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الثالثاء، 2014/7/1

��ست�سهد �لفتى حممد ح�سني �أبو خ�سري )17 عاماً( بعد خطفه من �أمام م�سجد، يف �أثناء توجهه   •

.
1
ل�سالة �لفجر وحرقه على يد ثالثة م�ستوطنني يهود يف بلدة �سعفاط ق�ساء �لقد�س �ملحتلة

قرر جمل�س �لوزر�ء �لفل�سطيني تكليف �لوزر�ء باإعادة كافة �ملوظفني �ملعينني يف قطاع غزة قبل   •

2007/6/14 �إىل وظائفهم، وتكليف جلنة �إد�رية قانونية بعقد �جتماعات مكثفة لدر��سة ملفات 

�ملوظفني �ملف�سولني، و�ملوظفني �لذين متّ وقف رو�تبهم، و�ملوظفني �لذين متّ تعيينهم بعد ذلك 

.
2
�لتاريخ

�حلكومة  قر�ر  �سحفي،  بيان  يف  حما�س،  حركة  با�سم  �لناطق  زهري،  �أبو  �سامي  ر�أى   •

“�نتهاك  باأنه  فوري  ب�سكل  وظائفهم  �إىل  غزة  يف  �مل�ستنكفني  �ملوظفني  بعودة  �لفل�سطينية 

.
وجتاوز التفاق �مل�ساحلة” �لذي وقع يف 32014/4/23

تابعة الألوية  �أكرث من ثالثني غارة على قطاع غزة، على مو�قع  �الإ�رس�ئيلي  �سّن �سالح �جلو   •

�لنا�رس �سالح �لدين، �جلناح �مل�سلح للجان �ملقاومة �ل�سعبية، و�رس�يا �لقد�س، �جلناح �مل�سلح 

بلدة بيت الهيا  �مل�سلح حلركة حما�س، يف  �لق�سام، �جلناح  �الإ�سالمي، وكتائب  حلركة �جلهاد 

.
4
�سمال قطاع غزة

�أكد رئي�س �حلكومة �الإ�رس�ئيلية بنيامني نتنياهو على �أن هناك ثالث مهمات �أمام “�إ�رس�ئيل”،   •

�أما  �مل�ستوطنني وقتلهم، و�إىل كل من تعاون معهم.  �إىل منفذي عملية خطف  �لو�سول  �أولها 

�ملهمة �لثانية، فهي مو��سلة �رسب حركة حما�س وبناها �لتحتية يف �ل�سفة �لغربية. و�ملهمة 

�لثالثة، �لعمل �سّد حما�س يف قطاع غزة. وقال نتنياهو �إن “�إ�رس�ئيل” �ستو�سع �ملعركة �سّد 

.
5
حما�س يف حال �قت�ست �ل�رسورة، و�أنها �ستدفع �لثمن، وتو��سل دفع �لثمن

قال وزير �خلارجية �الإ�رس�ئيلي �أفيجدور ليربمان: “ينبغي علينا �لقيام بتنفيذ عملية “�ل�سور   •

.
�لو�قي 2”، ولكن هذه �ملرة يف قطاع غزة، يجب علينا �أال ندفن روؤو�سنا يف �لرمال”6

عّد رئي�س �لوزر�ء �الإ�رس�ئيلي بنيامني نتنياهو عملية قتل �لفتى �لفل�سطيني حممد �أبو خ�سري   •

هاتف  �حلكومة  رئي�س  �إن  مكتبه  عن  �سادر  بيان  وقال  ب�سعة”.  “جرمية  �لقد�س  �رسقي  يف 

وزير �الأمن �لد�خلي �إ�سحق �أهرونوفيت�س وح�سه على فتح حتقيق من �أجل �لعثور باأ�رسع 

.
7
وقت ممكن على منفذي هذه �جلرمية �ل�سنيعة وخلفية تنفيذها
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قالت منظمة �لعفو �لدولية �إن ق�سية قتل �مل�ستوطنني �لثالثة ت�ستحق �لعد�لة، لكن “�إ�رس�ئيل”   •

�لعقاب  م�ستوى  �إىل  ت�سل  �لتي  �ملتو��سلة  �ملمار�سات  خالل  من  �سلطاتها  ��ستعمال  �أ�ساءت 

و�لقانون  �لدويل  للقانون  خرقاً  ي�سكل  ما  وهو  �لغربية،  �ل�سفة  يف  للفل�سطينيني  �جلماعي 

.
8
�لدويل �الإن�ساين

الأربعاء، 2014/7/2

�أجرى رئي�س �ل�سلطة �لفل�سطينية حممود عبا�س �ت�ساالً هاتفياً مع ح�سني �أبو خ�سري، و�لد   •

وطالب عبا�س �حلكومة �الإ�رس�ئيلية  �أيدي �مل�ستوطنني حرقاً.  �لذي قتل على  �ل�سهيد حممد، 

باإنز�ل �أ�سّد �لعقاب بقتلته، كما طالب عبا�س رئي�س �لوزر�ء �الإ�رس�ئيلي بنيامني نتنياهو باإد�نة 

.
9
خطف وقتل �أبو خ�سري

�سّد  فورية  باإجر�ء�ت  بالقيام  �الإ�رس�ئيلية  �حلكومة  بيان،  يف  �لفل�سطينية  �لقيادة  طالبت   •

�الأعمال �لعن�رسية و�الإجر�مية �لتي تقوم بها ع�سابات �مل�ستوطنني يف طول �ل�سفة �لغربية 

.
10

وعر�سها، و�لتي �سكل خطف �لطفل حممد �أبو خ�سري وقتله حرقاً �أب�سع مظاهرها

�لتي  �لنكر�ء  �جلرمية  �ل�سيا�سي حلركة حما�س  �ملكتب  نائب رئي�س  �إ�سماعيل هنية،  ��ستنكر   •

�رتكبها �مل�ستوطنون يف خميم �سعفاط بخطف �لفتى حممد �أبو خ�سري وقتله حرقاً بدم بارد. 

.
وقال “�إن �سعبنا موحد خلف �أهلنا يف �ل�سفة �ملحتلة وما يتعر�سون له من عدو�ن غا�سم”11

ونا�سطاً من حركة حما�س يف مناطق  �أربعني قيادياً  �الإ�رس�ئيلي نحو  �عتقل جي�س �الحتالل   •

.
12

خمتلفة من �ل�سفة �لغربية �ملحتلة، رد�ً على مقتل �مل�ستوطنني �لثالثة يف �خلليل

�الأمنية  و�أجهزتها  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  بيان  يف  فل�سطني  لتحرير  �ل�سعبية  �جلبهة  طالبت   •

�أبناء  مع  جنب  �إىل  جنباً  “�مل�ساركة  �إىل  ودعتها  و�ملتفرج”،  �ملحايد  دور  لعب  عن  بـ“�لتوقف 

�الأجهزة  هذه  من  �ملطلوب  �الأ�سا�س  فالدور  �مل�ستوطنني،  و�إرهاب  لعنف  �لت�سدي  يف  �سعبنا 

هو حماية �أبناء �سعبنا �لفل�سطيني من بط�س �الحتالل و�مل�ستوطنني، ولي�س ت�سدير �سيا�سة 

.
�لعجز و�لت�سبث بالتن�سيق �الأمني”13

�لقد�س  مدينة  ت�سهدها  مو�جهات  �أعنف  يف  خمتلفة  بجروح  �ملقد�سيني  من   260 نحو  �أ�سيب   •

وخا�سة بلدة �سعفاط بني �ل�سبان وجنود �الحتالل قرب منزل عائلة �ل�سهيد �لطفل حممد ح�سني 

.
14

�أبو خ�سري

�لطائر�ت  �سنتها  غار�ت  �سل�سلة  يف  خمتلفة  بجر�ح  �الأقل  على  مو�طنني  ع�رسة  �أ�سيب   •

.
15

�الإ�رس�ئيلية على مو�قع و�أهد�ف خمتلفة يف مدن قطاع غزة

عزة  قالت  حما�س،  حركة  على  �مل�رسية،  �الإعالم  و�سائل  من  �مل�ستمر  �لتحري�س  �إطار  يف   •

�سامي، نائبة رئي�س حترير �سحيفة �الأهر�م، و�مل�رسفة على ملحق �ل�سيا�سي ورئي�سة ق�سم 
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�لتحقيقات �خلارجية، عرب �سفحتها على موقع �لتو��سل �الجتماعي تويرت: “كرت خريك يا 

.
نتنياهو وربنا يكرت من �أمثالك للق�ساء على حما�س و�لعمالة �الإخو�نية”16

�ل�سهور  خالل  �رتفعت  “�إ�رس�ئيل”  من  �ملغربية  �لو�رد�ت  �أن  �إ�رس�ئيلي  ر�سمي  تقرير  �أفاد   •

�خلم�سة �الأوىل من �ل�سنة �حلالية، لت�سل �إىل 3.2 مليون دوالر مقابل 2.9 مليون دوالر خالل 

.
�لفرتة نف�سها من �سنة 2013، م�سجلة منو�ً بن�سبة 17%18

طالبت 12 دولة �أوروبية مو�طنيها، بعدم �إبر�م �سفقات جتارية مع �مل�ستعمر�ت �الإ�رس�ئيلية   •

�أو �ال�ستثمار فيها �أو بهيئات مرتبطة بها. وهذه �لدول هي �لربتغال، �لنم�سا، مالطا، �إيرلند�، 

فنلند�، �لدمنرك، لوك�سمبورغ، �سلوفانيا، �ليونان، �سلوفاكيا، بلجيكا وكرو�تيا. وي�سل بذلك 

مقاطعتها  وتطلب  �مل�ستعمر�ت،  مع  �لتعامل  من  مو�طنيها  حتذر  �لتي  �الأوروبية  �لدول  عدد 

عملياً، �إىل 17 دولة. �إذ حذرت بريطانيا وفرن�سا و�أملانيا و�إ�سبانيا و�إيطاليا مو�طنيها، يف نهاية 

.
18

حزير�ن/ يونيو، من �لتعامل مع �مل�ستعمر�ت

�أد�ن جمل�س �الأمن �لدويل “باأ�سد �للهجات” حادث �ختطاف �لفتى حممد �أبو خ�سري و�غتياله   •

يف �سعفاط، �رسقي �لقد�س، موؤكد�ً �رسورة تقدمي مرتكبي هذ� �لعمل �لذي يبعث على �الأ�سى 

.
19

للعد�لة. و�أعرب �أع�ساء �ملجل�س، يف بيان لل�سحافة، “عن �أ�سفهم �لعميق” للحادث

اخلمي�س، 2014/7/3

قال �لناطق با�سم كتائب �ل�سهيد عز �لدين �لق�سام �أبو عبيدة �إن �لعهد �لذي تخطط فيه قيادة   •

تغريت  قد  �ملعادلة  �أن  على  و�سدَّد  م�سى،  قد  وتنتهي  �ملعركة  تبد�أ  وكيف  و�أين  متى  �لعدو 

و�لزمن ال يرجع �إىل �لور�ء، فقد ميلك �لعدو قر�ر �لبدء يف �ملعركة لكنه قطعاً لن ي�ستطيع تقدير 

.
20

حجم وم�سار وجمريات وماآالت �ملعركة

�أكد رئي�س �لوزر�ء �لفل�سطيني ر�مي �حلمد �هلل �أن �مل�ساحلة �لفل�سطينية هي خيار ��سرت�تيجي   •

.
21

يف هذه �ملرحلة �ل�سعبة، د�عياً جميع �الأطر�ف �إىل حتمل �مل�سوؤولية الإجناحها

قال وكيل وز�رة �خلارجية يف غزة غازي حمد �إن “قطاع غزة يتعر�س خلطر �سديد وحكومة   •

.
�لتو�فق ال تبايل مبا يحدث فيه”22

ك�سفت وكالة معاً �الإخبارية عن خمطط �رسي �إ�رس�ئيلي يقوم على �إغالق �ل�سارع �لرئي�سي   •

�لقد�س - �أريحا �أمام �ملو�طنني �لفل�سطينيني، و��ستبد�له با�ستخد�م طريق �ملعرجات، ويهدف 

هذ� �ملخطط �إىل م�سادرة �أكرث من ن�سف مليون دومن يف �سحر�ء �لقد�س و�أريحا، وجتميع �أكرث 

من ثالثة �آالف بدوي يف جتمع نويعمة، جلعل هذه �الأر��سي �ل�سا�سعة خالية متاماً من �لوجود 

.
23

�لفل�سطيني
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ك�سفت وز�رة �لزر�عة �لفل�سطينية عن حجم �خل�سائر �لتي حلقت بالدفيئات �لزر�عية وخمازن   •

�لطائر�ت  �لغار�ت من  للمعد�ت يف �ملحرر�ت مبحافظة خانيون�س، ب�سبب تعر�سها لع�رس�ت 

.
24

�ل�سهيونية، ووفق �لوز�رة؛ فاإن �الأ�رس�ر و�خل�سائر جتاوزت مبلغ 2.5 مليون دوالر

قال رئي�س �لوزر�ء �الإ�رس�ئيلي بنيامني نتنياهو �إن �أمامه خيار�ن يف قطاع غزة ال ثالث لهما �إما   •

.
25

وقف �إطالق �ل�سو�ريخ من �لقطاع �أو �لرّد بالقو�ت �لربية

باأ�رسها ترقد على برميل بارود  �ملنطقة  �إن  �الإ�رس�ئيلي ت�سيفي ليفني  �لق�ساء  قالت وزيرة   •

.
26

يو�سك �أن ينفجر يف �أي حلظة

عن  للدفاع  حيت�س  �سو�ريخ  مل�رسوع  �ل�سابق  �لرئي�س   ،Uze Roben روبني  عوزي  �أكد   •

 - “بيجن  معهد  ن�رسها  در��سة  يف  �لبالي�ستية،  �ل�سو�ريخ  من  �الأمن  وز�رة  يف  “�إ�رس�ئيل” 

�ل�ساد�ت”، �أن مو��سلة �عرت��س �ل�سو�ريخ �لفل�سطينية �أقل ثمناً من �إعادة �حتالل غزة، الفتاً 

�إىل �أنه ال توجد ولن توجد �أّي حكومة �إ�رس�ئيلية قادرة على �تخاذ قر�ر باحتالل غزة ب�سبب 

.
27

�لتد�عيات �ال�سرت�تيجية و�الإقليمية و�القت�سادية

قال مهاجم �ملنتخب �جلز�ئري لكرة �لقدم �إ�سالم �سليماين �إن العبي منتخب بالده �تفقو� فيما   •

.
28

بينهم على �لتربع مببلغ ت�سعة ماليني يورو )نحو 12.3 مليون دوالر( الأطفال غزة

اجلمعة، 2014/7/4

�أعلن كبري �ملفاو�سني �لفل�سطينيني �سائب عريقات �عتذ�ره عن �مل�ساركة يف موؤمتر “�ل�سالم   •

�حرت�ماً  وذلك   ،2014/7/8 يف  �الإ�رس�ئيلية  هاآرت�س  �سحيفة  �إد�رة  تنظمه  �لذي  �ملنطقة”،  يف 

 .
29

مل�ساعر �جلمهور �لفل�سطيني وم�سابه، وتقدير�ً للظروف �لر�هنة

ذكر جي�س �الحتالل �الإ�رس�ئيلي يف بيان له، �أنه منذ �ختفاء ثالثة م�ستوطنني �إ�رس�ئيليني مّت   •

حتتلها  �لتي  �لفل�سطينية  �الأر��سي  يف  �سقطت  منها   89 “�إ�رس�ئيل”،  على  قذيفة   150 �إطالق 

“�إ�رس�ئيل” منذ �سنة 1948، و18 مّت �عرت��سها من قبل منظومة �لقبة �حلديدية، ومل يو�سح 

.
30

�لبيان م�سري باقي �ل�سو�ريخ )43 �ساروخاً(

قالت حركة فتح يف بيان لها �إنه “على �إ�رس�ئيل ترحيل �مل�ستوطنني من �أر��سينا وتفكيك كامل   •

�مل�ستوطنات، و�إن �أي �عتد�ء على �أي مو�طن فل�سطيني �سيكون �لرد فورياً ومبا�رس�ً، وعلى 

حكومة �ليمني �ملتطرفة �أن تتحمل م�سوؤولياتها جتاه ما يحدث من ت�سعيد مل نكن نريده، وكنا 

ناأمل حلّه عرب �لعمل �لدبلوما�سي، و�أن ما يرتكبه قطعان �ال�ستيطان يفر�س علينا �لرد حماية 

.
ل�سعبنا”31
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ك�سف �لنائب �لعام �لفل�سطيني حممد عبد �لغني �لعويوي �أن �لنتائج �الأولية �لطبية لت�رسيح   •

جثمان �ل�سهيد �لفتى حممد �أبو خ�سري، �أكدت باأن �ل�سبب �ملبا�رس للوفاة هو �حلروق �لنارية 

.
32

وم�ساعفاتها

“هدف  �إ�سماعيل هنية وخالد م�سعل  �إن  �أفيجدور ليربمان  قال وزير �خلارجية �الإ�رس�ئيلي   •

