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 73 :كاريكاتير

*** 
 
 القسام: أعددنا أنفسنا لمعركة طويلة ولم نكشف إال القليل من قدراتنا .0

كشززززتت كتالزززز  الشزززز يد عززززز الززززدين ال سززززاحم الجأززززان التسززززكر  ل ركزززز   مززززا م  ن ال ززززأاعات : غزززززة
ل سزززاح  عزززد ت ربزززن مليزززون سأبلززز  يدويززز  سزززتكون بزززين  يزززد  دتيزززان شزززتبأا ليرجمزززوا ب زززا جأزززود التسزززكري  ل
 بدل ال جارةم وذلك ضمن ما  عددته للتدو وجأوده. اال تالل

دزي اليزوح النزاأي  -الأزا   التسزكر  باسزم ا-وتوعدت كتالز  ال سزاح دزي ب زا  ل زا  ل زاه  بزو عبيزدة 
هو ويتلززون بالبيبززز  وال زيمززز  والزززذلم مؤكزززدة  ن جيشززز ح عشززر مزززن متركززز  لالت ززز  المززز كول   أتأيزززا

أكسززار وسززيت  كزل مززن تززعمر علزق شززتبأا وم اومتززه   زابن الأززدح  ن وسزز  السزيجر بزز ذن ي ذيزول ا
أبياءم وسيأدح كل من وس  متترجًا  و مترددًا ولزح يشزارك ولزو ألدي    المغضو  علي ح من ستل  ا

 يجي الكبير.ستراتالبال ليل دي  أاع  هذا الأ ر ا
وسالززت الكتالزز : ا أأززا  ذ  عززددأا  أتسززأا لمتركزز   ويلزز  مززن الم تززل ر   التززدو بتزز  د ززول ا وبتيززت 

 كنر   رارًا علق ت  ي   هدادأاا.أل ول أتسًام واألعأه د ول  بر م د أأا ا
 الكز م و و ضادت: اليتلح التدو ب ن ما د دأاه من عتزاد وذبزالر سزد  عزدأا ترميمزه وتتويضزه  نأزاء المتر 

داء دورهزح الم ززدد األأبززرا  دزي المتركز م  ذ لززح يوسزتأتروا بتززد ال  مزن مجاهززديأا يأتنزرون اآلاليززال ا
 دي هذه المترك ا.

ودأززدت الكتالزز  دززي ب اب ززا مززا زعمززه التززدو مززن  أجززازات  ززوري م  ذ سززال الأززا   باسززح ال سززاح: اسززد 
هأززاك بزدبول  ززي  سزكأي  ززدود  يلززت   ال ززغيرة هأزا  و  االبتراسززاتيزتمكن التززدو مزن ت  يزز  بتز  

روان والتتززادم ولكأأززا أؤكززد ألتتززوي  هزالمززه ومززا يتكبززده مززن بسززالر دززي ا الً ديززه بتزز  ال ززور م ززاو 
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ًً جيززال جززيألوي المسززتتان  أأززا أكسزز  المتركزز  وأسززجل أ ززرًا عزيزززًا مززؤزرًا سززتتغأق بززه ا بتززد جيززل  اًل
 ر وعيد أ ر ب ذن ي تتالقا.وسي تتل شتبأا و متأا وكل   رار التالح بتيد د 

بتزاء جر زاه والتكزتح علزق بسزالره الو كدت  أه علق التدو الجبزان الم ززوز  ن يسزتمر دزي ددزن سزت ه وا 
يشزززغل بالأزززا كنيزززرًام دزززأ ن أتزززر   هزززدادأا جيزززدًام وأزززدرك  أ زززا تزززؤلح  الال اللززز  دزززي هزززذه المتركززز م د زززذا 

 ب  وسأا ويوس  عدواأه عن شتبأا. الم تلم وسأوا ل ضر  التدو دي كل مكان  تق يتتر 
وتابتت الكتال  سالل : ا ن  شتبأا اليوح و متأا مدعو ة للت رك لم اوم  التدوان ومتاج ة التدو من  يث 

زز  مت ززاءة  ال ي ززال رسززالته للتززالح بزز ن  الم اومزز  تسززتأد  لززق شززت  عنززيح و م  يسززت ين  الي تسزز م وا 
 سراء والمتراجا.إلالتك ن برد ات دتل ا  ذا سررت أ رة  ر  ا

ولتتت الكتال   ن من بشالر الأ زر المزؤزر الزذ  وعزدأا ي بزه  ن تجزر  هزذه المتركز  دزي  يزاح هزذا 
وابززر مززن رمضززان  يززث ألالشزز ر الكززريح و ن يبززد  التززدوان البززر  علززق س اعأززا ال ززامد دززي التشززر ا

 لك  وتغشاأا الر م  ويكون ربأا  سرَ   ليأا من    وست.الت تأا الم
 ضززادت: امززن الواجزز  عليأززا  ن أ ززول لشززتبأا و متأززا: كوأززوا م ملأززين لواسززن الم اومزز  دززي س ززا  غزززة و 

و بيرا أن   ن ي متأا؛  الً يتسر  لأت  وا د مأكح بي  من بو   و سل  دأ ن  و  الودي دلس ينم و 
   د  من سال و ودق من وعدا.

 12/7/6012، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 جميع األطراف للمبادرة المصرية مهمة حتى نوفر الدم الفلسطيني : استجابةعباس .2

سال الرلي  م مود عبا م مساء  م   ن ااستجاب  جمين األ را  للمبادرة  :وكاالت –اس أبول 
الم ري  دون ت بير  مر م ح  تق أودر الدح التلس يأيم والدح التلس يأي غاليا. و وضح الرلي  

رلي  التركي عبد ي غول دي اس أبولم وجود تواد  من الجاأ  دي مؤتمر   تي من أنيره ال
التركي بش ن هذا الموضو م مضيتا: اما  ر ه دبام  الرلي  غول متت ون عليه تماما ألن ال د  

 والرؤي  واض  م وال ابتال  بيأأا علق الأ وصا.
الدح الذ   وذكر الرلي   أه يجر  ات االت مكنت  من مبتل  األ را  من  جل وس  شالل

يتتر  له  بأاء شتبأا دي س ا  غزةم مشيرا  لق  أه سب   ن  جر  ات االت من ج ات عدة ل ن ا 
 للتدبل إلأ اء األزم م ومن ضمأ ا م ر.
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و وضح الرلي   ن ما يجر  دي غزة  اليا هو امتداد أل داث بد ت دي الضت  الغربي م وال د م 
وستله علق  يد  مجموع  من المستو أين المت ردينم مذكرا ب ادن   ر  ال تل م مد  بو بضير 

 مشددا علق ضرورة التمل لتنبت وس  ا ال  الأار استأادا للمبادرة الم ري .
وسال الرلي : ا جريأا ات االت من كل دول التالح ت ريبام شرسا وغربا وبا   التربي  واإلسالمي  

شتبأا وابوتأا و هلأا دي س ا  غزةم دي و ميركا من  جل وس  شالل الدح الذ  يتتر  له  بأاء 
 الوست الذ  ت وح ديه التناهرات واال تجاجات دي كل مديأ  من مدن الضت  الغربي ا.

وتابن: او جريأا ات ال من األش اء دي م رم و لبأا مأ ح  ن يتدبلوام وبالتتل ت دموا بمبادرةم 
التور م ونح التتاو  علق كل  م وتتتمد علق وس    ال  الأار1011تأ ل   ساسا من اتتا  

ال ضايام وسبلت من سبل ال ر  اإلسراليليم لكن عليأا أ ن ك ر  دلس يأي  ن أ بل ا دورا  تق 
 أضن الأ ا  علق ال رو  و تق أ رج من ال يريد   ا وس  ال تالا.

من  و نأق الرلي  علق سرع  استجاب  م ر وتدبل ا السرينم وسيام ا ب رن المبادرة التي تأ ل 
م نح وضن كل الأ ا  علق  اول  الب ث الذ  تتواله 1011وس  ال تال  وال نح االعتماد علق اتتا  

وت دح الرلي  بالشكر للرلي  التركي و كومته علق ما يبذلوأه من ج ود  م ر من كل األ را .
 تجاه دعح ال ضي  التلس يأي .

ي م ار اس أبول الدولي ت ورات وكان الرلي  ب ث من غول الذ  كان دي م دم  مست بليه د
األوضا  دي دلس ينم ب و ا الت تيد اإلسراليلي الب ير دي س ا  غزة. و ضر جلس  
المبا نات عضو اللجأ  التأتيذي   ال  عري اتم وعضو اللجأ  المركزي  ل رك  دتح عزاح األ مدم 

مجد  البالد م وستير دول  والأا   باسح الرلاس  أبيل  بو رديأ م والمستشار الدبلوماسي للرلي  
 دلس ين لد  تركيا أبيل مترو .

وع د الرلي  اجتماعا مغل ا من رلي  الوزراء التركي رج   ي  اردوغان دي مديأ  اس أبول تبته 
اجتما  موسن ضح اعضاء من الجاأبين. وتح بالل االجتما  ب ث ت ورات األوضا  با   

 التدوان علق س ا  غزة.
 13/7/6012، ام هللاالحياة الجديدة، ر 

 
 عباس: اتصلت بالسيسي مرتين وطلبت منه تقديم مبادرة مصرية لوقف إطالق النار .3

جدد رلي  دول  دلس ين م مود عبا م التتبير عن سل ه البالغ من تدهور األوضا  ودا:  – ال اهرة
 بري . دي س ا  غزة أتيج  استمرار التدوان اإلسراليليم وا عالن  سراليل الشرو  دي عملي 
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وسال الرلي  بالل ل اله من االعالميين والمن تين الم ريين الليل  دي م ر اسام  سيادته دي ال اهرة: 
 أأا أمر دي مر ل   تب  جدا وآبر األببار التي و لتأا سبل دسال  ست وح سوات اال تالل بتملي  

أا اسول ل ح  أ ا سو  تت د بري  دي س ا  غزة وذلك بأاء علق ما  سره 'الكابيأيت' االسراليليم و 
 األمور والمساعي الأاج  م دتليكح  ن ال تتتلوا    شيء.

وذكر سيادته  أه مأذ  ن بد ت ال ر  علق س ا  غزة ات ل باإلدارة األميركي  و ل  مأ ح م اول  
 وس  االستتالم   أا للدماء.

و لبت مأه ت ديح مبادرة  وتابن: ات لت برلي  جم وري  م ر التربي  عبد التتان السيسي مرتين
م ري  التي  علأت االنأين الماضي وهي ب لبأا وأ ن الذين  لبأا من م ر  ن تبادر إليجاد  ل 

 رغح متردتأا  ن م ر تواجه مشاكل من  ما .
ساع  يبد  ال وار والم ال م  14وسال  ن المبادرة تأص علق وس  ا ال  الأار اوال وبتد الوس  بز

لت بي هم وسمأا بالم ارأ  بين  1011ي وس  التمل والتتاو  وذكر اتتا  وبال   المبادرة ه
 لح أجد دروسا تذكر ا السام دلماذا ال أ بل ب ا األن؟. 1011المبادرة واالتتا  الذ  اعلن دي 

و ضا  سيادته  ن ل الي من الرلي  السيسي اليوح كان م ما وب نأا مته تتا يل المبادرةم و بلغأا 
 ي وح بالواج  الذ  اعتدأا عليه من م ر الكبيرة.  أه يريد ب ن

و رد  الرلي   أأا بد أا بالت رك  يث اجتمتت من سيادة الج اد االسالمي ووجدت أوعا من ال بول 
و ن ي أتوا اآلبرين بتنبيت هذه المبادرة ال ام  والتي تدعو لوس    ال  الأار ووس  ال    

 والتدمير المستمر  تق الل ن  .
ولي  لم ر     1002متبر ردح سال سيادته  ن دتح متبر ردح سيكون علق  سا  اتتاسي  و ول 

دور دي دتح المتبر  و اغالسهم ألأ ا ليست  ر  دي االتتاسي  واذا واد ت  ما  علق تأتيذ االتتاسي  
 سيتح دتح المتبر.

  هذا الغر م وسال الرلي  س غادر بالل ساعات  لق تركيا ومأ ا  لق الب رينم نح س ر لأت
 عالالت. 2ش يد ونلن ح من  112ولأتمكن من   ن الدح التلس يأي  يث يوجد هأاك  كنر من 

و ضا :  أأا أبذل كل ج د ممكن لكي يتوس  التدوان االسراليلي المستمر  تق الل ن  علق شتبأا 
 دي س ا  غزة.

مأ ا اأ اء االأ ساح وتح تشكيل وتابن الرلي   أأا اتت أا علق م ال   و أي  وهذه الم ال   ال  د 
 كوم  من المست لين ولكن   لت لألس  هذه النرو  التي ع دت عمل ال كوم  وهأاك نرو  
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 بر  ايضا ومأ ا عأدما ارسل وزير     الق غزة يضر   تق كادوا ان ي تلوه دي متبر ردح 
 ن م ممين  ن وم مته  ن يساعد ولألس  الذ  اعتد  عليه عأا ر من  رك   ما م ولكن أ 

 تسير الم ال   وأدعم ا لأأ ي االأ ساح.
وسال الرلي :  أأا ت دمأا ب ل  لألمين التاح لألمح المت دة بان كي مون لأ ل  مأه ت مين  ماي  
دولي  بشكل دور  للشت  التلس يأي و رضه التي هي ت ت اال تالل وسأستمر دي الت ديح 

 أوأي .للمأنمات الدولي  التي هي من   أا ال ا
و شار الرلي   لق  ن المتاوضات التلس يأي  االسراليلي  التي تمت برعاي   ميركي  عرسلت من رلي  
الوزراء االسراليلي أتأياهو وبش ادة من وزير البارجي  األميركي جون كير  الذ  سال  ن اسراليل 

سب  الناأي هو اأ ا  سيرا المتت  علي حم وال 30عرسلت المتاوضات لسببين: عدح ا الس ا لسران 
 ماضي  دي موضو  االستي ان .

و ضا :  أأا علق استتداد للتودة للمتاوضات  ذا ا ل ت  سراليل سران األسر  المتت  علي ح 
  ش ر ليب ص النالن   ش ر األولق لرسح ال دودم نح أأت ل  لق ال ضايا المر لي . 9وأذه  الق 

ن وسوات اال تالل عانت دي األر  دسادا لي  دي مستو أين اسراليليي 3وتابن: دوجلأا بب   
أما دي كل الضت  الغربي م وستل  والي  موا ن دلس يأي  11المأ    التي  دث دي ا االبت ا م وا 

 دي اعتداءات ام كما  دنت عملي  ب   وستل ال تل م مد  بو بضير.
 12/7/6012، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لغزةوالتشكيك بالمساعدات المصرية الغذائية والدوائية  التشويهب حملة الرئاسة تشج .4

شجبت مؤسس  الرلاس  اليوح الجمت م  مل  التشويه والتشكيك التي تشأ ا بت   :ودا –راح ي 
الج ات  ول  ال ي  المساعدات التي سدم ا الشت  الم ر  وسواته المسل   ب ت  عاجل  إلغان  

واستأكر الأا   الرسمي دي بيان  ت ودواء الشت  الم ر  وسواته المسل  .شتبأا دي غزة من سو 
  تي  هدا  هذه ال مل  المشبوه  التي ت اول الأيل من سمت  م ر الش ي   والتالسات الم ري  

 التلس يأي  الوني   والتمي  .
 12/7/6012، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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  لمنظمة التحرير لالنعقادعباس بدعوة اإلطار القيادي المؤقت  تطالب شخصية فلسطينية 71 .5

شب ي  و أي  ومست ل  دلس يأي  علق بيان من  ربت  بأودم  71داد   بو ستد : وستت   –راح ي 
تؤكد ديه علق ضرورة اأت اد اإل ار ال ياد  المؤست لمأنم  الت رير التلسي يأي  والت كيد علق دور 

  الم ال   الو أي . ومن بين هذه الشب يات م  تق البرغوني رلي  المبادرة م ر دي رعاي
الو أي م بالدة جرار أالب  دي المجل  التشريتي عن الجب   الشتبي م وهاأي كات  ومدير مؤسس  

 مسارات للدراسات االستراتيجي .
ال ياد  المؤست  ودعا الموستون علق البيانم الرلي  التلس يأي م مود عبا   لق دعوة اإل ار

لمأنم  الت رير لالأت اد دورام استأادًا التتا  ال اهرةم ليت مل مسؤولياته دي مواج   الت ديات 
 والمبا ر التي تتتر  ل ا ال ضي م ب د  بأاء سيادة و أي  دلس يأي  مأنم .

مأنم  وير  الموستون دي بياأ ح الذ  لح ي مل اسماءهحم  ن اأت اد اإل ار ال ياد  المؤست ل
الت ريرم يت ل  الأ و  بالت الل و  زا  ال رك  الو أي  وال ركات االجتماعي  واالت ادات 
والأ ابات ومؤسسات المجتمن المدأيم كما يت ل   ون  التالسات من جمين ال و  والمأنمات 

 .الداعم  لل ضي  التلس يأي م والرادض  للتدوان عربيًا ودوليًام ود  بيان ال و  والشب يات
وسال الموستون  ن ب ورة الت ديدات التي يتتر  ل ا الشت  وسضيتهم تت ل  التواد  علق برأامج 
سواسح مشترك  لتتزيز و ون الو دة الو أي م وت وي  ال د  اإلسراليلي واإلستراتيجي دي د ل 
س ا  غزة عن الضت م ودتح اآلدا   ماح  أ اء اال تالل وتمكين دول  دلس ين الواست  ت ت 
اال تاللم كما تت ل  اتباذ ب وات دوري  من  جل االأضماح  لق جمين المواني  والمتاهدات 

م  لق جاأ  ت مل  كوم  «م كم  الجأايات الدولي «و« مينا  روما»والمأنمات الدولي م بما دي ا 
 يان.الودا  مسؤوليات ا دي تتزيز  مود الموا أين واالستجاب  ال تياجاته وردن ال  ارم ب س  الب

 ن األولوي  التليا التي تتمنل دي وس  »ودي مؤتمر   ادي ع د دي راح ي اكد البرغوني وجرار 
 ن    مبادرة لوس  »وسالوا «. التدوان البربر  ود  ضماأات جدي  تلزح  كوم  اال تالل بتدح تكراره

  المتابر ال دودي  التدوان دي الضت  وغزة ال بد  ن تتضمن  أ اء ال  ار بكل  شكالهم ودتح كاد
للبضالن واألدرادم وا  ال  سران األسر  الذين تح اعت ال ح مأذ عملي  البليلم بمن دي ح األسر  

وسال «.المترج عأ ح دي  ت   التبادلم و سر  الددت  الرابت  التي ع ل أتأياهو اإلدراج عأ ح
راليليم التي مأ ا كسر  رادة البرغونيم  ن البيان يتالج ويت د  لألهدا  األساسي  للتدوان اإلس

الشت  وم اول   سراليل دك التزل  الدولي  عأ ام وضر  ما ت    من الم ال  . و ضا   ن وس  
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سأواتم ألأه   د  8  ال  الأار يج   ن ال يتأي استمرار ال  ار علق س ا  غزة المستمر مأذ 
ور  للم كم  الجأالي  الدولي   شكال التدوان علق الشت  التلس يأي. و ال  بضرورة التوجه الت

وت بي  ما أ ت عليه اتتاسيات جأي م وتودير ال ماي  الدولي  للشت م ألأه بدون م اكم   سراليل 
 دي الم اكح الدولي  علق جرالم ام ال يمكن  ن تردن عأ ا ال ال  ال الم  ب أ ا دو  ال اأون الدولي.

ه دي م اوم  اال تاللم و ن ال تستمر سو  األمن  ما جرار د البت ب  ال  يد الشت  ليتبر عن أتس
التلس يأي دي مأن الموا أين من التوجه ألماكن االشتباك من سوات اال تالل. ودعت  لق ضرورة 
التوس  عن االلتزامات من  سراليل ووس  التأسي  األمأيم وتودير ال ماي  الدولي م مؤكدة  ن مبادرة 

 أه  ذا لح يجر الت رك ب ذا الشكل د ن «تد  جدران البزانم و ال و  الو أي  والشب يات المست ل 
 «.الوضن التلس يأي سيكون  تبا

 13/7/6012، القدس العربي، لندن
 
 مرزوق: الرئيس عباس طالبنا بقبول المبادرة المصرية فورا ودون شروط أبوموسى  .6

الزرلي  م مزود   ن  مزرزو  أالز  رلزي  المكتز  السياسزي ل ركز   مزا  بزوالسزيد موسزق  م  كزدلأدن
ال ززاهرة   لززقالأززار نززح بتززد ذلززك الززذها     ززال عبززا  يتبأززق المبززادرة الم ززري  بالكامززل ويريززد وسزز  

 لب ث الشرو .
ال زاهرة يزوح البمزي  دزي ات زال   لزقزيارتزه   نأزاءمزرزو  الزذ  الت زق الزرلي  عبزا    بزووسال السزيد 
ت ز   ألأ زا رك   ما  تزرد  هزذه ال زيغ   د الل الم اوم  ومن بيأ ا  ناليوحا  ر  هاتتي من ا

الن االت دلزز  م ابززل الت دلزز ا هززو تجززاو  كامززل مززن شزززرو   اإلسززراليليدززي م  ززل  تشززجين التززدوان 
 بأيامين أتأياهو واأت ار له.

مززا ي الزز  بززه أتأيززاهو هززو وسزز  الت ريزز م وتززدمير  ززواريا  مززا  ووسزز  ت ززأيت ام   ن  لززق و شززار
 وهذه شرو  مردوض  بالكامل.

وال   سززراليلاأ ززن ال أسززت ين هزيمزز   الززرلي  عبززا  سززال لززه  ززرا    نمززرزو    بززووكشزز  الززدكتور 
الأار وال بول بالمبادرة الم ري  دون تتزديالت وبتزد ذلزك    ال م ولذلك يج  وس   مريكاأ در علق 

 أتتاهحا.
بزه سبزل يزومين اأ زن  اليوحا اأه ابلغ المبتوث الدولي الأرويجي الذ  اجتمزن ر  وشدد دي  دينه من ا

  للتدوان ال اليم بعلق التودة الق وضن ال  ار السا  سراليلا تالل ال  ا  من سبل   عادةأتضل 
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ال ياتي  من مسزؤولي  الدولز   األمورالن اال تالل يتأي تودر الماء والك رباء والتملم الن تودير هذه 
 الم تل .

متززه ولكأ ززا ات ززاالت عاديزز  ال  الم ززري ات مززرزو  وجززود ات ززاالت السززل   بززوولززح يأزز  الززدكتور 
 الأار.   ال تتتل  بالمبادرة الم ري  لوس  
  سزراليل وبزر ءالم ري  الشرس  التي تشن  اليا ضد  ما   اإلعالمي وت دث بمرارة عن ال مالت 

 من التدوان وتضن المسؤولي  علق  رك   ما .
وايززالت   بيزز تززل   لززق ركزز   مززا  وو ززلت    ل ت ززااليززوحا ان جميززن ال ززواريا التززي  ر  وكشزز  لزززا

 واسدود وعس الن  أاع  م لي .
 12/7/6012رأي اليوم، لندن، 

 
 حماس: لهذه األسباب قبلنا مبادرة إطالق النار في عهد المعزول ورفضناها والسيسي رئيسا .7

ت سال أال  رلزي  المكتز  السياسزي ل ركز   مزا  موسزق  بزو مزرزو م  ن ال ركز  سبلز: كريح البكر 
بمبادرة وس    ال  الأار من غزة دي نل  كح الرلي  المتزول م مد مرسي؛ بسب  ِ رص الوسي  
الم زززر  علزززق التوا زززل مت زززحم وهزززذا مزززا ادت دتزززه المبزززادرة ال اليززز  ت زززت رعايززز  الزززرلي  عبزززد التتزززان 

شرا  وزارة الدابلي .  السيسي وا 
ام 1ا الززذ  يتززر  علززق دضززالي  ادريززحو ضززا  بززالل مدابلزز  هاتتيزز   جراهززا لبرأززامج االتاشززرة مسززاءً 

مسززاء الجمتزز م  ن الززرلي  المتزززول م مززد مرسززيم لززح يكززن  ززا   دعززاو  وسزز    ززال  الأززار عززاح 
 م ولكأ ا كاأت تابت  للمبابرات الم ري .1011

و كد علق ضرورة الدور الدبلوماسي لم ر؛ سزالاًل: اال يوجزد سأزاة دبلوماسزي  سزادرة علزق وسز    زال  
سزراليل وأ زن أتتز  علزق الزدور الم زر م لكأأزا أزرد  البأزود الم رو ز   الأيران  ال م رم و مريكا وا 

 اآلنم وأرد  و تأا بال و  التدالي ام  سبما سال.
وشدد علق ت ديره للوسا   الم ري م ولكن بتد  جراء  وار غير علأي من الوسي  الم ر  واالتتا  

 األ را  كل ام علق  د سوله. علق بأود وشرو  لوس    ال  الأيرانم بما يرضي
وتزززابن: اال توجزززد ات زززاالت بيأزززا وبزززين الجاأززز  الم زززر  بتزززد ردززز  المبزززادرةم ولكأأزززا علزززق اسزززتتداد 

دسزال  سزد تأت زي تلزك األزمز ام  سز   2لبو   وار مباشزر مزن  جزل وسز    زال  الأيزرانم وبزالل 
 و ته.

 13/7/6012الشروق، مصر، 
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 ة بمشاركة دولية لوقف العدوان اإلسرائيليأسامة حمدان: اتصاالت قطرية تركي .8

سزززال  سزززام   مزززدانم مسزززؤول ملززز  التالسزززات البارجيززز  ب ركززز   مزززا  ا ن : م مزززد الشزززادتي -لأزززدن
اال تالل ال  يوأي سيواجه برد دتل عأيز  مزن الم اومز م جزراء  سدامزه علزق االجتيزان البزر  ل  زا  

 ا  ن هأزززاك ات زززاالت س ريززز  تركيززز  غززززةام وكشززز  دزززي ات زززال هزززاتتي  جرتزززه متزززه االشزززر  األوسززز
 بمشارك  م ري  ودولي  لوس  التدوان اإلسراليلي علق س ا  غزة.

و وضززح  ن التمليزز  البريزز  التززي لجزز  ل ززا اال ززتالل ال زز يوأي تسززت د  المززدأيينم و ن التززدو ال يتبزز  
 مل  تركز علزق بالبسالر البشري  دي جاأ   بأاء الشت  التلس يأيم وبالل األياح الماضي  كاأت ال

دززي  42شزز يدام ويمكززن ال ززول بكززل ن زز   ن  160المززدأيين وباألرسززاح  تززق السززاع  أ ززن أت ززدث عززن 
المالزز  مززأ ح مززن األ تززال والأسززاءم ودززي مجزززرة آل بكززر وآل شزز يبر كززان الضزز ايا مززن األ تززال دون 

 تلك التملي . التاشرة من التمرم مؤكدا  ن اال تالل لح يود  دي ت ديراته االستراتيجي  لبدء
و وضح  ن اإلسراليليين ي تلون ويسزت ددون المزدأيين م مزا كزان ال زرص علزق تجأيز  المزدأيين ب زر 
الموتم وعأدما يت دث بأيامين أتأياهو رلي  الوزراء اإلسراليلي عن توسين التملي  البري  ضد س ا  

مسزل  م وكزل  زديث عزن غزة دال د  هو مزيد من ستزل المزدأيينم مزن  جزل الضزغ  علزق الم اومز  ال
م اوم   ما  ما هو  ال تغ ي  للتشل اإلسراليلي. و ضا   سام   مدان سياد   ركز   مزا : ايزوح 
 مزز  كززل ال ززوات اإلسززراليلي  البريزز  المتج زز   لززق دابززل ال  ززا  ا زز دمت بم اومزز  عأيتزز  مززن  بأززاء 

أزوده ولزح يتتزر  بتزدد الم اوم  المسل   ل رك   ما م واعتر  التدو ال ز يوأي بزبت    زابات ج
 مأ ا وأ ن م لتون علي اا.

وسال ردا علق سؤال لزاالشر  األوس ا عن  ن اإلعالح اإلسزراليلي يززعح  ن سزادة  مزا  يبتبلزون بزين 
 ن سامززت  1011المززدأيين ويتبززذوأ ح دروعززا بشززري  ل مززايت ح ا أززه ادعززاء كززاذ م وسززب  دززي عززدوان 

دأيون ي تمون ب ام وادعت  سراليل  أه جر    ال  الأيران ال وات اإلسراليلي  ب    مدرس  كان الم
مزن دابزل المدرسز م نزح   زال   زواريا مزن م زي  المدرسز م وشزكلت األمزح المت زدة تبتزا لزذلك لجأزز  
 كدت كذ  االدعاءات اإلسراليلي م وكزل عمليزات ال  ز  لمأزازل التلسز يأيين لزح تسزجل   زاب    زد 

 زززابات دزززي  زززتو  المزززدأيينا. و وضزززح  ن ا زززديث اإلسزززراليليين مزززن سزززادة الم اومززز م  أمزززا كاأزززت اإل
المزعوح عن ابتباء سادة الم اوم  بين المدأيين ال يوجد ما يدعمه علق األر م وهزو  زديث كزاذ ا. 
و شار  لق  ن الم اوم  سزتت د  كادز  النزرو م مشزيرا  لزق  ن المتركز  ليسزت ضزد اال زتالل ولكأ زا 

 مترك  ت رير اشت  دلس ينا.
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سال ردا علق سؤال لزاالشر  األوس ا تست د  األأتزا  التلسز يأي م بزال ول ا أ زا ادعزاءات  سزراليلي م و 
ألأ ح لح ي دموا  تق الل ن م دليال علق   ابات دي  تو  الم اوم  دابل األأتا م ولكزن مزا أجزح 

لزززك جززززء مزززن ديزززه اإلسزززراليليون دتزززال هزززو مأزززن و زززول اإلمزززدادات الغذاليززز  للشزززت  التلسززز يأيم ألن ذ
متركت ح من الشت  التلس يأيم ب د  دزر  ال  زار والتضزيي  علزق الشزت  التلسز يأيم وبالتزالي 
الضززغ  علززق الم اومزز  التززي ي ا ززر شززتب اا. وتززابن سززالال: ا ن تززدمير األأتززا  التلسزز يأي  مززا هززو  ال 

ت لبزات ال يزاةم ومزن تدمير ل ياة الشت  التلس يأي ألأ ا المدبل األساسي لدبول المواد الغذالي  وم
 يدمرها يدمر  ياة الأا  وي ا رهح ويبأ  حا.

