
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

   
  

 
  

 
 

 
 
 
 
 

  حاً جري 049شييدًا وأكثر من  09ىلإغارات متواصمة عمى القطاع وعدد شيداء العدوان يرتفع 
 باتشي"أسرائيمية من طراز "إسقاط طائرة مروحية إكتائب القسام تعمن 

 نتنياىو يعمن استعداد الجيش اإلسرائيمى لغزو غزة: ال ىدنة قبل وقف إطالق الصواريخ
 مميونا 009مميون دوالر منذ بدئيا والتوغل البري سيكمف  09"عمود السحاب" تكمف 
 ىجوم استيدف مواقع إلكترونية إسرائيمية مميون 44 :وزير المالية اإلسرائيمي

مصااااار ساااااممت : "الحيااااااة"و "معااااااً "
 شروط المقاومة لمتيدئة "إسرائيل"

 

 5... ص 

 1686 99/99/1091 اإلثنيف



 
 
 

 

 

           1ص                                    1386العدد:                90/99/1991نين اإلث التاريخ:

  السمطة:
 8 عمى غزة يجدد دعوتو لعقد قمة عربية طارئة لبحث وقف العدوانعباس   2

 8 عمى غزة جيود وقف العدوان اإلسرائيمييبحث مع مرسي  ىنية  3

نياء االنقسام فياض:  4  9 أولويتنا إنقاذ شعبنا من العدوان وا 

 01 تطمب من الجامعة العربية عقد قمة طارئة السمطة الفمسطينية  5

 01 خريشة: قرارات وزراء الخارجية العرب دون المستوى المطموبحسن   6

 01 الحكومي في غزة: استيداف الصحفيين "أبشع أشكال النازية"  اإلعالمب مكت  7

 00 عريقات: اليجوم اإلسرائيمي عمى الصحفيين في غزة محاولة لحجب الحقيقة  8

 00 تحرك مصري تركي قطري لتحقيق المصالحة الفمسطينية"القدس العربي":   9

 02 يدعو إلى "انتفاضة شعبية" في الضفة تضامًنا مع غزة مصطفى البرغوثي   01

 02 عطون: المقاومة في غزة باتت "ال تُقير" وجعمت االحتالل يتخبط النائب   00

  
  المقاومة:

 02  جل التيدئة وعمى االحتالل أن يحسب ألف حساب لممقاومةأسامة حمدان: ال نستع  02

 03 صابة مباشرةإيالت وصاروخ يصيب مبنى ببمدة "جان يبنا" إانفجار كبير ييز   03

 03 باتشي"أسرائيمية من طراز "إسقاط طائرة مروحية إكتائب القسام تعمن   04

 03 كتائب القسام تعمن قصف مدينة ىرتسميا شمال تل أبيب لممرة األولى  05

 04  "كتائب القسام" تمطر أسدود بعشرين صاروخ عمى دفعتين  06

 04 الجنوبية "إسرائيل"فصائل المقاومة تستيدف مدن   07

 04 آالف صاروخ عشرةتقديرات استخبارية إسرائيمية: لدى حماس   08

 05 الجعبرى تمكن من تحويل حماس إلى قوة منضبطة تمتمك أسمحة متطورة :نيويورك تايمز"  09

 06 حول العدوان اإلسرائيمي عمى غزة ء خارجية العرب"الجبية الديمقراطية" تقمل من أىمية قرارات وزرا  21

  
  :اإلسرائيميالكيان 

 06 نتنياىو يعمن استعداد الجيش اإلسرائيمى لغزو غزة: ال ىدنة قبل وقف إطالق الصواريخ  20

 07  في غزة الق النارنقدر جيود الرئيس المصري إلرساء وقف إلطبيريز:   22

 07  : التيدئة في غزة مصمحة لجميع األطراف ولمصر دور كبيروزارة الحرب اإلسرائيمية  23

 08 متوافق عمى التيدئةلشروط أساسية موشي يعمون يطرح أربعة   24

 08 الجياد وليس عباسحركة لم نخطط إلسقاط حماس.. وبديميا ىو وزير إسرائيمي:   25

 09 إصابة أربعة إسرائيميين في "أوفاكيم"  26

 09 إذا دعت الحاجة إلى ذلك في غزة باراك: سننفذ عممية برية  27

 09  ىداف "عامود السحاب" عبر القصف الجوي أمكانية تحقيق إاستنفذ جيش ال سرائيمية:إجيات   28

 21 يمعب دورا محوريا بجانب أردوغان لمتيدئة مع حماس ييديعوت أحرونوت: مرس  29

 21  غزة غتياالت فيرئيس أركان الجيش اإلسرائيمي يأمر بتكثيف اليجمات واال  31

 20 الجيش اإلسرائيمي يرد بطريقة مباشرة عمى مصادر نيران من الجوالن  30



 
 
 

 

 

           6ص                                    1386العدد:                90/99/1991نين اإلث التاريخ:

 20  ةالفمسطيني تدخل مرمى الصواريخ قرب تل أبيب حولونبمدة   32

 20 تيدف مواقع إلكترونية إسرائيميةمميون ىجوم اس 44 :وزير المالية اإلسرائيمي  33

 22  مجمس المستوطنات بالضفة يشتكي من حاالت قذف الحجارة عمى المستوطنين  34

 22  الشرطة اإلسرائيمية تعتقل الفمسطينيين الذي يعممون في "إسرائيل" من دون تصاريح  35

 22 استعدادًا لتبعات عممية "عامود السحاب"الجياز القضائي  "إسرائيل" تجّند  36

 23  معاريف: اإلعالم اإلسرائيمي بدأ يركز في تقاريره عمى مباحثات التيدئة  37

 23 بيب تمنع المياجرين من دخول المالجئأبمدية تل   38

 23  الواليات المتحدة فى واشنطن ال يستبعد طمب المساعدة العسكرية من "إسرائيل"سفير   39

 24 مميونا 009مميون دوالر منذ بدئيا والتوغل البري سيكمف  09"عمود السحاب" تكمف   41

 25 ألف دوالر أمريكي 09فة الصاروخ الذي تطمقو منظومة القبة الحديدية قرابة تقرير: تكم   40

 25 "العفو حماستطمب "موشيو يعمون: العممية ستستمر حتى   42

 26 يؤيدون العدوان وأقل من الثمث يؤيدون عممية برية % 84ىآرتس: لا استطالع   43

 27  مجزرة عائمة الدلو سببيا "تشخيص خاطئ"                            : الجيش اإلسرائيمي  44

 27  سرائيميين في كريات مالخيإ ثالثةدى لمقتل أ الحديدية خمل بالقبةىآرتس:   45

  
  األرض، الشعب:

 27  حاً جري 049شييدًا وأكثر من  09ىلإغارات متواصمة عمى القطاع وعدد شيداء العدوان يرتفع   46

 28 فل في مخيم قمنديا بقنبمة غاز إسرائيميةاستشياد ط  47

 28 بالخميل في بيت أمرإسرائيمي إلقاء زجاجتين حارقتين عمى برج مراقبة   48

 28 في بيت لحم مع االحتالل مواجياتفمسطينيًا خالل  66إصابة   49

 29  فمسطينيا خالل مواجيات مع االحتالل عند "عوفر" وقمنديا 19إصابة   51

 29 ل اإلعالم في غزةاالحتالل يستيدف الصحفيين ومقرات وسائ  50

عالمية عمى أىالي قطاع غزة  52  29  "إسرائيل" بدأت حربًا نفسية وا 

 31 اعتصام لمصحفيين بغزة احتجاجا عمى قصف المؤسسات االعالمية  53

 31  م اهلل تضامنًا مع زمالئيم في غزةالصحفيون الفمسطينيون يعتصمون في را  54

 31  مستوطنون يحرقون مدخل مسجد عوريف في الضفة  55

 30 في الضفة ىتفوا غير مصدقين: صواريخ المقاومة وصمت لمقدس  56

 30 لغذائية والمحروقاتقطاع غزة يعاني من نقص في المواد ا  57

 32  جراء قصف إسرائيمي أضرار بالغة في مشفى غزة األوروبي  58

 32 فمسطينًيا في الضفة منذ بدء العدوان عمى غزة خوًفا من عمميات فدائية 919االحتالل اعتقل   59

 32  يطالبون بإدراج المضربين عن الطعام واألسرى الذين ُأعيد اعتقاليم ضمن شروط التيدئةاألسرى   61

  

  األردن: 

 33 ممك األردن يؤكد ضرورة تكثيف الجيود الدولية لوقف العدوان اإلسرائيمي عمى غزة  60

 33 وري لمعدوان اإلسرائيمي عمى غزةالحكومة األردنية تدعو لوقف ف  62



 
 
 

 

 

           4ص                                    1386العدد:                90/99/1991نين اإلث التاريخ:

 33 األحزاب األردنية تدين االعتداء اإلسرائيمي عمى غزة  63

 34 النقابات المينية في األردن تعتصم تنديدًا بجرائم "إسرائيل" بحق غزة  64

 34 شاحنة مساعدات 19دني يعالج جرحى العدوان اإلسرائيمي ويستقبل المستشفى الميداني األر   65

  

  لبنان: 

 34 سميمان يتصل بعباس متضامنًا مع غزة   66

 34 وزير خارجية لبنان: ال تتركوا فمسطين لمذئاب  67

 35 تطرح شروطًا منيا فك الحصار عن غزة بكامل أشكالونصر اهلل: المقاومة   68

 35 عن إدخال حزب اهلل كمية من الصواريخ الى غّزةصحافية  "القدس العربي": معمومات  69

 36 لبنان: استمرار التحركات الداعمة لممقاومة في غزة  71

  

  عربي، إسالمي:

 37 ماتت قبل أن تولدالعربية مبادرة السالم ... و سبعة وفود ستزور غزة غداً العربي:   70

 37 في اجتماع الوزاري العربي السمطة الفمسطينية ترفض مشاركة مشعلقطر تعرض و   72

 37 غزة ىد األوروبي بموقف واضح لوقف العدوان عممصر تطالب االتحا  73

 38 في غزة موقف موحد في إطار الجيود التي تبذل لمتيدئةمرسي وأردوغان يتفقان عمى   74

 38 أردوغان: حياة الفمسطينيين ليست أقل قيمة من اإلسرائيميين  75

نياء يأمير قطر   76  39 الوضع تغير بعد الربيع العربي ويشدد عمى أن حصارالطالب بوقف عدوان غزة وا 

 39 "إسرائيل"والجامعة العربية بإجراءات لردع عدوان  يالتجمع يطالب مرسمصر: حزب   77

 41 والتخمي عنيم خيانة : دعم الفمسطينيين فرض عين..مصريون نعمماء دي  78

 41 غزة ىاتحاد كتاب مصر يدين العدوان الغاشم عم  79

 41 العدوانالبرلمان الميبي يكمف الحكومة دعم الفمسطينيين ويدعو مجمس األمن لالنعقاد لبحث   81

 41 "إسرائيل"المغرب غير متفائل باتخاذ مجمس األمن قرارا ضد   80

 40 غزةعمى  اإلسرائيميبشدة العدوان يدين حزب العدالة والتنمية المغرب:   82

 40 لمعدوان عمى غزة واستنكاراً  ينن مع الفمسطينيتظاىرات حاشدة لمتعبير عن التضام :المغرب  83

 42 فاعمية لمساندة الفمسطينيين في مواجية العدوان أكثر دعوات التخاذ الحكومة موقفاً  :المغرب  84

 42 المغرب يتجو إلقامة أول مستشفى عسكري ميداني في غزة  85

 42 "تجريم التطبيع واجب"في يوم غضب من أجل غزة:  التونسيون النقابيون  86

 43 السمطات البحرينية ترفض السماح بالتظاىر من أجل غزة  87

 43 الريجاني يدعو إلى إرسال السالح إلى الفمسطينيين  88

 43 موقفيا دولياً  ييقو  "إسرائيل"واشنطن بوست: دعم مصر لحماس ضد   89

 44 تطالب بتفعيل توصيات "جولدستون"و  تدين العدوان عمى غزة المنظمة العربية لحقوق اإلنسان  91

 44 القطاع أىاليلنشطاء المصريين غزة لمتضامن مع من ا 039دخول   90

 44 مميارات جنيو تأثرا بأحداث "غزة" و"أسيوط" و"التأسيسية" عشرةالبورصة تخسر مصر:   92

 44  المتحدة األمم ىدعميم الكامل لمتوجو الفمسطيني إلتؤكد منظمة التعاون اإلسالمي   93



 
 
 

 

 

           0ص                                    1386العدد:                90/99/1991نين اإلث التاريخ:

 45 الجوالن في اإلسرائيميجنود سوريين بنيران الجيش  ثالثةمقتل   94

  

  دولي:

 45 "إسرائيل"ينصح بتجنب ىجوم بّري من أجل و أوباما يخشى عمى عممية السالم من العنف   95

 45 "التحريض عمى العنف بين اإلسرائيميين والفمسطينيين ةواصميحذر مصر من "مسناتور أمريكي   96

 46 في حال اجتياح غزة "دعم المجتمع الدولي"من خسارة  "إسرائيل"ويميام ىيغ يحذر   97

 46 في غزة تيدئةاللمتفاوض عمى  "ائيلإسر "وزير الخارجية الفرنسي في   98

 46 مستشفيات قطاع غزةلالطبية العاجمة اإلمداداتالصحة العالمية تطالب بتوفير منظمة   99

 47 في غزة إعالميةعمى مراكز  اإلسرائيمي"مراسمون بال حدود" تندد بالقصف   011

 47 في غزة إسرائيميةتدمير مكتب قناة "روسيا اليوم" بغارة   010

 47 تنديد شعبي عالمي بالعدوان اإلسرائيمي مظاىرات في مدن آسيوية وأوروبية  012

 48 ور معرض عن فمسطينلحض آشتون ترفض مّرتين دعوة العربي ":السفير"  013

  
  مختارات:

 48  الوجو اآلخر لحياة الميل في لبنان: ىروب من الواقع المرير  014

  
  حوارات ومقاالت:

 51 حممي موسى... «صنع في غزة»صاروخ   015

... اإلنساانيمان منظاور القاانون الادولي  ي قطاع غازةاستيداف المقرّات الحكومية والشرطية الفمسطينية ف  016
 50 معتصـ عوض

 53 غساف شربؿ... من مرشد إلى مرشد  017

 55 جورج سمعاف"... اإلخوان"بين صواريخ إيران ومّد  "إسرائيل"  018

 57 حممي موسى... حرب نتنياىو عمى غزة لم ترمم ردعًا وخمقت ردعًا مقابالً   019

 59 عمير ربابورات... الخروج الصائب لمجيش اإلسرائيمي  001

 62 أمير أورف... من بنك االىداف الى بان كي مون  000

  
 63 :صورة

*** 
 

 شروط المقاومة لمتيدئة  "إسرائيل"مصر سممت : "ةالحيا"و "معاً " 9
أف لقاءات رئيس ، جيياف الحسيني مف القاىرة نقاًل عف مراسمتيا 19/11/2012الحياة، لندن،  عممت

خالد مشعؿ واألميف « حماس»االستخبارات المصرية المواء رأفت شحاتة مع رئيس المكتب السياسي لحركة 
رمضاف شمح أسفرت عف تسممو شروط فصائؿ المقاومة الفمسطينية إلبراـ  «الجياد اإلسالمي»العاـ لحركة 

اتفاؽ تيدئة مع إسرائيؿ، والتي سمميا مف جانبو إلى مسؤوؿ إسرائيمي التقاه أمس، بانتظار رد تؿ أبيب مف 
 أجؿ صوغ اتفاؽ لمتيدئة ُيرضي األطراؼ كافة.
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ثة اجتماعًا مشتركًا تـ التوصؿ فيو إلى مطالب وكاف شحاتة التقى كاًل مف مشعؿ وشمح، قبؿ أف يعقد الثال
 المقاومة لتحقيؽ التيدئة. 

ال نريد حربًا شاممة، وال يسعدنا «: »الحياة»عزت الرشؽ لػ « حماس»وقاؿ عضو المكتب السياسي لحركة 
ذلؾ، لكننا نسعى إلى التوصؿ إلى تيدئة مشرفة بشروط المقاومة وتحقؽ أىداؼ الشعب الفمسطيني 

، ال تسعى إلى تيدئة بأي ثمف، «حماس»، الفتًا إلى أف القوى والفصائؿ الفمسطينية، بما فييا «وومصالح
 خصوصًا أف أداء المقاومة جيد ومعنويات الناس عالية.

وأوضح أف المفاوضات ال تزاؿ مستمرة مع الجانب المصري الذي يقود جيود التيدئة وعمى اتصاؿ بالجانب 
إسرائيؿ تطالب أواًل بوقؼ إطالؽ صواريخ المقاومة، ونحف مف جانبنا نقوؿ إف »ف اإلسرائيمي، مشيرًا إلى أ

«. العدواف اإلسرائيمي عمى غزة ىو السبب في إطالؽ الصواريخ، ولسنا نحف سبب الحرب التي تجري حالياً 
ا ومف وقؼ إطالؽ الصواريخ عمى البمدات اإلسرائيمية يستدعي أواًل أف توقؼ إسرائيؿ عدواني»وأضاؼ أف 

 «.ثـ نتوصؿ إلى تيدئة
وقؼ إطالؽ النار مف الجانب اإلسرائيمي، »وعمى صعيد النقاط األساسية التي سيتناوليا اتفاؽ التيدئة، قاؿ: 

المقاومة ليست في عجمة مف أمرىا، »ولفت إلى أف «. ووقؼ االغتياالت، ورفع الحصار عف قطاع غزة
ف االطمئناف والثقة بأنو يمكنيا الدفاع عف شعبنا، وفي الوقت فيي ال تميث وراء التيدئة، بؿ تشعر بمزيد م
جيود التوصؿ إلى تيدئة تقودىا مصر، »وأشار إلى أف «. ذاتو فإف العدو فوجئ برد فعؿ المقاومة القوي

، موضحًا أف اإلسرائيمييف وسطوا أطرافًا دولية «لكف ىناؾ أطرافًا دولية تدعميا وعمى رأسيا تركيا وقطر
لذلؾ فالتيدئة يجب أف »عمى رأسيـ الرئيس باراؾ أوباما ودوؿ أوروبية مثؿ ألمانيا وغيرىا. وقاؿ: متعددة، 

 «.تكوف بضمانات مصرية ودولية
أنيينا «: »الحياة»ساعة، وقاؿ لػ  24التوصؿ إلى تيدئة في غضوف « الجياد»وتوقع قيادي رفيع في حركة 

، مشددًا «غناىـ بالنقاط األساسية التي يجب أف تتوافرمحادثاتنا مع المصرييف في خصوص التيدئة، وأبم
عمى أف أي تفاىمات يجب أف تتضمف وقفًا متباداًل إلطالؽ النار ووقؼ االغتياالت وتسييالت في مجاالت 

 محددة في المعابر لتخفيؼ المعاناة عف أىالي غزة.
، وميما كاف حجـ االلتزامات فإنيا ىذا االتفاؽ ليس جديدًا عما سبقو مف اتفاقات سابقة»ورأى المصدر أف 

، مؤكدًا أف كؿ مف ىو طرؼ في ىذه المسألة ال «ليست كافية، ويمكف ألي طرؼ أف يتممص منيا إذا أراد
معنيوف بالتيدئة وال نريد حربًا شاممة مثمنا مثؿ حماس، لكف ما زاؿ أمامنا »يسعى إلى التصعيد. وقاؿ: 

وأضاؼ أف «. ة وفؽ رؤيتنا التي تحقؽ مصمحة شعبنا الفمسطينيفسحة مف الوقت، فنحف نريد تحقيؽ تيدئ
، الفتًا «المقاومة ىي التي تحكمنا ... لذلؾ نريد وقؼ إطالؽ نار يضمف لنا قدرًا مف الكرامة واإلنجازات»

إلى أف كؿ األطراؼ يسعى إلى التوصؿ إلى تفاىمات تكوف مرضية، واألمر ما زاؿ خاضعًا لمبحث لمتوصؿ 
 تقبؿ بيا األطراؼ الفمسطينية.إلى حموؿ 

واعتبر أف التيدئة ىي جزء مف المعركة مع اإلسرائيمييف التي ستظؿ مفتوحة ولف تنتيي اليوـ أو غدًا طالما 
أف الوطف محتؿ. وتوقع التوصؿ بيف مصر واإلسرائيمييف إلى تفاىمات وتوافقات عمى الشروط المتواضعة 

أبمغنا مصر بمواقفنا، ومف المفترض أف مصر عرضتيا »وقاؿ:  التي وضعيا الجانب الفمسطيني لمتيدئة،
 «.عمى الجانب اإلسرائيمي وفي انتظار الرد

التقى أوؿ مف امس وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغمو الذي  حبرئاسة شم« الجياد»وكشؼ أف وفد 
مصر اآلف تضع »إف يزور القاىرة ضمف الوفد الذي يرافؽ رئيس الوزراء رجب طيب أردوغاف. وقاؿ 
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كؿ طرؼ يريد أف يرى »، وقاؿ: «الممسات النيائية لالتفاؽ الذي سيكوف مكتوبًا وبما يرضي األطراؼ كافة
، معواًل عمى الجانب المصري الذي يدير مفاوضات التيدئة بيف الجانبيف «أنو حقؽ اإلنجاز الذي يتطمع لو

 الفمسطيني واإلسرائيمي.
القيادي الفمسطيني د. نبيؿ شعث اكد اف ، أف بيت لحـ مف 19/11/2012ية، وكالة معًا اإلخبار  وأضافت

ىناؾ تنسيقا كامال بيف الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ حوؿ ما 
 يجري مف مفاوضات االف لوقؼ اطالؽ نار شامؿ لممستقبؿ بيف اسرائيؿ والفصائؿ الفمسطينية.

انو التقى اليوـ االحد مع رئيس المكتب السياسي لحركة  ،ىاتفي مع معا مف القاىرة وقاؿ شعث في اتصاؿ
حماس خالد مشعؿ ونائبو موسى ابو مرزوؽ وأطمعوه بشكؿ كامؿ عمى مجريات المفاوضات التي تجري 

 حاليا بيف الفصائؿ الفمسطينية والمندوب االسرائيمي المتواجد حاليا في القاىرة بوساطة مصرية.
شعث اف مشعؿ ابمغو اف المفاوضات دخمت مرحمة جادة لوقؼ اطالؽ النار لكنو في ذات الوقت  وكشؼ

استبعد اف يتـ تحقيؽ ذلؾ خالؿ الفترة القميمة المقبمة الف ىناؾ شروط تفرضيا اسرائيؿ وال تريد اف تمتـز 
 بشروط حماس والفصائؿ.
 شروط حماس والفصائل:

 ع غزةأوال: رفع الحصار بشكؿ كامؿ عف قطا
 ثانيا: وقؼ توغالت الجيش االسرائيمي في مناطؽ قطاع غزة "خمؽ معازؿ آمنة داخؿ القطاع".

 ثالثا: وقؼ استيداؼ قادة الفصائؿ " االغتياالت".
طالؽ النار عمييـ.  رابعا: وقؼ االعتداء عمى الصياديف وا 

حماس بشكؿ نيائي وكشؼ شعث اف اسرائيؿ تخمت عف شرط كاف مف المستحيؿ تحقيقة وىو اف توقؼ 
 اطالؽ الصواريخ عمى اسرائيؿ وتسمـ اسمحتيا، وفي المقابؿ اال تمتـز اال بعدـ استيداؼ المدنييف.

وأكد شعث اف تركيا وقطر تشاركاف بقوة في المفاوضات ولكف كؿ شيء يجري مف خالؿ الرئيس المصري 
 محمد مرسي.

، قاؿ شعث: اف الضماف الوحيد ىو "االلتزاـ وحوؿ وجود ضمانات لعدـ خرؽ اسرائيؿ لوقؼ اطالؽ النار
 مقابؿ بالتزاـ". ولـ يبمغني مشعؿ عف بعد زمني لوقؼ اطالؽ النار نظرا لتيديدات نتنياىو وصعوبة الوضع.
حوؿ ىدنة طويمة االمد بيف اسرائيؿ والفصائؿ قاؿ شعث ال اعتقد اف تتـ ىدنة طويمة االمد فاألمور صعبة 

 حمة ىامة جدا.ولكف المفاوضات دخمت مر 
كما كشؼ شعث اف مشعؿ ابمغو اف حماس مستعدة لمعودة لطاولة الحوار الوطني فور انتياء العدواف 

 االسرائيمي.
وأضاؼ اف مشعؿ طمب مف المصرييف اف يدعو الطرفيف الى طاولة الحوار ليطبقوا ما تـ االتفاؽ عميو مف 

 اتفاقيات فورا.
 طينية ما وصفتو شروط اسرائيؿ لوقؼ اطالؽ الناروكانت قد سربت مصادر اسرائيمية وفمس

 سنة . 15. ىدنة طويمة االمد اكثر مف 1
 . وقؼ دخوؿ االسمحة الى غزة فورا واي اسمحة جديدة تعتبر خرقا لميدنة .2
. وقؼ اطالؽ الصواريخ مف حماس والفصائؿ وكذلؾ استيداؼ الجنود االسرائيميف عمى الشريط الحدودي 3
. 
 ائيؿ المطاردة الساخنة حاؿ تعرضت لميجـو او لدييا معمومات عف ىجـو .. مف حؽ اسر 4
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. رفع الحصار عف القطاع يتـ مف خالؿ رفح وبتنسيؽ بيف مصر وحماس وليس مف خالؿ معابر 5
 اسرائيؿ.

 . االتفاقيات الموقعة مع السمطة الفمسطينية غير مطبقة نيائيا وخصوصا االقتصادية والسياسية .6
سيا ) محمد مرسي ( ىو الضامف ليذه االتفاقية وليس اجيزة االمف المصرية اي رعاية . مصر سيا7

 سياسية وغير امنية
ساعة بانيا ستشف حربا شاممة  72- 48وكانت اسرائيؿ ىددت في حاؿ عدـ االستجابة ليذه الشروط خالؿ 

مت مف خالؿ عدة ) برية وبحرية وجوية ( عمى غزة حتى تسقط حكـ حماس نيائيا وىذه الرسالة وص
 وسطاء.

 
 عمى غزة يجدد دعوتو لعقد قمة عربية طارئة لبحث وقف العدوانعباس  

جدد الرئيس محمود عباس الدعوة لألخوة القادة العرب لاللتئاـ عمى مستوى القمة بأسرع وقت  :وفا -راـ اهلل 
 ممكف لبحث سبؿ وقؼ العدواف اإلسرائيمي المتواصؿ عمى قطاع غزة.

طمبت مف أخي وزير "تو ببداية اجتماع القيادة، مساء األحد، بمقر الرئاسة في مدينة راـ اهلل، وقاؿ في كمم
الخارجية الدكتور رياض المالكي أف يتقدـ إلى األميف العاـ لمجامعة العربية بطمب رسمي لعقد قمة عربية 

لقمة بأسرع وقت ممكف، وسوؼ عاجمة، وأنا اليوـ أجدد الدعوة ألخوتنا القادة العرب لاللتئاـ عمى مستوى ا
 ."أباشر المشاورات بيذا الشأف مع جميع اإلخوة القادة العرب

ودعا إلى لقاء قيادي عاجؿ يضـ أعضاء المجنة التنفيذية، ورئيس المجمس الوطني، واألمناء العاميف لجميع 
في سبؿ مواجية ىذه الفصائؿ الفمسطينية، والشخصيات الفمسطينية الوطنية المتفؽ عمييا، مف أجؿ البحث 

الذي ال يقبؿ "التحديات في صؼ واحد موحد، في إطار منظمة التحرير الممثؿ الشرعي والوحيد لشعبنا، 
االنقساـ ميما كاف ولف نسمح بأي انقساـ، والمنظمة منظمة واحدة، والسمطة سمطة واحدة عمى طريؽ طي 

 ."وحدة الوطنيةصفحة االنقساـ والسير قدما نحو إنجاز المصالحة وتعزيز ال
وأكد ذىاب القيادة إلى األمـ المتحدة في التاسع والعشريف مف الشير الجاري، لنيؿ االعتراؼ بدولة فمسطيف 

ىذه "عمى حدود الرابع مف حزيراف وعاصمتيا القدس، ومنحيا دولة صفة مراقب في المنظومة الدولية، 
 ."وتقرير المصير الخطوة التي ستؤكد االعتراؼ الدولي بحقنا في االستقالؿ

 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 
 عمى غزة جيود وقف العدوان اإلسرائيمي مرسييبحث مع  ىنية 

إسماعيؿ ىنية رئيس حكومة غزة   ، أف ش أ  أمف غزة نقال عف  //األىرام، القاىرة، نشرت 
حثا خاللو الجيود التي تبذليا مصر مف أجؿ وقؼ العدواف ىاتفيا مع الرئيس محمد مرسي ب اتصاال ىأجر 

وقالت حكومة غزة في بياف ليا أمس, إف الرئيس مرسي عبر عف وقوؼ مصر  . قطاع غزة ىعم اإلسرائيمي
بالكامؿ مع أىؿ غزة والقياـ بكؿ ما يمـز مف أجؿ وقؼ العدواف والتخفيؼ مف معاناة شعبيا مستعرضا 

 ىذا الصعيد.  ىر عمالجيود التي تقوـ بيا مص
أساس أف يكوف ىناؾ  ىمعربا عف تأييده ليا عم ،مف جانبو ثمف ىنية جيود مصر عاليا في ىذا الصدد

. وقد عبر ىنية عف التقدير الكبير يالفمسطينالشعب  ىالتزامات وضمانات تحوؿ دوف تكرار العدواف عم
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خذىا بزيارة رئيس الوزراء الدكتور ىشاـ لموقؼ الرئيس مرسي وموقؼ مصر في القرارات السياسية التي ات
 غزة. ىقطاع غزة قبؿ يوميف بخالؼ التحركات السريعة والعاجمة التي قادىا لوقؼ العدواف عم إلىقنديؿ 

كما شرح لو طبيعة العدواف وما يتعرض  ،األبد إلىينتيي ىذا الحصار  أفمتمنيا  ،وثمف ىنية ىذه الجيود
لذي يخمؼ آثارا مدمرة في مختمؼ الجوانب.وقدـ ىنية التعازي لمرئيس مرسي لو الشعب الفمسطيني والعدواف ا

مف تالميذ أحد المعاىد الدينية بأسيوط في حادثة  باسـ الحكومة والشعب الفمسطيني في حادث مقتؿ
 القطار.
ندد إسماعيؿ ىنية ، نقال عف مراسميا محمد محسوب، أف //اليوم السابع، مصر، وذكرت 

أمس األحد، منزال بصاروخيف يعود لعائمة "الدلو"، مما أدى إلى  الصييونييداؼ قوات االحتالؿ استب
صابة أكثر مف عشريف شخصا أغمبيـ مف نفس العائمة.  استشياد وا 

تعرضت لمجزرة بشعة  التيقطاع غزة  فيقاؿ ىنية، "إننا حكومة وشعبا نقؼ إلى جانب أىمنا عائمة الدلو و 
 ونستنكر ىذه المجزرة الوحشية". فاقت كؿ التصورات،

يرتكبيا بحؽ أبناء أىمنا مف أرض  التيإال إحدى مجازر االحتالؿ  ىيوأضاؼ أف ىذه المجزرة ما 
الفمسطينية  األراضيىـز االحتالؿ ورحيمو عف  فيوأشار إلى أف المجزرة تشكؿ معواًل جديدًا  فمسطيف.

 فمسطيف. فيتنزؼ  التيماـ ىذه الدماء البريئة المحتمة، مضيفا "ندعو العالـ لتحمؿ مسئولياتو أ
 
نياء االنقسام   فياض: أولويتنا إنقاذ شعبنا من العدوان وا 

جدد رئيس الوزراء د. سالـ فياض إدانتو الشديدة لمعدواف العسكري اإلسرائيمي المتواصؿ لميـو : القدس
 ة وستيف شييدًا وأكثر مف الخامس عمى شعبنا في قطاع غزة، والذي أدى إلى سقوط ما يزيد عف خمس

جريحًا، أغمبيتيـ الساحقة مف المدنييف بما في ذلؾ األطفاؿ والنساء، باإلضافة إلى التدمير الواسع النطاؽ 
 لمنازؿ المواطنيف والمؤسسات والممتمكات العامة، واستيداؼ المؤسسات اإلعالمية العاممة في القطاع.

جتمع الدولي يتمثؿ في وقؼ ىذا التصعيد الخطير الذي ييدد بجر واعتبر فياض أف االختبار الحقيقي لمم
لزاـ حكومة االحتالؿ اإلسرائيمي بوقؼ عدوانيا، مشيرًا إلى  المنطقة إلى مزيد مف عدـ االستقرار والدمار، وا 
أف ما يتطمبو الوضع الراىف، وبصورة فورية، يتمثؿ في حماية المدنييف األبرياء، وليس إطالؽ يد حكومة 

رائيؿ لالستفراد بقطاع غزة قتاًل وتدميرًا، وداعيًا إلى وقؼ سياسة الكيؿ بمكياليف إزاء سياسة اسرائيؿ إس
 وانتياكاتيا ضد شعبنا وحقوقو الوطنية المشروعة.

واعتبر أف األولوية القصوى عمى الصعيد الوطني، ومف أجؿ ترسيخ وحدة شعبنا ضد العدواف واالحتالؿ، 
موسة إلنياء االنقساـ، وتعزيز وحدة الصؼ الوطني وقدرتو عمى مواجية التحديات تتطمب اتخاذ خطوات مم

نياء معاناتو. القادمة.  وفي ىذا الصدد أيضًا شدد فياض عمى ضرورة ضماف رفع الحصار عف شعبنا وا 
 //القدس، القدس، 

 
 
 
 من الجامعة العربية عقد قمة طارئة تطمب السمطة الفمسطينية 
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مساء األحد، أنيا تمقت مذكرة رسمية مف دولة فمسطيف  رسميبياف  فيأكدت الجامعة العربية : آماؿ رسالف
خمؼ  والذيتطمب فييا عقد قمة عربية طارئة وعاجمة، لبحث تداعيات العدواف الخطير عمى قطاع غزة، 

 عشرات الشيداء ومئات الجرحى ودمر مئات المنازؿ والمقار والمنشآت العامة.
بركات الفرا سفير فمسطيف ومندوبيا الدائـ لدى جامعة الدوؿ العربية، قد قاؿ إنو سمـ اليـو  وكاف السفير

األميف العاـ لمجامعة  العربياألمانة العامة لمجامعة العربية طمب بعقد قمة عربية طارئة، وقاـ الدكتور نبيؿ 
 بتعميـ المذكرة عمى جميع الدوؿ العربية.

مف أنو تـ عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب مساء أمس السبت، طمب فمسطيف عمى الرغـ  ويأتي
 لمعدواف ودعوة لمقاطعة العالقات الدبموماسية مع إسرائيؿ. فوريوانتيى إلى بياف طالب بوقؼ 

 //اليوم السابع، مصر، 
 
 خريشة: قرارات وزراء الخارجية العرب دون المستوى المطموبحسن  

نائب الثاني لرئيس المجمس التشريعي الفمسطيني الدكتور حسف خريشة، القرارات التي وصؼ ال: راـ اهلل
( في العاصمة المصرية /صدرت عف اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي عقد مساء أمس السبت )

في  القاىرة، لبحث العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة، بأنيا جاءت "دوف المستوى المطموب". وقاؿ خريشة
تصريحات لػ "قدس برس"، إف المواطف الفمسطيني "لـ يكف يتوقع الشيء الكثير مف ىكذا لقاء، باعتبار أف 
لنا تجربة تاريخية مع ىذه االجتماعات، التي كانت دائما محصمتيا صفر". واستدرؾ خريشة بالقوؿ "نحف 

سمى عممية السالـ والمبادرة صحيح استمعنا إلى حديث مختمؼ بعض الشيء، مف ضمنيا اإلقرار بأف ما ي
 العربية، أصبحت جزء مف الماضي، والمطالبة بدراسة جدواىا، والبحث عف خيارات أخرى".

ورأى خريشة، أف وزراء الخارجية العرب "شخصوا حالة العجز العربي وعدـ القدرة عمى فعؿ الكثير ألىمنا 
الخارجية القطرية "كاف أكثر وضوحا، حيف أكد  في قطاع غزة، باستثناء تقديـ األمواؿ"، مشيرا إلى أف وزير

 أف النظاـ العربي كاف جزء مف الحصار المفروض عمى قطاع غزة". 
 //قدس برس، 

 
 الحكومي في غزة: استيداف الصحفيين "أبشع أشكال النازية"  اإلعالممكتب  

تمرار في أداء رسالتيـ المينية دعا المكتب اإلعالمي الحكومي الصحفييف ووسائؿ اإلعالـ إلى االس: غزة
 والوطنية في تغطية األحداث ونقؿ الرواية الفمسطينية.

