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 غزة قريبا مشعل: اتفاق التيدئة فتح الطريق لرفع الحصار نيائي ا وسأزور 7
االعتزاز  ىلحركة حماس، بمنتي يتحدث خالد مشعل رئيس المكتب السياسي: إيمان عبد المنعم –القاىرة 

أيام األخيرة في الفترة  8، وأن حرب ال 2008ليست مقاومة  2012عن انتصار المقاومة فيؤكد أن مقاومة 
نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تمّيد لحرب التحرير، كما يؤكد أن كبًل من مصر وتركيا وقطر  21 -14من 

ق اليدنة، مثمما يمعب ىذا الثبلثي دوًرا قويًّا عمى األرض في إنياء لعبوا دوًرا فاعبًل في وقف العدوان وتحقي
 الحصار عمى قطاع غزة.

مشعل كشف أيضا، في حواره مع مراسمة وكالة األناضول لؤلنباء، أن إسرائيل اتصمت بتركيا من خبلل 
كبيًرا خصوًصا قناتين لمتوسط من أجل التيدئة، وأن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بذل جيًدا 

في اتصاالتو مع األمريكان لوقف العدوان، مشدًدا عمى أن رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو ىو من 
 سعي لطمب اليدنة من المجتمع الدولي.

وعن مستقبل المقاومة، قال إنو ليس بالتفاوض فقط ستتم استعادة القدس واألراضي المحتمة بل بالمقاومة 
أن اتفاق التيدئة األخير مع إسرائيل خطوة كبيرة عمى طريق إنياء الحصار نيائيًّا عن قطاع  أيضا، معتبًرا

 غزة.
وأشار مشعل، في حواره الذي أجري في القاىرة بعد يوم واحد من إبرام اتفاق اليدنة بين الفصائل الفمسطينية 

سرائيل، إلى أن ىناك حواًرا )فمسطينيًّا ا في القاىرة وسيحدد بعده موعد االنتخابات فمسطينيًّا( سينطمق قريبً  -وا 
 الفمسطينية.وآليات ىيكمة منظمة التحرير 
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لى نص الحوار:  وا 
 * كيف تقرأ األيام الثمانية التي استغرقيا العدوان اإلسرائيمي عمى غزة؟

يل ىي حرب إسرائيمية ظالمة وعدوان غاشم عمي شعبنا، و كعادة إسرائ 8ال شك أن ما جري في األيام ال
فيما تفعمو في غزة والضفة ولكن شعبنا كعادتو شعب مجاىد وبطل دافع عن نفسو وعن أرضو ورد العدوان 

 وتصرف بصبلبة وفاجأ العدو من المحظة األولى.
وألن حجم الجريمة االسرائيمية باغتيال الجعبري )القيادي البارز بالجناح المسمح لحركة حماس( كان البد من 

سرائيل فوجئت بالرد الرد السريع والقوي ، خاصة وأن ىؤالء أصدقاء وتبلميذ لمجعبري فيم أوفياء لقادتيم، وا 
وسقفو العالي؛ وبالتالي ارتبك نتانياىو وأراد أن يصعد باليجوم الجوي والبحري وىدد بالعممية البرية، لكن رد 

يست مطمقة ال يستطيع ان اهلل كيده إلى نحره ألن حسابات العدو تبين أنيا ليست دقيقة وأن العدو يده ل
 يجتاح غزة دون أن يدفع ثمنا باىظا.

ونتنياىو كان بين يده االنتخابات، وبنى حساباتو عمي عدم خسارتيا، وضغط المجتمع الدولي الذي أراد أن 
ينقذ نتنياىو بالتيدئة، فكل ذلك أسيم في أن تنتيي ىذه الحرب بالصورة التي شيدىا العالم وىي أن العدوان 

بتيدئة متبادلة رعتيا مصر وتركيا وقطر، وتم في ىذه التيدئة تثبيت مطالب الشعب الفمسطيني وفتح  توقف
 المعابر ورفع الحصار.

من حيث القدرة العسكرية، كيف تمكنت الفصائل من  4116تختمف كثيرا عن مقاومة  4174* مقاومة 
 تطوير قدراتيا رغم ظروف الحصار؟

 لو أن مزيدا من الزمن ىو مزيد من البناء والتسميح والتطوير والبناء والتدريب. من يممك إرادة المقاومة يعني
 * ولكن كان ىناك حصار مفروض عمي غزة ومازال

الطريقة التي يعيشيا شعبنا في حياتو اليومية، ويتغمب بيا عمي المصاعب ىي الطريقة ذاتيا التي تغمب  
 يحصل عمي سبلحو بكل الطرق. بيا عمي الحصار العسكري، وىو يصنع سبلحو، كما

وبالتالي بمزيد من الزمن، تم مزيد من  تطوير القدرة العسكرية وبالطبع ىو تطوير متواضع مقارنة بالقدرة 
العسكرية االسرائيمية، ولكنو مبني عمي قاعدة "واعدوا ليم ما استطعتم من قوة " واهلل يكمفنا بيذا القدر 

 والباقي عمي رب العالمين.
أخذ العبر من دورس الحرب الماضية، ونحن بشر وىناك اخطاء وثغرات والشييد احمد  ىة إلباإلضاف

 الجعبري قاليا لي: "نحن استفدنا من كل االخطاء والثغرات في الحرب الماضية ".
 * متي بدأ الحديث عن التيدئة؟

حسابات نتانياىو كانت أن بكل أمانة من األيام األولى فإن عنصر المفاجأة أربك حسابات العدو، ويبدو أن 
يضرب حماس وغزة ويقتل أحمد الجعبري، وبالتالي المقاومة ستتراجع، وينيي عدة أيام من العدوان عمي 

غزة، ويكون سجل انتصارا يسعفو ويخدمو في انتخاباتو ويبدو صقرا أمام الشعب االسرائيمي، لكن المفاجأة 
 قاومة لم تخش من تيديدات اسرائيل باالجتياح البري.جاءت من الرد عمى العمق اإلسرائيمي كما ان الم

وشعر نتنياىو بالورطة.. فبل ىو رمم قوة الردع االسرائيمية وال ىو قضي عمي البنية التحتية، ولم يتمكن من 
امتبلك زمام المبادرة فيفعل ما يشاء وقتما يشاء، بل اصبحت ىناك ندية بينو وبين الفمسطينيين وظل أمامو 

وىو الحرب البرية وأدرك انيا ورطة كبيرة، فنعم الجيش االسرائيمي قادر عمي الدخول لغزة ولكن  خيار وحيد
سيدفع ثمنا باىظا قد يقضي عمي مستقبل نتانياىو السياسي، وفي تمك المحظة تدخل المجتمع الدولي بطمب 

وروبيون طمبوا من مصر وتركيا من نتنياىو، وكان ىناك تباين داخل القيادة االسرائيمية، ولكن االمريكان واأل
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وقطر التدخل، وكانت الرغبة بالتيدئة، وىنا بدأت المعركة التفاوضية غير المباشرة عبر االخوة في مصر 
 وكان لتركيا وقطر دورىم الكريم وكانت المسألة نعم لوقف النار مع االستجابة لمطالب شعبنا المحددة.

 كيف أديرت عممية المفاوضات ؟* من ىي األطراف الفاعمة في تمك اليدنة و 
يوم السبت الماضي كان يوما مشيود في القاىرة حيث تواجد رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، 
ومعو وزير خارجيتو أحمد داود أوغمو، ومعو طاقم كبير من الحكومة والقيادة التركية في القاىرة، وكذلك 

 نب مصر.أمير قطر، الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، بجا
ىذا الحضور المشيود في القاىرة كان تعبيرا عن تضامن االمة وأن ىذه االطراف العربية واالسبلمية تقف  

من اجل سرعة وقف العدوان عمي غزة، فتركيا من خبلل أردوغان بذلت جيدا كبيرا في اتصاالت 
كيا، عبر قناتين وليس قناة واحدة،  باألمريكان، بل ال أذيع سرا بأن اإلسرائيميين أنفسيم بادروا واتصموا بتر 

يطمبون منيا بذل جيد لموصول إلي التيدئة، وبالفعل كان لمجيد التركي مع الجيد المصري نتائجو وظممنا 
 عمي اتصاالت مع المسئولين األتراك حتي تم االنجاز.

