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*** 
 

 فوق بحر غزة 06ف إسقطنا طائرة أىجمة صاروخية و  955لقسام: نف نا كتائب ا 0
أبو عبيدة الناطؽ باسـ كتائب القساـ الجنػاح  ، أفمعا مفغزة ، 08/00/5505وكالة معًا اإلخبارية،  ذكرت

ىجمػػػة وػػػاروىية عمػػػت مػػػدف ا حػػػت ؿ  900، أكػػػد اف الكتائػػػب نثػػػذت أك ػػػر مػػػف العسػػػكري لحركػػػة حمػػػاس
ا سػػرائيمي وعمػػت تػػؿ ابيػػب والقػػدس العاوػػمة المحتمػػة كجػػزل مػػف بنػػؾ ا ىػػداؼ لػػد  القسػػاـ. كمػػا تبنػػت ابػػو 

 عبيدة اسقاط مقاتمة حربية اسرائيمية عمت بحر غزة، واسقاط طائرة بدوف طيار.
يدؼ مواقع عسكرية اسرائيمة ىامة وحساسة وارتاؿ الجنػود وقواعػد جويػة وبريػة وقاؿ ابو عبيدة اف القساـ است
م ييف اسرائيمي باتوا بالم جئ با ضافة الت قوؼ موقع عسكري ىاـ في  5عسكرية وميابط لمطيراف واف 

كيمػػو مػػف قطػػاع غػػزة وتػػـ  3غػػوش عتوػػيوف. واعمػػف ابػػو عبيػػدة عػػف اسػػتيداؼ جيػػب اسػػرائيمي عمػػت عمػػؽ 
 ـ تومو النجدة ا  بعد ساعة.تدميره ول

فكػاف ىػو المثاجػوة واوضػو ابػو عبيػدة اف الوػاروخ ىػو وػناعة فمسػطينية مئػة  m 75امػا بالنسػبة لوػاروخ 
مسػتيدفا موقعػا فػي تػؿ  5بالمئة وقد تـ استىدامو بقوؼ تؿ ابيب والقػدس كمػا واكػد اسػتىداـ وػاروخ فجػر 

 ابيب وموقعا في القدس ظير الجمعو ومسال اليوـ. 
وأكػدت القسػػاـ اف ىػػذه الجولػة لػػف تكػػوف ا ىيػػرة بػؿ ىػػي فاتحػػة تحريػػر ا راضػي الثمسػػطينية. وحػػذرت القسػػاـ 
ا حت ؿ مف التثكير في اي عممية ضد غزة، داعيا قيادة اسرائيؿ با عتراؼ بالىقائؽ. وقاؿ ابو عبيػدة   اذا 

 لجنود .كنتـ تمتمكوف الجرأة اعترفوا بالىسائر الحقيقة وعدد القتمت مف ا
ودعػػا ابػػو عبيػػدة ا مػػة العربيػػة وا سػػ مية لحتػػد كػػؿ الطاقػػات لمتاىػػب لنوػػرة فمسػػطيف والقػػدس واف المعركػػة 

 معركة فمسطيف.
وأكدت كتائب القساـ أنيا ما تزاؿ تحتثظ بقوتيػا وتمتمػؾ المزيػد مػف األوراؽ والمثاجػشت، متػّددة عمػت أف ىػذه 

ىذا ا حت ؿ بؿ سػتكوف فاتحػة لحػرب التحريػر. واكػدت انيػا  الجولة مف حجارة السجيؿ لف تكوف األىير مع
يومػػا فػػي الحػػرب السػػابقة وانيػػا اليػػـو اك ػػر اسػػتعدادا واف القوػػؼ لمبمػػدات ا سػػرائيمية فػػي ىػػذه  11وػػمدت 

 أضعاؼ ىجمات القساـ ى ؿ حرب السابقة. 80الجولة بمعدؿ يومي يثوؽ بػ
كتائب أعمنػت عػف قوػثيا بارجػة حربيػة إسػرائيمية ال، أف غزةمف  ،08/00/5505، وكالة قدس نت وأضافت

وقالػت كتائػب القسػاـ فػي بيػاف وػحثي وػباح اليػـو األحػد   في عرض البحر قبالة تاطئ وسط قطاع غػزة.
مػػف اسػػتيداؼ بارجػػة وػػييونية فػػي  تػػ   7 تمكػػف مجاىػػدونا فػػي تمػػاـ السػػاعة التاسػػعة وػػباحا بتوقيػػت غػػزة  

ولػػـ يوػػدر أي تعقيػػب مػػف الجانػػب السػػرائيمي عمػػت مػػا   .807عػػرض البحػػر بىمسػػة وػػواريز مػػف طػػراز  
 ذكرتو الكتائب.
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وفي وقت تعالت فيو الدعوات الدولية لمتيدئة، أعمنت وسائؿ اع ـ اسرائيمية عف اغ ؽ مطار  بف غورويف  
 الدولي وتحويؿ الطائرات الت مطار سري في تماؿ اسرائيؿ.

 ل ىدنة مجانيةاختفاء ىنية ألسباب أمنية و  :نونوالطاىر  
أرجع المتحدث باسـ الحكومة الثمسطينية طاىر النونو اىتثال إسماعيؿ ىنية رئيس الحكومة   فييـ الحامد

ألسباب أمنية، باعتباره ىدفا إسرائيميا، بعد أف تعرض مقره لقوؼ إسرائيمي عنيؼ. وقاؿ النونو في 
نة مجانية، مضيثا أف المقاومة ستستمر إف التعب الثمسطيني لف يعطي إسرائيؿ ىد« عكاظ»توريحات لػ 

 حتت إنيال احت ؿ األراضي الثمسطينية.
وأكد أف قوؼ مقر ىنية في غارة إسرائيمية جوية لف ي نيو عف أدال أعمالو، قائ  إف رئيس وزرال الحكومة 

لظروؼ الثمسطينية  المقالة  يمارس مياـ عممو بتكؿ طبيعي ويقود المقاومة ضد ا حت ؿ. وتابع أف ا
 األمنية تحوؿ دوف ظيوره في األضوال؛ نظرا ألنو أوبو ىدفا لمعدواف السرائيمي عمت غزة.

وطالب النونو وزرال الىارجية العرب بعقد اجتماع طارئ في قطاع غزة لمتعبير عف دعميـ لومود التعب 
ديؿ ووزير الىارجية الثمسطيني ورفض العربدة السرائيمية. واعتبر زيارة رئيس الوزرل الموري ىتاـ قن

 التونسي رفيؽ عبدالس ـ ىطوة إيجابية، داعيا إلت ىطوات عربية مما مة.
 //، عكاظ، جدة

 
 : الحكومة في غزة تعمل بكامل طاقتيا طاىر النونو 

أكدت الحكومة الثمسطينية في غزة السبت أنيا تعمؿ بكامؿ طاقتيا، وتضطمع بكافة مياميا   السبيؿ -غزة
ستيداؼ الذي طاؿ المباني الحكومية، وعمت رأسيا مقر رئاسة الحكومة في مدينة غزة الذي قوؼ رغـ ا 

 فجر السبت.
وقاؿ الناطؽ باسـ الحكومة طاىر النونو في مؤتمر وحثي أماـ مقر رئاسة الوزرال المدمر   حتت إذا 

 ي يمتؼ حوؿ حكومتو ومقاومتو .ىدموا المباني، فإننا ما زلنا نقوـ بواجباتنا تجاه التعب الثمسطيني الذ
وأضاؼ النونو   األمة العربية تقؼ اليوـ إلت جانب التعب الثمسطيني، حيث استقبمنا باألمس رئيس الوزرال 
الموري ىتاـ قنديؿ، واليـو استقبمنا وزير الىارجية التونسي، وىنا فإف ىذا يؤكد أف تعبنا لف يقؼ وحيدًا 

 في مواجية العدواف .
نا إلت المقر ذاتو لنرفع تارة النور، وسنعمف النور مف تحت الركاـ، وأف العدو سيعود ىائًبا وتابع   جئ

ولف يحود سو  الىزي والعار واليزيمة ،  فتًا إلت أّف قوؼ ا حت ؿ المقر يعني عجزه عف مواجية 
، وىو يستعد اليـو التعب الثمسطيني، وأف نتنياىو يعد لنثسو سجً  يضاؼ إلت سجؿ الجرائـ التي يرتكبيا

 ليقدـ لممحاكمة كمجـر حرب .
وأوضو أف الحكومة ستواوؿ عمميا رغـ الوعوبات وا ستيداؼ، وستعمؿ عمت ضماف عدـ وجود غش أو 
احتكار أو غش في ظؿ ىذه األحواؿ الوعبة، في وقت سيظؿ التعب الثمسطيني يمارس حياتو بتكؿ 

بدور أجيزة الحكومة العاممة في وزارة الوحة والدفاع  وأتاد النونو طبيعي رغـ القوؼ وا عتدالات.
المدني ووزارتي الداىمية وا قتواد وحماية المستيمؾ الثمسطيني، مبيًنا أّف الحكومة لف تسمو بحدوث أي 

حا ت احتكار،  وتعبنا يمارس حياتو بتكؿ طبيعي رغـ العدواف والقوؼ وا عتدالات .
 //، السبيل، عّمان
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 بالحرق والقتل ل تتوقع أن يكون الرد عمييا بالقبالت "إسرائيل"عندما تقوم ث:شع 

التقت الدكتور نبيؿ العربي، أميف عاـ الجامعة العربية، مثوض الع قات الىارجية   مراد فتحي -لقاىرة 
 لحركة فتو الدكتور نبيؿ تعث، اليـو السبت، بمقر الجامعة العربية.

في توريحات وحثية، انو التقت والوفد الثمسطيني المتارؾ باجتماع وزرال  وقاؿ تعث عقب المقابمة،
الىارجية، مع الدكتور نبيؿ العربي األميف العاـ، حيث سمـ رسالة مف الرئيس الثمسطيني  أبومازف  إلت 

 وزرال الىارجية العرب، وناقش معو ويغة القرار المطموب.
يدة لموقوؼ أماـ العدواف السرائيمي الغاتـ والمجـر الذي   جئنا ببياف وقرار يتمؿ نقاط عد وأضاؼ تعث 

، في ظؿ موقؼ أمريكي منحاز تماما لمموقؼ السرائيمي، وبالتالي مطموب يذكرنا إ  بمذبحة عاـ 
مف وزرال الىارجية العرب أف يتىذوا قرار واضو بدعـ غزة والوقوؼ بجانب التعب الثمسطيني في مواجيتو 

تيال عديدة أىر ، مف بينيا استىداـ ىذه الثروة لمذىاب فوًرا إلت الموالحة الثمسطينية بدوف لسرائيؿ وبو
 توىير وتوجيؿ وتثاويؿ.

واتيـ تعث، إسرائيؿ أنيا تتدنا إلت مربع الحرب، كمما أحست بانتىابات جديدة أو كاف ىناؾ ىطة لمذىاب 
يؿ لمعسكر القتؿ ومربعات العنؼ السرائيمي، وىذا إلت األمـ المتحدة أو كاف ىناؾ حراؾ دولي، تتدنا إسرائ

 أمر نطالب القادة العرب  أف يتبنوا موقثنا فيو ليقثوا في وجيو.
وعف اتياـ إسرائيؿ حماس باستثزازىا بإط قيا وواريز عمت غزة، قاؿ تعث،  عندما تقوـ إسرائيؿ بالحرؽ 

محاور مف حقو الدفاع عف نثسو، ونحف التزمنا والقتؿ   تتوقع أف يكوف الرد عمييا بالقب ت، ىذا تعب 
سنيف طويمة بال عنؼ، لكنيا تقوـ ىي بالعنؼ، ولسنا نحف مف يقوـ بالقتؿ وا غتياؿ بؿ إسرائيؿ، وىي تعد 

إنساف جديد، واستىداـ القنابؿ الثسثورية مرة  ، وقتؿ  جتياح بري، وتود أف تكرر مذابو سنة 
 ذا غير مقبوؿ ولف ننتظر حتت يحدث ىذا. انية، متددا عمت أف ى

وحوؿ إرساؿ وفد مف وزرال الىارجية العرب إلت غزة، قاؿ ىناؾ قرار سيودر مف وزرال الىارجية العرب 
وأي قرار يودر نحف نؤيده وبكؿ التوييد وسنوحبو، وىذا طمب فمسطيني وتوييد فمسطيني أف يكوف ىناؾ 

سمطة الثمسطينية ليست ضد التيدئة، وباألىير   نريد لغزة أف وفد عربي فمسطيني إلت غزة، وأكد أف ال
تتعرض لمدمار ولكف   يمكف إدانة الذيف يدافعوف عف أنثسيـ.

 //، الشرق، الدوحة
 
 القاىرة: سفارة فمسطين تتابع إدخال مصابي العدوان لممستشفيات المصرية 

أمس، إنيا تتابع منذ اليوـ األوؿ لمعدواف عمت غزة، إدىاؿ  وفا   قالت سثارة فمسطيف في القاىرة،  -القاىرة 
وأوضو المستتار الطبي لسثارة فمسطيف في القاىرة حساـ طوقاف أنو  الموابيف إلت المستتثيات المورية.

يتـ التنسيؽ مع وزير الوحة الموري الدكتور محمد موطثت، ووكيؿ وزارة الوحة في تماؿ سينال طارؽ 
الحا ت الموابة مف العدواف السرائيمي المتواوؿ عمت قطاع غزة إلت مستتثت  ىاطر، لدىاؿ جميع

، وتحويؿ الحا ت الحرجة إلت مستتثيات القاىرة، بنال عمت تعميمات  العريش العاـ لع جيـ وعمؿ ال ـز
 سثير فمسطيف في مور ومندوبيا الدائـ لد  الجامعة العربية بركات الثرا.

 //، األيام، رام اهلل
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  غزة: دوام المؤسسات الحكومية كالمعتاد وصرف بقية الرواتب غًدا 

ىنية أف الدواـ ليـو  غزة  أعمف ديواف الموظثيف العاـ في الحكومة الثمسطينية بغزة برئاسة إسماعيؿ
اعتيادي في كافة المؤسسات الحكومية، باست نال المؤسسات التعميمية،    سيكوف بتكؿ|األحد   غد
 ذلؾ في الوقت الذي يتواوؿ فيو العدواف السرائيمي عمت القطاع منذ يـو األربعال الماضي.و 

أف حكومة غزة ستورؼ غًدا كذلؾ بقية رواتب  وأعمف وزير ا توا ت، في توريو وحثي مقتضب،
 الموظثيف في فروع البريد في كافة محافظات غزة.

في  لـ يتؿ الحياة أف العدواف السرائيمي المتواوؿىذا الع ف في إتارة مف حكومة غزة عمت  ويوتي
  القطاع.

 //قدس برس، 
 

 أولً  "سرائيل"إن تمتزميا ألمتيدئة شرط  مستعدةحماس : أبو مرزوق 7
« حمػاس»نائب رئيس المكتب السياسػي لػػ ، أف أ ؼ ب عفغزة  مف،  08/00/5505، الحياة، لندن ذكرت

ابمغت وسطال تػدىموا لبػراـ اتثػاؽ تيدئػة اف عمػت اسػرائيؿ وقػؼ المعركػة  كد اف الحركة، أموست ابو مرزوؽ
 لمتيدئة حاؿ توقؼ اسرائيؿ عف ىجوميا.« حماس»التي بدأتيا، في اتارة ضمنية  ستعداد 

منػػذ سػػاعات «  »حمػػاس»التابعػػة لػػػ « فضػػائية ا قوػػت»وقػػاؿ فػػي مقابمػػة تمثزيونيػػة اجرتيػػا معػػو مػػف القػػاىرة 
ا سػػرائيمي  يطالػػب عػػدد كبيػػر مػػف الوسػػطال التػػدىؿ لتيدئػػة ا وضػػاع فػػي قطػػاع غػػزة،  طويمػػة وىػػو  الجانػػب

وتػػابع  «. وكػػاف جوابنػػا  انػػتـ الػػذيف بػػدأتـ المعركػػة وعمػػيكـ اف تتوقثػػوا حتػػت تعػػود ا مػػور الػػت مػػا كانػػت عميػػو
 «.لذلؾ   يتوقع احد اف تقؼ المقاومة مكتوفة ا يدي اماـ حجـ ىذا اليجوـ»

قػرار سياسػي قبػؿ اف »احمػد الجعبػري « حمػاس»زوؽ اف اغتياؿ القيادي العسػكري البػارز فػي واعتبر ابو مر 
القيػادييف »، متيرًا الػت «يكوف قرارًا ميدانيًا  ...  مقوود فيو اي مف القيادات العسكرية الموجودة في القطاع

اليدؼ مػف العمميػة  وأضاؼ اف«. في كتائب القساـ مرواف عيست ورائد العطار الذي نجا مف ضربات اىر 
يريد العدو اف يعيػد تػوازف الرعػب مػف جديػد حتػت تتوقػؼ ىػذه الوػواريز... وقػد تكػوف »العسكرية ا سرائيمية 

بعدـ التوجو الت ا مـ المتحدة لمحووؿ عمت وثة دولػة غيػر عضػو فػي ا مػـ « ىناؾ رسالة اىر  لمسمطة
المتحػدة حتػت   نعطػي ىديػة مجانيػة لسػرائيؿ فػي ارجو أ  يحوؿ دوف الػذىاب الػت ا مػـ »المتحدة. وقاؿ  
 «.ىذا الموضوع

قػاؿ إف  ،أبػو مػرزوؽ، أف ناديػة سػعد الػديف عػف مراسػمتياعمػاف مف ، 08/00/5505، الغد، عّمان وأضافت
 كؿ ا حتما ت مثتوحػة أمػاـ العػدواف السػرائيمي عمػت قطػاع غػزة ، مؤكػدًا بضػرورة التػزاـ ا حػت ؿ بالتيدئػة 

 أوً .
أضاؼ، لػ الغد  مف القاىرة،  إذا وّعد ا حت ؿ مف عدوانو،  سيما بعد اغتياؿ الجعبري، فمف تقؼ فوائؿ و 

 المقاومة مكتوفة األيدي، وستبذؿ كؿ ما بوسعيا لمتودي لعدوانو والدفاع عف التعب الثمسطيني .
اومػػة ولمتػػعب الثمسػػطيني، وأوضػػو بػػوف  توجػػو العػػدو الوػػييوني إلػػت وقػػؼ عدوانػػو، يعػػّد مطمبػػًا لثوػػائؿ المق

حيػػث يػػتـ التوػػدي مػػف أجػػؿ وقثػػو، سػػوال أكػػاف جويػػًا أـ أرضػػيًا، ولكػػف يجػػب أف يمتػػـز ا حػػت ؿ بالتيدئػػة أوً  
 ألنو ىو الذي بدأ العدواف عمت القطاع .
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وأتػػػار إلػػػت أف  العػػػدو يوجػػػو ضػػػربة لمجيػػػود المبذولػػػة حاليػػػًا لمتيدئػػػة، مػػػف ىػػػ ؿ اسػػػتمراره بقوػػػؼ األىػػػداؼ 
ة، م ػػؿ مبػػاني الداىميػػة والجػػوازات العامػػة وبيوتػػات سػػكنية، ولػػيس فقػػط مػػا يقػػوؿ أنػػو يضػػرب األنثػػاؽ المدنيػػ

ولثػت إلػت أف  ا حػت ؿ يسػتىدـ لغػة القػوة والعػدواف فػي نثػس الوقػت الػذي طمػب  ومواقع إطػ ؽ الوػواريز .
والػػدفاع عػػف التػػعب فيػػو مػػف موػػر البحػػث عػػف التيدئػػة ، مضػػيثًا  لػػيس بيػػدنا سػػو  التوػػدي لمعػػدواف ورّده، 

 الثمسطيني .
واعتبر أف  الموقؼ العربي اليوـ يىتمؼ عف ما كاف عميو سابقًا، بىاوة أ نال الحرب السرائيمية عمت غزة، 

، مؤكػدًا أىميػة  موقػؼ الدولػة الموػرية المتضػامف مػع غػزة والػذي يبعػث 89/8/1009حتت  17/81/1008
 لثمسطيني .برسالة واضحة تؤكد وقوفيا إلت جانب التعب ا

وتػػابع قػػائً  إف  القيػػادة الموػػرية تبػػذؿ الجيػػود الح ي ػػة حاليػػًا مػػف أجػػؿ التووػػؿ إلػػت تيدئػػة، ولكنيػػا فػػي نثػػس 
 الوقت تقؼ إلت جانب التعب الثمسطيني بكؿ امكانياتيا لمىروج مف المحنة .

يد اليوـ تضػامنًا وتحدث عف موقؼ الجامعة العربية التي وقثت ورال مور، وبدأت تستعيد دورىا، حيث  نت
عربيًا مغايرًا لمسابؽ، وىو تحرؾ محمود وىطوة أولت تجاه تضامف أكبر وتعامؿ مع القضية الثمسطينية، مع 
 ضػػرورة تحمػػؿ المجتمػػع الػػدولي مسػػؤولياتو تجػػاه الضػػغط عمػػت سػػمطات ا حػػت ؿ لوقػػؼ عػػدوانيا عمػػت غػػزة .

بووػػثو مسػػولة اسػػتراتيجية، أمػػا ارف فالوػػورة ولثػػت إلػػت أف  العػػرب فػػي السػػابؽ كػػانوا يتحػػد وف عػػف السػػ ـ 
 معاكسة حيث يتحد وف بمغة مغايرة ويطالبوف بوقؼ العدواف السرائيمي . 
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نجػػو   ، ا ؼ ب، رويتػػرز، ا ب«الحيػػاة» -لنػػدف، غػػزة، القػػدس المحتمػػة، القػػاىرة   راغػػدة درغػػاـ -نيويػػورؾ 
، وسػػجموا مثاجػػوة «الػػردع»وف فػػي دىػػوؿ معادلػػة جديػػدة فػػي الوػػراع مػػع اسػػرائيؿ عنوانيػػا األساسػػي الثمسػػطيني

، الػت مسػتوطنات «حمػاس»، الجنػاح العسػكري لحركػة «كتائػب القسػاـ»جديدة امػس عنػدما ووػمت وػواريز 
 في القدس المحتمة بعد تؿ ابيب، م يرة معيا حاً  مف اليمع في المجتمع ا سرائيمي. 

قوػؼ مسػتوطنات فػي « كتائػب القسػاـ»التطورات الميدانية سجمت امس مثاجوة جديدة عندما أعمنت  وكانت
« الكتائػب»وجبػؿ الىميػؿ. وكانػت « غيمػو»و« بسػغات زئيػؼ»القدس المحتمة ب   ػة وػواريز ىػي مسػتوطنة 

 باتجػػػػاه الكنيسػػػػت« 5فجػػػػر »اعمنػػػػت اسػػػػقاط طػػػػائرة حربيػػػػة اسػػػػرائيمية وسػػػػط قطػػػػاع غػػػػزة، واطػػػػ ؽ وػػػػاروخ 
 ا سرائيمية في القدس، اضافة الت اط ؽ واروخ سقط في البحر قبالة تؿ ابيب.

« غػػوش عتوػػيوف»وأكػػدت التػػرطة ا سػػرائيمية سػػقوط وػػاروخ فػػي منطقػػة مثتوحػػة فػػي التجمػػع ا سػػتيطاني 
كيمػػومترا  65قػرب القػػدس. وىػػذه ىػػي المػػرة ا ولػت التػػي يسػػقط فييػػا وػػاروخ قريبػػًا جػدًا مػػف القػػدس التػػي تبعػػد 

« نوكػديـ»ف قطاع غزة، عممًا اف وزير الىارجية ا سػرائيمي المتطػرؼ افيغػدور ليبرمػاف يقػيـ فػي مسػتوطنة ع
 «.غوش عتويوف»ضمف تكتؿ 

وفوجيل المواطنوف الثاروف مف البمدات الجنوبية إلت القدس بح ًا عف األمف، بالوػواريز ت حقيػـ، عممػًا اف 
د السػػرائيميوف اسػػتيدافيا لوجػػود مئػػات س ؼ الثمسػػطينييف فييػػا القػػدس ليسػػت جػػاىزة لحػػاؿ الطػػوارئ، اذ اسػػتبع

 والمسجد األقوت المبارؾ.
 08/00/5505، الحياة، لندن
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 لبنان: شعبنا لن يستسمم وسيقاوم فيممثل حركة حماس  9
جػاؿ مم ػؿ حركػة  حمػاس  فػي لبنػاف عمػي بركػة، عمػت عػدد مػف التىوػيات الوػيداوية   ويدا ػ  المسػتقبؿ 

الجنوب، أبرزىـ، النائب بييػة الحريػري، ووضػعيـ فػي أجػوال العػدواف الوػييوني عمػت قطػاع غػزة في منطقة 
 الثمسطيني، وتداعياتو السمبية.

وأتار ى ؿ قيامو عمت رأس وفػد مػف الحركػة، ىػ ؿ لقائػو الحريػري فػي منزليػا فػي مجػدليوف أمػس، الػت أف 
الذي يستيدؼ أىالينا في غزة، وأف اغتياؿ التػييد  العدو الوييوني ىو الذي يتحمؿ المسؤولية عف العدواف 
 القسامي الكبير أحمد الجعبري، تجاوز لمىطوط الحمرال .

وأطمػػع الحريػػري عمػػت  تطػػورات الوضػػع فػػي غػػزة، فػػي ظػػؿ توػػاعد وتيػػرة الحػػرب ا سػػرائيمية عمػػت القطػػاع، 
وأكػػد أف  حمػػاس     وبحػػث معيػػا التطػػورات فػػي وػػيدا، وم بسػػات وتػػداعيات حاد ػػة تعميػػر عػػيف الحمػػوة .

 يسعيا ا  اف تدافع عف تعبيا الثمسطيني.
وقاؿ   نحف تعب تحت ا حت ؿ، ومف حقنا اف نقاوـ ا حت ؿ، ونحف ندافع عف نثوسنا، وأ  نسمو لجيش 
ا حػػت ؿ بػػوف يقػػتحـ قطػػاع غػػزة، والمقاومػػة عمػػت اكمػػؿ جيوزيػػة فػػي قطػػاع غػػزة، والتػػعب الثمسػػطيني ممتػػؼ 

 ولف يستسمـ أو يرفع الراية البيضال .حوؿ المقاومة، 
وأتار ى ؿ قيامو بزيارة أميف عاـ  التنظػيـ التػعبي الناوػري  أسػامة سػعد، الػت أف  التػعب الثمسػطيني فػي 
غػػزة بىيػػر، عمػػت الػػرغـ مػػف القوػػؼ والمجػػازر التػػي يتعػػرض ليػػا . وأكػػد  أننػػا لػػف نقبػػؿ بعػػد اليػػـو أي تيدئػػة 

 بدوره، أتاد سعد بػ ومود التعب الثمسطيني، وما سطره مف بطو ت . مجانية مع ا حت ؿ السرائيمي .
كمػػا زار بركػػة مػػػع وفػػد مػػف  حمػػػاس  محػػافظ لبنػػاف الجنػػػوبي نقػػو  ابػػو ضػػػاىر فػػي مكتبػػو فػػػي مبنػػت السػػػرايا 
الحكومية في وػيدا وأتػاد بػػ أي زيػارة لقطػاع غػزة مػف أي دولػة عربيػة واسػ مية، أو أي جيػة فػي العػالـ مػف 

 التعب الثمسطيني .أجؿ دعـ 
 08/00/5505، المستقبل، بيروت

 
 ن يريدون التيدئة حتى ل يواجيوا خيار اجتياح غزةواإلسرائيمي: النخالة 05

تيدت القاىرة أمس نتاطًا مك ثًا في سبيؿ وقػؼ العػدواف السػرائيمي عمػت قطػاع   جيياف الحسيني -القاىرة 
الجيػاد »ىالػد متػعؿ واألمػيف العػاـ لحركػة « حمػاس» غزة، إذ التقػت كػؿ مػف رئػيس المكتػب السياسػي لحركػة

رمضاف تمو رئيس ا ستىبارات المورية المػوال رأفػت تػحاتة  سػتعراض الموقػؼ عمػت األرض « الس مي
سرائيؿ.  وسبؿ ت بيت ىدنة بيف الثوائؿ وا 

إف « يػػػػاةالح»زيػػػػاد النىالػػػػة، الػػػػذي رافػػػػؽ تػػػػمو، لػػػػػ « الجيػػػػاد السػػػػ مي»وقػػػػاؿ نائػػػػب األمػػػػيف العػػػػاـ لحركػػػػة 
السػػرائيمييف يريػػدوف التيدئػػة حتػػت   يواجيػػوا ىيػػار اجتيػػاح غػػزة ألنيػػـ لػػيس لػػدييـ اسػػتعداد لػػدفع فػػاتورة ىػػذا 

نحػف مػدركوف تمامػًا أف لػدييـ قػدرة عسػكرية عاليػة  جتيػاح »ا جتياح وا سػتمرار فػي ىػذه الحػرب، مضػيثًا  
تػباب المقاومػة لػدييـ جاىزيػة أكبػر ك يػرًا مػف ذي غزة، فميجتاحوا ويجربوا  ...  نحف مف جانبنا   نىػاؼ، و 

واعتبر أف اجتياح غزة ىو تيديػد لسسػرائيمييف، وأنػو رغػـ العػدواف الحػالي عمػت غػزة إ  أف إسػرائيؿ لػـ «. قبؿ
المقاومػػة ىػػي التػػي حققػػت الوػػيد ال مػػيف ووػػمنا إلػػت بطػػف إسػػرائيؿ، »تػػتمكف مػػف تحقيػػؽ وػػيد  مػػيف. وقػػاؿ  

 «.يمي وقيادات الدفاع لجووا إلت المىابئورئيس الوزرال السرائ
وقػاؿ  «. مور استدعتنا وحركػة حمػاس مػف أجػؿ التووػؿ إلػت تيدئػة»وعف موقثيـ مف التيدئة، أجاب بوف 

إسػػرائيؿ تريػػد التيدئػػة وموػػر تريػػد التيدئػػة، وحمػػاس تريػػد التيدئػػة ألف موػػر تسػػعت إلػػت تحقيقيػػا بقػػوة حقنػػًا »
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ا نريد تيدئة تحثظ كرامتنا كثمسطينييف، وفقًا لمعايير وليس تروطًا، عمػت لمدمال الثمسطينية، ونحف مف جانبن
رأسػػيا رفػػع الحوػػار عػػف قطػػاع غػػزة وتتػػغيؿ معبػػر رفػػو بتػػكؿ طبيعػػي ومعاممػػة الثمسػػطينييف فػػي المطػػارات 
معاممػػة سدميػػة ولػػيس احتجػػازىـ فػػي مطػػار القػػاىرة بػػ  أي أسػػباب تسػػتدعي ذلػػؾ... لػػف نقبػػؿ بعػػرض مػػذؿ أو 

 «.مييف
ع ميػػة أف توػػعيد المقاومػػة ىػػو تنثيػػذ لسػػيناريو إيرانػػي، أجػػاب وع مػػت وػػعيد مػػا يتػػردد فػػي أوسػػاط سياسػػية وا 

ىػػػؿ إيػػػراف قالػػػت لسػػػرائيؿ اقتمػػػي  احمػػػد  الجعبػػػريو، كػػػي يػػػتـ توػػػعيد األمػػػر وتحػػػدث حػػػرب ... »مسػػػتنكرًا  
الوػػاروخ وحتػػت  السػػ ح الػػذي تقاتػػؿ بػػو المقاومػػة وحتػػت سػػ ح حمػػاس ىػػو سػػ ح إيرانػػي مػػف أوؿ طمقػػة إلػػت

 «.المونع منيا محميًا إيراني
 08/00/5505، الحياة، لندن

 
 ا مفاجآت كثيرة لالحتاللنبحوزتو عمى أتم الستعداد نحن  في غزة: المقاومةفصائل  00

أكد المتحدث باسـ سرايا القدس الجناح العسػكري لحركػة الجيػاد السػ مي  أبػو  فايز أبوعوف ومحمد الجمؿ 
مقاومة ألي عدواف بري إسرائيمي عمت قطاع غزة، موضحًا أف المقاومػة عمػت أتػـ ا سػتعداد أحمد  استعداد ال

وأف بحوزتيػػا مثاجػػشت ك يػػرة ل حػػت ؿ، عمػػػت رأسػػيا أسػػر جنػػود إسػػرائيمييف فػػػي حػػاؿ قػػررت قػػوات ا حػػػت ؿ 
لعػدواف، مؤكػدًا وتوعد أبو أحمد قوات ا حػت ؿ بوسػر جنػود إسػرائيمييف فػي حػاؿ اسػتمرار ا دىوؿ القطاع برًا.

