخل المبا ر من الحكوم  االمريكي  وحيفااها الراينيين، في الكدوان 

 اإلنرااييي ضد  يرانها.
 الفضيح  اابرز في النياق أن وكال  اامن القومي واالن خبارا  اامريكي    يقح المكيوما  عن
الفينوينيين من مصادر عديدة، و نقيها إلح إنراايل، وقد ن ح  الوكاال  في حمل قوا  اامن 
ال ابك  لينيو  الفينويني  ال ي  دعمها الواليا  الم حدة عيح  زويدهم بمكيوما  ان خبارا ي  حول 

 عربي  أخرن في المنوق .« م موعا »
ايس لي ابكين لمنلم  حماس، وهو المكان ذا ه الذي و رن الوثااق انه والما أن قواع غزة المكان الر 

ي هد صداما  بين مناصري المنلما  الحمناوي  والف حاوي  واالنراايييين والمناضيين الفينوينيين، 
 «.حانم »بين هذ، القون، فإن له أهمي  « ق اال »كما ي هد 

إال أنها قد  زود الواليا   ( لين  حربي  وال ارهابي ،PASEالمؤننا  ال ي  دعمها أميركا هناا )
الم حدة ب قارير عن منلما  مصنف  كإرهابي  أمريكيا.. بكد اننحاب القوا  االنرااييي ،  ك بر 

بالمكيوما  ما يفنر حنب « حنب الوثيق  اامريكي « المؤننا  الفينويني  أفضل مزودا نا
 هوامش  روحا  الوثااق  غذي  بنا المكيوما  اإلنرااييي .

 3/7/2102اليوم، عمان، العرب 
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 نَّ الكديد من الخبراء والمحّييين الكنكريين اإلنراايييين ه وًما  ديًدا  زهير أندراوس: –الناصرة 
مقاوم  الفينويني  نصًرا بنبب ف يهم في إدارة ميف عيح قادة الدول  الكبرّي  واّ هموهم بأّنهم أهَدوا لي

الحرب، بنبب عدم  مّكنهم من وقف صواريخ المقاوم  ال ي وال  الكديد من المدن اإلنرااييّي ، 
 وكذلا إخفاقهم في  دمير اانفاق في قواع غزة. 

النافر لييمين،  وفي هذا النياق، أ ار المحيل النياني اإلنرااييّي، آمنون لورد، المكروف ب حيّز،
في مقال ن ر، في صحيف  )مكور ري ون( إلح أّن قدرة حماس عيح ان هداف قادة ألوي  الصفوة 

 الكبار في ال يش اإلنرااييّي ب كلد دقيقد يدّل عيح أّن لدن هذ، الحرك  مكيوما  ان خباري  دقيق .
 نفيذ عمييا  خاص  في عمق وقد نّصب  ك ااب القنام كماان لوحدا  إنرااييي  مخ ارة في وريقها ل

القواع يؤكد هذ، المخاوف، و اب  قاااًل: ن ا  حماس في ان هداف ضباو كبار يمنحها القدرة عيح 
االدعاء بأّن عمييا  ال نيل ال ي  قوم بها  هدف فقو لق ل ضباو كبار وليس الن هداف المدنيين، 

بيدي  نديرو ، إييي مويال، فقال إلذاع  كما  فكل إنراايل، عيح حّد  كبير،. أّما الرايس النابق ل
 يش االح الل إّن رايس الوزراء، بنيامين ن نياهو، ي وّنل وقف إوالق النار، م يًرا إلح أّن الحرب 
الحالي  ضّد قواع غزة ك ف  عن عّدة فضااق، منها عدم اك  اف اانفاق وعدم ا خاذ قرار 

 له.ان را ي ي بإنقاو حكم حماس في غزة، عيح حّد قو 
من ناحي ه، قال يوآف  اروني، وهو خبير ان را ي ّي إنرااييّي في مقالد ن ر،  ح  عنوان )هزيم  
 ي نا المدلل الكزيز( إّنه أ صيب بالذهول من هذا ال ن يل )لكميي  ناحل عوز( الذي فاق  أثير، ألف 

عنيان ميركازي( لقد صاروخ عيح  ل أبيب، عيح حّد  كبير،. و اب  في المقال الذي ن  ر في موق  )
ألهر ال نود من ال يش اإلنرااييّي  بناء، وحّوم قّوة الردع إلح اابد، الفً ا إلح أّنه برأيه نيكون 
هذا ال ن يل محّو  فارق  إلح اابد. وناق الخبير قاااًل ال يش اإلنرااييّي أصبق يريد أْن ي قا ل دون 

رض، نحن أكثر  يش في الكالم ينفق المييارا  أن يمو ، ويريد أْن ين صر دون أن ي قدم عيح اا
 عيح حماي   نود، محولين إياهم إلح أ كالين عيح النلم الحديث  ال ي ي فوق عييها الكقل الب ري.

عالوة عيح ذلا، لف  إلح أّن  يش االح الل  هد م موعه من اللواهر المخزي  في اجون  ااخيرة، 
ل النما  لي واذ بالخدم  في الوحدا  الق الي  والك ااب ن  نبب في كارث  في نهاي  المواف مث

المخ يو  بين الم ندين والم ندا  ناهيا عن الحفال  وال رفيه والرحال  وقضايا الفناد 
واالخ النا ، وزاد: ال يش هو خو دفاعنا ااخير وبدأ ي صدع في هذ، الحرب أمام مقا يي حماس، 
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و راخًيا و باكًيا عيح حياة ال نود. وبرأي الخبير  اروني   ي نا أصبق من أ د  يوش الكالم نكوم 
فإّن ال يش ه زم في هذ، المكرك  هزيم  واضح ، وهذ، الهزيم  ن  ويق برؤوس نيانّيه وعنكرّي  

نيكود  نودنا مقا يين  والكبر؟ هلكثيرة وكبير،، لكن هل ن كون هناا إصالحا  وان ن ا  ليدروس 
لكمبيو ر الكنكري ؟ هل نيمنحنا ال يش اإلنرااييّي من الكارث  ال ي بدال من ممارن هم الكاب ا

لد  دول  إنراايل من رحم االم والمكاناة  انمها حماس، عيح حّد وصفه. وناق قاااًل إّنه عندما و 
وحارب  عيح كل ال بها  الكربي  م  مك ، كان المقا ل اليهودي مقا اًل  و ودي خاض  مكارا 
بان مااه وقضي ه، كان مقا اًل يكيش بحد نيفه عيح ال لف والبناو  والخ ون ،  صيًبا عزيًزا يك ز

هزمنا كل دول المنوق  وأ برناها عيح ا فاقيا  نالم يمكن أن ننميها نيما رومانيا  ح  نال  
 القوي.

