
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 جريح 2211شييدًا وأكثر من  253 إلى لمعدوان عمى غزة: ارتفاع عدد الشيداء ثامنفي اليوم ال
 رير األسرىالحرب البرية ستكون األمل األكبر في تح :القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف

 : أسمحة المقاومة في غزة إيرانية أو تمويميا إيرانيرمضان شمح
 "إسرائيل"بتيمة التعامل مع  ةعمالء في غز  ستة إعدام

 الصواريخعدم تيريب  مد ألزمة غزة يضمنطويل األ دبموماسياً  نتنياىو: نريد حالً 
  لف طن من المتفجرات عمى غزةأألقت  "سرائيلعممية "عامود السحاب": "إ

إساارائيميا فااي انفجااار  21إصااابة 
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 بيبأتل في سرائيميا في انفجار وقع بحافمة ركاب إ 21صابة إ 2

انفجار وقػع في حافمة صييونية بشارع الممؾ داوود ، أف 21/11/2012، المركز الفمسطيني لإلعالمذكر 
 .ةمنيـ بالخطير  5إصابة بيف الصياينة، وصفت جراح  15في تؿ الربيع المحتمة "تؿ ابيب"، أدى إلى وقوع 

 .وتمى انفجار الحافمة انفجار آخر داخؿ المدينة المحتمة، لـ تتضح معالمو ونتائجو إلى اآلف
جراحيـ خطيرة وىـ في حالة موت سريري،  5صييونًيا أصيبوا مف بينيـ  15وأكد الشرطة الصييونية أف 

ميف في العممية عمى في الوقت الذي نقمت فيو فضائية فمسطيف اليـو عف وسائؿ إعبلمية صييونية سقوط قتي
 .األقؿ

وحاؿ وقوع االنفجار األوؿ، قالت شرطة االحتبلؿ إف شخًصا تنكر بزي امرأة قد وضع العبوة بالحافمة 
وغادرىا، وأف ىناؾ عبوة أخرى لـ تنفجر بعد، فيما تحدث إعبلـ االحتبلؿ أيضػًا عف وجود منفذة 

 ."استشيادية" لمعممية
، باركت فصائؿ المقاومة الفمسطينية ىذه العممية، مؤكدة أنيا تأتي في وفي ردة فعؿ سريعة عمى العممية

سياؽ الرد عمى جرائـ االحتبلؿ في قطاع غزة، وأنيا إشارة عمى وحدة الدـ الفمسطيني ومقاومتو في قطاع 
غزة والضفة الغربية المحتمة، فيما خرجت الجماىير الفمسطينية في أكثر مف محافظة مف محافظات الضفة 

 .غربية وقطاع غزة، في مسيرات عفوية ابتياًجا بالعممية الفدائية البطوليةال
مسػػئوؿ منظمػػة نجمػػة داود الحمػػراء، أوضػػح أف االنفجػػار أسػػفر أف  ،32/22/3123 ،عكااا أون الياان ونقمػػت
في حالة الخطػر الشػديد،  1منيا ما بيف متوسطة الى خطيرة، و 3إصابة ما بيف متوسطة وخطيرة،  12عف 

عاجمة بعض الحاالت في مكاف الحادثة.  وذكرت القناة العاشرة أف عػدد كبيػر مػف الجنػود كػانوا فػي وجاري م
 مكاف االنفجار، وتجري الشرطة عمميات مطاردة وراء شخص يشتبو بوقوفو خمؼ التفجير. 

أمػاـ وفي تعقيبو عمػى االنفجػار قػاؿ المفػتش العػاـ لمشػرطة اإلسػرائيمية "دانػي دانػوف" فػي مػؤتمر صػحفي مػف 
مكػػاف إنفجػػار الحافمػػة " منػػذ بدايػػة العمميػػة تحػػدثنا عػػف احتمػػاؿ تنفيػػذ عمميػػات داخػػؿ إسػػرائيؿ، وأشػػرنا إلػػى أف 

وأضػػاؼ " يجػػب عمينػػا الحفػػاظ عمػػى حالػػة  منظمػػات المقاومػػة تمتمػػؾ القػػدرة عمػػى تنفيػػذ مثػػؿ ىػػذه العمميػػات".
 الصورايخ مف قطاع غزة". اليقظة الدائمة، واألخذ بالحسباف بأف ىناؾ مخاطر آخرى، غير سقوط

الشرطة االسرائيمية نصبت الحواجز العسكرية في  أف ،21/11/2012وكالة سما اإلخبارية،  وأضافت
وتقوؿ إسرائيؿ أف العبوة الناسفة التي  .المنطقة المحيطة باالنفجار وكافة الشوارع في مدينة تؿ ابيب

يرة وأف االنفجار الناتج عنيا لـ يؤد الى تدمير استخدمت في التفجير والتي لـ يعرؼ حجميا بعد ليست كب
 .الحافمة بشكؿ كبير عمى غرار العمميات التي كاف ينفذىا فدائيوف فمسطينيوف خبلؿ السنوات الماضية

 
 التيدئة في قطاع غزة األلماني الخارجيةيبحث مع وزير عباس  

اسة بمدينة راـ اهلل الثبلثاء مع وزير ا ؼ ب  بحث الرئيس الفمسطيني محمود عباس في مقر الرئ -راـ اهلل 
كما استقبؿ عباس وزير الدولة  تيدئة في قطاع غزة. إلىغيدو فيسترفيمو سبؿ التوصؿ  األلمانيالخارجية 

 "إلىعباس دعا خبلؿ المقاء  أفوجاء في بياف نشرتو وكالة )وفا(  البريطاني لمشؤوف الخارجية اليستر بيرت.
 "إلى، مشيرا "غزة الشعب الفمسطيني في قطاععمى  اإلسرائيميلوقؼ العدواف  ضرورة تدخؿ المجتمع الدولي
 ."في قطاع غزة األعزؿلوقؼ العدواف وحماية الشعب الفمسطيني  األطراؼاستمرار االتصاالت مع كافة 
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المتحدة لنيؿ عضوية دولة فمسطيف في  األمـالمسعى الفمسطيني في  "إف األلمانيعباس لموزير  وأوضح
 ."عممية السبلـ مف االنييار إنقاذمف الشير الجاري، ىدفو  عية العامة بصفة مراقب في الجم
، //القيادة الفمسطينية مستمرة في استعداداتيا لمذىاب إلى األمـ المتحدة في  "أفعباس  وأكد

لتوجو لنيؿ عضوية دولة فمسطيف بصفة مراقب في الجمعية العامة، رغـ محاوالت البعض تعطيؿ ا
 ."الفمسطيني أو تأجيمو

 //القدس العربي، لندن، 
 
 وقف عدوانو قبل الحديث عن التيدئة االحتاللىنية: عمى  

مباركتو لكؿ الجيود  أكدىنية  إسماعيؿرئيس الوزراء  أف، //فمسطين أون الين،  ذكرت
وزير  إلى إضافةاءه وزراء الخارجية العرب وقاؿ ىنية عمى ىامش لق تيدئة. إلىلمتوصؿ  واإلسبلميةالعربية 

"نحف نتابع ما يجري في القاىرة والجيد التركي والقطري وجيود وزراء  الخارجية التركي في غزة مساء اليـو 
 العاـ". األميفالخارجية العرب برئاسة 

لكننا نريد  شعبنا وكؿ الجيود التي تبذؿ ىي مباركة أبناء"لسنا ضد وقؼ الحرب وحماية  وأضاؼ ىنية 
 تيدئة تضمف وقؼ العدواف وتضمف عدـ تكرارىا.

والثاني الجيد  أشكالياعبر دعـ المقاومة بكافة  أولياحكومتو تعمؿ عمي مساريف لوقؼ العدواف  أفوأكد 
 أرسؿوشكر رئيس الوزراء التركي الذي  اهلل. بإذفوعاىد ىنية الزعماء العرب باال تنكسر غزة  الدبموماسي.
 الوفد القادـ لمتضامف مع غزةنجمو ضمف 

ىنية قاؿ إف خيارنا االستراتيجى لمرد عمى عدواف أف ، //، اليوم السابع، مصر وأضافت
نياء االنقساـ ووجود سمطة وحكومة وقيادة فمسطينية واحدة.  إسرائيؿ ىو تحقيؽ الوحدة الوطنية وا 

يزور قطاع غزة حاليا برئاسة الدكتور نبيؿ  خبلؿ لقائو مع الوفد الوزارى العربى الذى -وأضاؼ ىنية 
إف الرد عمى عدواف إسرائيؿ  -العربى األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية فى مركز )الشوا( لمدراسات بغزة 

عربيا ىو إنياء الحصار عمى غزة.. مطالبا الجامعة العربية بإثارة موضوع جمب قادة االحتبلؿ اإلسرائيمى 
 ليا وذلؾ عمى ما ارتكبوه فى الحروب السابقة.وتقديميـ لمعدالة دو 

وحيا الدكتور إسماعيؿ ىنية رئيس حكومة غزة، التضامف العربى مع الشعب الفمسطينى مف فوؽ األرض 
التى تشيد مجازر وحشية ضد أىميا مف عدو ال يرحـ.. مشيرا إلى أف االحتبلؿ اإلسرائيمى ىو الذى نقض 

 ـ أحمد الجعبرى.اتفاؽ التيدئة واغتاؿ قائد القسا
وشدد رئيس حكومة غزة عمى أف الشعب الفسطينى لف يكسر، والمقاومة بخير وقادرة عمى الرد وموجودة 
بقوة فى الميداف.. قائبل "إف أى جيود لوضع حد لمعدواف نحف نباركيا ومعيا وعمى االحتبلؿ أف يوقؼ ىذه 

 الحرب التى شنيا باالغتياؿ واستيداؼ المدنييف".
 
 لوقف عدوانيا عمى قطاع غزة "إسرائيل"روسيا لمضغط عمى  إلىفد مبعوثًا عباس يو  

أوفد الرئيس الفمسطيني محمود عباس، مبعوثا إلى روسيا في زيارة عاجمة مف أجؿ تجنيد الدعـ  راـ اهلل 
 إجراءاتمف اتخاذ  "إسرائيؿ"لوقؼ عدوانيا عمى قطاع غزة، ومنع  "إسرائيؿ"واإلسناد الروسي لمضغط عمى 

األمـ المتحدة لطمب عضوية دولة فمسطيف بصفة مراقب  إلىعقابية بحؽ السمطة الفمسطينية حيف تتوجو 
 في الجمعية العامة في الييئة األممية.
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وكمؼ عباس، عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية صالح رأفت، لمقياـ بيذه الميمة حامبًل 
 الرئيس الروسي فبلديمير بوتيف. إلىمف عباس  "ميمة"رسالة وصفت بأنيا 

حوؿ مضاميف الرسالة التي يحمميا أف األمريكييف باتوا يعطموف دور مجمس األمف  "الخميجػ"وقاؿ رأفت ل
بشكؿ كامؿ، األمر الذي يستوجب العمؿ مع كؿ األطراؼ بما فييا روسيا وأطراؼ المجنة الرباعية والضغط 

 مف أجؿ وقؼ العدواف عمى القطاع.
 //ميج، الشارقة، الخ

 
 عباس يعمن أنو سيرفع دعوى قضائية ضد ليبرمان بسبب تيديداتو لو 
حذر   " األسبوع "  جريدة   أبو مازف، بحديث خاص إلى   محمود عباس   الرئيس الفمسطيني   بكري  أدلى   مصطفي 

قميمي   تحرؾ عربي   غزة داعًيا إلى عمى    فيو مف خطورة العدواف اإلسرائيمي وقؼ العدواف عاجؿ ل   ودولي   وا 
خبلؿ زيارتو األخيرة لمقاىرة    وأكد أبو مازف أنو تناوؿ مع الرئيس المصري  . القطاع   وتداعيات الموقؼ في

األمـ المتحدة وكذلؾ قضية المصالحة الفمسطينية    في  " الدولة المراقب "  تنسيؽ الجيود المشتركة باتجاه مطمب
  . ةػ الفمسطيني

لمتراجع عف مطمب الدولة   " باراؾ أوباما "  تيديدات مف الرئيس األمريكي   عف تمقي   وكشؼ الرئيس الفمسطيني
  . موقفنا   االستمرار في   وقاؿ إننا مصمموف عمي  .. الفمسطينية المراقب

التيديدات التي افيغدور ليبرماف بسبب  اإلسرائيميوأعمف أنو سيرفع دعوى قضائية ضد وزير الخارجية 
. "شخصيا سأقيـ دعوى قضائية في مواجية تيديدات ليبرماف "أناليبرماف ضده. وقاؿ في المقابمة،  أطمقيا

مبدًيا استعداد السمطة الفمسطينية لمتفاوض حوؿ كافة    وقاؿ أبو مازف إنو ال تخؿ عف قضية البلجئيف،
  . ع الجانب اإلسرائيميمعاىدة سبلـ م   إلي   وصوالً    حقوؽ الشعب الفمسطيني
لمخطط تقسيـ    الساحة الفمسطينية وطالب بالتصدي   تستيدؼ ترسيخ االنقساـ عمى   وانتقد المحاوالت التي

   ولبلطبلع عمى نص الحوار  .. سوريا   وحذر مف خطورة األوضاع في   الوطف العربي
   

 //"االسبوع"، 
 
 قطاع غزةمن موارد الحتياجات أىمنا في  متاحفياض: وضعنا كل ىو  

الضحايا مف أبناء اعتبر رئيس الوزراء الدكتور سبلـ فياض أف بمسـ الجراح الذي نقدُمو لعائبلت   راـ اهلل
 شعبنا يتمثؿ في إغبلؽ فصؿ االنقساـ المأساوي األسود، بكافة تداعياتو المؤلمة، مف تاريخ شعبنا.

وشدد عمى أف صمود شعبنا وتكاتؼ أبنائو في مواجية العدواف والدمار والقتؿ يفرُض عمى الجميع، وأكثر 
ي إلى مستوى تضحيات شعبنا وتطمعو مف أي وقٍت مضى، رص الصفوؼ والمزيد مف الوحدة، وبما يرتق

 لمحرية والحياة الكريمة.
وقاؿ  " تبرُز أمامنا مجددًا األولويٌة القصوى المتمثمة في ضرورة البدء الفوري بخطوات ممموسة إلنياء 
عادة الوحدة لموطف ومؤسساتو، وبما يستجيُب إلرادة شعبنا الموحدة، ويستنيُض طاقاتو في  االنقساـ وا 

 حديات الخطيرة الماثمة أمامو"ػمواجية الت
وأكد فياض عمى أف األواف قد آف لوضع حد ليذا االنقساـ الذي ال تستفيُد منو سوى إسرائيؿ ومخططاتيا 
اليادفة إلى تكريس انفصاؿ قطاع غزة عف باقي الوطف، تمامًا مثمما تسعى لتكريس عزؿ القدس عف 

http://www.elaosboa.com/elaosboa10/ArticleDetails.aspx?Aid=24242
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إمكانية قياـ الدولة أمرًا مستحيبًل. ُمشيرًا إلى أنو ال  محيطيا في محاولة لتفتيت األرض الفمسطينية وجعؿ
دولة دوف قطاع غزة كما ال دولة دوف القدس عاصمة ليا، وقاؿ  " المواجية الحقيقية ليذه المخططات 
تتمثؿ أساسًا في إعادة قطاع غزة إلى مكانو الطبيعّي كرافعٍة أساسية لمشروعنا الوطنّي، والحامي األوؿ 

 ية لشعبنا في مرحمة النيوض مف تحت ركاـ النكبة".لميوية الوطن
وأكد فياض عمى أنو، تقرر إعطاء األولوية القصوى فيما ىو متاح مف موارد الحتياجات أىمنا في القطاع 
وبما يساىـ في تعزيز صمودىـ، وتخفيؼ معاناتيـ في ىذا الظرؼ المؤلـ والخطير. واستعرض جانبًا مف 

صدد، وأىميا قرار استكماؿ صرؼ رواتب شير تشريف أوؿ لموظفي القطاع العاـ قرارات الحكومة في ىذا ال
 .في قطاع غزة أواًل، عمى أف يتـ استكماؿ صرفيا في الضفة الغربية في أسرع وقت ممكف

 //القدس، القدس، 
 
 ينتقد سياسة ألمانيا  مستشار عباس 

يس الفمسطيني محمود عباس موقؼ الحكومة وصؼ عبد اهلل اإلفرنجي المستشار الشخصي لمرئ  د ب أ
 ."سطحي وأحادي الجانب"األلمانية تجاه تطورات األوضاع الحالية في الشرؽ األوسط بأنو 

ترى )المستشارة األلمانية أنجيبل( ميركؿ "األلمانية الصادرة أمس،  "راينيشو بوست"وقاؿ اإلفرنجي لصحيفة 
وذكر أف أكثر مف  ”.ترى عمى ما يبدو الصور مف قطاع غزة الحؽ في التصرؼ، لكنيا ال "إسرائيؿػ"أف ل

كيمومترًا مربعًا. ورأى أف  ألؼ غارة جوية تسببت في دمار مروع في قطاع غزة، في مساحة تصؿ إلى 
 والفمسطينييف.  "اإلسرائيمييف"ألمانيا فقدت فرصتيا في الوساطة بيف 

 //الخميج، الشارقة، 
 
 وزراء الخارجية لغزة شعارىا "رفع الحصار" : زيارةنائب ىنية 

قاؿ نائب رئيس الوزراء الفمسطيني ـ. زياد الظاظا، إف زيارة وزراء خارجية دوؿ   أدىـ الشريؼ - غزة
 عربية، وخارجية تركيا أيضًا إلى غزة "شعارىا األوؿ واألخير رفع الحصار عف غزة".

زيارة، مشددًا عمى أف ضرورة كسر الحصار اإلسرائيمي وقدَّر الظاظا في تصريح خاص بػ"فمسطيف"، ىذه ال
وأدلى الظاظا بأقوالو لمراسمنا، عمى ىامش زيارتو برفقة رئيس الوزراء  "فورًا بالمقاومة وصمود الفمسطينييف".

 إسماعيؿ ىنية، ووزراء الخارجية العرب، لبيت عزاء عائمة الدلو في حي النصر بمدينة غزة.
 //فمسطين أون الين، 

 
 خارجية غزة: لم نخطر حتى اآلن بوقف إطالق النار 

حركة حماس ووكيؿ وزارة الخارجية بقطاع غزة أنو لـ يتـ  في القياديحمد  غازيأكد الدكتور   محمد رشاد
 لػ"اليوـ السابع" أنو ال  ىاتفياتصاؿ  في" غازيوأوضح " إخطارنا حتى اآلف بوقؼ إطبلؽ النار.

 
 اإلسرائيميؼ إطبلؽ النار، مشيرًا إلى أف عممية وقؼ إطبلؽ النار بيف غزة والجانب "صحة لما تردد عف وق

 ستكوف بقرارات مصرية.
 //اليوم السابع، مصر، 
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 عمى غّزة بكافة أنواع المقاتالت إسرائيمية: غارات داخمية غزة 
 الحربيس، إّف الطيراف باسـ الداخمية بحكومة حما الرسميقاؿ إسبلـ شيواف المتحدث   محمد رشاد
، والمدفعية، قبؿ تالمقاتبلشّف غارات جوية عمى شماؿ قطاع غزة غير مسبوقة بكؿ أنواع  اإلسرائيمي

 اإلعبلف عف اليدنة، واصًفا إياىا بػ"ليمة تكسير العظاـ".
 //اليوم السابع، مصر، 

 
 بوقف العدوان عمى غزة مجمس األمن موقفًا حازماً رياض منصور: الموقف العربي طمب من  

أنيى مجمس األمف الدولي مشاوراتو المغمقة حوؿ العدواف عمى قطاع غزة، فجر أمس، مف دوف   وكاالت
االتفاؽ عمى مسودة مشروع بياف صحفي قدمو المغرب أو مسودة القرار المقدـ مف روسيا بشأف األوضاع 

 س، واعتبرتو غير بناء.في غزة، فيما اعترضت واشنطف أمس، عمى مشروع إعبلف لممجم
ذكر رياض منصور المراقب الدائـ لفمسطيف لدى األمـ المتحدة، أف المجموعة العربية أعربت لرئيس و 

مجمس األمف عف رغبتيا في أف يطمؽ المجمس موقفًا واضحا يوقؼ العدواف. وأضاؼ أف الموقؼ العربي 
أخذ مجمس األمف موقفًا حازمًا، لكنو أوضح انو واضح، وىو إدانة ىذا العدواف اإلسرائيمي. وأكد أىمية أف ي

إذا لـ ننجح في ىذا المسعى ىناؾ إجماع عربي عمى أنو ال يوجد أمامنا مف مناص إاّل دعوة جمسة "
ذا لـ يرتدعوا بعد ذلؾ سنتخذ خطوات أخرى بما فييا ربما النظر في  مفتوحة وعمنية إلى مجمس األمف، وا 

 ."مشروع قرار في مجمس األمف
 //خميج، الشارقة، ال

 
 يدعو تركيا ومصر إلرسال قوات إلى غزة لمراقبة وقف النار أنقرةالسفير الفمسطيني في  

ا ؼ ب  دعا السفير الفمسطيني في أنقرة نبيؿ معروؼ، الثبلثاء، تركيا ومصر الى إرساؿ قوات  - أنقرة
ؿ إليو في األياـ المقبمة. وقاؿ معروؼ في لمراقبة وقؼ النار في غزة، والذي مف المتوقع أف يتـ التوصّ 

، إنو مف أجؿ الحفاظ عمى وقؼ النار في غزة، يجب عمى أمسالتركية نشر  "زماف"مقابمة مع صحيفة 
 تركيا ومصر إرساؿ قوات فورًا.

أفضؿ حؿ لمستقبؿ فمسطيف سيكوف وجود الجيشيف التركي والمصري في غزة، ألنيما بمداف "ورأى أف 
نطقة ومقّرباف )مف الفمسطينييف(. ولف تجرؤ إسرائيؿ عندىا عمى مياجمة غزة بوجود الجيشيف ميماف في الم

وأوضح أف وجود الجيشيف المصري والتركي يجب أف يكوف بالطبع تحت مظّمة األمـ  ."التركي والمصري
 المتحدة.

 //القدس العربي، لندن، 
 
 
 
 والتيدئة بشروطيا  رسمت معالم المرحمة المقاومةمشير المصري:  

أكد القيادي في حركة حماس مشير المصري، أف استمرار االحتبلؿ اإلسرائيمي في استيداؼ األبرياء   غزة
مف األطفاؿ والنساء والعجز في غزة يمثؿ أكبر دليؿ عمى عجزه وفشمو في مواجية صواريخ المقاومة، التي 

 قاؿ بأنيا قمبت المعادلة ورسمت معالـ مرحمة جديدة.
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وأوضح المصري في تصريحات خاصة لػ"قدس برس" أف أي تيدئة لف تكوف إال بشروط المقاومة، وقاؿ  "ال 
فبلس لمعود في  شؾ أف استيداؼ العدو لؤلبرياء مف األطفاؿ والمدنييف والنساء والعجز دليؿ عجز وفشؿ وا 

أنيا رسمت بذلؾ معالـ مرحمة مواجية المقاومة.. نحف نقوؿ بأف المقاومة استطاعت أف تمقف العدو درسا، و 
جديدة، وأف االحتبلؿ عميو أف يعيد حساباتو ألؼ مرة قبؿ أف يقدـ عمى قرار االجتياح.. وأي تيدئة لف تكوف 

 إال بشروط المقاومة".
 //قدس برس، 

 
 المحمية بسبب العدوان عمى غزة  لالنتخاباترام اهلل: تأجيل المرحمة التكميمية  

رت الحكومة الفمسطينية في راـ اهلل، تأجيؿ موعد إجراء الجولة التكميمية النتخابات المجالس قرّ   راـ اهلل
/ مف تشريف ثاني المحمية في الضفة الغربية المحتمة، والتي كانت مقّررة يوـ السبت القادـ الموافؽ 

 نوفمبر الجاري.
(، "إنو |ا المنعقدة الثبلثاء )وجاء في البياف الختامي الذي صدر عف الحكومة عقب انتياء جمستي

بسب األوضاع الراىنة في قطاع غزة والضفة الغربية فقد قّرر مجمس الوزراء تأجيؿ االنتخابات التكميمية 
 المقّرر إجرائيا يوـ السبت إلى موعد يتـ تحديده الحقًا".

 //قدس برس، 
 
    رام اهلل تشّيع شرطي قتمو االحتالل                  

في مدينة راـ اهلل الواقعة بوسط  /شيعت الجماىير الفمسطينية بعد صبلة ظير الثبلثاء   راـ اهلل
الضفة الغربية، جثماف الشييد رشدي التميمي، والذي استشيد قبؿ يوميف خبلؿ اشتباكات مع قوات 

 االحتبلؿ اإلسرائيمي بقرية النبي صالح خبلؿ مسيرة نصرة لقطاع غزة.
ي التشييع ممثموف عف الفصائؿ الفمسطينية والفعاليات اإلسبلمية والوطنية إلى جانب عناصر مف وشارؾ ف

 األجيزة األمنية الفمسطينية.
عامًا( وىو أحد عناصر الشرطة الفمسطينية في مدينة راـ اهلل،  يذكر أف رشدي محمود حسف التميمي )

قد أصيب بيا قبؿ يوميف خبلؿ مشاركتو في مسيرة استشيد مساء أمس االثنيف متأثرًا بجراحو التي كاف 
نصرة لغزة، حيث نقؿ إلى مجمع فمسطيف الطبي في محاولة إلنقاذ حياتو لكنو فارؽ الحياة بعد أف أجرى لو 

 األطباء عدة عمميات، حسب مصادر طبية.
 //قدس برس، 

 
  "داخمية غزة": عمالء سمموا أنفسيم لألجيزة األمنية الفمسطينية 

غزة  قاؿ الناطؽ باسـ وزارة الداخمية واألمف الوطني الرائد إسبلـ شيواف إف عددا محدودا مف العمبلء سمموا 
 أنفسيـ عبر أىالييـ لؤلجيزة األمنية، وطالبوا بعبلجيـ بما يخدـ الجبية الداخمية الفمسطينية.

اف لتعاونيـ مع الجيات األمنية"، وقاؿ الرائد شيواف في تصريح مكتوب لو "تـ إعطاء ىؤالء العمبلء األم
مشيرا إلى ضرورة استثمار ىذه الفرصة مف أجؿ مصمحة ىؤالء لمعمؿ عمى عبلجيـ بما يخدـ مصمحة 

 الجبية الداخمية.
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االحتبلؿ ببث رسائؿ عبر اختراؽ فضائية األقصى ووسائؿ   في سياؽ متصؿ، أشار الرائد شيواف إلى قياـ
الداخمية، مستطردا "العدو يسعى إلحداث اختراؽ في جبيتنا الداخمية يدعي اإلعبلـ مف أجؿ زعزعة الجبية 

 أف ىناؾ في كؿ بيت وفي كؿ جياز امني مف يعطييـ معمومات".

 
 الحرب البرية ستكون األمل األكبر في تحرير األسرى :القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف 17

القساـ محمد الضيؼ اسرائيؿ بدفع ثمف باىظ لو فكرت في شف حرب برية عمى توعد القائد العاـ لكتائب 
وقاؿ الضيؼ في كممة مسجمة بثيا تمفزيوف االقصى التابع لحماس "العدو سيدفع الثمف باىظا لو فكر  غزة.

 الدخوؿ الى غزة"، داعيا الى "حشد جميع طاقات الشعب واالمة مف اجؿ اجتثاث الكياف الغاشـ".
"الحرب البرية ىي االمؿ االكبر في اطبلؽ سراح االسرى"، في اشارة الى احتماؿ اسر جنود واكد اف 

اسرائيمييف كما حصؿ مع الجندي جمعاد شاليط الذي اطمؽ سراحو مقابؿ اطبلؽ اسرى فمسطينييف في 
2011. 

ىذا الرد واضاؼ في اشارة الى اطبلؽ الصواريخ مف قطاع غزة عمى اسرائيؿ "ىذا ما صنعو المجاىدوف 
القسامي ..الذي كسرنا بو كؿ قواعد االشتباؾ التي حاوؿ العدو اف يفرضيا طواؿ المرحمة السابقة فكاف ال 

 بد مف اف ياتي الرد بحجـ تمؾ الجريمة".
 21/11/2012الحياة، لندن، 

 
 الرشق: لم يتم التوصل التفاق التيدئة 18

الرشػؽ انػو "لػـ يػتـ التوصػؿ التفػاؽ حتػى السػاعة قاؿ عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عػزت   راـ اهلل
)حػػػػوالي العاشػػػػرة والنصػػػػؼ لػػػػيبل( وقػػػػد ال يػػػػتـ ذلػػػػؾ الميمػػػػة.. وكػػػػؿ االحتمػػػػاالت مفتوحػػػػة.. وشػػػػعبنا والمقاومػػػػة 

 مستعدوف لكافة االحتماالت"
وكاف الرشؽ كتب قبؿ ذلؾ عمى صفحتو عمى شبكة التواصؿ االجتمػاعي وقػاؿ " حتػى االف لػـ يػتـ التوصػؿ 

 .اؽ تيدئة ومف المتوقع اف يتـ ذلؾ في اي وقت"التف
 20/11/2012القدس، القدس، 

 
 المقاومة في غزة إيرانية أو تمويميا إيراني أسمحة: رمضان شمح 19

قاؿ رمضاف عبد اهلل شمح قائد تنظيـ الجياد اإلسبلمي في فمسطيف، أمس، في مقابمة تمفزيونية إف  لندف 
ستخدـ أسمحة إيرانية الصنع أو تـ تمويؿ شرائيا بماؿ إيراني في الفصائؿ الفمسطينية في قطاع غزة ت

 ىجماتيا عمى إسرائيؿ التي تنفذ منذ األربعاء الماضي غارات جوية عمى قطاع غزة.
السبلح الذي يقاـو اليوـ في فمسطيف ىذا العدواف وىذا »القطرية أف « الجزيرة»وأكد شمح في مقابمة مع قناة 

ما أنو سبلح »، موضحا أنو «( مصدره بشكؿ أساسي إيرافالصمؼ اإلسرائيمي )... إما أف السبلح إيراني وا 
دوف أف يوضح نوعية األسمحة « وكؿ العالـ يعرؼ ذلؾ وىذا ليس سرا»وأضاؼ  «. جاء بتمويؿ إيراني

 .اإليرانية التي تممكيا الفصائؿ الفمسطينية في غزة أو كيؼ تـ وصوليا إلى أيدي المقاتميف الفمسطينييف
إذا كاف ىناؾ خبلؼ مع إيراف حوؿ ما يجري في سوريا ال أعتقد أف بيننا وبيف إيراف »وأوضح شمح أنو 

 «.كمقاومة إسبلمية خبلفا حوؿ ما يجري في فمسطيف أو عمى قطاع غزة
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غير أف القيادي الفمسطيني دعا إلى تنويع مصادر السبلح لممقاتميف الفمسطينييف ودعا الدوؿ العربية إلى مد 
 في مخازنيا.« أف يصدأ»المجموعات الفمسطينية بالسبلح قبؿ 

يراف قدمت لنا كؿ الدعـ »وأضاؼ   نحف فيما يتعمؽ بفمسطيف المنطؽ يقوؿ مع إيراف مائة في المائة وا 
ال يعقؿ أف يبقى موضوع سبلح المقاومة في غزة حكرا أو محصورا عمى السبلح »لكف « والعوف واإلسناد

 المخّزف فييا.« د سبلح العرب جميعا افتحوا المخازف قبؿ أف يصدأ السبلحاإليراني.. نحف نري
 21/11/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
 "إسرائيل"بتيمة التعامل مع  في غزة عمالء ستةم اعدإ 20

التعامؿ مع »قاؿ شيود عياف إف عناصر مسمحة قامت بإعداـ ستة فمسطينييف بتيمة   )أ ؼ ب، رويترز(
 «.كتائب القساـ تعمف إعداـ الخونة»إلى أف الفتو مكتوبة عمقت عمى جثثيـ تقوؿ أف  ، مشيريف«إسرائيؿ

حافمة صغيرة توقفت في الحي »وأوضح احد شيود العياف في منطقة حي المقوسي في غربي مدينة غزة أف 
عداميـ  مف دوف وألقت بستة مواطنيف مف بابيا الخمفي عمى األرض، ثـ قاـ مسمحوف بإطبلؽ النار عمييـ وا 

كتائب )عز الديف( القساـ تعمف عف إعداـ »وأوضح آخر أنو ُكتب عمى البلفتة أف «. أف يترجموا مف السيارة
عطاء العدو معمومات  الخونة المجرميف... لمشاركتيـ في تقديـ معمومات حوؿ قدرات المقاومة وفصائميا وا 

 «.يف واإلببلغ عف مواقعيـعف تحركات المجاىديف، وساىموا في استشياد العديد مف المجاىد
التابعة لحركة حماس عف مصدر أمني قولو إف مسمحيف في قطاع غزة قتموا ستة « األقصى»ونقمت إذاعة 

أشخاص بتيمة التعامؿ مع إسرائيؿ، مشيرة إلى أنو كاف بحوزتيـ معدات عالية التقنية ومعدات لتصوير 
 المواقع.

 21/11/2012السفير، بيروت، 
 

 أوسمو"تسعى لتيدئة تطبق الشق األمني في  "ئيلإسراالخميج: " 21
رفضت ” حماس“قالت مصادر مطمعة عمى سير مباحثات التيدئة الجارية في القاىرة، إف حركة  غزة  

المقترحة لمتيدئة، باعتبارىا تنفيذًا لمشؽ األمني في اتفاؽ أوسمو. وذكرت مواقع محمية ” اإلسرائيمية“الشروط 
ي غزة، أمس، أف المباحثات التي عقدت في القاىرة الميمة قبؿ الماضية، انتيت ف” حماس“مقربة مف حركة 

وأوضحت المصادر أف حركتي ”. اإلسرائيمية“لمشروط ” حماس“مف دوف التوصؿ التفاؽ، إثر رفض 
 والجياد اإلسبلمي تمثبلف المقاومة في مباحثات التيدئة .” حماس“

 وصؿ لتيدئة وىي ستة شروط لمت” إسرائيؿ“وبحسب المصادر تضع 
 عاًما . 15تيدئة طويمة األمد تصؿ حتى  -
 وقؼ فوري لتيريب األسمحة وعدـ إدخاليا لغزة . -
عمى السياج ” اإلسرائيمية“وقؼ إطبلؽ النار مف قبؿ جميع التنظيمات الفمسطينية عمى الجنود والدوريات  -

 الفاصؿ مع القطاع .
ات الفمسطينية، )المطاردة الساخنة( في حاؿ تعرض جنودىا حؽ مبلحقة عناصر مف التنظيم” إسرائيؿ”ؿ -

 ليجـو أو أنيا حصمت عمى معمومات لمتخطيط العتداء .
 مغمقة .” إسرائيؿ“، فيما تبقى المعابر باتجاه ”حماس”فتح معبر رفح، بالتنسيؽ مع مصر و -
 ألمني .المستوى السياسي في مصر ىو الذي يشرؼ عمى اتفاؽ التيدئة وليس المستوى ا -
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 أربعة شروط رئيسية وىي:” حماس“فيما تضع 

 
 وقؼ العدواف بشكؿ فوري . -
 التعيد بوقؼ االغتياالت وعدـ المجوء إلييا . -
 رفع الحصار بشكؿ كامؿ . -
 يتـ كؿ ذلؾ بضمانات دولية . -

األمني في ترفض ىذه الشروط باعتبارىا تطبيقًا لمشؽ ” حماس“أف حركة ” الخميج”وأكدت مصادر مطمعة ؿ
 اتفاؽ أوسمو .