 أف المقاومة بىير وأف عمت التعب أف يطمئف بونيا مقاومة عنيدة وقوية وموحدة وىدفيا الدفاع عنو.
وكانػػت فوػػػائؿ المقاومػػػة الثمسػػػطينية واوػػػمت، أمػػػس، قوػػثيا لممواقػػػع والبمػػػدات السػػػرائيمية، وأعمنػػػت كتائػػػب 

 7تػػيف، وقوػؼ قاعػدة  تسػميـ  البريػة بػػػ وػاروخ غػراد عمػت دفع 81القسػاـ قوػؼ قاعػدة  حتسػريـ  الجويػػة بػػ 
 ، و تػػاعر ىنيغػػؼ  807وػػواريز غػػراد، كمػػا قوػػثت كتائػػب الناوػػر وػػ ح الػػديف سػػديروت بوػػاروىيف   

  .4بواروىيف   ناور 
وكاف أبو عبيدة الناطؽ باسـ كتاب القساـ أكد استمرار ضربات المقاومػة فػي قمػب إسػرائيؿ، معتبػرا أف القػادـ 

 ة ليا.سيكوف أوعب بالنسب
أف  ،بدوره، أكد أبو جماؿ الناطؽ باسـ كتائب التييد أبو عمي موطثت في بياف تسػممت  األيػاـ  نسػىة منػو

 الكتائػػػب  أعمنػػػت منػػػذ اليػػػـو األوؿ لمعػػػدواف السػػػرائيمي حالػػػة النثيػػػر العػػػاـ فػػػي وػػػثوؼ مقاتمييػػػا وتتػػػكي تيا 
يقػػاع مػػا أمكػػف مػػف ىسػػائر بػػو، مػػع العسػػكرية وأوػػدرت تعميمػػات واضػػحة بضػػرب قػػوات ا حػػت ؿ بك افػػة و  ا 

 تواوؿ العمؿ الدؤوب والتنسيؽ عالي المستو  مع فوائؿ المقاومة كافة.
 08/00/5505، األيام، رام اهلل،

 
 بغزة  حمد الغندورأالقائد القسامي يفشل في اغتيال سالح الجو اإلسرائيمي  05

ي، أف سػػػ ح الجػػػو السػػػرائيمي فتػػػؿ اليػػػـو ذكػػػرت القنػػػاة العاتػػػرة لمتمثزيػػػوف السػػػرائيم  قنػػػا –القػػػدس المحتمػػػة 
السػػػبت، فػػػي اغتيػػػاؿ القائػػػد القسػػػامي الكبيػػػر احمػػػد  الغنػػػدور، فػػػي قوػػػثو لبيػػػت فػػػي مىػػػيـ جباليػػػا ل جئػػػيف 

 الثمسطينييف بتماؿ قطاع غزة.
وزعمػػػت القنػػػاة أف الغنػػػدور تواجػػػد فػػػي أحػػػد البيػػػوت فػػػي المىػػػيـ، وىػػػو مػػػا أد  إلػػػت اتىػػػاذ قػػػرار عمػػػت اعمػػػي 

تدمير البيت رغػـ وجػود مػدنييف بػو، فػي إتػارة إلػت منػزؿ عائمػة وػ ح الػذي دمػر وػباح اليػوـ، المستويات ب
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فمسطينيا بجروح مىتمثػة جػرال قوػثو بطػائرة حربيػة إسػرائيمية، وأضػاؼ المراسػؿ العسػكري لمقنػاة  30وأويب 
 أف الغندور تمت ترقيتو بعد اغتياؿ قائد القساـ احمد الجعبري يـو األربعال الماضي.

 08/00/5505، لشرق، الدوحةا
 

 آلف ضابط اسرائيمي وتحّ رىم برسائل قصيرة  خمسةتخترق بيانات ىواتف  "سرايا القدس" 03
في تطور نوعي و فت لجياز ا ستىبارات لسرايا القػدس  الجنػاح العسػكري لحركػة الجيػاد ا سػ مي  وألوؿ 

الوييوني الذي يواوؿ حربو ضد قطاع غػزة،  مرة، وفي إطار الحرب النثسية التي تتنيا السرايا ضد العدو
ىاتؼ ىمػوي لضػباط وػياينة، يتػاركوف فػي العػدواف عمػت قطػاع غػزة، وأرسػؿ ليػـ  5000تمكف مف اىتراؽ 

 رسائؿ تحذيرية بالمغة العبرية.
وتضػػمنت الممثػػات التػػي نتػػرىا جيػػاز ا سػػتىبارات لسػػرايا القػػدس عبػػر موقعػػو ل عػػ ـ الحربػػي ا لكترونػػي 

ىامة جدًا مف  بيانات تىوية، وأسمال، وتاريز المي د، وميمات، وعناويف، وأرقاـ ىواتؼ العمؿ معمومات 
والىاوة، وايماي ت، وميػف اساسػية واحتياطيػة، ورتػب، وأرقػاـ بطاقػات تىوػية، وأعمػار، وأمػاكف السػكف، 

وتضمنت ىػذه الممثػات  والتعبة والسرية والمجموعة وا رقاـ التىوية ، والك ير مف التثاويؿ الىاوة بيـ،
 معمومات اىر  ىامة تنتر  وؿ مرة في تاريز الوراع المتواوؿ مع العدو عف الضباط ا سرائيمييف.

  مػػف 8000وقالػػت سػػرايا القػػدس لموقػػع  ا عػػ ـ الحربػػي ، اف ىػػذه الممثػػات اليامػػة تضػػمنت الدفعػػة األولػػت  
 واومة عمت قطاع غزة، متوّعدة بنتر المزيد.بيانات  الضباط الوياينة  الذيف يتاركوف في الحرب المت

 08/00/5505، الحياة، لندن

 
 عزام األحمد: العدوان اإلسرائيمي إلفشال مسعى الحصول عمى مقعد األمم المتحدة 04

أكد عضو المجنػة المركزيػة فػي حركػة فػتو عػزاـ األحمػد، أف العػدواف الػذي تتػنو إسػرائيؿ   دبي ػ تيسير احمد
لت إفتاؿ مسعت الثمسطينييف في الحووؿ عمت مقعد دولة تحت ا حت ؿ في األمـ عمت قطاع غزة ييدؼ إ

المتحدة، داعيًا حركة حماس إلت تحقيؽ الموالحة الوطنية في اسرع وقػت، محمػً  فػي الوقػت نثسػو الحركػة 
 ا س مية مسؤولية تعطيؿ الموالحة.

فػػي دبػػي وا مػػارات التػػمالية بمناسػػبة الػػذكر  وقػػاؿ األحمػػد فػػي نػػدوة عقػػدتيا القنوػػمية العامػػة لدولػػة فمسػػطيف 
ال امنة لوفاة الرئيس الثمسطيني ياسر عرفات، إف رئيس الوزرال ا سرائيمي بنياميف نتانياىو يسعت مف ى ؿ 
عدوانػػو عمػػي غػػزة فػػي ىػػذا التوقيػػت إلػػت إفتػػاؿ مسػػعت الػػرئيس الثمسػػطيني محمػػود عبػػاس فػػي الحوػػوؿ عمػػت 

مـ المتحدة، بالضافة الت حسابات انتىابية تسػعت لتحقيػؽ دعػـ لحزبػو فػي مقعد دولة تحت ا حت ؿ في األ
 وناديؽ ا قتراع.

ودعا األحمد حركة حماس إلػت تحقيػؽ الموػالحة الوطنيػة مػع حركػة فػتو ومنظمػة التحريػر الثمسػطينية، ألف 
فػػػي مجمػػػس ا نقسػػاـ، حسػػػب تعبيػػػره، كػػػاف أحػػػد األسػػػباب الرئيسػػػية التػػػي أدت إلػػػت رفػػػض الطمػػػب الثمسػػػطيني 

األمػػف، مرجعػػًا تتػػدد حمػػاس فػػي ىػػذا الممػػؼ إلػػت موقػػؼ لتنظػػيـ ا ىػػواف المسػػمميف الػػدولي الػػذي اعتبػػر فػػوز 
 األحزاب ا ىوانية في أك ر مف بمد عربي سببًا لمتممص مف استحقاقات الموالحة الثمسطينية.

قارنيػا مػع الموقػؼ مػف وأتار األحمد في معػرض حدي ػو إلػت زيػارات عػدد مػف المسػؤوليف العػرب إلػت غػزة، و 
حوار الرئيس الثمسطيني ياسر عرفات، الذي لـ يزره اي مسؤوؿ عربي طػواؿ  ػ ث سػنوات، منتقػدًا طبيعػة 

وأضػاؼ المسػؤوؿ الثمسػطيني القػوؿ   ىذه الزيػارات التػي تقتوػر عمػت تقػديـ المػواد ا سػعافية، حسػب تعبيػره.
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وحيػػػد الموقػػػؼ العربػػػي فػػػي مواجيػػػو الموقػػػؼ إف المطمػػػوب لػػػيس زيػػػارات مسػػػؤوليف عػػػرب فقػػػط بػػػؿ ضػػػرورة ت»
 «.األميركي واألوروبي المنحاز لسرائيؿ

وفػػػي موضػػػوع ا نتىابػػػات التػػػي جػػػرت فػػػي الضػػػثة الغربيػػػة أكػػػد الحمػػػد اكتسػػػاح حركػػػة فػػػتو ليػػػا، وأف ىمسػػػة 
أعضػػػال فقػػػط فوػػػموا مػػػف الحركػػػة بسػػػبب تمػػػردىـ عمػػػت قرارىػػػا، فػػػي جنػػػيف تحديػػػدًا، فػػػي حػػػيف تقػػػدـ البػػػاقوف 

تيـ. واعتبر أف حركة الثوؿ وا ستقالة طبيعية لد  أي حزب سياسي، مؤكػدًا اف الحركػة فػي وػدد باستقا 
 عضوًا تمردوا عمت قرار الحركة.  60تقييـ تجربة ا نتىابات وفوؿ نحو مف 

 08/00/5505، البيان، دبي
 

نياء النقسام لمواجية عدو  05  ان غزةقوى وفصائل وفعاليات تدعو لستعادة الوحدة الوطنية وا 
 األياـ   دعت قو  وفوائؿ وفعاليات الػت ضػرورة اسػتعادة الوحػدة الوطنيػة والعمػؿ عمػت انيػال  -محافظات 

ودعت الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف، في بياف ليا  ا نقساـ ردًا عمت عدواف ا حت ؿ عمت قطاع غزة.
ا نقساـ والعودة إلت رحاب الوحدة الوطنية   امس جميع الثوائؿ ب  است نال إلت الع ف الموحد عف  إنيال

 في إطار منظمة التحرير الثمسطينية.
مػػف جيتيػػا اعتبػػرت جبيػػة التحريػػر الثمسػػطينية فػػي الػػذكر  الرابعػػة والعتػػريف  ستتػػياد امينيػػا العػػاـ السػػابؽ، 

طيف   يكػوف ا  القائد الوطني طمعت يعقوب تييد اع ف ا ستق ؿ، بػوف الوفػال لمتػييد القائػد وتػيدال فمسػ
بالعمؿ الجاد لتنثيذ اتثاؽ الموالحة وانيال ا نقساـ واستعادة الوحدة الوطنية الترط الضروري الذي   غنػت 

 عنو لتحقيؽ ا ىداؼ والحقوؽ التي قدـ التيدال ارواحيـ في سبيميا.
سيسػقط امػاـ ارادة  جال ذلؾ في بياف وادر عف ا ع ـ المركزي لمجبية امس، مؤكدة اف العدواف عمت غزة

وومود التعب الثمسطيني الذي يتطمع الت مواومة نضالو مف اجؿ انجاز حقوقنا الوطنية ال ابتة في العودة 
 وتقرير الموير والدولة المستقمة كاممة السيادة وعاومتيا القدس.

جاوز ا نقساـ مف جيتيا، أكدت جبية النضاؿ التعبي الثمسطيني في محافظة طولكـر اف الوحدة الوطنية وت
الػػػرد ا م ػػػؿ والطبيعػػػي عمػػػت جػػػرائـ وسياسػػػات ا حػػػت ؿ ا سػػػرائيمي الممنيجػػػة التػػػي تقػػػـو بيػػػا بحػػػؽ تػػػعبنا 

 الثمسطيني عمت امتداد الوطف.
ونددت الجبية باستمرار مسمسؿ الجػرائـ ا سػرائيمية العدوانيػة وا غتيػا ت التػي تطػاؿ ابنػال تػعبنا فػي قطػاع 

ممة وبقػػػرار سياسػػػي مػػػف اعمػػػت المسػػػتويات فػػػي الحكومػػػة ا سػػػرائيمية اليمينيػػػة غػػػزة فػػػي جريمػػػة منظمػػػة وتػػػا
 المتطرفة.

ا عتػػػدالات  ،واسػػػتنكرت القػػػو  الوطنيػػػة فػػػي محافظػػػة أريحػػػا وا غػػػوار فػػػي ىتػػػاـ اجتماعيػػػا أوؿ مػػػف امػػػس
ال السػػػرائيمية عمػػػت أىمنػػػا وتػػػعبنا فػػػي قطػػػاع غػػػزة األعػػػزؿ مطالبػػػة بالعمػػػؿ عمػػػت انجػػػاز الوحػػػدة الوطنيػػػة وانيػػػ

 ا نقساـ.
وطالبػت القػػو  فػػي ىتػػاـ اجتماعيػػا بالوحػػدة الوطنيػػة وا وػطثاؼ التػػعبي إلػػت جانػػب المقاومػػة وسػػحب كافػػة 
الذرائع مف يد إسرائيؿ ل نقضاض عمت أبنال تعبنا، مف ى ؿ العمؿ الثوري عف إنيال حالة ا نقساـ لتقوية 

عػػدواف العسػػكري السػػرائيمي عمػػت تػػعبنا فػػي قطػػاع الجبيػػة الداىميػػة التػػي تنػػوي إسػػرائيؿ اىتراقيػػا مػػف ىػػ ؿ ال
 غزة الذي يزداد حدة في ا ياـ.

فػي ضػول الحػرب العدوانيػة التػي يتػنيا  ، مف جيتو دعا التجمع الوطني لمتىويات المستقمة في بياف لو اـ
ي سيغسػؿ ا حت ؿ السرائيمي عمت قطاع غزة إلت عدـ اىدار الدـ الثمسطيني بػؿ اعتبػاره المػال المقػدس الػذ
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وطالػػػػب األمػػػػـ المتحػػػدة ومجمػػػػس األمػػػػف الػػػػدولي  عػػػار ا نقسػػػػاـ وسيرسػػػػـ الم مػػػو األولػػػػت لػػػػدحر ا حػػػت ؿ.
والمجتمع الدولي بالوقوؼ اماـ مسؤولياتيـ وعػدـ التعامػؿ مػع إسػرائيؿ عمػت أنيػا دولػة فػوؽ القػانوف، والطمػب 

 منيا وبتكؿ واضو ووريو بوقؼ ىذا العدواف.
 08/00/5505، األيام، رام اهلل،

 
 المصالحة أفضل رد عمى تل أبيب«: عكاظ»لب  في بيروت قيادات فمسطينية 06

أف الموػػػالحة الثمسػػػطينية « عكػػػاظ»أكػػػدت قيػػػادات فمسػػػطينية فػػػي توػػػريحات لػػػػ   محمػػػود عيتػػػاني - بيػػػروت
أفضػػػؿ رد عمػػػت العػػػدواف السػػػرائيمي عمػػػت غػػػزة، موضػػػحة أف التػػػعب الثمسػػػطيني فػػػي القطػػػاع يحتػػػاج لمػػػدعـ 

 والمعنوي لمواجية سلة الحرب السرائيمية.  السياسي
وقػػػاؿ عضػػػو الجبيػػػة الديمقراطيػػػة لتحريػػػر فمسػػػطيف مػػػف بيػػػروت عمػػػي فيوػػػؿ أف المطمػػػوب مػػػف كػػػؿ الثرقػػػال 
الثمسطينييف أف يتىذوا موقثا حازما تجاه العػدواف السػرائيمي والجريمػة السػرائيمية التػي ارتكبػت بحػؽ التػعب 

بتطبيػػؽ كػػؿ القػػرارات التػػي اتىػػذتيا القمػػـ العربيػػة سػػابقا بتقػػديـ »ة العربيػػة الثمسػػطيني. وطالػػب فيوػػؿ الجامعػػ
الػػدعـ المػػادي والسياسػػي والدبموماسػػي لمتػػعب الثمسػػطيني الػػذي يواجػػو فػػي غػػزة وفػػي الضػػثة حوػػارا وعػػدوانا 

الموػػالحة ىػػي »واسػػتيطانا. فيمػػا تػػدد عضػػو المكتػػب السياسػػي لمجبيػػة التػػعبية مػػرواف عبػػدالعاؿ عمػػت أف 
، ورأ  أنو عمت العػرب أف يكػوف «سياسي تاريىي، وىي أفضؿ رد عمت العدواف السرائيمي عمت غزةمطمب 

 لدييـ الرادة عمت إجبار العدو السرائيمي عمت وقؼ العدواف عمت غزة.
 08/00/5505، عكاظ، جدة
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فػي اليػـو الرابػع ، أف إسػرائيؿ و أسػعد تمحمػي عػف مراسػميا الناوػرةمف ، 08/00/5505، لحياة، لندنا ذكرت
عػف مػداو تيا التػي تمػت فػي سػاعة متقدمػة مػف « الييئػة الوزاريػة التسػاعية»لمحرب عمت قطاع غػزة، تكتمػت 

لرقابتيػا، فيمػا تباينػت مسال الجمعة، وأودرت ىيئة الرقابة العسكرية أوامر لوسػائؿ العػ ـ بإىضػاع نتػرىا 
اجتيػػادات المعمقػػيف العسػػكرييف فػػي تػػوف احتمػػا ت إطػػ ؽ عمميػػة بريػػة واسػػعة فػػي القطػػاع أّتػػر  إلييػػا بقػػوة 

الحػػػػاكـ لرجػػػػال « ليكػػػػود»اسػػػػتدعال عتػػػػرات س ؼ جنػػػػود ا حتيػػػػاط ودعػػػػوات مػػػػف وزرال بػػػػارزيف مػػػػف حػػػػزب 
مقبػػؿ بػػداعي أف الحػػرب قػػد تسػػتمر أيامػػًا وأسػػابيع كػػانوف ال ػػاني  ينػػاير  ال 11ا نتىابػػات العامػػة المقػػررة فػػي 

وتحػػوؿ دوف إجػػرال انتىابػػات داىميػػة فػػي األحػػزاب حتػػت السػػادس مػػف التػػير المقبػػؿ، الموعػػد األىيػػر لتقػػديـ 
 الموائو ا نتىابية.

اليسػاري، الحػزب الوػييوني الواحػد الػذي يعػارض العػدواف، « ميػرتس»مف جية أىر ، حذرت زعيمػة حركػة 
القيػػادة تحػػاوؿ جرنػػا إلػػت حػػرب أىػػر  تضػػميمية تزىػػؽ »، مػػف عمميػػة بريػػة واسػػعة، وقالػػت إف زىافػػو غػػالؤوف
 «.عممية برية ىي ووثة مضمونة لتورط دموي»وأضافت أف التجارب أ بتت أف «. األرواح عب اً 

وزيػر الىارجيػة ، أف كثػاح زبػوف عػف مراسػميا راـ اهللمػف ، 08/00/5505، الشبرق األوسبط، لنبدن وأضافت
المسػتمرة عمػت قطػاع غػزة، وىػي « عمػود السػحاب»أىػداؼ رئيسػية لعمميػة  3ور ليبرماف، قاؿ إنو يوجد أفيغد

اسػػتعادة اليػػدول إلػػت منطقػػة جنػػوب الػػب د، واسػػتعادة الػػردع السػػرائيمي، والقضػػال عمػػت مىػػزوف الوػػواريز »
يحثػػػظ لممػػػواطنيف  إف الطريػػػؽ الوحيػػػد الػػػذي»وأضػػػاؼ  «. البعيػػػدة المػػػد  لمتنظيمػػػات الرىابيػػػة فػػػي القطػػػاع

السػػرائيمييف الحيػػاة ارمنػػة المطمئنػػة يتم ػػؿ بىمػػؽ قػػوة ردع حقيقيػػة، مػػف ىػػ ؿ توجيػػو رد حاسػػـ إلػػت الجانػػب 
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ولـ يتطرؽ ليبرماف أمػس إلػت إمكانيػة الػدىوؿ فػي عمميػة بريػة فػي الوقػت الػذي تعطػي فيػو إسػرائيؿ «. ارىر
مػػف أف جيتػػيا مسػػتعد لعمميػػة بريػػة،   ترغػػب فػػي إتػػارات مػػف ىػػذا النػػوع، بػػؿ قػػاؿ إف إسػػرائيؿ وعمػػت الػػرغـ 

  يجػػوز وقثيػػا، بػػؿ إنػػو يجػػب الػػذىاب »ىػػوض حػػرب تػػاممة، غيػػر أنػػو اعتبػػر أف المباتػػرة فػػي عمميػػة كيػػذه 
 «. حتت النياية

متروؾ لمحكومات القادمة، »ومف وجية نظره، فإف النياية تعني إسقاط حكومة حماس، وىذا مف وجية نظره 
وتوكيدا عمت حديث ليبرمػاف، وبػز رئػيس الػوزرال بنيػاميف نتنيػاىو وزراله الػذيف عبػروا «. وليس ليذه الحكومة

عػػف رغبػػػتيـ فػػػي اجت ػػػاث حركػػػة حمػػػاس، معتبػػػرا أف ىػػدؼ حكومتػػػو ىػػػو تحقيػػػؽ الػػػردع السػػػرائيمي فقػػػط أمػػػاـ 
 منظمات المقاومة وعمت رأسيا حماس والجياد.

ائيمي بيني غانتس، في نياية جمسة تقييـ أمني، أمس، وجال حديث ليبرماف بينما أعطت رئيس األركاف السر 
وفع  ترعت مدفعية الميداف السرائيمية بقوؼ أىداؼ معينة ألوؿ  األوامر بتوعيد اليجمات عمت القطاع.

 مرة منذ بدل الحرب الحالية.
ة عمػػت موقعيػػا اللكترونػػي، بعػػد ظيػػر أمػػس، إف إسػػرائيؿ وجيػػت رسػػال« يػػديعوت أحرونػػوت»قالػػت وػػحيثة و 

« يػديعوت»لمعديد مف دوؿ العالـ تؤكػد أنػو   منػاص مػف تنثيػذ عمميػة عسػكرية بريػة فػي قطػاع غػزة. وقالػت 
إنو في إطار الجيود السياسػية والع ميػة فػإف الحكومػة السػرائيمية وجيػت رسػائؿ لمعديػد مػف دوؿ العػالـ أف 

يػات بريػة حيػث جػر  فييػا تجنيػد الجيش السرائيمي مضطر لتوسيع رقعة عممياتو في قطاع غػزة لتتػمؿ عمم
عتػػرات ار ؼ الجنػػود مػػف أجػػؿ ىػػذا الغػػرض، موضػػحة أف الجػػيش يجػػري ا سػػتعدادات لتػػف ىجػػـو واسػػع 

إلػت أف وزارة الىارجيػة السػرائيمية تحػاوؿ إقنػاع دوؿ العػالـ « يديعوت أحرونػوت»النطاؽ عمت غزة. وأتارت 
 ميػة تتنػاوؿ وػور ومنػاظر القوػؼ لممنػازؿ السػرائيمية بيذه العممية البرية وضرورة تنثيػذىا، عبػر حممػة إع

وابات ألطثاؿ إسرائيمييف نتيجة القوؼ الحمساوي.  في الجنوب إلت جانب إظيار معاناة وا 
 

 رتباك وتردد اسرائيمي تعكسو تصريحات المسؤولين العسكريين والسياسيينإ 08
مي طػاؿ روسػو، لمقنػاة ال انيػة فػي التمثزيػوف كد قائد المنطقة الجنوبية في الجيش ا سرائي  أ/وكا ت 48عرب

ا سػػرائيمي   اف العمميػػة العسػػكرية ا سػػرائيمية   تقتػػرب مػػف نيايتيػػا متػػيرا الػػت توػػاعد فػػي أىػػداؼ الجػػيش 
ولػػـ يسػػتبعد روسػػو عمميػػة بريػػة ا  أنػػو لػػـ يؤكػػدىا، مػػا يعكػػس تػػردد وارتبػػاؾ القيػػادتيف العسػػكرية  ا سػػرائيمي .

وظيػػر ىػػذا ا رتبػػاؾ فػػي توػػريحات العديػػد مػػف  ة بمػػا يتعمػػؽ بسػػير العمميػػة ومسػػتقرىا.والسياسػػية ا سػػرائيمي
 الساسة ا سرائيمييف والمتعمقة باحتماؿ توسيع رقعة العدواف عمت قطاع أو الدىوؿ في عممية برية.

الثػػػا مػػػف جنػػػود ا حتيػػػاط وتوكيػػػد  75ورغػػػـ اف موػػػادقة الحكومػػػة ا سػػػرائيمية امػػػس الجمعػػػة عمػػػت اسػػػتدعال 
لمتحػػد يف باسػػـ الجػػيش ا سػػرائيمي وحكومػػة نتنيػػاىو بػػاف اسػػرائيؿ تمقػػت الضػػول ا ىضػػر مػػف واتػػنطف لتػػف ا

عمميػػة بريػػة ضػػد القطػػاع واسػػتمرار حتػػد الػػدبابات عنػػد حػػدود القطػػاع، ا  اف توػػريحات العديػػد مػػف الساسػػة 
 ة.ا سرائيمييف تحمؿ في طياتيا بعض التردد بتوف تمؾ العممية وتداعياتيا المحتمم

وفػػػي ىػػػذا السػػػياؽ، قػػػاؿ متحػػػدث باسػػػـ الجػػػيش السػػػرائيمي، مسػػػال اليػػػوـ السػػػبت  اف الجػػػيش   زاؿ مسػػػتعدًا 
 حتمػػػاؿ تنثيػػػذ ىجػػػوـ بػػػري ، فيمػػػا  يػػػزاؿ الموقػػػؼ السياسػػػي منقسػػػـ بيػػػذا التػػػوف ولكننػػػا سنواوػػػؿ اسػػػتدعال 

فػي اي معركػة وقػرار وقػؼ  وقػاؿ وزيػر المىػابرات ا سػرائيمي داف مريػدور   لػيس لػدينا موػمحة ا حتياطي .
 اط ؽ النار يعتمد عمت حماس .
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مف جانبو، اعرب رئػيس  الكنيسػت  ا سػرائيمي رؤوفػيف ريثمػيف فػي توػريحات لػو، مسػال اليػـو السػبت ، عػف 
دىتتو مف قدرة  حماس  العسكرية وتمكنيا مف قوؼ مدينة القدس المحتمة، ما يظير اف العديد مف الساسة 

اك ر قمقا ازال طبيعة الردود والمثاجوت الموجودة فػي جعبػة فوػائؿ المقاومػة، فػي حػيف اكػد  ا سرائيمييف باتوا
 وزير الدفاع ا سرائيمي ا سبؽ بنياميف بف اليعازر  اف اسرائيؿ ليست بحاجة الت دىوؿ قطاع غزة .