وأكد المكتب عمى دور الصحفييف المتميز، داعيا إياىـ "إلفشاؿ ىدؼ االحتالؿ مف استيدافيـ ببذؿ المزيد 
ج رواياتو الكاذبة مف الجيد واستمرار العمؿ لفضح جرائـ االحتالؿ حتى ال يستفرد بالمشيد اإلعالمي ويرو 

 والمفبركة".
كما ودعا ألوسع موجة تضامف مع فضائية القدس ووسائؿ اإلعالـ التي تتعرض لما وصفو بػ "أبشع أشكاؿ 
النازية"، وتعكس حالة االنحطاط األخالقي التي يعيشيا االحتالؿ، مؤكدا عمى متابعتو لتنظيـ فعاليات 

 طينييف.التضامف بالتعاوف مع نقابة الصحفييف الفمس
 //قدس برس، 

 
 عمى الصحفيين في غزة محاولة لحجب الحقيقة اإلسرائيميعريقات: اليجوم  
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أداف عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية الدكتور صائب عريقات، اليجمات األخيرة : راـ اهلل
قطاع غزة المحاصر. حيث أصيب مف قبؿ قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ضد وسائؿ اإلعالـ والصحفييف في 

صحفييف فمسطينييف، بمف فييـ الصحفي خضر الزىار الذي فقد إحدى ساقيو، فيما أدى  ما ال يقؿ عف 
اليجوـ اإلسرائيمي المتواصؿ عمى اليوائيات والمعدات الصحفية إلى توقؼ معظـ محطات البث اإلذاعي 

 في غزة.
(، أف الحكومة اإلسرائيمية /) األحدنسخة عنو  وأوضح عريقات في بياف صحفي تمقت "قدس برس"

"تريد أف تحجب عف العالـ حقيقة جرائميا ضد اإلنساف الفمسطيني في قطاع غزة المحتؿ". وقاؿ "يبدو اآلف 
أف بعض اإلسرائيمييف يريدوف التأكد مف عدـ وجود وسائؿ إعالـ في غزة تفضح جرائـ إسرائيؿ وضد 

 دولي اإلنساني".انتياكاتيا ضد القانوف ال
 //قدس برس، 

 
 تحرك مصري تركي قطري لتحقيق المصالحة الفمسطينية"القدس العربي":  

بأف ىناؾ جيودا مصرية وتركية  " األحدالقدس العربي"مصادر فمسطينية لػ : أكدتوليد عوض -راـ اهلل 
المتواصؿ عمى قطاع  سرائيمياإلوقطرية مشتركة تبذؿ لتحقيؽ المصالحة الفمسطينية عقب وقؼ العدواف 

 غزة منذ االربعاء الماضي.
المصادر بأف الرئيس الفمسطيني محمود عباس اتفؽ خالؿ اتصالو الجمعة مع خالد مشعؿ رئيس  وأوضحت

القيادي الفمسطيني الذي اتفؽ عمى تشكيمو ضمف اتفاؽ القاىرة  اإلطارالمكتب السياسي لحماس عمى دعوة 
لالجتماع  اإلسالميالعاميف لمفصائؿ الفمسطينية بما فييا حماس والجياد  األمناء لممصالحة الوطنية ويضـ

نياءلبحث تحقيؽ المصالحة الوطنية   عمى غزة. اإلسرائيمياالنقساـ عقب وقؼ العدواف  وا 
بأف  األحد "القدس العربي"يوسؼ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لػ أبوالدكتور واصؿ  أكدومف جيتو 

العاميف لمقوى الوطنية  واألمناءالمجنة التنفيذية  أعضاءالقيادي الذي يضـ  اإلطاراس يعتـز دعوة عب
برئاسة  اإلسالميالتي وقعت اتفاؽ المصالحة في القاىرة وبضمنيـ حركتا حماس والجياد  واإلسالمية

 رمضاف شمح الجتماع عاجؿ لبحث المصالحة الفمسطينية والوضع الفمسطيني بمجممو.
نياءيوسؼ بأف الكؿ الفمسطيني بات يضغط باتجاه ضرورة تحقيؽ المصالحة الوطنية  أبو أشارو  االنقساـ  وا 

القادمة وخاصة عقب وقؼ العدواف  األسابيعمتوقعا اف تشيد جيود تحقيؽ المصالحة قفزة نوعية خالؿ 
اعا مع خالد مشعؿ في باف يعقد عباس اجتم األحد. وفي ذلؾ االتجاه رجحت مصادر فمسطينية اإلسرائيمي

 القاىرة بعد تقديـ الجانب الفمسطيني مشروع قرار االعتراؼ بالدولة الفمسطينية عمى حدود عاـ 
 الشير الجاري بيدؼ تحقيؽ المصالحة الفمسطينية، وذلؾ برعاية مصرية. لمجمعية العامة في 

واضحا عقب انتياء العدواف  ورجحت المصادر بأف تشيد جيود تحقيؽ المصالحة الفمسطينية تقدما
االنقساـ الفمسطيني لما لو مف ضرر كبير عمى  إنياءلضرورة  األطراؼبسبب وصوؿ جميع  اإلسرائيمي

 القضية الفمسطينية.
القدس "عممت  اإلسرائيميةوفي ظؿ ارتفاع مستوى التفاؤؿ في تحقيؽ المصالحة الوطنية عقب انتياء الحرب 

التي تسيطر عمى قطاع غزة رفضت استقباؿ وزير الشؤوف الخارجية  بأف حركة حماس األحد "العربي
العاـ لجامعة الدوؿ  األميفلمسمطة الوطنية الدكتور رياض المالكي ضمف الوفد الوزاري العربي برئاسة 

وذكر بأف القيادة الفمسطينية وافقت عمى  العربية الدكتور نبيؿ العربي الذي سيزور القطاع غدا الثالثاء.
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اؿ المالكي الذي رفضت حماس استقبالو بحجة انو احد رموز االنقساـ بالدكتور نبيؿ شعث مفوض استبد
 العالقات الخارجية في مركزية فتح.

 //القدس العربي، لندن، 
 
 يدعو إلى "انتفاضة شعبية" في الضفة تضامًنا مع غزة مصطفى البرغوثي  

لفمسطيني مصطفى البرغوثي، األميف العاـ لحركة المبادرة دعا النائب في المجمس التشريعي ا: راـ اهلل
الوطنية الفمسطينية، إلى "انتفاضة شعبية" في الضفة الغربية والقدس المحتمتيف تضامًنا مع قطاع غزة الذي 
صابة خمسمائة آخريف  يتعّرض لعدواف إسرائيمي متصاعد أسفر عف حتى عف استشياد خمسيف فمسطينًيا وا 

 فاؿ والنساء والشيوخ.معظميـ مف األط
(، عمى ضرورة أف تتصاعد |وشدد البرغوثي في بياف صحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنو، األحد )

المقاومة الشعبية لتتحوؿ إلى انتفاضة شاممة في كؿ الضفة الغربية والقدس ضد جرائـ االحتالؿ اإلسرائيمي 
 في غزة.

 //قدس برس، 
 
 في غزة باتت "ال ُتقير" وجعمت االحتالل يتخبط  عطون: المقاومةالنائب  

صّرح النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني، أحمد عطوف، بأف القدرة العسكرية لممقاومة : راـ اهلل
الفمسطينية تطّورت كثيرًا عف السابؽ، حيث أثبت رّدىا عمى العدواف اإلسرائيمي المتواصؿ أنيا باتت ال تقير 

 نظومة أسمحة متطورة لـ يعيدىا االحتالؿ مف قبؿ.وىي أيضًا تمتمؾ م
(، "إف فصائؿ المقاومة في غزة |وقاؿ عطوف في تصريحات خاّصة لػ "قدس برس" أدلى بيا األحد )

فاجأت االحتالؿ بشكؿ غير متوقع وتفوقت عميو بشكؿ ممحوظ جعمو يتخبط في ردود أفعالو تجاه 
 ."الفمسطينييف

 //قدس برس، 
 

 سامة حمدان: ال نستعجل التيدئة وعمى االحتالل أن يحسب ألف حساب لممقاومةأ 12
بيروت: أكدت حركة "حماس" أنيا ليست في عجمة مف أمرىا لتحقيؽ التيدئة مع االحتالؿ اإلسرائيمي، وذلؾ 
ى في الوقت الذي طالبت فيو أكثر مف جية دولية التدخؿ لدى "حماس" لمقبوؿ بالتيدئة مع االحتالؿ، عم

الرغـ مف أف تؿ أبيب ىي التي خرقت التيدئة التي قامت باغتياؿ نائب القائد العاـ لكتائب القساـ أحمد 
 الجعبري.

وقاؿ أسامة حمداف، مسؤوؿ العالقات الدولية في حركة "حماس" في تصريحات لقناة "الجديد" المبنانية، إف 
عمى مثؿ ىذه االعتداءات"، مشيًرا في الوقت  "الفمسطينييف ليسوا مستعجميف عمى التيدئة، ونحف معتادوف

 نفسو "عمى اإلسرائيمي أف يحسب ألؼ حساب بعد اليـو قبؿ تنفيذه اي اعتداء عمى شعبنا"، حسب قولو.
عتبر حمداف أف الوضع الراىف في غزة "شكؿ تغييرا عمى صعيد الوضع االقميمي"، وأف "اسرائيؿ فوجئت  وا 

اسؾ الفمسطيني سواء في الميداف أـ عمى المستوى الشعبي"، الفتًا النظر بالوضع العسكري لممقاومة وبالتم
 في الوقت ذاتو الى أف ذلؾ "أحرج إسرائيؿ عمى المستوى الداخمي واإلقميمي".
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وأضاؼ حمداف إف "اسرائيؿ تشعر بالقمؽ عمى المستقبؿ واف نتنياىو ظف اف اليجوـ عمى غزة سيشّكؿ لو 
 درة المقاومة عمى قصؼ مناطؽ لـ تكف تتوقع اسرائيؿ الوصوؿ الييا".نزىة انتخابية لكنو فوجئ بق

وأشار حمداف أنو كاف ىناؾ اتفاؽ لمتيدئة قبؿ العدواف عمى غزة، "لكف االسرائيمييف نقضوه باغتياليـ أحمد 
الجعبري"، مشيرا الى أف ما نطالب بو اآلف ليس أقؿ مف "وقؼ االسرائيمييف عدوانيـ عمى غزة، وفؾ 

 ار، كما عمى المجتمع الدولي أف يقتنع أف المقاومة الفمسطينية حؽ شرعي".الحص
 18/11/2012قدس برس، 

 
 صابة مباشرةإيصيب مبنى ببمدة "جان يبنا"  وصاروخيالت إانفجار كبير ييز  13

ذكرت مصادر اسرائيمية صباح اليوـ االثنيف أنو سمع دوي انفجار كبير في مدينة ايالت  :القدس المحتمة
ب اسرائيؿ يعتقد أنو ناتج عف سقوط صاروخ، وقد ىرعت قوات الشرطة ووحدات االنقاذ واالسعاؼ الى جنو 

 منطقة االنفجار.
وقد تضاربت االنباء حوؿ مصدر االنفجار عف كاف سقوط صاروخ او اطالؽ نار مف الجانب المصري، 

ي المدينة وفقا لمتقديرات العسكرية حيث نشر موقع القناة السابعة لمتمفزيوف االسرائيمي نفي وقوع صاروخ ف
 االسرائيمية.

عمى صعيد متصؿ قالت اسرائيؿ اف صاروخا اطمؽ مف غزة اصاب مبنى في بمدة جاف يبنا شرؽ اسدود 
صواريخ منذ صباح اليوـ عمى جنوب  8اصابة مباشرة مشيرة الى اف المقاومة الفمسطينية اطمقت 

 اف اسرائيميا اصيب بجراح خطرة. اسرائيؿ.وقالت مصادر نجمة داوود الحمراء
 19/11/2012وكالة سما اإلخبارية، 

 
 باتشي"أسرائيمية من طراز "إطائرة مروحية  سقاطإكتائب القسام تعمن  14

اعمنت كتائب عز الديف القساـ، الجناح المسمح لحركة "حماس"، مساء اليـو االحد، اسقاط  :دوت كوـ -غزة
 باتشي( شماؿ قطاع غزة.طائرة مروحية اسرائيمية مف طراز )ا

وقالت الكتائب في تصريح صحفي، اف مقاتمييا تمكنوا مف اسقاط طائرة )اباتشي(، مشيرة الى انيا تعتـز 
 توزيع شريط مصور يظير تفاصيؿ وحيثيات ىذه العممية.

 وكانت الكتائب عرضت في وقت سابؽ صورا لطائرة استطالع اسرائيمية كانت اسقطتيا اثناء تحميقيا فوؽ
 قطاع غزة مع بداية العدواف عمى غزة.

 18/11/2012القدس، القدس، 
 

 كتائب القسام تعمن قصف مدينة ىرتسميا شمال تل أبيب لممرة األولى 15
الجناح العسكري لحركة حماس أمس، أنيا استطاعت قصؼ مدينة « كتائب عز الديف القساـ»أعمنت  غزة:

 80نيا استطاعت قصؼ المدينة بصاروخ يصؿ مداه إلى ىرتسميا شماؿ تؿ أبيب لممرة األولى. وأضافت أ
 كيمومترا، إلى جانب قصؼ مدينتي تؿ أبيب وحولوف مجددا.

عمى تؿ أبيب. وقالت « 5فجر »وتبنت كتائب القساـ الجناح العسكري لحماس إطالؽ صاروخ مف نوع 
 «.زرة عائمة الدلو( باتجاه تؿ الربيع )تؿ أبيب( ردا عمى مج5أطمقت صاروخ )فجر »الكتائب إنيا 

 19/11/2012الشرق األوسط، لندن، 
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 كتائب القسام تمطر أسدود بعشرين صاروخ عمى دفعتين 16

غزة: قصفت "كتائب القساـ" الذراع العسكري لحركة المقاومة االسالمية "حماس" عصر اليوـ االحد 
 ( مدينة اسدود بعشريف صاروخ "غراد" وذلؾ عمى دفعتيف.11|18)

ىذه ىي المرة االولى التي تتمكف فييا المقاومة مف إطالؽ ىذا العدد تجاه اسدود في آف ويشار ألى أف 
 واحد.

وأكدت الكتاب في عدة بالغات عسكرية انيا قصفت كذلؾ قاعدة "بمماخيـ" الجوية بثالثة صواريخ "غراد"، 
 .107وقصؼ نيريـ بستة صواريخ 

يج بخمس قذائؼ ىاوف، "مفالسيـ" بأربعة صواريخ كما تبنت الكتائب قصؼ الحشودات العسكرية شرؽ البر 
، وكذلؾ قصؼ "العيف الثالثة" بست 107"قساـ"، والمجدؿ بصاروخيف، وقصؼ "نحؿ عوز" بأربع صواريخ 

 صواريخ مف النوع نفسو.
 18/11/2012قدس برس، 

 
 الجنوبية "إسرائيل"فصائل المقاومة تستيدف مدن  17

جناح العسكري "لمجاف المقاومة"، قصؼ الموقع العسكري اإلسرائيمي أعمنت "ألوية الناصر صالح الديف"، ال
 ممـ. 120في مستوطنة العيف الثالثة بأربع قذائؼ ىاوف مف العيار الثقيؿ، عيار 

صواريخ غراد، كما قصفت "سديروت"، و"أشكوؿ"، وكـر أبو  4وأعمنت "سرايا القدس" قصؼ "أوفاكيـ" بػ 
 7"، وقصؼ مدينتي أسدود وبئر السبع بػ 107صاروخ "قدس" و"12زا" بػ سالـ، والعيف الثالثة، و"كفار ع

 صواريخ غراد.
، كما قصفت "أشكوؿ" 6كما تبنت "كتائب الناصر صالح الديف" قصؼ مدينة أسدود بصاروخ ناصر 

وقالت وحدة الدفاع الجوي في "كتائب المجاىديف" إنيا أطمقت صاروخ أرض جو  ".107بصاروخي " 
 حربية إسرائيمية غرب غزة. باتجاه طائرة

 145وأعمنت "كتائب أبو عمي مصطفى" مسؤوليتيا عف قصؼ مدف ومواقع ومستوطنات االحتالؿ بػ 
 صاروخا، والعشرات مف قذائؼ الياوف منذ بدء العدواف

 18/11/2012، 48عرب
 

 آالف صاروخ عشرةتقديرات استخبارية إسرائيمية: لدى حماس  18
از االستخبارات العسكرية االسرائيمية بأف لدى حركة حماس ما يقارب مف "وكاالت": يقدر جي -القدس 

 صاروخ، وفقا لما نشره موقع القناة العاشرة لمتمفزيوف االسرائيمي. 10,000
وذكرت تقديرات االستخبارات، امس، أثناء اجتماع لقيادة الجيش االسرائيمي في المنطقة الجنوبية التي بحثت 

ة، فقد كانت تقديرات الجيش واالستخبارات قبؿ بداية العدواف عمى غزة، تتحدث عف أخر التطورات الميداني
اياـ مف الحرب , فالحديث عما يقارب مف  5" صاروخ ، وبعد مرور 16,000الى  12,000وجود ما بيف "

 صاروخ متوسط وبعيد المدى . 10,000
ئيا بسبب الضربات العسكرية المتتالية وتقدر االستخبارات اف قدرة حماس عمى اطالؽ الصواريخ تراجعت جز 

 مف قبؿ الجيش االسرائيمي .
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 19/11/2012األيام، رام اهلل، 
 

 الجعبرى تمكن من تحويل حماس إلى قوة منضبطة تمتمك أسمحة متطورة: نيويورك تايمز" 19
ؿ القيادى ذكرت صحيفة "نيويورؾ تايمز" األمريكية أنو عندما قامت إسرائيؿ باغتيا: كتبت ريـ عبد الحميد

العسكرى بحركة حماس أحمد الجعبرى يوـ األربعاء الماضى، وأشعمت الجولة الحالية مف القتاؿ الشرس، لـ 
يكف ىدفيا فقط ىو القيادى الفمسطينى، بؿ كانت تستيدؼ أيضا خط إمداد بالصواريخ قادـ مف إيراف، 

 دة داخؿ تؿ أبيب والقدس.والذى منح لحماس وألوؿ مرة القدرة عمى توجيو ضربات فى أماكف بعي
وأوضحت "الصحيفة" أف الجعبرى حوؿ حماس مف ميميشيا منخفضة المستوى إلى قوة منضبطة تمتمؾ 

، والتى زادت بدرجة كبيرة مف الخطر الذى تتعرض لو المدف الكبرى فى 5أسمحة متطورة مثؿ صواريخ فجر 
واقـ مدربة مف منصات إطالؽ تحت ميال، وأطمقتيا ط 45إسرائيؿ، حيث إف مداىا يصؿ إلى حوالى 

 األرض.
منيـ قبؿ اليجـو اإلسرائيمى األسبوع الماضى، والذى يبدو  100وأضافت الصحيفة، أف حماس كانت تمتمؾ 

أنو دمر أغمب المخزوف. ويتـ تجميع ىذه الصواريخ محميا بعد أف يتـ شحنيا مف إيراف إلى السوداف وتمر 
تنتقؿ إلى سيناء ثـ عبر أنفاؽ التيريب إلى غزة، حسبما يقوؿ كبار عبر صحراء مصر مقسمة إلى أجزاء و 

 مسئولى األمف اإلسرائيمييف.
وتشير الصحيفة إلى أف طريؽ التيريب يشارؾ فيو موظفوف مدفوعوف األجر مف حماس عمى طولو، إلى 

ما يقوؿ جانب خبراء تكنولوجيا إيرانييف يسافروف بجوازات سفر مزورة وموافقة حكومة السوداف، ك
 اإلسرائيميوف.

وتمفت الصحيفة إلى أف إستراتيجية الجعبرى كانت فعالة لمغاية ومثيرة لمقمؽ اإلسرائيمى حتى أف تؿ أبيب 
قامت باإلعداد لمرحمة قادمة محتممة مف المعركة المستمرة عمى مدار أربعة أياـ، حرب برية تسعى فييا 

 صواريخ المتبقية ومصانع الذخيرة.القوات اإلسرائيمية إلى تدمير قواعد إطالؽ ال
وتحت قيادة الجعبرى، تتابع الصحيفة، استطاعت حماس أف تطور صناعة األسمحة فى غزة وتصنع 
صواريخ بعيدة المدى، وأيضا طائرات بدوف طيار أممت حماس أف تحمؽ فوؽ إسرائيؿ مثمما تحمؽ الطائرات 

 اإلسرائيمية فى سماء غزة وتسبب الخوؼ لشعبيا.
ر نيويورؾ تايمز إلى أف العممية الحالية التى ىدفيا القضاء عمى منصات إطالؽ صواريخ حماس ربما وتشي

 تشؿ قدرة حمفاء إيراف فى غزة عف الرد فى حالة تنفيذ إسرائيؿ تيديدىا بمياجمة المنشآت النووية اإليرانية.
كشؼ عف ىويتو قولو إف كال مف ونقمت الصحيفة عف أحد كبار المسئوليف األمنييف فى إسرائيؿ الذى لـ ي

حماس والجياد اإلسالمى يطوراف أسمحة مع خبراء مف إيراف، وما اىتممنا بو أمس كاف مرفؽ إنتاج ما 
" فى إشارة إلى الطائرات بدوف طيار. وأضاؼ قائال، إف ىذا كمو عمؿ الجعبرى الذى كاف U.A.Vيسمى بػ "

 مفكرا إستراتيجيا متطورا لمغاية.
 18/11/2012ع، مصر، اليوم الساب

 
 حول العدوان اإلسرائيمي عمى غزة "الجبية الديمقراطية" تقمل من أىمية قرارات وزراء خارجية العرب 20

قالت "الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف" إف قرارات وزراء خارجية الدوؿ العربية، لـ تتضمف : راـ اهلل
لعدواف الوحشي عمى الشعب الفمسطيني في قطاع خطوات عممية سياسية ودبموماسية واقتصادية "تردع ا
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غزة، ولـ تستجب لمواقؼ ومظاىرات الشعوب العربية بقطع العالقات السياسية والدبموماسية واالقتصادية مع 
 العدو اإلسرائيمي".

دوؿ العالميف العربي  (، 18/11ودعت الجبية في بياف صحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنو اليوـ األحد )
 إلى قطع العالقات السياسية والدبموماسية واالقتصادية مع دولة العدواف اإلسرائيمي. والمسمـ

كما دعت إلى قطع كؿ أشكاؿ التطبيع مع دولة االحتالؿ، ووقؼ "تطبيع الفضائيات العربية باستضافة قادة 
 وشخصيات العدو عمى شاشاتيا يوميًا".

مود عباس، واألمناء العاميف لفصائؿ المقاومة والمجنة وطالبت رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مح
التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس المجمس الوطني الفمسطيني "إلى عقد المجنة القيادية العميا بإجماع 

في القاىرة؛ بإعالف إنياء االنقساـ ووضع آليات  2011مايو/ أيار  4الفصائؿ بال استثناء لتطبيؽ اتفاؽ 
 .، والعودة لمشعب2011مايو/ أيار  4تنفيذ اتفاؽ 

 18/11/2012قدس برس، 
 

 اإلسرائيمى لغزو غزة: ال ىدنة قبل وقف إطالق الصواريخ الجيشنتنياىو يعمن استعداد  19
رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمى بنيػػاميف ،  أف محمػػود محيػػىعػػف ، 98/99/1991، اليااوم السااابع، مصاار ذكػػرت
ؿ اإلسرائيمى لتوسيع رقعة عممياتو العسكرية فػى قطػاع غػزة بشػكؿ أعمف عف استعداد جيش االحتال، نتانياىو

 ممموس واجتياحو بشكؿ كامؿ لمقطاع.
وقاؿ نتانياىو فػى مسػتيؿ جمسػة مجمػس الػوزراء األسػبوعية صػباح اليػـو األحػد، إف قػوات الجػيش اإلسػرائيمى 

وىػػى تواصػػؿ عممياتيػػا ىاجمػػت حتػػى اآلف أكثػػر مػػف ألػػؼ ىػػدؼ لتنظيمػػات المقاومػػة الفمسػػطينية فػػى القطػػاع 
 وتكبد حركة حماس والتنظيمات األخرى ثمنا باىظا، عمى حد قولو.

وأشار نتانياىو إلى أنو سيواصؿ اليـو التحدث مع زعماء دوؿ مختمفة فى العالـ، معربا عف تقػديره لمػا يبديػو 
 الزعماء األجانب مف تفيـ لحؽ إسرائيؿ فى الدفاع عف النفس، عمى حد تعبيره.

حيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيمية عف نتانياىو مزاعمو خالؿ الجمسة لمزعماء العػالـ أف إسػرائيؿ ونقمت ص
تبذؿ جيودىا لتجنب إصابة مدنييف فى الوقت الذى تبذؿ فيو حماس والتنظيمات الفمسطينية جيودىا لضرب 

 أىداؼ مدنية داخؿ إسرائيؿ، عمى حد زعمو.
ولية والتزاميػػا بضػػماف أمػػف اإلسػػرائيمييف، مشػػيدا بقػػدرة ؤ منطمػػؽ المسػػوأضػػاؼ نتانيػػاىو أف حكومتػػو تعمػػؿ مػػف 

 الصمود وضبط النفس لدييـ، ودعاىـ مجددا إلى التقييد بتعميمات قيادة الجبية الداخمية.
خالؿ لقائو مع وزير الخارجيػة الفرنسػي، لػوراف فػابيوس، قاؿ  نتنياىو ، أف98/99/1991، 48عربوأضاؼ 

عمػى الفصػائؿ الفمسػطينية فػي قطػاع غػزة وقػؼ إطػالؽ الصػواريخ باتجػاه إسػرائيؿ قبػؿ مساء اليـو األحػد، إف 
 البحث في وقؼ العممية العسكرية اإلسرائيمية ضد القطاع.

وقاؿ نتنياىو لموزير الفرنسي إنو "ينبغي وقؼ إطالؽ الصواريخ أوال، وبعد ذلؾ نتحدث عف بػاقي األمػور، إذ 
 ."وىذا الحاؿ ال يمكف أف يستمر أف نصؼ دولة إسرائيؿ تحت النيراف،

وأضػػاؼ مخاطبػػا فػػابيوس: "فكػػر كيػػؼ كنػػتـ سػػتعمموف لػػو تػػـ قصػػؼ مػػدف فرنسػػا بالصػػواريخ، لػػدينا الحػػؽ فػػي 
سرائيؿ ستفعؿ كؿ شيء مف أجؿ وقؼ ىذه اليجمات اإلرىابية  ."الدفاع عف أنفسنا، وا 



 
 
 

 

 

           90ص                                    1386العدد:                90/99/1991نين اإلث التاريخ:

أف لػػدى تػػػؿ أبيػػػب شػػرطا واحػػػدا لمتيدئػػػة بػػدوره، أعمػػػف وزيػػر الخارجيػػػة اإلسػػػرائيمي، أفيغػػدور ليبرمػػػاف، أيًضػػػا، 
ولمتوصػػؿ إلػػى ىدنػػة، وىػػو أف توقػػؼ جميػػع الفصػػائؿ الفمسػػطينية العاممػػة فػػي قطػػاع غػػزة إطػػالؽ الصػػواريخ 

 بشكؿ كامؿ عمى إسرائيؿ.
: "لػيس  ولوح وزير الدفاع اإلسػرائيمي، إييػود بػاراؾ، بقػرب شػف عمميػة عسػكرية بريػة ضػد القطػاع، وقػاؿ اليػـو

ضػػرورة أو جمػػود بمػػا يتعمػػؽ بتنفيػػذ العمميػػة العسػػكرية )البريػػة(، لكننػػا لػػف نتػػردد فػػي تنفيػػذىا، لػػدينا حاجػػة أو 
نما بعد وقت قريب جدا إذا دعت الحاجة إلى ذلؾ  ."وليس بعد وقت طويؿ، وا 

 
 في غزة  نقدر جيود الرئيس المصري إلرساء وقف إلطالق الناربيريز:  11

"جيود" الرئيس المصػري محمػد ػيس االسرائيمي شيموف بيريز بنوه الرئ :)وكاالت( -برىوـ جرايسي -عواصـ 
مرسػػي "إلرسػػاء وقػػؼ إلطػػالؽ النػػار" فػػي قطػػاع غػػزة، لكنػػو اتيػػـ حمػػاس بأنيػػا "رفضػػت" حتػػى اآلف اقتراحػػو، 

 وذلؾ في مقابمة بثتيا شبكة سكاي نيوز البريطانية.
طينية المسمحة في غزة قاؿ بيريز "في وردا عمى سؤاؿ حوؿ احتماؿ تيدئة النزاع بيف اسرائيؿ والفصائؿ الفمس

 ما يخصنا نحف، االجابة ىي نعـ".
واضػػاؼ الػػرئيس االسػػرائيمي "نقػػدر جيػػود الػػرئيس المصػػري إلرسػػاء وقػػؼ إلطػػالؽ النػػار. ولكػػف حتػػى اآلف، 

 رفضت حماس اقتراح الرئيس المصري".
د حتػى اآلف اي اتصػاؿ واكد مسؤوؿ حكػومي اسػرائيمي طمػب عػدـ كشػؼ اسػمو اف "المشػكمة ىػي انػو ال يوجػ

 مباشر مع المصرييف ألف السيد مرسي ال يتنازؿ لمتحدث معنا".
واضػػاؼ "مػػف الناحيػػة التقنيػػة، ىنػػاؾ تواصػػؿ بػػيف االسػػتخبارات )االسػػرائيمية والمصػػرية( ولكػػف عمػػى المسػػتوى 

 ؾ اوباما".السياسي عندما يكوف لديو )مرسي( اي شيء ليقولو لنا فيو يوصمو عبر )الرئيس االميركي( بارا
وتابع المسؤوؿ "لسنا عمى عمـ بما يحدث في القاىرة وال اعمـ إف حاوؿ فابيوس االنخراط في ىػذه اآلليػة ومػا 

 يستطيع الفرنسيوف فعمو وسط ىذا المغز".
 90/99/1991الغد، عمان، 

 
 اإلسرائيمية: التيدئة في غزة مصمحة لجميع األطراف ولمصر دور كبير لحرب وزارة ا 16

إف التوصػػؿ إلػػى تيدئػػة  ،قػػاؿ المتحػػدث باسػػـ وزارة الػػدفاع اإلسػػرائيمية عيػػراف زينغػػر: يػػو بػػي اي -فمسػػطيف 
ووقؼ إطالؽ نار بيف إسرائيؿ والفصائؿ الفمسطينية في قطاع غزة ىو مصمحة لجميػع األطػراؼ وأف لمصػر 

 دورا كبيرا في ذلؾ.
التوصػؿ إلػى ذلػؾ قبػؿ أف تحقػؽ إسػرائيؿ  واضاؼ زينغر ليونايتد بػرس انترناشػوناؿ اليػـو األحػد "لكػف لػف يػتـ

أىداؼ عمميتيا العسكرية بإعادة الردع مقابػؿ الفصػائؿ وعػودة اليػدوء إلػى جنػوب إسػرائيؿ. وقػاؿ إف الموقػؼ 
اإلسرائيمي ما زاؿ كما كاف وىو أف "مصر ىي ذخر اسػتراتيجي بالنسػبة إلسػرائيؿ وليسػت أقػؿ مػف ذلػؾ" وأف 

ىػػو دور ىػػاـ ومصػػيري". وأشػػار إلػػى أنػػو لػػيس صػػدفة أف جميػػع الميتمػػيف "إسػػرائيؿ ميتمػػة بالػػدور المصػػري و 
بالتيدئػػة يجتمعػػوف فػػي القػػاىرة أو يتصػػموف بيػػا "فالقػػاىرة ىػػي التػػي توجػػو األمػػور فيمػػا يتعمػػؽ بوقػػؼ إطػػالؽ 

 النار".
وأضػػػاؼ زينغػػػر أف جميػػػع األطػػػراؼ معنيػػػة بالتيدئػػػة "ولكػػػؿ طػػػرؼ مصػػػمحتو الخاصػػػة بوقػػػؼ إطػػػالؽ النػػػار، 

سػػرائيؿ  معنيػػة بالوسػػاطة المصػػرية وىػػي ال تنفػػي ذلػػؾ ألنػػو سيسػػاعد فػػي نيايػػة المطػػاؼ عمػػى التوصػػؿ إلػػى وا 
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وقؼ إطالؽ نار". وتابع أف إسرائيؿ أوضحت لمصر أنو "ال يمكنيا أف تسمح لنفسيا باستمرار إطػالؽ النػار 
، لكف توجد غايات باتجاه االراضي اإلسرائيمية والجموس مكتوفة األيدي، يتحدثوف اآلف عف وقؼ إطالؽ نار

لمعممية العسكرية اإلسػرائيمية ينبغػي تحقيقيػا". وقػاؿ "ثمػة أىميػة لمتشػديد عمػى أف مرحمػة شػف عمميػة عسػكرية 
 برية ىي جزء ال يتجزأ مف العممية العسكرية".

وفيمػػا يتعمػػؽ بمطالػػب حمػػاس بػػأف ترفػػع إسػػرائيؿ الحصػػار عػػف قطػػاع غػػزة وتوقػػؼ سياسػػة اغتيػػاؿ الناشػػطيف 
ف، قاؿ زينغر "إننا نتعامؿ مع غايػات العمميػة العسػكرية فػي القطػاع ،وحمػاس ال يمكنيػا أف تطمػب الفمسطينيي

 اآلف أي شيء فيما ىي تطمؽ الصواريخ باتجاه جنوب ووسط إسرائيؿ".
وأضاؼ أف "إسرائيؿ تعرؼ موقؼ حمػاس وىػي تعػرؼ موقػؼ إسػرائيؿ فػي ىػذا الموضػوع، وثمػة أىميػة لمنػع 

بشكؿ أكبر، ولو لـ يكف ىناؾ حصار لرأينا مئات الصواريخ ُتطمؽ عمى إسػرائيؿ  حماس مف مواصمة التسمح
 بدال مف العشرات التي تطمؽ اآلف، ولذلؾ فإنو ال يمكف التعامؿ اآلف مع موقؼ حماس".

 90/99/1991، الحياة، لندن
 

 متوافق عمى التيدئةلشروط أساسية موشي يعمون يطرح أربعة  14
ئػػيس الػػوزراء، موشػػيو يعمػػوف، عػػددا مػػف الشػػروط التػػي اعتبرىػػا أساسػػية لتوافػػؽ طػػرح نائػػب ر : القػػدس المحتمػػة

 عمى التيدئة، ىي:
أوال: وقػػؼ تػػػاـ لعمميػػػات إطػػػالؽ الصػػػواريخ مػػػف قطػػػاع غػػػزة نحػػػو المػػػدف والبمػػػدات اإلسػػػرائيمية. ثانيػػػا: عػػػدـ » 

 استيداؼ وحدات الجيش اإلسرائيمي التي تنتشر عمى الحدود،
ف العمميات العسػكرية وبعػث المجموعػات لتنفيػذ العمميػات ضػد إسػرائيؿ، رابعػا: تحمػؿ وثالثا: التوقؼ التاـ ع 

 . "حماس مسؤوليتيا الكاممة عمى قطاع غزة وعدـ السماح ألي مجموعة تنفيذ عمميات ضد إسرائيؿ
 90/99/1991، وكالة سما اإلخبارية

 
 يس عباسالجياد ولحركة وزير إسرائيمي: لم نخطط إلسقاط حماس.. وبديميا ىو  10

وزير التعميـ اإلسرائيمي، جدعوف ساعر، إف الحكومػة اإلسػرائيمية لػـ تضػع لنفسػيا ىػدؼ  : قاؿالقدس المحتمة
إسػػقاط حمػػاس، فيػػي ال تريػػد أف تتػػدخؿ فػػي الشػػؤوف الداخميػػة لمفمسػػطينييف. وأضػػاؼ أف أحػػدا ال يعػػرؼ مػػف 

ـ ىػػذه المنطقػػة، وربمػػا يحتػػؿ سػػيحؿ محػػؿ حمػػاس، ألف الػػرئيس الفمسػػطيني، محمػػود عبػػاس، ال يسػػتطيع حكػػ
 المرتبط بإيراف أو تنظيمات أخرى أسوأ وأشد تطرفا.« الجياد اإلسالمي»مكاف حماس تنظيـ 

 90/99/1991، وكالة سما اإلخبارية
 

 إصابة أربعة إسرائيميين في "أوفاكيم" 13
ي جنػػوب إسػػرائيمييف بعػػد ظيػػر اليػػـو األحػػد جػػراء انفجػػار صػػاروخ أطمػػؽ مػػف قطػػاع غػػزة وسػػقط فػػ 4أصػػيب 

وأعمنػت  إسرائيؿ فيما لوح وزيػر الػدفاع اإلسػرائيمي اييػود بػاراؾ بقػرب شػف عمميػة عسػكرية بريػة ضػد القطػاع.
إسػرائيمييف أصػيبوا بجػروح جػراء سػقوط صػاروخ فمسػطيني فػي مدينػة "أوفػاكيـ"،  4مصادر طبية إسػرائيمية أف 

 ة.وأف جراح اثنيف ما بيف متوسطة وخطيرة، وجراح اثنيف آخريف طفيف
 98/99/1991، 48عرب

 



 
 
 

 

 

           90ص                                    1386العدد:                90/99/1991نين اإلث التاريخ:

 إذا دعت الحاجة إلى ذلك في غزة باراك: سننفذ عممية برية 10
وقػػػاؿ بػػػاراؾ خػػػالؿ زيػػػارة لموقػػػع بطاريػػػة "قبػػػة الحديديػػػة" فػػػي منطقػػػة تػػػؿ أبيػػػب، والتػػػي رافقػػػو خالليػػػا السػػػفير 

ية بريػة، األميركي بتؿ أبيب، داف شابيرو، بعد ظير اليػوـ، إف "الجػيش اإلسػرائيمي جػاىز لشػف عمميػة عسػكر 
سرائيؿ لف تتردد بشنيا إذا دعت الحاجة إلى ذلؾ  ."وا 

وأضاؼ باراؾ: "سنواصؿ العمميات وتوجيو الضربات، وحتى زيادة قوة العممية العسكرية، وسػننفذ كػؿ مػا ىػو 
 ."مطموب مف أجؿ ضماف تحقيؽ أىداؼ العممية

ذ العمميػػة العسػػكرية )البريػػة(، ولػػف وأردؼ: "لػػيس لػػدينا حاجػػة أو ضػػرورة أو جمػػود بمػػا يتعمػػؽ بالحاجػػة لتنفيػػ
نما بعد وقت قريب جدا إذا دعت الحاجة إلى ذلؾ  ."نتردد في تنفيذىا، وليس بعد وقت طويؿ، وا 

وتطػػرؽ بػػاراؾ إلػػى تيدئػػة محتممػػة بوسػػاطة مصػػر وتركيػػا، وفػػي ظػػؿ ضػػغوط أميركيػػة وأوروبيػػة عمػػى إسػػرائيؿ 
 باالمتناع عف شف عممية عسكرية برية في ضد القطاع.