واالمريكان ادركوا أن فمصر مع تركيا وقطر، ىذا الثبلثي كان لو وزنو وتأثيره في الوصول إلي تمك النتيجة 
 ىذا ىو المخرج الوحيد وادركوا أن نتنياىو لو ظل في مغامرتو العسكرية كان سيخسر خسارة كبيرة.

 * ىل فؤجتم بالموقف العربي؟
ربما إسرائيل تفاجئت بيذا الموقف لكننا نحن لم نتفاجأ؛ ألن ثقتنا بالموقف العربي في ظل ربيعو الجميل 

شك أن تقاطر وزراء الخارجية العرب ورئيس الحكومة المصري ووزير الخارجية كانت ثقة في مكانيا ال 
التركي والجامعة العربية عمى غزة كان تعبيرا عن مرحمة جديدة بان غزة ليست وحدىا فالعرب كان ليم دور 

 مميز في إسناد الشعب في غزة.
 

مة في الميدان، والتعاطف والجيد عدة عوامل من طرفنا كانت مؤثرة في النتيجة: صبلبة شعبنا، والمقاو 
العربي واالسبلمي السياسي واالعبلمي والزيارة المباشرة مع غزة وكذلك صبلبة موقفنا في التفاوض مع 

 اسرائيل عبر القناة المصرية، كل ذلك كان لو تأثير في النتيجة.
عمى مائدة  * تتحدث عن صالبة موقفكم في المفاوضات غير المباشرة فيل ستنعكس تمك الصالبة

 المفاوضات المباشرة؟
أيام نموذج كيف تدار المعارك العسكرية والسياسية، خاصة أن بين االثنين عبلقة وثيقة،  8ما جري في ال 

والذي يريد أن يخوض معركة سياسية البد أن تكون أوراقو عمي األرض قوية، وىذا الدرس نموذج، ونحن 
دة والحقوق الفمسطينية يحتاج إلى أوراق قوة حقيقية، ووقف نعتقد أن استعادة األرض والقدس وحق العو 

العدوان عمي غزة تطمب كل ىذه السيمفونية الجميمة القوية الواثقة، فكيف بمن يريد أن يستعيد القدس 
 واألرض ويعود الشعب الميجر إلى أرضو!

دة الصف الفمسطيني مع ىذا يحتاج إلي معركة تتوافر فييا كل أوراق القوة وعمي رأسيا المقاومة مع وح
 وحدة الموقف العربي واالسبلمي ومع حسن ادارة المعركة السياسية.

لكن مخطئ من يتخيل أن استعادة فمسطين والقدس يتم بعممية تفاوضية فقط،  التفاوض محطة صغيرة 
 ضمن منظومة المقاومة والنضال الوطني المدعوم عربيا واسبلميا ومن أحرار العالم حتي نحصل عمي

 حقوقنا، والجياد والمقاومة ىو الطريق االستراتيجي لتحقيق ذلك.
 * وىل تعي السمطة الفمسطينية ذلك؟
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إخواننا في السمطة نختمف معيم في ىذه الرؤية، لكن نتمنى أن يمتقطوا ىذا الدرس، وأن يعرفوا أن انياء 
لمعارك السياسية مطموبة، ولكن االحتبلل االسرائيمي لو طريق اخر غير طريق المفاوضات المتبع حاليا وا

إلى جانب منظومة متكاممة من خيارات العمل الوطني والنضال، ونحن عمي العموم لسنا طرفين ونسعي ان 
نكون طرفا واحد حريصون في اجواء ىذا االنجاز في غزة ان نستثمر ذلك في الوصول الي المصالحة 

 ن عمي استعادة الحقوق في ميدان اخر.تقوينا وتقوي اوراق القوة بين ايدينا وتجعمنا مصري
 * ماذا عن المصالحة الفمسطينية؟

ىناك خطوات، المصالحة كانت موجود وتعثرت احيانا واجواء ىذه المعركة في غزة واالنتصار الطيب الذي 
 اكرمنا اهلل بو يخمق ظروف افضل إلنجاح المصالحة وىذا ما نسعي اليو.

 * ىل ىناك خطوات فعمية لتحقيقيا؟
االخوة في مصر يحضرون لرعاية جولة جديدة من جوالت المصالحة لنبني عمي ما سبق من خطوات 

ونطور الخطوات التي تنيي االنقسام وترتب البيت الفمسطيني من خبلل انياء المشاكل عمي االرض وانياء 
نظمة التحرير بحيث التوترات االمنية الداخمية، وتوحيد الحكومة والسطمة وعقد االنتخابات واعادة بناء م

تكون لنا مرجعية قيادية واحدة في الداخل والخارج .وكذلك يكون لنا برنامج سياسي فمسطيني واحد يستند 
 الي اوراق القوة وعمي راسيا المقاومة ويتمسك بالثوابت الوطنية.

 * ىل تم تحديد موعد لمبدء في الجولة الجديدة من المفاوضات؟
 إن شاء اهلل. سيتم الترتيب لو في القريب

 * ىل كسر اتفاق اليدنة الحصار فعميا؟
ورقة التفاىمات التي تمت فتحت الباب إلنياء الحصار من خبلل فتح المعابر، وتسييل حركة االفراد 
والبضائع وىي الخطوة الكبيرة عمي طريق انياء الحصار، وال شك ان الدول العربية واالسبلمية قطعت 

عمى سبيل المثال الدعم التركي ببناء مستشفي تعميمي والدعم الكبير لغزة مع شوطا في اعادة اعمار غزة ف
زيارة امير قطر وتسريع القيادة المصرية لفتح معبر رفح ، فكل ذلك يقربنا من لحظة االعبلن عن انتياء 

 الحصار بشكل نيائي.
ركتيا فكيف تتعاممون مع * االتفاق يتضمن فتح المعابر وفق االتفاقات التي تمنح اسرائيل التحكم في ح

 ذلك؟
سرائيل وىناك معبر مع مصر، و كنا باألمس في اجتماع مع جيات سيادية   ىناك معابر بين غزة وا 

ن شاء اهلل سنحقق من خبللو ما يحتاجو شعبنا الفمسطيني.  مصرية لمتباحث حول ىذا األمر، وا 
خسرتو في أقرب وقت وندعو أمتنا في  المقاومة الفمسطينية قادرة عمي استكمال بناء قوتيا وتعويض ما

 االستمرار في دعمنا وأن تضاعف من مضاعفة ىذا الدعم
ألن الدعم الشعب في صموده وفي ثباتو عمي ارضو وفي مواجيتو لبلحتبلل والعدوان ىذا  واجب األمة 

مية ستشعر وكسب ليا فاذا انتصر الشعب الفمسطيني فان االمة تنتصر فالشعوب العربية والتركية واالسبل
 باالنتصار والمعركة شراكة وشعب فمسطين سيظل وفيا ألمتو.
 * االنتخابات اإلسرائيمية تقترب فيل تتوقع خرق لمتيدئة؟

بعد المغامرة الماضية ال أظن أن الوقت المتبقي لبلنتخابات يسعف نتنياىو لمغامرة جديدة ولكن ىذا العدو 
 مرصاد.غادر وال يؤمن جانبو ونحن جاىزون ولو بال
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وىذه التيدئة ستسمر بقدر التزام العدو ونحن جاىزون لكل االحتماالت، وال نتمنى أن يكون ىناك  مزيد من 
 الدماء.