ليف اميركييف في مف ناحيتو، قاؿ نائب وزير ىارجية ا سرائيمي داني ايالوف عقب محاد ات أجراىا مع مسؤو 
الكػػونغرس وواتػػنطف  اف اسػػرائيؿ لػػدييا مظمػػة سياسػػية لتنثيػػذ عمميػػة عسػػكرية جديػػدة فػػي غػػزة ، فػػي حػػيف قػػاؿ 
وزير التعميـ ا سرائيمي جدعوف سار  اذا وومنا ليدفنا دوف عممية برية في غزة فيذا أفضؿ لنا، ولكف ىنػاؾ 

 اف نحقؽ اىدافنا . قرار داىؿ مجمس الوزرال أف نوؿ لعممية برية والميـ
 07/00/5505، 48عرب 
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العمميػػة العسػػكرية عمػػت قطػػاع غػػزة تكمػػؼ إسػػرائيؿ أمػػػواً  »أفػػادت موػػادر إسػػرائيمية أف   «الحيػػاة» -لنػػدف 
التكمثػػػة غيػػػر »، وأف «مميػػػوف تػػػيكؿ 870التكمثػػػة المباتػػػرة لمعمميػػػات اليوميػػػة تبمػػػ  »، موضػػػحة أف «طائمػػػة

 «.المباترة ليذه المعركة تثوؽ ىذا الرقـ بك ير
وزير الدفاع السرائيمي  إييود باراؾ  أعمف المناطؽ التي تبعد عف حدود غػزة حتػت مسػافة »وأتارت إلت أف 

 قيػػا، وجميػػع كيمػػومترًا بونيػػا منطقػػة طػػوارئ، مػػا يعنػػي تعػػويض جميػػع المؤسسػػات التجاريػػة التػػي يػػتـ إغ 40
العػػػامميف فييػػػػا، وكػػػػذلؾ المؤسسػػػػات المتضػػػػررة بتػػػػكؿ مباتػػػر مػػػػف الوػػػػواريز، أو غيػػػػر مباتػػػػر نتيجػػػػة قػػػػرار 

بوروة تؿ أبيب أغمقت بانىثاض ممموس، كما انىثضت قيمة التيكؿ في مقابػؿ »وأوضحت أف «. إغ قيا
 «.تواكؿ 4الدو ر واقترب مف 

بميػوف  3إلػت  1ة أف العممية البريػة فػي غػزة سػتكمؼ مػا بػيف مف جية أىر ، قدرت جيات اقتوادية إسرائيمي
تيكؿ، وستجر ىمثيا تقميوات في الموازنة العامة بتكؿ كبير، وىػو مػا يضػاؼ إلػت التقميوػات التػي سػتقر 

 بميوف تيكؿ. 85بقيمة  1083أوً  في موازنة عاـ 
 08/00/5505، الحياة، لندن
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ادىمػت اسػرائيؿ مدينػة تػؿ ابيػب الػت دائػرة البمػدات الميػددة بىطػر الوػواريز   سماؿ تػحادة - القدس المحتمة
الثمسػػطينية، وبعػػد سػػقوط اربعػػة وػػواريز عمػػت بمػػدات فػػي المنطقػػة المعروفػػة  تػػؿ ابيػػب الكبػػر  ، قػػرر الجػػيش 

 يدة المد . ا سرائيمي نوب بطارية قبة حديد لمواجية وواريز بع
مف جيتو سيطالب وزير الدفاع، ابيود باراؾ، الحكومة في جمستيا ا سبوعية، ا حد، بالموادقة عمػت مبمػ  

مميػػػوف دو ر، لتىوػػػيص  ػػػ ث بطاريػػػات جػػػدد. وبحسػػػب مسػػػؤوؿ فػػػي وزارة الػػػدفاع فػػػاف بػػػاراؾ يريػػػد  890
ارات دو ر لممسػػاعدة فػػي تسػػديد تكمثػػة السػػحب مػػف المسػػاعدات الدفاعيػػة األمريكيػػة السػػنوية البالغػػة    ػػة مميػػ

 550توسيع نظاـ منظومة الدفاع، بما يضمف اف تكوف اك ر دقػة. وأضػاؼ المسػؤوؿ أف وزارة الػدفاع انثقػت 
 مميوف دو ر، عمت مد  السنوات الىمس الماضية، عمت برامج لتطوير منظومة القبة الحديدية.

 08/00/5505، الحياة، لندن
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 في الوليات المتحدة يعترف بضوء أخضر أمريكيالسفير اإلسرائيمي  50
في الو يات المتحدة ميتيؿ أوريف أف واتنطف أعطت ب ده الضول األىضر لتف ” السرائيمي“أعمف السثير 

األمريكية بوف أوريف قاؿ الجمعػة ” نيويورؾ ديمي نيوز“عمميتيا الحالية عمت قطاع غزة. وأفاد تقرير لوحيثة 
الو يػػات المتحػػدة أعطتنػػا الػػدعـ الكامػػؿ  تىػػاذ كػػؿ الجػػرالات الضػػرورية لحمايػػة “  إف  بالتوقيػػت األمريكػػي

دعػـ “، حسب تعبيره. ووفقا لمتقرير فإف أوريف أتػار إلػت أف بػ ده حوػمت عمػت ”مواطنينا مف إرىاب حماس
كػونغرس الػذي ، متيرًا إلػت أف ىػذا الػدعـ موػدره البيػت األبػيض وال”واضو   لبس فيو مف الو يات المتحدة

 عمت موافقة كؿ األطراؼ.” إسرائيؿ“حومت فيو 
 08/00/5505، الخميج، الشارقة
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ضد  أعمف قائد الجبية الجنوبية لمجيش السرائيمي طاؿ روسو، الذي يقود العممية العسكرية  عامود السحاب 
قطػػاع غػػزة، إف الغايػػات التػػي تريػػد إسػػرائيؿ تحقيقيػػا مػػف ىػػذه العمميػػة ىػػي إعػػادة اليػػدول إلػػت جنػػوب إسػػرائيؿ 

 وضرب ترسانة الوواريز لد  الثوائؿ الثمسطينية.
وقػػاؿ روسػػو فػػي لقػػال مػػع الوػػحافييف  سنواوػػؿ العمميػػة العسػػكرية حتػػت نحقػػؽ الغايػػات التػػي وضػػعناىا أمػػاـ 

وأضػاؼ روسػو  لػـ ننػو  لسكاف الجنوب وضرب ترسانة أسمحة المنظمػات الرىابيػة . أنثسنا وىي حياة عادية
العممية العسكرية حتت ارف لكننا وجينا ضربة إلػت معظػـ ترسػانة األسػمحة التػي تػـ توجيييػا ضػدنا، وىرجنػا 

 إلت العممية العسكرية ألنو لـ يكف بالمكاف إجرال حياة عادية في جنوب الب د .
نعمؿ بتػكؿ دقيػؽ ضػد المنظمػات الرىابيػة بينمػا حمػاس تواوػؿ العمػؿ ضػد مواطنينػا، ومعظػـ  واعتبر  أننا

 .أسمحة المنظمات الرىابية موجود في بيوت ومف ىناؾ يطمقوف الوواريز ضد إسرائيؿ  عمت حد قولو
 08/00/5505، الحياة، لندن
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الجػيش ا سػرائيمي ، أف أ ؼ ب عػف وكالػةغػزة و القػدس المحتمػة، مػف  ،08/00/5505، الحياة، لندن ذكرت
 وابة اربعة مف جنوده في اتكوؿ بجروح طثيثة بواروخ اطمؽ مف غزة.عف إ عمفأ

غػػارة عمػػت غػػزة منػػذ بػػدل عمميػػة عمػػود  830قواتنػػا الجويػػة تػػنت اك ػػر مػػف »وقالػػت ناطقػػة باسػػـ الجػػيش اف 
غػػارة جويػػة عمػػت قطػػاع غػػزة ليػػؿ  880ووفقػػًا  حوػػائية لمتمثزيػػوف ا سػػرائيمي، تػػف الجػػيش نحػػو «. لسػػحابا

وػاروىًا مػف قطػاع غػزة عمػت  350اطمػؽ اك ػر مػف »السبت. وأضافت الناطقػة باسػـ الجػيش انػو  -الجمعة 
موػػواريز،  فتػػة مػػف نظػػاـ القبػة الحديػػد المضػاد ل« وػاروخ تػػـ اعتراضػيا 100اسػرائيؿ، مػػف بينيػا اك ػػر مػػف 

 «.عدد تمؾ الوواريز انىثض في تكؿ كبير»الت اف 
في انتاج طػائرات عسػكرية مػف دوف طيػار. « حماس»وأعمف الجيش انو دمر موقعًا في قطاع غزة تستىدمو 

وأظيرت متاىد مف تسجيؿ فيديو ووره الطيػراف ا سػرائيمي تجربػة لطػائرة مػف دوف طيػار تحمّػؽ فػوؽ مسػار 
 طائرات كبيرة في مدينة غزة واقعة بيف مباٍف سكنية عدة.قريب مف حظيرة 
النػػاطؽ بمسػػاف الجػػيش أعمػػف أف رئػػيس ، أف فػػايز أبوعػػوف ومحمػػد الجمػػؿ، 08/00/5505، األيببام، رام اهلل،

أوعػز إلػت قػوات الجػيش بمواوػمة وتك يػؼ العمميػات العسػكرية فػي  ،ىيئة أركاف الجيش الجنراؿ بيني غانتس
 810ىدؼ في القطاع منيػا  100قوات ا حت ؿ أوابت منذ مسال أوؿ مف أمس، قطاع غزة، وأضاؼ أف 
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نثقًا لمتيريب، موضحًا أف س ح الجو السرائيمي تف منذ بداية  10منوة تحت أرضية لط ؽ الوواريز و
 غارة عمت أىداؼ لممقاوميف في قطاع غزة. 750عممية  عامود السحاب  نحو 
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 81بعد أف كانت رأس الحربة في أي عممية عسكرية أو ىجـو عمػت قطػاع غػزة ألك ػر مػف  عيست سعد اهلل 
واىتثػػػت الطػػػائرات  عامػػػًا غابػػػت الطػػػائرات المروحيػػػة القتاليػػػة عػػػف عمميػػػات جػػػيش ا حػػػت ؿ فػػػي قطػػػاع غػػػزة.

مال غػػزة الػػذي تسػػيدتو طػػائرات ا سػػتط ع المروحيػػة عػػف مسػػرح المعركػػة تمامػػًا ولػػـ يكػػف ليػػا وجػػود فػػي سػػ
  الزنانة  وطائرات بدوف طيار، بالضافة إلت الطائرات القاذفة والمقاتمة.

وبالكاد يسمع في قطاع غزة ىدير الطائرات المقاتمة التي تضرب أىػدافيا وتغػادر المنطقػة بسػرعة فائقػة دوف 
 دالات سابقة.إحداث ضجيج كالذي كانت ت يره ى ؿ موجات القوؼ، في اعت

وقػػد  حػػظ المواطنػػوف اىتثػػال الطػػائرات المروحيػػة مػػف األجػػوال، التػػي كانػػت تتميػػز بوػػوتيا اليػػادر وتحميقيػػا 
ويثسػػر قيػاديوف فػػي المقاومػػة اىتثػػال الطػػائرة المروحيػة وىػػي الحمقػػة األضػػعؼ فػػي  عمػت ارتثاعػػات منىثضػػة.

ًا فعاً  مضادًا لمطائرات ومعرفة قيػادات جػيش س ح الجو السرائيمي بتطور قدرات المقاومة وامت كيا س ح
 ا حت ؿ بيذه الحقيقة.

 08/00/5505، األيام، رام اهلل،
 

 "سنطمق الرصاص في رأس حماس" سرائيميون:إجنود  55
وؿ تعميمػػػات جديػػػدة يوػػػدرىا رئػػػيس اركػػػاف الجػػػيش ا سػػػرائيمي، بينػػػي أفػػػي   سمػػػاؿ تػػػحادة -القػػػدس المحتمػػػة 

  التسػػػاعي لمحكومػػػة ا سػػػرائيمية الػػػذي انتيػػػت قبػػػؿ منتوػػػؼ ليمػػػة امػػػس، اوعػػػز غػػػانتس، بعػػػد اجتمػػػاع المنتػػػد
غػػانتس لسػػ ح الجػػو بتك يػػؼ عممياتػػو العسػػكرية واسػػتعداد جنػػود ا حتيػػاط لتوسػػيع العمميػػة العسػػكرية  عػػامود 

ىػػػدؼ فػػػي غػػػزة، ىػػػ ؿ سػػػاعات الميػػػؿ، فيمػػػا تثػػػاىرت اسػػػرائيؿ  100السػػػحاب . واعمػػػف اف الجػػػيش قوػػػؼ 
ي حكومة حماس في وقت اعتبرت جيات مسؤولة ىذا التثجير سيدفع حماس الت التىثيؼ مف بتثجيرىا مبان

منوة تحت ارضية  810عمميات القوؼ عمت البمدات ا سرائيمية. وادعت الجيش اف ىجماتو تممت ايضا 
ت غػػارة عمػػ 750نثقػػا لمتيريػػب. وفػػي ادعػػال ا سػػرائيمييف اف عػػدد الغػػارات تجػػاوزت  10 طػػ ؽ الوػػواريز و
 ويواوػػػػػػػػؿ جنػػػػػػػػود ا حتيػػػػػػػػاط ووػػػػػػػػوليـ الػػػػػػػػت حػػػػػػػػدود غػػػػػػػػزة ، وتركػػػػػػػػز  وػػػػػػػػاروىا. 650غػػػػػػػػزة فيمػػػػػػػػا سػػػػػػػػقط 

 
وسػػائؿ ا عػػ ـ ا سػػرائيمية عمػػت مجموعػػات مػػف ىػػؤ ل الجنػػود وىػػـ يتػػيروف سػػ حيـ ويوػػرىوف   سػػنطمؽ 

 الرواوة في راس حماس . 
 08/00/5505، الحياة، لندن

 
 ومةرعب وبكاء مجندات الحتالل من صواريخ المقا 56

اجتػذبت تسػجي ت الثيػديو المتعمقػة بػػاليجـو عمػت غػزة متابعػة مئػات ار ؼ عمػػت الموقػع، مػف بينيػا تسػػجيؿ 
يظيػػػر مجنػػػدات فػػػي الجػػػيش السػػػرائيمي وىػػػف  يبكػػػيف ويوػػػرىف ىمعػػػا بسػػػبب دوي وػػػثارات النػػػذار وسػػػقوط 

ف وػواريز المقاومػة،  رعب وبكال وىمع مجندات ا حػت ؿ مػ وحمؿ أحد التسجي ت تمؾ عنواف  الوواريز. 
 ألؼ متاىدة، مع الك ير مف التعميقات التي وبت في إطار  التماتة بالعدو.  888واجتذب أك ر مف 
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 07/00/5505، 48عرب 

 
 دعوات لتأجيل النتخابات العامة اإلسرائيمية 57

إجػػرال تعالػػت أوػػوات عمػػت السػػاحة السياسػػية فػػي إسػػرائيؿ تػػدعو إلػػت توجيػػؿ   يػػو بػػي أي -القػػدس المحتمػػة 
كػانوف ال اني/ينػاير المقبػؿ، بسػبب الوضػع األمنػي المتػدىور فػي إسػرائيؿ  11ا نتىابات العامة المقررة ليػوـ 

 وقطاع غزة.
ونقمػت وسػائؿ إعػ ـ إسػرائيمية، عػػف وزيػر حمايػة البيئػة السػرائيمي غمعػػاد أرداف حػزب الميكػود الحػاكـ ، قولػػو 

مػػف أجػػؿ عػػدـ تتػػكيؿ ىطػػر عمػػت جميػػور الموػػوتيف لػػد   إنػػو  سػػتكوف ىنػػاؾ حاجػػة إلػػت توجيػػؿ ا نتىابػػات
 توجييـ إلت وناديؽ ا قتراع .

ونقػػؿ موقػػع  يػػديعوت أحرونػػوت  ا لكترونػػي عػػف وزرال وأعضػػال الكنيسػػت قػػوليـ إنػػو فػػي حػػاؿ طالػػت جولػػة 
بػػات القتػػاؿ الحاليػػة بػػيف إسػػرائيؿ والثوػػائؿ الثمسػػطينية فػػي قطػػاع غػػزة، فإنػػو لػػف يكػػوف بالمكػػاف إجػػرال انتىا

 داىمية في ىذيف الحزبيف وغيرىما ولذلؾ ينبغي دراسة توجيؿ موعد ا نتىابات العامة منذ ارف.
وأعمػػػف قيػػػاديوف فػػػي حػػػزب الميكػػػود ىػػػ ؿ نيايػػػة األسػػػبوع الحػػػالي أنػػػو إذا لػػػـ يسػػػمو الوضػػػع األمنػػػي بػػػإجرال 

 ا نتىابات الداىمية في الحزب فإنو سيتـ توجيميا.
 08/00/5505، الحياة، لندن

 
 09مؤتمره اإلستثنائي إلنتخاب قائمة التجمع لمكنيست البيختتم  "التجمع الوطني: "الناصرة 58

بػػػوجوال ديمقراطيػػػة ورفاقيػػػة، إىتػػػتـ مسػػػال اليػػػـو التجمػػػع الػػػوطني   ػػػػرب/ توفيػػػؽ عبػػػد الثتػػػاح وربيػػػع عيػػػد48عػػػػػ
التػي أفػرزت  89لمكنيست الػػالديمقراطي مؤتمره الست نائي المنعقد في مدينة الناورة، لنتىاب قائمة التجمع 

عػػف انتىػػاب المواقػػع الىمػػس األولػػت فػػي القائمػػة حسػػب الترتيػػب التػػالي  جمػػاؿ زحالقػػة عمػػت الموقػػع األوؿ، 
حنيف زعبي عمت الموقع ال اني، باسؿ غطػاس عمػت الموقػع ال الػث، جمعػة الزبارقػة عمػت الموقػع الرابػع وعبػد 

 الرحيـ فقرا عمت الموقع الىامس.
% مػػف 31عمػػت الموقػػع الرابػػع فػػي الجولػػة ال انيػػة كػػؿ مػػف فػػؤاد سػػمطاني الػػذي حوػػؿ عمػػت  وكػػاف قػػد تنػػافس

 % مف األووات.68أووات المؤتمر، وجمعة الزبارقة حوؿ عمت 
وػباح اليػـو السػبت فػي  89وعقد التجمع الوطني الديمقراطي مؤتمره ا ست نائي  نتىاب قائمتو لمكنيست اؿ

نائب ا مػيف العػاـ موػطثت طػو بػالوقوؼ دقيقػة حػداد عمػت ارواح التػيدال  مدينة الناورة، إذ افتتو المؤتمر
الػػػذيف سػػػقطوا بالعػػػدواف عمػػػت قطػػػاع غػػػزة، واتػػػار بػػػدوره الػػػت مسػػػيرة التجمػػػع ووػػػموده امػػػاـ كػػػؿ المحػػػاو ت 
والم حقات، ا  انو يىرج في كؿ مرة اقو  ويواوؿ مسيرتو كتيػار مركػزي تعتػرؼ ا سػتط عات والمػراقبيف 

 حقيقة حتت اوبو عوي عمت الكسر.بيذه ال
 07/00/5505، 48عرب 

 
 الحتالل يكّثف البحث عن حطام طائرة حربية أسقطتيا المقاومة في بحر غزة 59

قالػػت موػػادر فمسػػطينية وتػػيود عيػػاف إف ا حػػت ؿ يقػػوـ بعمميػػات بحػػث ح ي ػػة عػػف حطػػاـ طػػائرة  اؼ   غػػزة
ديف القسػاـ ، الجنػاح العسػكري لحركػة  حمػاس  إسػقاطيا   الحربية الستراتيجية التي أعمنت  كتائب عز ال86

 بواروخ مضاد لمطائرات محموؿ عمت الكتؼ.
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وأضافت أف أك ر مف ىمسة عتر طائرة حربية وىمس طائرات استط ع أىر  تحّمؽ في أجوال بحػر مىػيـ 
ح ًػا عػف النويرات وسط القطاع، في حيف تتواجد عدد مػف البػوارج والغواوػات فػي عػرض بحػر النوػيرات ب

وفي السياؽ ذاتو؛ قاؿ تيود عياف إف البوارج الحربية عمػت امتػداد سػاحؿ غػزة تقوػؼ بتػكؿ  حطاـ الطائرة.
 عتوائي، في محاولة لمتغطية عمت عممية البحث عف الطائرة المحطة، كما قالوا.

 08/00/5505، قدس برس
 

عادتيا إلى  "شاس" حزبزعيم  35  القرون الوسطىيدعو لتدمير البنى التحتية في غزة وا 
دعا نائب رئيس الوزرال السرائيمي إلت تدمير كامؿ لمبنت التحتية الثمسطينية في قطاع غػزة، وذلػؾ   الناورة

 ، عمت وقؼ 88|84بعد أف أىثقت مئات الغارات الجوية السرائيمية، المتواومة منذ يـو األربعال الماضي  
 نتي القدس وتؿ أبيب.إط ؽ الوواريز الثمسطينية، والتي وومت إلت مدي

    إنػو 88|87ونقمت الذاعة العبرية عف الوزير إيمي يتاي، زعيـ حركػة  تػاس ، قولػو مسػال اليػـو السػبت  
يجػػب إعػػادة قطػػاع غػػزة إلػػت القػػروف الوسػػطت، وذلػػؾ تػػدمير البنػػت التحتيػػة لتػػبكات الميػػاه والكيربػػال والطػػرؽ 

 ليدول لثترة طويمة ، عمت حد تعبيره.والمواو ت وا توا ت في القطاع مف أجؿ تحقيؽ ا
وأضاؼ يتاي، وىو أحد أعضال المجمس الوزاري السرائيمي الموّغر، إنو    يىتت أف يتعرض  نتقادات 
بسبب أقوالػو ىػذه، موضػًحا أف سػكاف تػؿ أبيػب لػف ينتقػدوه بعػد أف طػالتيـ ليجمػات الوػاروىية الثمسػطينية، 

 كما قاؿ.
 07/00/5505، قدس برس

 
 عبري: تل أبيب تستأثر بأكثر بطاريات القبة الحديدية تطوراً  مصدر 30

  87/88أتارت تبكة /إسرائيؿ ناتوناؿ نيوز/ السرائيمية اليوـ إلت أنو جر  وباح اليـو السبت    الناورة
وحسػػب تقريػػر نتػػرتو  تركيػػب أك ػػر بطاريػػات  منظومػػة القبػػة الحديديػػة  تطػػورًا فػػي  منطقػػة تػػؿ أبيػػب الكبػػر  .

عمت موقعيا اللكتروني اليوـ، فقد قرر وزير الحرب السرائيمي إييود باراؾ تركيب البطارية الىامسة  التبكة
في منظومة القبة الحديدية، قبؿ نحو تيريف مف الموعد المحدد، وذلػؾ فػي منطقػة  تػؿ أبيػب الكبػر  ، حيػث 

 نطقة، وفقًا لممودر.ُيىتت مف تزايد دقة الضربات الواروىية التي توجييا فوائؿ المقاومة لمم
 07/00/5505، قدس برس

 
 العدوان عمى غزة لتجربة القبة الحديدية 35

طالبػػت وزارة الػػدفاع السػػرائيمية مػػف موػػانع  رفائيػػؿ  التػػي تتػػرؼ عمػػت تطػػوير   أـ الثحػػـ-محمػػد محسػػف وتػػد
بيا مسػػال منظومػػة  القبػػة الحديديػػة  تسػػميميا بطاريػػة وػػواريز متطػػورة ومسػػتحد ة بعػػد تحسػػيف قػػدراتيا، لنوػػ

السػػبت فػػي المنطقػػة الجنوبيػػة مػػف إسػػرائيؿ، لتكػػوف البطاريػػة الىامسػػة التػػي تػػدىؿ ا سػػتعماؿ الميػػداني، وذلػػؾ 
بعػػد القيػػاـ بسمسػػمة مػػف التجػػارب والتحسػػينات عمػػت المنظومػػة الدفاعيػػة ليتسػػنت ليػػا اعتػػراض الوػػواريز التػػي 

 كمـ. 70يثوؽ مداىا 
ة الحديديػػػة منػػػذ بػػػدل العػػػدواف العسػػػكري عمػػػت غػػػزة األربعػػػال وبحسػػػب موػػػادر إسػػػرائيمية، فقػػػد اعترضػػػت القبػػػ

واروىا أطمقتيا المقاومة باتجاه البمدات السرائيمية، في حيف سقط  650واروىا مف أوؿ  188الماضي 
 واروىا في مناطؽ موىولة بالسكاف.  16
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 مواجية لمتجارب
سػمير الزقػوت الروايػة السػرائيمية باعتبػار وفند مدير وحدة البحث الميداني في مركز  الميػزاف  الحقػوقي بغػزة 

المىاطر األمنية واليواجس الوجودية ورال الدوافع لمواومة العدواف عمت غزة، مبينا أف حممة  عامود الغمػاـ  
التي أطمقتيا إسرائيؿ باغتياؿ القيادي في حركة المقاومة السػ مية  حمػاس  أحمػد الجعبػري عبػر ا سػتعانة 

وف طيػار، جػالت وسػط ىدنػة أعقبػت وػثقة تبػادؿ األسػر ، ممػا يؤكػد أف دوافػع العػدواف بطائرة استط ع بػد
 غير المعمنة ىي تجربة األسمحة والطائرة بدوف طيار ومنظومة

  القبة الحديدية .
وتدد الزقوت فػي حدي ػو لمجزيػرة نػت عمػت أف غػزة تحولػت إلػت حقػؿ تجػارب لموػناعات واألسػمحة العسػكرية 

ئيؿ كانػػت ميتمػػة بالمواجيػػة العسػػكرية لثحػػص وتجربػػة منظومػػة الوػػواريز الدفاعيػػة التػػي السػػرائيمية، فإسػػرا
تػػرعت فػػي تطويرىػػا ىػػ ؿ عمميػػة  الروػػاص الموػػبوب ، وىػػي كانػػت بحاجػػة فػػي ىػػذه المرحمػػة إلػػت إطػػ ؽ 
ة وواريز لمتػيقف مػف نجاعػة التعػدي ت والتطػويرات التػي أدىمتيػا عمػت القبػة، وعميػو تعمػدت اسػتثزاز المقاومػ

 ومواومة ا غتيا ت لمتروع في العدواف وتجارب األسمحة.
ورأ  المحمؿ العسكري لمقناة العاترة السرائيمية أور ىيمر أف المنظومػة الوػاروىية الدفاعيػة أ بتػت نجاعتيػا 
بسػػاحة الحػػرب فػػي اعتػػراض الوػػواريز ومنػػع سػػقوطيا عمػػت األمػػاكف السػػكنية،  فتػػا إلػػت أنيػػا تتػػىص بدايػػة 

 تي تستيدفيا الوواريز وتحدد وجيتيا وتعترضيا إذا كانت موجية ووب األماكف السكنية فقط.المواقع ال
 07/00/5505، الجزيرة نت، الدوحة

 
 تل أبيب تفتح كافة المالجئ العامة بعد تعرضيا لقصف صاروخي من غزة 33

واجدة في منطقة تؿ أبيب أعمنت بمدية تؿ أبيب، أنيا أتمت افتتاح وتييئة كافة الم جئ العامة المت  الناورة
ويافا، بعد تعرض المدينة لقوؼ واروىي فمسػطيني مػف قطػاع غػزة، حيػث قالػت البمديػة أنػو  يتوجػب عمػت 

 الجميع الذعاف وا نوياع ألوامر الجبية الداىمية وأىذ الحيطة والحذر والمكوث في أماكف محّونة .
أيػاـ وذلػؾ لتػردي الحالػة األمنيػة فػي المنطقػة، حيػث وطالبت البمدية المواطنيف بضػرورة تييئػة الم جػئ لعػدة 

رجحػػت الموػػادر اسػػتمرار ىػػذه الحالػػة لعػػدة أيػػاـ، كمػػا طالبػػت بػػوف تسػػتمر حالػػة التوىػػب وا سػػتعداد والػػدىوؿ 
 لألماكف المحونة واستىداـ وتييئة الم جئ في المنطقة.

توف حالة مف اليمع والثزع في منطقػة وذكرت موادر داىؿ المدينة، أف المستوطنيف في المدينة ما زالوا يعي
 المركز بعد إع ف سقوط وواريز المقاومة الثمسطينية التي تطمؽ مف قطاع غزة في المنطقة.

 07/00/5505، قدس برس
 

 جريح 555وأكثر من  شييداً  55غزة إلى  عمىارتفاع حصيمة العدوان  34
مي المتواوؿ عمت قطاع غزة لميوـ الىامس وكالة قدس نت لألنبال  ارتثعت حويمة العدواف ا سرائي -غزة 

جريو ، معظميـ مف األطثاؿ والنسال والمسنيف. وقالت وزارة  500تييدا، وأك ر مف  51عمت التوالي إلت 
تييدا، بعد استتياد مواطف وطثمة في قوؼ  51الوحة في حكومة غزة   إف الحويمة ارتثعت إلت 

 مدينة غزة.إسرائيمي جديد عمت منزؿ بمىيـ التاطئ غرب 
وابة تقيقو في  وكانت الموادر الطبية، أعمنت عف إستتياد الطثؿ  إياد أبو ىووة  عاـ ونوؼ وا 
نتتاؿ ج ماف المواطنة  نواؿ عبد العاؿ   قوؼ إسرائيمي عمت منزؿ ترؽ مىيـ البريج وسط قطاع غزة، وا 
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مة أبو سعيثاف استتيدا في عامًا بعد تدمير منزليا بقوؼ إسرائيمي ترؽ غزة. وكانا طثميف مف عائ 51
 قوؼ جوي لمنزؿ تماؿ القطاع، واستتيدت امرأة متو رة بجراحيا في غارة سابقة .

