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الثالثاء2014/7/1 ،
•

•

•

•

•

•

•

ا�ست�شهد الفتى حممد ح�سني �أبو خ�ضري ( 17عاماً) بعد خطفه من �أمام م�سجد ،يف �أثناء توجهه
ل�صالة الفجر وحرقه على يد ثالثة م�ستوطنني يهود يف بلدة �شعفاط ق�ضاء القد�س املحتلة.1
قرر جمل�س الوزراء الفل�سطيني تكليف الوزراء ب�إعادة كافة املوظفني املعينني يف قطاع غزة قبل
� 2007/6/14إىل وظائفهم ،وتكليف جلنة �إدارية قانونية بعقد اجتماعات مكثفة لدرا�سة ملفات
مت وقف رواتبهم ،واملوظفني الذين ّ
املوظفني املف�صولني ،واملوظفني الذين ّ
مت تعيينهم بعد ذلك
التاريخ.2
ر�أى �سامي �أبو زهري ،الناطق با�سم حركة حما�س ،يف بيان �صحفي ،قرار احلكومة
الفل�سطينية بعودة املوظفني امل�ستنكفني يف غزة �إىل وظائفهم ب�شكل فوري ب�أنه “انتهاك
وجتاوز التفاق امل�صاحلة” الذي وقع يف .32014/4/23
�ش ّن �سالح اجلو الإ�رسائيلي �أكرث من ثالثني غارة على قطاع غزة ،على مواقع تابعة لألوية
النا�رص �صالح الدين ،اجلناح امل�سلح للجان املقاومة ال�شعبية ،و�رسايا القد�س ،اجلناح امل�سلح
حلركة اجلهاد الإ�سالمي ،وكتائب الق�سام ،اجلناح امل�سلح حلركة حما�س ،يف بلدة بيت الهيا
�شمال قطاع غزة.4
�أكد رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو على �أن هناك ثالث مهمات �أمام “�إ�رسائيل”،
�أولها الو�صول �إىل منفذي عملية خطف امل�ستوطنني وقتلهم ،و�إىل كل من تعاون معهم� .أما
املهمة الثانية ،فهي موا�صلة �رضب حركة حما�س وبناها التحتية يف ال�ضفة الغربية .واملهمة
الثالثة ،العمل �ض ّد حما�س يف قطاع غزة .وقال نتنياهو �إن “�إ�رسائيل” �ستو�سع املعركة �ض ّد
حما�س يف حال اقت�ضت ال�رضورة ،و�أنها �ستدفع الثمن ،وتوا�صل دفع الثمن.5
قال وزير اخلارجية الإ�رسائيلي �أفيجدور ليربمان“ :ينبغي علينا القيام بتنفيذ عملية “ال�سور
الواقي  ،”2ولكن هذه املرة يف قطاع غزة ،يجب علينا �أال ندفن ر�ؤو�سنا يف الرمال”.6
ع ّد رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو عملية قتل الفتى الفل�سطيني حممد �أبو خ�ضري
يف �رشقي القد�س “جرمية ب�شعة” .وقال بيان �صادر عن مكتبه �إن رئي�س احلكومة هاتف
وزير الأمن الداخلي �إ�سحق �أهرونوفيت�ش وح�ضه على فتح حتقيق من �أجل العثور ب�أ�رسع
وقت ممكن على منفذي هذه اجلرمية ال�شنيعة وخلفية تنفيذها.7

221

اليوميات الفل�سطينية
• قالت منظمة العفو الدولية �إن ق�ضية قتل امل�ستوطنني الثالثة ت�ستحق العدالة ،لكن “�إ�رسائيل”

�أ�ساءت ا�ستعمال �سلطاتها من خالل املمار�سات املتوا�صلة التي ت�صل �إىل م�ستوى العقاب
اجلماعي للفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية ،وهو ما ي�شكل خرقا ً للقانون الدويل والقانون
الدويل الإن�ساين.8
الأربعاء2014/7/2 ،

• �أجرى رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ات�صاالً هاتفيا ً مع ح�سني �أبو خ�ضري ،والد
ال�شهيد حممد ،الذي قتل على �أيدي امل�ستوطنني حرقاً .وطالب عبا�س احلكومة الإ�رسائيلية
ب�إنزال �أ�ش ّد العقاب بقتلته ،كما طالب عبا�س رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ب�إدانة
خطف وقتل �أبو خ�ضري.9
• طالبت القيادة الفل�سطينية يف بيان ،احلكومة الإ�رسائيلية بالقيام ب�إجراءات فورية �ض ّد
الأعمال العن�رصية والإجرامية التي تقوم بها ع�صابات امل�ستوطنني يف طول ال�ضفة الغربية
وعر�ضها ،والتي �شكل خطف الطفل حممد �أبو خ�ضري وقتله حرقا ً �أب�شع مظاهرها.10
•	ا�ستنكر �إ�سماعيل هنية ،نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س اجلرمية النكراء التي
ارتكبها امل�ستوطنون يف خميم �شعفاط بخطف الفتى حممد �أبو خ�ضري وقتله حرقا ً بدم بارد.
وقال “�إن �شعبنا موحد خلف �أهلنا يف ال�ضفة املحتلة وما يتعر�ضون له من عدوان غا�شم”.11
•	اعتقل جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي نحو �أربعني قياديا ً ونا�شطا ً من حركة حما�س يف مناطق
خمتلفة من ال�ضفة الغربية املحتلة ،ردا ً على مقتل امل�ستوطنني الثالثة يف اخلليل.12
• طالبت اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني يف بيان ال�سلطة الفل�سطينية و�أجهزتها الأمنية
بـ“التوقف عن لعب دور املحايد واملتفرج” ،ودعتها �إىل “امل�شاركة جنبا ً �إىل جنب مع �أبناء
�شعبنا يف الت�صدي لعنف و�إرهاب امل�ستوطنني ،فالدور الأ�سا�س املطلوب من هذه الأجهزة
هو حماية �أبناء �شعبنا الفل�سطيني من بط�ش االحتالل وامل�ستوطنني ،ولي�س ت�صدير �سيا�سة
العجز والت�شبث بالتن�سيق الأمني”.13
• �أ�صيب نحو  260من املقد�سيني بجروح خمتلفة يف �أعنف مواجهات ت�شهدها مدينة القد�س
وخا�صة بلدة �شعفاط بني ال�شبان وجنود االحتالل قرب منزل عائلة ال�شهيد الطفل حممد ح�سني
�أبو خ�ضري.14
• �أ�صيب ع�رشة مواطنني على الأقل بجراح خمتلفة يف �سل�سلة غارات �شنتها الطائرات
الإ�رسائيلية على مواقع و�أهداف خمتلفة يف مدن قطاع غزة.15
• يف �إطار التحري�ض امل�ستمر من و�سائل الإعالم امل�رصية ،على حركة حما�س ،قالت عزة
�سامي ،نائبة رئي�س حترير �صحيفة الأهرام ،وامل�رشفة على ملحق ال�سيا�سي ورئي�سة ق�سم
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التحقيقات اخلارجية ،عرب �صفحتها على موقع التوا�صل االجتماعي تويرت“ :كرت خريك يا
نتنياهو وربنا يكرت من �أمثالك للق�ضاء على حما�س والعمالة الإخوانية”.16
• �أفاد تقرير ر�سمي �إ�رسائيلي �أن الواردات املغربية من “�إ�رسائيل” ارتفعت خالل ال�شهور
اخلم�سة الأوىل من ال�سنة احلالية ،لت�صل �إىل  3.2مليون دوالر مقابل  2.9مليون دوالر خالل
الفرتة نف�سها من �سنة  ،2013م�سجلة منوا ً بن�سبة .17%18
• طالبت  12دولة �أوروبية مواطنيها ،بعدم �إبرام �صفقات جتارية مع امل�ستعمرات الإ�رسائيلية
�أو اال�ستثمار فيها �أو بهيئات مرتبطة بها .وهذه الدول هي الربتغال ،النم�سا ،مالطا� ،إيرلندا،
فنلندا ،الدمنرك ،لوك�سمبورغ� ،سلوفانيا ،اليونان� ،سلوفاكيا ،بلجيكا وكرواتيا .وي�صل بذلك
عدد الدول الأوروبية التي حتذر مواطنيها من التعامل مع امل�ستعمرات ،وتطلب مقاطعتها
عملياً� ،إىل  17دولة� .إذ حذرت بريطانيا وفرن�سا و�أملانيا و�إ�سبانيا و�إيطاليا مواطنيها ،يف نهاية
حزيران /يونيو ،من التعامل مع امل�ستعمرات.18
• �أدان جمل�س الأمن الدويل “ب�أ�شد اللهجات” حادث اختطاف الفتى حممد �أبو خ�ضري واغتياله
يف �شعفاط� ،رشقي القد�س ،م�ؤكدا ً �رضورة تقدمي مرتكبي هذا العمل الذي يبعث على الأ�سى
للعدالة .و�أعرب �أع�ضاء املجل�س ،يف بيان لل�صحافة“ ،عن �أ�سفهم العميق” للحادث.19
اخلمي�س2014/7/3 ،
•

•

•

•

قال الناطق با�سم كتائب ال�شهيد عز الدين الق�سام �أبو عبيدة �إن العهد الذي تخطط فيه قيادة
العدو متى و�أين وكيف تبد�أ املعركة وتنتهي قد م�ضى ،و�ش َّدد على �أن املعادلة قد تغريت
والزمن ال يرجع �إىل الوراء ،فقد ميلك العدو قرار البدء يف املعركة لكنه قطعا ً لن ي�ستطيع تقدير
حجم وم�سار وجمريات وم�آالت املعركة.20
�أكد رئي�س الوزراء الفل�سطيني رامي احلمد اهلل �أن امل�صاحلة الفل�سطينية هي خيار ا�سرتاتيجي
يف هذه املرحلة ال�صعبة ،داعيا ً جميع الأطراف �إىل حتمل امل�س�ؤولية لإجناحها.21
قال وكيل وزارة اخلارجية يف غزة غازي حمد �إن “قطاع غزة يتعر�ض خلطر �شديد وحكومة
التوافق ال تبايل مبا يحدث فيه”.22
ك�شفت وكالة معا ً الإخبارية عن خمطط �رسي �إ�رسائيلي يقوم على �إغالق ال�شارع الرئي�سي
القد�س � -أريحا �أمام املواطنني الفل�سطينيني ،وا�ستبداله با�ستخدام طريق املعرجات ،ويهدف
هذا املخطط �إىل م�صادرة �أكرث من ن�صف مليون دومن يف �صحراء القد�س و�أريحا ،وجتميع �أكرث
من ثالثة �آالف بدوي يف جتمع نويعمة ،جلعل هذه الأرا�ضي ال�شا�سعة خالية متاما ً من الوجود
الفل�سطيني.23
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اليوميات الفل�سطينية
• ك�شفت وزارة الزراعة الفل�سطينية عن حجم اخل�سائر التي حلقت بالدفيئات الزراعية وخمازن
للمعدات يف املحررات مبحافظة خانيون�س ،ب�سبب تعر�ضها لع�رشات الغارات من الطائرات
ال�صهيونية ،ووفق الوزارة؛ ف�إن الأ�رضار واخل�سائر جتاوزت مبلغ  2.5مليون دوالر.24
• قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو �إن �أمامه خياران يف قطاع غزة ال ثالث لهما �إما
وقف �إطالق ال�صواريخ من القطاع �أو الر ّد بالقوات الربية.25
• قالت وزيرة الق�ضاء الإ�رسائيلي ت�سيفي ليفني �إن املنطقة ب�أ�رسها ترقد على برميل بارود
يو�شك �أن ينفجر يف �أي حلظة.26
• �أكد عوزي روبني  ،Uze Robenالرئي�س ال�سابق مل�رشوع �صواريخ حيت�س للدفاع عن
“�إ�رسائيل” يف وزارة الأمن من ال�صواريخ البالي�ستية ،يف درا�سة ن�رشها معهد “بيجن -
ال�سادات”� ،أن موا�صلة اعرتا�ض ال�صواريخ الفل�سطينية �أقل ثمنا ً من �إعادة احتالل غزة ،الفتا ً
�إىل �أنه ال توجد ولن توجد � ّأي حكومة �إ�رسائيلية قادرة على اتخاذ قرار باحتالل غزة ب�سبب

التداعيات اال�سرتاتيجية والإقليمية واالقت�صادية.27

• قال مهاجم املنتخب اجلزائري لكرة القدم �إ�سالم �سليماين �إن العبي منتخب بالده اتفقوا فيما
بينهم على التربع مببلغ ت�سعة ماليني يورو (نحو  12.3مليون دوالر) لأطفال غزة.28
اجلمعة2014/7/4 ،

• �أعلن كبري املفاو�ضني الفل�سطينيني �صائب عريقات اعتذاره عن امل�شاركة يف م�ؤمتر “ال�سالم

يف املنطقة” ،الذي تنظمه �إدارة �صحيفة ه�آرت�س الإ�رسائيلية يف  ،2014/7/8وذلك احرتاما ً
مل�شاعر اجلمهور الفل�سطيني وم�صابه ،وتقديرا ً للظروف الراهنة.29