قػػاؿ: "صػػحيح أننػػا لسػػنا ضػػد إمكانيػػة أف تتوقػػؼ حمػػاس بطريقػػة مػػا عػػف إطػػالؽ صػػواريخ، وسنضػػطر إلػػى و 
 ."دراسة طريقنا والتأكد مف أف العممية العسكرية تحقؽ أىدافيا

وامتدح باراؾ قدرات "القبة الحديدية" التػي تمكنػت مػف اعتػراض عػدد كبيػر مػف الصػواريخ الفمسػطينية، وشػكر 
 مميوف دوالر. 600مى دعميا في تطوير ىذه المنظومة بمساعدات مالية بمغت نحو الواليات المتحدة ع

 98/99/1991، 48عرب
 

 جيات إسرائيمية: الجيش استنفذ إمكانية تحقيق أىداف "عامود السحاب" عبر القصف الجوي 18
اؼ العمميػة اعتبػرت جيػات اسػرائيمية اف الجػيش "اسػتنفذ" امكانيػة تحقيػؽ اىػد :آماؿ شػحادة - القدس المحتمة

العسكرية "عامود السحاب" عبر القصؼ الجوي، وىو ما يجعؿ النقاش محتدمًا حوؿ العممية العسكرية. ففيما 
يػػدعو قيػػاديوف عسػػكريوف ووزراء فػػي الحكومػػة االسػػرائيمية الػػى ضػػرورة توسػػيع العمميػػات والػػدخوؿ فػػي عمميػػة 

خفيػػؼ حػػدة الضػػغوط عمػػى اسػػرائيؿ مػػف قبػػؿ بريػػة الػػى غػػزة، يسػػعى رئػػيس الحكومػػة، بنيػػاميف نتانيػػاىو، الػػى ت
مصر والواليات المتحدة، حوؿ العممية البرية، ويطرح امكانية التوصؿ الى تيدئة مع حماس بشػروط تضػعيا 
اسرائيؿ وال تظيػر حركػة حمػاس منتصػرة، ميػددا اف بػالده سػتكثؼ قصػفيا اذا لػـ توافػؽ حمػاس عمػى شػروط 

 اسرائيؿ لوقؼ اطالؽ النار.
حػػد، ارتفعػػت اثػػارة االجػػواء الحربيػػة الػػى ذروتيػػا، حيػػث شػػيدت شػػوارع رئيسػػية بػػيف مػػدف كبػػرى ومنػػذ مسػػاء اال

حػػاؿ اسػػتنفار غيػػر مسػػبوقة لمجػػيش والشػػرطة واغػػالؽ كبػػرى الشػػوارع لػػدخوؿ عشػػرات المػػدرعات والحػػافالت 
صػواريخ العسكرية الييا، في مقابؿ قصؼ مكثؼ لمصواريخ الفمسػطينية واعتػراؼ اسػرائيؿ بػاف الحركػة تمتمػؾ 

ايرانية بعيدة ومتوسطة المدى، قادرة عمى تيديد مدف مركز اسػرائيؿ، وحتػى مػا بعػد تػؿ ابيػب. ىػذه الوضػعية 
جعمػػت االصػػوات الداعيػػة الػػى عػػدـ تنفيػػذ عمميػػة بريػػة تتفػػوؽ عمػػى االصػػوات الداعيػػة الػػى تنفيػػذىا، لممخػػاطر 

الػرئيس االمريكػي، بػاراؾ اوبامػا، وجيػات المتوقعة مف ىذه العممية. وقد اجػرى نتانيػاىو اتصػاالت مكثفػة مػع 
 دولية اخرى في محاولة لفرض شروط التيدئة بالشكؿ الذي تريده اسرائيؿ.

وضػػمف مػػا يتوقعػػو اسػػرائيميوف اف يطػػرح نتانيػػاىوااللتزاـ بعػػدـ المػػس بقػػادة حمػػاس وبرفػػع الحصػػار عػػف قطػػاع 
إشراؼ دولي، باعتبار اف عدـ وجػود  غزة، مقابؿ وقؼ التزود بالصواريخ وبجعؿ غزة منزوعة السالح وتحت

 مثؿ ىذه الشروط فاف حماس سيعود مف جديد لمتزود باسمحة اكثر تطورا تحضيرا لجولة االشتباكات المقبمة. 
 90/99/1991، الحياة، لندن



 
 
 

 

 

           19ص                                    1386العدد:                90/99/1991نين اإلث التاريخ:

 
 يمعب دورا محوريا بجانب أردوغان لمتيدئة مع حماس ييديعوت أحرونوت: مرس 10

، األحػد، أف ىنػاؾ اتصػاالت مكثفػة لمتوصػؿ إلػى وقػؼ ذكرت مصادر سياسية إس :محمود محيى رائيمية اليـو
إلطالؽ النار وتيدئة تمعب فييا مصر ورئيسيا محمػد مرسػى دورا محوريػا، إلػى جانػب الػرئيس التركػى رجػب 

 طيب أردوغاف.
وأوضػػحت المصػػادر لصػػحيفة "يػػديعوت أحرونػػوت" اإلسػػرائيمية، أنػػو فػػى الوقػػت نفسػػو يواصػػؿ رئػػيس الػػوزراء 

سرائيمى بنياميف نتانياىو فى المرحمة الحالية االعتماد عمى إجراء اتصاالت مع أطراؼ دولية مختمفػة، فػى اإل
مقػػدمتيا الػػرئيس األمريكػػى بػػاراؾ أوبامػػا والمستشػػارة األلمانيػػة ميركػػؿ، فػػى سػػعى لتخفيػػؼ حػػدة الضػػغوط عمػػى 

 ماس والجياد اإلسالمى.إسرائيؿ وضماف شروط اتفاؽ وقؼ إطالؽ النار ال يظير انتصارا لحركتى ح
مف جانبو أشار المحؿ السياسى بػػ"يديعوت أحرونػوت" شػيموف شػيفر إلػى إف إسػرائيؿ باتػت تػدرؾ أنػو لػـ يعػد 
أماميػػػا خيػػػار سػػػوى الػػػذىاب باتجػػػاه تيدئػػػة طويمػػػة األمػػػد، بعػػػد أف اسػػػتنفدت عمميػػػا الطاقػػػة والفائػػػدة المرجػػػوة 

واصػػمة العػػدواف بالطريقػػة الحاليػػة المتمثمػػة فػػى تبػػادؿ والممكنػػة مػػف عمميػػات القصػػؼ الجػػوى، وأنػػو ال يمكػػف م
 إطالؽ الصواريخ مف القطاع مقابؿ قصؼ جوى مف قوات االحتالؿ.

 98/99/1991، اليوم السابع، مصر
 

 غتياالت في غزةرئيس أركان الجيش اإلسرائيمي يأمر بتكثيف اليجمات واال 69
مقػوات اإلسػرائيمية بتكثيػؼ الغػارات الجويػة ضػد أصدر رئيس أركػاف الجػيش اإلسػرائيمي بينػي غػانتس، أوامػر ل

 قطاع غزة والتي تشمؿ اغتياالت بحؽ نشطاء في الفصائؿ الفمسطينية المسمحة.
وقاؿ بياف صادر عف الناطؽ العسػكري اإلسػرائيمي، إف غػانتس أجػرى مػداوالت فػي مقػر وزارة الػدفاع فػي تػؿ 

مػػػات ضػػػد القطػػػاع التػػػي تشػػػمؿ غػػػارات جويػػػة أبيػػػب وأصػػػدر فػػػي ختاميػػػا أوامػػػر لقػػػوات الجػػػيش بتكثيػػػؼ اليج
 وقصؼ مف زوارؽ حربية إسرائيمية واغتياالت بحؽ نشطاء.

وقػػػاـ غػػػانتس فػػػي وقػػػت سػػػابؽ، بجولػػػة فػػػي قاعػػػدة عسػػػكرية فػػػي جنػػػوب إسػػػرائيؿ وشػػػاىد تػػػدريبا تجريػػػو قػػػوات 
 االحتياط تمييدا اللتحاقيا بالعمميات العسكرية ضد القطاع.

سػػػػرائيمية وخاصػػػػة أداء بطاريػػػػات الػػػػػ"قبة الحديديػػػػة" فػػػػي اعتػػػػراض الصػػػػواريخ وامتػػػػدح غػػػػانتس أداء القػػػػوات اإل
 القصيرة المدى.

 90/99/1991، الحياة، لندن
 

 الجيش اإلسرائيمي يرد بطريقة مباشرة عمى مصادر نيران من الجوالن 69
 "جػػرى اطػػالؽ نػػار عمػػى جنودنػػا فػػي المنطقػػة قالػػت متحدثػػة باسػػـ الجػػيش االسػػرائيمي انػػو: ا ؼ ب -القػػدس

واضػافت اف "الجنػود )االسػرائيمييف( ردوا  الوسطى مف الجوالف"، موضحة اف اطالؽ النار ىذا "اصاب آليػة".
 بقصؼ مدفعي باتجاه مصدر النيراف وسجمت اصابة مباشرة"، بدوف اف تضيؼ اي تفاصيؿ.

 90/99/1991، الحياة، لندن
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فػػػوجئ االسػػػرائيميوف بسػػػقوط صػػػاروخ عمػػػى بمػػػدة حولػػػوف، التػػػي تبعػػػد عشػػػرة : آمػػػاؿ شػػػحادة - س المحتمػػػةالقػػػد
كيمػػومترات عػػف تػػؿ ابيػػب المدينػػة، وسػػقط صػػاروخ اخػػر عمػػى غػػوش داف، فػػي منطقػػة تػػؿ ابيػػب. وقػػد تبعثػػرت 
ي قطػػع الصػػاروخ الػػذي سػػقط فػػي حولػػوف فػػي اربػػع منػػاطؽ، سػػببت احػػدى ىػػذه القطػػع الػػى اشػػعاؿ النيػػراف فػػ

سيارة. واعمف الجيش انو يجري تمشيطا لممنطقة لمبحث عف قطع ىذا الصاروخ لفحصيا، مع توقعات خبػراء 
 اف تكوف مف نوع متطور.

وفي اعقػاب تصػعيد القصػؼ الصػاروخي، خػرج رؤسػاء بمػدات الجنػوب ومنطقػة تػؿ ابيػب بػدعوة الػى الجػيش 
سػتحقؽ اىػػداؼ العمميػة العسػكرية وتوقػؼ صػػواريخ االسػرائيمي لتوسػيع العمميػة بمػا فػػي ذلػؾ البريػة، اذا كانػت 

حمػػاس وخطرىػػا. امػػا الجبيػػة الداخميػػة فكثفػػت مػػف حممػػة توعيتيػػا لمسػػكاف لمبقػػاء داخػػؿ المالجػػئ وفػػي امػػاكف. 
وفػػي كممتػػو فػػي جمسػػة الحكومػػة، حػػذر بنيػػاميف نتانيػػاىو، السػػكاف مػػف التعامػػؿ باسػػتيتار وااللتػػزاـ بالتعميمػػات 

ف القتمػػى والجرحػى. والمػػح نتانيػػاىو فػػي كممتػو اف االوضػػاع اخػػذة بالتصػػعيد، لضػماف سػػقوط اقػػؿ مػا يمكػػف مػػ
 وىو ما يتطمب اليقظة والبقاء بالقرب مف المالجئ واالماكف االمنة.

 90/99/1991، الحياة، لندن
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إلسػػػػػرائيمي، يوفػػػػػاؿ شػػػػػتاينتس، أمػػػػػس، أف الحواسػػػػػيب الحكوميػػػػػة والمواقػػػػػع تػػػػػؿ أبيػػػػػب: كشػػػػػؼ وزيػػػػػر الماليػػػػػة ا

حػػرب »اإللكترونيػػة لمػػدوائر الرسػػمية فػػي إسػػرائيؿ تعرضػػت فػػي األيػػاـ الخمسػػة األولػػى مػػف الحػػرب عمػػى غػػزة لػػػ
مميػػوف  44فػػي مكتػػب رئػػيس الحكومػػة رصػػدوا وصػػدوا « حػػرب السػػايبر»رىيبػػة، وأف طػػاقـ مكافحػػة « سػػايبر

 ختمؼ أرجاء العالـ.محاولة ىجوـ مف م
ماليػيف ىجػـو رصػدت فػي موقػع رئػيس  90وقاؿ شػتاينتس، خػالؿ زيػارة لمكاتػب الطػاقـ المػذكور، أمػس، إف 

ماليػػيف عمػػى موقػػع رئػػيس  6ماليػػيف عمػػى موقػػع وزارة الخارجيػػة اإلسػػرائيمية، و 7الدولػػة، شػػيمعوف بيػػريس، و
 والجيش اإلسرائيمي. الوزراء بنياميف نتنياىو، والبقية عمى مواقع أجيزة األمف 

فػي الجػيش اإلسػرائيمي فػي « حػرب السػايبر»وقاؿ العماد موشيو ميركوفتش، الذي شػغؿ منصػب رئػيس دائػرة 
 الماضػػػي، إنػػػو فػػػي كػػػؿ حػػػرب تتعػػػرض إسػػػرائيؿ لحػػػرب إلكترونيػػػة كيػػػذه، ولكػػػف ىػػػذه المػػػرة فػػػاؽ األمػػػر كػػػؿ 

 
صػد ىػذه اليجمػة وال داعػي لمقمػؽ. الميػـ أجيػزة األمػف اإلسػرائيمية تسػتطيع »التوقعات، ومع ذلػؾ طمػأف بػأف 

 «.أف نظؿ متيقظيف
 90/99/1991، الشرق األوسط، لندن

 
 مجمس المستوطنات بالضفة يشتكي من حاالت قذف الحجارة عمى المستوطنين 64

شػػػػكا مجمػػػػس المسػػػػتوطنات فػػػػي الضػػػػفة الغربيػػػػة مػػػػف ارتفػػػػاع كبيػػػػر فػػػػي عػػػػدد حػػػػاالت قػػػػذؼ الحجػػػػارة عمػػػػى 
عدوانيػػػة عمػػػى قطػػاع غػػػزة. وتتركػػػز ىػػػذه األعمػػػاؿ فػػي منطقػػػة بيػػػت لحػػػـ، ضػػػد المسػػتوطنيف، خػػػالؿ الحػػػرب ال

، وفػػي المنطقػػة الغربيػػة مػػػف راـ اهلل «غػػوش عتصػػيوف»المسػػتوطنيف فػػي الكتػػؿ االسػػتيطانية المعروفػػة باسػػػـ 
وشماؿ شرقي القدس. وقاؿ ايتسيؾ شدمي، رئيس مستوطنات بنياميف )شرؽ راـ اهلل(، إف حركػة فػتح برئاسػة 

س، رئػػيس السػػمطة الفمسػػطينية، تحػػاوؿ إشػػعاؿ النيػراف فػػي الضػػفة لمسػػاعدة أىػػؿ غػػزة، وادعػػى أف محمػود عبػػا
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سػرقة السػػيارات اإلسػػرائيمية فػػي المنطقػػة ىػػي أيضػػا فػػي ازديػػاد. وفػػي بعػػض األحيػػاف يطمقػػوف زجاجػػات حارقػػة 
 باتجاه المستوطنيف.

 90/99/1991، الشرق األوسط، لندن
 

 ينيين الذي يعممون في "إسرائيل" من دون تصاريحالشرطة اإلسرائيمية تعتقل الفمسط 60
أعمنػػت الشػػرطة اإلسػػرائيمية عػػف حممػػة العتقػػاؿ العمػػاؿ الفمسػػطينييف مػػف الضػػفة الغربيػػة الػػذيف يعممػػوف داخػػؿ 
إسرائيؿ مف دوف تصاريح، لترحيميـ إلػى منػاطؽ السػمطة الفمسػطينية فػي الضػفة الغربيػة. وادعػت الشػرطة أف 

رادعػػة، لكػػي تمنػػع تنفيػػذ عمميػػات تفجيريػػة داخػػؿ المػػدف اإلسػػرائيمية، تحػػت غطػػاء ىػػذه الحممػػة جػػاءت كخطػػوة 
 الحرب في قطاع غزة.

 90/99/1991، الشرق األوسط، لندن
 

 استعدادًا لتبعات عممية "عامود السحاب"الجياز القضائي  "إسرائيل" تجّند 63
المصػػغر جّنػػد لخدمتػػو قمػػة النقػػاب عػػف أف المجمػػس الػػوزاري اإلسػػرائيمي « يػػديعوت أحرنػػوت»كشػػفت صػػحيفة 

الجيػػػاز القضػػػائي فػػػي إسػػػرائيؿ ويشػػػركيا فػػػي كػػػؿ مػػػداوالت الييئػػػة التسػػػاعية والمجمػػػس المصػػػغر بخصػػػوص 
صػػػػناع القػػػػرار عمػػػػى المسػػػػتوى السياسػػػػي « حمايػػػػة»تطػػػػورات الوضػػػػع فػػػػي غػػػػزة. وذكػػػػرت أف ذلػػػػؾ مػػػػف أجػػػػؿ 

رتكػػػاب جػػػرائـ حػػػرب فػػػي والعسػػػكري مػػػف صػػػدور أوامػػػر اعتقػػػاؿ بحقيػػػـ فػػػي الخػػػارج، أو تعّرضػػػيـ لػػػدعاوى با
 المحكمة الجنائية الدولية أو لجاف تحقيؽ دولية.

إلػػى أف لقمػػة الجيػػاز القضػػائي فػػي إسػػرائيؿ ىػػدفًا آخػػر، وىػػو فحػػص القػػرارات العممياتيػػة « يػػديعوت»وأشػػارت 
الواقعة في المنطقة الرمادية. ويشارؾ في االجتماعػات المقمصػة كػؿ مػف المستشػار القضػائي لمحكومػة ييػودا 

نشتايف، ونائبيو راز نيزاري وشػػاي نيتساف، وكذلؾ المدعي العاـ العسكري الجنػراؿ دانػي عفرونػي، ورئػيس فاي
 الدائرة الدولية في النيابة العامة روعي شايندوؼ.

ونقمػػػت الصػػػحيفة عػػػف مصػػػدر يشػػػارؾ فػػػي المػػػداوالت قولػػػو إف المستشػػػار القضػػػائي ورجالػػػو يوجيػػػوف صػػػناع 
يحظره القانوف الدولي أثناء القتػاؿ فػي منػاطؽ مدنيػة بغالبيتيػا. وبيػذه الطريقػة  القرارات بشأف ما يسمح بو أو

مصػػادقة قانونيػػة خاصػػة، مثػػؿ مياجمػػة رجػػاؿ حمػػاس « المنطقػػة الرماديػػة»تنػػاؿ القػػرارات الواقعػػة فػػي ميػػداف 
ياؽ المتواجديف في منشآت مدنية أو مياجمة منشآت عسكرية استراتيجية داخػؿ منػاطؽ مدنيػة. وفػي ىػذا السػ

يػػػذكروف لمػػػوزراء ولممسػػػتوى العسػػػكري األعمػػػى أحكامػػػًا صػػػادرة عػػػف المحكمػػػة اإلسػػػرائيمية العميػػػا وفتػػػاوى عػػػف 
 «.التناسب»القانوف الدولي حيث أف كممة السر في موقفيـ ىو 

 90/99/1991، السفير، بيروت
 

 معاريف: اإلعالم اإلسرائيمي بدأ يركز في تقاريره عمى مباحثات التيدئة 60
أفادت صحيفة 'معاريؼ' العبرية في عػددىا الصػادر األحػد، انػو لػوحظ أمػس األحػد : زىير أندراوس الناصرة ػ

أف اإلعػػػالـ العبػػػػري بػػػػدأ ُيغيػػػر وتيػػػػرة التقػػػػارير عػػػػف العػػػدواف اليمجػػػػي عمػػػػى قطػػػػاع غػػػزة، وُيشػػػػدد أكثػػػػر عمػػػػى 
 المحاوالت الحثيثة لمتوصؿ إلى وقؼ إلطالؽ النار بيف الجانبيف.

رفيعة في تؿ أبيب عمى انطالؽ اتصاالت حثيثة التوصػؿ إلػى وقػؼ إلطػالؽ النػار، وأكدت مصادر سياسية 
تمعب فييا مصر ورئيسػيا دورا محوريػا، إلػى جانػب الػرئيس التركػي رجػب طيػب أردوغػاف، وفػي ىػذا السػياؽ، 
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قػػاؿ محمػػؿ الشػػؤوف العربيػػة بصػػحيفة 'ىػػآرتس' العبريػػة، أفػػي إيسػػخاروؼ، فػػي حػػديث أدلػػى بػػو لمقنػػاة الثانيػػة 
التمفزيوف اإلسػػرائيمي إنػػو مػػف سػػخرية القػػدر أف يكػػوف الػػرئيس محمػػد مرسػػي، الػػذي ُيريػػد القضػػاء عمػػى الدولػػة بػػ

العبريػػة، ىػػو الشػػخص الػػذي تتعمػػؽ فيػػو تػػؿ أبيػػب مػػف أجػػؿ وقػػؼ إطػػالؽ النػػار، مشػػددا عمػػى أف القػػاىرة تقػػـو 
اشػػى مػػع المصػػالح بممارسػػة الضػػغوطات الجمػػة عمػػى حركػػة حمػػاس، ألف التصػػعيد، عمػػى حػػد زعمػػو، ال يتم

المصػػرية، كمػػا قػػاؿ، أمػػا رئػػيس الػػوزراء بنيػػاميف نتنيػػاىو، الػػذي قػػاـ صػػباح األحػػد بزيػػارة إلػػى الجنػػوب وىػػدد 
حماس بأنيا ستدفع ثمًنػا باىًظػا فػي حػاؿ مواصػمة قصػؼ المسػتوطنات اإلسػرائيمية بالصػواريخ، فإنػو، بحسػب 

جػػراء اتصػػاالت مػػع أطػػراؼ دوليػػة مختمفػػة فػػي صػػحيفة 'ىػػآرتس' يواصػػؿ فػػي المرحمػػة الحاليػػة االعتمػػاد عمػػى إ
مقػػػدمتيا، الػػػرئيس األمريكػػػي، بػػػاراؾ أوبامػػػا، والمستشػػػارة األلمانيػػػة أنجػػػيال ميركيػػػؿ، فػػػي سػػػعي لتخفيػػػؼ حػػػدة 
الضغوط عمى إسرائيؿ وضماف ما أسمتو المصػادر السياسػية اإلسػرائيمية شػروط اتفػاؽ وقػؼ إطػالؽ النػار ال 

 د اإلسالمي.يظير انتصارا لحركتي حماس والجيا
 90/99/1991، القدس العربي، لندن
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منع موظفوف في بمدية تػؿ ابيػب الميػاجريف مػف دخػوؿ المالجػئ التػي فتحػت جنػوب المدينػة : القدس المحتمة
ي المنطقة التي تكػتظ لحماية االسرائيمييف مف الصواريخ. ووضعت البمدية رجاؿ امف عمى مداخؿ المالجئ ف

االسػرائيمية اف « ىػارتس»لصػحيفة « نحػف الجئػوف»بالمياجريف لمنعيـ مف النـو فييا. وقاؿ محػاـ مػف لجنػة 
الالجئػػيف معرضػػوف اكثػػر مػػف غيػػرىـ لالصػػابة بالصػػواريخ النيػػـ مشػػردوف، ومػػف يمنػػع مػػف دخػػوؿ ممجػػأ فمػػف 

 يعود اليو حتى عند سماعو صفارة االنذار.
 90/99/1991، رام اهلل الحياة الجديدة،

 
 الواليات المتحدة فى واشنطن ال يستبعد طمب المساعدة العسكرية من "إسرائيل"سفير  60

قالػت صػحيفة "واشػنطف بوسػت" األمريكيػة، إف التصػعيد اإلسػرائيمى عمػى قطػاع غػزة يختبػر : ريـ عبد الحميػد
خالؿ الذي قاؿ، واشنطف مايكؿ أوريف ، مشيرة إلى تصريحات لمسفير اإلسرائيمى لدى منظومة القبة الحديدية

 حديثو لمصحفييف فى واشنطف، أف إسرائيؿ ستأخذ جميع التدابير لحماية مواطنييا.
ولـ يستبعد أوريف، حسبما تقوؿ الصحيفة، احتماؿ أف تطمب إسرائيؿ مساعدة الواليات المتحدة. وقاؿ إنو فى 

ة التػى تحتاجيػا لمواجيػة ىػذا التيديػد، ولػف نطمػب أى الوقت الحالى تمتمؾ إسرائيؿ الوسػائؿ العسػكرية المتاحػ
شىء آخر، إال أنو أضاؼ قائال، إننػا فػى نقػاش واتصػاؿ مسػتمر مػع نظرائنػا األمػريكييف بشػأف الوضػع عمػى 

 األرض.
 98/99/1991، اليوم السابع، مصر

 
 مميونا 009مميون دوالر منذ بدئيا والتوغل البري سيكمف  09"عمود السحاب" تكمف  49

مميػػوف دوالر عمػػى  50دت مصػػادر اقتصػػادية إسػػرائيمية، أف اليجػػوـ اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة كم ػػؼ الحكومػػة أفػػا
مميوف دوالر، في وقت تعاني فيو  750األقؿ، منذ بداية اليجوـ الخميس، بينما تقدر تكمفة االجتياح البري بػ 

 إسرائيؿ عجزا في الميزانية، يقارب السبعة مميار دوالر.
إسػػػرائيؿ إنترناشػػػوناؿ نيػػػوز"، تقريػػػرا حػػػوؿ اآلثػػػار االقتصػػػادية لميجػػػـو عمػػػى غػػػزة، قػػػاؿ فيػػػو إف ونشػػػر موقػػػع "

 ."مميوف دوالر 50"لمعممية العسكرية عمى قطاع غزة  تكمفة مالية باىظة، حيث وصمت حتى اليوـ إلى 
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 ىبوط في بورصة تل أبيب، وانخفاض قيمة الشيقل
ؾ، قػد أعمػف حالػة الطػوارئ  فػي المنػاطؽ التػي تبعػد عػف حػدود غػزة وكاف وزير الدفاع اإلسرائيمي، إييود بػارا

كمـ، وىو ما يعنػي إغػالؽ معظػـ مؤسسػاتيا، وبالتػالي فػإف الحكومػة ستضػطر إلػى تعػويض  40حتى مسافة 
جميػػػػع المؤسسػػػػات المتضػػػػررة فػػػػي تمػػػػؾ المنػػػػاطؽ، سػػػػواء تمػػػػؾ المصػػػػابة  بشػػػػكؿ مباشػػػػر بقػػػػذائؼ المقاومػػػػة 

 اشر جراء قرار إغالقيا.الفمسطينية، أو بشكؿ غير مب
وأوضػػحت تمػػؾ المصػػادر أف بورصػػة تػػؿ أبيػػب أغمقػػت الجمعػػة الماضػػي بانخفػػاض مممػػوس، كمػػا انخفضػػت 

 .6.6شيقؿ بعد أف كاف ما يقارب  4قيمة الشيقؿ مقابؿ الدوالر، واقترب مف 
 دوالر أسبوعيا 9899كل جندي يكمف 

خػػر لفنفػػاؽ، إذ تتػػراوح كمفػػة طمعػػة قتاليػػة لممقاتمػػة وتعػػد الطمعػػات الجويػػة التػػي تجػػاوز عػػددىا األلػػؼ مصػػدرا آ
ألفا لممروحية، وتبمػ  كمفػة تحميقػات الطػائرات التػي تعمػؿ مػف دوف  15ألؼ دوالر، وحوالي  990و 960بيف 

 دوالر فقط لمطمعة. 1500طيار ا 
 9800ي أما استدعاء جنود االحتياط فإنو مصدر رئيسي آخر لفنفاؽ، إذ يحصؿ كؿ واحد منيـ عمػى حػوال

ألػػؼ عنػػواف حتػػى اآلف، عمػػى  96دوالر أسػػبوعيا، ولػػذلؾ لػػـ يرسػػؿ الجػػيش اإلسػػرائيمي االسػػتدعاءات إال إلػػى 
 ألؼ شخص. 75الرغـ مف حصولو عمى موافقة الحكومة عمى تجنيد 

 مميار شيقل 6- 1عممية برية ستكمف ما بين 
مميػار  6إلػى  1ى غزة ستكمؼ ما بيف ومف جية أخرى، قدرت جيات اقتصادية إسرائيمية، أف عممية برية عم

مميوف دوالر(، وستجر خمفيا تقميصات في ميزانية الدولة العامة بشكؿ كبير، وىو ما  750الى  500شيقؿ )
 مميار دوالر(. 6.75مميار شيكؿ ) 95بقيمة  1096يضاؼ إلى التقميصات التي ستقر أصاًل في ميزانية 

اض صػاروخ فمسػطيني واحػد مػف خػالؿ القبػة الحديديػة  يتطمػب نحػو ووفقا القتصػادييف إسػرائيمييف، فػإف اعتػر 
أو  500ألػػؼ دوالر، وفػػي المقابػػؿ ال تتجػػاوز كمفػػة تصػػنيع صػػواريخ فصػػائؿ المقاومػػة الفمسػػطينية  60 – 40

 دوالر فقط. 600
ويعجػز الخبػػراء عػػف تقيػػيـ تكمفػػة عمميػػة "عمػػود السػػحاب" عمػى وجػػو الدقػػة، وذلػػؾ بسػػبب عػػدـ تػػوفر معمومػػات 

جمػالي عػدد الطمعػات القتاليػة، وعػدـ احتسػاب مصػادر إنفػاؽ أخػرى حو  ؿ نسػب فئػات المعػدات المسػتخدمة وا 
 مثؿ دفع التعويضات والخسائر االقتصادية.

آب الماضػػػي مػػػف تمريػػػر رزمػػػة تقميصػػػات اقتصػػػادية  وكانػػت الحكومػػػة اإلسػػػرائيمية قػػػد تمكنػػػت فػػػي أغسػػطس/
عيا لتقمػػيص العجػػز اليائػػؿ فػػي الميزانيػػة، وسػػط انتقػػادات جديػػدة فػػي الميزانيػػة، كمػػا رفعػػت نسػػبة الضػػرائب سػػ

 .شديدة مف أعضاء االئتالؼ الحكومي

 98/99/1991، 48عرب

 
 ألف دوالر أمريكي 09تقرير: تكمفة الصاروخ الذي تطمقو منظومة القبة الحديدية قرابة  49

بػارة عػف بطاريػات تطمػؽ ، وىػي ع«القبػة الحديديػة»يعتمد الجػيش اإلسػرائيمي اعتمػادا أساسػيا عمػى منظومػة  
الصػػػواريخ باتجػػػاه الصػػػواريخ والقػػػذائؼ التػػػي ترسػػػميا حمػػػاس إلػػػى البمػػػدات اإلسػػػرائيمية. والمفتػػػرض أف تػػػدمر 

منظومػات كيػذه حتػى اآلف، سػعر كػؿ واحػدة  6الصاروخ الفمسطيني في الجو قبػؿ أف يسػقط. وقػد تػـ نصػب 
 خالؿ السنة المقبمة. 99مالييف دوالر، ومف المقرر أف يصؿ عددىا إلى  190منيا 
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فػػي المائػػة مػػف الصػػواريخ التػػي أرسػػمت  90وقػػد تبػػاىى الجػػيش اإلسػػرائيمي، أمػػس، بأنيػػا نجحػػت فػػي تػػدمير 
ألفا، وىناؾ مف يقوؿ  65ألؼ دوالر )ىناؾ مف يقوؿ إف التكمفة  50العتراضيا. ولكف كؿ طمقة منيا تكمؼ 

صػػاروخا منيػػا. ومػػع أف ىػػذه  110العػػدواف  ألػػؼ دوالر(. وقػػد أطمقػػت خػػالؿ األيػػاـ الخمسػػة مػػف 900إنيػػا 
األرقػػػػاـ تبػػػػدو كبيػػػػرة، فإنيػػػػا تبػػػػدو ىائمػػػػة إذا مػػػػا قورنػػػػت بتكػػػػاليؼ الصػػػػواريخ الفمسػػػػطينية، حيػػػػث إف صػػػػاروخ 

« غػػراد»دوالر. وصػػاروخ  600، الػػذي يطمػػؽ عمػػى البمػػدات القريبػػة مػػف الحػػدود ال يكمػػؼ أكثػػر مػػف «القسػػاـ»
كاليؼ أخرى يتكبدىا الجيش اإلسرائيمي في الحرب، منيا: ساعة دوالر. وىناؾ ت 9900متوسط المدى يكمؼ 

دوالر،  5000دوالر، وسػػػاعة الطيػػػراف لطػػػائرة مروحيػػػة  9500الطيػػػراف الواحػػػدة لطػػػائرة مػػػف دوف طيػػػار تبمػػػ  
دوالرا، عممػػا  910ألػػؼ دوالر. وتكمفػػة اليػػـو الواحػػد لجنػػدي االحتيػػاط تبمػػ   95وسػػاعة الطيػػراف لطػػائرة مقاتمػػة 

 ألفا. 75ألؼ جندي، وىناؾ قرار بتجنيد  40ش اإلسرائيمي جند حتى اآلف بأف الجي
أدت الصواريخ الفمسطينية التي أطمقت باتجاه البمدات اإلسػرائيمية خػالؿ الحػرب، فػي أياميػا الخمسػة األولػى، 

عمػػى  مػػف الممتمكػػات. وتعتبػػر غالبيػػة اإلصػػابات خفيفػػة، لػػذلؾ فػػإف تكاليفيػػا المقػػدرة ال تزيػػد 700إلػػى إصػػابة 
ماليػػػػيف دوالر. لكػػػػف ىػػػػذا المبمػػػػ  ال يشػػػػمؿ الخسػػػػائر الماديػػػػة غيػػػػر المباشػػػػرة، حيػػػػث إف المبيعػػػػات فػػػػي  90

فػػي المائػػة، والشػػمؿ يصػػيب المػػزارع والػػدفيئيات الزراعيػػة فػػي محػػيط  65المجمعػػات التجاريػػة انخفضػػت بنسػػبة 
ات لـ تقطؼ ومػا قطػؼ منيػا قطاع غزة، وىذا يسبب خسائر كبيرة لـ تقدر بعد، حيث إف الكثير مف المنتوج

 ال ينقؿ لممتاجر.
 90/99/1991، الشرق األوسط، لندن
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موشػػيو يعمػػوف، نائػػب رئػػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي، إلذاعػػة الجػػػيش اإلسػػرائيمي، إف العمميػػة العسػػكرية فػػػي  قػػاؿ
 وتقبؿ كافة شروط اليدنة التي تطالب بيا إسرائيؿ. قطاع غزة ستستمر حتى "تطمب حماس العفو"،

وطػػرح يعمػػوف فػػي تصػػريح لمقنػػاة الثانيػػة اإلسػػرائيمية، عػػدة شػػروط لتحقيػػؽ التيدئػػة ووقػػؼ العمميػػات العسػػكرية 
اإلسرائيمية في قطاع غزة، وطالب بالوقؼ تاـ لعمميات إطالؽ الصواريخ مف قطاع غزة نحو المػدف والبمػدات 

استيداؼ وحدات الجيش اإلسرائيمي التي تنتشر عمى الحدود، والتوقؼ التػاـ عػف العمميػات  اإلسرائيمية، وعدـ
 العسكرية ضد إسرائيؿ.