 طث . 850مسنيف ومف بيف الموابيف  3سيدات و 4طث  و 89وأوضحت الوزارة أف التيدال بينيـ 
 08/00/5505وكالة قدس نت، 

 
 ر والمالعب واألراضي الزراعية في غزةالحكومية والقبو  المنشآتالطيران اإلسرائيمي يدمر  35

الجيش السرائيمي أقدـ، عمت ، عف والو النعامي، أف 08/00/5505، الشرق األوسط، لندنذكرت 
في غزة، حيث قاـ بقوؼ مقر مجمس الوزرال في حي النور، تماؿ « رموز الحكـ»استيداؼ ما يسميو 

ر وزارة الداىمية في تؿ اليوا، واستيداؼ مواقع مدينة غزة، وتـ تدميره بتكؿ كامؿ، إلت جانب تدمير مق
أمنية وحكومية أىر  في أنحال مدينة غزة. واستيدؼ الجيش السرائيمي استاد فمسطيف الرئيسي وسط 
مدينة، حيث مألت الممعب الك ير مف الحثر الكبيرة والعميقة. واعتمد الجيش السرائيمي بتكؿ ىاص عمت 

في قوؼ المواقع الحكومية، حيث إنيا تمقي قنابؿ « 85إؼ »ثا ة مف طراز استىداـ الطائرات الحربية الن
تزف الواحدة منيا طنا مف المتثجرات، األمر الذي أد  إلت إحداث أضرار كبيرة جدا بالمنازؿ المحيطة. وقد 

 .عرض الك ير مف متوثحي المواقع ا جتماعية وورا لمنازليـ لتو يؽ تتقؽ الجدار وتساقط زجاج النوافذ
ا حت ؿ ا سرائيمي أقدـ عمت قوؼ ، أف ميسرة تعباف، عف 08/00/5505، المستقبل، بيروتوأضافت 

وأقدـ  المقابر، واألراضي الزراعية والمنتشت الحكومية ضمف سمسمة الجرائـ التي ترتكبيا قوات ا حت ؿ.
تنا ر أت ل الموتت وتحطـ ا حت ؿ ا سرائيمي عمت ارتكاب جريمة جديدة بقوثو المقابر، ما أسثر عف 

 عدد مف المقابر.
وأكدت وزارة األوقاؼ والتؤوف الدينية في غزة أف ا حت ؿ ا سرائيمي استيدؼ ى ؿ عدوانو عمت قطاع 
غزة مقبرتيف األولت مقبرة تؿ زعرب في محافظة رفو جنوب قطاع غزة وال انية مقبرة التيز تعباف وسط 

 لمقابر وتقطيع وتطاير ج ث الموتت.مدينة غزة، مما أد  إلت تحطـ ا
وأوضو المكتب الع مي لوزارة األوقاؼ أف مسجد األميف محمد بمنطقة تؿ اليوا بمحافظة غزة تضرر 

 نتيجة القوؼ اليومي الذي تتعرض لو المنطقة مف قبؿ ا حت ؿ ا سرائيمي.
ومجمع فمسطيف الرياضي الذي ومف زاوية أىر ، استيدؼ ا حت ؿ السرائيمي وباح امس ممعب فمسطيف 

 يضـ مقر وزارة التباب والرياضة في مدينة غزة. 
ضافة الت سمسمة جرائـ ا حت ؿ، فقد أقدـ ا حت ؿ ا سرائيمي عمت قوؼ مناطؽ زراعية غنية وعامرة  وا 

 باألتجار وال مار.
 

دارةتوتر بين األسرى  36  ع غزة السجون اإلسرائيمية بسبب العدوان عمى قطا وا 
دارة مومحة السجوف السرائيمية عمت ىمثية  ف جبر حس عاد التوتر إلت طبيعتو بيف األسر  الثمسطينييف وا 

 العدواف المستمر عمت قطاع غزة منذ عدة أياـ.
وفي حيف اتىذت قوات ا حت ؿ إجرالات متددة في السجوف وزجت بوعداد إضافية مف الحراس والجنود 

جية قوية، بما فييا العودة إلت الضراب عف الطعاـ إذا استمر العدواف ييدد األسر  باتىاذ ىطوات احتجا
 عمت قطاع غزة.
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وقالت موادر متعددة لػ األياـ ، إف قوات ا حت ؿ أجرت في أك ر مف موقع حوارًا مع مم مي األسر  مف 
 ميـ في القطاع.أجؿ إبعاد السجوف عف دائرة التوتر، إ  أف األسر  أظيروا توميمًا عمت حقيـ في دعـ أى

وأعربت منظمة أنوار األسر  عف قمقيا عمت حياة األسر  في سجوف ا حت ؿ ىاوة في ظؿ ما أتارت 
إليو وحيثة  معاريؼ  العبرية بوف مومحة السجوف رفعت درجة التوىب وقامت بتعزيز أفراد ترطتيا 

جرالاتيا في السجوف التي يتواجد فييا أسر  أمنيوف ىاوة سجني السبع وحذرت المنظمة مف  وعسق ف. وا 
استغ ؿ مديرية السجوف العدواف عمت التعب الثمسطيني وانتغاؿ المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية 

 والحقوقية بمتابعتو والقياـ باستيداؼ األسر .
مف جيتو، قاؿ المكتب الع مي التابع لمحكومة المقالة في غزة، إف األسر  والمعتقميف في سجوف 

 ؿ بدأوا ىوض ىطوات توعيدية داىؿ السجوف تنديدًا بالعدواف المتواوؿ عمت قطاع غزة، متيرًا ا حت
إلت أف األسر  أكدوا في رسالة وومتو مف داىؿ السجوف أنيـ بدأوا   ث ىطوات توعيدية داىؿ 

ـ الوقوؼ عمت السجوف، مف ضمنيا عدـ الىروج يوميف متتالييف إلت النزىة اليومية  الثورة ، إضافة إلت عد
رجاع وجبات الطعاـ وتحويؿ فقرة الرياضة إلت فقرة لمو ة والدعال لنورة غزة.  العدد وا 

 08/00/5505 األيام، رام اهلل،  
 

 وتنديدا بالعدوان اإلسرائيمي غزة مع أىالي قطاع تضامنية ةرام اهلل: مسير  37
ة راـ اهلل، مسيرة تضامنية مع أىالي انطمقت ظير اليـو مف ساحة التييد ياسر عرفات في مدين  راـ اهلل

 قطاع غزة، وتنديدا بالعدواف السرائيمي، حيث دعت الييا مىتمؼ القو  الوطنية.
وقاؿ القيادي في حركة  فتو  اميف توماف لػ دوت كوـ  اف المسيرة جالت ردا عمت ما يتعرض لو قطاع غزة 

 طنيف .مف عدواف غاتـ، الذي سقط فيو العترات والمئات مف الموا
مف جيتو، ورح الدكتور موطثت البرغو ي لػ دوت كوـ  أف المطمب ارف ىو الوحدة الثمسطينية، وتتكيؿ 
قيادة وطنية موحدة لمواجية العدواف . مضيثا   نحتاج لنيضة تعبية في كؿ المناطؽ اسناد لقطاع غزة . 

 ا.وطالب البرغو ي بووسع حممة دولية لعزؿ إسرائيؿ وفرض العقوبات عميي
 07/00/5505، القدس، القدس

 
 الحتالل قرب سجن عوفر قواتمواجيات عنيفة مع  38

انىرط المئات مف التباف في مواجيات عنيثة لـ تتيدىا منطقة سجف عوفر   السبيؿ –الضثة الغربية 
ة غرب راـ اهلل منذ تيور طويمة، ورتقوا قوات ا حت ؿ بالحجارة والزجاجات الثارغة، في فعاليات مستمر 

 لسناد قطاع غزة في ظؿ العدواف السرائيمي المتواوؿ.
وذكر تيود عياف وموادر طبية متطابقة أف العترات أويبوا بالرواص المعدني وبحا ت اىتناؽ تديدة 

 بالغاز المسيؿ لمدموع، وجر  نقؿ العديد منيـ إلت مستتثيات مدينة راـ اهلل.
ويبوا بالرواص المعدني، فيما تحدث سىروف عف استيداؼ وقاؿ تيود العياف إف عترة تباف عمت األقؿ أ

 طاقـ إسعاؼ تواجد في المكاف لنقؿ الجرحت؛ مما أد  إلت إوابة عدد مف المسعثيف.
وكانت أربع حاف ت كبيرة تقؿ ط با مف جامعة بيرزيت قد وومت ظير السبت إلت موقع المواجيات في 

العاـ األىير إلت أىـ ساحات المواجية مع ا حت ؿ في  الطريؽ المؤدي إلت سجف عوفر، والذي تحوؿ في



 
 

 

 

 

           54ص                                    5685العدد:                08/00/5505األحد  التاريخ:

كما تواوت المسيرات والمظاىرات في مىتمؼ أنحال الضثة الغربية وعمت نقاط التماس؛  الضثة الغربية.
 نورة لغزة ودعما ليا ضد العدواف الغادر عمت األىؿ في قطاع غزة.

 08/00/5505، السبيل، عّمان
 

 " في نابمسخالل مواجيات عمى حاجز "حوارة تسعةال واعتق الشبانإصابة عشرات  39
 وفا   أويب، مسال أمس، عترات التباف بحا ت اىتناؽ، وبالرواص المعدني المغمؼ  -نابمس 

بالمطاط، ى ؿ مواجيات مع قوات ا حت ؿ عمت حاجز حوارة العسكري، جنوب نابمس، استمرت أك ر مف 
 ة نابمس، لتمقي الع ج.  ث ساعات، ونقموا إلت مستتثيات مدين

وقاؿ تيود عياف، إف    ة تباف أويبوا، مسال أمس، ى ؿ المواجيات التي اندلعت ظيرًا في أحيال 
نابمس الجنوبية بيف متظاىريف وقوات ا حت ؿ، متيريف إلت أف التباف الذيف أويبوا بقنابؿ الغاز 

 مستتثيات المدينة لمع ج. والرواص المطاطي في أنحال متثرقة مف أجسادىـ نقموا إلت
مواطنيف  9وكاف العترات أويبوا، ظير أمس، با ىتناؽ في ىذه المواجيات، فيما اعتقمت قوات ا حت ؿ 

نابمس، تنديدًا بالعدواف السرائيمي  -بينيـ تابة، وذلؾ ى ؿ تظاىرىـ وأ نال مواجيات عمت تارع القدس 
 المستمر عمت قطاع غزة.

 08/00/5505 ،األيام، رام اهلل  
 

 عمى الطالب العرب في جامعة حيفا وتيديد بالقتل  مسبوقةحممة تحريض غير  45
تتيد األياـ األىيرة في جامعة حيثا حممة تحريض ىطيرة وكبيرة وغير مسبوقة عمت الط ب   ربيع عيد

 العرب، في أعقاب احتجاجا عمت الحرب العدوانية عمت التعب الثمسطيني في غزة.
وقثة الط ب العرب تناقمت بعض وسائؿ الع ـ العبرية ىبرا مثاده اف الط ب العرب وقثوا فثي أعقاب 

حدادا عمت روح التييد أحمد الجعبري، ىوووا واف عترات مف الط ب الييود قاموا بالتظاىر قبالة 
ومف  غزة.الط ب العرب مع األع ـ السرائيمية ىاتثيف بتعارات دعـ لعممية جيش الحت ؿ في قطاع 

بعدىا قاـ رئيس بمدية حيثا يونا ياىيؼ بإرساؿ رسالة الت رئيس جامعة حيثا وادارتيا، وعمميا عمت وسائؿ 
الع ـ، يطالب فييا منع الط ب العرب  المتطرفيف  عمت حد تعبيره، مف الوقوؼ والتظاىر اعتراضا عمت 

 العدواف السرائيمي.
جموعة مف الط ب اليمينييف الييود وبمتاركة نقابة الط ب العامة حممة التحريض لـ تنتيي ىنا، إذ قاـ م

في جامعة حيثا، بالدعوة الت المتاركة في التجمع وباح يوـ األحد في الجامعة دعما لجيش ا حت ؿ وردا 
 عمت الط ب العرب، إذ عمموا عبر الثيسبوؾ دعوة لمقدوـ بوع ـ اسرائيؿ.

ػرب مجموعة كبيرة مف توريحات 48تووىا عمت الثيسبوؾ، رود موقع عػػوى ؿ التوثو في الدعوة التي أن
ومموقات عنورية وفاتية، تدعو وراحة الت محاكمة الط ب العرب الذيف تاركوا بوقثة الحداد الىميس 
الماضي، كما تدعو الت اىراجيـ مف الجامعة، وتدعو الت قتؿ العرب وابادة غزة، كما وضعوا وورا مسيئة 

 ػرب عمت نترىا.48حثظ موقع عػػلمقرسف يت
 07/00/5505، 48عرب 

  
 مواجيات بين قوات الدرك األردنية ومحتجين في مخيم البقعة لالجئين الفمسطينيين  40
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إندلعت مواجيات بيف قوات الدرؾ األردنية ومحتجيف في مىيـ البقعة ل جئيف   يو بي أي -عماف
إوابة في وثوؼ  50ت مديرية األمف العاـ األردنية الثمسطينييف تماؿ غرب العاومة عّماف، فيما أحو

 عناورىا جّرال ا تتباكات التي وقعت ى ؿ األياـ الماضية.
 06/00/5505، الحياة، لندن

 
 "تل أبيب" ليست " تل الّربيع"!  45

ب ، يتيع في ىذه األياـ استىداـ تعبير  تؿ الّربيع  مقابً  عربيًّا  سـ مدينة  تؿ أبي  عمي نووح مواسي
وذلؾ في سياؽ الحديث عف استيداؼ فوائؿ المقاومة الثمسطينية لػ  تؿ أبيب  بقذائثيا، ردًّا عمت العدواف 

 السرائيمي األىير عمت غزة، والمسمت بػ  عمود السحاب .
، وأف  تؿ 8948يثيـ مف ىذا ا ستىداـ أف مدينة أو قرية فمسطينية كاف اسميا  تؿ الّربيع  قبؿ نكبة عاـ 

ر  أىميا، والتي أبي ب  الحالية تقـو عمت أنقاضيا، م ميا م ؿ ك ير مف القر  والمدف الثمسطينية التي ُىجِّ
ف ْت أسماؤىا األومية وُعْبِرن ْت.  ُحرِّ

تسمت  تؿ الربيع ،  8948ىذا ا ستىداـ ىاطئ رغـ تيوعو، إذ لـ تكف قرية أو مدينة فمسطينية قبؿ عاـ 
 – 8909ي كاف يسكنو مواطنو يافا مف الييود، والذي أسس بيف عامي و تؿ أبيب  ىو اسـ الحي الذ

 ، في ظؿ الحكـ الع ماني لثمسطيف.8980
، تضىـ ىذا الحي تدريجيًّا، ليتحوؿ إلت مدينة  تؿ أبيب  التي التيمت يافا وحولتيا إلت 8948ومنذ عاـ 

، مقامة حيٍّ ىامتيٍّ في قمب  تؿ أبيب . عمت أراضي سبع قر  فمسطينية ُىّجر   و تؿ أبيب  وضواحييا اليـو
ب ْت وُدمِّر ْت بعد ذلؾ. 8948أىميا عاـ    تؿ أبيب  ىي يافا وقراىا، وليست  تؿ الّربيع . وُىرِّ

 08/00/5505، 48عرب 
 

                              تقصف مكتب قناة "القدس" في غزة إسرائيميةطائرة حربية  43
 ، برج التوا 88|88رائيمي، في ساعة مبكرة مف فجر اليـو األحد  غزة  قوؼ الطيراف الحربي الس

والحوري في وسط مدينة غزة، والذي يضـ عدًدا مكاتب وسائؿ الع ـ، ما أسثر عف وقوع جرحت في 
 وثوؼ الوحثييف.

وقاؿ تيود عياف لػ  قدس برس  إف طائرة حربية إسرائيمية مف طراز  أباتتي  قوثت بواروىيف عمت األقؿ 
مكتب قناة القدس الثضائية في البرج بتكؿ مباتر، ما أسثر عف إوابة    ة وحثييف مف العامميف في 

 قناة القدس.
وأكدوا أف القوؼ أسثر عف وقوع أضرار واسعة في المكاف، في حيف ىرعت طواقـ السعاؼ ونقمت 

 الجرحت إلت المستتثت، الذيف ُووثت جراحيـ طثيؼ.
 08/00/5505قدس برس، 

 
  مبنى ثانًيا فيو عدد من المكاتب اإلعالمية بغزة تقصفئرات الحتالل طا 44

لوسائؿ الع ـ   ، مبنت جديًدا فيو مكاتب88|88غزة  قوثت طائرات ا حت ؿ، وباح اليـو األحد  
 والوحثييف الثمسطينييف، موقعيف عدد مف ا وابات.
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الطابؽ األىير مف برج التروؽ، الذي يوجد  وقاؿ راود ميداني لػ  قدس برس  إف طائرات ا حت ؿ قوثت
 بو عدد كبير مف مكاتب الوحثييف وكا ت األنبال.

وأضاؼ أف عدًدا مف الوحثييف أويبوا بجراح جرال ىذا القوؼ لممبنت الذي تـ قوثو لمرتيف متتاليتيف. 
كا ت ويوتي قوؼ ىذا المبنت بعد قوؼ مبنت توا حوري الذي فيو عدد مف المكاتب الوحثية وو 

األنبال، حيث تـ استيداؼ مكتب فضائية  القدس  وأويب ستة وحثييف بجراح. ويتار الت اف ىذا المنيت 
 قوؼ قبؿ ذلؾ عدة مرات مف قبؿ قوات ا حت ؿ عمت مدار انتثاضة األقوت.

 08/00/5505قدس برس، 
 

 ةشعبنا بمبنان تيتف لموحدة وتدعو العرب لوقفة شجاع مخيماتتحركات عارمة في  45
واومت المىيمات الثمسطينية والمناطؽ المبنانية تحركاتيا الواسعة امس السبت،   وفا –مىيمات  لبناف  

تضامنا مع تعبنا في قطاع غزة. وانطمقت المسيرات منذ وباح امس في مىيمي البداوي والبارد تماؿ 
البداوي ومسيرة البارد لثيؼ وتارؾ في مسيرة  لبناف، وجابت توارع المىيميف، وانتيت عند مقابر التيدال.

 مف رجاؿ الديف ومم مي الثوائؿ الثمسطينية، ومم مي أحزاب لبنانية.
وألقت أميف سر فوائؿ منظمة التحرير الثمسطينية في تماؿ لبناف، أبو جياد فياض، كممة في مسيرة مىيـ 

ت متتركة في قطاع غزة دليؿ نير البارد، استنكر فييا اليجمة السرائيمية متيرا إلت أف تتكيؿ غرفة عمميا
 عمت حاجة تعبنا إلت التوحد وا نويار لمدفاع عف متروعنا الوطني.

بدوره دعا أركاف بدر القيادي في حركة  فتو  في مىيـ البداوي، في كممة منظمة التحرير، إلت الرد عمت 
اـ وتتكيؿ حكومة وحدة العدواف باستراتيجية دفاعية موحدة وبالتروع الثوري بحوار وطني  نيال ا نقس

 وطنية.
وفي مىيـ برج التمالي، قرب وور جنوب لبناف، انطمؽ أبنال المىيـ بمسيرة حاتدة، جابت أرجال المىيـ 

 عمت وقع ىتافات تطالب بالوحدة الوطنية.
وانطمقت  وفي مىيـ عيف الحموة، قرب ويدا، تجمع ار ؼ أماـ مسجد ىالد بف الوليد استنكارًا لممجزرة.

 يرات حاتدة في مىيمات  الجميؿ، وبرج البراجنة، والرتيدية.مس
 تىويات وفعاليات لبناف تندد بالمجازر السرائيمية في قطاع غزة

وأدانت تىويات وقيادات وفعاليات لبنانية، امس، المجازر السرائيمية، وطالبت المجتمع الدولي بتوميف 
 الحماية الدولية لممدنييف الثمسطينييف.

 08/00/5505، الجديدة، رام اهللالحياة 
 

 نتيجة العدوان مميون دولر 005: خسائر القطاع الزراعي تجاوزت غزةوزارة الزراعة في  46
قدرت وزارة الزراعة التابعة لمحكومة المقالة التي تديرىا حركة حماس في غزة حجـ الىسائر  حامد جاد 

ف دو ر، إضافة إلي الىسائر التي لحقت مميو  800واألضرار التي لحقت القطاع الزراعي بوك ر مف 
مميوف دو ر، مؤكدة في ىذا السياؽ أف ا حت ؿ يستيدؼ أراضي زراعية  85بالوياديف والتي تقدر بنحو 

وأتارت إلي أف  مزروعة بالمحاويؿ واألتجار وليست أراضي ىالية كما تردد بعض وسائؿ الع ـ.
منتشت الزراعية التو ير عمي السمة الغذائية واألمف الغذائي ا حت ؿ يستيدؼ مف ورال قوؼ األراضي وال
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لسكاف قطاع غزة داعية وزرال الزراعة العرب لزيارة غزة لمتعرؼ عمي واقع الزراعة المستيدؼ بثعؿ العدواف 
 المتواوؿ.

 08/00/5505األيام، رام اهلل، 

 
 وفمسطين "إسرائيلب ": دولة واحدة لالصييونيةكتاب ما بعد إصدار  47

ما بعد الوييونية  دولة واحدة لسرائيؿ »أودرت دار الساقي في لندف وبيروت كتاب   سوزانا طربوش
تحميً  بح يًا تعاوف عمت تحريرىا ناتطاف ووحافياف تاباف  84 با نكميزية ، وىو عبارة عف « وفمسطيف

عّبر المساىموف األربعة عتر ىما األميركي الثمسطيني أحمد مور والييودي األسترالي أنطوني لوينتتايف. وي
 في الكتاب عف سرال مىتمثة حوؿ حؿ الدولة الواحدة.

 07/00/5505، الحياة، لندن

 
 يوعز بإرسال مساعدات عاجمة إلى غزة وتعزيز إمكانات المستشفى الميداني  عبداهلل الثاني 48

الثريؽ أوؿ الركف متعؿ  الممؾ عبداهلل ال اني امس إلت رئيس ىيئة األركاف المتتركة أوعز  بترا–عماف 
محمد الزبف، باتىاذ الجرالات ال زمة والعاجمة لتعزيز إمكانات ودعـ كوادر المستتثت العسكري الميداني 

 العامؿ حاليا في قطاع غزة.« 18غزة »األردني 
وتستيدؼ ىذه الجرالات تمكيف المستتثت مف مواومة ميامو النسانية وتقديـ كافة ىدمات الغا ة الطبية 
ال زمة ألبنال التعب الثمسطيني التقيؽ في القطاع، ودعـ ومودىـ والتىثيؼ مف معاناتيـ في ضول 

 األوضاع الوعبة التي يمروف بيا جرال العدواف السرائيمي.
لت الييئة الىيرية األردنية الياتمية بإرساؿ مساعدات إنسانية عاجمة إلت التعب إ الممؾكما أوعز 

الثمسطيني في القطاع، الذي يواجو معاناة إنسانية وظروفا معيتية وعبة ناجمة عف ا عتدالات السرائيمية 
غ ؽ المعابر التي تثرضيا إسرائيؿ.  واستمرار سياسة الحوار وا 

 08/00/5505، الرأي، عّمان
 

 األردن يدعو إلى موقف عربي جماعي يحقق وقفا فوريا لمعدوان اإلسرائيمي عمى غزة 49
دعا ا ردف الت موقؼ عربي جماعي لتحقيؽ وقؼ فوري لمعدواف ا سرائيمي المتواوؿ منذ   بترا –القاىرة 

مؿ عمت رفع ا ربعال الماضي عمت غزة ودفع المجتمع الدولي لمعمؿ الثوري والجاد لضماف عدـ تكراره والع
 الحوار الجائر الذي تثرضو اسرائيؿ عمت التعب الثمسطيني في قطاع غزة منذ سنوات.

جال ذلؾ في كممة القاىا في ا جتماع الطار ل لوزرال الىارجية العرب الذي بدأ في مقر جامعة الدوؿ 
وبيا الدائـ لد  العربية مسال امس السبت رئيس الوفد ا ردني ل جتماع سثير المممكة لد  مور ومند

الجامعة العربية الدكتور بتر الىواونة. وقاؿ اننا في المممكة نعبر عف تضامننا الكامؿ مع اىمنا مف ابنال 
وبنات التعب الثمسطيني برمتو وىوووا ابنال قطاع غزة فيما يتعرضوف لو مف عدواف مستمر ومداف 

ردف الكاممة لكؿ جيد عربي يرمي الت وقؼ واكد مساندة ا  ومتواعد يجب اف يند  لو جبيف مف يقترفو.
 العدواف ا سرائيمي الغاتـ عمت غزة فورا.

 08/00/5505، السبيل، عّمان
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  "سرائيل"إمن  األردني لسحب السفير يدعو ردنأل ا في حزب جبية العمل السالمي 55
برز احزاب دعا حزب جبية العمؿ ا س مي الذراع السياسية ل ىواف المسمميف وا  ا ؼ ب -عماف 

المعارضة في ا ردف العاىؿ ا ردني الممؾ عبد اهلل ال اني الت سحب السثير ا ردني في اسرائيؿ وذلؾ 
 عمت ىمثية الغارات عمت غزة.

وقاؿ الحزب في بياف نتر عمت موقعػو ا لكترونػي  نطالػب الممػؾ عبػد اهلل ال ػاني بقػرارات ىامػة تتناسػب مػع 
 ثمسطيني التقيؽ التوأـ لمتعب ا ردني .مسؤولية ا ردف ازال التعب ال

واضاؼ اف  اقؿ ما يتوقع مف حكومة المممكة ا ردنية الياتمية ادانة ىذا ا عتدال الغادر وسحب السثير 
ا ردني مف تؿ ابيب وطرد السثير الوييوني مف عماف، عمت طريؽ قطع الع قات مع العدو واع ف 

 بط ف معاىدة وادي عربة .
 08/00/5505، دنالحياة، لن

 
 مجمس نقابة الصحفيين يدين العتداء عمى غزةاألردن:  50

العدواف السرائيمي عمت قطاع  ،في بياف وحافي أودره السبت داف مجمس نقابة الوحثييف  بترا –عماف 
غزة الذي أود  بحياة العترات مف المواطنيف الثمسطينييف، وىوووًا مف األطثاؿ والنسال، فضً  عف 

ودعا التعوب العربية إلت نورة األىؿ في غزة التي تم ؿ نقطة  لبنت التحتية والمنازؿ والمنتشت.تدمير ا
مضيئة وعزة وتموخ في ىذا الظ ـ الدامس، وتقؼ وحيدة في مواجية العدواف السرائيمي ومقاومتو دفاعًا 

 عف األرض واألىؿ واألمة العربية والس مية.

 08/00/5505، السبيل، عّمان
 

 رابطة الكتاب تدين العدوان الصييوني عمى غزة  ردن: األ  55
أودرت رابطة الكتاب األردنييف بيانا حوؿ العدواف الوييوني الراىف عمت قطاع غزة، أكدت فيو أف   عماف

 «.معركة ترسة ضد العدواف الوييوني»المقاومة الثمسطينية تىوض 
 08/00/5505، الدستور، عّمان

 
 مام السفارة السبرائيمية استنكارا لمعدوان عمى غزة  وقفة احتجاجية أاألردن:  53

نثذ مواطنوف وقثة احتجاج اماـ السثارة ا سرائيمية مسال امس السبت مستنكريف العدواف ا سرائيمي   عماف
اليمجي عمت قطاع غزة ومعبريف عف غضبيـ بيتافات وتعارات ويافطات طالبت الحكاـ العرب بالتدىؿ 

ف الذي يتـ تحت مرأ  وسمع العالـ أجمع. كما ردد المتاركوف ىتافات تتيد بالتعب لمواجية ىذا العدوا
الثمسطيني الوامد رافعيف ا ع ـ الثمسطينية ومؤمميف تقديـ العوف لمتعب الثمسطيني بكافة اتكالو حتت 

 يتمكف ابنال قطاع غزة مف الومود ومواجية ىذا العدواف الغاتـ.
 08/00/5505، الحياة، لندن

 
 ميشال سميمان: لبنان يدين العدوان عمى غزة ويؤيد حق الفمسطينيين في العودة إلى أرضيم  54
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تدد رئيس الجميورية ميتاؿ سميماف عمت  المعاني الكبيرة ل ستق ؿ والسيادة والتي عمت الجميع المحافظة 
ية منيا، والتزاـ ما تقـو عمييا قوً  وفعً  عمت حد سوال، ودعـ عمؿ المؤسسات، و  سيما ا منية والقضائ

 بو . 
موقؼ لبناف الومب المؤيد حؽ الثمسطينييف في العودة الت أرضيـ،  ،أكد رئيس الجميورية ميتاؿ سميماف

 منددا بػ ا رىاب والقمع المذيف تمارسيما اسرائيؿ في قطاع غزة .
التطورات في غزة كي نبدي والقت كممة قاؿ فييا     يسعنا في ىذا الظرؼ ا  اف نتوقؼ عند ا حداث و 

تعاطثنا مع الثمسطينييف، ونعرب عف موقثنا الومب المؤيد لحقيـ في العودة الت ارضيـ، ونندد با رىاب 
والقمع المذيف تمارسيما اسرائيؿ ىناؾ. ونحف نضع نوب أعيننا اف عمت المواطف اف يدافع عف استق لو 

لعبر مما يحوؿ في غزة، ومع الثمسطينييف مف تتريد وىضـ عمينا اف نوىذ ا وديموقراطيتو ووحدتو الوطنية.
لحقيـ في اقامة دولة. اف ل ستق ؿ والسيادة معاني كبيرة عمت الجميع المحافظة عمييا قوً  وفعً  عمت حد 

 سوال، ودعـ عمؿ المؤسسات، و  سيما ا منية والقضائية منيا، والتزاـ ما تقـو بو .    
تكمف في الوحدة الوطنية وا تثاؽ والحوار. فمو كانت ىناؾ وحدة حقيقية في فمسطيف اما العبرة ا ىر ، ف

 لما تعرض التعب الثمسطيني بيف وقت وسىر  عتدالات اسرائيمية ...  .
واتوؿ سميماف بالرئيس الثمسطيني محمود عباس، واطمع منو عمت التطورات في غزة، مؤكدًا تضامف لبناف 

 عب الثمسطيني في وجو سلة العدواف والقتؿ ا سرائيمية.الرسمي والتعبي مع الت
 08/00/5505، النيار، بيروت

 
 "سرائيل"إمن  العرب منصور يدعو الى سحب السفراءوزير الخارجية المبناني عدنان  55

طالب وزير الىارجّية والمغتربيف عدناف منوور في افتتاح ا جتماع الطارئ لوزرال الىارجية العرب الذي 
 بسحب السثرال مف اسرائيؿ وقطع الع قات ووقؼ  ،عوة مف جامعة الدوؿ العربية في القاىرة أمسعقد بد

لت  لغال ا تثاقات معيا  بعد العدواف األىير عمت غزة، داعيًا إلت  تجميد كافة ا توا ت معيا، وا  التطبيع وا 
 ال .دعوة التريؾ األوروبي  في إتارة إلت ا تحاد األوروبي  لدانة ا عتد

وقاؿ   فمسطيف تريد منا وقثًة تجاعًة تميؽ بتاريىيا ، ودعا إلت  الذىاب إلت األمـ المتحدة وطمب عضوية 
لثمسطيف ، ومضيثًا أّف  الس ـ   ُيستجد  وكذلؾ األرض والحؽ الثمسطيني . وسوؿ   ألـ يحف الوقت لنقؼ 

و . وتدد عمت أّف  التعب الثمسطيني مّؿ مف وقثة عز واحدة بوجو ىذا ا حت ؿ ا سرائيمي الذي طاؿ ليمو
 التوريحات ويريد مف العرب وقثة تجاعة .