، ولف  أيًضا في نياق مقاله إّن ال يش اإلنرااييّي لم يكرف الهزاام، فقد كان  يً ا صيًبا وخ ًنا
ان واع أن يرد  20وفي حرب الغفران  62وحرب اايام الن    48ان صر في حرب االن قالل 

اله وم ببنال  وان يقوم به وم مكاكس  ّبار، عيح حّد  كبير،. و اب  قاااًل: لكّن الكارث  ال ي والما 
اب حّذرنا منها حصي ، وفا  ااوان، لقد  حول ال يش اإلنرااييّي من  يش خ ن صيب ال يه

المو  إلح  يش ناعم  بان، فبداًل من اع ماد، عيح صالب  المقا ل أصبق يك مد عيح صالب  
 صفيق الدباب  ال ي ف  ها كورني  حماس ويك مد عيح  دران االنمن  ال ي حفر  حماس اانفاق 
ن ال يواني   ح ها، ليخر  مقا يو حماس في م هد هوليودي من عين النفق با  ا، موقكنا ثم يقومو 

في خالل أقل من دقيق ين بذبق ع رة  نود من النخب  مثل الخراف المر  كبه. وخي   الخبير 
 اروني إلح القول إّن هذ، الكارث  ي حمل منؤولي ها قنم ال خويو وال كبا  في ال يش اإلنرااييّي 

قدرا   الذي قام ب حويل ال يش إلح ك ي  هالمّي  ضخم  من اا هزة االلك روني  المكقدة ل نحو
ال ندي الق الي  وي صبق مكاًقا عنكرًيا،  ّل اع ماد، عيح وناال اإلنناد ال كنولو ي ، وفي هذ، الحال  
 قل قدرا  ال ندي الق الي  ويصبق  ندًيا كنواًل في حين أّن الكدو يك مد عيح ال ندي الصيب 

 البنيو الذي ال  ن كبد، ال كنولو يا الكنكري ، عيح حّد قوله.
2/7/2102وم، لندن، رأي الي  

 
 "ليكود"والهزيمة في  "النصر في غزة"نتنياهو يترنح بين  .018

عيح رغم أن مالمق و ه رايس الحكوم  بنيامين ن انياهو ووزير : آمال  حادة -القدس المح ي  
دفاعه مو يه يكالون، ليي  النب ، عندما أعينا قرار االننحاب من غزة من ورف واحد، عكن  
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وربما أيضًا إرباا، إال أن إنراايل، بقياد ها الكنكري  والنياني  وبمكلم حال غضب وعصبي  
خبرااها ونيانييها، اع بر  القرار إن ازًا إلنراايل. مالمق االثنين لم  ككس هذا النصر وال نريد أن 

 نقول  ككس حال الف ل ان في حرب غزة هذ، ال ان صار احد.
ي الحرب  خيق أ واء  فاؤل لصن   رق أونو  ديد يكون ن انياهو  مادن عندما رأن أن مكانبه ف

فيه اصوفاف  ديد في المنوق   قف فيه إنراايل نوي  م  عدد من بيدان المنوق . وكان بذلا 
يحاول  و يه ضرب  مانك  ليحرب الداخيي  ال ي نيخوضها م  مكارضيه من داخل البي . م  رفاقه 

لي بيني  والوزيرين داخل حزبه، ليكود، نيفان  الوم و دعون وحيفااه الوزيرين أفيغدور ليبرمان ونف ا
ناعر، وغيرهم ممن ين لرون ف ل ن انياهو، إضاف  إلح م موع  من نواب اليمين الم ورف في 
ليكود الذين خاضوا نقا ًا عاصفًا عبر قنوا  ال يفزيون واإلذاعا  عيح مدار أيام الحرب ضد نيان  

 الخوف من الحنم النري  في قرار الكميي  البري  والدخول إلح غزة.ن انياهو، ي همونه بال ردد و 
بين ال ناؤال  الموروح  اليوم: هل هو قرار   اع من  انب ن انياهو، أم إنه  ك يا كان  إنراايل 

صاب  ما يقارب الما ين من 60مضورة ال خاذ، في أعقاب وصول عدد ق الها بين ال نود إلح  ، وا 
الهدف الذي أعين لحل  انوالق الكميي :  دمير البنح ال ح ي  لحرك   دون أن  ن وي   حقيق

 وقواعد منصا  صواريخها لضمان أمن نكان ال نوب.« حماس»
وماذا عن اانفاق ال ي لم  ذكر ب ا ًا في أهداف الكميي ، ثم  حول  في  كل مفا ئ إلح الهدف 

 اق و وورها ال كنولو ي الرفي ؟المركزي ليكميي ، بكد مفا أة إنراايل بضخام   بك  اانف
مكلم اإلنراايييين اع بروا قرار االننحاب من ورف واحد قرارًا   اعًا، انه يضمن إلنراايل زمام 
المبادرة ويبقي يدها وييق  في الرد. فهي ال ي ن قرر م ح وكيف  كمل، وبأي قوة وما هي ااهداف، 

، بال قيود مدون  في ا فاقيا  موقك . وقرار ون فكل ذلا فقو وفق ما ي فق م  مصالحها اامني 
كهذا يمن  إنراايل من الغرق في وحل غزة. لقد اع رف رايس الحكوم  خالل المؤ مر الصحافي 
نما يمكن الردع. وذكر كل الذين نيدعون أن ال يش اننحب  بحدود القوة، وبأنه ال يمكنه الحنم، وا 

وا عادة الهدوء إلح ال نوب. هذ، هي « ماسح»قبل  حقيق أهدافه، بأن ااهداف هي: إضكاف 
ااهداف ال ي عرضها ع ي  الخرو  إلح الحرب. والنؤال هو: هل حقق الهدوء وقد  واصل إوالق 
الصواريخ ح ح في يوم اننحاب ال يش واضور أعضاء ل ن  الخار ي  واامن ليدخول إلح مكان 

 كود إليهم؟آمن خالل  ول  في ال نوب لومأن  النكان عن أن اامن ني
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 تبرير قرار االنسحاب
ال رد قاوكًا عيح ال ناؤال  الكثيرة في إنراايل لكنهم ي دون  بريرًا ليقرار ااحادي ال انب بالقول إنه 