* باألمس أعمن نتنياىو أنو خرج منتصرا من عممية عامود السحاب وأنو اختبر القبة الحديدة وكذلك 
 رصد وصول السالح لممقاومة فما تعميقك؟

% من الرأي العام االسرائيمي معترض 70نع شعبو أوال ثم يقنع المجتمع الدولي، فاليوم عمي نتنياىو أن يق
عمي سياسية نتنياىو وعمي النتيجة التي آلت الييا المعركة، وىذا دليل عمي فشل سياستو في العدوان عمي 

 فرضنا شروطنا. غزة، فبل ىو حقق قوة الردع وال دمر البنية التحية وال فرض عمينا شروطو بل نحن الذين
 * ما الذي خسرتو في المعركة؟

 أراوح شيداءنا الذكية
أيام ىل تتوقع أن تؤثر عمي المطمب الفمسطيني المقرر تقديمو لألمم  6* مكاسب المقاومة خالل ال

 المتحدة لمحصول عمى عضوية؟
لم ممتازة ، ولكن ال شك ىذا يرفع الروح المعونة الفمسطينية ويجعل صورة الفمسطينيين عمي مستوي العا

موقفنا أن المعركة الدبموماسية في االمم المتحدة وان كانت ميمة وجيدة لكنيا ال تكفي، وينبغي أال تكون 
منفردة، بل أن تكون وفق توافق وطني فمسطيني عام  ومنظومة ورؤية الدبموماسية جزء منيو وفييا أيضا 

 ارات مفتوحة يسعى إلييا الشعب الفمسطيني.المقاومة حتي ننتزع حقنا، وىذه الخطوة ميمة ضمن خي
 * ىل مكاسب المقاومة ستدفعك لتغيير رأيك بترك المكتب السياسي لمحركة؟

الحركة لدييا مؤسسات قوية واهلل سيوفقيا الختيار ما ىو انسب في ىذه المرحمة، وأنا لي موقفي، وانا ابن 
خبلل حركة حماس، واألىم ىو الدور  ىذه الحركة ومؤسس فييا، واتشرف ان أخدم وطني وامتي من

 والخدمة وليس الموقف، والذي يستمر ىو الجياد والتضحية وخدمة ىذه األمة.  
إذا تغير الموقع فالدور مستمر ألني معني بيموم األمة، وانا رجل عقمي وقمبي مشغول بخدمة قضيتنا، واىم 

 شيء ىو القبول من اهلل واسال اهلل حسن الختام.
 ر غزة؟* متي ستزو 

سيكون ذلك في لحظة لن تطول ان شاء اهلل، وغزة العزيزة في قمبي ولن يطمن قمبي وتيدئ نفسي اال ان 
 ترابيا.. تراب المجاىدين. ىتكتحل عيني برؤية غزة، وان اكون عم

 * ىل سيكون لمحركة مكتب في القاىرة؟
د لمعبلقة، وعبلقتنا بالقاىرة ممتازة العبلقات مع الدول ليا أشكال متعددة، وليس المكتب ىو الشكل الوحي

 وتتطور باستمرار، وما حدث في األيام الماضية كان شاىدا عمى ذلك ومصر في القمب ونفخر بيا.
 43/77/4174، وكالة االناضول لالنباء، أنقرة

 
 

 "مصمم" عمى الذىاب إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة : عباسمسؤولون فمسطينيون 4
يقرول مسرؤولون فمسرطينيون إن الررئيس محمرود عبراس عاقرد العرزم أكثرر مرن أي وقرت  ؤوط:عبد الررؤوف ارنرا

مضررى عمررى الررذىاب إلررى الجمعيررة العامررة لؤلمررم المتحرردة لمتصررويت عمررى حصررول فمسررطين عمررى مكانررة دولررة 
 غير عضو.
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إنررو ينتظررر وبعررد أشررير مررن العمررل السياسرري الرردؤوب مررع العديررد مررن الرردول، وتحديرردًا فرري االتحرراد األوروبرري، ف
 وصول الرئيس عباس إلى نيويورك منتصف األسبوع لممشاركة في جمسة التصويت.

ويأمررل المسررؤولون الفمسررطينيون أن التطررورات المترتبررة عمررى الحرررب األخيرررة عمررى قطرراع غررزة سررتزيد مررن عرردد 
 الدول التي ستصوت لصالح الطمب الفمسطيني.

التحريرر الفمسرطينية، لرر"األيام": اعتقرد أن الرذىاب إلرى األمرم وقال حنا عميرة، عضو المجنرة التنفيذيرة لمنظمرة 
 المتحدة بات ممحًا جدًا بعد غزة وكذلك فيو جند تأييدًا أوسع مع الشعب الفمسطيني.

وقررد أكررد الرردكتور صررائب عريقررات، عضررو المجنررة التنفيذيررة لمنظمررة التحريررر الفمسررطينية، لررر"األيام": عمررى انررو 
مررن تشرررين  29يرروم  1967صررويت فرري األمررم المتحرردة لدولررة فمسررطين عمررى حرردود "سرريطرح مشررروع القرررار لمت

 الثاني الحالي وال تراجع عن ىذا القرار".
وقررال الرردكتور نبيررل شررعث، عضررو المجنررة المركزيررة لحركررة فررتح، لررر"األيام": "اعتقررد أن صرريغة القرررار الترري تررم 

 وروبية".طرحيا أحدثت تحواًل إيجابيًا في مواقف العديد من الدول األ
ويقول مسؤولون فمسطينيون لر"األيام": إن بعض الدول األوروبيرة سرتترك القررار بشرأن التصرويت عمرى الطمرب 
حتررى المحظررات األخيرررة قبررل التصررويت تمامررًا كمررا فعمررت لرردة التصررويت عمررى عضرروية فمسررطين الكاممررة فرري 

 منظمة "اليونيسكو".
مى أصوات النصف زائد واحد مرن المشراركين فري جمسرة ويتطمب تمرير مشروع القرار الفمسطيني الحصول ع

 التصويت وىو ما يعتبر أمرًا مضمونًا بالنسبة لفمسطين التي تحظى بتأييد واسع في األمم المتحدة.
 42/77/4174، األيام، رام اهلل

 
 متعديات اإلسرائيميةالموقف الصيني يقضي بدعم التيدئة ووضع حد ل: موفد عباس لبكين 3

أعمررن موفررد عررن الرررئيس الفمسررطيني محمررود عبرراس، أمررس، فرري بكررين أن الفمسررطينيين يرحبررون  :)ا .ف .ب( 
وال سرريما القيررام ” دور خرراص“بعررزم الصررين عمررى االلتررزام بشرركل أكبررر فرري الشرررق األوسررط حيررث يمكنيررا لعررب 

ذي ترم وقال بسام الصالحي خبلل مؤتمر صحفي عقده في بكرين إن اتفراق التيدئرة الر”. إسرائيل“بوساطة مع 
ال يمكرررن أن يصرررمد إال بررردعم األمرررم المتحررردة ومجمرررس األمرررن ” حمررراس“وحركرررة ” إسررررائيل“التوصرررل اليرررو برررين 

يرودون “وتابع الموفد الخاص وىو األمين العام لحزب الشعب الفمسطيني أن الصرينيين ”. دول مثل الصين”و
ننا نرحب بالتزاميم  ”.االلتزام وا 

عمررى الشررعب ” اإلسرررائيميين“لتيدئررة فرري غررزة ووضررع حررد لتعررديات إن الموقررف الصرريني يقضرري برردعم ا“وقررال 
والتقررى الصررالحي وزيررر الخارجيررة الصرريني ” . الفمسرطيني أيررًا كانررت وأنيررم يسرراندون طمباتنررا فرري األمرم المتحرردة

