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*** 
 
"القبـة بتقنية ضللت  المدينةدنا الصواريخ التي ضربت زو تنّفذ تهديدها وتقصف تل أبيب:  "القسام" 

 الحديدية"
حمبا،ا أنهبا زودت ءبزما مبن يبواريلها التبت أ  سبت ل"كتائبب السسبا،"ا البعرال الرسبكري  كشفت: غزة

 ع ى "تل أبيب" ال ي ة بتسنية ءديدة ال يمكن ل سبة الحديدة اكتشافها وتمكنت من تءاوز السبة.
ل بباب لهببا أنهببا سببتوءس رببربة عسببكرية يببارولية بلببى مدينببة تببل أبيببب وكانببت الكتائببب  ببددت فببت 

( حسبببب التوقيبببت المح بببت 7|31وربببواحيها الءنوبيبببة بربببد السببباعة التاسبببرة مبببن مسبببام اليبببو، السببببت  
 ".00لألرارت الف س ينية وعلك بيواريخ من نول "ءت 

تل أبيب عند الساعة  وأورحت الكتائب فت بيان لها أن وحدة لاية تابرة لها وبرد تهديد ا بررب
دفربات مبن اليبواريخ أولبى  بعف البدفرات عببارة عبن  1التاسرة مبن مسبام اليبو، حيبم قامبت بب     

مبزوَدين بتسنيبة ال َتَمكبن السببة الحديديبة مبن اكتشبافهاا وقبد أ  سبا فبت السباعة  J80ياروَلين من نول 
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كبل مركببات المنمومبة وراداراتهببا باتءباف بيبت يبا،ا ولب، تسبت ع السببة اعترارببهماا ولب، تبتمكن  00:00
 من اكتشافهما حتى وي  بلى  دفيهما.

 00:00غيبر مبزودة بهبعف التسنيبةا أ  سبت فبت تمبا، السباعة  J80وأرافت بن أربرة يواريخ من نول 
باتءاف وس  تل أبيبا وقد لوحم أن منمومة السبة الحديدية حاولت اعترارهاا لكبن مبا سبءل  بو أن 

 انفءر فو  عسس ن وأوقع بيابات فيها. أحد يواريخ السبة قد
 00:31غير مزودة بهعف التسنية أ  ست فت تما، الساعة  J80وأشارت بلى أن أربرة يواريخ من نول 

 باتءاف شمال تل أبيب.
وقال البيان: "بننا فت كتائب السسبا، نككبد أنبس بافربافة بلبى األ بدال الرم ياتيبة لرم يبة اف ب    بعف 

هب، أن نبببت لربدونا أن كتائبب السسبا، بسبدراتها فبت ت بور دائب،ا وأن المرركبة مبا زالبت ف نس كان من الم
بيننبببا وأن حبببرب األدمابببة البببدائرة يسبببءل فيهبببا لببببرام كتائبببب السسبببا، انتيبببارا  ءديبببدا  ع بببى لببببرام السببببة 

 الحديدية وسيحولونها بلى قبة ورقية ال تحمل بال الفشل والليبة ل كيان اليهيونت الاايب".
 91/7/4891، ركز الفلسطيني لإلعالمالم

 
 القيادة تتجه لمخاطبة األمم المتحدة لطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينيعريقات:  

"وفببا": وايبب ت ال ءنببة السياسببية المنببسببة عببن اءتمببال السيببادة الف سبب ينية اءتماعاتهبباا امبب،ا  -را، هللا
 مدينة را، هللا.برئاسة الرئي، محمود عبا،ا بمسر الرئاسة فت 

وقببال عرببو ال ءنببة التنفيعيببة فببت منممببة التحريببر الف سبب ينية يببائب عريسبباتا بن ال ءنببة السياسببية 
اتلبعت مءموعببة مبن السببراراتا أ مهببا توءيبس رسببالة مبن قبببل الببرئي، محمبود عبببا، بلبى األمببين الرببا، 

 ت.لألم، المتحدة ل  ب البدم بدراسة توفير الحماية الدولية ل شرب الف س ين
نحن نرتسد أن الحديم عن ‹وأرال عريسات بن  عف الل وة تت  ب السيا، بدراسات قانونية مرمسةا و

الوياية الدولية ك ، ال يتواف  مع مكانة دولة ف س ين اآلن بيفتها دولة غير عروا لعلك الحديم 
ام الدراسبببات اآلن  بببو تبببوفير الحمايبببة الدوليبببة ل شبببرب الف سببب ينتا و بببو مبببا قبببررف االءتمبببال بربببد بءبببر 

 ‹.السانونية
وأشببار بلببى "أن مببا تسببو، بببس بسببرائيل لببي، دفاعببا عببن الببنف،ا بنمببا  ببو دفببال عببن اسببتي انها واحت لهببا 

 وءدرانهاا وايفا ما تسو، بس بسرائيل من عدوان وحشت ع ى ق ال غزة بءرائ، الحرب".
األشسام الررب عند عسد وقال عريسات: بن ال ءنة السياسية قررت  رح مءموعة من االقتراحات ع ى 

االءتمبال البوزاري الرربببت يبو، االبنبين المسبببلا منهبا تشبكيل لءنببة عربيبة ل حبديم مببع سويسبرا بيببفتها 
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الدولببة الحارببنة التفاقيببات ءنيببل والمسببرر افرببافت بببدعوة الببدول المتراقببدة السببامية ل ءتمببال فببورا 
ول األعمببال حببول ميبببا  بزالببة كافببة كببعلك قببررت ال ءنببة ترتيببب نس ببة ع ببى ءببد"وأرببال:  واسببتبنائيا.

 ."أشكال التمييز الرنيريا ألن ممارسات دولة بسرائيل أيبحت ممارسات دولة األبارتهايد
وأكد أنس "يت، افعداد ل توقيبع ع بى مءموعبة مبن الموابيب  الدوليبة تمهيبدا ل ويبول بلبى تبوفير الحمايبة 

 يبا  روما ومحكمة الءنايات الدولية".الدولية لشربناا وتوفير عروية ف س ين بتوقيرها ع ى م
 91/7/4891، األيام، رام هللا 

 
 حماد لـ"البيان": تحركات عربية للتهدئة في غزةنمر  

كشبببل المستشبببار السياسبببت ل رئاسبببة الف سببب ينية د. نمبببر : الوكببباالت –أكبببر، أبوالهنبببود عوايببب،  -دببببت
هدئببة ينهببت الرببدوان افسببرائي ت ع ببى حمبباد لببب"البيان" أمبب، وءببود تحركببات عربيببة ل تويببل الببى اتفببا  ت

ق ببال غببزةا بينمببا تحببدم الببرئي، الميببري عبببد الفتبباح السيسببت عببن اتيبباالت ميببرية مببع الءببانبين 
الف سبب ينت وافسببرائي تا تزامنببا  مببع عسببد اءتمببال عاءببل لمء بب، ءامرببة الببدول الرربيببة ع ببى مسببتو  

 وزرام اللارءية غدا  فت السا رة لبحم االورال.
اد المستشار السياست ل رئي، الف س ينت محمود عبا، ان  نالك ءهودا  عربية ف س ينية وقال د. حم

مكبفبة مببن ءميببع اال برال مببن اءببل الويببول البى اتفببا  يوقببل الرببدوان االسبرائي ت ع ببى ق ببال غببزة. 
واورببل لببب"البيان" لبب ل اتيببال  بباتفت انببس َيرمببل حاليببا  ع ببى ب ببورة نببر اتفببا  لوقببل ب بب   النببارا 

 يبدو ان االسرائي يين غير مرنيين بعلكا كما ان حما، وررت شرو ا  عدة.ولكن 
وشدد المستشار السياست ل رئي، الف س ينت انس "ع ى الرغ، من الشرو  التت تررها حركبة حمبا،ا 
اال ان ال رل االساست فت  عف الحرب ع ى سكان ق ال غزة الرزل  بو اسبرائيلا ولب، يربد لافيبا ان 

يها قببرار بالتيببريد مببن اءببل االبسببام ع ببى حالببة االنسسببا، الف سبب ينت". وارببال ان دولببة االحببت ل لببد
"الترلي، االسرائي ت بشبنن السبعائل واليبواريخ الف سب ينيةا  بو عريربة لتبنءيل وموايب ة الرنبل ربد 
الف سببب ينيين و بببعا مبببا تريبببدف حكومبببة رئبببي، البببوزرام االسبببرائي ت بنيبببامين نتانيبببا و". واوربببل حمببباد ان 

الحببببالت مببببع الف سبببب ينيين والرببببدوان ع ببببى غببببزة احببببد اسبببببابس االساسببببية المزايببببدات السياسببببية اليببببدا، 
 االسرائي ية الدال يةا وبمنها الد، الف س ينت.

وقال حماد ان "حما، وررت شرو ا كبيبرة مبن اءبل السببول بالهدنبةا ونتانيبا و اكبد انبس لبن يلربع 
ان  نالببك حريسببا كبيببرا ودمببارا وشببربا ألي ربباو  مببن اي  ببرل كببانا ولكببن نحببن نرمببل ع ببى قاعببدة 

 َيستلا والم  وب ايسال علك ومن ب، الحديم عما نريد".
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ولكنبببس ال يسبببت يع ان يفربببل اكببببر مبببن ان  واربببال ان الءانبببب الررببببت يرمبببل ع بببى وقبببل الربببدوان. 
يمببار، ربباو ا لايببة ان يسنببع واشببن ن لحم هببا ع ببى التببدلل واءبببار دولببة االحببت ل ع ببى ايسببال 

وشبدد حمبباد ع بى ان "الءهبد الرسببمت الف سب ينت والررببت اآلن  ببو ايسبال الربدوان والمءببزرة عبدوانها. 
 رد الف س ينيين الرزل".

 91/7/4891، البيان، دبي
 

 إصابة قائد الشرطة الفلسطينية في المجزرة األخيرة بغزة  
رسيببد تيسببير أع نببت ميببادر  بيببة ف سبب يينة ان قائببد الشببر ة الف سبب ينية فببت غببزة ال: غببزة  ف سبب ين(

الببب أ أيببيب لبب ل المءببزرة التببت ارتكبتهببا  ببائرات االحببت ل شببر  مدينببة غببزة مسببام اليببو، السبببت 
وأرببببافت الميببببادر أن الرسيببببد الببببب أ أيببببيب بءببببراح ل يببببرة ويلرببببع فءببببرام عم يببببة   (.7|31 

حينمبا ويشار بلى أن البيت العي قيل يرود ألبنام عب، قائبد الشبر ة وكبان يسبو، بزيبارة لهب،  ءراحية.
 ت، قيل المنزل ع ى ركو،  قا نيس دون أي بنعار مسب .

 94/7/4891قدس برس، 

 
 تهدئة بطعم االستسالم إعطاءأبو مرزوق: البعض يريد منا  

أكبببد عربببو المكتبببب السياسبببت لحركبببة حمبببا، أن  بببدل الربببدوان افسبببرائي ت  بببو فبببر  األمبببر واقبببع 
 لبيرام.االحت ل ع ى الف س ينيين ودفره، بلى رفع الرايات ا

وأشبببار أببببو مبببرزو  فبببت تيبببريحات لبببسا أن المسيبببود بالتهدئبببة التبببت يءبببري الحبببديم عنهبببا  بببو دفبببع 
الف سبب ينيين فلسببام السبب ح وتببرك المساومببةا وقببال: "كبببر الحببديم عببن التهدئببةا وشببرو ها وتوقيتهبباا 

ونحبزن لهبعا  مبن الشبهداما أحبتنباونحن لسنا بتءارة حروبا ويكلمنا أشبد األلب، ءرحنبا النبازلا وفبرا  
اللببراب الببعي ييببنرة النببازيون الءببدد.  بب، ييببنرون كببل علببك ل تسبب ي، بببالواقع ورفببع الرايببات البيرببام 

 واالعترال به، وبما اغتيبوفا  ، يفر ون علك فلسام س حنا وترك المساومة".
يسببت وأرببال: " بب، مببن بببدأوا المرركببةا وسببنبسى ع ببى أررببنا والمسببتسبل لنببا واعا كانببت التهدئببة فهببعف ل

 آلر المرارك واستراحة محاربا ومستمرين برون هللا"ا ع ى حد تربيرف.
 91/7/4891، فلسطين أون الين
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 الرشق: لن نقبل بوقف إطالق النار إال بشروط المقاومة 

عرو المكتب السياست لحركة حما، عزت الرش  أن حركة حما، لن تسبل بوقل ب    النار  أكد
 بال بشرو  المساومة.

الرشبب  فببت تيببريحات لبببسا اليببو،ا ع ببى يببفحتس الرسبببمية ع ببى موقببع التوايببل االءتمببباعت  وأورببل
"فيسبوك"ا أن نتنيا و يسبت يع أن يببدأ الحبرب لكنبس لبن يسبت يع وقفهباا مشبيرا  بلبى أن "نتنيبا و مهبر 
فببت مببكتمرف اليببحفت تائهببا  ومرتبكببا  ومنزومببا ا وحيببم حبباول ت مببين اليببهاينة وتهدئببة ملبباوفه،ا ف نببس 

 د ، ق سا  ورعبا ".زا
 وأرال:" نتنيا و وءماعتس سي رنون اليو، العي أتوا فيس بلى ف س ين".

ع ببى يببريد آلببرا انتسببد الرشبب  مواقببل الببدول الرربيببة مببن الحببرب ع ببى غببزةا وقببال:" مواقببل بربب  
األنممبة الرربيبة تءباف الرببدوان اليبهيونت ع بى شببربنا الف سب ينت األعبزلا ءببامت لمحاولبة حفبم مببام 

 س أما، شروبها".الوء
وأرال:" "حما،" تدافع عن شرل األمة بس ح عاتتا والس ح المكد، فت ملازن الءيوأ الرربية 

عا استلد، ف نس يستلد، رد الشروب"ا ع ى حد تربيرف.  ييدأ قبل االستلدا،ا وا 
 94/7/4891، فلسطين أون الين

 
 كتائب القسام تقصف مدينة "روحفوت" بأربعة صواريخ  

تائب الشهيد عز البدين السسبا،"ا الءنباح المسب ل لحركبة "حمبا،"ا أنهبا قيبلا اليبو، األحبدا أع نت "ك
 مدينة "روحفوت"ا وس  ف س ين المحت ةا بنربرة يواريخ مح ية الينع.

وقالببت كتائببب السسببا، فببت بيببان يببحفتا اليببو، األحببد: "تمكببن مءا ببدينا مببن قيببل مدينببة روحفببوت 
 ".00بنربرة يواريخ من  راز سءيل 

وفت وقبت سباب  مبن فءبر اليبو، ا قالبت كتائبب السسبا،ا بن هبا قيبفت مدينبة تبل أبيببا وسب  بسبرائيلا 
"ا مبزودين بتسنيبة ال َتمكبن منمومبة "السببة الحديديبة" J80يو، السبتا ألول مرةا بيبارولين مبن نبول "

 المرادة ل يواريخ من اكتشافها.
 91/7/4891، فلسطين أون الين
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 نهاريا شمال فلسطين المحتلةتقصف تتبنى  القسام 

تبنبببت كتائبببب الشبببهيد عبببز البببدين السسبببا، الءنببباح الرسبببكري لحركبببة حمبببا، ال ي بببة ب ببب   رشبببسة : غبببزة
يببواريخ تءبباف نهاريببا شببمال ف سبب ين المحت ببة فببت وقببت سبباب  ال ي ببة ورشببسة ألببر  يببوب مسببتو نة 

 "كريات شمونا" أم،.
ة الشببهيد محمبببد أبببو لرببير  ببت التببت نفبببعت وعكببرت الكتائببب فببت بيببان مستربببب لهببا ال ي ببة أن كتيببب

 عم يات ب    اليواريخ  عفا دون أن تورل المكان العي ت، ب     عف اليواريخ منس.
يببواريخ قببرب مسببتو نة "نهاريببا" شببمال ف سبب ين المحت ببةا  1وأع ببن االحببت ل اليببهيونت عببن سببسو  

 مورحا أن  عف اليواريخ أ  ست من ءنوب لبنان.
 94/7/4891، لإلعالم المركز الفلسطيني

 
 جنود إسرائيليين بكمين للقسام على شاطئ السودانية أربعةإصابة  

تمكنببت مءموعببة لايببة مببن كتائببب السسببا، مببن اكتشببال عم يببة ببببرار ل بحريببة اليببهيونية ع ببى : غببزة
 شا ئ من سة السودانية شمال غزة واشتبكت مرها.

دين اكتشببفوا عم يببة ببببرار ل بحريببة اليببهيونية وقالببت الكتائببب فببت ب غهببا الرسببكري األولببت أن المءا بب
 ع ى شا ئ من سة السودانية شمال غزة واشتبكت مرها.

وقد اكتشل مءا دو السسا،  عف السوة التت حاولت التس  ل تحت ءنل الم ، عبر زور  عسكري وما 
ع بى  أن ح ت أقدا، ءنود الردو ع ى رمال شا ئ غزة حتى انسرت قوة ل سسا، كانت تنيب كمينبا  

السوة المتس  ة وأم رتهبا بواببل مبن الريبار وسبمع مبن نس بة ألبر  قريببة ل مءا بدين يبرا  الءنبود 
 اليهاينة برد مباغتته، بنيران السسا، اليسمة .

 عا وقد تدلل ال يران اليهيونت الحربت والمروحت بشكل مرتبك مستلب ا  ومسبتهدفا  بنايبة ومسبءدا 
لل زورقببان عسببكريان يببهوينيان السببناد السببوة وانتشببال الءنببود ع ببى مسببافة مببن ميببدان االشببتباك وتببد

 تحت وابل من السيل والنيران.
مبن ءنبودف بربد أقبل مبن سباعة مبن  4وقد اكتفى النا   باسب، الءبيأ اليبهيونت بباالعترال ب يبابة 

 دف.انتهام الرم يةا فيما ال يزال الردو يتكت، كرادتس عن اللسائر الحسيسية التت وقرت فت يفول ءنو 
 91/7/4891، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 مجددًا.. كتائب القسام تقصف مطار"بن غريون" 
(ا م بار "ببن غريبون" البدولت السريبب 7-31السببت  ]أمب،  يباح اليبو،  قيفت كتائب السسا،: غزة

 من مدينة "تل أبيب" المحت ة.
ن يببباح  اليببو، السبببت ( مبب33:10وأع نببت الكتائببب فببت ببب   عسببكريا أنهببا أ  سببت عنببد السبباعة  

" مح بت اليبنعا تءباف م بار ببن غريبون فبت مدينبة ال بد السريببة مبن تبل 70يارو  واحبد مبن نبول "ا، 
 كي و متر عن ق ال غزة. 70أبيب المحت ةا التت تبرد 

وأكبببدت الكتائبببب أن  بببعا السيبببل يبببنتت فبببت ب بببار البببرد ع بببى الءبببرائ، اليبببهيونية بحببب  أبنبببام الشبببرب 
 المتوايل ع ى ق ال غزة.الف س ينت والردوان 

وقببال الببب  : "بن كتائببب السسببا، عا ببدت شببربها أال تيببمت ع ببى ءببرائ، االحببت لا وأن تءر ببس يببدفع 
بمن عدوانس با ما ا ويفكر ألل مبرة قببل افقبدا، ع بى أي عبدوان ع بى أبنبام شبربناا وسب حها سبيبسى 

 بال الردود التت ستوءرس".م سما  ومشرعا  حتى بعا ما وايل الردو حماقاتس ف ن ي سى منا 
 94/7/4891، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تسريب صورة لجيب االحتالل المستهدف بصاروخ الكورنت 

سرب موقع عبري مسرب من الءيأ افسرائي ت يورة  ل ءيب الرسبكري البعي اسبتهدفتس كتائبب السسبا، 
 ق ال غزة. عير الءمرة المارت بيارو  كورنت قرب ماتيبة "سرد" الواقرة شر 

وأكد الموقع أن اليورة التت نشر ا ع ى فيحتس ع ى موقع التوايل االءتماعت وتمهبر ءيببا  مبدمرا  
بشبببكل كامبببل  بببت تربببود لبببعلك الءيبببب البببعي اسبببتهدفت كتائبببب السسبببا، بيبببارو  كورنبببت موءبببس بشبببكل 

 مباشر.
راح ويببببفت وزعبببب، الموقببببع أن تفءيببببر الءيببببب باليببببارو  كببببان مباشببببرا  مببببا أد  فيببببابة ءنببببديين بءبببب

 بال فيفةا مدعيا  أن الءيأ أكد أنه، نءو من الموت بمرءزة.
وأع نبت كتائبب السسببا، الءنباح الرسبكري لحركببة حمبا، مسببئوليتها عبن ب ب   يببارو  مرباد ل ببدرول 

 من نول كورنت ع ى ءيب عسكري أول أم، الءمرة ما أد  لتدميرف بشكل كامل.
 91/7/4891، فلسطين أون الين
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 لـ "هدوء مقابل هدوء"  إسرائيلياحماس ترفض عرضًا  "الحياة": 

كشببببفت ميببببادر فببببت حركببببة "حمببببا،" لببببب "الحيبببباة" ان ق ببببر وتركيببببا تءريببببان : محمببببد يببببون، –را، هللا 
اتيبباالت مببع اسببرائيل باببر  التويببل الببى اتفببا  وقببل ل نببار فببت غببزةا وان الحركببة رفرببت عررببا  

 اسرائي يا  يسو، ع ى "الهدوم مسابل الهدوم".
الببت الميببادر ان "حمببا،" وافسببت ع ببى وقببل ب بب   النببار بشببر  ان توقببل اسببرائيل النببار ايرببا ا وق

ا وت  ب  سبراح 1031وت ب  اتفا  التهدئة العي ءر  التويل اليس فت تشرين البانت  نبوفمبر( عبا، 
االسر  العين اعتس ته، فت الرفة الاربية الشهر المارت عسبب ل بل المسبتو نين الب ببةا وعبدد ، 

مببن االسببر  المحببررين فببت يببفسة تبببادل االسببر  التببت تسببميها اسببرائيل  01اسببيرا بيببنه،  000نحببو 
"يفسة شاليت"ا وتسميها الحركة "وفام االحرار". وأورحت ان اسرائيل رفرت شرو  "حما،"ا لكن 

 الحركة تمسكت بها.
ن نسببل ببنن تبع ب  بعف وقال مسكول رفيع فت "حما،" لب "الحياة": "قدمنا ترحيات كبيبرةا وال يمكبن ا

الترحيات سد  فت مسابل عودة الهدوم من ال رفين". وأرال: "غبزة تحتمبل الكبيبر مبن اءبل تاييبر 
يبنر  1031المرادلة السائمة اآلنا وفت مسدمها رفع الحيار". وأرال: "ت بي  اتفا  التهدئة لربا، 

دلبببال السببب ع الملت فبببة البببى ق بببال غبببزةا ليويبببا  اال سبببمنت والوقبببودا والسبببماح ع بببى فبببتل المربببابر وا 
ل ييادين بالويول الى مسافة ستة كي ومترات فت البحر". وتابع ان البديل لوقل النار  و بسام حال 
االشتباكا مرتبرا  ان " عف الحالة غير مريحة لإلسرائي يين العين تربك اليبواريخ حيباته، وترسب ه، البى 

 الم ءئ بيورة مستمرة".
 بت من كل من ق ر وتركيا التدلل ل بحم فت اتفا  ا ب   النبار مبع وقالت الميادر ان الحركة  

 الءانب االسرائي ت.
ويركبب، توءببس "حمببا،" الببى ق ببر وتركيببا عببد، ارتيبباح الحركببة ل وسببا ة الميببرية. وقببال مسببكول فببت 
الحركبببة ان الموقبببل الميبببري مبببا زال متحفمبببا  تءببباف "حمبببا،"ا وأن ميبببر لببب، تفبببتل مرببببر رفبببل سبببو  

أما، الءرحى. وأرال: "اقل ما يمكبن توقربس مبن ميبر فبت مبل الحبرب االسبرائي ية  لساعات مردودة
 ع ى غزة  و فتل مربر رفل اما، الموا نين والس ع".

 91/7/4891، الحياة، لندن
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 هذه المعركة أسقطت كل ما يقال عن الكفالء والضامنين"الجهاد": ال اتصاالت للتهدئة..  

ال يوءببد حتببى اآلن أي »زيبباد النلالببة أنببس « الءهبباد»مببين الرببا، لببب أكببد نائببب األح: فتحببت يببب ا -غببزة 
اتيبباالت ءديببدة فببت ليببور التهدئببةا وكببل مببا يشببال عببن تهدئببة حببديم بع مببتا وال يوءببد حببديم 

المببرول الميدانيببة »واعتبببر فببت تيببريل وزعببس المكتببب افع مببت ل حركببة فببت غببزة أمبب، أن «. ءببدي
 1031عببن حببل وفبب  اتفببا  وقببل ب بب   النببار عببا،  ليسببت نارببءةا ليويببا  أن الءميببع يتحببدم

 «.العي أيبل ل ل مهورنا وعفا ع يس الزمن كون افسرائي ت ل، ي تزمس
 عف المرركة أسس ت كل ما يسال عن الكف م والرامنينا أي اتفا  »وغمز من قناة ميرا وقال بن 

مون م مببل أي اتفبببا  لوقببل ب بب   النببارا فالمساومببة وحببد ا  ببت الرببامنا ورءالهببا  بب، مببن سيرسبب
شببربنا اليببامد المببراب  يببدفع شبب ال  مببن الببد،ا وال يمكننببا الحببديم عببن أي اتفببا  »وأرببال أن «. قبباد،

يحايببر أ  نببا فببت غببزةا ونحببن فببت مرح ببة ءديببدة وأفبب  ءديببد يببنرتس المساومببةا و ببعف المرركببة فتحببت 
 «.آفاقا  واسرة أما، شربناا وع ينا أن نتيرل وف  علك

 91/7/4891 الحياة، لندن،

 
 حماس تطالب المجتمع الدولي برفع الظلم عن الشعب الفلسطيني 

دعت حركة حما، المءتمع الدولت بلى رفع الم ، عن الشرب الف س ينتا ولبي، مءبرد البدعوة : غزة
 بلى وقل ب    النار.

وقببال النببا   باسبب، حركببة حمببا، سببامت أبببو ز ببري فببت تيببريل ويببل "المركببز الف سبب ينت لإلعبب ،" 
نمبببا عبببدوان بسبببرائي ت ع بببى 7-31سبببام السببببت  م (: "مبببا يوءبببد فبببت غبببزة لبببي، ب ببب   نبببار متببببادل وا 

 المدنيين الف س ينيين".
 و الب أبو ز ري المءتمع الدولت برفع الم ، عن الشرب الف س ينت ولي، وقل ب    النار فس .

 94/7/4891، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 اع طارئ للوزارة العربية لمناقشة الحرب على غزةحماس تنتقد طلب عباس تأجيل اجتم 

انتسد النا   باس، "حما،" فوزي بر و، ما قال بنس "  ب عبا، تنءيل اءتمال : فتحت يب اح -غزة 
 ببارل لببوزرام اللارءيببة الرببرب لمناقشببة الحببرب ع ببى غببزة"ا واعتبببرف "تل يببا  عببن مسببكولياتس الو نيببةا 

وتلفيل الرا  ع ى االحت ل". و البب بر بو، فبت تيبريل  ومحاولة لرزل غزة عن محي ها الرربت
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سبببب مت فببببوري وعاءببببل لوقببببل الحببببرب ورفببببع الم بببب، افسببببرائي ت عببببن غببببزة وشببببربنا  "بتحببببرك عربببببت وا 
 الف س ينت".

كمببا انتسببد ويببل النا سببة باسبب، وزارة اللارءيببة األميركيببة "حمببا،" بننهببا "منممببة بر ابيببة"ا وقولهببا بن 
ر لمنع قتل المدنيين فت غزة. وويل  عف التيريحات بننها "ق ب ل حسائ  بسرائيل اتلعت كل التدابي

وانحيبباز كامببل ليببالل بسببرائيل وغ ببام السببتمرار الرببدوان افسببرائي ت ع ببى شببربناا ويرببع أميركببا فببت 
 مربع الشراكة مع االحت ل فت قتل أ فال ونسام غزة".
مانيببة أناببي  ميركببل ترببامنهما مببع بسببرائيلا كمببا انتسببد بعبب ن الببرئي، فرانسببوا  والنببد والمستشببارة األل

واعتببر بعبب ن  والنببد وميركببل أن مببن حبب  بسببرائيل اتلبباع كببل التببدابير لحمايببة شببربها "دعمببا  لإلر بباب 
افسرائي تا وتحريرا  ع ى قتل الف س ينيين المبدنيين وانحيبازا  كبام   ليبالل الربدو سيشبءع االحبت ل 

ويربببع فرنسبببا وألمانيبببا فبببت ميبببال البببدول الداعمبببة لإلر ببباب ع بببى مزيبببد مبببن سبببفك البببد، الف سببب ينتا 
 افسرائي ت وءرائ، االحت ل رد شربنا".