وقػػػػاؿ يعمػػػػوف إف الجػػػػيش اإلسػػػػرائيمي لػػػػف ينتظػػػػر نتػػػػائج االتصػػػػاالت مػػػػع ممثمػػػػي "حمػػػػاس" بوسػػػػاطة مصػػػػر، 
 وسيواصؿ قصؼ "البنى التحتية لفرىاب" في غزة، حسب تعبيره.

 98/99/1991، 48عرب
 

 يؤيدون العدوان وأقل من الثمث يؤيدون عممية برية % 84ىآرتس: لا استطالع  46
% مػػػف اإلسػػػرائيمييف 84يبػػػيف أف ، أجػػػراه معيػػػد "ديػػػالوج" لصػػػحيفة "ىػػػآرتس"اسػػػتطالعًا أفػػػاد موقػػػع "ىػػػآرتس" 

ييػد التػي يؤيدوف العدواف الجاري عمػى غػزة. مػع ذلػؾ قػاؿ الموقػع إف التأييػد المػذكور لػـ يصػؿ بعػد لدرجػة التأ
% 85حظي بيا كؿ مف أولمرت وعمير بيرتس خالؿ الحرب الثانية عمػى لبنػاف عنػدما حظػي االثنػاف بتأييػد 

 .% مف التأييد لبراؾ ونتنياىو55مف اإلسرائيمييف مقابؿ 
وبحسػػػب الموقػػػع ومػػػع األخػػػذ بعػػػيف االعتبػػػار أف إسػػػرائيؿ فػػػي خضػػػـ معركػػػة انتخابيػػػة، وبسػػػبب التقطػػػب فػػػي 

مي، فإف االستنتاج األساسي مف االستطالع تقوؿ بأنو آف األواف ألف تبدأ القيادة اإلسػرائيمية المجتمع اإلسرائي
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مساعي إلنياء الحممة. إذ تدؿ تجارب الماضي أف الحممة  مف المرحمة الحالية فصاعدا سػتتعقد أكثػر فػأكثر 
مػور واتضػحت معػالـ سػيناريو وسيقؿ التأييػد الشػعبي اإلسػرائيمي لمضػربات التػي تتمقاىػا حمػاس حاليػا، كممػا تب

 متشائـ مف التورط في القطاع.
% مػنيـ 69% مف اإلسرائيمييف يؤيدوف شف معركة برية في القطاع، فػي حػيف يؤيػد 60وبيف االستطالع أف 

% إلى السعي لمتوصؿ إلى وقؼ إلطالؽ النار. ولفت الموقع إلى أف 99مواصمة القصؼ الجوي، بينما دعا 
 ال عمى مثؿ ىذه النسبة مف التأييد إال عند إبراـ صفقة جمعاد شاليط.نتنياىو وبراؾ لـ يحص

إلى ذلؾ بػيف االسػتطالع الػذي أجػراه معيػد "ديػالوج" لصػحيفة "ىػآرتس"، أف العػدواف عمػى غػزة يػنعكس أيضػا 
عمى حجـ التأييد وعدد المقاعد التي تحصػؿ عمييػا مختمػؼ األحػزاب اإلسػرائيمية لػو جػرت االنتخابػات اليػوـ. 

 49بيتينػػو" )بعػػد تحػػالؼ ليبرمػػاف مػػع نتنيػػاىو( يحصػػؿ عمػػى  -د أشػػار االسػػتطالع إلػػى أف حػػزب "الميكػػودفقػػ
االتحػػػاد  -مقعػػػدا، والبيػػػت الييػػػودي 91مقعػػػدا، و"شػػػاس" عمػػػى  19مقعػػػدا، بينمػػػا يحصػػػؿ حػػػزب العمػػػؿ عمػػػى 

تجمػػع الػػوطني مقاعػػد، ال 4مقاعػػد، ميػػرتس  5مقاعػػد، القائمػػة الموحػػدة  5مقاعػػد. ييػػدوت ىتػػوراة  8القػػومي 
مقاعػد وحػزب إييػود بػراؾ  6مقاعد، عاـ شػاليـ  6مقاعد، الجبية الديمقراطية  6مقاعد، كديما  4الديمقراطي 

 )عتصمئوت( يحصؿ عمى مقعديف.
وبحسب االستطالع فإف براؾ ىو المستفيد األوؿ والرئيسي مف ىذا العدواف إذ يتمكف حزبو لممػرة األولػى مػف 

% مػػػػف 41حتمػػػػاؿ عودتػػػػو وزيػػػػرا لألمػػػػف فػػػػي حكومػػػػة نتنيػػػػاىو القادمػػػػة، إذ قػػػػاؿ اجتيػػػػاز نسػػػػبة الحسػػػػـ، مػػػػع ا
اإلسرائيمييف إنيـ يريدوف بػراؾ وزيػرا لألمػف فػي الحكومػة القادمػة. كمػا يرتفػع عػدد مقاعػد كتمػة اليمػيف بحسػب 

 65مقعدا، بعد أف أشارت االستطالعات السابقة إلى أف عدد مقاعد اليميف تصػؿ لغايػة  69االستطالع إلى 
 مقعدا )بما فييا مقعدا حزب براؾ(. 59مقعدا فقط أي زيادة بأربعة مقاعد، مقابؿ تراجع اليسار إلى 

% مػف اإلسػرائيمييف راضػوف عػف أداء نتنيػاىو فػي سػياؽ العػدواف عمػى غػزة، 55إلى ذلؾ بّيف االستطالع أف 
إنيػـ راضػوف عػف أداء  % مػف اإلسػرائيمييف46% أعربػوا عػف رضػاىـ عػف أداء إييػود بػراؾ. وقػاؿ 51مقابؿ 

 وزير خارجية إسرائيؿ ليبرماف.
 90/99/1991، 48عرب

 
 

 مجزرة عائمة الدلو سببيا "تشخيص خاطئ"                             : الجيش اإلسرائيمي 44
حاولت قيادة جيش االحتالؿ اإلسرائيمي التيّرب مف المسؤولية عف المجزرة التي ارتكبت : الناصرة )فمسطيف(

(، والتػػي راح ضػػحيتيا أحػػد عشػػر شػػييًدا غػػالبيتيـ مػػف 99|98ائمػػة الػػدلو الفمسػػطينية، أمػػس األحػػد )بحػػؽ ع
صابة خمسة وعشريف آخريف بجروح.  األطفاؿ والنساء وا 

وقاؿ جيش االحتالؿ إنو بدأ بػ "تقصي الحقائؽ، لمعرفة إف كاف القصؼ الذي استيدؼ منزؿ عائمة الدلو في 
نفػذ بسػبب تشػخيص خػاطئ. فكػاف القصػؼ يسػتيدؼ المػدعو يحيػى عبايػدة  حي النصر بمدينة غزة أمس قػد

 الذي يقؼ وراء إطالؽ القذائؼ الصاروخية باتجاه إسرائيؿ"، عمى حد تعبيره. 
 90/99/1991قدس برس، 

 
 سرائيميين في كريات مالخي إ ثالثةدى لمقتل أ الحديدية خمل بالقبةىآرتس:  40
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االسرائيمييف الثالثة الذيف قتموا يـو الخميس الماضػي فػي كريػات ذكرت صحيفة ىآرتس، اف  -عكا أوف اليف
 مالخي بصاروخ فمسطيني سقط مباشرة عمى منزليـ، كاف بسبب خمؿ تقني اعترى منظومة القبة الحديدية.

واوضػػحت الصػػحيفة نقػػاًل عػػف مصػػادر عسػػكرية فػػي الجػػيش أنػػو عمميػػة نقػػؿ المنظومػػة الػػى منطقػػة كريػػات 
ا لمػػدة نصػػؼ سػػاعة كاممػػة، سػػمحت بوقػػؼ كػػافي لمػػرور الصػػواريخ الفمسػػطينية الػػى مالخػػي ادى الػػى تعطيميػػ

 المدينة وايقاع اصابات وقتمى في صفوؼ االسرائيمييف.
وذكرت ذات المصادر أف الجيش قاـ بإصالح الخمؿ عمى الفور بعد مقتؿ الثالث اسرائيمييف ، حيث رفضت 

ؿ سبب العطؿ  الذي اصاب المنظومة، مؤكدة في المصادر في ذات الوقت االفصاح عف تفاصيؿ اكثر حو 
 ذات الوقت أف المنظومة االف عادت لعمميا وقادرة عمى اعتراض الصواريخ المنطمقة مف قطاع غزة.

 90/99/1991عكا اون الين، 

 
  اً جريح 049كثر من أشييدًا و  09ىلإوعدد شيداء العدوان يرتفع  القطاعغارات متواصمة عمى  43

في مدينة دير البمح صباح  واستشيد ثالثة فمسطينييف، أف 90/99/1991، إلخباريةوكالة سما اذكرت 
اليوـ عندما قصفت طائرة استطالع اسرائيمية سيارة كانوا يستقمونيا متوجييف الى عمميـ. وحسب مصادر 

فمة محمية فاف الشيداء مف نفس العائمة وىـ تامر واميف وصالح ابو بشير. واستشيد فمسطينياف واصبيت ط
اسرائيمي عمى منطقة دير القرارة جنوب قطاع غزة ليرفع عدد االشيداء منذ بداية العدواف  ؼبجراح في قص

 شييدا حتى االف. 90الى 
وفي ليمة وفجر المجازر الدامية استشيدت صباح اليـو الطفمة راما الشندي عاـ ونصؼ في غارة استيدفت 

شييدا ليرفع عدد الشيداء  99منذ ساعات الفجر االولى الى ارض السرايا بمدينة غزة لترفع عدد الشيداء 
 شييدا حتى االف. 96منذ فجر اليوـ الى 

ؿ الزور وعزاـ آوارتكبت قوات االحتالؿ االسرائيمي فجر اليوـ مجرزة جديدة جراء قصفيا لمنازؿ تعود الى 
اخريف،  40واصيب اكثر مف  والقطاطي بحي الزيتوف ادى الى استشياد اربعة مواطنيف بينيـ طفؿ وفتاتيف

 منيـ اطفاؿ. 15
واستشيد في وقت سابؽ مف ساعات الفجر االولى مف اليوـ السادس لمعدواف االسرائيمي المستمر عمى 

مواطنا في سمسمة غارات اسرائيمية عمى انحاء متفرقة  10مواطنيف ومسنة وأصيب اكثر مف  6قطاع غزة 
 في قطاع غزة.

الصحة بالحكومة المجازر الممنيجة ضد المدنييف العزؿ في قطاع غزة و التي مف جيتيا استنكرت وزارة 
 ترتكبيا قوات االحتالؿ االسرائيمي لميـو السادس عمى التوالي.

واعتبرت الوزارة عمى لساف الناطؽ بإسميا د.أشرؼ القدرة اف تزايد اعداد الشيداء و الجرحى مف االطفاؿ 
قتؿ االطفاؿ االبرياء في قطاع غزة ، معتبرًا ذلؾ افالسًا واضحًا لدى يدلؿ عمى اف اسرائيؿ أعدت عدتيا ل

 قادة االحتالؿ في المساس بارادة شعبنا و صموده.
قوات االحتالؿ صّعدت إلى حد ، أف كتب فايز أبوعوف، عف 90/99/1991، األيام، رام اهللوأضافت 

بية مجزرة جديدة عندما قصفت بعد ظير خطير عدوانيا عمى قطاع غزة، يـو أمس، بارتكاب طائراتيا الحر 
امس منزؿ عائمة الدلو في شارع النصر بمدينة غزة، ما أدى إلى تدمير المنزؿ بشكؿ كامؿ فوؽ رؤوس 

 نساء. 4أطفاؿ و 4منيـ مف العائمة نفسيا، بينيـ  90مواطنا،  91ساكنيو، واستشياد 
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 غاز إسرائيمية بقنبمةطفل في قمنديا استشياد  40
شيرا( مساء األحد، احتراقا، في أعقاب سقوط قنبمة غاز  10استشيد الطفؿ نجيب أحمد نجيب ): ػرب48عػػ

وقالت مصادر طبية في  مسيمة لمدموع داخؿ منزؿ الطفؿ في مخيـ قمنديا لالجئيف الفمسطينييف براـ اهلل.
لمدموع داخؿ  مجمع فمسطيف الطبي، إف الطفؿ وصؿ إلى المجمع محترقا في أعقاب سقوط قنبمة غاز مسيؿ

 منزؿ الطفؿ في مخيـ قمنديا، خالؿ المواجيات العنيفة التي دارت حتى مساء اليـو قرب حاجز قمنديا.
والطفؿ نجيب ىو الشييد األوؿ الذي يسقط في الضفة الغربية خالؿ التظاىرات والمواجيات الدائرة في 

 نذ خمسة أياـ.الضفة الغربية تضامنا مع المواطنيف الفمسطينييف في قطاع غزة م
 98/99/1991، 48عرب

 
 بالخميل في بيت أمرإسرائيمي عمى برج مراقبة  حارقتينإلقاء زجاجتين  48

ألقيت زجاجتاف حارقتاف مساء اليـو باتجاه برج مراقبة لجنود االحتالؿ عمى مدخؿ بمدة بيت أمر، : ػرب48عػػ
 دوف وقوع إصابات في صفوؼ جنود االحتالؿ.

الناطؽ اإلعالمي باسـ المجنة الشعبية في بيت أمر، أنو وبعد إلقاء الزجاجتيف وذكر محمد عياد عوض، 
عمى برج المراقبة الموجود عمى مدخؿ بمدة بيت أمر الشمالي، انتشر جنود االحتالؿ في المنطقة وقاموا 

 باحتجاز شاب لـ تعرؼ ىويتو بعد.
 98/99/1991، 48عرب

 
 في بيت لحم تاللمع االح مواجياتخالل  فمسطينياً  66إصابة  40

اندلعت مواجيات بيف عشرات الشباف وقوات االحتالؿ عمى حاجز قبر راحيؿ شمالي بيت لحـ، : ػرب48عػػ
 فمسطينيا باألعيرة المطاطية وقنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع الذي أطمقو جنود االحتالؿ. 66ما أدى إلى إصابة 

بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة باتجاه الجنود وقاؿ شيود إف العشرات مف الشباف الفمسطينييف قاموا 
المتواجديف عند قبة راحيؿ، وذلؾ تعبيرا عف غضبيـ مف العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة، وقد رد الجنود 

 بإطالؽ األعيرة المطاطية والقنابؿ الصوتية وقنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع.
 98/99/1991، 48عرب

 
 واجيات مع االحتالل عند "عوفر" وقمنديا فمسطينيا خالل م 19إصابة  09

شابا بالرصاص المطاطي خالؿ المواجيات اندلعت، اليـو األحد، بيف  19أصيب  :نائؿ موسى – راـ اهلل
الشباف الفمسطينييف وقوات االحتالؿ اإلسرائيمي عند كؿ مف معتقؿ "عوفر" غربي راـ اهلل، وعند حاجز 

يروا بالقرب مف معتقؿ "عوفر"، وألقوا الحجارة عمى قوات االحتالؿ وكاف عدد مف الشباف قد تجم قمنديا.
 إصابة بالرصاص المطاطي. 10التي أطمقت الرصاص الحي والمطاطي بكثافة عمى الشباف، ما أوقع 

كما اندلعت مواجيات أخرى بالقرب مف حاجز قمنديا العسكري، حيث أصيب شاب بالرصاص المطاطي، 
 نشاؽ قنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع.فيما أصيب آخروف جراء است

 90/99/1991، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 ومقرات وسائل اإلعالم في غزة الصحفييناالحتالل يستيدف  09
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في تصعيد بال  الخطورة استيدفت الطائرات الحربية اإلسرائيمية بنايتيف تتخذىما العديد مف مكاتب  :غزة
( مف المراسميف 96حفية مقرات ليا، ما تسبب في إصابة )وسائؿ اإلعالـ واإلذاعات والوكاالت الص

 والعامميف في الحقؿ اإلعالمي مف بينيـ صحفي تسببت إصابتو في بتر ساقو اليمنى وىو خضر الزىار.
وكانت الطائرات الحربية اإلسرائيمية قصفت، فجر امس، مقر قناة القدس الفضائية الكائنة في الطابؽ 

كما تسبب القصؼ إلى إصابة سبعة ، ما أدى إلى تدمير المقر بشكؿ شبو كمي الحادي عشر مف برج الشوا
مف الفنييف والمصوريف العامميف في القناة. كما تضررت مكاتب أخرى تقع في الطابؽ نفسو تعود إلذاعة 

 ألواف، وشركة ناقمة لقناة المنار.
ر قناة األقصى الكائنة في وعاود الطيراف الحربي استيداؼ وسائؿ إعالـ، صباح امس، حيث قصؼ مق

الطابؽ الخامس عشر مف برج الشروؽ في حي الرماؿ غرب مدينة غزة، وقد أدى القصؼ إلى تدمير مقر 
القناة بشكؿ شبو كمي كما ألحؽ أضرارًا في مكاتب إعالمية أخرى تقع في الطابؽ نفسو والطابؽ الرابع 

لفنتاج اإلعالمي، مكتب قناة مياديف، برس  عشر، وتعود المكاتب المتضررة إلى كؿ مف: شركة فمسطيف
T.V مكتب قناة أبو ظبي، مكتب قناة سكاي نيوز، مكتب قناة دبي. وقد تسبب القصؼ في إصابة ستة ،

 مف الصحافييف والمصوريف والفنييف الذيف يعمموف في شركة فمسطيف لفنتاج اإلعالمي.
 90/99/1991، الرأي، عّمان

 
عالمية عمى أىالي قطاع غزة "إسرائيل" بدأت حربًا نف 01  سية وا 

عالمية، في : ضياء الكحموت تخوض إسرائيؿ إلى جانب عدوانيا العسكري ضد قطاع غزة حربًا نفسية وا 
بدأت إسرائيؿ حربيا النفسية  وقت تستمر آلتيا اإلعالمية في التشويش عمى اإلذاعات المحمية في القطاع.

ائراتيا الحربية، وتدعو فييا السكاف إلى الخروج ضد حركة ضد أىؿ غزة عبر المنشورات التي ألقتيا ط
وفي  حماس وحكومتيا واالبتعاد عف األماكف التي يعتقد أف الصواريخ تطمؽ منيا باتجاه األراضي المحتمة.

دليؿ عمى فشميا في ىذا الخيار، ومقارنة مع المرات السابقة، فقد كانت المنشورات تحمؿ أرقاـ ىواتؼ 
بالغ عف مطمقي وأماكف الصواريخ، لكف ىذه المرة خمت المنشورات الممقاة عمى غزة مف ىذه إسرائيمية لف

 األرقاـ.
وتبع إلقاء المنشورات، خوض المتحدث باسـ جيش االحتالؿ بالمغة العربية وغيره ما يمكف وصفو بالحرب 

ظيار   القدرات العسكرية اإلسرائيمية.االلكترونية عبر وسائؿ التواصؿ االجتماعي، لنفي الرواية الفمسطينية وا 
وىذه المرة أيضًا، ووجيت ىذه الفكرة بانتشار واسع لمفمسطينييف والعرب والمتضامنيف األجانب والمغتربيف 

إلظيار حجـ المعاناة في القطاع الساحمي وبث صور « تويتر»، و«فايسبوؾ»الفمسطينييف عمى موقعي 
 ئيمي.األطفاؿ الذيف طاولتيـ شظايا القصؼ اإلسرا

وعقب ذلؾ، استيدفت إسرائيؿ بالتشويش تارة وبالدخوؿ عمى موجات البث اإلذاعية تارة أخرى، وخصوصًا 
، ما أدى إلى تعطيؿ بثيما قبؿ أف يعود ويتقطع ويعود مرة أخرى... في «األقصى»و« القدس»إذاعتي 

ت العسكرية عبر اإلذاعات وبثت إسرائيؿ رسائؿ إلى الفمسطينييف أشبو بالبيانا خطوة ال تزاؿ مستمرة.
 المحمية تدعوىـ لالبتعاد عف المناطؽ التي تتعرض لمقصؼ، بدعوى الخشية عمى حياتيـ!
 90/99/1991، السفير، بيروت

 
 اعتصام لمصحفيين بغزة احتجاجا عمى قصف المؤسسات االعالمية 06
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والفعاليات السياسية أماـ احتشد العشرات مف ممثمي المؤسسات اإلعالمية والحقوقية  :نفوذ البكري –غزة 
مقر برج شوا وحصري الذي يضـ العديد مف المكاتب والمؤسسات اإلعالمية وتعرض فجر أمس لمقصؼ 

 الصاروخي ونجـ عنو سقوط عدد مف الجرحى في صفوؼ الطواقـ الصحفية.
 وبالرغـ مف التحميؽ والقصؼ الصاروخي المتواصؿ إال أف العشرات مف الصحفييف تمكنوا مف عقد

 االعتصاـ لمتأكيد عمى استمرار العمؿ وتوثيؽ ونقؿ جرائـ االحتالؿ.
 90/99/1991، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
  الصحفيون الفمسطينيون يعتصمون في رام اهلل تضامنًا مع زمالئيم في غزة 04

نية مع زمالئيـ (، وقفة تضام99|98نّظمت نقابة الصحفييف الفمسطينييف في راـ اهلل، اليوـ األحد ): راـ اهلل
اإلعالمييف في قطاع غزة الذيف يتعّرضوف الستيداؼ مباشر مف قبؿ االحتالؿ اإلسرائيمي في تصعيده 

ونّددت النقابة، بقصؼ طيراف االحتالؿ الحربي لمقّرات  المتواصؿ لميوـ الخامس عمى التوالي ضد القطاع.
صحفييف بجروح بيف متوسطة  6ف إصابة ومكاتب وسائؿ اإلعالـ في قطاع غزة فجر اليوـ، مّما أسفر ع

واعتبرت أف االستيداؼ  وطفيفة فضاًل عف األضرار المادية الجسيمة التي خّمفيا القصؼ اإلسرائيمي.
اإلسرائيمي لوسائؿ اإلعالـ الفمسطينية ينطوي عمى محاولة لمتغطية عمى جرائـ االحتالؿ التي ُترتكب في 

 وواجب مكفوؿ مف قبؿ المواثيؽ الدولية واإلنسانية. قطاع غزة، مؤكدًة أف العمؿ الصحفي حؽ
 98/99/1991قدس برس، 

 
 مستوطنون يحرقون مدخل مسجد عوريف في الضفة  00

أحرؽ مستوطنوف ييود، اليوـ االثنيف، مدخؿ مسجد الرباط جنوب نابمس : يو بي اي -فمسطيف المحتمة 
، غساف دغمس إف مجموعة مف وقاؿ مسؤوؿ ممؼ االستيطاف في شماؿ الضفة بالضفة الغربية.

المستوطنيف قدموا مف مستوطنة براخا المقامة عمى أراضي ببمدة عوريؼ، جنوب نابمس، اقتحمت البمدة 
وحاولت إحراؽ المسجد وعندما لـ تتمكف مف ذلؾ أحرقت مدخمو. وأضاؼ أف سكاف البمدة اخمدوا النيراف 

 ومنعوىا مف االمتداد إلى باقي أجزاء المسجد.
 90/99/1991، ة، لندنالحيا

 
 وصمت لمقدسالمقاومة في الضفة ىتفوا غير مصدقين: صواريخ  03

حيف دوت صفارات اإلنذار في القدس، وفي مستوطنات قريبة مف راـ اهلل وبيت لحـ، : كفاح زبوف - راـ اهلل
بعض ، إلى المحالت، واشتروا مفرقعات نارية و «العاصمة»ىرع فمسطينيوف في المدينتيف األقرب إلى 

 الحمويات، وفجروا األولى، ووزعوا الثانية عمى المارة، ابتياجا بوصوؿ الصواريخ.
كاف المشيد يختصر نشوة كبيرة لـ يعتدىا الفمسطينيوف، الذي ذاقوا مرارة االحتالؿ لسنوات طويمة. ربما 

ختمفوف معيا كانت الشماتة في إسرائيؿ بادية عمى كؿ وجو أولئؾ الذي يناصروف حماس، أو حتى الذيف ي
يعرؼ إلى أي حد دبت « تويتر»و« فيس بوؾ»جدا. ومف يتابع صفحات التواصؿ االجتماعي عمى 

 في قموب الفمسطينييف في الضفة، بمف فييـ عناصر حركة فتح.« فوضى الفرح»
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، ىتؼ البعض وصرخ بارتباؾ شديد ال يخمو مف الدىشة. وأراد البعض الرقص «الصواريخ وصمت لمقدس»
باختصار «. فيس بوؾ»خروف البكاء. كانت مشاعرىـ مختمطة، وكتب شعراء يعبروف عف ذلؾ عمى وأراد آ

 كاف الفمسطينيوف يشعروف ألوؿ مرة بأف إسرائيؿ ىي التي تحت اليجوـ وليس غزة.
 90/99/1991، الشرق األوسط، لندن

 
 قطاع غزة يعاني من نقص في المواد الغذائية والمحروقات 00

مع دخوؿ الحممة الحربية اإلسرائيمية عمى قطاع غزة يوميا الخامس، بات النقص : يصالح النعام - غزة
في المواد الغذائية ممموسا تماما، بسبب ما يفرضو القصؼ اإلسرائيمي عمى حرية الحركة بيف مناطؽ 

 القطاع.
يـ، حيث إف معظـ تجار المواد الغذائية الذيف يزودوف المحاؿ التجارية في أرجاء القطاع أوقفوا أعمال

التحرؾ في شارع صالح الديف، الذي يربط شماؿ القطاع بجنوبو، بات مخاطرة كبيرة؛ ال سيما في ظؿ 
استيداؼ طيراف االحتالؿ سيارات ودراجات نارية بزعـ أنيا تقؿ نشطاء في المقاومة، األمر الذي يجعؿ 

 التحرؾ عمى ىذا الشارع يقترف بتيديد لمحياة.
قصا كبيرا في توريد الخضار، فعمى الرغـ مف أف قطاع غزة حقؽ كفاية ذاتية في ومف المؤكد أف ىناؾ ن

الخضار، فإنو منذ بدء الحممة العسكرية بات معظـ المزارعيف غير قادريف عمى جني محاصيؿ، حيث تقع 
معظـ األراضي الزراعية في مناطؽ التماس المتاخمة لمخط الفاصؿ بيف إسرائيؿ وقطاع غزة. في الوقت 

تو، فإف نقؿ المساعدات التي تصؿ قطاع غزة أمر بال  الصعوبة لنفس السبب. ومما يزيد ظروؼ الحياة ذا
تعقيدا انقطاع التيار الكيربائي في قطاع غزة، حيث يقطع كؿ ثماني ساعات لمدة ثماني ساعات أخرى، 

 بسبب النقص في الوقود الالـز لتشغيؿ محطة توليد الكيرباء الوحيدة في القطاع.
 90/99/1991، الشرق األوسط، لندن

 
 
 

  جراء قصف إسرائيمي أضرار بالغة في مشفى غزة األوروبي 08
غزة: أكدت مصادر طبية فمسطينية أف أضراًرا كبيرة لحقت في مشفى غزة األوروبي في خاف يونس الواقعة 

 مالصقة لممستشفى. بجنوب قطاع غزة، وذلؾ جراء سقوط صاروخ إسرائيؿ عمى أرض
زارة الصحة إف سقوط صاروخ أطمقتو طائرة اسرائيمية في ارض مالصقة لمشفى غزة األوروبي أدى وقالت و 

 إلى وقوع أضرار بالغة في المشفى وفي غرؼ المرضى، وخمؽ حالة مف اليمع والرعب الشديديف.
ح "جريمة وانتياؾ فاض ذلؾ القصؼ بأنو واعتبرت الوزارة، في بياف ليا، تمقت "قدس برس" نسخة عنو،

 التفاقية جنيؼ الرابعة".
 98/99/1991قدس برس، 

 
راـ اهلل:    فمسطينًيا في الضفة منذ بدء العدوان عمى غازة خوًفاا مان عممياات فدائياة 919االحتالل اعتقل  00

شػػنت قػػوات االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي حممػػة اعتقػػاالت واسػػعة النطػػاؽ فػػي أنحػػاء مختمقػػة مػػف مػػدف وقػػرى الضػػفة 
وقت الذي أعمنػت عػف حالػة اسػتنفار قصػوى فػي أرجػاء الدولػة العبريػة خشػية اسػتئناؼ الغربية المحتمة، في ال
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العمميػػػات الفدائيػػػة التفجيريػػػة فػػػي العمػػػؽ اإلسػػػرائيمي، وذلػػػؾ منػػػذ بػػػدء العػػػدواف عمػػػى قطػػػاع غػػػزة يػػػـو األربعػػػاء 
 (.99|94الماضي )

ـ اعتقاليـ في الضفة الغربية مواطًنا فمسطينيا قد ت 910فقد أفاد تقرير حقوقي فمسطيني رسمي إف ما يقارب 
المحتمة، منذ بدء العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة، مساء األربعاء الماضي، ومعظميـ مف األطفاؿ 
الصغار. وأوضح تقرير صادر عف وزارة شؤوف األسرى في السمطة الفمسطينية، تمقت "قدس برس" نسخة 

ت بسبب المشاركة في المسيرات التضامنية مع (، أف حممة االعتقاالت جاء99|99عنو اليـو االثنيف )
 أىالي قطاع غزة واستنكارا لمجرائـ اإلسرائيمية بحؽ الشعب الفمسطيني في قطاع غزة.

 90/99/1991قدس برس، 
 

  ضمن شروط التيدئة الذين ُأعيد اعتقاليمعن الطعام واألسرى  المضربينيطالبون بإدراج  األسرى 39
ينيوف بإدراج قضية المضربيف عف الطعاـ في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي طالب األسرى الفمسط: راـ اهلل

واألسرى المحّرريف الذيف ُأعيد اعتقاليـ بعد اإلفراج عنيـ بموجب صفقة التبادؿ األخيرة، ضمف أي اتفاؽ 
يف لمتيدئة بيف فصائؿ المقاومة الفمسطينية في قطاع غزة واالحتالؿ اإلسرائيمي لوقؼ التصعيد المتبادؿ ب

 الطرفيف والمتواصؿ لميـو السادس عمى التوالي.
وتوّجو األسرى في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي إلى السمطات المصرية وحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، 
بدعوتيا إلى تضميف شرط إطالؽ سراح جميع األسرى المضربيف عف الطعاـ باإلضافة إلى أولئؾ الذيف 

صفقة "الوفاء لألسرى"، في إطار أي اتفاؽ التيدئة المتوقع إبرامو بيف الجانب ُأعيد اعتقاليـ بعد إبراـ 
 اإلسرائيمي وفصائؿ المقاومة في غزة خالؿ األياـ القادمة بوساطة مصرية.

 90/99/1991قدس برس، 
 
 
 
 
 

 تكثيف الجيود الدولية لوقف العدوان اإلسرائيمي عمى غزة ضرورةيؤكد  األردن ممك 39
اهلل الثاني أمس مع المبعوث الخاص لمجنة الرباعية الدولية  بحث الممؾ عبد :)بترا( عماد فاخوري  -عماف 

وزيػر الدولػة البريطػاني لشػؤوف الشػرؽ األوسػط وشػماؿ أفريقيػا وجنػوب  ، ومػعحوؿ الشرؽ األوسط تػوني بميػر
 ات الراىنة في المنطقة.آسيا اليستر بيرت، تداعيات العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة والتطور 

عمى ضرورة تكثيؼ جميع الجيود اإلقميمية والدولية لمتوصؿ إلى وقػؼ فػوري لمعػدواف والتصػعيد  الممؾوشدد 
العسكري اإلسرائيمي، الذي يعرقؿ جيود السالـ، ويشكؿ استمراره تيديػدا خطيػرا عمػى أمػف واسػتقرار المنطقػة، 

 ع الذي يمر بظروؼ إنسانية صعبة لمغاية.ويعمؽ مف معاناة الشعب الفمسطيني في القطا
وأكد أىمية دور المجنة الرباعية في العمؿ عمػى إعػادة الػزخـ إلػى ىػذه العمميػة بيػدؼ إيجػاد حػؿ عػادؿ ودائػـ 
لمقضية الفمسطينية، استنادا إلى حؿ الدولتيف وصوال إلى إقامة الدولة الفمسطينية المستقمة عمى خطوط الرابع 

 وعاصمتيا القدس الشرقية. 9967مف حزيراف العاـ 
90/99/1991، ، عّمانالدستور  
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 لوقف فوري لمعدوان اإلسرائيمي عمى غزة دعوتالحكومة األردنية  31
دعوتيا لموقؼ الفوري لمعدواف اإلسرائيمي عمى غزة، مؤكدة إدانتيا  األردنية  جددت الحكومة: )بترا( -عماف 

 ني في القطاع.ورفضيا لمعدواف اإلسرائيمي عمى الشعب الفمسطي
ف أوقػػاؿ وزيػػر الدولػػة لشػػؤوف اإلعػػالـ ووزيػػر الثقافػػة النػػاطؽ الرسػػمي باسػػـ الحكومػػة سػػميح المعايطػػة أمػػس 

التوجييات الممكية بتعزيز خدمات المستشفى الميداني األردني في قطاع غزة جاءت خطوة عممية وفاعمة في 
 وآثاره.الوقوؼ إلى جانب األشقاء الفمسطينييف في مواجية العدواف 

90/99/1991، الغد، عّمان  
 

 االعتداء اإلسرائيمي عمى غزة تدين األردنيةاألحزاب  36
دانت عدة أحػزاب سياسػية وسػطية ومعارضػة، االعتػداء اإلسػرائيمي عمػى قطػاع غػزة، داعيػة  -الغد  -عماف 

اسػػتدعاء  الجامعػػة العربيػػة إلػػى اتخػػاذ موقػػؼ حاسػػـ وسػػريع حيػػاؿ العػػدواف، فيمػػا دعػػا بعضػػيا الحكومػػة إلػػى
السفير األردني مف تؿ أبيب. ونددت بالصمت العربػي والػدولي حيػاؿ مػا يجػري فػي غػزة، فيمػا دعػت الشػعب 
نجاز المصالحة الوطنية مف أجؿ قطع الطريؽ عمى إسػرائيؿ لتنفيػذ  الفمسطيني وقياداتو إلى رّص الصفوؼ وا 

 أىدافيا العدوانية.
لنظػػاـ الرسػػمي إلػػى تحمػػؿ مسػػؤولياتو باتجػػاه مػػا يجػػري مػػف ودعػػت لجنػػة التنسػػيؽ العميػػا ألحػػزاب المعارضػػة ا

عدواف مف قبؿ العدو الصػييوني، مطالبػة بوقػؼ كػؿ المعاىػدات واالتفاقيػات، ووقػؼ كػؿ أشػكاؿ التطبيػع مػع 
 ىذا الكياف الصييوني.

90/99/1991، الغد، عّمان  

 
 

 بحق غزة "إسرائيل"بجرائم  تعتصم تنديداً  األردنفي  النقابات المينية 34
نظمػت النقابػات المينيػة أمػس اعتصػاما أمػاـ مقرىػا فػي عّمػاف، نػددت فيػو بالعػدواف : محمد الكيػالي -ماف ع

وىتؼ المشاركوف فػي االعتصػاـ لممقاومػة الفمسػطينية، وألرواح الشػيداء،  الصييوني الغاشـ عمى قطاع غزة.
اء باإلنابػة، نقيػب الميندسػيف وأكد رئػيس مجمػس النقبػ الذيف سقطوا خالؿ العدواف المتواصؿ عمى قطاع غزة.

غنيمة أف أياما عديػدة وشػيورا كثيػرة واألىػؿ فػي غػزة الصػمود يعػانوف ويػالت الحصػار  الزراعييف محمود أبو
 داخؿ أكبر سجف في العالـ.

وأضاؼ، "ولـ يكؼ المجتمع الدولي ىذا التخاذؿ، فتركوىـ يموتػوف المػوت البطػيء، واآلف تشػف دولػة الكيػاف 
انيػػة، وعػػدوانا جديػػدا عمػػى غػػزة". وأوضػػح أف المقاومػػة "فرضػػت تػػوازف الرعػػب مػػع االحػػتالؿ الغاصػػب حربػػا ث

اإلسرائيمي"، وأف العيد الذي يعفي المعتدي والمحتؿ المدجج بأكثر أسمحة الموت والدمار فتكًا مف المسػؤولية 
 "أصبح في عداد التاريخ".