يانغ جيشي . وقال الصالحي ان محادثاتو مع وزير الخارجية تناولت إمكان أن تمعب الصين دورًا في مراقبة 
ة التي دخمت حيز التنفيذ مساء األربعاء بعد التوصل إلى اتفاق بوسراطة مصررية، ولرو أن بكرين تعتمرد التيدئ

 مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخمية لبمدان أخرة. 
 42/77/4174، الشرق األوسط، لندن

 
 التيدئة لم تنص عمى منع تيريب السالح لغزة الرشق: 2

ي لحركررة المقاومررة اإلسرربلمية "حمرراس" أن يكررون اتفرراق التيدئررة نفررى عضررو المكتررب السياسرر: صررفا – القرراىرة
الذي أبرم مؤخرًا برعاية مصرية قد "شمل موافقة مصر عمرى منرع تيريرب األسرمحة إلرى قطراع غرزة باالشرتراك 
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وقرال الرشرق فري تصرريح مقتضرب عمرى حسرابو فري "الفيسربوك" فجرر اليروم  مع الوحدات األمريكيرة الخاصرة".
وأضراف "ىرذه تسررريبات إسررائيمية لمحاولررة  حيحًا مررا يقولرو الربعض حررول ىرذا الموضرروع.السربت، إنرو لرريس صر

 التخفيف من أثر ىزيمتيم.. واتفاق التيدئة نشرناه كامبل ليطمع عميو شعبنا".
 وفيما يمي نص التفاىمات حسب ما نشره الرشق عمى صفحتو الشخصية عمى الفيس بوك قبل عدة أيام:

ل األعمررال العدائيررة عمررى قطرراع غررزة برررا ، بحرررا، وجرروا بمررا فرري ذلررك االجتياحررات تقرروم إسرررائيل بوقررف كرر -ا
 وعمميات استيداف األشخاص.

تقرروم الفصررائل الفمسررطينية بوقررف كافررة العمميررات مررن قطرراع غررزة تجرراه الجانررب اإلسرررائيمي بمررا فرري ذلررك -ب 
 عمميات إطبلق الصواريخ واليجمات عمى خط الحدود.

حركررة األشررخاص والبضررائع وعرردم تقييررد حركررة السرركان أو اسررتيدافيم فرري المنرراطق فررتح المعررابر وتسررييل  -ج
 ساعة من دخول االتفاق حيز التنفيذ. ٤٢الحدودية، والتعامل مع إجراءات تنفيذ ذلك بعد 

 يتم مناقشة أية قضايا أخرة إذا ما تم طمب ذلك.-د 
 آلية التنفيذ:

 ز التنفيذ.تحديد ساعة الصفر لدخول تفاىمات التيدئة حي -ا
 حصول مصر عمى ضمانات من كل طرف بااللتزام بما تم االتفاق عميو. -ب
التزام كل طرف بعدم القيام بأية أفعال مرن شرأنيا خررق ىرذه التفاىمرات، وفري حرال وجرود أي مبلحظرات  -ج

 يتم الرجوع إلى مصر راعية التفاىمات لمتابعة ذلك.
 42/77/4174، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 "إسرائيل"مستعدون إلعطاء البندقية ألصغر طفل في حركة فتح لو صوبيا تجاه : الزىار 0

قال القيادي في حماس محمود الزىار إن الصواريخ التي أطمقتيا كتائب القسام باتجاه : كفاح زبون - رام اهلل
ر في خطاب وجيو لعناصر وقال الزىا «.إيرانية بأيٍد فمسطينية»إسرائيل في الحرب األخيرة عمى غزة، كانت 

بعض الصواريخ كان صناعة إيرانية بأيٍد «: »النصر»من القسام كانوا في مسيرة عسكرية في غزة احتفاال ب
، مسرتطردا «إيران دعمتنرا بالمرال والسربلح، وحمراس أنفقرت ذلرك فري المكران المناسرب»وأضاف، «. فمسطينية

أن تررررذىب ىررررذه الصررررواريخ فقررررط لتحريررررر »، عمررررى أن إيررررران لررررم تطمررررب مررررن حركتررررو، أي مقابررررل، برررردال لمرررردعم
 «.فمسطين

ىرذه الصرواريخ انتصررت عمرى سربلح »وقال الزىار وىرو يحمرل بندقيرة فري يرده ويرتردي زي القسرام العسركري، 
«. ية الفمسرررطينية وتحريرررر األرضضرررإننرررا سنسرررخرىا )الصرررواريخ( لخدمرررة الق»وأضررراف، «. الجرررو اإلسررررائيمي

 في ىذه المعارك ىم من مطمقي الصواريخ والمسمحين. وفاخر الزىار بأن أقل من أصيب
وىرراجم الزىررار الواليررات المتحرردة، والسررمطة الفمسررطينية، قررائبل إن األولررى شررريكة إسرررائيل فرري العرردوان، والثانيررة 

دارترو »وشدد عمى أن حركتو  تمنع المقاومة وتغمق المعابر. تحمرل الررئيس األميركري براراك أوبامرا شخصريا وا 
بينمررا اتيررم السررمطة وفررتح بشررتى  «.جرررائم الترري ارتكبررت فرري العرردوان اإلسرررائيمي األخيررر عمررى غررزةمسررؤولية ال

 االتيامات، قائبل إن مشكمتو مع القيادة وليس مع الناس في فتح.
يقولون إنيم شركاء في ىذا االنتصرار وىرم فري الوقرت نفسرو منعروا المقاومرة فري الضرفة الغربيرة »وتابع القول 

«. عرردو عبررر التنسرريق األمنرري، ويؤكرردون عمررى ضرررورة إغرربلق المعررابر عمررى سرركان قطرراع غررزةوتعرراونوا مررع ال
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ليس بيننا وبين حركة فتح أو الفصائل األخرة، ثأر أو دم، لكن المشركمة تكمرن فري مجموعرة »ومضى يقول 
 «.تم تنصيبيا في موقع القيادة، فانحرفوا بمشروع التحرير وتعاونوا عمى إخماد المقاومة

أنا أقول إن أبو مازن ال يمثمني في شيء، وعميرو أن يأخرذ بندقيترو ويوجييرا صروب االحرتبلل »الزىار وأعمن 
نحن مستعدون إلعطاء ىذه البندقية ألصغر طفل في حركرة فرتح لرو صروبيا »، مستطردا بالقول «اإلسرائيمي
ركرة فرتح إلعرادة النظرر دعروة صرريحة لقيرادة ح»يشكل « انتصار المقاومة»واعتبر الزىار، أن «. تجاه العدو

 «.في مشروعيا السياسي
ىررذا »وأضرراف «. مغرررٍ »تصررريحات لمزىررار، قررال فييررا أيضررا إن النصررر األخيررر « األقصررى»ونقمررت فضررائية 

العرق والتجريب والتفكير يغري إلى مزيد منو، حتى نصل إلى أن نطرق أبواب المسجد األقصى ونصمي فيو 
ل الزىار التحية لمدور المصري، وقال إن الرئيس محمرد مرسري برذل وفي نفس الوقت، أرس«. صبلة الفاتحين

 «.لقد دعمنا منذ المحظة األولى لمحرب»جيدا بارزا لمتوصل إلى اتفاق التيدئة. وأضاف 
 42/77/4174، الشرق األوسط، لندن

 
 الفصائل الفمسطينية تطالب الراعي المصري بوقف خروقات "التيدئة" 6

فصائل الفمسطينية، الجمعة، جميوريرة مصرر العربيرة بالضرغط عمرى )إسررائيل( طالبت ال: جمال غيث - غزة
صرابة  آخررين، قررب السرياج  25من أجل وقف خروقات "التيدئرة"، فري أعقراب قترل جنرود االحرتبلل مواطًنرا وا 

الحررردودي شررررق مدينرررة خررران يرررونس جنررروب قطررراع غرررزة، فررري ثررراني خررررق لمتيدئرررة التررري ُأعمرررن عنيرررا األربعررراء 
كدت حركة المقاومة اإلسبلمية، أن إطبلق النار من االحتبلل االسرائيمي عمى الفمسرطينيين كران وأ الماضي.