وهي  صر عيح أن «. حماس»اافضل ان إنراايل ن كون في حل من ال وقي  عيح ا فاق م  
كز قوا   ي ها، عيح أن  واصل الكمل الميداني اننحابها ال يكني  ياًا نون إعادة االن  ار و مر 

أنفاق.  5 – 4نفقًا ح ح اجن وبقي لها  02ح ح  دمير آخر نفق، عيمًا أنها أعين  عن  دمير 
الذين قادوا الكمييا  « حماس»وقوا  غفكا ي ن واصل الكمل في منوق  رفق بحثًا عن مقا يي 

 ق لوقف النار.الميداني  و مردوا عيح قياد هم فأف يوا كل ا فا
مبادرة االننحاب من ورف واحد ال ي ا خذها الم يس الوزاري المصغر في ا  ماعه ااخير،  قول 

، لم  ن ه بكد. وقد ا خذ  «ال رف الصامد»إن الكميي  البري  في وريقها إلح النهاي ، لكن عميي  
   اح مالين: االن رار عميقًا إنراايل هذا القرار بكد ا  ماعا  ماراثوني  ليحكوم  المصغرة ال ي ناق

إلح داخل القواع و قديم المزيد من ال نود الق يح وخور اخ واف  نود، أو االننحاب من ورف 
واحد، والرد بالقصف المكثف عيح أي محاول  لقصف إنراايل. و اء االخ يار الثاني، ان انراايل 

في وق  ف ي  في وقف صفارا  و د  نفنها ن ف ل في  وغيها في قواع غزة والغرق في وحيه، 
 اإلنذار في بيدا ها من ال نوب وح ح  ل أبيب وحيفا.

بقاء الباب مف وحًا أمام غزة ي را مناح  ليمراوغ  حول مدن  حقيق أهداف هذ، الكميي . ن انياهو  وا 
في و هه المكفهر أعين أن االننحاب من ورف واحد ال يكني أن الكميي  ان ه ، بل هي م واصي ، 

ود ال كهن بأن الكمييا  ن  واصل ايام عدة أخرن، كي  كمل إنراايل مهم   دمير اانفاق وين
، والرد بقوة عيح أي قصف. وهناا منأل  وحيدة «حماس»و و يه أقصح ما يمكن من الضربا  لر 
غان س، وهي أنه لن ي م ال وصل إلح أي ا فاق  -يكالون  –يكد بها ثالوث م خذي القرار ن انياهو 

، وأن إنراايل ن ح فل لنفنها بحري  الكمل المويق، بما في «حماس»ح وقف إوالق النار م  عي
ذلا إحياء خيار الكمييا  البري  الوانك ، إذا ألق اامر. وهذا ال و ه اإلنرااييي  بيه  دًا بالصورة 

أنه ال  . فبكد  يا الكميي  ان ن    الحكوم 1004ال ي ان ه  فيها عميي  الرصا  المصبوب في 
 ، وقرر  إنهاء الكميي  من  انب واحد.«حماس»فاادة من محاول  ال وصل إلح ا فاق م  

 
 دور لفني

وزيرة القضاء  نيبي لفني، لكب  دورًا كبيرًا في ا خاذ قرار االننحاب لدن ورحها اق را  ان غالل 
يف ق ذلا الباب  المصالق الم  رك  بين دول المنوق ، من أ ل  كزيز القون المك دل ، عيح أن
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إلحراز  قدم في عميي  النالم. وهي  أمل هذ، المرة في أن  ن ق خووا ها كما ن ح  آنذاا خالل 
ففي مق رحها  ضمن إنراايل  رووًا  ككس قوة ونصرًا لها وفي «. الرصا  المصبوب»عميي  

ن اء مركزها   ريد قواع غزة من الصواريخ واانيح  الثقيي ، ومواصي  مكافح   هريب  اانيح  وا 
آلي  لمراقب  دخول مواد البناء، والمال والمواد ال ي يمكن ان خدامها إلن ا  اانيح  في غزة، وعودة 

إلح مكبر رفق أواًل، أو إلح المكابر م  إنراايل، وعميي  إعادة  –النيو  الفينويني  إلح غزة 
 اإلعمار وال نمي  في قواع غزة.
نهاء الكميي  الكنكري  من  انب واحد، ي ب أن  كون ال هود و ك قد ليفني أنه، إلح  انب إ

الديبيوماني  م كددة ال انب، بحيث  و د الواليا  الم حدة ومصر والنيو  الفينويني  واامم الم حدة 
، ثم ي م  حويل هذ، الموالب إلح قرار ميزم «حماس»والدول الكبرن في أوروبا، وبكًا من دون 

 لم يس اامن الدولي.
رن المحييون أن وموحا  ليفني هذ، أكبر بكثير من الواق . فصحيق أن اإلدارة ااميركي  ومصر وي

والنكودي  والنيو  الفينويني  مكني  فكاًل بالخرو  من حرب غزة نحو منار نياني يحل الم كي  
نفنه.  ذريًا ويويق محادثا ، ولكن هناا عقبا  كبيرة أمام هذ، الوموحا ، أولها عقب  ن انياهو 

فهو ليس فقو م رددًا وال ي م   ب  اع    يق له هذا الور ، بل ح ح لو أنه اق ن   مامًا بالفكرة، فإنه 
نيصودم بمكارض   ديدة قد  نقوه من الحكم. ففي مكنكر، اليميني ي همونه بنقض المباد  ال ي 

 حض عييها هو بنفنه عندما كان راينًا ليمكارض .
، خر  به وم  ديد عيح 1004عام « الرصا  المصبوب»من عميي  ففي حينه، بكد االن هاء 

وقال «. حماس»رايس الوزراء إيهود أولمر  م همًا إيا، بإضاع  فرص   اريخي  لي خي  من حكم 
وها هو «. حماس»خالل حمي ه االن خابي  إنه في حال فوز، بالحكم، فإنه نينكح إلح إنقاو حكم 

)ال رف الصامد(، ولم ين غل  1024)عمود النحاب( وعام  1021يدير حربين ح ح اجن، عام 
ومنافنو، في الحزب وبقي  أحزاب اليمين ال ي دون أي  فنير مقن  لذلا نون «. الفرص  ال اريخي »

نه بداًل من موا ه  الحيفاء ااميركيين،  ا هامه بأنه غير صادق، وغير أمين عيح مباد  اليمين. وا 
 ءا هم.فإنه يخاف منهم ويرضخ إلمال

فإذا أضيف إلح هذ، اله م    كيل ل ن   حقيق في إخفاقا  الحرب، فمن غير المن بكد عندها أن 
يوض  ن انياهو في قف  اال هام كمن أدار الحرب بال مهني  وبإهمال  ديد. وعندها ما من  ا في 