وبالأسب  للمبادرة الم ري  الم رو   للت دل  سال  مدان ا أ ا لح تكن ل الح الشت  التلس يأيم ولح 
يكزززن هأززززاك مبززززادرة جززززادة  تزززق أ بل ززززا  و أردضزززز ام هأززززاك مبززززادرة ن زززرت دززززي اإلعززززالحم وسلأززززا أ ززززن 

ذا    ززت كتلسزز يأيين ال أ بززل م بززادرات تن ززر دززي اإلعززالحم وهأززاك ات ززاالت سياسززي  تجززر  اآلنم وا 
هذه االت زاالت م الز  التلسز يأيين لوسز    زال  الأزارم سزيت    وسز    زال  الأزارم هأزاك ت زرك 
دولززي وات ززاالت مززن تركيززام وأ ززن  ري ززون علززق وسزز  التززدوان دززي  سززر  وسززتم وي ززت  ت ديززد 

 ادل   يضا من الجاأ  اإلسراليلي المتتد ا.موعد وس    ال  الأار ألن المت
 13/7/6012، الشرق األوسط، لندن

 
 تفجر دبابة صهيونية شمال القطاع وتؤكد وقوع إصابات محققة "سرايا القدس" .9

 علأززت اسززرايا ال ززد ام الززذرا  التسززكر  ل ركزز  الج ززاد اإلسززالميم مسززؤوليت ا عززن تتجيززر دبابزز  : غزززة
  شززمال س ززا  غزززةم مؤكززدة  ي ززا  ستلززق وجر ززق دززي  ززتو  7|18 زز يوأي  مسززاء  مزز  الجمتزز  ل

 جأو  اال تاللم واالستيالء علق الرشاش الذ  كان منبتا علق تلك الدباب .
وسالزت اسزرايا ال زد ا دزي بززالي عسزكر  ل زا  ن م اتلي زا تمكأزوا مسززاء  مز  الجمتز  مزن تتجيزر دبابزز  

سزززو  ستلزززق وجر زززق دزززي  زززتو  جأزززود  ززز يوأي  دزززي بلزززدة بيزززت  زززاأون شزززمال س زززا  غززززةم مؤكزززدة و 
 اال تالل.

ن اسزتببارات ا اعترضزت  و ضا   ن م اتلي ا تمكأزوا مزن االسزتيالء علزق رشزاش الدبابز  المسزت دد م وا 
 مكالم  السلكي  لجأود اال تالل تؤكد وجود عدة ستلق دي هذا التتجير.

 13/7/6012، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 قف العدوان ورفع الظلم عن غزةحماس: مجلس األمن مطالب بو  .01

 البززت  ركزز   مززا  مجلزز  األمززن الززدولي باتبززاذ سززرار عاجززل بوسزز  التززدوان وردززن النلززح عززن : غزززة
 غزة.

وسال دوز  برهوح الأا   باسح  رك   ما  دي ت ريح   تي و ل االمركزز التلسز يأي لالعزالحا 
يل  ب زوة شزجاع  وسزرار مسزلول    ن سز   اإلكزوادور سزتيرها مزن ل سزرال7-19دجر اليزوح السزبت ل

 ت دمت ديه علق كنير من دول المأ   .
 13/7/6012، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 فتح: الشعب الفلسطيني لن يركع وكلنا في خندق واحد في مواجهة العدوان .00

م  سززراليل البززت  ركزز  دززتح بموسزز  عربززي ودولززي رسززمي وشززتبي ضززاغ  علززق : راح ي لدلسزز ين 
 أ ا ضد الشت  التلس يأي.إلي ا  عدوا

  مزززن اتسزززا  دالزززرة جزززرالح جزززيش 18/7و زززذرت ادزززتحا دزززي بيزززان  ززز تي ل زززا دجزززر اليزززوح الجمتززز  ل 
اال تاللم وارتتا  وتيرة المجازر ضد الموا أين دي س زا  غززةم وسزال البيزان: ا أأزا علزق  دراك كامزل 

يمزززان ال يتزعزززز  بززز ن شزززتبأا التلسززز يأي التنزززيح ال زززابر ال زززامد الم  زززاوح بسزززالن   زززه دزززي ال يزززاة وا 
 يستسلحا. يركن ولنوال ري  واالست اللم لن 

و ضززا : ايجزز   ن يتلززح الجميززن  ن شززتبأا كلززه وبكززل سززواه دززي بأززد  وا ززدم أواجززه التززدوان بو ززدة  
 كومزز  وجززيش اال ززتالل التسززكري   ت  ززيح  هززدا و أيزز م وأتزززز  ركززان  ززمود شززتبأا ال ززادر علززق 

 والسياسي ا.
إلي ا  عدواأ ا علق   سراليلبموس  عربي ودولي رسمي وشتبي ضاغ  علق  كوم   و ال  ادتحا

الشت  التلس يأي دورام واالأ زيا  لأزداءات المجتمزن الزدوليم و زذر مزن مجزازر جديزدة ضزد الشزت  
 الت ورات الميداأي  الب يرةا  نرالتلس يأي دي س ا  غزة 

  هززدا لسزز يأي  لمأززن دولزز  اال ززتالل مززن ت  يزز  ودعززت ادززتحا  لززق تتزيززز تماسززك الجب زز  الدابليزز  الت
 التدوانم كما سال البيان.

 12/7/6012قدس برس، 
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 "األنفاق العسكرية" التحدي األبرز لعمليات إسرائيل البرية في غزة .02

غزة: تشكل  أتا  الم اوم  التلس يأي  دي س ا  غزةم ت ديا غير مسبو  لل وات التسكري  اإلسراليلي  
 ااألأتا ا كتأوان  ول لتمليت ا البري  التي  علأت عن بدل ا دي غزة  م .التي  برزت 

ولزززح يتزززد يبتزززق علزززق   زززد  ن الت زززالل التلسززز يأي  تمتلزززك مأنومززز  وشزززبك   أتزززا  مت زززورةم وهزززذا مزززا 
 ن رتزززه م زززا ن ديزززديو بنت زززا  ركززز   مزززا  مزززرارا وتكزززرارا عبزززر مواست زززا الرسزززمي م وكزززذلك التضزززاليات 

تؤكززده  سززراليل التززي  علأززت دززي  كنززر مززن مأاسززب م اكتشززا   أتززا  مت ززورة و ززل المبتلتزز م وهززو مززا 
بتضزز ا  لزززق دابززل الكيبوتسزززات اإلسززراليلي  الم اذيززز  ل  زززا  غزززةم وبا زززً  سبالزز  المأزززا   ال دوديززز  

تلزززك األأتزززا  إل زززال   - سزززبما ن زززر دزززي م زززا ن ديزززديو مأشزززورة  -لبزززان يزززوأ . وتسزززتبدح  مزززا 
  لتأتيزذ م زاح هجوميز  وعسزكري  مبتلتز  ضزد اال زتالل اإلسزراليلي. وت تزو  ال واريا مأ ام باإلضاد

 تلك األأتا  علق شبك  ات االت وكاميرات ومتدات مبتلت  للتتامل من كل ال االت الممكأ .
وعبززر مسززؤولون دززي الجززيش اإلسززراليلي دززي ت ززري ات سززاب  م عززن دهشززت ح مززن ت ززور األأتززا  لززد  

مسلح دي  أشال ا  تق ال تأ زارم وهزو مزا ن زر دزي الأتز  الزذ  اكتشز   ما م واستبداح البا ون ال
دزززي  غسززز   لآ   مزززن التزززاح الماضزززي سبالززز  بزززان يزززوأ م وزاره وزيزززر الجزززيش اإلسزززراليلي اموشزززيه 
يتلززونام ون ززرت  ززور للجأززان التسززكر  ل مززا  كززان باسززت اعته   ززال  الأززار عليززه ل نزز  تت ززده 

متوا زل علزق س زا  غززة لليزوح النزاأي عشزر علزق التزواليم  ن زرت ومأزذ التزدوان اإلسزراليلي ال للأت .
الت الل التلس يأي  المسل   التديزد مزن المتاجزعت علزق هزذا ال زتيد. وأجزح م زاومون دجزر  ول مزن 
 م م دي التسلل عبر   د األأتا  بل  مواسن اال تالل اإلسزراليلي شزر  مأ  تزي ردزح وبزان يزوأ  

إلسراليلي وجود عملي  تسلل للمأ    وم اول  ستل الم اومين سبل  ن جأو  ال  ا م وسد  كد الجيش ا
 يأج وا بالتودة  لق غزة.

وسالت كتال  ال سزاح الجأزان المسزلح ل ركز   مزا م  ن عأا زرها أج زوا بالزدبول  لزق تلزك المأزا   
ح ل د  است ال   ماكن تمركز ال زوات البريز  وأسز  وتبريز    زد  مأنومزات االسزتببارات التزي سزا

 اال تالل بأ ب ا مؤبرا لر د ال دود.
و علأزززت  سزززراليل اليزززوح الجمتززز م عزززن اكتشزززاد ا نماأيززز   أتزززا  دزززي المأزززا   التزززي توغلزززت دي زززا بشزززكل 
م دودم زاعمً   أ ا  ادرت  سل   و واريا من تلك األأتا  كما ستلت واعت لزت التديزد مزن عأا زر 

  ما  دي ا.
 13/7/6012، ندنلالشرق األوسط، 
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 هاد" وحماس تنظمان اعتصامات في المخيمات في لبنان تضامنا مع غزة "الج .03

 سامززت  ركزز  االج ززاد اإلسززالميا دززي مبززيح البززداو  لشززمال لبأززان  اعت ززاما شززارك ديززه سززادة : بيززروت
الت ززالل واللجززان الشززتبي  دززي المبززيح وردتززت رايززات و عززالح دلسزز يأي م و كززد المت ززدنون  ن الأ ززر 

ب ززال ال  ززا  ودلسزز ين كل ززاا. وأنمززت االجماعزز  اإلسززالمي ا و ركزز  ا مززا ا اسززيكت  دززي الأ ايزز  أل
دي  رابل م وست  تضامأي   ماح م ر البتن  الدولي  لل لي  األ مر من االشت  الم اوح دي دلسز ين 

 الم تل ا. ودان المت دنون ااإلرها  اإلسراليلي المأنحا.
مي دززي دلسزز ينام وستزز  تضززامأي . و ل يززت ودززي مبززيح الززبص لجأوبززا  أنمززت ا ركزز  الج ززاد اإلسززال

كمزززا  كلمززات  كزززدت ا ززز  الم اومززز  دزززي الزززددا  عزززن أتسزز ا وشزززتب ا بكزززل الوسزززالل الممكأززز  والمتا ززز ا.
أنمزت  ركز  االج زادا مسزيرة دابزل مبزيح الجليزل دزي بتلبزك وردد المشزاركون شزتارات مؤيزدة ل زمود 

 غزة.
 13/7/6012، الحياة، لندن

 
 صيب طاقمهات" و p29صهيونية بقذيفة" ستهدف دبابةتالقسام  .04

-18 علأت كتال  ال ساح عن است دا  دباب  لجيش اال تالل ال  يوأي بتد ع زر الجمتز  ل: غزة
وسالززت كتالزز  ال سززاح دززي بززالي عسززكر م  أززه تززح   م دززي شززمال بلززدة بيززت  ززاأون شززمال س ززا  غزززة.7

   وا  ابت ا مباشرًة.P29است دا  الدباب  ب ذيت  ل
سوات اال تالل عمدت  لق   ال  سأابل دباأيز  بتزد   زاب  الدبابز  دزي م اولز  للتغ يز   و ضادت  ن
  دد .ت  ابات بين  دراد  اسح الدباب  المس 3واعتردت وسالل  عالح   يوأي  بوسو   علق س ب ا.

 12/7/6012المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 

 للتدريبليه هي ممرات ما عثرت ع: باكتشاف أنفاق "إسرائيل"تنفي ادعاءات  حماس .05
سالززت كتالزز  عززز الززدين ال سززاح: ا ن مززا يدعيززه الجززيش اإلسززراليلي : غزة/م زز تق  بوش/األأاضززول

  ول اكتشا   أتا  ل ما  دي بلدة بيت الهيا شمال س ا  غزةم والسي رة علي ا هو كذ  م  ا.
اء اليوح الجمت : و ضادت الكتال  دي بيان   تي م تض  تل ق مراسل ااألأاضولا أسب  عأهم مس

ا ن  سراليل ت د   لق ادعاء الب ول  وترميح سمت  جيشه ال زيلم وما عنرت عليه هي ممرات ت ت 
  رضي م تح  ترها دابل موسن تدري   دود  تابن لكتال  ال ساح ألغرا  تدريبي  ب ت ا.



 
 
 

 

 
           12ص                                     9629 عدد:ال     13/7/6012 السبت التاريخ:

 

يا شمال س ا  غززةم وأشر الجيش اإلسراليليم  وًرا ألأتا   رضي  سال  أه اكتشت ا دي بلدة بيت اله
 تستبدم ا كتال  ال ساح لتأتيذ هجمات وعمليات عسكري  ضدها.

أت ا وبأدسا بالل عمليته البري  علق س ا   10وسالت م ادر دي الجيش اإلسراليلي  أه تح اكتشا  
 غزة التي بد ت ليل   م .

 أزه اتزح التنزور ليلز   مز  وأ لت ال أاة التاشزرة اإلسزراليلي  عزن م زادر دزي الجزيش اإلسزراليليم سول زا 
 أت ا وبأدسام دي بتض ا  سل   ستالي ا. 10واليوح الجمت  علق 

 أتزا  دزي  10ولتتت ال أاة  لق  ن الجيش ال زال يوا ل الب ث عن  أتا  كبيرة دي المأ    ت زدر بزز 
 المأ    ال دودي .

 12/7/6012رأي اليوم، لندن، 

 

 القساملكتائب ن تقع في كمائ سرائيليةلقوات الخاصة اإلا .06
سالت كتال  ال ساح  م  الجمت   أ ا  جبرت ال وات اإلسراليلي  علق االأس ا  من س ا  غززةم : غزة

و كززدت سززو  سززوات  سززراليلي  با زز  دززي كمززين لتأا ززرها دززي شززمال وجأززو  س ززا  غزززةم ديمززا  علززن 
تززت ب ززا سززوات اال ززتالل عززن م تززل جأززد م وا  ززاب  سززت  آبززرين بززالل اشززتباكات ضززاري  وكمززالن وس

 سززراليلي  با زز  الليلزز  الماضززي  مززن اأ ززال  التمليزز  البريزز  دززي   ززار التززدوان المتوا ززل علززق س ززا  
 يوًما. 11غزة مأذ 

و وضز ت الكتالزز  دززي بيزان عسززكر   ن عأا ززرها دجززروا عبزوة أاسززت  دززي آليز   سززراليلي  دززي سريزز   ح 
 د ب وة با   دي المكان.عبوات  درا 2الأ ر شمال بيت الهيام وتمكأوا من تتجير 

 و شارت  لق  ن عأا رها أتذوا كميًأا لل وة اإلسراليلي .
من جأوده   زاب    زدهح  رجز م وآبزر بتزرت  7وسالت الكتال   ن الكيان اإلسراليلي اعتر  ب  اب  

 سدمه دي الكمين.
ال  زيأات ودي بيان آبرم ذكرت  ن و دة با   له باغتت سوة  سراليلي  با   تسللت  لق مأ    

 شر  ردحم مشيرة  لق  أ ا اشتبكت مت ا وجً ا لوجه.
و كزززدت  ن كنادززز  االشزززتباكات  جبزززرت ال زززوة المتسزززلل  علزززق االأزززد ار بتزززد وسزززو    زززابات م   ززز  دزززي 

  تود ا.
 ما دي بيت  اأونم د الت اال ساحا  أ ا باضت اشزتباكا عأيتزا مزن سزوة  سزراليلي  با ز  تسزللت سزر  

 شر  البلدةم و ن و دات ا  رغمت ا علق االأد ار.المدرس  الزراعي  
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واشززتبكت و ززدات ا باألسززل   المتوسزز   مززن سززوة با زز  شززر  بززاأيوأ  دززي سززاعات التجززر األولززقم 
 و  ل ت تجاه ا سذيت  مضادة لألدراد.

 م تل جأد 
 آبزرينم وذلزك بتزد  ن سزم ت الرسابز  6و علن جيش اال تالل اإلسراليلي عزن م تزل جأزد م وا  زاب  

التسكري  اإلسراليلي  بأشر الببر بتزد سزاعات مزن  نزر المتلومزاتم دزي  زين و زتت وسزالل  عزالح 
 سزززراليلي  مزززا  زززدث لل زززوات اإلسزززراليلي  علزززق  زززدود غززززة بززززااألمر الم ززززن جزززًداا؛ دزززي  شزززارة لضزززراوة 

 االشتباكاتم ومد  تمكن الم اوم  مأ ح.
  بمس  آبرون بجران متتاوت  بالل اشتباكات وسالت  ذاع  اال تالل  ن جأدًيا ل ي م رعهم و  ي

عأيتزز  اأززدلتت بكادزز  الم ززاور بال  ززا م مؤكززدة  ن الجززيش تتززر  لكنادزز  أاريزز  كبيززرة عأززد م اولتززه 
 الت دح عبر ال دود.

و شارت  لق  ن الم اوم  استبدمت بالل االشتباكات التي وستت شزرسي الشزجاعي  ومديأز  بزاأيوأ  
 الن يل  والمتوس   وسذال  مضادة للدرو  وسذال  ال اون وعبوات األدراد.ومأا   بالشمال األسل   

 13/7/6012، السبيل، عّمان

 

نهاء الحصار "القدس العربي": .07  مباحثات التهدئة تنصب على إنهاء الخالف حول فتح المعبر وا 
البززر  سالززت م ززادر دلسزز يأي  م لتزز  للززز اال ززد  التربززيا  ن  زمزز  متبززر ردززح   شززر  ال ززور: –غزززة

كاأززت سززد  غززت علززق اجتماعززات ال ززاهرة بززين مسززؤولي  ركزز  دززتح والسززل   مززن ج زز  وممنلززي  مززا  
والج زززاد مزززن ج ززز  ابزززر  ب ضزززور المسزززؤولين الم زززريينم با ززز  و ن الملززز  يتزززد ملتزززا دلسززز يأيا ال 
 عالس  إلسراليل به م ل ام و ن أ  ز  البزال  بزين األ زرا  كاأزت آليز   دارة متبزر ردزح بزالل دت زهم

م التزززي تشزززمل وجزززود مزززراسبين دوليزززينم 1002دزززي نزززل تمسزززك الزززرلي  عبزززا  باتتاسيززز  المتزززابر للتزززاح 
 وكاميرات مراسب   سراليلي م وهو  مر ردضته  ما .

ويتمسك الرلي  عبا  بمبادرة م ر للت دل م التي تت دث عن وس    ال  الأزار مزن الجزاأبين  والم 
د مسزؤولين  سزراليليينم وتكزون االجتماعزات كزال علزق  زدةم نح دعوة الت زالل لل زاهرة لالجتمزا  بوجزو 

 للب ث دي أ ا  البال .
و سززز  الم زززدر التلسززز يأي دززز ن ملززز  ردزززن ال  زززار ودزززتح متبزززر ردزززحم لزززح يزززتح التو زززل بتزززد  لزززق 
تتاهمات  و وج ات أنر مت اربز  بشز أه دزي  زوارات ال زاهرةم لكزن الم زدر  كزد  ن  زل الملز  يتأزي 

لتات البالدي   ول مبادرة م ر للت دل م وسر  اإلعالن عزن وسز    زال  الأزارم ت ريبا  ل باسي الم
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 ضاد   لق التواد  علق  ري  ال يد دي الب ر والزراعز  عأزد مأزا   ال زدودم وتزويزد س زا  غززة بمزا 
 ي تاجه من مواد ومستلزمات لتدبل من المتابر التجاري  من  سراليل.

للجأزز  المركزيزز  ومسززوؤل ملزز  الم ززال   دززي  ركزز  دززتح  ن ودززي ال ززاهرة سززال عزززاح األ مززد عضززو ا
ااألبززوا  لززح تغلزز  بتززد  مززاح المبززادرة الم ززري  لوسزز    ززال  الأززارام و ضززا  دززي ت ززري ات أ لت ززا 

أما استر ت بت  اإلضاداتا.  وسالل  عالح م ري  ا ما  لح ترد  المبادرة وا 
الأززززار هززززو   ززززال  سززززران األسززززر  و شززززار  لززززق  ن  هززززح الم الزززز  المردوعزززز  مززززن  جززززل وسزززز    ززززال  

التلسزز يأيينم و ضززا  اأ زززن أتمسززك بالمبززادرة الم زززري  لكأأززا ب اجزز   لزززق يززومين إلسأززا   مزززا   و 
 إلضاد  بت  التتديالتا.

 13/7/6012القدس العربي، لندن، 

 

 كتائب القّسام.. من بندقّية متواضّعة إلى جيش عسكري مسّلح .08
لزح يكزن اسزح الجأزان المسزل ح ل ركز  الم اومز   1990بل عزاح  تق س األأاضول: - عال ع اي- غزة

م شز د  أ ل ز  أوعيز  دزي األداء التسزكر  1990اإلسالمي  ل ما  م سد ن زر  لزق التلزنم  ال  ن  التزاح 
لل ركززز م  ذ  سسزززت ج ازهزززا التسزززكر  ت زززت اسزززح لكتالززز  الشززز يد عزززز الزززدين ال سزززاح م أسزززب  للشزززيا 

ن ال ساح م الذ  سوتل علق  يد  ال وات اإلأكليزي  دي   راش يتبزد المجاهد السور  األ لم لعز الدي
 .1932التلس يأي  سر  جأين عاح 

وي ول سادة مؤسسون لكتال  ال ساح  ن  التمل المسلح لجماع  اإلبزوان المسزلمين لسبزل ت سزي   ركز  
ون م لمجززد    مززا   بززد  مأززذ النماأيأيززات ت ززت عأززاوين مبتلتزز  كززان  برزهززا لالمجاهززدون التلسزز يأي

 وغيرها من األسماء.
م   درت كتالز  ال سزاحم بياأ زا األولم وعممتزه  نزر عمليز  سامزت ب زا 1991يأاير/كاأون ناأي1ودي 

بليزز  تابتزز  ل ززا ب تززل  ابززاح امسززتو أ  كتززارداروحا لدورون شوشززان م ودززي هززذا البيززان تززح اإلعززالن 
 رسميا عن هوي  الكتال  كجأان مسل ح ل رك   ما .

بتدد سد ال يتجاوز   ابن اليدينم   ب ت اآلن تمأل س ا   1990 ن بد ت كتال  ال ساح عاح وبتد 
 غزةم وال يتر  مد   ضورها دي الضت  الغربي .
عامززام علززق اأ الست ززا د ززد  شززارت  لززق  ن عززدد  10وودزز  أشززرة   ززدرت ا اال سززاحام بمأاسززب  مززرور 

آال  م اتززززلم يكوأزززون جيشززززا   ي يززززا ت ززززت عأا زززر ال سززززاح دززززي س زززا  غزززززة لو ززززدهم تجزززاوز التشززززرة 
 تشكيالت عسكري م تبد  من الترد والمجموع م مرورا بالت يل والسري م واأت اًء بالكتيب  واللواء.
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وودززز  الأشزززرة ديزززتح ت سزززيح جزززيش ال سزززاح  لزززق  ربتززز   لويززز :ا لزززواء شزززمال ال  زززا م ولزززواء غززززةم ولزززواء 
 الوس قم ولواء الجأو ا.
مل زززا التسزززكر  بمسزززد  نزززح بأدسيززز م و زززأتت رشاشزززًا ب يزززد   بأال زززا  زززأاع  وبزززد ت كتالززز  ال سزززاح ع

م لي م وت ور سال  ا  لق التبوات الأاسزت  منزل عبزوة اشزوانام والتمليزات التتجيريز  التزي اسزتبدمت 
 دي ا األ زم  الأاست م  ضاد   لق ال أابل والمتتجرات ذات التتجير عن بتد.

يلم علق موعد من تل ي  ول  اروخ دلس يأي م لي ال زأن وكاأت مستو أ  سديروت جأوبي  سرال
 .1001 كتوبر/تشرين  ول 16  ل ته كتال  ال ساح يوح الجمت  

زززر  ال زززاروخ باسزززح اسسزززاح وا زززدام وو زززتت مجلززز  التزززايح األميركيززز  الشززز يرة اأت زززال الم اومززز   لزززق  وعو
 ر  األوس .استبداح ال اروخ كسالن ب أه اال اروخ البدالي الذ  سد يوغي ر الش

وعلززق أ ززو متسززار  سامززت  مززا  بت ززوير هززذا ال ززاروخ  لززق اسسززاح انأززينا واسززتبدمته ألول مززرة دززي 
 .1001دبراير/شبا  

وتمكأت الم اوم  من توسين دالرة ضربات ا ال اروبي  تدريجيًا لتغ ي دالرة يبلغ أ ز  س رهزا  كنزر 
 كيلومترًا. 80من 

وسززد   ل تززه دززي  M75لت ززبح   ززول مززد م منززل  ززاروخ  و ززو رت كتالزز  ال سززاح  ززواريب ا الم ليزز 
  ل ت ززه  R160ن ززور  ززاروخ  1014م نززح تبتززه دززي 1011ال ززر  اإلسززراليلي  علززق س ززا  غزززة عززاح 

 علق  يتا.
رسززميًا عززن تمكززن  1014يوليو/تمززوز14ودززي ت ززور أززوعي والدززت  علأززت كتالزز  ال سززاحم يززوح االنأززين 

أتاج م أدسي ا من ت أين  الرات بدون  يارم   أماذج مأ ام لتأتيذ م اح با   دي  سراليل. 3وا 
وتبززدو كتالزز  ال سززاح كزز   جززيش أنززاميم  ذ   ززبح لززدي ا و ززدات متب  زز م منززل و ززدة ال أدسزز م 

 وو دة الددا  الجو م وو دة المددتي م وو دة االستش اديينم وو دة اإلسأادم وغيرها.
غزززةم  علأززت عززن  ول عمليزز  لو ززدة الضززتاد   وبززالل التززدوان الززذ  تشززأه  سززراليل  اليززام علززق س ززا 

البشزززري  لالكوماأزززدوز الب زززر  م سامزززت بتأتيزززذ عمليززز  دزززي ساعزززدة ازكزززيحا التسزززكري  الواستززز  دزززي مديأززز  
 عس الن جأو  غربي  سراليل.

وتميززززت كتالززز  ال سزززاح ب دبال زززا لت أيزززات ووسزززالل ستاليززز  ورادعززز  لمواج ززز  الجزززيش اإلسزززراليلي وتؤكزززد 
ول مزن  زأن ال زواريا المضزادة للزدرو  منزل االبتزارا واالياسزينا والتبزوات الأاسزت  التزي ال ساح  أ ا  

 دمرت  س ورة دباب  الميركاداة اإلسراليلي  ال أنم  س  سول ا.
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وسامزت ال سززاح بتأتيزذ التديززد مزن عمليززات  سزر الجأززودم كزان آبرهززا الجأزد  اإلسززراليلي جلتزاد شززالي م 
سززززراليلم دززززي م وبتزززز1002الززززذ   سززززرته دززززي عززززاح  د  ززززت   تبززززادل لألسززززر   برمت ززززا  ركزززز   مززززا  وا 
 1020م زززري م  درجزززت السزززل ات اإلسزززراليلي  آأزززذاك عزززن   م برعايززز1011 كتوبر/تشزززرين  ول عزززاح 

 م ابل تسليح  ما  للجأد  اشالي ا.  سيرام
 م وت ول  أ زا كبزدت 1011م 1008وت دت كتال  ال ساح ل ربين شأت ما  سراليل علق س ا  غزة ل

 الجيش اإلسراليلي بسالر داد  .
وت ززود كتالزز  ال سززاح دززي الوسززت ال ززاليم متركزز  ضززد الجززيش اإلسززراليلي الززذ  يشززن عمليزز  عسززكري  

 يوليو/ تموز الجار . 7يوح  مأذ مساءجوي  وبري  علق س ا  غزةم 
ال سزاحم  وت ت عأوان ابأزك األهزدا  الم لزو  ت زتيت اا هزد دت  سزراليل باغتيزال ال الزد التزاح لكتالز 

م مد الضي م الزذ   اولزت اغتيالزه دزي  كنزر مزن مأاسزب م وتت مزه  سزراليل ب أزه الت زل المزدبر لكادز  
 عمليات ال ساح الأوعي  .