 08/00/5505، المستقبل، بيروت
 

 نصراهلل: اإلسرائيميون سيرتكبون حماقة لو قرروا القيام بعممية برية في غزة 56
ية ذات إرادة ضعيثة أو رأ  األميف العاـ لػ حزب اهلل  السيد حسف نوراهلل أنو  لو أف المقاومة الثمسطين

مىذولة مف قبؿ أىميا وتعبيا فإف أحدًا في ىذا العالـ لف يتوقؼ عند العدواف بؿ سيساعده عمت تحقيؽ 
 أىدافو .

وقاؿ في كممة لو في اليوـ ال الث لحيال ليالي عاتورال امس، إف  غزة وقثت وقاومت وومدت وما زالت، 
يميوف أىطووا وتوىموا عندما اعتبروا أنيـ استطاعوا أف يدمروا ومف الواضو أف السرائيمي فوجئ والسرائ
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القدرة الواروىية لممقاومة ىوووًا منذ ضرباتيـ األولت حتت ارف ، متيرًا إلت أف  ىناؾ قدرة لممقاومة 
 عمت قوؼ تؿ أبيب والقدس وأماكف أىر  .

الحوار عف غزة بكامؿ أتكالو،  وقاؿ إف  المقاومة تطرح تروطًا ومف التروط التي تطرحيا ارف ىي فؾ
وتتحدث عف التزامات دولية لكي   يعود العدو لممارسة الغتياؿ والعدواف مف جديد، وىي ليست في وضع 

واتار الت أف  تبحث فيو عف وقؼ إط ؽ نار ألف ىذا قد   يىدـ موالحيا وىذه المطالب محقة ليا .
ؿ حث غزة عمت وقؼ اط ؽ النار ، مؤكدًا أف  المقاومة  المعمومات تتير إلت أف اسرائيؿ طمبت مف الدو 

في غزة تممؾ القدرة والرادة والتىطيط وستكوف أماـ تجربة مواجية عظيمة جدًا والسرائيمييف سيرتكبوف 
 حماقة لو قرروا القياـ بعممية برية باتجاه غزة .

 08/00/5505، المستقبل، بيروت
 

 ية والفصائل الفمسطينية أمام "السكوا" رفضا لمعدوان عمى غزةاعتصامًا لألحزاب الوطنية والسالم 57
الثمسطينية  -لّبت ا حزاب الوطنية وا س مية والثوائؿ الثمسطينية دعوة المجنة المبنانية   عباس الوباغ

المتتركة الت ا عتواـ اماـ مبنت  ا سكو  ظير أمس، رفضًا لمعدواف ا سرائيمي عمت غزة ودعمًا 
ة، وتحت تعار  دعما لموحدة الوطنية الثمسطينية في مواجية ا حت ؿ وتعزيزًا لنيج المقاومة سبي  لممقاوم

 أوحد  ستعادة الحقوؽ السميبة . 
وىمؼ  فتة  غزة رمز العزة  احتتد المبنانيوف والثمسطينيوف في حضور مم ميف لػ  حزب اهلل  و امؿ  والحزب 

مات الناورية وجمع مف مم مي الثوائؿ الثمسطسنية. رفع النعتوموف السوري القومي ا جتماعي والتنظي
ا ع ـ الثمسطينية ورايات  حزب اهلل  وحركة  الجياد ا س مي  والجبيتيف  التعبية والديموقراطية ، وحضر 

 مناورو حركة  فتو  وناتطوف في  المجنة المبنانية الثمسطينية المتتركة  ومحازبوف.
كممة  ماـ مسجد القدس التيز ماىر حمود الذي أكد اف  مف يستحؽ التكر والتحية استيؿ ا عتواـ ب

عمت دعـ المقاومة في غزة ىو ايراف ودمتؽ التي ارسمت الوواريز وليست الدوؿ التي تطمؽ مواقؼ 
واف الحرب عمت غزة  متبوىة و  تقدـ ا  الك ـ، ومف يستحؽ التكر والتحية ىو المقاومة التي دربت 

بتت اف ا مة منقسمة بيف مقاوـ ومثاوض وبيف بطؿ وىائف ، متيرا الت اف  المقاومة تكاممت في لبناف ا 
 مع المقاومة في فمسطيف .

مف جيتو اعتبر مم ؿ  الجياد الس مي  في لبناف  ابو عماد  الرفاعي أف  المقاومة أعادت البوومة نحو 
ت المقاومة والتشمر عمييا، وقاؿ     تيدئة ب   مف ووقؼ اتجاىيا الوحيو، مبديًا ىتيتو مف ا لتثاؼ عم

 العدواف وا ستيطاف والحوار ، محذرًا مف القبوؿ بوي ضغوط.
أما عضو المجمس السياسي لػ حزب اهلل  محمود قماطي، فاستنكر العدواف الوييوني عمت غزة، وحيا  

حرؾ والتعوب والدوؿ العربية وا س مية الت  تيدال المقاومة الثمسطينية ، ودعا المجتمع الدولي الت الت
 . مناورة التعب الثمسطيني المحاور 

كذلؾ كانت كممة لرئيس  رابطة التغيمة  زاىر الىطيب، طالب فييا بالعمؿ عمت  استودار موقؼ عربي 
وقبؿ تسميـ مذكرة الت مم ؿ  …  . جامع حياؿ فمسطيف مف ى ؿ وقؼ كؿ أتكاؿ التثاوض مع العدو 

ميف العاـ لألمـ المتحدة، ألقيت كممة  التنظيـ التعبي الناوري  ووزعت كممة لمحزب السوري القومي ا 
 ا جتماعي.
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وفي ىتاـ ا عتواـ، سمـ وفد مف المجنة مم ؿ ا مـ المتحدة في لبناف مذكرة احتجاجية عمت سياسة العدو 
لمعايير المزدوجة وادانة العدواف الوييوني الوحتية حياؿ الغزاوييف، طالبت بػ التوقؼ عف اعتماد سياسة ا

وفرض العقوبات عمت اسرائيؿ وا عتراؼ بحؽ التعب الثمسطيني المتروع في مقاومة ا حت ؿ وحؽ 
 الثمسطينييف بالعودة الت ديارىـ .

 08/00/5505، النيار، بيروت
 
 وفد وزاري عربي إلى غزة والجامعة تطمب حماية دولية لمفمسطينيين  

عقد وزرال الىارجية العرب اجتماعًا لبحث العدواف. وبحث الوزرال في مسودة   جيياف الحسيني -ة القاىر 
ىمجيًا يتنافت مع مبادئ »عمت نسىة منو، دانوا فيو العدواف السرائيمي باعتباره « الحياة»قرار حومت 

 «.القانوف الدولي النساني ويوب في ىانة إتعاؿ األوضاع في المنطقة
ا إسرائيؿ المسؤولية الكاممة عما يمحؽ بالتعب الثمسطيني مف أضرار، مطالبيف بالرفع الثوري كما حممو 

لمحوار. ونص متروع القرار عمت المطالبة بالوقؼ الثوري لمعدواف وتوكيد الدعـ العربي الكامؿ لمقطاع 
ف يرغب مف الوزرال وضرورة التحرؾ الثوري لوقؼ القتاؿ وتتكيؿ وفد عربي يضـ األميف العاـ لمجامعة وم

لزيارة غزة فورًا. وتدد المتروع عمت أىمية تحقيؽ الموالحة الوطنية باعتبارىا أمرًا ممحًا وضروريًا في 
مواجية العدواف مع توفير الدعـ الكامؿ لمقيادة الثمسطينية في توجييا إلت الجمعية العامة لألمـ المتحدة 

منظمة الدولية. وأكد المتروع الدعـ العربي لمجيود لمحووؿ عمت وضع دولة غير عضو  مراقب  في ال
المورية مف التووؿ إلت تحقيؽ ىدنة طويمة المد  بيف إسرائيؿ والثوائؿ الثمسطينية في غزة بضمانات 

 دولية تحثظ األمف وا ستقرار في المنطقة.
 في زيارتو إلت غزة اليوـ.وُعمـ أف وزرال ىارجية ليبيا وتونس والجزائر ومور وفمسطيف طمبوا مرافقة العربي 

وطالبت الجامعة العربية بحماية دولية لمتعب الثمسطيني وقيادتو وأرضو ومقدراتو. وأوضحت األمانة العامة 
لمجامعة في مذكرة تارحة لموزرال أف توعيد إسرائيؿ لعدوانيا الوحتي عمت قطاع غزة يوتي في ظؿ 

ئيؿ أنو ضول أىضر  ستمرار سياستيا العدوانية. كما استمرار ومت المجتمع الدولي الذي فيمت منو إسرا
 طالبت بم حقة المسؤوليف السرائيمييف مف سياسييف وعسكرييف عف ىذا العدواف الوحتي وما سبقو قضائيًا.

الدكتور نبيؿ تعث الذي سممو رسالة مف « فتو»وكاف العربي التقت مثوض الع قات الىارجية لحركة 
وزرال الىارجية العرب،  فتًا إلت أنو سيتارؾ الوزرال في زيارتيـ إلت غزة. وأكد أف الرئيس الثمسطيني إلت 

 «.ليست ضد التيدئة»السمطة 
 //الحياة، لندن، 

 
  "سرائيل"إلى وقف لطالق النار بين حماس وإىناك مؤشرات الى قرب التوصل  مرسي: 

كومتو عمت اتواؿ بالحكومة ا سرائيمية اعمف الرئيس الموري محمد مرسي اف ح  ا ؼ ب -القاىرة
 والثمسطينييف واف ىناؾ  مؤترات  الت امكاف التووؿ قريبا الت وقؼ  ط ؽ النار بيف الطرفيف.

وقاؿ مرسي في مؤتمر وحافي عقده مع رئيس الوزرال التركي رجب طيب اردوغاف  ىناؾ بعض المؤترات 
 ر  ا  انو اضاؼ انو    توجد ضمانات  في ىذا ا طار. عف امكانية التووؿ قريبا الت وقؼ  ط ؽ النا

 //، الحياة، لندن
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  وتتحمل مسؤولية التصعيد عن خرق التيدئة المسؤولةأردوغان: "إسرائيل"  
أف رئػػيس الػػوزرال التركػػي رجػػب طيػػب أردوغػػاف قػػاؿ إف إسػػرائيؿ ىػػي ، //قببدس بببرس، ذكػػرت 

مسػػػؤولة  تػػػي كانػػػت قائمػػػة بػػػيف الثمسػػػطينييف والسػػػرائيمييف، وبالتػػػالي تتحمػػػؿالمسػػػؤولة عػػػف ىػػػرؽ التيدئػػػة، ال
 التوعيد الحاوؿ.

وقاؿ رئػيس الػوزرال التركػي فػي مػؤتمر وػحثي فػي اسػطنبوؿ قبيػؿ مغادرتػو إلػت موػر إف  إسػرائيؿ اعتػادت 
التػػػي تػػػتيـ عمػػػت تنثيػػػذ م ػػػؿ تمػػػؾ العمميػػػات قبػػػؿ موعػػػد ا نتىابػػػات فييػػػا ، منتقػػػدا فػػػي الوقػػػت نثسػػػو األطػػػراؼ 

 الثمسطينييف بتوعيد الوضع، واوثًا إياىا بواحبة  المقاربة الىاطئة  حسب ووثو.
وأوضػػو أردوغػػاف أنػػو يسػػعت مػػع جميػػع األطػػراؼ الدوليػػة إلػػت ضػػماف وقػػؼ لطػػ ؽ النػػار، فػػي أسػػرع وقػػت 

حث األمر، إ  ممكف،  سيما وأف أعداد الضحايا في ازدياد،  فتًا إلت أف حركة  حماس  أبدت استعدادىا لب
 أنيا تطالب بضمانات لمتوكد مف جدية الجانب السرائيمي، كما قاؿ.

أردوغػػاف كػػاف قػػد قػػاؿ قبيػػؿ  ، أفسوسػػف أبػػو حسػػيف، عػػف //، الشببرق األوسببط، لنببدنوأوردت 
مسػػتعدة لمحػػديث مػػع حمػػاس لوقػػؼ الوػػواريز بتػػرط وجػػود ضػػمانات »ووػػولو إلػػت القػػاىرة أمػػس إف بػػ ده 

 يثوو عنيا. لـ« أميركية
المجػزرة بحػػؽ “عػف ” إسػػرائيؿ“أردوغػاف دعػػا إلػت محاسػبة ، أن //، الخمبيج، الشببارقةوأضػافت 

عمػػت الجميػػع أف يعممػػوا أنػػو عػػاجً  أـ سجػػً ، “وقػػاؿ أردوغػػاف فػػي ىطػػاب بجامعػػة القػػاىرة  ”.األطثػػاؿ األبريػػال
وأضػاؼ ”. قتموا بوسائؿ غير إنسانية في غػزةستتـ المحاسبة عف المجزرة بحؽ ىؤ ل األطثاؿ األبريال الذيف 

 ” .الثمسطيني لـ يحف رأسو ولف يحني رأسو“أف 
 
 : عمى "إسرائيل" أن تدرك أن الوضع العربي تغيرغزة من وزير خارجية تونس 

قاؿ وزير الىارجية التونسي رفيؽ عبد الس ـ إف عمت  إسرائيؿ  أف تدرؾ أف الوضع العربي تغير،   غزة
 طميقة اليد، وعمييا أف تحتـر ىذه القوانيف الدولية. وأنيا ليست

وأضاؼ عبد الس ـ ى ؿ مؤتمر وحثي عقده الوفد التونسي الذي زار غزة أمس السبت   ليس مباًحا في 
 التمادي في ا حت ؿ، واستيداؼ الناس بيذه الطريقة المنيجية . القرف 

كامؿ، وستطالب جامعة الدوؿ العربية باتىاذ وتدد عمت أف تونس تقؼ مع التعب الثمسطيني بتكؿ 
 ىطوات جريئة.

ودعا إلت موقؼ عربي موحد، متيًرا إلت أف وزرال الىارجية العرب سيجتمعوف اليوـ، وسندعو إلت اتىاذ 
 موقؼ عربي موحد وتامؿ، ودعوة إلت إيقاؼ ىذا العدواف.

ؿ ىذه المظاىر غير مقبولة وغير وقاؿ عقب تثقد الجرحت بمتثت التثال   رأينا أطثا  موابيف، ك
متروعة، ىذا ا ستيداؼ المنيجي أطثاؿ نسال ىدـ البيوت استيداؼ المدارس المؤسسات المدنية الىاوة 

 والعامة غير مقبوؿ وغير متروع .
وتثقد الوفد التونسي الرفيع المستو  الذي ووؿ إلت قطاع غزة وباح السبت، ركاـ مبنت مقر مجمس 

 الذي سوتو الطائرات السرائيمية باألرض.الوزرال في غزة 
ويضـ الوفد وزير التؤوف الىارجية رفيؽ عبد الس ـ، والناطؽ باسـ الحكومة، ووزير حقوؽ ا نساف سمير 
ديمو، ومدير عاـ ديواف الرئاسة عماد الدايمي، ووزير ام ؾ الدولة سميـ بف حميداف، ومسؤوؿ الممؼ 

 القانوني في الحكومة التونسية.
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 //، السبيل، عّمان
 
 لوقف عدوانيا ضد غزة  "إسرائيل" عمىمصر تطالب بالضغط  

أكد وزير الىارجية الموري، محمد كامؿ عمرو، أف القاىرة تطالب مف كؿ مف لو   أحمد ربيع -القاىرة 
 ع قات قوية بإسرائيؿ بوف يمارس ضغوطا عمييا لوقؼ عدوانيا عمت قطاع غزة، ووضع حد لمتوعيد

جال ذلؾ عقب مباح اتو مع نظيره التركي أحمد داوود  ووقؼ العمميات الجرامية وا غتيا ت التي تقـو بيا.
أغمو، بمقر وزارة الىارجية، اليوـ السبت، متيرا إلي أف العمميات الجرامية التي تقـو بيا إسرائيؿ كميا 

وردا عمت سؤاؿ  وضوح مع كؿ األطراؼ.عمميات غير مقبولة بالمرة، موضحا بوف مور أ ارت ىذا األمر ب
حوؿ الىطوات التي سيتـ اتىاذىا في حاؿ إذا ما قررت إسرائيؿ البدل في حممة عسكرية برية عمت غزة، 

 أتار عمرو إلت أنو عمت اتواؿ مستمر مع عدد مف نظرائو في عدد مف الدوؿ.
لت غزة أمس، قاؿ عمرو بونيا كانت وردا عمت سؤاؿ حوؿ تقيـ زيارة رئيس الوزرال الدكتور ىتاـ قنديؿ إ

زيارة ميمة لمغاية وىي زيارة تظير الع قات القوية بيف التعب الموري وأتقائنا في غزة وأف التعب 
الموري يقؼ معيـ في محنتيـ وانو يرفض بالطبع فرض الحوار عمييـ ونرفض منع دىوؿ أي مساعدات 

رة تضامف، قائ   واعتقد أف الرسالة كانت واضحة جدا .إنسانية ليـ، متددا عمت أف زيارة فنديؿ كانت زيا
 //، الشرق، الدوحة

 
  " ويتعيد بكسر الحصار عمى غزةإسرائيل"عممية السالم مع  لمراجعةالعربي يدعو نبيل  

 دعا األميف العاـ لمجامعة العربية نبيؿ العربي الدوؿ العربية إلت إعادة النظر في  مراد فتحي –القاىرة 
موقثيا مف عممية الس ـ مع إسرائيؿ، وذلؾ في مستيؿ اجتماع طارئ لوزرال الىارجية العرب اليوـ السبت، 

وقاؿ العربي إف عمت العرب  إعادة النظر في جميع المبادرات العربية  في القاىرة لبحث التطورات في غزة.
، داعيا إلت تتكيؿ لجنة وزارية تبحث السابقة الىاوة بعممية الس ـ ومراجعة الموقؼ مف العممية برمتيا 

نيال الحوار  ىذا الموضوع. وأعمف العربي تعيده بدعـ الثمسطينييف في مواجية العدواف السرائيمي وا 
وقاؿ العربي  المثروض عمت قطاع غزة، وذلؾ في افتتاح اجتماع طارئ لوزرال الىارجية العرب في القاىرة.

ضد ىذا العدواف وكسر الحوار  المثروض عمت قطاع غزة. في كممتو  نعاىد الثمسطينييف بدعميـ
 //، الشرق، الدوحة

 إلى تيدئة تحقق مصالح الشعب الفمسطيني  تسعىمصر ياسر عمي:  
تيدت القاىرة أمس نتاطًا مك ثًا في سبيؿ وقؼ العدواف السرائيمي عمت قطاع   جيياف الحسيني -القاىرة 

رسي مع كؿ مف رئيس الوزرال التركي رجب طيب أردوغاف وأمير قطر التيز غزة، إذ بحث الرئيس محمد م
 حمد بف ىميثة سؿ  اني، األوضاع في القطاع وكيثية وقؼ ا عتدالات عميو.

عمي إف مور تجري اتوا ت مع كؿ األطراؼ لوقؼ العدواف  وقاؿ الناطؽ باسـ رئاسة الجميورية ياسر
وعف إمكاف توعيد مور في حاؿ استمر العدواف، قاؿ عمي   عمت غزة وحقف دمال التعب الثمسطيني.

لكؿ حادث حديث، ودعونا   نستبؽ األحداث، نحف نعمؿ ارف عمت وقؼ العدواف وتقديـ المساعدات »
وعما إذا كاف الرئيس سيمتقي متعؿ، «. ألىؿ غزة، ومور مستمرة في جيودىا واتوا تيا لوقؼ العدواف

وفي ىووص م مو التيدئة التي تسعت إلييا مور، قاؿ عمي لػ «. ارف   لقالات معدة حتت»قاؿ   
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وأوضو أف  «.التيدئة التي تحقؽ موالو التعب الثمسطيني والتي يرتضييا القادة الثمسطينيوف«  »الحياة»
أمير قطر  مف الىطوات التي اتىذتيا مور لوقؼ العدواف. ونقؿ عمي عف أمير قطر أنو اتىذ قرارًا لتقديـ 

 المساعدات والمعونة لمتعب الثمسطيني بالتنسيؽ مع الدارة المورية. كؿ
 //، الحياة، لندن

 
 "إسرائيل"إجراءات سياسية لمرد عمى تصرفات  اتخ تعثمان: مصر  ياسر 

وّرح السثير الموري لد  السمطة الوطنية ياسر ع ماف بوف مور  اتىذت مجموعة مف   راـ اهلل
وأوضو ع ماف أف  الرد الموري الحالي  والدبموماسية لمرد عمت تورفات إسرائيؿ . الجرالات السياسية

وأتار إلت أف  عمت العدواف السرائيمي عمت قطاع غزة يىتمؼ بتكؿ جذري عما كاف عميو الوضع سابقًا .
مطالبة   مور ومنذ اليوـ األوؿ لمعدواف بادرت باستدعال سثيرىا، ودعت مجمس الجامعة العربية ل جتماع،

واعتبر ع ماف ىذه الجرالات والىطوات رسالة مورية بضرورة  مجمس األمف الدولي بإدانة ىذا العدواف .
التوقؼ عف العدواف.

 //، القدس، القدس
 
 العربية إلغاثة الفمسطينيين وعدم الكتفاء بمواقف الشجب واإلدانة بالتعيداتقطر تدعو لموفاء  

عالي التيز حمد بف جاسـ بف جبر سؿ  اني رئيس مجمس الوزرال وزير الىارجية، دعا م  قنا –القاىرة 
رئيس لجنة مبادرة الس ـ العربية، الدوؿ العربية إلت الوفال بتعيداتيا المالية لمساندة التعب الثمسطيني 

ودار البيانات.  وعدـ ا كتثال بمواقؼ التجب والدانة وا 
ر الىارجية في كممتو ى ؿ افتتاح ا جتماع الوزاري العربي غير وحذر معالي رئيس مجمس الوزرال وزي

العادي الذي انطمقت أعمالو بالقاىرة مسال اليوـ مف تردي األوضاع في قطاع غزة تحت طائمة سلة الحرب 
السرائيمية و ىو ما تـ الوقوؼ عميو بتكؿ كبير ى ؿ زيارة حضرة واحب السمو التيز حمد بف ىميثة سؿ 

 ر الب د المثد  مؤىرا لمقطاع . اني أمي
وتدد  وقاؿ في بداية كممتو  إننا نترحـ عمت التيدال الثمسطينييف وندعو ألىميـ وذوييـ بالوبر والسمواف .

معالي رئيس مجمس الوزرال عمت ضرورة إ  تكوف ىذه ا جتماعات مجرد مضيعة لمماؿ والوقت، مضيثا 
لقياـ بعمؿ عسكري، داعيا إلت إعادة النظر بتكؿ كامؿ في أف اجتماع اليـو ليس لع ف الحرب أو ا

ستراتيجية التعامؿ مع عممية السمـ برمتيا.  عممية الس ـ وا 
وأوضو  أف الموقؼ العربي يحتاج ارف لعادة نظر واضحة ووريحة ىاوة وأننا نعرؼ مف تشمر عمت 

  .القضية الثمسطينية ومف دعـ الحوار عمت غزة في عاـ 
 إننا   يجب أف نعطي الثمسطينييف األمؿ الزائؼ دوف تحقيؽ تيل، فاف لـ نستطع السياـ في فؾ وقاؿ 

الحوار ف  يجب أف نسيـ فيو، وما نستطيع اف نثعمو ىو تقديـ الدعـ المالي لمتعب الثمسطيني في غزة 
 وبنال المستتثيات والمدارس والمساكف .

 //، الشرق، الدوحة
 
 مصر تجاه أزمة غزة  موقفبمساندة تونس تطالب  
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قاؿ رفيؽ عبد الس ـ وزير الىارجية التونسي في كممة أماـ اجتماع مجمس الجامعة   مراد فتحي –القاىرة 
العربية عمت المستو  الوزاري لبحث العدواف عمت غزة اليوـ السبت، إف مور بذلت جيدا كبيرا لمساندة 

الحوار عمف قطاع  غزة ،ومساندة  الموقؼ الموري، متيرا إلت غزة، داعيا إلت موقؼ عربي موحد لرفع 
أف مور تبذؿ جيودا ك يرة لدعـ أىؿ غزة، وىي تحتاج إلت غطال عربي ليكوف ىناؾ قرار موري عربي 
برفع الحوار، متيرا إلت أنو سبؽ ودور ىذا القرار عف مجمس الجامعة العربية ولكنو يحتاج إلت تثعيؿ. 

 فد وزاري عربي لزيارة غزة لمعاينة الدمار الذي ىمثو العدواف السرائيمي.كما اقترح بتتكيؿ و 
وأكد أىمية التوجو إلت مجمس األمف  ستودار قرار بوقؼ العدواف، متددا عمت دعـ أىؿ غزة، وعمت حؽ 

بادرة التعب الثمسطيني في إقامة دولتو المستقمة، معربا عف اتثاقو مع ما طرحو األميف العاـ بتوف مراجعة م
وقاؿ إف نحتاج إلت مراجعة مواقثنا الكبر  حتت   نبيع األوىاـ لتعوبنا، متيرا إلت أف تمدد  الس ـ.

وقاؿ يجب عمت إسرائيؿ أف  سيطرتنا عمت األرض، وتستيدؼ المدنييف ،و  يمكف تسمية ذلؾ بعممية الس ـ.
تقوؼ دوف رقيب أو حسيب، ىناؾ رأي عاـ تثيـ أف مياه ك يرة تغيرت في النير العربي، ولـ يعد مقبو  أف 

واىتتـ كممتو إلت  عربي، ىناؾ متغيرات ك يرة بدأت مف تونس، وانتقمت إلت مور وك ير مف الدوؿ العربية.
بالدعوة إلت موقؼ عربي موحد مف تانو أف يوجو رسالة قوية لمجانب السرائيمي.

 //، الشرق، الدوحة
 
 يدين اإلجراءات اإلسرائيمية بالقدس والعدوان عمى غزة ون اإلسالميالتعا منظمةوزراء خارجية  

أكد إع ف جيبوتي، الوادر في ىتاـ الدورة التاسعة وال   يف لمجمس وزرال ىارجية    واـ  - جيبوتي
منظمة التعاوف الس مي، في جيبوتي، أمس، إدانة وبط ف الجرالات كافة التي تمارسيا اسرائيؿ في 

تريؼ، واستنكار عدوانيا عمت غزة. وجدد الوزرال دعميـ الكامؿ لقضية فمسطيف العادلة وحقوؽ القدس ال
أبنال التعب الثمسطيني، عبر حتد الدعـ الدولي لحقوقيـ المتروعة غير القابمة لمتورؼ، بما فييا حؽ 

ت عضوية دولة تقرير الموير والعودة، ودعـ التوجو الثمسطيني الذىاب إلت األمـ المتحدة لمحووؿ عم
فمسطيف المراقبة. وداف الوزرال استمرار الحوار ال إنساني وغير المتروع عمت قطاع غزة مطالبيف سمطات 
ا حت ؿ ا سرائيمي بالوقؼ الثوري ليذا العقاب الجماعي غير القانوني الذي تمارسو في حؽ التعب 

 الثمسطيني والرفع الكامؿ لمحوار.
 //، التحاد، ابوظبي

 
 المغرب العربي" يدين العدوان اإلسرائيمي عمى غزة اتحاد " 

أعرب اتحاد المغرب العربي اليوـ السبت، عف استنكاره القوي لسياسة التدمير التي تنتيجيا   قنا –الرباط 
 القوات السرائيمية، وعف إدانتو لمعدواف الغاتـ عمت غزة.