�رسعي” كما هو �حلال مع خاطفي �مل�ستوطنني. وقال �إنه من غري �ملعقول �أن تعتمد “�إ�رس�ئيل” 

.
موقف “�لهدوء مقابل �لهدوء”33

�أال  �سمان  يف  م�سلحة  “لدينا  �ستاينتز  يوفال  �الإ�رس�ئيلي  �ال�سرت�تيجية  �ل�سوؤون  وزير  قال   •

ي�سقط �الأردن �أو يخرتق من جماعات مثل �لقاعدة، �أو حما�س، �أو تنظيم �لدولة �الإ�سالمية يف 

�لعر�ق و�ل�سام”. و�أ�ساف “�إذ� كان هناك و�سع طارئ فبالطبع �ستقدم �إ�رس�ئيل كل �مل�ساعدة 

.
�ملطلوبة”34

خالل  للتغيري،  و�لعربية  �ملوحدة  �لقائمة  كتلة  رئي�س  �لطيبي  �أحمد  �لكني�ست  ع�سو  قال   •

“نحن ل�سنا معنيني مبو�جهات و�سفك دماء،  م�ساركته يف جنازة �ل�سهيد حممد �أبو خ�سري: 

ولكننا لن نقبل تعامالً متعالياً باأن جهة ما �أو �سخ�ساً ما يعتقد �أن دمنا �أقل قيمة من دمه! �لدم 

.
�ليهودي لي�س �أغلى من دم �أي طفل فل�سطيني”35

ال�سبت، 2014/7/5

حذرت كتائب عز �لدين �لق�سام، �لذر�ع �لع�سكري حلركة حما�س، �الحتالل من �أن �الأهد�ف   •

�الإ�رس�ئيلية يف كافة �ملدن �لفل�سطينية �ملحتلة باتت يف مرمى نري�ن �سو�ريخها. وجاء ذلك يف 

�إعالن للكتائب ظهر على موقعها �الإلكرتوين كتب باللغتني �لعربية و�لعربية: “كل �ملدن قريبة 

.
�إىل غزة”36

بني  للتهدئة  م�ستمرة  �مل�رسية  �جلهود  �أن  �سكري  �سامح  �مل�رسي  �خلارجية  وزير  ك�سف   •

�لفل�سطينيني و�الإ�رس�ئيليني، معرباً عن قلق م�رس ب�ساأن �لت�سعيد يف �الأر��سي �لفل�سطينية، 

.
37

وما قد ينتج عنه من عو�قب وخيمة لها تاأثريها �ملبا�رس على �ل�سعب �لفل�سطيني و�سالمته

�أمام  قال   Tamir Pardo باردو  �الإ�رس�ئيلي متري  �ملو�ساد  �إن رئي�س  قالت �سحيفة هاآرت�س   •

حو�يل ثالثني رجل �أعمال يف حلقة بيتية يف مدينة رمات ه�سارون، يوم �خلمي�س 2014/7/3 �إن 

�ل�رس�ع �الإ�رس�ئيلي – �لفل�سطيني، ولي�س �لربنامج �لنووي �الإير�ين، هو �لتهديد �الأ�سا�سي 

.
38ً

على �الأمن �لقومي �الإ�رس�ئيلي حاليا

�جلي�س  �أن  تقرير،  يف  جنيف،  ومقره  �الإن�سان،  حلقوق  �الأورومتو�سطي  �ملر�سد  ذكر   •

حا�سوباً   93 قر�بة  و�سادر  “نقدية”،  دوالر  �ألف   370 يقارب  ما  على  ��ستوىل  �الإ�رس�ئيلي 
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و�آالت،  ومعد�ت  مكتبياً  و�أثاثاً  خا�سة،  و�سيار�ت  �ملحمولة،  �لهو�تف  وع�رس�ت  حمموالً، 

يف  �لثالثة  �مل�ستوطنني  �ختفاء  منذ  �لغربية،  بال�سفة  وموؤ�س�سات  منازل  مد�همات  خالل 

.
392014/6/12

من  �ل�سحايا  عدد  جممل  �أن  لها  بيان  يف  �سورية  فل�سطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  �أعلنت   •

يف  �الأزمة  بد�ية  منذ  ق�سو�  فل�سطينياً  الجئاً   2,290 بلغ  �سورية  يف  �لفل�سطينيني  �لالجئني 

.
�سورية وحتى نهاية �أيار/ مايو 402014

�أعربت �خلارجية �الأمريكية عن قلقها حيال معلومات تلقتها عن تعر�س فتى �أمريكي �أوقفته   •

“حتقيق �رسيع و�سفاف وذي �سدقية”  �إىل  لـ“�رسب مربح”، ودعت  �الإ�رس�ئيلية  �ل�سلطات 

حول “�ال�ستخد�م �ملفرط للقوة” �لذي تعر�س له �لفتى طارق �أبو خ�سري )15 عاماً(. وقالت: 

“�إننا نطالب )�الإ�رس�ئيليني( بالتحقيق �ل�سفاف و�ل�رسيع وحما�سبة �مل�سوؤولني عن ��ستخد�م 

.
�لقوة �ملفرطة”41

الأحد، 2014/7/6

فيها  طالبه  مون  كي  بان  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �الأمني  �إىل  ر�سالة  عبا�س  حممود  �لرئي�س  وجه   •

�ل�سعب  �أبناء  بحق  �ملرتكبة  �الإرهابية”  “�جلر�ئم  يف  للتحقيق  دولية  حتقيق  جلنة  بت�سكيل 

�لفل�سطيني، خ�سو�ساً جرمية حرق �لفتى حممد �أبو خ�سري حياً، كما �أملح �إىل �أنه قد يلجاأ �إىل 

.
42

حمكمة �جلنايات �لدولية ملالحقة مرتكبي �جلر�ئم �سّد �لفل�سطينيني

قال رئي�س �لوزر�ء �لفل�سطيني ر�مي �حلمد �هلل، خالل �أد�ء �حلمد �هلل و�جب �لعز�ء الأهل وذوي   •

�إىل كافة �ملحافل  �أبو خ�سري  �إن �حلكومة �ستحمل ق�سية �ل�سهيد  �أبو خ�سري،  �ل�سهيد حممد 

.
43

�لدولية لتحث �لعامل على �إلز�م “�إ�رس�ئيل” بوقف �نتهاكاتها بحق �أبناء �سعبنا �لفل�سطيني

للتلفزيون  �لثانية  قناة  يف  �لع�سكرية  �ل�سوؤون  معلق   ،Ronnie Daniel د�نيال  روين  قال   •

�الإ�رس�ئيلي �إن قيادة �جلي�س �الإ�رس�ئيلي تاأخذ بعني �العتبار �أن تقوم حركة حما�س بتفخيخ 

�الأنفاق باملو�د �لنا�سفة وتعمل على تفجريها �أثناء حترك �لقو�ت فوقها �أو بالقرب منها، منوهاً 

باأن قيادة �جلي�س تخ�سى �أي�ساً �أن تلجاأ كتائب �لق�سام �إىل ��ستدر�ج جنود �الحتالل �إىل د�خل 

.
44

�الأنفاق ومن ثم تفجريها

�لتطبيقية،  �الجتماعية  للدر��سات  �لكرمل”  “مدى  مركز  نظمه  جديد  ر�أي  ��ستطالع  ك�سف   •

يف �لنا�رسة، �أن �أغلبية فل�سطينيي �لد�خل تعّد قيادتهم �ملركزية فا�سلة يف حت�سني �أو�ساعهم 

.
45

�حلياتية ويف متثيلهم يف �لعامل ويف بناء عالقات كما يجب مع �سعبهم �لفل�سطيني
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�لفل�سطينية  �لزكاة  هيئة  مع  تعاون  �تفاقية  بغزة  �لدينية  و�ل�سوؤون  �الأوقاف  وز�رة  وّقعت   •

الإطالق م�رسوع توزيع م�ساعد�ت مالية على خم�سني �ألف �أ�رسة من �أمو�ل �لزكاة بو�قع مئة 

.
46

دوالر لكل �أ�رسة

 ،Eliezer Tsafrir قال مُمثل جهاز �ملو�ساد �الأ�سبق يف �إقليم كرد�ستان �لعر�ق �إليعزر ت�سفرير  •

�إنه مقابل تزويد �ملقاتلني �الأكر�د بال�سالح  يف حديٍث �أدىل به ل�سحيفة معاريف �الإ�رس�ئيلية، 

“�إ�رس�ئيل” على نافذة لر�سد �لعدو �لعر�قي، و�ساعدت �أي�ساً يف هجرة  �الإ�رس�ئيلي ح�سلت 

 .
47

�ليهود، على حّد تعبريه

نيوز  ديلي  �إيجيبت  �سحيفة  �إ�سماعيل  �رسيف  �مل�رسي  �ملعدنية  و�لرثوة  �لنفط  وزير  �أخرب   •

بيرتلوليوم  بريتي�س  ملجموعة  �ل�سماح  يف  ميانع  ال  �إنه  �مل�رسية   Egypt Daily News

British Petroleum با�ستري�د �لغاز من “�إ�رس�ئيل”، موؤكد�ً على �أنه “ال يوجد حرج يف م�رس 

بعني  �أخذ�ً  �إ�رس�ئيل،  من  بيرتوليوم  بريتي�س  جمموعة  ت�ستورده  �لذي  �لغاز  ��ستخد�م  من 

.
�العتبار م�ساكلنا �القت�سادية”48

“�إ�رس�ئيل”  �لتلفزيونية �الأملانية عن ت�سلم   NDR ”إن دي �آر�“ ك�سف �ملوقع �الإلكرتوين لقناة   •

�رس�ً غو��سة جديدة ُتعّد �أحدث ما �أنتجته �لرت�سانة �لبحرية �الأملانية حتى �الآن، ومعدة لت�سليح 

.
49

�سو�ريخها بقنابل نووية

“�العتد�ء�ت  باأن  فوؤ�د  �أحمد  �أبو  فل�سطني  لتحرير  �ل�سعبية  للجبهة  �لعام  �الأمني  نائب  �رسح   •

�الإجر�مية �سّد �سعبنا... ت�ستدعي رفع �جلاهزية د�خل �لوطن ويف بلد�ن �ل�ستات ملو�جهة ما 

ي�ستهدفه �لعدو من هذه �العتد�ء�ت �لنازية و�أهمها ت�سفية �لق�سية �لفل�سطينية”. كما طالب 

بـ“وقف �لتن�سيق �الأمني مع �لعدو، ويعلن عن ذلك بقر�ر �سيا�سي ي�سدر عن �للجنة �لتنفيذية 

.
و�لرئي�س عبا�س”50

الإثنني، 2014/7/7

�لع�سكري  �جلناح  �لق�سام  كتائب  من  مقاومني  �سبعة  بينهم  فل�سطينيني  ت�سعة  ��ست�سهاد   •

.
51

حلركة حما�س، يف ق�سف �إ�رس�ئيلي، على مدينة رفح جنوب قطاع غزة

قالت كتائب �لق�سام، يف بيان نعت فيه �ل�سهد�ء �لذين �سقطو� يف قطاع غزة: “�إذ نزف �ليوم   •

و�لقد�س  و�ل�سفة  غزة  يف  �سعبنا  و�سهد�ء  �لق�ساميني،  �سهد�ئنا  من  �لعظيمة  �لكوكبة  هذه 

1948، فاإننا نوؤكد باأن هذه �لدماء �لطاهرة لن ت�سيع هدر�ً، و�أن هذه  وفل�سطني �ملحتلة عام 

باهظاً،  ثمنها  �ل�سهيوين  �لعدو  و�سيدفع  ح�ساب،  دون  متر  لن  �لعدو  �رتكبها  �لتي  �جلر�ئم 

.
باإذن �هلل تعاىل”52
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قال �لناطق با�سم حركة حما�س فوزي برهوم �إن “حما�س حتّمل حكومة �الحتالل �الإ�رس�ئيلي   •

وجر�ئمها،  حماقاتها،  با�ستمر�ر  �لفل�سطيني  �ل�سعب  مع  �الأو�ساع  تفجري  م�سوؤولية 

و�نتهاكاتها �ملتو��سلة، و�سيا�ستها �لعن�رسية و�خلطرية، كما ونبارك ثورة و�نتفا�سة �سعبنا 

.
�لفل�سطيني يف �ل�سفة، وغزة، و�لقد�س، ود�خل فل�سطني ثورة �لكر�مة”53

ذكرت م�سادر عربية �أن ر�سقات �ساروخية �أطلقت من قطاع غزة �سقطت يف مناطق خمتلفة   •

.
من جنوب �الأر��سي �لفل�سطينية �لتي حتتلها “�إ�رس�ئيل” منذ �سنة 541948

ووقف  فور�ً،  �لت�سعيد  بوقف  “�إ�رس�ئيل”  عبا�س  حممود  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  رئي�س  طالب   •

غار�تها على قطاع غزة. ونبه �إىل خطورة هذ� �لت�سعيد، د�عياً �ملجتمع �لدويل �إىل �لتدخل �لفوري 

�لدمار  من  مزيد  �إىل  �ملنطقة  �سيجر  �لذي  �خلطري،  �الإ�رس�ئيلي  �لت�سعيد  هذ�  لوقف  و�لعاجل 

.
55

وعدم �ال�ستقر�ر

قال ع�سو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �سائب عريقات، �إن �لقيادة تدر�س �الن�سمام �إىل   •

ميثاق روما �ملمهد ملحكمة �جلنايات �لدولية، وهي ب�سدد �لتوقيع على جمموعة من �ملو�ثيق 

 .
56

�لدولية ملالحقة حكومة �الحتالل ووقف ممار�ساتها غري �لقانونية

جنوب  �الإ�رس�ئيلية  �الحتالل  وم�ستعمر�ت  مو�قع  �لفل�سطينية  �ملقاومة  ف�سائل  ق�سفت   •

�الأر��سي �ملحتلة منذ �سنة 1948 بع�رس�ت �لقذ�ئف �ل�ساروخية. وتبنت كتائب �لق�سام ر�سمياً 

الأول مرة ق�سف مو�قع يف نتيفوت و�أوفكيم، و�أ�سدود، وع�سقالن بع�رس�ت �ل�سو�ريخ رد�ً 

على �لعدو�ن �ل�سهيوين. و�أعلنت قو�ت �الحتالل �سقوط نحو مئة �ساروخ على م�ستعمر�ت 

.
57

�الحتالل

�إن حكومة  �أكد ع�سو �للجنة �ملركزية حلركة فتح ومفو�س �لعالقات �لوطنية عز�م �الأحمد،   •

�لعدو�نية  ممار�ساتها  عرب  �ملنطقة  يف  �ل�سامل  �النفجار  عو�مل  تكري�س  على  تعمل  �الحتالل 

.
58

بحق �ل�سعب �لفل�سطيني باأكمله، حممالً �إياها م�سوؤولية ما قد توؤول �إليه �الأو�ساع

�أكد نائب �الأمني �لعام للجبهة �ل�سعبية لتحرير فل�سطني �أبو �أحمد فوؤ�د �أن قيادة �جلبهة �أعطت   •

بتوجيه  م�سطفى  علي  �أبو  �ل�سهيد  كتائب  �لع�سكري  جناحها  يف  ملقاتليها  و��سحة  تعليمات 

�لتي يتو�جد بها �الحتالل �ل�سهيوين حتى يدفع ثمن جر�ئمه بحق  �رسبات موؤملة للمو�قع 

.
59

�أبناء �ل�سعب �لفل�سطيني و�لتي ما ز�لت قائمة

�أعلن وزير �خلارجية �الإ�رس�ئيلي �أفيجدور ليربمان عن �نف�سال حزبه “�إ�رس�ئيل بيتنا” عن   •

كتلة �لليكود �لربملانية برئا�سة رئي�س �لوزر�ء �الإ�رس�ئيلي بنيامني نتنياهو، �إال �أنه �أ�سار �إىل �أن 

.
60

ذلك ال يعني تركه �الئتالف �حلكومي �لذي يقوده نتنياهو
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�الأ�رسى  يحرم  قانوناً  و�لنهائية،  و�لثالثة  �لثانية  بالقر�ءة  للكني�ست  �لعامة  �لهيئة  �أقرت   •

�ملحررين يف �إطار �سفقة �سيا�سية �أو �سفقة تبادل من خم�س�سات �ل�سمان �الجتماعي طيلة 

قبل  �رس�حهم  يطلق  �لذين  و�لقد�س   48 �لـ  �أ�رسى  �لقانون  وي�ستهدف  �الأ�سلي.  �حلكم  فرتة 

.
61

موعد �نتهاء حكمهم يف �سفقة �سيا�سية �أو �سفقة تبادل �أ�رسى

1,555 حالة �عتقال  �أكد فيه ر�سده ما يزيد عن  ن�رس مركز �أ�رسى فل�سطني للدر��سات بياناً   •

�لربع  خالل  �عتقال  حالة   1,175 مقابل   2014 من  �لثاين  �لربع  خالل  فل�سطينيني  ملو�طنني 