 12/7/6012رأي اليوم، لندن، 

 
 هي االستعداد إلمكانية توسيع العملية البرية في غزة للجيشنتنياهو: توجيهاتي  .09

بأيامين  رلي  الوزراء اإلسراليليم  ن األأاضولم عن 13/7/6012، القدس العربي، لندنذكرت 
توجي اتي للجيش هي االستتداد إلمكاأي  توسين التملي  البري  وهو علق استتداد اأتأياهو سالم  ن 

 .ال ا
ودي كلم  بنت عبر وسالل اإلعالحم سبيل اجتما  المجل  الوزار  اإلسراليلي الم غر للشؤون 

ت اتل  ما  دي غزة من الجو والب ر واآلن اأت م  ضا  أتأياهو  ن بالده األمأي  والسياسي  لكابي
 .ا أتا   ما  المتج    لق  سراليل يمكن تدميرها د   بتمل بر  ام مشيرًا  لق  ن ابرًا 

التملي  البري  جاءت بتد رد   ما  عرو  وس    ال  الأارم وا  الس ا اولتت أتأياهو  لق  ن 
 .ا ال  الأار اإلأساأيم واستأتاذ كل البيارات األبر الأار بالل دترة وس   

هأاك اعتبارات ال يمكأأي ال ديث عأ ام ولكن ال د  األساسي هو استتادة األمن واألمان اوسال 
 .الموا أي  سراليل

هأاك الكنيرون دي المجتمن الدولي الذين يتت مون  ن  ما  ود    ما  هي المسؤول  عن اوتابن 
 ا.الت تيد
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الجيش شر  دي اأتأياهو سال: نم  ن كتان زبو م عن 13/7/6012، الشرق األوسط، لندندت و ضا
التملي  البري  دي س ا  غزة بتد  ن جر  استأتاد جمين البيارات األبر  للتتامل من االعتداءات 
ال اروبي  التلس يأي  المأ ل   من ال  ا م وبتد  ن و لأا  لق أتيج  ت ول  أه من دون هذه 

 .الي  سأددن نمأا  غلق بكنيرالتم
و مل أتأياهو  رك   ما  المسؤولي  عن اإل ابات التي تل   باألبرياء دي ال  ا  مت ما  ياها 

 باستبداح المدأيين دروعا بشري .
أ ن واد أا علق االستران الم ر  لوس    ال  الأار واستجبأا لمبادرة األمح المت دة اومضق ي ول: 

اأي   ال  ن  رك   ما  وا لت   ال  ال ذال  ال اروبي  باتجاه األراضي اإلعالن عن هدأ   أس
 .ااإلسراليلي 

ودعا أتأياهو التالح والمجتمن الدولي للوسو   لق جاأ   سراليل دي  رب ا لل ضاء علق ما  سماه 
 ح كما دعا اإلسراليليين للتكات  والوسو   لق جاأ  الجيش وال كوم  دي عمليت ااإلرها  دي غزةا

 ضد ال  ا .
ال يوجد ضمان بأجان التملي  البري  دي س ا  غزة مال  دي المال م اوسال أتأياهو لالسراليليينم  أه 

 .الكأأا سأتتل كل شيء لل  ول علق  س ق أتيج  وسأتمل علق  أجا  ا
 
 الدبلوماسي بتركيا إلى أدنى مستوى  تمثيلالتقلص  ليبرمان يقرر .21

ت ليص التمنيل ا علن وزير البارجي  اإلسراليلي اديغدور ليبرمان  أه سرر األأاضول:  -ال د  الم تل 
 .االدبلوماسي اإلسراليلي دي تركيا  لق  دأي مستو  م لو 

وسال ليبرمانم دي تتلي  أشره علق  ت ته الرسمي  بموسن التوا ل االجتماعي لدي  بوك  ن ر 
ليل  الماضي  دي الستارات اإلسراليلي  دي دي  ع ا  اال تجاجات التأيت  التي وستت الاالجمت م 

اس أبول و أ رةم والتي تح بالل ا  ل اء ال جارة وت  يح أوادذ البتن  دي اس أبول وتنبيت التلح 
 التلس يأي علق جدار الستارة دي  أ رةم د د  وعزت بتودة عالالت الدبلوماسيين الذين يبدمون دي

 .االدبلوماسي دي تركيا  لق ال د األدأق الم لو  تركيا  لق  سراليل وت رر تبتي  التمنيل
ل د سالت وزارة البارجي   ن التناهرات التأيت  جاءت بتد الكلمات الت ريضي  التي ي ل  ا او ضا  

رلي  الوزراء التركي رج   ي   ردوغانم و ن سوات األمن التركي  لح ت ح بدورها بالل المناهرات 
 .المأن األ داث التأي 
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كما  وعزت  لق المسؤولين دي وزارة البارجي  ب ن يوض وا لل كوم  التركي   ن ايبرمان وتابن ل
 سراليل ت تج بشدة علق البر  السادر لألعرا  الدبلوماسي  ومتاهدة دييأا وغيرها  يث لح تبادر 

ليين سوات األمن التركي   لق ال ياح بواجب ا بالل اال تجاجات وأ ن أ مل سالم  الممنلين اإلسرالي
 .اهأاك  لق السل ات التركي 

 13/7/6012، القدس العربي، لندن
 
 إلى مستنقع الدم في غزة "إسرائيل"رئيسة حزب "ميرتس": نتنياهو يجر  .20

هاجمت رليس   ز  اميرت ا زهادا غللونم اليوح الجمت م رلي   كوم   سراليل بأيامين : 48عر  
الليل  الماضي م وسالت  أه يجر  سراليل  لق مستأ ن أتأياهوم دي  ع ا  شن اجتيان بر  ل  ا  غزةم 

 الدماء دي ال  ا .
 –وأ لت وسالل  عالح  سراليلي  عن غللون سول ام  أه ابسارة  ن أتأياهو استسلح الأتالت ليبرمان 

م الذ  سيجبي نمأا دمويا من جأود الجيش  بيأيت ويجر  سراليل كل ا  لق مستأ ن الدماء الغز  
 من التلس يأيين األبرياءا.اإلسراليلي و 

 12/7/6012، 22عرب 
 
 سياسية  استراتيجيةمن دون  "الجرف الصامد"عملية  دخلت "إسرائيل"عوديد عيران:  .22

سال ستير تل  بي  األسب  دي عم ان عوديد عيرانم الذ  يتمل اليوح  زهير  أدراو : -الأا رة 
م التابن لجامت  تل  بي   أ ه من المومكن با نًا كبيًرا دي مركز  ب اث األمن ال ومي  اإلسرالي لي 

االدترا   ن  اسراليل دبلت عملي  لالجر  ال امد  تماًما منلما دتلت دي جمين متارك ا األبيرةم 
سياسي  للبروج مأ ام وال بأك  هدا  سياسي  وال سرار مسب  بش ن ما هو ال د  استراتيجي من دون 

رك م الدًتا  لق  أ ه من المو تمل جًدا  ْن تأت ي الجول  ال الي  السياسي األدأق الم لو  من هذه المت
من دون  أجاز م ح وبجدل دابلي وا  با  يستمران  تق الجول  الم بل . وب ذه ال ري   ي نق 
الب ح بتترة ت دل  يستغل ا من  جل  عادة تأنيح  توده وملء مبزوأه من السالن والتتاد 

 والت  ين.
 12/7/6012، رأي اليوم، لندن
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 أهداف وراء الهجوم البري اإلسرائيلي على قطاع غزة ثالثة: بن يشاي .23

ذكر الم لل السياسي واألمأي ل  يت  ايديتوت   روأوتا رون بن يشا  نالن   :الغد –الأا رة 
  هدا  اسراليلي  من وراء ال جوح البر  اإلسراليلي علق س ا  غزة وهي:

من  جل المواد   علق اتتا  وس    ال  الأارم إلرغام ا علق   وال: زيادة الضغ  علق  رك   ما 
 سبول المبادرة الم ري  التي سبلت ب ا اسراليل.

ناأيا: ت ليص عمليات   ال  ال واريا باتجاه اسراليلم عبر الو ول الق األماكن الرليسي  إل ال  
ون للترار بداًل من هذه ال واريام ومن بالل الضغ  المتوا ل علق  دراد  ما  الذين سيض ر 

 اأشغال ح ب  ال  ال واريا.
نالنا: الب ث والكش  عن األأتا  التي ايتر  الجيش بت   ماكأ اا استأادا  لق ت ديرات الشاباك 
واالستببارات التسكري م سواء تلك الجاهزة لالستبداح او التي هي دي  ور الت ضيرم وهو السب  

 .- س  بن يشا -الرليسي للتملي  البري  
 13/7/6012، الغد، عّمان

 
  جريحا   6622شهداء و  903 اليوم.. والحصيلة الكلية فلسطينيا   11: استشهاد غزة عدوان .24

دلس يأيًا و  زي  عشزرات آبزرينم جزراء توا زل ال  ز  اإلسزراليلي علزق  أ زاء متترسز   11استش د 
ذ بزدء عزدوان اال زتالل ضزد دي س ا  غززةم لليزوح النزاأي عشزر علزق التزواليم ليرتتزن عزدد الشز داء مأز

جري زام وذلزك  تزق السزاع  السادسز    1168وشز داءم  309غزة دجر النامن مزن تمزوز/ يوليزو  لزق 
 تغ م ود ًا للم ادر ال بي  التلس يأي . 03:30والأ   من  بان اليوح السبت ل

ت زل  دتزاة 14ومزن األ تزال  71وسال  شر  ال درةم الأا   باسح وزارة ال ز  م  ن مزن بزين الشز داء 
مزن  408و    تزال 627من المسأينم بيأمزا بلزغ عزدد الجر زق األ تزال  18عاح و 18 عمارهح عن 

 من المسأين. 98الأساء و 
 13/7/6012، فلسطين أون الين

 
 قصف مستشفى بيت حانون تالمدفعية اإلسرائيلية  .25

تزز م مستشززتق بيززت س ززتت اآلليززات المددتيزز  اإلسززراليلي م ع ززر الجم ل      : -األأاضززول -غزززة
  اأون شمال س ا  غزةم بتد سذال م دون  ن يتسب  ذلك دي وسو    ابات.
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وسزززال  يمزززن  مزززدان المزززدير ال بزززي لمستشزززتق بيزززت  زززاأونم لوكالززز  األأاضزززولم  ن  اآلليزززات المددتيززز  
المتمركزززة علززق ال ززدود الشززمالي  لمديأزز  غزززة س ززتت بتززدة سززذال   اب ززا  داريززا دززي المستشززتقم وسسززما 

ا زززا برعايززز  األ تزززال مزززا  د   لزززق  ل زززا   ضزززرار واسزززت  دزززي مبأزززق المستشزززتق وا  زززاب  المرضزززق ب
 ب االت من ال لن.

المستشززتق متززرو م للج ززات الدوليزز م وعليززه شززتار وزارة ال زز  م ومززا يجززر  اأت ززاك  ززارخ “وتززابن: 
 ”.لكل ال واأين الدولي 

 13/7/6012، القدس العربي، لندن
 
 ال  مدني ا بقطاع غزةمنز  212االحتالل يدمر  .26

بلززغ  جمززالي عززدد المأززازل التززي دمرهززا اال ززتالل ااإلسززراليليا دززي عدواأززه  وكالزز  الززر  : –س ززا  غزززة 
  مأززاًلم دوِمزر متنم زا بشزكل كامزلم 414علزق التزوالي  لزق ل 13المتوا ل علق س زا  غززة لليزوح الزز 

األراضزي الزراعيز  دزي  أ زاء متترسز   مما  ل  زت  ضزرارًا كبيزرة دزي الممتلكزاتم ديمزا يوا زل اسزت دا 
 من ال  ا .

 13/7/6012، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم 
 
 .. وتظاهرات بالضفة تضامنا  مع غزةاالحتالل يغلق القدس والحرم أمام مصلي الضفة الغربية .27

داد   بو ستد : كما هو الوضن دزي كزل جمتز  مزن شز ر رمضزان درضزت سزوات اال زتالل  -راح ي
سراليليم سيودا علق دبول الم لين من التلس يأيين  لق المسجد األس قم ب ج  و ول  أزذارات اإل

دزي ال زرح ال زد  الشزري م بتزد «  بزالل بالأنزاح التزاح»م  و « عمال شغ »بوسو  ما تسميه  سراليل 
  الة الجمت م وب ذا يو رح عشرات اآلال  من الو ول وال الة دي المسجد األس ق.

ر   اإلسززراليلي م بززدبول ال ززرح ال دسززي للرجززال مززن سززن البمسززين ومززا دززو  ومززن  ملزز  وسززم ت الشزز
د  م دي  زين  ن الأسزاء ال يبضزتن أليز  سيزود علزق دبزول نم بيأمزا  زرح  اإلسراليلي ب اسات ال وي  

 الضت  الغربي  من ال الة.  هالي
راد الو ززدات البا زز م دززي وأشززرت الشززر   اإلسززراليلي م الملززات ممززا يسززمق ب ززوات  ززر  ال ززدود و دزز

 رك  السيرم   ماحم ي  ال د  الشرسي  الم تل م ودي البلدة ال ديم م و غل ت الشوار  الم ي   بالبلدة 
ديمزززا توعزززد سالزززد شزززر   اال زززتالل دزززي ال زززد م بززز ن الشزززر   سزززتتتامل ب زززرام  مزززن    شزززبص ي زززوح 

 بالأناح. باإلبالل
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مأي   ديدي  علق بوابات ال د  ال ديم  وبوابزات ال زرح ووضتت سوات اال تالل اإلسراليليم  واجز  
ال دسززي الشززري  للتززدسي  بب اسززات ال ويزز  البا زز  بالمو ززلينم وأشززرت الززدوريات التسززكري  والشززر ي  
الراجلزز  والم مولززز  والبي الززز  دزززي شزززوار  المديأززز م وسززز   غززال د تزززاح لم زززي  البلزززدة ال ديمززز   مزززاح  ركززز  

 السيارات.
الأززار بشززكل  و  ل ززوادجززر  مزز   األس ززقدززراد ال ززوات البا زز  اإلسززراليلي  المسززجد واسززت ح عززدد مززن  

عشوالي باتجاه الم لين ت زت ذريتز   ل زاء ال جزارة مزن سزبل حم واسزت بل ح الشزبان بال جزارة واأل ذيز م 
  تق  وجبروهح علق التراجن  لق بارج با ات األس ق.
ة ضززبم  أ ززرة لألهززل دززي س ززا  غزززة الززذين ودززور اأت ززاء  ززالة الجمتزز م بززرج الم ززلون دززي مسززير 

يومام وس  سز و  عشزرات األ تزال مزن الشز داءم والتزدد األكبزر مزن  11يتوا ل التدوان علي ح مأذ 
 المدأيين التلس يأيين.

اال تالليززز  دزززي عزززدة   يزززاء مزززن ال زززد  الم تلززز م اسزززتبدح دي زززا  األمأيززز ووستزززت اشزززتباكات مزززن ال زززو  
جات التارغ م ديما رد جيش اال تالل بالر اص ال ي والم ا ي وسأابزل التلس يأيون ال جارة والزجا

 الغاز وال وتم دي م اول  لتتري  ح.
و ماح سجن عودر ال ري  من راح يم وستت مواج ات بين جأود اال تالل والشبان التلس يأيين الذين 

يلي علزق س زا  غززةم توج وا دي مسزيرة غاضزب   مزاح متسزكر عزودر اال تاللزيم ضزد التزدوان اإلسزرال
  يث هاجح جيش اال تالل التلس يأيين بالر اص والغاز.

وشزز دت غالبيزز  المززدن التلسزز يأي  مززن جأززين شززمااًل  تززق البليززل جأوبززًام مسززيرات ومنززاهرات أ ززرة 
ألش ال ح دي غزةم وضد التزدوان اإلسزراليلي علزق ال  زا . وبزرج اآلال  مزن المزوا أين  لزق الشزوار  

 اأت اء  الة الجمت م للتتبير عن تضامأ ح من س ا  غزة.بشكل عتو  ع   
وكاأت غالبي  المواج زات سزد وستزت علزق أ زا  التمزا  بزين المزدن التلسز يأي  وسزوات اال زتالل. دتزي 

دي المدبل الشمالي للمديأز م ودزي مديأز  أزابل  شزمال « سبر را يل»بيت ل ح وستت المواج ات عأد 
اجز  ززوارة المززدبل الجأززوبي للمديأزز م ودززي أ ززا  التمززا  دززي وسزز  الضززت  وستززت الموج ززات عأززد  زز

عزززودر ومتبزززر سلأزززديا التسزززكر  دزززي مأ  ززز  راح ي. وشززز دت البليزززل وغيرهزززا مزززن المزززدن التلسززز يأي  
مواج اتم كما هو ال ال بالأسب  لل ر  الم اوم  بشكل دالحم منل بلتين وأتلين والأبي  الح دي راح 

 يم والولج  دي بيت ل ح.
 13/7/6012، القدس العربي، لندن
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 الناصرة: تظاهرة منددة بالعدوان على غزة .28
أنمززت جب زز  الأا ززرة الديم را يزز  للسززالح والمسززاواة وال ززز  الشززيوعي اإلسززراليلي : م مززد ر دززت مل ززح

والشززبيب  الشززيوعي  بتززد ن ززر اليززوح الجمتزز م تنززاهرة ردززن شززتارات ا تجاًجززا علززق التززدوان اإلسززراليلي 
  غزة دي األياح األبيرةم وس و  عشرات الشز داء وا  زاب  الكنيزر مزن المزوا أينم وتضزامًأا علق س ا

 من  هل ا ال امدين وذلك علق متر  الكسارات دي الأا رة.
شززارك دززي التنززاهرة عززدد مززن ال يززاديين والمسززؤولين دززي الجب زز  وال ززز  الشززيوعي اإلسززراليليم وردززن 

 لتدوان علق غزة م البين المجتمن الدولي بالت رك لوسته دوًرا. المتناهرون شتارات والدتات مأددة با
هززززذا وسززززد ت ززززدث رامززززز جرايسززززي رلززززي  الجب زززز  الديم را يزززز  دززززي الأا ززززرة سززززالاًل: اأ ززززن دززززي الجب زززز  

هأززاكم  كومزز    بواأأززاالديم را يزز  للسززالح والمسززاواة أسززتأكر ال ززر  علززق س ززا  غزززةم وأتضززامن مززن 
غاشح علق ال  ا  ألسبا  سياسي  ولي  كما تدعي لضزر  سزوة  مزا   سراليل سررت شن التدوان ال

ال اروبي  وأز  سال  ام اليوح أ ز  تضزامًأا مزن غززةم وضزد المجزازر البشزت  التزي ترتكب زا  سزراليل 
هأززاك ب زز  األبريززاءم ورأززا أززدعو المجتمززن الززدولي للت ززرك بشززكل جززد  و ززار  لوسزز  التززدوان علززق 

 س ا  غزة.
 12/7/6012، 22عرب 

 
 مع غزة  نالالجئون الفلسطينيون في لبنان يتضامنو .29

عمززت اال تجاجززات مبيمززات الالجلززين التلسزز يأيين دززي لبأززان ضززد االعتززداءات اإلسززراليلي  : بيززروت
 .التي تست د  س ا  غزة

جمتيززز  الغزززوث اإلأسزززاأي »لشزززاهد  بالتتزززاون مزززن « المؤسسززز  التلسززز يأي  ل  زززو  اإلأسزززان»وأنمزززت 
جاجي   ماح ستارة بتن  االت اد األوروبي لد  لبأانم و مزل عزدد كبيزر مزن األ تزال وست  ا ت« للتأمي 

التلسزز يأيين الدتززات وشززتارات ت الزز  االت ززاد األوروبززي بالتززدبل التاجززل لردززن ال  ززار عززن س ززا  
غزززةم و مايزز  األ تززال التلسزز يأيين مززن آلزز  ال تززل اإلسززراليلي . وارتمززق   تززال علززق األر  تجسززيدًا 

بالواجز  اإلأسززاأيم »الممزسزز . وسزلمت مززذكرة  لزق ال أ ززل سزتادان سززورماركم ت البزه بال يززاح  لل تولز 
ال  «.د ن المأ    ستش د مزيدًا من التوتر وستك الدماء وا 

 13/7/6012، الحياة، لندن
 
 



 
 
 

 

 
           63ص                                     9629 عدد:ال     13/7/6012 السبت التاريخ:

 

 
 حماس في رام هللا نصرة للمقاومة وتنديدا  بالعدوان على غزة  نصارمسيرة أل  .31

مت  رك   ما  مسيرة  اشدة دي مديأتي راح ي والبيرةم وس  الضت  الغربي  أن: راح ي لدلس ين 
 م تأديدًا بتدوان اال تالل اإلسراليلي علزق س زا  غززة وأ زرة للم اومز  7|18الم تل م ن ر الجمت  ل

 ود الل ا التي تدادن عن الشت  التلس يأي دي غزة.
بمشززارك  الملززات مززن  أ ززار  ركزز  ا مززا ا و دززاد شزز ود عيززان لززز اسززد  بززر ا  ن المسززيرة اأ ل ززت 

ع زز  االأت ززاء مززن  ززالة الجمتزز  دززي مسززجد اسززيد س زز ا بمديأزز  البيززرة واتج ززت  ززو  دوار المأززارة 
 وس  مديأ  راح ي وجابت شوار  المديأ  وس  هتا  للم اوم .

تلز م تزل ودعا  أ ار  مزا  د زالل الم اومز م وعلزق ر سز ا اكتالز  ال سزاحام ب  ز  تزل الربيزن الم 
بادت ا. م البين  لدماء الش داء دي س ا  غزة والرد علق جرالح جيش اال تالل التزي  باالأت اح بي م وا 

 يرتكب ا ب   األ تال والأساء والشيوخ دي غزة بتم  دول  اال تالل وب   الجأود لت رير األسر .
إلسززالمي كادزز م وأززددوا وشززدد المشززاركون علززق ضززرورة الو ززدة الو أيزز  بززين د ززالل التمززل الززو أي وا

بموس  السل   التلس يأي  من التدوانم م البين بوسز  التأسزي  األمأزي مزن جزيش اال زتالل وا  زال  
 التأان للم اوم  دي الضت  الغربي .

 12/7/6012قدس برس، 

 

 لبنان: اعتصام تضامني مع غزة أمام مقر الصليب األحمر الدولي في طرابلس  .30
دي مديأ   رابل  اعت امًا من الشت   اإلسالمي الشمال والجماع  أنمت  رك   ما  دي : بيروت

الم اوح دي دلس ين الم تلز  وردضزا لغ رسز  اآللز  التسزكري  ال ز يوأي  التزي تمتزن دزي ستزل اآلمأزين 
مززن   تززال وأسززاء وشززيوخ دززي س ززا  غزززة الم ا ززر باإلضززاد  الززق ردزز   ززمت ال كومززات التربيزز  

 ز  زرابل ال امدين دي غزة وذلك  ماح م ر ال لي  األ مر الدولي وتغ يت ا التدوان ال مجي علق 
  .7|18ن ر اليوح الجمت  ل

و الزز  أالزز  المسززؤول السياسززي ل ركزز   مززا  دززي الشززمال  بززو بكززر األسززد  التززالح ب داأزز  اإلرهززا  
ينم اإلسراليلي المأنحم والت ر ك من  جل وضزن  زد  لكزل  شزكال االعتزداءات علزق المزدأيين التلسز يأي

لززق وسزز  هززذا التززدوان البربززر . ودعززا  لززق م اكمزز  أتأيززاهو و كومتززه و ركززان جيشززه  مززاح الم ززاكح  وا 
 الدولي  بت م  اإلرها  وممارس  اإلبادة الجماعي .
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يزز  ال ركزز  للأززا   وشززدد علززق ضززرورة دززك  ال  ززار عززن س ززا  غزززة مززن جميززن الج ززاتم والسززمان ب ر 
دبال مساعدات  غاني  و ب  ي  عاجل  لل  ا .والبضالنم وا 

 12/7/6012قدس برس، 

 

 حملة إسرائيلية على البنك العربي .32

اسزتمرارا لتمليز  تضزيي  البأزا  علزق الشزت  التلسز يأي وبا ز  س زا  غززة  ودين عواودة: -الأا رة
و رك  الم اوم  بشكل عاحم تشن  سراليل  ملز  موازيز  ال ت زل  هميز  عزن ال ملز  التسزكري  علزق  زد 

 اء اإلسراليليين.سول بت  الببر 

دززي مل   زززا األسززبوعي  مززز   ن ج ززات  ززز يوأي   سزززراليلي  « يززديتوت   روأزززوت»وكشززتت  ززز يت  
مسززاأدة »بززدعو  « البأززك التربززي»ضززد  األمريكيزز و مريكيزز  سززدمت دعززو  سضززالي  للم كمزز  المركزيزز  

 «.اإلرها 

كتبزززه الرليسزززي دزززي دولززز   زززول التزززالح وم 30دزززر  دزززي  200يشزززار  لزززق  ن البأزززك التربزززي يملزززك أ زززو 
 عمان. األردأي التا م  

تتل زززق الزززدعح المزززالي لل يزززاح  اإلسزززالميمنزززل  مزززا  والج زززاد »  رهابيززز  »وتززززعح الزززدعو   ن مأنمزززات 
مزن بزالل « اإلرهزا » بتمليات استش ادي  وبتسزليح أتسز ا. وتزت ح الزدعو  البأزك التربزي بالضزلو  بزز 

 .1967ن دي األر  الم تل  عاح ت ويالت بيري  و دس  من عدة بلدان لتلس يأيي

ستلوا علق يزد مأنمزات دلسز يأي م دزي عزاح   سراليليينمدعيا مأ ح ذوو  197وسدمت الدعو  من سبل 
من عزاح  األمريكيوتبلغ سيمت ا  كنر من مليار  دوالر. وتتتمد الدعاو  علق التتديل لل اأون  1004
ون كليأ  ودر. وتتم زور الزدعو   زول عزدة ي ود  الجأسي  ألي األميركيالذ  جاء بتد م تل  1991

؟.. وهزل يجز  اإلرهزابيال زدس  البيريز   مزواال مسزبرة للتمزل   مزوال سلل  مركزي م  هم ا: هل تتتبر 
وكي ؟.. وهزل  األموالت ر    ينيدس  بكل ت ويل  وبكل عميل ويدبل دي تتا يل   نعلق البأك 

 الزبالن؟.ال  اأ  الم ردي  عن ب و يات »ي   للم كم  ردن 

 13/7/6012، القدس العربي، لندن
 

 قطاع غزةتستخدم أسلحة محرمة دوليا في حربها على  "إسرائيل" .33
 البت وزارة ال    التلس يأي  المأنمات الدولي  المبت   ومأنمات   زو  اإلأسزان : لبترا  -غزة 

دواأززه المتوا ززل علززق بتززتح ت  يزز  باسززتبداح اال ززتالل اإلسززراليلي  سززل   م رمزز  دوليززا ودتاكزز  دززي ع
 س ا  غزة.
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ودعا وكيل وزارة ال    الدكتور يوس   بو الريش بالل مؤتمر  ز تي ع زد بمجمزن الشزتاء ال بزي 
دززززي غزززززة المأنمززززات ال  وسيزززز  الدوليزززز  ب يتززززاد مبتززززونين عأ ززززا  لززززق ال  ززززا  لتونيزززز  جززززرالح اال ززززتالل 

 اإلسراليلي واستبدامه األسل   الم رم  دوليا.
يش الززق  ززاالت ت كززدت األ  ززح ال بيزز  بالل ززا لززد  متايأت ززا  جسززاد الشزز داء والجر ززق و شززار  بززو الززر 

 بت اب  وضت ا من ما تتتله األسل   التتاك  الم رم  دوليا.
 13/7/6012الغد، عّمان،  

 
 شكري: البد من القبول غير المشروط بالمبادرة المصرية.. مصر تجدد دعوتها لهدنة .34

وزير البارجي  م  ن ال اهرة من، 12/7/6012، ومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعل ذكرت
الم ر  سامح شكر م سال  ن بالده تتابن ل ن  بل ن  الوضن دي غزةم مؤكدا ضرورة ال بول غير 

ات االت من وزراء بارجي  الستودي  واالردن والأرويج   جر المشرو  بالمبادة الم ري م الدتا اأه 
 الأار دي س ا  غزة   أا للدماء.   ال  لب ث الت دل  ووس 

و ضا  شكر  دي مؤتمر   تي مشترك من وزير بارجي  درأسا لوران دابيو م اليوح الجمت م ' ن 
هأاك تتاعال م ريا كنيتا من االزم م واستلأا  عملي  السالح لت  ي  أتالج ملموس  إلع اء الشت  

آلن ال تلبي هذا ال د  والبد من وس   راس  دماء التلس يأي   وسه المشروع ' مؤكدا  ن األ داث ا
 الشت  التلس يأي.

م  ن م ر مايكل جورجي وجون ايريش م عنال اهرة من، 12/7/6012، وكالة رويترز لألنباء 
ودعا وزير البارجي  . جددت يوح الجمت  دعوت ا ل دأ  إلأ اء ال را  بين  سراليل و رك   ما 

 تي من أنيره الترأسي لوران دابيو  دي ال اهرة جمين الم ر  سامح شكر  دي مؤتمر  
  األ را  لالأضماح للمتاوضات لوس   راس  الدماء.

 وسال شكر  اأه كن  ج وده إلسأا  األ را  الرليسي  ب بول الم ترن الم ر  لوس    ال  الأار. 
لدماء ووضن  د و ضا  شكر   ن م ر ت مل  ن تؤيد كل األ را  المبادرة الم ري  لوس   راس  ا

للت تيد. وسال اهأاك ات االت مكنت  علق مدار الساعات الماضي  لمتابت  الت ور ور د 
 المواس .ا
ساح شكر   م  نسوسن  بو  سين م عنال اهرة من، 13/7/6012، الشرق األوسط، لندن و ضادت

التي ل وزير ب جراء ات االت تشاوري  من عدد من وزراء البارجي  شملت كال من: األمير ستود 
بارجي  المملك  التربي  الستودي م والشيا عبد ي بن زايد وزير بارجي  اإلماراتم وأا ر جودة 
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وزير بارجي  األردنم دضال عن الدكتور أبيل التربي  مين عاح جامت  الدول التربي م وجون كير  
 وزير بارجي  الواليات المت دة.

جي  دول  اإلمارات التربي  المت دة  جر  ات االت هاتتي  بن زايد وزير بار  عبد يوكان الشيا 
الليل  سبل الماضي م من األمير ستود التي ل وزير البارجي  الستود م ووزير  البارجي  الم ر  

وسالت وكال   أباء اإلمارات  أه جر  بالل هذه االت االت  سامح شكر م واألميركي جون كير .
 الم ري .ب ث األوضا  دي غزة والمبادرة 

وسال المت دث باسح وزارة البارجي   ن هذه االت االت جاءت دي   ار المتابت  الم ري  ال نين  
للوضن الب ير علق السا   التلس يأي  وستي م ر للتو ل  لق وس  دور  إل ال  الأار دي 

   ار المبادرة الم ري  وبما يوس  ستك الدماء التلس يأي . 
 