لعربي يتابع، بقمؽ بال  وانتغاؿ عميؽ، العدواف الغادر الذي وأكد بياف لألمانة العامة أف  اتحاد المغرب ا
استيدفت بو القوات السرائيمية القيادة الميدانية لممقاومة الثمسطينية، وما تقـو بو مف ىجمات نكرال ضد 

 التعب الثمسطيني في قطاع غزة أسثرت عف استتياد عدد مف النسال واألطثاؿ األبريال .
د المغرب العربي، إذ يستنكر بكؿ قوة، سياسة التدمير التي تنتيجيا القوات وأضاؼ البياف أف  اتحا

السرائيمية، ليضـ ووتو إلت التعوب المغاربية وكؿ المنظمات الدولية والقميمية، لدانة ىذا العدواف 
 الغاتـ والعمميات العسكرية التنيعة المنافية لكؿ القوانيف واألعراؼ الدولية .
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 //، الشرق، الدوحة
 
 "إسرائيل"ضد  "توظيف النفط"البرلمان يطالب بب اليمن:  

، معتبرا العممية ”العدواف الغاتـ عمت قطاع غزة”أداف البرلماف اليمني، أمس السبت، ما ووثو بػ   ونعال
قواه عدوانًا عمت كافة الدوؿ العربية والس مية، وعمت أحرار العالـ و “العسكرية السرائيمية عمت القطاع 

الموقؼ البطولي لمتعب الثمسطيني ”وأتاد البرلماف اليمني، في بياف، بػ”. المحبة لمحرية والعدالة والس ـ
، داعيا رؤسال البرلمانات العربية ومجالس التور  إلت عقد ”وحقو في الدفاع عف وجوده وكرامتو وحريتو

مة لقطاع غزة دعمًا لومود التعب والقياـ بزيارة عاج“اجتماع طارئ في مقر جامعة الدوؿ العربية 
كافة الدوؿ “كما طالب البياف ”. الثمسطيني وتوكيدًا لمتضامف التعبي والرسمي ألتقائنا في فمسطيف المحتمة

كؿ الدعـ المادي والمعنوي لمتعب الثمسطيني وتوظيؼ س ح النثط في ىذه “بتقديـ ” العربية والس مية
ف بمواقؼ الدوؿ المؤيدة لمعممية العسكرية السرائيمية عمت قطاع غزة، ، حسب تعبيره. وندد البيا”المعركة

لسرائيؿ. كما طالب البرلماف اليمني مجمس ” منحازا“وفي مقدمتيا الو يات المتحدة، الذي اعتبره موقثا 
 ”.التوقؼ عف الكيؿ بمكياليف إزال القضايا العادلة”األمف الدولي بػ

 //، التحاد، ابوظبي
 
 منظمة العمل العربية تدين العدوان اإلسرائيمي عمى غزة  

أدانت منظمة العمؿ العربية العدواف السرائيمي الغاتـ والمستمر عمت قطاع غزة، وووثتو   قنا –لقاىرة 
بونو  غير مبرر قانونيا أو أى قيا، واستيدؼ أرواح األبريال مف تعبنا العربي الثمسطيني في غزة وتدمير 

مت رؤوس أوحابيا، وتدمير البنت التحتية وكؿ معالـ الحضارة والمدنية ىاوة دور العمـ المنازؿ ع
والمعرفة وموادر عمؿ ورزؽ التعب المحاور منذ سنوات ظمما وعدوانا، مف أجؿ موالو سياسية 

 رىيوة لكسب ا نتىابات السرائيمية .
 //، الشرق، الدوحة

 
 ىمة في نفقات عالج جرحى غزة في مستشفيات مصرمسا دولرماليين  عشرةقطر تقدم  

الدوحة  أعمنت قطر أمس أنيا قدمت مساعدة بقيمة عترة م ييف دو ر إلت مور مساىمة في نثقات 
ع ج جرحت قطاع غزة في مستتثيات مورية. ونقمت وكالة األنبال القطرية الرسمية أف أمير قطر التيز 

المساعدة ى ؿ زيارة لو إلت مور؛ حيث التقت بعد ظير أمس  حمد بف ىميثة سؿ  اني قرر تقديـ ىذه
 الرئيس الموري محمد مرسي وبحث معو تطورات الوضع في قطاع غزة والغارات السرائيمية عمت القطاع.

لع ج الجرحت والموابيف مف األتقال »وأفادت الوكالة القطرية أف أمير قطر رحب بمبادرة مور 
ف السرائيمي عمت قطاع غزة في مستتثياتيا وعمت نثقتيا. وقررت دولة قطر الثمسطينييف ضحايا العدوا

المساىمة بمبم  عترة م ييف دو ر في ع ج الجرحت والموابيف مف ضحايا العدواف الذيف يتمقوف الع ج 
 «.في المستتثيات المورية

ستمزمات طبية لقطاع غزة تقديـ مساعدات طبية عاجمة مف أدوية وم»وأضافت الوكالة أف قطر قررت أيضا 
 «.لممساىمة في ع ج الجرحت والموابيف مف األتقال الثمسطينييف في غزة

 //، الشرق األوسط، لندن
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  لمشؤون السياسية: الشعب الفمسطيني لن ينيزم  المصريمساعدة الرئيس  

ترقاوي، أف التعب الثمسطيني أكدت مساعدة الرئيس الموري لمتؤوف السياسية الدكتورة باكيناـ ال القاىرة 
فعندما ذىبت إلت غزة ضمف الوفد الموري الرسمي، أوؿ أمس، بيدؼ رفع “  يمكف لو أف ينيـز أبدًا، 

معنويات أتقائنا الثمسطينييف فإذا بيـ يقوموف برفع معنوياتنا، ووجدنا أف لممقاومة والومود وا ستبساؿ 
 ”.وطنًا اسمو غزة

، بونو عزيمة ”فيس بوؾ“تيا التىوية عمت موقع التواوؿ ا جتماعي وووثت ما تاىدتو عبر وثح
فقد تاىدنا معاني إنسانية عظمت تكؾ في وجودىا ك يروف، إ  “مستمدة مف قوة التعب الثمسطيني ذاتو، 

مف  أنيا تجسدت أماـ أعيننا، فقد توممنا مف حولنا رجاً  وتبابًا ونساًل وأطثاً ، فيـ مبتسموف ابتسامة الوا ؽ
عتت متيدًا إنسانيًا “وقالت  ”. عدالة قضيتو، ورافعوف ع مات النور بعيوف تممؤىا طمونينة غريبة

بامتياز تىتمط فيو المتاعر، فوـ التييد تبكي حزنًا ولكنيا توبر فىرًا، ألنيا أدت رسالتيا، واجب المقاومة 
لف أنست جممة قالتيا إحد  “وأضافت  ”. وترؼ التيادة قيـ يتنثسيا الثمسطينيوف في ىذه األرض الطاىرة

الثمسطينيات، وىي تتحدث عف أحاسيس أميات المجاىديف  بالنسبة لنا فإف الحياة بدوف مقاومة م ؿ 
 ”.إف ىذا تعب   يمكف أف ينيـز أبداً “وأردفت قائمة  ”. الموت

 //، الخميج، الشارقة
 
 اىرةلمعالج بالعريش والق غزة القطاعوصول مصابين من  

أعمف الدكتور سامي أنور مدير عاـ مستتثت العريش العاـ أنو تـ نقؿ الموابيف   يسري محمد -رفو 
الثمسطينييف القادميف مف قطاع غزة إلت أحد مستتثيات القاىرة  ستكماؿ الع ج، متيرا إلت أف المستتثت 

بو، أكد الدكتور طارؽ ىاطر جاىز  ستقباؿ الحا ت التي مف المنتظر وووليا مف قطاع غزة. ومف جان
وكيؿ وزارة الوحة بتماؿ سينال استعداد جميع مستتثيات المحافظة  ستقباؿ أي حا ت فمسطينية موابة 

 جرال القوؼ السرائيمي عمت قطاع غزة.
وأضاؼ الدكتور ىاطر أف فرقا طبية مف الجراحيف وومت إلت مستتثيات المحافظة لممساىمة في التعامؿ 

سيارات إسعاؼ جاىزة لنقؿ أي موابيف مف مينال رفو البري إلت  الموابة، وأف ىناؾ  مع الحا ت
 مستتثيات المحافظة أو إلت أي مكاف سىر  ستكماؿ الع ج. 

 //، الشرق األوسط، لندن
 
  "فجر "إيران تنفي تسميم غزة صواريخ  

التور   البرلماف  ا يراني ع ل الديف نثت رئيس لجنة التؤوف الىارجية في مجمس   أ ؼ ب -طيراف 
الت المجموعات الثمسطينية المسمحة في « فجر »بوروغردي اف تكوف إيراف أرسمت وواريز مف طراز 

الت المقاومة « فجر»ننثي تسميـ »التمثزيونية الناطقة بالعربية قولو أمس  « العالـ»ونقمت عنو قناة  غزة.
تيامات ىو اظيار اف ىذه المقاومة ضعيثة، لكنيا قادرة تمامًا عمت التزود الثمسطينية. اف اليدؼ مف ىذه ا 

 «.با سمحة التي تحتاج الييا
 //، الحياة، لندن
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  عمى غزة اإلسرائيمي  في مصر تؤكد رفضيا العدوان األرثو كسيةالكنيسة القبطية  
ة في مور رفضيا التاـ العدواف السرائيمي عمت أعمنت الكنيسة القبطية األر وذكسي محمد إبراىيـ  -القاىرة 

قطاع غزة، معربة عف بال  قمقيا واستيائيا إزال تدىور األوضاع في المنطقة العربية، جرال ا عتدالات 
الوحتية التي تقوـ بيا القوات السرائيمية عمت القطاع منذ األربعال الماضي، التي أسثرت عف وقوع ىسائر 

األمر الذي يضاعؼ مف محنة التعب الثمسطيني المحتؿ، ويزيد مف “لنسال والعجائز، بترية مف األطثاؿ وا
  ”.وطوة معاناة الحوار وينتج عنو سقوط العديد مف المدنييف األبريال

 
وقدمت الكنيسة في بياف رسمي، أمس، وقعو القائـ مقاـ البطريرؾ األنبا باىوميوس ىالص التعازي ألسر 

الوحتية.” السرائيمية“الذيف سقطوا جرال الغارات  تيدال التعب الثمسطيني،
 //، الخميج، الشارقة

 
 لوقف العدوان اإلسرائيمي عمى غزة  العربيةمظاىرة أمام الجامعة  

تظاىر العترات مف أبنال الجالية الثمسطينية وعدد مف الناتطيف المورييف أماـ مقر   مراد فتحي -القاىرة 
يوـ السبت، قبيؿ اجتماع وزرال الىارجية العرب لممطالبة بإتىاذ موقؼ حاسـ إزال الجامعة العربية، ال

 العدواف السرائيمي عمت قطاع غزة.
وردد المتظاىروف ىتافات معادية لسرائيؿ، مطالبيف الدوؿ العربية بالعمؿ عمت التودي لمعدواف السرائيمي 

 مت وضع دولة غير عضو باألمـ المتحدة.وتوحيد الموقؼ العربي ىمؼ اليدؼ الثمسطيني لمحووؿ ع
 //، الشرق، الدوحة

 
 لى مواجية إفي غزة والبنتاغون يتخوف من جر مصر  التصعيدأوباما يعمل لوقف  

تعمؿ واتنطف عمت أك ر مف جبية لوقؼ التوعيد في غزة تثاديًا  جتياح إسرائيمي   جويس كـر -واتنطف 
حدة مف أف يجر مور إلت مواجية. عمت ىذه الىمثية جالت اتوا ت بري لمقطاع تىتت الو يات المت

الرئيس باراؾ أوباما مع نظيره الموري محمد مرسي ومع كؿ مف رئيس الوزرال التركي رجب طيب أردوغاف 
، كما اتوؿ برئيس الوزرال السرائيمي بنياميف نتانياىو وبح ا «حماس» ستىداـ تو يرىما في حركة 

 «.توعيدىيارات وقؼ ال»
وأعمف البيت األبيض أف أوباما أجر  محاد تيف ىاتثيتيف الجمعة مع مرسي ونتانياىو مجددًا ى ليما الدعوة 

دعـ الو يات المتحدة حؽ إسرائيؿ في »في قطاع غزة. وجدد في اتوالو مع نتانياىو « وقؼ التوعيد»إلت 
بعد التوعيد « ييف السرائيمييف والثمسطينييفالدفاع عف نثسيا، وأبد  اسثو إزال الىسائر في أرواح المدن

الذي يتيده قطاع غزة منذ األربعال. وبحسب البيت األبيض، فإف نتانياىو ىو الذي اتوؿ بووباما. كما 
، بحسب بياف البيت األبيض الذي لـ «وقؼ توعيد لموضع»مطروحة مف اجؿ « ىيارات»ناقش الرج ف 

 يعط مزيدًا مف التثاويؿ.
أوباما الجمعة بنظيره الموري محمد مرسي لستادة بجيوده في سبيؿ تيدئة الوضع، سمً  بوف كذلؾ اتوؿ 

أىمية حؿ »تثضي ىذه الجيود إلت نتائج إيجابية، وفؽ البيت األبيض. وتدد الرئيس األميركي عمت 
ضًا وكاف أوباما أجر  أي«. الوضع في اسرع وقت  ستعادة اليدول وتثادي ىسائر أىر  في األرواح
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قمقيما إزال المىاطر التي يواجييا المدنيوف مف »محاد ات ىاتثية مع أردوغاف، وأعرب الحميثاف عف 
 «.الجانبيف وأمميما بانتيال أعماؿ العنؼ

، كما ووثتو «الوضع الىطير»وتوب جيود أوباما في إطار المساعي األميركية لوقؼ التدىور وتثاقـ 
نقمت عف مسؤوليف في وزارة الدفاع « سي. أف. أف»انت تبكة وزيرة الىارجية ىي ري كمينتوف. وك

قمقوف جدًا مف التوعيد ...   نريد » البنتاغوف  مىاوفيـ مف حدوث اجتياح بري. وقاؿ المسؤولوف  
«. وووؿ الوضع إلت نقطة تتعر فييا إسرائيؿ بالحاجة إلت اتىاذ ىطوات إضافية وتحديدًا ىطوات برية

، معربا  عف قمقو مف امتدادىا «القوات البرية ستكوف توعيدًا أساسياً »األميركييف أف  واعتبر أحد المسؤوليف
 «.ماذا ستثعؿ مور عندىا، ىؿ تتحرؾ في سينالو»لمواجية إقميمية، وتسالؿ  

 //، الحياة، لندن

 الى وقف "كامل" لطالق النار في اسرع وقت  يدعوانميركل ونتنياىو  
ف مساعد المتحدث باسـ الحكومة ا لمانية يورغ سترايتر اف المستتارة انغي  ميركؿ اعم  ا ؼ ب -برليف

ورئيس الوزرال ا سرائيمي بنياميف نتانياىو توافقا ى ؿ محاد ة ىاتثية عمت وجوب التووؿ  الت وقؼ كامؿ 
 قطاع غزة.  ط ؽ النار في اسرع وقت بيدؼ تجنب اىراؽ الدمال مجددا  بعد اليجوـ ا سرائيمي عمت

وتتاورت ميركؿ ىاتثيا ايضا مع الرئيس الموري محمد مرسي، واكدت لنتنياىو حؽ اسرائيؿ في الدفاع 
وتجعت مرسي عمت مواومة  دوره الميـ في الوساطة   عف نثسيا وواجبيا في حماية السكاف ا سرائيمييف.

 رائيؿ.التي يتو ىا مع الثوائؿ الثمسطينية لتوقؼ اط ؽ الوواريز عمت اس
 //، الحياة، لندن

 
 "اإلرىابيين" في غّزة  لضرب "إسرائيل"كندا تدعم  

عّبر رئيس الحكومة الكندية ستيثف ىاربر عف دعـ إسرائيؿ في توعيدىا لممعركة ضد   يو بي اي -كندا 
سرائيؿ  . الرىابييف  في قطاع غزة، معبرًا عف القمؽ بتوف اند ع العنؼ مف جديد بيف غزة وا 

ونقمت وسائؿ إع ـ كندية عف ىاربر قولو أمس الجمعة  بالتوكيد نحف دائمًا قمقوف بتوف ىذا النوع مف 
ا عتدالات.. كنا وما زلنا بتكؿ واضو قمقيف بتوف وجود مجموعة إرىابية، وىي حماس، في السمطة في 

رًا عف دعـ إسرائيؿ بالقوؿ وأضاؼ  نديف ىجمات ىذه المجموعة الرىابية عمت إسرائيؿ ، معب قطاع غزة .
 نعترؼ وندعـ حؽ إسرائيؿ بالدفاع عف نثسيا ضد م ؿ ىذه اليجمات الرىابية، لكننا بوضوح نحث كؿ 

 األطراؼ عمت اتىاذ كؿ ا حتياطات الممكنة لتجنب سقوط أرواح بريئة .
 //، الحياة، لندن

 فارة اإلسرائيمية في رومااإلجراءات األمنية أمام الس تكثفالسمطات اإليطالية  
نقمت وكالة أنبال  سكي  اليطالية عف موادر أمنية، أف قوات الترطة ك ثت إجرالاتيا األمنية    يو بي اي 

سرائيمية وكذلؾ في توارع الحي الييودي والمعبد بالقرب مف نير التيبر في  أماـ مؤسسات دينية ييودية وا 
سرائيؿ.العاومة، نظرا الت تطورات األوضاع في  وأتارت الوكالة إلت أف تظاىرات ستسير  قطاع غزة وا 

 إلت مقر مجمس النواب تضامنا مع الثمسطينييف واحتجاجا عمت اليجوـ ضد قطاع غزة ، بحسب المنظميف.
 //، المستقبل، بيروت
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 تقوي موقف حماس "عامود السحاب"دير شبيغل:  
ية في تقرير نترتو أمس أف رئيس الوزرال السرائيمي األلمان« دير تبيغؿ»ذكرت مجمة   جوزيؼ حرب

في « الميكود»إلت فوز حزبو « عامود السحاب»بنياميف نتنياىو إذا كاف يومؿ في أف تؤدي عممية 
ا نتىابات المقرر إجراؤىا في تير يناير المقبؿ، فإنو بالتوكيد يجيؿ ما تحممو ىذه العممية مف مجازفات 

ليجوـ عمت غزة قد يتحوؿ إلت حرب تاممة إذا طاؿ أمدىا، قد تضعؼ حماس في طياتيا. وأضافت أف ا
قمي ، لكنيا تدفع بالثمسطينييف إلت الوقوؼ بقوة ورال الثوائؿ األك ر تتددا وراديكالية، و  تسثر عف أي 

 أمؿ بالس ـ بالنسبة لسسرائيمييف والثمسطينييف عمت السوال.
ستطيع أف تىرج الرابحة الوحيدة مف التوعيد السرائيمي الجديد، أف حركة حماس ت« دير تبيغؿ»وتابعت 

 فتة إلت أف بوادر ذلؾ بدأت تظير فع ، حيث   تزاؿ الحركة قادرة عمت توجيو الوواريز بعيدة المد  
إلت ضواحي تؿ أبيب والقدس، وعمت إجبار م ييف السرائيمييف عمت اليروب إلت الم جئ، وىذا يعني أف 

ػ أي تدمير مواقع الوواريز الثمسطينية ػػ لـ يتحقؽ. كما يبدو أف حماس نجحت  لسرائيمي المعمفاليدؼ ا
في تتديد قبضتيا عمت السمطة في قطاع غزة وفي إ بات قدرتيا عمت أف تكوف المنافس التعبي لحركة 

فتو، بالضافة إلت نجاحيا في تعبئة التارع العربي ودفعو إلت ا وطثاؼ ورالىا.
 //، ظ، جدةعكا

 
 نتنياىو انقمب عمى وعود بالتيدئة طمعًا بمكاسب انتخابية وحماس فاجأتو 83

اىتيػار رئػيس الحكومػة السػرائيمية، بنيػاميف نتانيػاىو، موعػد تػف حػرب عمػت   ماؿ تحادةا -القدس المحتمة 
نتػػػائج ا نتىابػػػات  غػػػزة، جػػػال مثوػػػً  عمػػػت قيػػػاس معركتػػػو ا نتىابيػػػة. فيػػػو الػػػذي ىػػػرج ميػػػزوزًا وقمقػػػًا مػػػف

األميركية، بعد أف ىاض معركة ضد باراؾ أوباما، وجد نثسو أمػاـ حممػة انتقػادات واسػعة فػي إسػرائيؿ تحػذره 
مف ىطر سياستو عمت أمف ومستقبؿ الدولة العبرية. وما إف ارتثػع عػدد الوػواريز التػي سػقطت عمػت بمػدات 

التػي ادىػؿ نثسػو بيػا مػع واتػنطف. وتوقػع الك يػر الجنوب مف غزة، حتت وجػد العوػا التػي تنقػذه مػف األزمػة 
 مف السرائيمييف أف تؤ ر في تعبيتو.

لـ يترؾ نتانياىو مناسبة إ  وظير فييا كبطؿ حرب يدافع بقوة « عمود السحاب»منذ اليـو األوؿ مف عممية 
داف فػي غػوش « 5-فجػر »عف امف إسرائيؿ، عمػت رغػـ إدىالػو بتػكؿ طػارئ إلػت ممجػو بعػد سػقوط وػاروخ 

فػػي منطقػػة تػػؿ أبيػػب. فنتانيػػاىو يحتػػاج ليػػذا الظييػػر الع مػػي، عمػػت أمػػؿ بػػوف يقػػؼ أمػػاـ الجميػػور، عنػػدما 
يقتػػرب مػػف موعػػد ا نتىابػػات فػػي كػػانوف ال ػػاني  ينػػاير  المقبػػؿ، معمنػػًا انػػو الوحيػػد القػػادر عمػػت تحقيػػؽ األمػػف 

رائيمي أمػػاـ أعدائػػو. ىػػذا السػػيناريو الػػذي لسسػػرائيمييف وىػػو الوحيػػد القػػادر عمػػت إعػػادة وتوسػػيع قػػوة الػػردع السػػ
يتوقعو نتانياىو قد يتحوؿ إلت سيؼ موجو ضده. فيذا الزعيـ السرائيمي كػاف قػد وقػؼ مػرتيف فػي وجػو سػمثو 

 1009 ـ في حرب غػزة األولػت عػاـ 1006في رئاسة الحكومة، أييود اولمرت، في حرب تموز  يوليو  عاـ 
 .«الرواص الموبوب»عند تنثيذ عممية 

اليػػوـ يعيػػد نتانيػػاىو ذات السػػيناريو. فيػػو وقػػؼ قبػػؿ أسػػبوعيف فقػػط متباىيػػًا بونػػو ىػػ ؿ سػػنواتو السػػبع كػػرئيس 
عمػػود »  لػػـ يعمػػف حربػػًا، وقبػػؿ أسػػبوع واحػػد فقػػط مػػف عمميػػة 1081 - 1009و 8999 - 8996لمحكومػػة  
القضػػال عمػػت مػػا يقػػوؿ انػػو   حاجػػة لمحػػرب وعمميػػات قوػػؼ محػػدودة كافيػػة ألف تحقػػؽ اليػػدؼ ب« السػػحاب

اسماىا التنظيمات الثمسطينية الرىابية، نتانياىو ىذا ىو الذي دعا منتد  التسعة في حكومتو ليوادؽ عمت 
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العممية الحربية العدوانية وىو الذي وادؽ عمت العممية البرية. وفي الحالتيف وضع نثسػو فػي مكانػة أولمػرت 
 سرائيؿ.ومف سبقو مف الرؤسال الذيف جمبوا وي ت الحروب ل

الحرب التي اعمنيا نتانياىو تحمؿ أىدافًا عدة في مركزىػا القضػال عمػت البنػت التحتيػة لمتنظيمػات الثمسػطينية 
عادة اليدول. لكف تيئًا مػف ىػذه األىػداؼ  والقضال عمت الوواريز البعيدة المد ، التي تيدد مركز إسرائيؿ وا 

إلت مركز تؿ أبيب سقط بعد اقؿ مف سػاعتيف مػف  لـ يتحقؽ منذ انط ؽ العممية، بؿ إف أوؿ واروخ ووؿ
لػػػت جانبػػػو وزيػػػر دفاعػػػو، أييػػػود بػػػاراؾ، يعمنػػػاف أف العمميػػػة حققػػػت نجاحػػػًا فػػػي  الظيػػػور الع مػػػي لنتانيػػػاىو وا 

 والوواريز البعيدة المد .« فجر»القضال عمت وواريز 
والمركػػػز والمعارضػػػة،  وػػػحيو أف نتانيػػػاىو حظػػػي، حتػػػت ارف، بػػػدعـ كػػػؿ األحػػػزاب السػػػرائيمية مػػػف اليمػػػيف

، إ  أف ىػػػذه «حػػػرب انتىابيػػػة»مقاعػػػد فػػػي الكنيسػػػت  الػػػذي قػػػاؿ إنيػػػا  3باسػػػت نال حػػػزب ميػػػرتس الوػػػغير  
األحزاب قد تستىدـ أي فتػؿ قػد تنتيػي إليػو العمميػة العسػكرية كػوكبر دعايػة إع ميػة ضػد نتانيػاىو، وىػو مػا 

 يضعو أماـ مثترؽ طرؽ.
 خدعة نتانياىو

والتوريحات التي اعمنيا نتانيػاىو وبػاراؾ، ىػو أف « عمود السحاب»ث التي سبقت حممة ما تبيف مف األحدا
وأف توقيػػت إطػػ ؽ العمميػػة لػػـ يػػوت نتيجػػة حػػدث معػػيف بػػؿ جػػال التوقيػػت « حمػػاس»إسػرائيؿ نوػػبت مكمنػػًا لػػػ 

ميػػػو مىططػػػًا كمػػػا أراده ا  نػػػاف. فثػػػي اليػػػوـ الػػػذي اغتيػػػؿ فيػػػو القيػػػادي احمػػػد الجعبػػػري، وىػػػو موعػػػد وػػػادؽ ع
نتانياىو بحضور وزرال منتد  حكومتو التسعة، ووؿ رئيس الحكومة ووزير دفاعو إلػت الحػدود السػورية فػي 

مػف غػزة راح نتانيػاىو ييػدد سػورية « حمػاس»التماؿ ومف ىناؾ، وبعيدًا مف أي توريو لو ع قة بوػواريز 
بػػؿ بمواوػػمة اسػػتمرار تيديػػد ويؤكػػد أف واجبػػو كػػرئيس حكومػػة الحثػػاظ عمػػت امػػف بػػ ده وسػػكانيا وبونػػو لػػف يق

الجو ف السوري المحتؿ والتماؿ مف الوواريز والقذائؼ الوػاروىية التػي توػؿ بتػكؿ مسػتمر إلػت إسػرائيؿ 
 ى ؿ ا تتباكات في البمدات السورية المحاذية لمحدود.