.
62ً

�الأول من �لعام، لي�سل عدد من مّت �عتقالهم منذ بد�ية 2014 �إىل 2,730 مو�طنا

قال مدير د�ئرة �الإح�ساء بوز�رة �سوؤون �الأ�رسى و�ملحررين �لفل�سطينية عبد �لنا�رس فرو�نة،   •

يف بيان �سحايف �سادر عن �لوز�رة، �إن �أعد�د �الأ�رسى و�ملعتقلني يف �سجون �الحتالل �رتفعت 

.
63

ب�سكل ملحوظ يف �الأ�سابيع �الأخرية، وو�سلت �إىل �ستة �آالف �أ�سري، وفقاً لالإح�سائيات �الأولية

�الأر��سي  يف  وجر�ئمها  “�إ�رس�ئيل”   )United )يونايتد  بريطانيا  يف  عمال  �حتاد  �أكرب  د�ن   •

.
64

�ملحتلة، و�أعلن �ن�سمامه �إىل حملة مقاطعتها �لعاملية

الثالثاء، 2014/7/8

�أعلن �جلي�س �الإ�رس�ئيلي عن �لبدء يف عملية ع�سكرية �سّد حركة حما�س يف قطاع غزة و�أطلق   •

عليها ��سم “�جُلُرف �ل�سامد”؛ وقال �إنها �ست�ستهدف قدر�ت حركة حما�س وم�ساحلها، رد�ً 

.
65

على ��ستمر�ر �إطالق �ل�سو�ريخ باجتاه �لبلد�ت �الإ�رس�ئيلية

�أهد�ف  65 غارة على  �أكرث من   2014/7/8 �لثالثاء  �الإ�رس�ئيلي فجر  �سنت طائر�ت �الحتالل   •

.
66

خمتلفة يف قطاع غزة نتج عنها �إ�سابة 16 فل�سطينياً بجر�ح متفاوتة من بينهم �أطفال

��ستهد�ف  “�إن   :2014/7/8 �لثالثاء  فجر  مقت�سب،  ع�سكري  بيان  يف  �لق�سام  كتائب  قالت   •

�لبيوت �الآمنة بهذ� �ل�سكل هو جتاوز لكل �خلطوط �حلمر�ء، و�إذ� مل يوقف �لعدو فور�ً �سيا�سة 

ق�سف �ملنازل فاإننا �سرند بتو�سيع د�ئرة ��ستهد�فنا، و�سنو�جه هذه �ل�سيا�سة مبا ال يتوقعه 

.
�لعدو، وعلى قيادة �لعدو �أن تتحمل نتائج هذ� �الإجر�م وهذه �ل�سيا�سة �لهمجية”67

قال رئي�س �ل�سلطة �لفل�سطينية حممود عبا�س: “�سنتوجه �إىل كل �ملنظمات و�ملوؤ�س�سات �لدولية   •

من �أجل �إيقاف هذ� �لعدو�ن ]�الإ�رس�ئيلي على قطاع غزة[، و�حلكومة ]�لفل�سطينية[ �ستوفر 

�أق�سى ما ت�ستطيع من �حتياجاٍت �إن�سانية وغريها الأبناء �سعبنا، وبالذ�ت يف �لقد�س وقطاع 

.
غزة”68

قو�ت �لكوماندوز �خلا�سة يف كتائب عز �لدين �لق�سام، نّفذت عملية خا�سة ونوعية، متثلت   •

.
69

باقتحام قاعدة “زيكيم” �لع�سكرية يف ع�سقالن عن طريق �لبحر
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طر�ز  من  ب�ساروخ  مرة  الأول  حيفا  مدينة  ق�سف  من  متكنت  قد  �إنها  �لق�سام  كتائب  قالت   •

160 �أو R 160، ومدينتي تل �أبيب و�لقد�س باأربعة �سو�ريخ �أم 75 �أو M75 لكل منهما،  �آر 

�إنها قد ق�سفت مطار نيفاتيم �لع�سكري ب�ساروخي  38 �ساروخ غر�د. وقالت  و�أ�سدود بـ 

.
70

�أم 75 الأول مرة ويبعد عن غزة �أكرث من 70 كم

“�لبنيان �ملر�سو�س” باإطالق �ستني �ساروخاً على بلد�ت  �أعلنت �رس�يا �لقد�س �إطالق عملية   •

�إ�رس�ئيلية. وقالت �إن �لعملية “جاءت رد�ً على �لعدو�ن �لظامل يف حّق �سعبنا �لفل�سطيني �ملجاهد 

�أبناء  من  �الآمنني  بيوت  �سّد  �لهمجية  �لق�سف  وعمليات  غزة...  وقطاع  و�ل�سفة  �لقد�س  يف 

.
�سعبنا”71

و�لقد�س  حيفا  ق�سف  يف  عملياتها  على  رم�سان”  من  “�لعا�رس  ��سم  �لق�سام  كتائب  �أطلقت   •

.
وتل �أبيب، و�أهدتها �إىل �أرو�ح �سهد�ء �جلي�س �مل�رسي �لذين ق�سو� يف حرب �أكتوبر 721973

�أطلقت �لقوى �لفل�سطينية �لوطنية و�الإ�سالمية يف خميم عني �حللوة، �لقوة �الأمنية �مل�سرتكة   •

و�ملكونة من 150 عن�رس�ً بقيادة �للو�ء خالد �ل�سايب لتنفذ مهمة حماية �أمن �ملخيم و��ستقر�ره 

.
73

ووقف �الغتياالت ومالحقة �ملخلني باالأمن

�أعدت موؤ�س�سة عمارة �الأق�سى و�ملقد�سات بامل�ساركة و�لتعاون مع موؤ�س�سة �الأق�سى للوقف   •

و�لرت�ث، �إح�ساًء توثيقياً بينت فيه �أن 2,134 عن�رس�ً �حتاللياً �قتحمو� �مل�سجد �الأق�سى خالل 

�سهر حزير�ن/ يونيو، على �لنحو �لتايل: 1,859 م�ستوطناً، 128 عن�رس خمابر�ت، 147 جندياً 

.
74

بلبا�س ع�سكري

دعا �الأمني �لعام للجامعة �لعربية، نبيل �لعربي، �إىل �جتماع عاجل ملجل�س �الأمن �لدويل حول   •

.
غزة، “التخاذ �لتد�بري �لالزمة لوقف �لعدو�ن �الإ�رس�ئيلي على قطاع غزة”75

�لفل�سطينية  �ل�سلطة  رئي�س  مع  �ت�سال  خالل  �ل�سي�سي،  �لفتاح  عبد  �مل�رسي  �لرئي�س  �أكد   •

حممود عبا�س، حر�س م�رس على �سالمة �ل�سعب �لفل�سطيني يف قطاع غزة، وجتنيب �لقطاع 

باأ�رسع  �لنار  �إطالق  لوقف  �لتو�سل  �لعمل على  �أجل  �لت�سعيد من  �لهجوم �خلطري، ووقف 

.
76

وقت ممكن، و�أكد �أن جهود م�رس مل تتوقف منذ بدء �لعدو�ن، ووعد با�ستمر�رها

قال �ل�سفري �سامح �سكري، وزير �خلارجية �مل�رسي، �إن ما يثار ب�ساأن �إعطاء م�رس �ل�سوء   •

�الأخ�رس لـ“�إ�رس�ئيل” يف ق�سف غزة ال �أ�سا�س له من �ل�سحة، ويعّد من قبيل �ملحاوالت �ليائ�سة 

الإل�ساق �لتهم مب�رس. و�أ�ساف �سكري، خالل برنامج �لعا�رسة م�ساء على قناة درمي 2، �أن 

�ملمار�سات �الإ�رس�ئيلية جتاه �ل�سعب �لفل�سطيني تزيد من �لتهاب �لو�سع �الإقليمي، ويرتتب 

.
77

عليه عو�قب وخيمة نتيجة ت�سعيد غري حم�سوب
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�لواليات  �أن  �الأبي�س  �لبيت  با�سم  �لر�سمي  �لناطق   ،Josh Earnest �أرني�ست  جو�س  ذكر   •

باجتاه  غزة،  قطاع  من  با�ستمر�ر  تطلق  �لتي  �ل�ساروخية،  �لهجمات  “ب�سدة  تدين  �ملتحدة 

�إ�رس�ئيل”، كما تدين “بنف�س �ل�سكل ��ستهد�ف �ملدنيني بها، من قبل �جلماعات �الإرهابية، يف 

.
قطاع غزة”78

معركة  خ�سم  يف  حالياً  �إ�رس�ئيل  “دولة  �إن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رس�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�س  قال   •

مدننا  على  �ل�سو�ريخ  �إطالق  مع  نت�سامح  لن  ملو�طنينا،  و�الأمان  �لهدوء  �إعادة  �إىل  تهدف 

حما�س  �إرهابيي  �سّد  �لع�سكرية  �لعملية  لرقعة  ملحوظ  بتو�سيع  �أوعزت  ولذ�  وبلد�تنا، 

.
و�الإرهابيني �لذين ينتمون لباقي �ملنظمات �الإرهابية �لعاملة بقطاع غزة”79

�الإ�رس�ئيلي  �جلي�س  لقيادة  �أو�مره  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رس�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�س  �أعطى   •

باتخاذ  وطالبهم  حما�س،  حركة  �سّد  �لع�سكرية  �لعملية  رقعة  وتو�سيع  �لقفاز�ت”،  بـ“خلع 

�ال�ستعد�د�ت �لالزمة “للذهاب حتى �لنهاية”، مبا يف ذلك �حتمال دخول قو�ت برية �إىل قطاع 

حما�س  ال�ستهد�ف  ومتو��سلة  طويلة  منهجية  معركة  خلو�س  �لتهيوؤ  يجب  �أنه  و�أكد  غزة. 

.
80

وردعها وحملها على دفع ثمن باهظ

قال رئي�س هيئة �الأركان �الإ�رس�ئيلية بني جانت�س خالل �جتماع لكبار �لقادة �لع�سكريني عقد   •

يف قيادة قو�ت جي�س �لدفاع �الإ�رس�ئيلي �لقريبة من قطاع غزة �إنه “من �ملمكن �أن يكون �أمامنا 

مفاجاآت، �أو عملية تخريبية، �أو نو�جه م�ساعب، يجب علينا �ال�ستعد�د لكل �الحتماالت... يجب 

�أالّ جنزع عندما يحل بنا �أي �سيء، بل يجب �أن نعمل ب�رس�مة، هدوء و�تز�ن ومو��سلة �ملهمة 

.
بقدر �حلاجة”81

و�فقت �حلكومة �الأمنية �مل�سغرة يف “�إ�رس�ئيل” على طلب �جلي�س با�ستدعاء نحو �أربعني �ألف   •

جندي �حتياط ��ستعد�د�ً الإمكانية �سّن عملية برية على قطاع غزة كجزء من عملية “�جلرف 

.
�ل�سامد”82

للمرة  �لفل�سطينية من قطاع غزة قد و�سلت  �ملقاومة  باأن �سو�ريخ  �الإ�رس�ئيلي  �أقر �جلي�س   •

.
83

�الأوىل �إىل مدينة �خل�سرية، �لتي تبعد مئة كم عن �سمال �لقطاع

الأربعاء، 2014/7/9

�ت�ساالت  ورود  عن  �لنقاب  حما�س،  حلركة  �ل�سيا�سي  �ملكتب  رئي�س  م�سعل،  خالد  ك�سف   •

كثرية  للحركة من �ل�رسق و�لغرب تطالب بالتهدئة مع �الحتالل ووقف �إطالق �ل�سو�ريخ، 

خماطباً  م�سعل،  و�سدد  عدو�نه.   بد�أ  من  هو  �الحتالل  مرفو�س  لكون  ذلك  �أن  موؤكد�ً 

�تفاقاً  يعر�س  �أن  يجروؤ  فل�سطينياً  جتدو�  لن  حتى  �لزمن  يطول  “لن  �أنه  على  �ل�سهاينة، 
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�إىل  يقودكم  فنتينياهو  �لعدو�ن،  وقف  على  �أجربوها  قيادتكم،  غريو�   ..67 �أ�سا�س   على 

 .
�لف�سل و�لهزمية وعليكم  تغيريه.. هناك �سعب عظيم هو �ساحب �الأر�س”84

بنيامني  �الإ�رس�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�س  “�إن  �لقو��سمي:  �أ�سامة  فتح  حركة  با�سم  �ملتحدث  قال   •

�لر�ية  يرفع  �أن  �للحظات  من  حلظة  يف  ميكن  �لفل�سطيني  �ل�سعب  �أن  ظن  �إذ�  و�هم  نتنياهو 

ل�سيا�سة  �أن ير�سخ  �أو  �ل�سيا�سية،  �أو الإمالء�ته  �الإ�رس�ئيلي،  للعدو�ن  ي�ست�سلم  �أو  �لبي�ساء، 

.
�الأمر �لو�قع �لتي ينتهجها عرب �ال�ستيطان و�لتهويد”85

�لتن�سيق  جنيف  يف  �لفل�سطينية  �لبعثة  من  طلبت  �أنها  �لفل�سطينية  �خلارجية  وز�رة  �أعلنت   •

�لعدو�ن  �ملختلفة لعقد جل�سة طارئة ملجل�س حقوق �الن�سان ب�ساأن  �الإقليمية  مع �ملجموعات 

.
86

�الإ�رس�ئيلي �ملتو��سل على قطاع غزة

�تهم رئي�س �لوزر�ء �الإ�رس�ئيلي بنيامني نتنياهو حركة حما�س باتخاذ �ملدنيني �لفل�سطينيني دروعاً   •

.
87

ب�رسية

قال وزير �ملخابر�ت و�ل�سوؤون �ال�سرت�تيجية يوفال �ستاينتز، يف حديث لالإذ�عة �الإ�رس�ئيلية   •

�لعامة: �إن “حما�س حركة �سعيفة نتيجة �لتحوالت �جليو�سيا�سية يف �ملنطقة، ونتيجة موقف 

بهذه  و�لقاهرة  �أبيب  تل  بني  هامة  �رسية  “عالقات  وجود  �إىل  و�أ�سار  لها”.  �ملعادي  م�رس 

.
�الأيام”88

غزة  قطاع  يف  �رسيع  وب�سكل  �لو�سع  تدهور  بالغ  بقلق  يتابع  �إنه  �الأوروبي  �الحتاد  قال   •

و�الأر��سي �ملحتلة، ودعا �إىل وقف �إطالق �لنار على �لفور لتجنب �سقوط �ملزيد من �ل�سحايا. 

و�أعرب مكتب �لعمل �خلارجي �الأوروبي يف بروك�سل، يف بيان، عن ��ستيائه للعدد �ملتز�يد من 

.
89

�ل�سحايا �ملدنيني مبن فيهم �الأطفال، و�لناجم عن �لردود �النتقامية �الإ�رس�ئيلية

قال �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة بان كي مون، يف موؤمتر �سحفي مبقر �الأمم �ملتحدة يف نيويورك،   •

�إنه �أجرى �ت�ساالً هاتفياً مع �لرئي�س �مل�رسي عبد �لفتاح �ل�سي�سي و“طلب منه فتح معرب رفح 

.
لتخفيف �ملعاناة �الإن�سانية �لتي يو�جهها �لفل�سطينيون يف قطاع غزة”90

قالت وز�رة �لد�خلية �لفل�سطينية بغزة، يف ت�رسيح �سحفي �إن “�ل�سلطات �مل�رسية �أبلغتنا بفتح   •

�مل�ست�سفيات  للعالج يف  �إىل قطاع غزة، و�سفر �جلرحى  �مل�ساعد�ت  �لربي الإدخال  معرب رفح 

.
�مل�رسية”91

قال رئي�س �لوزر�ء �لرتكي رجب طيب �أردوغان، �إن “�ل�سعب �لرتكي ال ميكن �أن يغلق على   •

�ل�سهد�ء  بالد  لغزة،  ظهره  يدير  �أن  ميكن  وال  �خلارجية،  باالأمور  يهتم  وال  �الأبو�ب،  نف�سه 

�سورية  ق�سايا  يهمل  �أن  ميكن  وال  يومياً،  �الإ�رس�ئيلي  �جلي�س  يق�سفها  �لتي  و�ملظلومني، 

.
وم�رس و�لعر�ق”92
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اخلمي�س، 2014/7/10

قال رئي�س �ل�سلطة �لفل�سطينية حممود عبا�س: “ال نريد من �أي طرف تقدمي �أي �رسوط للعودة   •

هذه  ولكن  �جلانبني،  مع  �ت�ساالت  �أجرت  وم�رس  �لدماء،  حقن  هو  �الأهم  الأن  �لتهدئة،  �إىل 

�إال وبذلناه حلماية �لقطاع  “�إننا مل نرتك جهد�ً  �الت�ساالت لالأ�سف ف�سلت”، و�أ�ساف قائالً: 

]غزة[ من �لدمار، وحتى نحقن �أي قطرة دم، وهذ� هو �الأهم، فلي�س �ملهم من يك�سب �أو يخ�رس 

.
�أو من �لبادئ بالعدو�ن، �ملهم هو كيف ننهي هذ� �لعدو�ن و�سالل �لدم”93

�ستبقى  �لفل�سطينية  �لقيادة  �جتماع  عن  �ملنبثقة  �ل�سيا�سية  �للجنة  �إن  عريقات  �سائب  قال   •