 ج عن المألوفو وغان وتهجمه على السيسي خر أرد صريحاتتسامح شكري:  .35

اعتبر وزير البارجي  الم ر  سامح شكر م  م م  ن ت ري ات رلي  الوزراء : ل  .  .  
التركي رج   ي   ردوغان الذ  استبدح كلم  اال اغي ا لو   الرلي  الم ر  عبدالتتان 

 السيسي اتبرج عن الم لو  دي كل األعرا  الدولي ا .
ردًا علق  ردوغان  ن اهذه الت ري ات ليست ل ا     ل  باأل داث دي غزة وال و ضا  شكر  

وتابن: اكان األ ر   ن يتمل ا. تس ح دي  ماي  شت  غزة وال تؤد   لق  تن دماء شت  غزة
رلي  الوزراء التركي علق الت نير اإليجابي دي كاد  األ را  لالأضماح  لق المبادرة الم ري  ووس  

 ا.وال تان علق الأساء واأل تال دي س ا  غزة  ال  الأار 
وردًا علق سؤال عن التملي  البري  ااإلسراليلي ا ضد  ورليس ا.و مل  ردوغان بتأ  علق م ر 

 ا.س ا  غزةم سال  ردوغان  ن السيسي اال يبتل  عن اآلبرين  أه هو أتسه  اغي 
ته و البت ب و ًا وعرضت م ر اتتا  ت دل  بين ا سراليلا و ما  لكن ال رك  ردض

 بمتاوضات من  جل دتح المتابر بين س ا  غزة وا سراليلا سبل وس    ال  الأار.
13/7/6012، الخليج، الشارقة  
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 السيسى وأبومازن على حساب حماس "تقوية"تريد  "إسرائيل"معاريف:  .36

الرلي  «  وي ت»سوله  ن تل  بي  م تم  بز  سراليليأ لت   يت  متاري  عن مسلول  م مد  امد:
مازن علق  سا   رك  الم اوم  اإلسراليلي    بو التلس يأيوالرلي   السيسي عبد التتان الم ر 

 «. ما »
المترك  من  دي   ي يالسبيل الو يد لت  ي   سراليل الأت ار » ن  اإلسراليليو وضح المسلول 

مست بل علق  سراليل ال ديغزة يت    بتتزيز اعتماد  ما   دي ما م وت سين الوضن ال ت  
 «.وم رم وعلق رلي  السل   التلس يأي  م مود عبا  ل بو مازن 

عملي  الجر   تأت يم تم  ب ن »لح يكش  عن هويتهم  ن بالده  الذ م اإلسراليليو ضا  المسلول 
ل رك   ما  منل مروان عيسقم  و م مد  التسكر الجأان  ديال امد باغتيال   د كبار ال ادة 

 «.الجتبر اغتالت دي ا  سراليل   مد  التيغرار عملي  عامود الس ا  ضي  علق 
م  ن هأاك در   للتو ل هعرت ل  يت   التسكر من أا ي   بر م ر   عامو  هرليلم الم لل 

سأاتين   دهما  دي لق تسوي  بالل اليومين الم بلينم و ن االت االت  ول وس    ال  الأار تدور 
 ين تؤيد  ديكي م مشيرا  لق  ن السل   التلس يأي  تت رك بين ال أاتين م ري  واألبر  س ري  تر 

 الواليات المت دة سأاة الوسا   ال  ري  التركي م علق الرغح من استياء  سراليل.
عأ ر من سو  األمن التلس يأي   300و ضا  هرليل  ن م ر والسل   التلس يأي  تب نان  دبال 

استتدادا لتت هم  يث  أه الم ل  األهح ل ما م لكن ال اهرة  من الضت  الغربي   لق متبر ردح
 غزة ألول مرة مأذ سبن سأوات. ديتشتر  نمأا لذلك عودة وجود السل   التلس يأي  

12/7/6012الشروق،   
 
 بتطوير مبادرة التهدئة إثر بدء إسرائيل عملية برية بغزة يطالبونسياسيون بمصر  .37

اعتبر سياسيون م ريون مؤيدون للرلي  عبد التتان السيسيم  ل:ال اهرة/ هاجر الدسوسي/ األأاضو 
 ن التملي  التسكري  البري م التي بد ت ا  سراليلم مساء البمي م دي س ا  غزةم تت ل  ضرورة 

 ت وير المبادرة الم ري  للت دل  وسبول كاد  األ را  ب ا.
 بيتي  لتدح عدال  بأود مبادرة الت دل  أتيج  “ديما اعتبره  ز  متار  لل يادة الم ري  الجديدة  أه 

 ”.لت الل الم اوم  التلس يأي 
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ش ا  وجيه المت دث باسح  ز  الم ريين األ رار لليبرالي يدعح ال يادة ال الي   أاشد المؤسسات 
الدولي   ماي  المدأيين دي س ا  غزةم م البًا ال يادة الم ري  بت وير وسا ت ا بما يتأاس  من 

ال ز  يدين    هجوح علق المدأيينم وير   أه “وسال وجيه لوكال  األأاضول  ن  جديدة.المت يات ال
علق جمين األ را  ال بول بالمبادرة الم ري  التي كان من الممكن  ن تمأن هذه الت ورات 

 م علق  د سوله.”المؤست 
ز الرلي   ما  ار  البوليم مؤس  جب   شبا  الجم وري  النالن م وهي جب   ت سست ع   دو 

الم ر  عبد التتان السيسيم وتضح عددا ممن كاأوا يؤيدوأه دي  ملته االأتبابي م د ال لوكال  
ي ال  ال يادة الم ري  باستمرار مساعي ا دي الوسا   با   ع   اجتيان  سراليل “األأاضولم  أه 

أه يج   ن يكون هأاك  جما  عربي للضغ  علق  ما  ب د  و  س  التدوان البر  ل  ا  غزةم وا 
 ”.الغاشح علق غزة

 هل ال  ا  مازالوا يددتون نمأا باهنا من  روا  ح بسب  “و ضا  البوليم لوكال  األأاضولم  ن 
التأاد المتبادل من ال ر  اإلسراليلي الذ  يستبدح ال وة المتر   دي مواج   ت ردات  ما  الغير 

 ”.مسؤول 
التملي  البري  إلسراليل “ل يادة ال الي  بم رم  ن وسال اإلعالمي م  تق بكر م و  د الداعمين ل

مساء  م  م  ود ب ا الشت  التلس يأي و أه ال ي   إلسراليل  ن ت وح ب ذا التدوان اإلجرامي 
 ”.الذ  ال يمنل عدا اعتداء علق الشت  التلس يأي وبرسا لجمين االتتاسات الموست  سبل ذلك

دي الوسا   وت وير مبادرت ا ب د   أ اء التدوان  و ال  بكر  ال يادة الم ري  باالستمرار
 اإلسراليلي علق س ا  غزةم من دون  ن يوضح مالمح الت وير الذ  ي تر ه.

علق الج   الم ابل م  دان  ز  م ر ال وي م ال جوح البر  إلسراليل علق س ا  غزةم متتبرًا  ن 
تضمأت ام م البًا ال يادة الم ري   المبادرة الم ري  السب  بسب  عجح عدالت ا دي البأود التي

 بالتدبل واالض ال  بدورها دي الوسا   التادل .
ودي ت ريح باص لألأاضول سال   مد  ماح المت دث باسح  ز  م ر ال وي م المتار م لوكال  

أدين ب شد التبارات ما ت وح به  سراليل  اليًام وأر   ن هذا أتيج  للمبادرة التي  ر ت ا “األأاضول 
أما ت   دي م ل    سراليل  ”.م ر ولح تكن عادل  لت الل الم اوم م وا 

وكش   ماح عن  ن ال ز   عد سادل  ست بذ  ري  ا لمتبر ردحم تشمل  دوي   بي  ومواد غذالي م 
 دجر السبتم بغ  الأنر عن االجتيان البر .

12/7/6012رأي اليوم، لندن،   
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 ي في عدة مدن مصريةاحتجاجات أنصار مرس تتصدرصور ضحايا غزة  .38

مدن م ري  ز األأاضول: تناهر مؤيدون للرلي  الم ر  المتزولم م مد مرسيم ع    الة 
م تضامًأا من  هالي «لبيك يا غزة»الجمت م دي عدة مدنم ضمن دتاليات مليوأي    ل وا علي ا اسح 

 تموز/يوليو الجار . 7ال  ا  الذين يواج ون هجوًما  سراليلًيا مأذ 
م الداعح «الت ال  الو أي لدعح الشرعي »ذه المناهرات استجاب  للدعوة التي   ل  ا جاءت ه

لمرسيم األربتاء الماضيم للبروج دي مليوأي   اشدة الجمت  دعما ل مود الشت  التلس يأي 
ب  ا  غزة ضد االعتداءات اإلسراليلي . وردن المتناهرون بالل دتاليات حم األعالح التلس يأي  

آ / غس   الماضي   14عالح الم ري م و وًرا لض ايا د  اعت اح رابت  التدوي  لبجاأ  األ
 علق ال  ا م ب س  ش ود عيان ومراسلي األأاضول.« التدوان»بجوار  ور ض ايا 

13/7/6012القدس العربي، لندن،   
 
 المصري بقصف غزة وتدمير حماس الجيشإعالمية تطالب  .39

  جديدة من ال جمات واالأت ادات الالذع  التي تشأ ا سأاة م مد عبد الل ي : دي  ل –ال اهرة 
ل ا ب ا ومديرها تودي  عكاش  علق غزة و رك   ما م  البت االعالمي  الم ري  « التراعين»

است اح السجون الم ري  » ياة الدردير  الجيش الم ر  ب    غزة وتدمير  ما  ع ابا ل ا علق 
 س  تتبيرها.  « وستل األبرياء دي ميدان الت رير

م د د  نيت الدردير  ب شادة وشكر من ال أاة الناأي  االسراليلي  «روسيا اليوح»و س  موسن سأاة 
 «.ت در متاأاة الي ود»التي اعتبرت ان  ياة 

ودي غضون ذلك تداولت مواسن التوا ل االجتماعي م  تا جديدا لتودي  عكاش  ي دد ديه 
ملون علق ت ديح المساعدات االأساأي  ل ام ب أه سيضرب ح الم ريين الذين يدادتون عن غزة ويت

 بال ذاء ل.. .
13/7/6012، القدس العربي، لندن  
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 مصريات يغادرن غزة مع أسرهن هربا من "موت محقق" .41

تأتست س ير مستود وهي م ري  متزوج  من دلس يأي ت يح دي س ا  غزة  : . .  -ردح لم ر 
تبر ردح من ابأال ا االربت  متتبرة اأه اكت  ل ح عمر جديدا ال تداء بمجرد اجتيازها  م  م

 ببروج ح من ال  ا .
وعالل  س ير وا دة من عدد سليل من األسر التلس يأي  الم نون  التي ت مل األم ات دي ا 
الجأسي  الم ري   و األجأبي  والمسمون ل ن بدبول م ر من ابأال نم اذ ال ت رن السل ات 

 يين بدبول اراضي ا باستنأاء الم ابين الذين ي تون للتالج.الم ري  للتلس يأ
وسالت س ير لوكال  دراأ  بر  اأ ا اأجت ب عجوب  من موت م   ا دي س ا  غزة الذ  يتتر  

 مأذ النامن من تموز لتدوان واسن.
وسال مسؤول  مأي دي المتبر لتراأ  بر  ان االسل ات الم ري  سررت دتح المتبر يوح الجمت  

م   وهو اجازة رسمي  ل املي الجأسي  الم ري  دي غزة واألجاأ  والم ابين التلس يأيينا. ل 
 وتابن اعأدأا تتليمات ان االعتبارات االأساأي  ت تي سبل االعتبارات السياسي ا.

وترا ت بارج المتبر سيارات استا  م ري   تراء اللون باأتنار و ول م ابين دلس يأيينم 
بر  لح يل ن بروج    م ا   تق مغادرة السيارات دي الساع  الرابت  موعد لكن مراسل دراأ  

بدء  نر التجوال دي مدن شمال سيأاء التي تش د  عمال عأ  بين متشددين اسالميين واألمن 
 الم ر .

وبين ال ين واآلبر تتوادد  سر ت مل الجأسي  الم ري  او جأسيات اجأبي  علق المتبر. وت    
 بارج المتبر لأ ل الوا لين من ردح التلس يأي . سيارات األجرة

ودي أ    الت اء علمي م ر ودلس ين دي المتبرم ت ول ال اح  بو دغما البمسيأي  الجزالري  بترن 
بالغ وهي ت مل   الب ا ااشتر برا   أتسي  للمغادرة. ا وات االأتجارات ال تزال تدو  دي اذأيام 

 ا.ر متموأا ر متموأاك أ ا ال ت د  اأ ا غادرت ال  ا  اسبل ان تشكر ضاب ا م ريا سالل  و 
الدالم  دي بلدها بتد ذلك وت ول: اجلت الق غزة من  لالسام وتب   ال اح المتزوج  من دلس يأي 

 سبت  ش ور لكن ال ياة هأاك ا ب ت ال ت ا . ال ك رباء وال ماء وال غذاء. س عود للجزالرا.
13/7/6012، الحياة الجديدة، رام هللا  
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 : صواريخ حماس "شماريخ" يزعم مصريي" خبير عسكر " .40

ب كاديمي  أا ر التسكري   دكتورم م مود بل م المستشار اللواء التسكر و   الببير : م ا سالح
غزة سالال:  أه بتد  ن اأتذت  ما   وامر س ر برد  المبادرة الم ري ا  ديالموس   التليام

سالال: ا  بح لديأا  أتأياهوما اأتنرت ا لتترة  ويل م عبر عأ ا  ال التياستأ ت  سراليل التر   
 اآلن شرعي  ساأوأي  للددا  عن الأت  ب عادة ال دوء  لق  سراليل.

وتابن: االتمليات البري  دابل س ا  غزة  ت ور  أ ا ست ول لمدة من  سبو  ألسبوعينم دالمتأق 
ما  والج ادم وتسليح  علق األر  ضد عأا ر هو التمل المباشر  اإلسراليليلل د   االستراتيجي

وسا   ببال  م ر كما    س ا  غزة ومتابره  لق السل   التلس يأي م وسد ردضت  سراليل 
غزة بتد رد   ما  المشبوهم  ديتركيام وارتتتت  عداد الش داء  ديبتضت بتنت ا الدبلوماسي  

 غزةا. ديح ومن نح سيكون علق م ر بذل ج ود كنيت  إلي ا  أزي  الد
واعتبر بل م  ن  ما   ع ت  سراليل در   ذهبي  اأتنرت ا لسأوات  ويل  الست اح س ا  غزة 

الذ  سدمته  ما  بردض ا المبادرة  الشرعيالغ اء  ديبرًيام وسال لزابواب  األهراحا  ن ال ضي  تكمن 
  ين سبلت ا  سراليل. ديالم ري  

أ و  راضي ا واستغلت ا  عالمًيا  الشماليال  ا   دي التيوكش  عن  ن  سراليل ر دت األأتا  
 لوي   6 لًتا من ال وات مما يتأق  70استدعت ل ا  التيودً ا لما أشرته اهعرت ا لتبرير التملي  البري  

 كيلومتراتا. 2ميكاأيكي  تب   للت رك دق س ا  غزة الممتد  ولًيا لمساد  ال ت ل عن 
لو ول  لق  ماكن   ال  ال واريا علق  راضي ام علق الرغح و ضا : اما سب  يتيح إلسراليل ا

ت نير    من  ن تلك ال واريا ال ي ح عسكرًيا  ال  ن ي ل  علي ا اشمارياا ناهرة  وتي  بال 
 علق اال تاللا.   ي ي

عبر  الدولي ال اأوأيوودً ا لبل  د ن ا ماس   ما ام ب س  تتبيرهم  ع ت إلسراليل الغ اء 
 ال  ولح تسن لمبادلت ح  3ولق عأدما سامت بزاجر شكلا سوات اال تالل بابت ا  مر لتينم األ
كان  الناأيم والب   دلس يأي سير  200شالي  الذ  تمت مبادلته ب كنر من  الجأد منل  ت   

ب عالن رد  المبادرة الم ري  ك ل سلمق لألزم م وب بول  سراليل ل ام  دث ما عبر عأه وزير 
ورلي  الوزراء أتأياهو الذ  سال: ااأتنرأا دترة  ويل  سبل شن التملي  البري  ودق  يلياإلسرالاألمن 

ردضت دي ا  ما  المبادرة الم ري م ودرت لأا غ اء ساأوأًيا دولًيا للددا  عن  التيأت  الل ن  
  راضيأا وسالم  موا أيأاا.
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وتي  شكلي م ال تجيد التب ي  ناهرة   هيوسال بل   أه ال يتتبر  ما   رك  م اوم    ي ي  بل 
مب  ات  مأي م موضً ا  ن اأشغال سادت ا باالستتادة من ت ري  البضالن والتجارة عبر    وال تأتيذ 

 األأتا  ت ول  لق تجارة ب روان األبرياء الذين تتزايد  عدادهح كل يوح كنمن لغباء  ما ا.
يج   التيالدول  الكبيرة  الم ر   الدور وعن ال ل المت ور بالل األياح الم بل  سال بل   أه ير 

  ار مبادرة جديدة رغح تت د الموس  علق  دي ن تتردن عن ت اول األسزاح علي ا وت دح  ال سياسًيا 
األر م و ر   أه يتتمد علق تسليح ت مين المتابر التلس يأي  البمس   لق السل   التلس يأي  كما 

رباك المش د ب كمله. دي  كان الوضن سبل استيالء  ما  علق السل   غزة وا 
12/7/6012، األهرام، القاهرة  

 
 الشعب الفلسطيني ال يريد تحرير أراضيهيزعم بأن  بحي "غاردن ستي" مسجدإمام مصر:  .42

 نارت ب ب  الجمت  بمسجد الأيل ب ي اغاردن ستيام  م م  ال  من الجدل  االبليجا: -ال اهرة 
 ماح المسجد ب ن االشت  التلس يأي ال يريد ت رير  والغض  بين  تو  الم لينم بتد  ديث

 راضيه أنير ما يتل وأه من  موال بالدوالرات من  سراليلام  يث نار الم لون دابل المسجد 
و البوا الب ي  بتدح ال ديث دي السياس  وااللتزاح بب ب  الجمت  المو دة التي  علأت عأ ا 

مساجد والبو  دي األمور السياسي  . وتابن ب ي  األوسا م وبتتليمات الوزير بتدح تسيي  ال
مسجد الأيل دي ب بته ا    د يتكلح عن أ رة غزة يريد البروج دي مسيرات  و يجمن تبرعات يب ق 
متاجر بالدين . . ألأه ال ي وح بذلك للترا  وسوريا وليبيا واليمن دي أت  الوستام مضيتا او  د 

ن التلس يأيين  أتس ح ال يريدون الت رر من اال تالل سأوات ب  10التلس يأيين  ببرأي مأذ 
اإلسراليلي الذ  يمدهح باألموال الماليين والدوالراتم ولو ر ت هأاك و رست علق با  كل وا د 

 ا.دي ح وس لته أمشي الي ود هي ولك ال  بتاً 
ماح للت  ي م وردًا علق تجاوزات ب ي  مسجد الأيلم سال وكيل األوسا :  ن الوزارة ست يل هذا اإل

 وسيبد  الت  ي  مته بدءًا من غد لاأل د .
13/7/6012، الخليج، الشارقة  
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الت ززق وزيززر البارجيزز  وشززؤون المغتززربين أا ززر جززوده  مزز  وزيززرة البارجيزز  : تغريززد الرشزز  -عمززان 
إلي الي  ديديريكا موغيريأي وب ث مت ا التالسات النأاليز  وآبزر الت زورات والمسزتجدات دزي المأ  ز  ا

 با   ت ورات االوضا  الب يرة دي س ا  غزة.
موسز   ت كيزدالأزارم  يزث اعزاد جزودة  إل زال واتت  ال ردان بالل الل اء علق ضرورة الوس  التور  

 تكرر علق غزة واست دا  المدأيين. االردن الراد  للتدوان االسراليلي الم
وسززال جززودة  ن الت ززتيد األبيززر الززذ  شزز دأاه بززاألم  والمتمنززل ببززدء عمليززات بريزز  دززي س ززا  غزززة 
واسزززت دا  المزيززززد مززززن المززززدأيين والمزيزززد مززززن الشزززز داء امززززر أديأزززه وأسززززت جأه ويت لزززز  اب ززززاء سأززززوات 

 االت ال مستمرة من كل ال و  المؤنرة لوس  ذلك.
ة ان ال ل الو يد الذ  يضمن عدح تكرار هذا التدوان االسراليلي من و شيته وهمجيتزه هزو وسال جود

 ل سياسزي ومتاوضزات سياسزي  شزامل  وجزاده تضزمن اسامز  الدولز  التلسز يأي  المسزت ل  علزق التزرا  
وعا ززمت ا ال ززد  الشززرسي  والكرامزز   1967الززو أي التلسزز يأي علززق ب ززو  الرابززن مززن  زيززران عززاح 

 ت الل والسيادة للشت  التلس يأي علق  رضه.واالس
 13/7/6012، الغد، عّمان

 
 " الهجوم البري على غزةبشدةاألردن يدين " .44

داأززت ال كومزز  بشزدة علززق لسززان وزيززر الدولزز  لشزؤون اإلعززالح الأززا   الرسززمي باسززح : لبتززرا  -عمزان 
يلي علزق س زا  غززة والت زتيد ال كوم  الدكتور م مد المومأي ال جوح البر  ل وات اال زتالل اإلسزرال

 غير المبرر من سبل  سراليل تجاه المدأيين التزل دي س ا  غزة الم ا ر.
 13/7/6012، الغد، عّمان

 
 لبحث التطورات في غزةاألردن يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس األمن  .45

   لززز  األردن دجزززر  مززز  ع زززد جلسززز   ارلززز  لمجلززز  األمزززن بكامزززل هيلتزززه لمأاسشززز: بتزززرا -أيويزززورك
الت ورات األبيرة دي غزة. وجاء  ل  األردن باسح المجموع  التربي  بتد الت ورات األبيرة دي غززة. 

 .يذكر  ن األردن عضو غير دالح دي مجل  األمن
 13/7/6012، السبيل، عّمان
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 تدين اقتحام شرطة االحتالل للمسجد األقصى األردنية الحكومة .46

ن اإلعززالح الأززا   الرسززمي باسززح ال كومزز  الززدكتور م مززد اسززتأكر وزيززر الدولزز  لشززؤو  :بتززرا –عمززان 
المززومأي بشززدة است ززاح شززر   اال ززتالل اإلسززراليلي  المدججزز  سززا ات المسززجد األس ززق المبززارك ع زز  

  الة الجمت .
ودان  سداح سوات اال تالل علق  غال   ربن مزن بوابزات ال زرح ال دسزي ومأتزت مزن ت زل  عمزارهح عزن 

 للمسجد األس ق. بمسين عاما من الو ول
ل ززاء  وردزز  وزيززر الدولزز  لشززؤون اإلعززالح ممارسززات سززوات شززر   اال ززتالل تجززاه المسززجد األس ززق وا 
عشززرات ال أابززل ال ززوتي  والم ا يزز  علززق الم ززلين والتززي ت ززد  الززق تتريززغ المسززجد مززن الم ززلين 

 والمتتكتين.
 13/7/6012، الغد، عّمان

 
 وفد برلماني أردني يتوجه لغزة استقبالمن  "تهربت"مصرعّمان:  .47

ال كومزز  الم ززري  مززن السززمان  ات ززر اكشزز  عضززو دززي البرلمززان األردأززي عززن : عمززان -ر   اليززوح
 لودد  برلماأي  ردأي بزيارة س ا  غزة عبر متبر ردح.

وسال الأال  بليزل ع يز  بز ن السزل ات الم زري  لزح ت زدح جوابزا مباشزرا علزق ال لز  الزذ  ت زدمت بزه 
بسزب  نزرو   ”ضزمان  مزن الودزد“األردأي  بالب زوص لكأ زا  شزارت  لزق اأ زا ال تسزت ين  البارجي 

 ردح.  لقال ري  من ال اهرة 
 12/7/6012، رأي اليوم، لندن

 
 "الهزيل"مسيرات في األردن تنديدا  بالعدوان اإلسرائيلي على غزة والموقف العربي  .48

دة مسزيرات ووستزات ا تجاجيز  برجزت دزي األأاضول: شارك االال  األردأيينم  مز م دزي عز -عمان
اإلسراليلي علق س ا  غزة والموس  التربي « التدوان«التا م  عمان وعدة م ادنات  بر  تأديدًا بز

  يالهم ودعمًا للم اوم  التلس يأي .« ال زيل»الرسمي 
سزيأي دتي التا م  عمانم شارك ملات األردأيين دي مسيرة ا تجاجي  اأ ل زت مزن  مزاح المسزجد ال 

 لق سا   الأبيل وس  التا م . و شار المراسزل  لزق  ن مسزيرة التا زم  جزاءت بزدعوة مزن ال ركز  
اإلسزززالمي  و ركزززات شزززبابي  وشزززتبي  مبتلتززز م وردزززن المشزززاركون دي زززا الدتزززات ت يزززي  زززمود الم اومززز  
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مززا ردد يومززًا. ك 11الززذ  يشززأه اال ززتالل اإلسززراليلي علززق غزززة مأززذ « التززدوان»التلسزز يأي  دززي وجززه 
م «ال زيزززل والم زززابي إلسزززراليل«المشزززاركون هتادزززات مأزززددة بزززالموس  التربزززي الرسزززمي الزززذ  و زززتوه بزززز

م ززالبين ب  ززن التالسززات الدبلوماسززي  مت ززا. ودعززا المشززاركون المجتمززن الززدولي للضززغ  علززق  كومزز  
ين بت  يززز  ضزززد األبريزززاء دزززي غززززةم كمزززا  زززالبوا التلسززز يأي« عزززدواأ ا»لوسززز  « اال زززتالل اإلسزززراليلي»

 الودا  والم ال   الو أي  ديما بيأ ح.
 13/7/6012، القدس العربي، لندن

 
 التعاون لدعم غزةتتفقان على النقابات المهنية والخيرية األردنية  .49

ب ث ودد أ زابي برلاسز  رلزي  مجلز  الأ بزاء أ يز  اال بزاء الزدكتور هاشزح :  ار  ال ميد  -عمان 
 إلي ززززالبيريزززز  األردأيزززز  ال اشززززمي  ايمززززن المتلززززح سززززبل التتززززاون ابو سززززان مززززن  مززززين عززززاح ال يلزززز  ال

المساعدات ال بي  واالغانيز  الزق س زا  غززة وب نزا  مكاأيز  ارسزال ودزود  بيز  لت زديح التزون لم زابي 
 التدوان.

ان ال يلزز  ابززدت اسززتتدادها للتتززاون مززن الأ ابززات   مزز وسززال الززدكتور ابو سززان دززي ت ززريح  زز تي 
ساعدات وأ ل و دات الدح التزي تبزر  ب زا الشزت  االردأزي للشزت  التلسز يأي دزي الم إلي الالم أي  
واكزززد ابو سزززان ضزززرورة موا زززل  التتزززاون ال زززالح بزززين ال يلززز  والأ ابزززات الم أيززز م مشزززيرا الزززق  ال  زززا .

 التجار  الساب   دي هذا المجال.
 13/7/6012عّمان، الرأي، 

 
 غزة األمن إيقاف العدوان على  مجلسميقاتي: على  .51

الو شززي اجززد د الززرلي  السززاب  لل كومزز  أجيزز  مي ززاتي اداأتززه التززدوان اإلسززراليلي : ال يززاة –بيززروت 
المجتمن الدولي ومجل  األمن ومجل    و  اإلأسان دي جأي  بال ياح ام م البًا االمستمر علق غز ة

ن كزي مزون واألمزين التزاح . و بر  الق األمين التاح لألمزح المت زدة بزاابواجبات ح والت رك التاجل لوسته
 لجامت  الدول التربي  أبيل التربي م البًا بت رك عربي ودولي شامل لوس  التدوان االسراليلي.

 13/7/6012، الحياة، لندن
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 على غزة "العدوان"لبنان: وقفات تضامنية أمام مقرات المنظمات الدولية واألوروبية رفضا لـ .50

شززز د التديزززد مزززن المأزززا   اللبأاأيززز  اليزززوح الجمتززز  ي: هيح التلزززابزززرا   مززززة تكزززين  - زززرابل  – بيزززروت 
 يزززاحم  يزززث اسيمزززت  10وستزززات تضزززامأي  مأزززددة بالتزززدوان االسزززراليلي المسزززتمر علزززق غززززة مأزززذ أ زززو 

اعت ززامات ابرزهززا امززاح م ززر  االمززح المت ززدة واالت ززاد االوروبززي دززي بيززروتم وم ززر ال ززلي  األ مززر 
 الدولي دي  رابل  شمال لبأان.

تجمزززن عشزززرات األ تزززال التلسززز يأيون  مزززاح مبأزززق االت زززاد األوروبزززي دزززي بيزززروتم رادتزززين األعزززالح و 
 .”ب سر  وست ممكن“التلس يأي  وشتارات ت ال  بوس  التدوان اإلسراليلي علق س ا  غزة 

واسزتغر  األ تززال دززي رسززال  وج وهزا لالت ززاد األوروبززي دعززوات دول االت زاد ال تززراح اإلأسززان وأشززر 
دززي وسززت وجززدأا هززذه الززدعوات دارغزز  مززن مضززموأ ا ال  ي ززي عأززدما يتتلزز  “التسززامح والسززالح  ن ادزز 

 .”األمر باإلأسان التربي واإلأسان التلس يأي
هززل  …مززا سيمزز  دعززواتكح هززذه دززي االت ززاد األوروبززي و  تالأززا ي تلززون بززدح بززاردا وتسززاءل المتت ززمون

ب سل   دتاك  ربما يكون بتض ا من  أن دولكح شاهدتح   تالأا دي غزة  ين تمز   جسادهح ال ري  
 ا.داعين دول االت اد ل ماي  األ تال والأساء دي غزة ام؟

وعززدد مززن اال زززا  ال ليتزز  لززهم اعت ززاما  ا ززز  يامززن ج زز   بززر م أنمززت ال يلززات الأسززالي  دززي 
ن لألمزح المت زدة التزاب االلجأز  االست زادي  لزدول غزر  آسزيااتضامأيا مزن  هزالي س زا  غززة  مزاح مبأزق 

 .ا سراليل عدوة ال ياةادي وس  التا م  بيروتم ت ت شتار  ااإلسكواا
ودي مديأ   رابل  شمال لبأانم اسيح اعت اح اماح م ر اللجأ  الدوليز  لل زلي  اال مزرم تضزامأا مزن 

مزن ازاء ما ي  لم بزدعوة  اال مت التربي والدولياغزة وردضا للمجازر التي ترتك  ب   اهل ا ولز 
 دي لبأان. اإلسالمي لجماع  وا ما  “ رك 

 12/7/6012، رأي اليوم، لندن
 
 صمت الغرب على أحداث غزة حلف صليبي جديدو ردوغان: السيسي "طاغية" أ .52

رلي  الوزراء التركي رج   ي  م  ن ل      ، عن 12/7/6012، النهار، بيروت ذكرت
ًا علق سؤال عن التملي  البري  االسراليلي  و   عبد التتان السيسي ابال اغي ا وذلك رد  ردوغان

وات ح االدارة الم ري  بالتمل امتاا الق جاأ  اسراليل ضد  ما  المدعوم  من  ضد س ا  غزة.
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ان ااالدارة دي م ر ليست شرعي ام مت ما السل ات الم ري    ردوغانواعتبر  ال كوم  التركي .
 غزة. باأ ا تريد استبتاد  ما  من ا  اتتا  سالح دي

 ان ااسراليل دول  ت دد السالح دي التالح والشر  االوس ا.  ردوغانومن ج  د  بر  ر   
اأت د  م  الجمت  التالح م  ردوغان  ن، 13/7/6012، الجزيرة نت، الدوحةنشرت  من ج    بر 

 الغربي علق  مته جراء ما ي دث دي س ا  غزةم وو   هذا ال مت ب أه  ل   ليبي جديد.
ت اد  ردوغان دي كلم   ل اها دي م رجان ب ابي له بمديأ  بور   التركيم و ذر المسؤول وجاء اأ

التركي الغر  من  ن ااتبا  هذا المت وح الذ  و ته بغير ال اد  سيؤنر علق الغر  دي المست بل 
  يضاا.