وقررال  مباشررًرا ويسررتيدف المررزارعين الررذين عررادوا إلررى أراضررييم لممنطقررة الحدوديررة وىررذا خرررق التفرراق التيدئررة.
ىرذا الخررق مرن خربلل الناطق باسم حركة حماس د.سامي أبرو زىرري لوكالرة فررانس بررس: إن حركترو سرتتابع 

 الوسيط المصري لضمان عدم تكراره.
بدوره، أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجياد اإلسبلمي الشريخ نافرذ عرزام، أن االحرتبلل اإلسررائيمي خررق 

وقرال عرزام فري تصرريحات صرحفية:  التيدئة بفتحو النار عمرى المرواطنين فري المنراطق الحدوديرة لقطراع غرزة.
ق النرار يشرمل كرل المنراطق الحدوديرة وتجررة االجتماعرات والمقراءات فري القراىرة لوضرع إن اتفاق وقف إطربل

وأضاف: ال توجد مبلحق وال بنود سرية في االتفراق، وكرل مرا  اآلليات لتنفيذ االتفاق بما يخص ىذه الجزئية.
 تم االتفاق عميو جرة اإلعبلن عنو.

بلل االسرائيمي لورقرة "التفاىمرات لوقرف إطربلق النرار" ودانت الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطين، خرق االحت
المبرمة بين فصائل المقاومة الفمسطينية و)إسرائيل( برعاية مصرية، لممرة الثانية جراء اطبلق االحتبلل النار 

 عمى المواطنين في المناطق الحدودية شرق خانيونس.
 43/77/4174، فمسطين أون الين

 
 ويشيد بصمود غزة اليندي يدعو إلتمام المصالحة 1

دعرررا عضرررو المكترررب السياسررري لحركرررة الجيررراد اإلسررربلمي محمرررد الينررردي، إلرررى سررررعة انجررراز الوحررردة الوطنيرررة 
 وااللتفاف حول المقاومة، مشيًدا بصبر وصمود الشعب الفمسطيني خبلل العدوان اإلسرائيمي.



 
 
 

 

 

           74ص                                    4666العدد:                42/77/4174السبت  التاريخ:

سط غزة بعد صبلة الجمعة، وقال اليندي في ميرجان خطابي نظمتو الجياد اإلسبلمي في المسجد العمري و 
احتفرااًل بانتصرار المقاومررة: "إن أوىرام العرردو بالقضراء عمررى المقاومرة وتحقيرق قرروة الرردع تبررددت بفعرل صررمود 

 شعبنا ومقاومتو الباسمة التي وصمت صواريخيا إلى )تل أبيب( والقدس المحتمة".
عبرري الرذي اسرتطاع أن يحرتفظ باألسرير وأضاف: "إذا ظن العدو باغتيالو القيادي في كتائب القسام أحمد الج

االسرررائيمي جمعرراد شرراليط ألكثررر مررن خمررس سررنوات بأنررو سيقضرري عمررى المقاومررة وأنررو قررادر عمررى أن يقصررف 
ويغتررال وقتمررا شرراء دون ردع، فررإن المقاومررة لقنتررو درسررًا لررن ينسرراه، وأصرربح القائررد الجعبررري رمررزًا مررن رمرروز 

 المقاومة في فمسطين".
 43/77/4174، فمسطين أون الين

 
 نحن معكم في غزة لنثبت أن الشعب الفمسطيني واحد وموحد: مصطفى البرغوثي 6

أوضررح أمررين عررام حركررة المبررادرة الوطنيررة مصررطفى البرغرروثي، أن االحررتبلل تفاجررأ بثبلثررة أمررور فرري العرردوان 
وأخيررررًا األخيرررر، وىررري صرررمود غرررزة والمقاومرررة، وانتفررراض أىرررل القررردس والضرررفة الغربيرررة لمناصررررة سررركان غرررزة، 

وقرال البرغروثي فري كممترو: "اليروم نحرن معكرم فري غرزة لنثبرت أن  التحيز العربري واإلسربلمي لقضرية فمسرطين.
الشرررعب الفمسرررطيني واحرررد وموحرررد ولرررن ينقسرررم أبرررًدا، ولنثبرررت أن المقاومرررة قرررد انتصررررت والشرررعب الفمسرررطيني 

المجرررازر والتضرررحيات الكبيررررة  وترررابع: "إن مرررا رأينررراه مرررن بسرررالة فررري غرررزة رغرررم انتصرررر، والوحررردة انتصررررت".
والشرريداء والجرحررى لررن يررذىب ىرردرًا"، مضرريًفا "شررعرت بررالفخر واالعتررزاز ألننرري فمسررطيني وأنررا أرة جمرراىير 

 شعبنا تحتفل بالنصر في غزة، وىم يرسمون رسالة لئلسرائيميين بأن اليد التي تمتد عمى شعبنا ستقطع".
 43/77/4174، فمسطين أون الين

 
 سنوات 71ان بالضفة والقدس بمغ أعمى مستوى منذ حماس: االستيط 9

أن إسرائيل تتجرو بخطرى متسرارعة إلرى تشرريع غالبيرة  في تقرير، «حماس» حركة أكدت :«الحياة» –رام اهلل 
البررؤر االسررتيطانية المقامررة عمررى أراضرري الضررفة. وبررّين التقريررر أن العمميررات االسررتيطانية فرري الضررفة والقرردس 

مت أعمررررى مسررررتوة ليررررا خرررربلل السررررنوات العشررررر الماضررررية، إذ بمررررغ عرررردد الوحرررردات خرررربلل العررررام الحررررالي وصرررر
وحرردة. وأوضررح أن عرردد  2380االسررتيطانية الترري تّمررت المصررادقة عمررى بنائيررا منررذ بدايررة العررام مررا يزيررد عمررى 

 ألف ييودي. 536، عدد المستوطنين فييا نحو 144المستوطنات في الضفة يبمغ 
 42/77/4174، الحياة، لندن

 
 "النصر والوحدة"ضفة: حماس تحتفل بجمعة ال 71

، «جمعرة الوحردة واالنتصرار»احتفراالت بمرا أسرمتو  ،نظمرت حركرة حمراس فري الضرفة الغربيرة: امجد سرمحان
وقرال أحرد الناشرطين مرن حمراس الرذين شراركوا  شارك فييا المئات، بعد خروجيم مرن مسراجد الضرفة الغربيرة.