90/99/1991، الغد، عّمان  

 
 شاحنة مساعدات 19الج جرحى العدوان اإلسرائيمي ويستقبل المستشفى الميداني األردني يع 30

" الػػدكتور عاىػػد العػػدواف لػػػ"الغد" أف إدارة 19قػػاؿ مػػدير المستشػػفى الميػػداني األردنػػي "غػػزة : حامػػد جػػاد -غػزة 
المستشػػفى أرسػػمت أخيػػرا قائمػػة باحتياجاتيػػا مػػف الكػػوادر الطبيػػة واألدويػػة ومسػػتمزمات العػػالج المختمفػػة لعػػالج 
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مصابي الحرب التي تشنيا إسرائيؿ عمى غزة، متوقعا أف تصؿ تمؾ المساعدات الطبية التي تسػيرىا جرحى و 
 .وقت قريبالييئة الخيرية األردنية في 

شػػاحنة مػػف مختمػػؼ العالجػػات الالزمػػة،  10الػػى  95وبػػيف أف قافمػػة المسػػاعدات سػػتنقؿ حمولػػة تتػػراوح مػػف 
وجراحات التجميػؿ، مشػيرا إلػى أنػو تػـ تحميػؿ ىػذه  إضافة إلى وصوؿ أطباء متخصصيف بجراحة األعصاب

المساعدات في شاحنات تمييدا لنقميا إلى غزة بمجرد أف يسمح الجانب اإلسرائيمي بذلؾ، معربا عف أممو في 
 أف ال يعيؽ االحتالؿ دخوؿ ىذه القافمة.

90/99/1991، الغد، عّمان  

 
  مع غزة سميمان يتصل بعباس متضامناً  33

رية العماد ميشاؿ سميماف في اتصاؿ مع الرئيس الفمسػطيني محمػود عبػاس تضػامف لبنػاف فأكد رئيس الجميو 
 .اإلسرائيميةالرسمي والشعبي مع الشعب الفمسطيني في وجو آلة العدواف والقتؿ 

واطمػػػع سػػػميماف مػػػف السػػػفير الفمسػػػطيني اشػػػرؼ دبػػػور عمػػػى مجريػػػات التطػػػورات فػػػي غػػػزة فػػػي ضػػػوء اسػػػتمرار 
 الفمسطينييف في لبناف والعالقات مع السمطات المبنانية المختصة. أوضاع إلى افةإض، اإلسرائيميالعدواف 

90/99/1991، السفير، بيروت  
 

 وزير خارجية لبنان: ال تتركوا فمسطين لمذئاب 30
رأى وزيػػر الخارجيػػة عػػدناف منصػػور، رئػػيس الػػدورة الحاليػػة لمجمػػس الجامعػػة العربيػػة، أف العػػدواف اإلسػػرائيمي 

نمػػػا ازدراًء واسػػػتخفافا باألمػػػة ال»عمػػػى قطػػػاع غػػػزة   يشػػػّكؿ انتياكػػػا صػػػارخا بحػػػؽ الشػػػعب الفمسػػػطيني فقػػػط، وا 
، الفتػػا االنتبػػاه إلػػى أف الشػػعب الفمسػػطيني اليػػوـ ال يحتػػاج إلػػى التنديػػد والشػػجب واإلدانػػػة «العربيػػة وشػػعوبيا

ف مػػا يريػػده ىػػو  وكرامتػػو وقيمػػو وقفػػة شػػجاعة مشػػّرفة تميػػؽ بمقاومتػػو وتضػػحياتو »والشػػكاوى والتصػػريحات، وا 
مكانػػات أمتنػػا العربيػػة، وال تعّبػػر عمػػا يريػػد أف يمميػػو عمينػػا  ووجػػوده وتاريخػػو، وتعّبػػر عػػف مكنونػػات وطاقػػات وا 

 اآلخروف مف قرارت مجحفة خجولة متواضعة.
ف »وقػػاؿ منصػػور فػػي كممتػػو فػػي االجتمػػاع الػػوزاري العربػػي الطػػارئ فػػي القػػاىرة:  إف السػػالـ ال يسػػتجدى، وا 

ف الدولػػة الفمسػػطينية ال تسػػتجدى والحػػؽ الفمسػػطيني والعربػػي ال يسػػتجدى، سػػائاًل: ألػػـ األرض ال تسػػتج دى، وا 
 ؟«عاما 64يحف الوقت لنقؼ وقفة عز واحدة في وجو ىذا العدواف اإلسرائيمي الذي طاؿ ليمو منذ 

صػور وخػتـ من ودعا منصور إلػى اتخػاذ إجػراءات سياسػية واقتصػادية صػارمة وتطبيقيػا بحػـز ضػد إسػرائيؿ، 
تبقى فمسطيف بوصمة العرب، بيا يقـو العمؿ العربي المشترؾ ومف دونيا يضػمر ىػذا العمػؿ »كممتو بالقوؿ: 

 «.عاما، وال تزاؿ تنتظر 64ويضمحؿ. فال تتركوا فمسطيف لمذئاب وىي التي تنتظر فؾ أسرىا منذ 
90/99/1991، السفير، بيروت  

 
 ار عن غزة بكامل أشكالوفك الحص منياالمقاومة تطرح شروطًا نصر اهلل:  38

اإلسػرائيمييف فوجئػوا بصػمود ورد فعػؿ المقاومػة فػي »أف  ،السيد حسػف نصػراهلل« حزب اهلل»أكد األميف العاـ لػ
 «.مازاؿ أقرب الى التيويؿ»، مشيرًا إلى أف حديث العدو عف عممية برية «غزة

اء فػي الػػرويس، أمػػس األوؿ، إف اهلل خػالؿ المجمػػس العاشػػورائي المركػزي، فػػي مجمػع سػػيد الشػػيد وقػاؿ نصػػر
مكانياتيػا المتػوفرة والثغػرات » المقاومة في غزة تممؾ مف القدرة واإلرادة والتخطيط والخطػط التػي تػـ وضػعيا وا 
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التػػي تػػـ سػػّدىا، وسػػتكوف أمػػاـ تجربػػة مواجيػػة عظيمػػة جػػدًا واإلسػػرائيميوف سػػيرتكبوف حماقػػة لػػو قػػرروا القيػػاـ 
 «.بعممية برية باتجاه غزة

اف المقاومػػة تطػػرح شػػروطًا ومػػف الشػػروط التػػي تطرحيػػا اآلف ىػػي فػػؾ الحصػػار عػػف غػػزة »لنظػػر الػػى ولفػػت ا
، «بكامػػؿ أشػػكالو، وتتحػػدث عػػف التزامػػات دوليػػة لكػػي ال يعػػود العػػدو لممارسػػة االغتيػػاؿ والعػػدواف مػػف جديػػد

 «.ليست في وضع تبحث فيو عف وقؼ إطالؽ نار ألف ىذا قد ال يخدـ مصالحيا»مؤكدًا انيا 
لػػػـ نسػػػمع أي كػػػالـ عػػػف التيديػػػد بقطػػػع عالقػػػات أو بإلغػػػاء وتعميػػػؽ اتفاقيػػػات أو »عػػػف الموقػػػؼ العربػػػي قػػػاؿ و 

باسػػتخداـ سػػالح الػػنفط أو رفػػع السػػعر أو تخفيػػؼ اإلنتػػاج لمضػػغط عمػػى أميركػػا، فأوبامػػا وبيػػاتؼ واحػػد يوقػػؼ 
 «.الحرب، وىو لـ يسمع حتى المحظة أي كممة مف العرب

90/99/1991، السفير، بيروت  
 

 صحافية عن إدخال حزب اهلل كمية من الصواريخ الى غّزة معمومات": القدس العربي" 30
فػػي لبنػػاف 'اف دفػػؽ  اإلسػػالميةسػػعد اليػػاس: ُسػػّربت معمومػػات صػػحافية نقػػاًل عػػف مصػػادر المقاومػػة  - بيػػروت

اريخ السػػالح الػػى غػػزة لػػـ يتوقػػؼ، إذ دخمػػت القطػػاع خػػالؿ السػػاعات الماضػػية كميػػة 'ال بػػأس بيػػا' مػػف الصػػو 
البعيػدة المػدى'، ولفتػت الػى انػو 'خػالؿ السػػاعات الماضػية، ُأعِمػف االسػتنفار فػي صػفوؼ 'حػزب اهلل' والحػػرس 

 الثوري اإليراني.
وأف ىذا االستنفار لـ يشمؿ جميع الوحدات العسكرية التي ُرِفَعت جاىزيتيػا تحسػبًا ألي 'جنػوف إسػرائيمي' مػف 

ارىـ إلى الحد األقصى ىـ أولئؾ الذيف خبروا سبؿ تيريب األسمحة خارج السياؽ، لكف مف ُرِفَعت درجة استنف
يراف والسوداف إلى قطاع غزة، مف الموانئ اإليرانية والسورية إلى السوداف. ومف السوداف  مف سورية ولبناف وا 
إلى مصر، سيناء تحديدًا، ومنيا إلى قطاع غزة. ىذا ىو الطريؽ المعروؼ. لكف لدى أولئؾ الناشطيف 'عمى 

 ىذا الخط' سبؿ أخرى إليصاؿ ما يجب أف يوضع في أيدي المقاوميف في غزة'.
90/99/1991، القدس العربي، لندن  

 
 استمرار التحركات الداعمة لممقاومة في غزةلبنان:  09

فػي وسػط « األسػكوا»اعتصػامًا تضػامنيًا نصػرة لقطػاع غػزة أمػاـ مقػر « اإلسػالميةالجماعػة »نظمت  :بيروت
 عزاـ األيوبي.« الجماعة»س المكتب السياسي لػالمدينة بحضور رئي

الشػػػعوب العربيػػػة واإلسػػػالمية أثبتػػػت أف قضػػػية فمسػػػطيف ىػػػي »واعتبػػػر النائػػػب عمػػػاد الحػػػوت فػػػي كممػػػة أف 
 «.الحكاـ العرب بالعمؿ وفقًا لما تريده وتطمبو وتتطمع إليو الشعوب العربية واإلسالمية»، مطالبا «األساس

في بيروت رأفت مرة أف معنويات المقاومة في فمسطيف عاليػة، « حماس»سي لػمف جيتو، أكد المسؤوؿ السيا
فػي لبنػاف الشػيخ « ىيئة عمماء المسػمميف»بدوره، قاؿ رئيس  واعدًا بالمزيد مف المفاجآت خالؿ األياـ المقبمة.

أحمػػػػد درويػػػػش الكػػػػردي إف الشػػػػعوب العربيػػػػة واإلسػػػػالمية نيضػػػػت مػػػػف أجػػػػؿ تحقيػػػػؽ أىػػػػدافيا ومنيػػػػا تحريػػػػر 
 «.طيففمس

دعمػػػػا لموحػػػدة الوطنيػػػػة »، نفػػػذت اعتصػػػاما امػػػػاـ االسػػػكوا، «المجنػػػة المبنانيػػػػة الفمسػػػطينية المشػػػػتركة»وكانػػػت 
الفمسطينية، بمشاركة حشػود شػعبية. وشػددت الكممػات عمػى اف محػور المقاومػة اثبػت اليػـو مػف جديػد انػو مػا 

ا عمػى اف يحمػي الثوابػت العربيػة والحقػوؽ زاؿ قويا قادرا عمى مواجية الغطرسػة األميركيػة واإلسػرائيمية، وقػادر 
 «.العربية
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لقػػاء القػػوى والييئػػات السياسػػية والروحيػػة »وفػػي صػػيدا، أقػػيـ تجمػػع تضػػامني فػػي سػػاحة الشػػيداء بػػدعوة مػػف 
إف  أكػػدت، بمشػػاركة حشػػد كبيػػر مػػف أبنػػاء المدينػػة ومخػػيـ عػػيف الحمػػوة. وكانػػت كممػػات «المبنانيػة والفمسػػطينية

 «.إلى حشد القدرات العربية في ىذه المواجية الشرسة»ة ، داعي«غزة ليست نزىة»
لقػػػاء تضػػػامنيا مػػػع غػػػزة فػػػي مخػػػيـ « المجػػػاف الشػػػعبية الفمسػػػطينية»وفػػػي الشػػػماؿ، نظمػػػت فصػػػائؿ المقاومػػػة و

البداوي، بحضور ممثميف لمفصػائؿ الفمسػطينية، واألحػزاب والقػوى الوطنيػة المبنانيػة وحشػد مػف أىػالي المخػيـ. 
في طرابمس « القوى الوطنية»و« ىيئات المجتمع المدني»بالتعاوف مع « بيبة الفمسطينيةمنظمة الش»وأقامت 

 اعتصاما في وسط المدينة تضامنا مع قطاع غزة.
غػزة تقػاـو »، في بياف أنيا أطمقت حممة بعنواف: «رابطة بيت المقدس لطمبة فمسطيف»مف جية ثانية أعمنت 

فييا. كذلؾ نظمت الرابطة في كؿ مف ثانوية الناصرة فػي مخػيـ ، لدعـ صمود أبناء غزة والمقاومة «وتنتصر
البػداوي، وثانويػػة األقصػػى فػػي مخػػيـ الرشػػيدية، وقفػػة تضػامنية مػػع أبنػػاء غػػزة، انتيػػت بمسػػيرتيف جابتػػا شػػوارع 

 «.عمى خيار المقاومة»المخيميف. وألقى كممات شددت 
لقػاء شػعبيا تضػامنيا حاشػدا فػي المركػز  فػي منطقػة صػور« الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف»كما نظمت 

 الثقافي الفمسطيني في مخيـ البص ػ صور، استنكارا لمعدواف االسرائيمي.
90/99/1991، السفير، بيروت  

 
 
 

 ماتت قبل أن تولدالعربية مبادرة السالم ... و سبعة وفود ستزور غزة غداً العربي:  09
أف سبعة وفود ستزور غزة  ،نبيؿ العربي .د ،عة العربيةأعمف األميف العاـ لمجام :جيياف الحسيني -القاىرة 

 غدًا، ىي وفود لبناف والعراؽ والسوداف ومصر والجزائر وفمسطيف، إلى جانب األميف العاـ لمجامعة العربية.
محمود عباس أطمعو فيو عمى نتائج اجتماع مجمس  السمطة الفمسطينية وأجرى العربي اتصااًل ىاتفيًا برئيس

 الجامعة.
كاف العربي أعرب عف استياء العرب إزاء عجز مجمس األمف وفشمو في وقؼ العدواف اإلسرائيمي عمى و 

اإلسرائيمي. ولفت  -قطاع غزة، منتقدًا أيضًا عجز المجنة الرباعية الدولية في التعامؿ مع الصراع العربي 
ناوؿ إعادة النظر في طريقة إدارة إلى أنو مف ىذا المنطمؽ تصدر لممرة األولى قرارات مف الجامعة العربية تت

 اإلسرائيمي، في إشارة إلى المبادرة العربية لمسالـ. -الصراع العربي 
مبادرة السالـ "وعف الفارؽ بيف ىذا القرار وما قيؿ سابقًا عف موت مبادرة السالـ العربية، قاؿ العربي إف 

قرارات مف القمة عمى أعمى مستوى ثـ ماتت قبؿ أف تولد، ومطموب بحث البدائؿ، وىذا يقتضي تفكيرًا و 
 ."طرحيا عمى الدوؿ األخرى

 90/99/1991الحياة، لندن، 
 

 في اجتماع الوزاري العربي الفمسطينية ترفض مشاركة مشعل السمطةو قطر تعرض  01
اقترح وزير خارجية قطر حمد بف جاسـ بف جبر آؿ ثاني في االجتماعات العربية المغمقة أف : مارليف خميفة

اجتماع مجمس جامعة الّدوؿ في  ىناؾ كممة لرئيس المكتب السياسي في حركة حماس خالد مشعؿتكوف 
العربية عمى المستوى الوزاري في دورتو غير العادية الذي انعقد في مقّر األمانة العاّمة في القاىرة يـو 
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رياض المالكي ية وزير الخارج، إال أف الوفد الفمسطيني الرسمي برئاسة لبحث األوضاع في غزةالسبت 
 رفض ذلؾ.

 90/99/1991السفير، بيروت، 
 

 غزة ىبموقف واضح لوقف العدوان عم األوروبيمصر تطالب االتحاد  06
وزير  ،وزير الخارجية المصري محمد كامؿ عمرو أمس اتصاليف ىاتفييف مف كؿ مف لوراف فابيوس ىتمق

وقاؿ عمرو رشدي  ت األوضاع في غزة.لبحث تطورا ،وليـ ىيج ،ونظيره البريطاني ،الخارجية الفرنسي
في تؿ  إف الوزير الفرنسي الموجود حالياً  ،في تصريح صحفي المصري، المتحدث الرسمي باسـ الخارجية

أرواح  ىغزة والحفاظ عم ىرؤية مصر لضرورة وقؼ العدواف اإلسرائيمي عم ىأبيب استمع مف عمرو إل
 راء أعماؿ القتؿ التي تمارسيا اآللة العسكرية اإلسرائيمية.األبرياء مف الفمسطينييف الذيف يقتموف يوميا ج

مضيفا أف مصر تتطمع لخروج  ،وأضاؼ المتحدث أف عمرو نقؿ نفس الرؤية لنظيره البريطاني وليـ ىيج
اجتماع مجمس الشؤوف الخارجية باالتحاد األوروبي في اجتماعو اليوـ بموقؼ أوروبي واضح لوقؼ العدواف 

 زة.غ ىاإلسرائيمي عم
 90/99/1991األىرام، القاىرة، 

 
 
 

 في غزة موقف موحد في إطار الجيود التي تبذل لمتيدئةعمى  يتفقانمرسي وأردوغان  04
شدد الرئيس المصري محمد مرسي، في : ومحمد عبد الرازؽ ،وصالح جمعة ،سوسف أبو حسيف - القاىرة

لميمة قبؿ الماضية، عمى التزاـ مصر مؤتمر صحافي مشترؾ مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغاف ا
، التي قاؿ إف مف بيف بنودىا أف يكوف ىناؾ سالـ واستقرار شامؿ "إسرائيؿ"واحتراميا لمعاىدة السالـ مع 

ال يوجد عمى أرض الواقع، وعميو فإننا ننبو إلى أف العدواف والعنؼ لف "وعادؿ في المنطقة. وأضاؼ أف ىذا 
 ."الذي ىو جزء مف األمف والسالـ الدولييفيحققا أمف واستقرار المنطقة 

وبحث الرئيس المصري مع أردوغاف االعتداءات اإلسرائيمية عمى قطاع غزة، وقاؿ مرسي إنو تـ االتفاؽ 
أنو تـ التباحث بشاف كيفية  عمى موقؼ موحد في إطار الجيود التي تبذليا مصر وتركيا لمتيدئة، مضيفاً 

إلى أف رئيس وزراء  اء الوضع القائـ وتحقيؽ تيدئة بيف األطراؼ، مشيراً تنسيؽ جيود القاىرة وأنقرة إلني
 تركيا أكد دعـ بالده لجيود مصر في ىذا الصدد.

عمى أىمية اضطالع المجتمع الدولي بمسؤوليتو لوقؼ العدواف  تاماً  وأوضح مرسي أف ىناؾ اتفاقاً 
 تؤدي إلى سالـ. اإلسرائيمي عمى غزة، وأنو ال بد أف يدرؾ الجميع أف الحرب لف

في القاىرة يـو أوؿ مف أمس، أوضح الرئيس  ،الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني ،وحوؿ لقائو بأمير دولة قطر
مرسي أف مصر كانت معنية منذ البداية بالتيدئة بيف الجانبيف، وتـ التوصؿ إلى وقؼ إطالؽ النار بيف 

قامت بتصعيد الموقؼ عقب مقتؿ قائد أركاف حماس لـ تمتـز بالتيدئة و  "إسرائيؿ"إلى أف  الجانبيف، مشيراً 
 أحمد الجعبري وعدد آخر مف الفمسطينييف، مما صعد الموقؼ حتى ىذه المحظة.

ومف جانبو، قاؿ أردوغاف، في المؤتمر الصحافي المشترؾ مع مرسي الميمة قبؿ الماضية، إنو بحث مع 
رضيا رئيس الوزراء المصري ىشاـ قنديؿ الرئيس المصري األوضاع في غزة، في إطار التقارير التي ع



 
 
 

 

 

           68ص                                    1386العدد:                90/99/1991نين اإلث التاريخ:

الذي قاـ بزيارة لمقطاع يـو الجمعة الماضي ورأى الوضع عمى أرض الواقع. وأشاد أردوغاف بمساعي 
إلى أنو يؤيد ىذه المساعي ويعمؿ عمى نجاحيا عبر  الرئيس المصري لوقؼ العدواف عمى القطاع، مشيراً 

، قائال أردوغاف عف أممو أف يتوقؼ إطالؽ النار في غزة فوراً وأعرب  اتصاالتو المستمرة مع كؿ األطراؼ.
وحقيا في الدفاع عف نفسيا، فإف اإلنسانية لف  "إسرائيؿ"إنو إذا تخاذؿ المجتمع الدولي تحت ذريعة حماية 

  ترحـ ىذه القوى.
المساعي حوؿ  ،نبيؿ العربي .د ،وأجرى أردوغاف أمس مباحثات مع األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية

 المبذولة لحؿ األزمة السورية واالتصاالت الخاصة بوقؼ العدواف اإلسرائيمي عمى غزة.
 90/99/1991الشرق األوسط، لندن، 

 
 ليست أقل قيمة من اإلسرائيميين الفمسطينيينأردوغان: حياة  00

البو تط يرجب طيب أردوغاف، موقؼ بعض دوؿ العالـ الت ي،استنكر رئيس الوزراء الترك: حسيف يم
غزة ليست أقؿ  يبالتوسط لدى حماس حتى توقؼ إطالؽ النار مف جانبيا، قائال: إف حياة الفمسطينييف ف

وقاؿ أردوغاف  وقت واحد. يقيمة مف حياة اإلسرائيمييف"، مضيفا انو يجب وقؼ إطالؽ النار مف الجانبيف ف
قطاع غزة، مجددا إدانتو  يـ فتصريحات خاصة لجريدة حريت التركية، إف حكومتو تريد تحقيؽ السال يف

 عمى قطاع غزة. اإلسرائيميلميجـو 
 

عمى القطاع،  اإلسرائيميموقؼ األمـ المتحدة مف اليجوـ  التركيومف ناحية أخرى استنكر رئيس الوزراء 
 مضيفا أنو ال يتوقع أف تتخذ المنظمة موقفا فعميا تجاه األزمة.

 98/99/1991اليوم السابع، القاىرة، 
 

نياء يطر أمير ق 03  الوضع تغير بعد الربيع العربي ويشدد عمى أن حصارالطالب بوقف عدوان غزة وا 
عما  إف الوضع العربي بعد الربيع العربي يختمؼ تماماً  ،الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني ،قاؿ أمير دولة قطر

ممة اإلسرائيمية قبمو، مشيرا إلى التحركات عمى الصعيد العربي لمتضامف مع قطاع غزة ودعمو في ظؿ الح
)أثناء الحرب  1008إنو بالرجوع لعاـ  ،في مقابمة مع الجزيرة ،وقاؿ الشيخ حمد الشرسة التي يتعرض ليا.

لغزة، واآلف وفي ظؿ الوضع الجديد رئيس وزراء  التي شنتيا إسرائيؿ عمى غزة( فإف مصر لـ تقدـ شيئاً 
فيؽ عبد السالـ( يزور غزة أيضا وذلؾ مصر )ىشاـ قنديؿ( يذىب إلى غزة، ووزير خارجية تونس )ر 

وأوضح أنو أيضا زار غزة قبؿ أسابيع وذلؾ أيضا ما كاف ليتـ لو  لمتضامف معيا عقب العدواف اإلسرائيمي.
 لـ يتغير الوضع في مصر، مطالبا بضرورة االستفادة مف ىذه التغييرات لمعالجة الوضع بغزة.

 1008إال إذا وجدت مقاومة صمبة كما جرى في غزة عاـ  بطبيعتيا ال توقؼ عدوانا "إسرائيؿ"وذكر أف 
دائما تنقض التيدئة. وشدد عمى أىمية الموقؼ العربي الذي يمنع  "إسرائيؿ". وقاؿ إف 1006وفي لبناف عاـ 

 وقوع عدواف ويحقف الدماء.
لى أف وقاؿ الشيخ حمد إف غزة تحت الحصار، وحاف الوقت لترفع إسرائيؿ حصارىا عف القطاع، مشيرا إ

ووجو أمير قطر شكره لمصر لفتحيا معبر رفح  غزة أرض محررة "فمماذا يستمر اإلسرائيميوف في حصارىا".
 لممساعدات اإلنسانية ولمتنقؿ لتخفيؼ المعاناة في غزة.

 98/99/1991الجزيرة.نت، 
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 "إسرائيل"والجامعة العربية بإجراءات لردع عدوان  يالتجمع يطالب مرسمصر: حزب  00

محمد مرسى، رئيس الجميورية وحكومتو  .د المصري طالب حزب التجمع: ومحمود عثماف ي،مإيماف ع
، تشمؿ المصريييدد األمف  الذيعمى غزة  اإلسرائيميباتخاذ سمسمة مف الخطوات المترابطة لردع العدواف 

رية مف مصر باعتباره شخصًا غير مرغوب فيو، وتجميد كافة االتفاقات التجا "إسرائيؿ"طرد سفير 
 ."إسرائيؿ"واالقتصادية والسياسية الموقعة مع 

صدر مؤخرًا، عمى ضرورة وقؼ  الذيبياف لو بعنواف "دفاعًا عف فمسطيف، وأمف مصر"،  فيوشدد الحزب 
عادة النظر  الرسمي"التطبيع"  كؿ أشكاؿ سيناء  في العسكريالقيود المفروضة عمى تواجدىا  فيمعيا، وا 

جعمت حدود مصر العسكرية تختمؼ عف حدودىا السياسية  والتية اإلسرائيمية طبقا لمعاىدة الصمح المصري
 ألوؿ مرة.

 حكومتيوطالب الحزب الجامعة العربية خالؿ االجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بإصدار قرار يمـز 
لزاـ  يف "إسرائيؿ" سفيريمصر واألردف بطرد  مكاتب  المغرب وقطر بإغالؽ حكومتيالقاىرة وعماف، وا 

 االتصاؿ اإلسرائيمية بيا وطرد اإلسرائيمييف العامميف بيا.
 90/99/1991اليوم السابع، القاىرة، 

 
 والتخمي عنيم خيانة الفمسطينيين فرض عين.. دعم: مصريون عمماء دين 08

دعـ شعب غزة المجاىد بكافة  ىإل مصرييف دعا عمماء الديف وخبراء االقتصاد اإلسالمي عصاـ ىاشـ:
وحاجة  ،وضرورة شرعية كؿ مسمـ. ىمؤكديف أف ذلؾ فرض عيف عم ،والوسائؿ الممكنة والمتاحةالسبؿ 
 ومف يخذليـ فيو خائف ألمانة الجياد وخائف ألمتو العربية واإلسالمية. ،إنسانية

وأوضح العمماء أف شعب فمسطيف في غزة يجاىد مف أجؿ جعؿ كممة اهلل ىي العميا وكممة الصياينة ومف 
ومف أجؿ تحرير المسجد ، عزة العرب والمسمميف ىإنو يجاىد مف أجؿ المحافظة عم ،لسفمييدعميـ ا

 إنو يضحي بكؿ عزيز لديو مف أجؿ تحقيؽ ىذه الغايات السامية. ى،األقص
 90/99/1991األىرام، القاىرة، 

 
 غزة ىالغاشم عم العدواناتحاد كتاب مصر يدين  00

وأعرب ، عزة ىة محمد سمماوي بيانا يديف فيو العدواف عمأصدر اتحاد كتاب مصر برئاس نيفيف العوضي:
والتي تتعمؿ بانطالؽ بعض صواريخ المقاومة مف ، ولةؤ فيو عف القمؽ لمتصريحات اإلسرائيمية غير المس

ويحذر أدباء وكتاب مصر أعضاء  ،سيناء المصرية لتبرر مخططاتيا التي تستيدؼ شبو الجزيرة المصرية
مف المضي قدما في ىذه المخططات العدوانية التي تتنافي مع كؿ  ،مير األمةالمعبريف عف ض ،االتحاد

ويؤكدوف أف الشعب المصري الذيف ىـ طميعتو لف يقؼ مكتوؼ األيدي إزاء  ،المواثيؽ واألعراؼ الدولية
 وفي ىذا اإلطار فإننا نقدر ،تكرار تمؾ المحاوالت الوحشية التي كانت تمر في العيد السابؽ دوف محاسبة

 أية خطوات رسمية تتخذ في مواجية ىذا الصمؼ الصييوني.
 90/99/1991األىرام، القاىرة، 

 
 العدواندعم الفمسطينيين ويدعو مجمس األمن لالنعقاد لبحث  الحكومةالبرلمان الميبي يكمف  89
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سابؽ  ، الحكومة الجديدة التي استممت مياما في وقت98/99األحد  أمر البرلماف الميبي يوـ.(: أي.بي.يو)
باتخاذ الخطوات الدبموماسية الالزمة لدعـ القضية الفمسطينية عمى المستوييف الدولي  األحد مف يوـ

وفد يمثمو إلى غزة، فيما طمب مف الحكومة دعوة مجمس األمف لالنعقاد  بإرساؿوطمب البرلماف  واإلقميمي.
برلماف أف الوفد الذي قرر إرسالو لغزة وأكد ال واتخاذ موقؼ حاسـ لوقؼ العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة.

سيعبر باسـ ليبيا وشعبيا عف الوقوؼ والدعـ لمفمسطينييف ضد العدواف اإلسرائيمي واستعداده الكامؿ لدعـ 
 صمود الشعب الفمسطيني.

 90/99/1991الحياة، لندن، 
 

 "إسرائيل"مجمس األمن قرارا ضد  باتخاذالمغرب غير متفائل  89
وزير الخارجية المغربي، أف يتبنى مجمس األمف  ،استبعد سعد الديف العثماني: اليخديجة الرح - الرباط
لسنا متفائميف بشأف اتخاذ مجمس األمف أي موقؼ مف "القاىرة:  ، مفوأضاؼ العثماني"، إسرائيؿ"ضد  قراراً 

صؿ إلى ىذا العدواف، خصوصا أف اجتماعا سابقا لمجمس األمف عقد غداة انطالؽ الغارات عمى غزة لـ ي
وقاؿ العثماني إف المغرب قاـ بصفتو العضو العربي بمجمس األمف  ."أية نتيجة بسبب تحفظات بعض الدوؿ

باتصاالت مكثفة عمى ىذا الصعيد وسيواصميا مف أجؿ إقناع مزيد مف الدوؿ باتخاذ موقؼ صاـر ضد 
 العدواف اإلسرائيمي.

التشويش عمى الطمب الفمسطيني في األمـ "مي ىو وعبر العثماني عف اعتقاده بأف ىدؼ العدواف اإلسرائي
وجود إجماع داخؿ الجامعة العربية عمى  مؤكداً  "المتحدة مف أجؿ الحصوؿ عمى صفة دولة غير عضو

 ضرورة أف يمضي ىذا الطمب في مساره واالستمرار في دعمو.
ؿ في مجمس األمف مف أجؿ الرباط تعم"وقاؿ محمد لوليشكي، الممثؿ الدائـ لممغرب لدى األمـ المتحدة إف 

 ."حمؿ إسرائيؿ عمى وقؼ أعماليا العسكرية في أقرب وقت ممكف ودوف قيد أو شرط
 90/99/1991الشرق األوسط، لندن، 

 
 غزةعمى  اإلسرائيميبشدة العدوان يدين حزب العدالة والتنمية المغرب:  81

لوحشي الذي يشنو الكياف الصييوني العدواف ا"محمود معروؼ: أداف حزب العدالة والتنمية بشدة  -الرباط 
الحزب في بياف السبت دعمو  وأكد ."الغاصب عمى الشعب الفمسطيني الصامد في قطاع غزة المحاصرة

البطولي، واعتزازه بقدراتيا المرصودة لحماية الشعب الفمسطيني  وألدائياالمتواصؿ لممقاومة الفمسطينية 
نيف والمواطنات إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية وصيانة كرامتو. وأىاب البياف بكافة المواط

المرتقب تنظيميا بالرباط يـو األحد القادـ، مؤكدا بأنو يتابع تطورات ىذا العدواف، وأعماؿ الُمقاومة البطولية 
التي ما فتئ الشعب الفمسطيني يطور فعاليتيا وقدراتيا رغـ الحصار المضروب. ودعا البياف، إلى تعزيز 

مبادرات الرسمية والشعبية مف أجؿ تجديد عنفواف الدعـ والمساندة لمشعب الفمسطيني في ىذا الظرؼ ال
الحرج بكؿ الوسائؿ التي مف شأنيا تخفيؼ آالمو ودعـ مقاومتو وصموده ومناصرتو بكؿ الوسائؿ وفي كافة 

قترفيا ىذا الكياف منذ نشأتو، المحافؿ الدولية، معتبرا أف ىذا اليجوـ الغادر يضاؼ إلى سجؿ الجرائـ التي ا
'والتي تؤكد طبيعتو واستيتاره بالمواثيؽ واألعراؼ الدولية والقيـ اإلنسانية'، داعيا القوى الفمسطينية إلى إنياء 

 االنقساـ ورص الصؼ الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية وتقوية البنياف الداخمي لمكياف الفمسطيني.
 90/99/1991، لندن، القدس العربي
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 لمعدوان عمى غزة واستنكاراً  ينعن التضامن مع الفمسطيني لمتعبيرتظاىرات حاشدة  :المغرب 86

الماضية تظاىرات حاشدة لمتعبير عف  األياـمحمود معروؼ: سجمت المدف المغربية عمى مدى  -الرباط 
مسيرات و  7التضامف مع الشعب الفمسطيني واستنكارا لمعدواف الصييوني عمى قطاع غزة حيث تـ تنظيـ 

 مدينة مغربية. 45وقفة بِػ  56
عف تنظيـ أشكاؿ  أعمفوقاؿ خالد السفياني منسؽ مجموعة العمؿ الوطنية لمساندة فمسطيف والعراؽ الذي 

القادـ، تكوف مسيرة لـ يشيد  األحدمسيرة وطنية شعبية بمدينة الرباط، صباح يوـ "احتجاجية متعددة منيا 
ف المسيرة ستنظـ بالتشارؾ مع الجمعية إالقدس العربي جريدة اؿ السفياني لوق ."ليا المغرب مثيال مف قبؿ

استعدادىا لممشاركة  أبدتوالقوى السياسية والنقابية  األحزابالمغربية لمساندة الكفاح الفمسطيني واف مختمؼ 
ة ىيئات حقوقية عف تأجيؿ مسيرة كانت دعت ليا في وقت سابؽ بنفس اليوـ مف اجؿ مسير  أعمنتكما 

 فمسطيف.
 90/99/1991، لندن، القدس العربي

 
 فاعمية لمساندة الفمسطينيين في مواجية العدوان أكثر موقفاً  الحكومةدعوات التخاذ  :المغرب 84

فاعمية في مساندة  أكثر ت الدعوات بالمغرب التخاذ الحكومة موقفاً فمحمود معروؼ: تكث -الرباط 
مى قطاع غزة، مع استمرار موجة التظاىرات التضامنية التي ع اإلسرائيميالفمسطينييف لمواجية العدواف 

 القادـ بالرباط. األحديعرفيا عدد مف المدف استعدادا لتظاىرة مميونية تنظـ يـو 
ووزير  ،بف كيراف اإللوعبد  ،عديدة تطالب رئيس الحكومة المغربية أصواتالماضية  األياـوارتفعت خالؿ 

بزيارة غزة عمى غرار زيارة رئيس الحكومة المصرية ىشاـ قنديؿ ووزير  ،سعد الديف العثماني .د ،خارجيتو
قطاع غزة عبر صفحات  إلىوجاءت الدعوات لزيارة مسؤوليف مغاربة  الخارجية التونسي رفيؽ عبد السالـ.

 التواصؿ االجتماعي فيسبوؾ.
 90/99/1991، لندن، القدس العربي

 
 ني في غزةعسكري ميدا مستشفىالمغرب يتجو إلقامة أول  80

في سابقة مف نوعيا، وبتوجيو مف العاىؿ المغربي محمد السادس، وبشكؿ فوري، : عادؿ الزبيري -الرباط 
قررت الرباط نصب مستشفى ميداني مغربي في قطاع غزة، في خطوة تضامنية ميدانية مغربية مع 

أياـ والقرار أتى بعد إدانة  الفمسطينييف، في مواجية اليجمات التي تقوـ بيا قوات الجيش اإلسرائيمي منذ
 سياسية شديدة مف الخارجية المغربية. 

 98/99/1991العربية.نت، 
 

 "تجريم التطبيع واجب"غضب من أجل غزة:  يومفي  التونسيون النقابيون 83
خرجت أمس مسيرة حاشدة مف بطحاء محمد عمي جابت كامؿ شارع الحبيب بورقيبة دعت  :شافية ابراىمي

باالعتداءات الصييونية عمى قطاع غزة والشعب  تحاد العاـ التونسي لمشغؿ تنديداً إلييا نقابات اال
 الفمسطيني.
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المسيرة حضرىا ممثموف عف نقابات  التعميـ األساسي واألطباء ومتفقدو التعميـ الثانوي وجامعة الصحة 
ية والنقابة العامة ألعواف العدلية والنقابة العامة لمتعميـ الثانوي  وجامعة التعميـ العالي وجامعة التخطيط والمال

جانب ممثميف عف أحزاب سياسية وأعضاء مف المجمس التأسيسي عمى  إلىوجامعة البريد واالتصاالت 
غرار محمد البراىمي عف حركة الشعب وىشاـ حسني )عضو مجمس تأسيسي( ومنجي الموز )الحزب 

نقابة كتاب تونس واتحاد أصحاب الشيائد الجميوري( وغيرىـ كما شاركت في ىذه الوقفة  االحتجاجية  
 المعطميف عف العمؿ واالتحاد  العاـ لطمبة تونس.