بوقف  “�إ�رس�ئيل”  الإلز�م  �لدولية  �الت�ساالت  ��ستمر�ر  �ستبحث  و�أنها  د�ئم،  �نعقاد  حالة  يف 

�ملوؤ�س�سات  عرب  “�إ�رس�ئيل”  وحما�سبة  �لفل�سطينية،  �لق�سية  تدويل  متابعة  كذلك  �لعدو�ن، 

.
94

�لدولية و�لقانون �لدويل

�أن �لكتائب �أعدت نف�سها ملعركة طويلة �الأمد مع  �أبو عبيدة،  �أكد �لناطق با�سم كتائب �لق�سام   •

�الحتالل قد متتد الأ�سابيع طويلة ولي�س الأيام كما يظن �الحتالل، و�أنه لن يقرر نهايتها وال 

�رسوطها. و�أكد �أبو عبيدة �أن �لق�سام مل ي�ستخدم �إال �لقليل مما �أعده لالحتالل، و�أنه ال يز�ل 

�ملقاومة  لدى  مما  جديد  بكل  �سيفاَجاأ  �الحتالل  و�أن  حمدودة،  �أنها  على  �ملعركة  مع  يتعامل 

.
يومياً. وقال �إن �لكتائب �أطلقت على معركتها ��سم “�لع�سف �ملاأكول”95

�أكد نائب رئي�س �ملكتب �ل�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية �أن �لعدو�ن �الإ�رس�ئيلي على   •

يعي�سه من  ما  �لفل�سطيني يف ظل  �ل�سعب  �أهد�فه، و�سينت�رس  �سيف�سل يف حتقيق  قطاع غزة 

مرحلة غري م�سبوقة من �لوحدة و�ملقاومة. و�سدد على عدم خ�سية قادة حما�س من تهديد�ت 

.
96

�الحتالل باالغتيال، م�سري�ً �إىل �أن دماء �لقادة لي�ست �أغلى من دماء �الأطفال و�لعائالت

قال رئي�س �لوزر�ء �الإ�رس�ئيلي بنيامني نتنياهو �إن وقفاً الإطالق �لنار بني “�إ�رس�ئيل” وحما�س   •

غري و�رد يف هذه �ملرحلة، ولي�س على جدول �أعمال حكومته، و�إنه �سيو��سل �لهجوم على غزة 

.
97

من �أجل �رسب قدر�ت حما�س هناك

.
98

طلب �جلي�س �الإ�رس�ئيلي من �سكان �ملناطق �حلدودية مع غزة �إخالء منازلهم على �لفور  •

لتلبية  غزة،  قطاع  يف  م�ستودعاتها  �إىل  �أدوية  13 �ساحنة  �لفل�سطينية  �ل�سحة  وز�رة  �أر�سلت   •

.
99

�الحتياجات �لطارئة جر�ء �لعدو�ن �الإ�رس�ئيلي

�أعلنت وكالة �الأونرو� حالة �لطو�رئ يف جميع مناطق عملياتها �خلم�س يف قطاع غزة ب�سبب   •

.
100

ت�ساعد �أعمال �لعنف و�لهجوم �لو��سع على غزة

�ت�سال هاتفي مع رئي�س  �أوباما عرّب، خالل  �الأمريكي بار�ك  �لرئي�س  �إن  �الأبي�س  �لبيت  قال   •

�لع�سكرية بني  �لعمليات  قلقه من خماطر ت�سعيد  نتنياهو، عن  بنيامني  �الإ�رس�ئيلي  �لوزر�ء 
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�أن �لواليات �ملتحدة م�ستعدة للم�ساعدة يف  “�إ�رس�ئيل” وحركة حما�س يف قطاع غزة، و�أبلغه 

�تفاق  �إىل  عودة  ذلك  يف  مبا  �لع�سكرية  للعمليات  وقف  لت�سهيل  وم�ستعدة  لها،  نهاية  و�سع 

.
101

2012 لوقف �إطالق �لنار

�أفاد مر��سل �جلزيرة يف نيويورك �أن جمل�س �الأمن �لدويل ف�سل يف �لتو�سل �إىل �سيغة م�سرتكة   •

.
102

لبيان رئا�سي بخ�سو�س �لو�سع يف قطاع غزة

طالب خالد بن حممد �لعطية، وزير �خلارجية �لقطري، خالل �الجتماع �ال�ستثنائي �ملو�سع   •

بوقف  جدة،  مدينة  يف  �ملنعقد  �الإ�سالمي  �لتعاون  منظمة  خارجية  لوزر�ء  �لتنفيذية  للجنة 

.
103

�لعدو�ن �الإ�رس�ئيلي وفّك ح�سار قطاع غزة

�ل�سديد  و��ستنكارها  �لكويت  �إد�نة  عن  �لكويتية  �خلارجية  وز�رة  يف  م�سوؤول  م�سدر  �أعرب   •

.
104

ل�سل�سة �لغار�ت �جلوية �لتي ت�سنها قو�ت �الحتالل �الإ�رس�ئيلية على قطاع غزة

اجلمعة، 2014/7/11

قال رئي�س �ل�سلطة �لفل�سطينية حممود عبا�س، يف مقابلة مع قناة �مليادين، �إن �هتمامه �الأول   •

خالل �لعدو�ن �الإ�رس�ئيلي على قطاع غزة هو �لذهاب �إىل �لو�سيلة الإنقاذ �لنا�س بغ�س �لنظر 

عمن �أطلق �رس�رة �حلرب �الأوىل؛ بل كيفية وقفها. وقال: “لالأ�سف �ل�سديد �إ�رس�ئيل ال تتعامل 

معنا كب�رس وال ك�سعب، وتعتدي علينا، ونحن ند�فع عن �أنف�سنا فقط بالقانون �لدويل ال �أكرث 

.
وال �أقل”105

جدد رئي�س �لوزر�ء �لفل�سطيني ر�مي �حلمد �هلل دعوته �إىل �ملجتمع �لدويل، ال �سيما �لرباعية   •

�لدولية وجمل�س �الأمن، باإلز�م “�إ�رس�ئيل” بوقف �إبادتها �جلماعية الأهلنا يف قطاع غزة، ووقف 

.
106

جر�ئم قو�ت �الحتالل و�مل�ستوطنني �سّد �أبناء �سعبنا يف �ل�سفة

�إطالق  بوقف  تقبل  لن  حما�س  �أن  �لر�سق  عزت  حما�س  حلركة  �ل�سيا�سي  �ملكتب  ع�سو  �أكد   •

�لنار �إال ب�رسوط �ملقاومة، و�أو�سح �لر�سق يف ت�رسيحات ن�رسها على �سفحته �لر�سمية على 

.
107

�لفي�سبوك، �أن نتنياهو ي�ستطيع �أن يبد�أ �حلرب لكنه لن ي�ستطيع وقفها

قال بيان لكتائب �لق�سام �إنها متكنت الأول مرة من ق�سف مطار بن غوريون باأربعة �سو�ريخ   •

.
�أم 10875

قال �ملر�سد �الأورومتو�سطي حلقوق �الإن�سان �إن قطاع غزة يتعر�س لهجوم �إ�رس�ئيلي كل ثالث   •

.
109

دقائق

قال مدير د�ئرة �الإح�ساء بوز�رة �الأ�رسى و�ملحررين عبد �لنا�رس فرو�نة �إن قو�ت �الحتالل   •

 2014/6/12 يف  �لثالثة  �مل�ستوطنني  �ختفاء  �أعقاب  يف  حملتها  بدء  منذ  �عتقلت  �الإ�رس�ئيلي 
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�لفل�سطينيني الأكرث من  للمعتقلني  �الإجمايل  �لعدد  �ألف مو�طن فل�سطيني، مما يرفع  من  �أكرث 

.
110

6,200 معتقل

�أ�سباح  �إىل مدينة  باأنها حتولت  �أبيب  �الإلكرتوين ل�سحيفة معاريف مدينة تل  �ملوقع  و�سف   •

.
111

ب�سبب ت�ساعد �إطالق �ل�سو�ريخ عليها

 Eugene Richard نفى مكتب رئي�س جمل�س �الأمن �لدويل �ل�سفري يوجني ريت�سارد غا�سانا  •

�لعدو�ن  حول  نيويورك  يف  �لعربية  �ملجموعة  به  تقدمت  قر�ر  م�رسوع  وجود   Gasana

.
112

�الإ�رس�ئيلي �ملتو��سل على قطاع غزة

ال�سبت، 2014/7/12

بتقنية  �أبيب  تل  على  تطلقها  �لتي  �سو�ريخها  من  جزء�ً  زودت  �أنها  �لق�سام  كتائب  ك�سفت   •

.
113

جديدة، ال ميكن للقبة �حلديدة �كت�سافها

متكنت جمموعة خا�سة من كتائب �لق�سام من �كت�ساف عملية �إنز�ل للبحرية �الإ�رس�ئيلية على   •

�ساطئ منطقة �ل�سود�نية �سمال غزة و��ستبكت معها. و�أعلن �لناطق با�سم �جلي�س �الإ�رس�ئيلي 

.
114

�إ�سابة �أربعة من جنوده بعد �أقل من �ساعة من �نتهاء �لعملية

�أقر م�سوؤول تطوير منظومة �لقبة �حلديدية �الإ�رس�ئيلية �مل�سادة لل�سو�ريخ بف�سل �ملنظومة يف   •

�لت�سدي ل�سو�ريخ �ملقاومة �لفل�سطينية، و�أعلن �أن منظومات �لقبة �حلديدية �لـ 7، �ملن�سوبة 

.
115

يف مناطق خمتلفة من “�إ�رس�ئيل”، مل تعرت�س �سوى �سد�س �ل�سو�ريخ �أو �أقل منها

دعا جمل�س �الأمن �لدويل “�إ�رس�ئيل” وحركة حما�س �إىل وقف �إطالق �لنار و“�حرت�م �لقو�نني   •

�الإن�سانية �لدولية وخ�سو�ساً حول حماية �ملدنيني”. ويف بيان �سدر باالإجماع دعت �لدول 

“نزع فتيل )�لتوتر يف قطاع غزة( وعودة �لهدوء و�إعادة  15 �الأع�ساء يف جمل�س �الأمن �إىل  �لـ 

.
�إر�ساء وقف �إطالق �لنار )�لذي �أعلن( �سنة 2012”116

الأحد، 2014/7/13

�سلّم رئي�س �ل�سلطة �لفل�سطينية حممود عبا�س ر�سالة ر�سمية من �لقيادة �لفل�سطينية لالأمني   •

�لعام لالأمم �ملتحدة بان كي مون، عرب ممثله يف �الأر�س �لفل�سطينية روبرت �سريي، تطالب 

.
117

بتوفري �حلماية �لدولية لل�سعب �لفل�سطيني و�أر�سه

و�سف �إبر�هيم خري�سة، ممثل فل�سطني يف �الأمم �ملتحدة، �ل�سو�ريخ �لتي تطلق من قطاع غزة   •

باأنها جر�ئم �سّد �الن�سانية. وقال، خالل مد�خلة عرب تلفزيون فل�سطني، �إنها تخالف �لقو�نني 

.
118

�لدولية
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متار�س  “�إ�رس�ئيل  �إن  �أردوغان  طيب  رجب  �لوزر�ء  رئي�س  �لرتكية،  �لرئا�سة  مر�سح  قال   •

.
�الإرهاب يف قطاع غزة، وت�رسب �لفل�سطينيني بالقنابل... و�لغرب ي�سمت �أمام ما يحدث”119

يحي،  خالد  هم  �لفل�سطيني،  �لت�رسيعي  �ملجل�س  من  �أع�ساء  ثمانية  �الحتالل  قو�ت  �عتقلت   •

�لعملة،  وريا�س  �لقرعاوي،  وفتحي  دحبور،  و�إبر�هيم  رد�د،  وريا�س  حمد�ن،  وف�سل 

وحممد مطلق �أبو جحي�سة، ونايف �لرجوب. كما �عتقلت وزير �ملالية �الأ�سبق عمر عبد �لر�زق، 

.
120

و�ملحا�رس يف جامعة �لنجاح عبد �ل�ستار قا�سم

�أ�ساد ع�سو �ملكتب �ل�سيا�سي يف حركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق باأد�ء عنا�رس كتائب �لق�سام   •

�أ�سفه لهجوم بع�س �لعنا�رس �ملح�سوبة على  يف �لدفاع عن �ل�سعب �لفل�سطيني، و�أعرب عن 

.
121

حركة فتح على كتائب �لق�سام، وعّد ذلك فعالً غري م�رسف

�إن  قال �الأمني �لعام لـحركة �جلهاد �الإ�سالمي رم�سان �سلّح، يف مقابلة بثتها قناة �جلزيرة،   •

�مل�ستويات  على  غزة  قطاع  على  حربها  يف  ذريعاً  ف�سالً  ف�سلت  �حلالية  �الإ�رس�ئيلية  �لقيادة 

�الأمنية، و�ال�سرت�تيجية، و�ال�ستخبارية. ودعا �ل�سلطة �لفل�سطينية ورئي�سها حممود عبا�س 

�إىل �أن ت�سحب من�سقها �الأمني مع “�إ�رس�ئيل” كاأ�سعف رّد فعل من جانبها على �لعدو�ن على 

.
122

غزة

�أكد ع�سو �ملكتب �ل�سيا�سي حلركة حما�س عزت �لر�سق �أن بنك �أهد�ف جي�س �لعدو يف عدو�نه   •

و�ملد�ر�س،  و�مل�ساجد،  و�ملنازل،  و�مل�سنني،  و�لن�ساء،  �الأطفال،  �إال  فيه  لي�س  غزة  قطاع  على 

.
123

وقو�رب �ل�سيد، وعّد ذلك دليالً ملمو�ساً على ف�سل �لعدو�ن

قال رئي�س �لوزر�ء �الإ�رس�ئيلي بنيامني نتنياهو، �إنه ال يعرف متى �ستنتهي �ملعركة يف غزة،   •

و�أ�ساف “نحن ن�سن معركة ع�سكرية �سارمة �سّد حما�س و�سائر منظمات �الإرهاب �لعاملة 

 .
يف قطاع غزة وبقوة تزد�د رويد�ً فرويد�ً”124

قال وكيل وز�رة �ل�سحة �لفل�سطينية يو�سف �أبو �لري�س �إن �الأطقم �لطبية �لعاملة وجدت تهتكاً   •

�ملحظورة   DIME �لد�مي  �أ�سلحة  ��ستخد�م  مع  يتطابق  ب�سكل  و�ل�سهد�ء  �جلرحى  �أج�ساد  يف 

لقذ�ئف و�أ�سلحة متنوعة وحمرمة دولياً يف عدو�نه على  ��ستخد�م �الحتالل  يوؤكد  دولياً، ما 

.
125

غزة

�الأر��سي  باجتاه  لبنان  جنوب  من  �أطلقت  �سو�ريخ  �أربعة  �أن  لبناين  �أمني  م�سدر  �أفاد   •

�لتي  �ملنطقة  بق�سف  �الإ�رس�ئيلية  �ملدفعية  عليها  رّدت   ،1948 �سنة  منذ  �ملحتلة  �لفل�سطينية 

 .
126

�أطلقت منها

�سعودي  ريـال  مليون   200 بتقدمي  �سعود  �آل  �لعزيز  عبد  بن  �هلل  عبد  �ل�سعودي  �مللك  وجه   •

.
127

)نحو 53.3 مليون دوالر �أمريكي( للهالل �الأحمر �لفل�سطيني يف غزة
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على  �الإ�رس�ئيلي  �لعدو�ن  نتيجة  �ل�سهد�ء  من   %70 �إن  �ملتحدة  �الأمم  عن  �سادر  تقرير  قال   •

 .
128

قطاع غزة هم من �ملدنيني �لعزل، وال عالقة لهم بالعمليات �لع�سكرية للمقاومة

“�الأعمال  �أطلقت م�رس مبادرة تطالب فيها بوقف فوري الإطالق �لنار بقطاع غزة، وبوقف   •

�ل�سعب  معاناة  وتخفيف  �لفل�سطيني  �لدم  لنزيف  حّد  وو�سع  وجو�ً  وبحر�ً،  بر�ً،  �لعد�ئية” 

.
129

�لفل�سطيني

الإثنني، 2014/7/14

جميع  ودعا  للتهدئة،  �مل�رسية  باملبادرة  عبا�س  حممود  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  رئي�س  رحب   •

�لوطنية  �لفل�سطيني و�مل�سالح  �ل�سعب  على دماء  �ملبادرة حفاظاً  بهذه  �اللتز�م  �إىل  �الأطر�ف 

.
130

�لعليا

��سم  حتمل  طيار  بدون  طائر�ت  ت�سنيع  من  متكنو�  مهند�سيها  �أن  �لق�سام  كتائب  ك�سفت   •

�إحدى  �لطائر�ت قامت يف  �إحدى  �أن  �لكتائب ثالثة مناذج، و�أكدت  1”، و�أنتجت منها  “�أبابيل 