 «. ّرًا من هزيم »نيكون « نصر ن انياهو»أن 
3/7/2102، الحياة، لندن  
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 المقاومة؟هل انتصرت  .019

 هاني المصري
إن القيم ير كش في اليد والكيما  غد  بال مكنح في لل الكارث  اإلننانّي  ال ي حّي  ب كبنا 
الفينويني في قواع غزة، بكد أن واصي  إنراايل عدوانها المن مر منذ  أنينها وح ح اجن، 

بذلا أنها   كامل عيح  وار كب  م ازر و راام حرب ضد اإلننانّي  بصورة غير منبوق ، إذ أكد 
أناس أن ال كب الفينويني هو الكدو ويمثل النقيض ال اريخي ليم روع الصهيوني، انه حاضن  

 القضّي  الفينوينّي  والمقاوم  من أ يها مهما وال الزمن وغي  ال ضحيا .
ليقضّي   وما يكّزي النفس أن الكارث   قابيها ميحم  صمود وبوول  منقوك  النلير أعاد  االع بار

لح المقاوم ، وف ح  الوريق أمام المن قبل، وأكبر دليل عيح  لح اإلننان الفينويني وا  الفينوينّي  وا 
ذلا أن ال كب الفينويني في مخ يف أماكن  وا د، هّب لنصرة غزة ب كل أثب  أن القضّي  واحدة 

و  كيل وفد  وال كب واحد وأن اارض واحدة، وأرغم  مي  القون عيح دعم موالب المقاوم 
فينويني بم ارك  ال مي ، وهذا يحدث اول مرة بهذا ال كل منذ  أنيس حرك ي حماس وال هاد 

 اإلنالمي
ال يمكن اإل اب  عن نؤال: هل ان صر  المقاوم  ب كل نهااي وحانم قبل أن يض  الكدوان أوزار، 

اج الم وفرة ح ح اجن. لكن و  ضق الن ااج النهااّي . يمكن وض  اليد عيح مؤ را   ن ند إلح الن ا
يبقح المكيار ااول والحانم ليحكم عيح مصير المكرك  هو: هل حقق الكدوان أهدافه، وفي المقابل 

 هل حقق  المقاوم  أهدافها؟
لقد حرص  الحكوم  اإلنرااييّي  عيح االن فادة من   ارب إنراايل من الحروب النابق ، خصوًصا 

، وذلا من خالل أن ال  ض  أهداًفا كبيرة ليحرب 1021و 1004-1008و 1006في أعوام 
الحالّي  ح ح ال  هزم إن لم  حققها، فحدد  أهداًفا م واضك  من خالل الحديث في البداي  عن أن 
نكا  الصواريخ ب دمير منّصا ها و حقيق مكادل  "هدوء مقابل  هدفها إف ال حكوم  الوفاق الووني وا 

ف ي  الحرب ال وّي  وبدأ  الحرب البرّي  إن الهدف هو  دمير هدوء"، ثم قال  فيما بكد عندما 
اانفاق، وأخيًرا قال ن نياهو مناء ااحد الماضي إن أهداف الحرب إعادة الهدوء واامن وويل 
المدن، باإلضاف  إلح ضرب البني  ال ح ّي  ليفصاال الفينوينّي ، وأضاف إن  حقيق هذ، ااهداف 

 ق  )لم يحدد،(.يح ا  إلح القوة وبكض الو 
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أما الهدف اإلنرااييي غير المكين ليحرب الحالّي  واي حرب إنرااييّي  منذ النكب  وح ح اجن هو 
 روي  ال كب الفينويني وكنر إراد ه عيح المقاوم ، وكي وعيه ودفكه لقبول الحيول اإلنرااييّي ، أو 

  عن قواع غزة، وح ح ال  قوم ال كايش م  اامر الواق  االح اللي و كميق فصل الضف  الغربيّ 
 قاام  ليدول  الفينوينّي  الحقيقّي  ال اجن وال في المن قبل.

والق نرا  اانرن،  أما أهداف المقاوم  فكان  إحباو أهداف الكدوان ووقفه، ورف  الحصار، وا 
 وال منا بالوحدة الفينوينّي  و كميقها.

ين ليكدوان نن د أن أهداف االح الل لم   حقق برغم إذا نلرنا إلح الن ااج في اليوم ال ان  والك ر 
اإلبادة الب رّي  ال ي لهر  من خالل ان  هاد حوالي ألفي  هيد وع رة آالف  ريج، مكلمهم من 
المدنيين، ااوفال والنناء وال يوخ، و دمير كيي و زاي اكثر من ع رة آالف بي  ومدرن  ومن د 

 ر نصف مييون مواون داخل حدود قواع غزة.و امك  ومخ يف مقوما  الحياة، و ه ي
ورغم ح م الكدوان والدمار والم ازر وال راام ال  زال صواريخ المقاوم   ويق وبمكدال  عالي  ننبًيا 
و صل إلح مخ يف أر اء إنراايل، وخاض  المقاوم  الفينوينّي  مكارا بوولّي  فا أ  الكدو وكبد ه 

لح  به  60لح إ –حنب اع رافه  –خناار فادح  وصي   ق ًيال في صفوف قوا ه وماا  ال رحح، وا 
 يل في الحياة في إنراايل كّبد االق صاد اإلنرااييي خناار  قّدر بالمييارا ، ويمكن أن  كون لها 
أبكاد وويي  اامد، مثل  را   االن ثمار، خصوًصا اا نبي، و را   النياح  ال ي  يق  ضرب  

  نؤال كبرن حول  دون نلرّي  الردع اإلنرااييّي  بكد أن  حوم كبيرة هذا الكام، وبروز عالما
 مكلم أركانها.