ضرورة التصّدي ليذا العدواف البربري مف خالؿ  إلىدعا  ،عضو المجمس التأسيسي ،محّمد ابراىمي
غزة  التحركات الشعبية الداعمة لصمود المقاومة والضغط عمى النظاـ الرسمي العربي لفؾ الحصار عمى

 ومواصمة الضغط الشعبي في تونس مف أجؿ تجريـ التطبيع مع الكياف الصييوني العنصري في الدستور.
 98/99/1991الشروق، تونس، 

 
 
 

 السمطات البحرينية ترفض السماح بالتظاىر من أجل غزة 80
ياسية أعمنت وزارة الداخمية في البحريف، أمس، عف رفضيا السماح لعدد مف الجمعيات الس: (.ب.ؼ.)أ

وأعمف  الماضي. / أكتوبرتشريف األوؿ 60بتنظيـ تظاىرة تأييد لغزة، وذلؾ بموجب قرار منع المسيرات منذ 
عددًا مف الجمعيات السياسية قد تقدمت بإخطار لتنظيـ مسيرة "مدير شرطة محافظة المنامة في بياف أف 

 وأضاؼ ."غزة أنقذواة تحت شعار مبنى األمـ المتحد إلىعصر األحد )أمس( في منطقة المنامة وصواًل 
مع تقدير وزارة الداخمية لموقؼ تمؾ الجمعيات السياسية، إال انو تنفيذًا لقرار وقؼ المسيرات والتجمعات، فقد "

تقـو تمؾ  أفاقتراح "لى إ وأشار .األمنية"تـ إبالغ المنظميف برفض السماح حفاظًا عمى استتباب الحالة 
 ."ية في مقار جمعياتيـ كبديؿ عف تنظيـ المسيرةالجمعيات بتنظيـ وقفة تضامن

 90/99/1991السفير، بيروت، 
 

 الريجاني يدعو إلى إرسال السالح إلى الفمسطينيين 88
أنو عمى دوؿ المنطقة إرساؿ سالح  ،األحديوـ  ،رئيس مجمس الشورى اإليراني ،لندف: دعا عمي الريجاني

، بحسب ما أفادت وكالة األنباء اإليرانية الرسمية. "رائيؿإس"إلى الفمسطينييف لمدفاع عف أنفسيـ ومحاربة 
التحركات السياسية لبعض دوؿ المنطقة مفيدة لكنيا ليست كافية. اليوـ نتوقع منيـ أف "وقاؿ الريجاني إف 

الواليات المتحدة والغرب يرسالف أسمحة إلى النظاـ "لمفمسطينييف. وأضاؼ أف  "يرسموا مساعدة عسكرية
 ."مماذا والحالة تمؾ ال نرسؿ أسمحة إلى فمسطيف؟الصييوني، ف

 90/99/1991الشرق األوسط، لندن، 
 

 موقفيا دولياً  ييقو  "إسرائيل"واشنطن بوست: دعم مصر لحماس ضد  80
 يلحماس ف العربيتطرقت جريدة واشنطف بوست األمريكية، إلى الحديث عف تزايد الدعـ : ريـ عبد الحميد

، وقالت إنو مع زيادة حدة ىذا الصراع، فإف الحكومات العربية تمقى بثقميا "إسرائيؿ"صراعيا األخير مع 
انعكاس لمديناميكية السياسية المتغيرة  يخمؼ قادة حماس اإلسالمييف، الذيف طالما عانوا مف العزلة، وذلؾ ف
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الحكاـ ابتعد عنيا  يوتقوؿ الجريدة "إف حماس الت المنطقة بعد ما يقرب مف عاميف مف االضطرابات. يف
العرب المستبديف الذيف كانوا يقمقوف مف أيديولوجيتيا المتشددة، وجدت مجموعة مف األصدقاء ذوى التأثير 

مصر وتونس وتركيا، وىؤالء األنصار يمنحوف حماس موقؼ أقوى  يالكبير مف بينيـ الحكومات المنتخبة ف
 يغزة، ف يعممية إسرائيمية كبيرة ف ي، وربما حيز أكبر لممنافسة مع مواجيتيا ثانيعمى المستوى الدول
 غضوف أربع سنوات.

، عندما أرسؿ رئيس الماضيوترى الجريدة أف الرئيس محمد مرسى، قد عبر عف مدى التحوؿ يوـ الجمعة 
عف  جذرياً  استعراض لمتضامف مع حماس، وكاف ىذا التحرؾ اختالفاً  فيوزرائو ىشاـ قنديؿ، إلى غزة 
 يتكثيؼ الضغوط عمى الجماعة الت "إسرائيؿ"تحاوؿ فيو  الذيالوقت  فيوجاء  سياسة سمفو المخموع مبارؾ،
 كانت تعتبر منظمة إرىابية.

 98/99/1991اليوم السابع، القاىرة، 
 
 
 

 تطالب بتفعيل توصيات "جولدستون"و  تدين العدوان عمى غزة المنظمة العربية لحقوق اإلنسان 09
بياف ليا الحكومات العربية التخاذ موقؼ أكثر  فينساف دعت المنظمة العربية لحقوؽ اإل: أحمد مصطفى

مف النقد وتجعميا دولة فوؽ  "إسرائيؿ"تقود التحركات الدولية لحماية  التيحزمًا وجدية تجاه اإلدارة األمريكية 
 القانوف والمساءلة.

الجرائـ  يفوجددت المنظمة دعوتيا مجمس حقوؽ اإلنساف باألمـ المتحدة لالنعقاد بشكؿ عاجؿ لمنظر 
التدابير الواجبة لوقؼ التدىور المحتمؿ مف ناحية، والنظر  في، والنظر الفمسطينياإلسرائيمية بحؽ الشعب 

المكمفة، وسبؿ تفعيؿ  التقصيعمى عمؿ لجاف  "إسرائيؿ"تفرضيا  التيبدائؿ التغمب عمى الصعوبات  في
مجاؿ حقوؽ  فيوالمعايير الدولية الحاكمة  الدوليتوصيات تقرير لجنة "جولدستوف"، صونًا لمبادئ القانوف 

 اإلنساف.
ذ تديف المنظمة العدواف  المتصاعد عمى قطاع غزة، فإنيا تجدد مطالبيا لمحكومات العربية  اإلسرائيميوا 

عمى االضطالع بواجباتو  الدوليوفعاؿ مف حث المجتمع  جماعيلمسئولياتيا والتحرؾ بشكؿ  يلمتصد
 مية وغيرىا مف االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف.ووقؼ جرائـ الحرب اإلسرائي

 98/99/1991اليوم السابع، القاىرة، 
 

 القطاع أىاليمن النشطاء المصريين غزة لمتضامن مع  039دخول  09
فردًا مف  569طريقو إلى قطاع غزة مساء أمس  يف يالبر  رفح عبر مف معبر: عبد الحميـ سالـ -رفح 

مواجية االعتداءات  يالقطاع ف أىاليوالقوى الثورية، وذلؾ لمتضامف مع النشطاء السياسييف المصرييف 
 المصريوأكد مصدر بالمعبر أنو تـ تيسير إجراءات دخوليـ وتوفير سيارات لنقميـ مف الجانب  اإلسرائيمية.

 إلى قطاع غزة.
 90/99/1991اليوم السابع، القاىرة، 

 
 حداث "غزة" و"أسيوط" و"التأسيسية"مميارات جنيو تأثرا بأ عشرةالبورصة تخسر مصر:  01



 
 
 

 

 

           44ص                                    1386العدد:                90/99/1991نين اإلث التاريخ:

األسبوع، مستيؿ تعامالت ، سجمت مؤشرات البورصة المصرية خسائر حادة مع إغالؽ تعامالت يوـ األحد
متأثرة باألحداث السمبية المتعددة والمتالحقة عمى الساحتيف المحمية واإلقميمية أبرزىا "أحداث غزة" و"حادث 

 المتالحقة مف تأسيسية الدستور. االنسحاباتفضال عف ، أسيوط" قطار
 677.7مميارات جنيو مف قيمتو مسجال  90وفقد رأس الماؿ السوقي ألسيـ الشركات المقيدة بالبورصة نحو 

مميوف  775.8مميار جنيو عند إغالقو السابؽ، فيما بمغت أحجاـ التداوؿ نحو  687.7مميار جنيو مقابؿ 
 .ألسيـامميوف جنيو فقط في سوؽ  490جنيو، منيا 

 90/99/1991األىرام، القاىرة، 
 

 األمم المتحدة ىدعميم الكامل لمتوجو الفمسطيني إلتؤكد منظمة التعاون اإلسالمي  06
ف أىـ ما جاء أ اإلسالمي،أميف عاـ منظمة التعاوف  أوغمو، حسافإأكمؿ الديف  .د. ىالة أحمد زكي: أكد د

لدورة التاسعة والثالثيف لمجمس وزراء خارجية منظمة في إعالف جيبوتي الصادر أوؿ أمس األوؿ في نياية ا
إدانة وبطالف  "التضامف مف أجؿ تنمية مستدامة"التعاوف اإلسالمي التي انعقدت في جيبوتي تحت شعار 

إفراغيا مف  ىكافة اإلجراءات التي تمارسيا دولة الكياف الصييوني في القدس الشريؼ والتي تيدؼ إل
دولة االحتالؿ الصييوني  المدينة المقدسة ذات الطابع العربي واإلسالمي محذراً سكانيا العرب وتيويد ىذه 

المبارؾ  ىالمسجد األقص ىمف مغبة التمادي في االعتداء عمي األمة اإلسالمية مف خالؿ اعتداءاتيا عم
حقوؽ وباقي األماكف المقدسة في المدينة. وجدد وزراء المنطقة دعميـ الكامؿ لقضية فمسطيف العادلة ول

أبناء الشعب الفمسطيني في حشد الدعـ الدولي لحقوقيـ المشروعة غير القابمة لمتصرؼ بما فييا حؽ تقرير 
عضوية دولة  ىاألمـ المتحدة لمحصوؿ عم ىالمصير والعودة وأكدوا دعميـ الكامؿ لمتوجو الفمسطيني إل

 .فمسطيف المراقبة وندعو الدوؿ الشقيقة والصديقة لمساندة ىذا التوجو
 90/99/1991األىرام، القاىرة، 

 
 الجوالن في اإلسرائيميجنود سوريين بنيران الجيش  ثالثةمقتل  04

عمى  رداً  التواليالسورية لممرة الثالثة عمى  األراضيالنار باتجاه  اإلسرائيميأطمؽ الجيش : محمود محيى
ؿ اإلعالـ السورية قوليا، إنو ونقمت جريدة معاريؼ اإلسرائيمية عف وسائ استيداؼ إحدى آلياتو العسكرية.

 جنود سورييف األمر الذى أدى إلى مقتميـ عمى الفور. 6نتيجة لذلؾ تـ إصابة 
 98/99/1991اليوم السابع، القاىرة، 

 
 "إسرائيل"ينصح بتجنب ىجوم بّري من أجل و السالم من العنف  عمميةأوباما يخشى عمى  00

 "إسرائيؿ"جدد الرئيس باراؾ أوباما أمس تأييده حؽ .(: ب.ؼ.أ)الحياة، رويترز،  -القدس المحتمة، بانكوؾ 
في الدفاع عف نفسيا، ودعا إلى وقؼ إلطالؽ الصواريخ مف جانب الناشطيف في غزة حتى تمضي عممية 

ليست ىناؾ "في مؤتمر صحافي في تايالند خالؿ جولة في جنوب شرقي آسيا:  ،قاؿ أوباماو  السالـ قدمًا.
ياوف مع سقوط صواريخ عمى مواطنييا مف خارج حدودىا... نؤيد تمامًا حؽ دولة عمى وجو األرض تت

. وأضاؼ أنو أبم  زعماء في المنطقة بأف استمرار العنؼ في غزة يجعؿ مف "إسرائيؿ في الدفاع عف نفسيا
في  "إطالؽ الصواريخ عمى مناطؽ مأىولة"الصعب متابعة عممية السالـ في الشرؽ األوسط. واعتبر أف 

 اندالع األزمة. "سرع"ىو العامؿ الذي  "يؿإسرائ"
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بعدـ تنفيذ  "سرائيؿ"إ إقناعف أ وأضاؼعمى غزة.  إسرائيمي"مف األفضؿ" تجنب ىجوـ بري  إف أوباماقاؿ و 
في وقؼ الصواريخ التي تطمقيا حركة حماس عمى  األوسطىجوـ يتوقؼ عمى نجاح جيود زعماء الشرؽ 

كاف  إذاليجوـ بري سيكوف تصعيدا لمصراع وما  "إسرائيؿ"تنفيذ  أفقد ، إف كاف يعتأوباماوُسئؿ  ."إسرائيؿ"
لضماف  واألتراؾحاؿ، فقاؿ انو عمى اتصاؿ مستمر مع الزعماء المصرييف  أيسيؤيد مثؿ ىذا التحرؾ عمى 

 مساعدتيـ في وقؼ قصؼ حماس الصاروخي الذي وصفو بأنو السبب في "تسارع" الصراع.
 90/99/1991الحياة، لندن، 

 
 "التحريض عمى العنف بين اإلسرائيميين والفمسطينيين ةواصممن "م مصريحذر سناتور أمريكي  03

لينزي جراىاـ وىو صوت بارز فيما يتعمؽ بالسياسة الخارجية  الجميوري األمريكيوجو السناتور : الوكاالت
 أنت وكيؼ تفعمينو. مصر.. راقبي ما تفعميف"لمصر. وقاؿ في حديث لمحطة اف.بي.سي التمفزيونية  تحذيراً 

واصمت التحريض عمى العنؼ بيف اإلسرائيمييف  إذاتخاطريف بقطع الكونجرس )األمريكي( المعونة عنؾ 
 ."والفمسطينييف

وقاؿ السناتور جوف مكيف العضو الجميوري البارز في لجنة القوات المسمحة بمجمس الشيوخ انو يجب عمى 
يجب عمى ". وأضاؼ لمحطة سي.بي.اس التمفزيونية األزمة إدارةتشارؾ بقوة في  أفالواليات المتحدة 
تشارؾ بأقصى ما تستطيع مف قوة.. لست واثقا مف مدى النفوذ الذي تتمتع بو ىذه  أفالواليات المتحدة 

 لممساعدة في تجاوز الخالفات بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف. 1009جيود فاشمة عاـ  أعقابفي  "اإلدارة
تضغط بأقوى ما يمكننا لحؿ ىذه القضية اإلسرائيمية  أفلواليات المتحدة األمريكية يجب عمى ا"وتابع 

 ."كثيرا معمقة عمى دفع ىذه العممية قدما أموراً الفمسطينية. إف 
 90/99/1991الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 في حال اجتياح غزة "دعم المجتمع الدولي"من خسارة  "إسرائيل"ويميام ىيغ يحذر  00

مف أف شف عممية برية عمى غزة قد  "إسرائيؿ" ،أمس ،حذر وزير الخارجية البريطاني ويمياـ ىي لندف: 
إيراف في تزويد  "ضموع"مف الدعـ الدولي الذي تمقاه، منددا في الوقت نفسو بػ "كبيراً  يكمفيا )خسارة( جانباً "

أكدنا لنظيرينا اإلسرائيمييف أف رئيس الوزراء وأنا شخصيا "إف  :وقاؿ ىي  لقناة سكاي نيوز حماس بأسمحة.
. وأضاؼ "أي غزو بري لغزة سيكمؼ إسرائيؿ جانبا كبيرا مف الدعـ الدولي الذي تحظى بو في ىذا الوضع

أنو ". وأكد ىي  "الغزو البري يصعب كثيرا دعمو بالنسبة لممجتمع الدولي، خصوصا بالنسبة إلى بريطانيا"أف 
تنفيذ عممية "، مشددا عمى أف "المدنييف أو الحد منيا أثناء غزو بريمف األصعب بكثير تفادي الخسائر بيف 

عف الوضع  "ىي المسؤوؿ األوؿ". لكف الوزير البريطاني كرر أف حماس "برية كبيرة ييدد بتمديد النزاع
 ."وقؼ ىجماتيا بالقذائؼ عمى إسرائيؿ"الحالي داعيا مجددا حماس إلى 

 90/99/1991الشرق األوسط، لندن، 
 

 في غزة تيدئةاللمتفاوض عمى  "إسرائيل"ر الخارجية الفرنسي في وزي 08
وصؿ وزير الخارجية الفرنسي لوراف فابيوس أمس .(: ب.ؼ.أ)الحياة، رويترز،  -القدس المحتمة، بانكوؾ 

في مسعى لمتوصؿ إلى وقؼ إلطالؽ النار، وقاؿ فابيوس لمصحافييف الذيف يرافقونو إلى  "إسرائيؿ"إلى 
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دعمنا لمقضية الفمسطينية ثابت، وفي الوقت نفسو لدينا اتصاالت مع اإلسرائيمييف. نكاد نكوف " إف "إسرائيؿ"
 ."الوحيديف في ىذا الوضع. إننا نتحدث إلى الجانبيف والجانباف يعترفاف بنا ونريد السالـ

الرئيسييف اإلقميمييف ىذه الزيارة التي أعدت بالتنسيؽ مع شركائنا "وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بياف إف 
والدولييف، ستكوف فرصة إلجراء محادثات مع الرئيس اإلسرائيمي شمعوف بيريز ورئيس الوزراء بنياميف 

 ."نتنياىو ووزير الدفاع إييود باراؾ وكذلؾ وزير الخارجية أفيغدور ليبرماف
 90/99/1991الحياة، لندن، 

 
 مستشفيات قطاع غزةلطبية العاجمةال اإلمداداتبتوفير  تطالبالصحة العالمية منظمة  00

ناشدت منظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي واإلقميمي لتوفير الدعـ المادي الالـز لتوفير  :أبوظبي
األدوية األساسية لتغطية العجز الموجود في مستشفيات قطاع غزة وكذلؾ توفير اإلمدادات العاجمة لمعالجة 

مالييف دوالر لتوفير جميع األدوية  90يرة إلى أنيا تحتاج تدبير المصابيف والمرضى بأمراض مزمنة، مش
 ولتمبية االحتياجات مف اإلمدادات الطبية لمدة ثالثة شيور.

 90/99/1991البيان، دبي، 
 

 في غزة إعالميةعمى مراكز  اإلسرائيمي بالقصف"مراسمون بال حدود" تندد  999
مقرات  األحد أصابالذي  اإلسرائيميالقصؼ الجوي ب األحدنددت منظمة "مراسموف بال حدود" .(: ب.ؼ.ا)

 بػ"الوقؼ الفوري ليذه اليجمات". "إسرائيؿ"عدة في مدينة غزة، وطالبت  إعالميةلوسائؿ 
" اإلعالـ"ىذه اليجمات تمثؿ ضربة لحرية  إفوقاؿ كريستوؼ دولوار المدير العاـ لممنظمة في البياف 

شرعية عمى  أبداً ال يضفي  األمريدفة قريبة مف حماس فاف ىذا المست اإلعالـمضيفا "حتى لو كانت وسائؿ 
 ىذه اليجمات".

وطالبت "مراسموف بال حدود" بفتح "تحقيؽ واضح حوؿ مالبسات ىذه الغارة الجوية" مضيفة "نذكر السمطات 
 أىدافاً ا تحظى بالحماية الخاصة بالمدنييف نفسيا وال يمكف بالتالي اعتبارى اإلعالـباف وسائؿ  اإلسرائيمية
 عسكرية".

 90/99/1991الحياة، لندن، 
 

 في غزة إسرائيميةاليوم" بغارة  روسياتدمير مكتب قناة " 999
"  .(: أعمنتب.ؼ.ا) دمرت الميمة الماضية مكتب قسـ القناة  إسرائيميةف غارة أ األحدقناة "روسيا اليـو

 .إصاباتصحافة، بدوف حدوث عمى مبنى مركز الشوا لم إسرائيميةالناطؽ بالعربية في غزة في غارة 
 90/99/1991الحياة، لندن، 

 
 تنديد شعبي عالمي بالعدوان اإلسرائيمي وأوروبيةمظاىرات في مدن آسيوية  991

تواصمت المظاىرات الشعبية في دوؿ عدة بالعالـ لمتنديد بالعدواف اإلسرائيمي عمى قطاع : وكاالتال ،الجزيرة
 ،الذيف طافوا شوارع عواصـ ومدف عديدة بالعالـ ،لب المتظاىروفغزة المتواصؿ منذ األربعاء الماضي، وطا

 المجتمع الدولي بوضع حد لالنتياكات اإلسرائيمية المتواصمة لحقوؽ الفمسطينييف.
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، مف  وفي أحدث مظاىر الغضب الشعبي العالمي احتشد المئات في العاصمة اليولندية أمسترداـ اليـو
ة وعرب مياجريف لتأكيد مساندتيـ لمشعب الفمسطيني، ولمتنديد بالمجازر مختمؼ الفعاليات السياسية والحقوقي

 التي يتعرض ليا الفمسطينيوف بالقطاع عمى يد آلة الحرب اإلسرائيمية.
آنيا مولنبولد أماـ المحتشديف أف غزة لف  اليولندي وبدورىا أكدت العضو السابقة في الغرفة األولى لمبرلماف

وىي إحدى  ،بالسابؽ، ونددت بموقؼ وزير خارجية بالدىا. وقالت مولنبولد تترؾ اليوـ وحيدة كما حدث
إنو كاف حتى وقت قريب مناصرا لمقضية الفمسطينية، غير أنو "بمجرد  ،الناشطات لدعـ القضية الفمسطينية
 توليو السمطة تخمى عف مبادئو".

ـ يرفعوف العمـ الفمسطيني، وفي العاصمة اإلندونيسية جاكرتا جاب نحو ألؼ طالب شوارع المدينة وى
وندد المتظاىروف الذيف توجيوا لمقر السفارة األمريكية بمواقؼ  ومندديف بالعدواف اإلسرائيمي عمى القطاع.

الدوؿ العظمى، وخاصة الواليات المتحدة، التي قالوا إنيا تتجاىؿ انتياؾ حقوؽ اإلنساف الفمسطيني، بينما 
 ف حقوؽ المواطنيف.تنصب نفسيا في مواقع أخرى لمدفاع ع

وكاف العديد مف الشعوب األوروبية قد عبرت خالؿ األياـ الماضية عف رفضيا لمعدواف اإلسرائيمي عمى 
القطاع، ففي باريس احتشد المئات احتجاجا أماـ دار األوبرا لمتعبير عف تأييدىـ لمشعب الفمسطيني، 

متظاىروف شعارات مؤيدة لمشعب الفمسطيني ولممطالبة بوقؼ اليجمات اإلسرائيمية عمى القطاع. وردد ال
 ومناىضة إلسرائيؿ.

أما في العاصمة البريطانية لندف فقد تجمع أمس مئات المتظاىريف قرب السفارة اإلسرائيمية، وىـ يحمموف 
 أعالما فمسطينية والفتات تدعو إلى "وقؼ المجزرة" وسط انتشار كثيؼ لمشرطة.

يف" سارة كولبورف "نريد أف تؤيد الحكومة البريطانية القانوف الدولي وقالت مديرة "حممة التضامف مع فمسط
 وحقوؽ اإلنساف، وأف تطمب مف إسرائيؿ وقؼ حربيا".

وفي إيطاليا كثفت السمطات اإلجراءات األمنية أماـ السفارة اإلسرائيمية والمعبد الييودي في روما، قبؿ 
 انطالؽ مظاىرات تضامنية مع قطاع غزة.

نظـ عرب وألماف مظاىرة أوؿ أمس بالعاصمة برليف تنديدا بالعدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة،  وفي ألمانيا
وبموقؼ المستشارة أنجيال ميركؿ مف ىذا العدواف وتحميميا الجانب الفمسطيني مسؤولية تأزيـ وانفجار 

 األوضاع في قطاع غزة والشرؽ األوسط.
عشرات المواطنيف البمجيكييف مف مختمؼ األصوؿ ساحة أما في العاصمة البمجيكية بروكسؿ فقد احتؿ 

البورصة وسط العاصمة التي تحتضف مقر االتحاد األوروبي، لمتعبير عف تنديدىـ باليجوـ العسكري 
 اإلسرائيمي عمى قطاع غزة.

 98/99/1991الجزيرة.نت، 
 

 لحضور معرض عن فمسطين آشتون ترفض مّرتين دعوة العربي ":السفير" 996
ر مف مصادر موثوقة في جامعة الّدوؿ العربية انو بعد انتياء اجتماع وزراء الخارجية العرب عممت السفي

مفوضة  ،نبيؿ العربي .د ،ونظرائيـ األوروبييف يـو الثالثاء الفائت، دعا أميف عاـ جامعة الدوؿ العربية
الدوؿ العربية لقص  التعريج عمى إحدى قاعات جامعة إلى ،كاتريف آشتوف ،السياسة الخارجية األوروبية

شريط معرض صور عف فمسطيف تنظمو الجامعة فرفضت. وفي طريؽ العودة، وبعد االنتياء مف التقاط 
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الصور التذكارية لموفديف العربي واألوروبي، عاد العربي وكّرر الدعوة آلشتوف كي تمقي نظرة عمى المعرض 
 فكّررت رفضيا بحـز وأكممت طريقيا.

 90/99/1991السفير، بيروت، 
 

 الوجو اآلخر لحياة الميل في لبنان: ىروب من الواقع المرير  994
ال فرؽ بيف مطمع األسبوع ونيايتو في بيروت لناحية االزدحاـ في المرابع : فيرونيؾ أبو غزالو –بيروت 

الميمية والحانات، فحركة الوافديف مف فئة الشباب تحديدًا ال تتوّقؼ، لتطوؿ السيرات حّتى ساعات الفجر 
ألولى. أّما األجواء، فيي نفسيا، مف رقص وغناء وشراب بعدما أصبح التدخيف محظورًا في األماكف ا

المغمقة. ولطالما طبعت ىذه المظاىر صورة لبناف في أذىاف السّياح، حتى أف العاصمة ُلّقبت أخيرًا في 
خبة تخفي وراءىا مشاكؿ لكف ىذه الحياة الميمية الصا«. عاصمة عالمية لمسير»الصحافة األجنبية بأنيا 

اجتماعية واقتصادية جّمة يحاوؿ الشباب التحايؿ عمييا والتحّرر منيا عبر السير، الذي يتحّوؿ أحيانًا إلى 
 إدماف خطير.

إجابة يرددىا عشرات الشباب حيف ُيسألوف عف سبب السير بشكؿ شبو « كسر الروتيف ورتابة الحياة»
و األجواء المختمفة عّما يختبرونو في يومياتيـ خالؿ عمميـ أو يومي، فأكثر ما يبحث عنو الساىروف ى

ىو الطريقة »حّتى خالؿ بحثيـ عف عمؿ مالئـ لمياراتيـ. وكما يشرح الشاب إيمي مينا، فإّف السير 
الوحيدة لمخروج مف دائرة الضغوط واليموـ التي نواجييا في لبناف، مثؿ افتقاد فرص العمؿ والمشاكؿ 

ويفّرؽ مينا بيف مف يسير مرة أو مرتيف في الشير كمو، ومف «. يدة وغالء تكمفة المعيشةاالقتصادية العد
يعاني حتمًا مشاكؿ نفسية تنعكس »يشعر بالحاجة إلى ارتياد الحانة أو المربع الميمي يوميًا، فذلؾ األخير 

الدولية »جرتو شركة وىذا ما يذّكر باستطالع لمرأي أ«. عمى سموكو ورغبتو القوية في االستمتاع والميو
في المئة مف الشباب  44طالب، إذ تبّيف مف خاللو أف  67406منذ فترة في لبناف عمى « لممعمومات

 يسيروف خارج المنزؿ يوميًا.
وأكبر دليؿ عمى بحث الشباب والفتيات عف وسيمة لميروب مف الواقع، ىو االستيالؾ العالي لمكحوؿ، 

نادرًا ما يقبؿ أحدىـ بكأس واحدة، بؿ ىناؾ »شارع الجميزة، يؤكد أنو فساقي الحانة كريـ، الذي يعمؿ في 
، وحيف يحاوؿ الساقي إيقاؼ تقديـ الكحوؿ ألحد الزبائف بسبب الث مالة، «طمب متزايد عمى كؿ أنواع الكحوؿ

مر، ال حدود في موضوع شرب الكحوؿ إال الع»ينتيي الموضوع أحيانًا كثيرة بإشكاؿ. ويشّدد كريـ عمى أّف 
فكؿ مف بم  سف الثامنة عشرة يمكف أف يطمب ما يشاء وبالكمية التي يريدىا. وغالبًا ما يكوف البار في 
الحانة أو المربع الميمي مساحًة لمتعارؼ بيف الشباب والفتيات، في وقت تغيب فيو النوادي الثقافية 

 «.واالجتماعية عف المشيد المبناني
يروت وغيرىا مف المناطؽ في لبناف، كمنطػػػقتي جػػػونية والبتروف، يخّؼ كّؿ الكالـ عف روعة السػػير في ب

قؿ لي كـ لديػػؾ في جيبؾ، »وىجو عند التطرؽ إلى موضوع التكمفة، والمقولة السائدة في ىذا المجاؿ ىي 
أكثر في ، فمكّؿ مربع ليمّي تسعػػيرتو، التي تبدأ بثالثيف دوالرًا لتصؿ الى مئتي دوالر و «أقؿ لؾ أيف تسير

 األماكف الفخمة لميمة الواحدة.
في المئة مف الشباب لدييـ معّدؿ إنفاؽ عمى السير  46، تبّيف أف «الدولية لممعمومات»وفي استطالع 

يتراوح بيف مئة ومئتي دوالر أسبوعيًا. ويبقى خيار الحانة أقؿ تكمفة، إذ يمكف طمب مشروب واحد بكمفة 
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باستثناء األياـ التي تقدـ فييا برامج فّنية، اذ تُفرض أسعار أعمى عمى  عشرة دوالرات والبقاء لوقت طويؿ،
 الحجوزات.

لكّف الساىريف ال يترددوف في دفع المبال  المالية لالستمتاع بالميمة، رغـ أف مدخوؿ بعضيـ محدود جدًا. 
الر، وىو يسير وفي ىذا المجاؿ، ال يتردد الشاب خميؿ مجاعص في القوؿ إف راتبو ال يتعدى سبعمائة دو 

دوالر كؿ مرة إذا كاف لوحده، أما إذا كانت رفيقتو حاضرة، فيو  900أقّمو مرة في األسبوع وينفؽ حوالى 
ينفؽ أكثر مف ذلؾ بكثير، كي ال ُيشعرىا بالدونية أماـ رفيقاتيا. وىكذا تتحّوؿ أماكف السير مصدر ربح 

ضؿ الضرائب المفروضة عمييا، أّما التكمفة الباىظة كبير ألصحابيا وتستفيد منيا أيضًا مؤسسات الدولة، بف
 عمى حّد قوؿ مدير أحد المرابع الميمية.« مسألة تخّص كّؿ واحد منيـ»التي يتحّمميا الشباب، فيي 

 أبعد مف السير 
ظاىرة تنامي أعداد الحانات والمالىي الميمية تطرح أسئمة عميقة حوؿ تأثير السير المتكرر عمى حياة 

لبناف، وتالحظ الباحثة االجتماعية ميا العسكر، أف ىناؾ إيجابية واحدة لموضوع السير، وىو  الشباب في
المبنانييف يتوحدوف عمى نقطة معينة، وىي رغبتيـ في الميو واالستمتاع بوقتيـ بعيدًا مف األزمات »أف 

ىناؾ »يي تذّكر بأف ، كما تقوؿ العسكر، ف«إدماف السير»لكف ذلؾ ال يمكف أف يبّرر «. العاصفة بالبمد
وتحّذر الباحثة مف «. جوانب أخرى لمحياة الميمية الصاخبة، مثؿ إدخاؿ الشباب في دوامة المخدرات والدعارة

، «فّنانات»المالىي التي تستقدـ فتيات مف دوؿ عدة، وتحديدًا مف أوروبا الشرقية، وتوظفيف بصفة 
 ليصحبف في الواقع األداة األساسية لممارسة البغاء.

الشباب المعتادوف السير حتى الفجر غالبًا ما »وتحيؿ العسكر الموضوع إلى الجانب الصحي أيضًا، فػ 
، وىذا ىو السبب الرئيس في منع بعض «يشعروف بالتعب والصداع والتوتر العصبي وضعؼ التركيز

تأثير السير عمى الشركات في الدوؿ المتقدمة موظفييا مف السير خالؿ الميؿ قبؿ عطمة نياية األسبوع، ل
 عطائيـ الميني.