 91/7/4891، الحياة، لندن
 
 M75كتائب القسام تقصف ديمونا بصواريخ  

قيبفت "كتائببب السسبا،" مدينبة ديمونبا أقيبى ءنببوب يبحرام النسبب التبت يوءببد : فتحبت يبب اح -غبزة 
". كما أع نت أنها استهدفت سيارة ءيب عسبكرية 70ي بردد من يواريخ "أ، فيها مفاعل ديمونا النوو 

السببببتا مرتببببرة أن علبببك سبببيكون "عنوانبببا  لمبببا سبببتكون ع يبببس الحبببرب  -بسعيفبببة "كورنيبببت" ليبببل الءمربببة 
البريببةا وغببزة لببن تكببون بال مسبببرة لءنببود االحببت ل". وأع نببت الكتائببب أنهببا اسببتهدفت مسببام أمبب، سببيارة 

رائي ية شبببمال الس بببال بسعيفبببة يبببارولية. كمبببا قيبببفت عبببددا  مبببن المبببدن والب بببدات ءيبببب عسبببكرية بسببب
 افسرائي ية األلر  برشرات اليواريخ فت ب ار عم ية "الريل المنكول".

 91/7/4891، الحياة، لندن
 
 كتائب شهداء األقصى تقصف عسقالن والمجدل سديروت بالصواريخ  

األقيبببى البببعرال الرسبببكرية لحركبببة فبببتل أن مساوميهبببا أع نبببت كتائبببب شبببهدام : فبببايز أبوعبببونا وكببباالت
يواريخ متنوعةا ب ببة منهبا مبن نبول ءبراد ع بى مدينبة عسبس نا مشبيرة بلبى  0أم روا مدن الردو بب 

يبابتها بشبكل مباشبرا  أن االحت ل اعترل بوقول أحبد اليبواريخ بالمن سبة اليبناعية فبت عسبس ن وا 
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يببواريخ مببن نببول  4ا وقيبفت ماتيبببة اسببديروت ببب كمبا قيببفت مدينببة المءبدل بيببارو  ءببراد آلببر
307. 

وأرافت كتائب األقيى فت بيان لها أنها دكت أول مبن أمب،ا تءمربا لاليبات افسبرائي ية المتءمربة 
ا كمبببا دكبببت أمببب،ا 307يبببواريخ مبببن نبببول  4قبببرب النيبببب التبببعكاري شبببمال شبببر  مرببببر أيبببرز ببببب 

الم بور باتءباف مدينبة  301مبن نبول أقيبى  يواريخ متنوعةا منهبا يبارولان 7ماتيبات الردو بب 
يببواريخ مببن نببول ءببراد باتءبباف مدينببة عسببس ن المحت ببةا ويببارو  واحببد مببن نببول ءببراد  4عسببس نا و

 باتءاف مدينة أسدود .
 91/7/4891، األيام، رام هللا

 
 "أبو علي مصطفى" و"المقاومة الوطنية" و"المقاومة الشعبية" تطلق صواريخ على "إسرائيل" 

قالبببت "كتائبببب أببببو ع بببت ميببب فى"ا البببعرال الرسبببكرية لبببب "الشبببربية"ا و "كتائبببب : فتحبببت يبببب اح -غبببزة 
المساومببة الو نيببة"ا الببعرال الرسببكرية لببب "الديموقرا يببة"ا ولءببان المساومببة الشببربية بنهببا أ  سببت عشببرات 

 اليواريخ ع ى "عسس ن" و "أشكول" وبئر السبع وغير ا من المدن.

 91/7/4891، الحياة، لندن
 
 في خمسة أيام من )العصف المأكول(معاركها حصاد تنشر القسام كتائب  

نشرت كتائب "السسا،" الءناح الرسكري لحركة المساومة االس مية "حما،"ا حياد مراركها فت : غزة
اللمسببة أيببا، المارببيةا فببت ب ببار مببا أ  سببت ع يببس عم يببة "الريببل المببنكول"ا التببت تيببدت ل لهببا 

 ع ى ق ال غزة.ل ردوان اليهيونت 
(ا أنهببا أع  بببت ل يببو، السبباد، ع بببى التببوالىا مبببن 7-31وأكببدت الكتائبببا فبببت بيببانا اليببو، السببببت   

مرركة الريل المنكولا الردو اليهيونت بل الرال، أءمع فت قدراتها اليارولية والرم ياتيبةا فرب  
وات  وي بببة وقاسبببية مبببن عبببن السبببدرات االسبببتلباراتية وافع ميبببة وافلكترونيبببة التبببت تراكمبببت عببببر سبببن

 اليرال مع المحتل.
وأكبببدت أن يبببواريخ كتائبببب السسبببا،  البببت منبببا   ألول مبببرة تيبببيبها يبببواريخ عربيبببة منبببع احبببت ل  

. قائ ببة: "أدرنببا المرركببة بشببكل قببويا وتكتيببك عسببكريض غيببر مسبببو ا فربب  عببن 3040ف سبب ين عببا، 
 يبة اليبنعا يبنرت بنيبدض قسبامية الكشل عن ءزم من الترسانة الياروليةا التت شم ت يبواريخ مح

 ا فت مل حيار وا غ   لازة ل، تشهدف أي بسرة فت األر ".300%
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 ضفادع "القسام" تخترق "عسقالن" 
وتواي ت منع اليو، األول المفاءآت السسباميةا وكبان أببرز  بعف المفاءببآت الكشبل عبن اقتحبا، وحبدة  

ى شوا ئ عسس ن عبر البحبرا وأمهبرت  بعف كوماندوز قسامية لساعدة س ح البحرية فت  زيكي،( ع 
الرم يببة أن منمومببة الببتحك، واالتيببال لببد  السسببا، قببد ت ببورت بلببى حببد التوايببل مببع قائببد مءموعببة 
الكوماندوز المستحمة من أر  المرركة فت محادبة أءريت مرس أبنام سير الرم يبة التبت وقربت مسبام 

ال زالت مستمرة وتت، وفب  مبا  بو مل ب  لهباا  الراشر من رمرانا بع أكد قائد المءموعة أن المهمة
 مككد ا وقول لسائر كبيرة فت يفول اليهاينة.

 
 صاروخا قساميا تمطر "األراضي المحتلة" 179 
ونشر المكتب افع مت لكتائب السسا، أرقاما دقيسة حول اليبواريخ التبت دكبت "بسبرائيل"ا والمنبا    

تائبببب السسبببا، منبببع اليبببو، األول لببببدم مرركبببة "الريبببل التبببت  التهبببا اليبببواريخ ألول مبببرةا وتمكنبببت ك
يببواريخ مببن  4قعيفبة يبباروليةا كببان منهبا  073المبنكول"ا وحتببى نهايبة اليببو، اللببام، مبن ب بب   

ا مبببببن  بببببراز"  17"ا وJ80"ا ويبببببارولان مبببببن  بببببراز "R160 بببببراز "  31" الشبببببهيرا وM75يبببببارول 
ا مببن  ببراز "سببءيل  "ا بافرببافة بلببى مئببات السببعائل 0"ا ويببارو  واحببد مببن  ببراز "فءببر 00يببارول 

 / اون.307اليارولية من  راز غراد/قسا،/
 كما أن السسا، استهدل ألول مرة فت تاريخ اليرال مع الردو عدد ا من المواقع المحت ةا و ت: 
 .R160يواريخ من  راز  4حيفا المحت ة بب  -
 .M75م ار "نيفاتي،" الرسكري بيارولين من  راز  -
 .M75بة يواريخ من  راز ديمونا بب  -
 .M75"رامون" بيارولين من  راز  -
 .00يواريخ من  راز سءيل  30"رحوفوت" و"بيت يا،" بب  -
 .M75يواريخ من  راز  4م ار "بن ءوريون" فت "تل أبيب" بب  -
وتوايببل السيببل السسببامت ع ببى مببد  األيببا، اللمسببة لي ببال "تببل أبيببب" مركببز البسببل ل كيببان ورمببزف  

اا كما قيفت السد، المحت ة بب  11لكل الرال،ا بنكبر من المررول   .M75يواريخ  0يارول 
وكبببان مبببن أببببرز المنبببا   التبببت  الهبببا السيبببل السسبببامت عسبببس ن واسبببدود وكريبببات ءبببات وكريبببات  

 م لت ونتيفوت وأوفكي، وتسي ، وبئر السبع.
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 "النفق المفخخ" 
 
، أببو سبال، الرسبكري شبر  رفبل ءنبوب ق بال تمكنت الكتائب مبن تفءيبر نفب  مفلبخ أسبفل موقبع كبر  

غزةا فت اليو، البانت ل مرركةا وبرد عم يبة الكومانبدوز البحبري فبت أقيبى شبمال الس بالا فبت ل بوة 
ا ل ستال السسبامت ع بى عبدة ءبهباتا و بو األمبر البعي يس ب   عسكرية أربكت االحت لا وأع ت نموعء 

 المحتل.
لربل، البعي وقبع أسبفل الموقبع الرسبكريا وقبد اعتبرل الربدو ونشرت كتائبب السسبا، فيبديو ل نفءبار ا 

 بعلكا مبينة  أنها ستنشر التفاييل الحس ا.
 
 هجوم بعد تلويح االحتالل بشن حرب برية  
وبرد ببدم الربدو اليبهيونت ببالت ويل ببالحرب البريبةا ويب ت الرسبالة بلبى كتائبب السسبا، فبور اا وأشبار  

الرسببكري ل سسببا، لبب ل المرركببة بلببى  ببعا التهديببدا بع ءببام فببت  الل بباب السسببامت الببعي ألسبباف النببا  
الل اب العي ببتس الكتائب فت اليو، الرابع ل مرركة ملا ب ا افسرائي يين: "سير  الرال، رك، ءنودك، 
يدوسبببها أ فبببال غبببزة بنقبببدامه، الحافيبببةا وسبببنءرل منهبببا فريبببة األمبببل المنشبببود ألسبببرانا وفءبببر الحريبببة 

 السريب".
الكتائب التهديد بالفرلا ففت اليو، التبالت ل ل بابا أرسبل السسبا، ل اب با عم ي با ع بى مبتن  وقد أتبرت 

هة من نول "كورنيبت" ان  سبت يبوب ءيبب عسبكري يبهيونت ع بى بربد كي بو متبرات ع بى  قعيفة موء 
-الل  الفايل شر  غزة فت ما يسمى بموقع "ناحل عوز"ا فنيابتس بيبابة مباشبرة وأردت مبن فيبس 

ا واعتبرل الربدو بالرم يببة دون التيبريل ببالحء، الحسيسبت ل لسبائرا كرادتبس فببت -رات السسبا،وفب  تسبدي
 بلفام اللسائر فت يفول ءنودف لاية.

 
 حرب إلكترونية 
فبببت الءانبببب اآللبببر مبببن المرركبببةا كبببان مهندسبببو السسبببا، ولببببراكف يرم بببون ع بببى ببببم رسبببالة السسبببا،ا  

 ونت بكافة شرائحسا وقد تمبل  عا الءهد فيما ي ت:واليورة الحسيسية ل مرركة بلى الءمهور اليهي
الترا  بم السناة البانية اليهيونيةا و ت مبن أ ب، السنبوات اليبهيونية واسبرة االنتشبارا وقبد بببت  - 

 الكتائب رسالتها لمدة نحو دقيستين بلى الءمهور اليهيونت معكرة بياف بابام قيادتس وتهور ا.
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و م يببون شببلر فببت الكيببان اليببهيونت وورببع بشببارة ل سسببا،ا وبببم التببرا  البريببد افلكترونببت لنحبب -
 بيان وارل وباليور ل ءمهور اليهيونت.

برسال رسالة نيية لكافة شركات ال يران الرالمية التت تسي ر رح تها بلى "بسرائيل"ا وتحديبد ا بلبى  -
والسبفر عببر  بعا م ار "بن ءوريون"ا حعرت الكتائب فيها  عف الشبركات مبن ل بر افقب ل والهببو  

 الم ار ألنس بات من بنك أ دال السسا، رد ا ع ى الردوان افر ابت ل محتل اليهيونت.
الترا   واتل عدد كبير من ءنبود اليبهاينة ع بى حبدود ق بال غبزةا عامبة الءمهبور واليبحفيين  -

رسببال رسببائل نيببية وألببر  يببوتية لهببواتفه، الشليببيةا تلا ببب كببل فئببة مببنه، برسبب الة اليببهاينةا وا 
 السسا، فت المرركة الدائرة.

ولتمت الكتائب: "والزالت مرركة الريل المنكول تس ر فيها السسبا، والمساومبة الف سب ينية الم حمبة  
الب ولية التت سيسء ها التاريخ بمداد من نور ودمام زكيةا وال زالت الكتائب تلفت فت ءربتهبا المزيبد 

 والدفال عن األر  والشرب والمسدسات".من المفاءآت وافبداعات فت مساومة المحتل 
 94/7/4891، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 قيادي في "الديموقراطية": انسجام وارتياح بين السلطة ومصر للعدوان على غزة  

أكد عرو ال ءنة المركزية لب "الءبهة الديمسرا ية لتحرير ف س ين" وأمين سر ا فبت : را، هللا  ف س ين(
انتا وءببود حالببة مببن االنسببءا، واالرتيبباح لببد  السبب  ة الف سبب ينية وقيببادة ميببر  وبببا، بسببا، مسبب م

 الحالية تءاف الردوان افسرائي ت ع ى غزة.
وأشار المس مانت فت تيبريحات لبب "قبد، ببر،" بلبى أن "السب  ة الف سب ينية وميبر تربيأ حالبة مبن 

ن ببب،  ببد، االنفببا ا واغبب   االنسببءا، وحالببس مببن االرتيبباح ب سببسا  االلببوان المسبب مين فببت ميببرا ومبب
مربر رفل الحدودي بين غزة وميرا وتشديد الحيبار ع بى الس بالا فبت الوقبت البعي كبان يشبن فيبس 
ال ببرفين  ءومببا سياسببيا  ببدل بلببى تءببري، حركببة حمببا،ا واعتبار ببا منممببس بر ابيببةا وكببل علببك كببان 

 مسدمة لهعا الردوان".
لس ال بين فيائل المساومبة والشبرب واألءهبزة األمنيبة وأشاد المس مانت بالتنسي  الرالت العي يشهدف ا

و البب  والدفاعية الملت فة  ناكا فت بشارة بلى أن التل بي  والبوعت البو نت والببوري المسباو،  نباك.
 السيادي الف س ينت الس  ة "بسرار عاءل لوقل التنسي  األمنت مع االحت ل".

 94/7/4891قدس برس، 
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 القصف بالقصف والحرق بالحرق وشعبنا ليس في ورطة بدران لـ "قدس برس": حسام  
شبببددت حركبببة حمبببا، ع بببى أن أي عبببدوان مبببن قببببل االحبببت ل افسبببرائي ت ع بببى : را، هللا  ف سببب ين(

الف سبب ينيين سببيسابل بالمبببلا وأنهببا لببن تببدلر ءهببدا  فببت الببدفال عببن الشببرب الف سبب ينت فببت ملت ببل 
ربية أو ق ال غزة أو مدينة السبد، المحت بة أو البدالل األرارت الف س ينية المحت ةا سوام بالرفة الا

 .3040الف س ينت المحتل عا، 
(ا ع بى أن 7|31وأكد السيادي فت حركة "حما،"ا حسا، بدرانا فت تيريل لب "قد، ببر،"ا السببت  

"السيل بالسيل والحر  بالحر ". مريفا  أن "شربنا يرانت لكنس لي، فت ور بةا والمساومبة بالتنكيبد 
 فت أزمةا ومستردون ل مواءهة لفترة  وي ة". ليست

واسبببت رد السيبببادي ببببدران: "االحبببت ل  بببو المبببنزو، و بببو البببعي يبحبببم عبببن حبببلا والمسبببتسبل السياسبببت 
لنتنيا و وحكومتس أيبل فبت مهبب البريل". الفتبا  النمبر: "الربدوان السباب  قربى سياسبيا  ع بى بباراكا 

 ".و عف الحرب ست ح  بس سياسيين آلرين برون هللا
 94/7/4891قدس برس، 

 
 طائرة إسرائيلية بدون طيار غربي مدينة غزة إسقاط 

أسببس  مسبب حون ف سبب ينيونا مسببام اليببو، السبببتا  ببائرة بسببرائي ية بببدون  يببار كانببت تح بب  : وكبباالت
 فو  أءوام غربت مدينة غزةا بحسب ميادر أمنية.

ارببول بن مسبب حين مببن كتائببب وقببال ميببدر أمنببت ف سبب ينتا رفبب  الكشببل عببن  ويتببسا لوكالببة األن
عبببز البببدين السسبببا، الءنببباح المسببب ل لحركبببة "حمبببا،" تمكنبببوا مبببن بسبببسا   بببائرة بسبببرائي ية ببببدون  يبببار 

 باستلدا، قعيفة مرادة ل  ائرات.
وأوربببل الميبببدر أن المسببب حين تمكنبببوا مبببن االسبببتي م ع بببى ال بببائرة التبببت سبببس ت فبببت حبببت الرمبببال 

 الءنوبت غربت مدينة غزة.
 يول ع ى ترسيب فوري من الس  ات افسرائي ية ع ى ما عكرتس الميادر األمنية.ول، يتسن الح

و عف ال ائرة افسرائي ية البانيةا العي يتمكن عنايبر الفيبائل الف سب ينية مبن بسبسا هاا حيبم أسبس  
مس حون يتبرون لب"كتائب المءا دين"ا مسام يو، الب بام المارتا  ائرة بسرائي ية بدون  يار غربت 

 دينة غزة.م
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وقالت كتائبب المءا بدين فبت بيبان أيبدرتس فبت علبك الوقبت بنهبا اسبتلدمت يبارو  مرباد ل  بائرات 
"ا فسببسا  ال ببائرة افسببرائي ية. وأشببارت الكتائببب أن ال ببائرة سببس ت فببت البحببر قبالببة 7مببن نببول "سببا، 

 شوا ئ مدينة غزة.
 94/7/4891، فلسطين أون الين

 
 تالعب بأعصاب القيادة و وأدخلها بصدمة عميقة  "ئيلإسرا"خبراء: القسام كسر هيبة  

سببببرائي يونا أن بعبببب ن كتائبببب عببببز الببببدين السسببببا،ا : األناربببول رأ  مح  ببببون سياسببببيون ف سببب ينيون وا 
الءنببباح المسببب ل لحركبببة "حمبببا،" نيتهبببا توءيبببس ربببربة عسبببكرية يبببارولية لمدينبببة  تبببل أبيبببب( وسببب  

وة البردل الف سب ينيةا وقبدرتها ع بى تنفيبع تهديبداتها  بسرائيل(ا قبل سباعة مبن التنفيبعا  بدل فبببات قب
رغ، السوة التت يمت كها ءيأ االحبت ل افسبرائي تا والتح يب  المكببل ل بائرات االسبت  ل والمروحيبة 

 والحربية فت سمام غزة.
وأكبببببدوا أن "السسبببببا،" نءبببببل فبببببت "كسبببببر  يببببببة الءبببببيأ افسبببببرائي تا وتسببببببب ببببببب"يدمة نفسبببببية عميسبببببة" 

ا و"ت عبببب بنعيببباب" السيبببادة افسبببرائي ية. ورأوا أن حركبببة "حمبببا،" تمكنبببت مبببن تسبببءيل لإلسبببرائي يين
نس ببة ليببالحها فببت الحببرب النفسببية رببد  بسببرائيل(ا عنببدما نءحببت فببت ب بب   يببواريخ ع ببى  تببل 

 أبيب( فت الموعد العي كانت قد حددتس مسبسا  فت بيان مر ن.
رسببكري لحركببة  حمببا،( ا أع نببت فببت بيببان أنهببا وكانببت كتائببب الشببهيد عببز الببدين السسببا، ا الءنبباح ال

عند  J80"ستوءس رربة عسكرية يارولية لمن سة  تل أبيب( ورواحيها الءنوبية بيواريخ من نول 
مبببن تمببوز/ يوليبببو فبببت ب ببار مرركبببة الريبببل المبببنكول  31السبباعة التاسبببرة مبببن مسببام اليبببو، السببببت 

الف سببب ينت ولايبببة فبببت ق بببال غبببزة"  المسبببتمرة ل بببرد ع بببى الربببدوان اليبببهيونت الهمءبببت ربببد الشبببرب
 متوعدة  بسرائيل( بالسول "ف ينتمر الردو يواريلنا فت علك التوقيت".

وفت الساعة التاسرة وسبع دقبائ  كانبت يبافرات افنبعار تبدوي فبت من سبة  تبل أبيبب( وبحسبب بيتبر 
 ليرنرا المتحدم باس، ءيأ االحت ل افسرائي تا ف ن يافرات افنعار دوت مرتين.

 
 كسر هيبة الجيش اإلسرائيلي

وقال  انت البسو، أستاع الر و، السياسية فت الءامرة افسب مية بابزةا بن "كتائبب السسبا، أرادت مبن 
ببببات أنهببا تمت ببك قببوة تسببت يع مببن ل لهببا ردل قببوات  ورام بع نهبباا كسببر  يبببة الءببيأ افسببرائي تا وا 
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لمحببددة لرببرب  تببل أبيببب( نفببعت الكتائببب االحببت ل وتسببت يع أن تنفببع مببا وعببدت بببس فبرببد السبباعة ا
 وعد ا".

وأرببال البسببو، أن "كتائببب السسببا، أببتببت ل رببال، أن لببديها مببن افمكانيببات التببت تسببت يع مببن ل لهببا 
قيبببل المبببدن افسبببرائي يةا ببببدون أن تكشبببل  بسبببرائيل( مكبببان ان ببب   اليبببواريخا أو تسبببت يع منبببع 

لدمت  بعا "التكتيبك الءديبد" لتبببت أنهبا تسبت يع نسبل ويولها لب تل أبيبب("ا موربحا  أن "السسبا،" اسبت
 المرركة من غزة لدالل  بسرائيل(.

وأشبببار بلبببى أن تهديبببد السسبببا، تسببببب بيبببدمة نفسبببية عميسبببة لإلسبببرائي يينا وت عبببب بنعيببباب السيبببادة 
ن افسرائي ية. وقال بن استلدا، المتحدم باس، كتائب السسا، لك مة "بربد السباعة التاسبرة" يبدل ع بى أ

 السيل سيتوايل ولن يستير ع ى ساعة محددة.
 

 تسجيل انتصار جديد
ببببدورفا قبببال المح بببل السياسبببت الف سببب ينت  بببانت الميبببريا بن حركبببة حمبببا،ا  بببدفت مبببن ورام  بببعف 

 الرم يةا بلى تسءيل انتيار ما رد  بسرائيل(ا وقد نءحت فت علك.
فببت مدينببة را، هللا:"حمببا، بحاءببة  وأرببال الميببريا و ببو مببدير مركببز "بببدائل"ا ل دراسببات واألبحبباما

بلببى انتيببار فببت  ببعف الحببرب وقببد نءحببت بتحسيبب  انتيببار فببت الحببرب النفسببية ع ببى افسببرائي يين"ا 
مربببيفا :" حمبببا، أع نبببت أنهبببا سبببت    يبببواريخ ع بببى  تبببل أبيبببب(ا وقبببد نءحبببتا و بببعف نس بببة تسبببءل 

 ليالل حما، رغ، بمكانياتها المحدودة".
 

 حرب نفسية
ا قببال آفببت لسببلارلا المح ببل السياسببت افسببرائي تا فببت موقببع  والبب ( افلببباري ع ببى الءانببب اآللببر

 افسرائي ت المستسلا بن ما قامت بس حما، ينتت فت ب ار الحرب النفسيةا وقد نءحت فت  دفها.
وأرببال لسببلارل الببعي تواءببد فببت  تببل أبيببب( لحمببة ب بب   اليببواريخ:" مببن لحمببة بعبب ن حمببا، 

 تل أبيب( فت الساعة التاسرة مسام ا كان الشارل فت  تل أبيب( بانتمار  نيتها ب    يواريخ ع ى
مببا بعا كانببت حمببا، سببتنءل فببت تنفيببع بع نهبباا وفببت نهايببة األمببر فسببد حببدم ب بب   اليببواريخ فببت 
الموعدا وفيما برد عادت الحياة بلى روتينها فت المدينة"ا م فتا  بلى أنبس عنبد ب ب   يبافرات افنبعار 

 ، بلى الم ءئ"."توءس النا
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مببن ءانبببسا كتببب دانيببال نيسببمانا المح ببل السياسببت افسببرائي تا فببت تاريببدة ع ببى حسببابس فببت موقبببع 
 تويتر( ا وس  ب    يافرات افنعار فت  تل أبيب(:" الهءو، اليارولت ع ى  تبل أبيبب( ووسب  

يببافرات افنببعار  ا مببا زال مسببتمرا "ا فببت بشببارة بلببى ب بب  3040 بسببرائيل(ا و ببو األكبببر منببع حببرب 
 مرتين .

بدورف كتب المح ل السياست افسبرائي تا يوسبت مي مبان ع بى حسبابس فبت موقبع  تويتر(:"كبان  بعا  بو 
ا حينمببا قيببفت ال ببائرات الميببرية 3040الهءببو، األكبببر ع ببى تببل أبيببب فببت وقببت واحببد منببع الرببا، 

 ".3003المدينةا ومنع ب    يواريخ سكاد الرراقية ع ى المدينة عا، 
وقبد استربافت المح بة البانيببة فبت الت فزيبون افسببرائي تا نادلبة فبت م رب، فببت  تبل أبيبب(ا وقالببت بن 
أحببد الزبببائن   ببب منهببا افسببرال فببت ء ببب   بببسا بسبببب السيببل المتوقببع ع ببى  تببل أبيببب( السبباعة 

 التاسرة.
 91/7/4891، فلسطين أون الين

 
 ئيليينة اإلسراالقسام تدشن موقعا باللغة العبرية لمخاطب 

دشببببنت كتائببببب الشببببهيد عببببز الببببدين السسببببا، الببببعرال الرسببببكرية لحركببببة حمببببا،ا اليببببو، السبببببتا موقرهببببا 
 االلكترونت النا   بال اة الربرية ألول مرة.

واتلبعت "السسببا،" الل بوة مببن أءببل ملا ببة الءمهببور فببت دولبة االحببت لا وعلببك ببالتزامن مببع توايببل 
 التوالت.الردوان ع ى ق ال غزة ل يو، الساد، ع ى 

 ويحتوي الموقع ع ى عدة أقسا، تتناول عر  يور ومسا ع فيديو وألبار لكتائب السسا،.
 94/7/4891، فلسطين أون الين

 
 لبنان: الفصائل الفلسطينية تنظم تظاهرات ولقاءات ضّد العدوان اإلسرائيلي على غزة 

الشببهدام والءرحبببىا حيبببم تتوايببل ردود الفربببل ع ببى الربببدوان االسبببرائي ت ع ببى غبببزة مببع ارتفبببال عبببدد 
نممبببببت مليمبببببات ال ءئبببببين التمبببببا رات ولسبببببامات التربببببامن ورفربببببت المبببببعكرات المنبببببد دة بالمءبببببازر 

 اليهيونية المرتكبة بح  الشرب الف س ينت. 
ففت ملي، البرا نممبت حركبة "فبتل" لسبام تربامنيا  لبنانيبا  ف سب ينيا ا حربرف عربو المء ب، الببوري 

بق ببي، الحركببة فببت لبنببان رفرببت شببناعة وأعرببام قيببادة افق ببي،ا ممب ببو ل حركببة ءمببال قشببمرا أمببين سببر 
الفيبببائل الف سببب ينية والسبببو  واألحبببزاب الو نيبببة واالسببب مية ال بنانيبببةا مفتبببت يبببور ومن ستهبببا الشبببيخ 
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مبدرار حببالا مفتببت يبور وءببل عامببل الساربت حسبن عبببدهللاا الم بران شبكرهللا نبيببل الحبا ا ممب ببو 
   ية فت يور.الءمريات والمكسسات األ

وأكببد شببناعة أن "الشببرب الف سبب ينت لببن ينحنببتا وعببدونا اليببو، يلببو  مرركببة ابببادة بشببرية. أمببا نحببن 
 فنلو  مرركتنا من أءل الوحدة الو نية والميالحة".

وفت ملبي، الببرا تسب  ، وفبد ال ءنبة الدوليبة ل يب يب األحمبر ممبب   بمسبكولة فبرل البرببة فبت الءنبوب 
المكتبببب فبببت الءنبببوب ريبببا  دببببو ا مبببعكرة مبببن عربببو السيبببادة السياسبببية لحركبببة  تيريبببزا ي نبببا ومبببدير

"حما،" فت لبنان ءهاد  سا ت الب بب"وقل الردوان"ا وعلبك فبت حربور المسبكول االع مبت ل حركبة 
 فت من سة يور محمود  س.

 ءب، واعتبرت المعكرة أن "استمرار اليمت الدولت وعءز مء ، األمن فت اتلاع قرار ءريم وحاس، ل
 بسرائيل ووقل عدوانها يءر نا نشير ب يبع االتها، بلى الءميع".

وكانت "حما،" نممت وقفة ترامنية أما، مسءد أبت بن كرب فت ملي، البر  الشمالتا أكد ل لهبا 
 أن "ما تسو، بس المساومة  و الدفال عن الشرب ومواءهة الردوان".  س

 سببب ين "ع مبببام األمبببة وشبببروبها نيبببرة الشبببرب و البببب الشبببيخ داوود ميببب فى ب سببب، راب بببة ع مبببام ف
 الف س ينت".