تج عن هذه و شار بال ول ايت ججون لاإلسراليليون  ب ن ال واريا ت ل  علي ح من دلس ينم وماذا يأ
ال واريا التي يتح تتجيرها دي السماءم ولح تتسب  بم تل      د  تق اآلن. كل هذه ال جج هي 

 بدا  وليست  ادس  وهح ليسوا  ادسينا.
ور    ردوغان  ن التدوان علق غزة سيستمر ما لح يتبذ التالح اإلسالمي موستا واض ا من  سراليلم 

مت ا بش ن ال دأ  من  سراليل هي  رك  الم اوم  اإلسالمي  و ضا   ن الج   التي يأبغي التوا ل 
ل ما   ولي  م رم واعتبر  ن هأاك م اوالت إلضتاء شرعي  علق اإلدارة الم ري  التي تتت ر 

 للشرعي م علق  د تتبيره.
ال  ووجه رلي  الوزراء التركي أداء للتالح اإلسالمي بضرورة اتباذ موس  واضح ضد  سراليلم وا 

المشاكلم مستدال علق موس  بالده سالال اعالساتأا من  سراليل و لت  لق مر ل  ال ترم استمرت 
 وواضح  ن من غير الممكن ت بين التالسات مت ا بتد اآلن بسب  عدح ت بي  ح لشرو أاا.

وات ح تل  بي  بممارس  ااإلرها  واإلبادة الجماعي ام دي  شارة للتدوان علق غزةم و ضا   ن 
اءة من ت سي   كوم  و دة و أي  بين  رك   ما  و رك  الت رير التلس يأي  لدتح م  سراليل مست

 وال ذا د ي مستمرة دي  بادت ا هأاكا.
واعتبرت اإلدارة األميركي  ت ري ات  ردوغان تجاه  سراليل اعدالي  وغير   ي  ام وسالت مت دن  

ستتزازي  غير بأاءة وال تساعد دي الج ود باسح وزارة البارجي  األميركي   ن امنل هذه الت ري ات اال
 المبذول  إلسرار وس  إل ال  الأارا.
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 "في عون أخوتنا الفلسطينيين في قطاع غزة يوم عقاب الظالمين قريب هللاكان "نائب أردوغان:  .53

أال  رلي  الوزراء التركيم والمت دث باسح ال كوم م  ن ” بولأت  ريأتش“ داد : األأاضول -بور  
كان ي دي عون  بوتأا التلس يأيين دي س ا  غزةم يوح “ح ت يا من  جل النالمينم سالال: ج أ

 ”.ع ا  النالمين سري 
 ياح ت تل الأساء واأل تال دي س ا   10و ضا   ريأتش بالل كلمته بوالي  بور  م  ن  سراليل مأذ 

ري   بان اليوح الجمت م غزةم وت تل ال غار الذين يلتبون علق الشا ئم و علأت بدء عملي  ب
 وت    ال  ا  بال واريا وال ذال  بدون التتري  بين   د.

كان ي دي عون  بوتأا التلس يأيين دي س ا  “و شار  ريأتشم  ن يوح ع ا  النالمين سري م سالال: 
غزة وكاد   أ اء البالدم أ رهح ي علق عدوهحم  ن يوح ع ا  النالمين سري م سي اس  ديه كل 

 ”.ص بما عملبش
ودعا  ريأتش سكان بور    لق الت ويت ل الح  ردوغان دي االأتبابات الرلاسي  التي تجر  دي 

 يج   ن ت وتوا ألردوغان الذ  سال إلسراليل ال.“التاشر من ش ر  غس  /آ  ال ادحم سالال: 
13/7/6012، ، لندنالقدس العربي  

 
 نا ينبض في غزةنصف قلبو البطل  الفلسطينيأوغلو: أحيي الشعب  .54

وزير البارجي  التركيم ا  مد داود  وغلوام سال ا ن   ن، 13/7/6012، السبيل، عّمان ذكرت
أ   سلبأا يأب  بغزة دي دلس ينم والأ   اآلبر دي بغداد و ل م  ن ما ي ح المسلمين دي كاد  

  أ اء التالح ي مأاا.
سالح واالعتدال و سن السلوك والمبادرةا وبالل كلمته دي اجتما  اعلماء المسلمين دي التالحم ال

الذ  أنمته رلاس  األديان التركي م دي اس أبولم  ضا  داود  وغلو  أه ي ي الشت  التلس يأي 
الب ل علق الكتان الذ  ي وح به دي س ا  غزةم سالال: اأ   سلبأا يأب  دي غزة والأ   اآلبر 

 لأج ا.دي بغداد و ل  والمو ل ودمش  والب رة وكربالء وا
و كد الوزير التركي  ن بالده تبذل س ار  ج دها من  جل  ي ا  النلح علق س ا  غزةم و أ ا 
مستتدة لل ياح ب   عمل من  جل  ن يتامل التالح الشت  التلس يأي بمساواة وعدلم و أ ا ستتمل ما 

 يلزح من  جل ت  ي  الو دة الو أي  بين التلس يأيين.
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اإلرادة ال وي  للشت  التلس يأي عأدما توجه  لق س ا  غزة دي التاح و شار داود  وغلو  أه ر   
 م و أه ت كد  أ ح لن يأ زموا ولن يبضتوا أل  نالحم و أ ح ي ملون  عباء عالح كبير.1011

ودعا داود  وغلو مجل  األمن الدوليم  لق ت مل مسؤولياته والتمل علق  ي ا  أزي  الدح دي 
ة لل ياح ب   عمل من  جل  ي ا  النلح عن التلس يأيين دي ال  ا  س ا  غزةم و ن تركيا مستتد

 وكاد   أ اء البالد.
كما دعا الوزير التركي التلماء المسلمين  لق لت  دور هاح دي ال ضي  التلس يأي  من بالل  جراء 

ق اأتض ا ال وارات والأدوات و شد الت ييد للمنلومين دي دلس ينم الدتا  ن التالح اإلسالمي ي تاج  ل
 ومواج   ال  ال  التي تدور  وله واتباذ مواس  جادة.

البارجي  التركي  سالت  أ ا تجر  م  ن األأاضول عن، 12/7/6012فلسطين اون الين،  و ضادت
ات االت من عدد من المسؤولين الدوليين من  جل التمل علق وس  التدوان اإلسراليلي علق س ا  

التركي ال مت الدولي علق التدوان المتوا ل لليوح الناأي عشر علق غزةم بيأما اأت د وزير التدل 
 التوالي.

م  ن وزير البارجي  التركي ا  مد داود  وغلوام  جر  1014-7-18وسالت دي بيان الجمت  
ات االتهم من عدد من المسؤولين الدوليينم كأنيره األميركي اجون كير ام واألمين التاح لألمح 

مونام و مين عاح مأنم  التتاون اإلسالميم ا ياد مأدأيام والرلي  التلس يأيم المت دةم ابان كي 
م مود عبا م ووزير البارجي  ال  ر م ابالد بن م مد الت ي ام مبيأًا  ن تركيا بد ت بالتدبل من 

  جل ب ث موضو  غزة.
ي  للتتبير عن رد ودعت البارجي  التركي  المجتمن الدوليم وبا   األمح المت دةم والمأنمات الدول

 دتل ام  زاء التدوان اإلسراليلي علق غزةم والذ  يتسب  دي م تل المدأيين
من جاأ  آبر اأت د وزير التدل التركي ابكر بوزضايام  مت المجتمن الدولي والدول الغربي م 
تجاه التدوان اإلسراليلي علق س ا  غزةم متسالال: اهل سي مت الغر  لو كان ال تلق دي س ا  

 اإلسالح؟غزة مسي يين  و ي ود  و من دين آبر غير 
ودي كلم   ل اها ع   م دب   د ار دي مديأ  يوزغا م  ضا  بوزضاي  ن اتركيا تتيش دي  جواء 
 بوي  وسالح دي ش ر رمضان المباركم  ال  ن النلح الواسن علق  بواأأا دي س ا  غزة والضت  

بواأأا دي الترا  و  و كد  ن امن  سوريام يمأتأا من تأاول اإلد ار بسالح.الغربي  دي دلس ينم وا 
 ي ت  لزل سراليل  ويدعم ا دي عدواأ ا علق غزةم شريك مت ا دي نلم اا.
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 غزة علىتنديدا  بالعدوان اإلسرائيلي  اسطنبولمظاهرة حاشدة في  .55

اشدة متناهرة تركي  متضامأ  من الشت  التلس يأي بالل مناهرة   :ال د  دوت كوح -اس أبول
 بال ر  من مسجد التاتح دي التا م  التركي  اس أبول للتأديد بالتدوان االسراليلي علق س ا  غزة

13/7/6012القدس، القدس،   
 
 رئيس البرلمان العربي يستنكر بشدة الجرائم اإلسرائيلية ويستهجن موقف المنظمات الدولية .56

لمان التربي بشدة  م م الجرالح استأكر   مد بن م مد الجروان رلي  البر : واح  -ل بونبي 
اإلسراليلي  األبيرة ضد الشت  التلس يأي وباألبص تلك التي تست د  األ تال التلس يأيين دي 

  تال آبرين  نأاء لتب ح  3  تال علق شا ئ غزة و 4س ا  غزة و برها تلك التي  ودت ب ياة 
 دو  س ح مأزل ح. 

الم ب  علق منل هذه الجرالح المتو ش  ضد كل ما هو واست جن متاليه دي بيان له ال مت الدولي 
 ين هي مأنمات   و  اإلأسان الدولي  و  و  ال تل » أساأي و بالسي وتساءل متاليه مستغربًا 

 «. عن ما ي دث دي غزة؟
وسال هل ع بت  عيأ ح عن المجازر اليومي  إلسراليل ضد المدأيين التلس يأيين واأل تال التي 

  واأين والتشريتات الدولي . ت مي ح كاد  ال
ودعا الجروان مجددًا مجل  األمن الدولي لل ياح بدوره والتدبل التاجل لوس  هذه المجازر ورد  

  سراليل التي و ت ا بالبشت . 
كما كرر دعوته لجمين مؤسسات المجتمن الدولي و  و  اإلأسان وال تل دي التالح لت مل 

داأ  ورد  سياسات مسؤوليات ح دي الددا  عن مباد  مأ نمات ح والتوس  عن الكيل بمكيالين وا 
  سراليل دوليًا.

13/7/6012، االتحاد، أبو ظبي  
 
 "فتح باب التطوع للجهاد" منع مسيرتين لنصرة غزة في الجزائر ومطالب بـ .57

مأتت م الح االمن الجزالري م الجمت م مسيرتين  الجزالر / عبد الرزا  بن عبد ي / األأاضول:
 م ر الستارةش ين  سالميين بالتا م  االولق كاأت متوج   أ و م ر البرلمان والناأي  أ و لأا
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” دتح با  الت و  للج اد”علق غزة والم الب  بردن ال  ار عن ال  ا  و بالتدوانالم ري  للتأديد 
  ماح المسلمين  س  المتناهرين.

مجتمن السلح ل كبر  ز   سالمي دي ودشل ملات الأاش ين ب يادة عبد الرزا  م ر  رلي   رك  
الجزالر  وعلي بن  اج الرجل الناأي دي الجب   اإلسالمي  لالأ اذ لالم نورة  دي السير اأ ال  من 
 مسجد الوداء بالت د ب ي ال ب  بالتا م  أ و الستارة الم ري  بتد مأت ح من سبل م الح الشر  .

لين يت دم ح عبد الرزا  م ر  وعلي بن  اج و كد ش ود عيان لوكال  األأاضول  ن ملات الم 
م ا رين من المبارج األربن لمسجد الوداء بالت د بتد أ اي   الة الجمت  والذ    أتس حوجدوا 

  و  من سبل م الح األمن.
وأشبت مشادات بين المتناهرين وم الح الشر   وس  تدادن عاد   لق توسي  عشرة  شباص 

 ودة ال دوء ود  أت  الم ادر.  ل  سرا  ح علق التور بتد ع
وتأاول علي بن  اج الرجل الناأي دي الجب   اإلسالمي  لالأ اذ الم نورة كلم   ماح المتناهرين 

الأ ناح الجزالر  بأ رة غز ة وتزويد الم اوم  بالسالن ودتح الشوار  للمسيرات المأد دة ”  ال  دي ا 
 ”ي   ب كمله من غز ةبالتدوان ألن  هذه م ال  الشت  الجزالر  الذ  

كما سال ب أ ه لو دت ت لأا ال دود وي لكأ ا دي … ن  غز ة اليوح تدادن عن شر  المسلمين” واكد 
 ”.دلس ين

 ز   سالمي دي البالد كلم   ماح   كبرمن ج ته  ل ق عبد الرزا  م ر  رلي   رك  مجتمن السلح 
 ”.رة المأا رة لغز ة ضد  التدوان ال  يوأيبمأن الأ ناح الجزالر  للمسي“المتناهرين أدد دي ا 

مبادرة لد ر الم اوم  وتكسيرها وليست دي  الح “وعل  علق المبادرة الم ري  لوس  التدوان باأ ا 
 ”.الأناح الم ر  بتتح متبر دح اماح اهل غزة الأه متأتس ح الو يد“كما  ال  ”. الشت  التلس يأي

 ي بلوزداد الشتبي  البرلمان منكاأت متوج    لق م ر من ج    بر  مأتت م الح اآلمن مسيرة 
 بالتا م  الجزالر.

وستتأا دامت “وسال عبد التتان زراو   مداش زعبح  ز  ال  وة ال رة السلتي لوكال  االأاضول 
سراب  أ   ساع  اماح المسجد سراأا بالل ا بياأا  البأا دي ا االأنم  التربي  ان تتتح با  الت و  

غزة وكذا  رسال مساعدات من السالن ودتح ال دود للجماهير التي تريد م اوم   للج اد دي
 .”ال  ايأ 

12/7/6012رأي اليوم، لندن،   
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 أطباء يدعون إلى تدخل دوليغزة و خرجوا في مسيرة للتضامن مع  المواطنينآالف : موريتانيا .58

أنيمي  لأل باء والتاملين دعت مأس ي  أ ابات ال   م وهي  كبر هيل  ت: الشيا م مد -أواكشو 
الذ  يتتر  له سكان س ا  غزةم و البت « التدوان»دي س ا  ال    بموريتاأيام  م م  لق وس  

المجتمن الدولي بالسمان ل واسح  بي  من الدول التربي  واإلسالمي  بالدبول  لق ال  ا  من  جل 
 متالج  الم ابين والجر ق.

تزامن من مسيرة شتبي  داعم  لغزةم عن استتدادها لمساعدة وعبرت المأس ي  دي بيان وزعته بال
ال واسح ال بي  التلس يأي م التي تواجه وضتا  تبا  ماح تزايد  عداد الجر ق والم ابين؛ وسالت 

الشت  التلس يأي يتتر  ل ر   بادة جماعي م يوست د  دي ا المدأيون من   تال »الأ اب   ن 
م وبشكل عشواليم و يضا باستتمال كل  أوا  األسل   الم رم  وأساء وشيوخ ب ري   غير مسبوس 

 «.دوليا
كل ال و  ال ي  من مجتمن مدأي وأ ابات و  زا  سياسي   لق ضرورة »ودعت أ اب  األ باء 

التأسي م وتو يد الج ود بغي  الت د  ل ذه ال جم  الشرس م التي تتبث باإلأسان وبم ومات  ياتهم 
 م ود  تتبيرها.«ينوبالبأي الت تي  لتلس 

كل المأنمات الدولي  التدبل بشكل دور  للتكتل بمتالج  الجر ق »وبل ت المأس ي   لق دعوة 
 «.والم ابين

علق  تيد مت لم برج آال  الموريتاأيين  لق شوار  التا م  أواكشو م  م م بتد  الة 
مأذ  كنر من  سبو ؛ وردن  الجمت  للتأديد بالتملي  التسكري  التي تأتذها  سراليل ضد س ا  غزة

 «.للج اد»المشاركون دي المسيرة األعالح التلس يأي م ورددوا شتارات مأاول  إلسراليلم تدعو 
ودعا الربا  الو أي لأ رة الشت  التلس يأي  لق المسيرة التي اأ ل ت من الجامن الستود  وس  

ت ا  ماح مبأق ال كوم ؛ وشارك دي ا أواكشو م وجابت عددًا من الشوار  الكبيرة سبل  ن تبتتح مسير 
 عدد من المشايا والتلماء وسادة األ زا  السياسي  وهيلات المجتمن المدأي.

دي غضون ذلكم   ل  عدد من األلم  والتلماء بالتتاون من  ذاعات وتلتزيوأات با  م  مالت 
ضي   سبااًل كبيرًا لجمن التبرعات ل الح سكان س ا  غزةم وش دت هذه ال مالت بالل األياح الما

من ج    بر م أنمت عدة   زا  سياسي   تالت  د ار  ع بت ا س رات  من  ر  الموريتاأيين.
 رمضاأي م ب  ت لل ديث عن ال ضي  التلس يأي  وآبر ت ورات ا.

13/7/6012، الشرق األوسط، لندن  
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 لوقف العدوان على غزة اتصاالتهااإلمارات تكّثف  .59

 جر  الشيا عبدي بن زايد آل أ يان وزير البارجي  ات ااًل هاتتيًا من : يانواح والب - بونبيم غزة
وزير بارجي  المملك  التربي  الستودي  االمير ستود التي ل تأاول ديه ال دوان اإلسراليلي علق غزة 

 وسبل وست ا والمبادرة الم ري .
ن  م  من كل من وزير بارجي  بن زايد  جر  ات الين هاتتيين ليل   ول م عبد يوكان الشيا 

وتح بالل هذه االت االت بين  م ر سامح شكر  ووزير بارجي  الواليات المت دة جون كير .
 سموه والتي ل وشكر  وكير  ب ث االوضا  دي غزة والمبادرة الم ري .

13/7/6012البيان، دبي،   
 
 حريصة على دعم الفلسطينيين الكويتعزام الصباح:  .61

 كد عميد السلك الديبلوماسي ستير الكويت لد  الب رين الشيا عزاح ال بان  رص  كوأا: –المأام  
 الكويت علق أ رة ال ضي  التلس يأي  ودعح الشت  التلس يأي.

وسال الشيا عزاح بالل الغب   الرمضاأي  التي  سام ا علق شر  ستراء الدول التربي  واالسالمي  دي 
مشيرا  ال  مويت  ري   علق تتزيز التضامن التربي وو دة الب رين الليل  سبل الماضي : ان الك

 الق ان ال ضي  التلس يأي  سضي  مركزي .
13/7/6012، السياسة، الكويت  

 
 وصول بقية تجهيزات المستشفى الميداني اإلماراتي عبر معبر رفح .60

دم  من و لت ب ي  المساعدات وتج يزات المستشتق الميداأي اإلماراتي عبر متبر ردح البر  سا
شا أ  ت مل  دوي   13ان م و وضح مدير هيل  ال الل اإلماراتي دي غزة عماد  بو اللبن ال اهرة.

أساأي  وسيارتي  ستا  و لت ال  ا  لتج يز المستشتق الميداأي الم رر  سامته  ومتدات  بي  وا 
 دي الم ادن  الوس ق بمأ    دير البلح.

راتي دي س ا  غزة جمتي  ال الل األ مر التلس يأي  لق ذلكم دعمت هيل  ال الل األ مر اإلما
بمساعدات تمويأي  لتوزيت ا علق سكان المديأ  المتضررين من التدوان اإلسراليلي ضمن المساعدات 

 التي  سرت ا دول  اإلمارات إلغان  ال  ا .
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اح لشؤون و ضر تسليح المساعدات ودد ال الل اإلماراتي الم يح دي غزة ممناًل بأال  األمين الت
المساعدات الدولي   ميد راشد الشامسي ود. عبد ي الغيني وس يل ال اضي ومدير هيل  ال الل 

 اإلماراتي دي غزة عماد  بو اللبن و اسح من مكت  غزة.
13/7/6012البيان، دبي،   

 
 6012في فلسطين حتى جديدة مقترحة درهم مشاريع  مليون 900: الهالل األحمر اإلماراتي .62

مليون درهح للمشارين الجديدة الم تر    300ر دت هيل  ال الل األ مر  و يد  براهيح: -  بونبي
ويتضمن المبلغ المشارين  .1016 لق  1014دي دلس ين بالل السأوات النالث الم بل  من 

  .اإلغاني  واإلأساأي  الجديدة الم تر   والمساعدات الم  وع  والتزامات ال يل  تجاه المشارين المبتلت
و وض ت ال يل   ن المبالغ المب    لمشارين دلس ين تشمل س اعات التتليح وال    والزراع  
والبيل  وال  ا  البدمي والتي تمنل المجاالت ال يوي  األكنر ا تياجًا ل ا  س  نرو  الشت  

 ال رج .التلس يأي االست ادي  
 أشاء در  لجامت  ال د  المتتو   دي  وذكرت ال يل   ن المشارين الم تر   دي س ا  التتليح تشمل

 ل   ال م وبأاء بم  مدار  تستوع   لتين  67أابل  بالضت  الغربي  سيستتيد مأ ا أ و 
 البًام  ضاد   لق بأاء عدد من ريا  األ تال دي البليل ومأا    بر  دي الضت  الغربي   640و

 سلتيت. تلم وكذلك توست  مدرس  للبأات بم ادن   400لأ و 
وتشمل مشارين ال يل  دي س ا  ال    بأاء وتش ي  مبأق للرعاي  ال  ي  األولي  دي بلدة 

 غزة.آال  شبص وبأاء مركز  بي دي  10بيرأاباال غر  ال د  لبدم   كنر من 
 ما المشارين الزراعي م دتشمل  ياأ  آبار جودي  تستبدح للر  بالتتاون من مأنم  األغذي  والزراع  

 سرةم وكذلك تأتيذ مشرو  ال  اد المالي لم ل   جمتي   118مح المت دة تستتيد مأ ا التابت  لأل
مركز البدمات الزراعي  ووزارة الزراع  التلس يأي  تستتيد مأه  كنر من  ل   سرةم ودي ال  ا  

 جأين.البدمي تشمل المشارين الم تر    يضًا بأاء مسجد دي  ولكرح وآبر دي 
عدد من تبرجوا دي مركز الشيب  دا م  بأت مبارك دي مديأ  البليل ومن أا ي   بر م بلغ 

 التمل.شب ًام تتلموا م أًا تساعدهح علق  40التلس يأي  بالل التاح الماضي 
13/7/6012الخليج، الشارقة،   
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 رئيس اندونيسيا يدعو إلنهاء الصراع في غزة .63

لل را  « وس  دور »يودويوأو  م   لق رويترز: دعا الرلي  االأدوأيسي سوسيلو بامباأج  -جاكرتا
ترغ  اأدوأيسيا مرة  بر  دي »الدالر دي س ا  غزة. وسال يودويوأو دي مؤتمر   ادي دي جاكرتا 

ومرة  بر  أدعو لوس  دور  »و ضا  « ابداء سل  ا الشديد  زاء تدهور األوضا  السرين دي غزة.
التأ  ولتوزين المساعدات اإلأساأي . ال جوح البر  إل ال  الأار تراسبه األمح المت دة وإلأ اء دالرة 

اإلسراليلي لن يكون من ش أه سو  زيادة متاأاة دلس ينم بل يتتين  ن  سول الشت  التلس يأيم 
 «ويج   ن يأت ي دورا.

13/7/6012القدس العربي،   
 
 بيب وتتجنبا السفر فوق سماء غزةألى تل إكوريا واندونيسيا توقفان رحالتهما  .64

اعلأت شرك  الب و  الجوي  الكوري   م  الجمت  اأ ا ستوس  جمين  :متا –  الم تل  ال د
 للتدوان. 11الز ر الت ا الجوي   لق تل ابي  بالل االسبو  الجار م دي اليوح 

من  14و 11و 19وسالت الشرك  دي بيان أ لته وكال  رويترز  أ ا ستلغي الر الت الم ررة  ياح 
ج ودها لمتالج  دواعي ال ل  المتتل   ب من ال يران دي اع ا  اس ا   الرة  الش ر الجار  دي   ار

واضادت اأ ا ستوس  نالث ر الت من تل ابي  الق اأشيون بكوريا  ركا  ماليزي  دي  وكراأيا.
وسالت الشرك   ن الدادن وراء سرار وس  الر الت الق تل ابي  هو تدهور االوضا  االمأي   الجأوبي .
   بتد ان شأت ال وات االسراليلي  هجوما بريا علق س ا  غزة.دي المأ  

كما وسال رلي  اأدوأيسيا  م   أه  مر كل شركات ال يران الو أي  بتتاد  ال يران دو   وكراأيا 
 198وس ا  غزة ومأا   ال را  األبر  دي  ع ا  اس ا   الرة ركا  ماليزي  وعلق متأ ا 

 شب ا.
13/7/6012، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 تلبية نداء نصرة غزة المسلمينمفتي عام ليبيا يطالب  .65

دعا متتي عاح ليبيام الشيا ال اد  الغرياأيم دي م ال أشر علق موسته الرسمي علق : السبيل
ه من االت اِد التالمي لتلماء المسلمينم  االأترأتم المسلمين دي التالحم  لق تلبي  أداء علمال ح الموج 
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علق التوالي لتملي  عسكري   سراليلي   سترت عن وسو   11الذ  يتتر  لليوح الز” ا  غزةأ رِة س ”لز
 عدد كبير من الش داء والجر ق.

الوسود الذ  يت  ل عليه ال  ايأ  من التر  دون شك هو ما يستتمله التدو  “واعتبر المتتي  ن 
دي تي ال   و الوا د علق األسرِة  اإلسراليلي اآلن دي آلته ال ربي  التي تدك بيوت غزة علق  هل ا

 ”.ب كمِل ا ال يب ي مأ ا   ًدا
 ين الش ام و “متتي الديار الليبي  دي م الهم الذ   سماه لواجد الوست وترتي  األولويات   وتساءل

 ”.والمروَءة والأ بوة  ن تبليتح عن الدياأ  يا  كاح التر  والمسلمين؟!
13/7/6012، السبيل، عّمان  

 
 المبادرة المصرية بقبول استخدام نفوذ فرنسا إلقناع حماسطلب  عباس :فابيوس .66

م  ن مايكل جورجي وجون ايريشم عن ال اهرة من، 12/7/6012، وكالة رويترز لألنباء ذكرت
وزير البارجي  لوران دابيو   بلغ رويترز ب ن بالده  لبت من س ر التي ترب  ا  الت سوي  

وسال مشيرا  لق رلي  السل   الو أي  التلس يأي   وس  لل تال.ب ما  المساعدة دي التو ل  لق 
الذ  اجتمن مته دي وست ساب  يوح الجمت  دي ال اهرة االرلي  م مود عبا   ل  مأي استبداح 

 أتوذ درأسا لد  شركال ا لم اول   سأا   ما  ب بول وس    ال  الأار.
وسد  شار  لق  ن من وج   أنره  ن  ما   و ضا  اديما يتتل  ب  ر  بلغت أنير  بت ليلأا للوضن

 تريد أ ا ا للتتاو   ول ا وب ت  با   ردن ال  ار عن غزة لتواد  علق وس    ال  الأار.ا
ومما يبرز مد   توب  التو ل التتا  بين جمين األ را  لح يستج  وزير البارجي  ال  ر  ديما 

 يبدو ل ل  دابيو .
وزير البارجي  بالد الت ي  تل ق يوح الجمت  ات اال هاتتيا من وسالت وكال  األأباء ال  ري   ن 

 أنيره الترأسي أاسشا بالله سبل التو ل  لق اتتا  لوس    ال  الأار.
م ادر م  ن ميشال  بوأجح م عنباري  من، 13/7/6012، الشرق األوسط، لندن و ضادت

من الت تيد ال الي دي نالث  سالت  ن باري  تر  البروج« الشر  األوس »درأسي  ت دنت  لي ا 
دي     الم والتودة  لق ال دأ  «  سر  وست»  ذا  مكن وبز« دورا»مرا ل هي كالتالي: وس  الأار 

وهي  مأي  من « من  عادة الأنر ب ا علق ضوء م ال  ال ردين» 1011التي  برمت دي التاح 
النالن  ت وح علق التودة  لق الجاأ  اإلسراليلي و ياتي  متيشي  من جاأ   ما  ديما المر ل  

ال يمكن  ن تكون نابت   و »المسار التتاوضي. وب س  الم ادر الترأسي م د ن ال دأ  المشار  لي ا 
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 أ ا لن ت مد  ال  ذا  دضت  لق مأاسش  االهتمامات األمأي  كما تراها  سراليل واهتمامات 
 ن كل ذلك يج   ن يتضي  لق  نح«. التلس يأيين دي غزة    وضن  د لل  ار ودتح المتابر

 التي تبدو اليوح بتيدة جدا.« المتاوضات السياسي »
لكن الم ادر الترأسي  تتتر  ب ن المشكل  تكمن دي  أجاز المر ل  األولق    وس  الأار. ودي هذا 

كما ت ول م ادرها وهذا ما أ له الوزير دابيو   لق « تدعح المبادرة الم ري »اإل ارم د ن باري  
لق الرلي  عبد التتان السيسي الذ  يلت يه اليوح. وهو  ول اجتما  من هذا أ نيره الم ر  وا 

 المستو  بين مسؤول درأسي كبير والرلي  الم ر  الجديد.
لم اول  »وتريد باري   ن تستتيد من عالسات ا الجيدة من كاد  األ را  التي ل ا ت نير علق الوضن 

  الرلي  التلس يأي م مود عبا  من دابيو  االت ال وهو ما يتسر  ل« لت  دور الوسي 
 بالجاأبين ال  ر  والتركي لما ل ما ت نير علق  ما .