• ذكر جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي يف بيان له� ،أنه منذ اختفاء ثالثة م�ستوطنني �إ�رسائيليني ّ
مت
�إطالق  150قذيفة على “�إ�رسائيل” 89 ،منها �سقطت يف الأرا�ضي الفل�سطينية التي حتتلها
“�إ�رسائيل” منذ �سنة  ،1948وّ 18
مت اعرتا�ضها من قبل منظومة القبة احلديدية ،ومل يو�ضح
البيان م�صري باقي ال�صواريخ (� 43صاروخاً).30
• قالت حركة فتح يف بيان لها �إنه “على �إ�رسائيل ترحيل امل�ستوطنني من �أرا�ضينا وتفكيك كامل
امل�ستوطنات ،و�إن �أي اعتداء على �أي مواطن فل�سطيني �سيكون الرد فوريا ً ومبا�رشاً ،وعلى
حكومة اليمني املتطرفة �أن تتحمل م�س�ؤولياتها جتاه ما يحدث من ت�صعيد مل نكن نريده ،وكنا
ن�أمل حلّه عرب العمل الدبلوما�سي ،و�أن ما يرتكبه قطعان اال�ستيطان يفر�ض علينا الرد حماية
ل�شعبنا”.31
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• ك�شف النائب العام الفل�سطيني حممد عبد الغني العويوي �أن النتائج الأولية الطبية لت�رشيح
جثمان ال�شهيد الفتى حممد �أبو خ�ضري� ،أكدت ب�أن ال�سبب املبا�رش للوفاة هو احلروق النارية
وم�ضاعفاتها.32
• قال وزير اخلارجية الإ�رسائيلي �أفيجدور ليربمان �إن �إ�سماعيل هنية وخالد م�شعل “هدف
�رشعي” كما هو احلال مع خاطفي امل�ستوطنني .وقال �إنه من غري املعقول �أن تعتمد “�إ�رسائيل”
موقف “الهدوء مقابل الهدوء”.33
• قال وزير ال�ش�ؤون اال�سرتاتيجية الإ�رسائيلي يوفال �شتاينتز “لدينا م�صلحة يف �ضمان �أال
ي�سقط الأردن �أو يخرتق من جماعات مثل القاعدة� ،أو حما�س� ،أو تنظيم الدولة الإ�سالمية يف
العراق وال�شام” .و�أ�ضاف “�إذا كان هناك و�ضع طارئ فبالطبع �ستقدم �إ�رسائيل كل امل�ساعدة
املطلوبة”.34
• قال ع�ضو الكني�ست �أحمد الطيبي رئي�س كتلة القائمة املوحدة والعربية للتغيري ،خالل
م�شاركته يف جنازة ال�شهيد حممد �أبو خ�ضري“ :نحن ل�سنا معنيني مبواجهات و�سفك دماء،
ولكننا لن نقبل تعامالً متعاليا ً ب�أن جهة ما �أو �شخ�صا ً ما يعتقد �أن دمنا �أقل قيمة من دمه! الدم
اليهودي لي�س �أغلى من دم �أي طفل فل�سطيني”.35
ال�سبت2014/7/5 ،
•

•

•

•

حذرت كتائب عز الدين الق�سام ،الذراع الع�سكري حلركة حما�س ،االحتالل من �أن الأهداف
الإ�رسائيلية يف كافة املدن الفل�سطينية املحتلة باتت يف مرمى نريان �صواريخها .وجاء ذلك يف
�إعالن للكتائب ظهر على موقعها الإلكرتوين كتب باللغتني العربية والعربية“ :كل املدن قريبة
�إىل غزة”.36
ك�شف وزير اخلارجية امل�رصي �سامح �شكري �أن اجلهود امل�رصية م�ستمرة للتهدئة بني
الفل�سطينيني والإ�رسائيليني ،معربا ً عن قلق م�رص ب�ش�أن الت�صعيد يف الأرا�ضي الفل�سطينية،
وما قد ينتج عنه من عواقب وخيمة لها ت�أثريها املبا�رش على ال�شعب الفل�سطيني و�سالمته.37
قالت �صحيفة ه�آرت�س �إن رئي�س املو�ساد الإ�رسائيلي متري باردو  Tamir Pardoقال �أمام
حوايل ثالثني رجل �أعمال يف حلقة بيتية يف مدينة رمات ه�شارون ،يوم اخلمي�س � 2014/7/3إن
ال�رصاع الإ�رسائيلي – الفل�سطيني ،ولي�س الربنامج النووي الإيراين ،هو التهديد الأ�سا�سي
على الأمن القومي الإ�رسائيلي حاليا ً.38
ذكر املر�صد الأورومتو�سطي حلقوق الإن�سان ،ومقره جنيف ،يف تقرير� ،أن اجلي�ش
الإ�رسائيلي ا�ستوىل على ما يقارب � 370ألف دوالر “نقدية” ،و�صادر قرابة  93حا�سوبا ً

225

اليوميات الفل�سطينية
حمموالً ،وع�رشات الهواتف املحمولة ،و�سيارات خا�صة ،و�أثاثا ً مكتبيا ً ومعدات و�آالت،
خالل مداهمات منازل وم�ؤ�س�سات بال�ضفة الغربية ،منذ اختفاء امل�ستوطنني الثالثة يف
.392014/6/12
• �أعلنت جمموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية يف بيان لها �أن جممل عدد ال�ضحايا من
الالجئني الفل�سطينيني يف �سورية بلغ  2,290الجئا ً فل�سطينيا ً ق�ضوا منذ بداية الأزمة يف
�سورية وحتى نهاية �أيار /مايو .402014
• �أعربت اخلارجية الأمريكية عن قلقها حيال معلومات تلقتها عن تعر�ض فتى �أمريكي �أوقفته
ال�سلطات الإ�رسائيلية لـ“�رضب مربح” ،ودعت �إىل “حتقيق �رسيع و�شفاف وذي �صدقية”

حول “اال�ستخدام املفرط للقوة” الذي تعر�ض له الفتى طارق �أبو خ�ضري ( 15عاماً) .وقالت:
“�إننا نطالب (الإ�رسائيليني) بالتحقيق ال�شفاف وال�رسيع وحما�سبة امل�س�ؤولني عن ا�ستخدام
القوة املفرطة”.41
الأحد2014/7/6 ،

• وجه الرئي�س حممود عبا�س ر�سالة �إىل الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون طالبه فيها
بت�شكيل جلنة حتقيق دولية للتحقيق يف “اجلرائم الإرهابية” املرتكبة بحق �أبناء ال�شعب
الفل�سطيني ،خ�صو�صا ً جرمية حرق الفتى حممد �أبو خ�ضري حياً ،كما �أملح �إىل �أنه قد يلج�أ �إىل
حمكمة اجلنايات الدولية ملالحقة مرتكبي اجلرائم �ض ّد الفل�سطينيني.42
• قال رئي�س الوزراء الفل�سطيني رامي احلمد اهلل ،خالل �أداء احلمد اهلل واجب العزاء لأهل وذوي
ال�شهيد حممد �أبو خ�ضري� ،إن احلكومة �ستحمل ق�ضية ال�شهيد �أبو خ�ضري �إىل كافة املحافل
الدولية لتحث العامل على �إلزام “�إ�رسائيل” بوقف انتهاكاتها بحق �أبناء �شعبنا الفل�سطيني.43
• قال روين دانيال  ،Ronnie Danielمعلق ال�ش�ؤون الع�سكرية يف قناة الثانية للتلفزيون
الإ�رسائيلي �إن قيادة اجلي�ش الإ�رسائيلي ت�أخذ بعني االعتبار �أن تقوم حركة حما�س بتفخيخ

الأنفاق باملواد النا�سفة وتعمل على تفجريها �أثناء حترك القوات فوقها �أو بالقرب منها ،منوها ً

ب�أن قيادة اجلي�ش تخ�شى �أي�ضا ً �أن تلج�أ كتائب الق�سام �إىل ا�ستدراج جنود االحتالل �إىل داخل
الأنفاق ومن ثم تفجريها.44
• ك�شف ا�ستطالع ر�أي جديد نظمه مركز “مدى الكرمل” للدرا�سات االجتماعية التطبيقية،
يف النا�رصة� ،أن �أغلبية فل�سطينيي الداخل تع ّد قيادتهم املركزية فا�شلة يف حت�سني �أو�ضاعهم
احلياتية ويف متثيلهم يف العامل ويف بناء عالقات كما يجب مع �شعبهم الفل�سطيني.45
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• و ّقعت وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية بغزة اتفاقية تعاون مع هيئة الزكاة الفل�سطينية
لإطالق م�رشوع توزيع م�ساعدات مالية على خم�سني �ألف �أ�رسة من �أموال الزكاة بواقع مئة
دوالر لكل �أ�رسة.46
• قال ُمثل جهاز املو�ساد الأ�سبق يف �إقليم كرد�ستان العراق �إليعزر ت�سفرير ،Eliezer Tsafrir
يف حديثٍ �أدىل به ل�صحيفة معاريف الإ�رسائيلية� ،إنه مقابل تزويد املقاتلني الأكراد بال�سالح
الإ�رسائيلي ح�صلت “�إ�رسائيل” على نافذة لر�صد العدو العراقي ،و�ساعدت �أي�ضا ً يف هجرة
اليهود ،على ح ّد تعبريه.47
• �أخرب وزير النفط والرثوة املعدنية امل�رصي �رشيف �إ�سماعيل �صحيفة �إيجيبت ديلي نيوز
 Egypt Daily Newsامل�رصية �إنه ال ميانع يف ال�سماح ملجموعة بريتي�ش بيرتلوليوم
 British Petroleumبا�سترياد الغاز من “�إ�رسائيل” ،م�ؤكدا ً على �أنه “ال يوجد حرج يف م�رص
من ا�ستخدام الغاز الذي ت�ستورده جمموعة بريتي�ش بيرتوليوم من �إ�رسائيل� ،أخذا ً بعني
االعتبار م�شاكلنا االقت�صادية”.48
• ك�شف املوقع الإلكرتوين لقناة “�إن دي �آر”  NDRالتلفزيونية الأملانية عن ت�سلم “�إ�رسائيل”
�رسا ً غوا�صة جديدة ُتع ّد �أحدث ما �أنتجته الرت�سانة البحرية الأملانية حتى الآن ،ومعدة لت�سليح
�صواريخها بقنابل نووية.49
• �رصح نائب الأمني العام للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني �أبو �أحمد ف�ؤاد ب�أن “االعتداءات
الإجرامية �ض ّد �شعبنا ...ت�ستدعي رفع اجلاهزية داخل الوطن ويف بلدان ال�شتات ملواجهة ما
ي�ستهدفه العدو من هذه االعتداءات النازية و�أهمها ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية” .كما طالب
بـ“وقف التن�سيق الأمني مع العدو ،ويعلن عن ذلك بقرار �سيا�سي ي�صدر عن اللجنة التنفيذية
والرئي�س عبا�س”.50
الإثنني2014/7/7 ،

• ا�ست�شهاد ت�سعة فل�سطينيني بينهم �سبعة مقاومني من كتائب الق�سام اجلناح الع�سكري
حلركة حما�س ،يف ق�صف �إ�رسائيلي ،على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.51
• قالت كتائب الق�سام ،يف بيان نعت فيه ال�شهداء الذين �سقطوا يف قطاع غزة�“ :إذ نزف اليوم
هذه الكوكبة العظيمة من �شهدائنا الق�ساميني ،و�شهداء �شعبنا يف غزة وال�ضفة والقد�س
وفل�سطني املحتلة عام  ،1948ف�إننا ن�ؤكد ب�أن هذه الدماء الطاهرة لن ت�ضيع هدراً ،و�أن هذه
اجلرائم التي ارتكبها العدو لن متر دون ح�ساب ،و�سيدفع العدو ال�صهيوين ثمنها باهظاً،
ب�إذن اهلل تعاىل”.52
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• قال الناطق با�سم حركة حما�س فوزي برهوم �إن “حما�س حت ّمل حكومة االحتالل الإ�رسائيلي
م�س�ؤولية تفجري الأو�ضاع مع ال�شعب الفل�سطيني با�ستمرار حماقاتها ،وجرائمها،
وانتهاكاتها املتوا�صلة ،و�سيا�ستها العن�رصية واخلطرية ،كما ونبارك ثورة وانتفا�ضة �شعبنا
الفل�سطيني يف ال�ضفة ،وغزة ،والقد�س ،وداخل فل�سطني ثورة الكرامة”.53
• ذكرت م�صادر عربية �أن ر�شقات �صاروخية �أطلقت من قطاع غزة �سقطت يف مناطق خمتلفة
من جنوب الأرا�ضي الفل�سطينية التي حتتلها “�إ�رسائيل” منذ �سنة .541948

• طالب رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س “�إ�رسائيل” بوقف الت�صعيد فوراً ،ووقف
غاراتها على قطاع غزة .ونبه �إىل خطورة هذا الت�صعيد ،داعيا ً املجتمع الدويل �إىل التدخل الفوري
والعاجل لوقف هذا الت�صعيد الإ�رسائيلي اخلطري ،الذي �سيجر املنطقة �إىل مزيد من الدمار
وعدم اال�ستقرار.55
• قال ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير �صائب عريقات� ،إن القيادة تدر�س االن�ضمام �إىل
ميثاق روما املمهد ملحكمة اجلنايات الدولية ،وهي ب�صدد التوقيع على جمموعة من املواثيق
الدولية ملالحقة حكومة االحتالل ووقف ممار�ساتها غري القانونية.56
• ق�صفت ف�صائل املقاومة الفل�سطينية مواقع وم�ستعمرات االحتالل الإ�رسائيلية جنوب

الأرا�ضي املحتلة منذ �سنة  1948بع�رشات القذائف ال�صاروخية .وتبنت كتائب الق�سام ر�سميا ً

لأول مرة ق�صف مواقع يف نتيفوت و�أوفكيم ،و�أ�سدود ،وع�سقالن بع�رشات ال�صواريخ ردا ً

على العدوان ال�صهيوين .و�أعلنت قوات االحتالل �سقوط نحو مئة �صاروخ على م�ستعمرات
االحتالل.57
• �أكد ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح ومفو�ض العالقات الوطنية عزام الأحمد� ،إن حكومة
االحتالل تعمل على تكري�س عوامل االنفجار ال�شامل يف املنطقة عرب ممار�ساتها العدوانية
بحق ال�شعب الفل�سطيني ب�أكمله ،حممالً �إياها م�س�ؤولية ما قد ت�ؤول �إليه الأو�ضاع.58
• �أكد نائب الأمني العام للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني �أبو �أحمد ف�ؤاد �أن قيادة اجلبهة �أعطت
تعليمات وا�ضحة ملقاتليها يف جناحها الع�سكري كتائب ال�شهيد �أبو علي م�صطفى بتوجيه
�رضبات م�ؤملة للمواقع التي يتواجد بها االحتالل ال�صهيوين حتى يدفع ثمن جرائمه بحق
�أبناء ال�شعب الفل�سطيني والتي ما زالت قائمة.59
• �أعلن وزير اخلارجية الإ�رسائيلي �أفيجدور ليربمان عن انف�صال حزبه “�إ�رسائيل بيتنا” عن
كتلة الليكود الربملانية برئا�سة رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو� ،إال �أنه �أ�شار �إىل �أن
ذلك ال يعني تركه االئتالف احلكومي الذي يقوده نتنياهو.60
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• �أقرت الهيئة العامة للكني�ست بالقراءة الثانية والثالثة والنهائية ،قانونا ً يحرم الأ�رسى
املحررين يف �إطار �صفقة �سيا�سية �أو �صفقة تبادل من خم�ص�صات ال�ضمان االجتماعي طيلة
فرتة احلكم الأ�صلي .وي�ستهدف القانون �أ�رسى الـ  48والقد�س الذين يطلق �رساحهم قبل
موعد انتهاء حكمهم يف �صفقة �سيا�سية �أو �صفقة تبادل �أ�رسى.61
• ن�رش مركز �أ�رسى فل�سطني للدرا�سات بيانا ً �أكد فيه ر�صده ما يزيد عن  1,555حالة اعتقال
ملواطنني فل�سطينيني خالل الربع الثاين من  2014مقابل  1,175حالة اعتقال خالل الربع
الأول من العام ،لي�صل عدد من ّ
مت اعتقالهم منذ بداية � 2014إىل  2,730مواطنا ً.62
• قال مدير دائرة الإح�صاء بوزارة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين الفل�سطينية عبد النا�رص فروانة،
يف بيان �صحايف �صادر عن الوزارة� ،إن �أعداد الأ�رسى واملعتقلني يف �سجون االحتالل ارتفعت
ب�شكل ملحوظ يف الأ�سابيع الأخرية ،وو�صلت �إىل �ستة �آالف �أ�سري ،وفقا ًللإح�صائيات الأولية.63
• دان �أكرب احتاد عمال يف بريطانيا (يونايتد �“ )Unitedإ�رسائيل” وجرائمها يف الأرا�ضي
املحتلة ،و�أعلن ان�ضمامه �إىل حملة مقاطعتها العاملية.64
الثالثاء2014/7/8 ،
•