وشهد ملي، عين الح وة حم ة تبرعات دعما  ليمود الابزاويينا حيبم أقامبت حركبة الءهباد االسب مت 
بالتراون مع السو  والفيائل الف س ينية حواءز محبة فت شوارل الملي، الرئيسيةا ءر  ل لهبا ءمبع 

 تبرعات عينية ومادية.
عدد من مساءد الملي، حم ت تبرل. وقال مسكول الءبهة الديمسرا ية لتحرير ف س ين فبت كما شهد 

 من سة ييدا فكاد عبمان: "التبرعات  ت تنكيد ع ى ترامننا مع شربنا".
وفببت السببيا  نفسببسا وتحببت شببرار "دعمببا  ليببمود أ  نببا فببت غببزة"ا نممببت "فببتل" اعتيبباما أمببا، شببربة 

الف س ينية واالس مية وممب ون عن األحزاب ال بنانيةا وأكد أمبين سبر عين الح وةا شاركت فيس السو  
الحركة فت من سة ييدا ما ر شباي ة أن "الردوان االسرائي ت يهدل بلى ررب الوحدة الف سب ينية"ا 

 م مئنا  "الءوار ال بنانت بلى أن الملي، يما، أمان".
اندة الشببرب الف سبب ينت والتحببرك ودعببا مسببكول "حمببا،" فببت يببيدا أبببو أحمببد فرببل بلببى "دعبب، ومسبب

الراءل". و الب عرو ال ءنة المركزية فت التنمبي، الشبربت النايبري محمبد ربا ر ببب"توحيد الءهبود 
 لمساندة الشرب الف س ينت".
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واعتبببر المسببكول السياسببت لببب"حما،" فببت بيببروت رأفببت مببرة أن "المسببكولين اليببهاينة يلشببون السيببا، 
 سة بسيادته، وأنفسه، وءنود ،ا ولوفه، من المفاءآت التت تنتمر ،".بردوان بري بسبب افتساد ، ل ب

وأيببببدر المكتببببب السياسببببت ل ءبهببببة الديمسرا يببببة لتحريببببر ف سبببب ين نببببدام بلببببى شببببروب األمببببة الرربيببببة 
لببببى الشببببروب والحكومببببات اليببببديسةا لببببب"التحرك دعمببببا  ليببببمود أ  نببببا فببببت وءببببس الرربببببدة  وحكوماتهببببا وا 

 الرنيرية االسرائي ية".
ب بب"ررورة توحيد الموقل الف س ينت وتفريل عروية ف س ين فت األم، المتحدة ونبزل الشبرعية و ال

 عن االحت لا تمهيدا  لمحاكمة السيادات االسرائي ية ع ى ما ترتكبس من ءرائ، حرب".
 91/7/4891، المستقبل، بيروت

 
 تلفزيون إسرائيل: الفصائل فعلت ما لم تفعله الجيوش العربية 

كبباالت: قببال الت فزيببون افسببرائي ت بن فيببائل المساومببة فببت ق ببال غببزة فر ببت مببا لبب، تفر ببس و  -السببد،
 ءببام علببك لبب ل لسببام حببواري ع ببى السنبباة البانيببة افسببرائي ية عسببب الموءببة الءيببوأ الرربيببة ءمرببام.

 المفتوحة التت َأ  ست برد تهديد كتائب السسا، بسيل تل أبيب عند الساعة التاسرة من مسبام امب،.
وقال أحد المح  ين فت الت فزيون بن "حما، فر ت ما لب، تفر بس الءيبوأ الرربيبةا ف ب، يءبرك احبد ع بى 

 قيل تل ابيب وحتى حزب هللا".
 91/7/4891، األيام، رام هللا

 
 قتال طويلة ألياميعلون: نستعد  

عسد ا  وكاالت : قال موشت يرالون وزير الدفال افسرائي ت فت نهاية ء سة تسيي، ورع -السد، 
والشاباك ومنس  شكون المنا   ان بسرائيل تسترد أليا،  وي ة من  ام، بمشاركة قادة الءيأ

 الستال.
وأرال يرالون "نراك، بنءازات كبيرة فت سيا  البمن العي تدفرس حركة حما،ا ومستمرون فت 

 تدمير أ دال عات ماز  تابرة ل حركة ومنممات بر ابية ألر ".
ت ستها "حما،" قاسية وشديدة ءدا  وتسببت بنررار بسي ةا وحاليا تدفع "حما،" وقال: الرربات التت 

وبسية المنممات بمنا با ما ءدا وسنوايل رربها حتى يرود األمن والهدوم ل من سة الءنوبية 
سرائيل عموما .  ليويا  وا 

 91/7/4891، األيام، رام هللا
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 ديختر: كلما طالت الحرب اكتشفنا عبثيتها 

كاالت: دعا رئي، الشاباك الساب  "آفت ديلتر" من ل ل "بوست" ع ى يفحتس اللاية و  -السد،
ع ى موقع "فيسبوك" بلى وقل الحرب ع ى غزة بسرعة والرمل ع ى بيءاد حل ل يرال الف س ينت 

 افسرائي ت.
وقال: "ق بت مع كل والد يوءد ابنس ع ى ل  الءبهة وربما يدلل برد ساعات أو أيا، بلى أتر، 

التت تسب  كل عم ية أو حربا و ت  كان فت الرال، العي يسمى غزةا وانا اعرل مشاعر افحبا م
عبارة عن ال حمة التت تدرك فيها فت أعما  ق بك عد، ءدوا ا وعد، فائدتهاا وتر ، بننس ال يوءد 
اا منتيرون فت الحربا و الما تياعدت الحرب وارتفع لهيبها أدركنا عببيتها وعد، حاءتنا اليه

والى أي مد  كان ب مكاننا أن نوفر ا لو فس  تحدبنا بشكل ياد  ومن من    الراغب ب يءاد الحل 
 وتسدي، الح ول الوس  وبنام مستسبل زا ر ل ءميع".

 91/7/4891، األيام، رام هللا
 
 يطالبان بوقف الحرب على غزة ميرتسرئيسة حزب ديسكين و  

الساب  "يوفال ديسكين"ا ورئيسة حزب ميرت، "ز افا وكاالت:  الب رئي، ءهاز الشاباك -السد، 
 غالئون" مهر ام،ا وقل الحرب افسرائي ية ع ى غزة.

 –ودعا ديسكين فت تيريل يحافت نشرتس وسائل بع ، عبريةا فيءاد حل ل يرال افسرائي ت 

كر  عا تفيد أي  رل. مريفا "أعرل وأتع الف س ينتا ووقل  عا الحال العي ويفها بالبائسة وال
 الشرور من افحبا  العي يسي ر ع ى الءميع".

من ءهتها دعت غالئونا رئي، الوزرام افسرائي ت "بنيامين نتنيا و" ل تيال بالرئي، محمود عبا، 
والبدم بءهود وسا ة لوقل ب    النار مع "حما،". مرتبرة  أن مبل  عف الل وة تهدل لترزيز 

 وتحسي  وقل ف    النار.موقل عبا، وحركة فتل فت ق ال غزة 
وأرافت "بن كان الهدل محو "حما،" ف ن تنميما آلر سيكون أسوأ منها سيتولى الحك،ا ونحن 

 يءب أن نرمل لتمكين أبو مازن" حسب قولها.
 91/7/4891، األيام، رام هللا
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 " فشلت في التصدي لصواريخ المقاومة الحديدية: "القبة "إسرائيل" 

أقر مسكول ت وير منمومة "السبة الحديدية" افسرائي ية المرادة ل يواريخ نا: ق –السد، المحت ة 
بفشل المنمومة فت التيدي ليواريخ المساومة الف س ينيةا والتت غ ت مرم، المنا   الف س ينية 

 .40المحت ة عا، 
فة من " المنيوبة فت منا   ملت 7وأع ن المسكول افسرائي ت أن منمومات السبة الحديدية الب"

بسرائيل ل، ترتر  سو  سد، اليواريخ أو أقل منها. مشيرا بلى أن تردي ت أءرا ا الءيأ ع ى 
 منمومات السبة ل ل األيا، المارية ألسباب ل، يررفها  و.

ونبس المسكول بلى أن أمواال رلمة ال حير لها وبريد ا عن موازنة الحكومة يرفت لبرنامل "السبة 
. قائ : 1007ولررت ل تءربة عا،  1004والتت بدأ الرمل ع يها منع  الحديدية" بشكل مستسلا

 " ت يناعة أمريكية قمنا بت وير ا واآلن نرترل بفش ها".
 91/7/4891، الشرق، الدوحة

 
 جنوده ليال وسط تكتم شديد يشيعفلسطين أون الين: االحتالل  

فت ءيأ االحت ل فت المسبرة  كشل شهود عيان فت السد، المحت ةا عن وءود ءنازة عسكرية لءنود
 اليهودية وس  تكتي، بع مت وحراسة مشددة.

وقال الشهود بن ءنازة عسكرية فت المسبرة اليهوديةا المسامة ع ى أرارت حت را، الرامود شرقت 
 المسءد األقيىا وأن مءموعة من الءنود برتب عسكرية يسيمون اآلن ءنازة فت ءنل الم ،.

لءنود بسرائي يين قت وا ل ل قيل كتائب السسا، لءيب عسكري بيارو   ويرتسد أن الءنازة  ت
  ة."الكورنيت" قرب ق ال غز 

 91/7/4891، فلسطين أون الين
 
 في حيفا ضد العدوان على قطاع غزة ةاإلسرائيلي يةولليسار  لألحزاب الشيوعيةمظاهرة  

ائي ية ألر ا تما ر المئات بدعوة من الحزب الشيوعت افسرائي تا وأحزاب يسارية بسر : 40عرب 
 .االحت لحيفاا رد الردوان ع ى غزة وتنديدا  بءرائ، -مسام اليو، السبتا فت ءادة الكرمل
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 عا ورفع المتما رون األع ، الحمرام والف س ينية والر ، افسرائي ت بافرافة بلى ع ، حزب 
أل فال فت غزةا وفت سديروت "ميرت،"ا والفتات تَنادي بوقل الردوان ع ى غزةا َكتب ع يها "ا

 َيريدون الحياة" و"دولة ف س ينية بءانب دولة بسرائيل".
 94/7/4891، 10عرب 

 
 "وتبني أكاذيب الجيش"انتقادات إسرائيلية لإلعالم العبري على تشجيعه الحرب  

ما  وسائل افع ، السريبة من المكسسة الحاكمة تنسل لسرائها ومستمريها: "اسرد ت حمت –النايرة 
. بهعف الك مات أءمل اليحافت افسرائي ت يوفال "يبدو كعبا  مسيودا  من ءانب النا   باس، الءيأ

درور تا ية وسائل افع ، الربريةا المرئية والم بوعة والمسموعةا ل حرب ع ى ق ال غزةا مككدا  
ابسةا ليويا  بعلك حسيسة أن وسائل افع ، تتيرل اآلن تماما  كما تيرفت فت كل الحروب الس

ا بع تبنت فت عناوينها "عندما تدوي المدافع تيمت األق ،"فت أيامها األولىا عم   بالمسولة بيا ا: 
الرئيسة روايات الءيأ وب غاتس من دون التمحير والتدقي  فت يحتهاا فيما أ    مر سو ا 

ت كل ما يسررانسا ول، السياسيون والرسكريون الرنان ألق مه، فع ن دعمه، الحكومة والءيأ ف
 يتردد برره، فت بسدام النييحة ل ءيأ عما ينبات ع يس أن يفرل.

وير  درور أن أكاعيب الءيأ تنفرل ل ل دقائ  من نشر بياناتس حين تَنشر الحسائ  واأللبار 
 ."فايسبوك"و "وات، أب"الموبوقة عبر شبكات التوايل االءتماعت مبل 

 91/7/4891، الحياة، لندن
 
 " فاتورة تدفعها غزة عن نتنياهو الصامدير: عدوان "الجرف تقر  

دل ت المواءهة افسرائي ية الف س ينية مرح ة  ل يرة من التيريد برد شن  : عبدهللا ريان - را، هللا
اسرائيل عدوانا  شام   ع ى ق ال غزة ويل بلى مفتر   ر  بين الدلول فت حرب برية او انحسار 

لتهدئة. وير  المح  ون أن  الءحي، العي يبس رئي، الوزرام بنيامين نتنيا و الردوان ليالل راو  ا
ع ى الازيين فت شهر رمران ما  و بلى فاتورة تدفرها غزة عن  "الءرل اليامد"فت عم ية 

 نتنيا و.
ك ما لانس تحالفس او  ددف ح فاكف. فالتيريد  عف المرة ءام فت الوقت العي ال تفر ِّ س حكومة 

لكن  الراو  الدال ية ع يس والمزايدة الحزبية من شركائسا وال سيما وزير اللارءية أفيادور نتنيا وا 
 ليبرمان ووزير االقتياد نفتالت بينيتا ال عين يءتهدان فت ابتزازفا ءر تس مدفوعا بلى  عا الردوان.
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بسرعة  ونس ت اسرائيل مرركتها من الرفة بلى غزة عبر رربات ءوية متكررةا ما فءر األورال
وأ    مفاءآت المساومة الف س ينية التت قادت نتنيا و بلى الند، نمرا لت ور يواريلها وويولها 
بلى عم  اسرائيل. وفت مل غياب الرنوان لهعا الردوان العي تور  فيس نتنيا و من دون تحديد 

انتسامها ا دافس او حيولس ع ى بنك مر ومات عن ا دال أمنية كافيةا توءهت رربات بسرائيل و 
 ."دفع البمن"رد  المدنيين فرغامه، ع ى 

فر  عن التركيز ع ى عائ ت الناش ين وكوادر ، فت رسالة َمفاد ا أن  عائ ته، ستدفع البمن 
نتيءة التيار ، مساومة االحت لا االمر العي زاد الفاءرة ورفع عدد الرحايا السيما اال فال والنسام 

الحكومة افسرائي ية تمار، افر اب حرفيًّا فت مل الفورى والتلب   وكبار السن. ويبدو وارحا أن  
العي يسود الردوان العي يبحم فيس نتنيا و عن نفسس محاوال يد  اتهامس باللول والتردد واللرول 

فت الحكومة تسيبت ليفنت ويائير البيد كما يتهمس بعلك ليبرمان وبينيت ال عان  "الوس يين"لشركائس 
سياسية بتوري  نتنيا و فت حرب غير مل   لها برك، الر مية الرسكرية فت الرفة  حسسا مكاسب

 الاربية.
 91/7/4891، البيان، دبي

 
 الخالفات الداخلية وجنراالت يعتبرون حماس مصلحة إسرائيلية يعّمقاالجتياح البري تقرير:  

ائيلا برد الت لييات النساأ المتياعد فت أروقة الحك، فت بسر : امال شحادة -السد، المحت ة 
عا ما "الءرل اليامد»"األولية ل رم ية الحربية ع ى غزة  ا تركز ع ى االءتياح البري ل س ال وا 

سيكون س ح الءو قادرا  أ، عاءزا  عن السرام ع ى قواعد اليواريخ وحدف من دون مساعدة بريةا 
بلى مشارل حيفا وع ى  واحتد،  عا النساأ مع تكبيل ب    اليواريخ ع ى تل أبيب وويولها

 مسربة من المفاعل النووي فت ديمونة.
وتراف  النساأ مع التحعير من مفاءآت يمكن أن تواءس الءيأ افسرائي ت عند بعادة احت ل الس الا 

ا واحتمال نيب الكمائن ل ءيأ «حما،»بلاية برد كشل األنفا  الرلمة التت تسيمها 
المء ، الوزاري الميار وأعرام لءنة اللارءية واألمن  والتل ي  لرم يات نوعية. الوزرام فت

ررافها قبل أن « حما،»البرلمانيةا من اليمين افسرائي تا دفروا باتءاف عم ية برية لتيفية  وا 
تستريد تنييد ا الءما يري. لكن السيادة واالستلبارات الرامة ل، تحس، السرار ألنها تر  فت س  ة 

كونها تكر، اليراعات الدال ية بين الف س ينيين وتبست ل ءيأ  مي حة ع يا فسرائيل« حما،»
 افسرائي ت حرية شن حرب ع ى الس ال متى يشام.
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وتا ال  عا الل ل بلى وزارة اللارءيةا بع أن اللبرام والس ك الديب وماست يرون أن االءتياح البري 
لست ى المدنيين فت الس الا يسل التنييد سيك ل بمنا  با ما  ل ديب وماسية افسرائي يةا فك ما زاد عدد ا

الدولت فسرائيل وتزداد احتماالت تشكيل لءنة تحسي  دولية ع ى نم  لءنة غولدستون. بينما ير  
سترزز ع قات بسرائيل مع الدول الرربية « حما،»وزير اللارءية أفيادور ليبرمانا أن تيفية 

وترزيز التنييد الدولت فسرائيل. وقد أمر ليبرمان  التت تكافل افر اب و عا بدورف يساعد ع ى ببسام
قنال فت دول الرال، بررورة تيفية  وبدأ «. حما،»الس ك الديب وماست االن    فت حم ة شرح وا 

  عف الحم ة بنفسسا من ل ل بءرام س س ة اتياالت  اتفية مع ملت ل السادة فت دول الرال،.
سياست المت رلا أن عد، وقول لسائر بشرية بين وير  ليبرمان وغيرف من زعمام اليمين ال

افسرائي يينا حتى اآلنا يساعد ع ى مواي ة التيريد. فالءمهور افسرائي ت يكيد باالبيتس الرم يات 
كي ومترا   10الحاليةا ع ى رغ، أن السيل اليارولت من غزة بات ييل بلى قيسارياا التت تبرد 

لنسب. و ، يريدون تيفية حما، وملزونها اليارولت قبل عن حيفاا ومفاعل ديمونة النووي فت ا
أن يتفاق، أكبر ويهدد مواقع استراتيءية تتسبب فت كاربة  مبل قيل المفاعل النووي أو ميانع 

 تكرير البترول والكيماويات أو مءمع تءاري تسع فيس رحايا كبيرة(.
عت بداية السيا، برم يات قيل ومع أن الءيأ يميل بلى موقل االستلباراتا وير  أن الورع يستد

تتياعد بالتدريل ب  عم ية اءتياح تك فس بمنا  با ما  من الرحاياا بال أنس يكيد استلدا، الرم ية 
ألل ءندي من قوات  40البرية كتهديد فر تا أي بالتراف  مع ل وات عم ية. ولعلك استدعى 

كنس يرتمد ع ى عم يات الرا  الءوي االحتيا  وأرسل أرتال الدبابات التابرة لب بة ألوية. ول
واالغتياالت. ويسول بنس  الما ال توءد لسائر بشرية فت الب دات افسرائي ية ف ن مسار عم ياتس 

 الحالت يءب أن ال يتاير.
ويسل نتانيا و محايدا  بين ال رفينا مع الميل لموقل الءيأ و و ما دفرس بلى افع نا فت أعساب 

قررت زيادة الهءمات ع ى حما، والتنميمات »يل غزةا أن بسرائيل الم  ب الميري بوقل ق
وت ر  «. افر ابية فت غزةا وأن الءيأ ع ى استرداد لكل االحتماالتا بما فت علك االءتياح البري

الءبهة الدال ية اليامدة فت بسرائيل  ت الرد »بلى ق ة اللسائر البشرية بشكل غير مباشر قائ  : 
بن الرم ية ستتوايل حتى يتوقل »وأرال: «. ر ابية التت تسرى بلى الم، بناع ى التنميمات اف

 «.ب    النار ع ى ب داتنا ويرود الهدوم
ومواي ة الرم يةا فت  عف المرح ة تكمن فت تنفيع س ح الءو ررباتسا وفت حال استنفع بنك أ دافس 

يةا ول، تنءل ءهود الوسا ة وتوايل قيل اليواريخ ع ى بسرائيلا أي عد، تنفيع أ دال الرم 
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بتحسي  التهدئة ف ن يكون أما، بسرائيل بال تنفيع عم ية برية. وبحسب التوقرات افسرائي ية ف ن بنك 
أ دال س ح الءو يستار  أسبوعا . وفت التوقرات افسرائي ية ف نس لد  يدور قرار باالءتياح البري 

نما االكتفام بن دال أقل تواررا  وقاب ة «حما،»لن يت، السرت بلى احت ل الس ال وتح ي،  ا وا 
ل تحسي  كتس ير السيل اليارولت أو بيابة منمومات استراتيءية لحما،ا ييرب مرالءتها 

 بالسيل الءوي.
وقبل الويول بلى استنفاد بنك أ دال س ح الءوا ترمل أءهزة االستلبارات والشاباك ل حيول 

اريلها لتوفير أ دال ءديدة لس ح الءوا ع ى أمل أن ع ى المزيد من المر ومات حول حما، ويو 
نما بشكل  تكون الهءمات الءوية كافية فلماد النيران ف  يتحت، برسال السوات البرية بشكل مكبلا وا 

 موررت لتحسي  أ دال مرينة فس .
 وفت التسديرات افسرائي ية ف ن حما، تم ك من اليواريخ ما يبسيها قادرة ع ى ب  قها لمدة
أسبوعين. وفت أية عم ية برية سيواءس الءيأ مفاءآت تستلدمها ورقة را ا كال ائرات من دون 
 يار التت يمكنها االنفءار فت قواعد عسكريةا أو يواريخ من  راز ءديدا أو عم ية كوماندو، 

 مبيرةا أو بيابة مفاعل ديمونة أو أي منشنة استراتيءية ألر .
ا ل ل ترويل الءيأ ليور اعترا  «ب والت»بمهارف وكننس ع ى رغ، كل ما حاولت بسرائيل 

ل ية ف س ينية وتيفية ءميع أفراد ا اللمسةا العين تس  وا عبر البحر باتءاف قاعدة لس ح البحريةا 
شمال غزةا بال أن عسكريين وأمنيين ويفو ا بالرم ية الءريئةا ومبل  عف الءرأة أبارت نساشا  لءهة 

االءتياح البري لد  دلول الءيأ بلى ق ب غزة. وفت نساأ المراررين ما قد يرتر  مل  ات 
تر ، كيل است ال حزب هللا « حما،»ل حم ة ما اعتبرف بسرائي يون درو، حزب هللا فت غزةا أي أن 

 أن يحافم ع ى ترسانتس اليارولية وي ور ا ما بين عا، ألفين وحرب تموز.
حال ان    بسرائيل بلى عم ية برية ف نها ستكون غزةا بحسب افسرائي يينا مبنية كفخا وفت 

الحرب الحسيسيةا فو  وتحت األر ا فتحت المدينة  ناك مدينة من األنفا ا التت يمكن لحما، أن 
 تستلدمها اللت ال ءنود.

وع ى رغ، أن األءهزة األمنية افسرائي ية ل، ترر  يورة حسيسية لورع السدرات الرسكرية لحما،ا 
اعات التت عسدت مع المء ، الوزاري الميار بال أن الشاباك وأءهزة االستلباراتا ل ل االءتم

لرءوا فت اليو، البالم من الرم ية بتسارير تسترر  مر يات عن حيازة حما، ل يواريخا فت 
محاولة فمهار أن بسرائيلا وقبل دلولها فت عم ية اءتياح لديها بنك أ دال ولري ة لملازن  عف 

راتهاا و و أمر ءام مناقرا  لما  رحس عسكريون وأمنيون. فسد لر  راب  رفيع فت األس حة وقد
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س ح الءو افسرائي ت بتيريحات لوسائل بع مية بسرائي ية يسول من دون ألااز وال ت رب، أنس لو 
ال يررل »كان س ح الءو يررل أين تتواءد اليواريخ  وي ة المد  لسا، بسيفها. وبنن س ح الءو 

ووف  الراب  فسد تمكن الءيأ ل ل عم ية عمود «. تما وال يمكنس مهاءمة كل شتمكل ش
السحاب بفرل المر ومات االستلبارية الدقيسةا من تدمير غالبية اليواريخ  وي ة المد  فت ق ال 

بن الحديم كان فت حينس عن عدد ق يل من اليواريخا أما اآلنا فهناك »غزةا ولكنا يريل: 
ومن دون أن يوءس بليس أي سكال قال  عا «. ك يومترا   40التت تيل بلى أبرد من مئات اليواريخ 

نما بلى محدودية فرالية حتى أفرل »الراب :  ل، ألمل بلى عد، وءود استلبارات لناا وا 
وقال بن س ح الءو يهاء، األ دال بشكل واسع بحسب ما يم كس من «. االستلبارات التت نم كها

 «.ة الءنوب وشربة االستلبارات الرسكرية والشاباكمر ومات توفر ا قياد
تم ك مئات اليواريخ التت ييل مدا ا بلى « حما،»وبحسب أءهزة االستلبارات افسرائي ية فان 

كي ومترا . وفت  300التت ييل مدا ا بلى  M302كي ومترا . كما يتكهن الءيأ بحيازتها يواريخ  00
الرسكرية ومستو  عم ياتهاا بشكل كبير منع عمود السحاب. تسارير الشاباك فسد  ورت حما، قوتها 

وعم ت ع ى بعادة بنام قوتها اليارولية بلاية بواس ة أس حة ميدر ا بيران. ويدعت الشاباك أن 
حما، قامت بتفريل شبكة لتهريب األس حة عبر السودان وليبيا ودول ألر ا تيل بليها األس حة 

 ام.ويت، تحوي ها بلى الس ال عبر سين
الءنرال فت االحتيا  يفتاح رون  ال يسول: لن يكون أمامنا أي مفر من الدلول فت عم ية برية ألن 
س ح الءو لن يكون قادرا  ع ى حس، المرركة وحدف وتحسي  األ دال بررب الترسانة اليارولية 

 لحما، والسرام ع ى البنى التحتية لها.
ا «الهدوم مسابل الهدوم»زي ديان العي رف  فكرة وساند رون  ال بموقفس  عا ءنرال احتيا  عو 

بالشكل الدقي  و و تدمير س  ة حما، الحالية وتفكيك « الءرل اليامد»ودعا بلى ترريل عم ية 
«. الساعدة افق يمية ل يواريخ»ق ال غزةا ك س. وييل ما تم كس حما، من ترسانة يارولية بب 

د قاعدة حما، و ز، الحركة وتدمير البنى التحتية يتوءب السرام ع يها من ل ل تهدي»وير  أنس 
الس  وية وتيفية قادتها أو ءر ه، يهربون من غزة. ولرمان تحسي  الهدل يتوءب تنفيع عم ية 

ا «لن ندلل بلى غزة»ولر  ديان بحم ة تحري  ع ى السيادة افسرائي ية التت أع نت أنها «. برية
اعد الردوا العي يستل ر من علك أن ع يس فس  بن تيريحات كهعف ترتبر حمسام وتس»وقال: 

 «.اليمود لردة أسابيع واللرو  منتيرا  
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ويرر  عوزي ديان تنفيع عم ية اءتياح بريا بحيم يحول الءيأ كل من سة يسي ر ع يها بلى 
قاعدة لسيل حما، وتوءيس الرربات الساسية لسيادة الحركة وملت ل التنميماتا التت ييفها 

والبنى التحتية ل يواريخا حتى تدمير الس  ةا وان ال تلر  بسرائيل من  ناك بال  ا«افر ابية«بب
 بشر  تفكيك شبكة اليواريخ فت الس ال.

 91/7/4891، الحياة، لندن
 

 التلفزيون اإلسرائيلي قطع برامجه وبث خطاب القسام الذي قال فيه إنه سبقصف تل أبيب 
( وبم ل اب كتائب السسا،ا العرال 7|31م اليو، السبت  غزة: ق ع الت فزيون افسرائي ت برامءس مسا

الرسكري لحركة المساومة افس مية "حما،"ا العي  دد بسيل مدينة تل أبيب الساعة التاسرة 
.  مسام حسب التوقيت المح ت والعي كان بال اتين الرربية والربريةا كام  

 94/7/4891قدس برس، 

 
  جريًحا 9801شهيًدا و 961يلة اإلجمالية للعدوان .. والحصحي الشجاعيةفي شهيدًا  91 

سبببب  ات االحببببت ل  ا أنوكبببباالتا وعببببن فببببايز أبوعببببونا عببببن 91/7/4891، األيــــام، رام هللاعكببببرت 
 أ  سبتارتكاب المزيد من المءازر بح  الموا نين اآلمنين فبت ق بال غبزةا حيبم  واي ت افسرائي ت

قبعائل سبس ت ع بى منبزل لرائ بة البب أ وع بى ديبوان  ائرة حربية ومدفرية االحت ل يارولا  وعبدة 
لرائ ببة الحببداد وع ببى ميبب ين كببانوا لببارءين مببن يبب ة التببراويل مببن مسببءدي الءببوالنت والحببرمين فببت 

موا نببا  وويببول ءبببامينه، عبببارة عببن أشبب م مس رببة بلببى  30حببت الشببءاعيةا مببا أد  بلببى استشببهاد 
يببابة نحببو ا  آلببرين بيببنه، بيببابات ل ببرة وعببالسون تحببت موا نبب 00مستشببفى الشببفام غببرب المدينببة وا 

 ركا، المنزل.
ففت حوالت الساعة الراشرة والنيل ارتكبت  ائرات االحت ل مءزرة ءديدة بحب  الميب ين مبن حبت 

موا نبا  وَأيبيب  30الشرل شر  مدينة غزةا حيم استشهد فبت المءبزرة وحسبب ميبادر  بيبة نحبو 
شيو  ءرام استهدافه، بيارو  أ  ستس  ائرة حربيبة مبن آلرين مرممه، من األ فال وال 00أكبر من 
والببعي استشببهد فببت وقببت الحبب  متببنبرا   -ع ببى منببزل قائببد الشببر ة باببزة تيسببير الببب أ  30نببول بل 
كبببان لاليبببا  مبببن سبببكانس أبنبببام لبببروءه، مبببن المسبببءد المءببباور ل منبببزل فبببت أعسببباب يببب ة  -بءراحبببس 

ءرحببىا وأد  بلببى تببدمير المنببزل بشببكل كامببل وت بباير التببراويلا مببا أوقببع عببددا كبيببرا مببن الشببهدام وال
 ركامس ع ى عشرات المي ين والمنازل المءاورة.
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وعبببرل مبببن ببببين الشبببهدام: انببب، البببب أا نبببا   البببب أا اببببرا ي، البببب أا ءببب ل البببب أا قيبببت 
 الب أا محمد عيا، الب أا عزيزة الب أ.