وبما  ن باري  ال ت يحم منل ا منل ب ي  بلدان االت اد األوروبيم ات االت مباشرة من  ما  د أ ا 
  من ج   وللستي لددن تتول علق  داسات ا ال  ري  والتركي  لالستجاب  لرغب  الرلي  م مود عبا

 ب س  ما سالته الم ادر الترأسي . « ردن الس   كنيرا» ما  لمواس  سابل  لل دأ  من غير 
وسب  للرلي  هوالأد  ن تشاور من  مير س ر الشيا تميح بن  مد  نأاء وجود بالد مشتل دي 

االته من الجاأ  الدو  .. كذلك ات ل هوالأد بالرلي  التوأسي مأ   المرزوسي  ضاد   لق الت 
 األميركي والشركاء األوروبيين.

وي مل دابيو  استرا ا عمليا يكمن دي  عادة   ياء دور المراسبين األوروبيين الذين أشروا دي التاح 
علق متبر ردح بين غزة وم ر ع   اأس ا   سراليل من ال  ا   ي  التاح المذكور.  1002

سبل يومينم  ال تأ  ر م م  المراسبين دي متبر ردح  وتريد باري م كما د ح من ت ري ات دابيو 
سراليل.   ود  ال يغ  ال ديم  بل كذلك المتابر بين غزة وا 

    EUbamجاهزة لل ياح بتمل ما وت ديدا عبر ما يسمق »وسال الوزير الترأسي  ن  وروبا 
سراليل  «. التأا ر التي يمكأ ا در  الرساب  علق المتابر بين غزة وا 

لم ادر الترأسي   ن دابيو  ت ادث بب وص هذه المبادرة من أنيره الم ر  سامح و دادت ا
علق المبادرة التي يتتر   ن ت نق بمواد   البمس  الدالمين دي « مواد  »شكر  و ن الدول التربي  

 مجل  األمن الدولي دضال عن مواد   االت اد األوروبي. 
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لي  عن المتابر من  سراليل. لكن االستران غير  ن دابيو  عاد  م  ليت دث د   عن ردح و 
الترأسي يستب ن مشكل   بر   ذ  ن األوروبيين يردضون التتاون من  ما  وي  روأه بالسل   

 دلس يأي . -التلس يأي  األمر الذ  يتتح البا  علق مسالل  بر  دلس يأي  
 
 "إسرائيل"تدين إطالق الصواريخ من غزة على  المتحدةاألمم  :فيلتمان .67

ع د مجل  األمن الدولي اجتماعا عاجال لب ث  :االمح المت دة لالواليات المت دة  ز ال د  دوت كوح
 .الوضن دي غزة بأاء علق  ل  األردن وتركيا

مساء اليوح   علنالمت دة بان كي مون الشر  االوس  غدا السبتم كما  لألمحيزور االمين التاح و 
واكد مسؤول كبير باألمح المت دة  ن األمين التاح  دلتمان. الجمت  مساعده للشؤون السياسي  جيتر 

للمأنم  الدولي  بان كي مون سيتوجه  لق الشر  األوس  غدا السبت دي م اول  لوس  ال تال بين 
  سراليل والتلس يأيين دي نل اأزعاجه من الت تيد الب ير بما دي ذلك هجوح بر  تشأه  سراليل.

ن الدولي ان االمين التاح يريد التتبير عن اتضامأه من االسراليليين وسال دلتمان اماح مجل  االم
يجاد سبيل للمضي سدما بالتأسي  من   را  داعل   والتلس يأيين ولمساعدت ح علق وس  التأ  وا 

 علق ال تيدين االسليمي والدوليا.
من غزة علق  و بلغ ديلتمان مجل  األمن اليوح الجمت   ن األمح المت دة تدين   ال  ال واريا

 سراليل والتي اأ ت هدأ  اأساأي  لمدة بم  ساعات لكأ ا اتشتر باالأزعاج تجاه الرد اإلسراليلي 
 المتر ا.

وسال ديلتمان  ماح جلس   ارل  لمجل  االمن ا سراليل لدي ا سل   مأي مشرو  وأ ن أدين   ال  
ا إل ال  الأار. لكأأا أشتر ال واريا بشكل عشوالي من غزة علق  سراليل مما  أ ق وستا مؤست

 باالأزعاج من الرد اإلسراليلي المتر ا.
 13/7/6012، القدس، القدس

 
 لـ إسرائيل" على دعم الواليات المتحدة القوي مجددا يؤكدأوباما  .68

سال الرلي  االمريكي باراك  وباما يوح الجمت  اأه ت دث الق رلي  الوزراء االسراليلي : واشأ ن
بش ن الوضن دي غزة و كد له ت ييد الواليات المت دة ل   اسراليل دي الددا  عن بأيامين أتأياهو 

 أتس ا لكأه عبر عن ال ل  بش ن اتسا  أ ا  ال را .
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وسال  وباما اأه  كد مجددا علق دعح الواليات المت دة ال و  ل ليتت ا لكأه  يضا ا وضح ان الواليات 
وسال  با ر ت تيد آبر وازها   روان مزيد من االبرياء.االمت دة ... و لتاءأا سل ون للغاي  بش ن م

 وباما لل  تيين دي البيت االبي  اأه اي مل دي  ن تستمر  سراليل دي التتامل من الموس  ب ري   
 ت لل البسالر بين المدأيين الق  دأق  د.ا

واضا   ارة المأ   .وسال  وباما اأه  بلغ أتأياهو ب ن وزير البارجي  االمريكي جون كير  مستتد لزي
 .ا1011الأار الذ  تح التو ل اليه دي أودمبر    ال اجميتأا أتمل بجدي  للتودة الق س  

وسال بيان رلي  الوزراء االسراليلي ان أتأياهو وجه الشكر الق اوباما علق دعح الواليات المت دة 
دلس يأيين دي غزة  ل   اسراليل دي الددا  عن أتس ا وسال ان  رك   ما  من بالل استبداح

 دروعا بشري  تكون هي المسؤول  عن     ضرار تل   ب ح.
 12/7/6012، وكالة رويترز لألنباء

 
 سرائيلية فلسطينيةإضرورة اجراء محادثات  إيرانالكرملين: بوتين بحث مع رئيس  .69

اتتيا يوح سال الكرملين ان الرليسين االيراأي  سن رو اأي والروسي دالديمير بوتين ب نا ه: موسكو
 الجمت  ضرورة  أ اء ال را  دي غزة واستلأا  الم ادنات االسراليلي  التلس يأي .

و ضا  الكرملين ان االت ال ال اتتي بين بوتين ورو اأي بد  من   ران بسب  ال ل  من االت تيد 
 ال اد لالزم ا مأذ ان بد ت اسراليل هجوم ا البر  دي غزة.

ال را  المسلح واستلأا  المتاوضات المباشرة بين  إلأ اءعلق ال اج   وسال الكرملين ا كد الجاأبان
 اسراليل والتلس يأيين.ا

 12/7/6012، وكالة رويترز لألنباء
 
 الدفاع عن نفسها "إسرائيل"أسلحة جديدة ومن حق  لديهاميركل: حماس  .71

ديدةا من االسل   سالت المستشارة األلماأي   أجيال ميركل يوح الجمت   ن هأاك اأوعي  ج: برلين
تستبدم ا  رك  الم اوم  اإلسالمي  التلس يأي  ل ما   ضد  سراليل مضيت  اأه يتتين  ن يسمح 

 للدول التي تتتر  لمنل هذه ال جمات بالددا  عن أتس ا.
وسالت دي مؤتمر   تي دي برلين اعلق الجاأبين ان يت بال تأازالت مؤلم   ال اأأا أ    لق جاأ  

 ا يتتل  األمر بالددا  عن الأت .ا سراليل عأدم
 12/7/6012، وكالة رويترز لألنباء
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 الناربالجهود الجارية من أجل التوصل إلى وقف إلطالق  يرحباالتحاد األوروبي  .70

 علن وزراء بارجي  االت اد األوروبي الذين يجتمتون دي بروكسل  أ ح سيأاسشون يوح النالناء الم بل 
 زة.غآبر الت ورات بش ن س ا  

وسال مسؤول بارز دي االت اد األوروبي  ن زعماء االت اد األوروبي الذين اجتمتوا دي بروكسل يوح 
األربتاء الماضي  عربوا عن سل  ح الشديد  زاء استمرار التأ  دي ا سراليلا وس ا  غزة ودعوا 

 الت دل .الجاأبين  لق عدح ت تيد الوضن والتودة  لق 
ير   بالج ود الجاري  من سبل الشركاء اإلسليميين ال سيما م ر من  و ضا   ن االت اد األوروبي

 الأار. جل التو ل  لق وس  إل ال  
ودي سيا  دعم ا لا سراليلا دي عدواأ ا الدمو  علق التلس يأيينم سالت المستشارة األلماأي   أغيال 

علق  عالن ال كوم  ميركل ا ن لا سراليلا ال   دي الددا  عن أتس اا وذلك دي متر  تتلي  ا 
 غزة.ااإلسراليلي ا عن البدء بتملي  بري  دي س ا  

و عربت ميركل عن تت م ا لل رار ااإلسراليليا مؤكدة  ن ل ا ال   دي الددا  عن أتس ا اوأ ن دي 
 هذه المس ل  أ    لق جاأ  ا سراليلا دي ال ر  الدالرة بيأ ا والت الل التلس يأي  دي س ا  غزةا. 

 13/7/6012، الشارقةالخليج، 
 
 للنشاطات الصحية وحماية المدنيين في غزة دعماالدنمارك تقدم  .72

سالت الممنلي  الدأماركي  لد  دلس ين  م م  أه أتيج  لتتاسح الوضن اإلأساأي دي  :ودا –راح ي 
لدواء مليون كروأ  لتودير المياه وا 11غزةم سررت الدأمارك ت ديح مأ    أساأي  استنأالي  سيمت ا 

 و ماي  المدأيين.
وأ لت الممنلي  دي بيان   تي عن الوزير الدأماركي للتجارة والتأمي  والتتاون الدوليم موغأ  
سراليل هو م زن   ا ولألس  عنيم  هي التكالي   يأسنم سوله: ا  ن ال تال الدالر بين غزة وا 

امداد المياه  لق أ   سكان اإلأساأي  الأاجم  عأه. كما وتسب  دي تدمير مراد  المياه ووس  
من ا تياجات الدواء لتالج  %72ال  ا . عالوة علق ذلكم دان المستشتيات لدي ا اسل من 

أ اذ األروانم ولذلك د أأي سد سررت مأح  مليون كروأ  لالستجاب  لالغان  اإلأساأي   11الض ايا وا 
 ال ادة دي غزة.ا



 
 
 

 

 
           57ص                                     9629 عدد:ال     13/7/6012 السبت التاريخ:

 

دير بدمات اإلستا  واألدوي  والدعح الأتسي و رد : ت وح الدأمارك من بالل هذه المأ   بتو 
مدادات المياه للمدأيين دي غزة.  واالجتماعي وا 

 -وسال البيان: باإلضاد   لق المأ   ال ارل  المذكورة اعالهم دل د اذن لمأنم   أ ذوا األ تال
 م ال لي  األ مر الداأماركيم الكأيس  الداأماركي  Save the Children - DKالدأمارك ل

مليون كروأ  للدعح الأتسي واالجتماعيم و ماي   1 م باستبداح ما مجموعه DanChurchAidل
 األ تال واإلمدادات الغذالي  دي س ا  غزة.

 13/7/6012، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 على غزة "األسف" ازاء العملية البريةعن  تعربانإسبانيا والنرويج  .73

اعربت اسباأيا عن ااألس ا ازاء التملي  : وكاالت –جديدة ال ياة ال –عوا ح -تل  بي  –م ادنات 
 البري  ودعت الق اا تراح  ارح ل ياة المدأيين والمأشعت التام  منل المدار  ومراكز ال   ا.

   ال اعالن اسراليل   نروسالت وزارة البارجي  االسباأي  دي بيان ان ااسباأيا تتبر عن سل  ا الشديد 
الق اس ق درجات ضب   ب ل انواضادت ان ااسباأيا ت س  ل ذا ال رار وتدعو  عملي  بري  دي غزةا.

 الأت  وا تراح  ارح ل ياة المدأيين والمأشعت التام  منل المدار  ومراكز ال   ا.
علق ضرورة  الت ييدالأزا  وجددت    را الأار من كاد     ال وجددت مدريد اأداءها الق وس  

  متاوضات أ و تسوي  ت وح علق  ل الدولتين لدلس يأي  واسراليلي   التودة الق ال دوء واستلأا
 متدا  بشكل ب ير بسب  اال داث االبيرةا.

   ال واكدت الأرويج ان ال جوح البر  اغير م بولام متتبرة ان درص التو ل الق اتتا  لوس  
أي يتسكاأالن  1-ي ديالأار لح تستأتد بتد. وسال وزير البارجي  الأرويجي بورغي بريأد  لشبك  ت

اعتبرأا ان التو ل الق وس  ال ال  الأار   ذااار  اأه من غير الم بول بدء عملي  بري  وب و ا 
ممكنا. وسال بريأد  التالد من زيارة الق الشر  االوس  اأه  ذر أتأياهو من اغزو بر ام متتبرا اأه 

 ا.  ت اسيؤد  الق وضن 
امؤلحام عبر الوزير الأرويجي عن تبوده من ان يؤد  ال جوح  وبتد ان سال ان م تل ا تال دي غزة

 البر  الق س و  مزيد من ال تلق.
 13/7/6012، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 



 
 
 

 

 
           52ص                                     9629 عدد:ال     13/7/6012 السبت التاريخ:

 

 
 من تل أبيب احتجاجا على العدوان البري على قطاع غزة سفيرهااالكوادور تستدعي  .74

تل  بي  للتشاور ا تجاجا علق  سررت  كوم  االكوادور  م  استدعاء ستيرها من :وكاالت–عوا ح
التدوان اإلسراليلي البر  علق س ا  غزةم ود ا لما جاء دي بيان   درته ال كوم  اإلكوادوري   داأت 
ديه بشدة التدوان و البت بوسته دورا. ودعت ال كوم  االكوادوري  دي بياأ ا  سراليل  لق وس  

 لق السكان المدأيين دي س ا  غزة.عدواأ ا علق غزة دورا ووس  ال جمات اإلسراليلي  ع
 13/7/6012، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 "سي.ان.ان" تسحب مراسلتها من تل أبيب لنعتها االسرائيليين بـ "الحثالة" .75

ذكرت م ادر   تي  ان دياأا ماغأا م المراسل  الدولي  لشبك  اسي.ان.انا تح  :ال د  الم تل 
الق موسكو  م  بسب  تغريدة علق اتويترا ت   االسراليليين اجبارها علق االأت ال من اسراليل 

 الذين ي للون لس و  ال أابل علق غزة بز اال نال ام وت دنت عن ت ديدات تل ت ا  ين تغ يت ا لتر  ح.
وسالت ماغأا  علق اتويترا: اهأاك اسراليليون علق التل  دو  سديروت ي ي ون لدو  ال أابل علق 

 يح سيارتأا اذا سلت    كلم  ب  ..  نال ا.غزةم كما هددوا بت  
لل  تي  يمن م يي الدين من غزةم وارسال ريتشارد « ن. بي. سي»وي تي ذلك بتد أ ل م    

 أجل بدال مأه. وكان م يي الدين غ ق ب د  التتا يل ستل األ تال األربت  علق شا ئ غزةم 
 ا مأي ا.وكان شاهدا علق الجريم . وبررت الم    الب وة ب سبا  

 13/7/6012، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 " الفرنسية تنديدا  بالعدوان على غزةتولوزتظاهرة في " .76

ا تشد آال  المتناهرين دي شوار  تولوز للتتبير عن دعم ح لشتبأا وتأديدًا  :ال ياة الجديدة –تولوز 
 يأيام ااسراليل ساتل  بالمجازر التي يشأ ا اال تالل بغزة ت ت شتار اعاش أضال الشت  التلس

 وهوالأد متوا ئام اغزة يا غزةم تولوز متكا.
و ل ق تجمن مأاهض  اإلمبريالي   دان ديه م اوالت البل  بين متاداة السامي  ومأاهض  ال  يوأي م 

 مؤكدًا  ن التأ ري  وباألبص متاداة السامي  هي التدو اللدود لل ضي  التلس يأي . 
 13/7/6012، الحياة الجديدة، رام هللا
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 "إسرائيلـ "منددة ب اسبانياتظاهرات في  .77
ش دت مدن اسباأي  تناهرات مؤيدة للتلس يأيين ومأددة باالعتداءات :  سين مجدوبي»  -مدريد

و البت   زا  المتارض  وزير البارجي  ماأويل ماغاريو المنول  ماح البرلمان لت ديح  اإلسراليلي م
أزا . واأتت د وزير البارجي  الساب  ميغيل آأبيل موراتيأو  عجز شرو ات  ول ما يجر  دي هذا ال

 االت اد األوروبي عن لت  دور دي هذا الأزا .
وجرت التناهرات المأددة ب سراليل والمؤيدة للتلس يأيين مساء البمي  دي كبريات المدن منل مدريد 

التضامن »م «بادة دي غزة ي ا   ر  اإل»التا م  وبرشلوأ  ودالأسيا ومدن األأدل  ت ت شتار 
وكاأت تناهرة مدريد األكبر بسب  مشارك   زا  سياسي  يساري  وجمتيات   وسي  «. من دلس ين

وجالي  عربي  كبيرة. ولح يتح ت ديح  رساحم وتت دث السل ات عن الملات والمأنمين عن اآلال . ومن 
 «.يل تمار  اإلبادة سراليل دول   رهابي م  سرال»ضمن الشتارات التي تح ترديدها 

ودي هذا ال ددم  البت األ زا  اليساري  ومأ ا ال ز  االشتراكي و ز  اليسار المو د من وزير 
البارجي  ماأويل مارغايو المنول دي جلس  استنأالي  للجأ  التالسات البارجي  للبرلمان بالل هذا 

ت اإلسباأي  واألوروبي  للددن أ و اإلسراليلي ومأ ا مترد  الت ركا -ال ي  لب ث الأزا  التلس يأي
 السالح. 

 13/7/6012، القدس العربي، لندن
 
 في الدفاع عن نفسها "إسرائيل"وزير خارجية بلجيكا: ندعم حق  .78

سال أال  رلي  مجل  الوزراء وزير البارجي  البلجيكيم : بروكسل /  اتح ال  لي / األأاضول
دي الددا  عن أتس ام مستأكًرا ت اعد التوتر علق  ديدييه ريأدرزم  ن بالده تدعح    ي   سراليل

 األر  دي غزة.
أستأكر بشدة ت اعد التوتر علق األر  دي غزة لكأأا “وسال ريأدرزم دي بيان لهم اليوح الجمت : 
أ ال  ب س ق درجات ضب  الأت  “و ضا  البيان:  ”.أدعح     سراليل دي الددا  عن شتب ا

ين دي التملي  البري  التي سررت ال كوم  اإلسراليلي  تأتيذها والتي و س ق سدر من ال ماي  للمدأي
 ”.أ مل  ن تكون م دودة وس يرة األمد

رد   ما  وس    ال  الأار واستلأا    ال  سذال   اروبي  باتجاه جأو   سراليل “وتابن: 
اء التأ  ضد  نر ال دأ  اإلأساأي   م م لألس   نبت  ن التأنيح اإلرهابي لي  لديه أي  إلأ 

 ”. سراليل
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ت دل  دوري  وتأتيذ اتتا  وس    ال  الأار  االم “وكرر ريأدرز دعوته لجمين األ را   لق 
 ”.واالستمرار دي دعح الج ود الم ري  دي هذا ال دد

 12/7/6012رأي اليوم، لندن، 
 
 "إسرائيل"مظاهرة مناهضة لـ  تمنعالحكومة الفرنسية  .79

ل ات الترأسي  عن مأت ا لمناهرة مأاهض  إلسراليلم كاأت من  علأت الس :االأاضول-باري 
م متذرع  ب  داث عأ  جرت األسبو  «باري »الم رر تأنيم ا اليوحم دي التا م  الترأسي  

 الماضيم بالل مسيرات داعم  للشت  التلس يأيم علق بلتي  التدوان اإلسراليلي علق غزة.
المكت   رسل سرار المأن لجمين الجمتياتم  و شار بيان  ادر عن مكت  عمدة باري م  ن

والمأنماتم التي شاركت دي تأنيح المناهرةم ديما ت دمت الجمتياتم والمأنمات المتأي م ب ل  
 استلأا   لق الم كم  دورًا.

 ل  شبصم  30وكاأت باري  سد ش دت األ د الماضي مسيرات داعم  لتلس ين شارك دي ا 
س  الشر   الترأسي م تبللت ا  دامات بين متناهرينم و شباص آال  ب  7ب س  المتناهرينم و

 كاأوا يبرجون من   د المتابد الي ودي .
 13/7/6012القدس العربي، 

 
 يستخدم أسلحة كيماوية محرمة االحتالل": المفوضية الدولية" .81

  سال ستير المتوضي  الدولي  ل  و  :وكاالت –ال ياة الجديدة  –عوا ح -تل  بي  –م ادنات 
اإلأسان دي الشر  األوس  و مين عاح مأنم    و  اإلأسان الدولي  دي األمح المت دة هينح  بو 
ستيد  ن  سراليل استتملت البمي   نأاء بدل ا بالتملي  التسكري  البري  علق غزة الغاز األبي  

ستبدمت هذه الذ   ل   األذ  البالغ بتشرات المدأيين. وذكر  بو ستيد دي ت رير له  ن  سراليل ا
 المادة بالل التملي  البري  دي بلدة بيت  اأون ومأ    الشوك  دي ردح.

 13/7/6012الحياة الجديدة، 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
           21ص                                     9629 عدد:ال     13/7/6012 السبت التاريخ:

 

 العملية البرية في غزة؟ لماذا شجعت حماس .80
 سليح أ ار

 م سزاح بزيزارة 1964بتدما ابتير   مد الشز ير  رليسزًا للمجلز  الزو أي التلسز يأي لمأنمز  الت ريزر ل
اد ه عضو اللجأ  الدالم  عبدالم سن س  ان. واست بل ما الزعيح ماوتسي توأغ ب ضزور وزيزر لبيكين ير 

الشزز ير  الززذ  باشززر  دينززه بشززكر ال ززين الشززتبي  علززق دورهززا   لززقالبارجيزز  شززو ان ال م ليسززتمن 
المؤيزززد لل ضزززي  التلسززز يأي  عبزززر سياسززز  دول عزززدح االأ يزززاز. وهزززاجح الشززز ير  الزززدول الغربيززز م ودزززي 

ت ززا الواليززات المت ززدةم نززح  لزز  مززن ماوتسززي توأززغ تزويززده بأ ززالح وابتبززارات عمليزز  ربمززا تتيأززه  ليت
لد ر التدو ال  يوأي. و ببره  ن مؤتمر ال م  التربي سرر  عزداد الشزت  التلسز يأي عسزكريًا ب زد  

 موا ل  مترك  الت رير.
سل  م و و ق الش ير  ب هميز  و عر  الزعيح ال يأي عن سروره لسما  أب  تكوين سوات دلس يأي  م

  تر بأاد م استتدادًا ل ر   ويل  من التدو.
وبتد اأت اء الل اءم  ل  الش ير  من الزعيح ال يأي تودير كمي  من الكتز  التزي أشزرها  زول مسزيرة 
األل  ميلم مبديًا الرغب  دي توزيت ا علق سادة الم اوم  التلس يأي . عأدلذ ابتسزح ماوتسزي توأزغم ورد 

ق استززران الزالززر التربززي ب سززداله أ ززي    ملززت بتزز  ابتباراتززهم وسززال:  بشززق مززا  بشززاه هززو  ن علزز
يكززد  الم اتززل كميزز  الكتزز   مامززه ب ري زز  تت ززده وضززون الرؤيزز  ال زز ي   لموا ززل  متركزز  الت ريززر. 
 وكاأززت تلززك التبززارة الرمزيزز  بمنابزز  جززر   أززذار سززمن الشزز ير  وس ززان مززن باللززه متأززق الرسززال  التززي

 المجاهدين التلس يأيين.  لقبتث ب ا الزعيح ال يأي 
م سززد ح   مززد الشزز ير  اسززت الته مززن سيززادة مأنمزز  الت ريززر. 1967ع زز  هزيمزز   ززر   زيززران ليوأيززو  

 ن ابتيزززر ياسزززر عردزززات لتزززولي هزززذه الم مززز  عزززاح   لزززقونزززل هزززذا المركزززز شزززاغرًا مزززدة سزززأتين ت ريبزززًام 
1969. 

ردززات دززي االسززتيالء علززق األردنم شززجتت الملززك  سززين وو ززتي ويبززدو  ن ال مو ززات الشب ززي  لت
  لزقالتل علق استبداح الجيش لس   م اولته. وبتزد ستزال مريزرم  مزر التاهزل األردأزي ب زرد عردزات 

سوري  من  عضاء مأنمته. ودزي غضزون دتزرة س زيرةم  مزر الزرلي   زادن األسزد ب زرد ياسزر عردزات 
 لبأان.  لقو عضاء مأنمته 

  اللزززين التزززي  ن رهزززا  بزززو عمزززار  يزززال سضزززح  راضزززي الضزززت  الغربيززز  ومضزززاعت  عزززدد وبسزززب  سياسززز
ل مزا  . وسزد  زرص  اإلسزالمي المستو أاتم  علن الشيا   مد ياسين عزن ت سزي   ركز  الم اومز  

 علق اأت اء عأا رها من بيل  م ادن م متشددةم ال ت بل بالتتاو  من التدو ال  يوأي.
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ززاح»ء النززورة التلسزز يأي م  أشزز  الشززيا ياسززين ودززي سززبيل   يززاء ذكززر  شزز دا التززي توتَتَبززر « كتالزز  ال س 
وهزززي تضزززح مجموعززز  مزززن المت زززوعين الزززذين يؤمأزززون بضزززرورة «.  مزززا »الزززذرا  التسزززكري  ل ركززز  

اح ومواسته الو أي  المشر د .  االهتداء ب عمال الشيا عزالدين ال س 
اح عاش دي  الالذسيز م واأبزر  دزي  زتو  ال ركز  المأاهضز  يذكر المؤربون  ن الشيا عزالدين ال س 

لالأتدا  الترأسي. ولزح يغتزر لزه الترأسزيون تشزجيته علزق م زاومت حم لزذلك نلزوا يال  وأزه ويضزاي وأه 
م ات زل بزه 1918 يتا. ولما علح ال اج  مين ال سيأي بوجوده عاح   لق ن غادر سوري  واأت ل   لق

دزي  يتزا. وبتزد دتزرة وجيززةم ذا   زيته « جزامن االسزت الل»لزز ور   ب دومهم نح عي أه مدرسًا وواعنزًا 
 لد  زعماء األ زا  التلس يأي م واأتشرت توجي اته الو أي  دابل  تو  الموا أين.

وكان من ال بيتي  ن تنير هذه ال تات ال لب  سل  االأكليز الذين وضتوه ت ت المراسب م ب و ًا 
. وال نزت  كومز  االأتزدا   ن 1932مأت ز  عزاح « أيال ز  التربي التلس ي»  لقبتد اأضمامه 

ززاح كززان يت ززد اجتماعززات سززري  دززي مأزلززهم وذلززك ب ضززور عززدد كبيززر مززن زعمززاء األ زززا   الشززيا ال س 
 والمتتا تين من سياسته.

ومأتًا الستمرار المراسب م استرن ال اج  مين ال سيأي علق  دي ه الشيا عزالدين  أشاء مأنمز  سزري  
هززو  دارة شززؤوأ ا وتأنززيح أشززا ات ا. وسززد تجززاو  الشززيا مززن رغبزز  ال ززاجم ب يززث  أززه مسززل   يتززولق 

وضنم وللمرة األولق دي دلس ينم مينا  مأنم  تتدابل دي ا السياس  بالدينم وي سزح  عضزاؤها يمزين 
الززوالء وال اعزز . وسززد تميزززت أشززا ات تلززك المأنمزز  بالكتمززان الشززديدم وباأتشززار عمليات ززا دززي مبتلزز  

 التلس يأي . المدن
زاح  عزالن النزورة علزق ال كزح البري زاأي.  18دي الذكر   ل دور وعد بلتورم سزرر الشزيا عزالزدين ال س 

و زدث  ن علززح   زد ضززبا  األمززن التزاح بالب زز م دزز بلغ عأ زا سززل ات االأتززدا . وسبزل  ن تبززد  سززاع  
ن. ودارت دي ذلزك  يث تجمتت  شود المجاهدي« يتبد»ال ترم  ا رت ال وات البري اأي    راش 

زززاح وعزززدد مزززن رداسزززه ل أزززودمبر  -تشزززرين النزززاأي  17المكزززان الأزززالي متركززز  دا زززل  استشززز د دي زززا ال س 
اميون» . وعلح 1932 بالبياأ  التي ارتكب ا ضاب  األمن التاح   مد أاي م داغتالوه دي مديأ  « ال س 

اح من عزيم  رداسه الذين   .1936الت  وا بنورة دلس ين عاح  يتا. ولح يوضت  استش اد عزالدين ال س 
ومن مواس  تلك النورةم  اي الشيا   مد ياسين مبزاد   ركز  الم اومز  االسزالمي  ل مزا  م متتبزرًا 

اح ب ل ا الرمز  والأموذج الذ  يستل مه التلس يأيون دي كتا  ح ال ويل.  الشيا عزالدين ال س 
م تزززولق مززن بتززده رلاسززز  1004ت ددته عززاح ولمززا ستِززل المؤسزز  الشزززيا ياسززين دززي غزززارة اسززراليلي  اسزز
 م دي م دم ح أالبه  سماعيل هأي .« ما »المكت  السياسي بالد مشتل بمتاوأ  عدد من مسؤولي 
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ب زززد  «  مزززا »ي زززرص علزززق تت ززز  مجاهزززد  « الموسزززاد»ل زززذا السزززب  وسزززواه يزززر  المراسبزززون  ن 
ن. وسزد تمزت عمليز  االغتيزال دززي ت زتيت ح منلمزا دتزل مزن ال الززد التسزكر  دزي ال ركز  م مزود المب ززو 

و « دززتح»م     نأززاء ترتيزز  الم ززال   بززين 1010كززاأون النززاأي ليأززاير   19  ززد دأززاد  دبززيم دززي 
استتدادًا لتشكيل  كوم  و دة و أيز . علمزًا  ن م زر دزي  يأزه جتلزت مزن شزرو  تسزوي  «  ما »

 مس ل  األأتا م سياح  كوم  مشترك  تضح التري ين.
دززي  كومزز  م ززال   و أيزز . «  مززا »كاأززت تززرد  اشززتراك  اإلسززراليلي ال كومزز  ومززن المؤكززد  ن 

وستلززت ح.  اإلسززراليليينومنززل هززذا الززرد  يل ززي الكنيززر مززن الشززكوك  ززول الج زز  التززي ب تززت الشززبان 
ب و ززًا  ن هززذه التمليزز  أوتززذت  نأززاء  زمزز  متيشززي  باأ زز  يتززاأي  هززل غزززة مززن تززداعيات ا المؤلمزز . 