•

•

•

•

�أعلن اجلي�ش الإ�رسائيلي عن البدء يف عملية ع�سكرية �ض ّد حركة حما�س يف قطاع غزة و�أطلق
جل ُرف ال�صامد”؛ وقال �إنها �ست�ستهدف قدرات حركة حما�س وم�صاحلها ،ردا ً
عليها ا�سم “ا ُ
على ا�ستمرار �إطالق ال�صواريخ باجتاه البلدات الإ�رسائيلية.65
�شنت طائرات االحتالل الإ�رسائيلي فجر الثالثاء � 2014/7/8أكرث من  65غارة على �أهداف
خمتلفة يف قطاع غزة نتج عنها �إ�صابة  16فل�سطينيا ً بجراح متفاوتة من بينهم �أطفال.66
قالت كتائب الق�سام يف بيان ع�سكري مقت�ضب ،فجر الثالثاء �“ :2014/7/8إن ا�ستهداف
البيوت الآمنة بهذا ال�شكل هو جتاوز لكل اخلطوط احلمراء ،و�إذا مل يوقف العدو فورا ً �سيا�سة
ق�صف املنازل ف�إننا �سرند بتو�سيع دائرة ا�ستهدافنا ،و�سنواجه هذه ال�سيا�سة مبا ال يتوقعه
العدو ،وعلى قيادة العدو �أن تتحمل نتائج هذا الإجرام وهذه ال�سيا�سة الهمجية”.67
قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س�“ :سنتوجه �إىل كل املنظمات وامل�ؤ�س�سات الدولية
من �أجل �إيقاف هذا العدوان [الإ�رسائيلي على قطاع غزة] ،واحلكومة [الفل�سطينية] �ستوفر
�أق�صى ما ت�ستطيع من احتياجاتٍ �إن�سانية وغريها لأبناء �شعبنا ،وبالذات يف القد�س وقطاع
غزة”.68
قوات الكوماندوز اخلا�صة يف كتائب عز الدين الق�سام ،ن ّفذت عملية خا�صة ونوعية ،متثلت
باقتحام قاعدة “زيكيم” الع�سكرية يف ع�سقالن عن طريق البحر.69
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• قالت كتائب الق�سام �إنها قد متكنت من ق�صف مدينة حيفا لأول مرة ب�صاروخ من طراز
�آر � 160أو  ،R 160ومدينتي تل �أبيب والقد�س ب�أربعة �صواريخ �أم � 75أو  M75لكل منهما،
و�أ�سدود بـ � 38صاروخ غراد .وقالت �إنها قد ق�صفت مطار نيفاتيم الع�سكري ب�صاروخي
�أم  75لأول مرة ويبعد عن غزة �أكرث من  70كم.70

• �أعلنت �رسايا القد�س �إطالق عملية “البنيان املر�صو�ص” ب�إطالق �ستني �صاروخا ً على بلدات
�إ�رسائيلية .وقالت �إن العملية “جاءت ردا ً على العدوان الظامل يف حقّ �شعبنا الفل�سطيني املجاهد
يف القد�س وال�ضفة وقطاع غزة ...وعمليات الق�صف الهمجية �ض ّد بيوت الآمنني من �أبناء
�شعبنا”.71
• �أطلقت كتائب الق�سام ا�سم “العا�رش من رم�ضان” على عملياتها يف ق�صف حيفا والقد�س
وتل �أبيب ،و�أهدتها �إىل �أرواح �شهداء اجلي�ش امل�رصي الذين ق�ضوا يف حرب �أكتوبر .721973
• �أطلقت القوى الفل�سطينية الوطنية والإ�سالمية يف خميم عني احللوة ،القوة الأمنية امل�شرتكة
واملكونة من  150عن�رصا ً بقيادة اللواء خالد ال�شايب لتنفذ مهمة حماية �أمن املخيم وا�ستقراره
ووقف االغتياالت ومالحقة املخلني بالأمن.73
• �أعدت م�ؤ�س�سة عمارة الأق�صى واملقد�سات بامل�شاركة والتعاون مع م�ؤ�س�سة الأق�صى للوقف
والرتاث� ،إح�صا ًء توثيقيا ً بينت فيه �أن  2,134عن�رصا ً احتالليا ً اقتحموا امل�سجد الأق�صى خالل

�شهر حزيران /يونيو ،على النحو التايل 1,859 :م�ستوطناً 128 ،عن�رص خمابرات 147 ،جنديا ً
بلبا�س ع�سكري.74

• دعا الأمني العام للجامعة العربية ،نبيل العربي� ،إىل اجتماع عاجل ملجل�س الأمن الدويل حول
غزة“ ،التخاذ التدابري الالزمة لوقف العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة”.75
• �أكد الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي ،خالل ات�صال مع رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية
حممود عبا�س ،حر�ص م�رص على �سالمة ال�شعب الفل�سطيني يف قطاع غزة ،وجتنيب القطاع
الهجوم اخلطري ،ووقف الت�صعيد من �أجل العمل على التو�صل لوقف �إطالق النار ب�أ�رسع
وقت ممكن ،و�أكد �أن جهود م�رص مل تتوقف منذ بدء العدوان ،ووعد با�ستمرارها.76
• قال ال�سفري �سامح �شكري ،وزير اخلارجية امل�رصي� ،إن ما يثار ب�ش�أن �إعطاء م�رص ال�ضوء
الأخ�رض لـ“�إ�رسائيل” يف ق�صف غزة ال �أ�سا�س له من ال�صحة ،ويع ّد من قبيل املحاوالت اليائ�سة
لإل�صاق التهم مب�رص .و�أ�ضاف �شكري ،خالل برنامج العا�رشة م�ساء على قناة درمي � ،2أن
املمار�سات الإ�رسائيلية جتاه ال�شعب الفل�سطيني تزيد من التهاب الو�ضع الإقليمي ،ويرتتب
عليه عواقب وخيمة نتيجة ت�صعيد غري حم�سوب.77
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•

ذكر جو�ش �أرني�ست  ،Josh Earnestالناطق الر�سمي با�سم البيت الأبي�ض �أن الواليات
املتحدة تدين “ب�شدة الهجمات ال�صاروخية ،التي تطلق با�ستمرار من قطاع غزة ،باجتاه
�إ�رسائيل” ،كما تدين “بنف�س ال�شكل ا�ستهداف املدنيني بها ،من قبل اجلماعات الإرهابية ،يف
قطاع غزة”.78
قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو �إن “دولة �إ�رسائيل حاليا ً يف خ�ضم معركة
تهدف �إىل �إعادة الهدوء والأمان ملواطنينا ،لن نت�سامح مع �إطالق ال�صواريخ على مدننا
وبلداتنا ،ولذا �أوعزت بتو�سيع ملحوظ لرقعة العملية الع�سكرية �ض ّد �إرهابيي حما�س
والإرهابيني الذين ينتمون لباقي املنظمات الإرهابية العاملة بقطاع غزة”.79
�أعطى رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو �أوامره لقيادة اجلي�ش الإ�رسائيلي
بـ”خلع القفازات” ،وتو�سيع رقعة العملية الع�سكرية �ض ّد حركة حما�س ،وطالبهم باتخاذ
اال�ستعدادات الالزمة “للذهاب حتى النهاية” ،مبا يف ذلك احتمال دخول قوات برية �إىل قطاع
غزة .و�أكد �أنه يجب التهي�ؤ خلو�ض معركة منهجية طويلة ومتوا�صلة ال�ستهداف حما�س
وردعها وحملها على دفع ثمن باهظ.80
قال رئي�س هيئة الأركان الإ�رسائيلية بني جانت�س خالل اجتماع لكبار القادة الع�سكريني عقد
يف قيادة قوات جي�ش الدفاع الإ�رسائيلي القريبة من قطاع غزة �إنه “من املمكن �أن يكون �أمامنا
مفاج�آت� ،أو عملية تخريبية� ،أو نواجه م�صاعب ،يجب علينا اال�ستعداد لكل االحتماالت ...يجب
�أالّ جنزع عندما يحل بنا �أي �شيء ،بل يجب �أن نعمل ب�رصامة ،هدوء واتزان وموا�صلة املهمة
بقدر احلاجة”.81
وافقت احلكومة الأمنية امل�صغرة يف “�إ�رسائيل” على طلب اجلي�ش با�ستدعاء نحو �أربعني �ألف
جندي احتياط ا�ستعدادا ً لإمكانية �ش ّن عملية برية على قطاع غزة كجزء من عملية “اجلرف
ال�صامد”.82
�أقر اجلي�ش الإ�رسائيلي ب�أن �صواريخ املقاومة الفل�سطينية من قطاع غزة قد و�صلت للمرة
الأوىل �إىل مدينة اخل�ضرية ،التي تبعد مئة كم عن �شمال القطاع.83

الأربعاء2014/7/9 ،

• ك�شف خالد م�شعل ،رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س ،النقاب عن ورود ات�صاالت
كثرية للحركة من ال�رشق والغرب تطالب بالتهدئة مع االحتالل ووقف �إطالق ال�صواريخ،
م�ؤكدا ً �أن ذلك مرفو�ض لكون االحتالل هو من بد�أ عدوانه. و�شدد م�شعل ،خماطبا ً
ال�صهاينة ،على �أنه “لن يطول الزمن حتى لن جتدوا فل�سطينيا ً يجر�ؤ �أن يعر�ض اتفاقا ً
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على �أ�سا�س  ..67غريوا قيادتكم� ،أجربوها على وقف العدوان ،فنتينياهو يقودكم �إىل
الف�شل والهزمية وعليكم تغيريه ..هناك �شعب عظيم هو �صاحب الأر�ض”.84
• قال املتحدث با�سم حركة فتح �أ�سامة القوا�سمي�“ :إن رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني
نتنياهو واهم �إذا ظن �أن ال�شعب الفل�سطيني ميكن يف حلظة من اللحظات �أن يرفع الراية
البي�ضاء� ،أو ي�ست�سلم للعدوان الإ�رسائيلي� ،أو لإمالءاته ال�سيا�سية� ،أو �أن ير�ضخ ل�سيا�سة
الأمر الواقع التي ينتهجها عرب اال�ستيطان والتهويد”.85
•

•

•

•

•

•

•

�أعلنت وزارة اخلارجية الفل�سطينية �أنها طلبت من البعثة الفل�سطينية يف جنيف التن�سيق
مع املجموعات الإقليمية املختلفة لعقد جل�سة طارئة ملجل�س حقوق االن�سان ب�ش�أن العدوان
الإ�رسائيلي املتوا�صل على قطاع غزة.86
اتهم رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو حركة حما�س باتخاذ املدنيني الفل�سطينيني دروعا ً
ب�رشية.87
قال وزير املخابرات وال�ش�ؤون اال�سرتاتيجية يوفال �شتاينتز ،يف حديث للإذاعة الإ�رسائيلية
العامة� :إن “حما�س حركة �ضعيفة نتيجة التحوالت اجليو�سيا�سية يف املنطقة ،ونتيجة موقف
م�رص املعادي لها” .و�أ�شار �إىل وجود “عالقات �رسية هامة بني تل �أبيب والقاهرة بهذه
الأيام”.88
قال االحتاد الأوروبي �إنه يتابع بقلق بالغ تدهور الو�ضع وب�شكل �رسيع يف قطاع غزة
والأرا�ضي املحتلة ،ودعا �إىل وقف �إطالق النار على الفور لتجنب �سقوط املزيد من ال�ضحايا.
و�أعرب مكتب العمل اخلارجي الأوروبي يف بروك�سل ،يف بيان ،عن ا�ستيائه للعدد املتزايد من
ال�ضحايا املدنيني مبن فيهم الأطفال ،والناجم عن الردود االنتقامية الإ�رسائيلية.89
قال الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون ،يف م�ؤمتر �صحفي مبقر الأمم املتحدة يف نيويورك،
�إنه �أجرى ات�صاالً هاتفيا ً مع الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي و“طلب منه فتح معرب رفح
لتخفيف املعاناة الإن�سانية التي يواجهها الفل�سطينيون يف قطاع غزة”.90
قالت وزارة الداخلية الفل�سطينية بغزة ،يف ت�رصيح �صحفي �إن “ال�سلطات امل�رصية �أبلغتنا بفتح
معرب رفح الربي لإدخال امل�ساعدات �إىل قطاع غزة ،و�سفر اجلرحى للعالج يف امل�ست�شفيات
امل�رصية”.91
قال رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب �أردوغان� ،إن “ال�شعب الرتكي ال ميكن �أن يغلق على
نف�سه الأبواب ،وال يهتم بالأمور اخلارجية ،وال ميكن �أن يدير ظهره لغزة ،بالد ال�شهداء
واملظلومني ،التي يق�صفها اجلي�ش الإ�رسائيلي يومياً ،وال ميكن �أن يهمل ق�ضايا �سورية
وم�رص والعراق”.92
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اخلمي�س2014/7/10 ،
•