 يدا من الشهدام والءرحى.كما استهدفت غارة بانية ديوانا لرائ ة "الحداد" ما أوقع مز 
وعكبر شبهود عيبان لببب"األيا،" أن الرشبرات مبن سببيارات افسبرال وسبيارات المببوا نين التبت  رعبت بلببى 
مكببان السيببلا عم ببت ع ببى نسببل ءبببامين الشببهدام والءرحببى بلببى مءمببع الشببفام ال بببت وقببد تمزقببت 

 أءساد الشهدام من شدة السيل.
موعببة مببن المببوا نين كانببت تء بب، بببالسرب مببن أحببد كمببا ارتكبببت فءببر أمبب، مءببزرة ءديببدة بحبب  مء

المنبازل  ربببا  مبن الحببر وانس بال التيببار الكهرببائتا حيببم أسبس ت ال ببائرات يبارولا  ع ببيه،ا مببا أد  
عامببا (ا  11عامببا (ا ويوسببل محمببد قنببديل   37بلببى استشببهاد لمسببة مببنه، و بب، أنبب، يوسببل قنببديل  

عاما (ا وحسبا، عيبب الرزاينبة  10ي، يالل الل يب  عاما (ا وعبد الرح10ومحمد بدري، أبو اسنينة  
 عاما (ا و و أ  لب بة شهدام سس وا فت أعمال المساومة.10 

مبوا نين آمنببين  0كمبا ارتكببت بربد مهببر أمب،ا مءبزرة ءديببدة فبت حبت الشبيخ ررببوان راح ربحيتها 
 .كانوا
 

 مجزرة حي الشجاعية:
عامببا (ا  03امببا (ا وعزمببت محمببود عبيببد  ع 11يء سببون أمببا، منببزله،ا و بب، راتببب يبببحت اليببيفت  

 10عاما (ا وغسان أحمد الميري   00عاما (ا وس يمان سريد عبيد   11ونرال محمد أبو الم أ  
 عاما (. 00عاما (ا ومي فت محمد عناية  

يبابة  13عامبا ( وشبادي محمبد زعبرب   11كما استشهد الموا نبان عمباد بسبا، زعبرب    1عامبا (ا وا 
بسرائي ت لمءموعة من الموا نين بءانب م رب الييامات برفل ءنوب ق ال غزةا آلرين فت قيل 

شهيدا  و و الرق، األع ى منع بدايبة الربدوان ع بى غبزة منبع يبو،  41لييل عدد الشهدام  عا اليو، بلى 
 الب بام المارت.

استشبهدت ابنتبان من ءهتس عكبر البدكتور أشبرل السبدرة النبا   باسب، وزارة اليبحة بابزة لبب"األيا،"ا أنبس 
مببن عوي االحتياءببات اللايببةا وَأيببيبت ابنتببان ألريببان فببت مءببزرة ءديببدة ارتكبهببا االحببت ل المءببر، 
بحبب  مءموعببة مببن الفتيببات المراقببات أبنببام تواءببد ن فببت مسببر ن بءمريببة المبببرة ل مربباقين بب ببدة بيببت 

لهويببةا مورببحا  أنببس ال يببا شببمال ق ببال غببزةا ب يببابات حرءببةا ومازالببت  ويببة الشببهيدتين مءهببولتت ا
عامبببا (ا ومحمبببد  10عامبببا (ا ومحمبببد باسببب، الح ببببت   11استشبببهد أيربببا  كبببل مبببن ع بببت نبيبببل بيبببل  
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عامبببا ( وب ببببته، يتبربببون لكتائبببب المءا بببدين البببعرال الرسبببكرية لحركبببة  10السبببوي ت  أببببو عسبببكر(  
 المءا دين فت ف س ين.

عامببا (ا والشبباب حسببن  10نبيببل حمببادة   وأرببال السببدرةا كمببا استشببهد ب بببة شبببان  بب، الشبباب ببببرا ي،
عامبببا (ا وعلبببك فبببت قيبببل ءبببوي  10عامبببا (ا والشببباب أحمبببد مبببازن الب رببباوي   14أحمبببد أببببو غبببوأ  

بسرائي ت اسبتهدفه، أبنبام ء وسبه، فبت سباعات مبا بربد منتيبل لي بة أول مبن أمب،ا فبت منتبزف الب ديبة 
ته، ويب وا عببارة عبن أشب م ممزقبة ءبرام بحت التفاح بمدينة غبزة  رببا  مبن الحبرا مشبيرا  بلبى أن ب بب

استهدافه، بشكل مباشرا حيم ل، يت، التربرل ع بى  بويته، بال بربد سباعاتا بافربافة بلبى استشبهاد 
 عاما ( من رفل. 11الموا ن مهند يوسل رهير  

عامبببا ا  10عامببا (ا والموا نببة سببهى أبببو سببردة   13وتببابعا كمببا استشببهدت الموا نببة عبب  وشببباحت  
عامببا (ا وأربرببته، مببن محافمببة  01عامببا (ا ومحمببود عبببد هللا شببراتحس  10دريبب، أبببو سببوي ،  ومحمببد ب

عامبببا (ا وغسبببان أحمبببد  00شبببمال الس بببالا بافربببافة بلبببى استشبببهاد كبببل مبببن سببب يمان سبببريد عبيبببد  
عاما (ا وغازي  10عاما (ا ورفرت يوسل عامر   00عاما (ا ومي فى محمد عناية   10الميري  

عامبببا (ا  47عامببا (ا وأحمببد يوسببل دلببول   10عامببا (ا وفببادي يرسببوب سببكر   01ميبب فى عريببل  
عامبا ( مبن لبان  30عاما (ا وءميره، مبن مدينبة غبزةا وقاسب، ءببر عبودة   10ومحمد غازي عريل  

 عاما ( من البريل. 10يون،ا ولولة محمود الحواءري  
 بببائرات االحبببت ل دمبببر مبببن ءهتهبببا عكبببرت ميبببادر أمنيبببة أن السيبببل الءبببوي الرنيبببل التبببت شبببنتس 

الرشبرات مبن منبازل المبوا نين بشبكل ك بت فبت ملت بل أنحبام الس بالا َعبرل منهبا منبزل يربود لرائ ببة 
مليمر فت لان يون، وحولتس بلبى ركبا،ا ومنبزل المبوا ن عمبار برحبي، فبت حبت الزيتبون شبر  مدينبة 

بيبابة أربربة مبوا نين  غزةا ومنبزال لرائ بة تمبراز فبت حبت تبل السب  ان غبرب مدينبة رفبل مبا أد  بلبى
 بءراح.

وأرافت الميادر األمنية عاتهباا ان ال يبران الحرببت االسبرائي ت اسبتهدل يبباح أمب،ا منبزال لرائ بة 
زويبببدي فبببت بيبببت حبببانون شبببمال ق بببال غبببزةا ومنبببزل عيبببا، البببدعالي، المستشبببار السياسبببت السببباب  

زلين فبت رفبل بحبدا ما لرائ بة غنبا، فسماعيل  نية فت ملي، النييراتا ومنزال لرائ ة الشوا بابزةا ومنب
 واآللر لرائ ة ن  ا بافرافة بلى تدمير منزل السيادي السسامت يحيى السنوار.

وفببت وقببت سبباب ا اسببتهدفت قببوات االحببت ل مكسسببة اليببحوة بءببوار مستشببفى كمببال عببدوان بشببمال 
دمير مسببري الس ببالا كمببا دمببرت بشببكل كامببل مسببءد الفببارو  فببت ملببي، النيببيراتا بافرببافة بلببى تبب
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البنببك الببو نت افسبب مت وءمريببة اليبب ح فببت مدينببة لببان يببون، ءنببوب الس ببالا برببافة السببتهدال 
 ءمرية مبرة الرحمة لعوي االحتياءات اللاية بالشمال.

ومدفرية االحبت لا أمب،ا  30ل ›وفت سيا  متيل استهدفت ال ائرات الحربية افسرائي ية من نول 
ريببة مربببر المن بار التءبباري "كببارنت" الما بب ا والمن سببة اليببناعيةا بيبواريخ ءببو أر  وقببعائل المدف

 ومزارل ل دواءن وملازن ل مواد الاعائية ومنشآت يناعية شر  مدينة غزة.
وأد  السيبببل بلبببى انبببدالل النيبببران فبببت ميبببنع وملبببزن ل مبببواد الب سبببتيكية وافسبببفنلا حيبببم شبببو دت 

ل دون تمكبن  بواق، البدفال المبدنت مبن الويبول ألسنة ال هب وأعمدة الدلان تتياعد فت سمام الس ا
ل مكببان ءببرام ب بب   الببدبابات النببار والسببعائل المدفريببة اتءببا ه، أكبببر مببن مببرةا كمببا تحولببت مزرعببة 
دواءببن فببت حببت الزيتببون ءنببوب شببر  غببزة بلبببى أبببر برببد عببين ءببرام اسببتهدافها بيببارو  مببن  بببائرة 

 شترال النيران فيها.حربيةا ما أد  بلى نفو  ءميع ما فيها من دواءن وا
ووايبب ت الببدبابات افسببرائي ية المتمركببزة ع ببى  ببول الحببدود الشببرقية مببع الس ببال ب بب   حمبب، قببعائفها 
المدفريببة اتءبباف منببازل وأرارببت المببوا نين الزراعيببة شببر  غببزةا واتءبباف المن سببة اليببناعية قببرب موقببع 

انا واحتبرا  ملبازن مبواد غعائيبة "ناحل عوز" شر  حت الشءاعيةا ما أد  الشترال النيبران فبت المكب
 فت المن سة.

ب بببه شبببهيدا  301عبببدد الشبببهدام ا مبببن غبببزةا أن 94/7/4891المركـــز الفلســـطيني لإلعـــالم، ونشبببر 
 ءريحا  بافرافة لتدمير الرشرات من منازل الموا نين فو  ركو، ساكنيها. 3000و
 
 فلسطينيون غاضبون يقتحمون حاجز قلنديا 

انبببدلرت مواءهبببات عنيفبببةا أمببب،ا فبببت عبببدد مبببن محافمبببات   وكببباالت(:- منتيبببر حمبببدان -را، هللا 
 .ردوان "افسرائي ت" بح  ق ال غزةالرفة الاربيةا احتءاءا  ع ى ال

ف س ينيا ا ال ي ة قبل المارية باقتحا، حاءز ق نديا الرسكري شبمال السبد، المحت بةا  300ونءل نحو 
ءنبود االحبت ل المبراب ين ع بى الحباءز ل هبروب  برد مهاءمتس بالحءبارة والزءاءبات الحارقبةا مبا دفبع

ح  .را  أبرا  المراقبة الرسكرية فيسوسي رة الشبان ع ى الحاءز وا 
ويشبببكل  بببعا الهءبببو، المباغبببت البببعي نفبببعف شببببان م بمبببون بالكوفيبببة الف سببب ينيةا أول  ءبببو، مبببن نوعبببس 

البببعي اعتبببرف مراقببببون  يسببتهدل حبباءزا  عسبببكريا  محيببنا  لسببوات االحبببت ل فببت الربببفة الاربيببةا األمببر
ومح  بببون ف سببب ينيون بننبببس ل بببوة ءريئبببة مبببن الشببببان كونهبببا ءبببامت فبببت وقبببت مازالبببت فيبببس المساومبببة 

 3040.الف س ينية ت    اليواريخ ع ى المدن "افسرائي ية" دالل األرارت المحت ة عا، 
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قببت قبببل ويببول مببا حببدم ع ببى حبباءز ق نببديا مببن اقتحببا، وسببي رة الشبببان الم بمببين ع يببس لفتببرة مببن الو 
قببوات مرببززة مببن ءببيأ االحببت ل ل مكببان واالشببتباك مببع الشبببان الااربببينا تكببرر حدوبببس فببت ملببي، 
شببرفا  شبببر  السببد، المحت بببةا حينمببا  ببباء، شبببان ف سببب ينيون بببعات ال ريسبببة حبباءزا عسبببكريا لسبببوات 

 . ينيين ع ى مواءهة ءنود االحت لاالحت لا ما يكشر بلى ت ور فت قدرة الشبان الف س
وقال أحد الشببان ل "الل بيل" بربد رفب  عكبر اسبمس "لسبد م  نبا المشباركة فبت االعتيبامات والمسبيرات 
التس يديةا ولدينا السدرة ع ى بلحا  ررر أكببر فبت ءنبود االحبت ل البعين ع بيه، الرحيبل عبن أرربنا"ا 

راتا ال وأرال "ال يرسبل أن تبسبى غبزة تحبت السيبل اليبارولت البرببري ونحبن نهتبل ونرفبع الشبرا
 .ل وءنودف فءبار ، ع ى الرحيل"بد من قرارات ول وات ءدية ل را  ع ى االحت 

وفت را، هللاا أغ   عشرات الشبان الف سب ينيينا مبدلل أحبد المرسبكرات "افسبرائي ية" السريببة مبن ب بدة 
بببببر علببببك انببببدلرت مواءهببببات عنيفببببة بببببين قببببوات االحببببت  ل سببببنءل شببببمال مدينببببة را، هللاا بالحءببببارةا وا 

ابل اليوت والريبار "افسرائي ت" والشبان فت المن سةا حيم أ    االحت ل قنابل الااز السا، وقن
و بباء، عشببرات الف سبب ينيين الااربببين مرسببكر تببل الرايببور المسببا، ع ببى أرارببت  .الم ببا ت نحببو ،

المسببا، ع ببى قريببة كفببر مالببك شببمال را، هللاا وأشببر وا النيببران فيببسا و بباء، الشبببان المرسببكر االحت لببت 
شببترال أرارببت السريببة مببن أكبببر مببن ءهببةا وألسببوا كميببات كبيببرة مببن الزءاءببات الحارقببةا مببا أد  بلببى ا

 .النيران بالسرب من المرسكر
ف س ينيين بالريبار الم با ت لب ل المواءهبات التبت انبدلرت مبع  4وفت محافمة الل يلا أييب 

بت فتبباة بنبزل مبن األنبل ءبرام ارت امهببا قبوات االحبت ل فبت ملبي، الرببروب شبمال الل يبلا كمبا أيبي
 بءدار .

وقالت ميادر مح يةا بنن سيارة بسرال تابرة ل حبت ل قامبت بنسبل ءنبدي "بسبرائي ت" ءبرام بيبابتس 
 بحرو  برد بلسام زءاءات حارقة باتءاف بر  المراقبة الرسكري الءاب، قبالة ملي، الرروب .

الريبببار المربببدنت الما بببل بالم بببا  والريبببار وأيبببيب عشبببرات الف سببب ينيين بحببباالت التنبببا  وب
الحببت فببت مواءهببات مببع قببوات االحببت ل فببت أمبباكن متفرقببة بمحافمببة الل يببلا واعتسببل ءنببود االحببت ل 
أربرببة ف سبب ينيينا عسببب مواءهببات انببدلرت فببت من سببة ببباب الزاويببة وسبب  المدينببة وفببت من سببة بيببت 

 عينون شمال شر  المدينة .
ت عنيفة فت ب دة عناتاا شرقت السبد، المحت بةا مبع قبوات االحبت ل التبت وفت السد،ا اندلرت مواءها

ت    الريار الحت بكبافةا فت أعساب بيابة ناق بة ءنبد بربد بلسبام الف سب ينيين الزءاءبات الحارقبة 
بكبافة ع يهاا كمبا  باءموا قبوات االحبت ل بربراوةا وأمهبروا شبدة ببن، غيبر عاديبةا وحايبروا قبوات 
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ر مببن مكببان وأم رو ببا بالحءببارة والزءاءببات الفارغببةا ولبب، يسببت ع ءنببود االحببت ل االحببت ل فببت أكببب
 الترءل من آلياته، لشدة المواءهات . 

 91/7/4891، الخليج، الشارقة
 
 الضوء على هوية القدس العربيةيسلط مجلس األعمال الفلسطيني اإلمارات العربية:  

السبد، “مالية أم، األول أمسبية رمربانية برنبوان أقا، مء ، األعمال الف س ينت بدبت وافمارات الش
برعايبببة مربببالت الشبببيخ نهيبببان ببببن مببببارك آل نهيبببانا وزيبببر البسافبببة والشبببباب وتنميبببة ” يبببا ز بببرة المبببدائن

المءتمببعا وت ببر  المشبباركون فيهببا بلببى أ بب، السرببايا والمشبباكل التببت ترببانت منهببا المدينببة المسدسببة فببت 
 ءرامات  دفها تهويد المدينة وتشديد اللنا  ع ى أ  ها.مل ما تسو، بس س  ات االحت ل من ب

وأشاد سماحة الشيخ عكرمة يبري رئبي، الهيئبة افسب مية الر يبا ول يبب المسبءد األقيبى المببارك  
ل ل األمسية التت أقيمت فت دبتا بدع، دولة افمارات الرربية المتحدة ووقوفها بلى أ بل غبزة والتبت 

 ر رمران المبارك بلى عدوان وحشت غاش،. يترر  أ  ها منع بداية شه
بن مدينبة السبد، فبت ق بوب ءميبع الربرب والمسب مين أينمبا كبانوا “وقال سماحة الشيخ عكرمبة يببري: 

فت أرءام المرمورة ومبل  عف المكانة ليست باريبةا ليويا وأن مدينة السد، أكرمهبا هللا ببنن شبرل 
 ركن الي ة فت سمائها.

د، َتهمأ وتَنسى فت  بعف األيبا،ا وفبت مببل  بعف الحالبة يءبب ع ينبا أن نببعل بن مدينة الس“وأرال: 
ءهودا  أكببر فعبادة بحيبام السبد، فبت ق بوب وعسبول ونفبو، الربرب والمسب مين بنرءبام الربال،ا ليبدركوا 
أ ميتها التاريلية والحرارية والدينيةا و عا منو  برءال الفكر وافع ،ا ألن يوي وا ل ءميع أ ميتها 

كل توعببوي ولببي، مءببرد عا فببة. فالسببد، تحتببا  اآلن بلببى حمايببة ألنهببا محايببرة كمببا غببزةا لكنببة بشبب
 ”.حيار ملت ل

لوتنا افماراتيينا بررورة تفريل الحالة “وأرال:  نحن ن الب رءال األعمال الف س ينيين والررب وا 
بببد أن تتكباتل ءميببع  االقتيبادية والتءاريبة واالسببتبمارية بالسبد،ا لرفبع الحيببار عنهبا. ومببن  نبا فب 

 الءهود لدع، مدنية السد، فت يمود ا وغزة الءريحة التت تترر  لهءو، وحشت مل   لس.
وفببت ك متببس التببت ألسا ببا بالنيابببة عببن رئببي، مء بب، األعمببال الف سبب ينتا توءببس ياسببر دغمببأا نائببب 

بلبببى دولبببة رئبببي، مء ببب، األعمبببال الف سببب ينت فبببت دببببت وافمبببارات الشبببمالية بلبببالر الشبببكر والتسبببدير 
 . افمارات الرربية المتحدة ع ى المواقل المشرفة لدع، ل شرب الف س ينت

 91/7/4891، االتحاد، أبو ظبي
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 ستهدف مقر "البنك الوطني" جنوب قطاع غزةطائرات االحتالل ت  

قيببفت  ببائرات االحببت ل افسببرائي تا يببباح اليببو،ا مسببر البنببك الببو نت افسبب مت فببت مدينببة لببان 
لحا  أررار ءسيمة فت المن سة. يون، ءنوب  ق ال غزةا ما أد  الشترال النار فيس وا 

وأورل شهود عيان أن  بائرات االحبت ل أ  سبت ب ببة يبواريخ تءباف مسبر البنبك البو نت افسب مت 
 فت لان يون، ما أد  فلحا  أررار ءسيمة فيس واشترال النيران.

ل ل ل الربدوان افسبرائي ت ع بى ق بال غبزة فبت يشار بلى أن المسر الرئي، لهعا البنك ترر  ل سي
 .1031تشرين بانت/ نوفمبر 

 94/7/48891، فلسطين أون الين
 
 الالجئون الفلسطينيون في مخيمات األردن ينددون بجرائم الحرب اإلسرائيلية ضد غزة 

ت نببببدد ال ءئببببون الف سبببب ينيون فببببت مليمببببات األردن بالرببببدوان افسببببرائي  :ناديببببة سببببردالدين -عمببببان 
 المتوايل رد ق ال غزةا م البين بتحرك عربت ودولت ءدي لوقفس.

وشببءب ال ءئبببونا فببت المليمبببات المتوزعببة فبببت أنحببام متفرقبببة مببن المم كبببةا مببا عبببدوف "ءببرائ، حبببرب 
 وءرائ، رد افنسانية يرتكبها االحت ل رد الف س ينيين فت غزةا وس  يمت عربت ودولت م ب ".

د غبببزة يت  بببب أكببببر مبببن بيانبببات افدانبببة واالسبببتنكار"ا مرتببببرين أن وقبببالوا بن "عبببدوان االحبببت ل رببب
"االحت ل يستهدل السرام ع ى المساومة وررب البنية التحتية لحركة "حما،"ا مسابل بحكا، قبربة 

 السي رة ع ى الرفة الاربية المحت ة".
انبس الباببت ربد عامبا (  فب ن "االحبت ل يمربت فبت نمب  عدو  03وبالنسبة ل حا  عبدالرحمن البدويك  

 الشرب الف س ينت مستفيدا  من ما يرتسدف منالا  عربيا  بق يميا  مواتيا  لفرل بريد عن المساملة".
ورأ  أن "انشاال الدول الرربيبة بسربايا ا الدال يبة وبالتفباع ت الميباحبة لحبراك التاييبرا منبع ز بام 

 لا يمبنل األليبر الفريبة الكافيبة لترميب  األربرة أعبوا، تسريببا ا مسبنودا  بانحيباز أميركبت سبافر ل حبت
 الل ل السائ، فت األرارت المحت ة لمي حتس".

عاما ( "غياب التحرك الررببت افسب مت البداع، لنيبرة أ بل غبزة ربد عبدوان  10وانتسد محمود قاس،  
ن االحبببت ل"ا مس ببب   مبببن "فاع يبببة االءتماعبببات المسب بببة ع بببى مسبببتو  الءامربببة الرربيبببة ومنممبببة الترببباو 

 افس مت فت استيدار ما يمكن أن يكل اليد المحت ة عن عدوانها".
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عاما ( ع ى نف، ال ري ا باستبراد لرو  ء سة األمن الدولتا التبت تسبرر  41واستكمل وحيد  اش،  
 عسد ا مسام أم،ا "بسرار بدانة الردوان افسرائي ت والم البة بوقفس فت مل "الفيتو" األميركت".

عامببا ( رببرورة "التوءببس الف سبب ينت الرربببت بلببى منبببر الءمريببة الرامببة لألمبب،  10 وقببدر يببزن سبب مة 
 المتحدة رمن ل وات التحرك ل را  تءاف وقل عدوان االحت ل رد غزة".

عامببا ( عببن غربببها الشببديد لمببا يترببر  لببس شببرب غببزة األعببزل مببن ءببرائ،  10وعبببرت دعببام بركببات  
 عربيا  بس ميا  ل م البة بوقل الردوان"ا بحسبها. االحت لا بينما "ل، نسمع يوتا  أو فر   

وتابرببببت بن "اال تمببببا، بالسرببببية الف سبببب ينية قببببد تراءببببع كبيببببرا  منببببع حببببراك التاييببببر الرربببببتا ممببببا لببببد، 
االحت ل فت مواي ة انتهاكاتس واعتداماتس فت األرارت المحت ةا من حيبم التوسبع االسبتي انت و بد، 

 ل والتنكيل واالعتسال".المنازل وميادرة األرارت والست
عامببببا ( أن "اليببببوت الرربببببت الببببدولت البا ببببت لببببن يءببببدي نفرببببا  مببببع سبببب  ات  10واعتبببببر أنبببب، نمببببر  

االحببت لا وكننببس محاولببة لرفببع الرتببب فسبب  عببن كا ببل مببن يرتسببدون أن مسببكوليته، تنحيببر عنببد عاك 
 الحد".

االحببت ل أمببا، الرببال، ال تشببفع واسببت رد قببائ   "وكببنن ءبببم الشببهدام الف سبب ينيين المتسبباق ة ع ببى يببد 
 عند ، كبيرا  وال تحرك ساكنه،".

عاما ( أن "االحت ل يسبتهدل مبن عدوانبس كسبر برادة الشبرب الف سب ينت  17واعتسد مالك عبدالحميد  
 والسرام ع ى المساومة وفر  شرو  تسوية بسرائي ية"ا بحسب قولس.

عامببببا ( تءببببز، "بفشببببل االحببببت ل فببببت تحسيبببب  أ دافببببسا رغبببب، شراسببببة الرببببدوان  11بال أن رببببيام ل يببببل  
 .1034و 1000/ 1000و مءيتس"ا أسوة ب لفا  بحراز ما سرى بليس أبنام عدوانت 

ا ولكنبس 3040وقالت بن "الشرب الف سب ينت يتربر  لربدوان االحبت ل اليبهيونت منبع مبا قببل الربا، 
رادة بيمانس الي بة بسريتس الرادلة".است ال اليمود بب  بات عزيمتس وا 

عامببا ( "بببدور فيببائل المساومببة فببت التيببدي لرببدوان االحببت ل والببدفال عببن  14ونببوف زيبباد عبببدالسادر  
الشببرب الف سبب ينتا و ببو األمببر الببعي فاءببن السيببادة السياسببية والرسببكرية افسببرائي ية"ا بببدون اسببتبرادف 

 بيرة ل، تستلدمها حتى ال حمة رد االحت ل"."امت ك المساومة بمكانات ك
وكانت يواريخ المساومة الف س ينية قد استهدفت مدينة تل الربيع "تل أبيبب"ا ومدينبة حيفبا واللربيرة 

 شماال ا ألول مرةا بينما تمكنت من بيابة مدن الوس  والشمال فت الكيان افسرائي ت.
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ة فببببت ترمببببي، قببببدرات المساومببببة الرسببببكريةا عامببببا ( يبترببببد عببببن المابببباال 10بيببببد أن ميبببب فى عببببو   
"فالمرركببة غيبببر متكافئبببة فببت مبببل ل بببل ميبببزان السببوة"ا بحسببببسا بال أنبببس "يببكمن بانتيبببار ا ع بببى الربببدو 

 اليهيونت".
عاما ( مع تنكيد "تفو  المساومة بسبوة برادة الحب  ع بى ءبيأ االحبت ل  40وتتف  ميمونة عبدالمكمن  

 يحية والمادية المرتبرة".ياحب افمكانات الرسكرية والتس 
وقالببببت بن "االحببببت ل اليببببهيونت يحبببباولا دونمببببا نءبببباحا السرببببام ع ببببى مساومببببة الشببببرب الف سبببب ينت 
والببتل ر منببسا عبببر شببتى األسبباليب الرنيببرية المت رفببةا مبببل التهءيببر والتنكيببل والستببل واالسببتي ان 

 والتهويد".
ساندتهاا رد س  ات االحت ل"ا مرتبرا  أن عاما ( بلى "دع، المساومة وم 40ودعا مراع عبدالم  ب  

 األليرة "ال تررل سو  لاة الردوان والت رل ولي، الس ، كما يرتسد البر ".
عامببا ( أن "الءانببب الف سبب ينت مببدعو بلببى وقببل التنسببي  األمنببت مببع  41فيمببا وءببد سبب يمان منيببور  

د فنهببببام االنسسببببا، وتحسيبببب  االحببببت لا وعببببد، الرببببودة بلببببى  اولببببة المفاورببببات مءببببددا ا وبببببعل الءهببببو 
الميالحةا تمهيدا  لورع استراتيءية و نية موحدة ل تيدي لردوان االحبت ل وانتهاكاتبس ربد الشبرب 

 الف س ينت".
 مبكتمر مدريبد ل سب ،(ا  3003عاما ( أن "مسار التفاو ا الممتد منع الربا،  10ورأ  عبمان نوفل  

ة الرربية المشبروعةا مبا يءر بس أمبرا  كافيبا  فدراك عبد، ل، يسفر عن تحسي  تسد، فت الحسو  الف س يني
 رغبة الكيان المحتل بالس ،".

 91/7/4891الغد، عمان، 
 
 المئات في يافا يطالبون بوقف العدوان العسكري على غزة 

فبت دوار السباعة    31.7.34شارك المئات فت تما رة وقل الردوان ع بى غبز ة  مسبام أمب، السببت 
التبت ان  سبت دقبائ  بربد التاسبرة بربد تهديبد المساومبة بربرب  افنبعارات يبفارات فت يافا ع بى أيبو 

 301تل أبيبا وتنتت  عف المما رة مع استمرار الردوان افسرائي ت ومءازرف التت أدت بلى استشبهاد 
 شلر. 3000ت األ فالا الشيو  والنساما وكعلك ءرح أكبر من اف س ينيا منه، عشر 

ل الرببدوان ع ببى الشببرب الف سبب ينت فببت غببز ةا ورفببع الحيببار عببن الس ببال و الببب المتمببا رون بوقبب
نهبببام االحبببت ل. وقبببد رفبببع المشببباركون بالمئبببات األعببب ، الف سببب ينية مككبببدين ع بببى انتمبببائه، ل شبببرب  وا 

 الف س ينت وع ى وحدة السرية فت كل بسال الو ن.
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بال أنهب، لب، ينءحبوا فبت علبك لس  بة كما أن ب ة من اليهاينة حاولوا اعترا  التما رة والتر يل ع يهاا 
 عدد ، وعزيمته، أما، مئات المتما رين الم البين بوقل المءازر فت غزة.