موقػػع  نتانيػػاىو فػػي توػػريحاتو ىػػذه أراد إزاحػػة أنظػػار العػػالـ عػػف مىططػػو لعمميػػة فػػي غػػزة. فقبػػؿ أف يغػػادر
زيارتو في الجو ف جال الب غ مف رئيس األركػاف بينػي غػانتس، الػذي لػـ يتػارؾ فػي جولػة الحػدود التػمالية، 

« رأس األفعػػت»تحقػػؽ وتػػـ اغتيػػاؿ مػػف اطمػػؽ عميػػو السػػرائيميوف « عػػامود السػػحاب»أف النوػػر األوؿ لعمميػػة 
 د الجعبري.رئيس أركاف قوات حماس العسكرية، التييد احم« المطموب األوؿ ليا«و

عمميػػة »، أو مػػا اعتبرتػػو «يػػديعوت أحرونػػوت»ىػػذه الزيػػارة كانػػت جانبػػًا مػػف الموػػيدة، كمػػا أسػػمتيا وػػحيثة 
التي نوبيا نتانياىو ومف وقؼ إلت جانبػو داعمػًا العمميػة. وفػي تثاوػيؿ عمميػة التضػميؿ « التضميؿ والىداع

ت مثاوضػػة، عمػػت التووػػؿ لمسػػودة ىنػػاؾ مػػف ذكػػر أف إسػػرائيؿ اتثقػػت مػػع الجعبػػري تىوػػيًا، عبػػر تىوػػيا
اتثػػػػاؽ حػػػػوؿ التيدئػػػػة. فقػػػػد كػػػػاف رجػػػػؿ السػػػػ ـ السػػػػرائيمي، جرتػػػػوف باسػػػػكيف، الػػػػذي أد  دور الوسػػػػيط بػػػػيف 

والحكومػػة السػػرائيمية فػػي وػػثقة تبػػادؿ األسػػر  فػػي تتػػريف األوؿ مػػف السػػنة الماضػػية، والتػػي تػػـ « حمػػاس»
أسػػيرًا فمسػػطينيًا، ىػػو الػػذي أعػػد متػػروع  8050 بموجبيػػا إطػػ ؽ سػػراح الجنػػدي األسػػير جمعػػاد تػػميط مقابػػؿ

سرائيؿ. وقبؿ اغتيالو بساعات، تسمـ الجعبري النص التبو النيائي  تثاؽ اليدنة، الػذي  اليدنة بيف حماس وا 
بوف العممية لف تنثذ « حماس»أتير. وبيذا طمونت إسرائيؿ  6 - 3يحظر بموجبو إط ؽ النار بينيما طيمة 

بػػؿ سػػادت أجػػوال انػػو   يمكػػف تنثيػػذىا قبػػؿ ا نتىابػػات السػػرائيمية. وقػػد زاد اطمئنػػاف  ىػػ ؿ الثتػػرة الحاليػػة،
عندما عقد نتانياىو في عسػق ف فػي الجنػوب، اجتماعػًا مػع السػثرال المعتمػديف فػي تػؿ أبيػب، اكػد « حماس»

دودىا. كما أماميـ أف إسرائيؿ لف توجو ضربتيا عمت غزة لكنيا تحتثظ بحؽ الدفاع عف امف السكاف وأمف ح
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اكد أف حكومتو ستحدد الموعد المناسب لمرد عمت الوواريز الثمسطينية. ولـ يكتؼ نتانياىو بيذا الكػ ـ، بػؿ 
ارسؿ الوزير بيني بيغف، كمم ؿ عف الحكومة، ليزيد الطمونة عبر وسائؿ الع ـ بإع نو أف جولة التوػعيد 

سرائيؿ سترد في المستقبؿ عمت  أي توعيد يوتي مف غزة. حديث بيني بيغف جال قبؿ في القطاع قد انتيت وا 
تعاؿ الحرب.  يوـ واحد مف اغتياؿ الجعبري وا 

فػإف نتانيػاىو حػدد أىػداؼ العمميػة وىػي أىػداؼ واقعيػة قػد تحػرز « إسرائيؿ اليوـ»وبحسب ما ذكرت وحيثة 
سػػتكوف  الطريػػؽ إلػػت إحػػراز ردع لسػػنوات ولتحقيػػؽ أىػػداؼ»الػػردع لبضػػع سػػنوات. لكػػف، تضػػيؼ الوػػحيثة 

طويمػػة وستسػػتىدـ إسػػرائيؿ فييػػا سياسػػة العوػػا والجػػزرة اضػػافة إلػػت أنيػػا سػػتىمؽ متػػاكؿ سياسػػية وػػعبة فػػي 
 «.منطقة الترؽ األوسط
 زيادة الردع السرائيمي

لت حيف انتيال الحرب عمت غزة يحاوؿ نتانياىو تىويًا أو عبر وزرال أف يجعؿ مػف حػرب لبنػاف ال انيػة،  وا 
وبحسػب السػرائيمييف «. عمود السحاب»نتانياىو ضد أولمرت، افضؿ م ؿ لسقناع بػ الحرب التي استىدميا 

فإف حزب اهلل الذي أدار الحرب أماـ إسرائيؿ، لـ يتحمؿ مسؤولية أي مف الوواريز التػي سػقطت فػي منطقػة 
لعاـ لحزب ، وىذه بحد ذاتيا اكبر ردع حققتو حرب لبناف ال انية. أما دىوؿ األميف ا1006التماؿ، منذ عاـ 

اهلل، السػػيد حسػػف نوػػراهلل، إلػػت الممجػػو منػػذ انتيػػال الحػػرب فيػػذا بالنسػػبة لسػػرائيؿ ىػػو افضػػؿ إنجػػاز عمػػت حػػد 
رأي السػػػرائيمييف، الػػػذيف بػػػاتوا عمػػػت قناعػػػة بػػػوف اغتيػػػاؿ الجعبػػػري والتيديػػػد بػػػالعودة إلػػػت سياسػػػة ا غتيػػػا ت 

 سيتك ف اكبر دافع لزيادة الردع السرائيمي.
ة التي يواجييا ناتنياىو أنو يبني كؿ حساباتو عمت الربو الكامؿ في ىذه الحرب. فيو يعتقػد بػوف لكف المتكم

جيتػػو سػػينجو فػػي الحػػرب. ولػػـ يتوقػػع أف تتع ػػر أىدافػػو الحربيػػة عمػػت الطريػػؽ. فػػإذا سػػقط وػػاروخ إسػػرائيمي 
العػػػالمي عميػػػو عمػػػت مجموعػػػة مػػػدنييف فمسػػػطينييف فػػػي غػػػزة، وتسػػػبب األمػػػر فػػػي مذبحػػػة، ينقمػػػب الػػػرأي العػػػاـ 

ذا سقط واروخ فمسطيني نػوعي فػي قمػب تػؿ أبيػب عمػت تجمػع  وسيطالبو حمثاؤه في الغرب بوقؼ الحرب. وا 
ذا تػورط فػي عمميػة اجتيػاح  ما لمسكاف، وسقط عدد كبير مف الضحايا، سينقمب عميػو السػرائيميوف أنثسػيـ. وا 

سػػتبدأ عمميػػة إعػادة حسػػابات فػػي الوػػحافة  لمقطػاع، وبػػدأ الجنػػود السػرائيميوف يعػػودوف موػػابيف إلػػت بيػوتيـ،
 وفي األحزاب السرائيمية مغايرة لحسابات السرايا التي يتربع نتانياىو عمت عرتيا.

إنػػو يػػركف إلػػت أف حمػػاس والجيػػاد السػػ مي وغيرىمػػا مػػف تنظيمػػات المقاومػػة الثمسػػطينية م ميػػا كم ػػؿ العػػالـ 
دوف روػػيد. والسػػؤاؿ ىػػو مػػاذا لػػو أف حسػػاباتو جػػالت ، تيػػدد إسػػرائيؿ بػػالك ـ فقػػط ومػػف 8967العربػػي سػػنة 

مقموبػػػة، وىػػػذا أمػػػر وارد وواقعػػػيو  فيػػػؿ سػػػينثعو التػػػبجو حينيػػػاو  أـ أنػػػو سػػػيطرح أرضػػػًا، أمػػػاـ لجػػػاف تحقيػػػؽ 
 ومحاسبة الناىبيفو 
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سػاـ الجنػاح العسػكري لحركػة حمػاس تكػوف إسػرائيؿ قػد مع اغتياؿ أحمد الجعبػري القائػد الكبيػر فػي كتائػب الق
 اغتالت مرحمة، واىتطت الطريؽ لمرحمة جديدة ذات أبعاد ىطيرة في مواجية المقاومة الثمسطينية.

لـ نثرغ بعد مف تدويف دروس السياسة والميداف التي حممتيا جولة التوعيد األىيرة التي استمرت بضعة أياـ 
 ا ا نثجار الكبير بوسرع مما كنا نعتقد ويعتقد الك يروف.األسبوع الماضي حتت باغتن
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 اتساع نطاق المواجية
لػـ يسػػاور أحػد مػػف السياسػييف والمػػراقبيف أدنػت تػػؾ طيمػة األتػػير الماضػية فػػي أف لحظػة المواجيػػة والوػػداـ 

 ريػب الكبر  بيف إسرائيؿ مف جية، وحماس وقو  المقاومة الثمسطينية في قطاع غزة مف جية أىر  ستية  
 فييا، وأف المسولة ىي مسولة وقت فحسب، وأف نقطة الوثر تقترب سريعا لمغاية مف م مسة الواقع.

التػػي عجػػزت إسػػرائيؿ فييػػا عػػف تحقيػػؽ معظػػـ أىػػدافيا كػػاف  1009منػػذ انتيػػال الحػػرب عمػػت غػػزة مطمػػع عػػاـ 
تعػاظـ قػدراتيا العسػكرية واضػحا أف العجػز السػرائيمي عػف القضػال عمػت قػو  المقاومػة الثمسػطينية واسػتمرار 

ومواومة إط قيا لموواريز عمت جنوب الدولة العبرية، مف تونو أف يعيد إنتاج المعركة مف جديد في سياؽ 
 ظروؼ ومناىات مواتية ميما طاؿ الزمف.

ومع اند ع  ورات الربيع العربي أدركت إسرائيؿ أف ىامش فعميا العسػكري الػذي تمتػع باألريحيػة الكاممػة فػي 
جبار حركة حماس عمت الم اضي قد تقمص ك يرا، وأف ضرب المقاومة الثمسطينية وبناىا التحتية مف جية، وا 

لعب دور الترطي في منع قو  المقاومة مف إط ؽ الوواريز مف جية أىر ، بات حاجػة إسػتراتيجية أك ػر 
 ي.في الوالو السرائيم -إجما –إلحاحا في ىضـ المتغيرات القميمية التي   توب 

وىكذا تضافرت مجموعة مف العوامػؿ وا عتبػارات فػي نقػؿ موجػات التوػعيد المحسػوب المتثرقػة التػي طغػت 
عمػػت متػػيد الع قػػة بػػيف ٍإسػػرائيؿ وقػػو  المقاومػػة ىػػ ؿ مرحمػػة مػػا بعػػد الحػػرب عمػػت غػػزة إلػػت دائػػرة التوػػعيد 

ميقاتو المعمػـو نيايػة يناير/كػانوف  الواسع التي تعتمؿ حاليا، وأىميا اقتراب السباؽ ا نتىابي في إسرائيؿ مف
ال ػػاني القػػادـ وتعويػػؿ نتنيػػاىو وبػػاراؾ عمػػت اسػػت مار نتػػائج الحممػػة العسػػكرية الراىنػػة ومػػا يتوقعانػػو مػػف عػػودة 
اليدول إلت جنوب ٍإسرائيؿ كإنجاز كبير يسيـ في رفع أسيميما وحظوظيما ا نتىابيػة، فضػ  عػف حسػابات 

إيراف ودفع معضمة غزة إلت الواجية مف جديد، وحسابات عسػكرية أىػر  سياسية تتعمؽ بتوجيؿ الحرب عمت 
تتعمػػػؽ بضػػػغط المسػػػتو  العسػػػكري السػػػرائيمي المتكػػػرر لتنثيػػػذ عمميػػػة واسػػػعة ضػػػد المقاومػػػة فػػػي غػػػزة بيػػػدؼ 
عػػادة اليػػدول إلػػت المنػػاطؽ الجنوبيػػة فػػي الدولػػة  إضػػعاؼ قػػدراتيا العسػػكرية، واسػػتعادة قػػدرة الػػردع المتشكمػػة، وا 

 ة.  العبري
ومف ىنا جالت جريمة اغتياؿ الجعبري لتىمط كؿ األوراؽ، وتعّقد كؿ الحسابات، وتنيي تماما مػف القػاموس 
الميداني موطمو  جولة  الذي اعتدنا عمت وسـ تضاريس الوراع والمواجيػة مػع ا حػت ؿ بػو، وتػؤذف ببػدل 

 مرحمة جديدة مف المواجية المثتوحة مع ا حت ؿ. 
المواجيػػػة والوػػػداـ، ومحاولػػػة حكومػػػة ا حػػػت ؿ ومؤسسػػػتو العسػػػكرية اليحػػػال بثػػػتو كػػػؿ ورغػػػـ اتسػػػاع نطػػػاؽ 

الىيػػارات فػػي مواجيػػة غػػزة ومقاومتيػػا، إ  أف تضػػاريس المرحمػػة والواقػػع يجعػػؿ مػػف تطػػور المواجيػػة الحاليػػة 
جػوي، إلػت التبيية بالحرب الموغرة والمحدودة، والقائمة أساسا عمت تنثيذ ا غتيا ت والضربات والقوؼ ال

، أمػرا وػعبا ومتعػذرا  عتبػارات سياسػية 1009و 1008حرب مثتوحة بمعنت الكممة عمت تػاكمة حػرب عػاـ 
ستراتيجية.  وعسكرية وا 

وبقرالة موضوعية لسيرورة وتثاوػيؿ المواجيػة التػي بػدأتيا إسػرائيؿ باغتيػاؿ الجعبػري يمكػف الجػـز بػوف تػكؿ 
فقادىا ووابيا، ودفعيا إلػت كتػؼ كػؿ أوراؽ القػوة  وسلية تنثيذ الحممة استيدؼ إرباؾ حماس وقو  المقاومة وا 

لدييا، وحترىا في أتوف مواجية مثومة تماما عمػت المقػاس السػرائيمي بغيػة فػرض اتػتراطاتيا الميدانيػة مػف 
 منطمؽ اليد السرائيمية العميا.

ومة أ  مثر مف المواجية وبمنطؽ الوا ؽ الذي تحّسب طوي  لمحظة الوداـ الراىنة تدرؾ حماس وقو  المقا
ودفع ال مف، وىوووا أف ا حت ؿ قد فػرض توقيػت وحجػـ المعركػة ىػذه المػرة، لكػف الثػارؽ أك ػر مػا يكػوف 
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تجميػػا فػػػي حجػػػـ ا سػػػتعداد لتحمػػػؿ األلػػـ واسػػػتيعاب المعانػػػاة مػػػا بػػػيف أىػػالي القطػػػاع الػػػذيف تجػػػذرت فػػػييـ قػػػيـ 
رعػػب وفػػروا مػػذعوريف مػػف منػػاطؽ القوػػؼ الوػػاروىي ومعػػاني الوػػمود وبػػيف السػػرائيمييف الػػذيف سػػكنيـ ال

 الثمسطيني.
 سبل المواجية

في مواجية ىذا التطور الىطير يجب عمت حكومة حماس وقو  المقاومة في غػزة أف تبػادر إلػت سمسػمة مػف 
 الىطوات اليامة والجرالات الدقيقة عمت المستو  الميداني والسياسي والع مي والجماىيري.

إعػػ ف حالػػة الطػػوارئ القوػػو  عمػػت مسػػتو  قطػػاع غػػزة بتػػكؿ كامػػؿ فػػي أبعادىػػا العسػػكرية  ميػػدانيا، ينبغػػي
واألمنية والوحية وا قتوادية والداريػة، وتثعيػؿ غرفػة العمميػات العسػكرية المتػتركة التػي تضػـ كافػة القػو  

يػدانيا بمػا يحقػؽ والتتكي ت العسكرية الثاعمػة والحيػة بيػدؼ تنسػيؽ وتػوطير الجيػد المقػاـو وضػماف تركيػزه م
 أعمت قدر ممكف مف األىداؼ الموضوعة.

وغنػػػي عػػػف القػػػوؿ إف توقػػػؼ قػػػو  المقاومػػػة عػػػف ممارسػػػة ردودىػػػا المنثػػػردة عمػػػت عػػػدواف ا حػػػت ؿ وا لتػػػزاـ 
بػػالقرارات الجمعيػػة الموحػػدة، يتػػكؿ ارتقػػال جمعيػػا واعيػػا لقػػو  المقاومػػة إلػػت مسػػتو  ىطػػورة المحظػػة الراىنػػة، 

تقدمة إلػت األمػاـ لس ىػاف فػي ا حػت ؿ ومواجيتػو بموقػؼ فمسػطيني مقػاـو موحػد مػف ويجسد ىطوة ىامة وم
 تونو أف يربؾ حساباتو التي تعتمد بث الثرقة ودؽ األسافيف بيف قو  المقاومة ومكوناتيا المىتمثة.  
منظمة سياسيا، ينبغي مواومة الضغط الثمسطيني عمت الجوار العربي، وعمت رأسو مور والجامعة العربية و 

لػزاـ المجتمػع  التعاوف السػ مي، بيػدؼ التػدىؿ القػوي والثاعػؿ لوقػؼ إجػراـ ا حػت ؿ ضػد أىػالي القطػاع، وا 
 الدولي بوضع حّد لمتغوؿ السرائيمي اليائؿ عمت غزة وأىميا الوامديف.

يثػػاد رئػػيس الػػوزر  ال وىنػػا   يكثػػي المػػوذ بػػالموقؼ الموػػري الرسػػمي بسػػحب السػػثير الموػػري مػػف تػػؿ أبيػػب وا 
ىتػػاـ قنػػديؿ إلػػػت غػػزة عمػػػت أىميتػػو، إذ يجػػػب مواوػػمة حػػّث موػػػر عمػػت اتىػػػاذ مواقػػؼ أك ػػػر عمميػػة لوقػػػؼ 
العػػدواف مػػف واقػػع أف موػػر متػػثوعة بػػدعـ تركػػي وعربػػي عػػاـ ىػػي الدولػػة األك ػػر أىميػػة لمتوػػدي لمعنجييػػة 

جبارىا عبر وسائؿ وىطوات جادة عمت وقؼ عدوانيا الواسع ضد أىالي القط  اع.السرائيمية وا 
وعميػػو، فػػإف الدولػػة الموػػرية مطالبػػة اليػػـو بوضػػع الع قػػات الدبموماسػػية مػػع الدولػػة العبريػػة، واتثاقيػػة كامػػب 
نػػذار ٍإسػػرائيؿ والدارة األميركيػػة وا تحػػاد األوروبػػي بإلغػػال ا تثاقيػػة وقطػػع  ديثيػػد فػػي قمػػب المعركػػة الػػدائرة، وا 

التيديػػد بػػإع ف حالػػة الطػػوارئ فػػي الجػػيش الموػػري الع قػػات حػػاؿ اسػػتمرار العػػدواف، ومػػا يسػػتتبعو ذلػػؾ مػػف 
 ونتره عمت طوؿ الحدود مع الدولة العبرية.

ويحيط بذلؾ كمو موقؼ وطني عاؿ ومسؤوؿ يجب أف يضطمع بػو الػرئيس  أبػو مػازف ، فيػو يقػؼ اليػـو أمػاـ 
وار أبنػػال محػػؾ ا ىتبػػار العممػػي فػػي مواجيػػة الجػػراـ السػػرائيمي، وبػػو تنػػاط مسػػؤوليات ا وػػطثاؼ إلػػت جػػ

تػػعبو الػػذيف يتعرضػػوف لمنػػار المحرقػػة فػػي قطػػاع غػػزة، وتثعيػػؿ سػػبؿ التواوػػؿ القميمػػي والػػدولي فػػي مواجيػػة 
العدواف السرائيمي عمت أىالي القطاع، والمبادرة بإع ف وقؼ التعاوف األمني مػع الػدوائر األمنيػة والعسػكرية 

 السرائيمية.
ة فمسطينية متتركة تضـ كافػة األطيػاؼ السياسػية والمؤسسػاتية إع ميا، ينبغي تتكيؿ غرفة عمميات إع مي

 بيدؼ توحيد الجيد الع مي الرامي إلت فضو ا حت ؿ وتعرية جرائمو عمت المستو  القميمي والدولي.
جماىيريػػا، ينبغػػي أف ُتسػػّير الثعاليػػات الجماىيريػػة الكبػػر  فػػي الضػػثة الغربيػػة وقطػػاع غػػزة أمػػاـ مقػػار األمػػـ 

مكاتػػػب التم يػػػؿ الىاوػػػة بػػػبعض الػػػدوؿ اليامػػػة فػػػي غػػػزة، بيػػػدؼ إيوػػػاؿ رسػػػائؿ فمسػػػطينية تػػػعبية المتحػػػدة و 
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موحػػػدة تػػػدعو المجتمػػػع الػػػدولي ودولػػػو الثاعمػػػة لمتػػػدىؿ العاجػػػؿ لوقػػػؼ العػػػدواف، وتضػػػعيـ أمػػػاـ مسػػػؤولياتيـ 
 السرائيمي.القانونية والنسانية واألى قية في حماية المدنييف األبريال مف البطش والعربدة والرىاب 

 مآلت المواجية
يوػػعب رسػػػـ سػػػيناريو دقيػػػؽ مكتمػػػؿ المعػػػالـ واألركػػػاف لثحػػص سفػػػاؽ المعركػػػة ومػػػش ت المواجيػػػة الػػػدائرة بػػػيف 
المقاومة وا حت ؿ في ظػؿ التػحف العػاطثي اليائػؿ الػذي ولػده اسػتيداؼ قيػادي كبيػر بػوزف القائػد الجعبػري، 

ب التػػػي تتػػػكؿ العاوػػػمة الثعميػػػة لسػػػرائيؿ فػػػي مرمػػػت وفػػػي ظػػػؿ قيػػػاـ كتائػػػب القسػػػاـ بوضػػػع مدينػػػة تػػػؿ أبيػػػ
  المتطورة، في تطور بال  األىمية يكسر كؿ الىطوط الحمرال، 5وواريىيا عقب استيدافيا بوواريز فجر  

 ويغير تماما قواعد المعبة الدارجة بيف قو  المقاومة وا حت ؿ.
ذا مػػا أدركنػػا أف أحػػد أىػػـ األىػػداؼ التػػي يرمػػي إلييػػا ا حػػت  ؿ مػػف ورال حممتػػو العدوانيػػة يسػػتيدؼ إجبػػار وا 

حمػاس التػػي تػدير تػػؤوف القطػاع عمػػت ضػبط الجبيػػة الميدانيػة ومنػػع إطػ ؽ الوػػواريز، فػإف طػػوؿ أو قوػػر 
أمد المعركة سوؼ يتحدد أساسا وفقا لمد  استعداد حماس لتجػرع األذ  والضػربات العسػكرية المىتمثػة التػي 

ت لتتػػتمؿ عمػػت اسػػتيداؼ القيػػادات السياسػػية لمحركػػة إذا مػػا فتػػمت قػػد تمتػػد  حقػػا حسػػب بعػػض السػػيناريوىا
 وساطات التيدئة التي تستح يا إسرائيؿ عبر وسطال أوروبييف حاليا.

وفػػي ىػػذا السػػياؽ يمكػػف التػػارة إلػػت أىػػـ المحػػددات التػػي تسػػيـ فػػي وػػوغ مقاربػػة لمػػش ت المواجيػػة الحاليػػة، 
 ة المتوقعة، وىي كالتالي وبالتالي رسـ السيناريو األقرب لمتيد النياي

مػػػػد  وػػػػمود حمػػػػاس والمقاومػػػػة    يىثػػػػت أف وػػػػمود واسػػػػتمرار حمػػػػاس وحكومتيػػػػا وقػػػػو  المقاومػػػػة  -أو 
المىتمثة، وعدـ رضوىيـ لمضغط السرائيمي، مف تونو أف يجبر إسرائيؿ عمت إعادة تقييـ موقثيا مف مسولة 

طالة أمدىا.  استمرار المعركة وا 
ا حػػت ؿ قػػد فوجئػػوا بحجػػـ القػػدرات الوػػاروىية لقػػو  المقاومػػة، وبػػاتوا فػػي موقػػع  وال ابػػت أف حكومػػة وجػػيش

الحرج أماـ تعبيـ في ظؿ استمرار تساقط الرتقات الواروىية الك يثة عمت جنوب إسرائيؿ، ولـ يعد أماميـ 
ف، مػػف مجػػاؿ سػػو  تك يػػؼ مػػد  وحجػػـ عػػدوانيـ عبػػر رفػػع وتيػػرة ا غتيػػا ت بحػػؽ كػػوادر المقاومػػة العسػػكريي

ولربما التػروع فػي اغتيػاؿ القيػادات السياسػية لممقاومػة، وعمػت رأسػيا حركػة حمػاس، أو التػروع فػي اسػتجدال 
 التيدئة عبر بعض الوساطات.

وىكػػذا فػػإف مسػػار المواجيػػة الػػدائرة قػػد يتحػػدد مػػع موػػير الوسػػاطات التػػي تتثاعػػؿ حاليػػا لنجػػاز تيدئػػة توقػػؼ 
 يمي والدولي.العدواف عمت أرضية الرعاية والدعـ القم

 
مد  جدية الموقؼ الموري  وبكؿ توكيد فإف المد  الذي يمكف أف يبمغو الموقؼ الموري في إطػار  - انيا

 مواجية العدواف السرائيمي سيمعب دورا رئيسيا في تحديد سفاؽ ومستقبؿ الحممة السرائيمية الحالية.
سػرائيؿ لػف تغػامر بػإىراج حممتيػا العسػكرية ومف ى ؿ اسػتقرال الموقػؼ الموػري الػراىف يمكػف الو ػوؽ بػوف إ

عػػف نطاقيػػا الجػػوي الػػراىف بثعػػؿ قػػوة الموقػػؼ الموػػري، وسػػتعمد إلػػت محاولػػة اسػػتنبات ىدنػػة ميدانيػػة ىػػ ؿ 
الساعات أو األياـ المقبمة بحيث تحثظ مال وجو ا حت ؿ قبؿ أف تىرج األمور عف السيطرة ومػا يعنيػو ذلػؾ 

 ياىو باراؾ الذي يقود المعركة عمت غزة ومقاومتيا.   مف حرج بال  لموقؼ ال نائي نتن
طبيعػة الموقػؼ الػدولي  وبطبيعػة الحػاؿ   يمكػف إغثػاؿ طبيعػة الموقػؼ الػدولي إزال المواجيػة الػدائرة،  - ال ا

 فيو يعمؿ كمحدد ميـ في التو ير عمت السياسة السرائيمية سمبا أو إيجابا.
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وقثػػا سػػمبيا إزال عػػدواف ا حػػت ؿ، وىوووػػا الموقػػؼ األميركػػي وحتػػت المحظػػة فػػإف المجتمػػع الػػدولي يقػػؼ م
الػػػداعـ لمعػػػدواف، وممػػػاألة مجمػػػس األمػػػف وعػػػدـ تػػػوازف المنظمػػػات الدوليػػػة األىػػػر  فػػػي التعػػػاطي مػػػع الجػػػرائـ 

 السرائيمية.
مػػػد  تماسػػػؾ الموقػػػؼ السػػػرائيمي الػػػداىمي  مػػػف تػػػوف وحػػػدة الموقػػػؼ السػػػرائيمي الػػػداىمي أف يجعػػػؿ  -رابعػػػا
و وبػػاراؾ أك ػػػر جػػرأة فػػػي ىػػوض غمػػار المعركػػػة حتػػت النيايػػػة، متسػػمحْيف بػػدعـ مطمػػػؽ مػػف المؤسسػػػة نتنيػػاى

 العسكرية وتبكة أماف سياسية وحزبية واجتماعية داعمة.
وبػػالعكس مػػف ذلػػؾ، فػػإف انقسػػاـ الموقػػؼ السػػرائيمي الػػداىمي، وظيػػور أوػػوات ومواقػػؼ ميمػػة رافضػػة، كثيػػؿ 

ضػػػعاؼ موقػػػؼ نتنيػػػاىو وبػػػاراؾ وقيػػػادة المؤسسػػػة العسػػػكرية، وحمميػػػـ عمػػػت تقوػػػير أمػػػد المعركػػػة  بإربػػػاؾ وا 
 واستج ب الحموؿ السياسية ليا.  

إف الحقيقػػة األكيػػػدة أف الثمسػػطينييف   يممكػػػوف الك يػػر مػػػف أوراؽ القػػوة فػػػي مواجيػػة سػػػعة القػػدرات العسػػػكرية 
التحػػدي وال بػػات عمػػت ىػػذه إرادة الوػػمود و  -فػػي المقابػػؿ–ل حػػت ؿ وتثػػوؽ ترسػػانتو الحربيػػة، لكػػنيـ يممكػػوف 

األرض الطاىرة المباركة، وىو س ح معنوي وأى قي محّوف بقوة الحؽ الػذي تكتنػزه قضػيتيـ العادلػة وغيػر 
 قابؿ ل نكسار بوي حاؿ مف األحواؿ.