•

•

•

•

•
•

•

•

قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س“ :ال نريد من �أي طرف تقدمي �أي �رشوط للعودة
�إىل التهدئة ،لأن الأهم هو حقن الدماء ،وم�رص �أجرت ات�صاالت مع اجلانبني ،ولكن هذه
االت�صاالت للأ�سف ف�شلت” ،و�أ�ضاف قائالً�“ :إننا مل نرتك جهدا ً �إال وبذلناه حلماية القطاع
[غزة] من الدمار ،وحتى نحقن �أي قطرة دم ،وهذا هو الأهم ،فلي�س املهم من يك�سب �أو يخ�رس
�أو من البادئ بالعدوان ،املهم هو كيف ننهي هذا العدوان و�شالل الدم”.93
قال �صائب عريقات �إن اللجنة ال�سيا�سية املنبثقة عن اجتماع القيادة الفل�سطينية �ستبقى
يف حالة انعقاد دائم ،و�أنها �ستبحث ا�ستمرار االت�صاالت الدولية لإلزام “�إ�رسائيل” بوقف
العدوان ،كذلك متابعة تدويل الق�ضية الفل�سطينية ،وحما�سبة “�إ�رسائيل” عرب امل�ؤ�س�سات
الدولية والقانون الدويل.94
�أكد الناطق با�سم كتائب الق�سام �أبو عبيدة� ،أن الكتائب �أعدت نف�سها ملعركة طويلة الأمد مع
االحتالل قد متتد لأ�سابيع طويلة ولي�س لأيام كما يظن االحتالل ،و�أنه لن يقرر نهايتها وال
�رشوطها .و�أكد �أبو عبيدة �أن الق�سام مل ي�ستخدم �إال القليل مما �أعده لالحتالل ،و�أنه ال يزال
�سيفاج�أ بكل جديد مما لدى املقاومة
يتعامل مع املعركة على �أنها حمدودة ،و�أن االحتالل
َ
يومياً .وقال �إن الكتائب �أطلقت على معركتها ا�سم “الع�صف امل�أكول”.95
�أكد نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية �أن العدوان الإ�رسائيلي على
قطاع غزة �سيف�شل يف حتقيق �أهدافه ،و�سينت�رص ال�شعب الفل�سطيني يف ظل ما يعي�شه من
مرحلة غري م�سبوقة من الوحدة واملقاومة .و�شدد على عدم خ�شية قادة حما�س من تهديدات
االحتالل باالغتيال ،م�شريا ً �إىل �أن دماء القادة لي�ست �أغلى من دماء الأطفال والعائالت.96
قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو �إن وقفا ً لإطالق النار بني “�إ�رسائيل” وحما�س
غري وارد يف هذه املرحلة ،ولي�س على جدول �أعمال حكومته ،و�إنه �سيوا�صل الهجوم على غزة
من �أجل �رضب قدرات حما�س هناك.97
طلب اجلي�ش الإ�رسائيلي من �سكان املناطق احلدودية مع غزة �إخالء منازلهم على الفور.98
�أر�سلت وزارة ال�صحة الفل�سطينية � 13شاحنة �أدوية �إىل م�ستودعاتها يف قطاع غزة ،لتلبية
االحتياجات الطارئة جراء العدوان الإ�رسائيلي.99
�أعلنت وكالة الأونروا حالة الطوارئ يف جميع مناطق عملياتها اخلم�س يف قطاع غزة ب�سبب
ت�صاعد �أعمال العنف والهجوم الوا�سع على غزة.100
عب ،خالل ات�صال هاتفي مع رئي�س
قال البيت الأبي�ض �إن الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما ّ
الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ،عن قلقه من خماطر ت�صعيد العمليات الع�سكرية بني
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“�إ�رسائيل” وحركة حما�س يف قطاع غزة ،و�أبلغه �أن الواليات املتحدة م�ستعدة للم�ساعدة يف
و�ضع نهاية لها ،وم�ستعدة لت�سهيل وقف للعمليات الع�سكرية مبا يف ذلك عودة �إىل اتفاق
 2012لوقف �إطالق النار.101
• �أفاد مرا�سل اجلزيرة يف نيويورك �أن جمل�س الأمن الدويل ف�شل يف التو�صل �إىل �صيغة م�شرتكة
لبيان رئا�سي بخ�صو�ص الو�ضع يف قطاع غزة.102
• طالب خالد بن حممد العطية ،وزير اخلارجية القطري ،خالل االجتماع اال�ستثنائي املو�سع
للجنة التنفيذية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإ�سالمي املنعقد يف مدينة جدة ،بوقف
العدوان الإ�رسائيلي وف ّك ح�صار قطاع غزة.103
• �أعرب م�صدر م�س�ؤول يف وزارة اخلارجية الكويتية عن �إدانة الكويت وا�ستنكارها ال�شديد
ل�سل�سة الغارات اجلوية التي ت�شنها قوات االحتالل الإ�رسائيلية على قطاع غزة.104
اجلمعة2014/7/11 ،
•

•

•

•

•

•

قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،يف مقابلة مع قناة امليادين� ،إن اهتمامه الأول
خالل العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة هو الذهاب �إىل الو�سيلة لإنقاذ النا�س بغ�ض النظر
عمن �أطلق �رشارة احلرب الأوىل؛ بل كيفية وقفها .وقال“ :للأ�سف ال�شديد �إ�رسائيل ال تتعامل
معنا كب�رش وال ك�شعب ،وتعتدي علينا ،ونحن ندافع عن �أنف�سنا فقط بالقانون الدويل ال �أكرث
وال �أقل”.105
جدد رئي�س الوزراء الفل�سطيني رامي احلمد اهلل دعوته �إىل املجتمع الدويل ،ال �سيما الرباعية
الدولية وجمل�س الأمن ،ب�إلزام “�إ�رسائيل” بوقف �إبادتها اجلماعية لأهلنا يف قطاع غزة ،ووقف
جرائم قوات االحتالل وامل�ستوطنني �ض ّد �أبناء �شعبنا يف ال�ضفة.106
�أكد ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س عزت الر�شق �أن حما�س لن تقبل بوقف �إطالق
النار �إال ب�رشوط املقاومة ،و�أو�ضح الر�شق يف ت�رصيحات ن�رشها على �صفحته الر�سمية على
الفي�سبوك� ،أن نتنياهو ي�ستطيع �أن يبد�أ احلرب لكنه لن ي�ستطيع وقفها.107
قال بيان لكتائب الق�سام �إنها متكنت لأول مرة من ق�صف مطار بن غوريون ب�أربعة �صواريخ
�أم .10875
قال املر�صد الأورومتو�سطي حلقوق الإن�سان �إن قطاع غزة يتعر�ض لهجوم �إ�رسائيلي كل ثالث
دقائق.109
قال مدير دائرة الإح�صاء بوزارة الأ�رسى واملحررين عبد النا�رص فروانة �إن قوات االحتالل
الإ�رسائيلي اعتقلت منذ بدء حملتها يف �أعقاب اختفاء امل�ستوطنني الثالثة يف 2014/6/12
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�أكرث من �ألف مواطن فل�سطيني ،مما يرفع العدد الإجمايل للمعتقلني الفل�سطينيني لأكرث من
 6,200معتقل.110
• و�صف املوقع الإلكرتوين ل�صحيفة معاريف مدينة تل �أبيب ب�أنها حتولت �إىل مدينة �أ�شباح
ب�سبب ت�صاعد �إطالق ال�صواريخ عليها.111
• نفى مكتب رئي�س جمل�س الأمن الدويل ال�سفري يوجني ريت�شارد غا�سانا Eugene Richard

 Gasanaوجود م�رشوع قرار تقدمت به املجموعة العربية يف نيويورك حول العدوان
الإ�رسائيلي املتوا�صل على قطاع غزة.112
ال�سبت2014/7/12 ،

• ك�شفت كتائب الق�سام �أنها زودت جزءا ً من �صواريخها التي تطلقها على تل �أبيب بتقنية
جديدة ،ال ميكن للقبة احلديدة اكت�شافها.113
• متكنت جمموعة خا�صة من كتائب الق�سام من اكت�شاف عملية �إنزال للبحرية الإ�رسائيلية على
�شاطئ منطقة ال�سودانية �شمال غزة وا�شتبكت معها .و�أعلن الناطق با�سم اجلي�ش الإ�رسائيلي
�إ�صابة �أربعة من جنوده بعد �أقل من �ساعة من انتهاء العملية.114
• �أقر م�س�ؤول تطوير منظومة القبة احلديدية الإ�رسائيلية امل�ضادة لل�صواريخ بف�شل املنظومة يف
الت�صدي ل�صواريخ املقاومة الفل�سطينية ،و�أعلن �أن منظومات القبة احلديدية الـ  ،7املن�صوبة
يف مناطق خمتلفة من “�إ�رسائيل” ،مل تعرت�ض �سوى �سد�س ال�صواريخ �أو �أقل منها.115
• دعا جمل�س الأمن الدويل “�إ�رسائيل” وحركة حما�س �إىل وقف �إطالق النار و“احرتام القوانني
الإن�سانية الدولية وخ�صو�صا ً حول حماية املدنيني” .ويف بيان �صدر بالإجماع دعت الدول
الـ  15الأع�ضاء يف جمل�س الأمن �إىل “نزع فتيل (التوتر يف قطاع غزة) وعودة الهدوء و�إعادة
�إر�ساء وقف �إطالق النار (الذي �أعلن) �سنة .116”2012
الأحد2014/7/13 ،

• �سلّم رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ر�سالة ر�سمية من القيادة الفل�سطينية للأمني
العام للأمم املتحدة بان كي مون ،عرب ممثله يف الأر�ض الفل�سطينية روبرت �سريي ،تطالب
بتوفري احلماية الدولية لل�شعب الفل�سطيني و�أر�ضه.117
• و�صف �إبراهيم خري�شة ،ممثل فل�سطني يف الأمم املتحدة ،ال�صواريخ التي تطلق من قطاع غزة
ب�أنها جرائم �ض ّد االن�سانية .وقال ،خالل مداخلة عرب تلفزيون فل�سطني� ،إنها تخالف القوانني
الدولية.118
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• قال مر�شح الرئا�سة الرتكية ،رئي�س الوزراء رجب طيب �أردوغان �إن “�إ�رسائيل متار�س
الإرهاب يف قطاع غزة ،وت�رضب الفل�سطينيني بالقنابل ...والغرب ي�صمت �أمام ما يحدث”.119
• اعتقلت قوات االحتالل ثمانية �أع�ضاء من املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني ،هم خالد يحي،
وف�ضل حمدان ،وريا�ض رداد ،و�إبراهيم دحبور ،وفتحي القرعاوي ،وريا�ض العملة،
وحممد مطلق �أبو جحي�شة ،ونايف الرجوب .كما اعتقلت وزير املالية الأ�سبق عمر عبد الرازق،
واملحا�رض يف جامعة النجاح عبد ال�ستار قا�سم.120
•

•

•

•

�أ�شاد ع�ضو املكتب ال�سيا�سي يف حركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق ب�أداء عنا�رص كتائب الق�سام
يف الدفاع عن ال�شعب الفل�سطيني ،و�أعرب عن �أ�سفه لهجوم بع�ض العنا�رص املح�سوبة على
حركة فتح على كتائب الق�سام ،وع ّد ذلك فعالً غري م�رشف.121
قال الأمني العام لـحركة اجلهاد الإ�سالمي رم�ضان �شلّح ،يف مقابلة بثتها قناة اجلزيرة� ،إن
القيادة الإ�رسائيلية احلالية ف�شلت ف�شالً ذريعا ً يف حربها على قطاع غزة على امل�ستويات
الأمنية ،واال�سرتاتيجية ،واال�ستخبارية .ودعا ال�سلطة الفل�سطينية ورئي�سها حممود عبا�س
�إىل �أن ت�سحب من�سقها الأمني مع “�إ�رسائيل” ك�أ�ضعف ر ّد فعل من جانبها على العدوان على
غزة.122
�أكد ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س عزت الر�شق �أن بنك �أهداف جي�ش العدو يف عدوانه
على قطاع غزة لي�س فيه �إال الأطفال ،والن�ساء ،وامل�سنني ،واملنازل ،وامل�ساجد ،واملدار�س،
وقوارب ال�صيد ،وع ّد ذلك دليالً ملمو�سا ً على ف�شل العدوان.123
قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو� ،إنه ال يعرف متى �ستنتهي املعركة يف غزة،
و�أ�ضاف “نحن ن�شن معركة ع�سكرية �صارمة �ض ّد حما�س و�سائر منظمات الإرهاب العاملة
يف قطاع غزة وبقوة تزداد رويدا ً فرويدا ً”.124

• قال وكيل وزارة ال�صحة الفل�سطينية يو�سف �أبو الري�ش �إن الأطقم الطبية العاملة وجدت تهتكا ً
يف �أج�ساد اجلرحى وال�شهداء ب�شكل يتطابق مع ا�ستخدام �أ�سلحة الدامي  DIMEاملحظورة
دولياً ،ما ي�ؤكد ا�ستخدام االحتالل لقذائف و�أ�سلحة متنوعة وحمرمة دوليا ً يف عدوانه على
غزة.125
• �أفاد م�صدر �أمني لبناين �أن �أربعة �صواريخ �أطلقت من جنوب لبنان باجتاه الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة منذ �سنة  ،1948ر ّدت عليها املدفعية الإ�رسائيلية بق�صف املنطقة التي
�أطلقت منها.126
• وجه امللك ال�سعودي عبد اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود بتقدمي  200مليون ريـال �سعودي
(نحو  53.3مليون دوالر �أمريكي) للهالل الأحمر الفل�سطيني يف غزة.127
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• قال تقرير �صادر عن الأمم املتحدة �إن  %70من ال�شهداء نتيجة العدوان الإ�رسائيلي على
قطاع غزة هم من املدنيني العزل ،وال عالقة لهم بالعمليات الع�سكرية للمقاومة.128
• �أطلقت م�رص مبادرة تطالب فيها بوقف فوري لإطالق النار بقطاع غزة ،وبوقف “الأعمال
العدائية” براً ،وبحراً ،وجوا ً وو�ضع ح ّد لنزيف الدم الفل�سطيني وتخفيف معاناة ال�شعب
الفل�سطيني.129
الإثنني2014/7/14 ،
•