وكانت حركة الشبيبة اليافية قد دعت حركة الشبيبة اليافية ع ى يفحتها ع ى الفيسبوك بلى التما رة 
لمساومة الرربية من اعتبدامض تحت عنوان " أوقفوا الردوان  ع ى غز ة" ع ى ببر ما تترر  لس عايمة ا

هببت حركببة الشبببيبة اليافيببة بلببى أ ببالت يافببا  ل لتفببال حببول افسببرائي تغاشبب، ع ببى يببد االحببت ل  . وتوء 
 التما رة كواءبض و نت بنسانت وأل قت.

 91/7/4891، 10عرب 
 
 مصرع مستوطن جنوب نابلس 

ميبرعس بربد ايب دا، سبيارتس  وكاالت: لست مستو ن بسرائي ت قببل منتيبل ال ي بة الماربية -ناب ،
 بمتاري، حءرية بالسرب من مفر  أويرين ءنوب ناب ،.

وقالت ميادر مح ية ان مستو نا أييب بءروح ل يرة توفت برد ا ع بى الفبور بربد انسب ب سبيارتس 
نتيءة اي دامها بمتاري، حءرية قا، بوررها الشبان الف س ينيون ع ى ال ري  الرئيست بالسرب من 

 ن.مفر  أويري
 91/7/4891، األيام، رام هللا

 

 

 في الضفة تسفر عن ثالثة جرحى اإلسرائيليةمواجهات مع القوات  
وقرببببت مواءهببببات مسببببام السبببببت بببببين متمببببا رين وقببببوات االحببببت ل  -السببببد، دوت كببببو،  -السببببد، 

ا متحدبة عن ب بة ءرحى بسرائي يةميادر عسكرية  أع نتفت الل يل والسد،ا حسب ما  افسرائي ية
 ت يفول الشبان الف س ينيين.ف

الءيأ ل ل المواءهات فبت بنبت  أ  سسءرحوا بالريار الحت  أشلاروقالت الميادر ان "ب بة 
 نري، شر  الل يل".

وفببت ق سي يببةا رشببب  عشببرات المتمببا رين قبببوات االحببت ل بالحءببارة والسناببببل اليدويببة اليببنع. ووقربببت 
ريسوية وبالسرب من بادب دمش  حيم اعتسبل شبابا ايرا حوادم مشابهة فت السد، الشرقية بحت ال

 حسب ما اع نت متحدبة باس، الشر ة لوبى سومري.
 91/7/4891القدس، القدس، 
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 منزاًل لم تعد صالحة للعيش 401منزاًل كليًا و 414الحساينة: آلة حرب االحتالل دمرت  
ار التبت الحستهبا آلبة حبرب د. مفيبد الحسباينة االربر  افسبكانالرامة  األشاالويل وزير  حامد ءاد:

االحت ل منع بدم الردوان ع ى ق ال غزة االبنين المارت وحتى أم، بالكاربيةا مككدا  فت حديم لبب 
منبزال  وب به عبدد المنبازل التبت لب، تربد يبالحة ل ربيأ  101"االيا،" أن عدد البيوت المدمرة ك يا  ب ات 

 د البيوت المترررة ءزئيا  نحو عشرة آالل منزل.منزال  بينما ب ه عد 101تن ي ها  بعادةما ل، يت، 
التبت  اولبت مببانت سبكنية ومكسسبات ليريبة وحكوميبة  األربرار بلبى بافرافةوأورل الحساينة أنس 

 ناك أررار لحست بالبنية التحتيبة لس بال غبزة مبن  بر  وشببكات ل ميباف والكهربباما الفتبا  البى أنبس لب، 
 مادية الكبيرة التت لحست بموا نت ق ال غزة.يت، برد حير وتسدير قيمة اللسائر ال

وانتسبببد الحسببباينة عبببد، تبببوفر موازنبببة لبببد  وزرام الحكومبببة فبببت غبببزة لتمكيبببنه، مبببن السيبببا، بتلفيبببل حبببدة 
المرانباة عبن كا بل المبوا نين لايبة أيبحاب البيبوت المبدمرة والبعين  ءبروا قسبرا  مبن بيبوته، نتيءبة 

لر  دون أن يتوفر مره، ما يريبنه، ع بى الربيأ الكبري،ا الستهدافها أو تررر ا ولءكوا الى منا   ا
داعيببببا  فببببت  ببببعا السببببيا  لرببببرورة تببببوفير الببببدع، المببببالت البببب ز، لت بيببببة االحتياءببببات المريشببببية ال ارئببببة 

 ل مترررين.
وقببال الحسبباينة   ال نم ببك دوالرا  واحببدا   نببا فببت غببزة كببت نسببد، المسبباعدة ل مترببررين الببعين يحتبباءون 

ايببوام أو مبواد تموينيبة وتءهيببزات مريشبية ربرورية تروربه، عببن الحبد االدنبى ممببا  ع بى االقبل لليبا،
 فسدوف من أبام ومست زمات مريشية تحت ركا، منازله، المدمرة (.

ونوف الى ان لسائر ق ال االسكان واالررار التت  اولبت مببانت سبكنية ومكسسبات ليريبة وحكوميبة 
لبنيبة التحتيبة ل س اعبات االقتيبادية واالنتاءيبة واللدميبة تسدر بم يين الدوالرات اربافة البى لسبائر ا

الملت فبة الفتببا  البى شببمولية االربرار التببت  اولبت ملت ببل ق اعبات ومسومببات االقتيباد الببو نت مببن 
 بنى تحتية ومبان سكنية وارا  زراعية ومنشآت انتاءية.

ة ل متربررين مناشبدا  فبت و الب الحساينة الرئي، محمود عبا، بالرمبل ع بى تسبدي، المسباعدة ال زمب
 عا السيا  الدول الرربية واالسب مية ببالتل ت عبن يبمتها الم بب  تءباف مبا يتربر  لبس أ بالت ق بال 
غببزةا وأن تمببار، الرببا  البب ز، ع ببى االدارة االميركيببة بمببا يكفببل حم هببا ع ببى التببدلل والببزا، اسببرائيل 

 بوقل عدوانها المتوايل ع ى الس ال .
نا   ق بال غبزة اسبتهدفت وكانبت المنبا   االكببر تربررا فبت محبافمتت وسب  واشار الى أن كافة م

وشبببمال ق بببال غبببزة والمنبببا   الءنوبيبببة لمحبببافمتت لبببان يبببون، ورفبببلا مشبببددا ع بببى ربببرورة التفبببات 
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المءتمع الدولت لحء، االررار واللسبائر البشبرية والماديبة الفادحبة التبت لحسبت بمبوا نت الس بال اببر 
 متوايل .الردوان االسرائي ت ال

وأشار الحساينة الى انس وءس كتابا  الى رئي، الوزرام اسبترر  فيبس االحتياءبات الربرورية المفتبر  
ت بيتهببا بشببكل عاءببل ل تلفيببل عببن مترببرري الربببدوان ع ببى وءببس الليببور ممببن دمببرت منبببازله،ا 

مسباعدات  بيبة مشيدا  فت  عا السيا  بما اوالف رئي، الوزرام د رامبت الحمبدهللا مبن ا تمبا، فبت تبوفير 
عاء ببة لس ببال غببزةا حيببم مببنل تفويرببا  بشببرام كببل األدويببة ال زمببة ارببافة الببى متابرتببس المتوايبب ة 

 لت ورات االورال فت الس ال .
 91/7/4891، األيام، رام هللا

 
 مسيرة حاشدة أمام محكمة العدل الدولية في "الهاي" تنديدًا بالعدوان اإلسرائيلي 

مبب،ا مسببيرة حاشببدة أمببا، مسببر محكمببة الرببدل الدوليببة فببت ال بباي بهولنببداا "وفببا": ان  سببتا أ -ال بباي 
 تنديدا  بالردوان افسرائي ت ع ى ق ال غزة.

وءببام فببت بيببان يببحافتا أن الفراليببة تببنتت فببت عكببر  مببرور عشببر سببنوات ع ببى فتببو  محكمببة الرببدل 
  ف سب ين وراب بة الدولية حول ءدار الفيل الرنيريا وبدعوة من التحالل األوروبت لمنايبرة أسبر 

الءاليببة الف سبب ينية فببت  ولنببداا وشببببكة الرببودة فببت  ولنببداا والءاليبببة الف سبب ينية فببت ألمانيببا والءاليبببة 
الف سبببب ينية فببببت ب ءيكببببا ولوكسببببمبور  وءمريببببة السببببد، السببببويدية والءاليببببات والمكسسببببات والفراليببببات 

 الف س ينية فت اوروبا.
مبببة الربببدل الدوليبببةا فحيبببام البببعكر  الراشبببرة لفتبببو  وان  ببب  المشببباركون بلبببى ال بببايا حيبببم مسبببر محك

ل ترامن مع  1034محكمة الردل الدولية والتنديد فت  عف المناسبة وفت ب ار فراليات السنة الدولية 
الشببرب الف سبب ينت ل تنديببد بءببدار الفيببل والربب، والتوسببع الببعي أقامتببس دولببة بسببرائيل  السبب  ة السائمببة 

 ينية المحت بة( ولم الببة  يئبات األمب، المتحبدة بتنفيبع الفتبو  الساربية باالحت ل ع بى األراربت الف سب
زالببة كافببة اآلبببار المترتبببة ع يببسا ول تنديببد بالرببدوان  برببد، شببرعية بنببام الءببدار والرمببل مببن أءببل  دمببس وا 
االسرائي ت المتوايل رد الشرب الف س ينت فت ق بال غبزة وربد ممارسبات وانتهاكبات وءبرائ، قبوات 

 لمستو نين رد الف س ينيين فت السد، وبسية محافمات الرفة.االحت ل وا
واكتسبببت  ببعف الفراليببة التببت كانببت ملييببة حسببب البيببانا لتببعكير الببرأي الرببا، الببدولت بءريمببة بنببام 
ءدار الفيل الرنيريا والتت ءرت تحت رعاية سبفارة ف سب ين فبت  ولنبداا ودائبرة شبكون الماتبربين 

ومشبباركة ءما يريببة واسببرة مببن أبنببام الءاليببة الف سبب ينية والءاليببات  فببت منممببة التحريببرا زلمببا كبيببرا
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الرربية والءاليات اليديسة الكوردية والتركية واليونانيةا ومن موا نين  ولنديين وآلرين مبن عبدد مبن 
ربد الربدوانا البعي تشبنس  األوروبيبةا حيم تزامنت مع التحركاتا التت تشهد ا السارة األوروبيةالدول 

رد ق ال غزةا وما يرافسس من ءرائ، باستهدال ءبيأ االحبت ل لمنبازل المبوا نين ول مبدنيين بسرائيل 
شبهيدا ومئبات الءرحبى أكببر مبن ب ببه،  310الرزل ومن رحايا تءباوزت فبت اليبو، اللبام، ل ربدوان 

 والشيو  . واأل فالمن النسام 
الف سب ينية والشبرارات وال فتبات ورفع المشاركونا العين قدر عدد ، بنكبر مبن ب ببة آاللا األعب ، 

المنببددة بسياسببة االحببت ل وعدوانببس ع ببى الشببرب الف سبب ينت وأررببس ومببواردفا والم البببة بتنفيببع فتببو  
محكمببة ال بباي السارببية بهببد، الءببدارا ودعبب، نرببال الشببرب الف سبب ينت لرببمان حسوقببس فببت الحريببة 

قامة الدولة المستس ة كام ة السيادة وعايمتها ا  لسد،.والرودة وا 
 وألسيت فت الفرالية الرديد من الك مات المساندة لنرال الشرب الف س ينت وقريتس الو نية الرادلة.

 91/7/4891، األيام، رام هللا

 
 اعتصام في الدنمارك تنديدًا بالعدوان اإلسرائيلي على غزة 

ترببامنين الببدنماركيينا "األيببا،": احتشببد المئببات مببن أبنببام الءاليببة الف سبب ينيةا وعببدد مببن الم -را، هللا 
أول من أم،ا فت ساحة الب دية فت مدينة أور و، الدنماركية ل تنديد بالردوان افسرائي ت ع ى ق بال 

 غزة والرفة والسد،ا والم البة بوقل المءازر افسرائي ية.
 وَنممت الوقفة بدعوة مبن الءمريبات الف سب ينية وافسب مية واألءنبيبةا بمشباركة شليبيات دنماركيبة

 عامةا وأعرام فت المء ، الب دي لمدينة أور و،ا وموا نين من أيول عربية وف س ينية.
ورفع المترامنون األع ، الف س ينية وال فتات المنددة بالردوان افسبرائي ت ع بى ق بال غبزةا وألبر  

قامة دولتس المستس ة وعايمتها السد،.  ت الب بتمكين الشرب الف س ينت من تسرير مييرفا وا 
وتحببدم فببت االعتيببا، كببل مببن: المحببامت ربيببع الزحمببد ممببب  عببن حببزب راديكببال اليسببارا والناشبب  
السياسببت  ببان، يببورن ممببب  عببن حببزب السائمببة الموحببدةا ورئببي، ءمريببة أور ببو، المنا رببة ل حببرب 

كريسببتين أنسببنا ونايببر السببه ت عببن منممببت الفراليببةا والشببيخ ررببوان منيببورا مككببدين  وافر بباب
دانته، ل مءازر افسرائي ية فت ق ال غزة.ترامنه، ال  كامل مع الشرب الف س ينت فت محنتسا وا 

وأشبباد المتحببدبون بنربباالت الشببرب الف سبب ينت ويببمودف وترببحياتسا م ببالبين بتببدلل أممببت ربباغ  
 لرمان الوقل الفوري والكامل ل حرب افسرائي ية ع ى ق ال غزةا وءميع األرارت الف س ينية.
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رل الممارسات الردوانيبة ل حكومبة افسبرائي ية وءيشبهاا وكشبل حسيسبة مبا يءبري مبن وأكدوا ررورة ف
 انتهاكات ءسيمة لحسو  افنسان أما، الرأي الرا، الدولت.

 91/7/4891، األيام، رام هللا
 

 التهدئة ووقف الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة محاوالتالسيسي وبلير يقودان  
الت ميادر دب وماسية فت السا رة أم، بن الرئي، الميري عبد ق: وليد عبد الرحمن - السا رة

الفتاح السيستا ومبروم ال ءنة الرباعية الدولية لرم ية الس ، فت الشر  األوس  تونت ب يرا يسودان 
محاوالت ل تهدئة ووقل الحرب افسرائي ية ع ى ق ال غزةا وأكدت أن السيست حعر من ملا ر 

 بسرائيل ع ى غزة وما يسفر عنس من رحايا من المدنيين األبريام.التيريد الرسكري من ءانب 
وقال السفير بيهاب بدوي المتحدم الرسمت باس، الرئاسة الميريةا بن لسام السيست ب يرا استهدل 
استررا  الموقل الحالت فت األرارت المحت ة فت روم التيريد العي تشهدف مكلراا حيم أشار 

الميرية الءارية فت  عا اليدد ع ى اليريدين السياست وافنسانتا الرئي، الميري بلى الءهود 
منو ا بلى ما تشهدف االتياالت الميرية مع الءانبين الف س ينت وافسرائي ت لوقل الرنل والرم يات 

 الرسكرية التت يسس  رحيتها المدنيون األبريام من عناد وترنت.
رسكريا وما سيسفر عنس من رحايا من وبينما حعر الرئي، الميري من ملا ر التيريد ال

المدنيين األبرياما أكد ترامن ميرا دولة وشرباا مع الشرب الف س ينت الشسي ا وحريها ع ى 
المسا مة فت توفير احتياءاتس افنسانيةا حيم ءر  فتل مربر رفل الستسبال وع   الءرحى 

ر  عن تسدي، لمسمائة  ن من والميابين من األشسام الف س ينيين فت المستشفيات الميريةا ف
 المكن الاعائية واألدوية كهدية من الشرب الميري ل شرب الف س ينت فت غزة.

وأرال السفير بدويا أن ب ير العي ءام قادما من بسرائيل برد أن أءر  زيارة استمرت ليومين التسى 
لن يكون فت يالل أي ل لها رئي، الوزرام افسرائي ت بنيامين نتنيا وا أشار بلى أن التيريد 

 رل ولن يسفر سو  عن مزيد من الرحايا المدنيين. كما دعا ءميع األ رال بلى رب  النف، 
واالستءابة لكافة الءهود المل ية الرامية بلى التهدئة بين الءانبين واستئنال الهدنة فت ما بينهماا 

يداقية وقدرة ع ى بقنال مبمنا ءهود مير فت  عا اليددا وايفا بيا ا بننها ال رل األكبر م
 الءانبين ل تويل بلى  عف التهدئة.

 91/7/4891ن، الشرق األوسط، لند
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 بلورة اتفاق تهدئة ينهي الحرب في غزة  مصريديعوت أحرونوت:  
كشفت يحيفة يديروت أحرونوت أن مير بدأت بالتراون مع عدة دول : الهنود أكر، أبو -دبت

نهت الردوان افسرائي ت تستند بلى مسررات التهدئة التت ت، التويل عربية لب ورة مسودة اتفا  تهدئة ي
 ع ى الس ال قبل نحو عا، ونيل الرا،. "عمود السحاب"بليها فت عم ية 

يترمن شر ا وررتس حركة حما، يسرت ب     "وعكرت اليحيفة افسرائي ية أن االتفا  الءديد 
ر  مع الءندي افسرائي ت ء راد شالي  سراح ءميع األسر  المحررين رمن يفسة تبادل األس

أسيرا والعين أعادت تل أبيب اعتساله، ل ل عم يات الد ، التت شهدتها الرفة الاربية  00وعدد ، 
حما، ". وأشارت بلى أن "قبل ب بة أسابيعا برافة بلى ب    سراح قيادات الحركة فت الرفة

 ".ترف  حتى اآلن اللو  فت تفاييل التهدئة
شسين أحد ما عسكري يترمن وقل النار من الءانبينا واآللر اقتيادي "االتفا  الءديد ويشمل 

يتيل استمرار دلول المواد الاعائية ومواد البنام ل س ال وتوسيع المءال البحري ل ييادين الازيينا 
 ."والسماح ل مزارعين بالس ال بف حة أراريه، السريبة من الشري  األمنت

 91/7/4891، البيان، دبي
 
 إبادة جماعيَّة للشعب الفلسطيني المسالم األعزل الصهيونياألزهر: العدوان  
رة التت يرتكبها الكيان   ءدد الدكتور أحمد ال يبا شيخ األز ر استنكارف لب: السا رة  "الءرائ، الَبشِّ

(ا الردوان بننس 7|31اليهيونت فت ق ال غزة"ا وويل فت بيان ءديد يدر عنس اليو، السبت  
 "."بمبابة ببادة ءماعيَّة ل شرب الف س ينت المسال، األعزل

ودعا شيخ األز ر بلى "تحرك عاءل وفوري لكل من الءامرة الرربيةا ومنممة التراون افس متا 
وترح، ال يب   ومء ، األمنا وكل منممات حسو  افنسان ل تيدي لت ك االعتدامات الااشمة".

 ".  ام ت ك االعتدامات الءائرة والمالمةع ى "كل الشهدام العين سس وا ءرَّ 
 94/7/4891قدس برس، 

 
  وفًدا طببا أوربًيا من الوصول إلى غزة تمنعالسلطات المصرية  

( وفد ا  بي ا أوروبي ا من الويول بلى ق ال غزة 7|31غزة:  منرت الس  ات الميرية اليو، السبت  
 لتسدي، المساعدات فت اسرال الءرحى الف س ينيين .
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وقالت ميادر ف س ينية م  رة لب "قد، بر،" أن الس  ات الميرية قامت اليو، السبت بمنع فري  
 بت أوروبت تابع لتءمع األ بام الف س ينيين فت أوروبا من مواي ة سيرف فت اتءاف ق ال غزة العي 

، محاولة منه  ت يترر  لردوان كبير. وأرافت أن منع  عا الوفد ال بت من الويول بلى غزة
لمنع تسدي، الرون الءراحت ال بت أل الت ق ال غزة. وير،  عا الفري  لبرام فت التلدير والءراحة 
وكعلك  ب الكوارما من عدة دول أوربية. وأشارت بلى انس وفت ب ار تسدي، الدع، والمساعدة 

ى ق ال ل شرب الف س ينت فان الكبير من الفر  ال بية ومءموعات الناش ين تءهز نفسها ل توءس بل
 غزة.

 94/7/4891قدس برس، 
 
 العدوان على غزة يزيد المصريين انقساماً تقرير:  

يريأ الشارل الميري حالة من االستس اب الشديد تءاف الردوان "افسرائي ت"  "الل يل": -السا رة 
يونيوا فهناك مترا فون مع  10ع ى غزةا فت سيا  حالة االستس اب السياست والفكري السائمة منع 

غزةا ب  قيد أو شر ا ان  قا من البوابت الو نية والدينيةا باعتبار "بسرائيل" الردو األول واأللير 
لمير والميريينا مسابل آلرين يحم ون حركة حما، مسكولية ما يحدما ويرون الردوان 
ة "افسرائي ت" فرية ل تل ر من  عف الحركة المزعءة والمناوئة لميرا وين     كالم من كرا ي

ءماعة افلوانا ومن تبرية حركة حما، لهاا ومن دور ا فت تهديد األمن السومت الميري فت 
 سينام.

 10ويحرر فت المشهدا افع مت وفت مواقع التوايل االءتماعتا موقل حركة حما، من 
يونيوا فالتيريحات والمواقل التت يدرت عن الحركة رد الءيأ الميري تحديدا ا تشكل حءر 

فت مواقل الميريين ءميراا سوام بالترا ل أو الرف . و نا تبدو السو  افس مية الزاوية 
والسوميةا منايرة ل ف س ينيينا وتدعو الدولة الميرية بلى اتلاع موقل يار، من "بسرائيل". وت ءن 

 يوينوا بلى استلدا، الموقل السياست ل دولة الميرية 10السو  افس مية المناوئة لدور الءيأ فت 
عريرة فت التشهير بهاا حتى ويل األمر بلى حد االتها، بالتوا ك فت  عف الحربا و نا ت رب 
ءماعة افلوان الدور األكبرا بهدل النيل من شربية الرئي، الءديدا ول، تتردد الءماعة فت تنمي، 

 مما رات مزدوءةا مكيدة لازة ومنددة بموقل النما، فت مير.
أنها ت اولت ع ى الءيأ الميريا ويدر عن قادة منها وير  الرافرون لحركة حما،ا 

تيريحات تتهمس بننس ءيأ انس بتا ومن ب، ف  يح  لهعف الحركة اليو،ا و ت تررب عسكريا أن 
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ت الب الءيأ الميري بنيرتها أو بدعمهاا بلى ءانب علك يحرر تور  حما، فت مساندة 
ام عبر تدريب افر ابيينا أو بمداد ، الرم يات افر ابية رد الءيأ الميري فت سيناما سو 

بالس حا أو بتوفير م عات آمنة له، بالهروب بلى غزة عبر األنفا ا ما يشكل اعتدام يريحا ع ى 
 األمن السومت الميري.

ويرتبر أيحاب  عا الرأي أن حما، تمبل ل را  آنيا  ع ى ميرا ان  قا  من ممارساتها السياسية 
ألنه، يرونها عراعا عسكرية لءماعة افلوانا بنكبر من كونها حركة مساومة والرسكرية والرسائديةا 

ف س ينية رد "بسرائيل" . ويكبر  عا التدالل فت منع تشكيل أي ترا ل مع حما،ا ما ينرك، 
بالررورة ع ى ق ال غزةا ويحمل  كالم حما، المسكوليةا عما آلت بليس األورال فت الس الا بما 

 .نيين ع ى يد "بسرائيل"فت علك قتل الف س ي
ويشترك الميريون ءميرا  فت افيمان الم    بنن "بسرائيل"  ت الردو األول لمير والرروبة 
وافس ،ا وفت الترا ل مع مراناة الف س ينيين فت غزةا لكن االنسسا، السياست فشل فت ترءمة  عا 

 الترا ل بلى مواقل قوية فت الشارل.
 91/7/4891، الخليج، الشارقة

 
   على أهداف إسرائيلية  خمسة صواريخ من سيناء "أنصار بيت المقدس" تتبّنى إطالق 

غزة: ببت ءماعة "أنيار بيت المسد،" تسءي   ميورا  أع نت فيس عن تبنيها لرم ية ب    لمسة 
" من شبس ءزيرة سينام الميرية ع ى مستو نة "بينت نتسري،" اليهودية 307يواريخ من  راز "

 .3040رارت الف س ينية المحت ة عا، دالل األ
 94/7/4891قدس برس، 

 
 اإلسرائيلي بالقاهرة تنديدا بالعدوان على غزة السفيرظاهرة أمام منزل ت 

( بالسرب من منزل السفير 7|31  سبتتما ر عدد من النش ام الميريينا مسام أم، ال: السا رة
ا ع ى افسرائي ت فت حت المرادي ءنوب السا رةا فت ب ار ءم رة "الرسكر يسح  الفسرام"ا احتءاء 

يابة المئات فت غارات "الءرل  ع ىعدوان تل أبيب  ق ال غزةا ومستل عشرات الف س ينيين وا 
وردد المشاركون فت المما رة  تافات منا رة ل اارات افسرائي ية ع ى غزةا وألر  . اليامد

وأع نت حركة "شباب رد االنس ب" . لرافرة لسياسات الحكومة الميرية تءاف ما يءري فت الس ا
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فت بيان لها مشاركتها فت المما رات أما، منزل السفير افسرائي ت بالسا رةا فدانة الرداون 
ب غس رف  الشرب الميري ل ردوان   .افسرائي ت ع ى غزةا وا 

 94/7/4891قدس برس، 
 
 السفارة الفلسطينية بالقاهرة أمامتظاهرة تضامن مع غزة  

نم، عشرات من شباب السو  والحركات السياسية والبورية الميريةا تما رة  "الل يل": - السا رة
ترامن مع أ الت غزة قبالة مبنى السفارة الف س ينية فت السا رة لي ة أم، األولا احتءاءا  ع ى 

وأشرل المتما رون الر ، اليهيونتا مرددين الهتافات الداعية  الردوان اليهيونت ع ى الس ال.
سسو  دولة الكيانا داعين األمة الرربية بلى التحرك فنساع الف س ينيين من المعابل اليومية التت ل

 يترررون لها ءرام السيل الوحشت ع ى ق ال غزة.
 91/7/4891، الخليج، الشارقة

 
 بالدهم بالتدخل لوقف العدوان على غزة قيادةصحفيو مصر يطالبون  

فت مير "بدانتس الكام ة لردوان الكيان اليهيونت الوحشت  أكد مء ، نسابة اليحفيين: السا رة
والهمءت ع ى األرارت الف س ينيةا و و الردوان العي راح رحيتس حتى اآلن مئات الشهدام 

(ا ع ى "ررورة المساندة الميرية 7|31وشدد المء ،ا فت بيان أيدرف اليو، السبت   .والءرحى
ءهة  عا اآللة الرسكرية اليهيونية الااشمةا وعد، تل ت الكام ة ل شرب الف س ينت الشسي  فت موا

  ن.عن مسكوليتها السومية والتاريلية وافنسانية فت مساندة األشسام الف س ينيي مير
و الب مء ، النسابةا السيادة الميرية والمءتمع الدولت بررورة التدلل الفوري والسريع "لوقل  عا 

 ى ءرائمها المتكررةا وسرعة تسدي، الدع، ال بت وافنسانت الردوان البربريا ومحاسبة بسرائيل ع
 ."ل شرب الف س ينت

 94/7/4891قدس برس، 
 
 العالم فشل في حماية الفلسطينيين  :منظمة مصرية 10 

( بيانا يدين "بكل قوة الممارسات 7|31منممة حسوقية ميرية اليو، السبت   40أيدرت : السا رة
تكب فت ق ال غزة والرفة الاربية ع ى مدار األيا، المارية ع ى يد افسرائي ية والمءازر التت تر 

قوات الءيأ وءماعات المستو نينا والتت راح رحيتها حتى اآلن عشرات الست ى ومئات 
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وأكدت المنممات الموقرة ع ى البيانا ع ى أن بسرائيل تمار، "عسابا ءماعيا رد ن". الميابي
 رايير وموابي  حسو  افنسان وقواعد السانون الدولت افنسانتالف س ينيينا تنتهك من ل لس كافة م

.. والمحزن أن يت، علك وس  حالة من اليمت الملزي من السو  الدوليةا والتوا ك الفارل من 
  .تدعى الدفال عن حسو  افنسان والحريات الرامة " وف  البيان التتبر  الدول 

 94/7/4891قدس برس، 
 
 : مطلوب دعم مالي لغزة وتحرك عبر الجنائية الدولية"ظعكا"لـ  مصريون خبراء 

قال لبرام ميريونا بن الدول الرربية م البة بسرعة تسدي، الدع، المالت ل ف س ينيين :  نام البنهاوي
لمواءهة الردوان افسرائي ت المتوايل ع ى األرارت المحت ة. ودعوا بلى ررورة التحرك عبر 

 حاكمة المسكولين افسرائي يين عن ءرائ، الحرب.المحكمة الءنائية الدولية لم
وتوقع السفير  انت ل ل مساعد وزير اللارءية ومندوب مير الساب  لد  الءامرس الرربيةا أن 
يسفر اءتمال الاد عن حزمة من السرارات وافءرامات فت مسدمتها توءيس دع، مالت وغعائت و بت 

ل االءتمالا مريفا أن التوءس الاالب سييب فت واستبرد تحسي  الترا  كبير ل  لسكان غزة.
 تحرك عربت راغ  لوقل أعمال السيل والستل التت تسو، بها قوات االحت ل افسرائي ت.