لكف الموـ كمو «. ىؿ يمكف مف سير كؿ الميؿ أف يذىب إلى عممو ويقّدـ إنتاجية عالية؟»وتتساءؿ العسكر: 
حيف يشعروف بانسداد األفؽ يمجأوف الى وسائؿ »ال يقع عمى الشباب وحدىـ، وفؽ الباحثة االجتماعية، فػ 

تالي فإف ما يحتاجو الشباب في لبناف ليس المزيد مف المرابع الميمية، أخرى لمشعور بالرغبة في العيش، وبال
 «.بؿ فرص أكثر ليحّققوا أحالميـ وطموحاتيـ فيشعروف بالرضى عف النفس

 90/99/1991، الحياة، لندن
 

 «صنع في غزة»صاروخ  990
 حممي موسى

نم ا أيضا بإنتاجيػا فػي غػزة. ال يمكف لمف في مثؿ سني أف ال يفخر ليس فقط بإطالؽ الصواريخ مف غزة، وا 
وبػػالرغـ مػػف انػػي لسػػت ممػػف يؤمنػػوف أف صػػواريخ غػػزة ىػػي التػػي سػػتحرر فمسػػطيف، إال أننػػي أؤمػػف أف ىػػذه 
الصواريخ بػيف المعػالـ المركزيػة عمػى طريػؽ ىػذا التحريػر. فغػزة كمػا وصػفيا شػاعرنا األبػدي الراحػؿ، محمػود 

يػا تقػػدـ لحميػا المػر وتتصػرؼ بإرادتيػا وتسػكب دميػػا. ال تبػاىي بأسػمحتيا وثوريتيػا وميزانيتيػا، إن» درويػش: 
صواريخ غػزة «. وغزة ال تتقف الخطابة... ليس لغزة حنجرة... مساـ جمدىا ىي التي تتكمـ عرقًا ودمًا وحرائؽ

 التي يطمقيا الفمسطيني ضد كؿ محاوالت استالب حقو ومصادرة مستقبمو.« ال»كانت وال تزاؿ كممة 
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خصوصػػًا لمػػف كانػػت الصػػواريخ فػػي طفولتػػو عنػػواف القػػوة « عبثيػػة»لػػـ تكػػف أبػػدا  ولػػذلؾ، فػػإف صػػواريخ غػػزة،
أخبػار »وبوابة التحريػر. تعػود بػي الػذاكرة إلػى خبػر، ربمػا لػـ يبػؽ منػو سػوى أطػالؿ ضػبابية، نشػرتو صػحيفة 

عامًا. تحدث الخبر المدوي عف شاب فمسطيني مف مخيـ البريج،  50الصادرة في غزة قبؿ حوالى « فمسطيف
صاروخًا. بعدىا شػاعت أنبػاء متضػاربة عػف تبنػي مصػر ليػذا الشػاب فػي مشػروعيا « اخترع»ى األغمب، عم

 ، واعتقالو لتجرؤه عمى القفز عف الواقع.«القاىر»و« الظافر»إلنتاج صواريخ 
مّر نصؼ قرف تقريبًا عمى تبدد الغموض وتحوؿ الصاروخ في غزة إلى حقيقة قائمة. فالصواريخ التػي كانػت 

مف غزة نحو سديروت وكيـر شالـو وياد مردخاي، الواقعة عمػى بعػد كيمػومترات قميمػة بمحػاذاة القطػاع  تنطمؽ
كانت مجرد رسالة. كانت تقوؿ إلسرائيؿ إف السياج الحدودي القائـ عمى حدود القطاع، قادر عمى منع جسد 

 األخرى.« الضفة»لى الفمسطيني مف المرور لكنو يعجز عف منع روحو. والصاروخ صار روحًا تصؿ بو إ
نمػا أف تصػؿ إلػى أبعػد مكػاف فػي عمقيػا.  وبعد ذلؾ صار اليدؼ ليس أف تصؿ الروح إلى الضفة األخػرى وا 
ذىبت الروح بعدىا إلى المجدؿ والمسمية واسدود وبيت دراس والجية ويبنا. وظؿ األمؿ أف تصػؿ الػروح إلػى 

 ذلؾ.يافا حتى لو أسموا أرضيا وجوارىا تؿ أبيب، وربما بسبب 
وغزة تعتز بصواريخيا، خصوصًا تمؾ التي تنقؿ روحيا إلى البعيػد وصػواًل إلػى القػدس. وىػي تأمػؿ أف تصػؿ 
روح الفمسػطينييف والعػرب مػػف كػؿ مكػػاف وحيػث ىػػـ إلػى أرض يحبونيػػا. والمسػألة لػػـ تعػد حممػػًا وىػي بالتأكيػػد 

 ليست وىمًا، صارت حقيقة.
يـو الجمعة أطمؽ عمػى تػؿ أبيػب صػاروخاف »فيشماف أف  أليكس« يديعوت»كتب المعمؽ العسكري لصحيفة 
سػنتمترًا ينػتج فػي غػزة أساسػًا لمصػمحة حركػة الجيػاد اإلسػالمي، وصػاروخ  10ثمانية إنش، واحد برأس قطره 

 80أطمقتػػو حمػػاس، كمػػا أف صػػاروخا آخػػر مػػف انتػػاج محمػػي تخطػػى حػػاجز مػػدى اؿ 5آخػػر مػػف طػػراز فجػػر 
ىكػػذا إذف «. صػػاروخ حتػػى اليػػـو مػػف غػػزة، وسػػقط فػػي غػػوش عتسػػيوفكيمػػومترًا، وىػػو مػػدى أقصػػى لػػـ يصػػمو 

مف صػنع الجيػاد اإلسػالمي وصػاروخ آخػر مػف صػنع حركػة حمػاس « ثمانية إنش»تعترؼ إسرائيؿ بصاروخ 
 (.75)إـ « 75مقاومة »وىو الذي أسمتو الحركة 

يضػػًا، وأنجػػزت فػػي أ« حػػزب اهلل»ومػػف المؤكػػد أف ىػػذه الصػػناعة اسػػتندت إلػػى خبػػرات إيرانيػػة وسػػورية ومػػف 
ىػػػذه « تطػػػوير»ظػػػروؼ بالغػػػة الصػػػعوبة. ولكػػػف المؤكػػػد أكثػػػر أف المصػػػاعب ىػػػذه وأكثػػػر منيػػػا لػػػـ تحػػػؿ دوف 

لى القدس لممرة األولى إشارة   «.صنع في غزة»الصناعة التي حممت إلى تؿ أبيب وا 
طالقػًا، إذا أخػذ فػي الحسػباف وا قػع أف القطػاع مكشػوؼ ويمكف لممرء أف يزداد فخػره بيػذه الصػواريخ، إنتاجػًا وا 

نمػا ىػي أيضػًا حػدث اسػتخباري مػف  تمامًا لالستخبارات اإلسػرائيمية. ولػذلؾ فإنيػا ليسػت مجػرد حػدث تقنػي، وا 
الطراز الرفيع. ويزداد ىذا الفخر عندما تدعي إسرائيؿ انيا قضت في الضربة األولى عمى مخزوف وراجمػات 

 إيرانية الصنع.« 5 فجر»الصواريخ بعيدة المدى خصوصًا تمؾ التي عرفت ب
لقػد أنتجػت غػزة بفخػر صػناعة محميػة لصػواريخ مختمفػة المػدى والقػدرات حممػت أسػماء مختمفػة تبعػًا لمفصػػائؿ 

وسواىا. لكف أبرز ىذا االنتػاج كػاف مػف « صمود»و« األقصى»إلى « القدس»إلى « القساـ»والتوجيات مف 
لػى صػواريخ  40 بمػدى« غػراد»دوف ريب صواريخ أقرب في تقنيتيا إلى صواريخ  بمػدى « فجػر»كيمػومترًا، وا 

نمػػػا تػػػوفر قػػػدرة ردع لػػػـ تكػػػف تتػػػوفر  80يصػػػؿ إلػػػى  كيمػػػومترًا. وباتػػػت الصػػػواريخ ىػػػذه ال تحمػػػؿ الػػػروح فقػػػط وا 
 لمفمسطينييف سابقًا.

في غزة معجزة تكنولوجيػة مػف نػوع «. القبة الحديدية»في أداء « معجزة تكنولوجية»في إسرائيؿ يتحدثوف عف 
 «.صنع في غزة»صاروخ آخر اسميا 
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 90/99/1991، السفير، بيروت
 

 من منظور القانون الدولي اإلنساني استيداف المقرّات الحكومية والشرطية الفمسطينية في قطاع غزة 993
 معتصـ عوض
مػػّرة أخػػرى يتكػػرر مشػػيد العػػدواف اإلسػػرائيمي عمػػى قطػػاع غػػزة المحاصػػر منػػذ أكثػػر مػػف خمػػس سػػنوات، ولعمػػو 

والتػػػي  1008اميػػػة التػػػي شػػػيدىا القطػػػاع خػػػالؿ العمميػػػة العسػػػكرية اإلسػػػرائيمية أواخػػػر العػػػاـ يػػػذكرنا باأليػػػاـ الد
نساء  990طفاًل و 446شييدًا، مف بينيـ  9610استمرت مّدة اثناف وعشروف يومًا، وراح ضحيتيا أكثر مف 

بيػػنيـ  جريحػػًا مػػف 5450شػػرطيًا، ونحػػو  160صػػحفييف، و 6فػػردًا مػػف الطػػواقـ الطبيػػة و 94مسػػنيف و 908و
جريحػػػًا مػػػف الطػػػواقـ الطبيػػػة أصػػػيبوا خػػػالؿ العمميػػػة العسػػػكرية، ناىيػػػؾ عػػػف  14إمػػػرأة و 795طفػػػاًل و 9855

 الدمار الذي حؿ بالبنية التحتية والممتمكات الخاصة والعامة المحمية والدولية.  
قػػوات وبعػػد مضػػي حػػوالي أربعػػة سػػنوات يتكػػرر ذات المشػػيد بػػذات السػػموؾ، لكػػف بػػزمف مختمػػؼ. فقػػد قامػػت 

االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي بشػػف عمميػػة عسػػكرية، التػػي اسػػتيمتيا باغتيػػاؿ "أحمػػد الجعبػػري" قائػػد كتائػػب عػػز الػػديف 
القّسػػاـ، الجنػػاح العسػػكري لحركػػة حمػػاس. وتتػػوالى الغػػارات الجويػػة اإلسػػرائيمية عمػػى القطػػاع منػػذ أربعػػة أيػػاـ، 

حـ آلػة الحػرب اإلسػرائيمية أحػدًا، ولػػـ عمػى مػا تدعيػو أىػداؼ عسػكرية مشػروعة، وكعادتيػا فػػي الحػروب لػـ تػر 
تسػػمـ أي مػػف الفئػػات المحميػػة مػػف قبضػػة ىػػذه اآللػػة المتغطرسػػة، وبػػالنظر إلػػى حصػػيمة تمػػؾ الغػػارات نجػػد أف 

 % ممف سقطوا شيداء أو جرحى، ىـ مف األطفاؿ والنساء والشيوخ العّزؿ. 80أكثر مف 
عمػى نحػو ال تقتضػيو ضػرورة حربيػة ممحػة يشػكؿ إف إستيداؼ المػدنييف والممتمكػات، التػي يحظػر إسػتيدافيا 

مخالفػػة جسػػيمة ألحكػػاـ القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني، وىػػي بمثابػػة جػػرائـ حػػرب يعاقػػب عمييػػا القػػانوف الجنػػائي 
الػػدولي، وقضػػاء الػػدوؿ التػػي تمػػارس محاكميػػا إختصاصػػًا جنائيػػًا عالميػػًا. لكػػف مػػاذا عػػف اسػػتيداؼ إسػػرائيؿ 

يػػػا؟ ىػػػؿ ىػػػذا الفعػػػؿ مشػػػروع حسػػػب القػػػانوف الػػػدولي لمنػػػزاع المسػػػمح أـ غيػػػر لممقػػػّرات الحكوميػػػة والشػػػرطية من
مشػػػػروع؟ وىنػػػػا سػػػػأحاوؿ أف أبػػػػيف مػػػػدى قانونيػػػػة إسػػػػتيداؼ إسػػػػرائيؿ، كقػػػػوة إحػػػػتالؿ حربػػػػي، أفػػػػراد الشػػػػرطة 

 الفمسطينية.
 إف األرض الفمسػػطينية ىػػي أرض محتمػػة، بمػػا فييػػا قطػػاع غػػزة، وعميػػة، فػػإف الصػػفة القانونيػػة لممػػواطنيف فييػػا
ىػػػي انيػػػـ مػػػدنيوف، بمػػػا فػػػييـ مػػػوظفي الحكومػػػة المػػػدنييف، وأفػػػراد الشػػػرطة، والػػػدفاع المػػػدني، مػػػا دامػػػوا غيػػػر 
مشاركيف في أعماؿ قتالية تضر بالخصـ. وفػي حػاؿ ثبػوت مشػاركتيـ فػي أعمػاؿ قتاليػة ضػده، فػإف الحمايػة 

نقطػػػة ميمػػػة، وىػػػي أف  المقػػػررة ليػػػـ تعمّػػػؽ عمػػػى مػػػدى الوقػػػت الػػػذي يقومػػػوف خاللػػػو بيػػػذا الػػػدور. وىنػػػا تبػػػرز
إسػػػػتيداؼ اإلنسػػػػاف المػػػػدني يكػػػػوف فقػػػػط عنػػػػد إشػػػػتراكو المباشػػػػر فػػػػي العمميػػػػات العسػػػػكرية، خالفػػػػًا إلسػػػػتيداؼ 
المحارب بوصفو القانوني، الذي يكوف عرضة لميجوـ طيمة فترة الحػرب، مػا لػـ يصػبح مػف الفئػات المحميػة، 

 كأف يصاب أو يمرض أو يقع في قبضة العدو كأسير حرب. 
لقانوف الدولي لمنزاع المسمح، أو ما يعػرؼ أيضػًا بالقػانوف الػدولي اإلنسػاني، لػـ يعػّرؼ وضػعية اإلشػتراؾ إف ا

، 9977مػف البروتوكػوؿ اإلضػافي األوؿ لعػاـ  59( مػف المػادة 6المباشر فػي العمميػات القتاليػة. لكػف الفقػرة )
وتوكػوؿ، مػا لػـ يقومػوا بػدور مباشػر فػي أكدت عمػى تمتػع المػدنييف بالحمايػة التػي وفرىػا القسػـ الرابػع مػف البر 
 األعماؿ العدائية، وعمى مدى الوقت الذي يقوموف خاللو بيذا الدور.

مػػف ىنػػا نسػػتنتج أف ىنػػاؾ ثالثػػة عناصػػر أساسػػية يجػػب أف تػػوفر لكػػي ترفػػع الحمايػػة عػػف شػػخص مػػدني أو 
 منشاة مدنية:
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إلشتراؾ المباشر في العمميات القتاليػة، اواًل: يجب أف يكوف لمشخص أو لممنشاة لو دور حربي مباشر، أي ا 
وىػػذا لػػو عالقػػة بالسػػموؾ، وبػػأي تصػػرؼ ذو تػػأثير مباشػػر عمػػى حيػػاة، وعتػػاد، ومنشػػآت العػػدو، بحيػػث تشػػكؿ 

 خطرًا مباشرًا وآنيًا عميو.
 ثانيًا: عنصر المكاف، ويقصد بو منطقة اإلشتباؾ، أو منطقة النشاط في الجيد العسكري.

عنػػى أف المػػدني المشػػارؾ فػػي العمميػػات العسػػكرية يصػػبح معرضػػًا لفسػػتيداؼ عمػػى ثالثػػًا: عنصػػر الوقػػت، بم
مػػدى الوقػػت الػػذي يقػػوـ بػػو بػػذلؾ الػػدور. أي أف اإلطػػار الزمنػػي ىنػػا يبػػدأ بإنتشػػار الشػػخص المػػدني اسػػتعدادًا 

 لميجـو وينتيي بانسحابو مف منطقة األعماؿ العدائية.
البروتوكػػوؿ اإلضػػافي األوؿ، كػػاف المػػراد بيػػا تحديػػد مفيػػـو  ( مػػف59( مػػف المػػادة )6وبإعتقػػادي أف الفقػػرة ) 

اإلشػػتراؾ المباشػػر فػػي إطػػار المفيػػـو الضػػيؽ لفشػػتراؾ، مثػػؿ تنفيػػذ عمػػؿ عسػػكري، أو نقػػؿ عتػػاد، أو خػػالؿ 
لى المواقع القتالية؟ وطيمة فترة المشاركة فقط، وذلؾ حفاظأ عمى مبػدأ التمييػز وحمايػة المػدنييف.   التنقؿ مف وا 

ناد إلػػى تفسػػير  تمػؾ الفقػػرة، فقػػد ربػط موضػػوع فقػػداف الحمايػة بفتػػرة معينػػة تتعمػؽ بالسػػموؾ نفسػػة، وىػػو وباإلسػت
اإلشتراؾ المباشر، عمى أف تعود تمؾ الحماية لذلؾ الشخص حاؿ توقفو عف اإلشتراؾ المباشػر فػي العمميػات 

ال فممػػاذا لػػـ تػػنص الفقػػرة عمػػى فقػػداف المػػدني المشػػارؾ فػػي العمميػػ ات العسػػكرية وضػػعو كمػػدني العسػػكرية، وا 
ونصػت عمػى فقػداف حقػػو فػي الحمايػة كمػػدني فحسػب؟ ولمػاذا لػـ تعتبػػره مقػاتاًل، مػا يحولػػو إلػى ىػدؼ مشػػروع 
طيمػػة فتػػرة النػػزاع، وأبقػػت عمػػى وضػػعة كمػػدني؟ ولمػػاذا حػػددت وقػػت المشػػاركة، عممػػًا أف المحػػارب ىػػو ىػػدؼ 

 مشروع طيمة فترة النزاع؟
ثػػؿ الجنػػدي المنتمػػي لجػػيش نظػػامي فػػي دولػػة مػػا، يكػػوف باألسػػاس بسػػبب وعميػػو فػػإف إسػػتيداؼ المحػػارب، م

وضعو كمحارب وليس لسموكو. أما المدني المشارؾ في العمميات القتالية، فإف إستيدافو يكوف بسبب سػموكو 
 وليس بسبب وضعو.    

نطبػؽ عمػييـ وصػؼ إف ميمة أفراد الشرطة الفمسػطينية وأفػراد الػدفاع المػدني ىػي ميمػة مدنيػة، وبالتػالي وال ي
المحػػػارب، حسػػػب التعريػػػؼ الػػػدولي لػػػو. وميمػػػتيـ تتمثػػػؿ فػػػي حفػػػظ األمػػػف العػػػاـ. وىػػػذا الػػػدور ال عالقػػػة لػػػو 
بالمشاركة في العمميات العسكرية، لذا ىػـ مػدنيوف محميػوف، بغػض النظػر عػف إنتمػائيـ السياسػي، وال يجػوز 

ذاؾ، طالمػػا لػػػـ يشػػتركوا فػػػي العمميػػػات أف يكونػػوا ىػػػدفًا ألي ىجػػوـ، ألنيػػػـ محسػػوبوف عمػػػى ىػػذا الفصػػػيؿ أو 
العسػػكرية. وقػػد أكػػدت المحكمػػة الجنائيػػة الدوليػػة الخاصػػة بيوغسػػالفيا السػػابقة، أف أفػػراد الشػػرطة المػػدنييف ال 

 يفقدوف وضعيـ ىذا.  
إف إسػػػتيداؼ إسػػػرائيؿ لممػػػدنييف الفمسػػػطينييف، والممتمكػػػات العامػػػة والخاصػػػة، ومػػػف ضػػػمنيا مقػػػّرات الحكومػػػة 

لشػػرطية، ال يمكػػف إال اف تكػػوف جريمػػة حػػرب، يعاقػػب عمييػػا القػػانوف الجنػػائي الػػدولي. لكػػف تقػػاعس المدنيػػة وا
الػدوؿ األطػراؼ فػي اتفاقيػػات جنيػؼ، ومنظمػة األمػػـ المتحػدة راعيػة األمػف والسػػمـ العػالمييف، وصػمتيـ  غيػػر 

وليػة، والتػدخؿ لرفػع معانػاة المبّرر بوجو االنتياكات وجرائـ الحػرب اإلسػرائيمية، وتجػاىميـ لمطمػب الحمايػة الد
السػػكاف المػػدنييف فػػي األرض الفمسػػطينية المحتمػػة، قػػد سػػاىـ فػػي رفػػع حػػدة االنتياكػػات اإلسػػرائيمية، والمبػػاالة 

 دولة االحتالؿ اإلسرائيمي وتجاىميا الكمي لقواعد وأحكاـ القانوف الدولي اإلنساني.
ولية ستكوف عػاجزة عػف القيػاـ بالمالحقػة القضػائية ومف خالؿ تجاربنا السابقة أعتقد أف الدوؿ والمنظمات الد

لممسػػؤوليف اإلسػػرائيمييف، ألف مػػف عجػػز عمػػى وقػػؼ العػػدواف رغػػـ كػػؿ مػػا شػػاىده مػػف قتػػؿ لألبريػػاء، وآالـ ال 
سػػتخداـ القػػوة  مبػػرر ليػػا، وعػػدـ اإلكتػػراث لمكرامػػة اإلنسػػانية، وتػػدمير عشػػوائي لمممتمكػػات المدنيػػة والعامػػة، وا 

مة عمى المدنييف، لف يمتمؾ العزيمة واإلرادة لمعاقبة المسؤوليف عمى جرائميـ. لكػف فػي المفرطة وأسمحة محر 
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المقابػػؿ يعػػّوؿ الكثيػػروف عمػػى الػػدور الػػذي سػػتمعبو دوؿ الربيػػع العربػػي لوقػػؼ العػػدواف ومحاسػػبة إسػػرائيؿ عمػػى 
مػػى وقػػؼ جرائميػػا مػػع تحفظػػي الشػػديد عمػػى رفػػع سػػقؼ التوقعػػات مػػف تمػػؾ الػػدوؿ التػػي عجػػّزت حتػػى اآلف ع

 65اإلبػػادة الجماعيػػة التػػي ينتيجيػػا النظػػاـ السػػوري بحػػؽ مواطنيػػو، والتػػي راح ضػػحيتيا حتػػى اآلف أكثػػر مػػف 
 ألؼ مواطف سوري عمى مرأى ومسمع المجتمع الدولي، بمف فيو دوؿ الربيع العربي. 

90/99/1991 
 

 إلى مرشد مرشدمن  990
 غساف شربؿ

ـ تتغيػػر الوحشػػية اإلسػػرائيمية. تتصػػرؼ حكومػػة بنيػػاميف عمػػى غػػزة الػػى العػػدواف الحػػالي لػػ 1008مػػف عػػدواف 
نتانياىو كمحارب ُمدجج أعمى. تغرؼ مف قاموس قديـ. وترفض القراءة في ما تغّيػر حوليػا. لكػف اي متػابع 

 لألحداث يشعر بأف الحرب الحالية عمى غزة تكاد تدور في منطقة أخرى.
تقالة مػػػف مصػػػير غػػػزة. األمػػػر يتعػػػدى التػػػرابط لػػػيس بسػػػيطًا مػػػا شػػػيدتو مصػػػر التػػػي ال تسػػػتطيع اصػػػاًل االسػػػ

الجغرافي الى حسابات األمف واالستقرار والػدور. مصػر اآلف فػي عيػدة النظػاـ الػذي أنجبتػو الثػورة. وىػي فػي 
التعامػػؿ مػع مصػػر محمػػد « حمػػاس»اسػتنادًا الػػى مػػا افرزتػو صػػناديؽ االقتػػراع. ال تسػتطيع « اإلخػػواف»عيػدة 

 سني مبارؾ. ال تستطيع وال ترغب.مرسي كما كانت تتعامؿ مع مصر ح
الذي انفجر ضد االستبداد الداخمي والفساد لـ ُيسػقط « الربيع العربي»كشؼ العدواف اإلسرائيمي عمى غزة اف 

القضية الفمسطينية مف الئحػة أولوياتػو. العػدواف الحػالي أعطػى المنخػرطيف فػي ىػذا الربيػع فرصػة التأكيػد أف 
 ينييف حاضر في وجدانيـ وسيتقدـ موقعو في سياساتيـ.الظمـ المتمادي الالحؽ بالفمسط

، وعمػػى «الربيػػع العربػػي»انيػا منطقػػة تغيػػرت. ويمكػػف القػػوؿ بصػػورة أدؽ إنيػػا تتغيػػر. ال مبالغػػة فػػي القػػوؿ إف 
رغػػـ مػػا يواكبػػو مػػف غمػػوض ومخػػاوؼ ومحػػاوالت توظيػػؼ، قػػد يكػػوف الحػػدث األىػػـ فػػي اإلقمػػيـ منػػذ انتصػػار 

 الثورة االيرانية.
راءة ال بػػد مػػف االلتفػػات الػػى أحػػواؿ الػػدولتيف المتػػيف اطمقتػػا ىجػػـو الممانعػػة فػػي الفتػػرة الماضػػية. إيػػراف فػػي القػػ

، «الربيػػػع العربػػػي»تنػػػزؼ بفعػػػؿ العقوبػػػات االقتصػػػادية عمييػػػا ودورىػػػا يتآكػػػؿ فػػػي المنطقػػػة بعػػػد اصػػػطدامو ب 
الغربيػػة. الحمقػػة العربيػػة فػػي وتحديػػدًا فػػي حمقتػػو السػػورية، وبرنامجيػػا النػػووي قيػػد متابعػػة صػػارمة مػػف الػػدوؿ 

محور الممانعػة وىػي سػورية تآكمػت سػيطرة نظاميػا عمػى ارضػيا وتآكمػت شػرعيتو عربيػًا واسػالميًا ودوليػًا واف 
 احتفظ بأوراؽ مقاومة داخمية.

، بقيادتيػػا المقيمػػة فػػي سػػورية، الحمقػػة السػػّنية فػػي محػػور الممانعػػة الػػذي يضػػـ ايػػراف «حمػػاس»كانػػت حركػػة 
كانت الحمقة الذىبية ايضًا ألنيا أوصمت صواريخ الممانعة ونيج الممانعة الػى قمػب «. اهلل حزب»وسورية و 

« الجيػػػػاد»، حركػػػػة «حمػػػػاس»األرض الفمسػػػػطينية. كػػػػاف الضػػػػمع الفمسػػػػطيني فػػػػي ىػػػػذا المحػػػػور يضػػػػـ، الػػػػى 
تر تفػػوؽ االسػػالمي التػػي كانػػت أقػػرب إلػػى روح البرنػػامج اإليرانػػي مػػع االلتفػػات الػػى أف فاعميتيػػا فػػي زمػػف التػػو 

 بمرات جماىيرية حضورىا في الشارع الفمسطيني.
لعب الضمع الفمسطيني في محور الممانعة دورًا كبيرًا في العقديف الماضييف. ساىـ في استنزاؼ اآلماؿ التػي 
عمقػػت عمػػى اتفػػاؽ أوسػػمو. وفػػي عسػػكرة االنتفاضػػة الثانيػػة. وفػػي اسػػتنزاؼ ىيبػػة سػػمطة ياسػػر عرفػػات وبعػػده 

سػػاىـ بعممياتػػو االنتحاريػػة فػػي دعػػـ موقػػع أعػػداء السػػالـ فػػي الشػػارع اإلسػػرائيمي. عبػػره  سػػمطة محمػػود عبػػاس.
 اإلسرائيمي. -اإلسرائيمي والعربي  -امتمكت ايراف وسورية حؽ النقض ضد اي تصور لمسالـ الفمسطيني 
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إخوانيػة المقيمة في عاصمتو نكيػة « حماس»النظاـ السوري في حيف استشعرت قيادة « الربيع العربي»فاجأ 
ليػػذا الربيػػع. حاولػػت القيػػادة التغمػػب عمػػى إحراجػػات الجغرافيػػا بنصػػائح ووسػػاطات لكػػف العاصػػفة كانػػت أقػػوى. 
رفضػػت اتخػػػاذ موقػػؼ ضػػػد تصػػريحات الشػػػيخ يوسػػؼ القرضػػػاوي المؤيػػدة لمحػػػراؾ الشػػعبي السػػػوري ورفضػػػت 

لمتصػالح مػع طبيعتػو ا« حزب اهلل»الوقوؼ ضد ىذا الحراؾ. كاف مف الصعب عمى خالد مشعؿ االقتداء ب 
اليجػػرة مػػف دمشػػؽ والتصػػالح مػػع طبيعتيػػا والتطػػابؽ مػػع « حمػػاس»ومػػع موقػػؼ المرشػػد فػػي إيػػراف. اختػػارت 

مف دمشؽ وأقفمت السمطات ىناؾ مقراتيػا « حماس»موقؼ المرشد اإلخواني المقيـ في مصر. ىاجرت قيادة 
 بالشمع األحمر.

يمي الجديػد عمػى غػزة. دكػت الطػائرات اإلسػرائيمية بوحشػية في ظؿ ىذه التبدالت الكبػرى جػاء العػدواف اإلسػرائ
« حمػػػاس»باسػػػتيداؼ تػػػؿ ابيػػب والقػػػدس. لكػػف الالفػػػت اف « الجيػػاد»و « حمػػػاس»اىػػدافًا فػػػي القطػػاع. ردت 

سارعت الى إبالغ الراغبيف في التيدئة أف عنواف التفاوض موجود في مصر. ولـ يتوقػؼ ىػاتؼ مرسػي عػف 
ُتسحؽ فػي غػزة. ال « حماس»غير السعي سريعًا الى التيدئة. ال يستطيع رؤية الرنيف. وال خيار اماـ مرسي 

فػي قيػادة « اإلخػواف»يستطيع ايضًا المجازفة بعالقات مصر الدولية وعائػداتيا. ال يسػتطيع المجازفػة بتجربػة 
 مصر.

ا كانػت أغمب الظف أف إسرائيؿ التي قصفت مصنع السالح في السوداف تحػاوؿ تحييػد غػزة وصػواريخيا. ربمػ
في لبناف. أي تمتنع إسرائيؿ عف شف الغارات ويمتنع « حرب تموز»تسعى الى صيغة شبيية بما انتيت اليو 

عػف إطػالؽ الصػواريخ وتحريػؾ الجبيػة. وقػد صػمدت ىػذه الصػيغة منػذ سػت سػنوات. طبعػًا مػع « حزب اهلل»
لسػيولة داخػؿ الحركػة وال فػي عف مرشد لالقتراب مف آخر لف يكوف شديد ا« حماس»االلتفات الى أف ابتعاد 

عمقًا كانت تفتقر اليػو لكػّف « حماس»ؿ « ربيع اإلخواف»العالقات مع التيارات االخرى في شوارع غزة. وّفر 
 لمسباحة في ىذا العمؽ ثمنًا ال بد مف دفعو.

 90/99/1991، الحياة، لندن
 

 "اإلخوان"إيران ومّد  صواريخبين  "إسرائيل" 998
 جورج سمعاف

ذا لػػـ تكػػؼ الغػػارات الجويػػة يمكػػف اآللػػة  العسػػكرية اإلسػػرائيمية أف تػػدمر كػػؿ مػػا يقػػؼ فػػي طريقيػػا إلػػى غػػزة. وا 
يمكػف المجػوء إلػػى اجتيػاح بػري. لكػػف كػؿ ىػػذا الػبطش لػف يغيػػر ويبػدؿ فػػي المعادلػة الجديػدة فػػي القطػاع وفػػي 

البحػر »حػدىـ فػي ىػذا المنطقة كميا. لف يفت مف عزيمة الفمسػطينييف الػذيف بػاتوا يشػعروف بػأنيـ لػـ يعػودوا و 
الػػذي يتربػػع عمػػى كراسػػي الحكػػـ فػػي عػػدد مػػف الػػدوؿ العربيػػة. ولػػف يبػػدد مػػف شػػعور اإلسػػرائيمييف « اإلخػػواني

كافيػاف لمواجيػة خريطػة االنتشػار الواسػعة لمصػواريخ اإليرانيػة « القبة الحديد»بالخوؼ واليمع. فال الجدار وال 
لشعبي مف تونس إلى األردف. لػف تعػود ىنػاؾ حػدود آمنػة مف سيناء إلى جنوب لبناف... ولمواجية الغضب ا

إلسػػرائيؿ، ال غربػػًا مػػع مصػػر، وال شػػرقًا مػػع األردف، وال شػػمااًل مػػع سػػورية التػػي كػػاف نظاميػػا أكثػػر األنظمػػة 
. وال ضػػرورة لمتػػذكير بمػػا يسػػود الحػػدود مػػع 9976التزامػػًا باليػػدوء عمػػى حػػدوده مػػع الدولػػة العبريػػة منػػذ حػػرب 

معادلػػة ردع. وأثبتػػت صػػناعة الصػػواريخ التقميديػػة أنيػػا قػػادرة  1006فرضػػت نتػػائج حػػرب  حيػػث« حػػزب اهلل»
لـ تعد لمدولة العبرية خاصرة رخوة وحيػدة فػي الضػفة الغربيػة. باتػت كػؿ «. الردع النووي»عمى تحدي مفيـو 

 رخوة!« أراضييا»
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ات النيابيػػة المقبمػػة مطمػػع كػػانوف يريػػد بنيػػاميف نتانيػػاىو ووزيػػرا دفاعػػو وخارجيتػػو نتػػائج مضػػمونة فػػي االنتخابػػ
ذا كػاف متعػذرًا  الثاني )يناير(. يريدوف أف يتوجو الناخبوف إلى ىذا االستحقاؽ في أجواء محمومػة وسػاخنة. وا 
عمييـ التحرش بإيراف فال بأس بحممة عمػى قطػاع غػزة المحاصػر. وال جديػد فػي أف مػا يريػده ىػذا الثالثػي أف 

، ألغامػًا. لػيس «دولػة غيػر عضػو»تحػدة لمحصػوؿ عمػى عضػوية فمسػطيف يزرع طريػؽ السػمطة إلػى األمػـ الم
المطمػػوب القضػػاء عمػػى أي مقاومػػة فػػي القطػػاع، ألف ىػػذه بعيػػدة المنػػاؿ. فػػال أحػػد بػػيف الساسػػة اإلسػػرائيمييف 
مقتنػػع بػػأف الحػػؿ العسػػكري ىػػو الػػدواء النػػاجع والوحيػػد. وعمػػى رأسػػيـ إييػػود بػػاراؾ. قػػاد حػػرب غػػزة نيايػػة عػػاـ 

 وىا ىو يقود الحممة الثانية. 1009ع ومطم 1008
عمود »ويعرؼ حدود ما يمكف أف يحققو «. الرصاص المصبوب»يعرؼ إييود باراؾ في قرارة نفسو ما حققو 

ويعرؼ أف قدرة المنظمات الفمسطينية الصاروخية صعدت صعودًا صاروخيًا منذ الحممػة األولػى. «. السحاب
ى الفمسػػطينية فػػي القطػػاع إلػػى تعزيػػز مفيػػـو الػػردع الصػػاروخي ويعػػرؼ أف الحػػرب الحاليػػة سػػتعزز سػػعي القػػو 

أسوة بما ىو قائـ في جنوب لبناف. يعني ذلؾ أف اليجوـ عمى غزة اليػوـ يحمػؿ بػذور حممػة ثالثػة ال بػد منيػا 
مسػػتقباًل إذا لػػـ تمتفػػت تػػؿ أبيػػب إلػػى المتغيػػرات فػػي المنطقػػة. ومثمػػو يػػدرؾ نتانيػػاىو أف الحصػػاد االنتخػػابي قػػد 

، وكمػا 9996إذا حمت كارثة دموية في القطاع، كما حصؿ مػع شػمعوف بيريػز فػي قانػا المبنانيػة عػاـ  يفاجئو
 في جنوب لبناف. ال شيء مضمونًا في سياسة البطش الدموية. 1006حصؿ مع إييود أولمرت في حرب 

التػػػي عصػػػفت كانػػػت الػػػدوائر اإلسػػػرائيمية السياسػػػية والعسػػػكرية سػػػباقة فػػػي التعبيػػػر عػػػف قمقيػػػا مػػػف التطػػػورات 
وتعصػػؼ بالشػػػرؽ األوسػػػط. لػػػـ يغػػب عػػػف بصػػػرىا االنييػػػار الكامػػػؿ لمنظػػاـ اإلقميمػػػي. راقبػػػت وتراقػػػب صػػػعود 
اإلسالـ السياسػي لمػؿء الفػراغ الػذي خمفػو سػقوط أنظمػة تػأخر رحيميػا. وكػاف يجػب أف تمتحػؽ بجػدار بػرليف، 

انت لبقائيػا باالصػطفاؼ وراء معسػكر كما كانت حاؿ كثير مف مثيالتيا في آسيا وأميركا الالتينية التي اسػتع
الجبػػار األميركػػي أو نػػده السػػوفياتي. انيػػارت أنظمػػة عربيػػة وأخػػرى تنتظػػر بعػػدما كانػػت تشػػكؿ لعقػػود عوامػػؿ 

ومعيا تؿ  -استقرار واستمرار لسياسة الواليات المتحدة، الشريؾ االستراتيجي لمدولة العبرية. وتدرؾ واشنطف 
فػػي اإلقمػػيـ يسػػتدعي أواًل إعػػادة نظػػر شػػاممة فػػي اسػػتراتيجيتيا التػػي عمقػػت أف ىػػذا التغييػػر الجػػذري  -أبيػػب 

لمغػرب الػذي تعػامى ويتعػامى عػف الظمػـ الالحػؽ بالشػعب الفمسػطيني « كراىيتيػا»غضب الشػعوب العربيػة و 
 أماـ غطرسة إسرائيؿ واستكماؿ مشروعيا في ابتالع ما تبقى مف فمسطيف.

كؿ في مفيػـو القػوة الػذي قامػت عميػو إسػرائيؿ. انتيػت صػالحية المفيػـو مثؿ ىذا التغيير خّمؼ مزيدًا مف التآ
قبػػؿ عقػػود بخمػػؿ اسػػتراتيجي بعػػد عالقػػات وثيقػػة مػػع نظػػاـ « الثػػورة اإليرانيػػة»القػػديـ ألمنيػػا القػػومي. أصػػابتو 

ذا كانت توكأت طوياًل عمى عالق ات الشاه، وباتت الصواريخ اإليرانية تحيط بالدولة العبرية مف كؿ جانب. وا 
وزعيمػػو رجػػب طيػػب « حػػزب العدالػػة والتنميػػة»متينػػة مػػع أكبػػر دولتػػيف إسػػالميتيف فػػي المنطقػػة، فػػإف سياسػػة 
فػػي مصػػر إلػػى سػػدة الحكػػـ قػػّوض « اإلخػػواف»أردوغػػاف أصػػابتيا بانتكاسػػة اسػػتراتيجية وازنػػة. كمػػا أف وصػػوؿ 

ف لـ يعمف سقوطو.  بؿ يمكف القوؿ إف الخريطػة كؿ األسس والمفاعيؿ التي وّفرىا اتفاؽ السالـ مع مصر، وا 
اإلقميمية كميا تبدلت. وتبدؿ معيا مزاج األنظمة وشعوبيا التي بات ليا رأي في ما يجري ال يمكف التغاضي 
عنػػو وتغييبػػو. مػػف تػػونس إلػػى سػػورية ولبنػػاف وحتػػى األردف الػػذي يشػػيد مخاضػػات صػػعبة ال يمكػػف الػػػتكيف 

 طة الجديدة... وعمى معاىدة وادي عربة أيضًا.بنياياتيا ونتائجيا عمى موقع ىذا البمد في الخري
تبػػدلت الخريطػػة فػػي الشػػرؽ األوسػػط. اختمػػت مػػوازيف القػػوى. ومػػف الطبيعػػي أف تتبػػدؿ قواعػػد المعبػػة السياسػػية 
واألمنية برمتيا. لـ يعد مقبواًل أف تختبئ واشنطف وراء سياساتيا التقميدية لتماشي إسرائيؿ في سياسة البمطجة 

ومػػا لػػـ يمتمػػؾ الػػرئيس بػػاراؾ أوبامػػا الشػػجاعة الالزمػػة، ومػػا لػػـ يػػِع القػػادة اإلسػػرائيميوف حجػػـ  والقػػوة العميػػاء.
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المتغييػػرات، فػػإف المنطقػػة ستشػػيد عواصػػؼ لػػف تكػػوف فييػػا مصػػالح أميركػػا وتػػؿ أبيػػب بمنػػأى عػػف تػػداعياتيا 
الميػـ مػاذا سػتجني السػمبية. لػيس الميػـ اليػوـ مػا يمكػف أف تحققػو اآللػة العسػكرية لنتانيػاىو عمػى أرض غػزة. 