.
131

طلعاتها مبهام حمددة فوق مبنى وز�رة �لدفاع �الإ�رس�ئيلية “�لكرياة” بتل �أبيب

ف�سالً  ف�سل  �حل�سار  �أن  حما�س،  حلركة  �ل�سيا�سي  �ملكتب  رئي�س  نائب  هنية،  �إ�سماعيل  �أكد   •

�أمام �حل�سار ومل متنع �سنو�ت �حل�سار  �إر�دته  �لفل�سطيني مل تنك�رس  �ل�سعب  ذريعاً، و�أن 

على ق�سوتها من �أن متتلك �ملقاومة كّل و�سائل �لدفاع عن �سعبنا وعن �أر�سنا وعر�سنا، و�أكد 

�ل�سعب  هذ�  ومقدر�ت  وقد�سها  ووطنها  و�أر�سها  �سعبها  عن  �ليوم  تد�فع  حما�س  �أن  هنية 

.
132

ومقدر�ت هذه �الأمة

�أعلنت كتائب �لق�سام، يف بيان �سحفي، رف�سها للمبادرة �مل�رسية �ملقدمة لوقف �إطالق �لنار،   •

م�سّددة على �أن �ملعركة مع �لعدو م�ستمرة و�ستزد�د �رس�وة و�سّدة. و�أو�سحت “مل تتوجه 

�إلينا يف كتائب �لق�سام �أي جهة ر�سمية �أو غري ر�سمية مبا ورد يف هذه �ملبادرة �ملزعومة” لوقف 

�إطالق �لنار. و�أ�سافت: “�إن �سح حمتوى هذه �ملبادرة فاإنها مبادرة ركوع وخنوع، نرف�سها 

.
نحن يف كتائب �لق�سام جملًة وتف�سيالً، وهي بالن�سبة لنا ال ت�ساوي �حلرب �لذي كتبت به”133

ق�سفها  �لدولة  توقف  �أن  قبل  “�إ�رس�ئيل”  مع  بالتهدئة  تقوم  لن  �أنها  حما�س  حركة  �أكدت   •

.
134

لقطاع غزة، وتفرج عن �الأ�رسى، وترفع �حل�سار عن �لقطاع

�أر�سلت كتائب �لق�سام ر�سالة ن�سية على هو�تف ن�سف مليون �إ�رس�ئيلي، وقالت فيها: “�إن   •

غباء حكومتكم �لتي دخلت معنا �ملعركة دون �أهد�ف جعل كّل �إ�رس�ئيل حتت �لنار، و]�أدخل[ 

كل �الإ�رس�ئيليني �إىل �ملالجئ... �إننا �سنو��سل ق�سف كّل مكان يف �إ�رس�ئيل حتى تلبى جميع 

.
�رسوطنا �مل�رسوعة”135
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�أعلنت �رس�يا �لقد�س، �لذر�ع �لع�سكري حلركة �جلهاد �الإ�سالمي، �أنها ق�سفت مفاعل ناحال   •

�أبيب، وقاعدة بلماخيم �جلوية �لقريبة منه ب�ساروخني  �سوريك �لنووي، �لو�قع جنوب تل 

.
من نوع بر�ق 13670

�ملبادرة  على  و�الأمنية  �ل�سيا�سية  لل�سوؤون  �مل�سغر  �الإ�رس�ئيلي  �لوز�ري  �ملجل�س  �سادق   •

نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  �ملبادرة رئي�س  �أيد  �لنار يف قطاع غزة. وقد  �إطالق  لوقف  �مل�رسية 

ووزير  ليربمان  �أفيجدور  �خلارجية  وزير  عار�سها  فيما  �ملجل�س،  �أع�ساء  من  وخم�سة 

.
137

�القت�ساد نفتايل بينت

�ملليار دوالر لتمويل حربه �سّد قطاع  �الإ�رس�ئيلي مبلغ مليار ون�سف  �لدفاع  طلبت وز�رة   •

�الإ�رس�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال  �لعربية،  هاآرت�س  ل�سحيفة  �القت�سادي  للملحق  ووفقاً  غزة. 

مو�سيه يعلون �إن هذ� �ملبلغ يرتبط بطول �ملدة �لزمنية للعملية �لع�سكرية �سّد غزة. وقال �إن 

.
“وز�رته تعاين من عجز حاّد حتى قبل تنفيذ �لعملية �لع�سكرية”138

غزة،  قطاع  يف  �لنار  �إطالق  لوقف  �مل�رسية  باملبادرة  �لعرب  �خلارجية  وزر�ء  جمل�س  رحب   •

.
139

وطالب خمتلف �الأطر�ف بقبول �ملبادرة

�أمام �جتماع وزر�ء �خلارجية  �قرتحت خالد بن حممد �لعطية، وزير �خلارجية �لقطري،   •

�لعرب “�إن�ساء ميناء جتاري بقطاع غزة حتت �إ�رس�ف دويل �إن �أمكن كحل موؤقت لتخفيف 

حدود  على  �مل�ستقلة  دولتهم  �إقامة  لهم  يتحقق  حتى  غزة  قطاع  يف  �لفل�سطينيني  معاناة 

.
140”1967 �لعام 

قال �لرئي�س �الأمريكي بار�ك �أوباما، خالل حفل �الإفطار �ل�سنوي يف �لبيت �الأبي�س مبنا�سبة   •

�ل�سو�ريخ  تطلق  �أن  يقبل  بلد  ]يوجد[  ال  وجالء  بو�سوح  �ساأقولها  “�الآن  رم�سان:  �سهر 

�أن الإ�رس�ئيل �حلق يف �لدفاع  دومنا متييز على مو�طنيه. ولذلك كان موقفنا و��سحاً جد�ً يف 

.
عن نف�سها مما �أعتربه هجمات ال تغتفر من جانب حما�س”141

الثالثاء، 2014/7/15

تبحث  ز�لت  ما  �حلركة  �إن  مرزوق  �أبو  مو�سى  حما�س  حلركة  �ل�سيا�سي  �ملكتب  ع�سو  قال   •

�ملبادرة �مل�رسية لوقف �إطالق �لنار يف غزة. وقال عرب �سفحة على في�سبوك: “ال زلنا نت�ساور 

.
ومل ي�سدر موقف �حلركة �لر�سمي ب�ساأن �ملبادرة �مل�رسية”142

�ملبادرة  قبول  بعدم  موقفها  �مل�رسي  �جلانب  �أبلغت  �إنها  �الإ�سالمي  �جلهاد  حركة  قالت   •

�مل�رسية “�لتي ال تلبي حاجات �سعبنا و�رسوط �ملقاومة �لتي مل ت�ست�رس فيها... هذه �ملبادرة 

غري ملزمة لنا، و�رس�يا �لقد�س �ستو��سل عملياتها، جنباً �إىل جنب مع كل �لف�سائل و�الأجنحة 

.
�لع�سكرية، دفاعاً عن �سعبنا يف مو�جهة �لعدو�ن �الإ�رس�ئيلي”143
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دعا �الأ�سري �لقيادي يف حركة فتح مرو�ن �لربغوثي �لقيادة �لفل�سطينية �إىل �لتوجه لقطاع غزة   •

قطاع  يف  �لبناء  و�إعادة  �حل�سار،  ورفع  و�ملقاومة،  �ل�سمود  معركة  يف  �سعبنا  �أبناء  “مل�ساركة 

.
غزة”144

عدد  لي�سبح  �ساعتني،  خالل  طيار  بدون  �إ�رس�ئيليتني  طائرتني  ت�سقط  �لفل�سطينية  �ملقاومة   •

.
145

�لطائر�ت �لتي �أ�سقطتها �ملقاومة �لفل�سطينية منذ بد�ية �لعدو�ن �أربعة

م�سدر  وقال  للتهدئة،  �مل�رسية  للمبادرة  رف�سها  فل�سطني  لتحرير  �ل�سعبية  �جلبهة  �أعلنت   •

�أي  �أي قر�ر عن  “�أحد�ً مل ي�ست�رس �لف�سائل... مل ي�سدر  �إن  “�ل�سعبية”، يف بيان  م�سوؤول يف 

موؤ�س�سة فل�سطينية باملو�فقة على �ملبادرة، ومل يتم بحثها يف �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير 

.
�لفل�سطينية، �أو �لقيادة �لفل�سطينية، وال علم الأي ف�سيل فل�سطيني بها”146

موؤمتر  يف  يعلون،  مو�سيه  �حلرب  ووزير  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رس�ئيلية  �حلكومة  رئي�س  دعا   •

للعر�س  “��ستجبنا  نتنياهو:  وقال  بقوة،  غزة  على  �لق�سف  ال�ستئناف  �جلي�س  �سحفي 

�لع�سكرية بطريقة  �ل�سو�ريخ و�لقذ�ئف و�الأنفاق  �مل�رسي كي نعطي فر�سة الإمكانية نزع 

دبلوما�سية، ويف حال رف�ستها حركتا حما�س و�جلهاد �الإ�سالمي، وهذ� ما يبدو �الآن، �ستتمتع 

.
�إ�رس�ئيل ب�رسعية ال�ستعادة �لهدوء �ملطلوب وعندئٍذ �ستو�سع �لعمليات �لع�سكرية”147

�لكامل  �لغطاء  مينحنا  �أن  �لعامل  “على  ليربمان:  �أفيجدور  �الإ�رس�ئيلي  �خلارجية  وزير  قال   •

�أن رف�س �مل�سلحون �ملبادرة �مل�رسية، على �لعامل  ال�ستكمال �لعملية �سّد قطاع غزة... بعد 

�أن يعطينا �ل�رسعية”. ور�أى ليربمان �أن “�لطريق �لوحيد �ملتبقي �الآن هو �حتالل قطاع غزة 

.
للتخل�س من �الإرهاب و�إطالق �ل�سو�ريخ”148

بعد  د�نون،  د�ين  �لدفاع  وزير  نائب  �إقالة  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رس�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�س  قرر   •

.
149

توجيه �الأخري �نتقاد�ت الذعة ل�سيا�سة �حلكومة خالل �لعدو�ن على قطاع غزة

دعا رئي�س جهاز �ملو�ساد �ل�سابق �إفر�مي هاليفي Efraim Halevy، �إىل تفاو�س “�إ�رس�ئيل” مع   •

.
150

حما�س، الفتاً �لنظر �إىل �أن ذلك ُيعدُّ خيار�ً �سعباً، ولكن يوجد هناك خيار�ت �أكرث �سعوبة

تبنى وزر�ء �خلارجية �لعرب، يف �جتماع لهم، قر�ر�ً يدعم �ملوقف �لفل�سطيني بالتحرك عرب   •

�إجر�ء حتقيقات  �إىل  بت�سكيل قوة حماية دولية، كما يدعو  �الأمن التخاذ قر�ر فوري  جمل�س 

.
151

جنائية عاجلة فيما �رتكبته قو�ت �الحتالل �سّد قطاع غزة و�عتبارها جر�ئم �سّد �الإن�سانية

هاتفي  حديث  يف  �سورية،  فل�سطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  من�سق  حمود،  طارق  قال   •

لـ“�ل�رسق �الأو�سط”، �إن 33 الجئاً فل�سطينياً قتلو� بال�سالح �لكيماوي، و�أ�ساف �أنهم “عر�سو� 

�أمام جمل�س حقوق �الإن�سان يف جنيف �نتهاكات موثقة �رتكبتها قو�ت �الأ�سد �سّد �لالجئني، 
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170 منهم جمهولة حتى  200 الجئ حتى �ملوت يف �ل�سجون، وما ز�لت جثث  �أهمها تعذيب 

.
�للحظة”152

جتري  لن  �ملتحدة  �لواليات  �إن  ب�ساكي  جنيفر  �الأمريكية  �خلارجية  با�سم  �ملتحدثة  قالت   •

�ت�ساالت مبا�رسة مع حركة حما�س، لكنها تتو��سل مع دول �جلامعة �لعربية بهدف �لتاأثري 

�لتاأثري على حما�س”.  �أكرب يف كيفية  “لديهم خربة  �لعربية  �لدول  �أن  على حما�س. و�أ�سافت 

.
153

و�أ�سادت باملبادرة �مل�رسية، ودعت الإ�رس�ك �لرئي�س حممود عبا�س يف جهود �لو�ساطة

الأربعاء، 2014/7/16

قال مو�سى �أبو مرزوق يف ت�رسيح خا�س ومقت�سب لـ“�لقد�س دوت كوم”، �إنه �سلم �الإخوة يف   •

م�رس رّد حما�س �لر�سمي على �ملبادرة �مل�رسية للتهدئة، وقال: “�إن حما�س �عتذرت عن قبول 

.
�ملبادرة �مل�رسية �لتي مّت طرحها عرب و�سائل �الإعالم”154

�أن جمموعة  �لع�سكرية. و�أكدت  �لق�سام، م�سوؤوليتها ر�سمياً عن عملية �سوفا  �أعلنت كتائب   •

��ستباكات  وخا�سو�  �الحتالل،  مناطق  خلف  �لت�سلل  عملية  من  متكنت  مقاتليها  من  خا�سة 

مهامها  ��ستكمال  بعد  �ن�سحبت  �ملجموعة  �أن  �إىل  و�أ�سارت  �الإ�رس�ئيلي،  �جلي�س  مع  عنيفة 

.
155

بنجاح

�الأحمر  �ل�سليب  بعثة  رئي�س  لقائه  خالل  �هلل،  �حلمد  ر�مي  �لفل�سطيني  �لوزر�ء  رئي�س  حذر   •

كارثة  وقوع  من  �هلل،  ر�م  يف   ،Frederic Boyer بوير  فريدريك  و�لقد�س  �لغربية  �ل�سفة  يف 

.
156

�إن�سانية يف حال ��ستمر�ر �لعدو�ن �الإ�رس�ئيلي على قطاع غزة

ال  �إنه  للجزيرة،  حديث  يف  �لرجوب،  جربيل  �للو�ء  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�سو  قال   •

عالقة للرئي�س حممود عبا�س ب�سياغة �ملبادرة �مل�رسية للتهدئة يف قطاع غزة، نافياً ما ن�رسته 

.
157

�سحيفة هاآرت�س �الإ�رس�ئيلية �لتي قالت �إن �ملبادرة جاءت باقرت�ح من عبا�س

نا�سد رئي�س �ملجل�س �لت�رسيعي �لفل�سطيني باالإنابة �أحمد بحر �لربملانات �لعربية و�الإ�سالمية   •

ما  لوقف  �لعاجل  �لتدخل  و�الأوروبية،  و�الآ�سيوية  �لعربية  �لربملانية  و�الحتاد�ت  و�لدولية 

.
158

�أ�سماه “�ملحرقة �ل�سهيونية” �سّد �ل�سعب �لفل�سطيني يف قطاع غزة

�لتهدئة،  م�ساعي  باإف�سال  حما�س  حركة  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رس�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�س  �تهم   •

تقبل باحلل  “حما�س مل  �الإيطايل  لقائه وزير �خلارجية  و�رتكاب جر�ئم حرب. وقال خالل 

.
�ل�سيا�سي �لدبلوما�سي ونحن ند�فع عن �أمن مو�طنينا”159

يف  وذلك  �الحتياط،  من  جندي   8,000 ��ستدعاء  �مل�سغر،  �الإ�رس�ئيلي  �لوز�ري  �ملجل�س  قرر   •

.
160

�إطار ت�سعيد �حلرب �سّد غزة
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قال وزير �ل�سوؤون �ال�سرت�تيجية �الإ�رس�ئيلي يوفال �ستاينتز �إن هناك هدفني للعملية �لع�سكرية   •

�الإ�رس�ئيلية على قطاع غزة، “�الأول تكتيكي فوري” يق�سي با�ستعادة �لهدوء من خالل �رسب 

حركة حما�س بقوة، و�لثاين بعيد �ملدى يق�سي بتجريد قطاع غزة من �ل�سالح مبا يف ذلك �لق�ساء 

.
161

على حما�س

�أعلن �لناطق بل�سان �جلي�س �الإ�رس�ئيلي �أفيخاي �أدرعي �أنه منذ بد�ية عملية “�جلرف �ل�سامد”   •

.
�رسب �جلي�س “�أكرث من 1,750 موقعاً �إرهابياً يف قطاع غزة، و�أمامنا �أهد�ف عديدة �أخرى”162

�إىل  �أدى  �أطفال كانو� يلعبون على �ساطئ بحر غزة ما  �رتكبت قو�ت �الحتالل جمزرة بحّق   •

.
163

��ست�سهاد �أربعة �أطفال

�أمن قومي  �أن ق�سية فل�سطني هي ق�سية  �ل�سيا�سية �مل�رسية  �أكد عدد من �الأحز�ب و�لقوى   •

�أي  �أو  حما�س  حركة  مع  �سيا�سية  خالفات  باأي  ربطها  يجب  ال  �الأوىل  �لدرجة  من  م�رسي 

�لقوية،  وم�رس  �لد�ستور،  �أحز�ب  من  كل  �لبيان  على  ووقع  �أخرى.  فل�سطينية  كيانات 

