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صواريخ املقاومة انطلقت صوب املغتصبات الصهيونية خالل كلمة رئيس وزراء الكيان الصهيوين اليت  
أعلن فيها حتقق أهداف محلتهم على غزة ويف اليوم األول لوقف العدوان انطلقت بضع صواريخ باإلضافة 

الستمرار إطالقها يف مجيع أيام احلرب رغم احلصار اخلانق



يوم مقارنة بثالثة جيوش عربية اارت عام  22طول فرتة الصمود ملدة 
يف مخسة أيام 67



ضرب مصنع للبرتوكيماويات مبدينة أسدود بصاروخ واشتعال حريق كبري وغاز   
قد يكون خطري



ثبات ااهدين أمام أقوى جيوش املنطقة رغم قلة عتادهم مع حشد عدوهم لثلث   
جيشه ضدهم



منذ احتالل فلسطني قبل ستني عاما فهذه 
أول معركة حقيقية جتري بني املقاومة 

الفلسطينية واليهود على أرض فلسطني وهذا 
حتول تارخيي ونقلة كربى وستتلوها بأذن اهللا 

معارك حترير كل فلسطني وقارن إعالن 
الصهاينة للحرب حملاولة دخول غزة مع 

سهولة دخوهلم للضفة مىت ما أرادوا واعتقال 
.وقتل من أرادوا بال إعالن حرب



تضامن أهل غزة مع ااهدين وثبام وعدم نزوحهم ملصر كما حيدث 
من أي شعب آخر



)  من السكان 230من  1القتلى واملصابني (قلة اخلسائر البشرية باملقارنة مع عدد السكان
وحجم املتفجرات مليون ونصف طن) ربع الرياض(وضيق املساحة 



غزي فقد ولد يف أيام العدوان أكثر من  1500رغم مقتل 
طفل يف غزة 3000



خسائر غزة املالية مليارين دوالر واملساعدات املوعودة حىت اآلن 
حوايل املليارين



حفظ اهللا ملعظم قادة محاس فلم يقتل سوى اثنني من بني 
مخسمائة قائد يف احلركة



استشهاد قائدين من محاس أخرس متهمي قادا باهلروب 
والترتس بالناس وأكسبها تعاطفا إضافيا



استهداف املدنيني والبيوت واملدارس واملسعفني واألمم املتحدة 
لفشلهم يف حتقيق أهدافهم



صحفي من دخول غزة حىت اليروا  350منع الصهاينة ل
نصرهم املزعوم



جناح اسرتاتيجية محاس يف إدارة املعركة



من القسام 48قلة خسائر ااهدين البشرية 



ألول مرة يكون عدد قتلى العدو أثر من عدد شهداء ااهدين 
جنديا إسرائيليا 80قتل 



إذا كانــت إســرائيل قــد حققــت شــيئاً :  صــحيفة نيوزويــك األمريكيــة 
فلــــيس أكثــــر مــــن مــــنح محــــاس مزيــــداً مــــن الشــــعبية ، ومــــن إســــكات 

كمــا أوضــح رئــيس القســم العــريب الســابق )  األصــوات املناوئــة حلمــاس
يف الشــاباك بــري جــوالن أن دعــم وتأييــد الفلســطينيني حلركــة املقاومــة 

ازداد " يف أعقـــــاب العمليـــــة العســـــكرية يف غـــــزة "  محـــــاس" اإلســـــالمية 
بشـــكل ملحـــوظ وخاصـــة يف الضـــفة الغربيـــة، وباألســـاس يف أوســـاط 
الشـــباب الـــذين يـــرون يف حركـــة محـــاس أـــا املمثـــل احلقيقـــي للشـــعب 

الفلسطيين



إعادة غزة  -إسقاط محاس:فشل العدو يف حتقيق أهدافه
وقف الصواريخ -للعمالء



من إسقاط محاس إىل إيقاف الصواريخ :تراجع العدو يف أهدافه من الكبري إىل األصغر خالل فرتة احلرب
إىل ختفيفها إىل منع ريب األسلحة من مصر إىل اهلدوء مقابل اهلدوء