•

•

•

•

•

رحب رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س باملبادرة امل�رصية للتهدئة ،ودعا جميع
الأطراف �إىل االلتزام بهذه املبادرة حفاظا ً على دماء ال�شعب الفل�سطيني وامل�صالح الوطنية
العليا.130
ك�شفت كتائب الق�سام �أن مهند�سيها متكنوا من ت�صنيع طائرات بدون طيار حتمل ا�سم
“�أبابيل  ،”1و�أنتجت منها الكتائب ثالثة مناذج ،و�أكدت �أن �إحدى الطائرات قامت يف �إحدى
طلعاتها مبهام حمددة فوق مبنى وزارة الدفاع الإ�رسائيلية “الكرياة” بتل �أبيب.131
�أكد �إ�سماعيل هنية ،نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س� ،أن احل�صار ف�شل ف�شالً
ذريعاً ،و�أن ال�شعب الفل�سطيني مل تنك�رس �إرادته �أمام احل�صار ومل متنع �سنوات احل�صار
على ق�سوتها من �أن متتلك املقاومة ك ّل و�سائل الدفاع عن �شعبنا وعن �أر�ضنا وعر�ضنا ،و�أكد
هنية �أن حما�س تدافع اليوم عن �شعبها و�أر�ضها ووطنها وقد�سها ومقدرات هذا ال�شعب
ومقدرات هذه الأمة.132
�أعلنت كتائب الق�سام ،يف بيان �صحفي ،رف�ضها للمبادرة امل�رصية املقدمة لوقف �إطالق النار،
م�ش ّددة على �أن املعركة مع العدو م�ستمرة و�ستزداد �رضاوة و�ش ّدة .و�أو�ضحت “مل تتوجه
�إلينا يف كتائب الق�سام �أي جهة ر�سمية �أو غري ر�سمية مبا ورد يف هذه املبادرة املزعومة” لوقف
�إطالق النار .و�أ�ضافت�“ :إن �صح حمتوى هذه املبادرة ف�إنها مبادرة ركوع وخنوع ،نرف�ضها
نحن يف كتائب الق�سام جمل ًة وتف�صيالً ،وهي بالن�سبة لنا ال ت�ساوي احلرب الذي كتبت به”.133
�أكدت حركة حما�س �أنها لن تقوم بالتهدئة مع “�إ�رسائيل” قبل �أن توقف الدولة ق�صفها
لقطاع غزة ،وتفرج عن الأ�رسى ،وترفع احل�صار عن القطاع.134
�أر�سلت كتائب الق�سام ر�سالة ن�صية على هواتف ن�صف مليون �إ�رسائيلي ،وقالت فيها�“ :إن
غباء حكومتكم التي دخلت معنا املعركة دون �أهداف جعل ك ّل �إ�رسائيل حتت النار ،و[�أدخل]
كل الإ�رسائيليني �إىل املالجئ� ...إننا �سنوا�صل ق�صف ك ّل مكان يف �إ�رسائيل حتى تلبى جميع
�رشوطنا امل�رشوعة”.135
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• �أعلنت �رسايا القد�س ،الذراع الع�سكري حلركة اجلهاد الإ�سالمي� ،أنها ق�صفت مفاعل ناحال
�سوريك النووي ،الواقع جنوب تل �أبيب ،وقاعدة بلماخيم اجلوية القريبة منه ب�صاروخني
من نوع براق .13670
• �صادق املجل�س الوزاري الإ�رسائيلي امل�صغر لل�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية على املبادرة
امل�رصية لوقف �إطالق النار يف قطاع غزة .وقد �أيد املبادرة رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو
وخم�سة من �أع�ضاء املجل�س ،فيما عار�ضها وزير اخلارجية �أفيجدور ليربمان ووزير
االقت�صاد نفتايل بينت.137
• طلبت وزارة الدفاع الإ�رسائيلي مبلغ مليار ون�صف املليار دوالر لتمويل حربه �ض ّد قطاع
غزة .ووفقا ً للملحق االقت�صادي ل�صحيفة ه�آرت�س العربية ،قال وزير الدفاع الإ�رسائيلي
مو�شيه يعلون �إن هذا املبلغ يرتبط بطول املدة الزمنية للعملية الع�سكرية �ض ّد غزة .وقال �إن
“وزارته تعاين من عجز حا ّد حتى قبل تنفيذ العملية الع�سكرية”.138
• رحب جمل�س وزراء اخلارجية العرب باملبادرة امل�رصية لوقف �إطالق النار يف قطاع غزة،
وطالب خمتلف الأطراف بقبول املبادرة.139
•	اقرتحت خالد بن حممد العطية ،وزير اخلارجية القطري� ،أمام اجتماع وزراء اخلارجية
العرب “�إن�شاء ميناء جتاري بقطاع غزة حتت �إ�رشاف دويل �إن �أمكن كحل م�ؤقت لتخفيف
معاناة الفل�سطينيني يف قطاع غزة حتى يتحقق لهم �إقامة دولتهم امل�ستقلة على حدود
العام .140”1967
• قال الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما ،خالل حفل الإفطار ال�سنوي يف البيت الأبي�ض مبنا�سبة
�شهر رم�ضان“ :الآن �س�أقولها بو�ضوح وجالء ال [يوجد] بلد يقبل �أن تطلق ال�صواريخ
دومنا متييز على مواطنيه .ولذلك كان موقفنا وا�ضحا ً جدا ً يف �أن لإ�رسائيل احلق يف الدفاع
عن نف�سها مما �أعتربه هجمات ال تغتفر من جانب حما�س”.141
الثالثاء2014/7/15 ،

• قال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق �إن احلركة ما زالت تبحث
املبادرة امل�رصية لوقف �إطالق النار يف غزة .وقال عرب �صفحة على في�سبوك“ :ال زلنا نت�شاور
ومل ي�صدر موقف احلركة الر�سمي ب�ش�أن املبادرة امل�رصية”.142
• قالت حركة اجلهاد الإ�سالمي �إنها �أبلغت اجلانب امل�رصي موقفها بعدم قبول املبادرة
امل�رصية “التي ال تلبي حاجات �شعبنا و�رشوط املقاومة التي مل ت�ست�رش فيها ...هذه املبادرة
غري ملزمة لنا ،و�رسايا القد�س �ستوا�صل عملياتها ،جنبا ً �إىل جنب مع كل الف�صائل والأجنحة
الع�سكرية ،دفاعا ً عن �شعبنا يف مواجهة العدوان الإ�رسائيلي”.143
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• دعا الأ�سري القيادي يف حركة فتح مروان الربغوثي القيادة الفل�سطينية �إىل التوجه لقطاع غزة
“مل�شاركة �أبناء �شعبنا يف معركة ال�صمود واملقاومة ،ورفع احل�صار ،و�إعادة البناء يف قطاع
غزة”.144
•	املقاومة الفل�سطينية ت�سقط طائرتني �إ�رسائيليتني بدون طيار خالل �ساعتني ،لي�صبح عدد
الطائرات التي �أ�سقطتها املقاومة الفل�سطينية منذ بداية العدوان �أربعة.145
• �أعلنت اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني رف�ضها للمبادرة امل�رصية للتهدئة ،وقال م�صدر
م�س�ؤول يف “ال�شعبية” ،يف بيان �إن “�أحدا ً مل ي�ست�رش الف�صائل ...مل ي�صدر �أي قرار عن �أي
م�ؤ�س�سة فل�سطينية باملوافقة على املبادرة ،ومل يتم بحثها يف اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفل�سطينية� ،أو القيادة الفل�سطينية ،وال علم لأي ف�صيل فل�سطيني بها”.146
• دعا رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو ووزير احلرب مو�شيه يعلون ،يف م�ؤمتر
�صحفي اجلي�ش ال�ستئناف الق�صف على غزة بقوة ،وقال نتنياهو“ :ا�ستجبنا للعر�ض
امل�رصي كي نعطي فر�صة لإمكانية نزع ال�صواريخ والقذائف والأنفاق الع�سكرية بطريقة
دبلوما�سية ،ويف حال رف�ضتها حركتا حما�س واجلهاد الإ�سالمي ،وهذا ما يبدو الآن� ،ستتمتع
�إ�رسائيل ب�رشعية ال�ستعادة الهدوء املطلوب وعندئ ٍذ �ستو�سع العمليات الع�سكرية”.147
• قال وزير اخلارجية الإ�رسائيلي �أفيجدور ليربمان“ :على العامل �أن مينحنا الغطاء الكامل
ال�ستكمال العملية �ض ّد قطاع غزة ...بعد �أن رف�ض امل�سلحون املبادرة امل�رصية ،على العامل
�أن يعطينا ال�رشعية” .ور�أى ليربمان �أن “الطريق الوحيد املتبقي الآن هو احتالل قطاع غزة
للتخل�ص من الإرهاب و�إطالق ال�صواريخ”.148
• قرر رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو �إقالة نائب وزير الدفاع داين دانون ،بعد
توجيه الأخري انتقادات الذعة ل�سيا�سة احلكومة خالل العدوان على قطاع غزة.149
• دعا رئي�س جهاز املو�ساد ال�سابق �إفرامي هاليفي � ،Efraim Halevyإىل تفاو�ض “�إ�رسائيل” مع
حما�س ،الفتا ً النظر �إىل �أن ذلك ُيع ُّد خيارا ً �صعباً ،ولكن يوجد هناك خيارات �أكرث �صعوبة.150
• تبنى وزراء اخلارجية العرب ،يف اجتماع لهم ،قرارا ً يدعم املوقف الفل�سطيني بالتحرك عرب
جمل�س الأمن التخاذ قرار فوري بت�شكيل قوة حماية دولية ،كما يدعو �إىل �إجراء حتقيقات
جنائية عاجلة فيما ارتكبته قوات االحتالل �ض ّد قطاع غزة واعتبارها جرائم �ض ّد الإن�سانية.151
• قال طارق حمود ،من�سق جمموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية ،يف حديث هاتفي
لـ“ال�رشق الأو�سط”� ،إن  33الجئا ً فل�سطينيا ً قتلوا بال�سالح الكيماوي ،و�أ�ضاف �أنهم “عر�ضوا
�أمام جمل�س حقوق الإن�سان يف جنيف انتهاكات موثقة ارتكبتها قوات الأ�سد �ض ّد الالجئني،
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�أهمها تعذيب  200الجئ حتى املوت يف ال�سجون ،وما زالت جثث  170منهم جمهولة حتى
اللحظة”.152
• قالت املتحدثة با�سم اخلارجية الأمريكية جنيفر ب�ساكي �إن الواليات املتحدة لن جتري
ات�صاالت مبا�رشة مع حركة حما�س ،لكنها تتوا�صل مع دول اجلامعة العربية بهدف الت�أثري
على حما�س .و�أ�ضافت �أن الدول العربية “لديهم خربة �أكرب يف كيفية الت�أثري على حما�س”.
و�أ�شادت باملبادرة امل�رصية ،ودعت لإ�رشاك الرئي�س حممود عبا�س يف جهود الو�ساطة.153
الأربعاء2014/7/16 ،
•

•

•

•

•

•

•

قال مو�سى �أبو مرزوق يف ت�رصيح خا�ص ومقت�ضب لـ“القد�س دوت كوم”� ،إنه �سلم الإخوة يف
م�رص ر ّد حما�س الر�سمي على املبادرة امل�رصية للتهدئة ،وقال�“ :إن حما�س اعتذرت عن قبول
املبادرة امل�رصية التي ّ
مت طرحها عرب و�سائل الإعالم”.154
�أعلنت كتائب الق�سام ،م�س�ؤوليتها ر�سميا ً عن عملية �صوفا الع�سكرية .و�أكدت �أن جمموعة
خا�صة من مقاتليها متكنت من عملية الت�سلل خلف مناطق االحتالل ،وخا�ضوا ا�شتباكات
عنيفة مع اجلي�ش الإ�رسائيلي ،و�أ�شارت �إىل �أن املجموعة ان�سحبت بعد ا�ستكمال مهامها
بنجاح.155
حذر رئي�س الوزراء الفل�سطيني رامي احلمد اهلل ،خالل لقائه رئي�س بعثة ال�صليب الأحمر
يف ال�ضفة الغربية والقد�س فريدريك بوير  ،Frederic Boyerيف رام اهلل ،من وقوع كارثة
�إن�سانية يف حال ا�ستمرار العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة.156
قال ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح اللواء جربيل الرجوب ،يف حديث للجزيرة� ،إنه ال
عالقة للرئي�س حممود عبا�س ب�صياغة املبادرة امل�رصية للتهدئة يف قطاع غزة ،نافيا ً ما ن�رشته
�صحيفة ه�آرت�س الإ�رسائيلية التي قالت �إن املبادرة جاءت باقرتاح من عبا�س.157
نا�شد رئي�س املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني بالإنابة �أحمد بحر الربملانات العربية والإ�سالمية
والدولية واالحتادات الربملانية العربية والآ�سيوية والأوروبية ،التدخل العاجل لوقف ما
�أ�سماه “املحرقة ال�صهيونية” �ض ّد ال�شعب الفل�سطيني يف قطاع غزة.158
اتهم رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو حركة حما�س ب�إف�شال م�ساعي التهدئة،
وارتكاب جرائم حرب .وقال خالل لقائه وزير اخلارجية الإيطايل “حما�س مل تقبل باحلل
ال�سيا�سي الدبلوما�سي ونحن ندافع عن �أمن مواطنينا”.159
قرر املجل�س الوزاري الإ�رسائيلي امل�صغر ،ا�ستدعاء  8,000جندي من االحتياط ،وذلك يف
�إطار ت�صعيد احلرب �ض ّد غزة.160
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• قال وزير ال�ش�ؤون اال�سرتاتيجية الإ�رسائيلي يوفال �شتاينتز �إن هناك هدفني للعملية الع�سكرية
الإ�رسائيلية على قطاع غزة“ ،الأول تكتيكي فوري” يق�ضي با�ستعادة الهدوء من خالل �رضب
حركة حما�س بقوة ،والثاين بعيد املدى يق�ضي بتجريد قطاع غزة من ال�سالح مبا يف ذلك الق�ضاء
على حما�س.161
• �أعلن الناطق بل�سان اجلي�ش الإ�رسائيلي �أفيخاي �أدرعي �أنه منذ بداية عملية “اجلرف ال�صامد”

�رضب اجلي�ش “�أكرث من  1,750موقعا ً �إرهابيا ً يف قطاع غزة ،و�أمامنا �أهداف عديدة �أخرى”.162