و�مل�رسي �لدميقر�طي �الجتماعي، وحزب �لكر�مة، و�لتحالف �ل�سعبي �ال�سرت�كي، وجبهة 

.
164

طريق �لثورة، وحزب م�رس �حلرية، وحزب �لعي�س و�حلرية حتت �لتاأ�سي�س

قال �لرئي�س �ل�سوري ب�سار �الأ�سد، يف خطاب �لق�سم، �إن �ملهمة �لر�سمية لدول �خلليج �لعربي   •

“تذويب �لق�سية �لفل�سطينية” وتنفيذ �أجندة �أمريكية - �إ�رس�ئيلية و��سحة. و�أكد �أن فل�سطني 

.
165

ما ز�لت “�لق�سية �ملركزية” بالن�سبة �إىل �سورية

يف  ُعقدت  �لتي  �الأوروبية  �لقمة  عن  �سدر  �لذي  �خلتامي  بيانه  يف  �الأوروبي،  �الحتاد  �سدد   •

�الحتالل  �أن  على  �الأوروبي،  �الحتاد  دول  حكومات  وروؤ�ساء  قادة  بح�سور  بروك�سل 

�الإ�رس�ئيلي له �حلق يف حماية �سكانه من �ل�سو�ريخ �لتي ُتقذف من غزة، “ولكن عند قيامها 

.
بذلك يجب �أن تت�رسف ب�سكل متنا�سب و�سمان حماية �ملدنيني يف جميع �الأوقات”166

اخلمي�س، 2014/7/17

يف  �ل�سي�سي،  �لفتاح  عبد  �مل�رسي  �لرئي�س  عبا�س  حممود  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  رئي�س  �لتقى   •

�لقاهرة، و�تفقا على �رسورة �لوقف �لفوري الإطالق �لنار حقناً لدماء �ل�سعب �لفل�سطيني يف 

�إىل �ملبادرة �مل�رسية، وعلى �أ�سا�س ما  قطاع غزة، و�سوناً لالأرو�ح و�ملقدر�ت وذلك ��ستناد�ً 

.
ت�سمنته من �إجر�ء�ت وما تناولته ب�ساأن تفاهمات �سنة 1672012

م�ستعدة  غزة  قطاع  يف  �ملقاومة  �أن  م�سعل  خالد  حما�س  حلركة  �ل�سيا�سي  �ملكتب  رئي�س  �أكد   •

�أعرب  لكل �الحتماالت، و�سدد على �رسورة ك�رس �لعدو�ن ورفع �حل�سار عن �لقطاع. كما 
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م�سعل، خالل تلّقيه �ت�ساالً هاتفياً من رئي�س جمل�س �ل�سورى �الإير�ين علي الريجاين، عن 

.
168

ة �الإ�سالمية على دعم �لق�سية �لفل�سطينية �أمله يف �أن تتوّحد �الأمَّ

 )Cabinet سادق �ملجل�س �لوز�ري �الإ�رس�ئيلي �مل�سغر لل�سوؤون �ل�سيا�سية و�الأمنية )كابينيت�  •

على �سّن �الجتياح �لربي لقطاع غزة “بعد �أن و�فقت �إ�رس�ئيل على �القرت�ح �مل�رسي لوقف 

.
�إطالق �لنار فيما رف�سته حما�س”169

بد�أت قو�ت كبرية من �جلي�س �الإ�رس�ئيلي باجتياح مناطق كبرية يف �سمال قطاع غزة وجنوبه،   •

�أن قو�ت برية كبرية   Moti Almoz �إيلموز  �لناطق بل�سان �جلي�س �لربيغادير موتي  و�أعلن 

.
170

ز �سّد �لبنى �لتحتية حلما�س يف قطاع غزة للجي�س �الإ�رس�ئيلي �رسعت يف عمٍل ُمركَّ

قال رئي�س �لوزر�ء �لرتكي رجب طيب �أردوغان “لو وقف �لعامل �الإ�سالمي بحزم منذ �لبد�ية   •

و�أ�سار  للدماء”.  نزيف  من  �الأمة  تعانيه  ما  لن�سهد  نكن  مل  رمبا  �لفل�سطينية،  �لق�سية  مع 

.
171

�أردوغان �إىل وجود دول �إ�سالمية ر��سية عما يجري يف فل�سطني، ب�سبب �سمتها

اجلمعة، 2014/7/18

ك�سفت كتائب �لق�سام �أن �ل�سناعات �لع�سكرية للق�سام �أعّدت ربع مليون قنبلة يدوية �ستكون   •

بني �أيدي فتيان �ل�سعب �لفل�سطيني  لريجمو� بها جنود �الحتالل بدل �حلجارة، وذلك �سمن 

با�سمها،  �لناطق  عبيدة،  �أبو  �ألقاه  لها  خطاب  يف  �لكتائب  وتوعدت  وجنوده.  للعدو  �أعدته  ما 

.
172

نتنياهو ويعلون باخليبة و�لهزمية و�لذل

قال رئي�س �ل�سلطة �لفل�سطينية حممود عبا�س �إن “��ستجابة جميع �الأطر�ف للمبادرة �مل�رسية   •

دون تاأخري �أمر مهم حتى نوفر �لدم �لفل�سطيني، و�لدم �لفل�سطيني غايل”. و�أو�سح، يف موؤمتر 

�سحفي مع نظريه �لرتكي عبد �هلل غول يف �إ�سطنبول، وجود تو�فق مع �جلانب �لرتكي ب�ساأن هذ� 

.
173

�ملو�سوع

قال رئي�س �ل�سلطة �لفل�سطينية حممود عبا�س، خالل لقائه مع �إعالميني ومثقفني م�رسيني يف   •

�لقاهرة، �إنه �ت�سل بالرئي�س �مل�رسي عبد �لفتاح �ل�سي�سي مرتني، وطلب “منه تقدمي مبادرة 

تبادر  �أن  م�رس  من  طلبنا  �لذين  ونحن  بطلبنا،  وهي  �ملا�سي،  �الإثنني  �أعلنت  �لتي  م�رسية 

.
الإيجاد حل، رغم معرفتنا �أن م�رس تو�جه م�ساكل مع حما�س”174

�أكد مو�سى �أبو مرزوق، ع�سو �ملكتب �ل�سيا�سي حلركة حما�س، �أن رئي�س �ل�سلطة �لفل�سطينية   •

حممود عبا�س يتبنى �ملبادرة �مل�رسية بالكامل، ويريد وقف �إطالق �لنار، ثم بعد ذلك �لذهاب 

�أبو مرزوق، �لذي �لتقى عبا�س خالل زيارته للقاهرة، يف  �إىل �لقاهرة لبحث �ل�رسوط. وقال 

�ت�سال هاتفي مع �سحيفة ر�أي �ليوم �الإلكرتونية، �إن ف�سائل �ملقاومة، ومن بينها حما�س، 
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ترف�س هذه �ل�سيغة الأنها ت�سب يف حم�سلة ت�سجيع �لعدو�ن �الإ�رس�ئيلي الأن “�لتهدئة مقابل 

�لتهدئة” هي جتاوب كامل مع �رسوط بنيامني نتنياهو و�نت�سار له. وك�سف �أبو مرزوق �أن 

عبا�س قال له �رس�حة “نحن ال ن�ستطيع هزمية �إ�رس�ئيل وال نقدر على �أمريكا، ولذلك يجب 

.
وقف �إطالق �لنار و�لقبول باملبادرة �مل�رسية دون تعديالت وبعد ذلك نتفاهم”175

قال ع�سو �ملكتب �ل�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق، �إن �حلركة قبلت مببادرة وقف   •

�إطالق �لنار مع غزة يف ظل حكم �لرئي�س حممد مر�سي؛ ب�سبب ِحر�س �لو�سيط �مل�رسي على 

.
176

�لتو��سل معهم، وهذ� ما �فتقدته �ملبادرة �حلالية حتت رعاية �لرئي�س عبد �لفتاح �ل�سي�سي

�ل�سي�سي  �لفتاح  عبد  �مل�رسي  �لرئي�س  �أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي  �لوزر�ء  رئي�س  و�سف   •

و�تهم  غزة.  قطاع  �سّد  �الإ�رس�ئيلية  �لربية  �لعملية  عن  �سوؤ�ل  على  رد�ً  وذلك  بـ“�لطاغية”، 

و�تهم �ل�سلطات �مل�رسية  “�إ�رس�ئيل” �سّد حما�س.  �إىل جانب  “معاً”  �الإد�رة �مل�رسية بالعمل 

.
177

باأنها تريد ��ستبعاد حما�س من �أي �تفاق �سالم يف غزة

�أكد وزير �خلارجية �مل�رسي �سامح �سكري �رسورة �لقبول غري �مل�رسوط باملبادرة �مل�رسية   •

.
178

لوقف �إطالق �لنار يف قطاع غزة

هي  ]�الإ�رس�ئيلي[  للجي�س  “توجيهاتي  �إن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رس�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�س  قال   •

�ال�ستعد�د الإمكانية تو�سيع �لعملية �لربية ]يف قطاع غزة[”. وقال �إن “�أنفاق حما�س �ملتجهة 

�إىل �إ�رس�ئيل ميكن تدمريها فقط بعمل بري”. وقال �إنه “ال يوجد �سمان بنجاح �لعملية �لربية 

يف قطاع غزة مائة يف �ملائة، لكننا �سنفعل كل �سيء للح�سول على �أق�سى نتيجة و�سنعمل على 

.
�إجناحها”179

ال�سبت، 2014/7/19

.
180

�أعلنت كتائب �لق�سام عن متكنها من قتل ثالثني �سابطاً وجندياً �إ�رس�ئيلياً يف �أكرث من عملية  •

قال �أمني �رس �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�سطينية يا�رس عبد ربه: �إن غزة تد�فع حالياً   •

عن �مل�رسوع �لوطني �لفل�سطيني، و�إن �نك�سار غزة �نك�سار لل�سعب �لفل�سطيني بكامله. وقال: 

“ف�سلنا يف �ملفاو�سات وف�سلت �ملفاو�سات ف�سالً ذريعاً، ولن تعود مرة �أخرى، وف�سلت كل 

.
حماوالت وقف �ال�ستيطان”181

�لدويل  �الأمن  جمل�س  من�سور،  ريا�س  نيويورك  يف  �ملتحدة  �الأمم  لدى  فل�سطني  مندوب  دعا   •

من�سور،  وجدد  غزة.  قطاع  يف  �ملتو��سل  �الإ�رس�ئيلي  �لع�سكري  �لعدو�ن  يدين  قر�ر  لتبني 

خالل كلمته �أمام �الجتماع �لذي عقده �ملجل�س، �لدعوة لوقف فوري الإطالق �لنار، و�إىل رفع 

.
182

�حل�سار �لظامل عن قطاع غزة، كما دعا حلماية �ل�سعب �لفل�سطيني �الأعزل
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�أطلقت وكالة �الأونرو� منا�سدة عاجلة ملد �لعون �إىل قطاع غزة، ودعت �جلهات �ملانحة �إىل �رسعة   •

ل�سكان  و�مللحة  �لطارئة  �الإن�سانية  لالحتياجات  لال�ستجابة  دوالر  مليون  �ستني  مببلغ  مدها 

 .
183

غزة

قال �ل�سفري �الأمريكي لدى “�إ�رس�ئيل” د�نيال �سابريو، يف حو�ر مع �لقناة �الإ�رس�ئيلية �لثانية،   •

�لفل�سطينية حممود عبا�س حكم غزة بعد  �ل�سلطة  �أن يتوىل رئي�س  �لواليات �ملتحدة تريد  �إن 

.
184

�نتهاء �ل�رس�ع �حلايل، و�إنها �سوف تعمل جاهدة لتحقيق ذلك

الأحد، 2014/7/20

�أعلن رئي�س �ل�سلطة �لفل�سطينية حممود عبا�س �حلد�د ملدة ثالثة �أيام على �أرو�ح �ل�سهد�ء يف   •

قطاع غزة، و�آخرهم �سهد�ء جمزرة �ل�سجاعية �لتي �رتكبتها قو�ت �الحتالل �الإ�رس�ئيلي بدم 

.
185

بارد

د�نت �حلكومة �لفل�سطينية باأق�سى �لعبار�ت �ملجزرة �لب�سعة �لتي �رتكبتها قو�ت �الحتالل   •

.
186

�الإ�رس�ئيلي �سّد �ملدنيني �لفل�سطينيني �الأبرياء يف حي �ل�سجاعية

رف�ست حنان ع�رس�وي، ع�سو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير، �التهامات و�الأ�سو�ت �لتي   •

حركة  “�إن  وقالت:  غزة،  قطاع  يف  يجري  ما  م�سوؤولية  وحتميلها  حما�س  حركة  �سّد  تعالت 

و�ملجتمعية  �لوطنية  �ملكونات  �إحدى  وهي  �لفل�سطيني  �ل�سعب  من  يتجز�أ  ال  جزء  حما�س 

.
�لفل�سطينية”187

 ،Shaul Aaron أعلنت كتائب �لق�سام عن متكنها من �أ�رس �جلندي �ل�سهيوين �ساوؤول �آرون�  •

�لتفاح �رسق  6092065، وذلك خالل �لعملية �لتي نفذتها �لكتائب �رسق حي  �ساحب �لرقم 

.
188

مدينة غزة، و�لتي قتل فيها 14 جندياً، و�أ�سيب �أكرث من خم�سني بينهم قائد لو�ء جوالين 

ك�سف �ل�سحفي �الإ�رس�ئيلي يوئيل ماركو�س Yoel Marcus �أن ن�رس عدد �لقتلى من جنود   •

.
189

جي�س �الحتالل يف قطاع غزة �سيحدث ثورة حارقة يف �لكيان �الإ�رس�ئيلي

�أ�ساد �الأمني �لعام حلزب �هلل �للبناين ح�سن ن�رس �هلل “ب�سالبة و�سمود �ملقاومني و�إبد�عاتهم   •

يف �مليد�ن وبال�سرب �لهائل ل�سعب غزة �ملظلوم �ملتما�سك مع مقاومته يف خيار�تها و�رسوطها”. 

�هلل  حزب  “وقوف  م�سعل،  خالد  حما�س  حلركة  �ل�سيا�سي  �ملكتب  رئي�س  مع  �ت�سال  يف  و�أكد 

و�إر�دة و�أمالً  �لفل�سطيني قلباً وقالباً  �ل�سعب  �نتفا�سة ومقاومة  �إىل جانب  �للبنانية  و�ملقاومة 

.
وم�سري�ً، وكذلك تاأييدها حول روؤيتها للموقف و�رسوطها �ملحقة الإنهاء �ملعركة �لقائمة”190

قال رئي�س �لوزر�ء �الإ�رس�ئيلي بنيامني نتنياهو “نحن نقوم بعملية معقدة ومكثفة وعميقة د�خل   •

ك�سبت  “�إ�رس�ئيل”  فاإن  نتنياهو  وبح�سب  للغاية”.  كبري  دويل  بدعم  حتظى  وهي  غزة،  قطاع 
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“�ل�رسعية �لدولية” لعمليتها �لع�سكرية �سدّ قطاع غزة بعد قبولها للمقرتح �مل�رسي للهدنة، و�لذي 

.
191

رف�سته حركة حما�س

قال وزير �ملالية �الإ�رس�ئيلية يائري البيد، يف مقابلة تلفزيونية: “�إن كل �الحتماالت و�ردة، مبا   •

يف ذلك �حتالل قطاع غزة”، و�سدد على �أن هدف �لعدو�ن هو “�إز�لة �لتهديد الإ�رس�ئيل �لناجم 

يزول  حينما  �ستنتهي  �لعملية  فاإن  ولهذ�  �الأنفاق،  ومن  �ل�ساروخية،  �لقذ�ئف  �إطالق  عن 

.
�خلطر على بلد�ت �جلنوب”192

الإثنني، 2014/7/21

�أن  تلفزيوين،  خطاب  يف  هنية،  �إ�سماعيل  حما�س  حلركة  �ل�سيا�سي  �ملكتب  رئي�س  نائب  �أكد   •

وعدم  �لعدو�ن  وقف  يف  وتتمثل  فيها؛  لب�س  ال  و��سحة  للتهدئة  �لفل�سطيني  �ل�سعب  مطالب 

.
193

تكر�ره ورفع �حل�سار، م�سدد�ً على �أن غزة قررت �إنهاء هذ� �حل�سار بدمائها ومقاومتها

�رتكبت قو�ت �الحتالل جمزرتني بحّق عائلتي �سيام برفح و�أبو جامع يف خانيون�س �أ�سفرت   •

.
194

عن ��ست�سهاد 37 مو�طناً من �لعائلتني

�أفيجدور  �الإ�رس�ئيلي  �خلارجية  “وزير  �إن  �الإ�رس�ئيلي  �لتلفزيون  يف  �لثانية  �ملحطة  قالت   •

�أنفاق  �إقامة  �لوحيدة ل�سمان عدم  �لطريقة  �إن قتل خالد م�سعل هو  ليربمان قال يف �جتماع 

للت�سلل �إىل �إ�رس�ئيل يف غزة يف �مل�ستقبل... و�أ�ساف ليربمان �إن م�سعل هو �مل�سوؤول؛ وقد مول 