أن المقاومررة ومررا حققتررو مررن نصررر مبررين، عررززت ثقتنررا بقرردراتنا  نحررن ىنررا اليرروم لنؤكررد»فرري ىررذه التظرراىرات 
ىررررذه التظرررراىرات أيضررررًا تررررأتي لتعررررزز المسرررراعي »، مضرررريفًا أن «السررررتعادة حقوقنررررا وتحريررررر أرضررررنا المحتمررررة

 «.الفمسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية في مواجية االحتبلل
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ال سيما بعردما غابرت عرن المشريد الميرداني وتعتبر تحركات حركة حماس في الضفة الغربية تطورًا ممحوظًا، 
وبردأت الحركرة بتنظريم ىرذه التظراىرات بجررأة، إن  .2006في الضفة بعد وقوع االنقسام الفمسطيني في العرام 

 صح التعبير، خبلل العدوان عمى غزة وتزايد الحديث عن فرص تحقيق المصالحة الفمسطينية.
 42/77/4174، السفير، بيروت

 
 لجياد يشرعون برعاية مصرية في مناقشة تفاصيل اتفاق التيدئةمسؤولو حماس وا 77

قالرررت مصررادر فمسرررطينية ان عمميررة مناقشرررة بنررود اتفررراق وقررف إطررربلق النررار الرررذي وقرررع : غررزة  أشررررف اليررور
األربعررراء، بررردأ الجمعرررة فررري العاصرررمة المصررررية القررراىرة، عرررن طريرررق حررروارات غيرررر مباشررررة يجرييرررا مسرررؤولون 

سرائيل.مصريون مع آخرين من ح  ماس وا 
ووفق المصادر الفمسطينية فإنو ابتداء من الجمعرة شررع مسرؤولون مصرريون برإجراء مناقشرات مرع المسرؤولين 
سرررائيل مررن جيررة أخرررة إليجرراد صرريغ لتطبيررق بنررود اتفرراق  فرري حركررة حمرراس والجيرراد اإلسرربلمي، مررن جيررة وا 

تمررك المناقشررات، وال عررن البنررود الترري ولررم يشررر مسررؤول فمسررطيني سررألتو رالقرردس العربررير عررن طبيعررة  التيدئررة.
وليرررذا  يجررررة الحررروار حوليرررا، لكنرررو أوضرررح أن البنرررود التررري ليرررا عبلقرررة بتحسرررين وضرررع السررركان فررري القطررراع.

 الخصررررروص وصرررررل مسررررررؤول إسررررررائيمي كبيرررررر الخمرررررريس لمقررررراىرة، عمررررررى مرررررتن طرررررائرة خاصررررررة، وبحرررررث مررررررع 
تقارير إسرائيمية فإن رئيس جيراز الموسراد  وبحسب رئيس جياز المخابرات المصرية سبل تنفيذ اتفاق اليدنة.

 تامير باردو يتولى إدارة المفاوضات مع الجانب المصري حول ىذه القضية.
 42/77/4174، القدس العربي، لندن

 
 النخالة: اتفاق التيدئة مرحمي وجزئي وليس أبديًا ولن نمقي السالح 74

زيراد النخالرة، الترزام حركترو باتفراق « االسربلمي الجيراد»أكرد نائرب األمرين لحركرة : جييران الحسريني –القاىرة 
التيدئة ما التزمتو إسرائيل، محذرًا إياىا من أن أي خمل أو خررق سريتم التعامرل معرو بالمثرل، مشرددًا عمرى أن 

 «.اتفاق مرحمي وجزئي لن نعيش معو لؤلبد»اتفاق وقف النار ىو 
العررردو »، الفتررًا إلررى أن «يجررب أن يكررون متبررادالً ال جرردال فرري أن التررزام االتفررراق «: »الحيرراة»وقررال نخالررة ل 

إذا لرم يتطرابق الوضرع الميرداني مرع الممارسرة عمرى األرض، فرنحن »، وأضراف: «اإلسرائيمي يدرك ذلرك جيرداً 
 «. سنكون في حل منو تماماً 

نياء المنطقة»وأشار إلى أن مصر تتابع بدقة الوضع الميداني عمى األرض، وقال:   يجب إنياء الحصار، وا 
الحدوديرررة العازلرررة، وتقرررديم التسرررييبلت لؤلىرررالي مرررن خررربلل تسرررييبلت فررري البحرررر والبرررر... وفقرررًا لمرررا جررراء فررري 

«. الطرف الضامن بضرورة متابعة ذلرك األمرر بقروة، ألنرو جرزء أساسري مرن اتفراق التيدئرة»، مطالبًا «االتفاق
، فري إشرارة «إلرى الوضرع السرابق ما لم ينفذ ىذا الشق المنوط برفع الحصار عن غزة، سرنعود مجردداً »وقال: 

 إلى المقاومة.
 «.األشخاصإن رفع الحصار جزء من صراعنا مع العدو، لذلك فإن إنياءه يساوي عدم استيداف »وقال:  

اتفراق مرحمري وجزئرري لرن نعريش معررو لؤلبرد وكررأن »وأشرار النخالرة إلررى أن االتفراق الرذي تررم التوصرل إلرى ىررو 
ىرذا )االتفراق( جرزء »وترابع: «. بربل شرك تمكنرا مرن خبللرو كربح ىرذا العردواناألمور أصبحت طبيعية... لكننا 

مررن صررراعنا مررع إسرررائيل ألنيررا دولررة معتديررة اعترردت عمررى أرضررنا ومقدسرراتنا وال تررزال تمررارس العرردوان عمررى 
 «.1948األرض واإلنسان الفمسطيني في غزة والضفة في أراضي ال 
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المقاومرة لرن »، وقرال: «لم ولن يرتم ألمرس برو ولرن نتخمرى عنرو المقاومة برنامج عمل»وشدد النخالة عمى أن 
تمقي سبلحيا جانبًا. حققنا شيء لكننا لم نحقق كل ما نطمح إليو ونتطمع لتحقيقو لشعبنا... ال أحد يمكنو أن 

ضرمانتنا ىري إرادة شرعبنا الفمسرطيني »، مشككًا بالنيات اإلسررائيمية واألميركيرة، وقرال: «يضمن شيئًا بالمطمق
وقدرتنا الدفاعية عنو وعن الوطن... فاإلسرائيميون واألميركيون ال يعرفون األخبلق، وىم يفيمون فقط منطق 

 «. القوة... ولو لم نكن أقوياء لرأينا اتفاقًا مذالًّ ومخجبًل وميينًا والستمرت الفوقية والعنجيية اإلسرائيمية
ال »، وقال: «المعنى العسكري بعيدًا من البعد السياسيأمنيًا ب»ووصف النخالة اتفاق التيدئة في جوىره بأنو 
ىري تيدئرة تتحقرق فري مرحمرة مرن مراحرل النضرال »، مضريفًا: «توجد اتفاقات سياسرية بيننرا وبرين اإلسررائيميين

، «تقررّوم خبلليررا المقاومررة ظروفيررا وأوضرراعيا. لقررد تراجعررت إسرررائيل فرري ىررذا االتفرراق خطرروة كبيرررة إلررى الرروراء
 ياء الحصار وأن يتم بالكامل.مشيرًا إلى إن

 42/77/4174، الحياة، لندن
 

 فتح ترحب بقرار البرلمان األوروبي دعم التوجو الفمسطيني لألمم المتحدة 73
رحبت مفوضية العبلقات الدوليرة لحركرة فرتح فري بيران ليرا ، اليروم الجمعرة، بقررار البرلمران األوروبري : القدس

 دعم التوجو الفمسطيني لؤلمم المتحدة.
وذكررر البيرران، ان البرلمرران األوروبرري اعتمررد أمررس، فرري جمسررتو العامررة بستراسرربورج، قرررارا بشررأن األوضرراع فرري 
قطررراع غرررزة، وطالرررب حكومرررات دول االتحررراد األوروبررري بررردعم الطمرررب الفمسرررطيني لمحصرررول عمرررى صرررفة دولرررة 

ة كبيررة ، حيرث صروت وصدر القرار بأغمبير الجاري. 29مراقبة في االمم المتحدة المقرر التصويت عميو في 
 عضو. 116عضو لصالح القرار، مقابل  446

أن "قررار البرلمران األوروبري يشركل ضرغطا عمرى حكومرات دول  ،وقالت مفوضرية العبلقرات الدوليرة فري بيانيرا
 االتحاد األوروبي ويبشر باحتمال تصويت واسع من قبل دول االتحاد لصالح القرار".