ذا ها م  أو بادر  بالحرب عيح  الردع اإلنرااييي يقوم عيح ردع القون المكادي  إلنراايل، وا 
إنراايل فهي  ح فل بزمام المبادرة والمفا أة، و حر  عيح أن  كون الحرب خاوف ، وأن   حكم 

  إنهااها، وأن  بقح ال به  الداخيّي  اإلنرااييّي  بمنأن عنها، وأن  خر  إنراايل ب وقي  وكيفيّ 
بان صار واضق منها، بان ثناء أن إنراايل هي ال ي بادر  إلح هذ، الحرب، فإن أركان نلرّي  الردع 

إلح ااخرن نقو  نقوًوا مدويًّا، لدر   دفك  الكثير من الخبراء واإلن را ي يين اإلنراايييين 
الموالب  عيًنا ب غييرها بكد أن خاض  إنراايل الحرب بان ثناء وض  أهداف م واضك  كما خاض  
الحروب النابق ، بينما خاض ها المقاوم  بوريق  مخ يف  كيًيا عن خوضها ليمكارا النابق  بصورة 

نب واحد، أربك  الحكوم  اإلنرااييّي  و كي  الخالفا   نهش بها بين من يريد االننحاب من  ا
وبين من يريد إبقاء و يرة الحرب عيح صور ها الراهن ، وبين من يوالب ب ونيكها وصواًل إلح إعادة 

 اح الل قواع عزة كيًيا والقضاء عيح المقاوم  فيه.
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لقد ان صر  المقاوم  عنكرًيا بالرغم من االخ الل الفاد  في ميزان القون الكنكري، وبرغم أن 
قييمًيا ودولًيا، ولو كان  هذ، اللروف مخ يف   الحرب الحالّي   م  في لروف غير موا ي  عربًيا وا 

. فمول مرة ال يو د موقف عربي داعم ليمقاوم ، بل ان را ي ي لغّير  هذ، الحرب الوض  بصورة 
مكانيا  ان ثمار  هناا   اذبا  حادة بين محاور إقييمّي  وعربّي  أضّر  أبيغ الضرر بالمقاوم  وا 

 ن صارها.صمودها وا
هناا من يقول أين االن صار الذي   حدثون عنه، أو ما قيم ه أمام كل هذ، الكوارث ال ي حّي  في 

 قواع غزة، وين ندون في ذلا إلح الهوة الوانك  بين الخناار الفينوينّي  واإلنرااييّي ؟
 ااج إن عدم ال نانب في الخناار عيح هوله وو كه اإلنناني الكميق م وق ، ويحنب ضمن ن

ال لماذا فرض  الحرب و قييمها بالرغم من أن الخناار اإلنرااييّي  الحقيقّي  أكثر من المكين عنها، وا 
الرقاب  الكنكرّي  الم ددة عيح الن ر حولها؛ إال أنه ليس الكنصر الحانم في الحكم عيح الحرب، 

يا وأضكافهم من ال رحح ولو كان هو ااناس لما اع بر  في نام من صرة رغم  قديمها ماليين الضحا
و دمير هاال لمرافق الحياة فيها مقابل خنارة أميركا اربك  وخمنين ألف  ندي وضابو وأضكافهم 

 من ال رحح، فالن ي   كان  هزيم  مخزي  اقون دول  في الكالم وان صار عليم ل كب في نام.
 حقق المقاوم  أهدافها في إن الحكم النهااي عيح الحرب ال بد أن ين لر فصيها الخ امي، وهل ن

والق نرا  اانرن و كميق الوحدة الوونّي  واالح فال عيح و  ديد  وقف الكدوان ورف  الحصار وا 
 قدر ها عيح خوض مكارا أخرن.

المكرك  النيانّي  ال ي بدأ  أصكب من المكرك  الكنكرّي ، وعيح المفاوض فيها أن يكون بمن ون 
ث يف ل الكدو ب حقيق أهدافه بالنيم مثيما ف ل في  حقيقها بالحرب. أداء المقاوم  في الميدان، بحي

خضاع غزة وان مرار و كميق  فمن الم وق  أن   ري محاوال  ليمقايض  بين نحب نال  المقاوم  وا 
ف ال المصالح  وا عادة و كميق االنقنام من خالل بث الفرق  بين النيو   فصيها عن الضف  وا 

المقاوم  "اإلرهابّي "، وبدء عميّي  نيانّي   ديدة عيح نفس القواعد النابق   "ال رعّي  المك دل " وبين
ب غوي  من مؤ مر دولي  كيي أو من دونه لي غوي  عيح  راام الحرب اإلنرااييّي ، والحؤول دون 
مكاقب  إنراايل عييها، مقابل رف  الحصار واإلعمار ب وليف مكاناة قواع غزة وعدم  وفر البيا  

   واإلقييمّي  والدولّي  المنانب .الكربيّ 
 أنيًنا عيح ما نبق، من المهم إدراا أهمّي  المقاوم  ونالحها وقدر ها عيح  غيير  وازن الردع 

فينوينّي  موحدة  ن ند إلح وحدة وونّي  حقيقّي  و نكح ل وليف ن ااج  ان را ي ي و وليفها في نياق 
نما ب وليفها في  الحرب في نياق ال يك في بوقف الكدوان ورف  والق نرا  اانرن، وا  الحصار وا 
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ن از الحرّي  والكودة واالن قالل، من خالل الدعوة إلح مقارب  نيانّي   ديدة  مكرك  إنهاء االح الل وا 
مغايرة ال فاق أونيو ب كل  ذري، و كنر قيود، وال زاما ه، و قوم عيح الوحدة والمقاوم  والمقاوك  

اامها لمكاقب ها وعزلها، و غيير ميزان القون بحيث يصبق قادًرا عيح  حقيق ومالحق  إنراايل عيح  ر 
 هذ، ااهداف وعيح عمل نياني م نوع قادر عيح حصاد ثمار الصمود والمقاوم .

يمكن أن يناعد عيح  حقيق ذلا الدعوة إلح عقد مؤ مر دولي من مر كامل الصالحيا ، وبم ارك  
مم الم حدة وعيح أناس القانون الدولي والقرارا  الدولّي ، بحيث كل ااوراف المكنّي ، في إوار اا

  كون المفاوضا  ل وبيقها وليس ال فاوض حولها.
3/7/2102، األيام، رام هللا  

 
 غّزة: قتل المدنيين كهدف أول .001

 عبد الوهاب بدرخان
اال  ماعي  -خالل الكدوان اإلنرااييي عيح غّزة  داعيا  الصراع النياني « حماس»وا ه  حرك  

الداار عربيًا حول  يار اإلنالم النياني وأدوار، في  أزيم مناال الحكم وان كادة االن قرار، وكذلا 
في  كريض بكض الدول لمخاور اإلرهاب وال قا ل ااهيي أو ال فكا وال قنيم. وال يكني ذلا أن 

  حرب غّزة  يقاايًا في نياق الرأي الكام الكربي فقد حناني ه المكادي  إلنراايل، لكنه و د نفنه يض
 حروب نوريا والكراق وليبيا واليمن، فضاًل عن فصول اإلرهاب الدموي المن مّرة في مصر و ونس.