•	ارتكبت قوات االحتالل جمزرة بحقّ �أطفال كانوا يلعبون على �شاطئ بحر غزة ما �أدى �إىل
ا�ست�شهاد �أربعة �أطفال.163
• �أكد عدد من الأحزاب والقوى ال�سيا�سية امل�رصية �أن ق�ضية فل�سطني هي ق�ضية �أمن قومي
م�رصي من الدرجة الأوىل ال يجب ربطها ب�أي خالفات �سيا�سية مع حركة حما�س �أو �أي
كيانات فل�سطينية �أخرى .ووقع على البيان كل من �أحزاب الد�ستور ،وم�رص القوية،
وامل�رصي الدميقراطي االجتماعي ،وحزب الكرامة ،والتحالف ال�شعبي اال�شرتاكي ،وجبهة
طريق الثورة ،وحزب م�رص احلرية ،وحزب العي�ش واحلرية حتت الت�أ�سي�س.164
• قال الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد ،يف خطاب الق�سم� ،إن املهمة الر�سمية لدول اخلليج العربي
“تذويب الق�ضية الفل�سطينية” وتنفيذ �أجندة �أمريكية � -إ�رسائيلية وا�ضحة .و�أكد �أن فل�سطني
ما زالت “الق�ضية املركزية” بالن�سبة �إىل �سورية.165
• �شدد االحتاد الأوروبي ،يف بيانه اخلتامي الذي �صدر عن القمة الأوروبية التي ُعقدت يف
بروك�سل بح�ضور قادة ور�ؤ�ساء حكومات دول االحتاد الأوروبي ،على �أن االحتالل
الإ�رسائيلي له احلق يف حماية �سكانه من ال�صواريخ التي ُتقذف من غزة“ ،ولكن عند قيامها
بذلك يجب �أن تت�رصف ب�شكل متنا�سب و�ضمان حماية املدنيني يف جميع الأوقات”.166
اخلمي�س2014/7/17 ،

•	التقى رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي ،يف
القاهرة ،واتفقا على �رضورة الوقف الفوري لإطالق النار حقنا ً لدماء ال�شعب الفل�سطيني يف
قطاع غزة ،و�صونا ً للأرواح واملقدرات وذلك ا�ستنادا ً �إىل املبادرة امل�رصية ،وعلى �أ�سا�س ما

ت�ضمنته من �إجراءات وما تناولته ب�ش�أن تفاهمات �سنة .1672012
• �أكد رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل �أن املقاومة يف قطاع غزة م�ستعدة
لكل االحتماالت ،و�شدد على �رضورة ك�رس العدوان ورفع احل�صار عن القطاع .كما �أعرب
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م�شعل ،خالل تل ّقيه ات�صاالً هاتفيا ً من رئي�س جمل�س ال�شورى الإيراين علي الريجاين ،عن
تتوحد الأ َّمة الإ�سالمية على دعم الق�ضية الفل�سطينية.168
�أمله يف �أن
ّ
• �صادق املجل�س الوزاري الإ�رسائيلي امل�صغر لل�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية (كابينيت )Cabinet
على �ش ّن االجتياح الربي لقطاع غزة “بعد �أن وافقت �إ�رسائيل على االقرتاح امل�رصي لوقف
�إطالق النار فيما رف�ضته حما�س”.169
• بد�أت قوات كبرية من اجلي�ش الإ�رسائيلي باجتياح مناطق كبرية يف �شمال قطاع غزة وجنوبه،
و�أعلن الناطق بل�سان اجلي�ش الربيغادير موتي �إيلموز � Moti Almozأن قوات برية كبرية
للجي�ش الإ�رسائيلي �رشعت يف عم ٍل ُمر َّكز �ض ّد البنى التحتية حلما�س يف قطاع غزة.170
• قال رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب �أردوغان “لو وقف العامل الإ�سالمي بحزم منذ البداية
مع الق�ضية الفل�سطينية ،رمبا مل نكن لن�شهد ما تعانيه الأمة من نزيف للدماء” .و�أ�شار
�أردوغان �إىل وجود دول �إ�سالمية را�ضية عما يجري يف فل�سطني ،ب�سبب �صمتها.171
اجلمعة2014/7/18 ،
•

•

•

•

ك�شفت كتائب الق�سام �أن ال�صناعات الع�سكرية للق�سام �أع ّدت ربع مليون قنبلة يدوية �ستكون
بني �أيدي فتيان ال�شعب الفل�سطيني لريجموا بها جنود االحتالل بدل احلجارة ،وذلك �ضمن
ما �أعدته للعدو وجنوده .وتوعدت الكتائب يف خطاب لها �ألقاه �أبو عبيدة ،الناطق با�سمها،
نتنياهو ويعلون باخليبة والهزمية والذل.172
قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س �إن “ا�ستجابة جميع الأطراف للمبادرة امل�رصية
دون ت�أخري �أمر مهم حتى نوفر الدم الفل�سطيني ،والدم الفل�سطيني غايل” .و�أو�ضح ،يف م�ؤمتر
�صحفي مع نظريه الرتكي عبد اهلل غول يف �إ�سطنبول ،وجود توافق مع اجلانب الرتكي ب�ش�أن هذا
املو�ضوع.173
قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،خالل لقائه مع �إعالميني ومثقفني م�رصيني يف
القاهرة� ،إنه ات�صل بالرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي مرتني ،وطلب “منه تقدمي مبادرة
م�رصية التي �أعلنت الإثنني املا�ضي ،وهي بطلبنا ،ونحن الذين طلبنا من م�رص �أن تبادر
لإيجاد حل ،رغم معرفتنا �أن م�رص تواجه م�شاكل مع حما�س”.174
�أكد مو�سى �أبو مرزوق ،ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س� ،أن رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية
حممود عبا�س يتبنى املبادرة امل�رصية بالكامل ،ويريد وقف �إطالق النار ،ثم بعد ذلك الذهاب
�إىل القاهرة لبحث ال�رشوط .وقال �أبو مرزوق ،الذي التقى عبا�س خالل زيارته للقاهرة ،يف
ات�صال هاتفي مع �صحيفة ر�أي اليوم الإلكرتونية� ،إن ف�صائل املقاومة ،ومن بينها حما�س،
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ترف�ض هذه ال�صيغة لأنها ت�صب يف حم�صلة ت�شجيع العدوان الإ�رسائيلي لأن “التهدئة مقابل
التهدئة” هي جتاوب كامل مع �رشوط بنيامني نتنياهو وانت�صار له .وك�شف �أبو مرزوق �أن
عبا�س قال له �رصاحة “نحن ال ن�ستطيع هزمية �إ�رسائيل وال نقدر على �أمريكا ،ولذلك يجب
وقف �إطالق النار والقبول باملبادرة امل�رصية دون تعديالت وبعد ذلك نتفاهم”.175
• قال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق� ،إن احلركة قبلت مببادرة وقف
�إطالق النار مع غزة يف ظل حكم الرئي�س حممد مر�سي؛ ب�سبب حِ ر�ص الو�سيط امل�رصي على
التوا�صل معهم ،وهذا ما افتقدته املبادرة احلالية حتت رعاية الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي.176
• و�صف رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب �أردوغان الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي
بـ“الطاغية” ،وذلك ردا ً على �س�ؤال عن العملية الربية الإ�رسائيلية �ض ّد قطاع غزة .واتهم
الإدارة امل�رصية بالعمل “معا ً” �إىل جانب “�إ�رسائيل” �ض ّد حما�س .واتهم ال�سلطات امل�رصية
ب�أنها تريد ا�ستبعاد حما�س من �أي اتفاق �سالم يف غزة.177
• �أكد وزير اخلارجية امل�رصي �سامح �شكري �رضورة القبول غري امل�رشوط باملبادرة امل�رصية
لوقف �إطالق النار يف قطاع غزة.178
• قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو �إن “توجيهاتي للجي�ش [الإ�رسائيلي] هي
اال�ستعداد لإمكانية تو�سيع العملية الربية [يف قطاع غزة]” .وقال �إن “�أنفاق حما�س املتجهة
�إىل �إ�رسائيل ميكن تدمريها فقط بعمل بري” .وقال �إنه “ال يوجد �ضمان بنجاح العملية الربية
يف قطاع غزة مائة يف املائة ،لكننا �سنفعل كل �شيء للح�صول على �أق�صى نتيجة و�سنعمل على
�إجناحها”.179
ال�سبت2014/7/19 ،

• �أعلنت كتائب الق�سام عن متكنها من قتل ثالثني �ضابطا ً وجنديا ً �إ�رسائيليا ً يف �أكرث من عملية.180
• قال �أمني �رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية يا�رس عبد ربه� :إن غزة تدافع حاليا ً
عن امل�رشوع الوطني الفل�سطيني ،و�إن انك�سار غزة انك�سار لل�شعب الفل�سطيني بكامله .وقال:
“ف�شلنا يف املفاو�ضات وف�شلت املفاو�ضات ف�شالً ذريعاً ،ولن تعود مرة �أخرى ،وف�شلت كل
حماوالت وقف اال�ستيطان”.181
• دعا مندوب فل�سطني لدى الأمم املتحدة يف نيويورك ريا�ض من�صور ،جمل�س الأمن الدويل
لتبني قرار يدين العدوان الع�سكري الإ�رسائيلي املتوا�صل يف قطاع غزة .وجدد من�صور،
خالل كلمته �أمام االجتماع الذي عقده املجل�س ،الدعوة لوقف فوري لإطالق النار ،و�إىل رفع
احل�صار الظامل عن قطاع غزة ،كما دعا حلماية ال�شعب الفل�سطيني الأعزل.182
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• �أطلقت وكالة الأونروا منا�شدة عاجلة ملد العون �إىل قطاع غزة ،ودعت اجلهات املانحة �إىل �رسعة
مدها مببلغ �ستني مليون دوالر لال�ستجابة لالحتياجات الإن�سانية الطارئة وامللحة ل�سكان
غزة.183
• قال ال�سفري الأمريكي لدى “�إ�رسائيل” دانيال �شابريو ،يف حوار مع القناة الإ�رسائيلية الثانية،
�إن الواليات املتحدة تريد �أن يتوىل رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س حكم غزة بعد
انتهاء ال�رصاع احلايل ،و�إنها �سوف تعمل جاهدة لتحقيق ذلك.184
الأحد2014/7/20 ،
•

•

•

•

•

•

•

�أعلن رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س احلداد ملدة ثالثة �أيام على �أرواح ال�شهداء يف
قطاع غزة ،و�آخرهم �شهداء جمزرة ال�شجاعية التي ارتكبتها قوات االحتالل الإ�رسائيلي بدم
بارد.185
دانت احلكومة الفل�سطينية ب�أق�صى العبارات املجزرة الب�شعة التي ارتكبتها قوات االحتالل
الإ�رسائيلي �ض ّد املدنيني الفل�سطينيني الأبرياء يف حي ال�شجاعية.186
رف�ضت حنان ع�رشاوي ،ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ،االتهامات والأ�صوات التي
تعالت �ض ّد حركة حما�س وحتميلها م�س�ؤولية ما يجري يف قطاع غزة ،وقالت�“ :إن حركة
حما�س جزء ال يتجز�أ من ال�شعب الفل�سطيني وهي �إحدى املكونات الوطنية واملجتمعية
الفل�سطينية”.187
�أعلنت كتائب الق�سام عن متكنها من �أ�رس اجلندي ال�صهيوين �شا�ؤول �آرون ،Shaul Aaron
�صاحب الرقم  ،6092065وذلك خالل العملية التي نفذتها الكتائب �رشق حي التفاح �رشق
مدينة غزة ،والتي قتل فيها  14جندياً ،و�أ�صيب �أكرث من خم�سني بينهم قائد لواء جوالين .188
ك�شف ال�صحفي الإ�رسائيلي يوئيل ماركو�س � Yoel Marcusأن ن�رش عدد القتلى من جنود
جي�ش االحتالل يف قطاع غزة �سيحدث ثورة حارقة يف الكيان الإ�رسائيلي.189
�أ�شاد الأمني العام حلزب اهلل اللبناين ح�سن ن�رص اهلل “ب�صالبة و�صمود املقاومني و�إبداعاتهم
يف امليدان وبال�صرب الهائل ل�شعب غزة املظلوم املتما�سك مع مقاومته يف خياراتها و�رشوطها”.
و�أكد يف ات�صال مع رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل“ ،وقوف حزب اهلل
واملقاومة اللبنانية �إىل جانب انتفا�ضة ومقاومة ال�شعب الفل�سطيني قلبا ً وقالبا ً و�إرادة و�أمالً
وم�صرياً ،وكذلك ت�أييدها حول ر�ؤيتها للموقف و�رشوطها املحقة لإنهاء املعركة القائمة”.190
قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو “نحن نقوم بعملية معقدة ومكثفة وعميقة داخل
قطاع غزة ،وهي حتظى بدعم دويل كبري للغاية” .وبح�سب نتنياهو ف�إن “�إ�رسائيل” ك�سبت
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“ال�رشعية الدولية” لعمليتها الع�سكرية �ض ّد قطاع غزة بعد قبولها للمقرتح امل�رصي للهدنة ،والذي
رف�ضتهحركةحما�س.191
• قال وزير املالية الإ�رسائيلية يائري البيد ،يف مقابلة تلفزيونية�“ :إن كل االحتماالت واردة ،مبا
يف ذلك احتالل قطاع غزة” ،و�شدد على �أن هدف العدوان هو “�إزالة التهديد لإ�رسائيل الناجم
عن �إطالق القذائف ال�صاروخية ،ومن الأنفاق ،ولهذا ف�إن العملية �ستنتهي حينما يزول
اخلطر على بلدات اجلنوب”.192
الإثنني2014/7/21 ،
•

•

•

•

•

�أكد نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية ،يف خطاب تلفزيوين� ،أن
مطالب ال�شعب الفل�سطيني للتهدئة وا�ضحة ال لب�س فيها؛ وتتمثل يف وقف العدوان وعدم
تكراره ورفع احل�صار ،م�شددا ً على �أن غزة قررت �إنهاء هذا احل�صار بدمائها ومقاومتها.193
ارتكبت قوات االحتالل جمزرتني بحقّ عائلتي �صيام برفح و�أبو جامع يف خانيون�س �أ�سفرت
عن ا�ست�شهاد  37مواطنا ً من العائلتني.194
قالت املحطة الثانية يف التلفزيون الإ�رسائيلي �إن “وزير اخلارجية الإ�رسائيلي �أفيجدور
ليربمان قال يف اجتماع �إن قتل خالد م�شعل هو الطريقة الوحيدة ل�ضمان عدم �إقامة �أنفاق
للت�سلل �إىل �إ�رسائيل يف غزة يف امل�ستقبل ...و�أ�ضاف ليربمان �إن م�شعل هو امل�س�ؤول؛ وقد مول
هجمات �أدت �إىل قتل مئات الإ�رسائيليني”.195
قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو �إن “العملية الع�سكرية احلالية على قطاع
غزة �ستو�سع تدريجيا ً حتى ت�سلم حركة حما�س بوقف �إطالق نار طويل الأمد” .و�أ�ضاف،
يف م�ستهل اجتماع �أمني يف وزارة الدفاع يف تل �أبيب ،قائالً“ :ال رادع يردعنا بل �سنم�ضي يف
العملية كلما تطلب الأمر”.196
�أعرب جمل�س الأمن الدويل ،عن “قلقه ال�شديد �إزاء العدد املتزايد من ال�ضحايا” يف قطاع غزة،
وجدد دعوته من �أجل “وقف فوري للأعمال العدائية” .ودعت الدول الـ  15الأع�ضاء يف
املجل�س خالل جل�سة خ�ص�صت لبحث الو�ضع يف قطاع غزة� ،إىل “العودة �إىل اتفاق وقف �إطالق
النار املوقع يف ت�رشين الثاين /نوفمرب .197”2012