.
هجمات �أدت �إىل قتل مئات �الإ�رس�ئيليني”195

قطاع  على  �حلالية  �لع�سكرية  “�لعملية  �إن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رس�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�س  قال   •

غزة �ستو�سع تدريجياً حتى ت�سلم حركة حما�س بوقف �إطالق نار طويل �الأمد”. و�أ�ساف، 

يف م�ستهل �جتماع �أمني يف وز�رة �لدفاع يف تل �أبيب، قائالً: “ال ر�دع يردعنا بل �سنم�سي يف 

.
�لعملية كلما تطلب �الأمر”196

�أعرب جمل�س �الأمن �لدويل، عن “قلقه �ل�سديد �إز�ء �لعدد �ملتز�يد من �ل�سحايا” يف قطاع غزة،   •

يف  �الأع�ساء   15 �لـ  �لدول  ودعت  �لعد�ئية”.  لالأعمال  فوري  “وقف  �أجل  من  دعوته  وجدد 

�ملجل�س خالل جل�سة خ�س�ست لبحث �لو�سع يف قطاع غزة، �إىل “�لعودة �إىل �تفاق وقف �إطالق 

.
�لنار �ملوقع يف ت�رسين �لثاين/ نوفمرب 2012”197

الثالثاء، 2014/7/22

قال �لرئي�س حممود عبا�س “لن نن�سى ولن نغفر... و�سعبنا لن يركع �إال هلل، ولن ينعم �أحد يف   •

�لعامل باال�ستقر�ر و�الأمن ما مل ينعم بهما �أطفال غزة و�لقد�س و�ل�سفة و�أطفال فل�سطني يف كل 

مكان”. ودعا “�جلميع للتعا�سّد ونبذ �خلالفات يف هذه �للحظات �لع�سيبة، و�لتحلي جميعاً 
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بامل�سوؤولية �لوطنية، و�البتعاد عن �لف�سائلية �حلزبية �ل�سيقة، وندرك �أن �لهدف �لرئي�سي 

.
لهذ� �لعدو�ن �الإ�رس�ئيلي تدمري ق�سيتنا �لوطنية و�إجها�س �مل�ساحلة”198

�أكد م�سوؤول �لعالقات �خلارجية يف حركة حما�س �أ�سامة حمد�ن �أن حما�س �أبلغت موقفها من   •

�ملبادرة �مل�رسية �إىل �لرئي�س عبا�س، وقال: “�أبلغنا عبا�س موقفنا �لذي �أبلغناه للجانب �مل�رسي، 

وهي �أنها تعترب �ملبادرة �مل�رسية غري �ساحلة، و�أنها ال حتقق �أياً من �ملطالب �لفل�سطينية، ومّت 

.
�التفاق على تعزيز �جلهود لتحقيق وقف �إطالق نار يلبي �رسوط �ملقاومة”199

قال �جلرن�ل �الحتياط يف �جلي�س �الإ�رس�ئيلي �أفيجدور كهالين Avigdor Kahlani، يف حديث   •

�الإ�رس�ئيلي  �لتي يخو�سها �جلي�س  �ل�رس�سة  �ملعارك  �إّن  �الإ�رس�ئيلي،  �إذ�عة �جلي�س  خ�ّس به 

.
200ً

�رسق قطاع غزة مل يعرف لها �جلي�س مثيالً على مّر �لتاريخ، م�سّدد�ً على �أّنها �الأكرث تعقيد�

وقَّعت مئة �سخ�سية فل�سطينية من قطاع غزة )عامة و�أكادميية(، على عري�سة تدعم وقف   •

�إطالق �لنار مع “�إ�رس�ئيل”، فقط يف حال كان م�رسوطاً برفع �حل�سار، و��ستعادة �حلريات 

.
201

�الأ�سا�سية �لتي ُحِرم منها �سكان �لقطاع، الأكرث من �سبع �سنو�ت متو��سلة

225 مليون دوالر ملنظومة �لقبة �حلديدية  �أدرج �لدميقر�طيون يف جمل�س �ل�سيوخ �الأمريكي   •

 ،Barbara Mikulski الإ�رس�ئيلية يف م�رسوع قانون للتمويل �لطارئ. وقالت باربر� ميكول�سكي�

رئي�سة جلنة �ملخ�س�سات مبجل�س �ل�سيوخ يف بيان: “�إ�رس�ئيل حليف �أ�سا�سي الأمريكا وحتتاج 

.
هذه �الأ�سول للدفاع عن نف�سها”202

�لفتاح  �أكد وزير �خلارجية �الأمريكي جون كريي، عقب حمادثات مع �لرئي�س �مل�رسي عبد   •

�تفاق  الأي  �الإطار  هي  �مل�رسية  �ملبادرة  �أن  ترى  �ملتحدة  �لواليات  �أن  �لقاهرة،  يف  �ل�سي�سي 

�لف�سائل  �لدخول يف نقا�سات مع  �إىل  �لنار يف غزة والإيجاد حّل لالأزمة، د�عياً حما�س  لوقف 

.
203

�لفل�سطينية كافة ل�رسعة �لو�سول �إىل حّل

الأربعاء، 2014/7/23

�إىل رفع �حل�سار فور�ً عن  قطاع  �ل�سيا�سي حلركة حما�س،  �ملكتب  دعا خالد م�سعل، رئي�س   •

غزة، وقبل �حلديث عن �أي �تفاق للتهدئة، م�سدد�ً على �رسورة فتح �ملعابر و�ل�سماح لقو�فل 

وقدمناها  م�رسوعة،  للتهدئة  مطالبـنا  “�إن  م�سعل:  غزة.  وقال  قطاع  �إىل  �الإغاثة  بالو�سول 

لرتكيا  وقطر وم�رس و�ل�سلطة �لفل�سطينية وللجميع، ومن ي�ستطع �إجنـازها نرحب بجهده”، 

�نتهاء  هما  �ل�سالح،  لنزع  �رسطان  وهناك  �ملقاومة،  �سالح  نزع  ي�ستطيع  �أحد  “لن  و�أ�ساف 

 .
�الحتالل و�ال�ستيطان ونزع �سالح  �إ�رس�ئيل”204
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�أكد �سامي �أبو زهري، �لناطق با�سم حركة حما�س، �أن جناح حما�س يف �إغالق �ملجال �جلوي   •

لهيبة  تدمري  هذ�  �إن  وقال  �ل�سهيوين.  للف�سل  وتتويج  للمقاومة  كبري  �نت�سار  �ل�سهيوين، 

.
205

�لردع �ل�سهيونية

يف  لـ“�الإرهاب”  ممول  باأكرب  وو�سفها  قطر  برييز دولة  �سمعون  �الإ�رس�ئيلي  �لرئي�س  هاجم   •

�لقد�س  يف  مون  كي  بان  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �الأمني  مع  �جتماعه  خالل  برييز،  و�تهم  �لعامل، 

�ملحتلة، �لدوحة باأنها متّول حركة حما�س و�ملقاومة �لفل�سطينية، قائالً: “ال يحق لقطر حتويل 

.
�أمو�ل من �أجل �إنتاج �لقذ�ئف �ل�ساروخية �لتي يطلقها من �ملخربون �جتاه �الأبرياء”206

للعدو�ن  حّد  لـ“و�سع  ��ستثنائية  عربية  قمة  �إىل  �ملرزوقي  �ملن�سف  �لتون�سي  �لرئي�س  دعا   •

.
207

�الإ�رس�ئيلي على غزة” ولفك ح�سارها و�إعادة �إعمارها

للتحقيق  عاجلة  �سفة  لها  دولية  جلنة  ت�سكيل  �ملتحدة  �الأمم  يف  �الإن�سان  حقوق  جمل�س  قرر   •

ملحاكمة  متهيد�ً  غزة،  قطاع  على  �الإ�رس�ئيلي  �لهجوم  يف  �ملرتكبة  �النتهاكات”  “كل  ب�ساأن 

.
208

�مل�سوؤولني عنها

بعث وزير �لدفاع �الأمريكي ت�ساك هيغل Chuck Hagel مذكرة �إىل �لكوجنر�س ت�سمنت طلباً   •

�إ�رس�ئيلياً عاجالً للح�سول على م�ساعدة مالية بقيمة 225 مليون دوالر ملنظومة �العرت��س 

.
209

�مل�سماة �لقبة �ل�ساروخية

اخلمي�س، 2014/7/24

“�أن  �أكد رئي�س �ل�سلطة �لفل�سطينية حممود عبا�س، خالل لقائه �مللك �الأردين عبد �هلل �لثاين،   •

بحث  يتبعها  �أوىل  كخطوة  �لنار  �إطالق  وقف  على  متفقان  و�لفل�سطيني  �الأردين  �جلانبني 

مو�سوع �ملفاو�سات، و�أن �ملبادرة �مل�رسية هي �ملبادرة �لتي يجب �عتمادها، وهي معتمدة 

.
فعالً”210

قالت حكومة �لتو�فق �لوطني، �إنها رفعت قيمة �ملعونات �ملالية �لطارئة �ملخ�س�سة لقطاع غزة   •

.
211

�إىل 55 مليون �سيكل )نحو 16.166 مليون دوالر(

�أعلنت كتائب �لق�سام عن قتل ثمانية جنود �إ�رس�ئيليني و�إ�سابة �لع�رس�ت يف ��ستباكات مبا�رسة   •

.
212

مع م�سلحيها يف �أنحاء خمتلفة من قطاع غزة

قال وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند Philip Hammond يف موؤمتر �سحايف مع نظريه   •

مع  ب�رسعة  يتاآكل  �إ�رس�ئيل  مع  بالتعاطف  “�ل�سعور  �إن  �لقاهرة:  يف  �سكري  �سامح  �مل�رسي 

ت�ساعد �أعد�د �ل�سحايا يف غزة... من �ملهم �أن يفهم �سانعو �لقر�ر يف �إ�رس�ئيل ما �لذي يحدث 

لدى �لر�أي �لعام يف �لدول �لغربية”. و�أعلن هاموند عن م�ساعد�ت بقيمة خم�سة ماليني جنيه 

.
213

�إ�سرتليني )نحو ثمانية ماليني ون�سف �ملليون دوالر( تقدمها بريطانيا �إىل غزة
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اجلمعة، 2014/7/25

�أعلنت �لف�سائل �لفل�سطينية و“�إ�رس�ئيل” عن مو�فقتها على “تهدئة �إن�سانية” ملدة 12 �ساعة،   •

.
تبد�أ �ل�ساعة �لثامنة �سباحاً بتوقيت غزة من يوم �ل�سبت 2142014/7/26

�أعلن �لتلفزيون �حلكومي �الإ�رس�ئيلي �أن “�حلكومة �الأمنية ]�الإ�رس�ئيلية[ رف�ست باالإجماع   •

�الأمريكي جون كريي”، م�سري�ً  به وزير �خلارجية  تقدم  �لذي  ]يف غزة[  �لنار  �قرت�ح وقف 

�إىل �أن حكومة بنيامني نتنياهو تطالب باأن يتمكن �جلي�س �الإ�رس�ئيلي من �لبقاء يف قطاع غزة 

.
215

ملو��سلة تدمري “�أنفاق �لهجوم” �لتي حفرتها حما�س �أثناء �لتهدئة

تظاهر�ت  فانطلقت  غزة،  لقطاع  ن�رسة  �نتفا�ستها  �ملحتلة  و�لقد�س  �لغربية  �ل�سفة  تابعت   •

.
216

�حتجاجية و��سعة مبناطق خمتلفة �سقط فيها خم�سة �سهد�ء وع�رس�ت �جلرحى

عرب �الأمني �لعام حلزب �هلل �للبناين ح�سن ن�رس �هلل، يف يوم �لقد�س �لعاملي، عن �لت�سامن مع   •

يف  “نحن  وقال  غزة،  قطاع  على  �الإ�رس�ئيلي  �لعدو�ن  وجه  يف  �لفل�سطينية  و�ملقاومة  �ل�سعب 

حزب �هلل كنا و�سنبقى نقف �إىل جانب كل �ل�سعب �لفل�سطيني و�إىل جانب �ملقاومة يف فل�سطني 

عليها،  ونقدر  ن�ستطيعها  �لتي  �لدعم  �أ�سكال  من  �سكل  باأي  نبخل  لن  ونحن  ف�سائلها،  بكل 

ونحن ن�سعر باأننا �رسكاء مع هذه �ملقاومة، و�نت�سارهم �نت�سار لنا جميعاً وهزميتهم هزمية 

ثباتكم و�سنقوم بكل ما  لنا، ونقول الإخو�ننا يف غزة نحن معكم و�ىل جانبكم وو�ثقون من 

.
يجب �أن نقوم به”217

ال�سبت، 2014/7/26

�ألوية  �ل�سعبية،  �جلبهة  �الإ�سالمي،  �جلهاد  حما�س،  هي  فل�سطينية،  ف�سائل  خم�سة  �أعلنت   •

“تهدئة  �أي  رف�سها  منف�سلة،  بيانات  يف  �لدميوقر�طية،  و�جلبهة  �لدين،  �سالح  �لنا�رس 

�إىل  �لنازحني  وعودة  غزة،  قطاع  من  �الإ�رس�ئيلي  �جلي�س  �ن�سحاب  ت�سمن  ال  �إن�سانية” 

.
218

بيوتهم

قالت وز�رة �خلارجية �مل�رسية �إن �لقاهرة لي�س لها عالقة مبوؤمتر باري�س �لذي دعا له وزير   •

�خلارجية �لفرن�سي كالً من وزر�ء خارجية �لواليات �ملتحدة �الأمريكية وقطر وتركيا وعدة 

به  �ألتزمت  �لذي  �لنار  �إطالق  وقف  �أمد  الإطالة  حماولة  يف  طارئ،  الجتماع  �أوروبية  دول 

.
219

“�إ�رس�ئيل” و�لف�سائل �لفل�سطينية ملدة 12 �ساعة

قال وزير �خلارجية �لقطري خالد �لعطية للجزيرة �إن هدف �الجتماع �لوز�ري �لدويل �لذي   •

�لعدو�ن  وقف  بل  غزة،  يف  �لهدنة  بحث  يكن  مل   2014/7/26 �ل�سبت  يوم  باري�س  يف  �نعقد 

.
220

�الإ�رس�ئيلي، ورفع �حل�سار عن قطاع غزة
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الأحد، 2014/7/27

دعا جمل�س �الأمن �لدويل مبدينة نيويورك يف بد�ية جل�سة طارئة �إىل وقف �إطالق �لنار يف قطاع   •

غزة، �لذي يتعر�س لعدو�ن �إ�رس�ئيلي منذ �أكرث من ع�رسين يوماً، خلف �أكرث من �ألف �سهيد 

.
221

ونحو �ستة �آالف جريح

حمملة  �ساحنة   12 من  تتكون  قافلة  ت�سيري  عن  عو�د  جو�د  �لفل�سطيني  �ل�سحة  وزير  �أعلن   •

.
222

باالأدوية و�مل�ستهلكات �لطبية مل�ستودعات �لوز�رة يف قطاع غزة

�تهم حممد ��ستيه، م�ست�سار رئي�س �ل�سلطة �لفل�سطينية حممود عبا�س، يف مقابلة مع �سي �أن �أن،   •

“�إ�رس�ئيل” باأن لها �أجندة خفية تكمن ور�ء هجومها على غزة، وتتمثل يف ��ستهد�ف حكومة 

.
223

�لوحدة �لوطنية �لفل�سطينية، وتدمري �لتو�فق و�مل�ساحلة �لفل�سطينية

ال  بتهدئة  تقبل  لن  �ملقاومة  �إن  �لر�سق  عزت  حما�س  حلركة  �ل�سيا�سي  �ملكتب  ع�سو  قال   •

.
224

ت�ستجيب ملطالبها، وهي مطالب �أهل غزة، وهي رفع �حل�سار

قال ع�سو �ملكتب �ل�سيا�سي حلركة حما�س عزت �لر�سق يف ت�رسيحات على ح�سابه يف موقع   •

.
�لفي�سبوك: “للمرة �ملليون نقول: من يحاول نزع �سالحنا.. �سننزع روحه”225

�أكد رم�سان عبد �هلل �سلّح، �الأمني �لعام حلركة �جلهاد �الإ�سالمي يف كلمة متلفزة، �أن �ملقاومة   •

�لفل�سطينية �لتي �أذهلت �لعامل باإبد�عاتها و�سجاعتها وطول نف�سها �ستظل هي �لدرع �حل�سني 

.
226

لهذ� �ل�سعب �لذي تخلى عنه �جلميع، و�أنها لن ت�ساوم على �سالحها

�أو�سح تقرير �أوردته �الإذ�عة �لعربية، تفا�سيل تكلفة �لقبة �حلديدية، و�لبالغة خم�سون مليون   •

دفاعية،  ل�سو�ريخ  قاعدة  ع�رسين  من  منظومة  كل  تتكون  حيث  منظومة،  لكّل  دوالر 

تنطلق ل�سّد �ل�سو�ريخ �لقادمة من غزة �أثناء حتليقها يف �جلو. وتبلغ تكلفة كل �ساروخ بني 