صحيق أن الفصاال الفينويني  غير م هم  عربيًا وال أوروبيًا باإلرهاب، وأن الم  مكا  الكربي  ال 
نالمي  الم ورف ، إال أن أزم  الثق  الم فاقم   حّميها منؤولي  ما  كانيه داخييًا م  ال ماعا  اإل

انويق  من ال خصي  إلح ال كميم بالنلر إلح ال حالفا  بين هذ، ال ماعا ، أو ال فاهما  
الموضوعي  بينها وبين  ماعا  مر بو  بإيران. وال  ا أن هذ، ال قديرا  الم ماز   والم  ابك  

كدوان اإلنرااييي،  مامًا كما فرض  النيبي  نفنها عيح أّثر  نيبًا عيح الموقف الكربي الكام من ال
الصراعا  القاام  في بيدان عربي  وبيغ  حدودًا دموي  غير منبوق . هناا ماليين من المواونين 
الكرب يكي ون حاليًا مصاار مّر بها الفينوينيون ولم يكونوا ي صّورون أنهم ني كرضون لها  ه يرًا 

ن أي أفق الن قرار قريب أو لحيول ين كيدون مكها بكضًا من ذكريا هم واق العًا و  ريدًا من دو 
 وحيا هم أومن هوي هم ال ي بالكاد  وّصيوا لي كّرف إليها.

الكزل  »ووا ه  إنراايل في هذ، الحرب  غييرًا في النلرة الغربي  إليها. لم يكن مفا اًا بالنلر إلح 
هون إليها. لكنه  غيير بدا كأنه   ّذر أكثر فأكثر بكد ال ي ما ف ئ ك ابها وصحافيوها ينبّ « الدولي 
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 ناميه  دري يًا خالل ااعوام الماضي ، إذ أّدن في أدنح االح ماال  إلح  كاوف غربي م روو 
مكها، وفي مكلم الحاال  إلح ان نكار ورفض ليقوة المفرو  ال ي  مارنها وليوح ّي  ال ي  نم 

أن الرأي الكام الغربي الذي كان يغيب عييه االصوفاف الكفوي  ان هدافها الم كّمد ليمدنيين، ذاا
وراء نيانا  حكوما ه وا عالمه المنحاز  قييديًا إلنراايل، لم يكد ي هل مغزن ما يرا، من صور وما 
ينمكه من  حييال    ناقض الواق . حكوما  وا نون ولندن وبرلين وباريس ال  زال م م رن  وراء 

 ، لكنها   كر اليوم بأنها مك وف ، وبينها وبين م  مكها نوء  فاهم بنبب اإلنرااييي« ثواب ها»
 ضييل إعالمي ونياني ينكح إلح بناء قضي  قوامها أن الدول  الكبري  في خور ومهّددة من قواع 
صاب  آالف من أبنااه و دمير آالف من من آ ه، وأنها دول   غّزة، لكنها قادرة عيح ا  ياحه وق ل وا 

نها  ضرب حصارًا عيح غّزة و  ّوع أهيها و  كل من القواع أكبر ن ن في الكالم. في خور لك
لذلا ي ناءل المواون الكادي: َمن هو في خور حّقًا، وَمن يهدد َمن؟ وح ح النؤال الذي  ورحه 
إنراايل داامًا: هل  رضح أي دول  بأن يكون مواونوها  ح  رحم  صواريخ كال ي   ويق من غّزة؟ 

يرّد عييه بنؤال مضاد: وهل ي  وق  من أي  كب أن ين نيم ويرضخ لحصار بري و وي هناا من 
 وبحري وال يحاول كنر، بأي ونيي ؟

ال فرق بين أن  كون صواريخ غّزة محّق  ومبّررة أو مرفوض  ومدان   ن حق غزوًا إلنكا ها، ففي 
بدااي  ومحدودة ااخوار، وأن إنراايل  الغرب فهموا أمرين: أواًل أن ثم  أنبابًا إلوالقها، وثانيًا أنها

منح  م انًا منلوم  مضادة إليقافها بل نال  مناعدة إضافي  من الكون رس ل كزيزها. لكنهم لم 
يفهموا لماذا ال   وّصل حكوما هم إلح حيول نياني    ّنب إنراايل الخور و رف  الحصار عن غّزة 

أن يقبيوا م ازر  ق ل عااال  بأكميها فيما يكون أفرادها و كبها، بل لم يفهموا أيضًا لماذا ي راد لهم 
ولماذا  ك بر إنراايل أنها « ااونروا»نيامًا ولماذا ي ق ل أصاًل أوفال ل أوا م  عااال هم إلح مدارس 

 ن حق  أييدًا غربيًا مؤّكدًا حين  ر كب  راام حرب و راام ضد اإلنناني  واضح  المكالم... بالننب  
في الغرب ال يمكن قبول  راام كق ل أوفال ييكبون الكرة عيح ال اوئ أو في باح  بين إلح كثيرين 

 اابني .
منذ بداي  هذ، الحرب كثر  ال حذيرا  إلنراايل بضرورة الحّد من ال كّرض ليمدنيين، و بّرع الرايس 

ي هذا ال أن، ااميركي ب أكيد أن رايس الوزراء اإلنرااييي ومأنه إلح أن إ راءا  دقيق  ا خذ  ف
بكد أكثر من ثالث  أنابي   أّكد أن المدنيين كانوا الهدف اانهل والمفضل لي يش اإلنرااييي. وليمّرة 

في « ااونروا»ااولح لم  ن و  أكاذيب اإلنراايييين حمل م يس اامن عيح   اوز قصف مدرن  
ْن حال ااميركيون دون صدورها.  مخيم  باليا، بكد مدرن  بي  حانون، وكان  اإلدان  واضح  وا 
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مّرة بأن  22وكان مفوض وكال  الغوث "بيار كراينبول" واضحًا بإعالنه أنه  رن إبالغ إنراايل 
مدرن   باليا  ضم عااال  ال ا ، وم  ذلا أقدموا عيح قصفها، فيما صّرح  مديرة الكمييا  

 اإلنناني  "فاليري آموس" بأنه لم يكد هناا مكان آمن في غّزة.
و أن حكوم  الم وّرفين في إنراايل ان غّي  مرور نقوو ع را  آالف الق يح في الحروب يبد

ااهيي  الكربي ، الم  كي  حاليًا، ل ك بر أن الم  م  الدولي لم يكد يه م بالخناار الب ري ، لذا 
« حماس»ي ب أال  منكها من  حقيق أهدافها الكنكري . أما « أضرار  انبي » كامي  مكها كر 