الثالثاء2014/7/22 ،

• قال الرئي�س حممود عبا�س “لن نن�سى ولن نغفر ...و�شعبنا لن يركع �إال هلل ،ولن ينعم �أحد يف
العامل باال�ستقرار والأمن ما مل ينعم بهما �أطفال غزة والقد�س وال�ضفة و�أطفال فل�سطني يف كل
مكان” .ودعا “اجلميع للتعا�ض ّد ونبذ اخلالفات يف هذه اللحظات الع�صيبة ،والتحلي جميعا ً
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بامل�س�ؤولية الوطنية ،واالبتعاد عن الف�صائلية احلزبية ال�ضيقة ،وندرك �أن الهدف الرئي�سي
لهذا العدوان الإ�رسائيلي تدمري ق�ضيتنا الوطنية و�إجها�ض امل�صاحلة”.198
• �أكد م�س�ؤول العالقات اخلارجية يف حركة حما�س �أ�سامة حمدان �أن حما�س �أبلغت موقفها من
املبادرة امل�رصية �إىل الرئي�س عبا�س ،وقال�“ :أبلغنا عبا�س موقفنا الذي �أبلغناه للجانب امل�رصي،
وهي �أنها تعترب املبادرة امل�رصية غري �صاحلة ،و�أنها ال حتقق �أيا ً من املطالب الفل�سطينية ،و ّ
مت
االتفاق على تعزيز اجلهود لتحقيق وقف �إطالق نار يلبي �رشوط املقاومة”.199
• قال اجلرنال االحتياط يف اجلي�ش الإ�رسائيلي �أفيجدور كهالين  ،Avigdor Kahlaniيف حديث
خ�ص به �إذاعة اجلي�ش الإ�رسائيلي� ،إنّ املعارك ال�رش�سة التي يخو�ضها اجلي�ش الإ�رسائيلي
ّ
�رشق قطاع غزة مل يعرف لها اجلي�ش مثيالً على م ّر التاريخ ،م�ش ّددا ً على �أ ّنها الأكرث تعقيدا ً.200

• و َّقعت مئة �شخ�صية فل�سطينية من قطاع غزة (عامة و�أكادميية) ،على عري�ضة تدعم وقف
�إطالق النار مع “�إ�رسائيل” ،فقط يف حال كان م�رشوطا ً برفع احل�صار ،وا�ستعادة احلريات
الأ�سا�سية التي ُحرِم منها �سكان القطاع ،لأكرث من �سبع �سنوات متوا�صلة.201

• �أدرج الدميقراطيون يف جمل�س ال�شيوخ الأمريكي  225مليون دوالر ملنظومة القبة احلديدية
الإ�رسائيلية يف م�رشوع قانون للتمويل الطارئ .وقالت باربرا ميكول�سكي ،Barbara Mikulski
رئي�سة جلنة املخ�ص�صات مبجل�س ال�شيوخ يف بيان�“ :إ�رسائيل حليف �أ�سا�سي لأمريكا وحتتاج
هذه الأ�صول للدفاع عن نف�سها”.202
• �أكد وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي ،عقب حمادثات مع الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح
ال�سي�سي يف القاهرة� ،أن الواليات املتحدة ترى �أن املبادرة امل�رصية هي الإطار لأي اتفاق
لوقف النار يف غزة ولإيجاد ح ّل للأزمة ،داعيا ً حما�س �إىل الدخول يف نقا�شات مع الف�صائل
الفل�سطينية كافة ل�رسعة الو�صول �إىل ح ّل.203

الأربعاء2014/7/23 ،

• دعا خالد م�شعل ،رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س� ،إىل رفع احل�صار فورا ً عن قطاع
غزة ،وقبل احلديث عن �أي اتفاق للتهدئة ،م�شددا ً على �رضورة فتح املعابر وال�سماح لقوافل
الإغاثة بالو�صول �إىل قطاع غزة .وقال م�شعل�“ :إن مطالبـنا للتهدئة م�رشوعة ،وقدمناها
لرتكياوقطر وم�رص وال�سلطة الفل�سطينية وللجميع ،ومن ي�ستطع �إجنـازها نرحب بجهده”،
و�أ�ضاف “لن ي�ستطيع �أحد نزع �سالح املقاومة ،وهناك �رشطان لنزع ال�سالح ،هما انتهاء
االحتالل واال�ستيطان ونزع �سالح�إ�رسائيل” 204.
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•

•

•

•

•

�أكد �سامي �أبو زهري ،الناطق با�سم حركة حما�س� ،أن جناح حما�س يف �إغالق املجال اجلوي
ال�صهيوين ،انت�صار كبري للمقاومة وتتويج للف�شل ال�صهيوين .وقال �إن هذا تدمري لهيبة
الردع ال�صهيونية.205
هاجم الرئي�س الإ�رسائيلي �شمعون برييز دولة قطر وو�صفها ب�أكرب ممول لـ“الإرهاب” يف
العامل ،واتهم برييز ،خالل اجتماعه مع الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون يف القد�س
املحتلة ،الدوحة ب�أنها مت ّول حركة حما�س واملقاومة الفل�سطينية ،قائالً“ :ال يحق لقطر حتويل
�أموال من �أجل �إنتاج القذائف ال�صاروخية التي يطلقها من املخربون اجتاه الأبرياء”.206
دعا الرئي�س التون�سي املن�صف املرزوقي �إىل قمة عربية ا�ستثنائية لـ“و�ضع ح ّد للعدوان
الإ�رسائيلي على غزة” ولفك ح�صارها و�إعادة �إعمارها.207
قرر جمل�س حقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة ت�شكيل جلنة دولية لها �صفة عاجلة للتحقيق
ب�ش�أن “كل االنتهاكات” املرتكبة يف الهجوم الإ�رسائيلي على قطاع غزة ،متهيدا ً ملحاكمة
امل�س�ؤولني عنها.208
بعث وزير الدفاع الأمريكي ت�شاك هيغل  Chuck Hagelمذكرة �إىل الكوجنر�س ت�ضمنت طلبا ً
�إ�رسائيليا ً عاجالً للح�صول على م�ساعدة مالية بقيمة  225مليون دوالر ملنظومة االعرتا�ض
امل�سماة القبة ال�صاروخية.209

اخلمي�س2014/7/24 ،
•

•

•

•

�أكد رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،خالل لقائه امللك الأردين عبد اهلل الثاين�“ ،أن
اجلانبني الأردين والفل�سطيني متفقان على وقف �إطالق النار كخطوة �أوىل يتبعها بحث
مو�ضوع املفاو�ضات ،و�أن املبادرة امل�رصية هي املبادرة التي يجب اعتمادها ،وهي معتمدة
فعالً”.210
قالت حكومة التوافق الوطني� ،إنها رفعت قيمة املعونات املالية الطارئة املخ�ص�صة لقطاع غزة
�إىل  55مليون �شيكل (نحو  16.166مليون دوالر).211
�أعلنت كتائب الق�سام عن قتل ثمانية جنود �إ�رسائيليني و�إ�صابة الع�رشات يف ا�شتباكات مبا�رشة
مع م�سلحيها يف �أنحاء خمتلفة من قطاع غزة.212
قال وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند  Philip Hammondيف م�ؤمتر �صحايف مع نظريه
امل�رصي �سامح �شكري يف القاهرة� :إن “ال�شعور بالتعاطف مع �إ�رسائيل يت�آكل ب�رسعة مع
ت�صاعد �أعداد ال�ضحايا يف غزة ...من املهم �أن يفهم �صانعو القرار يف �إ�رسائيل ما الذي يحدث
لدى الر�أي العام يف الدول الغربية” .و�أعلن هاموند عن م�ساعدات بقيمة خم�سة ماليني جنيه
�إ�سرتليني (نحو ثمانية ماليني ون�صف املليون دوالر) تقدمها بريطانيا �إىل غزة.213
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اجلمعة2014/7/25 ،

• �أعلنت الف�صائل الفل�سطينية و“�إ�رسائيل” عن موافقتها على “تهدئة �إن�سانية” ملدة � 12ساعة،
تبد�أ ال�ساعة الثامنة �صباحا ً بتوقيت غزة من يوم ال�سبت .2142014/7/26
• �أعلن التلفزيون احلكومي الإ�رسائيلي �أن “احلكومة الأمنية [الإ�رسائيلية] رف�ضت بالإجماع
اقرتاح وقف النار [يف غزة] الذي تقدم به وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي” ،م�شريا ً
�إىل �أن حكومة بنيامني نتنياهو تطالب ب�أن يتمكن اجلي�ش الإ�رسائيلي من البقاء يف قطاع غزة
ملوا�صلة تدمري “�أنفاق الهجوم” التي حفرتها حما�س �أثناء التهدئة.215
• تابعت ال�ضفة الغربية والقد�س املحتلة انتفا�ضتها ن�رصة لقطاع غزة ،فانطلقت تظاهرات
احتجاجية وا�سعة مبناطق خمتلفة �سقط فيها خم�سة �شهداء وع�رشات اجلرحى.216
• عرب الأمني العام حلزب اهلل اللبناين ح�سن ن�رص اهلل ،يف يوم القد�س العاملي ،عن الت�ضامن مع
ال�شعب واملقاومة الفل�سطينية يف وجه العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة ،وقال “نحن يف
حزب اهلل كنا و�سنبقى نقف �إىل جانب كل ال�شعب الفل�سطيني و�إىل جانب املقاومة يف فل�سطني
بكل ف�صائلها ،ونحن لن نبخل ب�أي �شكل من �أ�شكال الدعم التي ن�ستطيعها ونقدر عليها،
ونحن ن�شعر ب�أننا �رشكاء مع هذه املقاومة ،وانت�صارهم انت�صار لنا جميعا ً وهزميتهم هزمية
لنا ،ونقول لإخواننا يف غزة نحن معكم واىل جانبكم وواثقون من ثباتكم و�سنقوم بكل ما
يجب �أن نقوم به”.217
ال�سبت2014/7/26 ،

• �أعلنت خم�سة ف�صائل فل�سطينية ،هي حما�س ،اجلهاد الإ�سالمي ،اجلبهة ال�شعبية� ،ألوية
النا�رص �صالح الدين ،واجلبهة الدميوقراطية ،يف بيانات منف�صلة ،رف�ضها �أي “تهدئة
�إن�سانية” ال ت�ضمن ان�سحاب اجلي�ش الإ�رسائيلي من قطاع غزة ،وعودة النازحني �إىل
بيوتهم.218
• قالت وزارة اخلارجية امل�رصية �إن القاهرة لي�س لها عالقة مب�ؤمتر باري�س الذي دعا له وزير
اخلارجية الفرن�سي كالً من وزراء خارجية الواليات املتحدة الأمريكية وقطر وتركيا وعدة
دول �أوروبية الجتماع طارئ ،يف حماولة لإطالة �أمد وقف �إطالق النار الذي �ألتزمت به
“�إ�رسائيل” والف�صائل الفل�سطينية ملدة � 12ساعة.219
• قال وزير اخلارجية القطري خالد العطية للجزيرة �إن هدف االجتماع الوزاري الدويل الذي
انعقد يف باري�س يوم ال�سبت  2014/7/26مل يكن بحث الهدنة يف غزة ،بل وقف العدوان
الإ�رسائيلي ،ورفع احل�صار عن قطاع غزة.220
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الأحد2014/7/27 ،

• دعا جمل�س الأمن الدويل مبدينة نيويورك يف بداية جل�سة طارئة �إىل وقف �إطالق النار يف قطاع
غزة ،الذي يتعر�ض لعدوان �إ�رسائيلي منذ �أكرث من ع�رشين يوماً ،خلف �أكرث من �ألف �شهيد
ونحو �ستة �آالف جريح.221
• �أعلن وزير ال�صحة الفل�سطيني جواد عواد عن ت�سيري قافلة تتكون من � 12شاحنة حمملة
بالأدوية وامل�ستهلكات الطبية مل�ستودعات الوزارة يف قطاع غزة.222
•

•

•

•

•

•

•

اتهم حممد ا�شتيه ،م�ست�شار رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،يف مقابلة مع �سي �أن �أن،
“�إ�رسائيل” ب�أن لها �أجندة خفية تكمن وراء هجومها على غزة ،وتتمثل يف ا�ستهداف حكومة
الوحدة الوطنية الفل�سطينية ،وتدمري التوافق وامل�صاحلة الفل�سطينية.223
قال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س عزت الر�شق �إن املقاومة لن تقبل بتهدئة ال
ت�ستجيب ملطالبها ،وهي مطالب �أهل غزة ،وهي رفع احل�صار.224
قال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س عزت الر�شق يف ت�رصيحات على ح�سابه يف موقع
الفي�سبوك“ :للمرة املليون نقول :من يحاول نزع �سالحنا� ..سننزع روحه”.225
�أكد رم�ضان عبد اهلل �شلّح ،الأمني العام حلركة اجلهاد الإ�سالمي يف كلمة متلفزة� ،أن املقاومة
الفل�سطينية التي �أذهلت العامل ب�إبداعاتها و�شجاعتها وطول نف�سها �ستظل هي الدرع احل�صني
لهذا ال�شعب الذي تخلى عنه اجلميع ،و�أنها لن ت�ساوم على �سالحها.226
�أو�ضح تقرير �أوردته الإذاعة العربية ،تفا�صيل تكلفة القبة احلديدية ،والبالغة خم�سون مليون
دوالر لك ّل منظومة ،حيث تتكون كل منظومة من ع�رشين قاعدة ل�صواريخ دفاعية،
تنطلق ل�ص ّد ال�صواريخ القادمة من غزة �أثناء حتليقها يف اجلو .وتبلغ تكلفة كل �صاروخ بني
� 80 – 60ألف دوالر ،فيما تبلغ تكلفة ال�صاروخ� ،شاملة تكاليف �إطالقه قرابة مئة �ألف دوالر،
بح�سب الإذاعة العربية.227
قال حر�س احلدود باجلي�ش الثاين امليداين امل�رصي �أن عنا�رص الهيئة الهند�سية للقوات
امل�سلحة متكنت من اكت�شاف  13فتحة نفق بالقرب من خط احلدود الدولية مبدينة رفح،
وتدمريها ،لي�صبح �إجمايل عدد الأنفاق املكت�شفة  1,639نفقا ً.228
�أعلن الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما �أن وقفا ً فوريا ً دائما ً لإطالق النار وبال �رشوط يف قطاع
غزة ميثل “�رضورة ا�سرتاتيجية” ،وقال ،خالل ات�صال هاتفي مع رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي
بنيامني نتنياهو� ،إن �أي ح ّل دائم لل�رصاع الإ�رسائيلي  -الفل�سطيني ينبغي �أن يت�ضمن يف
نهاية املطاف نزع �سالح اجلماعات املت�شددة ونزع �سالح غزة.229
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الإثنني2014/7/28 ،