ن والردوليين عمرى دعميرم المتواصرل وتعيردت باسرتمرار العمرل مرن أجرل وشكرت المفوضية شركائيا االوروبيي
تعزيرررز المبرررادئ المشرررتركة فررري الحريرررة وحرررق تقريرررر المصرررير والديموقراطيرررة والعدالرررة االجتماعيرررة لمفمسرررطينين 

 وجميع شعوب العالم.
 43/77/4174، القدس، القدس

 
 اعد االعتقاالت بالضفةلوقف التنسيق األمني وتدين تص الفمسطينية حماس تدعو السمطة 72

( أرسرررمت نسررخة منرررو لرررر 11|23رام اهلل: نررددت حركرررة المقاومررة اإلسررربلمية "حمررراس" فرري بيررران اليرروم الجمعرررة )
"قرردس برررس"، بحممررة االعتقرراالت الواسررعة الترري شرررّنتيا قرروات االحررتبلل اإلسرررائيمي ضررد العشرررات مررن نرررواب 

مررة، واعتبررت ذلررك "تعبيرًرا عرن حالررة االحبراط الترري وقيرادات وأنصرار حركررة "حمراس" فرري الضرفة الغربيرة المحت
يعيشيا االحتبلل بسبب صمود المقاومرة فري غرزة". وقرال البيران: "إنينرا فري حركرة "حمراس" نطالرب إخوتنرا فري 
حركة فتح والسمطة الفمسطينية وأجيزتيا األمنية إلى وقف كافة أشكال التنسريق األمنري والتوقرف النيرائي عرن 

لرى تعزيرز حالرة الرتبلحم الشرعبي مرع مبلحقة واستدعاء  واعتقال أبناء شعبنا عمرى خمفيرة االنتمراء السياسري، وا 
 مقاومة وصمود أىمنا في قطاع غزة التي أغاضت االحتبلل وأرعبتو"، كما قال البيان.

 43/77/4174قدس برس 
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 "اليدوء مقابل اليدوء"المعادلة واضحة سمفان شالوم: اتفاق التيدئة في غزة..  70

أن برربلده سررتحترم وقررف إطرربلق  ،أكررد النائررب األول لرررئيس الرروزراء سرريمفان شررالوم أمررس: أشرررف اليررور -غررزة
 ،النار في قطاع غزة ومحيطو، وبحسب اإلذاعة اإلسرائيمية فإن شالوم قال خبلل جولة لو فري منراطق النقرب

 رإن المعادلة واضحة اليدوء مقابل اليدوءر.

 42/77/4174، القدس العربي، لندن
 

 سرائيمي: اخطأنا في تقديراتنا قبل "عمود السحاب" من القومي اإلرئيس مجمس األ 76
خطرأت فري أاعتبرر رئريس مجمرس االمرن القرومي، يعقروب عميردور، ان بربلده : مال شرحادةآ -القدس المحتمة 

ان بأننرا مود السرحاب". وقرال عميردور: "التقردير االول كراتقديراتيا وفرضياتيا قبرل اتخراذ قررار تنفيرذ عمميرة "عر
 لن نحظى بدعم اميركي او تعاون مشترك مع مصر، لكن ما تبين فيما بعد عكس ذلك". 

 ،وقرردر عميرردور الرردعم والتاييررد االميركرري بالجيررد جرردًا وأضرراف: "كرران تقررديرنا ان المصررريين لررن يتعرراونوا معنررا
سررائيل فري الردفاع عرن لكنيم عند االتصال معيرم لمتفراىم حرول التيدئرة لرم يعترضروا او حترى يسرتيجنوا حرق ا

 نفسيا"، عمى حد قولو. 
وفي سياق دفاع رئيس الييئة السياسية االمنية في وزارة الدفاع، عاموس جمعاد، رفض اعتبار التفاىمات مع 
حمررراس بوسررراطة مصررررية بوقرررف إطررربلق النرررار، تنرررازاًل إسررررائيميًا عرررن مرررنح الجررريش حريرررة العمرررل لترررأمين حيررراة 

 وب. االسرائيميين في منطقة الجن
وبحسرررب جمعررراد فرررإن "منطقرررة غرررزة معقررردة ويجرررب تفعيرررل قررروة كبيررررة وبإمكانيرررات عاليرررة حترررى لرررو لرررزم األمرررر 
الحتبلليا"، مشيرًا إلى أن ىذه الخطوة ممكنة إال أنيا سيكون ليا تأثير كبير عمى العبلقرات اإلسرتراتيجية مرع 

 دول الجيران.
 42/77/4174، الحياة، لندن

 
 وقف إطالق النار تعارض اإلسرائيميين استطالع معاريف: غالبية 71

بررّين اسررتطبلع لمرررأي أجررراه معيررد "مأجررار موحرروت" لصررحيفة "معرراريف" أن غالبيررة الجميررور اإلسرررائيمي ضررد 
وقررف إطرربلق النررار، وأن الحرررب العدوانيررة عمررى قطرراع غررزة، وأن "الميكررود بيتينررو" ال يررزال القرروة األولررى حيررث 

 مقعدا. 37حصل عمى 
 %.4.5أشخاص بالغين، بنسبة خطأ وصمت إلى  503ع عينة مؤلفة من وشمل االستطبل

% 31ولررردة سرررؤال المسررررتطمعين عمرررا إذا كررران يجررررب عمرررى إسرررررائيل أن توافرررق عمرررى إطرررربلق النرررار، أجرررراب 
% بر"ال 20% إنو كان يجب ان تستمر في حممة "عامود السحاب"، بينما أجاب 49باإليجاب، في حين قال 

 أعرف".
طمعين عن مدة تأييدىم لمتواجرد العسركري اإلسررائيمي فري قطراع غرزة فري حرال تبرين أنرو ال ولدة سؤال المست

% باإليجرراب، فرري حررين قررال 29يمكررن الحفرراظ عمررى اليرردوء فرري الجنرروب برردون ىررذا التواجررد العسرركري، جرراب 
 % بر"ال أعرف".30% إنيم ال يؤيدون التواجد العسكري في قطاع غزة، وأجاب 41

عن رؤيتيم لتأثير وزير األمن إييرود براراك عمرى رئريس الحكومرة بنيرامين نتانيراىو فري  كما سئل المستطمعون
% إن ترررأثيره ضرررمن الحررردود 21% برررأن ترررأثيره أقرررل مرررن الررربلزم، وقرررال 6القضرررايا السياسرررية واألمنيرررة، فأجرررب 

 % إنيم ال يعرفون.35% إنو تأثيره أكبر من البلزم، بينما قال 38الصحيحة، بينما قال 



 
 
 

 

 

           76ص                                    4666العدد:                42/77/4174السبت  التاريخ:

 43/77/4174 ،26عرب 
 

 صاروخ فمسطيني سقط عمى األراضي المحتمة 7011أكثر من : حصاءات االسرائيميةاإل 76
صرراروخ ُأطمررق مررن قطرراع غررّزة، باتجرراه اسرررائيل،  1500أكثررر مررن إلررى أن أشررارت االحصرراءات االسرررائيمية 

خًا، سقطت في صارو  421خبلل العدوان األخير عمى القطاع. ، الى أن منظومة القبة الحديدية، اعترضت 
 مستوطنات الجنوب والوسط، ومن بينيا تل أبيب.

وذكر وزير الدفاع االسرائيمي، اييود باراك، أن حجم الشحنات المتفجرة في ىذه الصواريخ، بمغ ما يقرب مرن 
 الطن الواحد من المتفجرات.