 21/11/2012الخميج، الشارقة، 
 

 قبمت بمناقشة إجراءات فتح المعابر "إسرائيل"الجياد: مصر تضمن اتفاق التيدئة وحركة  22
« الحياة»لػ « الجياد اإلسبلمي»و « حماس»كشفت مصادر قيادية في حركتي   جيياف الحسيني –القاىرة 

« الجياد»التي جرت برعاية مصرية. وقاؿ نائب األميف العاـ لحركة  مضموف مفاوضات التيدئة مع إسرائيؿ
إف جمسة محادثات عقدت ظير أمس مع الجانب المصري وبطمب مف المصرييف، « الحياة»زياد نخالة لػ 

بعد أف اتصموا باإلسرائيمييف، أبمغونا أف األخيريف ال يريدوف إفشاؿ التيدئة وأنيـ وافقوا عمى »موضحًا  
لكنيـ غيروا في صياغة الكممات التي تتعمؽ بفقرة رفع الحصار عف القطاع وتقديـ تسييبلت في ما  مطالبنا

 «.يتعمؽ بيذا األمر
ذكرنا كممة البدء في إجراءات فتح المعابر بالكامؿ والشروع فورًا في تقديـ التسييبلت، لكنيـ »وقاؿ نخالة  

، الفتًا إلى أف المسألة تتعمؽ «عبارة مناقشة إجراءات التنفيذ)اإلسرائيميوف( طالبوا بتعديؿ ىذه الفقرة بإضافة 
بصياغات لغوية بيف كممتي تنفيذ ومناقشة، وأف مصر وعدت بتسييبلت وتحسينات في ظروؼ سفر 

 المسافريف والسمع عبر المعابر.
ف وأوضح أنو تـ االتفاؽ عمى أف حزمة المطالب ىذه ستوضع عمى طاولة البحث خبلؿ فترة بسيطة بي

ًً أف تنضـ تركيا وقطر كضمانة  الجانبيف المصري واإلسرائيمي. ولفت إلى وجود ضمانات مصرية، مرجحَا
لبلتفاؽ. وأعرب عف تفاؤلو بقرب اإلعبلف عف التيدئة في غضوف ساعات قميمة، وقاؿ إف مصر ىي التي 

 ستحدد ساعة الصفر، أي وقؼ إطبلؽ النار بالتوافؽ مع الجانبيف.
فرضت عمينا المعركة »، وقاؿ  «عسكري بامتياز»تفاؽ الذي تـ التوصؿ إليو بأنو ووصؼ نخالة اال

«. وخضناىا لمدفاع عف شعبنا مف االعتداءات اإلسرائيمية وليس مف أجؿ إدخاؿ البضائع وتقديـ التسييبلت
ـ أنا في ميداف المعركة، واستطيع القوؿ إف ىناؾ قضايا استراتيجية وتكتيكات في مسائؿ ت»وأوضح  

، مشيرًا إلى أف الحديث عف تسييبلت ىو مف أجؿ خمؽ أجواء مناسبة تمنع وتكبح تفجر «إنجازىا
األوضاع. وشدد عمى أف أىـ ما تحقؽ ىو وقؼ إطبلؽ النار واالغتياالت بحيث تعود األمور إلى طبيعتيا، 

إف االتفاؽ عاـ والتنفيذ ىو   »الفتًا إلى أف القضايا التفصيمية التي تتعمؽ بالمعابر سيتـ بحثيا قريبًا. وقاؿ
 «.المحؾ، ومصر ىي الضامف وربما يتـ إدخاؿ تركيا وقطر

 21/11/2012الحياة، لندن، 
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 ستيداف بارجة إسرائيمية وسط بحر غزةإسرايا القدس تعمن  23
 أعمنت سرايا القدس، الذراع المسمح لحركة الجياد اإلسبلمى، مساء اليوـ الثبلثاء مسئوليتيا عف استيداؼ

 بارجة حربية إسرائيمية وسط بحر غزة بخمسة صواريخ مف نوع )كورنيت(.
وقالت السرايا في بياف صحفي، أف ىذا القصؼ يأتى فى إطار الرد عمى جرائـ العدو ضد قطاع غزة لػ"اليـو 

 السابع" عمى التوالى.
بارجة حربية إسرائيمية وكانت كتائب القساـ الذراع المسمح لحركة حماس، قد أعمنت مف قبؿ أنيا استيدفت 

 فى بحر غزة.
وتواصؿ المقاومة الفمسطينية إطبلؽ عشرات القذائؼ الصاروخية عمى المدف والبمدات اإلسرائيمية، ردًا عمى 

 العدواف اإلسرائيمي المتواصؿ عمى قطاع غزة.
 20/11/2012فمسطين أون الين، 

 
 كتائب شيداء األقصى تواصل إطالق الصوارخ 24

أكدت كتائػب شيػداء األقصػى في فمسطػيف "مجموعات الشييد أيمػف جػودة" الجناح  ف كتب فايز أبوعو 
العسكري لحركة فتح أنو استمرارًا وتواصبًل لحممة "الشيب الحارقة" فقد تمكنت الوحدة الصاروخية التابعة ليا 

ى عم 101مف إطبلؽ صاروخي جراد عمى حوؼ أشكموف صباح أمس، كما تمكنت مف إطبلؽ صاروخ 
 موقع الكاميرا شرؽ غزة، وأطمقت صاروخيف عمى قاعدة زيكيـ العسكرية.

بدورىا، أكدت كتائب المقاومة الوطنية الذراع العسكرية لمجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف أنيا قصفت 
وقاعدة زكيـ  101والنقب الغربي بصاروخي  101مدينة عسقبلف بصاروخي جراد وبئر السبع بصاروخي 

قذائؼ ىاوف عمى النصب  4، وأطمقت 101صواريخ  3ومجمع أشكوؿ بصاروخ جراد و 101بصاروخ 
 التذكاري.

ونتيؼ  101وقالت إف قوات االحتبلؿ اعترفت بوجود إصابتيف شماؿ القطاع، كما قصفت ايرز بصاروخي 
، معمنة 101، وقصفت باالشتراؾ مع كتائب شيداء األقصى كيسوفيـ بصاروخي 101عتسرا بصاروخي 

صابة جندييف منو م سؤوليتيا الكاممة عف تفجير عبوة موجية بقوة إسرائيمية راجمة شرؽ بيت حانوف وا 
، وكـر أبو سالـ 101، وبئر السبع بصاروخ 101أفرادىا, كما قصفت مستوطنة أوفاكيـ بصاروخي 

، ومجمع اشكوؿ بصاروخي 101، ونيريـ بصاروخي 101، ومجمع أشكوؿ بصاروخي 101بصاروخ 
101. 

 21/11/2012األيام، رام اهلل، 
 
 

 كتائب القسام تخترق القناتين االسرائيمتين الثانية والعاشرة وتبث رسالة تيديد لمجيش 25
أعمنت كتائب عز الديف القساـ الذراع المسمح لحركة "حماس" أنيا تمكنت مف اختراؽ بث القناتيف 

 سبلح المدرعات االسرائيمي.االسرائيمتيف الثانية والعاشرة وبث الرسالة الخاصة بتيديد 
بدورىا، قالت صحيفة "يديعوت احرنوت" إف حركة "حماس" سيطرت لعدة دقائؽ عمى بث قنوات في 
التمفزيوف االسرائيمي في وقت متأخر مف الميمة وبثت مواد قالت الصحيفة إنيا تيديدات ضد الجيش 

 االسرائيمي.
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ماس" استطاعت السيطرة عمى تردد البث لمقنوات وأضافت الصحيفة عمى موقعيا بالمغة العبرية إف "ح
االسرائيمية حيث قطع البث وتـ بث مواد دعائية ضد الجيش الصييوني كما جاء في االعبلف وبالمغتيف 

 العبرية والعربية .
وأشارت "يديعوت" إلى أف مواد "حماس" الدعائية تضمنت تفجير دبابة اسرائيمية وتحذيرات مف قدرات قوات 

 "حماس" .
وبينت أف السيطرة عمى بث القوات االسرائيمية شاىدىا فقط مف يمتقطوف بثيا عبر االقمار االصطناعية 

 وليس الكوابؿ .
 واعتبرت الصحيفة أف سيطرة "حماس" عمى بث القنوات الفضائية في )اسرائيؿ( انجاز اخر لحركة "حماس".

نوات تابعة لػ"حماس" مثؿ قناة االقصى يشار إلى أف )اسرائيؿ( كانت قد شوشت وسيطرت عمى ترددات ق
 الفضائية وقناة القدس ونشرت فييا مواد دعائية إسرائيمية تسخر مف المقاومة .

 21/11/2012، فمسطين أون الين
 

 المقاومة تطمق عشرات الصواريخ عمى مستوطنات الكيان اإلسرائيمي 26
عسكرية لحركة الجياد اإلسبلمي وفصائؿ واصمت كتائب القساـ وسرايا القدس الذراع ال رائد الفي  -غزة 

، ”أشكوؿ“مقاومة أخرى إطبلؽ عشرات الصواريخ عمى مستوطنات الكياف. وقتؿ جندي في مستوطنة 
بصاروخ أطمقتو المقاومة. وأكد جيش االحتبلؿ مقتؿ الجندي بصاروخ أطمؽ مف غزة عمى مستوطنة 

طابؽ عموي ىربًا مف صاروخ فمسطيني في  جنوب القطاع. كما قتمت مستوطنة إثر سقوطيا مف” أشكوؿ“
مدينة عسقبلف، وأصيب اثناف آخراف وصفت جروح أحدىما بالخطرة جراء إطبلؽ المقاومة عشرات 

 الصواريخ.
 140وسقط، أمس، ثاني صاروخ أطمؽ مف غزة جنوب القدس المحتمة في حيف أكد الجيش والشرطة أف 

مدنيًا بجروح، اثناف  12ة، أدت الى إصابة ستة جنود وصاروخًا أطمقت منذ منتصؼ ليؿ االثنيف مف غز 
 إصابتيما بالغة .

21/11/2012الخميج، الشارقة،   
 

 كتائب القسام تعمن مسؤوليتيا عن قصف مدينة القدس المحتمة 27
( مسؤليتيا عف 11|20غزة  اعمنت كتائب القساـ الذراع العسكري لحركة "حماس" ظير اليوـ الثبلثاء )

 س المحتمة.قصؼ مدينة القد
وكانت صفارات االنذار دوت في مدينة القدس المحتمة وسقط صاروخ في المدينة المحتمة موقعا جرحى 

 وأضرار.
وقالت الكتائب في ببلغ عسكري ليا اف مقاتميا قصفوا عصر اليوـ الثبلثاء مدينة القدس المحتمة بصاروخ 

ر االسرائيمية وقصؼ المنازؿ والمنشاءت "، وذلؾ رًدا عمى المجاز  15واحد محمي الصنع مف نوع "اـ 
 المدنية متعيدة بمزيد مف القصؼ في حاؿ تواصؿ العدواف.

صاروخ وقذيفة كؿ مف مناطؽ  حوليت،  100كما اعمنت الكتائب انيا قصفت منذ ساعات الصباح بحوالي 
كرية في زكيـ، بئر كفار سعد، العيف الثالثة، اوفكيـ، سيدي تماف، نيتفوت، اسدود، ياد مردخاي، حشود عس

 صاروخ منيا وجو الى بئر السبع وحدىا. 33السبع، وكرات جات، واف 
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 20/11/2012قدس برس، 
 

 شعث: اليدنة اإلسرائيمية المطروحة ال تمثل مطالب الفمسطينيين وال تنيي العدوان 28
عمى شعبنا ال يتأتى  غزة  أكد عضو المجنة المركزية لحركة "فتح" نبيؿ شعث أف "إنياء المؤامرة اإلسرائيمية

إال بالوحدة الوطنية". ودعا إلى ضرورة إفشاؿ محاولة إسرائيؿ إقصاء قطاع غزة باستجابة الفصائؿ 
 الفمسطينية لدعوة الرئيس محمود عباس اليادفة إلنياء االنقساـ.

ونقؿ مصدر فمسطيني رسمي عف شعث، الذي وصؿ أمس االثنيف إلى قطاع غزة، قولو اليوـ الثبلثاء 
( تأكيده أف اليدنة اإلسرائيمية المطروحة مف مرحمتيف ال تمثؿ مطالب الشعب الفمسطيني وال تنيي 11|20)

 العدواف الحالي.
ولفت االنتباه إلى أنو تـ االتفاؽ خبلؿ الجمسة التي عقدت لمفصائؿ الفمسطينية في غزة أمس بحضور حركة 

 لسياسييف بشكؿ ايجابي."حماس" عمى النظر في موضوع اإلفراج عف المعتقميف ا
 20/11/2012قدس برس، 

 
 الحل اإلسرائيمي لمصراع حسام خضر: العدوان عمى غزة ييدف إلى فرض 29

نابمس  قاؿ القيادي في حركة "فتح" حساـ خضر بأف االحتبلؿ اإلسرائيمي ييدؼ مف وراء حربو عمى قطاع 
تمرير حؿ سياسي في المنطقة يتمثؿ في غزة إضعاؼ البنية العسكرية لفصائؿ المقاومة، وتييئة الظروؼ ل

 إقامة دولة فمسطينية وفؽ رؤيتو. 
لػ"قدس برس" عمى أف االحتبلؿ "ينفذ أىدافو ومشاريعو عمى حساب وحدة   وأكد خضر في تصريحات

الشعب الفسطيني، وىو يحاوؿ تمييد الظروؼ وتييئة األسباب لذلؾ، ويسعى الختزاؿ المشروع الوطني 
 ة دولتو الفمسطينية وعاصمتو مدينة القدس"، كما قاؿ.الفمسطيني بإقام

وأشار القيادي في حركة "فتح" إلى أف إسرائيؿ "تريد اف ُتدفع الشعب الفمسطيني ثمف سباؽ األحزاب  
 اإلسرائيمية لمفوز باالنتخابات القادمة، وأنيا بمجازرىا ترفع مف منسوب الحقد لمزيد مف الكراىية".

ني فعاليات التضامف والمسيرات في الضفة الغربية رفضا لمعدواف اإلسرائيمي عمى وثمف القيادي الفمسطي
 قطاع غزة، مؤكدا عمى أف "الشيداء ىـ رصيد عمى درب الحرية واالستقبلؿ"، وفؽ تعبيره .
 20/11/2012قدس برس، 

 
 

 الصواريخمد ألزمة غزة يضمن عدم تيريب طويل األ دبموماسياً  نتنياىو: نريد حالً  41
رئػيس الػوزراء االسػرائيمي بنيػاميف  أف ،الناصػرة مػف أسػعد تمحمػي، عػف 32/22/3123، الحياة، لندن ذكػرت

قاؿ امس خبلؿ لقائو وزير الخارجية االلماني غيدو فسترفيمي اف اسرائيؿ تتطمع لمتوصؿ الػى اتفػاؽ  نتنياىو 
ونقػؿ «. حمػاس»حركػة  يضمف عدـ تيريب صواريخ الى االراضي التي تسػيطر عمييػا« طويؿ االمد»تيدئة 

اعتقد اف المانيا تستطيع اف تمعب دورًا ايجابيًا فػي إيجػاد حػؿ لمنػزاع »بياف صادر عف مكتب نتنياىو  قولو  
افضػػؿ حػػبًل »وتػػابع  «. مبنػػي عمػػى ترتيػػب طويػػؿ االمػػد يضػػمف عػػدـ دخػػوؿ اسػػمحة مماثمػػة الػػى قطػػاع غػػزة

لػػدينا كامػػؿ الحػػؽ بالػػدفاع عػػف انفسػػنا بوسػػائؿ  ديبموماسػػيًا، وآمػػؿ فػػي اف نسػػتطيع التوصػػؿ الػػى حػػؿ مماثػػؿ.
 «.اخرى وسنستخدميا



 
 
 

 

 

           29ص                                    3796العدد:                32/22/3123األربعاء  التاريخ:

يدنا ممدودة لمسبلـ تجاه جيراننا الذيف يريػدوف صػنع السػبلـ معنػا، واألخػرى تشػير بحػـز وقػوة سػيؼ »وتابع  
وأضػػاؼ أف إسػػرائيؿ سػػتكوف شػػريكًا متجاوبػػًا «. داود ضػػد أولئػػؾ الػػذيف يسػػعوف إلػػى اقتبلعنػػا مػػف ىػػذه الدولػػة

 ؿ إلى حؿ طويؿ األجؿ ألزمة غزة.لمتوص
أكػػد نتنيػػاىو  إف "إسػػرائيؿ تريػػد التوصػػؿ إلػػى حػػؿ دبموماسػػي طويػػؿ األجػػؿ ألزمػػة غػػزة لكنيػػا لػػف تتػػردد فػػي و 

 تصعيد حممتيا العسكرية ضد المسمحيف الفمسطينييف إذا لـز األمر".
بؿ ىجمػات صػاروخية عمػى وأضاؼ عقب محادثات مع األميف العاـ لؤلمـ المتحدة باف كي موف "ال دولة تق

مدنيا وضد مدنيييا. واسرائيؿ ال يمكنيا التسامح في مثػؿ ىػذه اليجمػات. إذا أمكػف التوصػؿ إلػى حػؿ طويػؿ 
األجػػؿ مػػف خػػبلؿ السػػبؿ الدبموماسػػية فسػػتكوف إسػػرائيؿ شػػريكًا متجاوبػػًا مػػع مثػػؿ ىػػذا الحػػؿ. لكػػف إذا اتضػػحت 

اصػػؿ لمصػػواريخ فمػػف تتػػردد إسػػرائيؿ فػػي فعػػؿ مػػا ىػػو ضػػرورة القيػػاـ بعمػػؿ عسػػكري أقػػوي لوقػػؼ اإلطػػبلؽ المتو 
 ضروري لمدفاع عف شعبنا".

أنػا مػؤمف أنػو “نتنيػاىو، قػاؿ لمػوزير األلمػاني ، عػف وكػاالت، أف 32/22/3123الخميج، الشاارقة، وأضافت 
لػى اتفػاؽ ط ويػؿ بإمكاف ألمانيا أف تمعػب دورًا إيجابيػًا فػي محػاوالت التوّصػؿ إلػى حػؿ إلنيػاء ىػذا الصػراع، وا 

ألمانيػػػا “وتػػابع أف ” . األمػػد يضػػمف عػػػدـ دخػػوؿ أسػػمحة كيػػػذه إلػػى قطػػػاع غػػزة، وآمػػؿ بػػػأف أبحػػث ذلػػؾ معػػػؾ
 ”.أظيرت دعمًا واضحًا ومثابراً 

تفضػؿ الحػؿ الدبموماسػي لوقػؼ القتػاؿ، لكػف فػي ” إسػرائيؿ“وزعـ أوفير جنػدلماف، المتحػدث باسػـ نتنيػاىو إف 
فػي حكومػػة  7ا ستوسػع عمميتيػا، وأكػد إف طػاقـ الػوزراء اؿ حػاؿ عػدـ توقػؼ إطػبلؽ الصػواريخ مػف غػزة فإنيػػ

عطػػاء فرصػػة لمجيػػود الجاريػػة مػػف وراء الكػػواليس “الحػػرب المصػػغرة، قػػرر أنػػو  نفضػػؿ إيجػػاد حػػؿ دبموماسػػي وا 
مصػػرة عمػػى تحقيػػؽ أىػػداؼ عمميتيػػا المتمثمػػة بوقػػؼ ” إسػػرائيؿ“، وأضػػاؼ أف ”لمتوصػػؿ إلػػى وقػػؼ إطػػبلؽ نػػار

وأشػار ” . ا لـ يتحقؽ ذلؾ بوسائؿ سياسػية فإنيػا سػتنتقؿ إلػى عمميػة عسػكرية بريػةإذ“إطبلؽ الصواريخ، وأنو 
 إلى أف نتنياىو تحدث حوؿ ذلؾ في اتصاؿ ىاتفي مع الرئيس األمريكي باراؾ أوباما .

يتعػيف عمينػا وقػؼ إطػبلؽ النػار ومحاولػة اسػتعادة األمػؿ فػي تحقيػؽ “وقاؿ بيريز خبلؿ المحادثػات فيسػترفيمو 
، معربػًا عػف شػكره لمػدعـ األلمػاني. وذكػر أنػو يوجػد فػي معسػكر الفمسػطينييف كتمػة ”شػرؽ األوسػطسػبلـ فػي ال

وأكػػػد بيريػػز وفيسػػػترفيمو الػػػدور  ”.حمػػاس تنتيػػػؾ حقػػػوؽ اإلنسػػاف األساسػػػية“، مضػػػيفًا أف ”مجنونػػة ومتعصػػػبة“
 الميـ الذي تمعبو مصر في مساعي وقؼ القتاؿ بيف الطرفيف.

يع الفمسطينييف عمى مواصمة إطبلؽ الصواريخ بدؿ التفاوض عمى وقػؼ إطػبلؽ وكاف بيريز اتيـ إيراف بتشج
يحػاولوف أيضػا تشػجيع حمػاس عمػى مواصػمة إطػبلؽ “إف اإليػرانييف ” سي .إف .إف“نار. وقاؿ في مقابمة مع 

لػف نشػف الحػرب عمػى إيػراف، ولكػف نحػاوؿ “وأضػاؼ ” . الصواريخ والقصؼ وىـ يحػاولوف إرسػاؿ أسػمحة ليػـ
 ”.       الصواريخ البعيدة المدى التي ترسميا إلى حماسمنع نقؿ 

اذاعػػػة الجػػػيش االسػػػرائيمي، ذكػػػرت أف اآلمػػػاؿ التػػػي كانػػػت ، أف 32/22/3123األخباااار، بياااروت، وجػػاء فػػػي 
معمقة عمى امكاف تحقيؽ وقؼ اطبلؽ النار ىػذه الميمػة، لػـ تعػد قائمػة، بحسػب مصػادر رفيعػة فػي تػؿ أبيػب، 

ى اليػػوـ، مػػف دوف أف تػػذكر األسػػباب التػػي أوجبػػت ذلػػؾ. وقالػػت إف رئػػيس الحكومػػة وأف االعػػبلف قػػد تأجػػؿ الػػ
 االسرائيمية طمب وقتا لدراسة االقتراح المصري الجديد.

كمينتػػوف، إف إسػػرائيؿ  وزيػػرة الخارجيػػة األمريكيػػة ىػػيبلري وفػػي السػػياؽ، قػػاؿ نتنيػػاىو، فػػي بيػػاف بعػػد اسػػتقبالو
ضػػؿ حػػبًل دبموماسػػيًا طويػػؿ األجػػؿ لمشػػكمة اطػػبلؽ الصػػواريخ مػػف مسػػتعدة لتصػػعيد ىجوميػػا فػػي غػػزة لكنيػػا تف

إذا كانت ىناؾ إمكانية لمتوصػؿ إلػى حػؿ طويػؿ األجػؿ ليػذه المشػكمة بالسػبؿ الدبموماسػية »القطاع. وأضاؼ 
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فػػنحف نفضػػؿ ذلػػؾ. لكػػف إذا لػػـ يمكػػف ىػػذا فأنػػا عمػػى ثقػػة مػػف أنكػػـ تػػدركوف أنػػو سػػيتعيف عمػػى إسػػرائيؿ اتخػػاذ 
 «.رية لمدفاع عف شعبيااالجراءات الضرو 

يدنا »ونقؿ بياف صادر عف مكتبو «. تمد يدًا لمسبلـ وتشير سيفًا باألخرى»وكاف نتنياىو قد قاؿ إف اسرائيؿ 
ممػػدودة لمسػػبلـ تجػػاه جيراننػػا الػػذيف يريػػدوف صػػنع السػػبلـ معنػػا واألخػػرى تشػػير بحػػـز وقػػوة سػػيؼ داوود ضػػد 

 ، في اشارة الى الممؾ الييودي داوود.«أولئؾ الذيف يسعوف القتبلعنا مف ىذه الدولة
، أف «الشػرؽ األوسػط»مصػادر إسػرائيمية رفيعػة أكػدت لػػ، أف 32/22/3123، الشرق األوسط، لندنونشرت 

مػػا يقػػاؿ عػػف أنػػو اتفػػاؽ لمتيدئػػة لػػيس اتفاقػػا مكتوبػػا، بػػؿ مجموعػػة مػػف التفاىمػػات الشػػفيية التػػي توصػػؿ إلييػػا 
نيػػا ستخضػػ ع الختبػػار عمػػى أرض الواقػػع عمػػى عػػدة مراحػػؿ. وأضػػاؼ أف الجانػػب المصػػري مػػع الطػػرفيف، وا 

ساعة لوقؼ إطبلؽ النار، ويمنع خبلليا إطبلؽ الصػواريخ والغػارات، ثػـ  12المرحمة األولى ستمنح الطرفيف 
تبدأ مرحمة ثانية بمفاوضات أولية حوؿ قضايا سياسية مثؿ فػتح المعػابر وغيػره، وسػتمنح بعػدىا فتػرة امتحػاف 

 ساعة وبعدىا تواصؿ مصر مفاوضاتيا لتثبيت اليدنة ووضع كؿ الترتيبات. 26أخرى مدتيا 
واسػػػتقبؿ القػػػادة اإلسػػػرائيميوف، أمػػػس، كوكبػػػة أخػػػرى مػػػف المسػػػؤوليف فػػػي الغػػػرب، الػػػذيف جػػػاءوا معمنػػػيف أنيػػػـ 
يمارسوف الضغوط عمى إسرائيؿ كي ال تنفذ عممية اجتياح بري لقطاع غػزة. وقػد قوبمػوا بتصػريحات تؤكػد أف 

يب مستعدة لمتيدئة، ولكنيا قررت مواصمة غاراتيػا الحربيػة العدوانيػة حتػى المحظػة األخيػرة، كمػا لػو أنػو تؿ أب
ال توجػػد مفاوضػػات، وواصػػمت االسػػتعدادات التظاىريػػة لبلجتيػػاح، حتػػى تقنػػع حمػػاس بجديػػة تيديػػداتيا. وفػػي 

ي ضػػغوط أميركيػػة لمنػػع الوقػػت نفسػػو نفػػى السػػفير اإلسػػرائيمي فػػي واشػػنطف، مايكػػؿ أورف، أف تكػػوف ىنػػاؾ أ
إسػػرائيؿ مػػف االجتيػػاح، وقػػاؿ إف اإلدارة األميركيػػة تسػػاند إسػػرائيؿ فػػي أي قػػرار تػػراه مناسػػبا لصػػد الصػػواريخ 

 الفمسطينية عف بمدات الجنوب.
( وأف بنودىا النيائية تتبمور عند لقاء نتنياىو مع  وأكدت مصادر إسرائيمية أف اليدنة تبدأ فجر األربعاء )اليـو

 الخارجية األميركية ىيبلري كمينتوف.وزيرة 
وكػػاف الػػرئيس اإلسػػرائيمي، شػػمعوف بيػػرس، ورئػػيس الػػوزراء، بنيػػاميف نتنيػػاىو، قػػد اسػػتقببل فػػي مكتبييمػػا فػػػي 
القػدس الغربيػة، أمػػس، كػبل وزيػػر الخارجيػة األلمػػاني، غويػدو فيسػػترفيمو، ووزيػرة الخارجيػػة األميركيػة، ىػػيبلري 

المتحػػدة، بػػاف كػػي مػػوف. وأكػػدت مصػػادر إسػػرائيمية أف تػػدفؽ المسػػؤوليف فػػي  كمينتػػوف، واألمػػيف العػػاـ لؤلمػػـ
 الغرب جاء ليشجع نتنياىو عمى المضي قدما في التيدئة ويمتنع عف االجتياح.

وعػػػرض نتنيػػػاىو أمػػػاـ ضػػػيوفو الثبلثػػػة صػػػورا تظيػػػر كيػػػؼ يعمػػػؿ المسػػػمحوف مػػػف حركػػػة حمػػػاس وغيرىػػػا مػػػف 
حيػػث يطمقػػوف قػػذائفيـ باتجػػاه البمػػدات اإلسػػرائيمية والمػػدنييف »ف، الفصػػائؿ الفمسػػطينية بػػيف مػػدنييف فمسػػطينيي

 «.تتجنب الطائرات اإلسرائيمية ضرب المدنييف»، وصورا مضادة تبيف كيؼ «اإلسرائيمييف
مف جية ثانية، صػّرح مسػؤولوف إسػرائيميوف، مقربػوف مػف دائػرة صػنع القػرار، بػأف الحكومػة اإلسػرائيمية قػررت 

موماسػية المبذولػة فػي القػاىرة، والتػي تشػترؾ بيػا أطػراؼ دوليػة كثيػرة، قبػؿ اإلقػداـ عمػى أف تستنفد الجيود الدب
تصػاعدا ونػزوال فػي المفاوضػات، لكػف اتجاىيػا العػاـ ىػو التقػدـ نحػو »عممية برية في قطاع غزة. وأف ىنػاؾ 

 «. اتفاؽ ىدنة طويؿ األمد
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رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمى بنيػػاميف نتنيػػاىو أعمػػف بأنػػو أف  ،31/22/3123، فمسااطين أون الياانموقػػع  ذكػػر
أصدر تعميماتو إلى الجيش اإلسرائيمى بضرب القدرات اإلستراتيجية لػ"حماس" والمنظمات الفمسطينية فى غزة 

 بكؿ قوة لكى تتكبد ثمنا باىظا، عمى حد قولو.
رى أوؿ رئػػيس حكومػػة لػػػ)إسرائيؿ( "دافيػػد بػػف جوريػػوف" مسػػاء الثبلثػػاء، أف وأضػػاؼ نتنيػػاىو خػػبلؿ مراسػػـ ذكػػ

الجػػػيش اإلسػػػرائيمى اسػػػتيدؼ قػػػادة المنظمػػػات المسػػػمحة فػػػى غػػػزة، وقػػػاـ بالقضػػػاء عمػػػى آالؼ الصػػػواريخ التػػػى 
 وجيت إلى )إسرائيؿ(، حيث تـ القضاء عمى غالبية الصواريخ بعيدة المدى، عمى حد زعمو.

اإلسرائيمية عف نتنياىو زعمو بأف الجيش يعمؿ كؿ ما بوسعو لمنػع المسػاس بالمػدنييف  ونقمت اإلذاعة العامة
الفمسػػطينييف، ولكػػف المنظمػػات المسػػمحة تسػػتخدميـ دروعػػا بشػػرية وتقػػـو بتخػػزيف أسػػمحتيا وصػػواريخيا قػػرب 

 مساكف مدنية ومدارس ومستشفيات ومساجد وجامعات.
وف بيريػػز خػػبلؿ المراسػػـ، إف المػػدنييف اإلسػػرائيمييف يظيػػروف وفػى السػػياؽ نفسػػو، قػػاؿ الػػرئيس اإلسػػرائيمى شػيم

الصػػمود والشػػػجاعة االسػػػتثنائية بوجػػو الصػػػواريخ الفمسػػػطينية التػػى تسػػػتيدفيـ، زاعمػػػا محاولػػة )إسػػػرائيؿ( قػػػدر 
 المستطاع تجنب إصابة المدنييف الفمسطينييف األبرياء، عمى حد قولو.

الػػوزير موشػػيو يعػػالوف ، أف القػػدس المحتمػػة مػػف حادةآمػػاؿ شػػ، عػػف 32/22/3123، الحياااة، لناادنوأضػػافت 
عمػػػػػف اف اسػػػػػرائيؿ سػػػػػتقابؿ اليػػػػػدوء باليػػػػػدوء لكنيػػػػػا ستواصػػػػػؿ ضػػػػػرب غػػػػػزة إذا مػػػػػا بقيػػػػػت مركػػػػػزا "لئلرىػػػػػاب" أ

واالعتػداءات الصػػاروخية. واوضػػح الػػوزير جمعػاد ارداف انػػو الجػػيش سػػيطمؽ عنػاف المضػػي بعمميتػػو العسػػكرية 
وأكػد  ي غػزة، مػا لػـ يػتـ التوصػؿ إلػى اتفػاؽ مكفػوؿ بضػمانات دوليػة.الستيداؼ مؤسسات حماس وأقطابيػا فػ

 ارداف اف الحكومة سترد بمنتيى الشدة في حاؿ سقوط ولو صاروخ، بعد التوصؿ إلى االتفاؽ.
الػػى ذلػػؾ اعمػػف النػػاطؽ بمسػػاف الجػػيش االسػػرائيمي، يػػواؼ مردخػػاي، انػػو ال تغييػػر فػػي التعميمػػات الصػػادرة مػػف 

ش بشػػأف عمميػػة "عػػامود السػػحاب" وبالتػػالي يواصػػؿ الجػػيش اسػػتيداؼ حركػػة حمػػاس المسػػتوى السياسػػي لمجػػي
 ومحاولة احباط أي عممية اطبلؽ نار عمى سكاف جنوب الببلد.

وادعػػػى مردخػػػاي اف اليجمػػػات التػػػي شػػػنيا الجػػػيش اضػػػطرت عناصػػػر حمػػػاس الػػػى االنسػػػحاب مػػػف مػػػواقعيـ 
 االمامية وبانيـ يطمقوف الصواريخ اآلف مف قمب المدف. 

 
 
 

 اإلعالم اإلسرائيمي يشيد فوضى عارمة في تغطيتو لمعممية العسكرية عمى غزة 43
عكػػا أوف اليػػف  فػػي برنػػامج خػػاص ومػػف خػػبلؿ تغطيتيػػا لعمميػػة "عػػامود السػػحاب" استضػػافت إذاعػػة الجػػيش 

ة الرقابة اإلسرائيمية مسئوليف إعبلمييف بارزيف أحدىما يعمؿ في القناة الثانية واآلخر في القناة العاشرة لمناقش
 العسكرية والشخصية عمى وسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية في تغطيتيا لمعممية العسكرية في قطاع غزة.

ووفقػػًا لمػػا نقمتػػو اإلذاعػػة عػػف قػػوؿ المسػػئوليف حػػوؿ تغطيػػة الوسػػائؿ اإلعبلميػػة فػػإف االثنػػيف متوافقػػاف مػػف أف 
أسػماء أمػاكف سػقوط الصػواريخ وقػذائؼ ىناؾ تسيب كبير في تمؾ الوسائؿ مف الناحية االمنية حيث تـ ذكػر 

 الياوف وعدد اإلصابات في العممية المستمرة عمى قطاع غزة.
% مػف األخبػار التػي سػربت 60وبحسب أحد المتحػدثيف فػي البرنػامج الػذي بػث عمػى اإلذاعػة فػإف مػا نسػبتو 

الحكومػة اإلسػرائيمية  لوسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية قد نشرت دوف تحفظ عمييا، وىذا ما يشير إلى عػدـ جاىزيػة
 في شف حرب عمى غزة.
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وأشػػار المسػػػئوالف إلػػى أف وسػػػائؿ اإلعػػبلـ المحميػػػة الفمسػػطينية كانػػػت تنقػػؿ لحظػػػة بمحظػػة مػػػا تتناقمػػو وسػػػائؿ 
اإلعػػبلـ اإلسػػرائيمية ويأخػػذوف مػػا يريػػدوف ويقومػػوف ببثػػو لمجميػػور الفمسػػطيني فػػي قطػػاع غػػزة، مشػػيرًا إلػػى أف 

% األمػػػػر الػػػػذي أعطػػػػى لحركػػػػة حمػػػػاس دفعػػػػة ليػػػػا 200ـ الفمسػػػػطيني صػػػػحيحة التقػػػػارير التػػػػي تبثيػػػػا اإلعػػػػبل
طبلؽ الصواريخ.  لبلستمرار ومواصمة المعركة وا 

 31/22/3123عكا اون الين، 
 

 إصابة نتيجة سقوط صواريخ المقاومة أمس 231وسائل اإلعالم اإلسرائيمية: ثالثة قتمى و 44
جنديًا إسرائيميًا ويدعى "يوسؼ بارتوؾ" البالغ مف العمر عكا أوف اليف  ذكرت وسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية أف 

عامػػًا جػػراء اصػػابتو بشػػظايا قذيفػػة صػػاروخية اطمقػػت مػػف قطػػاع غػػزة صػػباح اليػػوـ وىػػو يعمػػؿ كجنػػدي  26
 احتياط برتبة رقيب في الجيش اإلسرائيمي.

ئػػر السػػبع فقػػد قتػػؿ كمػػا قتػػؿ إسػػرائيميًا آخػػر نتيجػػة سػػقوط صػػاروخ عمػػى المجمػػس االقميمػػي "أشػػكوؿ"، أمػػا فػػي ب
اخػػروف بجػػراح جػػراء سػػقوط عػػدد مػػف الصػػواريخ عمػػى المدينػػة  فيمػػا  25مسػػاء اليػػوـ إسػػرائيميًا ثالػػث واصػػيب 
 وصفت حالة أحد الجرحى بالخطيرة.