الفصاال ااخرن، ف رن أن أهل غّزة كانوا وال يزالون من كّدين لكل ال ضحيا   رو كنر الحصار. و 
قد ال  حقق الحرب ليغزيين ما  منو،، أما اإلنراايييون فحققوا بكض أهدافهم ومنها ضمان  كرار مثل 

 هذ، الحرب بكد ف رة.
3/7/2102، االتحاد، أبو ظبي  

 
 وقف النار من طرف واحد .000

يدلينعاموس   
أ ر  حكوم  انراايل في نهاي  االنبوع  غييرا هاما في االن را ي ي  الكنكري  والنياني  حيال 

 حماس في غزة.
ان را ي يا  بديي  الن خدام القوة  أرب  إلنراايلكان « ال رف الصامد»وم  االنبوع الراب  من حمي  

 بهدف الوصول الح اهداف الحمي :
 .1004« الرصا  المصبوب»حد ر مثل انهاء حمي  إنهاء الحمي  من ورف وا ـ 0
 (.1021« عمود النحاب»وقف نار م فق عييه والوصول الح  ر يب )مثل انهاء حمي   ـ 2
 كميق الحمي ، من ال و ومن البر لمواصي  الضرب ال ديد لحماس الكنكري  ر البديل الذي  ـ 5

 اوصح به كا ب هذ، النوور.
 في غزة. لإلرهابقاو حماس ر  نليف  ذري ووويل بديل اح الل القواع وان ـ 2

انك ف عدم « ال رف الصامد»من المرحي  ال ي بدأ فيها الحديث عن ان را ي ي  الخرو  من حمي  
اوال وقف الق ال، أي،  – وافق  وهري بين انراايل وحماس. فالمنار الذي نك  اليه انراايل 

ال ر يب بوانو  مصر. بالمقابل، حماس، ال ي قا ي   وبكد ذلا ر البحث في«. الهدوء مقابل الهدوء»
من ا ل ان از ان را ي ي ي مثل برف  الحصار عن القواع، لم  كن من كدة لالل زام بوقف النار قبل 

 ال ر يب الذي نيأ ي بكد ذلا. مباد ان   قرر 
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لثاني  ر ، االن را ي ي  ا1024آب  2أما الم يس الوزاري فقد اخ ار، في كل بحث أ را، ح ح 
البحث  –ان را ي ي  ال ر يب، في لل  بني االق را  المصري بوقف النار او وقف نار انناني والحقا 

في القاهرة م  حماس، في  روو ال ر يب، ليمدن القصير والم ونو. وفضال عن ا كالي  اال فاق 
  في الماضي ر م  منلم  ارهابي  والدروس اال كالي  النا ا  عن  كالم حماس في لل ال ر يبا

يبدو أنه لم يكن ممكنا  حقيق  ر يب  يد/مكقول في اللروف االن را ي ي  ال ي   كر فيها حماس 
 «.قص  نصر»بانها خر   من المكرك  م  

، بينما كان  في الخيفي  أحداث 1024آب  2وصل الم يس الوزاري الح المداوال  في يوم ال مك ، 
  االنناني الصكب في غزة وح م االصابا  في المدنيين عمقا نهاي  االنبوع الدراما يكي . الوض

النقد عيح انراايل ووضكاها في موا ه  م  االنرة الدولي  وم  صديق ها وحييف ها الواليا  الم حدة. 
بان  إلنراايلالم حدة بان كي مون ووزير الخار ي  االمريكي  ون كيري  لممموأوضق االمين الكام 
ناع . و اء ان هاا وقف النار  21الموافق  عيح وقف نار انناني عيح مدن ال مفر أمامها غير 

اله وم عيح نري  دوري   فكا ي ومحاول  اخ واف الضابو هدار  –ب كل فل من قبل حماس 
  غيير موقفها. إلنراايلا ا   –غولدن 

ار بديل يض  ب غيير الميل االن را ي ي واخ ي إلنراايلباالن هاا الفل لوقف النار نمح  حماس 
حماس في المدن القصير عيح االقل في وض  ان را ي ي صكب. فقد عاد  انراايل ونال  

وعرض  حماس مرة اخرن كمنلم  ارهابي  غير مصداق ،  ن ها ليمرة  –ال رعي  الدولي  لكميي ها 
حرمان حماس  النادن  وقفا  النار ال ي بادر  اليها االنرة الدولي  وقبي ها انراايل. وقرر  انراايل

عيح وقف النار، ان كاد  المبادرة وأوضح  بانها ال   ري مفاوضا  م  حماس « الفي و»من حق 
 –وال  منحها اي ان از، ال في وقف النار وال في ال ر يب. وغير  انراايل الميل الذي بمو به 

ول النفس، في وأدخي  الح المكرك  فضاايها االن را ي ي  في و« يخدم حماس –الزمن الذي يمر »
القوة االق صادي ، في القوة الكنكري  وفي صمود الم  م  االنرااييي، الذي لم ير دع ولم ينكنر من 
ح م المصابين ووقف ب كل مثير لالنوباع خيف  ي ه وحكوم ه. وبقي  حماس دون قدرة عيح 

واريخها ودمر  ال هديد ب صكيد المكرك  وبكد أن قدم  انراايل  وابا عمييا مم ازا عيح نار ص
 قو  ايضا اال صال م  المناوق ال ي كان فيها  نودها عرض  ليه ما   فإنهاأنفاقها اله ومي ، 

 واالخ وافا .
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 اسرائيل تقول لحماس أربعة اقوال، تطرح أمامها وضعا استراتيجيا جديدا:
  بقون بال  ن مأكل الموالب ال ي من أ يها خر  م الح المكرك  لم  كد عيح  دول االعمال.  ـ 0

رف  الحصار، بال ميناء وموار، بال روا ب، بال  حرير ن ناء وبال اعادة بناء غزة. وضككم اليوم 
 انوأ بكثير مما كان ع ي  المكرك .