60 – 80 �ألف دوالر، فيما تبلغ تكلفة �ل�ساروخ، �ساملة تكاليف �إطالقه قر�بة مئة �ألف دوالر، 

.
227

بح�سب �الإذ�عة �لعربية

للقو�ت  �لهند�سية  �لهيئة  عنا�رس  �أن  �مل�رسي  �مليد�ين  �لثاين  باجلي�س  �حلدود  حر�س  قال   •

رفح،  مبدينة  �لدولية  �حلدود  خط  من  بالقرب  نفق  فتحة   13 �كت�ساف  من  متكنت  �مل�سلحة 

.
228ً

وتدمريها، لي�سبح �إجمايل عدد �الأنفاق �ملكت�سفة 1,639 نفقا

�أعلن �لرئي�س �الأمريكي بار�ك �أوباما �أن وقفاً فورياً د�ئماً الإطالق �لنار وبال �رسوط يف قطاع   •

غزة ميثل “�رسورة ��سرت�تيجية”، وقال، خالل �ت�سال هاتفي مع رئي�س �لوزر�ء �الإ�رس�ئيلي 

يف  يت�سمن  �أن  ينبغي  �لفل�سطيني   - �الإ�رس�ئيلي  لل�رس�ع  د�ئم  حّل  �أي  �إن  نتنياهو،  بنيامني 

.
229

نهاية �ملطاف نزع �سالح �جلماعات �ملت�سددة ونزع �سالح غزة
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الإثنني، 2014/7/28

�أكدت كتائب �لق�سام، يف بالغ ع�سكري، �أنها قتلت يوم �الإثنني 2014/7/28 ت�سعة ع�رسة جندياً   •

�إ�رس�ئيلياً وجرحت �لع�رس�ت لريتفع بذلك عدد من قتلتهم منذ بدء �لعملة �لربية �إىل 110 جنود 

.
230

�إ�رس�ئيليني

حما�س  حركتي  عن  ممثلني  ي�سم  رئا�سياً  وفد�ً  �إن  مقبول  �أمني  فتح  حركة  يف  �لقيادي  قال   •

وقف  على  �حلر�س  باب  من  ياأتي  �لوفد  “ت�سكيل  �أن  و�أكد  �لقاهرة،  �إىل  �سيتوجه  و�جلهاد 

يوؤدي  و�حد  فل�سطيني  موقف  وتكوين  غزة  يف  و�لدمار  و�لتدمري  �لفل�سطيني،  �لدم  نزيف 

�لق�سية  و�لدخول يف ح�سابات ال تخدم  �إقليمية  �لقطاع دون تدخالت  �إىل رفع �حل�سار عن 

.
�لفل�سطينية”231

�رسق  �الإ�رس�ئيلي  �جلي�س  خطوط  خلف  �الإنز�ل  عملية  تفا�سيل  �لق�سام،  كتائب  ك�سفت   •

قطعة  وغنم  �إ�رس�ئيليني،  جنود  ع�رسة  وقتلها  غزة،  مدينة  من  �ل�رسق  �إىل  �ل�سجاعية  حي 

.
232

�سالح، وحماولتها �ختطاف �أحد �جلنود

غزة  قطاع  على  طويلة  ع�سكرية  بحملة  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رس�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�س  هدد   •

قو�ته  �إن  يعلون  مو�سيه  �الإ�رس�ئيلي  �لدفاع  وزير  وقال  �الأنفاق،  على  �لق�ساء  �إىل  تف�سي 

�ستو��سل �لعمل بقوة، وحتدث عن تو�سيع �لعمليات �لع�سكرية يف �الأيام �لقليلة �ملقبلة. وقال 

و�سيدمر  حما�س،  �سّد  �رسباته  �سيعمق  �جلي�س  �إن  جانت�س  بني  �الإ�رس�ئيلي  �الأركان  قائد 

.
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�الأنفاق �لهجومية على حدود غزة

�ساطئ  على  و�حدة  دفعة  قتلتهم  عندما  �أطفال  ع�رسة  بحّق  جمزرة  �الحتالل  قو�ت  �رتكبت   •

بحر غزة، حيث طال �لق�سف �الإ�رس�ئيلي متنزهاً كان يلهو به ع�رس�ت �الأطفال على �أرجوحة 

.
234

يف �ساحة مبخيم �ل�ساطئ لالجئني غرب مدينة غزة

�رسق  �ل�سجاعية  بحي  حلق  �لذي  �لدمار  حجم  �ل�سناعية،  �الأقمار  �لتقطتها  �سور  �أظهرت   •

مدينة غزة بعد �لغار�ت �الإ�رس�ئيلية �لعنيفة و�ملجزرة �لتي �أدت ال�ست�سهاد �أكرث من �سبعني 

يف  كلي  ب�سكل  تدمريها  مّت  منازل   604 فاإن  �ملتحدة  �الأمم  حتقيق  وح�سب  فل�سطينياً. 

حي �ل�سجاعية، فيما ت�رسر 236 منزالً ب�سكل ملحوظ، كما �أن 866 منزالً تعر�ست الأ�رس�ر 

.
235

خمتلفة

و�لف�سائل  “�إ�رس�ئيل”  بني  لالأزمة  حّل  �أي  �إن  كريي  جون  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  قال   •

“�لتنظيمات  وكل  حما�س  حركة  �سالح  نزع  �إىل  يقود  �أن  يجب  غزة  قطاع  يف  �لفل�سطينية 

.
�الإرهابية”، و“�سنعمل مع �إ�رس�ئيل و�ل�رسكاء �الإقليميني ل�سمان حتقيق هذ� �لهدف”236
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Dilma Rousseff يف نقا�س نظمته �سحيفة فولها  �لرئي�سة �لرب�زيلية ديلما رو�سيف  قالت   •

�إبادة،  �أنه  �أعتقد  �أمر خطر. ال  “ما يجري يف غزة  �إن   Folha de São Paulo دي �ساو باولو 

.
ولكن �أعتقد �أنه جمزرة... هو �إجر�ء غري متكافئ”237

قام �ليونانيون بجمع ثالثني �ألف علبة دو�ء، من �أجل �إر�سالها �إىل �مل�ست�سفيات يف غزة، نظر�ً   •

.
238

ل�سّح �لعالج يف �لقطاع

الثالثاء، 2014/7/29

عمليات  من  مبزيد  �ل�سهيوين  �الحتالل  �ل�سيف  حممد  �لق�سام  لكتائب  �لعام  �لقائد  توّعد   •

�لق�سف و�إطالق �لنار رد�ً على �لعدو�ن �ملتو��سل �سّد قطاع غزة. وقال �ل�سيف، يف خطاب 

به  ينعم  مل  ما  و�لهدوء  باالأمن  �ل�سهيوين  �لكيان  ينعم  “لن  تلفزيونياً:  بثه  مّت  له،  �سوتي 

عن  �حل�سار  ورفع  �الإ�رس�ئيلي  �لعدو�ن  بوقف  �إال  �لنار  الإطالق  وقف  وال  �لفل�سطينيون، 

قطاع غزة”.

وت�سّمن خطاب �ل�سيف �لذي بّث على ف�سائية �الأق�سى، ت�سجيالً م�سور�ً مل�ساهد من عملية   

و�لتي  غزة،  مدينة  �رسق  عوز  ناحال  م�ستعمرة  قرب  “�لق�سام”  مقاتلو  نّفذها  �لتي  �الإنز�ل 

�أظهرت بال�سوت و�ل�سورة م�ساهد لعملية قتل جنود �إ�رس�ئيليني وحماولة �أ�رس �أحدهم، ومن 

.
239

ثم عودة �ملقاومني �إىل قو�عدهم ب�سالم

�أنباء  وكالة  مع  مقابلة  يف  مرزوق،  �أبو  مو�سى  حما�س  حلركة  �ل�سيا�سي  �ملكتب  ع�سو  قال   •

نوفو�ستي �لرو�سية Russian News & Information Agency (RIA Novosti): ناأمل �أن 

“هذ� �لكيان”، موؤكد�ً �أن �ملقاومة يف لبنان قادرة على فعل  تفتح �جلبهة �للبنانية لنحارب معاً 

.
240

�لكثري

نفت حركة حما�س ما �أعلنه �أمني �رس �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�سطينية يا�رس عبد ربه،   •

عن �أن �لقيادة �لفل�سطينية تعلن “بعد �ت�ساالت مكثفة وم�ساور�ت مع �الأخوة يف قيادة حما�س 

ملدة  �إن�سانية  وهدنة  �لنار  الإطالق  فوري  لوقف  �ال�ستعد�د  �جلميع،  وبا�سم  و�جلهاد، 

.
24 �ساعة، و�لتعاطي باإيجابية مع �قرت�ح من �الأمم �ملتحدة ملد هذه �لهدنة ملدة 72 �ساعة”241

نتنياهو  بنيامني  �الإ�رس�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�س  �إن  كريي  جون  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  قال   •

طلب جمدد�ً م�ساعدة و��سنطن يف حماولة �لتو�سط يف وقف للنار يف غزة. وقال �إن نتنياهو قال 

“�سيتبنى وقفاً للنار يتيح الإ�رس�ئيل حماية نف�سها يف مو�جهة �الأنفاق، و�أال تت�رسر بعد  �إنه 

.
�لت�سحيات �لكبرية �لتي قدمتها حتى �الآن”242
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الأربعاء، 2014/7/30

�إن�سانية. وطالب يف  �لفل�سطينية حممود عبا�س قطاع غزة منطقة كارثة  �ل�سلطة  �أعلن رئي�س   •

ر�سالة ر�سمية بعثها لالأمني �لعام لالأمم �ملتحدة بان كي مون، بتحمل م�سوؤولياته مع �ملجتمع 

.
243

�لدويل، و�تخاذ جميع ما يلزم من �إجر�ء�ت الإعالن غزة كمنطقة كارثة �إن�سانية

“موؤ�مرة  �الإ�رس�ئيلي على غزة  �لعدو�ن  �إن  قال �ملتحدث با�سم حركة حما�س فوزي برهوم   •

�أطر�ف عربية، وهناك دول عربية خرجت  كبرية على فل�سطني وعلى �ملقاومة ت�سارك فيها 

.
من �لتو�طوؤ فيما يحدث بغزة �إىل �لتاآمر، و�سنعلن عن ذلك الحقاً”244

خالل  )�لكابينيت(  و�الأمنية  �ل�سيا�سية  لل�سوؤون  �مل�سغر  �الإ�رس�ئيلي  �لوز�ري  �ملجل�س  قرر   •

.
�جتماعه مو��سلة �لعدو�ن على قطاع غزة “بقوة”245

�أنو�ع من �لذخرية، وقالت  “�إ�رس�ئيل” تزويدها بعدة  و�فقت �لواليات �ملتحدة، على طلب   •

بقطر  وقنابل  ميلليمرت�ً،   120 بقطر  قذ�ئف  على  ح�سلت  “�إ�رس�ئيل”  �إن  �أن،  �أن  �سي  قناة 

.
246

�أكرث من مليار دوالر �إىل  40 ميلليمرت�ً، بتكلفة و�سلت 

قال �ملفو�س �لعام لوكالة �الأونرو� بيري كرينبول، يف بيان ب�ساأن �ملجزرة �لتي �رتكبت د�خل   •

خارج  “�لعمل  �إىل  �ملجزرة  هذه  بعد  �نتقلت  �لدولية  �ملنظمة  �إن  غزة،  يف  لالأونرو�  مدر�سة 

�أننا �الآن يف حيز نطاق �مل�ساءلة و�ملحا�سبة”. ودعا �ملجتمع �لدويل  �إذ  نطاق �لعمل �الإن�ساين، 

�مل�ستمر”.  �لدمار  �إجر�ء�ت �سيا�سية دولية مدرو�سة ومق�سودة لو�سع حّد لهذ�  “�تخاذ  �إىل 

وو�سفت وكالة �الأونرو� �ملجزرة باأنها “�سفعة، و�إهانة لنا جميعاً، وو�سمة عار على جبني 

 .
�لعامل، �ليوم يقف هذ� �لعامل خَمزياً”247

كان  عندما  �ساهده  ما  لهول  بالبكاء  جاني�س  كري�س  �الأونرو�  وكالة  با�سم  �ملتحدث  �أجه�س   •

يتحدث عن ق�سف “�إ�رس�ئيل” ملدر�سة �الأونرو� يف غزة. وقال جاني�س �إن على �لعامل �أن ي�سعر 

ما  و��سفاً  �الإن�ساين،  �لدويل  للقانون  “�إ�رس�ئيل”  قبل  من  �لفا�سح  �النتهاك  هذ�  �إز�ء  بالعار 

.
248

جرى باأنه جمزرة مروعة بحق �الأطفال، و�أجه�س بالبكاء بعد �نتهاء مقابلته مع �جلزيرة

�أ�سدر جمل�س �ل�سيوخ �الأمريكي م�رسوع قر�ر يدعم “�إ�رس�ئيل” يف “حق �لدفاع عن �لنف�س”،   •

�ل�سباب  قتل  جرمية  مرتكب  حول  معلومات  على  للح�سول  دوالر  ماليني  خم�سة  وير�سد 

.
�الإ�رس�ئيليني �لثالثة يف حزير�ن/ يونيو 2492014

�لذي  �لعدو�ن  على  �حتجاجاً  “�الإرهابية”،  للدول  قائمتها  على  “�إ�رس�ئيل”  بوليفيا  �أدرجت   •

ت�سنه على قطاع غزة. و�أعلن رئي�س بوليفيا �إيفو مور�لي�س Evo Morales هذ� �لقر�ر، وقال: 

حترتم  ال  �إ�رس�ئيل  �أن  “يظهر  غزة  على  �لهجوم  �أن  و�عترب  �إرهابية”،  دولة  �إ�رس�ئيل  “نعلن 
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و�ملتاآلف  �ل�سلمي  �مل�سرتك  �لتعاي�س  ترعى  �لتي  �الأ�سا�سية  و�حلقوق  �حلياة  �حرت�م  مبادئ 

الأ�رستنا �لدولية”. وقرر مور�لي�س تعليق �تفاقية خا�سة بالتاأ�سري�ت وقعت مع “�إ�رس�ئيل” 

.
250

يف �سنة 1973، و�أقر فر�س �لتاأ�سرية على �الإ�رس�ئيليني �لر�غبني يف زيارة بالده

اخلمي�س، 2014/7/31

 25 �لـ  لليوم  غزة  قطاع  على  �ملتو��سل  �الإ�رس�ئيلي  �لعدو�ن  جر�ء  �ل�سهد�ء  ح�سيلة  �رتفعت   •

.
251

على �لتو�يل، �إىل 1,461 �سهيد�ً، و�إ�سابة 8,400 مو�طناً �آخرين بجر�ح خمتلفة

قالت وز�رة �ل�سحة �لفل�سطينية �إن جي�س �الحتالل �الإ�رس�ئيلي �رتكب جمازر مروعة بحّق   •

.
252

71 عائلة فل�سطينية

قال وزير �الأ�سغال �لعامة و�الإ�سكان مفيد �حل�ساينة، خالل موؤمتر �سحفي بغزة، �إن خ�سائر   •

�أمريكي. و�أفاد  �أربعة مليار�ت دوالر  �أبناء �سعبنا بلغت  �ملتو��سل على  �الإ�رس�ئيلي  �لعدو�ن 

كلياً،  مهدمة  �سكنية  وحدة   5,238 منها  �سكنية،  وحدة   40,000 من  �أكرث  طال  �لعدو�ن  �أن 

4,374 وحدة �سكنية مهدمة جزئياً ب�سكل غري  و30,000 وحدة �سكنية مهدمة جزئياً، منها 

 .
253

�سالح لل�سكن

�لعملية  بدء  منذ  �إ�رس�ئيلياً  جندياً   131 “قتلت  �أنها  �سحفي،  بيان  يف  �لق�سام،  كتائب  �أعلنت   •

 .
�لع�سكرية �لربية على قطاع غزة، عد� عن قتلى تفجري �آليات �جلي�س �الإ�رس�ئيلي”254

�الإ�رس�ئيلية  و�حلكومة  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  لها،  بيان  يف  �مل�رسية،  �خلارجية  وز�رة  دعت   •

منهما  لكل  �الهتمام  ذ�ت  �لق�سايا  كافة  لبحث  �لقاهرة  �إىل  �لتفاو�سيني  وفديهما  لـ“�إر�سال 

.
�سمن �الإطار �لذي تناولته �ملبادرة �مل�رسية”255

�أعلنت �الأمم �ملتحدة، �أن حركة حما�س و“�إ�رس�ئيل” �تفقتا على تهدئة �إن�سانية ملدة 72 �ساعة   •

تبد�أ من عند �ل�ساعة 8 من �سباح يوم �جلمعة 2014/8/1، ودعا بيان �سدر عن �الأمني �لعام 

�اللتز�م ب�سبط  �إىل  �الأطر�ف  �الأمريكي جون كريي، جميع  �ملتحدة ووزير �خلارجية  لالأمم 

.
256

�لنف�س خالل فرتة �لتهدئة غري �مل�رسوطة
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