وػػػراعنا مػػػع ا حػػػت ؿ السػػػرائيمي مػػػا زاؿ طػػػوي ، ويعتمػػػد أساسػػػا عمػػػت سياسػػػة الػػػنثس الطويػػػؿ وامتوػػػاص 
النجازات، وىو وراع داـٍ وقوده الدـ والعرؽ والدموع، و  يتػولـ فيػو الثمسػطينيوف لوحػدىـ الضربات ومراكمة 

 بقدر ما يتولـ الوياينة ارىروف.
الحممة العدوانية التي بدأىا ا حت ؿ عمت غزة، وػغيرة كانػت أـ كبيػرة، لػف تحقػؽ أىػدافيا، وستمضػي حممػة 

  مػػػف قبػػػؿ، وسػػػيبقت تػػػعبنا الثمسػػػطيني ومقاومتػػػو  عػػػامود السػػػمال  كمػػػا مضػػػت حممػػػة  الروػػػاص الموػػػبوب
رىػػاب ا حػػت ؿ رغػػـ كػػؿ  الباسػمة تػػامىا عزيػػزا وأك ػػر تجػػذرا بورضػػو وتمسػػكا بحقوقػػو، ولػف ينػػاؿ منػػو بطػػش وا 

 ار ـ والمحف والجراح والتحديات.
اتيػػػا وبيػػػذه الحممػػػة العدوانيػػػة الجديػػػدة تكػػػوف إسػػػرائيؿ قػػػد أطمقػػػت السػػػيـ األىيػػػر فػػػي كنانػػػة عػػػدوانيا ومىطط

الجراميػػة ضػػد قطػػاع غػػزة وقػػواه المقاومػػة، ولػػـ يعػػد فػػي جعبػػة تيديػػداتيا مػػا يمكػػف أف تمػػّوح بػػو فػػي وجػػو قػػو  
 المقاومة مستقب ، وىو ما يعّبد الطريؽ أماـ مرحمة جديدة مف الثتؿ والتراجع السرائيمي.
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 د. جماؿ زحالقة
جال العدواف السرائيمي عمت غزة في ىضػـ ا نتىابػات السػرائيمية، ومػا مػف تػؾ بونػو مػرتبط بيػا مػف حيػث 

باراؾ . ولكف األسباب الحقيقية  -التوقيت ومف حيث األىداؼ التىوية والحزبية والسياسية لم نائي نتانياىو
إسػتراتيجية،   ع قػة ليػا بمػف يتػغؿ  ليذا العدواف تتعػد  ا نتىابػات، وىػي مرتبطػة بقضػايا أمنيػة وسياسػية

 منوب رئيس وزرال إسرائيؿ ومنوب وزير أمنيا.
يسػػػػود القيػػػػادة األمنيػػػػة والسياسػػػػية فػػػػي إسػػػػرائيؿ اعتقػػػػاد مثػػػػاده بػػػػوف عمميػػػػة  الروػػػػاص الموػػػػبوب  قػػػػد نثػػػػذت 

ية. وػػ حيتيا وانتيػػت مثعوليػػا، ولػػـ تعػػد حاضػػرة كعامػػؿ ردع وكحػػاجز نثسػػي وأمنػػي أمػػاـ المقاومػػة الثمسػػطين
مػف الممثػت ل نتبػاه أف أك ػر الكممػػات التػي رددىػا اييػود بػاراؾ وزيػػر األمػف السػرائيمي فػي ىطاباتػو األىيػػرة، 
ىي كممة  ردع ، مما يتير أنو الياجس األكبر لممؤسسة السرائيمية، وباألىص منػذ فتػؿ حربيػا عمػت لبنػاف 
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ذ تبػدأ العمميػة1009وتع ر عدوانيا عمت غزة عاـ  1006عاـ  العسػكرية الجديػدة المسػماة  عمػود الغػيـ ،  . وا 
فإنيا معدة سمثًا لترميـ الردع السرائيمي المتودع، وذلؾ مف ى ؿ زرع الدمار ومحاولة بث الرعػب والمجػول 

 إلت العربدة والتىويؼ، أمً  في كسر إرادة المقاومة لد  التعب الثمسطيني، وفي غزة تحديدًا.
دت حكومػة أولمػرت حينيػا، سياسػة مركبػة مػف جيػة حػرب عمػت الثمسػطيني في حربيا السابقة عمت غزة اعتم

 المتطػػرؼ  فػػي غػػزة ومغازلػػة وع قػػة حسػػنة مػػع  الثمسػػطيني المعتػػدؿ  فػػي راـ اهلل. ىػػذه المػػرة تطمػػؽ إسػػرائيؿ 
تيديدات بضرب سمطة حماس في غزة، بحجة الوورايز، وبتقويض السػمطة الثمسػطينية فػي الضػثة، إطػ ؽ 

 سي في األمـ المتحدة.واروخ دبموما
لسػػػػنا بوػػػػدد إجػػػػرال حسػػػػابات لمماضػػػػي، ولكػػػػف فػػػػي حاضػػػػرنا اليػػػػوـ نضػػػػجت الظػػػػروؼ الموضػػػػوعية لموحػػػػدة 
والموالحة، ولـ يعد ىناؾ مف مغريات حتت ألك ر القيادات الثمسطينية تغثًا بالتثػاوض والمثاوضػة، ويسػقط 

 حتػت ع قػات بالحػد األدنػت مػع إسػرائيؿ، بذلؾ العائؽ السياسي األكبر لتماـ الموالحة، فػ  مثاوضػات و 
ىػػػي مواجيػػػة مثتوحػػػة عمػػػت كػػػؿ الجبيػػػات، فكيػػػؼ لمتػػػعب الثمسػػػطيني أف يواجػػػو وىػػػو متػػػتتو كيػػػؼ لػػػو أف 

 يتود  لمعدواف العسكري وا قتوادي والسياسي والدبموماسي السرائيمي وىو مجزأ ومتنافرو
و . سف األواف أف يكػوف الػرد مؤكػدًا عمػت أف التػعب سف األواف أف يكوف الرد الثمسطيني قاطعًا وحازمًا ومسػؤ 

الثمسػػطيني تػػعب واحػػد ومػػا يحػػدث فػػي غػػزة كونػػو فػػي راـ اهلل،   بػػؿ كونػػو فػػي الناوػػرة، تػػعب واحػػد   يقبػػؿ 
القسمة إ  عمت واحد. إف أك ر ما يمكنو أف يقمب موازيف إسرائيؿ في عدوانيا، الذي تظنو مغػامرة محسػوبة، 

طيني يتجػاوز ا نقسػاـ، وتػعبنا لػيس قميػؿ الحيمػة، كمػا تظػف بعػض قياداتػو. يمكػف غػػدًا ىػو أف يكػوف رد فمسػ
لغػال التنسػيؽ األمنػي وتثعيػؿ المقاومػة التػعبية والقيػاـ بحممػة لثػرض العقوبػات  الع ف عف إنيال ا نقسػاـ وا 

يػػة فػػي حممػػة دعػػـ عمػػت إسػػرائيؿ إضػػافة إلػػت التوجػػو لألمػػـ المتحػػدة وتحريػػؾ التػػارع العربػػي والحكومػػات العرب
 مساندة وتضامف مع فمسطيف وتعب فمسطيف.

مف توف رد الثعؿ الثمسطيني والعربي أف يقمب حسػابات القيػادة السػرائيمية، التػي تتػف العػدواف الحػالي عمػت 
غزة. في أك ر مف مرة قامت حكومة إسرائيمية بحرب عتية ا نتىابات، أمً  في كسب ا نتىابات، وفي كؿ 

، وىكػػذا 1000، وىكػذا بػػاراؾ فػػي حربػػو ضػػد ا نتثاضػػة عػػاـ 8996ىكػػذا كػػاف مػػع بيػػرس عػػاـ  مػرة ىسػػرتيا.
. ىذه المرة أيضا، قد يؤدي فتؿ العدواف إلت ىسارة ا نتىابػات، 1009أولمرط وليثني في الحرب عمت غزة 

ل ليػػػردع ولكػػػف األىػػػـ مػػػف ذلػػػؾ بك يػػػر أف يكػػػوف الػػػرد العربػػػي والثمسػػػطيني رادعػػػًا لسػػػرائيؿ، فتكػػػوف كمػػػف جػػػا
 فارتدع 
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 غازي العريضي
انتظػػر ك يػػروف ا نتىابػػات األميركيػػة، واعتبػػروا أف الضػػربة السػػرائيمية ليػػراف سػػتوتي بعػػدىا. إ ػػر التيديػػدات 

ميػػػػة والميدانيػػػػة السػػػػرائيمية المتكػػػػررة، والػػػػردود اليرانيػػػػة، وا سػػػػتعدادات مػػػػف قبػػػػؿ الثػػػػريقيف السياسػػػػية والع 
 -والعسػػػػكرية والمنػػػػاورات التػػػػي أجرتيػػػػا قواتيمػػػػا، والوػػػػرار السػػػػرائيمي عمػػػػت الضػػػػربة، والنقػػػػاش السػػػػرائيمي 

األميركي الوعب. والتكينات التي أطمقت حوؿ الدور األميركػي. تتػارؾ أميركػا أو   تتػارؾ. تقػوـ إسػرائيؿ 
عميا أميركاو مع مرور الوقت ودىػوؿ أميركػا أجػوال بتوجيو الضربة وحدىاو أـ ىي غير قادرة عمت ذلؾ وستث

ا نتىابات ذىب ك يروف إلت ا عتقاد أف   تيل قبميا بؿ ستكوف الضربة مؤكدة بعدىا. إيراف   يمكػف أف 
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واسػػتىداميا ىنػػا وىنػػاؾ.   بػػد مػػف « أدواتيػػا»تتراجػػع عػػف ممثيػػا النػػووي ودورىػػا الىػػارجي ولػػف تتىمػػت عػػف 
ات. اعتبر ك يروف أف  مة متكمة بيف نتنياىو وأوباما. قمنا   تتثاللوا. قػاؿ نتنيػاىو  ضربيا. انتيت ا نتىاب

مباترة جالت الضربة لغزة. األولوية ىي فمسطيف بالنسبة «. لف أسمو ألحد بالدىوؿ بيننا. والع قات جيدة»
العمميػة العسػكرية العدوانيػة  إلت السرائيمييف. الموافقػة األميركيػة تػـ توكيػدىا بموقػؼ أوبامػا تىوػيًا الػذي أيػد

جرامو . لسرائيؿ الحؽ فػي الػدفاع عػف نثسػيا. دعػا الػدوؿ القػادرة عمػت لعػب  ضد غزة. بّرر لنتنياىو حربو وا 
« العنػؼ»وعمت السمطة الثمسطينية. دعا مور إلت ممارسػة نثوذىػا لوقػؼ « حماس»دور إلت الضغط عمت 

لسػػػرائيؿ فػػػي حربيػػػا ورغػػػـ ىػػػوؿ الجريمػػػة « والتػػػرعية»فػػػي غػػػزة. حػػػدد سػػػقثًا عاليػػػًا. أكػػػد الضػػػول األىضػػػر 
والوػرار عمػت توسػيع دائرتيػا فػػإف المواقػؼ الدوليػة تراوحػت بػيف مؤيػػد واضػو عمػت النسػؽ األميركػي وُمػػديف 

 بىجؿ دوف أي فعؿ يذكر لوقؼ العدواف عمت غزة.
« حمػػػاس»تحػػػذير مػػػف ىطػػػر ا سػػػتعدادات السػػػرائيمية بػػػدأت منػػػذ فتػػػرة. التيديػػػدات توالػػػت. التعبئػػػة توالػػػت. ال

لػـ تتوقػؼ. تػـ تحضػير كػؿ تػيل إلػت أف جػالت المحظػة. لمػاذا ارفو ومػا « المنظمات الرىابيػة األىػر «و
 ىي األىداؼو

انتيت ا نتىابات األميركيػة. فمػيكف التحػرؾ سػريعًا.   أقػوؿ لُيمػتحف الموقػؼ األميركػي ولتىتبػر الجديػة  -8
ع إسرائيؿ بالدفاع عف نثسيا  بؿ ليؤكد لمجميع أف ىذا أمر  ابت. وأف   أو الودقية األميركية في ا لتزاـ م

 متكمة بيف الدارتيف في الدولتيف. وقد  بت ذلؾ.   متكمة حوؿ الموقؼ مف الثمسطينييف.
جػػػػال ىػػػػذا األمػػػػر فػػػػي وقػػػػت، المتػػػػكمة فيػػػػو كبيػػػػرة وعميقػػػػة بػػػػيف الدارة األميركيػػػػة والثمسػػػػطينييف. فحركػػػػة  -1
بيػػة بالنسػػبة إلػػت أميركػػا. والسػػمطة الثمسػػطينية ىػػي متيمػػة وميػػددة.   سػػيما وىػػي تتجػػو ىػػي إرىا« حمػػاس»

مجػػددًا نحػػػو األمػػػـ المتحػػدة لممطالبػػػة بالحوػػػوؿ عمػػػت مقعػػد لثمسػػػطيف كدولػػػة فػػي وػػػثوؼ المنظمػػػة الدوليػػػة. 
يػد أميركا رفضت. ىددت السػمطة بقطػع المسػاعدات الماليػة عنيػا. بػإغ ؽ مكتبيػا فػي واتػنطف.  ػـ كػاف تيد

مباتر مف أوبامػا لمػرئيس أبػو مػازف ىػ ؿ مكالمػة ىاتثيػة بينيمػا. أوبامػا اتيػـ أبػو مػازف بالعمػؿ عمػت إتػعاؿ 
ذا حوػؿ األمػر سػتكوف عقوبػات  المنطقة  ممنوع الذىاب إلت األمـ المتحدة. ممنوع الدىوؿ إلييا كعضػو. وا 

. تمامػًا كمػا أوقثػت أميركػا التمويػػؿ كبيػرة وستوػؿ إلػت حػد عػدـ دفػػع حوػة أميركػا فػي ميزانيػة األمػـ المتحػػدة
 عف منظمة اليونسكو ألف فمسطيف أوبحت عضوًا فييا 

حوؿ تطور ممثت في األسػابيع األىيػرة فػي المواقػؼ األوروبيػة. إذ ظيػر تراجػع عػف ذكػر قػرارات األمػـ  -3
روكسػػؿ المتحػدة فػػي بيانػات واتثاقػػات متػػتركة مػع دوؿ عربيػػة وفػػي لقػالات ومػػؤتمرات متػػتركة حوػمت فػػي ب

والقػاىرة وغيرىمػا مػف العواوػـ. لمػاذاو ألف إسػرائيؿ   تريػد قػرارات األمػـ المتحػدة وفييػا القػرار المتعمػؽ بحػؽ 
العػػػػودة. أمػػػػاـ قػػػػرارات مجمػػػػس األمػػػػف فػػػػ  تتػػػػير إلػػػػت ذلػػػػؾ وىػػػػذه المسػػػػولة اسػػػػتراتيجية وحيويػػػػة فػػػػي المتػػػػروع 

 وقثيا.السرائيمي  ما جر  أوروبيًا أعطت إسرائيؿ زىمًا وتوييدًا لم
الحرب عمت غزة، وبعد ا رتياح إلت الموقؼ األميركي سػتكوف امتحانػًا جػديًا لموػر. أي موػر سػتكوف  -4

مور الثاتحة لمعبر رفػو، موػر العاممػة عمػت إقثػاؿ األنثػاؽ التػي «. حماس«أماـ إسرائيؿو مور الداعمة لػ
مقػاتمي المقاومػة تػـ إدىاليػا عبػر  يتـ تيريب الس ح منيا إلت غزة، وقد ظيرت أسمحة ووواريز نوعيػة لػد 

 «.الىواف المسمميف»ىذه األنثاؽ  مور 
سػػرائيؿ اليػػوـ داىػػؿ موػػر. موػػر التػػي تعػػاني وػػعوبات ك يػػرة  أي موقػػؼ موػػري سػػتكوف لػػو انعكاسػػات وا 
ووػػراعات ك يػػرة وقػػد تكػػوف فييػػا متػػاكؿ كبيػػرة. سمػػؿ أ  تحوػػؿ، لكػػف كػػؿ المؤتػػرات تتػػير إلػػت احتمػػا ت 

 أمنية كبيرة. الغرؽ في متاكؿ
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سػػرائيؿ موجػػودة فػػي الجنػػوب. وموجػػودة حولػػو. وىػػي  -5 السػػوداف ضػػرب فػػي عاوػػمتو مػػف قبػػؿ إسػػرائيؿ. وا 
 تيدد مياىو ومف ىناؾ تيدد مور أيضًا. ولـ يكف  مة تحرؾ عربي بالمستو  المطموب.

اقػع داىمػي مػوزوـ. األردف يواجو وضعًا وعبًا لمغايػة  بدايػة حركػة اجتماعيػة قويػة كونيػا  ػورة رغيػؼ . و  -6
تارات  معقد قمؽ مما يجري في محيطو في فمسطيف، وىوؼ مف انعكاسات األزمة السورية عميو وتحمي ت وا 
وتسريبات تتحدث عف سػعي الػبعض لتغييػر التركيبػة السياسػية فػي الػب د. وفػي واتػنطف تووػيؼ لمتحركػات 

 التعبية األىيرة بونيا تعّبر عف الرغبة في التغيير 
العدو الداىمي والػب د تػدّمر. ومػا « الرىاب الداىمي» ا في ىموميا، ومتاكميا، وأولوياتيا. مواجيةسوري -7

دامت األمور عند ىذا الحد وعمت ىذا النمط، فمف يكوف تدىؿ حاسػـ فػي أمورىػا لمتغييػر السياسػي حتػت ولػو 
فػػي الموقػػؼ تكػػوف لػػو  حتػػت ارف. وأي تغييػػر« المراقبػػة»اىتػػز الوضػػع فػػي محػػيط الجػػو ف فكػػؿ تػػيل تحػػت 

فػػي سػػوريا وىػػروج الحركػػة منيػػا. وانسػػجاـ الحركػػة مػػع « حمػػاس»ارتداداتػػو. مػػع التػػارة إلػػت إقثػػاؿ مكاتػػب 
 المعارضة السورية أك ر مف توييدىا لمواقؼ النظاـ وسياساتو.

ب  قضية.  الواقع العربي يتّجع إسرائيؿ. العرب في حالة ضياع. ىارج دائرة القرار والتو ير، عالـ عربي -8
قضػيتو األولػت. وفػرؽ تعمػؿ كػؿ واحػدة عمػت حػؿ قضػاياىا. مػف السػوداف إلػت « القضػية السػورية»فريؽ ير  

الوػػػػػوماؿ، إلػػػػػت ليبيػػػػػا، وتػػػػػونس والػػػػػيمف وموػػػػػر والىمػػػػػيج واألردف ولبنػػػػػاف والقضػػػػػية الثمسػػػػػطينية فػػػػػي سىػػػػػر 
 ا ىتمامات.

و لحمايػػة النظػػاـ فػػي سػػوريا مػػ ً .   تقػػوـ روسػػيا أدانػػت العػػدواف، لكنيػػا   تمػػارس ضػػغطًا كالػػذي تمارسػػ -9
 بحركة لحماية التعب الثمسطيني كما تثعؿ لحماية ىذا النظاـ.

حػػػديث عػػػف مثاوضػػػات بػػػيف إيػػػراف وأميركػػػا لحػػػؿ أزمػػػة النػػػووي اليرانػػػي. مثاوضػػػات مثتوحػػػة ىنػػػا. و   - 80
 لدفف قضية ىنا.مثاوضات بيف الثمسطينييف والسرائيمييف. سعي لحؿ قضية ىناؾ وعدواف مثتوح 

الميـ في كؿ ىذا الموضوع ىو الموقؼ الثمسطيني، التػعب الثمسػطيني رّد بقػوة عمػت العػدواف، أوػاب  -88
إسرائيؿ في قمبيا في تؿ أبيب، لـ تنثع التكنولوجيا السرائيمية الىطيرة في إسقاط الوواريز. نتنياىو لجو إلت 

 مواطنيف الثمسطينييف. أوبو في كؿ حي إسرائيمي.الذعر واليمع لـ يعد في وثوؼ ال«. الم جئ»أحد 
الميػػػـ أف يسػػػتمر الموقػػػؼ الثمسػػػطيني عمػػػت  باتػػػو. عمػػػت وحدتػػػو بالحػػػد األدنػػػت. ىػػػذه ىػػػي الضػػػمانة. الػػػرئيس 
الثمسطيني عمت ما يبدو يتعرض لضغوط ىائمة لمنع تقدمو بطمب الحووؿ عمت عضوية في األمـ المتحػدة 

سقاط السمطة وربما محاورة لدولتو. لكنو مومـ حتت ارف ولـ  أبو »يتراجع. قد ترد إسرائيؿ بإلغال أوسمو وا 
أو قتمػػػو أو فعػػػؿ أي تػػػيل. لكنػػػو وػػػامد حتػػػت ارف. الثوػػػائؿ الثمسػػػطينية يجػػػب أف تكػػػوف ىطواتيػػػا « مػػػازف

منسقة  رد عسكري أو موافقة عمت ىدنة أو عمؿ سياسػي، ألف أي تبػايف فػي ىػذه المسػائؿ سػيرتد عمييػا فػي 
فمسػػطيني. إسػػرائيؿ لػػف  -وىػػذا مػػا تريػػده إسػػرائيؿ ومػػا يريحيػػا. وىػػي تىطػػط دائمػػًا لقتتػػاؿ فمسػػطيني الػػداىؿ. 

تقبؿ اليزيمة بطبيعة الحاؿ. ستمارس سياسة اليروب إلت األماـ الميػـ أف يعػرؼ الثمسػطينيوف كيػؼ يػديروف 
 عممية المواجية العسكرية السياسية.

تػنت  1006الحرب عمت غزة بعد إط ؽ وواريز عمييا. وعاـ  م حظة أىيرة   إّدعت اسرائيؿ أنيا أعمنت
بعػد أسػر المقاومػة جنػدييف  1006حربًا بعد أسر جندي اسرائيمي، فيؿ تتف حربًا عمت لبناف كما فعمت عػاـ 

 عمت الحدود الجنوبية، إذا ما ُأطمقت وواريز مف الجنوب اليوـو
 08/00/5505، الدستور، عّمان
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 حماس "وقاحة" ُجرأة في مقابل 87
 داف مرغميت

في طريقيا تواحبيا بروؽ ورعود لكػف فػي تواضػع. تمػت توػثية احمػد الجعبػري. « عامود سحاب»انطمقت 
وُدمػػرت وػػواريز فجػػر عمػػت ا رض. وسػػجمت القبػػة الحديديػػة انجػػازات حسػػنة. لكػػف بنيػػاميف نتنيػػاىو واىػػود 

مػف ىدنػة طويمػة. ولػيس عنػدىا أمػؿ باراؾ حروا عمػت عػدـ رفػع مسػتو  التوقعػات. فاسػرائيؿ   ترجػو أك ػر 
فػػي أنػػو يمكػػف التووػػؿ الػػت تسػػوية دائمػػة مسػػتقرة مػػع حمػػاس. وقػػد احتثظػػا  سػػرائيؿ بوػػ حية الكػػؼ عػػف 

 اط ؽ النار في كؿ وقت بحسب الظروؼ.
أحػػد ت الحكومػػة توقعػػات مثرطػػة كػػاف بعضػػيا « الروػػاص الموػػبوب»فػػي حػػرب لبنػػاف ال انيػػة وفػػي عمميػػة 

زعـ باراؾ ورئيس ا ركاف  1008بموغيا فرض عمت الحكومة مدة القتاؿ ووسائمو. في  غير عممي لكف التزاـ
وىالثػا اىػود اولمػرت  -و «مػا ىػو السػيل فػي ذلػؾ»غابي اتكنازي أنو اذا كاف الحديث عف ىدول لسنتيف فػػ 

مػا أراد مػا عمػـ انػو   يمكػف احػرازه، وكػؿ ذلػؾ ألنػو لػـ يحػرز « الروػاص الموػبوب»الذي أراد اف ُيحرز بػػ 
 .1006احرازه في لبناف في 

عناف السمال الت حد اف أبو مازف أمػؿ اف يسػقط الجػيش « الرواص الموبوب»بمغت التوقعات مف عممية 
ا سػػػرائيمي سػػػمطة حمػػػاس فػػػي غػػػزة. ولػػػـ يكػػػف ىائػػػب األمػػػؿ ألف الجػػػيش ا سػػػرائيمي ىػػػاجـ القطػػػاع بػػػؿ ألف 

عػارؾ كانػا مػا يػزا ف قػرب وػولجاف الحكػـ وكػاف جمعػاد اسماعيؿ ىنية واحمد الجعبري بعد انقتاع غبػار الم
 تميط ما يزاؿ في أيدييما.

تغيرت الظروؼ. فمف الواضو اف الجيش ا سػرائيمي يسػتعد  حتمػاؿ سػول الوضػع الػذي يقتضػي  1081في 
دىو  بريا الت القطػاع، لكػف لػيس وػدفة اف ُوػؾ ىنػا قبػؿ اسػبوع عنػواف وػحثي ىػو ايضػا موػطمو ي ئػـ 

اف استعماؿ القوات البرية مكتوب فػي السػطور السػثمت فػي «. رواص موبوب جوية»ميداف وىو ظروؼ ال
ورقة ا جرالات العسكرية التي أعدىا رئيس ا ركػاف بنػي غػانتس   ألف الجػيش ا سػرائيمي غيػر مسػتعد بػؿ 

حسف النتيجة لكف القتاؿ البري لف يُ «. الرواص الموبوب»بالعكس. فقدرتو أعمت مما كانت في لبناف وفي 
ىػي عمميػة عمػت مػذىب التسػويات المرحميػة  تجديػد التيدئػة الطويمػة لكػف « عامود سحاب»تحسينا كبيرا. اف 

 و.«ما السيل في ذلؾ»في حدود وقت كوف تكوف سنتا ىدول  
اف الربيع العربي في األساس يحمؿ عمت جناحو روحا سيئة، وقد جعمت سمطة ا ىواف المسمميف في موػر 

اىا درعا واقية ُتمّكف ىنية والجعبري مف توعيد العدواف مع افتراض اف اسرائيؿ لف تتجرأ وكاف مف حماس تر 
الميػػـ جػػدا اف تتجػػرأ، مػػف ىػػذه الجيػػة، ولػػو  ذلػػؾ لمػػا توقثػػت وقاحػػة حمػػاس وسػػائر المنظمػػات ا رىابيػػة عنػػد 

 مستواىا الحالي الذي   ُيطاؽ بؿ كانت ستزداد وتسول.
ألنو   يتضو الت أيف تتجو مور. اكتثت حسني مبارؾ باستدعال سثير موػر مػف اف وورة الوضع تتعقد 

تؿ ابيب لممتاورة في ب ده في كؿ مرة حد ت فييا حاد ة تحرجو وىكذا سمؾ محمد مرسي أوؿ أمػس ايضػا. 
لكف ىؿ ىو ىبير بما يكثي ليدرؾ اف تد الحبؿ قػد يثضػي الػت قطعػو وعنػدىا لػف يسػتطيع أدال الػدور الػذي 

وػػو لػػو الجميػػع وىػػو اف يجػػد الوػػيغة التػػي تعيػػد اليػػدول فػػي غػػزة الػػت مػػا كػػاف عميػػو سػػنتيف أو    ػػػا يىو
 اىر و.

والقػرارات الوػعبة حقػا «. عػامود سػحاب»اتىذ المجمس الوزاري ا مني الموغر قرارا وعبا ىو الدىوؿ فػي 
 تنتظره عند الىروج.
 ت كير ل داعي لو
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و وزعـ بمقارنتػو فػي القنػاة «ما الذي تغير»بف الياىو ليجيب عف سؤاؿ  ُدعي قائد س ح الجو المتقاعد ايتاف
اف اسػػرائيؿ فػػي الماضػػي تمتعػػت بتػػرعية أكبػػر ألف « الروػػاص الموػػبوب«و« عػػامود سػػحاب»ال انيػػة بػػيف 

 حكومتيا أجرت تثاوضا مع أبو مازف والتثاوض جامد ىذه المرة.
غػدور ليبرمػاف اف اسػرائيؿ عمػت تػثا حػرب قاسػية جػدا عمت ىمثية ىذا الزعـ ىناؾ مكاف لنتسالؿ ىؿ عمـ افي

، ومػػع افتػػراض انػػو   يىطػػيل طػػرؽ ىطػػط الجػػيش ا سػػرائيمي «التسػػعة»لمػػدة غيػػر معمومػػةو انػػو وزيػػر فػػي 
ما الداعي لسثره في وباح ذلؾ اليوـ الت المركز الجامعي في اريئيؿ وا نقضاض عمت أبو مازف  -ا منية 

 الع قات بالسمطة الثمسطينيةو.بمغة ُتىمؼ ارضا محروقة في 
في التثاوض. فيو رافض  تثػاؽ لكػف سىػر تػيل كػاف مطموبػا  سػرائيؿ « ليس تريكا»وحيو أف أبو مازف 

ىو اف ُتذكر اودقالىا في العالـ بونو   يوجد تثػاوض مػع السػمطة الثمسػطينية. لػيس « عامود سحاب»ُقبيؿ 
 عمـ اف العممية العسكرية قريبة.واضحا لماذا تطوع ليبرماف بثعؿ ذلؾ اذا كاف 

ىػػذا مؤسػػؼ، كمػػا ىػػو مؤسػػؼ حقػػا اف نسػػتمع ليوفػػاؿ تػػتاينيتس أو جمعػػاد أرداف المػػذيف ييػػدداف بػػوف اسػػرائيؿ 
سػػتمغي اتثاقػػات اوسػػمو أو سػػتؤىر تحويػػؿ امػػواؿ الػػت الثمسػػطينييف. اف اتثاقػػات اوسػػمو قػػد زالػػت فػػي الحقيقػػة 

ىتيار عند اسرائيؿ اف تعمف جنازتيا. اف ىذه ا قتراحات الباطمة بعمميات تسعينيات القرف الماضي، لكف   ا
 ستىتثي مف تمقال نثسيا بعد انتىابات الكنيست التاسعة عترة فورا وكؿ واحد يعرؼ ذلؾ.

 نقطة الالمفر
قػػػػد انطمقػػػػت فػػػػي طريقيػػػػا م ػػػػؿ عمميػػػػات وحػػػػروب سػػػػابقة مػػػػف اجػػػػؿ « عػػػػامود سػػػػحاب»أتػػػػار أتػػػػرار الػػػػت اف 
 حزاب ا ئت ؼ التي تقيد يد المعارضػة قبػؿ فػتو وػناديؽ ا قتػراع.   يوجػد وػدؽ  ا حتياجات ا نتىابية

فػػي تثسػػير اف اسػػرائيؿ بػػادرت الػػت الىػػروج لحػػرب لتحسػػيف احتمػػا ت الحكومػػة فػػي وػػناديؽ ا قتػػراع. فػػاف 
ولبنػػاف ال انيػػة فػػي  8981وحػػرب لبنػػاف ا ولػػت فػػي  8967وحػػرب ا يػػاـ السػػتة فػػي  8956عمميػػة سػػينال فػػي 

تمت أبعد ما تكوف عف يـو ا نتىابات التالي. فماذا عف العممياتو توىر قوؼ المثاعػؿ الػذري فػي  1006
حتػت لػو كانػت قريبػة مػف ا نتىابػات  -بسبب تعطيؿ سياسي في الداىؿ، أما البقية كميػا  8988العراؽ في 

 .8996فمـ تساعد حكومات اسرائيؿ حتت و  في لبناف  -
ا المػػذاف ُيمميػاف مواعيػػد الحػػرب بايوػػاليما الوضػع الميػػداني الػػت نقطػػة ال مثػػر. اف اف حػزب اهلل وحمػػاس ىمػػ

ىػي حػرب   مثػر منيػا. ولػيس مػف الضػروري « عامود سحاب»التوعيد الذي بادرت اليو حماس يتيد بوف 
تثقػد اف تقو  الحكومة لذلؾ في وناديؽ ا قتراع. فالواقع يعممنا اف الحكومػة منػذ كانػت حػرب لبنػاف ا ولػت 

 توييد الجميور حينما تثتر المعارؾ.
 مع اغالق صناديق القتراع

يقترح جدعوف ساعر التعويض المالي لممعمميف والمدارس التي ُيجند ط بيا لمجيش ا سرائيمي أو تدعو الت 
 ىدمة الجميور. كانت معارضة الوسط العربي متوقعة  وماذا يقولوف عند الحريدييفو .

سبة لكف يجب اف يعمـ انو بعد ا نتىابات سػيتـ تثتػيش وػحثي ىػؿ أوػر عمػت رأيػو أـ اف مبادرة ساعر منا
 تىمت عنو بعد اف تـ اغ ؽ وناديؽ ا قتراع.

 إسرائيل اليوم
 08/00/5505، الرأي، عّمان
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