وزيرة خارجية العدو أبلغت أحد الرؤساء يف املنطقة أن مدة احلرب ستكون ثالثة أيام فقط يوم لقطع الرؤوس بالقصف ويومان 
ساعة  ٣٦لالجتياح الربي بل إن يوفال ديكسني رئيس املخابرات الداخلية اإلسرائيلية كان قد توقع أن يسقط القطاع خالل 

يوم لكنها انتهت بالفشل 22ورغم متديد املدة حىت 



اخلبري اإلسرتاتيجي اليهودي البارز أنتوين كوردمسان، احمللل مبركز الدراسات 
"ازمت إسرتاتيجيا"إسرائيل : اإلسرتاتيجية والدولية يف الواليات املتحدة 



بــن كاســبيت يكتــب أن «  معــاريف» املراســل السياســي لصــحيفة –
وهــو ينقــل هــذا التعبــري عــن وزيــر .  « ألننــا تعبنــا» احلــرب توقفــت 

هــذا لــيس » رفيــع املســتوى يف حكومــة أوملــرت أبلــغ الصــحيفة أن 
فــإدارة حــرب هــو أمــر ميــزق األعصــاب وال ســيما يف ظــل .  ســهال

ثقافـــــة جلـــــان التحقيـــــق الـــــيت طورناهـــــا هنـــــا، كـــــل خلـــــل أو خطـــــأ 
. بالصـدفة أو انعـدام احلـظ ميكــن ان ينهـي لـك حياتـك السياســية

غدا اوباما يدخل البيت األبيض، العامل قام علينا، من لديه القوة 
صـــحيح، يوجـــد للدولـــة مصـــاحل، ولكـــن هـــذه ميكنهـــا أن .  لـــذلك
"تنتظر



زيادة مدى الصواريخ عما قبل املعركة واقرتاا من مفاعل دميونا 
وتل أبيب



ماليني تظاهروا  5(شعبية محاس مل تقتصر على فلسطني بل اكتسحت العرب واملسلمني وحىت الغربيني 
وبدرجة مل تعهد من قبل كما وكيفا حىت قال نائب رئيس احلكومة اإلسرائيلية الوزير ايلي شاي ) نصرة لغزة

لقد حتول العامل للويب داعم حلماس:زعيم حزب شاس املتدين



استمرار حكم محاس لغزة وارتفاع شعبيتها يف الضفة



أعلن العدو وقف إطالق النار من طرفه فقط بعدما عجز عن 
فرض شروطه على محاس ومل تطلب ذلك محاس 



"  سحق محاس"وهو ما قلب املعادلة متاماً من ) "جملس األمن(االعرتاف الدويل حبماس وعرب أعلى سلطاته 
وحتويلها االنتصار العسكري إىل مكسب سياسي على عكس ما حصل للحركات " االعرتاف حبماس"إىل 

اجلهادية ضد االستعمار خالل قرنني



حضور محاس ألول مرة لقمة عربية إسالمية وما حيمله من كسر احلاجز النفسي 
لدى احلكومات العربية الرافض حلكم محاس



بروز الدور الرتكي كنصري قوي حلماس وكان االستعمار قد نزع فلسطني من تركيا اخلالفة 
.واآلن تعود تركيا لنصرة فلسطني كأم رؤوم تبشر بعودة وحدة املسلمني



احندار اجلندي اليهودي رغم كل عتاده إىل درجة غري مسبوقة من اهلوان والذل والرعب بلبس حفائظ 
األطفال إما خوفا من النزول من الدبابات لقضاء احلاجة أو رد البول على النفس خوفا من ااهدين 

وقد كان من أهداف احلرب إعادة الثقة للجيش لكنه زاد جبنا كما زاد مقاتل املقاومة ثقة بنفسه



استطاعت حكومة املقاومة إدارة قطاع غزة حتت النار، ووزعت الرواتب على املوظفني خالل احلرب، وقامت املؤسسة األمنية 
بواجباا بكل جدارة، كما كان الفتاً قدرة احلكومة على دفع مبالغ مالية تقدر بثالثة آالف دوالر لكل عائلة تضرر منزهلا 

.لتستأجر منزًال حىت يبىن منزهلا من جديد، وغري ذلك من املساعدات



قطع فنزويال وبوليفيا عالقام مع الكيان الصهيوين ومجدا قطر 
وموريتانيا