ال تملززززك المززززال الكززززادي لززززددن رواتزززز  المززززونتينم  و تزززز مين الك ربززززاء والمززززاء لمليززززون دززززاإلدارة متلسزززز  
 وسبتمل   ل  أسم .  ما أسب  التا لين من التمل دت تر  من البمسين دي المل .

 و «  مززا »الم ززغر للب ززث دززي سززرار الززرد علززق  ززواريا  اإلسززراليليوعأززدما ع ززد المجلزز  الززوزار  
ن وزيزر الزددا  موشزيه يتلزون علزق المزوستين. وسزال دزي الزددا  عزن ر يزهم غزو ال  ا  بالدباباتم ت تز

م «عمود السز ا »و « الر اص الم بو » ن م اول   جراء عملي  عسكري  واست  شبي   بتملتي 
دابزل ال  زا ... وتضزت  دور م مزود عبزا  دابزل «  مزا »ليست واردة. والسب   أ ا ت و  أتزوذ 

م د ن الرسال  الشت ي  التي  ملت ت زذير الزرلي  الم زر  عبزدالتتان الضت  الغربي .  ضاد  الق ذلك
السيسيم تتار  كزل  جزراء يزؤذ   هزل غززة. وهزو يزر   ن ستزل المسزلمين دزي شز ر رمضزان المبزارك 

 «. ما »و « المسلمين اإلبوان»سيأتك  بشكل سلبي علق ال كحم وي و  موس  
مززود عبززا   و ززي  ببيبزز   مززل مريززرةم ألأززه توسززن  ن رلززي  السززل   التلسزز يأي  م « التت يززون»ي ززول 

 أجازًا  ستراتيجيًا سد يكون األكبر بالل دترة واليته. وربما  راد  أ اء  ياته السياسي  باتتا  الو دة من 
تم يدًا لالأسز ا  مزن سزا   السزل   آبزر هزذه السزأ .    عأزدما يبلزغ النمزاأين مزن عمزره. «  ما »

 اإلدراج عن بلته مروان البرغوني. وهذا ما يتسر  ل ا ه بضرورة
علززق  كومزز  الو ززدة مززن دون «  مززا »المتارسزز  التززي داجزز ت الجميززن هززي السززرع  التززي واد ززت دي ززا 

شرو . ب و ًا  ن تلك المواد   شملت كل الشرو  التي ردضت ا سزاب ًا. نزح تبزين  ن م زر وعزدت 
التغاضززي عأززه. ويت ززدث االتتززا م الززذ  بتززتح متبززر ردززح الززذ  تتتبززره  دارة غزززة مأتززذًا  يويززًا ي ززت  

والسل   التلس يأي م عن اأتشار  مأي علق  ول ال دود من م رم تأتزذه بمز  «  ما »عوِ د بين 
 «.دايتون»كتال  من ال ر  الرلاسي التلس يأي المترود  بكتال  
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أنح  دارة متبر بضرورة   ياء االتتاسات ال ديم  التي كاأت ت  سراليلومن وجود هذه الكتال م  البت 
دالمززًا مززن الززت كح   سززراليلياعلززق ال  ززا . وتشززمل تلززك االتتاسيززات وجززودًا «  مززا »ردززح سبززل سززي رة 

 ب ج زة المراسب  االلكتروأي .
ذلزك  ن «.  مزا »المال ن  ن  كوم  الو دة الو أي  لح تب ث دي الشؤون األمأي  المتتل   بسل   

ززاح  ال تبضززن ل كومزز  السززل   دززي راح ي... وال ل كومزز   - التسززكري «  مززا »ذرا   -كتالزز  ال س 
الو ززدة الجديززدة. مززن هأززا   ززرت م ززر مسززؤولي  هززذا الموضززو  ال سززا  بلززواء متب ززص بالشزز ن 

 التلس يأي الدابلي.
وسززد واجززه هززذا اللززواء  زمزز  ن زز  دززور تتيززين الززدكتور رامززي ال مززدي رليسززًا لل كومزز  ووزيززرًا للدابليزز . 

مبزززازن السزززالن «  مزززا »ت األمزززن تبضزززن عزززادة لزززوزارة الدابليززز م دزززي  زززين تتتبزززر والسزززب   ن سزززوا
وال زززواريا س اعزززًا مسزززت اًل ال يجزززوز  بضزززاعه إلمزززرة   ززززد. لزززذلك استزززرن  بزززو مزززازن ابتيزززار وزيززززرين 

م مسزؤول عزن شزؤون « مسزاو »م مسؤول عن الشؤون المدأي ... والنزاأي «دت او »للدابلي م األول 
 األمن الدابلي.

زز  التززي استر ت ززا األمززح المت ززدةم  ن سيززادة يوسزز متززرددة دززي «  مززا »َتَدل مززن مضززاعتات ال دأزز  ال ش 
 عأ ا. اإلد انالمواد   علق وس    ال  الأارم ألسبا  ترد  

البسارة البشري  التي مأيت ب زام زالزد بسزارة البأزق الت تيز    لقوير  م للون  ن  سبا  التردد مردها 
ريا وعشزززرات األبأيززز  التزززي ت زززدمت دزززو  رؤو  سزززاكأي ا. وسزززد جزززاء دزززي للم زززاأن ومأ زززات ال زززوا

وا زدًا... و ن الأتزالج سزتأتك    سزراليليا  ل ت ملزات ال زواريا لت تزل «  ما » ن   ميركي   يت  
بشكل سلبي علزق الشزار  الغززاو  الزذ  ي ز و علزق ضزبام  البسزالر دزي  زال اأت زت المتركز  مزن 

 دون رابح.
اإلسزداح علزق شزن عمليز    لزق ن  اجز  أتاأيزاهو   سزراليلل م ير  المراسلون دزي ودي ضوء هذه ال  ا

م دودة سد يكزون ال زل المتزاجئ دزي  زال دشزلت وسزا ات م زر وس زر وتركيزا واألمزح المت زدة. وهزح 
يتوستزززون  ال تسززززتمر التمليززز   كنززززر مززززن شززز ر تجززززر  بالل زززا  عمززززال تمشززززي  واسزززت  تشززززمل مززززراب  

 ي  ومبازن األسل  .ال واريا والم اأن ال رب
مسزززتتدة لمنزززل هزززذا الت زززتيد ألن ال زززواريا المضزززادة للزززدرو  «  مزززا »دزززي هزززذه ال زززالم يبزززدو  ن 

 والدباباتم التي هربت ا عبر األأتا  دي ع د الرلي  م مد مرسيم لح توسَتتَمل بتد.
 13/7/6012، الحياة، لندن
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 إنهم يمنحون نتنياهو رخصة القتل .82
 ياسر الزعاترة

  و ل ؛ بزرج أتأيزاهو لي م زل  مزا  مسزؤولي  الضز ايا الزذين سيسز  ون دزي س زا  غززة بكل وسا 
جراء التملي  البري  التي  علأ ا مساء البمي م وبال بن ألأ ا ردضت المبادرة الم ري  لوس    زال  

 الأار.
ت وال ززال  ن موسزز  أتأيززاهو لززح يكززن متاجلززا ب ززال مززن األ ززوالم د ززد اسززتأد  لززق سززيل مززن الت ززري ا

المشزاب   التزي   ل  ززا سياسزيون م زريون؛ مززن وزيزر البارجيز   لززق آبزرينم ومزن ورال ززح ج ادزل مززن 
اإلعالميززين الززذين شززأوا هجومززا بشززتا علززق  ركزز   مززا م و مدلوهززا مسززؤولي  الززدماء التززي سززترا  دززي 

 س ا  غزة بسب  التدوان البر .
و   لزززق سزززيل مزززن ت زززري ات تكزززرر ذات لكأزززه اسزززتأد سبزززل ذلزززك ل عأزززي أتأيزززاهو م وهأزززا المتارسززز  األسززز

المضمون رددها عدد من سادة السل  ؛ من الرلي   لق آبرينم ومن بيأ ح أا  ون باسزح  ركز  دزتحم 
 وجميت ح اعتبروا  ن  ما  تغامر بدماء الشت  التلس يأي من  جل مشاريت ا السياسي .

لزدح التلسز يأيم السزيما  أ زح لي  من التسير ال ول دي ضوء ذلك  ن هؤالء جميتا شركاء دي سزتك ا
يتلمزززون تمامزززا  ن جميزززن سزززو  الم اومززز  ردضزززت المبزززادرة الم زززري م ولزززي   مزززا  و زززدها لالجب ززز  
الشززززتبي  سززززب ت الجميززززن دززززي الززززرد  م مززززا يتأززززي  جماعززززام الل ززززح  ال  ذا اعتبرأززززا موسزززز   ركزززز  دززززتح 

 لالمبت ت   يساو  مواس  تلك ال و  جميتا.
ري ؛  وال مزززن  يزززث اإلبزززراجم وناأيزززا مزززن  يزززث المضزززمونم هزززو  ذالل ل زززد كزززان هزززد  المبزززادرة الم ززز

 ما  وددت ا  لزق االستسزالحم ومت زا برأزامج الم اومز  برمتزهم وال يتزر   ن كزان هزدد ح دزي األ زل 
هززو ددززن  مززا   لززق ردزز  المبززادرة لكززي يبززرروا التمليزز  البريزز  علززق  مززل  ن تتضززي  لززق ت  يزز  مززا 

الل الضززربات الجويززز م السززيما بتزززد عجزززه عزززن ضززر  مأ زززات عجززز اال زززتالل عززن ت  ي زززه مززن بززز
 ال ورايا  و اغتيال    من سادة الم اوم .

و تززق لززو  دركززت  مززا  هززذا البتززدم دمززا كززان ل ززا  ن ت بززل المبززادرة بمززا يأ ززو  عليززه ذلززك مززن دززر  
تززي لالستسززالح علززق كززل الشززت  التلسزز يأيم دضززال عمززا سززيتبن ذلززك مززن تتكيززك ل ززدرات ا التسززكري  ال

راكمت ززا  ززوال سززأوات مززن الكززد والج ززدم وكززل ذلززك مززن  جززل  شززر ال ضززي  دززي   ززار مززن التتززاو  
 التبني الذ  يكر  بدوره  يغ  سل   دي بدم  اال تالل تسمق دول .

مززا كززان ل مززا   ن ت بززل بززذلك كلززهم  تززق لززو  دركززت  ن نمززن المواج زز  البريزز  سززيكون كبيززرام و تززق 
جيدا من ج   ال  ار الذ  تتتر  له من كزل الج زاتم ببا ز   وهي تدرك  ن وضت ا التاح لي 
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من م ر. نح  ن األمر لح يكن يتتل  ب ا و دهام دالمبادرة لح َتِتد التلس يأيين بشزيء ذ  سيمز م بمزا 
دي ذلك دتح متبر ردزح الزذ  يشزكل شزريان ال يزاة الو يزد للغززيينم دكيز  ل زا  ن ت بزل بزذلك بتزد كزل 

 الدمار؟!تلك التض يات وكل ذلك 
ساع  علق بدء االجتيان البر م وم اوالت التوغل من بت  المأا  م  11أكت  اآلن بتد  كنر من 

وأكتزززز  بتزززززد  زززززمود كبيززززر مزززززن سبزززززل الم ززززاومينم وستزززززل  ول جأزززززد   زززز يوأيم وجزززززرن آبزززززرين دزززززي 
 المواج ات.

 ال بززززال  علززززق  أأززززا  زاء مواج زززز  غيززززر متكادلزززز  بزززز    ززززال؛ بززززين سززززوة  ززززغيرة م ا ززززرة مززززن كززززل
االتجاهززاتم وبززين  كبززر سززوة عسززكري  وتكأولوجيزز  واسززتبباري  دززي الشززر  األوسزز م لكززن  رادة اإليمززان 
 اضززرة هأززا ب ززوةم وهززي التززي سززتتمكن مززن جبززر ميزززان ال ززو م وتكبيززد التززدو بسززالر كبيززرة تددتززه  لززق 

وهزذا هزو التراجنم وهي عموما ل عأي  ما  وسو  الم اوم   ت بل ب   بيزار غيزر بيزار االستسزالحم 
الم ح بالأسزب   لي زام دكيز  وبيزار التزدو يبزدو عزدميام سزواء تزد رج أ زو ا زتالل ال  زا  بالكامزلم  ح 

 ؟!1009اكتتق بتملي  بري  م دودة كتلك التي أتذها عاح 
الرجال األب ال دي غززة سزيواج ون عزدوهح بز رادة وعزيمز م كمزا كزان ع زدهح دالمزام وسيسزجلون  رو  

 ززرون بزز ذن ي م مززا كززان الززنمنم لكززن التززار سززيكون مززن أ ززي  مززن بوسززت ح الب ززوالتم وهززح سيأت
 ي ا  التدوان وال يتتلون ذلكم  ن كاأوا من الزعماء التزر م  ح مزن سزادة السزل   الزذين ي ولزون دون 
اأتجززار الجمززاهير دززي الضززت م والززذ  سززيكون كتززيال بلجززح أتأيززاهوم مززن ضززرورة اإلشززارة  لززق  ن  راكززا 

 سيساهح بدوره دي لجح التدوان. 48من األهل دي األراضي ال تل  عاح كبيرا  يضا 
هي  ر   بر  توَشن علق هذا الشت  لتر  االستسالح عليهم لكأه سيأت ر كمزا اأت زر مزن سبزلم 
وسينل ي اوح بسواعد  ب الهم دي ذات الوست الذ  سيتمكن يوما من لتن الم زومين والمتعمرين الذ  

تون ب والتهم و جمل مرا ل أضاله.يشدوأه  لق الوراءم و   يسب 
 13/7/6012"، 61موقع "عربي 

 

 

 حروب إسرائيل.. من الليطاني إلى غزة .83
 ماجد كيالي

نأ ت  سراليل  ن هذه آبر  روب ام وسد  دست دي ذلك بمتأزق مزام  ذ  ن ال زر   1973بتد  ر  
أنامي م بيد  أ ا لزح تكزن آبزر الرابت  كاأت   ا آبر  رو  الجيش اإلسراليلي من الجيوش التربي  ال

 ال رو  اإلسراليلي .



 
 
 

 

 
           27ص                                     9629 عدد:ال     13/7/6012 السبت التاريخ:

 

هكزززذام دبتزززد  ن  زززمتت الجب زززات الرسزززمي  دبلزززت  سزززراليل دزززي سلسزززل  مزززن ال زززرو  ضزززد الم اومززز  
م  1003و 1001م ودي الضت  وغزة الم تلتزين عزاح 1981و 1978التلس يأي  دي لبأانم دي عاح 

م 1006و 1996و 1993بأاأيزز  عززاح م وضززد الم اومزز  الل1014و 10011و 1008ودززي غزززة عززاح 
  1004-1000  والناأيززززز  ل1993-1987هزززززذا  لزززززق جاأززززز  االأتتاضزززززتين التلسززززز يأيتين األولزززززق ل

 والمواج ات التسكري  المتترس  بين ال وات اإلسراليلي  ود الل الم اوم  دي لبأان ودلس ين.
كنززر دولزز  باضززت  روبززا دززي يتبززي ن مززن ذلززك  ن  سززراليلم التززي سامززت بوسززالل ال ززوة والتززدوانم هززي  

 ربززا بمتززدل وا ززدة كززل بمسزز   عززواح ت ريبززام  ربززن مأ ززا مززن  14 م مززن 1948تاريب ززام مأززذ سيام ززا ل
الجيوش التربي  الأنامي م وعشر ضد الم زاومتين التلسز يأي  واللبأاأيز  لسزبن لألولزق ونزالث للناأيز  . 

امي  يسزتغر  عشزرة  عزواح ت ريبزام بزات دزي وديما كان التار  الزمأي لل رو  من الجيوش التربي  الأن
 ع د ال رو  غير الأنامي م  و ال رو  ضد الم اوم م يستغر  نالن   لق  ربت   عواح.

كمززا يتبززي ن مززن ذلززك  ن  سززراليل  بت ززت دززي مسزز لتين  ساسززيتينم  والهمززام ادعاءهززا  أ ززا سامززت كمززالذ 
يدام بسب  السياسات التدواأي  واال تاللي  التي آمن للي ودم د ذا ب ا  كنر مكان تواجه ديه  يات ح ت د

ذا ب ززام  يضززام بمنابزز  دولزز  عسززكري  ت لزز  دعززح التززالح لضززمان  مأ ززا  تأت ج ززا  كومززات  سززراليلم وا 
س ا. وناأيت مام ادعاءها  أ ا دول  رادع م و ن جيش ا ال ي  زرم األمزر الزذ  يأتيزه واسزن  واست رارها وتتو 

ا لزززح تتزززد تلزززك الدولززز  التزززي يتتمزززد علي زززا ك اعزززدة ل مايززز  الم زززالح بوضززز ا كزززل هزززذه ال زززرو م و أ ززز
األميركيزز  دززي المشززر  التربززيم بتززد  ن جززاءت  ززواريا ابززاتريوتا ل مايت ززا مززن ال ززواريا التراسيزز  

  .1002  وس ا  غزة ل1000 م وبتد اأس اب ا األ اد  من جأو  لبأان ل1001ل
و ت  يزززز  هزيمزززز  إلسززززراليلم بززززالمتأق التززززاريبي  زززز يح  ن الم اومزززز  لززززح تسززززت ن ت ريززززر دلسزززز ينم  

والوجززززود م  ال  أ ززززا اسززززت اعت لجززززح  سززززراليلم والتوضززززيح ل ززززا  ن نمزززز   ززززدودا لتأج يت ززززام وسززززدرات ا 
 التسكري .

 
 حروب ضد الفلسطينيين

م هي  ولق  رو   سزراليل ضزد 1978كاأت  مل  اللي اأي لأ ر دي جأوبي لبأان  دي مار /آذار 
يأي . وسد شزأ ت  سزراليل هزذه ال زر  بذريتز  عمليز  الشز يد كمزال عزدوانم التزي سادت زا الم اوم  التلس 

 دالل المغربي التدالي  من ادتحا.
كلح  10وسد است اعت  سراليل دي هذه ال ر   زا   سواعد التداليين  لق شمال أ ر اللي اأيم بتم  

سام  ما سمي دزي  يأزه مأ  ز  آمأز  ت زت  دارة اجزي ش لبأزان الجأزوبيا. وسزد اسزتغرست عن ال دودم وا 
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من اللبأاأيين والتلس يأيينم وتشريد عشرات  1160هذه ال ر  سبت   ياحم وأجح عأ ا م ر   والي 
 لو  اللبأاأيين من سراهح وبلدات حم دي  ين ل زي عشزرون مزن الجأزود اإلسزراليليين م زرع ح دزي هزذه 

ران والمددتيز  وال زواريام وتجأب زا االشزتباك ال ر م وهذا مت وح بسب  استبداح  سراليل لسزالن ال يز
 المباشر.

 م  و مززا  سززمته  سززراليل  ززر  اسززالم  الجليززلام هززو ال ززر  1981وكززان الغزززو اإلسززراليلي للبأززان ل
الناأيزز  ضززد الم اومزز  التلسزز يأي  المسززل  م وآبززر ال ززرو  اإلسززراليلي  التلسزز يأي  دززي بلززد عربززي.  ذ 

الو زززول  لزززق بيزززروت وم ا زززرت ا لنالنززز   شززز رم مزززن س ززز  جزززو  تمكأزززت ال زززوات اإلسزززراليلي  مزززن 
ومددتي وب ر  مستمرم ما اض ر سيادة مأنم  الت ريزر للمواد ز  علزق عزر  البزروج اآلمزن ل زوات 

 الم اوم  دي   ار  ت   رعت ا اإلدارة األميركي  وست ا.
بزززل  ربتمالززز  مزززن  لتزززا مزززن اللبأزززاأيين والتلسززز يأيين م ا 14وسزززد أجزززح عزززن هزززذه ال زززر  م زززر  أ زززو 

اإلسزراليليين. ل لزيك  ديشزمان: اكززح عزدد شز داء جززيش الزددا  اإلسزراليلي دززي  زر  لبأزان؟ام يززديتوت 
  .14/4/1000  روأوتم 

 م التززي غلزز  علي ززا  ززابن ال ززرا  التسززكر م شززأت  سززراليل 1004-1000 بززان االأتتاضزز  الناأيزز  ل
المتمنل  بكتال  ش داء األس ق وكتال  التودة  ملتين عسكريتين علق الم اوم  التلس يأي  المسل   

 التابتتين ل رك  دتحم وكتال  عز الدين ال ساح التابت  ل رك   ما م وغيرها.
 م والناأيزز  باسززح اال ريزز  ال ززازحام وسززد 1001ال ملزز  األولززق ت ززت اسززح االسززور الززواسيا لمززار /آذار 

 ززوي  البأززق الت تيزز  لت ززالل الم اومزز م أجززح عأ مززا متززاودة ا ززتالل مأززا   السززل   التلسزز يأي م وت
وم ا ززرة الزززعيح التلسزز يأي ياسززر عردززات دززي م ززره دززي راح يم  لززق  ززين ر يلززه للتززالج دززي درأسززا 

  .1004 يث تودي هأاك ل وابر عاح 
ويمكن اعتبار االأتتاض  الناأي  الذروة دي المواج زات التسزكري  التلسز يأي  اإلسزراليلي م  ذ أجزح عأ زا 

 سراليليام وهو  مر غير مسبو  دي تزاريا ال زرا  اإلسزراليلي مزن التلسز يأيين  1060 والي م ر  
 م ابل  والي بمس  آال  ش يد دلس يأي.

ودي هذه المواج ات ت ولت الم اوم  التلس يأي م من سواعد  ر  الشت   ويل  األمدم التي تسزتبدح 
ن علززق ت ييزد ال ززوة التاتيز  للتززدو التززي  سزتراتيجي   ززر  الضزتي  ضززد ال زو م والتززي ت زرص مززا  مكز

رهاسزهم وبلز  التأاسضزات دزي  زتودهم وردزن كلتز  ا تاللزهم  لزق  يتتو  دي زام وتشزتغل علزق اسزتأزاده وا 
مربززن المواج ززات المسززل  م ببا زز  ودزز  أمزز  التمليززات التتجيريزز م وال  زز  ال ززاروبيم مززا سزز  ل 
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أما  يضا لشل سدرة الشت  علزق علق  سراليل تجريد كل سوت ا لي  د   لضر  الم اوم   المسل  م وا 
 الم اوم .

أ اك زا وشزل  وهكذام وبدال من  ن تستأز  الم اوم  التلس يأي  المسل   عدوهام ساح هو باسزتأزاد ام وا 
  ركت ام والتشكيك بم ا دها علق ال تيد الدولي.

لتزززي  غزززق علي زززا  م ا1993 - 1987و بتزززا د زززد ابتلتزززت هزززذه االأتتاضززز  عزززن االأتتاضززز  األولزززق ل
ن اشززتملت علززق عمليززات مسززل  م دززي األراضززي الم تلزز  عززاح   م 1967 ززابن االأتتاضزز  الشززتبي  لوا 

  سراليليا د  . 183من التلس يأيينم م ابل  1600وأجح عأ ا م ر   والي 
من ذلك د ن هذه االأتتاض     ت مكاس  كبيرةم  ذ  س مت ببلبل   من  سراليلم و نارت تأاسضات ا 

ابليزززز م وسو ضززززت  ززززورت ا البارجيزززز م ووضززززتت سضززززي  دلسزززز ين علززززق البار زززز  الدوليزززز  وجلبززززت الد
 التتا   الدولي مته.

 1008ال ر  البامس  هي  مل  االر اص الم بو ا التي شأت ا  سراليل علق س ا  غزة ل وابر 
ي م  م دي   زار سزتي ا إلضزتا   كزح  مزا م وم اولز  ت ريزر األسزير جلتزاد شزال1009 لق  والل 

الززذ  كاأززت هززذه ال ركزز   سززرته دززي عمليزز  سززاب  م ودززي مسززتق لل ضززاء علززق ال ززدرة ال ززاروبي  التززي 
 راكمت ا.

 110سا زرا و 344دلسز يأيام مزأ ح  1391وسد أجح عن هذه التملي  التي اتسمت بالو شي  م ر  
 يين.من الأساءم دي الم ابل ل ي تست   سراليليين م رع ح دي هذه ال ر  مأ ح ست  عسكر 

 م واسزتمرت 1011 سزراليل اعمزود السز ا ا لأودمبر/تشزرين النزاأي   سمت ا ما ال ر  السادس م د د 
بجزرانم غزالبيت ح مزن األ تزال  1216دلسز يأيا و  زي   191 سبوعا كزامالم وسزد أجزح عأ زا م زر  

 والأساء والمسأينم م ابل م ر  ست   سراليليين.
 ا  سزراليل بو شزي  ضزد التلسز يأيينم وهزي النالنز  مزن أوع زا وها أ ن  زاء ال ر  السزابت  التزي تشزأ

التززي تشززأ ا ضززد س ززا  غزززةم و ركزز   مززا م دززي م اولزز  مأ ززا لت ويززن التلسزز يأيينم وتززدمير سززدرات 
ضتا   است ا علق الم اوم .   ما  ال اروبي م وا 

 ززرت دززي ودززي الواسززن دزز ن  ركزز  ا مززا ا بززدت هززذه المززرة م يزز ة بشززكل  دضززل ل ززر  ك ززذهم كمززا ن
 يام ا األولقم بل است اعت توجيه ملات ال واريا  لزق مأزا    يتزا وتزل  بيز  وال زد م دزي سزاب   
غير مت ودة. وديما لح يتر  بتد  جح البسالر اإلسراليلي م وديما  دت اال ب  ال ديدي ا أسب  كبيزرة 

 كنزر مزن مالز  مزن  من ال واريا ال مساوي م د د  دت و شي   سراليل وس ت ا التشوالي  لق م ر 
 التلس يأيين وتدمير ملات البيوت بشكل كلي  و جزلي.
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 في مواجهة المقاومة اللبنانية

 م وشملت 1993شأت  سراليل  ول  ر  ضد الم اوم  اللبأاأي  باسح ات تي  ال سا ا ليوليو/تموز 
   يززاحم دززي س ززتا جويززا وبريززا لمأززا   جأززو  لبأززان والب ززا  والشززمال وضززوا ي بيززروتم ودامززت سززبت

 م اول  مأ ا لت جيح سدرات  ز  ي.
لبأاأيا وت جير عشرات األلو   ضزاد   لزق البسزالر  110وسد  دت هذه ال ر   لق م ر   كنر من 

جأززديا  سززراليليا م ززرع ح. واأت ززت هززذه التمليزز  بوسززا    ميركيزز م وعززر   16الماديزز م دززي  ززين ل ززي 
  أزص علزق مأزن اسزتبداح  زواريا كاتيوشزا دابزل األراضزي االتتا  الشت ي باتتا  ايوليو/تموزا الزذ

 اإلسراليلي  من سبل  ز  ي.
 مزززا ال زززر  الناأيززز  التزززي شزززأت ا  سزززراليل علزززق لبأزززان دكاأزززت باسزززح اعأاسيزززد الغضززز ا ل بريزززل/ أيسزززان 

  واسزتمرت ألسزبوعينم واسزتبدمت دي زا جميزن س اعزات الجزيش البريز  والب ريز  والجويز . وسززد 1996
 سززراليل دززي هززذه ال ززر  مجزززرة اساأززاام التززي ستززل دي ززا  ززوالي مالزز  شززبص وجززرن  كنززر مززن  ارتكبززت
شزززز يدا ونالنمالزززز  جززززريحم وأزززززون عشززززرات  172آبززززرين. وكززززان  جمززززالي ضزززز ايا هززززذه ال ززززر   120

 األلو م  ضاد  الق  ضرار مادي  كبيرة دي المأشعت.
ب ا مززن جأزززوبي لبأززان وب اعزززه الغربزززيم جززدير بالزززذكر  ن هززاتين ال زززربين شززأت ما  سزززراليل سبززل اأسززز ا

 م ت ززت ضززغ  الم اومزز م ودززي م اولزز  مأ ززا للززتبلص مززن التزز ء 1000بشززكل   ززاد  لمايو/ يززار 
األمأززي والسياسزززي واالست زززاد  واألبالسزززي الأزززاجح عزززن ا زززتالل جززززء مزززن  راضزززي لبأزززانم وكاسزززتجاب  

 للضغ  الدابلي من  جل البروج من هذا البلد.
ربين دزز ن دتززرة اال ززتالل اإلسززراليلي لجأززو  لبأززان شزز دت عمليززات م اومزز م أجززح وعززدا عززن هززاتين ال زز

ش يدا من  زز  ي لب سز  م زادر هزذا ال زز  . وب سز  بتز  الم زادر  1176عأ ا استش اد 
شززز يدا ل يزززدر ال سزززيأيم االمسزززت بلا  1721بلزززغ  زززوالي  1000 - 1983دززز ن شززز داء لبأزززان بزززين 

 م دززي  ززين ستززل مززن اإلسززراليليين  19/2/1001رم السززتيرم لعبيززر جززاب 1900 م  و 12/2/1000
 ضاب ا وجأديام دي سراب  ع دين. 860علق يد الم اوم  اللبأاأي   والي 

 مززا بتززد ذلززك د ززد  د  اأسزز ا   سززراليل مززن جأززو  لبأززان  لززق سزز   ورسزز  الم اومزز  مززن  ززز  يم 
  الذ  استدرج 1006اإلسراليليين ل يث توستت عملياتهم مأذ ذلك ال ين  لق ل ن  ب   الجأديين 

بززدوره  ربززا مززدمرة شززأت ا  سززراليل ضززد لبأززانم  يززث دمززرت مسززا ات واسززت  مززن الضززا ي  الجأوبيزز  
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لبيروت وبت  بلدات وسر  جأو  لبأان. كما است ددت الجسور وال زر  وشزبكات الك ربزاء وال زات  
 والبأق الت تي .