ورءل الدب وماست الميريا أن ي الب الوزرام بتيريد األمر بلى المحكمة الءنائية الدولية لوءود 
 ءرائ، حرب ارتكبتها قوات االحت ل.

السفير الدكتور محمد شاكر رئي، المء ، الميري ل شكون اللارءيةا عن أم س فت  بدورفا أعرب
أن يلر  االءتمال بسرارات قوية ترتست بلى حء، الءر، الرا ن وأن توفر الدع، ل ف س ينيين بمواءهة 

عبر التسوية  ار  عف االنتهاكات الل يرة والوحشيةا وأن تدفع باتءاف تايير الورع السائ، ع ى 
لتنفيع مبادرة الس ، الرربية وما  أوانياسية وفسا لألس، التت ان  ست ع يها. واعتبر أنس آن الس

 ترمنتس من أس، لتسوية  عا النزال.
 91/7/4891، عكاظ، جدة

 
 اإلنسانية ضد جريمة هاشم غزة في يجري ما: األردنية اإلفتاء دائرة 

 فت الوقول الرال،ا فت الحية الرمائر أيحاب الرامة االفتام دائرة  البت: يوي ل ان، - عمان
 الف س ينية االرارت ءنوبت غزة ق ال ع ى االسرائي ت االحت ل س  ات تشنس العي الردوان وءس

دانتس المحت ة حسا  وا  عادتس الح  وا   .الشرعيين أليحابس وا 
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 اش،  غزة فت يءري ما أن االلكترونتا موقرها ع ى أم، نشرتس يحافت بيان فت الدائرة واكدت
 وسفك وتشريد قتل من الااش، اليهيونت االحت ل قبل من سافر عدوان من ف س ين أر  وع ى
 .المسايي، بكل افنسانية رد ءريمة ل دمام

 91/7/4891 الدستور، عّمان،
 
 المقاومة بمشروع االنخراط إلى العربية الدول يدعو" اإلسالمي العمل: "عّمان 

 المساومةا مشرول فت االنلرا  الى الرربية الدول االس مت الرمل ءبهة حزب دعا: الدستور-عمان
 ق ال من والميابين الءرحى بلرو  والسماح فورا ا رفل مربر وفتل البالبة االنتفارة مشرول وقيادة
 .المتاحة الدع، أشكال كل وتسدي، الس الا بلى بالدلول غزة أ الت مع ل مترامنين والسماح غزةا

 و رد والسا رةا عمان فت الردو سفارتت ب غ   السبت ام، يدرفا بيان فت الحزب و الب
 .األمة أحرار لكل استفزازا   يشكل السفارتين وءود استمرار أن بع دب وماسييهماا

 ق ال بلى ويولها وتسهيل والرينيةا النسدية والمساعدات بالد، التبرل أبواب فتل ررورة ع ى واكد
 .غزة

 91/7/4891 الدستور، عّمان،
 
 الفلسطيني الشعب ودعم العربي الموقف بتوحيد تطالب" األردنية المهنية النقابات" 

 والوقول الل فات نبع الى الف س ينية والمنممات الفيائل المهنية النسابات دعت: الدستور -عمان
 .اليهيونت الردو مواءهة فت واحدا يفا

 بما الف س ينت ل شرب ال ز، الدع، وتسدي، الرربت الموقل بتوحيد لها بيان فت النسابات و البت
 حيال الس بت الرربت الموقل واستنكرت.لس والتيدي اليهيونت الردوان وءس فت اليمود من يمكنس

 الكيان يرتكبها التت الءرائ، فماعة الى ترقى ال عبارات ب     يكتفت والعي اليهيونت الردوان
 .اليهيونت
 الررب السفرام ودعوة لديهاا اليهيونت الكيان سفرام ب رد ةاألردني والحكومة الرربية الدول و البت

 عن وافع ن اليهيونت الردو مع محادبات أية ووقل ب دانه، الى بالرودة اليهيونت الكيان لد 
 فلاام عربية قمة مكتمر عسد الى بالدعوة والم البة اليهيونتا افحت ل فنهام المساومة ليار تبنت

 الرربية بالمبادرة سمت ما والاام ل ررب استراتيءت ليار الس ، بنن مترمنةال بيروت قمة قرارات
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 الءرائ، مس سل ح سات من ح سة بال ما و غزة ع ى اآلن السائ، الردوان ان البيانا وقال.  ل س ،
 .وأ فالس وشيولس بنسائس ف س ين فت شربنا بح  اسرائيل ترتكبها التت

 91/7/4891 الدستور، عّمان،
 
 غزة في اإلعالميين على اإلسرائيلية االعتداءات يدين لإلعالم داعم مركز: نعّما 

 فت االع ميون الزم م لها يترر  التت االعتدامات بن لإلع ،ا داع، مركز قال: الدستور-عمان
 .الحدم موقع فت واءبه، مزاولة فت االع ميين لحرية انتهاكا يرتبر لألحدام تا يته، أبنام غزة

 اليحفت استشهاد الى أد  والعي غزة لس ال االسرائي ت السيل يحفتا بيان فت المركز واستنكر
يابة" 14 ميديا" فت يرمل العي شهاب حمدي  .برفستس كانوا العين زم ئس بسية وا 

 91/7/4891 الدستور، عّمان،
 
 غزة على اإلسرائيلي العدوان تستنكر ثقافية وشخصيات هيئات: عّمان 

 الشرب ع ى اسرائيل تشنس العي الردوان وفكرية بسافية وشلييات  يئات كرتاستن: بترا – عمان
  عف الرربية االمة تترر " السبتا ام، ايدرتس يحفت بيان فت وقالت.  غزة فت الف س ينت

 السائمة المترددة اال رال تءمع والدال ية اللارءية االبراد متردد عدوان ع يهاا عدوان البشع االيا،
 ع ى اويالها وتس يع الءامرة الرربية االمة  عف  وية تعويب  و اساست ئيستر   دل ع ى بس

 ".فيها الحياة وارادة التحدي ارادة لتستل وءهوية وعرقية ومع بية  ائفية اس،
 اليهيونية الهءمة ح سات من ح سة" اياف مرتبرا غزةا ع ى اسرائيل تشنس العي الردوان البيان واستنكر

 ".لار بشكل ف س ين وع ى عا، بشكل امتنا ع ى الممتدة االسترمارية
 وتشريد عربية ألر  احت ل قرية باعتبار ا الف س ينية السرية لءعور الرودة الى البيان ودعا
 .ا  ها
 االشتراكت الفكر ومنتد  الديمسرا ت الفكر ومنتد  االردنيين الكتاب راب ة من كل البيان ع ى ووقع

 .وبسافية وحزبية فكرية شلييات من وعدد الرربت السومت المكتمر من واعرام الف سفية والءمرية

 91/7/4891 الرأي، عّمان،
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 العدو ويخدم 9789القرار يخرق الجنوب من الصواريخ إطالق: سليمان ميشال 

ة ال بنانت الءنوب أر  استرمال ل ر»" ع ى س يمان ميشال الرئي، نب س  اليواريخا ف    كمني 
 الرشوائت التدلل ل ل من االسرائي ت ل ردو لدمة وتسديد 3703 الدولت السرار  لر  بلى يكدي ما

 فت األبرز المبال كان لبنان" أن مرتبرا   ا"بشتم الف س ينية السري ة َيفيد وال ب بنان يرر   العي
 ".والمساومة التيدي

 بدانتس عن عبا،ا محمود الف س ينت بالرئي،  اتفت اتيال ل ل س يمان أعرب ألر ا ءهة من
 عشرات لسسو  الشديد أسفس وعن غزةا ق ال فت الف س ينيين بح  َترتكب التت ل مءازر واستنكارف
 االعتدام مواءهة فت الف س ينت الشرب مع وترامنس لبنان وقول" مككدا   والءرحىا الشهدام

 ".الَمبرر وغير الهمءت افسرائي ت
 91/7/4891 المستقبل، بيروت،

 
 الفلسطينية القضية تصفية هدفه الغاشم اإلسرائيلي العدوان: السنيورة فؤاد 

 والو نية الدال ية بوحدته، التمسك" الى الف س ينيين السنيورة فكاد الرئي، المستسبل كت ة رئي، دعا
 ل ردو الفر ت الهدل" أن ورأ ". غزة ق ال ع ى الااش، افسرائي ت الردوان مواءهة فت ل نءاح

 الف س ينية الو نية الوحدة ررب  و الااش،ا الردوان  عا فت لحسدف لفر تا والمحر ك افسرائي ت
 ل نءاح األس ، ال ري " أن مرتبرا   ا"الف س ينية السرية تيفية الى ويوال   الف س ينت اليل ووحدة

 السترءال رمانة واألكبر واألس ، األبسى ألنها الوحدة بهعف التمسك  و الردوان  عا مواءهة فت
 ".الماتيبة ف س ينيةال الحسو 

 91/7/4891 المستقبل، بيروت،
 
 صاروخية لهجمات تعرضها بعد بالمدفعية لبنان تقصف" إسرائيل" 

 شمال ع ى أ  ست يواريخ بن افسرائي ت والءيأ لبنانية أمنية ميادر قالت: حسن أحمد - السد،
ن السبت يو، لبنان من بسرائيل  من واقرة بانت فت لمدفريةا قعائل ب     رد افسرائي ت الءيأ وا 
 يارولين ان بلى األولية االنبام تشير" افسرائي ت الءيأ باس، متحدم وقال.يومين ل ل نوعها
 حتى بيابات أو أررار توءد ال. نهاريا شمالت فرام أر  فت سس ا لبنان من ا  سا األقل ع ى
 .اليواريخ ب    ميدر افباتء المدفرية قعائل أ  ست افسرائي ية السوات أن مريفا". االن



 
 
 

 

 
           11ص                                     1477 العدد:     91/7/4891األحد  التاريخ:

 

 .لبنان من يواريخ ب بة ب    لبنانت أمنت ميدر وأكد
 94/7/4891 وكالة رويترز لألنباء،

 
  العاجل االثنين المقبل لمتابعة األوضاع في غزة اجتماعهاالجامعة العربية تعقد  

ا لبحم الردوان السا رة: قررت ءامرة الدول الرربية عسد اءتمال عاءل لها يو، االبنين المسبل
 االسرائي ت المتوايل ع ى ق ال غزةا وتد ور األورال افنسانية  ناك.

 94/7/4891قدس برس،   
 
  مستشار الرئيس التونسي يدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين 

أدان مستشار الرئي، التونست ل شكن الدولية أنور الاربت بشدة الردوان افسرائي ت المستمر : تون،
 ى ق ال غزةا وويفس بننس "عدوان بربري  مءت" يناق  كل السوانين واألعرال الدوليةا ودعا ع

المءتمع الدولت ومء ، األمن بلى تحمل مسكولياتس تءاف حماية الشرب الف س ينتا وعد، تءزئة 
 الردالة. 

ينت وأكد الاربت فت تيريحات لاية لب "قد، بر،"ا أن تون، يمكنها أن تدع، أي توءس ف س 
رسمت بالع اب بلى المحاك، الدولية ل دفال عن حسو  الشرب الف س ينت المشروعة فت مواءهة 

 االحت ل. 
 94/7/4891قدس برس،   

 
 سباق عنصري إسرائيليعلى غزة : العدوان "البيان"صبيح لـمحمد  

 ين ويل األمين الرا، المساعد ل ءامرة الرربية رئي، ق ال ف س: أحمد بسماعيل -السا رة 
الردوان افسرائي ت ع ى ق ال غزة بننس  "البيان"واألرارت الرربية المحت ة محمد يبيل فت حوارض مع 

يشن حربا  "يدفع بمنس الشرب الف س ينتا مشيرا  بلى أن االحت ل بردوانس  "سبا  عنيري بسرائي ت"
يرية فعادة الهدنة بين ا كما لفت بلى أن الءامرة تتابع الءهود الم"مفتوحة ع ى الشرب الف س ينت

 الءانبين الف س ينت وافسرائي تا محم   افدارة األميركية مسكولية الورع فت الس ال. 
 91/7/4891، البيان، دبي
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 األمن: إذا لم تلتزم "إسرائيل" بقرارات المجلس سنطالب بإجراءات أقوى بمجلس المندوب السعودي 
لسرودي فت األم، المتحدة عبد هللا المر مت عن أم س فت عبر المندوب ا: الشر  األوس  -نيويورك 

أن تستءيب بسرائيل لدعوة المءتمع الدولتا مككدا أن بيان مء ، األمن ال يرتست ل موحات منممة 
سنرود لم البة مء ، األمن ب ءرامات أقو  بعا "التراون افس مت. وقال المندوب السرودي أيرا: 

 ."ل، ت تز، بسرائيل
 91/7/4891، وسط، لندنالشرق األ 

 
  اإلسرائيلي على غزة فورا العدوانإيران تدعو إلى وقف  

 هران: دعا وزير اللارءية االيرانت محمد ءواد مريل الى االنهام الفوري ل ردوان اليهيونت ع ى 
 ق ال غزةا مرتبرا ان المسكولية االل قية تستوءب من مء ، االمن الدولت انهام الورع الرا ن.

ل مريل فت تيريحات لسناة "ان بت ست"ا ان الواليات المتحدة االمريكية وسائر اعرام واور
 مء ، االمن الدولت له، مسكولية ال قية وقانونية فنهام  ءمات "اسرائيل" ع ى الف س ينيين.

 وأرال: "اننا ندعو الى االنهام الفوري لءميع  عف الممارسات". 
 94/7/4891قدس برس،   

 
 في غزة ترتكب جرائم حرب "إسرائيل"ن: ضاحي خلفا 

قال مرالت الفري  راحت ل فان تمي، نائب رئي، الشر ة واألمن الرا، فت بمارة دبت : البيان -دبت
 -مع مء ، أمنها -بن األم، المتحدة تسل "تويتر" االءتماعتفت تاريدات لمراليس بموقع التوايل 

ا من عربدتها. وأكد أن أفرال بسرائيل فت غزة عاءزة عن فر  أي قرار أممت ع ى بسرائيل يمنره
. وأرال مراليس مستنكرا : قيل المنا   المدنية الف س ينية من قبل بسرائيل وقتل "ءرائ، حرب"

 األ فال والنسام والشيو  أال يحرك ساكنا  فت األم، المتحدة ع ى  م، الدولة الف س ينية.
 91/7/4891، البيان، دبي

 
  ي: نصر المقاومة في غزة نصر لكل المسلمين وألحرار العالمقيادي إسالمي جزائر  

رأ  رئي، حركة مءتمع الس ، الءزائرية الدكتور عبد الرزا  مسري أن المرركة السائمة اليو، الءزائر: 
كما التار المشركون مرركة بدر ول، يكن المس مون يريدون علكا وأكد  فت غزة التار ا اليهاينةا

ر عبادف فت بدر البارحة ف ن الازاويين منيورون اليو، كعلك ب عن هللاا وأشار أنس كما أن هللا ني
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بلى أن النير العي يرءو من هللا أن يهبس ل مساومين فت غزة  و نير لكل المس مين بل لألحرار 
فت الرال، ك س. وأرال: "بن  عا الردوان ع ى غزة  و ح سة من ح سات التآمر التت يحبكها 

فائه، الاربيين وعم ئه، من حكا، الرربا بنس ح ،  كالم المتحالفين برد سياسة اليهاينة مع ح 
افنهاك وافرباك التت يسود ا حكا، مير وبر  دول الل يل وآلرون ال نر مه،ا هللا ير مه،ا بنه، 
يرتسدون بنن غزة يارت لسمة يائاة وقد آن أوان ق افها. ولكن  يهات  يهاتا  ا  ت يواريخ 

تيل بلى عم  اليهاينة وتدلل الم يين منه، بلى الم ءئا فتفاءن اليهاينة والررب المساومة 
 المتلاعلون الرم م والرال، بنسرف بءهوزية المساومة وقدرتها ع ى الرد"ا ع ى حد تربيرف.

 94/7/4891قدس برس،   
 
  ينييناإلنسان تدين عجز النظام العربي عن وقف العدوان على الفلسط حقوقتونس: رابطة  

أدانت الراب ة التونسية ل دفال عن حسو  افنسان ما اعتبرتس عءزا ل نما، الرسمت الرربت عن : تون،
السيا، بندنى المبادرات لوقل الردوان ع ى الشرب الف س ينتا وحم ت مء ، األمن مسكولية الرا  

 ع ى حكومة االحت ل حتى ترع حدا فوريا لتيريد ا الرسكري
 94/7/4891قدس برس،   

 
 حزب تونسي يعلن مقاطعته لالحتفاالت بالعيد الوطني الفرنسي بسبب دعم هوالند لـ"إسرائيل" 
تون،: أع ن حزب المسار الديمسرا ت االءتماعت فت تون، عن مسا رة قياداتس الحتفاالت السفارة  

بالدع، ( وعلك بسبب ما ويفس 34/7الفرنسية بتون، بالريد الو نت الفرنست برد غد االبنين  
 ل كيان اليهيونت فت عدوانس ع ى غزة. ل رئي، الفرنست فرنسوا  والند اليريل

 94/7/4891قدس برس،   
 
 مليون لاير إلغاثة غزة  48 تخصصقطر الخيرية  

م يون لاير فعادة بعمار ما  د، من بيوت  10أع نت ءمرية ق ر الليرية تليير : قنا –الدوحة 
ءرام الردوان افسرائي ت األليرا وتا ية االحتياءات افغابية  السكان المدنيين فت ق ال غزة
 األلر  من غعام ودوام وغير ا.

 91/7/4891، الشرق، الدوحة
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 وجبة إفطار في غزة 9488وزع ي ل األحمر اإلماراتيالهال  
 3100واي ت  يئة اله ل األحمر افماراتت تسدي، وءبات بف ار اليائ، لنحو  رائد الفت: -غزة 
ا ن فت مدينة غزةا ل تلفيل من مراناة الموا نين العين يريشون مروفا  يربة زادت تد ورا  مع مو 

 الحرب التت تشنها "بسرائيل" ع ى ق ال غزة منع لمسة أيا، .
وقال مدير  يئة اله ل األحمر افماراتت فت غزة عماد أبو ال بنا بن الهيئة قررت استئنال نشا ها 

ان توقفت يوما  واحدا  بسبب الردوان افسرائي ت ع ى ق ال غزةا مككدا  ان  االغابت وافنسانت برد
 الهيئة ستستمر وتوايل نشا ها ل تلفيل عن الموا نين.

 91/7/4891، الخليج، الشارقة
 
 األردن ومصر مركزين لجمع التبرعات لغزة تعتمد "الصيادلة العرب" 

 ان اتحاد الييادلة الررب قرر"احمد عيسى  قال نسيب الييادلة الدكتور:  ار  الحميدي -عمان 
اعتماد نسابتت الييادلة فت االردن ومير كمركزين لءمع التبرعات ليالل الشرب الف س ينت فت 

ان قرار االتحاد ءام بنام ع ى ملا بة النسابة ل تحاد "وارال فت تيريل يحفت  ."ق ال غزة
عي يترر  لردوان يهيونت مءر، اوقع حم ة ءمع تبرعات عربية ليالل ق ال غزة ال لإل   

 . "مئات الشهدام والءرحى
 91/7/4891، الرأي، عّمان

 
 في نواكشوط دعما لغزة المتظاهرينآالف  

تما ر االل من الشباب الموريتانيين فت نواكشو  تنديدا بب"الردوان الهمءت" ل ءيأ : ا ل ب
فت اربرة ايا،ا وف  مراسل وكالة  االسرائي ت ع ى ق ال غزة العي اسفر عن اكبر من مئة قتيل

وبدأت التما رة برد ي ة الءمرة ت بية لدعوة منممات  البية والر  منا رة  فران، بر،.
لب"الت بيع مع اسرائيل"ا وسار المشاركون فيها من المسءد المركزي حتى ممب ية برنامل االم، المتحدة 

 رك ل"حماية السكان الرزل فت غزة".ل تنمية حيم  الب المتما رون المنممة الدولية بالتح
 91/7/4891، النهار، بيروت
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 إلى وقف إطالق النار في غزة يدعومجلس األمن  

دعا مء ، األمن الدولتا أم،ا بسرائيل وحركة حما، بلى وقل : الشر  األوس  -نيويورك 
 ."ناحترا، السوانين افنسانية الدولية وليويا حول حماية المدنيي"ب    النار و

نزل فتيل  التوتر فت "األعرام فت مء ، األمن بلى  30وفت بيان يدر بافءمال دعت الدول الب
 ."1031ق ال غزة( وعودة الهدوم وا عادة برسام وقل ب    النار  العي أع ن( عا، 

 91/7/4891، الشرق األوسط، لندن
 
  لوقف إطالق النار في غزة تدعوالخارجية البريطانية  

زير اللارءية البري انت وي يا،  يه ع ى ررورة تهدئة الورع فورا بين الف س ينيين لندن: أكد و 
وافسرائي يين والرودة ل رمل بموءب اتفا  وقل ب    النار العي ت، التويل بليس فت تشرين بانت 

 .1031 نوفمبر( من الرا ، 
رئي، الف س ينت محمود وعكر السس، افع مت ل لارءية البري انية أن  يه تحدم  اتفيا مع ال

عبا، ومع وزير اللارءية افسرائي ت أفياور ليبرمانا وبرد  عن االتيالينا قال  يه: "تحدبت مع 
الرئي، الف س ينت محمود عبا، ومع وزير اللارءية أفياور ليبرمان. وقد أكدت ررورة تهدئة 

تويل بليس فت تشرين البانت الورع فورا والرودة ل رمل بموءب اتفا  وقل ب    النار العي ت، ال
. وأعربت عن ق سنا الباله بشنن عدد الرحايا المدنيين وررورة أن يتءنب ك  1031 نوفمبر( 

ال رفين وقول المزيد من افيابات والست ى بين المدنيين. وقد ألبرت الوزير ليبرمان بنن استمرار 
ئيل الدفال عن نفسها رد  عف ب    اليواريخ من غزة غير مسبول نهائيا. وبنن من ح  بسرا

 االعتداماتا لكن الرال، أءمع يدعو ل تهدئة".
 94/7/4891قدس برس، 

 
 على شعب آخر عمل باطل "إسرائيل" سيطرةفيليب غوردون:  

قال في يب غوردونا منس  شكون الشر  األوس  وشمال أفريسيا ومن سة  :نائل موسى - را، هللا
 سرائيل ع ى شرب آلر عمل با ل.الل يل بالبيت األبي  ان سي رة ب
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ءامت اقوال في يب غوردونا فت ك مة السا ا أما، مكتمر بسرائيل ل س ، العي نممتس يحيفة  آرت، 
تموز الءاريا بتل أبيبا وأكد فيها ان بسرائيل تءابس حسيسة ال يمكن بنكار ا و ت أنها ال تسو   0فت 

 لى ما ال نهاية.ع ى االستمرار فت السي رة عسكري ع ى شرب آلر ب
نما تكدي بلى مشاعر االستيام وتكرار  وارال "ان سي رة اسرائيل ليست مءرد عمل با ل فحسب وا 
عد، االستسرارا كما أنها ستءرل المت رفين ع ى الءانبين أكبر ءسارة وستمز  نسيل بسرائيل وتاعي 

 ما يسو، بس كل من الءانبين لتءريد بنسانية الءانب اآللر".
 91/7/4891، جديدة، رام هللاالحياة ال

 
 حول الوضع في غزة تركيةمباحثات فرنسية  

بحم الرئي، الفرنست فرنسوا  والند مع رئي، الوزرام التركت رءب  يب  :"السد، دوت كو، -أنسرة 
 اردوغان الورع الل ير فت ق ال غزة.

ند مع اردوغان بحم ررورة وقالت الرئاسة الفرنسية فت بيان لها ال ي ةا بن االتيال العي أءراف  وال
 التحرك الراءل من أءل وقل ا    النار بين افسرائي يين والف س ينيين.

وأرافت أن الءانبين توافسا ع ى البسام ع ى توايلا والتحرك مع ءميع السادرينا من أءل التدلل 
 لد  الءانبين. لوقل ب    النارا ونزل فتيل التوتر فت ق ال غزة وعودة الهدوم وحماية المدنيين

 91/7/4891، القدس، القدس
 
  "إسرائيل"منسق اليسار الموحد اإلسباني يطالب حكومته باستدعاء سفيرها لدى  

رسالة بلى رئي، ا وءس المنس  الفدرالت ألحزاب اليسار الموحد فت بسبانيا كايو الرا ا:وف –مدريد 
سبانية ع ى م البة بسرائيل بالوقل الفوري يحم فيها الحكومة افا الحكومة افسبانية ماريانو رالوي

 لردوانها ع ى الشرب الف س ينت وقيفها االءرامت العي يستهدل المدنيين الف س ينيين.
كما  الب فت الرسالة باستدعام السفير افسبانت ل تشاورا مشيرا بلى أن أحزاب اليسار افسبانية 

بت ع ى ترام س مع بسرائيل كدولة عات أفر ية ترتبر أنس من غير المسبول أن يبسى االتحاد األورو 
 فت االتفاقيات التءارية الموقرة مرهاا لاية أنها تنتهك بشكل دائ، حسو  االنسان والسانون الدولت.

 91/7/4891، الحياة الجديدة، رام هللا
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 على غزةاإلسرائيلي تدين العدوان  وهندوراسنيكاراغوا والسلفادور  

، نيكاراغوا دانيال اورتيااا عن ترامنس مع شربنا العي يسع رحية لرربة عبر رئي :وفا –عواي، 
 قاسية من افبادة الءماعية وفت نرالس من أءل الس ،.

ا اما، وسائل االع ، ام،ا بشدة االبادة التت يترر  لها الشرب الف س ينت اوشءب الرئي، اورتي
لءماعية التت ترتكبها اسرائيل بح  الشرب بكل فآتس وتحديدا اال فالا و الب بوقل  عف االبادة ا

 الف س ينتا مككدا التزا، نيكاراغوا بدع، عم ية الس ،.
كما أيدرت الءبهة الو نية ل مساومة الشربية فت  ندورا،ا بيانا ادانت فيس الردوان العي ترتكبس 

من الحيار  اسرائيل رد شربنا مشيرة الى انس يستهدل النسام واال فال والشيو  العين يرانون
وعبرت عن ترامنها مع عائ ت الرحايا وق سها بليور السكان المدنيين ودعت اسرائيل لوقل 

 الردوان و البت االم، المتحدة بالتدلل ل ويول الى حل س مت.
وأيدرت سكرتارية الر قات الدولية فت ءبهة فرابوندو مارتت فت الس فادورا بيانا عبرت فيس عن 

سكرية رد السكان المدنيين الف س ينيين العي يرانون من االنتهاك لحسوقه، شءبها ل رم يات الر
االنسانية من قبل الحكومة االسرائي يةا و البت المءتمع الدولت بالزا، الحكومة االسرائي ية بالوقل 

 الفوري لهعا الرمل االءرامت.
 91/7/4891، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 دقـائـق 1رض لهجوم إسرائيلي كل "األورومتوسطي": قطاع غزة يتع 

"وفا": قال المريد "األورومتوس ت" لحسو  افنسانا ومسرف ءنيلا فءر أم،: بن ق ال  -ءنيل 
 دقائ . 1غزة يترر  لهءو، بسرائي ت كل 

ونشر المريد فت بيان لسا بحيائية أولية لحيي ة الهءو، افسرائي ت ع ى ق ال غزة المحاير 
لرابعا مككدا  أن  قوات االحت ل مع استمرار  ءومها زادت من قيل حتى منتيل ليل يومس ا

المنشآت المدنية ويردت من استهدافها المدنيين من النسام واأل فال تحديدا ا وتوايل قيل 
 المنازل بوتيرة عالية.

 91/7/4891، األيام، رام هللا
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 فلسطيني ألفاً  18 وجاهزون إليواءفي غزة عملياتنا  لزيادةاألونروا: نستعد  وكالة 
عكرت وكالة غوم وتشايل ال ءئين االونروا فت مدينة غزة انها تحرر لزيادة : البيان –غزة 

الل شلر من سكان غزة فت مدارسها  00عم ياتها فت ق ال غزةا مشيرة بلى انها تست يع ايوام 
 اعا حدم غزو بري.