إسرائيؿ في النياية، سياسيًا وأمنيًا؟ بؿ ماذا سػتجني إدارة أوبامػا التػي أخفقػت فػي التصػالح مػع العػالـ العربػي 
سػيعمؽ « حػؽ إسػرائيؿ فػي الػدفاع عػف الػنفس»والعالـ اإلسالمي الواسع، إذا كاف وقوفيا الفاضح إلى جانػب 

 شعور الكراىية في ىذيف العالميف؟
اما أماـ امتحػاف مفصػمي. ال يكفػي أف يػدفع بمصػر إلػى الواجيػة. يجػب أف يمقػي بثقمػو لػيس لمنػع الرئيس أوب

تيويػػؿ نتانيػػاىو ووزيػػر حربػػو بحػػرب بريػػة عمػػى غػػزة فحسػػب، بػػؿ لوقػػؼ العػػدواف الػػذي ييػػدد بإشػػعاؿ المنطقػػة 
ـ. اليػدوء لػيس كميا. لـ تعد تصمح سياسة لػوـ الفمسػطينييف وصػواريخيـ وتجاىػؿ الظمػـ التػاريخي الالحػؽ بيػ

أو السمطة وحدىما. إنو حاجة لجميع األطراؼ المعنييف في المعنػَيَ َ َ َ َ ْيف. ال « حماس»مصمحة لحركة 
والقػػاىرة. الجميػػع يحتػػاج إلػػى ىدنػػة أكثػػر ثباتػػًا « حمػػاس»تريػػد واشػػنطف أبعػػد مػػف ذلػػؾ ومثميػػا إسػػرائيؿ وحتػػى 

إدارتػػو الجديػػدة وسػػط فضػػائح تطػػاوؿ أعمػػى  وترسػػخًا ألطػػوؿ مػػدة ممكنػػة. الػػرئيس األميركػػي المنشػػغؿ بتشػػكيؿ
جنراالتو رتبة. وائتالؼ نتانياىو الذي ال يريد أكثر مف ضماف فػوزه باالنتخابػات المقبمػة وعرقمػة الطريػؽ أمػاـ 
السمطة لمتوجو إلى األمـ المتحدة ودفع أميركا وأوروبا إلى مزيد مف محاصرتيا وحتى إسقاطيا. مع العمػـ أف 

وسػػيطرتيا عمػػى غػػزة مػػا داـ الشػػرخ بػػيف القطػػاع والضػػفة يقػػدـ « حمػػاس»العمػػؽ إطاحػػة  إسػػرائيؿ ال تريػػد فػػي
 أفضؿ خدمة لخطتو في ضرب حؿ الدولتيف والقضاء عمى البقية الباقية مف القضية الفمسطينية.

زجيـ في امتحاف صعب. فالرئيس محمد مرسي ال يمكنو ترؾ األوضػاع تسػتفحؿ « إخوانيا»والقاىرة ال يريد 
الػذي لػـ يمػتقط أنفاسػو بعػد. فػال األوضػاع « جماعتػو»طاع مف دوف أف تترؾ آثارىا السيئة عمى نظػاـ في الق

تتيح التمويح بإلغاء اتفاؽ كامػب ديفيػد، وال الجػيش المصػري بػالطبع عمػى اسػتعداد لمػذىاب إلػى الحػرب. فيمػا 
جنة الدسػتور سػتزداد حرارتػو إذا الغمياف في الشارع المصري حياؿ القضايا االجتماعية والمشكمة التي تواجو ل

 فييا.« اإلخواف»واصمت إسرائيؿ حربيا عمى غزة وسمطة 
« شػرعيتيا»ال مصمحة ليا في مزيد مف التصػعيد. ال مصػمحة ليػا وىػي تسػعى إلػى ترسػيخ « حماس»وحتى 

ع، فػػي العػػودة إلػػى المربػػع األوؿ. وال مصػػمحة ليػػا فػػي أف تجػػر إسػػرائيؿ إلػػى حممػػة بريػػة واسػػعة عمػػى القطػػا
التػػي بنتيػػا لمتػػدمير والعػػودة إلػػى نقطػػة الصػػفر إلعػػادة « مصػػانعيا المحميػػة«وتعػػريض كػػؿ منظومػػة السػػالح و

بناء ترسانتيا الصاروخية. لف يكوف في مقدورىا إعادة بنائيا، في ضوء التطورات التي تشيدىا منطقة سيناء 
سػػرائيؿ فػػي مواجيػػة الحركػػات الجياديػػة التػػي ت شػػكؿ تيديػػدًاً  مزدوجػػًا لمبمػػديف. حيػػث تمتقػػي مصػػمحتا مصػػر وا 

عمى تؿ أبيب والقدس وصمت رسائميا بوضوح. وقػدمت ليػا مػا تريػد مػف اعتػزاز « حماس»عممًا أف صواريخ 
بالنفس وقدرة عمى ضبط قوى أخرى ال ترغب في أي ىدنة أو تيدئة، وال يمكنيا بعد اآلف اف تواصؿ سياسة 

 االبتزاز لسمطة الحركة.
البحػػث عػػف صػػيغة جديػػدة لترسػػيخ ىدنػػة أكثػػر متانػػة وقػػوة لقطػػع الطريػػؽ عمػػى قػػوى  مػػف مصػػمحة الجميػػع إذاً 

« حمػاس»وتنظيمات في القطاع تسيؿ إلسرائيؿ الذرائع، وتدفع نحو مزيد مف التعقيػد إلحػراج لػيس السػمطة و
مػػًا والقػػاىرة فحسػػب، بػػؿ إلحػػراج جميػػع الالعبػػيف فػػي المنطقػػة، وفػػي مقػػدميـ إدارة أوبامػػا الػػذي يجػػد نفسػػو ممز 

برفع القضية الفمسطينية إلى مقدـ اىتمامات إدارتو الجديدة الموعودة. جنبًا إلى جنب األزمة السورية التي لػـ 
صيني مف ىنػاؾ. فيمػا تنػذر  -تعد تحتمؿ مزيدًا مف إىدار الوقت والتمطي وراء مبادرة مف ىنا وفيتو روسي 

 كميا. التداعيات في ىذا البمد بكارثة لف تسمـ منيا دوؿ الجوار
 90/99/1991، الحياة، لندن
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 لم ترمم ردعًا وخمقت ردعًا مقابالً  غزةحرب نتنياىو عمى  990

 حممي موسى
شنت إسرائيؿ الحػرب عمػى قطػاع غػزة فػي ظػروؼ ليسػت نموذجيػة أبػدا مػف ناحيتيػا. واألمػر ال يتعمػؽ بػالقوة 

نما بالظروؼ المحددة التي تحيط أو قد تحيط باستخداـ القوة و  مقتضياتيا. فاالنتخابات اإلسػرائيمية المجردة وا 
عمى األبواب مف ناحية، والظروؼ اإلقميمية والدولية تنطوي عمى قدر مف الغموض يجعؿ الحرب مف وجية 
نظر قادة إسرائيؿ عموما خطوة غير حكيمة. وتزداد حػدة المفارقػة حينمػا يتضػح أف احتمػاالت تحقيػؽ إنجػاز 

أىمية أف حكومة نتنيػاىو ال تحمػؿ أي برنػامج سياسػي لمتسػوية يمكػف  واسع متدنية ألسباب كثيرة، ليس أقميا
أف يشجعو العالـ ويقبمػو الفمسػطينيوف. ومعػروؼ لمجميػع التيديػدات التػي توزعيػا حكومػة نتنيػاىو عمػى العػالـ 

 بإلغاء اتفاقيات أوسمو إذا أصر الفمسطينيوف عمى نيؿ االعتراؼ بيـ كدولة مف الشرعية الدولية.
سػرائيؿ. والمسألة  في نظر الكثيريف ال تتعمؽ بموازيف القوى العسػكرية بػيف المقاومػة الفمسػطينية فػي القطػاع وا 

فالكفة راجحة مف ىذه الناحية إلسرائيؿ وليس ىناؾ مف يجادؿ في ذلػؾ. ولكػف المعركػة ليسػت فقػط عسػكرية 
جػػوه القضػػية الفمسػػطينية وىػػي فػػي جوىرىػػا إرادويػػة وسياسػػية بامتيػػاز، ألف معركػػة غػػزة ليسػػت إال أحػػد أىػػـ و 

بتعابيرىا اإلنسانية والمعنوية والدولية. وال يعني ذلؾ أف ال قيمة لقوة المقاومة، التي لوال قوتيا لما بقي معنػى 
لتعػػػابير ىػػػذه القضػػػية. ويمكػػػف لمػػػف يريػػػد أف يراجػػػع مسػػػيرة اتفاقيػػػات أوسػػػمو والمسػػػتوى الػػػذي بمغتػػػو السػػػمطة 

رائيؿ أو مػػع األسػػرة العربيػػة والدوليػػة. لقػػد وفػػرت قػػوة المقاومػػة لمشػػعب الفمسػػطينية فػػي عالقاتيػػا، سػػواء مػػع إسػػ
الفمسطيني مدخال إلعػادة االعتبػار لمقضػية الفمسػطينية فػي وقػت تراجػع فيػو االىتمػاـ بيػذه القضػية إلػى أدنػى 
 مسػػػتوى. والصػػػحيح أف المقاومػػػة، بأشػػػكاليا المختمفػػػة العسػػػكرية والشػػػعبية، كانػػػت عمػػػى الػػػدواـ الرافعػػػة األىػػػـ

 الىتماـ العالـ بيذه القضية وىمـو شعبيا.
سػػػرائيؿ تعػػػرؼ ذلػػػؾ لكنيػػػا فػػػي كػػػؿ مػػػرة تحػػػاوؿ تجريػػػب المجػػػرب بطريقػػػة أخػػػرى. فيػػػي مػػػف ناحيػػػة ال تريػػػد  وا 
التوصؿ إلى تسويات سياسية مع الفمسطينييف وتمارس في كؿ يـو سياسة فرض الوقائع عمػى األرض، لػيس 

نما في النفػوس أيضػا لتط ويػع إرادتيػـ، وتعمػؿ مػف ناحيػة أخػرى عمػى كسػر مقػاومتيـ. وكمػا فقط استيطانيا وا 
رأينػػا تػػذىب إلػػى آخػػر الػػدنيا لتقصػػؼ قافمػػة وتجنػػد الػػدوؿ الغربيػػة لميمػػة مكافحػػة حػػؽ الفمسػػطينييف فػػي تنميػػة 
أسباب قوتيـ. ولكف ذلؾ لـ يغير مف واقع األمر شيئا، ألف الفمسطيني الذي فقد، عمى األقؿ في قطاع غزة، 

المباشػػػر باإلسػػػرائيمي، صػػػار يبحػػػث عػػػف سػػػبؿ االحتكػػػاؾ غيػػػر المباشػػػر بػػػو. ىػػػذا جػػػرى بأسػػػاليب  االحتكػػػاؾ
مختمفػػػة، بعضػػػيا اسػػػتخدـ بػػػاطف األرض التػػػي حفرىػػػا أنفاقػػػا لمجانػػػب اآلخػػػر، وبعضػػػيا اآلخػػػر اختػػػار تطػػػوير 

 الصواريخ.
كيمػػومترا  80 وكمػػا تبػػيف، خػػالؿ سػػنوات قميمػػة تراكمػػت فػػي غػػزة خبػػرة إلنتػػاج صػػواريخ بػػات مػػداىا يزيػػد عػػف

وتغطي ما يقرب مف نصؼ أراضي فمسطيف، وفييا المناطؽ األشػد اكتظاظػا بالسػكاف. وعمػدت إسػرائيؿ إلػى 
اإليحاء بأف األمر الوحيد الباقي لمواجيػة ذلػؾ يػتمخص إمػا فػي العػودة لتجريػب المجػرب واحػتالؿ قطػاع غػزة 

الرصػػاص »حاولػػت مػػف خػػالؿ عمميػػة  أو البحػػث عػػف ردع يػػوفر ىدنػػة تأمػػؿ أف تطػػوؿ. والواقػػع أف إسػػرائيؿ
التػػي تعتقػػد أنيػػا سػػتمنحيا الراحػػة ألطػػوؿ فتػػرة « كػػي الػػوعي»قبػػؿ أربعػػة أعػػواـ أف تجسػػد سياسػػة « المسػػكوب
 ممكنة.

فػػػي غػػػزة لػػػـ يػػػدـ طػػػويال. وتواصػػػمت عمميػػػة التآكػػػؿ فػػػي الػػػردع  1009-1008فػػػي « كػػػي الػػػوعي»غيػػػر أف 
ميات وتفاىمػػات واتفاقػػات حػػوؿ وقػػؼ النػػار. وكانػػت اإلسػػرائيمي بتػػدّرج مػػف صػػاروخ ىنػػا وآخػػر ىنػػاؾ إلػػى صػػ
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كػػػؿ لمصػػػمحتيا طػػػواؿ « قواعػػػد المعبػػػة»إسػػػرائيؿ مػػػف جيػػػة، والمقاومػػػة مػػػف جيػػػة أخػػػرى، تسػػػعياف إلػػػى تعػػػديؿ 
الوقػػت. ومػػؤخرا حاولػػت إسػػرائيؿ قمػػب الطاولػػة وفػػرض قواعػػد جديػػدة. ولكػػف الظػػروؼ، كمػػا سػػبؽ، كانػػت قػػد 

 تغيرت.
مػى الوضػع فػي قطػاع غػزة. واسػتطاعت ىػي وبعػض فصػائؿ المقاومػة، مف جية حماس باتت أكثر سيطرة ع

خصوصا حركة الجياد اإلسالمي، تييئة نفسيا لمواجية تستفيد مف عبر الحرب السابقة وأخطائيػا. وحشػدت 
كػػاف مػػف بينيػػا وأبرزىػػا قصػػؼ تػػؿ أبيػػب ومحاولػػة قصػػؼ القػػدس الغربيػػة أو الكنيسػػت « مفاجػػآت»لػػذلؾ قػػوة و

تعتػػرؼ أوسػػاط اسػتخبارية إسػػرائيمية بػػأف المقاومػة فػػي القطػػاع حشػدت وأعػػّدت أشػػراكًا عمػى وجػػو التحديػػد. بػؿ 
 فتاكة لمدبابات واآلليات اإلسرائيمية إذا فكرت في االقتحاـ البري.

ولكػػػف ال يمكػػػف اعتبػػػار أف ىػػػذه القػػػوة وحػػػدىا ىػػػي مػػػا يجعػػػؿ اإلسػػػرائيمي يتػػػردد فػػػي الػػػدخوؿ البػػػري. فالوضػػػع 
ري عمى وجو الخصوص يشػكؿ ثقالػة ال يسػتياف بيػا عمػى القػرار اإلسػرائيمي. اإلقميمي عموما والوضع المص

وتقريػر غولدسػتوف والجيػد اليائػؿ الػذي بذلتػو منظمػات حقػوؽ اإلنسػاف « الرصاص المسػكوب»كما أف نتائج 
الفمسطينية والدولية لمالحقة مجرمػي الحػرب اإلسػرائيمييف فػي أرجػاء العػالـ قضػائيا شػكمت ثقالػة أخػرى حالػت 

ف أف يشػػعر الجػػيش اإلسػػرائيمي بالحريػػة فػػي اسػػتيداؼ المػػدنييف. ويمكػػف مالحظػػة أف إحػػدى عبػػر حربػػي دو 
لبناف وغزة دفعت حركات التضػامف فػي العػالـ لمتحػرؾ ضػاغطة عمػى حكوماتيػا قبػؿ أف تقػع المجػازر ولػيس 

 انتظار وقوعيا.
لتاليػة: ىػؿ تعيػد احػتالؿ القطػاع وكؿ ىذا جعؿ وضع حكومة نتنياىو بال  الحرج في كؿ ما يتعمؽ بالخطوة ا

 كميا أـ جزئيا أـ تكتفي بما حدث حتى اآلف وتقبؿ التيدئة؟
اتصػػاالت كثيػػرة تجػػري عمػػى مسػػتويات مختمفػػة. والتيدئػػة احتمػػاؿ مػػرجح لكػػف السياسػػة تحتمػػؿ الحماقػػة. وقػػد 

مجيػوؿ. ولكػف ميمػا يتجو نتنياىو إلى األماـ ىاربا مف الوضع الراىف، وحينيا ستدخؿ المنطقة بأسرىا فػي ال
كانت الوجية، ال تشعر غزة ومقاومتيا أف لدييا ما تخسػره. لقػد فعمػت مػا كػاف ييتػؼ مػف أجمػو العػرب طػواؿ 

 عقود: قصفت تؿ أبيب. وىي تمتمؾ القدرة عمى تكرار ذلؾ متى شاءت.
 90/99/1991، السفير، بيروت
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 عمير ربابورات
اإلسػػػرائيمي عمومػػػا بخطػػػوات ابتػػػداء المعػػػارؾ. أمػػػا المسػػػار، وخصوصػػػا نيايػػػات كػػػؿ معركػػػة، يتميػػػز الجػػػيش 

فالقصػػة مغػػػايرة تمامػػا. وفػػػي ىػػذا المجػػػاؿ فػػإف إنجػػػازات الجػػيش اإلسػػػرائيمي، وخصوصػػا المسػػػتوى السياسػػػي، 
 تحتاج إلى تعديؿ تاريخي.

حتنا. بعػػػد الخطػػػوة االبتدائيػػػة ومػػػاذا ىػػػذه المػػػرة؟ ىػػػاكـ عػػػدة وقػػػائع أساسػػػية. الػػػزمف، عمومػػػا، ال يعمػػػؿ لمصػػػم
المذىمػػة، اغتيػػػاؿ أحمػػد الجعبػػػري، سػػيكوف صػػػعبا الحفػػاظ عمػػػى الػػزخـ. لقػػػد تطمػػب األمػػػر مػػف حمػػػاس بضػػػع 
سػاعات السػػتيعاب الصػػدمة، لكػػف اإلطالقػػات المكثفػػة يػػـو الخمػيس كانػػت متوقعػػة، فضػػال عػػف الػػثمف البػػاىظ 

اجػأة )بمػا فييػا صػواريخ أرض بحػر(، وربمػا مف الصواريخ. وبوسع حماس أف تسػتخدـ أيضػا أسػمحة أكثػر مف
تنفيػػذ عمميػػات بعيػػدا عػػف قطػػاع غػػزة. كمػػا أف خطػػر اإلطالقػػات نحػػو وسػػط الدولػػة لػػـ يتبػػدد رغػػـ النجػػاح فػػي 
ضػػرب صػػواريخ فجػػر، رغػػـ المفارقػػة، بأنػػو يسػػيؿ عمػػى الجػػيش اإلسػػرائيمي ضػػرب راجمػػات الصػػواريخ البعيػػدة 

 ا أكثر ظيورا، ووقت تشغيميا أطوؿ.المدى أكثر مف ضرب الكاتيوشا. وذلؾ ألني
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وكما الحاؿ دائما، العالـ يمنح إسرائيؿ بضعة أياـ لمعالجػة مشػاكميا. فػي األسػبوع المقبػؿ سػيبدأ الضػغط مػف 
مجمس األمف الدولي. والعناويف حوؿ المدنييف القتمى في غػزة ستسػيطر عمػى الشاشػات فػي العػالـ، والتسػامح 

و الجػػيش أيضػػػا. وعػػػالوة عمػػػى ذلػػؾ، كػػػؿ يػػػـو يمػػر يحمػػػؿ معػػػو زيػػػادة تجاىنػػا سػػػيتقمص، وىػػػذا مػػا سيشػػػعر بػػػ
الضػػػػغوط عمػػػػى الحكومػػػػة المصػػػػرية التخػػػػاذ خطػػػػوات تمحػػػػؽ ضػػػػررا تاريخيػػػػا باتفاقيػػػػة السػػػػالـ ذات الطبيعػػػػة 

 االستراتيجية مع إسرائيؿ.
، مػف ولكف أيضا ينبغي أف نتذكر: التفوؽ النػوعي والكمػي إلسػرائيؿ عمػى حمػاس ىائػؿ. وىػو أكبػر، لممقارنػة

الفجػػوة بػػيف روسػػيا وجورجيػػا التػػي سػػحقت تحتيػػا. والحػػديث يػػدور عػػف فجػػوة ستشػػعر بيػػا حمػػاس جيػػدا خػػالؿ 
 األياـ القريبة. ولكف ىؿ يمكف االستنتاج أف تحقيؽ غايات الحرب مضموف؟ بالتأكيد ال.

 اليدف: تحديد الغايات
لغايات المتواضعة التي عرضيا وزيػر الػدفاع أوال، المشكمة تبدأ بتحديد غايات العممية. ال تنفعموا مف تحديد ا

فالجيش اإلسرائيمي والمستوى السياسي يريداف أكثر. واآلماؿ المتدنية تناسبيما، «. عمود السحاب»غداة بدء 
خصوصا بعد أف تعمما الدرس مف اآلماؿ المفرطة التي عرضت عند شف حػرب لبنػاف الثانيػة وارتػّدت عمػييـ 

 الحقا.
ا واثقػػيف بػػأف الجػػيش والمسػػتوى السياسػػي يعرفػػاف كيػػؼ يريػػداف أف تنتيػػي ىػػذه العمميػػة. ورغػػـ ذلػػؾ، ال تكونػػو 

، كػػاف مػػذىال أف نعػػرؼ قبػػؿ حػػوالي شػػير )فػػي مػػؤتمر «الرصػػاص المسػػكوب»وتقريبػػا بعػػد أربػػع سػػنوات مػػف 
مػف دوف غايػات محػددة  1009معيد فيشر لمطيراف والفضاء( أف الجيش اإلسرائيمي أرسؿ لمعممية في مطمػع 

ا. وأصػحاب المناصػب حينيػا، رئػيس األركػاف غػابي أشػكنازي، وزيػر الػدفاع إييػود بػاراؾ، وزيػرة الخارجيػة حق
تسيبي ليفني، قائد الجبية الجنوبية يؤاؼ غاالنت وقائد سالح الجو عيدو نحوشتاف، كشفوا في مؤتمر مثير، 

 واحدا تمو اآلخر، ما حدث خمؼ كواليس تمؾ العممية.
شػػػنت مػػػف دوف تحديػػػد غاياتيػػػا سػػػمفا. وأثنػػػاء القتػػػاؿ دارت سػػػجاالت « اص المسػػػكوبالرصػػػ»إجمػػػاال: عمميػػػة 

شػػػديدة داخػػػؿ الجػػػيش اإلسػػػرائيمي، وداخػػػؿ المسػػػتوى السياسػػػي وبػػػيف الجػػػيش والمسػػػتوى السياسػػػي. فػػػي نيايػػػة 
المطػػاؼ اسػػتمرت العمميػػة أكثػػر مػػف ثالثػػة أسػػابيع، عمػػى األقػػؿ أسػػبوعا أكثػػر مػػف المطمػػوب لتحقيػػؽ الغايػػات 

 لفترة طويمة نسبيا مقابؿ الجيات التي تطمؽ النيراف مف القطاع، وفي مقدمتيا حماس(. )الردع
ورغػػـ الوقػػت الطويػػؿ لمعمميػػة، لػػـ يتمػػؽ الجػػيش اإلسػػرائيمي ضػػوءًا أخضػػر لمػػذىاب حتػػى النيايػػة والعمػػؿ عمػػى 

اف مراوحػػة تامػػة فػػي المكػػ« الرصػػاص المسػػكوب»تيشػػيـ سػػمطة حمػػاس فػػي غػػزة. وتضػػمنت األيػػاـ األخيػػرة ؿ
 وغارات عديمة الجدوى فعال عمى أحياء سكنية في قمب غزة حتى الخروج منيا.

فاشمة، عمى شاكمة ما حدث في حرب لبناف الثانية، وتـ بعدىا تشكيؿ « الرصاص المسكوب»ولو تـ اعتبار 
ضػػا، لجنػػة تحقيػػؽ، النتقػػدت مسػػار اتخػػاذ القػػرارات عمػػى األقػػؿ كالفصػػؿ المشػػابو فػػي لجنػػة فينػػوغراد. واآلف أي

 الطريؽ الذي يخرج فيو الجيش اإلسرائيمي لمحرب حاسمة.
 احتماالت الجيش

 عممية جوية قصيرة 9
سيناريو: الجػيش يواصػؿ ىجماتػو ضػد أىػداؼ فػي قطػاع غػزة لعػدة أيػاـ أخػرى ويتجنػب العمميػة البريػة بشػكؿ 

 مطمؽ.
سػرائيمي قػدرات لضػرب أىػداؼ المزايا: في عممية جوية يكوف الخطر عمى القوات بالحدود الدنيا. ولمجيش اإل

 موضعية بشكؿ جراحي، كما ثبت في اغتياؿ أحمد الجعبري.
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اإلسػػرائيمي ذاتػػو. فعمميػػة جويػػة فقػػط لػػف تقػػود، كمػػا يبػػدو، « بنػػؾ األىػػداؼ»العيػػوب: بعػػد فتػػرة معينػػة يسػػتنفد 
يزداد حمػػػاس لترجػػػي وقػػػؼ النػػػار. كمػػػا أف عػػػدد المصػػػابيف المػػػدنييف قػػػد يكػػػوف عاليػػػا، وفػػػي مرحمػػػة معينػػػة سػػػ

 الضغط عمى إسرائيؿ لوقؼ اليجمات، سواء مف الجبية الداخمية أو مف األسرة الدولية.
 االحتمال: متوسط

 عممية قصيرة مشتركة 1
 السيناريو: عممية جوية قصيرة تترافؽ مع خطوة برية سريعة وفتاكة.

جمػػػات الصػػػواريخ المزايػػػا: العمميػػػة يمكػػػف أف تمػػػارس ضػػػغطا سػػػريعا عمػػػى حمػػػاس لوقػػػؼ النػػػار ولمعالجػػػة را
المدفونػػة عميقػػا فػػي األرض. ولكػػف مخػػاطر التػػورط البػػري والخسػػائر متػػدف نسػػبيا، ألف الجػػيش اسػػتعد جيػػدا 
لخطوة كيذه طواؿ سنوات. والخطوة تنفذ بواسطة آليات مدرعة جيدا ومحميػة، تترافػؽ مػع غػالؼ نػاري شػديد 

 الدقة.
ء في أوسػاط الجنػود اإلسػرائيمييف أو المػدنييف العيوب: كؿ خطوة برية تنطوي عمى خطر وقوع إصابات، سوا

األبريػػاء. والجػػيش اإلسػػرائيمي يحتػػاج لعمميػػة تسػػتمر شػػيرا عمػػى األقػػؿ مػػف أجػػؿ اإليقػػاؼ التػػاـ لمنيػػراف، ومػػا 
استمر تساقط الصػواريخ فػإف ىػذا اإلنجػاز يظػؿ بػال  المحدوديػة. كمػا أف احتمػاؿ اتخػاذ مصػر خطػوات ضػد 

 ة السالـ لمخطر، سيكوف حقيقيا.إسرائيؿ، وصوال لتعريض معاىد
 االحتمال: عال

 عممية برية ألسابيع 6
سيناريو: الجيش اإلسرائيمي سيدخؿ لعممية تمتد عمى مدى أسابيع حتى الوقؼ التاـ لمنيراف ويخرج مف طرؼ 

 واحد بعد إلحاؽ ضرر جوىري بحماس ومنظمات اإلرىاب األخرى.
 عمقة لمبنى التحتية لفرىاب في قطاع غزة.المزايا: خطوة لعدة أسابيع تسمح بمعالجة م

العيوب: مخاطر عالية لوقوع خسائر وضغط دولي شديد عمى إسرائيؿ جراء اإلصابات في صفوؼ األبرياء. 
خوؼ حقيقي مف المساس الفعمي بمعاىدة السالـ مع مصر. ولحظة يخرج الجيش اإلسرائيمي، يمكف لموضع 

 أف يعود إلى سابؽ عيده.
 دنيةاألرجحية: مت

 خطوة لشيور 4
السػػػيناريو: الجػػػيش اإلسػػػرائيمي يخػػػرج لعمميػػػة طويمػػػة تتضػػػمف طحػػػف سػػػمطة حمػػػاس، السػػػيطرة عمػػػى محػػػػور 

 فيالدلفي وشؽ الطريؽ لعودة السمطة الفمسطينية إلى قطاع غزة.
المزايػا: ىػػذا ىػػو الحػػؿ المثػػالي لسػنوات طويمػػة، يػػرمـ الػػردع ويمنػػع إطػالؽ النيػػراف عمػػى جنػػوب الػػبالد. وحتػػى 

كانػت  1001فػي العػاـ « السػور الػواقي»عشية دخوؿ القوات اإلسرائيمية لممدف في ييودا والسامرة في عمميػة 
 الخشية شديدة مف الدخوؿ إلى قمب المدف والبمدات القديمة، ولكف مع الوقت اعتبرت العممية نجاحا كبيرا.

اء القػوات اإلسػرائيمية فػي مػدف قطػاع العيوب: احتماالت ىائمة لمتورط ووقوع إصابات في مرحمة اسػتقرار وبقػ
 غزة. والمتوقع ضغط دولي شديد لوقؼ العممية، وأيضا ضرر ال يمكف إصالحو لمعاىدة السالـ مع مصر.

 االحتماؿ: متدنية.
 93/99/1991معاريف 
 90/99/1991، السفير، بيروت
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 الى بان كي مون االىدافمن بنك  999
 أمير أورف

نجػػاح عمميػػة 'عمػػود السػػحاب'  نقطيػػة وشػػاممة. كػػاف اجػػراء بػػدء العمميػػػة  توجػػد طريقتػػاف لمفحػػص عػػف مبمػػ 
تخصصػػيا بصػػورة ممتػػازة. فالمعمومػػات االسػػتخبارية والتخطػػيط والتنفيػػذ والقيػػادة والسػػيطرة؛ فييػػا كميػػا يسػػتحؽ 
ة الجػيش االسػرائيمي واألذرع االخػػرى مػف المجموعػة االمنيػػة درجػة عاليػة جػػدا. وكػاف التػأليؼ بػػيف ىيئػة القيػػاد

 العامة وشعبة االستخبارات العسكرية وقيادة الجنوب وسالح الجو و'الشباؾ' حتى اآلف ناجحا جدا.
بيػػػد انػػػو بػػػرغـ ضػػػرورية ىػػػذه الزاويػػػة فانيػػػا زاويػػػة ضػػػيقة جػػػدا لمنظػػػر الػػػى الواقػػػع. اف الخطػػػة التػػػي اقترحتيػػػا 

تس فردنانػػػد تحققػػػت بصػػػورة االسػػػتخبارات الصػػػربية ونفػػػذىا المغتػػػاؿ غبريمػػػو برينتسػػػيب، لقتػػػؿ األرشػػػيدوؽ فػػػران
رائعة. لكف ما جاء بعػد ذلػؾ، وأعنػي الحػرب العالميػة االولػى وانييػار النظػاـ القػديـ، كػاف أقػؿ توقعػا. نجحػت 

 العممية الجراحية ومات العالـ.
ُتحجـ اسرائيؿ عف حموؿ أساسية، فيػي تريػد فقػط اف تكسػب زمنػا ثػـ تضػيعو. وفػي ىػذه المػرة ايضػا كمػا فػي 

قبؿ اربع سنوات لـ تأخذ مف حماس وشريكاتيا المسػدس بػؿ المشػط فقػط. فحينمػا يكػوف اليػدؼ  المرة السابقة
المعمػػف ىػػو اليػػدوء مػػف غيػػر اسػػتغالؿ ىػػذا اليػػدوء لمتقػػدـ تكػػوف النتيجػػة زيػػادة القػػوة. فػػي المػػرة التاليػػة سػػيأتي 

مػػى رد العػػداد الػػى العػػدو أقػػوى ممػػا كػػاف قػػادرا عمػػى اطػػالؽ الصػػواريخ أبعػػد. فػػي كػػؿ عمميػػة تعمػػؿ اسػػرائيؿ ع
 الصفر والى اف تأتي العممية القادمة يرتفع السعر.

لػـ تػنجح أيػة  9948ال يجدر االستيانة بمعنى اطالؽ صواريخ عمػى منطقػة تػؿ ابيػب ومنطقػة القػدس. فمنػذ 
أو لـ تتجرأ عمى فعؿ ما فعمتو حماس والجياد االسالمي الفمسطيني ىذا  9999دولة عربية سوى العراؽ في 

' اردنية في ميداف مساريؾ في حرب االياـ الستة، وبقيت تؿ ابيػب بػرغـ تعرضػيا اذا ا ستثنينا قذيفة 'لون  تـو
لميجمات الجوية والمدفعية ولتيديدات جمػاؿ عبػد الناصػر بػاطالؽ صػواريخ 'مػف جنػوب بيػروت'، بقيػت رمػزا 

لفمسػطينيوف اآلف الػذيف تغمبػوا لدولة الييػود ومنيعػة. اف مػا أراده عبػد الناصػر وفعمػو صػداـ حسػيف نجػح فيػو ا
عمى العزلة والدونية وأحسنوا االعتماد عمى حمفيـ مع االيرانييف والسورييف والمبنانييف. وفي المنافسة الداخمية 

 .1006بيف أعداء اسرائيؿ استطاعوا اف يحطموا حتى الرقـ القياسي لحزب اهلل في 
و فػي حديقػة أو فػي رمػات غػاف. اف الميػـ مػف جيػة ال ييـ ىؿ سقط الصاروخ في البحػر أو فػي بػات يػاـ، أ

نفسػػػية ىػػػو اف الحػػػاجز الػػػوىمي قػػػد تػػػـ اختراقػػػو؛ وفػػػي حػػػرب االسػػػتنزاؼ يػػػولى العامػػػؿ النفسػػػي أىميػػػة كبيػػػرة 
وبخاصػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ بالسػػػكاف المتػػػردديف بػػػيف األمػػػؿ واليػػػأس. فيوجػػػد اذا فػػػي نظػػػر الفمسػػػطينييف المتطػػػرفيف 

الدقة وتطوير منظومات السالح ورؤوس صواريخ أشد فتكا وربما مواد قتاؿ  وأنصارىـ ما يتوقعونو وىو زيادة
 كيماوية وبيولوجية ايضا.

ىػػػػي اختػػػػراؽ مجػػػػاؿ بحسػػػػب المصػػػػطمحات  01و  06اف توسػػػػيع اطػػػػالؽ الصػػػػواريخ الػػػػى منطقتػػػػي بػػػػدالتي 
بطاريػات  المستعممة فػي الجػيش االسػرائيمي. فمنػذ اآلف يتوجػب اسػتعداد مختمػؼ. فُيحتػاج الػى عػدد أكبػر مػف

'القبػػة الحديديػػة'، والػػى جػػزء آخػػر مػػف ميزانيػػة الػػدفاع )أو زيػػادة التعمػػؽ بالمسػػاعدة االمريكيػػة( والػػى اف تتحقػػؽ 
 الخطط ستوجد حيرة أشد مما كانت في الماضي في انو مف ُيفَضؿ مف المواطنيف ومف يتـ التخمي عنيـ.
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لكنو عقيـ ما بقػي مقطوعػا عػف سػياؽ واسػع  اف العمؿ العسكري لمواجية المنظمات المعادية وقادتيا صحيح
ليػدؼ وطنػػي. اف اسػػرائيؿ تيػػرب مػػف الحاجػػة الػػى اف تحػػدد لنفسػيا الػػى أيػػف تريػػد اف تصػػؿ، وليػػذا تػػدور فػػي 

 دوائر مرىقة ُتعيدىا الى نقطة االنطالؽ.
س، اف 'صفقة قنديؿ'، وىي تسوية مصالحة بوساطة رئيس وزراء مصر، ىشاـ قنديؿ، الذي زار غػزة أوؿ أمػ

لـ تتحقؽ بعد لكف ىذا ىو االتجاه الصػحيح. ويجػدر اف نسػتغؿ ايضػا زيػارة االمػيف العػاـ لالمػـ المتحػدة بػاف 
كي موف بعد غد، بؿ اف نتجرأ عمػى الطمػوح الػى أكثػر مػف ذلػؾ، الػى نسػخة جديػدة مػف مػؤتمر كامػب ديفيػد 

ردف )اذا بقػػي حتػػى ذلػػؾ مػػع المضػػيؼ بػػراؾ اوبامػػا وبمشػػاركة رئػػيس مصػػر محمػػد مرسػػي وعبػػد اهلل ممػػؾ اال
الحػػيف(؛ ورئػػيس السػػمطة الفمسػػطينية محمػػود عبػػاس ورئػػيس وزراء اسػػرائيؿ بشػػرط اف ُينتخػػب ليػػذا المنصػػب 

 سياسي ذو رؤيا وُجرأة.
دفعػت رئػػيس وزراء  9999اف صػواريخ 'عاصػفة الصػحراء' وىػػي العمميػة العسػكرية االمريكيػة فػػي العػراؽ فػي 

خسارة في االنتخابات. اذا كانت لصواريخ 'عمود السحاب' نتيجة مشػابية  مف الميكود الى مؤتمر مدريد والى
 سياسية )في الداخؿ والخارج( فستكوف غزة قد أنتجت شيئا حموا.

 98/99/1991ىآرتس 
 90/99/1991، القدس العربي، لندن
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