جنديًا بجراح خمسة منيـ وصفت جراحيـ بيف متوسطة وخطيرة، باإلضافة إلى ضابط كبير  22كما أصيب 
خطيػرة نتيجػة إصػابتو بشػظايا فػي الػرأس خػبلؿ تجمػع جنػود الجػيش فػي  فػي سػبلح المػدرعات أصػيب بجػراح

 "أشكوؿ".
إسرائيميًا أصيبوا نتيجة تواصؿ سقوط صػواريخ المقاومػة الفمسػطينية والتػي كػاف  210ووفقًا لمقناة العاشرة فإف 

 23و  آخرىا صػاروخًا محمػي الصػنع سػقط فػي مدينػة "ريشػوف ريسػتيوف" األمػر الػذي أدى إلػى تػدمير مبنيػيف
 إسرائيمييف بجراح مختمفة. 5سيارة في المكاف فضبًل عف إصابة 

صػػػاروخًا قػػػد سػػػقطت فػػػي مختمػػػؼ المػػػدف اإلسػػػرائيمية، فيمػػػا اعترضػػػت  230كمػػػا ذكػػػرت القنػػػاة أف أكثػػػر مػػػف 
 منيا بصعوبة بالغة. 30منظومة القبة الحديدية 

 31/22/3123عكا اون الين، 
 
 
 

 لف طن من المتفجرات عمى غزة ألقت أ "سرائيلعممية "عامود السحاب": "إ 45
 2421القى سبلح الجػو اإلسػرائيمي اكثػر مػف الػؼ طػف مػف المتفجػرات عبػر   اماؿ شحادة - القدس المحتمة

بيتػًا ومنشػأة تػدميرًا كميػًا،  611قذيفة منذ اليوـ االوؿ لمعممية العسػكرية "عمػود السػحاب". ودمػر ىػذا القصػؼ 
 منشاة وبيتًا اضرارًا جسيمة.  265ة فيما تضررت منشا 337والحقت اضرارا جزئية بػ 

متوسطي لحقوؽ االنساف، استخدـ سػبلح الجػو االسػرائيمي طػائرات -ووفؽ التقرير الذي اعده المرصد االورو
 142قذيفػػة وصػػاروخًا، فيمػػا اطمقػػت السػػفف الحربيػػة  2222اباتشػػي وطػػائرات اسػػتطبلع ومقاتمػػة واطمػػؽ منيػػا 

 اطمقت مف المدرعات.  قذيفة 243قذيفة وصاروخا و
صػاروخًا اطمػؽ، امػس  212صاروخ وقذيفة صاروخية، منيػا  2200في مقابؿ ذلؾ اطمقت حماس اكثر مف 

 االثنيف وحتى صباح اليوـ. 
وفػػػػي سػػػػياؽ آخػػػػر مػػػػف ىػػػػذه الحػػػػرب شػػػػكمت اليجمػػػػات االلكترونيػػػػة، التػػػػي تعرضػػػػت ليػػػػا مؤسسػػػػات حكوميػػػػة 

مميوف ىجمة الكترونية، منذ انطبلؽ عممية "عمػود  22بتعرضيا ؿ اسرائيمية، تحديًا كبيرًا السرائيؿ اذ فوجئت
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 10السػػحاب"، بحسػػب وزيػػر الماليػػة يوفػػاؿ شػػطاينتس. وفػػي المعطيػػات االسػػرائيمية فقػػد اسػػتيدفت أكثػػر مػػف 
مبليػيف ىجمػة عمػى موقػع الرئاسػة اإلسػرائيمية،  20مميوف ىجمة إلكترونيػة مواقػع أجيػزة األمػف اإلسػرائيمية، و

مبليػيف  1مبليػيف اسػتيدفت موقػع رئػيس الحكومػة، و 1ىجمػة اسػتيدفت مواقػع وزارة الخارجيػة، ومبلييف  5و
 .  gov.ilاستيدفت الموقع العاـ لممؤسسات الحكومة االسرائيمية المعروؼ 
ونشػػر عبػره نشػػر فيػروس الكترونػػي  GMAILكمػا تػػـ اختػراؽ بريػػد الكترونػي لمجػػيش االسػرائيمي عمػػى حسػاب 

 ومية.بيدؼ ضرب مواقع حك

 32/22/3123، الحياة، لندن
 

 كية في تل أبيب يرجل يطعن حارسًا أمام السفارة األمر  46
طمؽ حراس االمف في السػفارة االميركيػة فػي تػؿ ابيػب الثبلثػاء النيػراف عمػى رجػؿ   أرويترز –القدس المحتمة 

 اعتدى عمييـ بسكيف بحسب ما قالت متحدثة باسـ الشرطة االسرائيمية.
الػى السػفارة االميركيػة فػي تػؿ  22,00ري لوكالة فرانس برس "وصؿ مشتبو بو حوالى السػاعة وقالت لوبا سم

ابيب وىو مسمح بسكيف وبمطة وقاـ باالعتداء عمى احد حراس االمػف" مشػيرة الػى اف الحػارس اصػيب برجمػو 
دت اإلسوشػػيتد وأفػػا ممػػا اسػػتدعى رجػػاؿ االمػػف فػػي السػػفارة الطػػبلؽ النػػار باتجاىػػو. وقالػػت انػػو "لػػيس عربيػػًا".

 بريس اف الشرطة أوقفت المعتدي.

 12/22/1021، الحياة، لندن

 
 لقاء زجاجات حارقةثر تعرض سيارتيا إل إصابة مستوطنة بجروح خطرة إ 47

ػ ا ؼ ب  اعمنت الشرطة االسرائيمية الثبلثاء اف مستوطنة اسرائيمية اصيبت بجراح خطرة اثر تعرض  القدس
جات الحارقة، بينما كانت عمى الطريؽ االلتفافي بيف قرية حوساف الفمسػطينية سيارتيا لمرشؽ بالحجارة والزجا

 ومستوطنة بيتار جنوب مدينة بيت لحـ في الضفة الغربية.
 32/22/3123القدس العربي، لندن، 

 
 

 مظاىرة تطالب نتنياىو برفض اليدنة واجتياح غزة 48
الثبلثػػاء، إلػػى شػػوارع عاصػػمة النقػػب مدينػػة إسػػرائيمي، مسػػاء اليػػـو  200خػػرج حػػوالي   عمػػر عطيػػة –القػػاىرة 

بئػػػر سػػػبع لمطالبػػػة رئػػػيس الحكومػػػة بنيػػػاميف نتنيػػػاىو بعػػػدـ قبػػػوؿ اليدنػػػة مػػػع فصػػػائؿ المقاومػػػة الفمسػػػطينية، 
 وردد المتظػػػاىروف واإلسػػػراع بتنفيػػػذ عمميػػػة بريػػػة ضػػػد قطػػػاع غػػػزة لمقضػػػاء عمػػػى مصػػػدر إطػػػبلؽ الصػػػواريخ.

و"اسػػتيقظ يػػا بيبػػي حمػػاس تطمػػؽ النػػار" و"الشػػعب يريػػد طػػرد ىتافػػات  "الشػػعب ال يطيػػؽ الحيػػاة مػػع حمػػاس" 
 حماس" و"الشعب يريد بيبي أمني"، في إشارة إلى بنياميف نتنياىو.

 32/22/3123، الشرق، الدوحة
 

 المتحدث باسم نتنياىو يصف حماس با"الكافرة" إلطالقيا صاروخًا عمى القدس 49
اإلسػرائيمى أوفيػر جنػدلماف، عمػى صػفحتو الرسػمية  المتحدث الرسمى باسـ رئػيس الػوزراء   قاؿمحمود محيى

بموقع "الفيس بوؾ"  "إف الصاروخ الذى أطمقتو حماس الكافرة عمى القدس عرض المسػجد األقصػى ومػدنييف 
 إسرائيمييف وفمسطينييف واألميف العاـ لؤلمـ المتحدة المتواجد حاليا فى المدينة لمخطر"، عمى حد قولو.
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 31/22/3123، اليوم السابع، مصر

 
لشيك أربعة مميارات إلى ثالثةكمف االقتصاد اإلسرائيمى من يس غزة"إسرائيل اليوم": اجتياح  93

" اإلسػػػرائيمية اليػػػوـ، الثبلثػػػػاء، أف أى اجتيػػػاح بػػػرى لمجػػػػيش   محمػػػود محيػػػى كشػػػػفت صػػػحيفة "يسػػػرائيؿ ىيػػػػـو
يرة إلػػى أف العمميػػة العسػػكرية اإلسػػرائيمى لقطػػاع غػػزة لعػػدة أسػػابيع سػػيكمؼ االقتصػػاد ثمنػػًا باىظػػًا لمغايػػة، مشػػ

مميػػوف شػػيكؿ  100المسػتمرة فػػى قطػػاع غػػزة "عػػامود السػػحاب" كمفػػت الجػيش مػػف ميزانيتػػو الخاصػػة أكثػػر مػػف 
 حتى اآلف.

وأضػافت الصػػحيفة العبريػػة، أف أربعػة أيػػاـ مػػف العمميػػة العسػكرية كمفػػت الجػػيش اإلسػرائيمى حتػػى المحظػػة مػػف 
إلحصػائيات األوليػة فػإف أسػبوع قتػاؿ فػى غػزة كمػؼ الجػيش مػف مميػوف شػيكؿ، وأنػو بحسػب ا 130إلى  100

 2إلػػى  1مميػػوف شػػيكؿ، بينمػػا سػػتكمؼ العمميػػة البريػػة االقتصػػاد اإلسػػرائيمى مػػف  230إلػػى  200ميزانيتػػو مػػف 
 مميار شيكؿ.

أسػابيع متواصػمة،  5وأشارت الصحيفة اإلسرائيمية إلى أف الجبيػة الداخميػة قػد اسػتعدت لمعركػة مسػتمرة حتػى 
أسػابيع، مشػيرة إلػى أف يػـو واحػد  1ى حيف كانت استعداداتيا فى عممية "الرصاص المصػبوب" كانػت لمػدة ف

قتػػاؿ فػػى غػػزة يتمثػػؿ فػػى يػػوميف مػػف عمميػػة الرصػػاص المصػػبوب وذلػػؾ بسػػبب وجػػود وسػػائؿ قتاليػػة الكترونيػػة 
 وتكنولوجية.

دية كبيػرة عمػى ميزانيػة عػامى وأوضحت الصػحيفة، أف عمميػة "عػامود السػحاب" فػى غػزة ليػا تػداعيات اقتصػا
خاصة ليا التأثير الكبير عمى ميزانية الجػيش اإلسػرائيمى وثمػف الحػرب مػرتبط ارتباطػًا وثيقػًا  1021و 1021

 فى عدد أياـ القتاؿ وبمستوى تجنيد االحتياط وتشكيمة القوات البرية والتى ستشارؾ فى العممية.
تػاؿ فػى قطػاع غػزة والمبنيػة عمػى عمميػات جويػة وعمػى منظومػة ووفقًا لما نشرتو الصحيفة العبرية، فإف يوـ ق
مميوف شيكؿ، أما بشأف العممية البرية وتجنيػد واسػع  50إلى  30القبة الحديدية تكمؼ الجيش اإلسرائيمى بيف 

 مميوف شيكؿ. 100إلى  230لجنود االحتياط ستزيد مف تكمفة يـو القتاؿ إلى 
 130سقاط صاروخ أو قذيفػة صػاروخية بواسػطة القبػة الحديديػة يكمػؼ وأشارت الصحيفة اإلسرائيمية إلى أف إ

مميوف شيكؿ عمى مدى العمميات، وأف اقتراح ىجومى لطائرة حربية مطورة يكمؼ مف نصؼ مميػوف شػيكؿ لػػ 
شػيكؿ  20000ألؼ شيكؿ لميوـ، فى حيف يكػوف ثمػف تشػغيؿ الطػائرات بػدوف طيػار عػالى جػدًا حػوالى  530

.  لساعة ىجـو
الصػػحيفة العبريػػة فػػإف تكمفػػة الميزانيػػات المدنيػػة بمػػا فييػػا إعػػادة تأىيػػؿ بنيػػة تحتيػػة ومػػدفوعات أجػػور وبحسػػب 

عمى عدـ ذىاب العماؿ إلى العمػؿ والغيػاب والتعويضػات الغيػر مباشػرة لمورشػات بسػبب انعػداـ الػدخؿ تصػؿ 
 ألؼ حتى مميار شيكؿ. 600إلى 

فإف عممية برية واسعة فى قطاع غزة ستثقؿ جدًا عمى ازدىار وتبعًا لمستوى األضرار المباشرة والغير مباشرة 
% مػػف قيمػػة 1االقتصػػاد وحسػػب التقػػديرات، كمػػا أف الحػػديث يػػدور عػػف فقػػداف ازدىػػار فػػى االقتصػػاد بنسػػبة 

 االنتاج المحمى.
 31/22/3123، اليوم السابع، مصر

 
 االنتظارعادت إلى فترة المراوحة و  "إسرائيل"«: عمود السحاب»تقييم استباقي لا 51
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العسػػكرية عمػػى قطػػاع غػػزة، لجيػػة « عمػػود السػػحاب»بػػدأت اسػػرائيؿ، مبكػػرًا، تقيػػيـ نتػػائج حممػػة   عمػػي حيػػدر
قارنػػت بػػيف « معػػاريؼ»مفاعيميػػا السياسػػية والردعيػػة سػػواء فػػي مقابػػؿ غػػزة أو حػػزب اهلل فػػي لبنػػاف. صػػحيفة 

فػػي العػػػاـ « لرصػػاص المصػػيورا»مواقػػؼ بنيػػاميف نتنيػػاىو عنػػدما كػػػاف يتػػرأس المعارضػػة فػػي نيايػػة عمميػػػة 
مػع موقفػو اآلف وىػو فػي موقػع رئاسػة الػوزراء. يوميػا، اعتبػر أف السػبيؿ الوحيػد لوقػؼ النػار مػف غػػزة  1007

ىػػو انييػػار حكػػـ حمػػاس. أمػػا اآلف عنػػدما أصػػبح بيػػده اتخػػاذ قػػرار الػػدخوؿ إلػػى غػػزة ودفػػع حكػػـ حمػػاس إلػػى 
معنيػػًا بعمميػػة بريػػة كيػػذه، تػػؤدي إلػػى مقتػػؿ الجنػػود  االنييػػار، فبػػدت لػػو األمػػور مختمفػػة بعػػض الشػػيء، لػػـ يعػػد

 ونتائجيا ليست واضحة.
ورأت الصحيفة أف الضغط الدولي المتزايد عمى إسرائيؿ، مػف أجػؿ االمتنػاع عػف ىػذه العمميػة، يخػدـ نتنيػاىو 
كونػػػو تمكػػػف مػػػف أف يخمػػػؽ احساسػػػًا بااللحػػػاح فػػػي األسػػػرة الدوليػػػة عمػػػى أنػػػو إذا لػػػـ يتوقػػػؼ اطػػػبلؽ النػػػار فػػػي 

 ساعة فمف يكوف أماـ اسرائيؿ مفر غير الدخوؿ إلى غزة. 12غضوف 
، يخشػػػى الجػػػيش اإلسػػػرائيمي مػػػف أف يػػػؤدي الحػػػذر النسػػػبي الػػػذي أبػػػداه تجػػػاه «يػػػديعوت أحرونػػػوت»وبحسػػػب 

السكاف الفمسطينييف في القطاع إلى نتيجة معاكسػة فػيمس بقػوة الػردع فػي مقابػؿ حمػاس وحػزب اهلل. وبػالرغـ 
يسػػمح إلسػرائيؿ بػأف تعمػػؿ فػي القطػاع دوف ضػػغط دولػي تقريبػًا، ودوف التعػػرض « جراحػيالنشػاط ال»مػف أف 

النتقاد قانوني عمى نمط تقرير غولدستوف، اال انيـ يتخوفوف في الجيش مف أف يؤدي ما جػرى فػي غػزة الػى 
جػيش التي تموح بيا اسرائيؿ عمى الدواـ. وأكدت الصحيفة عمى وجود خشػية فػي ال« عقيدة الضاحية»ضياع 

 مف أف يكوف حزب اهلل، الذي يراقب التطورات في غزة، أقؿ قمقًا في المرة المقبمة.
« يػديعوت أحرونػوت»وفي محاولة الحتواء ىذا النوع مف المفاعيؿ السمبية عمى قوة الػردع اإلسػرائيمية، نقمػت 

اإلسرائيمي حريػة  ، بمعنى أنو سيمنح الجيش«غزة ليست لبناف»عف مصادر في الجيش اإلسرائيمي قوليا إف 
 عمؿ أوسع مما في غزة.

رب البيت »أنيـ في المؤسسة األمنية يؤكدوف عمى أف تخمي إسرائيؿ عف فكرة « يديعوت أحرونوت»وذكرت 
سػػػيمنح حمػػػاس فرصػػػة بػػػأف تػػػأتي إلػػػى االتصػػػاالت لوقػػػؼ النػػػار بػػػرأس مرفػػػوع نسػػػبيًا. ولفتػػػت « جػػػف جنونػػػو

، ومػػف أجػػؿ ذلػػؾ تحػػاوؿ حمػػاس «صػػورة نصػػر»اف إلػػى إلػػى أف طرفػػي القتػػاؿ، يسػػعي« يػػديعوت أحرونػػوت»
اسػػقاط طػػائرات أو اسػػتيداؼ قطػػع بحريػػة، أو كبػػديؿ عػػف ذلػػؾ ضػػرب تػػؿ أبيػػب واسػػقاط اصػػابات فييػػا. أمػػا 

 اسرائيؿ فتسعى لمجموس إلى طاولة المفاوضات فقط بعد تصفية عدد مف كبار مسؤولي المقاومة في غزة.
« عمػػود السػػحاب»شػػابيط، اعتبػػر أف اليػػـو األوؿ مػػف عمميػػة  ، آري«ىػػترتس»المعمػػؽ السياسػػي فػػي صػػحيفة 

كما كاف اليوـ الثاني أيضًا ناجحًا، فضػبًل عػف أف إسػرائيؿ تمتعػت بقػدر جيػد مػف »كاف مشحونًا باالنجازات، 
«. الشرعية الدولية والوحدة الداخمية، ونتيجة ذلؾ كػاف الوضػع االسػتراتيجي إلسػرائيؿ مسػاء السػبت جيػدًا جػداً 

إدارة نتنياىو و)ووزير الدفاع إييود( باراؾ و)رئيس األركاف بني( غانتس العسػكرية، فػي الػػ »ابيط أف ورأى ش
، 1004السػػاعة األولػػى لمحػػرب كانػػت أفضػػؿ مػػف ادارة القيػػادة االسػػرائيمية فػػي حػػرب لبنػػاف الثانيػػة عػػاـ  26

حينػػو، لكػػاف تػػـ اسػػتيعاب لػػو أف إسػػرائيؿ أوقفػػت العمميػػة فػػي »ولفػػت إلػػى أنػػو «. وعمميػػة الرصػػاص المصػػيور
 «.الرسالة جيدًا في غزة وبيروت ودمشؽ وطيراف

لكػػف اسػػرائيؿ، بحسػػب شػػابيط، لػػـ تػػنجح فػػي إنيػػاء المعبػػة، عنػػدما كانػػت تميػػؿ لمصػػمحتيا، وبػػدأت انجازاتيػػا 
 االختيار الذي تواجيو اسرائيؿ بعد»بالتبلشي، إلى حد أنيا انسحقت وازدادت تأثيراتيا السمبية حدة. وأضاؼ 

خمسة أياـ مف القتػاؿ، ىػو نفػس االختيػار الػذي واجيتػو فػي األسػبوع الثػاني مػف حػرب لبنػاف الثانيػة، وعمميػة 
كمػػػا لػػػو أف عمػػػى إسػػػرائيؿ »ووصػػػؼ ذلػػػؾ «. الرصػػػاص المصػػػيور، فإمػػػا ىدنػػػة صػػػعبة أو حػػػرب بريػػػة سػػػيئة
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زة، ولػػف تكػػوف ىنػػاؾ ، مؤكػػدًا أنػػو لػػف يكػػوف إلسػػرائيؿ انتصػػار فػػي قطػػاع غػػ«االختيػػار بػػيف الكػػوليرا والطػػاعوف
ىزيمػػة ال لػػبس فييػػا لحمػػاس. وفػػي ضػػوء ذلػػؾ، فػػإف التوصػػؿ إلػػى تسػػوية غيػػر كاممػػة عمػػى الحػػدود الجنوبيػػة 

 أفضؿ مف التورط في عممية برية كثيرة الدماء ال يستطيع أحد أف يعمـ ماذا ستكوف آثارىا.
أف إسرائيؿ عادت إلػى فتػرة ، عاموس ىرئيؿ، «ىترتس»في اإلطار نفسو، رأى المعمؽ العسكري في صحيفة 

المراوحة واالنتظار التي ُسجمت في حرب لبناف الثانية، التي تسحؽ انجازات العممية بالتدريج، مشيرًا إلػى أف 
الجػػػيش يتحػػػدث بكػػػبلـ صػػػحيح بػػػيف حػػػرب وحػػػرب، لكػػػف عنػػػدما تػػػأتي الجولػػػة التاليػػػة يتبػػػيف لػػػو أف البلعبػػػيف 

ي إسػػرائيؿ، غيػػر مسػػتعديف لمعػػب بحسػػب السػػيناريو الػػذي اآلخػػريف، بمػػف فػػييـ حمػػاس والمسػػتوى السياسػػي فػػ
 تمت تييئتو سمفًا. وشدد ىرئيؿ عمى أف أساس التردد السياسي ىو كابوس الخوؼ مف الخسائر.

، أف المشكمة التػي يواجييػا «إسرائيؿ اليوـ»مف جيتو، رأى البروفيسور اياؿ زيسر، في مقالة لو في صحيفة 
جولة التصعيد الحالي، إنما التحدي أال يعقبيا جولة تصعيد أخرى، ويطبؽ  قادة إسرائيؿ ومصر ليست إنياء

وقؼ اطبلؽ النار عمى طوؿ حدود القطاع الذي تمتـز بو إسرائيؿ وسػائر الفصػائؿ الفمسػطينية. وأشػار زيسػر 
إلى أنو بػالرغـ مػف احجػاـ الػرئيس المصػري محمػد مرسػي عػف ذكػر اسػـ إسػرائيؿ فػي خطبػو وبػرغـ خطاباتػو 

فمتة، إال أنو تصرؼ بمسؤولية وأظير نشاطًا وفاعمية لـ نر ليما مثيبًل حتى في أياـ حكـ حسني مبػارؾ. المن
ووفقًا لزيسر حرص مرسي عمى الحفاظ عمى قناة اتصاؿ مفتوحة بإسرائيؿ، مستغبًل حقيقة أف حماس تحتػاج 

بػػدوره، دعػػا معمػػؽ  ايػػراف.إليػػو اليػػوـ أكثػػر مػػف أي وقػػت مضػػى، بعػػد أف تركػػت دمشػػؽ وبػػرَّدت عبلقاتيػػا مػػع 
الشػػؤوف الحزبيػػة فػػي صػػحيفة معػػاريؼ، شػػالوـ يروشػػالمي، إلػػى تػػرؾ غػػزة لمصػػر، واصػػفًا زيػػارة رئػػيس الػػوزراء 
المصػػري ىشػػاـ قنػػديؿ إلػػى غػػزة بأنيػػا فتحػػت نافػػذة فرصػػة فريػػدة. ودعػػا إلػػى تشػػجيع جعػػؿ غػػزة ومصػػر كيانػػًا 

 صري أفضؿ مف نظاـ ارىابي لحماس.واحدًا، انطبلقًا مف أف حكمًا مركزيًا مثؿ النظاـ الم
 32/22/3123، االخبار، بيروت
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ػ زىير أندراوس  كشؼ المراسؿ لمشؤوف السياسية في صحيفة 'ىترتس' العبرية، الثبلثاء، النقاب عف  الناصرة
الفرنسية، التي قدميا لو وزيػر الخارجيػة الفرنسػية، -حـز المبادرة القطريةأف رئيس الوزراء اإلسرائيمي، رفض ب

لوراف فابيوس، قبؿ يوميف لدى اجتماعيما في القدس الغربية، بيدؼ وقؼ إطبلؽ النار بػيف جػيش االحػتبلؿ 
 والمقاومة الفمسطينية، حيث وصفيا نتنياىو، بحسب الصحيفة، بأنيا مبادرة ىواة، ال أكثر وال أقؿ.

 32/22/3123، قدس العربي، لندنال
 

 غزةكيمو من سيناء ل 711: ضم "السرية" خطة جيورا إيالند 53
عمى تفاصيؿ الخطة اإلسرائيمية المباشرة لتوطيف الفمسطينييف فى سيناء، « الوطف»محمد الببلسى  حصمت 

، الباحث بمعيد األمف والتى اقترحيا الجنراؿ جيورا إيبلند، الرئيس السابؽ لمجمس األمف القومى اإلسرائيمى
كحؿ نيائى إلقامة الدولة الفمسطينية، وتقوـ عمى مضاعفة مساحة غزة مرتيف أو  1007القومى، فى عاـ 

كيمو مف سيناء لمقطاع، لتكوف ىناؾ فرصة لبناء مدف جديدة لمفمسطينييف فى  400ثبلث مرات، بضـ 
 صادية حقيقية لمفمسطينييف.سيناء مع إقامة ميناء بحرى ومطار دولى، ما يحقؽ تنمية اقت

، التى لـ يعد االلتزاـ بيا مقبوال مف 2745وتشمؿ الخطة ضـ المساحة المذكورة، لتتجاوز مساحة غزة حدود 
كيمو مف صحراء النقب فى جنوب إسرائيؿ. وقاؿ  400الناحية األمنية لدى إسرائيؿ، فى مقابؿ منح مصر 
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طرؼ أراضى جديدة، وفى حيف أف إسرائيؿ ستتمكف مف فى النياية لف يخسر أى »فى خطتو  « إيبلند»
التوسع فى المشروعات والمستوطنات بالضفة الغربية، ستستفيد مصر اقتصاديا، فالميناء والمطار الجديداف 
سيكوناف حمقة اتصاؿ بيف مصر والخميج العربى وأوروبا، كما يمكف لمصر إقامة ممر برى، لجعؿ الحركة 

 «.شرؽ األوسط أسيؿ بكثير، دوف الحاجة لمعبور بأراضى إسرائيؿمف مصر إلى بقية دوؿ ال
مميوف نسمة فى مساحة صغيرة نسبيا،  1.6وأكد إيبلند فى خطتو أف قطاع غزة يبمغ عدد سكانو أكثر مف 

، وىذه المساحة لف توفر الحد األدنى 2020مميوف نسمة بحموؿ عاـ  2.5ومف المتوقع أف يصموا إلى 
فى حاؿ قياميا فى غزة، كما أف الحد األقصى مف التنازالت السياسية  «دولة فمسطينية»ػالستمرار الحياة ل

الذى ستقدمو أى حكومة إسرائيمية، سيكوف أقؿ بكثير مف الحد األدنى الذى يمكف أف تقبؿ بو أى قيادة 
 فمسطينية مما يشكؿ فجوة بيف الجانبيف تتزايد بمرور الوقت

 31/22/3123، الوطن، مصر
 

 اً جريح 2171وأكثر من  251لى إلمعدوان عمى غزة: ارتفاع عدد الشيداء  ثامنليوم الفي ا 54

بنتو في سمسمة غارات اسرائيمية متواصمة عمى قطاع   غزة / سما استشيد خمسة فمسطينييف بينيـ مسف وا 
شييدًا  221 ىغزة يرفع عدد شيداء العدواف االسرائيمي المتواصؿ عمى القطاع لميوـ الثامف عمى التوالي ال

 جريح. 2200وأكثر مف 
استشيدا في  ة( عاما وأبنتو أمير 51وقالت المجنة العميا لبلسعاؼ والطوارئ اف المسف إبراىيـ أبو طير )

واستشيد شاب  قصؼ اسرائيمي استيدفت منطقة زراعية في بمدة عبساف شرؽ خاف يونس جنوب قطاع غزة.
ئرة استطبلع اسرائيمية لمجموعة مف المواطنيف قرب مسجد فمسطيني وأصيب ثبلثة آخريف جراء استيداؼ طا
وقاؿ الناطؽ باسـ وزارة الصحة في حكومة غزة، أشرؼ  الشافعي شرؽ مخيـ جياليا شماؿ قطاع غزة.

القدرة،" إف طائرات االحتبلؿ االسرائيمي قصفت بأكثر مف صاروخيف منطقة في بمدة جباليا، ما أسفر حتى 
 وعدد مف اإلصابات".المحظة عف إرتقاء شييد 

عاـ( متأثرا بالجراح التي اصيب بيا في غارة اسرائيمية 23الى ذلؾ استشيد الفتى احمد عوض عمياف )
استيدفت مزراعيف قبؿ ثبلثة اياـ في بمدة بني سييبل شرؽ خاف يونس جنوب قطاع غزة، حسبما اعمنت 

 مصادر طبية في مستشفى االوروبي جنوب القطاع 
عاـ( متأثرا بجراح اصيب بيا في غارة جوية اسرائيمية استيدفتو بمنطقة 11اب فارس سبيتة )كما استشيد الش

 .صادر طبية في مستشفى الشفاء بغزةالتركماف بحي الشجاعية شرؽ مدينة غزة، حسبما اعمنت م
 32/22/3123، وكالة سما اإلخبارية
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لندف  ألقت طائرات إسرائيمية أمس، منشورات كثيفة عمى عدد كبير مف المناطؽ في قطاع غزة، تطاؿ 
المدنييف فييا بإخبلئيا واالبتعاد عنيا، الحتماؿ قياـ الجيش اإلسرائيمي باجتياحيا، حسب ما أوردت وكالة 

العربية رسالتيف موجيتيف إلى سكاف تمؾ وتضمنت المنشورات التي كتبت بالمغة  «.أسوشييتد برس»
 المناطؽ.

خاطبت الرسالة األولى سكاف مناطؽ وأحياء الشيخ عجميف وتؿ اليوا جنوب الرماؿ وحي الزيتوف والسجاعية 
والتركماف والسجاعية الجديدة في غزة، طالبة منيـ إخبلء مناطؽ سكنكـ حاال والتوجو إلى مركز المدينة 
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دوؿ العربية، األقصى القدسية، أـ الميموف، صبلح الديف، المقصورة، المقداد، والبقاء عبر الحارة، جامعة ال
في مركز مدينة غزة، في المنطقة المحصورة بيف صبلح الديف غربا، وعمر المختار شماال، وحي النصر 

 شرقا وشارع القدس جنوبا.
مدتي بيت الىيا وبيت حانوف، وجاء وتوجيت الرسالة الثانية إلى سكاف مخيـ الشاطئ ومنطقة العطاطرة وب

مف أجؿ سبلمتكـ، عميكـ مغادرة مناطؽ سكنكـ حاال، والتحرؾ جية مركز مدينة غزة عبر الفالوجا »فييا  
والعودا وصبلح الديف. وفي مركز المدينة، عميكـ البقاء بيف شارع صبلح الديف مف الغرب، وعمر المختار 

 قدس مف الجنوب.مف الشماؿ والنصر مف الشرؽ، وشارع ال

 32/22/3123، الشرق األوسط، لندن
 

 سرائيمي بالضفة الغربيةربعة فمسطينيين خالل مواجيات مع الجيش اإلأصابة إ 56
ا ؼ ب  ذكرت مصادر طبية اف اربعة فمسطينييف اصيبوا الثبلثاء بجروح خبلؿ مواجيات وقعت  -راـ اهلل 

وذكر مسعفوف انيـ نقموا  مختمفة في الضفة الغربية.بيف شباف فمسطينييف والجيش االسرائيمي في مناطؽ 
شابيف مف منطقة عطارة شماؿ مدينة راـ اهلل، اصيبا باعيرة معدنية احدىـ بالرأس، خبلؿ مواجيات وقعت 

 في تمؾ المنطقة بيف شباف والجيش االسرائيمي.
شابا اصيب بالذخيرة  وقاؿ المتحدث باسـ اليبلؿ االحمر الفمسطيني محمد عياد لوكالة فرانس برس اف

الحية خبلؿ مواجيات تجري بيف شباف والجيش االسرائيمي في منطقة حوارة الواقعة بيف مدينتي نابمس وراـ 
 اهلل، فيما اصيب شاب اخر بقنبمة غاز.

وشيع المئات مف الفمسطينييف شابيف، في مدينتي راـ اهلل والخميؿ، احدىـ قتؿ االثنيف برصاص الجيش 
ي الخميؿ، فيما اعمف عف وفاة االخر متأثرا بجراحو التي اصيب بيا السبت الماضي خبلؿ االسرائيمي ف

 مواجيات وقعت في قرية النبي صالح.
وذكرت مصادر امنية فمسطينية، اف مواجيات وقعت ايضا الثبلثاء بالقرب مف معسكر عوفر، جنوب راـ 

 .اهلل وعند مدخؿ بمدة سمواد شماال، لكف لـ يبمغ عف اصابات
وشارؾ العشرات الثبلثاء في تظاىرة تضامنية جديدة مع قطاع غزة، شارؾ فييا قياديوف مف حركتي فتح 

 وحماس وباقي الفصائؿ الفمسطينية، وحمؿ المشاركوف في التظاىرة االعبلـ الفمسطينية فقط. 

 32/22/3123، القدس العربي، لندن
 

 يميةمنظمات حقوقية تطمب التحقيق بجرائم الحرب اإلسرائ 57
توّجو مركز "عدالة"، ومركز الميزاف الحقوقي والمركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف أمس إلى   الغد –الناصرة 

المدعي العسكري العاـ والمستشار القضائي لحكومة االحتبلؿ، مطالبيف بفتح تحقيؽ جنائي ضد جيش 
 ي النصر في غزة.االحتبلؿ بشبية ارتكاب جريمة حرب في أعقاب مقتؿ عشرة فمسطينييف في ح

 32/22/3123، الغد، عّمان
 

 فروا وتركوا األسرى "عوفر"فور انطالق صافرة االنذار .. قضاة  58
ترؾ قضاة المحاكـ في معسكر )عوفر( االحتبللي مقاعدىـ، لدى انطبلؽ صافرة  -الحياة الجديدة  -بيتونيا 

نية والنصؼ بعد ظير امس، وتركوا االسرى االنذار في المعسكر المقاـ عمى اراضي بمدة بيتونيا الساعة الثا
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وأفاد مراسمنا، بأف القضاة، وأفراد الحراسة في المحاكـ ىرعوا الى المبلجئ، بعد  مقيديف في قاعات المحاكـ.
 انطبلؽ صافرات االنذار، وتركوا االسرى واالىالي يواجيوف مصيرىـ.

وشوىدوا يفروف الى المبلجئ، أبدى االسرى وبينما ُأصيب القضاة وعناصر شرطة االحتبلؿ وجيشو باليمع، 
واالىالي ارتياحيـ، ألنيـ تمكنوا مف الحديث مع بعضيـ البعض بحرية، حيث يحظر عمييـ التواصؿ خبلؿ 

 انعقاد المحاكـ العسكرية.

 32/22/3123، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

  في غزة "عيد الطفولة" حمم بالحياة  59
بميرجانات واصطحاب األسر أطفاليا لمحدائؽ ” عيد الطفولة”العالـ، أمس، ب فيما احتفؿ رائد الفي  -غزة 

في غزة، ينحصر أمؿ  والمتنزىات، كانت صواريخ الكياف الصييوني تمزؽ أجساد أطفاؿ قطاع غزة.
األطفاؿ وأسرىـ بأف يخرجوا أحياء مف ىذا العدواف، وىـ يتنقموف داخؿ منازليـ مف غرفة إلى غرفة بحثًا عف 

الذي يصادؼ ” عيد الطفولة”وفيما يحتفؿ العالـ ب”. األمف حمماً “ف أقؿ خطرًا، في وقت بات فيو مكا
تشريف الثاني سنويًا، يبدو المشيد مأساويًا في غزة التي تشير اإلحصاءات إلى أف  العشريف مف نوفمبر/

بيـ الموت في  عامًا، يتربص 26ألؼ نسمة(، ىـ مف األطفاؿ دوف عمر اؿ  500نصؼ سكانو )مميوف و
 كؿ جانب.

آخروف، منذ بدء العدواف  160طفبًل استشيدوا، وأصيب  14وتشير إحصائية وزارة الصحة في غزة إلى أف 
 عمى غزة األربعاء الماضي.

أىالي األطفاؿ الذيف قتموا في غارات الطيراف اإلسرائيمي عمى غزة وىـ يحمموف جثثيـ داخؿ مشرحة  حصر و 
ؽ ىؤالء الصواريخ؟، ردًا عمى المزاعـ الواىية وراء اليدؼ المعمف لمعدواف، وىو مستشفى الشفاء  ىؿ يطم

 وقؼ إطبلؽ الصواريخ مف القطاع.
 32/22/3123، الخميج، الشارقة

 
 مستوطنون يغرقون مدرسة في الخميل بالمياه العادمة  :5

طالبات في البمدة القديمة عمى إغراؽ مدرسة لم (10/22أقدـ مستوطنوف ييود صباح اليوـ الثبلثاء ) ؿ الخمي
 بمدينة الخميؿ جنوب الضفة الغربية المحتمة، بالمياه العادمة.

وذكرت مديرية التربية والتعميـ في الخميؿ، أنيا أخمت اليوـ مدرسة "اليعقوبية" وذلؾ بعد قياـ مستوطنيف 
واإلغماء لمطالبات مما  متطرفيف بسكب مياه عادمة داخؿ المدرسة تنتشر منيا رائحة كريية، تسببت الغثياف

 أدى إلى عدـ تمكيف مف البقاء داخؿ المدرسة.
كما قامت مديرية تربية بيت لحـ مع معممي مدرسة "تقوع" بإخبلء طمبة المدرسة، بعد تعرضيا إلطبلؽ 

 كثيؼ مف قنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع مف قبؿ جنود االحتبلؿ صباح اليـو مما أدى إلى تعطيؿ الدواـ.
 31/22/3123 قدس برس،

 
  جنين: إصابات واعتقاالت في صفوف متظاىرين فمسطينيين متضامنين مع غزة 61
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جنيف  ُأصيب عشرات المواطنيف الفمسطينييف إثر مواجيات اندلعت بينيـ وبيف قوات االحتبلؿ اإلسرائيمية 
ؿ الضفة الغربية ( في مدينة جنيف شما22|10ُنظمت اليوـ الثبلثاء ) أثناء قمعيا مسيرة تضامنية مع غزة،

 المحتمة.
وأفادت مصادر محمية لمراسؿ "قدس برس" بأف مسيرة حاشدة شارؾ فييا المئات مف المواطنيف الفمسطينييف 
وممثميف عف جميع القوى الوطنية واإلسبلمية انطمقت اليوـ مف وسط جنيف إلى حاجز الجممة المقاـ عمى 

ف ىتافات مؤيدة لممقاومة ُتطالب باالنتقاـ مف االحتبلؿ المدخؿ الشرقي لممدينة، رّدد خبلليا المتظاىرو 
نياء االنقساـ.  اإلسرائيمي وا 

وأشارت إلى أف قوات االحتبلؿ اعتقمت خمسة شّباف فمسطينييف عمى إثر المواجيات، وىّددت الصحفييف 
وفؽ  وممثمي وسائؿ اإلعبلـ باالعتقاؿ ما لـ يبتعدوا عف منطقة المواجيات ويتوقفوا عف التصوير،

 المصادر.
 31/22/3123قدس برس، 

 
  لمتضامن مع غزة أمام الجامعة العبرية في القدس طالبيةاالحتالل يقمع مسيرة  62

(، مسيرة طبلبية سممية انطمقت مف أماـ 22|10قمعت قوات الشرطة اإلسرائيمية، اليوـ الثبلثاء )  القدس
 غزة ورفضًا لمعدواف عميو.الجامعة العبرية بمدينة القدس المحتمة تضامنًا مع قطاع 

وقالت طبلب فمسطينيوف في الجامعة العبرية، إف قوات الشرطة فّرقت جموع المتظاىريف وقامت باعتقاؿ 
أربعة طبلب مف المشاركيف في المسيرة.وكانت الكتؿ الطبلبية العربية في الجامعة العبرية قد أعمنت اليـو 

  زة.عف البدء بسمسمة فعاليات تضامنية مع قطاع غ
 31/22/3123قدس برس، 

 
                              قصف خطوط الغاز بين مصر وغزة ُيعمنالجيش اإلسرائيمي  63

الناصرة  قالت اإلذاعة العبرية إف الطيراف الحربي اإلسرائيمي قاـ، في ساعة متأخرة مف مساء اليوـ الثبلثاء 
نفاؽ مف مصر إلى قطاع غزة المحاصر لمسنة (، بقصؼ خطوط أنابيب الغاز التي تمر عبر األ22|10)

 السادسة عمى التوالي.
ونقمت اإلذاعة عف مصادر عسكرية قوليا إف طائرات حربية إسرائيمية تمكف مف قصؼ خطوط أنابيب الغاز 

 وأصابت اليدؼ بدقة، عمى حد تعبيرىا.
 31/22/3123قدس برس 

 
  رت عن إصابة العشراتقوات االحتالل تقتحم نابمس وطولكرم بعد مواجيات أسف 64

(، مدينتي طولكـر ونابمس الواقعتيف 22|10نابمس  اقتحمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي، مساء اليوـ الثبلثاء )
 بشماؿ الضفة الغربية بعد مواجيات عنيفة اندلعت مع متظاىريف متضامنيف مع قطاع غزة.