• �أكدت كتائب الق�سام ،يف بالغ ع�سكري� ،أنها قتلت يوم الإثنني  2014/7/28ت�سعة ع�رشة جنديا ً
�إ�رسائيليا ً وجرحت الع�رشات لريتفع بذلك عدد من قتلتهم منذ بدء العملة الربية �إىل  110جنود
�إ�رسائيليني.230
• قال القيادي يف حركة فتح �أمني مقبول �إن وفدا ً رئا�سيا ً ي�ضم ممثلني عن حركتي حما�س
واجلهاد �سيتوجه �إىل القاهرة ،و�أكد �أن “ت�شكيل الوفد ي�أتي من باب احلر�ص على وقف

•

•

•

•

•

نزيف الدم الفل�سطيني ،والتدمري والدمار يف غزة وتكوين موقف فل�سطيني واحد ي�ؤدي
�إىل رفع احل�صار عن القطاع دون تدخالت �إقليمية والدخول يف ح�سابات ال تخدم الق�ضية
الفل�سطينية”.231
ك�شفت كتائب الق�سام ،تفا�صيل عملية الإنزال خلف خطوط اجلي�ش الإ�رسائيلي �رشق
حي ال�شجاعية �إىل ال�رشق من مدينة غزة ،وقتلها ع�رشة جنود �إ�رسائيليني ،وغنم قطعة
�سالح ،وحماولتها اختطاف �أحد اجلنود.232
هدد رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو بحملة ع�سكرية طويلة على قطاع غزة
تف�ضي �إىل الق�ضاء على الأنفاق ،وقال وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه يعلون �إن قواته
�ستوا�صل العمل بقوة ،وحتدث عن تو�سيع العمليات الع�سكرية يف الأيام القليلة املقبلة .وقال
قائد الأركان الإ�رسائيلي بني جانت�س �إن اجلي�ش �سيعمق �رضباته �ض ّد حما�س ،و�سيدمر
الأنفاق الهجومية على حدود غزة.233
ارتكبت قوات االحتالل جمزرة بحقّ ع�رشة �أطفال عندما قتلتهم دفعة واحدة على �شاطئ
بحر غزة ،حيث طال الق�صف الإ�رسائيلي متنزها ً كان يلهو به ع�رشات الأطفال على �أرجوحة
يف �ساحة مبخيم ال�شاطئ لالجئني غرب مدينة غزة.234
�أظهرت �صور التقطتها الأقمار ال�صناعية ،حجم الدمار الذي حلق بحي ال�شجاعية �رشق
مدينة غزة بعد الغارات الإ�رسائيلية العنيفة واملجزرة التي �أدت ال�ست�شهاد �أكرث من �سبعني
فل�سطينيا ً .وح�سب حتقيق الأمم املتحدة ف�إن  604منازل ّ
مت تدمريها ب�شكل كلي يف
حي ال�شجاعية ،فيما ت�رضر  236منزالً ب�شكل ملحوظ ،كما �أن  866منزالً تعر�ضت لأ�رضار
خمتلفة.235
قال وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي �إن �أي ح ّل للأزمة بني “�إ�رسائيل” والف�صائل
الفل�سطينية يف قطاع غزة يجب �أن يقود �إىل نزع �سالح حركة حما�س وكل “التنظيمات
الإرهابية” ،و“�سنعمل مع �إ�رسائيل وال�رشكاء الإقليميني ل�ضمان حتقيق هذا الهدف”.236
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• قالت الرئي�سة الربازيلية ديلما رو�سيف  Dilma Rousseffيف نقا�ش نظمته �صحيفة فولها
دي �ساو باولو � Folha de São Pauloإن “ما يجري يف غزة �أمر خطر .ال �أعتقد �أنه �إبادة،
ولكن �أعتقد �أنه جمزرة ...هو �إجراء غري متكافئ”.237

• قام اليونانيون بجمع ثالثني �ألف علبة دواء ،من �أجل �إر�سالها �إىل امل�ست�شفيات يف غزة ،نظرا ً
ل�شح العالج يف القطاع.238
ّ
الثالثاء2014/7/29 ،

• تو ّعد القائد العام لكتائب الق�سام حممد ال�ضيف االحتالل ال�صهيوين مبزيد من عمليات
الق�صف و�إطالق النار ردا ً على العدوان املتوا�صل �ض ّد قطاع غزة .وقال ال�ضيف ،يف خطاب
�صوتي لهّ ،
مت بثه تلفزيونياً“ :لن ينعم الكيان ال�صهيوين بالأمن والهدوء ما مل ينعم به

الفل�سطينيون ،وال وقف لإطالق النار �إال بوقف العدوان الإ�رسائيلي ورفع احل�صار عن
قطاع غزة”.

وت�ض ّمن خطاب ال�ضيف الذي بثّ على ف�ضائية الأق�صى ،ت�سجيالً م�صورا ً مل�شاهد من عملية
الإنزال التي ن ّفذها مقاتلو “الق�سام” قرب م�ستعمرة ناحال عوز �رشق مدينة غزة ،والتي
�أظهرت بال�صوت وال�صورة م�شاهد لعملية قتل جنود �إ�رسائيليني وحماولة �أ�رس �أحدهم ،ومن
ثم عودة املقاومني �إىل قواعدهم ب�سالم.239
• قال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق ،يف مقابلة مع وكالة �أنباء
نوفو�ستي الرو�سية ) :Russian News & Information Agency (RIA Novostiن�أمل �أن
تفتح اجلبهة اللبنانية لنحارب معا ً “هذا الكيان” ،م�ؤكدا ً �أن املقاومة يف لبنان قادرة على فعل
الكثري.240
• نفت حركة حما�س ما �أعلنه �أمني �رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية يا�رس عبد ربه،
عن �أن القيادة الفل�سطينية تعلن “بعد ات�صاالت مكثفة وم�شاورات مع الأخوة يف قيادة حما�س
واجلهاد ،وبا�سم اجلميع ،اال�ستعداد لوقف فوري لإطالق النار وهدنة �إن�سانية ملدة
� 24ساعة ،والتعاطي ب�إيجابية مع اقرتاح من الأمم املتحدة ملد هذه الهدنة ملدة � 72ساعة”.241
• قال وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي �إن رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو
طلب جمددا ً م�ساعدة وا�شنطن يف حماولة التو�سط يف وقف للنار يف غزة .وقال �إن نتنياهو قال
�إنه “�سيتبنى وقفا ً للنار يتيح لإ�رسائيل حماية نف�سها يف مواجهة الأنفاق ،و�أال تت�رضر بعد

الت�ضحيات الكبرية التي قدمتها حتى الآن”.242
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الأربعاء2014/7/30 ،

• �أعلن رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س قطاع غزة منطقة كارثة �إن�سانية .وطالب يف
ر�سالة ر�سمية بعثها للأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون ،بتحمل م�س�ؤولياته مع املجتمع
الدويل ،واتخاذ جميع ما يلزم من �إجراءات لإعالن غزة كمنطقة كارثة �إن�سانية.243
• قال املتحدث با�سم حركة حما�س فوزي برهوم �إن العدوان الإ�رسائيلي على غزة “م�ؤامرة
كبرية على فل�سطني وعلى املقاومة ت�شارك فيها �أطراف عربية ،وهناك دول عربية خرجت
من التواط�ؤ فيما يحدث بغزة �إىل الت�آمر ،و�سنعلن عن ذلك الحقا ً”.244
• قرر املجل�س الوزاري الإ�رسائيلي امل�صغر لل�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية (الكابينيت) خالل
اجتماعه موا�صلة العدوان على قطاع غزة “بقوة”.245
• وافقت الواليات املتحدة ،على طلب “�إ�رسائيل” تزويدها بعدة �أنواع من الذخرية ،وقالت
قناة �سي �أن �أن� ،إن “�إ�رسائيل” ح�صلت على قذائف بقطر  120ميلليمرتاً ،وقنابل بقطر
 40ميلليمرتاً ،بتكلفة و�صلت �إىل �أكرث من مليار دوالر .246
• قال املفو�ض العام لوكالة الأونروا بيري كرينبول ،يف بيان ب�ش�أن املجزرة التي ارتكبت داخل
مدر�سة للأونروا يف غزة� ،إن املنظمة الدولية انتقلت بعد هذه املجزرة �إىل “العمل خارج
نطاق العمل الإن�ساين� ،إذ �أننا الآن يف حيز نطاق امل�ساءلة واملحا�سبة” .ودعا املجتمع الدويل
�إىل “اتخاذ �إجراءات �سيا�سية دولية مدرو�سة ومق�صودة لو�ضع ح ّد لهذا الدمار امل�ستمر”.
وو�صفت وكالة الأونروا املجزرة ب�أنها “�صفعة ،و�إهانة لنا جميعاً ،وو�صمة عار على جبني
العامل ،اليوم يقف هذا العامل َمزيا ً”.247
• �أجه�ش املتحدث با�سم وكالة الأونروا كري�س جاني�س بالبكاء لهول ما �شاهده عندما كان
يتحدث عن ق�صف “�إ�رسائيل” ملدر�سة الأونروا يف غزة .وقال جاني�س �إن على العامل �أن ي�شعر
بالعار �إزاء هذا االنتهاك الفا�ضح من قبل “�إ�رسائيل” للقانون الدويل الإن�ساين ،وا�صفا ً ما
جرى ب�أنه جمزرة مروعة بحق الأطفال ،و�أجه�ش بالبكاء بعد انتهاء مقابلته مع اجلزيرة.248
• �أ�صدر جمل�س ال�شيوخ الأمريكي م�رشوع قرار يدعم “�إ�رسائيل” يف “حق الدفاع عن النف�س”،
وير�صد خم�سة ماليني دوالر للح�صول على معلومات حول مرتكب جرمية قتل ال�شباب
الإ�رسائيليني الثالثة يف حزيران /يونيو .2492014
• �أدرجت بوليفيا “�إ�رسائيل” على قائمتها للدول “الإرهابية” ،احتجاجا ً على العدوان الذي
ت�شنه على قطاع غزة .و�أعلن رئي�س بوليفيا �إيفو مورالي�س  Evo Moralesهذا القرار ،وقال:
“نعلن �إ�رسائيل دولة �إرهابية” ،واعترب �أن الهجوم على غزة “يظهر �أن �إ�رسائيل ال حترتم
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مبادئ احرتام احلياة واحلقوق الأ�سا�سية التي ترعى التعاي�ش امل�شرتك ال�سلمي واملت�آلف
لأ�رستنا الدولية” .وقرر مورالي�س تعليق اتفاقية خا�صة بالت�أ�شريات وقعت مع “�إ�رسائيل”
يف �سنة  ،1973و�أقر فر�ض الت�أ�شرية على الإ�رسائيليني الراغبني يف زيارة بالده.250
اخلمي�س2014/7/31 ،
• ارتفعت ح�صيلة ال�شهداء جراء العدوان الإ�رسائيلي املتوا�صل على قطاع غزة لليوم الـ 25

على التوايل� ،إىل � 1,461شهيداً ،و�إ�صابة  8,400مواطنا ً �آخرين بجراح خمتلفة.251

• قالت وزارة ال�صحة الفل�سطينية �إن جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي ارتكب جمازر مروعة بحقّ
 71عائلة فل�سطينية.252
• قال وزير الأ�شغال العامة والإ�سكان مفيد احل�ساينة ،خالل م�ؤمتر �صحفي بغزة� ،إن خ�سائر
العدوان الإ�رسائيلي املتوا�صل على �أبناء �شعبنا بلغت �أربعة مليارات دوالر �أمريكي .و�أفاد
�أن العدوان طال �أكرث من  40,000وحدة �سكنية ،منها  5,238وحدة �سكنية مهدمة كلياً،
و 30,000وحدة �سكنية مهدمة جزئياً ،منها  4,374وحدة �سكنية مهدمة جزئيا ً ب�شكل غري
�صالح لل�سكن.253
• �أعلنت كتائب الق�سام ،يف بيان �صحفي� ،أنها “قتلت  131جنديا ً �إ�رسائيليا ً منذ بدء العملية
الع�سكرية الربية على قطاع غزة ،عدا عن قتلى تفجري �آليات اجلي�ش الإ�رسائيلي”.254
• دعت وزارة اخلارجية امل�رصية ،يف بيان لها ،ال�سلطة الفل�سطينية واحلكومة الإ�رسائيلية
لـ“�إر�سال وفديهما التفاو�ضيني �إىل القاهرة لبحث كافة الق�ضايا ذات االهتمام لكل منهما
�ضمن الإطار الذي تناولته املبادرة امل�رصية”.255
• �أعلنت الأمم املتحدة� ،أن حركة حما�س و“�إ�رسائيل” اتفقتا على تهدئة �إن�سانية ملدة � 72ساعة
تبد�أ من عند ال�ساعة  8من �صباح يوم اجلمعة  ،2014/8/1ودعا بيان �صدر عن الأمني العام
للأمم املتحدة ووزير اخلارجية الأمريكي جون كريي ،جميع الأطراف �إىل االلتزام ب�ضبط
النف�س خالل فرتة التهدئة غري امل�رشوطة.256
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