 91/7/4891، البيان، دبي
 
ــة فلســطين   ــلجن ــاألمم المتحــدة: ن ــى نظــام رومــا واالنضــمام ب ــع عل دعم فلســطين إذا قــررت التوقي

 للمحكمة الجنائية
رحبت ال ءنة المرنية بممارسة الشرب الف س ينت لحسوقس غير الساب ة ل تيرل ال ي ة بترا:  –نيويورك 

قبل المارية بالدع، النش  العي يسو، بس االردن فت مء ، االمن من أءل وقل الردوان االسرائي ت 
وأعربت عن تسدير ا لإلحا ة التت قدمها األمين الرا، التت تدع، دعوتس السترادة الهدوما   زة.ع ى غ

وتوفير أف  سياست ل مستسبلا ول دع، المستمر لءامرة الدول الرربية ومنممة التراون افس مت 
ان "انها وحركة عد، االنحياز ل شرب الف س ينت أيرا فت  عف المرح ة الحرءة. وقالت ال ءنة فت بي

مكتب ال ءنة يسد، الدع، الكامل لدولة ف س ين بعا ما قررت التوقيع ع ى نما، روما األساست 
واالنرما، بلى المحكمة الءنائية الدوليةا من أءل بقامة المساملة الكام ة عن قتل وءرح المدنيين 

غير الساب ة ل تيرل  وقال البيان ان ال ءنة المرنية بممارسة الشرب الف س ينت لحسوقس ."األبريام
تدين بنشد الربارات الممكنةا االستلدا، المفر  وغير المتناسب ل سوة من ءانب قوات االحت ل 

 افسرائي ية رد الشرب الف س ينت.
 91/7/4891، الدستور، عّمان

 
 تطالب بالتحقيق في جرائم االحتالل الدوليةمنظمة العفو  

ألم، المتحدة ب ءرام تحسي  فت الردوان "افسرائي ت" ع ى  البت منممة الرفو الدولية  أمنستت(ا ا
 ق ال غزة.

وقالت فت بيان "بن  ناك حاءة م حة لألم، المتحدة بتك يل بربة تسيت حسائ  دولية مستس ة لازة 
و"بسرائيل" ل تحسي  فت انتهاكات السانون افنسانت الدولت من ءانب أ رال النزالا لرمان محاسبة 

 تكبوا ءرائ، حرب أو غير ا".أولئك العين ار 
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ودعت المنممة "بسرائيل" ومير بلى رمان السماح بدلول كميات كافية من افمدادات ال بية 
 وافنسانية بلى غزةا وكعلك رمان تسهيل لرو  أي شلر فت حاءة بلى ع    بت عاءل.

دل منع المزيد من بسرائيل"ا بهب"كما دعت األم، المتحدة لفر  حمر شامل ع ى استيراد األس حة ل
 االنتهاكات الل يرة ل سانون افنسانت الدولت وحسو  افنسان من قبل أ رال النزال.
 91/7/4891، الخليج، الشارقة

 
  لندن رفضا للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة فياعتصام شعبي حاشد  

افسرائي ية فت ( اعتياما حاشدا أما، السفارة 33/7لندن: شهدت بري انيا مسام أم، الءمرة  
 الرايمة لندن رفرا ل ردوان ع ى ق ال غزة  ت األرل، منع عدة أعوا،.

ورفع المتما رون العين قدموا بلى لندن من مدن بري انية ملت فة ومن ءنسيات مترددة ل تربير عن 
غربه، حيال ما ويفوف بب "األعمال الوحشية" افسرائي ية رد الشرب الف س ينتا األع ، 

نيةا وأع ، بر  الدول الرربية المترامنة مع غزةا كما رددوا شرارات منددة بالردوان الف س ي
 وبالموقل الرربت والدولت المتلاعل تءاف الشرب الف س ينت.

 94/7/4891قدس برس، 
 
 في بريطانيا يدعو لالعتصام أمام مبنى "البي بي سي"  الفلسطينيالمنتدى  

( أما، مسر  يئة االعاعة 30/7العتيا، برد غد الب بام  دعا المنتد  الف س ينت بلى الندن: 
البري انية "بت بت ست" احتءاءا ع ى انحياز ا ليالل بسرائيل فت تا يتها ل ردوان افسرائي ت ع ى 

وأورل رئي، المنتد  الف س ينت فت بري انيا زياد الرالول فت تيريحات لاية لب  ق ال غزة.
عتيا،  و بب   رسالة بلى  يئة افعاعة البري انية بررورة "قد، بر،"ا أن الهدل من  عا اال

التح ت بالموروعية فت الترا ت مع الشنن الف س ينت وتسدي، اليورة كما  ت دون انحياز أعمى 
 ليالل بسرائيل.

 91/7/4891قدس برس، 
 
  على غزةاتخاذ موقف واضح من العدوان اإلسرائيلي  إلى"العربية لحقوق اإلنسان" تدعو القاهرة  

رأت المنممة الرربية لحسو  افنسان فت بري انيا أن موقل الس  ات الميرية منع بدم لندن: 
الردوان ع ى ق ال غزة اتس، بالامو  وبدا أن النما، الميري يدع، الردوان افسرائي ت ع ى ق ال 
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ب البالم غزةا وأشارت بلى أن  عا الموقل  و انركا، لموقل النما، الميري من ق ال غزة عس
من تموز  يوليو( من الرا، المارتا العي قالت بننس "اتس، بالردائية الشديدة حيم بدأ بالترويل عبر 
وسائل بع ، حكومية ولاية أن فيائل وأفراد من ق ال غزة يرم ون ع ى تنفيع عم يات بر ابية فت 

 عف األعمال".مير دون أن يسد، النما، دلي  واحدا ع ى تور  أي موا ن من غزة بمبل  
( أرس ت نسلة منس لب "قد، بر،"ا أن ءهود 31/7وأرافت المنممة فت بيان لها اليو، السبت  

أمنية وا ع مية وعسكرية بعلت  وال أشهر فببات تور  عناير من ق ال غزة بما يءري فت سينام 
ي بهد، أو مير عموماا وت ز، مع شي نة سكان الس ال وويمه، بافر اب قيا، الءيأ المير 

وتفءير األنفا  بشكل وحشت وتشديد بغ   مربر رفل بحيم سدت كل منافع الحياة الكريمة عن 
السكان وبدا أن الس  ات الميرية تل   لرمل ما بالتراون مع اسرائيل وأ رال ف س ينيةا ففت 

 ت كانون بانت  يناير( المارت قال مسكول أمنت كبير   ب عد، الكشل عن اسمس لرويترز "غزة 
التالية وأرال "ال يمكننا أن نتحرر من بر اب افلوان فت مير دون ورع نهاية لس فت غزة 

 الواقرة ع ى حدودنا".
وعكر البيان أنس فت آعار  مار،( المارت انر، السرام الميري بلى الحم ة وأيدرت محكمة 

مسراتهاا وفت قرية األمور المسترء ة فت السا رة قرارا بحمر أنش ة حركة "حما،" والتحفم ع ى 
الهروب من سءن وادي الن رون وءهت النيابة الميرية اتهامات لموا نين من غزة ببت أنه، 

 مرتس ون لد  االحت ل افسرائيل أو شهدام.
من تموز  يوليو(  7وبينت المنممة أنس قبل بدم الحم ة ع ى ق ال غزة قالت افعاعة افسرائي ية فت 

الميرية ال وام فريد التهامت زار اسرائيل والتسى مسكولين بسرائي يين كبارا  الءاري أن مدير الملابرات
فت وزارة الدفال والدوائر األمنيةا وبينت افعاعة أن المباحبات بين الءانبين تناولت التيريد فت 

 ق ال غزة والر قات االستراتيءية بين بسرائيل ومير واألورال فت سينام.
ها افلكترونت أن الملابرات الميرية ق يت منع نهاية األسبول ءهود وأرافت افعاعة ع ى موقر

الوسا ة التت قامت بها لوقل ب    النار فت أعساب عد، رد حما، ع ى الرسائل التت نس ت بليها 
 لتهدئة المن سة.

 7وأشارت المنممة بلى أن الموقل الميري تمبل فت تيريل ل متحدم باس، وزارة اللارءية بتاريخ 
وز  يوليو( الءاري العي ساو  بين الء د والرحية حيم عبر عن بدانة مير لس س ة الاارات تم

يابة  التت شنها ال يران افسرائي ت ع ى أماكن متفرقة فت ق ال .. والتت أسفرت عن مستل وا 
دانتها لكافة أعمال الرنل التت تكدي بلت بز ا   الرشراتا وأرال تءدد مير رفرها الكامل وا 
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برب  النف، والتوقل عن سياسة االنتسا،   المدنيين من الءانبينا وأكد ع ى م البة مير أرواح
من تموز  يوليو( الءاري  0والرساب الءماعتا وعاد المتحدم ليككد ع ى ما ءام فت بيانس بتاريخ 

 ع ى الرغ، من زيادة الست ى والءرحى فت يفول الف س ينيين.
لرا   وأرال البيان: "ع ى الرغ، من سسو  قت ى وءرحى وحاءة الس ال بلى مردات  بية وا 

الءرحى عوي الحاالت الحرءة ل ر   فت اللار  ل، تفتل الس  ات الميرية مربر رفل بال يباح 
( برد م البة أمين عا، األم، المتحدة الس  ات الميرية بفتل المربرا ووفسا 30/7اللمي،  

حالة وعادت وأغ ست المربر  33سمحت ب لرا   لميادر فت وزارة اليحة ف ن الس  ات الميرية
 فت نف، اليو، بشكل مفاءتم مما أبار استيام المسافرين وال واق، ال بية المرافسة ل ءرحى.

وأشارت المنممة أن الرئي، عبد الفتاح السيست فت لساماتس ول اباتس األليرة ل، يت ر  بلى الردوان 
 مير يسل بلى ءانب االعتدامات افسرائي ية.ع ى ق ال غزة فت مكشر ل ير أن النما، فت 

( قالت وزارة اللارءية الميرية فت أغرب تيريل أن الف س ينيين 31/7وأرافت المنممة: "بتاريخ  
 يدفرون بمن اعتدامات وماامرات تحاك ألغرا  دال ية وال تيب فت مي حته،".

من تموز  يوليو( المارت  1وأكدت المنممة أن ممارسات النما، الميري تءاف ق ال غزة عسب 
وتيوير األمر أن الس ال أيبل لسمة سائاة برد تشديد الحيار وموقل النما، الميري ل ل 
الردوان وتيريحاتس الم تبسة التت تساوي بين الء د والرحية شءع بسرائيل ع ى تيريد حم تها 

 الرسكرية ع ى ق ال غزة.
ومنممة المكتمر افس مت والسو  المدنية فت مير  و البت المنممة الرربية ءامرة الدول الرربية

بلى الرا  ع ى النما، الميري التلاع موقل حاز، من االعتدامات افسرائي ية ع ى ق ال غزة 
وبر نة علك بل وات عم ية ع ى األر  ب رد السفير افسرائي ت من مير وفتل مربر رفل  وال 

مداد الس ال بكل ما ي ز، من مواد غع ائية و بية والرمل لد  مكسسات المءتمع الدولت الوقت وا 
 لوقل الردوان.

كما  البت المنممة األنممة الرربية بكسر حاءز اليمت المشين العي ي تزمونس منع بدم الردوان 
 والرمل بشكل فاعل لد  المكسسات الدولية وينال السرار لوقل الردوان ع ى ق ال غزة.

 94/7/4891قدس برس، 
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 غزة.. البدايات والمآالت علىالحرب  

 عدنان أبو عامر
لبب، تكببن الحببرب افسببرائي ية ع ببى ق ببال غببزة مفاءئببةا فببت رببوم الرديببد مببن المر يببات الميدانيببة التببت 
أشببارت بمببا ال يببدل مءبباال ل شببك أن  ببعا الشببري  السبباح ت ع ببى موعببد قريببب مببع عببدوان بسبببرائي تا 

 .استلد، فيها الءيأ أرل، ترسانة عسكرية فت المن سة
 

 أهداف الحرب
ا التت أسمتها بسرائيل "الءرل اليامد"ا أنها تسرى 7/7بدا وارحا فور اندالل الحرب فءر الب بام 

 لتحسي  عدد من األ دال واألغرا  الرسكريةا أ مها:
 اغتيال ما ت الس يد ا من السيادة السياسية لحركة حما،. -3
حدام ش ل بستراتيء -1  ت فت الس ال.ررب النواحت ال وءستي ةا وا 
 تدمير قواعد ب    اليواريخا وملازن الس حا ومستودعات العليرة. -1
 السرام ع ى ما يمكن السرام ع يس من البنية الرسكرية ل مساومة الف س ينية. -4

 لكن الت ورات المتسارعة ل ردوان الحايل ع ى غزةا تدفع ل سول بن بسرائيل تسرى لتحسي  غايتين:
 تهدل لوقل حما، عن ب    اليواريخ باتءاف ءنوب بسرائيل. قييرة األمدا -3
  وي ة األمدا لزيادة الردل افسرائي تا لمنع شن  ءمات فت المستسبل. -1

وقبببد سبببب   بببعا الربببدوانا مبببا قامبببت ببببس أءهبببزة الملبببابرات افسبببرائي ية  بببوال فتبببرة التهدئبببة ببببين حمبببا، 
سببرائيل منببع انتهببام حببرب  ة لءمببع مر ومببات أمنيببة حببول البنيببة التحتيببة ا ببب ءرام حم ببة شببام 1031وا 

ل فيببببببائل المسبببببب حةا ألن نءبببببباح أو فشببببببل المرببببببارك الميدانيببببببةا يرببببببود باألسببببببا، لدقببببببة المر ومببببببات 
 االستلباريةا والحرب ع ى غزة باتت حرب مر ومات واستلبارات أكبر من أي وقت مرى.

، مباغبتا ع بى غبرار الحبربين فت  عا الردوانا ل، ينءل الءيأ افسبرائي ت فبت مفاءبنة حمبا، بهءبو 
السببببابستينا بحيببببم تكببببون رببببربة افتتاحيببببة لرم يببببة متوايبببب ةا يت و ببببا رببببرب األ ببببدال المحببببددة مببببن 
االستلبارات فت الشهور األليرةا وتشمل نش ام ومسبرات قيبادةا ومرسبكرات تبدريبا وملبازن سب حا 

 نة ل، يتحس .و و ما ل، يدفرس لإلع ن أن المهمة أنءزت بنءاحا ألن مفرول المفاء
فبت المبداوالت األمنيبة والرسببكريةا قبال افسبرائي يون بن الحببرب سبتنلع شبك  قاسببياا لكبن سبريرا ءببداا 
عبببر عم يببة ءوي ببة تسرببت ع ببى كببل البنببى التحتيببةا وتكسببر الهرميببة السياديببة لحمببا،ا وتل ببل أرواح 
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ت الحببرب بلببى واحببد مببن غالبيببة السببادة السياسببيين والكببوادر الرسببكريينا وكببل علببك ع ببى أمببل أن تنتهبب
 احتمالين:

ربرال سبي رتهاا وأن يسباعد  -3 نءاح الرا  الرسكري والتءويع والحيبار فبت ربرب حمبا،ا وا 
  عا الورع اليرب ليومها ع ى "االنتفا " فت وءهها.

أن تسبببل حمببا،ا بشببرو  بسببرائيل السببترادة التهدئببةا ع ببى غببرار يببياة "الهببدوم مسابببل التهدئببة"ا  -1
 يسة فت شن الردوان واالغتياالت متى شامتا وأينما أرادت.وتبست يد ا   

ويبببدو وارببحا حتببى كتابببة  ببعف السبب ور أن رئببي، الحكومببة "بنيببامين نتنيببا و" ال يريببد االسببتمرار فببت 
الرم يات حتى تحسي  األ دال المر نةا ويكيدف فت علك وزير الدفال "موشبيس ير بون"ا ألنهمبا يلشبيان 

 ستنسع غزة عبر عم ية برية مك فة.األسوأا من تور هما فت م
وقببد مهببر ء يببا لبب ل السبباعات األولببى ل رببدوان افسببرائي ت ع ببى غببزةا أن الل  ببة الميدانيببة الرسببكرية 

 قامت ع ى ب بة عناير أساسية:
ية الراربة التت قيفت "بنك األ دال"ا وترمدت بيسال عدد كبير من الشهدام ل را   -3 السو ة الءو 

  ها المسكولية عن الدمام النازفة.ع ى حما،ا وتحمي
 السيل المدفرت البسيل تمهيدا لدلول قو ات بري ة من المشاة والمدرعات والدبابات. -1
استدعام أربرين ألفا من ءنود االحتيا  لدلول المرركةا لي، بهدل احت ل الس الا بل بمكانية  -1

 هير" المنبا   التبت يبت، البدلول بليهباا تس يرس لرد ة محباورا والترامبل مبع كبل محبور ع بى حبدةا لبب"ت
بببببات اليبببببواريخ وشببببببكات األنفبببببا  وملبببببازن األسببببب حةا بببببب، التوغبببببل لحبببببين ت هير بببببا ك يببببباا  مبببببن مني 

 فاالنسحاب.
 

 إستراتيجية القتال
 يمكن بدرا  السواعد الرم ياتية التت قا، ع يها الردوان ع ى غزةا وف  الرناوين التالية:

فت الوقت العي تبدأ فيس الحروب عادة بمواءهات عسكريةا ب، تنتهت ب    النار بدون حساب:  -3
بتدمير ومءازرا بال أن الحرب افسرائي ية ع بى غبزة ءبامت مراكسبةا فالتبدمير أوال بب، الحبربا و بعف 
ليسببت يببدفةا فالمراسبب ون الرسببكريون كتبببوا أن لببد  الءببيأ بسببتراتيءية ءديببدةا توءببس رسببالة ل ءميببع 

ألي  ءو،ا ف ن سياستنا فت الرد  ت الءنونا وترءمة الءنون ع ى األر   بت  مفاد ا "بعا ترررنا
 التدمير الواسعا واللراب الشامل".
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فبب عا تبب، قيببل المسببتو نات الءنوبيببة بيببارو ا سببيرد الءببيأ باببارات ءويببة تببدمر أحيببام كام ببةا أو 
أن تتحبرك ميبدانياا  س س ة مبن الميبانعا لربل  بعا يبردل المساومبةا ويءبر با ع بى التفكيبر  بوي  قببل

 وءامت التر يمات لس ح الءو بب"ب    النار ع ى كل ما يتحركا وتحويل األحيام بلى ركا،".
الترامل مبع ل بة افلب م: رغب، ع ب، الملبابرات افسبرائي ية مسببسا بالتفبام قبادة حمبا، قببل أيبا،  -1

َمحكمبة نفببعت بهبدوم ويببمتا مبن ان ب   الرببدوانا عبن مراكبز المراقبببة التس يديبةا وفب  ل ببة بلب م 
ف ن ال يران ررب عشرات األ دالا وقتل من كان بسربها من مدنيينا لكن  عف الربربات لب، تحسب  
أيببا مببن أ ببدافهاا باسببتبنام "يببدمة الرعببب"ا التببت لبب، تكببن مسببتبردة مببن قبببل حمببا،ا لكببن حءمهببا لبب، 

 يترك مفرول اليدمة المرغوب بها بسرائي يا.
لتس يع: رأت بسرائيل أ مية برافة ءرعة ءديدة من الرعب رد غزةا ف ، تكن ال مركزية مسابل ا -1

مشا د الحشود والدبابات كافية لتحسي  الار ا وعندما تبوالى سبسو  اليبواريخ ع بى ءنبوب بسبرائيل 
فببببت عسببببس ن وأسببببدودا ووسبببب ها فببببت تببببل أبيببببب وغببببوأ دانا وشببببمالها فببببت نهاريببببا وحيفبببباا اكتشببببل 

  استلباريا قد وقع.افسرائي يون أن  ناك فش 
بلسام المنشورات: شن الءيأ حربا نفسية بءانب الحبرب الرسبكريةا اسبتلد، ل لهبا شبتى ال بر   -4

والوسائلا وكانت أولى فيولهاا مكالمات  اتفية انهالت ع ى الف س ينيين فت منازله،ا تحمل رسائل 
و  منببا   من ولببةا ت الببب سببكان التهديبد والوعيببدا واتبببع أسبب وبا دعائيببا مببن لبب ل توزيبع منشببورات فبب

 المنا   الحدودية بماادرتها.
وءببام  ببدل الحببرب النفسببية ل نيببل مببن عزيمببة سببكان الس ببالا بءانببب السيببل المتوايببل الببعي أسببفر 
عن مئات الشهدام والءرحى والدمار الهائلا وألست مسبات ت حربيبة آالل المنشبوراتا محبعرة السبكان 

 من أن الءيأ "سيكبل عم ياتس".
الترتبببي، افع مبببت: بمبببوازاة الحبببرب الرسبببكرية التبببت شبببنها الءبببيأ افسبببرائي ت ربببد غبببزةا مهبببرت  -0

أيببببوات دالببببل المكسسببببة افع ميببببة عامببببةا والمراسبببب ين الرسببببكريين لايببببةا تبببببدي امترارببببها مببببن 
التسييبببدات واألوامبببر التبببت ييبببدر ا النبببا   الرسبببكريا رغببب، أن تا يبببة اليبببحافة افسبببرائي ية ل حبببربا 

فت حالة "تءند  وعت" ليالل الرواية الرسميةا وتاييب الحسائ  عن افسبرائي يينا وأن السبارل ءر ها 
 افسرائي ت ال يسمع أو يءد سو  يوت واحدا اليوت المكيد ل حرب.

و كبببعا يلبببو  الءبببيأ افسبببرائي ت الحبببرب ع بببى غبببز ةا واللبببول ي ببباردف مبببن فشبببل تكبببرر فبببت حرببببت 
لحم ببة الءوي ببةا فبب  يمكببن الحسبب، مببن ل لهببا مببع عببدو مبببل ا لببعا ف نببس لببن يكتفببت با1031ا 1000
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ببة يببت، اسببتنزافها فببت الببب سبباعة األولببىا ولببعا قببد  71حمببا،ا وءببرت الرببادة أن األ ببدال الءوي ببة المهم 
ا وتحوي س لنير سياست.  يشرر بننس َم ز، بشن حم ة بري ةا ليست يع قيا، نءاحس الرسكري 

 بحم ة بريةا البد أن تسبسها التحركات التالية: لكن السرامة األولية فمكانية السيا،
 عزل ق ال غزة عن اللار ا و و ما قد يتحس  فت الساعات السادمة. -أ

 استمرار السيل الءوي  أل دال ءديدةا مما يت   ب استر ما مستمرا دقيسا وفوريا. -ب
 وءنوب الس ال.تءن ب دلول المدنا و عا ما قد َيمهرف حشد السو  المدر عة شمال ووس   - 
 تس يع الس ال بلى نواحض غير متراب ةا والرمل فت كل  ناحية ع ى حدة. -د
 التركيز الكبير ع ى مدينة غز ةا بافترا  وءود قيادات حما، الرئيسة فيها. - ب

 نهاية الردوان
 ركز الءيأ افسرائي ت فت المرح ة األولى من عدوانس ع ى غزة ع ى تحسي  أ دال رئيسةا أ مها:

تكبيببد السببوة الستاليببة لكتائببب السسببا، لسببائر فببت قتببل رءالهبباا و بب، منممببون فببت عببدة ألويببة قتببال  -3
 منا سيةا التفوا أبنام الهءو، الءويا غير أن االقتحا، البري سيءبر ، ع ى اللرو .

رببرب بنيببة ب بب   اليببواريخ فببت منببا   اف بب   التببت ترببر  المببدن افسببرائي ية ل ل ببرا وقببد  -1
 التءربة أن وءود وحدات الءيأ  ناكا تمنرهاا أو تس يها بشكل كبير.أببتت 

 استهدال مواقع االنتشار الدفاعت لحماية موارع اف    تحت األر  وفوقها. -1
ويمكببن اسببتنتا  حببدود انتهببام الحببرب افسببرائي ية ع ببى غببزةا أو سببسفها الزمنببت عبببر عنيببر أساسببت 

مببر يببرب ل اايببة لبب ل وقببت قيببيرا وينمببل الءببيأ تحسيبب  يتمبببل بتحسيبب  أ ببدافها المباشببرةا و ببو أ
السبببدر األكببببر منهببباا والربببا  باتءببباف عسبببد اتفبببا  سياسبببتا لييببببل سبببسفها الزمنبببت محكومبببا ببببالتحر ك 
السياستا واالتفا  ع ى مبادرة مري نةا أو يدور قرار وارل من مء ، األمنا البعي دعتبس الءامربة 

 الرربية ل نرساد الراءل.
تبببب السببب ور أنبببس بربببد يبببومين مبببن انبببدالل الربببربة الءويبببةا فسبببد تراءبببع شببببس افءمبببال وقبببد الحبببم كا

افسرائي ت ع ى المرت قدما رد حما، حتى النهايةا برد أن بات التردد والتلول من النتائل التبت 
قببد تببنتت ع ببى غيببر مببا َيبي ببت الءببيأ ويل بب ا بببل وقببد تكببون النتببائل قاسببية ءببدا ميببدانيا فببت رببوم 

 ل غزة بلى حسول ألاا، تحت أقدا، ءنودف.احتماالت تحو 
ولعلك سبيمهر اعتمباد المكسسبة الرسبكرية افسبرائي ية ع بى عات المفبا ي، المسبتندة بلبى "ب  ءبة" السبوة 
والتببدمير واللببرابا ع ببى شببكل السيببل الءببوي المكبببلا ممببا قببد يتسببب ب فببت تببدمير أحيببام ف سبب ينيةا 



 
 
 

 

 
           61ص                                     1477 العدد:     91/7/4891األحد  التاريخ:

 

بكات ميبببباف وكهرببببباما وكببببنن  الءببببيأ أراد السببببول واسببببتهدال عنبببباوين البنيببببة التحتيببببةا مببببن  ببببر  وشبببب
 ل ف س ينيين فت غزة " عا ميير َمن يحاول الم، ب سرائيل..  عا  و البمن".

لكن الرياح فت ميادين المواءهة والستبال دالبل غبزة لب، تسبر بمبا يشبتهت قبادة الءبيأ افسبرائي تا رغب، 
ا وانس ببببت األمبببور رأسبببا ع بببى عسببببا أنبببس رمبببى ببس بببس الحرببببت المربببرول فبببت  بببعف المربببارك المتدحرءبببة

سبتراتيءية بسبرائي يةا لب،  وسس ت نمريات ومفا ي، قتاليةا وتراءرت أ دال وآمال وت  رات سياسبية وا 
 تنت فت حساباته، ع ى اف   .

أليببرا.. فبب ن السبببب األساسببت فببت برببباك حسببابات الءببيأ افسببرائي ت يرببود بلببى حسيسببة أن المواءهببات 
رة المساومة الف س ينية فت غزة ع ى مواي ة الستال بمنتهى البسبة ببالنف،ا رغب، ع ى األر ا بي نت قد

 "رعب اليدمة والتدمير الهائل ل بنية التحتية"ا والمعابل الءماعية رد أ فال غزة ونسائها.
 94/7/4891ة، الجزيرة نت، الدوح

 
 مقاربة للموقف المصري من الحرب الثالثة على غزة 

 عريب الرنتاوي
موقل الميري من الحرب افسرائي ية البالبة ع ى غزةا الكبير من األسبئ ة والتسباكالت... كمبا يبير ال

ا يبيببر الرغبببة فببت بءببرام مسارنببات مببع ردات فر هببا ع ببى ”الءببرل اليببامد“أن ردة فرببل  السببا رة ع ببى 
عبببامود “زمبببن حكببب، البببرئي، المل بببول محمبببد حسبببنت مبببباركا وعم يبببة ” الريبببار الميببببوب“عم يبببة 
زمببن حكبب، الببرئي، المرببزول محمببد مرسببتا فمببا  ببت حسيسببة  ببعا الموقببلا ومببا الببعي تايببرا ” الببدلان
 ولماعا؟

غيبببر ” ببببرودة“يتربببين افقبببرار بدايبببةا بلبببى أن السبببا رة ترام بببت مبببع الربببدوان الءببباري ع بببى الس بببالا ببببب 
مرهببودةا وبسببدر مببن افحءببا، غيببر المسبببو ا عببن التببدلل لوقببل الستببالا وبدرءببة أقببل مببن الترببامن 

سميا  وشربيا  ع ى حد سواما حتى بالسيبا، مبع مبا كبان يحيبل فبت عهبد البرئي، مبباركا ولربل  بعف ر 
ا ومبا يمكبن أن يحدببس مببن ”الربيبع الررببت“واحبدة مبن ليببات األمبل التبت أيبيب بهبا المرا نببون ع بى 

 تبببدالت بيءابيببة فببت مواقببل الببدول الرربيببةا تلببد، قرببية الشببرب الف سبب ينية وترببزز نرببالس فببت سبببيل
 الحرية واالستس ل.

فببت زمببن الببرئي، المل ببول  مبببارك(ا كانببت الدب وماسببية  الملببابرات( تتحببرك بببنع ى درءببات السببرعة 
والءا زيببة ل ترامببل مببع الرببدوان واحتببوام تببداعياتا وتسببريع التويببل بلببى وقببل ف بب   النببارا وكانببت 

بمن فيها الوفود غيبر الميبريةا  قوافل افغابة ووفود الترامن الشربيةا َيسمل لها بالع اب بلى غزةا
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كمببا ان مربببر فببتلا كببان َيفببتل ل مررببى والميببابين والمسببافرين عمومببا ا رغبب، أن الر قببة بببين حمببا، 
 والمساومة الف س ينية عموما ( والنما، األسب ا ل، تكن ع ى ما يرا، ... لكن النما، كان مكرو با  مبن 

ع لشببيتس مببن تببداعيات الرببدوان ع ببى غببزة ع ببى الببرأي الناحيببة الشببربيةا بببل ومرببزوال  ل اايببةا ومببن موقبب
 الرا، الميريا كان يتحرك بسرعة وقوةا ع ى غير يريد وأكبر من مسار.