ئيمية اقتحمت المنطقة الشرقية في مدينة وأفاد شيود عياف لمراسؿ"قدس برس" أف عدة آليات عسكرية إسرا
نابمس وتجولت في شارع "المسمخ" دوف معرفة األسباب، حيث قاـ الشباف الفمسطينيوف بإشعار إطارات 

غبلؽ الشوارع بالمتاريس الحجرية لمنع تقدـ قوات االحتبلؿ.  السيارات وا 
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دينة طولكـر واعتقمت الشاب إبراىيـ اقتحمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي مساء اليوـ م وفي اإلطار ذاتو؛
الجبلد، حيث اندلعت عمى إثر ذلؾ مواجيات مع الشباف الفمسطينييف خاصة في ضاحية الشويكة شماؿ 

 المدينة.
 31/22/3123قدس برس، 

 
 فمسطينيون يستقبمون ىيالري كمينتون في رام اهلل بحرق العمم األمريكي 65

احتجاجية أماـ مقر المقاطعة )مقر رئاسة السمطة الفمسطينية( في راـ اهلل   نظـ عشرات الفمسطينييف وقفة 
(، رفًضا لزيارة وزيرة الخارجية األمريكية 22|12مدينة راـ اهلل بوسط الضفة الغربية، صباح اليوـ األربعاء )

 ىيبلري كمينتوف، والتي استقبميا المحتجوف بحرؽ العمـ األمريكي.
رفعوا إلى جانب األعبلـ الفمسطينية شعارات ضد زيارة ىيبلري  وأفاد مراسؿ "قدس برس" أف المحتجيف

كمينتوف لراـ اهلل وبالموقؼ األمريكي المؤيد لمعدواف اإلسرائيمي المتصاعد عمى قطاع غزة، وتطالب بوقؼ 
 قتؿ األطفاؿ واألبرياء في القطاع.

 32/22/3123قدس برس، 
 

  فمسطينًيا 29ويعتقل  االحتالل يشن حمالت دىم واسعة في بيت لحم 66
شنت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي حممة اعتقاالت ومداىمات واسعة في أحياء ومخيمات بيت لحـ   بيت لحـ

وأفادت  )جنوب الضفة الغربية( طالت ثمانية عشر فمسطيني أفرج االحتبلؿ عف تسعة منيـ في وقت الحؽ.
 دىموا مخيـ الدىيشة مصادر محمية لمراسؿ "قدس برس" أف قوات مشاة في جيش االحتبلؿ 

 
والدوحة وعدة أحياء أخرى في مدينة بيت لحـ، مشيرة إلى أف االعتقاالت طالت خمسة شباف  ومخيـ عايدة 

 مف مخيـ عايدة وثبلثة مف مخيـ الدىيشة وشاب أخر مف منطقة جبؿ الموالح.
 32/22/3123قدس برس، 

 
  مخيمات الفمسطينية في لبنانالفي  حاشدة ةلقاءات تضامني 56

لقػاء تضػامنيا حاشػدا فػي المخػيـ، ، نظمت الجبية الديموقراطية والمنظمات الفمسطينية فػي مخػيـ عػيف الحمػوة
ونفػػػذ أبنػػػاء  فػػػي إنيػػػاء االنقسػػػاـ واسػػػتعادة الوحػػػدة الوطنيػػػة. اإلسػػػراعلممطالبػػػة بػػػالرد عمػػػى العػػػدواف مػػػف خػػػبلؿ 

مػػػف الجبيػػػة الديموقراطيػػػة اسػػػتنكارا  بػػػدعوة« االونػػػروا»مخيمػػػي البػػػداوي والبػػػارد اعتصػػػاما أمػػػاـ مكتػػػب مػػػدير 
 لمعدواف ودعما لغزة.

وأقامػػػت فصػػػائؿ المقاومػػػة والمجػػػاف الشػػػعبية الفمسػػػطينية لقػػػاء تضػػػامنيا فػػػي قاعػػػة المجنػػػة الشػػػعبية فػػػي مخػػػيـ 
 لقاء في مخيـ نير البارد.« الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف»كما نفذت  البداوي.

امنية مػػع غػػزة فػػي مخػػيـ الػػبص، ودعمػػا لممقاومػػة الفمسػػطينية، وفػػي صػػور، نظمػػت القػػوى الطبلبيػػة وقفػػة تضػػ
 والشعبية. األىميةبحضور الفصائؿ الفمسطينية، والمجاف 

32/22/3123، السفير، بيروت  
 

 خطورة تدىور األوضاع في غزة منيحذر األردن ممك  68



 
 
 

 

 

           42ص                                    3796العدد:                32/22/3123األربعاء  التاريخ:

ع الػػرئيس المصػػري مػػ ،خػػبلؿ اتصػػاؿ ىػػاتفي أمػػس الثبلثػػاء ،اهلل الثػػاني أكػػد الممػػؾ عبػػد  بتػػرا -غػػزة  ،عمػػاف
ضػرورة الوصػوؿ إلػى تيدئػة لموضػع المتفػاقـ فػي قطػاع غػزة، محػذرا مػف أف اسػتمرار التصػعيد  ،محمد مرسي

والػرئيس المصػري  الممػؾوحث  سيزيد مف سوء األوضاع اإلنسانية الصعبة لمشعب الفمسطيني الشقيؽ ىناؾ.
كديف أف استمراره سيزيد مػف التػوتر فػي المجتمع الدولي عمى تكثيؼ جيوده لوقؼ جميع أشكاؿ التصعيد، مؤ 

 منطقة الشرؽ األوسط ويؤثر عمى أمنيا واستقرارىا.
عمى إدامة التنسيؽ والتشاور مع مختمػؼ القػوى اإلقميميػة والدوليػة تمييػدًا لوقػؼ التصػعيد العسػكري فػي ا واتفق

يػاىو التطػورات األخيػرة، غزة. وكػاف الممػؾ بحػث فػي اتصػاؿ ىػاتفي مػع رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي بنيػاميف نتن
خػػبلؿ االتصػػاؿ أف وقػػؼ جميػػع أشػػكاؿ التصػػعيد سػػيفتح المجػػاؿ أمػػاـ الجيػػود الدبموماسػػية  الممػػؾحيػػث أكػػد 

المبذولة مف جميع األطراؼ إقميميا ودوليا لموصوؿ إلى التيدئة، والبناء عمييا لدعـ جيود تحقيػؽ السػبلـ فػي 
 المنطقة.

32/22/3123، الدستور، عّمان  
 

 ما تعرض لو المستشفى الميداني نتيجة العدوان عمى غزةردنية ترفض األ ة الحكوم 69
تعرض المستشفى الميداني العسكري األردني العامؿ في قطاع غزة فجر أمػس   الدستور وبترا -عماف، غزة 

الثبلثػػاء لسػػقوط قذيفػػة صػػاروخية ممػػا أدى إلػػى إلحػػاؽ أضػػرار طفيفػػة بإحػػدى الغػػرؼ الموجػػودة عمػػى سػػطح 
 لمستخدـ مف قبؿ المستشفى.المبنى ا

ورفض وزير الدولة لشؤوف اإلعبلـ ووزير الثقافة الناطؽ الرسػمي باسػـ الحكومػة سػميح المعايطػة مػا تعػرض 
لو المستشفى العسكري الميداني نتيجة العدواف اإلسرائيمي عمى قطػاع غػزة، مشػيرا إلػى أف الحكومػة تتػابع مػا 

مف جانبيػا، اسػتنكرت نقابػة الصػيادلة العػدواف الغاشػـ الػذي قػاـ  جرى التخاذ الخطوات واإلجراءات المناسبة.
 بو الجيش الصييوني باستيداؼ المستشفى الميداني االردني بمنطقة تؿ اليوى في غزة.

32/22/3123، الدستور، عّمان  
 

  األردني الرسمي من العدوان عمى غزة دون المستوى الموقفبني ارشيد:  :6
لحػزب "جبيػة العمػؿ اإلسػبلمي" فػي األردف زكػي بنػي ارشػيد فػي تصػريحات لػػ  عماف  أكد نائب األميف العاـ

"قػػػدس بػػػرس" أف المطمػػػوب مػػػف األردف الرسػػػمي خطػػػوات أكثػػػر جديػػػة فػػػي التضػػػامف مػػػع الفمسػػػطينييف ضػػػد 
العػػػدواف، وقػػػاؿ  "لؤلسػػػؼ الشػػػديد فػػػإف األردف الرسػػػمي لػػػـ يقػػػـ بالواجػػػب المطمػػػوب ضػػػد العػػػدواف الصػػػييوني 

في قطاع غزة، ومشاركة وزير الخارجية األردني ضػمف الوفػد الػوزاري العربػي الػذي يػزور المستمر ضد أىمنا 
غػػزة اليػػـو خطػػوة غيػػر كافيػػة، المطمػػوب سػػحب السػػفير األردنػػي مػػف دولػػة الكيػػاف الصػػييوني وزيػػارة العاىػػؿ 

ىـ فػػي األردنػػي الممػػؾ عبػػد اهلل الثػػاني إلػػى غػػزة وفػػتح بػػاب التبرعػػات لنجػػدة أىمنػػا فػػي القطػػاع ودعػػـ صػػمود
 مواجية االحتبلؿ".

 31/22/3123قدس برس، 
 

 تطمق استراتيجية لتحقيق األمن الدوائي لسكان قاطاع غازة األردنييننقابة الصيادلة  71
قررت نقابة الصيادلة األردنييف إطبلؽ استراتيجية تيدؼ إلى تحقيؽ األمف الدوائي لسكاف   الدستور –عماف 

وقالػػػت  ت الرسػػمية ومسػػػتودعات األدويػػػة والمحسػػػنيف والمتبػػػرعيف.قطػػاع غػػػزة المحاصػػػر بالتنسػػػيؽ مػػػع الجيػػػا
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انػػو سػػيتـ التعبيػػر عػػف تمػػؾ االسػػتراتيجية مػػف خػػبلؿ خطػػة تنفيذيػػة وبرنػػامج سػػيتـ  أمػػسالنقابػػة فػػي بيػػاف ليػػا 
 غزة. أىؿيحفظ كرامة و ، يتضمف كامؿ عناصر الديمومة والبقاء، إطبلقو قريباً 

32/22/3123، الدستور، عّمان  
 

 حممة تبرعات لغزة تطمق"شريان الحياة"  األردن: 72
أعمنت لجنة شرياف الحياة األردنية عف حممة لجمع التبرعات لصالح الشػعب الفمسػطيني فػي   )بترا( -عماف 

وقاؿ منسؽ المجنة المينػدس كفػاح عمػايرة  قطاع غزة لمواجية العدواف اإلسرائيمي المتواصؿ منذ نحو أسبوع.
ة تمقػػت نػػداءات اسػػتغاثة مػػف المستشػػفيات فػػي القطػػاع تؤكػػد عػػدـ تػػوفر فػػي تصػػريح صػػحفي أمػػس إف المجنػػ

وناشد عمػايرة الشػعب األردنػي  الكثير مف المستمزمات الطبية الخاصة باإلسعافات األولية والحاالت الطارئة.
ي المبػادرة بتقػديـ المسػاعدات الماليػة والطبيػة التػي يحتاجيػا القطػاع مػف خػبلؿ مجمػع النقابػات المينيػة فػ إلى

 عماف
32/22/3123، الغد، عّمان  

 
 المنددة بالعدوان اإلسرائيمي عمى غزة الردود اراستمر لبنان:  73

والػػى فػػتح المعػػابر إلدخػػػاؿ  اإلسػػرائيمي عمػػى قطػػػاع غػػزة، الػػى وقػػػؼ فػػوري لمعػػدواف« المسػػتقبؿ»دعػػت كتمػػة 
يػػة بحػػؽ اسػػرائيؿ، كمػػا دعػػت المجتمػػع الػػدولي الػػى اتخػػاذ إجػػراءات رادعػػة وعقاب ،المسػػاعدات الػػى قطػػاع غػػزة

واعتبػػرت اف اسػػتمرار اسػػرائيؿ بسياسػػتيا العدوانيػػة التوسػػعية الرافضػػة لبلعتػػراؼ بػػالحقوؽ المشػػروعة لمشػػعب 
 الفمسطيني ىي أساس المشكمة.

وأجػػػرى الػػػرئيس فػػػؤاد السػػػنيورة اتصػػػاال ىاتفيػػػا بػػػالرئيس الفمسػػػطيني محمػػػود عبػػػاس، أعػػػرب فيػػػو عػػػف تضػػػامنو 
 «.ي مواجيتو لئلجراـ االسرائيمي والعدواف الغاشـ الذي يستيدؼ قطاع غزةالشعب الفمسطيني ف»الكامؿ مع 

مف جيتو، انتدب مفتي الجميورية الشيخ محمد رشيد قباني أميف الفتوى الشيخ أميف الكردي عمػى رأس وفػد، 
أسػػامة حمػػداف، وتسػػميمو رسػػالة الػػى الػػرئيس اسػػماعيؿ « حمػػاس»لزيػػارة مسػػؤوؿ العبلقػػات الدوليػػة فػػي حركػػة 

وقوؼ مفتي الجميوريػة ودار الفتػوى والعممػاء المسػمميف فػي لبنػاف الػى جانػب إخػوتيـ الشػعب »ية تتضمف ىن
 «.الفمسطيني، ودعما وتأييدا ألىؿ غزة الصامديف في وجو آلة القتؿ الصييونية

غػػزة  اف معادلػػة الػردع قائمػػة اليػػـو فػػي»الشػػيخ نعػػيـ قاسػـ، فػػي بعمبػػؾ، «حػػزب اهلل»وأكػد نائػػب االمػػيف العػػاـ لػػ
سرائيؿ لـ تعد تمتمؾ الخيارات كما كانت في السابؽ  «.وا 

مػا جػرى فػي غػزة يبعػػد الحػرب عػف المنطقػة بحيػث يحتػػاج »واعتبػر النائػب حسػف فضػؿ اهلل فػي النبطيػػة، أف 
 «.العدو لسنوات لدراسة نتائج ىذه الحرب واإلعداد مجددا

ني مػػػػف قػػػػػػوة فػػػػي اإلرادة وصػػػػبلبة فػػػػي أف مػػػػا أظيػػػػره الشػػػػعب الفمسطػػػػػػي»وشػػػػدد السػػػػيد عمػػػػي فضػػػػؿ اهلل عمػػػػى 
 «.المواجية، يمثؿ نقمة نوعية في المواجية

الجبيػة »وأقيـ أماـ مقر االمـ المتحدة في بيروت، اعتصاـ تضامني مػع غػزة والمقاومػة، تحػدث فيػو مسػؤوؿ 
سػػؽ مػػاري الػػدبس ومن« الحػػزب الشػػيوعي»عمػػي فيصػػؿ ونائبػػة االمػػيف العػػاـ لػػػ« الديموقراطيػػة لتحريػػر فمسػػطيف

اهلل حمػود  عطػا« حػزب اهلل»تجمع المجػاف والػروابط الشػعبية معػف بشػور والنائػب مػرواف فػارس وعضػو قيػادة 
 وشددوا عمى أىمية إنجازات المقاومة وحمايتيا.
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وقفػػة تضػػامنية فػػي نقابػػة الصػػحافة، « إذاعػػة الفجػػر»و« الجماعػػة اإلسػػبلمية»ونظػػـ المكتػػب اإلعبلمػػي فػػي 
 «.الحر في قطاع غزة استنكارا الستيداؼ اإلعبلـ»

32/22/3123، السفير، بيروت  
 

 أي عدوان عمى لبنان فسيواجو بالطريقة المناسبة  "إسرائيل"عدنان منصور: إذا شنت  74
الوفػد الػوزاري العربػي الػى غػزة ىػي أقػؿ مػا يمكػف أف يقػوـ بػو »أكد وزير الخارجية عػدناف منصػور، أف زيػارة 
أال تقتصػػػر ىػػػذه »، آمػػػبل «لتػػػي تشػػػيد البطػػػوالت والعنفػػػواف والعػػػزوزراء الخارجيػػػة العػػػرب الػػػى ىػػػذه االرض ا

فػػادة  المسػائؿ عمػػى زيػػارة وفػود لعػػدد مػػف الػوزراء الخارجيػػة، انمػػا أف تكػوف ىنػػاؾ خطػػوات اخػرى أكثػػر تقػػدما وا 
لقضية الشعب الفمسطيني، مف أجؿ رفع الحصار عف ىذا الشعب الذي يعيش مأساة إنسانية عمى مرأى مػف 

 «.العالـ كمو
اف التيديػد متواصػؿ بالنسػبة لمبنػاف، واسػرائيؿ تعػرؼ جيػدا اف »حوؿ وجود تيديد اسػرائيمي جديػد لمبنػاف قػاؿ و 

، واسػػرائيؿ ىػػي 2502التيديػػدات ال تنفػػع بوجػػو لبنػػاف، فػػنحف الػػذيف نحتػػـر القػػرارات الدوليػػة، خصوصػػا القػػرار 
 «.التي تقـو باالعتداءات اليومية عمى لبناف

سػػرائيؿ تعػػرؼ ذلػػؾ إذا شػػنت إسػػر »وأكػػد انػػو  ائيؿ أي عػػدواف عمػػى لبنػػاف فسػػيواجو ذلػػؾ بالطريقػػة المناسػػبة وا 
 «.جيدا

32/22/3123، السفير، بيروت  
 
 

 : ال فرق بين الدم المسفوك في غزة واليرموك السوريأكرم شييب لمسفير  75
بػو السػفير  النيابية المبنانية أكـر شييب امس، عمػى التصػريح الػذي أدلػى« جبية النضاؿ الوطني»رد عضو 

مػف اسػتمع إلػى »بعد زيارتو وزير الخارجية عدناف منصور، وقػاؿ فػي رده   أمسمف  أوؿالسوري لدى لبناف 
إثػػر زيارتػػو وزارة الخارجيػػة المبنانيػػة يظػػف أنػػو انشػػؽ عػػف  ىسػػفير نظػػاـ األسػػد فػػي لبنػػاف عمػػي عبػػد الكػػريـ عمػػ

منظاـ المستمر في قتؿ الشعب السوري، ذلؾ نظاـ الممانعة وانضـ إلى االئتبلؼ الوطني السوري المعارض ل
أف السفير الممانع ىالػو مػا يسػفؾ مػف دـ فمسػطيني بوحشػية إسػرائيمية غيػر مسػبوقة، لػذا اعتبػر أف مػا يسػفؾ 

 «.مف دـ سوري ومف دـ فمسطيني نراه يسفؾ في حاضنة واحدة واستيداؼ واحد
32/22/3123، الحياة، لندن  

 
 مع غزة يتضامنونمحامو بيروت  76

لمتوقػػؼ أمػػاـ »عػػت نقابػػة المحػػاميف فػػي بيػػروت، بعػػد جمسػػة اسػػتثنائية برئاسػػة النقيػػب نيػػاد جبػػر خصصػػتيا د
اليوـ وذلؾ تمبيًة « وقفة تضامف مع غزة»، إلى «ىوؿ الجرائـ المرتكبة مف الكياف الصييوني بحؽ شعب غزة

 «.اتحاد المحاميف العرب»لدعوة 
عػف حضػػور جمسػػات المحاكمػػة يػػـو الجمعػػة، وطالبػػت جميػػع  كمػا دعػػت النقابػػة جميػػع المحػػاميف إلػػى التوقػػؼ

 "إسػػرائيؿ"نقابػػات واتحػػادات المحػػاميف العربيػػة والدوليػػة بػػالتحرؾ لػػدى حكومػػاتيـ لممارسػػة الضػػغط عمػػى دولػػة 
 لوقؼ ىذا العدواف الغاشـ.

32/22/3123، السفير، بيروت  
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 الموجية إلى "إسرائيل" بصواريخ حمتا التحقيقاستمرار لبنان:  77

بإشػػراؼ مفػػوض الحكومػػة لػػدى المحكمػػة العسػػكرية القاضػػي صػػقر  ،بػػدأ القضػػاء المبنػػاني  رؽ أبػػو حمػػدافطػػا
تحقيقاتو األولية لمعرفة واضػعي الصػاروخيف حيػث تعمػؿ األدلػة الجنائيػة عمػى رفػع البصػمات تمييػدا  ،صقر

نػػػوع مػػػف ة الصػػػاروخيف لكشػػػؼ الفػػػاعميف، فيمػػػا تواصػػػؿ األجيػػػزة األمنيػػػة المبنانيػػػة المعنيػػػة، تحقيقاتيػػػا بحادثػػػ
ممػػػـ( مجيػػػزيف لئلطػػػبلؽ فػػػي اتجػػػاه شػػػمالي فمسػػػطيف المحتمػػػة، ورجحػػػت مصػػػادر أمنيػػػة فػػػي  205« )غػػػراد»

صابتيا بخمؿ ىو الذي أدى  عػدـ انطػبلؽ الصػاروخيف، وقالػت  إلىالجنوب أف يكوف تعطؿ ساعة التوقيت وا 
 ء المنطقة.ف التحقيقات تشير الى أف واضعي الصاروخيف ليسوا مف أبناأالمصادر 

مف دوف طيار، عمػى مػدى سػاعات وبشػكؿ  إسرائيميةوفي إطار متصؿ، حمقت صباح أمس طائرة استطبلع 
كفرشوبا، حيث كاف الجػيش  -الدحيرجات -دائري، في أجواء قرى العرقوب، خصوصا في أجواء محور حمتا

 صاروخيف.ال األوؿالمبناني، قد فكؾ أمس 
32/22/3123، السفير، بيروت  

 

  المفاجئالغرب بعدوان "إسرائيل" عمى غزة يعود إلى رد المقاومة  اىتماملبناني: خبير  78
أعاد الخبير المبناني في شؤوف الصراع العربي ػ اإلسػرائيمي فيصػؿ جمػوؿ، فػي تصػريحات خاصػة لػػ بيروت  

، إلػػى رد "قػػدس بػػرس"، االىتمػػاـ الغربػػي المتزايػػد وغيػػر المسػػبوؽ بالعػػدواف اإلسػػرائيمي األخيػػر ضػػد قطػػاع غػػزة
اإلسرائيمي خاصة  -المقاومة الذي قاؿ بأنو "مفاجئ لمجميع وأنو يشكؿ انعطافة في تاريخ الصراع الفمسطيني

 اإلسرائيمي بشكؿ عاـ". -والعربي 
ودعا جموؿ قيادات "حمػاس" إلػى حسػف توظيػؼ انتصػار المقاومػة فػي غػزة، وقػاؿ  "الػبعض يعتقػد أنػو يمكنػو 

ح انجػػاز المقاومػػة، لكػػف الحقيقػة أف الػػرابح ىػػو محػػور المقاومػػة، ومػػا جػػرى فػػي أف محػور الربيػػع العربػػي سػػيرب
غػػزة ال يمكػػػف لغيػػػر المقاتػػػؿ والمقػػػاـو أف يربحػػػو، فالجيػػاد اإلسػػػبلمي والجبيػػػة الشػػػعبية وغيرىمػػػا مػػػف حركػػػات 

 المقاومة لف تقبؿ إال أف تكوف في محور المقاومة والممانعة ".
31/22/3123وكالة قدس برس،   

 
  في االحتاللالمشكمة الحقيقية ليست في التيدئة بل  من غزة: العربي 79

إلسرائيمي، زار القطاع أمس، في محاولة لتأكيد تضامنيـ مع قطاع غزة ضد العدواف االوكاالت  السفير، 
عبر معبر رفح البري ولممرة األولى، وفد مف وزراء الخارجية العرب برئاسة األميف العاـ لجامعة الدوؿ 

 العربية نبيؿ العربي، وبمشاركة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغمو.
وزير خارجية مصر و  ،اف منصورعدن الخارجية المبناني ومف بيف المشاركيف في الوفد العربي كؿ مف وزير

محمد كامؿ عمرو، والعراؽ ىوشيار زيباري، وتونس رفيؽ عبد السبلـ، والسوداف عمي كرتي، واألردف 
ناصر جودة، فضبًل عف وزير الدولة لمشؤوف الخارجية السعودي نزار عبيد مدني، ووزير الدولة القطري 

ى وزير الخارجية الفمسطيني رياض المالكي، الذي لمشؤوف الخارجية خالد بف محمد العطية، باإلضافة إل
 .1005يزور غزة لممرة األولى منذ العاـ 
المشكمة الحقيقية ليست في التيدئة، بؿ "إف   إسماعيؿ ىنية في غزةحكومة الوقاؿ العربي خبلؿ لقائو رئيس 

ء االحتبلؿ، ىذه ىي يجب أف نركز جميعًا، الدوؿ العربية واإلسبلمية والصديقة في كؿ العالـ عمى إنيا
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بعد الذي رأيناه مف دمار... إذا حصمت التيدئة فسيتكرر العدواف، يجب "، مضيفًا إنو "المشكمة الرئيسية
 ."التركيز عمى إنياء االحتبلؿ

ىو موقؼ  "إسرائيؿ"وأجمع وزراء الخارجية عمى أف موقؼ الرئيس المصري محمد مرسي بسحب سفيره مف 
 ر ىي التي تقود الجيود العربية الرامية إلى وقؼ العدواف.محؿ تقدير، خصوصًا أف مص

ومف جيتو، قاؿ وزير خارجية تونس رفيؽ عبد السبلـ إف تونس تقدـ مف خبلؿ مشاركتيا في الوفد رسالة 
 ."االحتياجات اإلنسانية ىي ما سيتـ التركيز عمييا خبلؿ الزيارة"تضامف، مشيرًا إلى أف 

قي ىوشيار زيباري أف االعتداءات اإلسرائيمية عمى المنشتت والمدنييف واعتبر وزير الخارجية العرا
الفمسطينييف ليا مخاطر كبيرة ليس عمى الفمسطينييف فقط لكف عمى المنطقة كميا. وأضاؼ إف الوفد سينقؿ 

عـ رسالة سريعة في وجو التصعيد العسكري والقتؿ اليومي إلسرائيؿ مفادىا أننا نقؼ بجوار الفمسطينييف وند"
إف الرئيس العراقي جبلؿ طالباني بصفتو الرئيس الحالي "وتابع  ."الجيود المبذولة كافة لوقؼ االعتداءات

لمقمة العربية يقوـ باتصاالت مع أشقائو لمبحث والتداوؿ بشأف الدعوة التي قّدميا الرئيس الفمسطيني محمود 
مميوف دوالر لميزانية السمطة  13ًا بحوالي ، مشيرًا إلى أف العراؽ سيقدـ دعم"عباس لعقد القمة العربية

 الفمسطينية.
كاف لدينا فكرة قبؿ زيارة غزة عما يحدث، ولكف ما رأيناه خبلؿ الزيارة أكثر "وقاؿ وزير الخارجية المصري، 

إننا التقينا بأسر الشيداء بؿ انو تـ استشياد آخريف أثناء وجودنا في "، مضيفًا "بكثير مف كؿ ما سمعناه
كما قاـ الوفد بتقديـ العزاء بنائب قائد كتائب عز الديف القساـ أحمد الجعبري، وبشيداء  ."ى الشفاءمستشف

 عائمة الدلو ومف بينيـ خمسة أطفاؿ إثر غارة إسرائيمية استيدفت منزليـ منذ يوميف.
 32/22/3123السفير، بيروت، 

 
 ية إلى غزةتدعو إلى إرسال لجنة تقصي حقائق دول اإلسالميمنظمة التعاون  :7

  دعت منظمة التعاوف اإلسبلمي، مندوبي دوليا األعضاء في مجمس حقوؽ اإلنساف الدولي .(أي.بي.يو)
في جنيؼ، لعقد اجتماع طارئ مف أجؿ بحث اليجوـ اإلسرائيمي عمى قطاع غزة، والمسارعة بطمب عقد 

ة، في بياف ليا وأوضح بياف صحافي صدر عف المنظم جمسة خاصة لمجمس حقوؽ اإلنساف الدولي.
، لمكتب والثبلثاء، أف ىذه الدعوة تأتي بناء عمى دعوة لؤلميف العاـ لممنظمة أكمؿ الديف إحساف أوغم

تقضي بالمسارعة في "منظمة التعاوف في جنيؼ والمجموعة اإلسبلمية في مجمس حقوؽ اإلنساف الدولي، 
ؿ فضح الممارسات اإلسرائيمية ضد التقدـ بطمب إرساؿ لجنة تقصي حقائؽ دولية إلى القطاع، مف أج

المدنييف األبرياء في غزة، عمى غرار تقرير غولدستوف، الذي كاف جاء بناء عمى توصيات اجتماع وزراء 
 ."1006إباف الحرب عمى غزة في عاـ  "التعاوف اإلسبلمي"الخارجية الطارئ لػ

 32/22/3123، لندن، القدس العربي
 

 خالل ساعات وجيود اليدنة ستسفر عن نتائج إيجابية ستنتيي غزةعمى  "الميزلة"مرسي:  81
أعمف الرئيس المصري محمد مرسي أمس   ومحمد عبد الرازؽ ،وصبلح جمعة ،سوسف أبو حسيف - القاىرة

أف الميزلة عمى قطاع غزة ستنتيي خبلؿ ساعات، وأف جيود عقد اليدنة بيف الجانبيف الفمسطيني 
. وجاءت التصريحات التي أدلى بيا مرسي عقب تشييعو جنازة شقيقتو واإلسرائيمي ستسفر عف نتائج إيجابية

التي توفيت بعد معاناة مع المرض، في محافظة الشرقية شماؿ القاىرة أمس، في وقت نقمت فيو وكالة 
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ف مصر ما زالت  رويترز عف مصدر في المخابرات المصرية لـ تسمو إنو لـ يتـ بعد التوصؿ إلى حؿ وا 
 ى حؿ وسط.تتفاوض لمتوصؿ إل
بشأف التيدئة في غزة، في مؤتمر صحافي مشترؾ  ،قنديؿرئيس الوزراء المصري، ىشاـ ومف جانبو، قاؿ 

أعتقد أننا قريبوف لكف طبيعة ىذا النوع مف المفاوضات تجعؿ "كي موف  األميف العاـ لؤلمـ المتحدة باف مع 
داعي إلى وقؼ العدواف اإلسرائيمي عمى موقؼ مصر ال . وأكد قنديؿ مجدداً "التكيف بنتيجتيا صعبا جداً 

إننا نبذؿ أقصى جيدنا لتحقيؽ "  قطاع غزة، وضرورة إنياء الحصار المفروض عمى القطاع. وقاؿ أيضاً 
، مؤكدا دعـ ببلده الكامؿ لمشعب الفمسطيني لنيؿ حقوقو وضرورة تحقيؽ السبلـ "وقؼ إطبلؽ النار في غزة

قامة الدو  لة الفمسطينية، منوىا بأف مصر عادت إلى دورىا اإلقميمي الرائد في الشامؿ في الشرؽ األوسط وا 
 المنطقة.

 أكدعمرو محمد كامؿ وصرح المتحدث الرسمي باسـ وزارة الخارجية المصرية أف وزير الخارجية المصري 
 عما بمغتو األوضاع في المنطقة مف تدىور. "إسرائيؿ"لباف كي موف مسؤولية 

 32/22/3123الشرق األوسط، لندن، 
 

 غزة عدوانووقف  "األقصى"مسؤولون عن حماية  ونحن: فمسطين قضيتنا األولى محمد بديع 82
محمد بديع، إنو يجب عمى المسمميف العمؿ  .قاؿ المرشد العاـ لجماعة اإلخواف المسمميف، د  محمد حجاج

 يلقاء الثبلثاء" الذ" يينتصروا عمى أدائيـ فيذا وقت الجد وليس الكبلـ، وقاؿ بديع، خبلؿ كممتو ف يلك
وعد اهلل بالنصر عمى أعدائنا حتى  يعقده بمسجد عمرو بف العاص، إنو يجب أف يكوف لدينا اليقيف ف

يتحقؽ، موضحا أنو كما أف الييود يؤمنوف بأنو سُيَسمَّط عمييـ الحجر والشجر ليخبرا المسمـ بأف ىناؾ 
 نصر اهلل. يوبكثرة، فأولى بالمسمميف أف يثقوا فورائيما إال شجر األرقط لذا يعكفوف عمى زراعتو  يييود

غزة اآلف، ألف فمسطيف  يولوف عف حماية المسجد األقصى وعف وقؼ ما يحدث فؤ "إننا مس  وأضاؼ بديع
 قضيتنا األولى وىمومنا تاليو ليا، لذا يجب عمينا أف نستأصؿ ما ُييدد ىذه األمة". يى

بػ"شاروف" وما حدث ومازاؿ يحدث  ُيفمت أحد مف عقابو، مستشيداً  وقاؿ، إف اهلل يرسؿ لنا مف اليقيف بأنو لف
لو حتى اآلف جراء ما فعمو بالفمسطينييف مف مذابح وتدنيس المسجد األقصى وأف أكبر دليؿ عمى ىذا ىو 

 المستشفى. يصورة لو وىو يرقد ف أليعدـ إظيارىـ 
 يىو ما يؤكد "أننا رغـ آالمنا لف ننساكغزة، و  يوأعرب المرشد عف سعادتو بتضامف الجميع مع ما يحدث ف

 يا فمسطيف".
 32/22/3123اليوم السابع، القاىرة، 

 
 الفمسطيني واإلسرائيمي نيالجانب بينمسؤول مصري: ليس ىناك مجال لممقارنة بين مستوى القوة  83

وىو قاـ مستشار الرئيس المصري محمد مرسي،   ديفيد كيرؾ باتريؾ ؛خدمة نيويورك تايمز - القاىرة
قيادي سابؽ في جماعة اإلخواف المسمميف والذي لطالما كاف يعمف عف دعمو الصريح لحركة حماس، بدعوة 

عمى غزة، والتي سعى فييا مسؤوؿ  "إسرائيؿ"المراسميف األجانب إلى القاىرة لشرح خمفية العممية التي تشنيا 
ا أكد في الوقت عينو أف مصر تمعب في الصراع، بينم "إسرائيؿ"مصري رفيع المستوى إللقاء الموـ عمى 

نحف "  وتكراراً  قاؿ المسؤوؿ المصري مراراً و دور الوسيط بالضغط عمى الجانبيف مف أجؿ تحقيؽ السبلـ. 
 عمى أف مصر تسعى لبلستقرار والحرية الفردية لمجميع في المنطقة. ، مشدداً "ضد أي إراقة لمدماء
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عدـ الكشؼ عف ىويتو لتجنب اإلخبلؿ بالمحادثات التي أكد نفس المسؤوؿ المصري، الذي تحدث شريطة و 
في الدفاع عف نفسيا ضد اليجمات  "إسرائيؿ"تجري مع اإلسرائيمييف، أف الغرب، الذي يدعـ حؽ 

 الصاروخية المقبمة مف غزة، يمقي بالبلئمة عمى الضحية بشكؿ أساسي.
الحؽ في "، مضيفا  "لدفاع عف النفسمف الغريب لمغاية أف يتحدث الناس عف الحؽ في ا"يقوؿ المسؤوؿ  

الدفاع عف النفس لمف؟ لمشعب المحتؿ؟ لمشعب المحاصر؟ لمشعب الجريح؟ ال، ولكف الحؽ في الدفاع عف 
النفس لمدولة األقوى في المنطقة ولمقوات التي تحتؿ غزة وفمسطيف. ىذا ىو ما يتحدث عنو البعض في 

 ."المجتمع الدولي اآلف
شدد و  ."إشارة قوية عمى ازدواجية المعايير التي لف نسمح بيا"ىذا األمر بأنو  وصؼ المسؤوؿ المصريو 

أف وسائؿ  بيف مستوى القوة التي يستخدميا كبل الطرفيف، مؤكداً  "ليس ىناؾ مجاؿ لممقارنة"عمى أنو 
صواريخ، وىي الكممة التي تستخدميا إسرائيؿ لوصؼ "اإلعبلـ الغربية قد أخطأت تبني استخداـ كممة 

 ."قذائؼ حماس التي كاف مف األفضؿ وصفيا بالقذائؼ البدائية
 "إسرائيؿ"أكد المسؤوؿ المصري أف مرسي قد طمب مساعدة الرئيس األمريكي باراؾ أوباما بالضغط عمى و 

أف إدارة مرسي أثنت عمى الجيود التي يقوـ بيا أوباما، ولكنو  إلىأشار و لمموافقة عمى وقؼ إطبلؽ النار، 
؛ حيث ال ينبغي إلقاء الموـ عمى الفمسطينييف في "  أردؼ قائبل نحف نختمؼ حوؿ الجانب الذي يتحمؿ المـو

نما يجب توجييو إلى االحتبلؿ  ."غزة، وا 
 32/22/3123الشرق األوسط، لندن، 

 
 فمسطين سيكون وجود الجيشين التركي والمصري في غزة لمستقبلأردوغان: أفضل حل  84

رئيس الحكومة .(، أف ب.ؼ.ا.(، و)أي.بي.يو)نقبًل عف وكالتي  32/22/3123الحياة، لندن، نشرت 
بارتكاب تطيير عرقي ضد الفمسطينييف، في ظؿ استمرار  "إسرائيؿ" رجب طيب أردوغاف، اتيـ ،التركي

في اجتماع لنواب حزب العدالة  ،وقاؿ أردوغاف أياـ. 5اليجمات الجوية اإلسرائيمية عمى قطاع غزة منذ 
 سرائيؿ ترتكب تطييرًا عرقيًا عبر انتياؾ القانوف الدولي واحتبلؿ األراضي الفمسطينية".إف "إ  والتنمية

وأضاؼ أف "إسرائيؿ تحتؿ األراضي الفمسطينية خطوة بخطوة"، مشيرًا إلى أنيا تقّوض السبلـ وتروّع 
دعـ ببلده  ستحاسب يومًا ما عمى قتؿ األطفاؿ والشيوخ، مكرراً  "إسرائيؿ"غير أنو أضاؼ أف  المنطقة.