. ال ئ مييونبقي م م  غزة المدمرة، أزم  انناني ، ماا  كثيرة من الق يح، االف ال رحح ورب   ـ 2
وليس لديكم االدوا  لي صدي له. ال مهور في « لذي اصاب غزةال نونامي ا»منؤولون عن  أن م

 نيحانبكم. –في الحرب وال ي ال يمكنكم ان  وفروها له بال  ر يب  باإلن ازا غزة، الذي وعد مو، 
فيدن انراايل قوة ناري  م فوق  وأكثر بكثير؛ وهي ن واصل ضربكم،  –النار  إوالقواصي م  إذا ـ 5

م عيح مكنكرا   دريب فارغ  بل به ما  أليم  عيح االهداف االكثر اهمي  وهذ، المرة ليس باله و 
لحماس. قيادا  حماس النياني  والكنكري  ن واصل الكيش في الخنادق  ح  االرض ون  د 
صكوب  في بث ادعاءا  مصداق  عن ان صارا  وهمي . كما أن عيح زعماء حماس أن ي رحوا 

 عيح القواع بدال من اخرا ها من االزم  االنناني .لنكان غزة لماذا ي يبون دمارا آخر 
خالفا لي وال  النابق ،  ضمن انراايل ومصر اال   مكن حماس من ال كالم وبناء قو ها  ـ 2

الكنكري  من  ديد. ون من  مصر ال كالم من خالل ان مرار من  ال هريب فيما ن فكل انراايل ذلا 
الخووة احادي  ال انب ال ي  قرر فيها قواعد اليكب، وفي  بفضل حري  الكمل ال ي ابق ها لنفنها في

 مركزها حقها في الكمل ضد ال كالم المن قبيي لحماس.
 

تصميم  بإعادةخطوة اسرائيل هذه يمكن أن تلتقي نهجين استراتيجيين لحماس وتلزم اسرائيل 
 استراتيجيتها لتحقيق أهدافها حيال حماس:

، «الرصا  المصبوب»ي ال انب ب كل م ابه لما حصل في االنضمام الح وقف النار احاد ـ 0
فقدوا الرواف  الكنكري  ضد انراايل، عمق االزم  االنناني  واالن  اب  لرغب   بأنهموذلا لفهمهم 

ال مهور في غزة. ن حاول حماس الوصول الح  ر يب م  المصريين والنيو  الفينويني ، كما 
ن حاول حماس ان غالل االزم  االنناني  ل يقي المكون   ن حاول فرض هذا ال ر يب عيح انراايل.

والح  انب ذلا،  والكربي، الذي فقد ه في المكرك .الدولي  ون حاول ان كادة الكوف الدولي 
ن حاول المنلم   حقيق  ر يب ل خفيف الحصار عن القواع، اما انراايل فن حلح بالهدوء الذي 

 ن م حن فقو عيح مدن الزمن. –دع واضكاف حماس نك  الح  حقيقه. باقي أهداف  كزيز الر 
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ان مرار النار عيح انراايل وه ما  من  انب انراايل بالح م الذي  م في اثناء  هر  موز  ـ 2
. مثل هذ، الخووة ن  حدن حكوم  انراايل و  برها ر في حال  أن المكرك  بالنار ال  قدم ردا 1024

الح النلر مرة اخرن في خيار  –يمكن ال كايش مكها  كافيا و آكل قدرا  حماس ال يكون بو يرة
مفا أة، بال  أكثر خويوا،  أكثر كميق الحمي . فخووة  كميق هام  يمكنها أن  كون في هذ، الحال  

ال ي فرض ها مهام  االنفاق ون ك مد عيح الدروس من ال حقيقا  في االنابي  الثالث  « االثقال»
عودة الح النار المحدودة عيح  –« خيار ال نقيو»أن  خ ار االولح من المكرك . يمكن لحماس 

غالف غزة، الحفال عيح مكان ها كمنلم  مقاوم  منيح  ولكن بال  ر انراايل الح خووة وانك . 
اما انراايل فني كين عييها في هذ، الحال  أن  وضق لحماس بان نيان  الرد مثيما كان  ح ح حمي  

ن كود « ال نقيو»ان مر  إذاالمفكول وعيح كل نار نيكون رد حاد. لم  كد ناري  « ال رف الصامد»
انراايل الح حا   النلر في ال كميق ر ولكن في هذ، الحال  ن كون حماس ال ي نني قيها من نزف  

 بكثير. وأضكف
 ف ق الخووة احادي  ال انب امام انراايل ويفا أون  من الخيارا . فهي يمكنها أن  واصل ضرب 

افها،  كوي فرص  لوقف النار واقام  هدوء وويل،  نمق ببيورة  كاون دولي واقييمي حماس واضك
لمكال   ميف غزة كما  نمق بالوصول الح  فاهما  و ر يب من خالل المصريين م  النيو  

كان  مننق   يدا م  الواليا  الم حدة وم   إذاوحماس. هذ، الخووة احادي  ال انب لن  ن ق اال 
ل ننيق م  مصر الح الكداء الم  را لحماس والرغب  في اضكافها بل و غييرها مصر. وين ند ا

كحكم في غزة. اما ال ننيق م  الواليا  الم حدة فنيكون م رووا بان كداد انراايل لينما  
 انرااييي لي قدم في منيرة نياني ربالمناعدة لحل االزم  االنناني  في المدن القصير وان كداد 

نو. يو د  داخل مصالق عميق بين انراايل والواليا  الم حدة وفهم في أنه ليس في المدن الم و 
، بل    ي  الفينوينيين الذين ال ي بنون ان خدام االرهاب والكنف بإن ازا صحيحا النما  لحماس 

 اع داال. أكثرواضكاف حماس لدر    غييرها بنلام 
  اعال،، هي خووة ليمدن القريب الخووة احادي  ال انب، ال ي   ضمن الفضاال ال ي فصي

نيكون االخ بار في ان كداد نكان غالف غزة ليكودة الح بيدا هم.  –والم ونو. في المدن القريب 
في المدن االبكد، بكد أن ي بدد الدخان و  ضق الميول االن را ي ي  نيكون صحيحا اعادة فح  

يمن   كالم حماس وي  رو «  يب  يد ر »بديل ال ر يب. في المن قبل ينبغي فح  امكاني   حقيق 
 دة بناء غزة ب  ريدها من النال .اعا
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« ال ر يب النيء»من  أفضلعندها نيكون من الصحيق وداع الخووة احادي  ال انب الذي هو بديل 
 الذي  نكح اليه حماس في هذا ال وقي .

2/7/2102نظرة عليا   
3/7/2102، القدس العربي، لندن  

 
 :كاريكاتيرصور و   .002

 

 
 االح الل ين خدم نال  الدايم في ان هداف المدنيين

5/7/2102المرصد األورومتوسطي لحقوق االنسان، جنيف،   
 

 
 بالهدن ًا فرحإنرااييي   ندي

3/7/2102، عمان العرب اليوم،  
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  ن خدم درا ا  ناري  في االنفاق المقاوم 

العبري 1212موقع   
 

 
2/7/2102الدستور، عّمان،   