فت زمن البرئي، المربزول  مرسبت(ا وايب ت الدب وماسبية الميبرية  الملبابرات أساسبا ( دور با الَمرتباد 
سببوبها بسبببب يبب ت السربببى فببت حبباالت كهببعفا مببع ءرعببة برببافية مببن الترببامن الشببربتا ارتفببع من

افيديولوءيبببة ببببين النمبببا، الميبببري الءديبببد  بلبببوان ميبببر( وحركبببة حمبببا،  بلبببوان ف سببب ين(ا رأينبببا 
التمبا رات ترب، السبا رةا وتحايبر السبفارة افسبرائي يةا ورأينبا البرئي، يرسبل رئبي، حكومتبس وعبددا مبن 

ا لوقببل 1031ت بلببى اتفببا  نببوفمبر وزرائبس بلببى الس ببال ل ترببامن والتنييببدا ورأينببا مسبباعت حبيبببة تنتهبب
 النارا وما أعسبها من ت ورات وتداعيات  منها زيارة مشرل بلى الس ال(.

اليببو،ا تلت ببل اليببورة تمامببا  ... فالدب وماسببية الميببرية تبببدو متباق ببة تمامببا  فببت ترام هببا مببع الرببدوانا 
” د الفرببل غيببر المسببكولالفرببل ور “وبيببان اللارءيببة الميببرية يكبباد يكببون غيببر مسبببو  لءهببة تحمي ببس 

المسببكولية عببن دمببام الف سبب ينيين المراقببة فببت شببوارل غببزة وأحيائهببا الرببيسة ... رأينببا حركببة ترببامن 
شربت أقل مستو  فت شبوارل السبا رة وافسبكندرية وغير مبا مبن المبدن ... رأينبا مرببر رفبل َيفبتل ع بى 

التربامن وقوافبل افغاببة مبن الويبول اسبتحيام ولفتبرات مكقتبة ومتس ربة ... رأينبا قبرارات بمنبع وفبود 
ع بى الس بالا ويريبد ألبع ” المشباركة فبت الربدوان“من الس ال ... رأينا بع ما ا ال يلءبل برربسا مبن 

 أ  س ءميرا  بءريرة حما، وع قاتها اللاية مع بلوان مير.
 ت المرالءات   عا الموقلا دفع بكبيرينا بلى توءيس أعنل االنتسادات ل نما، الميري الءديدا ق ي ة

 التت سرت فت تفسير الموقل الميري وتح ي س.
ا ”يبب بة”و” َميبانة”وفبت مننباا أن النمببا، مبا كببان لبس أن ينلببع  بعا الموقببل لبوال اقتناعببس ببنن شببربيتس

بلببب ل الحبببال زمبببن مبببباركا وأن لديبببس السبببدرة ع بببى تسبببويه  بببعا الموقبببل وتسبببويسس ع بببى البببرأي الربببا، 
 الميري.

مبع النمبا، المربزول ع بى أمبن ميبر ” تآمر با”لحمب ت المركبزة ع بى حمبا، ووأحسب أن عاما  مبن ا
واستسرار اا قد ل  ل منالات مبن الربدام ل حركبة لبد  ق بال واسبع مبن الميبريينا ببات يبرب  حمبا، 
بببببافلوانا ويحم هببببا المسببببكولية لمببببا آلببببت بليببببس األورببببال فببببت ميببببرا كشببببريكة لنمببببا، مرسببببت وحكبببب، 

 فت حء، ردات الفرل الشربية الميرية ع ى الردوان.افلوانا لعلك رأينا تآك   
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حما،ا ليست بريئة مما آل بليس الحال فت ميرا فهت انزلست بلى أتون اليرال الدال ت فت ميرا 
ووقفت بلى ءانب افلوان والنما، المربزولا وءر بت مبن منابر با افع ميبةا أبواقبا  ل بدفال عبن فريب  

وال الوقت ومن دون تردد أو توقل أو انس الا فكان ما كان من الميريين ومهاءمة فري  آلرا و 
 من ردات فرل تع ب فت كل اتءاف.

ع بببى أن علبببكا ال يرنبببت أن ميبببر ال تستشبببرر حرءبببا  حيبببال مبببا يءبببري فبببت غبببزة ... السبببا رة ال تريبببد 
ا و ت لن تشارك فت أي ءهدا تس ل بمارف حما، ”الءرل اليامد“من ” منتيرة“لحما، أن تلر  

فببت شببربيتها وحرببور ا ... لكببن حببرب بسببرائيل ع ببى غببزةا ال تسببتهدل حمببا،ا بببل تسببتهدل زيببادة  
الشرب الف س ينت بنسرفا ولمير دور لار وتاريلت أساست فت المسنلة الف س ينيةا كما أن لبديها 
مسببكولية سياسببية وأل قيببة حيببال الس ببال الببعي كببان تحببت حكمهببا قبببل أن يسببس  فببت يببد بسببرائيل فببت 

ولبببن يكبببون بمسبببدور ا أن تنلبببع الشبببرب الف سببب ينت بءريبببرة حمبببا،ا وال أن تمهبببر فبببت  ا3007الربببا، 
ن أرادت علك.  ممهر الشريك مع بسرائيل فت حرب بررال حما، أو تيفيتهاا حتى وا 

أزمة الدور الميري فت الحرب البالبة ع ى ميرا تكمن  نا: كيل يمكن السيا، بدور لوقل الربدوان 
مان أال تلر  حما، متو ءة بنكاليل الاار؟ ... كيل يمكبن بربرال ع ى الشرب الف س ينتا مع ر

حما،ا من دون المهور بممهر من يومل الردوان افسرائي ت لتيبفية حسبابات يبايرة؟ ... كيبل 
يمكن منع ح فام حما،ا و ،  باليدفة( أعدام النما، الميري الءديد  ق ر وتركيا( من ملم الفبرا  

الميبرية وت كك با فبت الوسبا ة ببين الف سب ينيين وافسبرائي يين؟ ...  بل  النباء، عبن تبردد الدب وماسبية
يمكن ل سا رة التدلل من دون أن تر ر لت بيع ع قاتها مع حركة حمبا،؟ ...  بل يمكبن لبعلك أن 
يت، عبر وسي ين أو أكبرا ولي، من ل ل وسي  واحبدا لتفبادي الحبر ؟ ومبن  بو  بعا الوسبي ؟ ... 

الشبرور حبين يتيبل األمبر بسائمبة الوسب ام المحتم بينا السيبيرة ع بى أيبة  أليست واشن ن  ت أ بون
 حالة؟

 أسئ ة وتساكالت برس، األيا، الس ي ة المسب ة.
 91/7/4891، الدستور، عّمان

 
 رأس "المقاومة" هو المطلوب "إسرائيلياً" 

 شهاب د. أمينة أبو
يبة والفبر  الرسبكرية المسب حةا وكبل مبا تنرد، فت غزة األ دال الرسكرية مبل السواعد والم ارات الحرب

يوءد ع ى كل شببر فيهبا  بو االكتمبام البشبري البعي ال مبيبل لبس عالميبا  فبت الكبافبة بالنسببة لمسباحة 
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األر . األ دال الرسكرية التبت تشبن ع يهبا "بسبرائيل" الحبرب فبت غبزة  بت المبدنيون والبشبر الربزل. 
عا مببا ألبببعنا المساومبببة بربببين االعتبببارا و بببت ت وءبببد حسيسبببة فبببت يبب ب النفبببو، وفبببت أسبببا، التكبببوين وا 

النفسبت لببد  الابزاويين والف سبب ينيين أكببر ممببا تتمببل فببت السب ح اليببارولت أو غيبرفا فبب ن المببدنيين 
فبت نمبر "بسببرائيل" وفبت أفربباله،  ب، أ ببدال عسبكرية حسيسيببة. تريبد "بسببرائيل" قتبل المساومببة فبت نفببو، 

ل حيببا  ومتنبباق   ءببي   برببد ءيببل لببد  الف سبب ينيين والرببرب الف سبب ينيين واسببتبراد ا كليببار سياسببت مبب
 عامة.

تشن "بسرائيل" حربها  عف المرة بعن بكيفية ملت فة نمرا  لحء، ما تاير فت المحي  الرربت وما يحدم 
 فيس من حرائ  وتدمير وانهيارات كبر  ومنها االبتراد كبيرا  عن السرية الف س ينية.

عف المرة  و استفراد ك تا و ت تشهر  ايانها الرسبكري ووحشبيتها ويب فتها استفراد "بسرائيل" بازة  
دون لشية من االنتسادات وال و، الرالمت وانس ب النلب الاربية ع يها. ال ينبس نتنيبا و بمبا يمكبن أن 
ر يبار عالميا  حول حم تس الرسكريةا فهو فت النهاية يستدي بالسو  االسترمارية الاربية التت حبين تسبر 

ال تربع اعتببارا  ل برأي الربا، الربالمت. فمبا يحبدم لابزة ع بى يبد  -كما حدم فت ليبيا - ءمة عسكرية
المسترمر االستي انت اليهيونت ما  و بال رءع يد  لهءمة استرمارية غربية سابسة والحسة. ألي، 

ل فبببت السبببوة لهبببعا يتوا بببن افعببب ، الارببببت مبببع الوحشبببية اليبببهيونية وعلبببك ب غفبببال عبببد، التناسبببب الهائببب
وسبب وة التسبب يل والتكنولوءيببا وقببوة النيببران بببين غببزة  علببك المحببي  المببدنت( وبببين دولببة مسبب حة حتببى 
أسنانهاا ومس حة برسيدة الستبل والرسباب الءمباعت ببالموت بالسناببل اليبهيونية. يلفبت افعب ، الارببت 

لبببباري الارببببت مكافئبببا  حسيسبببة الكيبببان المسبببترمر وحسيسبببة الشبببرب المسببباو،. وتببببدو غبببزة فبببت الربببر  اف
 عسكريا  ل"بسرائيل" التت تشن الاارات اليارولية ع ى شرب "بسرائيل" المسال،.

ترببر  مح ببة ال"بيببس بببت سببت" األمريكيببة يببور الست ببى الف سبب ينيين ع ببى أنهبب، رببحايا "بسببرائي يون"ا 
عا كانببت عنيببرية الكيببان اليببهيونت تتكشببل أكبببر مببا يكببون فببت الحببروب التببت تشببنها ع بب ى الرببرب وا 

حيببم تورببع فببت كفببة الميببزان "افسببرائي ت" الاربببت روح واحببدة بمسابببل آالل ألببر  ال مرنببى لحياتهببا 
ولدأ فت يد ءندي بمسابل قت ى كبر ف س ينيينا ف ن افعب ، الارببت يت عبب بلببم بهبعف المرادلبة 

ببادة األ فبال الرنيرية ملفيا  بيا ا وكعلك حسيسة "بسبرائيل" التبت تحمبل حسبا  بلهيبا  فبت قتبل  المبدنيين وا 
 من دون أي محاسبة.

رببمن  ببعف الربببابية واللببدال افع مببت والتوا ببك السياسببت الاربببت والرببالمت توايببل "بسببرائيل"   ببب 
رأ، المساومة كمرنى وعسيدة فت النف، الف س ينية والرربية فت زمن تاريلت بائ، ومرباك،. والبدليل 

قيائس  و  عا افع ، الرربت المحي  بنا والعي  ع ى أن سكال المساومة  و الم  وب بعادة  رحس وا 
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ال يلت ل عن افع ، الاربت فت وقاحتس وبرودف وتمويهس ل حسبائ  وتءرئبس ع بى نشبر المسباالت التبت 
 تسدح فت ليار المساومة مسدمة بياف ع ى أنس ليار الرا فة ولي، الرسل.

نهبا اآلن فبت زمبن االلبت ل والفوربى تيببل لن تكن المساومة محل سكال فت تاريخ الربرب ك بسا ولك
 محل أسئ ة ال تلشى ال ئمة وردة الفرل الشربية الااربة.

ولحسن الحما ف ن الءرائ، اليهيونية رد غزة قد كشفت مردن الشروب وتمر، افنسان الرربت فبت 
الستبل ع بى يبد المساومة النفسية رد المسترمر والاايب ومسدار الحنب  والببورة الدال يبة بب زام مشبا د 

المتا بببر، المءببببر، البببعي يمببببار، قمبببة ال ايببببان والءببببروت الرسببببكري ربببد شببببرب أعبببزل ومحايببببر 
 ومس وب الكبير من افمكانات بفرل استهدافس عبر سنوات  وي ة.

 ببعا ال ايببان الببعي يمهببر فببت قمتببس وأوءببس مببا  ببو بال درءببات انهيببارف غيببر المرئيببة والتببت سببتتبين فببت 
ت ف سب ينت لب، يكبل عبن التربحية األسب ورية والمساومبة الشبءاعة لس بب زمن قريبب بب زام شبرب عربب

 المرادلة التت يحاول  عا الردو فررها.
 91/7/4891، الخليج، الشارقة

 

 الغّواطة..!! 
 عيسى قراقع
مربعرة لءميبع السبرام ع بى الرنببوان وبرب  الك مباتا ولكنهبا الحسيسبة الا يمببة التبت نريشبها نحبن سببكان 

ن الف سبببب ينيين الواقببببع بببببين ءببببدارينا وبببببرءين عسببببكريين وفببببت مرمببببى السنايببببة ملببببي، عايببببدة ل ءئببببي
المسبببتيسمين لنبببا دومببباا ويريشبببها أكببببر غ مبببة سبببائر أرءبببام البببو ن الف سببب ينت البببعي تركبببس الءميبببع 

 ينيهر رويدا رويدا فت المفاعل االحت لت الم تهب.
ببببل الاببباز وبسناببببل اليبببوت دأببببت قبببوات االحبببت ل ع بببى قمبببع الملبببي، بوحشبببية بالريبببار الحبببت وبسنا

وباالقتحامببات وباالعتسبباالت ال ي يببةا لبب، يببب  ولببد يبباير بال وأيببيب وأيبببل مراقبباا وسببس  أ فببالا 
وق رببت عيببون آلببرينا ودلببل الابباز السببا، بلببى غببرل النببو، والم ببابخ ونرببا، النببائمين وأحبب ، كبببار 

 وحشية المتواي ة.السنا وأء ت األعرا، واألفراح والءنازات أكبر من مرة بسبب  عف ال
ل، يكتل ءنود االحت ل بتءريب كل أدوات الب أ تءاف سبكان الملبي،ا ببل ببدأوا باسبتلدا، الاوا بةا 
و و يهريل عسكري م تم بالمياف الرادمة وعات الرائحة السعرة والنتنة يرشونس ع بى السبكان والمنبازل 

عا دل ت الملبي، سبول وفت الشوارل واألزقة وحبال الاسيلا وي    األوالد ع ى الاوا  ة  اللر اية(ا وا 
 تش، رائحة ف ائ،ا وت رن الملي، مرة ألر  برد أن لرنس التاريخ بالنكبة و المءزرة.
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لسد ابتكر الشرب الف س ينت من واقع االحت ل الكبير من المي  حات المشتسة ممبا يتربر  لبس مبن 
 بال فت األبءدية الف س ينية ومنها:وحشية وقمع ل، تعكر فت السوامي، ال اوية ول، تدر  ل تداول 

 الرنانة:  ائرة بدون  يار تسو، برم ية التيوير تمهيدا ل سيل الءوي.• 
 المرا ة: اآللة ال ولبية ع ى حواءز االحت ل والتت تستلد، فت عم يات التفتيأ.• 
 الرءرءة: المن سة المدببة فت الشارل قبل الويول بلى أي حاءز عسكري.• 
 نول من قنابل الااز تتش ى بلى مءموعة قنابل يايرة عند بلسائها ع ى المتما رين.الف ا ة: • 
 الشفا ة: يندو  تفتيأ  وائت يسو، بالنفخ والتيوير.• 

غوا بة فببت ملبي، عايببدةا ورائحبة مسببممة ت حسببك فبت كببن، الشباي وفنءببان السهبوة وسببحابة السببيءارةا 
ل الحبارا وان يبحببوا عبن مبام آلبر ل سبتحما، بربد وع ى ال ءئين أن يا سوا الشبابيك فت  عا اليبي

أن ت وببببت الميببباف وانس ربببت كالربببادةا لبببير، الشبببءار ببببين النبببا، وسببب  ة الميببباف...  بببت حالبببة  سبببتيريا 
 مزدوءة ال يياب بها بال من يسكن  ناك.

مع فر ت سائل وم ون ولان  يستمر لردة أيا،ا تشتد رائحتس باشتداد حرارة الشم،ا ويتءدد تفاع س 
المحي  ك ما المسس المام! يحول الملي، بلى مكبب لنفايبات عائببة تسبيل مبع ءوعبس واكتمامبس و فبرفا 
وال نءاةا أمامك مسبرة دن، رفات أمواتها بالروائل الكريهبة وببسبا ير الءنبودا وسبور عبال يسبل ع يبس 

، بلبببى حيبببم ال ببببر  عسبببكري يحبببر، قببببر "راحيبببل الزانيبببة" ويراقبببب أوالد النكببببة المنف تبببين مبببن  فبببولته
 يدرون.

فر ت فت ملي، ال ءئين عايدة الباله عدد سكانس ب بة آالل نسمةا السريب مبن السبد،ا والمنبدمل 
بمدينببة المببي د بيببت لحبب،ا والءببال، تحببت زيتببون مدينببة بيببت ءبباالا والمنحببدر سببكانس مببن ب بببين قريببة 

اسببها ل رببالمين وال مءيببب ا والواقفببة فببو  رأسببس كنيسببة ميبب وبة تببد  أءر 3040دمببرت و ءببرت عببا، 
 سو  اليد .

أ، وليد الرزة يرلت فت علك اليو،: الااز أ ونا لسد "استلرونا" بلى الحد العي ال ينفع فيس اسبتدعام 
 افسرال وال الدفال المدنت وال الشر ةا وال تفيد فتو  شيخ الءامع العي يتروع من الشي ان الرءي،.

ي، لببب، يتوقربببوا أن تيبببير المليمبببات المكقتبببة منفربببة لسبببرل مسبببكولو االنبببروا البببعين  رعبببوا بلبببى الملببب
المحت ين وأن تسس  بسرعة نبومة "أ، سرد" فت رواية الكاتب غسان كنفانت والتت تحبدت النكببة قائ بة: 

 "ليمة عن ليمة تفر ".
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ترر  الملي، الءتياحات عديدةا دعست المءنزرات ع ى بيوتبس وسبارت فبت أزقتبس الربيسةا سبال د، 
شهداما وقيفت  ائراتس الحربية كل شتم يتحرك حتى الم لا فامتألت المسبرة ونهب   كبيرا سس 

 ءيل من األوالد يحمل فت عينيس أسئ ة الد شة وبسايا د، نارل.
غوا ة ترس ها حكومة نتنيا و بلى ملي، عايدة فسكات الحءارة ويرا  األ فال الااربين والعين ل، 

 فت الحارة وال برد االعترال بالدولة فت األم، المتحدة.ييل الس ، بليه، فت المدرسة وال 
فر ت الدولبة الربريبة ومت رفيهبا وحالامييهبا ي سبى ع بى ركو، ال ءئبين ومفتباحه، الربل، المر ب  

 فت مدلل الملي، برد أن قا، بءولة فت كل دول الرال، وعاد يحمل اليدأ والحسرة من ءديد.
الاربيببة تيببب ع ببى السببكان الحببائرين المنكببوبين مببن  ألببل مسببتو ن ءديببد فببت الرببفة 000فربب ت 

اءبل سب مة دولبة بسبرائيل مبن ل بر الفكبرة السببالنة فبت ركو، أءيبال لب، تبن،ا كببرت الفكبرة ويببار 
نشبببيد الربببودة  بببو الفايبببل فبببت حبببل البببدولتين البببو متا والسنب بببة الديمارافيبببة ربببد مبببن يتكبببابرون حبببول 

 أح منا وفت ب ون أررنا الوالدة.
عامبا مبن ال برد وافببادة والت هيبر الررقبتا  ديبة الربال، المتمبدن والحرباري البداع،  07 فر ت بربد

لدولة بسبرائيل الكببر ا كبان البدع، سبابسا ال حبين والسبردين واببر الكبوليرا ودوام السمبل والبب   دي دي 
 تببت( ا واآلن يببار فربب ت يتببو  فببت السببرن الواحببد والرشببرين وع ببى ايسببال ل بباب السبب ، التبباريلت
ل رئي، األمريكت اوباما و و يسول: أن الواليات المتحدة كانت دائما منع عهد ترومبان بلبى اليبو، اكببر 
يديسة فسرائيلا وأن التزامها بنمن بسرائيل لن يترررعا وقد أرسل لها األسب حة وال بائرات وأدوات 

 التسنية األمنية وتنكات الفر ت ايرا لسمع ال ءئين العين ل، يتوبوا برد.
يتاو ون ع ى الميتين واألحيام العين يسمون الءئين يسكنون ع ى  بوامأ المبدن يبدفةا يتسب حون 
بالايببب الممكببن أو بالمورببوعت الزائببلا أكبببر ، فببت السببءون أربكببوا السببءانين بنسببمائه، : ف سبب ينا 

تب بة عائدا يامدا كفاحا نرالا ءهادا لالدا حيفاا يافاا بيسبانا عروببةا مءبدا عهبدا وعبد... المر 
بالءبببعور واأليبببلا والم فربببة ببببالبورةا وال امحبببة ل حريبببة...  ببباربين مبببن ءبببرح المكبببان المكقبببتا لهببب، 

 حكاياته، وقييه، وأسا ير ،ا يم كون ب بية الوقت والد، وحد، الشم،.
غوا ببة فببت مكببان ال حديسببة مسببتس رة فيببس مببن مدينببة أو مببن غفببور رحببي،ا النببا، محشببورون تحببت 

رون مواعيد الي ة وقرارات السياسبيين ولبرو  الشبرارات مبن شاشبات الت فباز وأع ى وبين بينا وينتم
 المنبهر بالشليية واليوت والروم.

عب ت اشتال النرنبع فبت حبوأ البدار وايبفرتا و برب السبائحون األءانبب مبن "فنبد  االنتركونتينتبال" 
 ل، يتر موا زراعة الورد.المءاور ل ملي، برد أن أغ سوا غرفه، وأنوفه، سال ين ع ى ال ءئين العين 
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غوا بة احت ليببة فببت مواءهببة ملببي، لبب، يهبباءر مبرة ألببر  برببد أن  بباءر الببو ن واسببتولى ع يببس ع مببام 
الحساب والفيزيام والميبولوءيا السياسيةا وقسموف بلبى ب ببة أءبزام وقبد بسبت "الهنبود الحمبر" فبت الءبزم 

 العاكرة من حسيسة المكان.الرابع يس نون فت مليمات يتيدون النسرا  الوعت وت هير 
من أين ءامت الاوا ة؟ مبن السبامو، المحبي  فبت لابة الرسبكرتارية الربريبةا ليتابو  ءبيأ االحبت ل 
فينببا عميسببا عميسببا وييبببل الملببي، ملببرأة لهبب،ا أ، أنهبب، اعتسببدوا أن الاوا ببة  ببت السبرببة الحديديببة التببت 

 كريات سمائس السريبة.تمنع ال ءئ أن يكون لس ءناحين يح   بكامل أعرائس فت ع
الاوا بببة  بببت رائحبببة االحبببت ل األلبببر ا فرنبببدما يسبببتحك، الرسبببكر بالشبببرب يببببدأ ببببالتاو  ع بببى حياتبببس 
ومريشببتس لتيبببل الحيبباة كريهببة تسببل بببين مرببادلتين مت زمتببين: األولببى تبببدأ بتنميببل الببوعت بالاببائ  

تا ببة قببوانين عسببكرية عنيببرية حتببى تببترفن األفكببارا والبانيببة ب بب   النببار أو االعتسببال  ببوي  فببت م
 كافية أن تبسيك سءينا لألبد.

الفربب ت السياسببية تتسببعا فك مببا مببدت الرببحية يببد ا ل سبب ، المنشببود ق رو ببا واتهمو ببا أنهببا تمببار، 
افر ابا كون الس ، فت المفهو، افسرائي ت شكل من أشكال الحرب وعودة مءددة لهعف الرحية من 

 غيا ب النسيان.
 رة التابببو  فببببت المفهبببو، النفسببببت  بببت أن تءيببببد الربببحية شببببرح حالتهبببا البكائيببببة وبكببببل وقبببالوا أن مببببا

التفايبيل ولكنهبا تبسبى عباءزة أن تتحببول مبن ربحية بلبى ب ببلا أو أن تسباو، اسبتمرار بسائهبا رببحيةا 
 و عا ما ي  سون ع يس المنفوية الدال ية الواقرة بين ال آدمية افنسانية والدونية السياسية.

ارون افسببرائي يون و بب، ي سببون بن نببان السنابببل فببو  ركو، سببكان ق ببال غببزةا ويببزدادون يرببحك ال يبب
رحكا عندما يرشون سائل الفر ت ع ى ال ءئينا ف ما أن" تمسل الكائنات غير البشرية" بالموتا 
أو تمسبببل أسبببمام ، مبببن كبببرت افعاشبببة وروايبببته، مبببن قبببرارات األمببب، المتحبببدة ب  بببانته، وتاييبببر  رببب، 

 البشرية.رائحته، 
والئ، متتالية من الشهدام تسدمها غزة لشهر رمران الفربيل بلبى درءبة أنبس ال يوءبد احبد تحبت سبسل 

 بيت يسمع آعان رب الرالمين.
غببزة تمببوتا والاوا ببة تسببتفحل بعالال بالنببا، فببت الرببفة الاربيببة المكسببورةا والببعي يزيببد حالببة التاببو  

حمبر ببين دمنبا ودمنبا ويكتفبون باالسبتنكار الربا فت منساة  و  كالم العين يمارسبون دور اليب يب األ
 ميابين بهعا االلتبا، من التاو .
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يسببول ابببو محمببود: أيبببحت قرببيتنا تس سببل أرقببا، لمئببات السببرارات الدوليببةا أرقامببا يببمام م فئببة ال 
تتحببرك بال عنبببدما نتءمبببع فبببت سببباحة الملبببي، السببت ، المسببباعدات الاعائيبببة الشبببحيحة مبببن قببببل وكالبببة 

 عند ا نحفم أرقامناا نزداد أنفاراا ونتسمر علك الشبل فينا.الاوما 
فببت اللبببرائ  السياسببية والتر يميبببة افسببرائي ية ال تمهبببر المليمببات بال ع بببى شببكل مببب ل با تببةا كتبببل 
بشببرية زائببدة عببن الحاءببة وال بيرببةا وقببد قببررت وزيببرة التربيببة فببت بسببرائيل محببو اللبب  األلرببر مببن 

 كل ف س ين وتكني، ت ك الم ل المزعءة لنبومة ار  المرياد.لرائ  دولتها ميممة ع ى ر، 
عندما وقل قداسة البابا فرنسي، األول أما، الءدار العي ي و  الملي،ا اكتشل أن نيور الكتاب 
المسببد، لاليببة مببن  ببكالم ال ءئببين الببواقفين كببالسرابين ع ببى بوابببة السيامببةا فبباكتفى بمسببل د، حمامببة 

 الس الردل بالرحمة والمافرة واسترادة الهديل. سس ت ع ى السيا ا م البا
الاوا ببة فببت زنببازين االحببت ل وأقبيببة التحسيبب  ميكانيكيببةا فالمرحببا  يتواءببد فببت زنزانببة رببيسة وببب  
شبببابيكا بينمببا مربببار سببءن الرم ببة تفببي  المءبباري ع ببى المرتس ببين محمولببة بالديببدان والفئببرانا وع ببى 

ك الحسببا ت ببك الحسيسببة عنببدما سببس  عببدد مببن المرتس ببين يببرعى األسببير أن يءيببد السببباحة بلببى أن يببدر 
 األمرا  الاائ ية وآلرون ينتمرون وما بدلوا تبدي .

لسببد اءبببر أحببد المحسيببين االسببرائي يين  فبب  قايببرا أن يشببرب مببن بولببس بببدال مببن المببام عنببدما ايببابس 
ائسبينا وقامبت محكمبة الر أا بينما أءبر ا فبال آلبرون أن يشبربوا مبن ميباف المرحبا  و ب، عبراة ب

الرببدل الر يببا االسببرائي ية بببرف  الشببكو  المسدمببة مببن محببامت اال فببال تحببت عريرببة السببماح ل محسسببين 
 باستءواب السايرين ب ريسة التاو  حتى ال تنفءر السنابل الموقوتة فيه، بوءس دولة اسرائيل.

د، السبماح لبس بالبع اب وكبيرا مبا يرب ر األسبير لب ل التحسيب  مربس أن يتابو  ع بى نفسبس بسببب عب
بلببى الحمبببا،ا وعنبببد ا ع يبببس أن يببراو  الوربببوم واليببب ة واليبببمود والنببو،ا وأن يسبببتوعب ءسبببدف البببعي 

 علك الازال. أعشابستحول بلى مرحا ا وان يركب ت ك االسترارة لير  الزنزانة حس  يرك  فو  
وحبر  اف بارات والوحبدة  فر ت ع ى الءئين يءيدون المما رات واألغانت ورمى الحءارة بالمس ل

فت الءول والموت والمي دا ويتسنون الحب والازل المتوتر بعا ما وقفت أنبى كالشءرة وقالت: أشتهيك 
 وأنت تاتسل عن برد يا حبيبت.

فربب ت ع ببى شبببان ملببي، يتزوءببون كبيببرا بببنميرات بائسببات بارعببات فببت ءمببع الح ببب وفببت تببدوير 
 ع ى شفتين ووردتين وءسدين فت البريد. عءينة ال ابون وق ل عسل نحل يتكابر

 عات يو، شرح لنا علك المر ، عن ال ءئين فسال:
 نررل ال ءئ من شك س ورائحتس
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 يسكن الريل
 لس اسمان ولاتان وفيي تان من الد،

 يلر  عن النر أحيانا
 بعا أح، بولز الحيى

 أو دا مس الحنين
 91/7/4891، القدس، القدس
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