 لحقوؽ الفمسطينييف.
وسأؿ رئيس الحكومة التركية مجمس األمف "أيف عدالتؾ؟"، مضيفًا "فقدنا ثقتنا باألمـ المتحدة ألنيا ال تعاقب 

 إسرائيؿ رغـ القرارات الصادرة بحقيا".
ف أف وردًا عمى دعـ الغرب لما وصفوه "حؽ إسرائيؿ في الدفاع عف نفسيا"، قاؿ "ال أحد في الغرب يمك

وقاؿ أردوغاف إف "الفمسطينييف ىـ الذيف يمارسوف  يّدعي بأف إسرائيؿ تمارس حقيا في الدفاع عف نفسيا".
"الفصائؿ الفمسطينية في غزة التي تطمؽ الصواريخ  أفواعتبر حقيـ في الدفاع أنفسيـ في ىذه الظروؼ".

شوائية وغير المشروعة" التي تشنيا تستخدـ حقيا "في الدفاع المشروع" مف اليجمات "الع "إسرائيؿ"عمى 
 الدولة العبرية.

القضية الفمسطينية لـ تحؿ،  أفالمتحدة، طالما  األمـبعدالة  أؤمف"لـ اعد  أردوغاف أكدوفي ىذا الصدد 
 ."األوسطالمعاناة والدماء تبقى جزءا ال يتجزأ مف الشرؽ  أفوطالما 
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أفضؿ "أردوغاف رأى أف .(، إلى أف ب.ؼ.اوكالة )نقبًل عف  32/22/3123، لندن، القدس العربيوأشارت 
حؿ لمستقبؿ فمسطيف سيكوف وجود الجيشيف التركي والمصري في غزة، ألنيما بمداف ميماف في المنطقة 
 ."ومقّرباف )مف الفمسطينييف(. ولف تجرؤ إسرائيؿ عندىا عمى مياجمة غزة بوجود الجيشيف التركي والمصري

 ري والتركي يجب أف يكوف بالطبع تحت مظّمة األمـ المتحدة.وأوضح أف وجود الجيشيف المص
 

 ينتركيا ستستمر في دعم الفمسطيني يحذر "إسرائيل" من اليجوم البري ويؤكد أن أوغمو 85
وزير الخارجية التركي، .(، أف أي.بي.يونقبًل عف وكالة ) 32/22/3123، لندن، القدس العربينشرت 

وقاؿ  ببلده ستدعـ الفمسطينييف في غزة والضفة حتى إنياء االحتبلؿ. فإ ،أحمد داوود أوغمو، قاؿ الثبلثاء
خبلؿ مشاركتو في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي يزور غزة مع رئيس الحكومة إسماعيؿ  ،أوغمو
تركيا ستستمر في دعـ الشعب الفمسطيني، في غزة والضفة والقدس، حتى انتياء االحتبلؿ "  ىنية

قا   ."مة الدولة الفمسطينية وعاصمتيا القدساإلسرائيمي، وا 
ليشيد اهلل عمينا أننا لف نترككـ، آالمكـ آالمنا.. وقدركـ قدرنا.. "ووجو حديثو لمفمسطينييف في غزة، بقولو 

ما  "إسرائيؿػ"رسالة أف التاريخ والضمير اإلنساني لف يغفر ل "، معتبرًا وجوده في غزة"ومستقبمكـ مستقبمنا
 لت تبرير ما تفعمو.تفعمو، ميما حاو 

، مشددًا "أنتـ ال تدافعوف عف كرامتكـ، فحسب، بؿ تدافعوف عف كرامتنا وعف اإلنسانية كميا"وقاؿ أوغمو 
. وجدد مطالبة تركيا برفع "تكاتؼ العرب والمسمميف، سيستمر حتى انتياء الظمـ الواقع عمى غزة"عمى أف 

سنستمر "وقاؿ  أف تحّوؿ غزة لسجف مفتوح. "إسرائيؿػ"عمى ضرورة عدـ السماح ل الحصار عف غزة، مشدداً 
 ."في الكفاح المشترؾ مع الدوؿ العربية حتى رفع الحصار عف غزة

أذّكر أىمي في غزة أف أقرب ساعة مف الصباح ىي التي يشتد فييا الظبلـ.. الصبح قريب.. "وختـ بقولو 
 ."كـأستودعكـ اهلل إلى صباح ىذا اليـو الذي نستيقظ فيو عمى حريت

إلى سرادؽ  العربي الوفدمع توجو أوغمو  ، أفغزةمف  32/22/3123الشرق األوسط، لندن، وأضافت 
العزاء التابع لعائمة أحمد الجعبري، وخبلؿ مصافحتو يد والدة الجعبري، قاـ أوغمو بتقبيؿ يدىا. وكاف أوغمو 

حيث إف  "1006ت خبلؿ حرب الظروؼ الحالية تختمؼ الظروؼ التي ساد"قد صرح قبؿ زيارتو لغزة بأف 
استفاقت وال يمكف أف تبقى صامتة إزاء ما يحدث، وقناعاتيا تنطمؽ مف وجدانيا، لذا ال "شعوب المنطقة قد 

 ."تستطيع دوليا أف تبقى ساكتة مع تغير ظروؼ المنطقة
ة وزير الخارجي ، أفسعيد عموري ،غزةنقبًل عف مراسميا في  31/22/3123، القدس، القدسوجاء في 

 أوغمو أشارأكثر فأكثر". و  إسرائيؿ"عزؿ  إلىف ذلؾ سيؤدي أ، و غزة التركي حذر مف ىجوـ بري عمى قطاع
مف رئيس الوزراء التركي ورئيس الدولة،  خاصاً  سبلماً  القطاع مصيبتيـ، حامبلً  أبناءنيـ "يشاطروف أ إلى
 مميوف تركي. 53و

إلى مستشفى الشفاء أثناء  يف صحافييف وصبلشييد يجثمانإلى  32/22/3123السفير، بيروت، وأشارت 
لـ يتمالؾ نفسو، وأجيش في البكاء  العربي برفقة أوغمو، الذي الجولة التي كاف يقوـ بيا وفد وزراء الخارجية

 أماـ ما رآه مف شيداء وجرحى.
 

 وال تسميح لممقاومة "إسرائيل"ال حرب عربية مع  وزير الخارجية التونسي: 86
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أف وزراء الخارجية العرب بحثوا  ،رفيؽ عبد السبلـ ،أكد وزير الخارجية التونسي  اعيؿأحمد إسم - القاىرة
في اجتماعيـ الطارئ األخير الرد عمى العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة، لكنيـ لـ يتطرقوا إلى الحرب مع 

البياف في القاىرة، دة جريوقاؿ عبد السبلـ، في تصريحات خاصة ل ، أو تسميح المقاومة الفمسطينية."إسرائيؿ"
االجتماع تمخض عنو قرارات إيجابية " إفحوؿ القرارات العممية لوقؼ العدواف اإلسرائيمي الغاشـ عمى غزة، 

 ."وقوية تعّبر عف موقؼ عربي مشترؾ ومتضامف ومتماسؾ ومساند ألشقائنا في غزة
ضرورة الذىاب إلى مجمس األمف  وأكد أنو ال توجد أي خبلفات عربية عمى ىذا الصعيد، وتـ االتفاؽ عمى

بوقؼ ىذا العدواف والدعوة إلى رفع الحصار البري والبحري والجوي الذي يتعّرض لو قطاع  "إسرائيؿ"إللزاـ 
 غزة والتأكيد عمى دخوؿ المساعدات اإلنسانية.

. ال لـ نتحدث عف التدخؿ العسكري." عبد السبلـ ، قاؿ "إسرائيؿ"وعف التدخؿ العسكري العربي لحرب 
نتحدث عف حروب اآلف نحف نتحدث عف موقؼ عربي وتضامف عربي وعف وقوؼ الجامعة العربية والدوؿ 
يقاؼ ىذا العدواف  ."األعضاء إلى جانب الشعب الفمسطيني في استعادة حقوقو المغتصبة.. نتحدث عف رد وا 

 
 
 
 

بالسبلح، قاؿ الوزير  "إسرائيؿ"كا عمى سؤاؿ حوؿ إمكانية تسميح المقاومة الفمسطينية، حيث تسمح أمري ورداً 
ال نتحدث عف تسمح اآلف، بؿ عف وقؼ العدواف ىذه ىي األولوية الرئيسية لنا، نتحدث عف موقؼ "التونسي 

عربي موحد.. ىناؾ خطوات كبيرة قطعت لـ تكف موجودة في السابؽ وكاف مف الصعب أف نتحدث عف 
 ."موقؼ عربي مشترؾ في مثؿ ىذه القضايا

 32/22/3123دبي، البيان، 
 

 أنفسيمتجييز الفمسطينيين لمدفاع عن لتدعو و  تنفي خالفيا مع حماس إيران 87
يوـ الثبلثاء، انو ينبغي "تجييز" الفمسطينييف لمدفاع عف  اإليرانيةأكد متحدث باسـ وزارة الخارجية   رويترز
 اإلسبلميةمع الجماعات  فإيرا"تحالؼ  أفالتي تنفذ ضربات جوية في غزة مضيفًا  "إسرائيؿ"ضد  أنفسيـ

بمد ينتج ىذه  أيالطمبة )اسنا( عف ميماف باراست قولو "مسألة  أنباءونقمت وكالة  الفمسطينية سيبقى قويًا".
"الميـ  وأضاؼ الخبرة في ىذه المسألة". أصحابمف يبحثيا المسؤولوف العسكريوف  أفضؿالصواريخ يكوف 

تدافع عف حقوؽ شعب  أف، وىي مسؤولية كؿ الدوؿ أنفسيـ يجيزوا لمدفاع عف أفأبناء فمسطيف يجب  أف
 فمسطيف".

وحماس تدىورت بسبب خبلفات محتممة في ضوء  إيراف"تكوف العبلقات بيف  أفورفض ميماف باراست فكرة 
"نقؼ اآلف ودائما مع شعب  وأضاؼوحماس جيدة لمغاية"،  إيراف"العبلقات بيف   في سورية". وقاؿ األزمة

 ".اإلسبلميةكؿ المقاتميف الفمسطينييف وخاصة حماس والجماعات  فمسطيف وندعـ
 32/22/3123الحياة، لندن، 

 
 غزة والحفاظ عمى األمن القومي أزمةمرسي بالفشل في التعامل مع يتيم  فصيل مصري معارض 88
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الثبلثاء، أداء الرئيس المصري محمد مرسي في إدارة  أمسالقاىرة  انتقد فصيؿ مصري معارض، مساء 
الرئيس  أمسفي بياف أصدرتو مساء  "الجمعية الوطنية لمتغيير"واتيمت  العدواف عمى غزة. وأزمةلدولة ا

الفشؿ الواضح في إدارة الدولة، والحفاظ عمى األمف القومي وسبلمة األراضي المصرية وبالعجز "مرسي بػ
 ."عف وقؼ تفكؾ الدولة وتحقيؽ أىداؼ الثورة

 32/22/3123، لندن، القدس العربي
 

 "مبارك أياممثل "منعيم من دخول القطاع  أكدواناشطون مصر:  89
قطاع غزة  إلىالقاىرة  منعت السمطات المصرية نشطاء سياسييف وبعض القوى السياسية مف العبور 

كما تـ منع العشرات مف النشطاء السياسييف مف مصر  غزة في حربيا ضد اإلسرائيمييف. أىاليلمتضامف مع 
ات ومف السيناوييف الذيف كتبوا الفتات عمى صدورىـ أنيـ دروع بشرية لحماية فمسطيف ومف بعض المحافظ

 وغزة.
اهلل الحجاوي، القيادي الناصري، أنو تـ منعو وىو ومجموعة مف النشطاء مف غالبية المحافظات  وصرح عبد

ؾ بعدـ حصوليـ المصرية ومف سيناء لمعبور إلى غزة عف طريؽ معبر رفح حيث منعتيـ السمطات معممو ذل
 والسيادية. األمنية األجيزةعمى تصاريح خاصة بذلؾ مف 

وكذلؾ صرح خالد عرفات، أميف حزب الكرامة، أف الحزب ومعيـ رئيس التيار الشعبي في سيناء عماد 
 غزة. إلىالبمؾ تـ منعيـ مف العبور 

ح معبر رفح والحدود لعبور فت إلىالرئيس محمد مرسي  ،رئيس التيار الشعبي في سيناء ،ودعا عماد البمؾ
 غزة وعدـ منعيـ كما كاف يحدث في عيد المخموع مبارؾ. إلىالمجاىديف والنشطاء السياسييف 

 32/22/3123، لندن، القدس العربي
 

 تستعيد نشاطيا بسبب حرب غزة "سيناء"جمعية مجاىدي  :8
نشاطيا بعد عقود مف عادت جمعية محاربيف قديمة في سيناء لممارسة   يسري محمد - العريش )مصر(

وقطاع غزة،  "إسرائيؿ"الحرب الدائرة بيف  500الكموف. وسبب الصحوة الجديدة لمجمعية التي تضـ نحو 
جمعية "يناير. وتضـ الجمعية واسميا  13واألجواء الجديدة التي تتسـ بإطبلؽ حرية العمؿ العاـ بعد ثورة 

أثناء احتبلليا لشبو جزيرة سيناء في  "إسرائيؿ"موف ، محاربيف كانوا فيما مضى شبانا يقات"مجاىدي سيناء
 . ويرأسيا حاليا شيخ مف أبناء سيناء اسمو عبد اهلل جيامة.2751إلى عاـ  2745الفترة مف عاـ 

 32/22/3123الشرق األوسط، لندن، 
 

 "إسرائيل"تدخمت إلثناء مسمحي سيناء عن استيداف  المصري الجيادقيادات تنظيم الحياة": " 91
الحياة أف اتصاالت تمت بيف قيادات تنظيـ الجياد المصري وتنظيمات جريدة عممت   أحمد رحيـ -رة القاى

مف أجؿ  "أىؿ السّنة والجماعة"و "أنصار بيت المقدس"و "الجماعة السمفية الجيادية"مسمحة في سيناء ىي 
متنفذيف "االت لمحياة إف وقالت مصادر مطمعة عمى االتص ."إثنائيا عف استيداؼ إسرائيؿ في ىذه المرحمة"

في الجماعات الجيادية في سيناء كانوا يخططوف استيداؼ إسرائيؿ مف خبلؿ إطبلؽ صواريخ عمى البمدات 
 ."اإلسرائيمية لتخفيؼ الضغط عمى قطاع غزة ومناصرة المقاومة الفمسطينية ىناؾ
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االتصاالت، إال أنو شدد عمى أنيا مجدي سالـ لمحياة إجراء ىذه  "طبلئع الفتح"وعمى رغـ تأكيد قائد تنظيـ 
لـ تكف بناء عمى رغبة جيات رسمية ولكف قادة جماعات الجياد تحركت في ىذا الصدد مف منطمؽ "

اتصمنا بقادة الجماعات الجيادية "وقاؿ   ."استشعارىا المسؤولية وتقديرىا لخطورة الموقؼ في ىذه المرحمة
لموقؼ إف تـ استيداؼ إسرائيؿ أثناء النزاع الدائر في غزة، الرئيسة في سيناء وتحدثنا إلييـ عف خطورة ا

 ."وىـ تفيموا الموقؼ تمامًا وتعيدوا عدـ اإلقداـ عمى إطبلؽ أي صواريخ باتجاه إسرائيؿ عبر سيناء
وحرص عمى تأكيد أف ىذا التحرؾ لـ يكف بصفتيـ وسطاء بيف الدولة وىذه الجماعات، ولكف ألنيـ رأوا أف 

جاء مناصرًا ألىؿ غزة، ومف ثـ أبمغنا ىذه الجماعات بأف الرد عمى إسرائيؿ يجب أف يتـ في تحرؾ الرئاسة "
 ."إطار السياسة التي ترسميا الدولة ما دامت أقدمت عمى خطوات محترمة

 32/22/3123الحياة، لندن، 
 

 تسييالت مصرية لمجرحى الفمسطينيين 92
قرارًا بسرعة اتخاذ جميع اإلجراءات  ،المجيد محمودالمستشار عبد  ،أصدر النائب العاـ المصري القاىرة 

القانونية لتسييؿ إجراءات الكشوؼ والتقارير الطبية لمفمسطينييف المصابيف، الذيف ينقموف إلى مستشفيات 
 العريش لمعبلج إثر عمميات القصؼ اإلسرائيمي الجارية بقطاع غزة.

فمسطينييف المصابيف أو الشيداء واإلسراع في تسييؿ وشمؿ القرار تقديـ كافة التسييبلت القانونية لذوي ال
نقؿ جثامينيـ والتصريح بنقميا إلى الخارج لدفنيا مف خبلؿ ممثمي السمطة الفمسطينية وبالتنسيؽ مع 

 السمطات المصرية المختصة.
 32/22/3123الخميج، الشارقة، 

 
 فمسطينيًا يعالجون في البالد 32: المصريةوزارة الصحة  93

أعمنت وزارة الصحة المصرية، أف إجمالي عدد المصابيف الفمسطينييف الذيف دخموا إلى مصر (  .أي.بي.يو)
 وفاة أحدىـ متأثرًا بجراحو. إلىمصابًا، مشيرة  12عبر معبر رفح منذ يـو الجمعة الماضي بمغ 

 32/22/3123الحياة، لندن، 
 

 إنسانية إلى أىالي غزة مساعداتالجزائر ترسل  94
الجزائر إرساؿ مساعدات إنسانية بشكؿ عاجؿ تتكوف مف أدوية ومواد غذائية ألىالي   قررت .(د.ب.أ)

أماـ العدواف اإلسرائيمي عمى أىالي "قطاع غزة. وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية، في بياف ليا أمس، أنو 
مساعدة  غزة الذيف يتعرضوف لبلعتداءات المتكررة لمجيش اإلسرائيمي قررت الحكومة الجزائرية إرساؿ

، "طنا مف األدوية والمواد الغذائية 20"وأضاؼ البياف أف ىذه المساعدة تتكوف مف  ."إنسانية استعجالية
ىذه اليبة "ستسمـ لميبلؿ األحمر الفمسطيني. وأكد البياف أف  طناً  22 موضحا أف الكمية األولى التي تقدر بػ

رساؿ كميات أخرى مف مواد اإلسعاؼ والمواد التضامنية مف الجزائر ستتواصؿ خبلؿ األياـ المقبمة بإ
 ."األساسية لتخفيؼ معاناة الشعب الفمسطيني الشقيؽ

 32/22/3123الشرق األوسط، لندن، 
 

 في "قافمة النفير إلى غزة" المشاركةالجزائر: فتح باب  95
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ية كبيرة ستنطمؽ أف قافمة دول ،عبد الرزاؽ مقري .د ،أعمف نائب رئيس حركة مجتمع السمـ الجزائرية  الجزائر
( يشارؾ فييا أكثر مف ألؼ فرد مف مختمؼ 26)أمياؿ مف االبتسامات  6/21/1021إلى غزة يوـ 

 الجنسيات.
 31/22/3123قدس برس، 

 
 لطبطبائي: حرر با"جحافمك" فمسطين بدل تدمير الكويتمنائب االفضل لالكويت: النائب 96

 وأعضاءلغات النائب السابؽ وليد الطبطبائي سخر عضو المجمس المبطؿ نبيؿ الفضؿ مف ادعاءات ومبا
 أضعاؼذا كاف ربعيـ ثبلثة إقائبل  " ،المشاركيف في المسيرات المؤيدة ليـ إعداداألغمبية السابقة بشأف 

". ؟فمماذا ال يقود الطبطبائي جحافؿ قواتو لتحرير فمسطيف بدال مف تدمير الكويت اإلسرائيمياحتياط الجيش 
كؿ الجنود االحتياط الذيف طمب وزير الدفاع  أفو عمى موقع "تويتر"  انو بما وقاؿ الفضؿ عبر حساب

الطبطبائي مف شباب المظاىرات  أتباع أفوبما  ،ألفا فقط 53باراؾ استدعاءىـ عددىـ  إييود اإلسرائيمي
ة فمماذا ال يقود وليد جحافؿ قواتو المنصور  إسرائيؿ،جنود  أضعاؼثبلثة  أيألفا  110حسب زعـ ربعو 

 ".؟مف تدمير الكويت ليحرر فمسطيف بدالً 
 32/22/3123، السياسة، الكويت

 
 نائب بحريني يحرق العمم اإلسرائيمي خالل جمسة نيابية 97

بحريني أسامة مينا أحرؽ العمـ اإلسرائيمي خبلؿ الذكرت وسائؿ إعبلـ بحرينية أف النائب   (.)يو.بي.آي
 مى العدواف الصييوني عمى قطاع غزة.جمسة النواب المنعقدة صباح أمس، احتجاجًا ع

مف جانبو، اتيـ رئيس كتمة البحريف أحمد الساعاتي، مينا بالقياـ بحركات استعراضية بيدؼ لفت األنظار 
كمنا مع فمسطيف ونناصر غزة وضد العدواف اإلسرائيمي، ولكف ليس بالقياـ بحركات استعراضية "فقط؛ وقاؿ 

 ."اتخاذ إجراءأطالب مجمسكـ ب“، وأضاؼ ”سينمائية
 32/22/3123الخميج، الشارقة، 

 
 صالحي ينتظر ردًا مصريًا لزيارة غزة نياية األسبوعإيران:  98

 ،حسف قشقوي، أمس، أف وزير الخارجية ي،صّرح مسؤوؿ كبير في نائب وزير الخارجية اإليران  (.)أ.ؼ.ب
 ،وقاؿ قشقوي اية األسبوع المقبؿ.يأمؿ في التوجو إلى غزة نياية األسبوع الحالي أو بد ،عمي أكبر صالحي

عمى الموقع االلكتروني لمجمس الشورى اإليراني، إف اتصاالت بدأت مع السمطات المصرية التي تشرؼ 
 ."ننتظر ردىـ"عمى المعبر الجنوبي لمقطاع الفمسطيني. وأضاؼ 

 32/22/3123الخميج، الشارقة، 
 

 لتبرير مواقفو تجاه حماس كان يستخدم "الوطن البديل" مباركسيف الدولة: نظام  99
نفى المستشار محمد سيؼ الدولة مستشار الرئيس المصري لمشؤوف العربية، األنباء التي ترددت في   القاىرة

جئيف مف غزة نتيجة القصؼ اإلسرائيمي لمقطاع، بلوسائؿ اإلعبلـ عف نية القاىرة إقامة مخيمات إليواء ال
قدس برس أف كؿ ىذه وكالة سيؼ الدولة في تصريحات ل وأضاؼ وقاؿ إف ىذه "أكاذيب ال صحة ليا".

الشائعات تأتى في إطار الحرب النفسية لمجيش اإلسرائيمي "الذي يريد أف يؤثر عمى العبلقات القوية بيف 
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مصر وفمسطيف"، مضيفا أف "فكرة الوطف البديؿ ىي فكرة فاشمة لباحث إسرائيمي، وكاف يستخدميا النظاـ 
 و العدائية تجاه حماس".السابؽ لتبرير مواقف

 31/22/3123قدس برس، 
 

 لألونروا بمميوني دوالر تتبرع حممة سعودية :9
قدمت "الحممة الوطنية السعودية لنصرة األشقاء في سورية" تبرعا بقيمة بمميوني دوالر إلى وكالة   عماف

الفمسطينييف في األردف  وجرى أمس توقيع اتفاقية بيف الجانبيف بيذا الدعـ، الذي يخصص لبلجئيف األونروا.
ولبناف، الذيف غادروا سورية نتيجة األحداث الدائرة فييا، إضافة إلى البلجئيف الفمسطينييف في األراضي 

مميوف دوالر حتى شير  32ويندرج التبرع في إطار المناشدة الطارئة لؤلونروا لتزويدىا بقيمة  السورية.
ويشمؿ التبرع  % فقط.30ة في سورية، والتي لـ يصؿ منيا سوى فبراير المقبؿ، نتيجة األحداث الدائر  /شباط

مف التمور،  صندوقاً  210سمة صحية و 200صندوؽ مف الحصص الغذائية، كما يشتمؿ عمى  200حوالي 
 والتي تـ توزيعيا عف طريؽ األونروا لعائبلت فمسطينية في إربد والزرقاء وجنوب وشماؿ عماف.
 32/22/3123الغد، عّمان، 

 
 "غير بّناء" ألنو حول غزة األمنبيان عن مجمس  تعرقل إصدارنطن واش 1:

اعترضت أمريكا، أمس، عمى مشروع إعبلف صادر عف مجمس األمف الدولي يدعو لوقؼ فوري   (.ب.)أ
الفمسطيني، بحسب المتحدثة باسـ البعثة األمريكية إلى مجمس  -إلطبلؽ النار بيف طرفي النزاع اإلسرائيمي 

 ."غير بّناء"متوف، التي أوضحت أف سبب العرقمة األمريكية اعتبار واشنطف مشروع اإلعبلف األمف إيريف ب
عاجز عف الوصوؿ إلى عمؽ المشكمة الحالية التي تؤدي إلى استمرار "وأكدت بمتوف أف المشروع المقّدـ 

اضحة أنيا ستأخذ واشنطف كانت و "، مشّددة عمى أف "النزاع، وىي الصواريخ المنطمقة مف غزة تجاه إسرائيؿ
باالعتبار أي تحّرؾ في حاؿ كاف يدعـ الجيود الديبموماسية الساعية لمنع تصعيد النزاع ويقّدـ ضمانات 

. مف ىنا، وحسب الموقؼ األمريكي، نظرًا لمفشؿ "ثابتة إلنياء االعتداء الصاروخي عمى المدف اإلسرائيمية
إف مشروع اإلعبلف المذكور يفشؿ في "إسرائيؿ، فػ في الدعوة إلى وقؼ فوري ودائـ لمصواريخ مف غزة إلى

المساىمة بشكؿ بناء في دعـ ىذه األىداؼ. ولذلؾ نمتنع عف الموافقة عمى قرار مماثؿ غير بناء وال 
 ."مقبوؿ

وكاف مشروع البياف المقّدـ لمجمس األمف مف قبؿ الوفد المغربي باسـ الجامعة العربية يدعو إلى إبداء دعـ 
 سوية األزمة في غزة، التي تقوـ بيا مصر ودوؿ أخرى.حاـز لجيود ت

وبدورىا، كانت روسيا تقدمت بمشروع قرار يتألؼ مف ثبلثة أقساـ رئيسية، تتضمف دعوة لوقؼ إطبلؽ النار 
فورًا، ودعمًا لكافة الجيود الدولية واإلقميمية الرامية إلى تسوية الوضع بالطرؽ السممية، والدعوة إلى استئناؼ 

 ضات بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف. المفاو 
 32/22/3123السفير، بيروت، 

 
 صمب كالصخر "إسرائيل"التزامنا بأمن و  ..: التيدئة بغزة قد تتطمب أياماً أبيبكمينتون من تل  2:

لّمحت وزيرة الخارجية األميركية ىيبلري كمينتوف إلى أف التوصؿ إلى وقؼ إلطبلؽ   وكاالتال ،الجزيرة
في مؤتمر صحفي مشترؾ مع رئيس الوزراء  ،ع غزة قد يستغرؽ أياما، وقالت كمينتوفالنار في قطا
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إف ببلدىا "ستعمؿ في األياـ القادمة"   اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو، تبله اجتماع مغمؽ بينيما أمس الثبلثاء
، وتحسف أحواؿ وفي أنحاء المنطقة لمتوصؿ إلى "نتيجة تعزز أمف شعب إسرائيؿ "إسرائيؿ"مع شركائيا في 

 شعب غزة، وتتحرؾ باتجاه سبلـ شامؿ لكؿ أىؿ المنطقة".
وأشارت إلى أف "االلتزاـ األميركي بأمف إسرائيؿ صمب كالصخر وال يتزحزح"، واعتبرت أف ذلؾ يدفع 

وحممت الوزيرة األميركية ما وصفتيا  لبلعتقاد بأف التوصؿ إلى وقؼ التصعيد في غزة "أمر أساسي".
اإلرىابية" في غزة مسؤولية شف اليجمات الصاروخية عمى المدف والبمدات اإلسرائيمية. وأشادت  بػ"المنظمات

 بجيود الرئيس المصري محمد مرسي في عممية التيدئة.
"إنو إذا أمكف التوصؿ إلى حؿ طويؿ األمد بالوسائؿ   مخاطبا الوزيرة األميركية ،ومف جيتو، قاؿ نتنياىو
ؾ، ولكف إذا لـ يحصؿ ذلؾ فأنا عمى ثقة بأنكـ ستتفيموف أف إسرائيؿ ستتخذ كؿ الدبموماسية فأنا أفضؿ ذل

 اإلجراءات البلزمة لمدفاع عف شعبيا".
 32/22/3123الجزيرة.نت، 

 
 

 والقادة المصريين عباسكمينتون تمتقي نتنياىو و و  لمتيدئة في غزة... أوباما يشيد بدور مرسي 3:
ض أف وزيرة الخارجية األمريكية ىيبلري كمينتوف ستتوجو إلى أعمف البيت األبي  ىبة القدسي - واشنطف

وحركة حماس، والتأكيد عمى رسالة مفادىا أف تصعيد ىذا  "إسرائيؿ"تيدئة بيف مالشرؽ األوسط، في محاولة ل
 الصراع ليس في مصمحة أحد.

زراء اإلسرائيمي ووفقا لجدوؿ كمينتوف، فمف المقرر أف تقوـ بثبلث محطات رئيسية، حيث تمتقي رئيس الو 
بنياميف نتنياىو في القدس في وقت متأخر مساء أمس، ثـ تمتقي صباح اليوـ رئيس السمطة الفمسطينية 

 محمود عباس، وبعدىا تتجو إلى القاىرة لمقابمة القادة المصرييف.
طواؿ عف الوضع في غزة "الرئيس أوباما تناقش وكمينتوف  إف نائب مستشار األمف القومي بف رودس  قاؿو 

في المناقشات التي نعقدىا مع القادة في المنطقة ىي أف  الرحمة، ونحف نعتقد أف أفضؿ طريقة لممضي قدماً 
الطريقة األفضؿ "، وأضاؼ  "تقوـ وزيرة الخارجية كمينتوف بيذه الرحمة التي تبدأ مع شريكنا الوثيؽ إسرائيؿ

وية سممية تنيي إطبلؽ الصواريخ وتتيح في ىذه المسألة ىي عبر الطرؽ الدبموماسية والوصوؿ إلى تس
 ."تيدئة أوسع نطاقا في المنطقة

يمكنني أف أؤكد "أكد رودس أف كمينتوف ليست لدييا نية لبلجتماع مع مسؤوليف مف حركة حماس، وقاؿ  و 
لكـ أنيا ستجتمع مع السمطة الفمسطينية، والرئيس عباس ىو الزعيـ المنتخب لمفمسطينييف، وصوتو حاسـ 

، وشدد رودس عمى الدور اإليجابي الذي تقوـ بو الحكومة المصرية إلنياء العنؼ، وقاؿ  "ه المسائؿفي ىذ
 ."الرئيس ووزيرة الخارجية يعتقدوف أف الوساطة المصرية كانت بناءة لمغاية"

وقاؿ البيت األبيض أمس إف الرئيس أوباما اتصؿ بالرئيس المصري محمد مرسي لبحث الصراع في غزة 
ف أوباما أكد أىمية تيدئة األوضاع في غزة، وأشاد بمرسي إوقاؿ رودس  مف أجؿ حؿ دبموماسي.والضغط 

. وأضاؼ أف "في ىذه العممية جداً  ميماً  تمعب مصر دوراً "وقاؿ رودس   لمدور الذي يقوـ بو حتى اآلف.
أف أفضؿ الطرؽ يعتقد الرئيس "البيت األبيض يعتقد أف مرسي مخمص في رغبتو في إعادة اليدوء. وتابع  

 ."لممضي قدما ىنا ىو بذؿ جيد دبموماسي يعيد اليدوء
 32/22/3123الشرق األوسط، لندن، 
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 لندن تدعو إلى "وقف العنف" في غزة وتنصح عباس بعدم التوجو لألمم المتحدة 4:

ح السمطة دعا وزير الخارجية البريطاني ويمياـ ىيغ الفمسطينييف واإلسرائيمييف إلى وقؼ "العنؼ"، ونص  لندف
د ىيغ في كممة لو مساء الثبلثاء ججبعدـ التوجو لؤلمـ المتحدة لطمب صفة مراقب لمدولة الفمسطينية، و 

أماـ البرلماف البريطاني بشأف غزة وعممية السبلـ وسورية، موقؼ لندف مف العدواف اإلسرائيمي عمى  10/22
روخية عمى جنوب إسرائيؿ"، لكنو حذر مف قطاع غزة، باعتباره "رد فعؿ عمى زيادة في حدة اليجمات الصا

 مغبة التدخؿ البري في غزة.
وقاؿ  "لقد أوضحنا أف حماس تتحمؿ المسؤولية الرئيسية عف بداية األزمة الحالية، ولكف أيضا أوضحنا 
بنفس الدرجة أف جميع األطراؼ تتحمؿ مسؤولية ما يحدث. وناشدنا إسرائيؿ سريعا أف تسعى وراء كؿ 

 نة لنزع فتيؿ التصعيد لردىا العسكري، وااللتزاـ بالقانوف اإلنساني الدولي وتجنب سقوط الفرص الممك
 
 
 

ضحايا مف المدنييف. كما حذرنا إسرائيؿ أيضا مف أف غزوا بريا لقطاع غزة قد يؤدي إلى إطالة أمد 
  وقؼ اسرائيؿ".الصراع، وزيادة الخسائر في صفوؼ المدنييف بشكؿ حاد، ويسبب تتكبل في الدعـ الدولي لم
 32/22/3123قدس برس، 

 
 " قبل التوصل لمتيدئةإسرائيل"عمى  "االعتداءات الصاروخية"إيقاف يجب  :وزير الخارجية األلماني 5:

 ، بعد لقائو رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف غويدو فيسترفيمو ،وزير الخارجية األلمانيقاؿ تؿ أبيب  
مانيا تقؼ إلى جانب أصدقائنا في إسرائيؿ وإلسرائيؿ الحؽ الكامؿ في أوجد ىنا لكي أؤكد أف أل"نتنياىو  

الدفاع عف نفسيا وعف مواطنييا مف االعتداءات الصاروخية. وطبعا يجب عمينا أف نبحث كيؼ يمكف 
التوصؿ إلى وقؼ إطبلؽ النار ولكف يوجد شرط مسبؽ واحد لذلؾ وىو إيقاؼ االعتداءات الصاروخية عمى 

نما ىذا ىو موقؼ وزراء إسرائيؿ. وىذه  ىي رسالة واضحة ليس فقط مف قبؿ الحكومة األلمانية فحسب وا 
الخارجية األوروبييف مف يوـ أمس أيضا. أرحب بأقوالؾ، يا رئيس الوزراء، عف سعيؾ إلى حؿ سياسي 

دة ونحف نتفؽ معؾ عمى ذلؾ تماما. ومف الميـ التأكد أف مصر ستمعب بذلؾ دورا مركزيا. وألمانيا مستع
لتساعد وتدعـ ىذه المساعي وسنعمؿ كؿ ما باستطاعتنا مف أجؿ مصالح أصدقائنا في إسرائيؿ وسنعمؿ كؿ 

 ."ما باستطاعتنا مف أجؿ التوصؿ إلى وقؼ إطبلؽ النار
 32/22/3123الشرق األوسط، لندن، 

 
 يجب تفاديو "خطيراً  تصعيداً "بان كي مون: أي عممية إسرائيمية برية في غزة ستكون  6:

باف  األميف العاـ لؤلمـ المتحدة، أجرى  ومحمد عبد الرازؽ ،وصبلح جمعة ،سوسف أبو حسيف - قاىرةال
ورئيس  ،األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية ،محادثات في العاصمة المصرية مع نبيؿ العربي ،كي موف

وف بضرورة وقؼ عمرو. وطالب باف كي م كامؿ محمد ،ووزير الخارجية ،ىشاـ قنديؿ ،الوزراء المصري
في مؤتمر  في قطاع غزة، وتكثيؼ االتصاالت لمنع االجتياح البري لمقطاع، معرباً  إطبلؽ النار فورياً 

 صحافي مشترؾ مع العربي عف أسفو لسقوط ضحايا مف المدنييف.
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ووصؼ باف كي موف األوضاع في غزة بأنيا خطيرة لمغاية. وقاؿ إنو ناقش مع رئيس الوزراء المصري 
نياء العنؼ. وقاؿ إف أي عممية إسرائيمية برية في  الجيود المصرية لمتوصؿ إلى وقؼ فوري إلطبلؽ النار وا 

 يجب تفاديو. "تصعيدا خطيراً "غزة ستكوف 
إلى ضرورة قياـ  وأعرب موف عف حزنو لخسارة العديد مف األبرياء نتيجة الستمرار العنؼ في غزة داعياً 

مرسي والحكومة المصرية محمد عف دعمو لجيود الرئيس  وأعربة. دولة فمسطينية كحؿ لموضع في المنطق
عمينا احتراـ إسرائيؿ وقمقيا عمى أمنيا إال أف ذلؾ ال يعني أف "لموصوؿ إلى وقؼ إلطبلؽ النار. وأضاؼ  
إلى أف رسالتو لنتنياىو ىي المطالبة بأف يقوـ بوقؼ  ، مشيراً "تقوـ بقصؼ وقتؿ وجرح العديد مف المدنييف

وأعرب باف كي موف عف قمقو  النار بشكؿ سريع وأف تقوـ إسرائيؿ باحتراـ القانوف الدولي اإلنساني. إطبلؽ
لفشؿ المساعي الرامية إلعادة المفاوضات بيف الجانبيف اإلسرائيمي والفمسطيني لموصوؿ إلى حؿ الدولتيف، 

 مؤكدا ضرورة إحداث اختراؽ لموضع الحالي.
 32/22/3123الشرق األوسط، لندن، 

 
 األونروا تنفي المزاعم اإلسرائيمية عن استخدام المقاومين في غزة لمنشآتيا 7:

نفت وكالة األونروا، ادعاءات الجيش اإلسرائيمي التي تفيد بأف المقاوميف الفمسطينييف في قطاع   نيويورؾ
في  ،األونرواونفت  غزة يستخدموف منشتت الوكالة األممية كقواعد إلطبلؽ الصواريخ ضد أىداؼ إسرائيمية.