عت ومواسن عسزكري  ومدأيز   سزراليلي  و زل مزداها وسد رد  ز  ي علق ذلك ب     اروبي لمأش
للمرة األولق  لق مديأ   يتا. وسد أجح عن هذه ال ر  التدواأي م التي استمرت  ربت   سابينم م زر  

من اللبأاأيين وجرن أ زو  ربتز  آال  مزأ ح متنم زح مزن الأسزاء واأل تزالم  ضزاد   لزق أززون  1300
 أ و مليون شبص عن مأازل ح وسراهح.

الم ارأزز  بززين تجربتززي الم اومزز  التلسزز يأي  واللبأاأيزز م  زاء ال ززرو  مززن  سززراليلم يمكززن مال نزز   ن ب
سليميزززا م أاهيزززك عزززن  ن  الوضزززن التلسززز يأي  ضزززت م بال يزززا  لوضزززن  زززز  ي دزززي لبأزززان لم ليزززا وا 

كبزر  تسزأده التجربتين مبتلتتانم كما  ن  ز  ي يتمتن بوضتي  دول  دابل دول م وله دول   سليميز  
 وتتبأاهم سياسيا وعسكريا وماليا بشكل كامل العتبارات باتت مترود .

وعلق  ي   ال دال يمكن أ ل تجرب   ز  ي  لزق دلسز ينم دتزي لبأزان نمز  دولز  ذات سزيادةم وعمز  
ومززززد   سززززتراتيجي متتززززونم عكزززز  الوضززززن المغلزززز  لألراضززززي الم تلزززز م كززززذلك دزززز ن مكاأزززز  األراضززززي 

 غير األراضي اللبأاأي م بالأسب  لالسراليليين.التلس يأي  هي 
وعلزززق  يززز   زززال دززز ن التلسززز يأيين رغزززح  زززتوب   وضزززاع ح وضزززت   مكاأزززات ح  نبتزززوا  أ زززح لو زززدهح 
يسززززت يتون بلبلزززز   مززززن  سززززراليل وردززززن كلتزززز  اال ززززتاللم وكشزززز  هززززذه الدولزززز  التأ ززززري  واإلرهابيزززز  

 ن هزيمت ززا ت تززاج لواسززن عربززي ودولززي آبززرم واالسززتتماري  علززق   ي ت ززام ولكززن مشززكلت ح تكمززن دززي 
 كما ي تاج مأ ح  دارة  دضل أل وال ح وت وير بأاهح.  مق ي غزة و هل ا.
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 دان مرغليت
غزززة. وهززذا وضززن  ن جززًء كبيززرا مززن سززوات الجززيش االسززراليلي البريزز  يزرب  مأتنززرا علززق  ززول س ززا  

مزززريح عزززدة ايزززاحم د زززح ديزززه يزيزززدون المزززدد وي زززل ون المتزززدات وي سزززأون االهزززدا  ويت  زززون عزززن 
المسزارات. وي زبح بتززد ذلزك وضزتا اسززو  مزن سززيء للجأزود الزذين يأت ززل مزأ ح شزتور مززر الزق الجب زز  

 زر  سأ  سر  اودكيح وسدروت دزي التجأيزد الضزبح الزذ  سزب   47الدابلي  ايضا. ومن بأد  سبل 
االيززاح السزززت  يززذكر ذلزززك جيزززدا. د ززد اشزززتكق الم ززاتلون سزززاللين لمزززاذا ال يبرجززون للمتركززز   و يتزززودون 
للبيززوت. واأضززمت الززي ح الجب زز  الدابليزز  دززي ذعززر. وكاأززت لززذلك أتززالج ايجابيزز  تضززا  الززق السززلبي  
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مزن جبزل  كاأت ا زداها ارغزاح ال كومز  علزق تتيزين موشزيه ديزان وزيزرا للزددا . ووسزتت هزد  ال زر 
لتأي الق مشار  سأاة السوي . وا بح يوجد عأد مأا يح بيغن بتد عشر سأين مزا يتيزده الزق م زر 

 م ابل السالح.
لكزززن أتسزززاأي  االأتنزززار ال ويزززل دون تتسزززير م أزززن للجأزززود تأ زززو  علزززق أزززو  مزززن االكتلزززا  والغضززز  

  مسز ل  م مز  د زو وسزيل  ود دان الن   بالأت .  ن اأتنزار الجأزود يبزدح مزن ج ز  مأ  يز  دزي ال  ي ز
للضغ  السياسي علق  ما  لتك  عن االرها . وسد يكون وسزيل  ل بزول شزرو  ذات  هميز  ك لز  
بأيزززامين أتأيزززاهو الزززذ  سيزززل  مززز  لزززوزيرة البارجيززز  االي اليززز  دريزززدريكا مزززوغريأيم  ن توأزززز  ال زززذال  

تموز سبال  الجدار ال دود   ال اروبي  من ال  ا . لكن الجأد  الذ  يبأد  دي الرمل الملت   دي
دززي غزززة ال يت ززح دون تتسززير مأاسزز   ن وضززته السززلبي يززؤد  دورا دززاعال دززي م اولزز  ا ززراز اهززدا  

 سياسي  من  سل سدر ممكن من المبا رة ب ياتهم د و يؤذيه ال ر وهو سد ضا  ذرعا.
أا توجيزه ضزربات من الواضح دي هذا ال بان دي اليوح التاشزر مزن عمليز  الجزر  ال زامد  أأزا سزجل

مل ون  الق  ما . ويتتر  الجميزن بزذلك مزا عزدا داأزي دأزون وميزر  ريغز  مزن الليكزودم واديغزدور 
ليبرمان من اسراليل بيتأا ومن يتت دون  أه كان يمكن دتل  كنر من ذلك. ت تمي اسراليل دي ال جوح 

تضزززالل الزززق  دأزززق سزززدر  والزززددا  بال بززز  ال ديديززز  التزززي هزززي الجسزززر الزززذ  يزززرب  بزززين ال زززالتين. وهزززي
اذا اسززت ر  –ا ززابات الجب زز  الدابليزز  والبسززالر وتمززأح بأززي غززاأت  ورداسززه امكززان التب ززي  لل جززوح 

دون الضززغ  الأتسززي الززذ  كززان يوسززتتمل علززي ح لززو  أ ززح كززاأوا يتل ززون دززي كززل سززاع   –الززر   عليززه 
ن الج ازين المدأي والتسكر  برغح كل ذلك يتلح الذين ير سو  متلوم  عن ض ايا آبرين ال سمح ي.

دالضغو  المشروع  والمردوض  ل زا دور دزي سزاع  «. دي نرو  مبتبر» أ ح ال يست يتون التمل 
الرمل التي  بذت تأتد. وستتضح االمور دي أ اي  االسبو  وليست كل ا متتل   بموس  اسراليل. داذا 

ح س ر وتركيزا دزان اسزراليل ال كاأت  ما  تسو  كي تأ ي م ر عن مكاأ  الوسي  الو يدة ل ال
 تست ين  ن تؤنر دي ذلك  ال باستتمال ال وة  و مأن استتمال ا ب س  اهتمام ا.

اذا   ززرت  مززا  دززي االسززا  علززق سالمزز  االأجززازات التززي  لبت ززا لأتسزز ا دسززتأت ي عمليزز  الجززر  
و المتتزر  ال امد الق عمل بر  متد رج. وسد  ارت اسراليل و ما  علق الب  التا زل وهزذا هز

الذ  يوج  سرارا. ولن يست ين متبذوه  ن يتلمزوا بي زين دزي الوسزت المأاسز م لكزن بتبمزين وا تمزالم 
  ن يتلموا هل مضموأه   يح.

 اليوح   سراليل                                                                    

 12/7/6012 لندن، القدس العربي، 



 
 
 

 

 
           79ص                                     9629 عدد:ال     13/7/6012 السبت التاريخ:

 

 
 حة حماسترد على وقا مصر .85

 رؤوبين باركو
وهزذا  ز يح  تزق  –الأزار الزذ  عرضزته م زر    زال  ن النرو  التي تزرد  دي زا  مزا  وسز  

م تززذكر ب سززوة سلزز   سززراليلومززا زالززت ت لزز  ال ززذال  ال ززاروبي  علززق  –موعززد كتابزز  هززذه السزز ور 
ن ت ليل سراراته من وج   أنر تاريبي  واعي  يبلص بأا الق اسزتأتاج  ن ملزك م زر كزان  درعون. وا 

 يج   ن يدرك  أه يواجه سو   سو  كنيرا مأه ومن  شياعه.
يمكن  ن أ ول دون  ن أتر  دي الم ارأ   ن سادة  ما  منل ذلك الباغي دشزلوا دزي د زح الواسزن. وهزح 

 يجلبون علق  أتس ح اآلن وعلق شتب ح سلسل  كوارث ال تبدو أ ايت ا دي األد .
 يززادة  مززا  بضززربات كنيززرة ال تلززق والجر ززق واالضززرار بالممتلكززات دززالق اآلن   ززي  التلسزز يأيون ب

كان  برزها عمليات الر اص الم بو  وعمود السز ا  والجزر  ال زامدم و مزا  مضزروب  اآلن. 
 وت ود المأنم  ب رارات ا البا ل  مسيرة ال ماس  أ و ابوا  ج أح.

وب زز  الززق اآلن علززق األسززل. كاأززت  ول  ماسزز  أتززذت ا  مززا  هززي   ي زز   أ ززا جتلززت م ززر عززدوا 
وكاأزت م زدمات االزمز  هزي عالسات زا التملياتيز  وعالسزات مأنمزات االرهزا  االسزالمي  بشزركال ا مززن 
االبززوان المسززلمين و ذرع ززا التعمريزز  دززي سززيأاء وم ززر. واسززتأزدت هززذه الشززراك  دمززا كنيززرا باالرهززا  

 االسالمي دي دابل م ر.
ب  ساتلزز    ي يزز  الززق  مززا  د ضززت اج زززة االمززن الم ززري  علززق  نززر ذلززك وجززه السيسززي ورجالززه ضززر 

علززق البأيززز  الت تيزز  التسزززكري  واالست ززادي  لمسزززاعد  المأنمزز  دزززي سززيأاءم و  مزززوا  ركزز  االبزززوان 
المسلمين دي م رم وهدموا  كنر االأتا  علق  دود ردح التي كاأت تستتمل سأوات لت ري  الوسالل 

 ال تالي  وما زالت  يدي ح مبسو  .
وهكززذا ا ززب ت المأنمزز  المجرمزز  جماعزز  يالسزز  يبتبززيء رجال ززا الجززالتون دززي االأتززا  منززل التلززران 
ت زززي  ب زززح سزززذال   زززاروبي  ال أتزززن دي زززا. واآلنم بتزززد  ن اأسززز بت اسزززراليل مزززن غززززة كزززي ال تتزززود 

 ي لبون دي  ما   ن تتتح ال دود ل ح وتو ضق  اجات ح.
مزززن م زززر واسزززراليل اللتزززين ال ترغبزززان دزززي الزززدمل  يل زززق  لززز  رجزززال  مزززا  اسززز ا  ال  زززار ردضزززا

التززي  –الغززز . وال يتوسززن   ززد  ن يجزز  علززق اسززراليل  ن تمززد غزززة بالك ربززاء والمأتوجززات االساسززي  
 و باالسمأت الذ  ال يوستتمل دي البأاء بل  –تترجح الق مواد متتجرة وسذال   اروبي  ت ل  علي ا 

   ال واريا وب   موا أي ا وستل ح.دي  أتا  ومدن تجر  مأ ا عمليات ا ال
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يتذكر سليلون كيز   ب زت ال يزادة المو زدة لمأنمز  الت ريزر التلسز يأي  و مزا  عمليزات ال  يتز  مزن 
 التمل دي اسراليل. وكي تت اسراليل أتس ا من الوضن وب ي الغزيون عا لين.

تتاون  ما  التعمر  ودي ش ن الم ريينم من الواضح كنيرا لماذا يردضون ايضا ستي  ما .  ن 
مزززن االبزززوان المسزززلمين اأشززز  التالسززز  الم زززري  المتاديززز  للمأنمزززات االرهابيززز  التزززي ت كزززح غززززة اآلن. 
ويأبغي  ن أضي  الق ذلك   ي    ن الم ريين يكتي ح الت راء المتزدمون عأزدهح وهزح ال يرغبزون دزي 

أ ززو  1967ت ززت  كم ززح  تززق الزيززادة التلسزز يأي . ول ززذا السززب  يززددن الم ززريون غزززة التززي كاأززت 
اسززراليل. وألن اسززراليل م ززمم  علززق ردضزز ا  ن تتبأززق متسززكر االرهززا  الغززز  دززان سززكان ال  ززا  

 متتل ون بم ر ب ورة وجودي  لكأ ح ال يستوعبون ذلك كما يأبغي.
ب   سادة  ما  الكبار بمجرد ردض ح استرا ات الوسا   الم ري  لوس  ا ال  الأار من اسراليلم 

جه م ر التي هي دول   يدت ال ضي  التلس يأي  وضز ت مزن اجل زا ب دضزل م اتلي زا. وم زر دي و 
تأتنززر اآلن  ن تأززت ح ممززن  هاأوهززا علززق رؤو  األشزز اد. دززال يمكززن عأززد التززر  تجززاوز هززذه الوسا زز  

 واالستبتا  ب مت.
سزاع   سيكون من ال ت  علق سزادة المأنمزات التلسز يأي  دزي غززة  ن ي زل وا ضزرر د زدان م زر

 ن  اولت  ن تسزاعدهحم وسزد  هاأوهزا دزي وسزت تتمزل ديزه علزق  ن تتيزد لأتسز ا مكاأت زا المركزيز  دزي 
التالمين التربي والغربي والق جاأب ا دول البليج والستودي . وسد ردضوها وهي ت تزال لتشزكيل جب ز  

ت يزد   ديزه السيسزي عربي  لمواج   ايران ولمواج   الد  الراديكالي االسزالمي دزي الزدابل. ودزي وسز
دي  شد شرعي  سياسي  دي الدابل والبارج ل ي وسا   سزادة  مزا  الزذين  داروا لزه ن زورهح زاعمزين 

  أ ح لح يشاوروهح دي تتا يل وس  ا ال  الأار.
الويزززل للم ززززومين. كزززان مزززن المأاسززز  اآلن علزززق الب زززوص  ن تسزززتق  مزززا م د زززد   زززبح شزززريان 

ن تتضيل س زر وتركيزا  ةباإلراد يات ا الوجود  متتل ا  الم ري  البيرةم  ن تستق الق با  ال اكح. وا 
الغز  هو  ماس . ولن تمر ريشز  الزق  مزا  اذا لزح توجزد رغبز   اإلرها البتيدتين جغراديا عن جي  

م ري  والدليل علق ذلك  أه عل ت دي التترة االبيرة د ز  ماليزين الزدوالرات مزن امزوال االرهزا  التزي 
 لق غزة لتدح ال درة علق أ ل ا الق ال  ا . رسلت ا س ر ا

وكاأت اسراليل علق الب وص هي التي استجابت لبادرة م ر البيرة واستجابت لوس  ا ال  الأار 
بوسززا ت ا. وبززذلك  كززدت مكاأزز  هززذه الدولزز  الضززبم   مززاح الغززر  والواليززات المت ززدة المتززرددةم و كززدت 

دزززي التزززالح التربزززيم وبزززازاء الجب ززز  التزززي  بزززذت تتشزززكل  الجديزززد ب زززتت ا زعيمززز  رالزززدة –دورهزززا ال زززديح 
 لمواج   ايران.
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 مجرمو حرب كبار

عأززد الي ززود الززق لجززان ت  يزز  والززق اسززت ال .  مززا عأززد التلسزز يأيين « التشززل»دززي  ززاالت كنيززرة يأت ززي 
 رهيب  كتملي  الجر  ال امد بتردين ال يادة وبال ضاء علق المتارضين.  بتاساتدتتميز 
الزذين ارسزلوا  –هذه التمليز  ستتضزي كمزا يبزدو  تزق ب زادة  مزا  الكبزار    داثت  ي  دي   ن لجأ 

الق استأتاج  أزه يجز  علزي ح  ن يأت زروا بسزب  الكارنز  التزي جلبوهزا  –كنيرين الق عمليات اأت اري  
 علق شتب حم هذا من وج   أنر دلس يأي . لكأ ح غير سادرين علق تأتيذ ذلك.

الق  ن  ما  ددتت الق  ريز  مسزدود علزق  نزر ب زوات م زر علزق  زدود  اثاإل ديشير تسلسل 
ال  زا . و اولززت المأنمزز  البززالص مززن ال  ززار االست زاد  والتسززكر  والمتأززو  الززذ  كززان م ب ززا 

دزي   سزراليلمزن   لي زاالأزار التزي تو زلت    زال علق رجال ا داست ر ر ي ا علق أكث تتاهمات وسز  
ت  يزز  هززذه التتاهمززات وك أ ززا لززح ت ززاجح ولززح ت تززل ولززح   لززق  بززر ة . وتسززتق  مززا  اآلن مززر 1011
 تو زح.

يرد  رجال  ما  ايضا برغح الأتالج البالس  التي اكتسبوها من موج  ال ذال  ال اروبي  التاشل م 
أزززوا ب زززا. تتلمزززون  ن  م زززاح ال زززر   ا زززد يردضزززون  ن يسزززتوعبوا ايضزززا الضزززرب  االسزززتراتيجي  التزززي مو

جززيش ذ  رؤيززا هززي  ن يبززد  جززيش التززدو و ن ي ززرده الززق التسززلح المتتزز  بسززالن ال االسززتبباري  ل
 ل  له بزالواسنم وال  زد مزن ذلزك ددزن التزدو الزق هزدر مزوارد سوتزه دزي وسزالل ال جزدو  مأ زا   زبح 
يوجد عأد الجيش المدادن عزن أتسزه رد علي زا مأزذ زمزنم وهزذا بالضزب  مزا دتلزه االسزراليليون ب مزا  

 الم ي   باسراليل ايضا.  اإلرهابي ل والمأنمات لوربما بالدو 
تبين ل ح بتد  ن تسل وا بال ذال  ال اروبي   ن ال ب  ال ديدي  اعترضت ا بس ول . واذا استنأيأا ستيال 
وا دا وتبويتا و ضرارا جسماأي  و ضرارا بممتلكات الموا أين دان استنمار ال زاتلين الضزبح سزد  ومزر. 

الكبزار مزن دزو  سمز  تب زي  ح االسزتراتيجي التاشزل اذا ردضزوا الرجزو  عززن وسيضز ر سزادة المأنمز  
ذلكم سيضز رون الزق التزودة الزق المأزلز  البالسز  التزي تشزمل  أتزا  ارهزا  وم زاوالت تأتيزذ عمليزات 

«. وزاد ال زين بلز »اأت ار وب   جأود.  ن  ما  اآلن دي الدرك األستل كما ي ول المنل التربزي: 
 المأنم     ت ور يبشر بالبير سو  الدبابات المسرع  وال الرات ال ربي . وال يأتنر سيادة

 
 حالة جنونية وشعور بالمرارة في غزة
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من وج   أنر التالحم كما  ملزت. بزالتك  زاد وضزت ا سزوًء بسزب  « واس   الت د»لح ت بح  ما  
.  سراليللسكأي  دي سذال   اروبي  علق المراكز ا   ال علق  وا  رارهاالأار    ال ردض ا وس  

و تق لو استجابوا الستران م ر  دي المست بل دان  زورة ت ويزل المأنمز  للسزكان التلسز يأيين الزق 
 درو  بشري  تجتل سادت ا ت ت التتري  ال اأوأي لمجرمي  ر  بدرج  مضاعت .

وال   زد  ن سكان غزة س ين م كوح ب وة السالنم دزال يسزت ين   زد مزأ ح  ن يأت زد مسزل ي المأنمز . 
  لقيلوذون  اإلسراليلي ول هجمات رد الجيش  اإلسالميدي ال  ا  ال يتلح  ن سادة  ما  والج اد 

مالجيء و أتا  ت ت االر   و الماكن مدأي  منزل المستشزتيات والمزدار  دزي  زين يكزون الجم زور 
 مترضا لأتالج ال ر .

لزحم وهزو يشزبه دزي د زره  أجزرة ضزغ   ن الأسيج الدابلي للمجتمن الغز  هو دالما دي ب زر ت تزك دا
ي ززدها البززو  مززن بأززاد   مززا  الموتززدة.  ن  كنززر الغزززيين مسززتتدون   ززا لال تتززال لل ضززاء علززق 

لكززن ال   ززد مززأ ح مسززتتد  ن يززددن نمززن الغبززاء الززذ  تترضززه  مززا  دززي مواج ات ززا   سززراليلمززوا أي 
 المتكررة مت ا.

التلسز يأي دزي غززة ال تأبزن مزن ابتيزار ومزن مزو يء   ن ال درة علق اال تمال التي ين رها المجتمزن
سززدح  ززل  بززل مززن اضزز  اد وضززرورات الواسززن التززي تمززأت ح  تززق مززن ال زز  دززي الشززكو م ولمززا كززان 

ال ميمزز  د زز   و دززي ت ززارير  باأل اديززثاالمززر كززذلك داأززه يمكززن  ن أسززمن الشززكو  الغاضززب  والشززتالح 
  ادس  مأ ول  من الميدان.

تلسززز يأي البزززال  يسزززتغل سادتزززه غضززز  الجمزززو  وي  أزززوأ ح بزززاألديون الزززديأي دزززي وضزززن المجتمزززن ال
مأيزت   سزراليلزعح سزادة  مزا   ن  اإل اروأ ايت ا ال ريب م ودي هذا   سراليل  بتاساتوب كاذي  عن 

اسززتبباري  ولززح تتززر  مواسززن ال ززذال  ال ززاروبي  التززي جمتت ززا المأنمزز  بززل لززح ت ززذر مززن  ب بتاسززات
ل غيرة ال اوي  دي الميدانم لكن   ي    أ ح يتدمون  برياء دي بالل ال تال زاعمين ن ور ال الرات ا

وتشز د ب سزتيريا رجال زا  اإلسزراليلي تشز د بز ن المأنمز  ابترست زا االسزتببارات   سزراليليون أ ح عمالء 
 .اإلسراليلي اأجازات وكاالت االستببارات  ب زاء
 

 وماذا عن المسجد األقصى؟
ال ذال  ال زاروبي   اإلرهابي ل تل  كبر عدد ممكن من المدأيين وج ت  ذر   ما   دي ا ار الج د

لل ززواريا الشززرعي  ال ليلزز   اإلجرامززي بزز  الس حعلززق ال ززد  بززل تتززابرت بززذلك ب ززوت ج يززر. ود ززدوا 
 التي كاأوا يأسبوأ ا الق  أتس ح بم الب ح الديأي  المتتل ز  بالمديأز . يأبغزي  ن أتزذكر  ن ال زد  كاأزت
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التي غيرها م مد بتد ذلكم وهأاك من يوتردوأ ا  أ ا دي المأزل  النالن  دي األهميز  عأزد  األولقال بل  
 المسلمين.

وم ما يكن االمر دان مجرد جتل ال د  هددا لالدأاء يبدو اعترادا ب ن هذه المديأ  ليست م دس  عأد 
ة مزن  مزا .     ن هزذا اعتزرا  المسلمينم بزل ال زديث عزن هزد  أزوعي رمزز  بالأسزب  لكبزار ال زاد

ن مجزززرد س زززدهح الزززق ضزززر  المديأززز  الم دسززز  للي زززود  سزززراليلدتلزززي بززز ن ال زززديث عزززن عا زززم   . وا 
الم دس  المركزي  ل ذه الدياأات  باألماكنوالمسي يين والمسلمين  شار الق استتدادهح األساسي للم  

 ومأ ا المسجد األس ق.
الم دسز  لالسزالح  باألمزاكن ن  مزا  ت زاول  ن تضزر  ألبيزرةازعح  عيان عر  دي ال د  دي التترة 

والمسززي ي  كززي تزززعح بتززد ذلززك  ن الي ززود دتلززوا ذلززك. وي ولززون  أ ززح يزز ملون دززي المأنمزز   ن يت ززرك 
الم دسزززز   األمززززاكناذا   ززززيبت هززززذه   سززززراليلالتززززالح التربززززي المأ سززززح ل روبززززه الدابليزززز  ويت ززززد علززززق 

واريا علززق المديأزز  الم دسزز  مززا يت ززي الغززر  مت ومززا مززا عززن ال زز إل ززال ب ززواريا. ودززي الت ززر  
الذين يب  زون لتسزويد االسزالح علزق التزالح. وتزذكرون  أزه  تزق  اإلسالميين ري   تتكير المت ردين 

دي اياح هجوح ال لتاء علق اي اليا التاشي  لح يب ر دي    ع زل م مزوح  ن يو  ز  التاتيكزانم ولزن 
جر بتض ح المسزاجد علزق رؤو  بتز  عزن دتزل ذلزك بكأزال  الغزر  دزي الذين يت اإلرهابيونيو جح 
 يوح ما.

 
 تلقي الضرب والسكوت

علززق م لززز  وعلزززق ضززوء ابضزززر مزززن الززدول التربيززز  ومزززن الغززر  لتضزززر  الزززراد    سزززراليل  ززلت 
الأززار. ولززح يبزز  للتلسزز يأيين الززذين شززاهدوا الززرد  سززو   ن    ززال بسززب  الززرد  التلسزز يأي لوسزز  

 تمرار الضربات لبأاهح الت تي  و ن يسكتوا.يأتنروا اس
يجزز   ن توب ززي أ ايزز  هززذه المتركزز  العبززي  مززا  المتزز لمين الم  مززين علززق المسززرن و ال تسززتبدل ح 
بغيرهحم د ذا هو ب اء الرد  ألن الالعبين الجدد اذا  توا و يأما ي تون من المؤكد  أ زح سزيب ق عأزدهح 

 رون الززق  ن يتتلمززوا مززرة ابززر  د ززول التززراث تلززك التززي ذلززك الباعززث المززدمر أ وأززام لكززأ ح سيضزز
  سالد حم ولي  ذلك من ال كم . اإلسراليليون ورن ا 

 ن تزدبل غززة و ن ت ضزي علزق  مزا    سزراليليأبغي  ن أتذكر  ن لي  الب ث دي  أه هل تست ين 
ن رجزال  مزا  وسال  ام بل مزا هزي التالزدة ومزا هزي التكزالي  مزن هزذا التتزل غيزر ال كزيح. ولمزا كزا
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مزززن  بأزززاء ال  زززا  دزززاأ ح يضززز رون آبزززر االمزززر الزززق اجزززراء ت زززديرات وضزززن وملب زززات  زززدورا عزززن 
 المسؤولي  عن  بأاء شتب ح الم  مين المستأزدين.

ن بديل  ن يدبل المأ      ن التوضق التي ستب ق اذا سوضي علق المأنم  لن توب ي عأواأا لاليالح. وا 
هو بديل سيء ألن هذه المأنمزات يتر  زا  ن تسزتك دمزاء مستضزيتي ا مغامرو الج اد من التالح كله 

التلس يأيين كي تغذ  آل  الج اد دي سبيل ي. وال شك دي  ن اسزماعيل هأيز  مزنال الزذ  ددزن انأزان 
من  بأاء  بوته نمن مشاركت ح دي االرها  الموجه علق اسراليلم يترجح  لح النكل هزذا الزق رغبز  دزي 

ن هززذه االنمززان المؤلمزز  هززي دززي  سززا  الززرد  االأت ززاح لكأززه ي ترجمززه ايضززا الززق بززو  والززق ارتززدا . وا 
 دي وجه  ما .  سراليلالذ  يج   ن ت تتن به 

 ن تسززتغل االضززواء البضززراء الكنيززرة دززي مسززار  ركت ززا و ن تضززر   مززا  بززال   سززراليليجزز  علززق 
لأتسز ا  ريز  عمليات زا دون  ر م . ويج  علق اسراليل دزي ا زار الضزربات دزي المسزت بل  ن تبتزار

 ضرورات غوغالي .
يج   ن يشمل كل اتتزا  علزق وسز  ا زال  الأزار دزتح المتزابر مزن الجاأز  الم زر  د ز  مزن بيزار 
التجزارة مزن الجاأز  االسزراليلي. لكزن بشزر   ن يوززأ   أنزاح ال زواريا بوسزا   ج زات دوليز  وبرسابزز  

الأزو  . ويجز   ن يشزمل االتتزا  التززاح  مزا  م ري  لوعأدهح الباعث علزق ت  يز  اأجزاز مزن هزذا 
 ب ن تك  عن  تر االأتا  وتدمر تلك الموجودة وتلتزح بوس  االرها .

وأ ول بال د  الم لو   ن ا تمال ت  ي  هذه الم ال  ضليل ول ذا يج  علق اسراليل  ن تسزتغل 
جزز  علي ززا  ن ت ززور مززوارد زمززان السزز   الززذ  مززأح ل ززا كززي تززدمر هززذه ال ززدرات ب ززدر المسززت ا . وي

آلززي علززق م ززادر ا ززال  الأززار التلسزز يأي  دون مشززارك  يززد  إل ززال سززدرات ت أيزز  تسززتتمل ب اريززات 
 . سراليلي 

وهكذا ي بح م ير السكان رهن   بن كل مبر  دلس يأي يضزغ  علزق زأزاد ال زذال  ال زاروبي  
 . يضان؟ وعأدأا التي ت ل  عليأا. وسيتت ح التالح ذلك. د ل عأدهح وست  تق ذلك ال ي

 اليوح   سراليل                                                                            

 13/7/6012العربي، لندن، القدس  
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