صّحة ادعاءات الناطؽ باسـ الجيش اإلسرائيمي التي نشرىا  ،10/22بياف صحفي صدر عنيا يوـ الثبلثاء 
عمى موقع "تويتر" مرفقة بمقطع فيديو ُيظير مسمحيف فمسطينييف يطمقوف الصواريخ مف داخؿ مدرسة عمييا 

 ا في فيديو "مرّكب ومعالج حاسوبيًا".شارة األونروا، حيث اتيمت الجانب اإلسرائيمي باستغبلؿ شعارى
 وأعربت الوكالة عف قمقيا إزاء نشر ىذا الفيديو واستخداـ شعارىا في مواد مركبة بالكمبيوتر بدوف تصريح.
وذكر البياف، أف مثؿ تمؾ االدعاءات في أوقات الصراع قد تؤدي إلى عواقب جسيمة، مؤكدة التزاميا القوي 

 ارتفاع وتيرة العنؼ، حسب البياف.بحياد منشتتيا وخاصة في ظؿ 
 31/22/3123قدس برس، 

 
 ونروا: العممية البرية ستزيد األمور تعقيدًا في قطاع غزةاأل  8:

فميبو غراندي، مف أف أي عممية برية إسرائيمية ستزيد األمور تعقيدًا في  ،ونروااألحذر مفوض وكالة  غزة 
ي كممة أماـ الصحفييف في جباليا شماؿ قطاع غزة، ف ،ودعا غراندي قطاع غزة، وتتسبب في أزمة حقيقية.

وقؼ "، داعيًا إلى "جميع األطراؼ إلى االلتزاـ بالقانوف الدولي وعدـ تعريض المدنييف لمخطر"أمس، 
. وأعمف غراندي أنو وجو نداء عاجبًل لمدوؿ المانحة عربيًا ودوليًا مف أجؿ توفير مبمغ "العمميات الحربية فوراً 

العمميات الحربية "ونروا تعاني مشكبلت مالية قبؿ األونروا بشكؿ عاجؿ، موضحًا أف ؤلر لمميوف دوال 21
ونروا خبلؿ األ. وأكد أف مخزوف مادة الطحيف سينفد مف مخازف "األخيرة والعمميات الحالية تزيد مف أعبائيا

 أسبوعيف مف اآلف.
 32/22/3123الخميج، الشارقة، 

 
 في ظل تطور األوضاع في قطاع غزة"رباعيةا"القترح جمسة لتروسيا  9:
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اقترحت روسيا عقد جمسة طارئة لمجنة الرباعية لمسبلـ في الشرؽ األوسط في ظؿ تطور   وكاالتال
 ،خبلؿ لقائو نظيرتو األمريكية ،سيرغي الفروؼ ،األوضاع في قطاع غزة. وقاؿ وزير الخارجية الروسي

إف ببلده مستعدة  ،ؽ آسيا )آسياف( في كمبودياعمى ىامش قمة رابطة أمـ جنوب شر  ،ىيبلري كمينتوف
 لتنظيـ االجتماع. وأكد أف وقؼ إطبلؽ النار ىو األمر األىـ اآلف.

 32/22/3123الخميج، الشارقة، 
 

 بإجراء تحقيقات سريعة ومستقمة بشأن ما يجري في قطاع غزة تطالببيالي  ::
بإجراء تحقيقات سريعة  ،ف في األمـ المتحدةالمفوضة السامية لحقوؽ اإلنسا ،طالبت نافي بيبلي  وكاالتال

ومستقمة بشأف ما يجري في قطاع غزة وضماف المساءلة عف أية انتياكات لمقانوف الدولي في ظؿ الصراع 
 اللتزاماتيا بموجب القانوف الدولي  "إسرائيؿ"الدائر، مشيرة إلى مخاوؼ جدية بشأف تنفيذ 

 
تزاماتيا القانونية والتمييز في جميع األوقات بيف المقاتميف والمدنييف بالوفاء بال "إسرائيؿ"اإلنساني، وطالبت 

 واتخاذ اإلجراءات الكفيمة بتجنب الخسائر في أرواح المدنييف والممتمكات المدنية.
 32/22/3123الخميج، الشارقة، 

 
 وحماس "إسرائيلا"العفو الدولية تطالب بحظر تصدير السالح لمنظمة  211

البت منظمة العفو الدولية األمـ المتحدة بفرض حظر فوري عمى تصدير السبلح إلى ط  وكاالتال ،الجزيرة
وذكرت المنظمة في بياف صدر يوـ الثبلثاء  وحركة حماس وفصائؿ أخرى مقاومة في قطاع غزة. "إسرائيؿ"

يف إرساؿ مراقبيف دولييف عمى الفور إلى المنطقة"، مضيفة أف الطرف في لندف أنو "يتعيف أيضاً  10/22
 انتيكا القانوف الدولي.

 31/22/3123الجزيرة.نت، 
 

 ساعد بفريق طوارئ من ثالثة أطباء في غزة منذ يوميننأطباء بال حدود: منظمة  212
  قالت منظمة أطباء ببل حدود الدولية إنيا تساعد بفريؽ طوارئ مف ثبلثة أطباء في غزة. وذكرت .(د.ب.أ)

أشخاص موجود منذ يوميف في مناطؽ العمميات العسكرية، وأف المنظمة أمس أف فريقيا المكوف مف ثبلثة 
ىؤالء األطباء الثبلثة سيتمقوف تعزيزات مف أطباء آخريف متخصصيف في الجراحة واإلنعاش في األياـ 

في جنوب قطاع غزة يمكف إدخاؿ  متنقبلً  وأشارت المنظمة إلى أف ىناؾ بالفعؿ مستشفى ميدانياً  المقبمة.
إلجراء الجراحات الطارئة. كما أشارت المنظمة إلى أنيا تعتـز إرساؿ  بح صالحاً تعديبلت عميو ليص
 مساعدات طبية لغزة.

 32/22/3123الشرق األوسط، لندن، 
 

 : أطفال غزة يواجيون الخطر والرعب جراء العدوان اإلسرائيمي"منظمة "أنقذوا األطفال العالمية 213
ف بأوقات عصيبة ومرعبة، جراء العدواف اإلسرائيمي عمى قالت منظمة عالمية إف أطفاؿ غزة يمرو   واشنطف

 قطاع غزة، فيما حذرت مف "اآلثار الصحية المدمرة" التي يحتمؿ تعرضيـ ليا.
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وأشارت منظمة "سيؼ ذي تشمدريف" )أنقذوا األطفاؿ( العالمية، في بياف صحفي أصدرتو مساء االثنيف إلى 
ومرعبة، فيـ معرضوف لمخاطر صحية جراء عدـ توفر  أف األطفاؿ في قطاع غزة يمروف بأوقات خطيرة

الغذاء ومياه شرب نظيفة، فضبًل عف أنيـ قد ال يتمقوف الرعاية الطبية عند حاجتيـ ليا، بسبب األضرار 
وقالت المنظمة إف "األسر في غزة والتي اعتادت العيش في ظروؼ صعبة  الكبيرة التي لحقت بالعيادات.

فاذ الغذاء والماء، كما بدأت المستشفيات تعاني مف نفاذ اإلمدادات"، مشيرة إلى أف لمغاية، بدأت تعاني مف ن
 أضراًرا كبيرة لحقت بالمدارس والعيادات.

وفي ىذا السياؽ؛ حذرت مايمز مف "اآلثار المدمرة" المحتممة لذلؾ عمى صحة األطفاؿ ىناؾ، "والذيف يعاني 
وقالت رئيسة المنظمة  "ليس ىنالؾ مياه نظيفة لذا سيبدأ  ـ".العديد منيـ بالفعؿ مف سوء التغذية وفقر الد

األطفاؿ قريبًا بشرب مياه الصنبور المموثة، والتي ستسبب مشاكؿ صحية أكثر خطورة". وأضافت  "عندما 
 يصابوف بالمرض فإف والدييـ لف يكونوا قادريف عمى أخذىـ إلى المستشفى".

 31/22/3123قدس برس، 
 

 بتعّمد استيداف الصحفيين يستوجب تقديميا لمعدالة "إسرائيل"قرار "األورومتوسطي": إ 214
حذر المرصد األورومتوسطي لحقوؽ اإلنساف مف تواصؿ االستيداؼ اإلسرائيمي المتعمد والمستمر   جنيؼ

، معتبرة 22/22/1021لمصحفييف الفمسطينييف ومكاتبيـ، منذ بدء اليجوـ اإلسرائيمي عمى قطاع غزة في 
ووّثؽ المرصد، منذ  ـ".2755لقواعد البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ الممحؽ باتفاقيات جنيؼ  خطيراً ذلؾ "خرًقا 

صابة تسعة آخريف في استيداؼ مباشر ليـ  بدء اليجوـ اإلسرائيمي عمى قطاع غزة مقتؿ ثبلثة صحفييف وا 
، بحسب اعتراؼ مصادر اً ومتعّمد أو لمكاتبيـ المميزة بشارة الصحافة، مشيرة إلى أف االستيداؼ كاف مباشراً 

  عسكرية إسرائيمية.
قدس برس نسخة عنو إلى اعتراؼ مصادر عسكرية إسرائيمية مسؤولة، وكالة وأشار، في تقرير لو تمقت 

، بتعّمد استيداؼ الصحفييف، واعتبر المرصد أف 26/22/1021إلذاعة "صوت إسرائيؿ" يـو األحد الموافؽ 
أف ال يمر دوف تقديـ القائميف عمى إصدار قرار استيداؼ وسائؿ  ىذا اإلقرار اإلسرائيمي الرسمي يجب

 اإلعبلـ في قطاع غزة إلى العدالة، ومبلحقتيـ والمسؤوليف عنيـ في المحاكـ الدولية.
 32/22/3123قدس برس، 

 
 عمى غزة ا من "إسرائيل" في حال شنت عدوانًا برياً ىستعد إلجالء رعاياتوزارة الدفاع األمريكية  215

ارة الدفاع األمريكية بتوجو ثبلث سفف إلى شرؽ المتوسط في مواجية الساحؿ اإلسرائيمي كي تكوف أمرت وز 
، ويفيـ مف ذلؾ عمى قطاع غزة في حاؿ شنت عدوانًا برياً  "إسرائيؿ"مستعدة إلجبلء الرعايا األمريكييف مف 

 بالتصعيد . "إسرائيؿ"أف الواليات المتحدة تتوقع قياـ 
 32/22/3123الخميج، الشارقة، 

 
 "إسرائيل"تجاه  "القاسية جدا"واشنطن تنتقد تركيا بشدة عمى تصريحاتيا  216

تجاه الدولة العبرية التي  "القاسية جداً "بشدة الثبلثاء عمى التصريحات  أنقرة(  انتقدت واشنطف .ب.ؼ.)ا
 ينييف في غزة.( وتشف عممية "تطيير عرقي" ضد الفمسطإرىابية)دولة  بأنياوصفيا رئيس الوزراء التركي 
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مف  القاسي جداً  اإلعبلمياليجوـ  أف"نعتبر   فيكتوريا نوالند األمريكية،وقالت المتحدثة باسـ وزارة الخارجية 
 ".لؤلتراؾمساعدة وقمنا ىذا بوضوح  أية أبداً قبؿ تركيا لف يقدـ 

بوضوح لمحكومة  أعربت( األمريكية"بدوف الدخوؿ في التفاصيؿ فاف ىذه الوزارة )الخارجية   نوالند وأوضحت
 التركية عف قمقيا حياؿ ىذا النوع مف التصريحات".

 32/22/3123، لندن، القدس العربي
 

 بجرائم االحتالل في غزة ننددووي "إسرائيلا"أمريكيون يرفضون انحياز بالدىم ل 217
تدأت احتشد أكثر مف مئة شخص في مسيرة ومظاىرة مؤيدة لغزة اب ريـ يوسؼ الحرمي  -واشنطف دي سي 

التي تبعت  األمريكيةوسط حماية مف الشرطة  األبيضوسارت نحو البيت  األمريكيةمف وزارة الخارجية 
في ىذه المظاىرة وكذلؾ شاركت الجاليات  األمريكييفالمظاىرة وبقت حتى انتيائيا، وقد شارؾ العديد مف 

 إلىوالتي تذىب  األمريكيوفيدفعيا  وضد الضرائب التي "إسرائيؿ"العربية في المظاىرة التي ىتفوا فييا ضد 
وقد حضر المظاىرة أناس مف أعمار مختمفة وخمفيات ثقافية مختمفة فينالؾ الييودي  اإلسرائيمية،الحكومة 

التيني كميـ قدموا لدعـ غزة ولدعـ  -واألمريكي  واألمريكيوىنالؾ المسمـ والمسيحي وغيرىـ ىنالؾ العربي 
 القضية الفمسطينية.

 32/22/3123لدوحة، الراية، ا
 

 غزة! اضربوا: باريستظاىرة في  218
مساء  ،وما بيف خمسة وسبعة آالؼ بحسب المنظميف ،شخص بحسب الشرطة 1300تظاىر (  .ب.ؼ.)ا

سمسمة غارات جوية  أياـالتي بدأت قبؿ سبعة  أبيب،دعمًا لتؿ  اإلسرائيميةبباريس قرب السفارة  ،الثبلثاء
ويدعمونيا"، مف قبؿ المجمس الممثؿ  إسرائيؿالذيف يحبوف دولة ونظـ تجمع "كؿ  عمى قطاع غزة.

 ."إسرائيؿ" وأصدقاءلمجمعيات الييودية في فرنسا وكنفدرالية ييود فرنسا 
بنياميف نتنياىو اإلسرائيمي وزراء الرئيس  إلىوقرأ رئيس المجمس ريشار براسكييو في التجمع رسالة موجية 

 باسـ كافة ييود فرنسا". إلسرائيؿلؾ "لمتعبير عف الدعـ والحب وذ "إسرائيؿ"سفير  إلىتـ تسميميا 
 ".اإلرىابف "المعركة التي نخوضيا ىي ضد ا  "، و إرىابي"غزة معقؿ  إففي فرنسا  "إسرائيؿ"وقاؿ سفير 

 32/22/3123الحياة، لندن، 
 

 فضائية األونروا تتيح التعمم عن ُبعد لطالب قطاع غزة بسبب العدوان 219
ونروا أف قناتيا الفضائية ستواصؿ بثيا التعميمي لقطاع غزة، في ظؿ عدـ تمكف األة أعمنت وكال  غزة

 عمى غزة المتواصؿ منذ األربعاء الماضي. اإلسرائيميالطبلب مف االلتحاؽ بمدارسيـ مع استمرار العدواف 
سة تابعة مدر  123أنو في ظؿ "اضطرار حوالي  ،قطاع غزة فيمدير عمميات األونروا  ،وقاؿ روبرت تيرنر

ونروا )أونروا تي في(، وبالمشاركة مع "مبادرة ؤلإلغبلؽ أبوابيا، تواصؿ القناة الفضائية التابعة ل ونروالؤل
 ساعة يوميا لطبلب القطاع". 21التعمـ عف ُبعد" بث حصص دراسية لمدة 

 31/22/3123قدس برس، 
 

 ألطفال غزة "فيسبوك" يوقف حساب ناشطة إيطالية نشرت صوراً  :21
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ساعة حساب الناشطة االيطالية  12أوقفت إدارة موقع التواصؿ االجتماعي الشيير "فيسبوؾ" لمدة   روما
ألطفاؿ فمسطينييف استشيدوا في الغارات التي شنتيا  روزا سكيانو، المتواجدة بمدينة غزة، إثر نشرىا صوراً 

 .22/22ء الطائرات الحربية اإلسرائيمية عمى قطاع غزة، والمتواصمة منذ يـو األربعا
 31/22/3123قدس برس، 

 
 بميون دوالر بسبب حوادث الطرق  :2 سنوياً منطقة الخميج تخسر  221

ريتشارد رافيت، أف منطقة الخميج تخسر « غمؼ ترافيؾ»أكد مدير معرض   شفيؽ األسدي -أبو ظبي 
ـ مف ىذا بميوف دوالر بسبب حوادث الطرؽ، واف األثر االجتماعي ليذه الحوادث أكبر وأضخ 27سنويًا 

في مركز أبو « غمؼ ترافيؾ»الرقـ. وأضاؼ في كممة خبلؿ مشاركتو في مؤتمر يقاـ عمى ىامش معرض 
ظبي الوطني لممعارض الذي أختتـ أمس، أف عمى منطقة الخميج القياـ بمشروع مشابو لممشروع األوروبي 

ر الكحوؿ، إضافة إلى وضع لحماية األرواح، أي تشديد القوانيف عمى أحزمة األماف والقيادة تحت تأثي
 استراتيجيات خاصة لتطوير نظـ قيادة أكثر أمنًا وخفض الضريبة السنوية لحوادث الطرؽ.

وحّض الرئيس السابؽ لشبكة شرطة المرور األوروبية كبير المراقبيف في الشرطة الوطنية لممرور في فنمندا، 
ة فييا عمى تطبيؽ قوانيف صارمة أذا أرادت باسي كيمباينيف، الحكومات الخميجية وىيئات الشرطة العامم

خفض العدد الكبير لوفيات الحوادث المرورية وتعزيز السبلمة عمى الطرقات في المنطقة. وأكد أف دوؿ 
الخميج بحاجة لمعمؿ بجيد متواصؿ، وبناء عبلقات وثيقة في ما بينيا والعمؿ معًا نحو تطوير شبكة طرؽ 

 أكثر أمنًا.
ألوروبي لحماية األرواح أكبر مشروع مشترؾ ييدؼ لجعؿ طرؽ أوروبا أكثر أمنًا، إذ وأوضح أف المشروع ا
بمدًا أوروبيًا اتحدت لتحقيؽ غاية واحدة ىي حماية األرواح عمى الطرقات األوروبية.  17يجمع تحت مظمتو 

ألرواح في ولفت إلى أف المشروع الذي يستمر ثبلث سنوات يركز عمى تعميـ مبادئ سبلمة الطرؽ وحماية ا
سبانيا، وعمى تطوير سموؾ السائقيف  ست دوؿ أوروبية تضـ ىنغاريا وبولندا والبرتغاؿ ورومانيا وسموفانيا وا 
وتفعيؿ النشاطات الواجب عقدىا، كالندوات العالية المستوى والمؤتمرات العالمية المتخصصة بسبلمة الطرؽ 

 قيادية الخاطئة.والدعـ الحكومي الكبير والموّجو لمتصدي لمسموكيات ال
ساىـ المشروع األوروبي لحماية األرواح في خفض أعداد الوفيات الناجمة عف الحوادث »وتابع كيمباينيف  

في المئة في  11في المئة في البرتغاؿ و 24في المئة في بولندا و 16في المئة في ىنغاريا و 14بنسبة 
وأكد أف ال سبب يمنع تطبيؽ مشروع «. انيافي المئة في إسب 10في المئة في سموفانيا و 13رومانيا و

 مشابو في منطقة الخميج، بخاصة في ظؿ ىذه النتائج اإليجابية التي حققيا في أوروبا.
وأوضح أف نشاطات المشروع األوروبي الذي ييدؼ إلى خفض أعداد وفيات الطرؽ حتى النصؼ بحموؿ 

خبرة التي تساىـ في تقديـ نتائج ممموسة، ، توجو عبر مجموعة مف األبحاث والمعمومات وال1010العاـ 
 والتي يمكف أف تمعب دورًا في خفض أعداد الوفيات وجعؿ الطرؽ أكثر أمانًا.

 32/22/3123، الحياة، لندن
 

 نتنياىو بين االجتياح والتيدئة حيرةضرب غزة:  222
فػػػي تحقيػػػؽ  ىنػػػاؾ الكثيػػػر مػػػف المؤشػػػرات عمػػػى أف الحممػػػة العسػػػكرية الصػػػييونية عمػػػى قطػػػاع غػػػزة لػػػف تػػػنجح

األىداؼ التي أعمنت النخبة اإلسػرائيمية الحاكمػة أنيػا ُشػنَّت مػف أجػؿ تحقيقيػا، والمتمثمػة فػي  اسػتعادة الػردع 
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في مواجية المقاومة الفمسطينية، منع حركة حمػاس مػف تغييػر قواعػد المواجيػة التػي كانػت قائمػة بينيػا وبػيف 
بؿ إف مسار المواجيػة فػي أياميػا األولػى قمّػص  جيش االحتبلؿ، ووقؼ إطبلؽ الصواريخ. ليس ىذا فحسب،

مستوى مصداقية الجيش الصييوني أماـ الرأي العاـ اإلسرائيمي؛ فقد بدأت إسرائيؿ حممتيا العسكرية باغتيػاؿ 
أحمد الجعبري، نائب القائد العاـ لػ "كتائب عز الديف القساـ"، الجناح العسكري لحركة حماس، واستيداؼ مػا 

لصواريخ "بعيدة المدى" تممكيا حركة حمػاس، ثػـ شػرعت بعػد ذلػؾ فػي اغتيػاؿ نشػطاء فػي زعمت أنو مخازف 
 "كتائب القساـ"، وقصؼ ما اعتبرتو "ِبنى تحتية لممقاومة".

وبعد ساعات مف اغتياؿ الجعبري تباىى كؿ مف رئيس الوزراء الصييوني بنياميف نتنياىو ووزير حربو إييود 
مبنى وزارة الحرب في تؿ أبيب بأف تصفية الجعبري واسػتيداؼ مخػزوف باراؾ في مؤتمر صحافي عقداه في 

الصواريخ يضمناف استعادة الردع وتقميص قػدرة حمػاس عمػى اسػتيداؼ المػدف الصػييونية. وسػرعاف مػا تبػيف 
لئلسػرائيمييف أف تقيػيـ نتنيػاىو وبػػاراؾ كػاف أبعػد مػػا يكػوف عػف التعبيػػر عػف واقػع األمػػور؛ فقػد اعتقػدت النخبػػة 

سػػية واألمنيػػة فػػي إسػػرائيؿ أف تصػػفية الجعبػػري، الػػذي ُيعتبػػر عممًيػػا القائػػد األبػػرز فػػي "كتائػػب القسػػاـ"، السيا
سيولِّد ضغًطا نفسًيا كبيػًرا عمػى حركػة حمػاس يػؤدي إلػى ضػرب الػروح المعنويػة لقيػادة الحركػة ويجبرىػا عمػى 

جديػػدة، تضػػمف تحقيػػؽ  السػػعي لػػدى أطػػراؼ خارجيػػة لطمػػب الوسػػاطة مػػف أجػػؿ التوافػػؽ عمػػى تيدئػػة بشػػروط
 األىداؼ اإلسرائيمية.

 حسابات إسرائيل الخاطئة
ما حدث أف حركة حماس ليس فقط لـ تتصرؼ حسب التوقعات اإلسرائيمية؛ بؿ إنيا فاجأت إسرائيؿ برد دّلؿ 
عمى أف الرضا اإلسرائيمي األولي عف اغتياؿ الجعبري كاف مبالًغا فيو. فبعد أف كانت صواريخ حركة حماس 

كمػػػـ مػػػف قطػػػاع غػػػزة؛ إذا  23المواجيػػػة الحاليػػػة تصػػػيب المػػػدف والمسػػػتوطنات الصػػػييونية عمػػػى مسػػػافة  قبػػػؿ
بصواريخ الحركة تصؿ مدينة تؿ أبيب، التي يقطنيا مميػوف صػييوني؛ وىػي المػرة األولػى التػي تتعػرض فييػا 

فيػػػو أف . لكػػػف ممػػػا ال شػػػؾ 2772ىػػػذه المدينػػػة لقصػػػؼ عربػػػي منػػػذ أف سػػػقطت عمييػػػا صػػػواريخ العػػػراؽ عػػػاـ 
مفاجػػأة حمػػاس الكبيػػرة تمثمػػت فػػي قصػػؼ الجيػػوب االسػػتيطانية فػػي القػػدس المحتمػػة، وىػػي المػػرة األولػػى التػػي 

 .2745تتعرض فيو ىذه المنطقة لمقصؼ منذ العاـ 
إف مسػػػار المواجيػػػة دلَّػػػؿ عمػػػى أف إسػػػرائيؿ تعػػػاني مػػػف "عمػػػى اسػػػتخباري" بكػػػؿ مػػػا يتعمػػػؽ بقػػػدرات المقاومػػػة؛ 

ي مطمع الحممة عف قضػائيا عمػى جميػع مخػزوف حمػاس مػف الصػواريخ بعيػدة المػدى فإسرائيؿ التي أعمنت ف
التي نجحػت حمػاس فػي تيريبيػا؛ فوجئػت بػأف حمػاس نجحػت فػي اخفػاء قػدراتيا ومواصػمة اطػبلؽ الصػواريخ 
عمػػى تػػؿ أبيػػب والقػػدس. لقػػد اعتقػػدت إسػػرائيؿ أف تنفيػػذ ىجمػػات "جراحيػػة" تيػػدؼ بشػػكؿ أساسػػي إلػػى تصػػفية 

ء الذراع المسمح لحركة حماس، في ظؿ سػقوط أقػؿ عػدد مػف اإلصػابات فػي صػفوؼ المػدنييف قيادات ونشطا
الفمسػػػطينييف؛ سػػػيقمص مػػػف مسػػػتويات الػػػردود اإلقميميػػػة والدوليػػػة عمػػػى العمميػػػات العسػػػكرية اإلسػػػرائيمية، التػػػي 

 ستنتيي في وقت قصير نسبًيا، وىذا ما لـ يحدث.
عيد عممياتيػا ضػد قطػاع غػزة تمثػؿ فػي رفضػيا التسػميـ بقواعػد إف أحد أىـ العوامؿ التػي دفعػت إسػرائيؿ لتصػ

المواجيػػػة التػػػي فرضػػػتيا حركػػػات المقاومػػػة مػػػؤخًرا، والتػػػي عمػػػى أساسػػػيا باتػػػت المقاومػػػة تػػػرد عمػػػى كػػػؿ عمػػػؿ 
 1006عسػػكري إسػػرائيمي ضػػد القطػػاع. لقػػد تمتعػػت إسػػرائيؿ منػػذ انتيػػاء الحػػرب عمػػى قطػػاع غػػزة أواخػػر عػػاـ 

ما يتعمؽ بالعمػؿ ضػد المقاومػة فػي قطػاع غػزة؛ بحيػث إنػو فػي معظػـ األحيػاف ال بيامش حرية كبيرة في كؿ 
ف تـ الرد عمى ىذه العمميات؛ فإف الػذي يتػولى الػرد الفصػيؿ  تقوـ المقاومة بالرد عمى التصعيد اإلسرائيمي؛ وا 
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ي تعتبر الذي تـ استيدافو؛ في حيف تمتـز بقية الفصائؿ الصمت، وعمى رأس ىذه الفصائؿ حركة حماس، الت
 أكبر وأقوى ىذه الفصائؿ.

مف إمبلء تفسيرىا التفاقات التيدئة غيػر المباشػرة  1006ليس ىذا فحسب؛ بؿ إف إسرائيؿ تمكنت بعد حرب 
التػػي تػػـ التوصػػؿ إلييػػا بينيػػا وبػػيف فصػػائؿ المقاومػػة بوسػػاطة مصػػرية. فعمػػى الػػرغـ مػػف أف اتفاقػػات التيدئػػة 

يف؛ إال أف إسػرائيؿ ظمػت تؤكػد أف التيدئػة ال تعنػي تخمييػا عػف نصت عمى وقؼ إطبلؽ النار مف قبؿ الطرف
وتصػرفت عمػى  -عمميات عسكرية تخطط ليا المقاومة ضد األىػداؼ اإلسػرائيمية-حقيا في إحباط ما تعتبره 

ىػػذا النحػػػو. وكانػػػت الحجػػػة اإلسػػػرائيمية تقػػػوؿ  إنػػػو فػػػي حػػػاؿ حصػػػمت األجيػػػزة االسػػػتخبارية اإلسػػػرائيمية عمػػػى 
مية مسمحة تخطط مجموعة فمسطينية ما لتنفيذىا ضد أىداؼ إسرائيمية؛ فإف مػف حقيػا أف معمومات حوؿ عم

تقوـ بإحباط ىػذه المخططػات عبػر اغتيػاؿ أفػراد ىػذه المجموعػة؛ دوف أف يكػوف مػف حػؽ المقاومػة الػرد عمػى 
التفسػير؛ مػع عممية االغتياؿ. ولقد تفجػرت جميػع اتفاقػات التيدئػة السػابقة بعػد أف تعاممػت إسػرائيؿ وفػؽ ىػذا 

العمـ إف إسرائيؿ توظؼ عمميات االغتياؿ المستندة إلى المعمومات االستخبارية المزعومة لكي تجر المقاومػة 
 لحممة تصعيد وفؽ شروطيا وظروفيا.
منحتػو القػػدرة عمػى مراكمػة الػػردع فػي مواجيػػة حركػات المقاومػػة؛  1006لقػد اعتقػد جػػيش االحػتبلؿ أف حػػرب 

تػػت تتجنػػب الػػرد عمػػى عمميػػات التصػػعيد اإلسػػرائيمية. وقػػد فسػػرت إسػػرائيؿ، عػػدـ بحيػػث إف ىػػذه الحركػػات با
مشاركة حركة حماس عمى وجو الخصوص بالرد عمى العمميات العسػكرية اإلسػرائيمية عمػى أنػو يمثػؿ حرًصػا 
مف الحركة عمى عدـ التورط في مواجية مع إسرائيؿ تيدد بقاء حكميا في قطاع غزة. وقػد أغػرى ىػذا الواقػع 

رائيؿ بأف تحاوؿ فرض قواعد مواجيػة أكثػر تطرفًػا؛ حيػث إنيػا سػمحت لجيشػيا بػأف يقػوـ بعمميػات تمشػيط إس
سػػرائيؿ؛ وىػػذا مػػا  100فػػي قمػػب قطػػاع غػػزة، وفػػي عمػػؽ  متػػر عمػػى طػػوؿ الخػػط الحػػدودي بػػيف قطػػاع غػػزة وا 

دوًدا قويػػػة مػػػف يجسػػػد فػػػي الواقػػػع حزاًمػػػا أمنًيػػػا إلسػػػرائيؿ يعمػػػؿ فيػػػو جػػػيش االحػػػتبلؿ بحريػػػة؛ دوف أف يتوقػػػع ر 
المقاومػة؛ عػبلوة عمػػى مػا ينطػػوي عميػو ذلػػؾ مػف اسػػتيداؼ لمتجمعػات المدنيػػة الفمسػطينية، فػػي المنػاطؽ التػػي 
تعرؼ بػ "مناطؽ التماس". لقد سعت إسرائيؿ مػف خػبلؿ الحممػة العسػكرية الحاليػة إلػى محاولػة إقنػاع حركػات 

 ا ىامش مناورة كبيًرا في تنفيذ العمميات العسكرية.المقاومة بالعودة لقواعد المواجية القديمة التي تتيح لي
 حممة برية أو تيدئة

إزاء فشؿ الرىاف اإلسرائيمي عمى أف تنجح الحممة العسكرية في شكميا الحالي فػي تحقيػؽ أىػدافيا؛ فقػد باتػت 
زة، النخب الحاكمة في تؿ أبيب أماـ خياريف ال ثالث ليما، فإما أف تشػرع فػي شػف حممػة بريػة عمػى قطػاع غػ

؛ أو تجنح لمتوصؿ التفاؽ تيدئة تسّمـ فيو باستحالة تحقيؽ أىدافيا 1006عمى غرار الحممة التي شنتيا عاـ 
المعمنة عمى الحممػة الحاليػة. يعػي نتنيػاىو التعقيػدات الكبيػرة الناجمػة عػف شػف حممػة بريػة واسػعة عمػى غػرار 

فمسػطيني وجػرح  2300ف مقتؿ أكثر مػف ، والتي أسفرت في حينيا ع1006الحرب التي شنتيا إسرائيؿ عاـ 
اآلالؼ؛ عبلوة عمى تدمير آالؼ المنازؿ والمؤسسات. في إسػرائيؿ يعتقػدوف أف شػف مثػؿ ىػذه الحممػة يحمػؿ 
مخاطر كبيرة عمػى صػعيديف  فمػف ناحيػة فػي ظػؿ الكشػؼ عػف قػدرات المقاومػة التػي فوجئػت بيػا المخػابرات 

ة تعتقد أف لدى المقاومة الفمسػطينية مػا يمكػف أف يفػاجئ إسػرائيؿ اإلسرائيمية، فإف المؤسسة األمنية الصييوني
كثيًرا لدى قياميا بحممة برية؛ حيث إف ىذا السيناريو يؤدي إلى مواجية وجًيا لوجو مع المقاومػة؛ التػي تؤكػد 

شػػكؿ التقػػديرات األمنيػػة الصػػييونية أف لػػدييا قػػدرات دفاعيػػة قػػادرة عمػػى إلحػػاؽ خسػػائر كبيػػرة بػػالقوات البريػػة؛ ب
. فػي الوقػت ذاتػو، فػإف 1004يفوؽ كثيًرا الخسائر التي لحقػت بػالجيش اإلسػرائيمي خػبلؿ حػرب لبنػاف الثانيػة 
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شف حممة برية واسعة سيؤدي حتًما إلى سقوط أعداد كبيرة جًدا مف القتمى في صفوؼ المدنييف الفمسطينييف. 
 سائدة، سيما بعد ثورات الربيع العربي.إف ىذا يعتبر سيناريو بالغ الخطورة في ظؿ الظروؼ اإلقميمية ال

لقد تأكدت إسرائيؿ مف أف المحاذير والمخاوؼ التي سجمتيا مع اندالع ثػورات التحػوؿ الػديمقراطي كانػت فػي 
مكانيا؛ فقد حظى الموقؼ القوي الذي عّبر عنو الرئيس المصري محمد مرسي، والذي حذر فيو إسرائيؿ مف 

باىتمػػاـ بػػالغ مػػف قبػػؿ النخػػب اإلسػػرائيمية. إف أكثػػر مػػا يثيػػر مخػػاوؼ  تػػداعيات مواصػػمة ىجوميػػا عمػػى غػػزة،
إسرائيؿ مف تطور الحممة الحالية إلى حممة برية ىو الخوؼ مف تدىور العبلقات مع مصر بشكؿ يؤدي إلى 
تيديد معاىدة "كامب ديفيد"؛ وىي المعاىدة التي ُينظر إلييا في إسػرائيؿ عمػى أنيػا أحػد ركػائز األمػف القػومي 

إلسرائيمي. وتسود قناعة لدى دوائر صنع القرار في تؿ أبيب بأف الرأي العاـ العربي بات يتمتع بتأثير كبيػر ا
فػػي مرحمػػة ثػػػورات التحػػوؿ الػػديمقراطي؛ ممػػػا يعنػػي أف الجمػػػاىير المصػػرية يمكػػف أف تمػػػارس ضػػغوًطا عمػػػى 

ة تقمػػص ىػػامش المنػػاورة أمػػاـ القيػػادة السياسػػية المصػػرية الجديػػدة لكػػي تقػػدـ عمػػى خطػػوات سياسػػية ودبموماسػػي
إسرائيؿ؛ وصواًل إلى حد وضع معاىدة كامب ديفيد في بؤرة الجدؿ الداخمي المصري مػف جديػد. فػي إسػرائيؿ 
يعػػوف تماًمػػا أف ردة الفعػػؿ المصػػرية يمكػػف أف تسػػبب أذًى كبيػػًرا لمكيػػاف الصػػييوني حتػػى بػػدوف فػػتح مواجيػػة 

لدوائر صنع القػرار السياسػي فػي تػؿ أبيػب عػف مخاوفػو مػف  مسمحة. فعمى سبيؿ المثاؿ، عّبر جياز الموساد
أف ىنػػػػاؾ احتمػػػػااًل أف تبػػػػادر الجمػػػػاىير المصػػػػرية إلػػػػى إغػػػػبلؽ قنػػػػاة السػػػػويس أمػػػػاـ حركػػػػة المبلحػػػػة البحريػػػػة 
اإلسػػرائيمية، دوف أف تتػػدخؿ الحكومػػة المصػػرية، مػػع العمػػـ بػػأف أكثػػر مػػف ثمػػث التجػػارة اإلسػػرائيمية يمػػر عبػػر 

 البحر األحمر.
ى إسػػرائيؿ أيًضػػا مػػف أف تػػؤدي عمميػػة طويمػػة ضػػد قطػػاع غػػزة إلػػى تػػوفير الظػػروؼ إلشػػعاؿ سػػاحات وتخشػػ

أخػػرى، مثػػؿ انطػػبلؽ جماعػػات السػػمفية الجياديػػة مػػف سػػيناء لتنفيػػذ عمميػػات ضػػد المسػػتوطنات الييوديػػة فػػي 
قواعػػد جنػػوب فمسػػطيف المحتمػػة؛ سػػيما إيػػبلت، أو حتػػى إطػػبلؽ الصػػواريخ مػػف سػػيناء باتجػػاه المسػػتوطنات وال

 العسكرية في صحراء النقب.
وممػػا تخشػػاه إسػػرائيؿ أف تػػؤدي عمميػػة طويمػػة فػػي قطػػاع غػػزة إلػػى مػػد قػػوى المعارضػػة فػػي األردف بمزيػػد مػػف 
المشروعية لمطالبػة النظػاـ األردنػي بتغييػر سياسػاتو تجػاه إسػرائيؿ. وقػد حػّذر الجنػراؿ روف تيػرا، نائػب رئػيس 

مػػف التػػداعيات الخطيػػرة أليػػة عمميػػة كبيػػرة عمػػى قطػػاع غػػزة عمػػى  "مركػػز أبحػػاث األمػػف القػػومي" اإلسػػرائيمي
النظػاـ األردنػي؛ الػذي يػػرى أف بقػاءه قوًيػا مصػمحة اسػػتراتيجية إلسػرائيؿ. إلػى جانػب ذلػػؾ، فػإف نتنيػاىو يأخػػذ 
بعيف االعتبار حقيقة أف أي عمؿ عسكري واسع ضد قطاع غزة سيؤثر سمًبا عمى االىتمػاـ العػالمي ببرنػامج 

نووي، وىػذا يتنػاقض مػع مصػالح إسػرائيؿ االسػتراتيجية. عػبلوة عمػى أف ىػذا يقمػص مػف قػدرة إسػرائيؿ إيراف ال
 عمى إقناع المزيد مف الدوؿ بفرض عقوبات عمى الجميورية اإلسبلمية. 

وفي الوقت ذاتو، يخشى نتنياىو أف تؤدي عممية واسعة ضػد قطػاع غػزة يسػقط فييػا مػدنيوف فمسػطينيوف إلػى 
سرائيؿ الدولية؛ مع العمـ بأف إسرائيؿ ما زالت حتى اآلف تعاني مف تبعات الحرب عمػى قطػاع المس بمكانة إ

 غزة.
كؿ العوامؿ التي تمت اإلشارة إلييا تدلؿ عمػى أف نتنيػاىو ال ُيبػدي حماًسػا فػي الواقػع لتوسػيع الحممػة الحاليػة 

االحتبلؿ ودفع بيـ إلػى محػيط  ألؼ جندي مف قوات 53لتصبح عممية برية؛ عمى الرغـ مف أنو أمر بتجنيد 
 القطاع، لشف ىذه العممية.

الخيار الثػاني المتػاح أمػاـ نتنيػاىو ىػو القبػوؿ باتفػاؽ تيدئػة؛ وىنػاؾ مؤشػرات عمػى أف إسػرائيؿ كانػت بالػذات 
ىػػي التػػي طمبػػت تػػدخؿ الواليػػات المتحػػدة وأوروبػػا لػػدى مصػػر لكػػي تضػػغط عمػػى حركػػة حمػػاس لمقبػػوؿ باتفػػاؽ 
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و نتنياىو. لكف حركة حماس لـ تجعؿ األمور سيمة بالنسبة لنتنياىو؛ حيث إنيا وضعت تيدئة يحفظ ماء وج
ثبلثة شروط لمتيدئػة، وىػي  التػزاـ إسػرائيؿ بوقػؼ عمميػات االغتيػاؿ؛ تراجػع إسػرائيؿ عػف فػرض منطقػة حػزاـ 

 أمني عمى طوؿ الحدود بيف غزة والكياف الصييوني؛ ورفع الحصار المفروض عف القطاع.
ح أف نتنيػػػػػاىو يواجػػػػػو مشػػػػػكمة فػػػػػي قبػػػػػوؿ ىػػػػػذه الشػػػػػروط؛ ألف خصػػػػػومو السياسػػػػػييف سػػػػػيياجمونو مػػػػػف الواضػػػػػ

وسيتساءلوف  إذف ما اليدؼ مف شف الحممة؛ إف كانت حماس سػتفرض فػي النيايػة إمبلءاتيػا؟ وممػا ال شػؾ 
عامػة التػي فيو أف نتنياىو يبدي حساسية كبيػرة إزاء موقػؼ الػرأي العػاـ اإلسػرائيمي؛ سػيما عشػية االنتخابػات ال

(؛ ولنتنيػاىو مصػمحة كبيػرة فػي أف يظيػر كقائػد 1021مف المقرر أف تجرى في يناير/كػانوف الثػاني القػادـ ) 
حاـز عمى الصعيد األمنػي. مػف ىنػا، فػإف الحػؿ الػذي يمكػف أف يمنػع تحػوؿ الحممػة الحاليػة إلػى حممػة بريػة، 

ط بشػأف اتفػاؽ التيدئػة. مػف الصػيغ التػي وىي الحممة التي ال يرغب في شنيا نتنياىو، ىو الوصوؿ لحؿ وس
سػرائيؿ عمػى وقػؼ متبػادؿ إلطػبلؽ النػار، عمػى أف تمتػـز مصػر  ُطرحت لمثؿ ىذا االتفاؽ، أف تتفؽ حماس وا 
والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي بالعمؿ مف أجؿ التوصؿ التفاؽ بشأف ظروؼ التيدئػة األخػرى. وبغػض 

فإنػػو مػػف الواضػػح أف عػػدـ التوصػػؿ التفػػاؽ تيدئػػة، يعنػػي بالضػػرورة النظػػر عػػف فػػرص تحقػػؽ ىػػذا السػػيناريو، 
رجحػػاف عوامػػؿ شػػف إسػػرائيؿ حممػػة بريػػة رغػػـ كػػؿ المحػػاذير التػػي تمػػت اإلشػػارة إلييػػا، وىػػو مػػا سػػيعّقد األمػػور 

 بشكؿ كبير.
ح كفػة كػبح اجتيػاح اسػرائيمي بػري واسػع لغػزة والعوا مػؿ التػي عمى أف الموازنة بيف العوامؿ الخارجية التي ُترجِّ

ح حدوثػو، يجعػؿ كفػة كػبح االجتيػاح البػري راجحػة، ألف كػبل مػف الواليػات المتحػدة ومصػر وأغمػب الػدوؿ  ُترجِّ
العربيػػة وحتػػى اسػػرائيؿ ستصػػاب بأضػػرار أكبػػر مػػف المكاسػػب التػػي سػػتتحقؽ، وسػػتعمؿ كػػؿ ىػػذه القػػوى عمػػى 

 التوصؿ إلى تيدئة تحد بشكؿ ما مف ىامش التحرؾ االسرائيمي مستقببل.
لخبلصة، أف مسار المواجية الحالية يبيف أف إسرائيؿ فشمت فشبًل ذريًعا في استراتيجية "لسع الوعي"، التي وا

بمورتيا ىيئة أركاف الجيش اإلسرائيمي إلرغاـ المقاومة الفمسطينية عمى العودة لشروط المواجية السابقة، وىذا 
 بحد ذاتو إنجاز استراتيجي لممقاومة.

 22/3123/:2، اتمركز الجزيرة لمدراس
 

 مخيم مسموب الروح«: نكبتو»مخيم نير البارد بعد خمس سنوات عمى  223
، الموعػد النيػائي المرتقػب السػتكماؿ إعػػادة إعمػار مخػيـ نيػر البػػارد، 1021كانػت نيايػة العػػاـ   سػعدى عمػوه

ؿ النظػػر يحبػذ مسػؤوؿ لجنػػة المتابعػة إلعػادة إعمػار المخػػيـ مػرواف عبػد العػا بعػد خمػس مػف سػػنوات تػدميره. 
، معددًا بعض الخطوات اإليجابية التي تحققت، وعمى رأسيا إلغاء التصػاريح «الجزء المآلف مف الكأس»إلى 

الجػػائع الػػذي لػـ يػػذؽ الطعػػاـ منػذ أيػػاـ، وحػػيف تقػّدـ لػػو كسػػرة »العسػكرية، وىػػي خطػػوة يشػّبييا سػػكاف المخػػيـ بػػ
 «.خبز، يجد مذاقيا عسبًل، ال يشبع وال يرد الضيـ

ض سكاف المخيـ القديـ، مف الذيف صنفوا في الرزمتيف األولى والثانية، وبعض الثالثة، منازليـ، إال استمـ بع
وبعضػيا حديػدي « البراكسات»تعيش نحو سبعمئة عائمة في  أف نوعّية المنازؿ التي ُسّممت ال تبّشر بالخير.

وحػدة سػكنية فقػط حتػى اليػوـ،  250ُبنيت  واآلخر إسمنتي، وىي في الحالتيف ال تصمح لبلستعماؿ البشري..
وىناؾ أجزاء كبيرة مف المخيـ مػا زالػت ممنوعػة عمػى  وحدة في المخيـ القديـ. 411مف أصؿ خمسة آالؼ و

 أىمو بأعذار مختمفة.
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أّما األمواؿ المتوفرة إلعادة اإلعمار، فبل تغطي سوى اربعيف في المئة مف الكمفة اإلجمالية لمرـز الثماني في 
، كمػػػا سػػمتيا الدولػػػة المبنانيػػػة، «المنطقػػة المتاخمػػػة»أو  -«المخػػيـ الجديػػػد»ـ. فػػي المقابػػػؿ، فػػػي المخػػيـ القػػػدي

مػا يػزاؿ كػؿ شػيء عمػى حالػو باسػتثناء عػدد ضػئيؿ مػف المبػاني التػي اعيػد بناؤىػا  -وتعيدت بإعادة إعمارىػا
 لكف بمبادرات فردية.

لمنطقة االقتصػادية، فقػد اختفػت فػي الزواريػب ا« عاصمة»أّما حركة المخّيـ االقتصادية، وىو الذي كاف يعّد 
الضّيقة والنمكوبة، ىجرتو المؤسسات الكبيرة نتيجة سياسػة التصػاريح التػي كانػت متبعػة، والػدمار الػذي الػتيـ 
كػػػؿ شػػػيء ومعػػػو القػػػدرة الشػػػرائية لمنػػػاس، فيمػػػا أحجػػػـ أىػػػؿ المحػػػيط عنػػػو لؤلسػػػباب عينيػػػا، وىػػػـ الػػػذيف كػػػانوا 

 يقصدونو باآلالؼ يوميًا.
وعػانوا مػف مػرارة تيجيرىػا، « البارد»مع الكثافة السكانية في الغرفة الواحدة، وذيوؿ الحرب التي عاشيا أىؿ و 

والضػػيؽ المعيشػػي الػػذي لػػـ يعرفػػوا حجمػػو مػػف قبػػؿ، تفشػػت المشػػاكؿ االجتماعيػػة واألمػػراض النفسػػية وارتفعػػت 
 نسب التسرب المدرسي.

كرية التي كانت تقيد دخوليـ وخروجيـ مف المخيـ، ليشيروا ينطمؽ سكاف نير البارد مف إلغاء التصاريح العس
إلى إيجابية الخطػوة، ولكػنيـ يتػذمروف مػف اسػتمرار التفتػيش الػدقيؽ عنػد الحػواجز، فػي كػؿ مػرة يعػودوف فييػا 

اتياميػػػة غيػػػر مبنيػػػة عمػػػى الحقػػػوؽ »مػػػا زالػػػت « النظػػػرة الشػػػمولية لمفمسػػػطينييف»إلػػػى منػػػازليـ. يعتبػػػروف أف 
مستعدوف ألداء واجباتيـ، ولكف مف يعطييـ حقوقيـ؟ يكفي أنيـ يعيشوف في منطقة مصنفة  ىـ«. والواجبات

 «.عسكرية»بأنيا 
وفقػًا لتأثيرىػا عمػى حيػاتيـ وتفاصػيميا  القػرار األوؿ واألخيػر « منطقػة عسػكرية»يترجـ اىالي البارد مصػطمح 

ة حػػركتيـ، اختنػػاؽ المخػػيـ اقتصػػاديًا، لمجػػيش المبنػػاني، انعكػػاس التطبيقػػات اإلجرائيػػة عمػػى حيػػاة النػػاس وحريػػ
 ىجرة المؤسسات االقتصادية الكبيرة إلى خارج المخيـ وضياع مئات فرص العمؿ.

ذا حصػػموا  باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ، تعجػػز وسػػائؿ اإلعػػبلـ عػػف زيػػارتيـ وطػػرح قضػػاياىـ بػػبل تصػػاريح مسػػبقة، وا 
أي لبنػاني او أجنبػي يقصػد المخػيـ بيػدؼ عمييا، تتـ الزيارة بمرافقة عنصر امنػي، والحػاؿ ذاتػو ينطبػؽ عمػى 

 العمؿ، وليس الزيارة.
منطقة عسػكرية وتػدىور معيشػي دفعػا بأصػحاب المتػاجر والمؤسسػات الكبيػرة إلػى النػزوح إلػى خػارج المخػيـ، 
ومنيا مؤسسات لؤلدوات الصحية والكيربائية والمواد الغذائيػة، وتمػؾ المسػتعممة فػي البنػاء.. مػا افقػدىـ مئػات 

 مؿ، وأوصؿ نسبة البطالة إلى نحو ثبلثيف في المئة.فرص الع
 «المنطقة المتاخمة»

ولدى الغوص في المعاناة، يتوقؼ فمسطينيو البارد عند مشكمة نتجت عف القرار السياسي المبناني في مؤتمر 
سػؤولة عػف فيينا إلعادة إعمار المخيـ. يوميػا قػاؿ رئػيس الحكومػة األسػبؽ فػؤاد السػنيورة اف الدولػة المبنانيػة م

 لمخيـ نير البارد القديـ.« المنطقة المتاخمة»المخيـ الجديد مف األلؼ إلى الياء، بعد تسميتو بػ
عػادة اإلعمػار حتميػػة»يوميػا أطمػؽ السػػنيورة شػعاره الشػيير  اليػوـ يضػػيؼ «.. النػػزوح مؤقػت والعػودة مؤكػػدة وا 
 «.والخازوؽ مستمر»الفمسطينيوف لمشعار عبارة أخرى  

ار متعّجؿ، حصمت الحكومة، ومف األمواؿ المخصصػة إلعػادة إعمػار المخػيـ، عمػى سػمفة مػف وبناء عمى قر 
الييئػػػة العميػػػا لئلغاثػػػة، بقيمػػػة خمسػػػة مميػػػارات ليػػػرة لبنانيػػػة )نحػػػو ثبلثػػػة مبليػػػيف وثبلثمئػػػة الػػػؼ دوالر( لػػػدفع 

 «.المخيـ الجديد»تعويضات المتضرريف في المنطقة المتاخمة لممخيـ، او ما كاف يعرؼ بػ
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عائمة لبنانية كانت تسكف في المخيـ الجديد مف دوف اف تناؿ  117دفعت الحكومة المبنانية يوميا تعويضات 
وجياًا مان وجاوه »عائمة فمسطينية تعيش في المنطقة نفسيا قرشػًا واحػدًا، وىػو مػا يطمقػوف عميػو  214الؼ و

 «.التمييز العنصري
ـ الميكانيػؾ عػف سػياراتيـ التػي التيمتيػا نيػراف القصػؼ وعمى سبيؿ المثاؿ، ما زاؿ الفمسػطينيوف يػدفعوف رسػو 

 وكسرىا الدمار، ولـ يعوضوا عنيا.
تعويضاات ناجماة عان أضارار »التػي ناليػا المبنػانيوف  « الشػيكات»التمييز العنصري نفسو موثؽ كتابػة عمػى 

، وبػرغـ عػدـ يقولػوف إذا كانػت الحػرب وقعػت فػي مخػيـ نيػر البػارد «.إرىابية )مخيمات فمساطينية وجوارىاا 
 عبلقة فمسطينيو بيا، فما ىو ذنب المخيمات الفمسطينية األخرى ليصموىا باإلرىاب.

التمييػػػػز »وتفيػػػػد أرقػػػػاـ التعويضػػػػات التػػػػي حصػػػػمت عمييػػػػا بعػػػػض المؤسسػػػػات المبنانيػػػػة والمتاخمػػػػة لممخػػػػيـ بػػػػػ
ليػرة لبنانيػة مميػوف  263عينو. وعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، قبض اصحاب متجر لبناني مبمغ « العنصري

عػػف كسػػر زجػػاج، وتعطػػؿ عممػػو خػػبلؿ فتػػرة الحػػرب، فيمػػا نالػػت إحػػدى التعاونيػػات الغذائيػػة مئتػػي مميػػوف ليػػرة 
 ، وفؽ ما يقولوف.«ثبلثة كيموغرامات مف الجبنة»لبنانية بسبب تمؼ 

انيػة، في المقابؿ، لـ تحصؿ مؤسسات فمسطينية دمرت بالكامؿ وبرأسماؿ ال يقؿ عف خمسمئة مميوف ليػرة لبن
دوالر الػى سػتة  300عمى قرش واحػد. اقتصػر األمػر عمػى مسػاعدات قػدمتيا بعػض المنظمػات الدوليػة )مػف 

دوالر ال يتعػػدوف  1300آالؼ دوالر(، وفػػؽ حجػػـ كػػؿ مؤسسػػة، مػػع تأكيػػدىـ أف عػػدد الػػذيف نػػالوا أكثػػر مػػف 
 أصابع اليديف معًا.

التعويضػػات وغيابيػػا. يشػػير الفمسػػطينيوف الػػى ولكػػف إعػػادة اإلعمػػار فػػي المخػػيـ الجديػػد ليسػػت مربوطػػة فقػػط ب
أنيـ إذا ارادوا إعادة بناء منازليـ بعد حصوليـ عمى مساعدة مف قريب مسافر او غيره، فمف يتمكنوا مف ذلؾ 

 «.الزواريب والمحسوبيات والرشى»إال عبر 
بإنجػاز تسػوية قانونيػة  يعود السبب إلى اف الحكومة المبنانية، ولدى تعيدىا بتولي المنطقة المتاخمة، تعيدت

. تسوية لـ تنجػز لغايػة اليػوـ، وتركػت نحػو سػتة آالؼ أسػرة فمسػطينية 1006إلعادة اإلعمار في نياية العاـ 
 ومخيـ البداوي، وبظروؼ غير إنسانية.« البراكسات»، والبيوت المستأجرة، وفي «الكاراجات»تقطف 

الممنوعػػة عمػػى الفمسػػطينييف. « األمػػاكف المغمقػػة»وباإلضػػافة إلػػى معوقػػات التػػراخيص والتمويػػؿ ىنػػاؾ مشػػكمة 
تمتد المناطؽ المغمقة عمى مجرى نير البارد مف لحظة دخوؿ النير المخيـ إلى مصبو في البحر، أي بطوؿ 

عائمة فمسطينية، وىػو  53الذي يحتوي منازؿ مدمرة لنحو  17ال يقؿ عف ثبلثمئة متر. وتشمؿ أيضا العقار 
 القديـ والجديد.متداخؿ ما بيف المخيميف 

وتمنػػػع إعػػػادة اإلعمػػػار تحػػػت ذرائػػػع مختمفػػػة ابرزىػػػا التػػػداخؿ، واخػػػتبلؼ البنيػػػة الجيولوجيػػػة لممنطقػػػة )ارتفػػػاع 
وانخفػػاض(، وضػػرورة وجػػود مخطػػط تػػوجييي جديػػد غيػػر معػػروؼ الجيػػة المسػػؤولة عنػػو، كمػػا يمنػػع مػػد اي 

 اؽ.، بحجة عدـ تحويميا إلى انف«إنشات»انابيب يزيد قطرىا عف ثمانية 
، جاءت اليبة اإليطالية بقيمة خمسة مبلييف يورو، وخصصت «المعمعة»وفي خضـ ما يسميو الفمسطينيوف 

لممنطقػػة المتاخمػػة لممخػػيـ القػػديـ. لػػـ تػػوزع اليبػػة كميػػا بػػرغـ اف المجنػػة المشػػرفة عمػػى توزيعيػػا تعيػػدت صػػرفيا 
المتاخمة لممخيـ القديـ، كوف إعادة لمناس في أشير قميمة. خصصت المنحة إلعادة الترميـ فقط في المنطقة 

 إعمار الميدـ تحتاج إلى التسوية القانونية لبنانيًا.
دوالرًا وعشػػػريف الػػػؼ دوالر.. يقػػػوؿ الفمسػػػطينيوف اف  10، وتراوحػػػت مػػػا بػػػيف «الطميػػػاف»اختمفػػػت تعويضػػػات 

ئػة مػف قيمػة اليبػة فػي الم 10المؤسسات األىميػة اإليطاليػة التػي كمفػت تػرميـ المبػاني الميدمػة جزئيػًا قبضػت 
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عمى أعماؿ لـ تنجزىا. فأيف بقية الماؿ؟ يسأؿ الفمسطينيوف، بعدما يؤكدوف اف مجموع مػا تمقػوه مػف اليبػة ال 
 الؼ دوالر. 160يتجاوز المميوف و

 المخيم القديم...« ممكية»
ية حتػى وحػدة سػكن 250وحػدة سػكنية. تػـ تسػميـ  411يشمؿ المخيـ القديـ الذي دمر بالكامؿ خمسػة آالؼ و

وحػػدة فػي نيسػػاف المقبػػؿ. تكمػف مشػػكمة إعػادة اإلعمػػار فػي عػػدـ تػػوفر  200اليػوـ، وىنػػاؾ وعػود بتسػػميـ نحػو 
تؤّكػد انيػػا بحاجػػة « األونػػروا»اكثػر مػػف اربعػػيف فػي المئػػة مػػف مجمػؿ الكمفػػة المطموبػػة. يقػوؿ الفمسػػطينيوف اف 

. انتيى المقاولوف مف بناء الرزمة األولػى مميوف دوالر الستكماؿ إعادة اإلعمار برزمو الثماني 53إلى مئة و
وحػدة سػػكنية، بمػػا فييػػا الكاراجػػات والمحػبلت(. ولػػـ ينجػػز مػػف الرزمػػة الثانيػة سػػوى جػػزء صػػغير )نحػػو  147)

ذا ما تـ تسميـ األربعمئة وحدة سكنية بعد خمسة اشير، فإنو يتبقى اربعػة آالؼ  250 شقة(. ووفقًا لؤلرقاـ، وا 
 ، وتشكؿ عديد الرـز الخمس المتبقية.وحدة سكنية لـ تنجز 531و

إلى ذلؾ، وبموجب مؤتمر فيينا، استممكت الدولػة المبنانيػة اراضػي المخػيـ القػديـ بػأمواؿ مػف المػانحيف بيػدؼ 
سكاف مػف كػانوا يعيشػوف فيػو. وتػـ تحديػد السػكاف عبػر لجنػة مشػتركة مػف  والمجنػة « األونػروا»إعادة إعماره وا 

 تمع المدني الفمسطيني بطريقة شفافة ال شوائب فييا.الشعبية لممخيـ ومنظمات المج
ووفقػػًا لموضػػع الجديػػد، لػػـ يعػػد ىنػػاؾ شػػيء اسػػمو ممػػؾ لمفمسػػطيني. يممػػؾ شػػاغؿ كػػؿ شػػقة رقميػػا ومفتاحيػػا، 

 ويقطنيا طالما لديو ذرية مف بعده، ال يحؽ لو بيعيا او التصرؼ بيا.
اإلجماليػػة لممخػػيـ لمطرقػػات ولممسػػاحة العامػػة  فػػي المئػػة مػػف المسػػاحة 16ووفقػػًا لئلعمػػار الجديػػد، تػػرؾ نحػػو 

في المئة مف مساحتو. طبعًا اعيد بناء الوحدات السكنية بعد  22المشتركة، بعدما كانت الزواريب تحتؿ نحو 
قضـ ما ال يقؿ عف عشريف إلى ثبلثيف في المئة مف مساحتيا السابقة )بيت مئة وعشػرة امتػار اصػبح سػتيف 

ة البنػػاء معػايير اليندسػة الدامجػػة لممعػوقيف، وال الحيػاة االجتماعيػػة لمسػكاف. المػػداخؿ متػرًا(. لػـ تػػراع فػي إعػاد
األساسػػية لممبػػاني ضػػيقة ومثميػػا مػػداخؿ الشػػقؽ، وحػػّدث بػػبل حػػرج عػػف مسػػاحات الغػػرؼ التػػي ال تتجػػاوز فػػي 

 نصؼ المتر.افضؿ الحاالت الثبلثة امتار بثبلثة امتار، فيما يوجد غرؼ ال تتعدى الثبلثة امتار بمتريف و 
نفسػػيا اعترفػػت ليػػـ اف المواصػػفات الفنيػػة لمبنػػاء لػػـ تسػػتكمؿ خػػبلؿ التنفيػػذ، واف ال التػػزاـ مػػف قبػػؿ « األونػروا»

 المتعيديف بدفاتر الشروط.
، وفػػؽ مػػا يقولػػوف. يػػنص مػػثبًل عمػػى صػػناعة «االخػػتبلس والفسػػاد»دفتػػر الشػػروط نفسػػو، تػػرؾ البػػاب مفتوحػػًا لػػػ

ي ممتػػاز، او شػػػبيو لػػو فػػػي حػػػاؿ لػػـ يتػػػوفر. ىنػػا يضػػػع المتعيػػدوف أسػػػوأ أنػػػواع اميركػػػ« المينيػػوـ»النوافػػذ مػػػف 
األلمنيوـ بذريعة عدـ توفر النوع المحدد. وبذلؾ اتاح دفتر الشروط لممتعيػد الحصػوؿ عمػى سػعر عػاؿ بحكػـ 

مػى النوعية الجيدة المنصوص عمييا، وترؾ لو الباب لمفساد عبر إمكانيػة اسػتبداليا. ويسػري مثػؿ األلمنيػـو ع
 كؿ شيء.

ويصػػػرؼ النػػػاس بػػػدؿ األثػػػاث عمػػػى إصػػػبلح الشػػػقؽ قبػػػؿ اف يسػػػكنوىا. يشػػػير الفمسػػػطينيوف إلػػػى محسػػػوبيات 
. فمػػثبًل  لػػى غيػػاب تطبيػػؽ البنػػود الجزائيػػة لمتػػأخر فػػي انجػػاز الػػرـز سياسػػية وطائفيػػة حتػػى فػػي عمميػػة التمػػزيـ وا 

ولػى، ومػع ذلػػؾ تػأخرت األعمػػاؿ ألػؼ دوالر عػػف كػؿ يػػـو تػأخير فػي الرزمػػة األ 22كانػت الغرامػة تصػػؿ إلػى 
 شيورًا ولـ ُيغّرـ احد.

الؼ دوالر شيريًا مف اجػؿ التأكػد مػف خمػو المنطقػة مػف  13مئة و« األونروا»باب إضافي لميدر يتمثؿ بدفع 
 األثار، وعميو يصؿ المبمغ السنوي، الذي يدفع مف امواؿ إعادة اإلعمار، إلى مميوف وخمسمئة الؼ دوالر.

 سيياذيول الحرب ومآ
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يمكف لنوعية األنشطة التي تنفذىا منظمات المجتمع المدني الفمسطيني داخؿ مخيـ نير البارد اف تشػير إلػى 
 بعض المشاكؿ التي يعاني منيا ناسو.

جمعيػة، أّدت دورًا، قػدر المسػتطاع فػي  14فالييئة األىمية لمناصرة المخيـ، التي ينضوي تحػت إطارىػا نحػو 
ع الدرج المولبي الذي كاف مقررا في مباني رـز المخيـ القديـ مثبًل( والسير عمى تصويب إعادة اإلعمار، )من

)ىنػاؾ « صػامد»وقؼ اإلجحاؼ المالي والوظيفي بحؽ العماؿ، والسعي إللغاء القاعدة العسكرية فػي منطقػة 
 وعود بردىا إلى الفمسطينييف(.

فػي مخػيـ البػارد نػواؿ « دة االجتماعيػةالنجػ»ونفذت كؿ مؤسسة عمى حدة مشاريع إغاثة، وفؽ رئيسة جمعيػة 
وتنوعت المشاريع ما بيف الػدعـ «. أجياؿ»، وزيداف طو مف «بيت أطفاؿ الصمود»حسف، وعبداهلل بركة مف 

النفسي حيث لوحظ تغير كبير في سموكيات أطفاؿ المخيـ تترجـ مػف حيػث العنػؼ المدرسػي واألسػري يصػؿ 
 «.مئة في المئة»إلى 

سػات فػي حمػبلت التوعيػة فػي المنػازؿ واألحيػاء لتشػجيع النػاس عمػى ارتيػاد عيػادات يجيد اختصاصيو المؤس
الطب النفسي التي اصبحت موجودة بكثرة في المخيـ، ووصمت إلى خمس ما بيف برنامج دعـ نفسي وعيادة 

، وصػؿ عػدد الحػاالت المسػجمة إلػى نحػو «األونػروا»ثابتة. ففػي عيػادة سػميت لؤلمػراض العصػبية فػي مركػز 
 حالة خبلؿ أشير قميمة. 230

لكػي يباشػروا ميػاميـ فػي مسػاعدة اآلخػريف، ليؤكػدوا اف « نفسػياً »يقوؿ ممثمو المنظمات المدنية إنيـ تعالجوا 
 سكاف المخيـ كميـ بحاجة إلى عناية نفسية.

 32/22/3123، السفير، بيروت
 

 حماس والمعادلة السورية 224
 عمي بدواف

ومػف المعمػـو أف «. اإلخػواف المسػمميف»العنػواف الفمسػطيني لحركػة  في نياية المطاؼ« حماس»ُتعتبر حركة 
الحركة اإلخوانيػة فػي العػالـ تماىػت عمومػًا مػع الحػدث السػوري، وانطمقػت فػي موقفيػا مؤيػدة ومسػاندة لحركػة 
الشارع، انطبلقًا مف موقفيا النقدي والمعارض عمومًا لمنظاـ السوري، وانطبلقػًا مػف إرث معقّػد مػف الخبلفػات 

لتي كانت قد دبت في سورية بيف الحركة اإلخوانية المحمية والنظاـ وقد توجت تمؾ األزمة بػاإلفتراؽ النيػائي ا
 .2757بيف النظاـ السوري والحركة اإلخوانية المحمية عاـ 

، وانيارت معيا كؿ الجيود التي كانت قد بذلتيا الحركة «حماس»ىذه المعادلة الصعبة انعكست عمى حركة 
س مكتبيا السياسي خالد مشعؿ قبؿ اندالع األزمة السورية أصبًل، مػف أجػؿ المسػاعدة عمػى رأب بشخص رئي

وتجسػػير اليػػوة بػػيف دمشػػؽ وعمػػـو الحركػػة اإلخوانيػػة وفػػي المقدمػػة منيػػا الحركػػة « العتيػػؽ والمتقػػادـ»الصػػدع 
صػعيد كػاف يمكػف أف اإلخوانية السورية وقادتيا الموجودوف في الخارج، وقػد ُبػذلت جيػود مضػنية عمػى ىػذا ال

تُثمر في المرحمة التاليػة لػوال وقػوع بعػض اإلشػكاالت، ووقػوع سمسػمة مػف التحػوالت التػي أفضػت إلييػا األزمػة 
 الداخمية في الببلد، كما تشير معمومات مف مصادر مختمفة.

منػذ وتحديدًا أعضػاء مكتبيػا السياسػي لسػورية « حماس»في ىذا السياؽ، جاءت مغادرة معظـ قيادات حركة 
بدايات األزمة، انطبلقًا مف عدة أسباب، منيا أسباب ليا عبلقة بالفضاء العاـ السياسي واأليديولوجي لحركػة 

ومنيا أسباب تعود في جانب ىاـ منيا إلى اتساع اليوة في سػورية ودخػوؿ األزمػة أنفاقػًا مجيولػة «. حماس»
 مع ازدياد وتيرة العنؼ وحالة االنفبلت األمني.
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في قرارة َنفسيا أىمية الساحة السورية بالنسبة ليا بغض النظػر عػف أي نظػاـ فػي « حماس»ؾ ومع ىذا، تدر 
سػػػورية، وانطبلقػػػًا مػػػف ذلػػػؾ فيػػػي عمػػػى األرجػػػح حريصػػػة عمػػػى التواجػػػد فػػػوؽ األرض السػػػورية وبػػػيف جمػػػوع 

جئػي ألفػًا مػف ال 322ألؼ مػواطف فمسػطيني مػنيـ حػوالى  500الفمسطينييف ىناؾ الذيف يبمغ تعدادىـ حوالى 
 ألفًا. 210)فمسطيني سورية(، ُيشكموف كتمة واحدة مع فمسطينيي لبناف البالغ تعدادىـ حوالى  2726العاـ 

لعبلقاتيػػا مػػع دمشػػؽ وموقفيػػا وتكتيكيػػا، والػػروح « حمػػاس»أف شػػواىد تمػػؾ المعادلػػة التػػي َتضػػبط رؤيػػة حركػػة 
 البراغماتية، تتجسد اآلف في 

حات غيػػر مدروسػػة أو مسػػتعجمة أو غيػػر ضػػرورية فػػي شػػأف حػػرص الحركػػة عمػػى تجنػػب إطػػبلؽ تصػػري -2
األزمػػػة السػػػورية، واالعتنػػػاء الػػػدقيؽ باختيػػػار العبػػػارات فػػػي أي مػػػف تصػػػريحات قػػػادة صػػػفيا األوؿ وخصوصػػػًا 
أعضػػاء المكتػػب السياسػػي، عمػػى رغػػـ إغػػبلؽ ثبلثػػة مكاتػػب قياديػػة ليػػا بالشػػمع األحمػػر )مكاتػػب خالػػد مشػػعؿ 

ليسػت كيػاف دولػة متبمػورة فػي كيػاف نيػائي، إنيػا فػي نيايػة « حمػاس»فػػ  وموسى أبو مرزوؽ وعػزت الرشػؽ(.
المطاؼ جزء أساسي مف حركة التحرر الوطني لمشعب الفمسطيني، وىو ما يممي عمييػا اتخػاذ مواقػؼ عاليػة 

 المرونة وعالية البراغماتية.
يطمػػؽ عمػػييـ فػػي سػػورية، خصوصػػًا مػػنيـ ممػػف « حمػػاس»اسػػتمرار تواجػػد عػػدد ال بػػأس بػػو مػػف كػػوادر  -1

 وغيرىـ مف أنصار الحركة.« فمسطينيي سورية»مسمى 
ممثمػة بالمكتػب السياسػي وبػاقي « حمػاس»استمرار االتصاالت اليومية وعمى أعمى مستوياتيا بيف قيػادة  -1

في إطاره، وخصوصًا االتصاالت بيف « حماس»الفصائؿ ومنيا فصائؿ قوى التحالؼ الوطني الذي تنضوي 
وبػػاألخص مػػع « حمػػاس»وقيػػادة حركػػة « الجبيػػة الشػػعبية/القيادة العامػػة»ألمػػيف العػػاـ لػػػ طػػبلؿ نػػاجي نائػػب ا

خالػػد مشػػعؿ. فطػػبلؿ نػػاجي ُيعتبػػر مػػف المرجعيػػات الفمسػػطينية الُمعتمػػدة والمسػػؤولة فػػي دمشػػؽ، والقػػادرة عمػػى 
 الَتحرؾ والتأثير والضبط والربط في ميداف العبلقات السورية الفمسطينية بشكؿ عاـ.

لػـ يغمػؽ أي منيػا، ومنيػا مقػرات العمػؿ الشػعبي « حمػاس»مرار وجود عػدد مػف مقػرات عائػدة لحركػة است -2
ف خفػػػػت وتيػػػػرة عمميػػػػا كمػػػػا ىػػػػي حػػػػاؿ مختمػػػػؼ  فػػػػي المواقػػػػع الفمسػػػػطينية فػػػػي سػػػػورية )مخيمػػػػات ومنػػػػاطؽ( وا 

دة النػاس النشاطات الوطنية الفمسطينية لعموـ الفصائؿ التي باتت تصب باتجاه واحد تقريبًا فػي مسػار مسػاع
 في ظؿ األزمة التي تعيشيا الببلد.

في لجاف اإلغاثة االجتماعيػة فػي شػكؿ الفػت جػدًا وممحػوظ، وفػي « حماس»بروز دور عناصر وكوادر  -3
مخيـ اليرموؾ عمى وجو الخصوص، وىػي المجػاف التػي أخػذت عمػى عاتقيػا ميمػة تقػديـ وتػوفير المسػاعدات 

يف عمى حد سواء، الذيف لجأوا إلى المخيـ مف المناطؽ المجاورة التي الممكنة لممواطنيف السورييف والفمسطيني
ألػؼ نػازح فػي مراكػز المجػوء  13تعرضت وما زالت تتعرض لمعنؼ الدائر. فمخيـ اليرموؾ يستضيؼ حػوالى 

ومنيا المقػرات الشػعبية المنتشػرة فػي مخػيـ « حماس»وحتى داخؿ مقرات حركة « األونروا»في مدارس وكالة 
المسماة بالمضافات. كمػا يستضػيؼ مخػيـ اليرمػوؾ نحػو مئػة ألػؼ مػواطف نزحػوا إليػو فػي المنػازؿ. اليرموؾ و 

ألػػؼ وافػػد فػػي منػػازؿ أقػػاربيـ يتقاسػػموف الرغيػػؼ بػػيف جػػدراف المخػػيـ. وفػػي ىػػذا الميػػداف فػػإف  100ومػػا يقػػارب 
اثة التي يديرىا نشطاء جيود الييئات المجتمعية والفصائؿ الفمسطينية تبدو مرتفعة وتتقدميا جيود لجاف اإلغ

 وباقي القوى الفمسطينية.« فتح«و« الجياد اإلسبلمي»و« حماس»مف 
 32/22/3123، الحياة، لندن
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 جياد الخازف
أقترح أف تمغي مصر معاىدة السبلـ مع اسػرائيؿ، وأف يتبعيػا األردف، فيمػا إذا فعػبل، سػيجداف أف المعارضػة 

الصاخبة ستؤيدىما، ما يعطي كبًل مف الرئيس محمد مرسي والممؾ عبداهلل الثػاني وقتػًا إضػافيًا لحػؿ الداخمية 
 المشاكؿ االقتصادية في بمده، فيي في أساس حمبلت المعارضة ضد ىذا وذاؾ.

عنػػدما كانػػت ىنػػاؾ انتخابػػات رئاسػػية فػػي مصػػر، كػػاف القاسػػـ المشػػترؾ الوحيػػد بػػيف جميػػع المرشػػحيف العػػداء 
يؿ ورفػض معاىػدة السػبلـ. والػرفض ىػذا سياسػة معمنػة لئلخػواف المسػمميف والجماعػات اإلسػبلمية كافػة إلسرائ

في كؿ بمد عربي، لػذلؾ فإلغػاء الػرئيس مرسػي المعاىػدة يعنػي أنػو ينفػذ سياسػة الجماعػة. )تعميػؽ المعاىػدتيف 
 أردني أضعؼ اإليماف(. -وسحب السفراء في بياف مشترؾ مصري 

المسمموف مف أنشط فصائؿ المعارضة، وىـ في الشػارع وصػوتيـ عػاٍؿ، وأتصػور إعػبلف  في األردف اإلخواف
درجػػة ويقػػودوف التأييػػد فػػي  260الممػػؾ إلغػػاء المعاىػػدة مػػع اسػػرائيؿ، ثػػـ أتصػػور اإلخػػواف األردنيػػوف ينقمبػػوف 

 الشارع إللغاء المعاىدة.
إلغػاء معاىػدتي السػبلـ مػع اسػرائيؿ،  لست مغامرًا البتة، بؿ إف الحذر طبيعة ثانية عنػدي، وأنػا أحػرض عمػى

نمػػا أرى وضػػعًا مبػػررًا تمامػػًا، ففػػي اسػػرائيؿ حكومػػة نازيػػة جديػػدة تقتػػؿ األطفػػاؿ،  وال أرى قفػػزة فػػي المجيػػوؿ، وا 
والسبلـ معيا مستحيؿ، ويسػتطيع رئػيس مصػر وممػؾ األردف أف يبػررا الخطػوة بالسياسػة االسػرائيمية والعػدواف 

 الجديد عمى قطاع غزة.
، معاىػػدتا السػػبلـ مػػع اسػػرائيؿ تعنيػػاف مسػػاعدات اميركيػػة اقتصػػادية وعسػػكرية لمصػػر واألردف، إال أف طبعػػاً 

المساعدات إلسرائيؿ، وفييا ستة مبلييف مياجر ومحتؿ ومستوطف، أضعاؼ أضعاؼ ما يتمقى البمداف، وأىـ 
مػػف الػػدوؿ العربيػػة مػػف ذلػػؾ أف المسػػاعدة لمصػػر، والمسػػاعدة األقػػؿ لػػؤلردف، يمكػػف تعويضػػيا فػػي يػػـو واحػػد 

الثريػػة التػػي تتعػػرض بػػدورىا لضػػغط الشػػارع المحمػػي. وىػػي إف فعمػػت فسػػتمقـ النظػػاـ اإليرانػػي حجػػرًا، فالقضػػية 
 الفمسطينية مطيتو لمتدخؿ في شؤوف الجار القريب والدوؿ البعيدة.

خمسوف سنة أو ستوف، أّيدُت دائمًا سياسة الممؾ عبداهلل بف عبدالعزيز، وأسفُت أنو لـ يأِت الى الحكـ وعمره 
ليصنع لببلده معجزة حضارية. وىو إذا قاد الحممة إللغاء معاىدتي السبلـ مع اسػرائيؿ، سيصػنع ذلػؾ اإلرث 
ذا شاركت قطر فػي رفػض المعاىػدتيف، فػالحمبلت  السياسي اليائؿ الذي يطمبو قادة الدوؿ ويقّصروف عنو. وا 

تقصػػيرًا سػػترتد عمػػى أصػػحابيا فػػي يػػوـ. أمػػا المعارضػػة المغرضػػة المئيمػػة عمػػى األميػػر ورئػػيس وزرائػػو حسػػدًا و 
 الكويتية فستكوف مسيرتيا التالية نحو قصر األمير أو رئاسة الوزارة تأييدًا ال معارضة، وقْس عمى ذلؾ.

الحممػػػة إللغػػػاء المعاىػػػدتيف سػػػميمًا، والصػػػدؽ منجػػػاة، فكػػػؿ مػػػا عمػػػى مصػػػر « إخػػػراج»طبعػػػًا يجػػػب أف يكػػػوف 
فػػي اسػػرائيؿ حكومػػة عنصػػرية متطرفػػة يسػػتحيؿ السػػبلـ معيػػا، وىػػذا صػػحيح، وأف واألردف أف يقػػواله ىػػو أف 

تركػػػز المجموعػػػة العربيػػػة عمػػػى حصػػػار غػػػزة واالسػػػتيطاف وتشػػػريد سػػػكاف القػػػدس وسػػػرقة بيػػػوتيـ حتػػػى أصػػػبح 
 المسجد األقصى في خطر السقوط بأيدي أعداء اهلل وعباده.

واثػػؽ مػػف أف اإلدارة االميركيػػة سػػتحتج وتعػػارض، ، فأنػػا «حميػػب الِسػػباع»إذا شػػربت الحكومػػات العربيػػة مػػرة 
وترسػػؿ المبعػػوثيف طمبػػًا لتغييػػر الموقػػؼ العربػػي. بػػؿ إنيػػا قػػد تيػػدد. غيػػر أننػػي أصػػر، بالموضػػوعية الممكنػػة، 
عمى أف الموقؼ المعمف ىذا لف يكوف الموقؼ الحقيقي، فالرئيس باراؾ اوباما يناسبو جدًا، ألسبابو الشخصية 

 ياىو واليميف االسرائيمي، ومجيء حكومة وسطية يمكف عقد سبلـ معيا.والوطنية، سقوط نتان
بنياميف نتانياىو يعتقد أنو اقتنص فرصة سانحة لميجوـ عمى قطاع غزة وقتػؿ أَسػر بكامميػا وبعػض األطفػاؿ 
مػػع الكبػػار لتعزيػػػز موقعػػو فػػي حممػػػة انتخابػػات الكنيسػػت. إال أف العػػػدواف االسػػرائيمي عمػػى قطػػػاع غػػزة يػػػوفر 
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أكبػػر لمػػدوؿ العربيػػة إللغػػاء المعاىػػدتيف، ومصػػالحة شػػعوبيا فػػي موضػػوع ال يختمػػؼ عميػػو عربيػػاف أو فرصػػة 
 مسمماف.

إذا بػػدأت مصػػر واألردف باتفػػاؽ مػػع السػػعودية وتنسػػيؽ، فالػػدوؿ العربيػػة األخػػرى سػػتتبعيما، وسيصػػبح الحكػػـ 
 العربي والشعب العربي واحدًا لممرة األولى عمى ما تعيو الذاكرة.

 32/22/3123، لندن الحياة،
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 فيمي ىويدي
حيف تبعث إسرائيؿ برسائؿ إلى بعض األصدقاء والوسطاء لمتدخؿ لوقػؼ إطػبلؽ النػار فػي اليػوـ التػالي لبػدء 
حممػػة انقضاضػػيا الػػراىف عمػػى قطػػاع غػػزة، فػػذلؾ مؤشػػر لػػو أىميتػػو وداللتػػو التػػي ال يمكػػف تجاىميػػا. ذلػػؾ أف 

تبػػدأ ىجوميػػا الجػػوى بسػػيؿ الغػػارات التػػي أمطػػرت غػػزة بالقػػذائؼ الصػػاروخية، مستعرضػػة  أحػػدا لػػـ يتوقػػع أف
بػػذلؾ قوتيػػا وعضػػبلتيا، ثػػـ تسػػارع فػػي اليػػوـ التػػالي إلػػى طمػػب وقػػؼ إطػػبلؽ النػػار مخاطبػػة بػػذلؾ السػػمطات 
 المصػػرية والحكومػػة الفرنسػػية، بػػػؿ والحكومػػة التركيػػة التػػي نقمػػػت إلييػػا الرغبػػة عبػػر طػػػرؼ ثالػػث. لػػيس ذلػػػؾ
نما دخؿ عمى الخط الرئيس األمريكي باراؾ أوباما الذي حث الرئيس المصري محمػد مرسػي عمػى  وحسب، وا 

 بذؿ جيده مع حركة حماس إلعبلف وقؼ إطبلؽ النار أيضا.
، فػإف 1006الطمب فاجأ قادة حماس، الذيف لـ ينسوا أنػو حػيف قامػت إسػرائيؿ بمحاولػة اجتيػاح غػزة فػي عػاـ 

لرجاليػػػا مػػػع غيػػػرىـ مػػػف عناصػػػر المقاومػػػة الػػػذيف تتقػػػدميـ حركػػػة الجيػػػاد اإلسػػػبلمي،  الجميػػػع أداروا ظيػػػورىـ
وطواؿ أسبوع كامؿ ظمت إسرائيؿ تدؾ القطاع وتعربد في سمائو، دوف أف يكمؼ أحد مف األطػراؼ المعنيػة ػػػ 

خػػػاطره ويتحػػػدث معيػػػـ. كأنمػػػا كػػػانوا ينتظػػػروف انييػػػار المقػػػاوميف فػػػي القطػػػاع، لكػػػي  -ومصػػػر عمػػػى رأسػػػيا 
خاطبوىـ بعد ذلؾ وىـ منكسروف وراكعوف. ولما لـ يحدث ذلؾ، تمقت قيادة حماس اتصاال ىاتفيا فػي نيايػة ي

األسػػبوع األوؿ مػػف المػػواء عمػػر سػػميماف رئػػيس المخػػابرات المصػػرية وقتػػذاؾ، الػػذي كػػاف مسػػؤوال عػػف الممػػؼ 
فتيـ وكسرت شوكتيـ. الفمسطيني، وعرض عمييـ عرضا ميينا لوقؼ إطبلؽ النار، مفترضا أف الضربة أضع

وطبقا لما رواه لي مسؤوؿ قيادي كبير في حركة حماس. فإف العرض كاف يقضػي بوقػؼ إطػبلؽ النػار عمػى 
أف تبقى القوات اإلسرائيمية في مواقعيا التي تمركزت فييا داخؿ القطاع. وقد رفػض فػي حينػو واسػتمر القتػاؿ 

 ا القطاع لكنيـ ال يستطيعوف كسر إرادة المقاوميف.الذي أدرؾ اإلسرائيميوف مف خبللو أنيـ يمكف أف يدمرو 
مػػا الػػذي تغيػػر ىػػذه المػػرة ودفػػع إسػػرائيؿ إلػػى التسػػرع فػػي طمػػب وقػػؼ إطػػبلؽ النػػار؟ رّدى عمػػى السػػؤاؿ أنيػػا 
أدركت أف ثمة متغيرات في المشيد، بعضيا لـ تكف واثقة منيػا تمامػا، وبعضػيا فوجئػت بػو تمامػا. وأزعػـ أف 

المتغيرات التي لـ يكف القادة اإلسػرائيميوف مػدركيف لطبيعتػو. وأغمػب الظػف أف إعػبلف موقؼ القاىرة كاف أحد 
يفػػاده لػػرئيس الػػوزراء إلػػى القطػػاع فػػي اليػػوـ التػػالي لمعػػدواف  الػػرئيس مرسػػي أف مصػػر لػػف تتػػرؾ غػػزة وحػػدىا، وا 

ركػػي إلػػى مباشػػرة إلعػػبلف مسػػاندة مصػػر لموقفػػو لػػـ يكػػف متوقعػػا مػػف جػػانبيـ. وحػػيف انضػػـ رئػػيس الػػوزراء الت
طاولػػة بحػػث الموضػػوع فػػي القػػاىرة، وقػػدـ أميػػر قطػػر لكػػي يعػػرب عػػف تضػػامنو ومسػػاندتو، ثػػـ حػػيف أكػػد ذلػػؾ 
التضػامف العاىػػؿ السػػعودي فػػي االتصػػاؿ اليػػاتفي الػػذي أجػػراه مػػع الػػرئيس مرسػػي، وصػػدر عػػف مجمػػس وزراء 

لمتسػػػوية السػػػممية مػػػع  الخارجيػػػة العػػػرب قػػػراره الػػػذي دعػػػا فيػػػو إلػػػى إعػػػادة النظػػػر فػػػي المبػػػادرات التػػػي طرحػػػت
إسرائيؿ، ثـ زار القطاع بعض أولئؾ الوزراء. حيف حدث ذلؾ كمو فإف إسرائيؿ أدركػت أف مصػر تغيػرت وأف 
الربيع العربي أحدث تطورا نوعيا في الموقؼ مف االستعبلء والعربدة التي تمارسيا إسرائيؿ. جدير بالذكر في 
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اورات التػي جػرت بخصػوص العػدواف، وأف وزيػر الخارجيػة ىذا الصدد أف الػدور التركػي كػاف فػاعبل فػي المشػ
الدكتور أحمػد داود أوغمػو ورئػيس المخػابرات التركيػة كانػا ضػمف األطػراؼ التػي تعاممػت مػع المشػيد. وكانػت 
المخابرات المصرية تدير تمؾ المشاورات، عمما بأف رئيسيا كاف في زيارة ألنقرة حيف وقع العدواف اإلسرائيمي 

 عمى القطاع.
ما فوجئػت بػو إسػرائيؿ أف المقاومػة الفمسػطينية اسػتطاعت إسػقاط طػائرة تجسػس بغيػر طيػار، وطػائرة أخػرى م

وأىـ مف ذلؾ أنيا استخدمت في الرد عمى الغػارات اإلسػرائيمية صػواريخ وصػمت ألوؿ «. 24إؼ »مف طراز 
ثت صػػػدمة نفسػػػية مػػػرة إلػػػى تػػػؿ أبيػػػب والقػػػدس. وحتػػػى إذا لػػػـ تكػػػف قػػػد أسػػػقطت ضػػػحايا إال أف المفاجػػػأة أحػػػد

لئلسرائيمييف جعمتيـ يعيدوف النظر في حسابات المعركة التػي فتحوىػا. وقػد تضػاعفت الصػدمة حػيف اكتشػفوا 
أف تمؾ الصواريخ بعيدة المدى نسبيا كانت محمية الصنع، األمر الذي يمكف أف يقمػب المعادلػة فػي الصػراع، 

تمكنيػػػا مػػف الصػػمود أمػػػاـ إسػػرائيؿ وتيديػػػد  مػػف حيػػث أنػػػو يعنػػي أف المقاومػػػة أصػػبحت تتمتػػع بقػػػدرات عاليػػة
 عمقيا.

مف المفاجتت أيضا أف إسرائيؿ اكتشفت أف القبة الحديدية. عند اختبارىا. ال تشكؿ جدارا يحوؿ دوف وصوؿ 
إال « القبػػة»الصػػواريخ إلييػػا. ألنػػو فػػي وجودىػػا وصػػمت تمػػؾ الصػػواريخ إلػػى العمػػؽ اإلسػػرائيمي، ولػػـ تعتػػرض 

موجيػة مػف القطػاع. وكػاف قػد أطمػؽ منيػا خػبلؿ األربعػة أيػاـ السػابقة نحػو ألػؼ % مػف الصػواريخ ال30عمى 
صػػاروخا. وتمػػؾ فضػػيحة مزدوجػػة، ألنيػػا فشػػمت فػػي صػػد كػػؿ الصػػواريخ التػػي أطمقػػت مػػف القطػػاع مػػف  60و

ناحية، ومف ناحية ألنيا بعثت برسالة طمأنة إلى اإليرانييف كشفت عف محدودية فاعمية القبة الحديدية، التػي 
 إنيا نصبت أصبل لمتصدي لمصواريخ اإليرانية في حالة االشتباؾ العسكري بيف البمديف. قيؿ

مػػف األمػػور التػػي أحبطػػت اإلسػػرائيمييف أيضػػا أف الغػػارات التػػي شػػنوىا فشػػمت فػػي تػػدمير منصػػات الصػػواريخ 
بعيػدا عػف  الفمسطينية، بدليؿ أنيا واصمت اإلطبلؽ ولـ تتوقؼ حتى اآلف. حتى قوات المقاومة الفاعمػة ظمػت
 االستيداؼ اإلسرائيمي، بدليؿ أف نصؼ الضحايا كانوا مف المدنييف وأكثرىـ مف النساء واألطفاؿ.

ىذه الخمفية ال تجيب فقط عمى السؤاؿ ما الذي تغير ىذه المرة، لكنيا تدعونا أيضا ألف نفتح أعيننا وننصت 
 بيع العربيجيدا ألصداء تمؾ المتغيرات في الداخؿ اإلسرائيمي ػػ شكرا لمر 
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 نواؼ الزرو
الواضح بعد أربعة أياـ مف ىذه الحرب العدوانية الصييونية عمى غزة، أف الحسابات اإلسرائيمية أخذت تنقمب 

يػة المبيتػة تدريجيا، فبعد أف نجحوا باغتياؿ رئيس ىيئة أركاف حماس أحمد الجعبري، فػي سػياؽ الخطػة الحرب
"عامود السحاب"، أخػذت المفاجػتت الفمسػطينية تتبلحػؽ تباعػا، فػنحف أمػاـ مشػيد حربػي ىػو األوؿ مػف نوعػو 
في تاريخ الحروب الصييونية عمى الشعب الفمسطيني، وفي تاريخ المواجيات المختمة في توازناتيا العسكرية 

 كالتي نتابعيا في ىذه األياـ؟ عمى طريقة كبلوزفيتز، فمف كاف حقا يتوقع مفاجتت إستراتيجية
 تصوروا!

 تؿ أبيب تدخؿ في مرمى الصواريخ الفمسطينية وتتمقى عددا منيا!  
 وصاروخ آخر يستيدؼ الكنيست اإلسرائيمي في القدس!  
 ثـ ثبلثة صواريخ أخرى تستيدؼ القدس!  
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 أصبحت كؿ ىذه حقائؽ ممموسة في المشيد!  
 تيجيا بالغ األىمية في مجريات الصراع!تشكؿ كؿ ىذه العناويف تطورا إسترا

 مف كاف يتوقع ذلؾ ومف كاف يصدؽ ذلؾ عمى الصعيد الفمسطيني؟  
" كما سمع دوي انفجػار بعػد ذلػؾ. -أي منطقة تؿ أبيب-وكذلؾ، تسمع صافرة اإلنذار في منطقة "غوش داف

 حرب الخميج".يذكر أف ىذه المرة األولى التي تطمؽ فييا صافرات اإلنذار في تؿ أبيب منذ 
 عاما أيضا يكوف نحو أربعة مبلييف إسرائيمي تحت رحمة الصواريخ الفمسطينية. 10وألوؿ مرة كذلؾ منذ 

 -جػو فػي أجػواء مدينػة غػزة -إلى ذلػؾ،  المقاومػة الفمسػطينية تسػقط طػائرة حربيػة صػييونية بصػاروخ أرض 
 23 -تسقط طػائرة اسػتطبلع أخػرى فػوؽ غػزة، وىذه ألوؿ مرة في تاريخ المقاومة الفمسطينية، و -والعدو ينفي

/22 1021." 
وزيػػػر الجبيػػػة الداخميػػػة اإلسػػػرائيمي آفػػػي ديختػػػر  يصػػػؼ الحالػػػة المعنويػػػة فػػػي اسػػػرائيؿ بالقاسػػػية ويقػػػوؿ  "إف 
إسػػرائيؿ مػػّرت بميمػػة قاسػػية لػػـ تعيػػدىا مػػف قبػػؿ"، ووصػػؼ ديختػػر، فػػي تصػػريحات لوسػػائؿ إعػػبلـ إسػػرائيمية، 

ػ"القاسي"، وذلػؾ بعػد إطػبلؽ صػفارات اإلنػذار وسػقوط صػاروخيف عمػى تػؿ أبيػب الوضع في مدينة تؿ أبيب ب
 مساء الخميس.

وقػػاؿ فمسػػطيني، يعمػػؿ بإحػػدى المؤسسػػات التعميميػػة فػػي تػػؿ أبيػػب فػػي تصػػريحات صػػحفية إف "اإلسػػرائيمييف 
التػػي أصػػيبوا بحالػػة ىسػػتيرية مػػف الرعػػب والخػػوؼ، وبػػدأ كثيػػر مػػنيـ بالبكػػاء عنػػد سػػماعيـ صػػفارات اإلنػػذار 

انطمقت في المدينة، وتبع ذلؾ صوت انفجارات في مكاف قريب مف مكاف عممػو"، وتػابع "أف قػوات كبيػرة مػف 
الػػػدفاع المػػػدني واإلسػػػعاؼ اإلسػػػرائيمية أجبػػػرت الجميػػػع عمػػػى النػػػزوؿ إلػػػى المبلجػػػئ وسػػػط حالػػػة مػػػف االرتبػػػاؾ 

ا لحقت بشبكة اليػاتؼ المحمػوؿ فػي والرعب الشديديف"، بينما  ذكرت صحيفة "ىترتس" اإلسرائيمية "أف أضرارً 
عػػدد مػػف المنػػاطؽ فػػي "تػػؿ أبيػػب"، أدت إلػػى انقطػػاع االتصػػاالت، بعػػد سػػقوط صػػاروخ عمػػى منشػػتت خاصػػة 

 بتشغيؿ اليواتؼ الخموية".
ومف جيتػو ذكػر المحمػؿ العسػكري لصػحيفة "يػديعوت أحرونػوت" روف بػف يشػاي "إف الفمسػطينييف استخمصػوا 

الحػػرب عمػػى لبنػػاف، فػػرغـ تواجػػد الطػػائرات دوف طيػػار فػػي سػػماء غػػزة يجػػد الػػدروس مػػف حػػرب غػػزة األولػػى و 
مركز "حرية النار" وأبراج الرقابة المطورة جدا صعوبة كبيرة في ضرب جميع الخبليا الفمسطينية التػي حولػت 
عمميػػة "عػػامود السػػحاب" الػػى حػػرب اسػػتنزاؼ، وأضػػاؼ "ونتيجػػة لػػذلؾ تػػنجح ىػػذه الفصػػائؿ بػػإطبلؽ صػػواريخ 

ممـ رغـ تواجد عشرات الطائرات الُمسيرة دوف طيار والطائرات الحربيػة وعمػؿ  211تيوشا مف عيار غراد وكا
وسػػائؿ المراقبػػة المتطػػورة األرضػػية منيػػا والبحريػػة التػػي جػػؿ ىميػػا البحػػث عػػف خبليػػا اإلطػػبلؽ وتػػدميرىا". مػػا 

أبيػػب يعتبػػر تطػػورا  أكدتػػو مصػػادر أمنيػػة إسػػرائيمية بصػػيغة أخػػرى قائمػػة  "إف قصػػؼ فصػػائؿ غػػزة لمحػػيط تػػؿ
خطيرا حيث كسرت تمؾ الفصائؿ "الطابو" األمني لمدولة العبرية"، وقالت "إف حركتي حماس والجيػاد تممكػاف 
قدرات صاروخية أكبر مما كانت تعتقده أجيزة األمف اإلسرائيمية"، ونقمت إذاعة جيش االحتبلؿ عػف مصػادر 

وأف التراجػػػع يعنػػػي ضػػػربة قاصػػػمة لقػػػدرات االجػػػيش  عسػػػكرية قوليػػػا إنيػػػا ال تسػػػتطيع إيقػػػاؼ المعركػػػة اآلف،
 ومعنويات سكاف الجنوب وىو ما ال يمكف تحممو".

، وكػػؿ الحػػروب اإلسػػرائيمية   رادة صػػمود واسػػتمرار فمسػػطينية ال تيػػـز فػػنحف وباعترافػػاتيـ، أمػػاـ روح قتاليػػة وا 
لػػـ تػػنجح فػػي أف تفػػرض السػػابقة عمػػى الشػػعب الفمسػػطيني، لػػـ تكسػػر لػػو شػػوكة ولػػـ تجبػػره عمػػى االستسػػبلـ، و 

 عميو الشروط واإلمبلءات  اإلخضاعية عمى طريقة  جابوتنسكي...!
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ولػػذلؾ فػػإف فمسػػطيف تحتػػاج إلػػى جانػػب كػػؿ ذلػػؾ، فػػي مقدمػػة مػػا تحتاجػػو، لػػيس إلػػى بيانػػات النػػدب والشػػجب 
نما إلى مواقؼ عربية جادة وحقيقية رسمية / إف أمكف/ وشعبية تعزز الروح الفمسطينية،  فػبل سػبيؿ والعجزػ وا 

إلػػى ردع وتعطيػػؿ مشػػاريع االحػػتبلؿ، فػػي االجتياحػػات والجػػرائـ والمجػػازر واالسػػتيطاف والجػػدراف، إال بإعػػادة 
 العربية أوال!-صياغة السياسات والمواقؼ الفمسطينية

 31/22/3123، 59عرب
 

 في غزة” اإلسرائيمي“انييارالردع  228
 فيصؿ جموؿ

لحػػػرب عمػػػى غػػػزة باالنتخابػػػات المقبمػػػة فػػػي الكيػػػاف الصػػػييوني فػػػي ا” اإلسػػػرائيمية“ال يبػػػدو اختػػػزاؿ األىػػػداؼ 
)يناير/كانوف الثاني المقبؿ( مصػيبًا تمامػًا، فاسػتطبلعات الػرأي كانػت تعطػي االئػتبلؼ الحػاكـ فرصػًا مريحػة 

لخػػوض مغػػامرة عسػػكرية غيػػر مضػػمونة النتػػائج ” محشػػوراً “لمفػػوز عمػػى خصػػومو المشػػتتيف، وبالتػػالي مػػا كػػاف 
نافسػػػية، فضػػػبًل عػػػف أف الحػػػرب السػػػابقة عمػػػى غػػػزة لػػػـ تمػػػنح  قػػػادة تمػػػؾ الحػػػرب النصػػػر لتحسػػػيف شػػػروطو الت

االنتخػػابي الكاسػػح والمػػأموؿ، لػػذا يمكػػف القػػوؿ إف أسػػباب الحػػرب الراىنػػة عمػػى غػػزة مختمفػػة، ويمكػػف الػػتكيف 
 بعناصرىا اآلتية 
ت تمو المنػاورات تمييػدًا لحػرب منذ نياية الحرب السابقة عمى غزة تجري المناورا” إسرائيؿ“* أواًل  ما انفكت 

تعد ليا وتمارس التعبئة تارة ضد إيراف، وطورًا ضد حزب اهلل، وثالثة ضد غزة، ورابعة ضػد األطػراؼ الثبلثػة 
إضػػافة إلػػى سػػوريا فػػي سػػياؽ حػػرب شػػاممة ضػػد محػػور الممانعػػة والمقاومػػة، ومػػا كػػاف يمكػػف ليػػذه المنػػاورات 

عسكري تحت طائمة االرتخاء وىبوط المعنويات.. إلخ. ما يعنػي أف واالستعدادات المتتالية أف تظؿ ببل فعؿ 
 ماسة وليست انتخابية.” إسرائيمية“الحرب كانت حاجة 

 
التوقيػػت الػػدولي المبلئػػـ، حيػػث تسػػتعد اإلدارة األمريكيػػة الختيػػار وزيػػريف جديػػديف ” إسػػرائيؿ“* ثانيػػًا  اختػػارت 

اما إلى البيت األبيض رغـ الجفاء بينو وبيف نتنيػاىو، ذلػؾ أف لمدفاع والخارجية، وىي ال تعبأ كثيرًا بعودة أوب
فػػي كػػؿ حػػرب معيػػا، كمػػا ال يمكػػف ” إسػػرائيؿ“واشػنطف تعػػّد حمػػاس منظمػػة إرىابيػػة وال يمكػػف ليػػا إال أف تؤيػد 

ألوروبا أف تتخذ موقفًا مخالفػًا لمموقػؼ األمريكػي، فيػي أيضػًا صػنفت حمػاس منظمػة إرىابيػة، ولػـ تكػف يومػًا 
مػػع فػػارؽ واحػػد ىػػو أف ”. إسػػرائيؿ”ب المقاومػػة الفمسػػطينية فػػي مختمػػؼ مراحػػؿ الصػػراع بػػيف غػػزة وإلػػى جانػػ

 في كؿ ظرؼ.” اإلسرائيمي“أوروبا ال تؤيد اجتياحًا بريًا لغزة  بخبلؼ الواليات المتحدة التي تحمي العدواف 
غػزة، فسػوريا محتربػة منػذ عػاميف   * ثالثًا  ربما اعتقد نتنياىو أف الظروؼ العربية مبلئمة تمامًا لعدوانػو عمػى

قميمي خطر، في حيف أف مصر في عيدىا الجديد كما في عيدىا السابؽ ال تتمتػع  ويحيطيا انقساـ عربي وا 
” إسػػرائيؿ”بيػامش كبيػػر لممنػاورة، وبالتػػالي االصػطفاؼ إلػػى جانػب المقاومػػة واالبتعػاد عػػف الواليػات المتحػػدة و

لجديػػػد بقػػػوة، عممػػػًا أف اليػػػـ األكبػػػر لمقػػػاىرة فػػػي عيػػػدىا الجديػػػد ىػػػو وعػػػف العػػػرب الػػػذيف يحتػػػاج إلػػػييـ الحكػػػـ ا
ولػيس ” الثػورة“الحصوؿ عمى قروض ومساعدات خارجية لتمبية مطالب ممحة لمبلييف المصػرييف الػذي أيػدوا 

 تغيير االستراتيجية المصرية في الشرؽ األوسط.
صػػرة بػػرًا وبحػػرًا وجػػوًا وتمتػػد عمػػى مسػػاحة الحمقػػة األضػػعؼ فيػػي محا” اإلسػػرائيمييف“* رابعػػًا  تعػػّد غػػزة بنظػػر 

الػتحكـ بيػا، وىػي عمػى طرفػي نقػيض مػع السػمطة ” اإلسرائيمية“(، ويمكف لآللة العسكرية 1كمـ 140صغيرة )
الفمسطينية في راـ اهلل، فضبًل عف أف حمػاس القػوة األبػرز فػي القطػاع قػد خرجػت مػف سػوريا وانتقمػت قيادتيػا 
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ىػػػامش المنػػػاورة، فيػػػي ال تسػػػتطيع أف تحػػػافظ عمػػػى اسػػػتراتيجيتيا السػػػابقة. إلػػػى قطػػػر وبالتػػػالي ضػػػاؽ أماميػػػا 
راىنػت مػف خػبلؿ اغتيػاؿ الجعبػري وضػرب البنيػة التحتيػة لحمػاس والجيػاد والمنظمػات ” إسرائيؿ“والراجح أف 

 األخرى عمى إضعاؼ التيار المقاـو لمصمحة خصومو الذيف ال يريدوف مقاومة وانتفاضة ثالثة.. إلخ.
والسيما اليجـو الجوي لمسافات بعيػدة، ” اإلسرائيمية“  كاف ال بد مف اختبار االستعدادات العسكرية * خامساً 

وقد تػـ بنجػاح فػي قصػؼ مجمػع اليرمػوؾ لمصػناعات العسػكرية فػي السػوداف، وقيػؿ إف ىػذا اليجػـو أشػبو ب 
القبػػة الحديػػدة فػػي ىجػػـو لميجػػـو المرتقػػب عمػػى إيػػراف. مػػف جيػػة ثانيػػة كػػاف ال بػػد مػػف اختبػػار فعاليػػة ” بروفػػة“

مباغػػت وقصػػير عمػػى غػػزة ضػػمف اعتقػػاد مفػػاده أف ىػػذا االختبػػار مػػع غػػزة ىػػو بكػػؿ المقػػاييس أقػػؿ كمفػػة مػػف 
اختبارىا مع أطراؼ أخرى،  عممًا أف خروج حماس مف دمشؽ جعميا عرضة لضغوط عربية فعالة أكثػر بمػا 

 ال يقاس مما لو بقيت في سوريا.
نتنياىو في اليجوـ عمى غزة، فإف األياـ األولى لمحرب كشفت النقاب عف  إذا كانت تمؾ ىي بعض حسابات

والكنيسػت وأمػاكف رمزيػة ” تػؿ أبيػب”ردود فعؿ فمسطينية غير مسبوقة، حيث وصمت الصواريخ إلػى القػدس و
تتخيؿ أف أحػدًا سػيجرؤ عمػى مسػيا يومػًا، واسػتخدمت المقاومػة صػواريخ جديػدة مػف نػوع ” تؿ أبيب“ما كانت 
وأخػرى ضػػد البػوارج الحربيػة، فضػػبًل عػف كثافػة إطػػبلؽ الصػواريخ التػي أجبػػرت أعضػاء فػي الحكومػػة  كورنػت

الصػػييونية عمػػى النػػزوؿ إلػػى المبلجػػئ، مػػا أدى إلػػى إربػػاؾ خطػػر فػػي أداء الحكومػػة الصػػييونية التػػي تطمػػب 
 بإلحاح مف واشنطف واألوروبييف التوسط لدى حماس مف أجؿ وقؼ إطبلؽ النار.

، فقػػد انيػػار تمامػػًا مػػف جػػراء ”اإلسػػرائيمية“ف الػػردع الػػذي تحػػدث عنػػو نتنيػػاىو فػػي غػػرة العمميػػة أمػػا عػػف تحسػػي
التعرض الفمسطيني الناجح  لرموز الدولة الصييونية والعجز الواضح عف تخويؼ الفمسػطينييف بعمميػة بريػة، 

د يكمفػػو مسػػتقبمو مػػا يتػػيح القػػوؿ مػػف دوف تػػردد إف رئػػيس الػػوزراء الصػػييوني ارتكػػب فػػي عمميػػة غػػزة خطػػأ قػػ
 السياسي، ولربما يمتد أثره إلى مستقبؿ الكياف الصييوني نفسو.

 32/22/3123الخميج، الشارقة، 
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 الشفاء في غزة ىشفستاوغمو يبكي ضحايا غزة خبلؿ زيارتو م

 31/22/3123، األخبارية سماوكالة 
 
 