وخًا. أمرا فري اليروم صرار  75وبحسب االحصراءات االسررائيمية، أطمرق الفمسرطينيون فري اليروم األول لممواجيرة 
صاروخا، من بينيرا صرواريخ اسرتيدفت منطقرة غروش دان، وسرط اسررائيل.  316الثاني، فأطمق الفمسطينيون 
صاروخًا، حيث وصمت الصواريخ الى منطقة غوش عتيسون االستيطانية،  228فيما اطمقوا في يوم الثالث، 

 في الضفة الغربية.
صرراروخا، وسررجمت القبررة الحديديررة اعتررراض صرراروخ واحررد،  237 فرري اليرروم الرابررع، بمغررت صررواريخ المقاومررة

صراروخا، وفري  156كان متجيا الى مدينة تل ابيب. اما في اليوم الخامس، فُأطمق باتجاه المناطق المحتمرة 
صراروخا، أمرا فري اليروم االخيرر، فرأطمق المقراومون الفمسرطينيون  143صراروخًا، وفري السرابع  143السادس 

 صاروخا. 130
رت المعطيرررات االسررررائيمية، أن سررربلح الجرررو االسررررائيمي، اضرررافة الرررى سررربلح المررردرعات والمدفعيرررة، قرررام وذكررر

ىردفًا قياديرًا برارزًا، ومراكرز سريطرة وتحكرم  19ىردف فري قطراع غرزة، مرن بينيرا  1500بمياجمة ما يقرب من 
اق تيريب وسائل قتالية باالضافة الى منصات اطبلق الصواريخ وأنف« حماس»عممياتية، ومقار قيادة لحركة 

 ومعسكرات تدريب ومنشآت تصنيع وتخزين السبلح.
.. وفرري الجانررب االسرررائيمي، ُقتررل سررتة اسررررائيميين، 1200فمسررطينيًا، وُأصرريب  163واسُتشرريد خرربلل العمميررة 

 بجراح. 500وُأصيب 
لسرربع، وحرروالي صرراروخا باتجرراه بئررر ا 170صرراروخا، و 115وفرري التوزيررع المنرراطقي، ُأطمررق باتجرراه عسررقبلن 

صاروخا، أما المجمرس االقميمري فري اشركول، فتمقرى مرا ال  20صاروخ باتجاه أوفاكيم، وكريات مبلخي  200
صاروخا. وتمقت مدن ومستوطنات وسط اسررائيل، فري منطقرة غروش دان وترل ابيرب والقردس،  480يقل عن 

 تسعة صواريخ بعيدة المدة.
 42/77/4174، االخبار، بيروت

 
 

 ليبرمان -: العدوان عمى غزة ينقذ باراك مرحميا وييدد تحالف نتنياىوريفمعا استطالع 79
أمررس الجمعررة، أن  ،أظيررر اسررتطبلع لمرررأي نشرررتو صررحيفة "معرراريف" اإلسرررائيمية :برىرروم جرايسرري -الناصرررة 

و مررن أبرررز نتررائج العرردوان عمررى غررزة، مررن الناحيررة الحزبيررة اإلسرررائيمية، إنقرراذ وزيررر الحرررب إييررود برراراك وحزبرر
مقاعررد، ألول مررّرة منررذ أن انشررق برراراك عررن حررزب  4"ىعتسررمؤوت" مررن السررقوط عررن الحمبررة السياسررية بمنحررو 

، فيما دل االستطبلع مجددا عمى أن التحالف بين 2011"العمل" الذي كان يرأسو، في مطمع العام الماضي 
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افيغرردور ليبرمرران، لررم يحقررق القرروة حررزب "الميكررود" الحرراكم بزعامررة بنيررامين نتنيرراىو، و"يسرررائيل بيتينررو" بزعامررة 
 الحالية ليما، وسيخسر تحالفاىما خمسة مقاعد عمى األقل.

وكان ىذا االستطبلع الثاني الذي يجري ىذا األسبوع، في أوج العدوان الحربي عمى غرزة، إذ كران السرابق قرد 
د الحراكم، فيمرا جررة نشرتو صحيفة "ىآرتس" في مطمع األسبوع الحالي، ودل عمى زيرادة معينرة لحرزب الميكرو 

 استطبلع "معاريف" مع اإلعبلن عن وقف إطبلق النار.
وقال االستطبلع، إنو فيما لو جرت االنتخابات في ىذه األيام، لحصل تحرالف "الميكرود" مرع "يسررائيل بيتينرو" 

استطبلع  مقعدا لمحزبين اليوم، وكان 42مقعدا، بدال من  37أو حسب التسمية الجديدة "الميكود بيتينو" عمى 
 مقعدا. 41"ىآرتس" قد منح ىذا التحالف في أوج الحرب عمى 

مقعردا قبرل انشرقاق براراك عنرو،  13مقاعرد لرو اليروم، و 8مقعردا، بردال مرن  22وسيحصل حزب "العمل" عمرى 
وقد تحسنت وضعية الحزب بشكل طفيف مقارنة مع استطبلع "ىآرتس"، ويتوقرع االسرتطبلع أيضرا، حصرول 

مقعرردا لررو اليرروم، فيمررا سيحصررل الحررزب الجديررد "يررش  11مقعرردا برردال مررن  14لي عمررى حررزب "شرراس" األصررو 
مقعدا في اسرتطبلعات سرابقة، وسيحصرل تحرالف أحرزاب  15الى  13مقاعد، بدال من ما بين  9عتيد" عمى 

 مقاعد ليم اليوم. 9مقاعد بدال من  9المستوطنين عمى 
مقاعرد ليرا اليروم، وكمرا  5مقاعرد بردال مرن  6ييرود الغربيرة ومنح االسرتطبلع الكتمرة األصرولية الثانيرة، وىري لم

مقاعرد، ومثميرا لحرزب "ميررتس" اليسراري،  4ذكره، فؤلول مّرة يحصل حزب "ىعتسمؤوت" بزعامرة براراك عمرى 
مقاعرد لكتمرة األصرولية "معتدلرة" بقيرادة نائرب منشرق عرن  3مقاعد لو اليوم، كمرا مرنح االسرتطبلع  3بدال من 

 حزب "شاس".
مفرررت لمنظرررر، أن االسرررتطبلع يتوقرررع عررردم اجتيررراز حرررزب "كرررديما" نسررربة الحسرررم، رغرررم أنرررو أكبرررر األحرررزاب والم

مقعرردا، وفرري المقابررل، فررإن النتيجررة الترري حصررل عمييررا برراراك، لرريس بالضرررورة أن  28البرلمانيررة اليرروم، ولررو 
 المستوة الحزبي.تصمد حتى يوم االنتخابات، بعد أن يكون عامل الحرب عمى غزة قد تبلشى نسبيا عمى 

وتعامررل االسررتطبلع أيضررا مررع فرضررية أن تعمررن رئيسررة حررزب "كررديما" السررابقة تسرريبي ليفنرري، رسررميا، مطمررع 
مقاعررد، مررا  8األسربوع، عودتيررا الرى الحمبررة السياسررية، وفري ىررذه الحالرة، فررإن قائمررة ستترأسريا ستحصررل عمرى 

يرررش عتيرررد" الجديرررد، الرررذي سرررييبط فررري يزيرررد أكثرررر انييرررار حرررزب "كرررديما"، كمرررا سيضرررر عرررودة ليفنررري بحرررزب "
مقعرردا،  19فرري ىررذا االسررتطبلع، وسيحصررل حررزب "العمررل" عمررى  9مقاعررد برردال مررن  5االسررتطبلع ذاتررو الررى 

 مقعدا في ىذا االستطبلع. 22بدال من 
وتتوقررع الحمبررة اإلسرررائيمية أن تعمررن ليفنرري رسررميا يرروم غررد األحررد أو بعررد غررد عررن عودتيررا الررى السياسررة، وقررد 

 معيا نوابا من حزب "كديما".تصطحب 
مقاعد، بدال مرن  10، فقد توقع االستطبلع ذاتو، أن تحصل الكتل الثبلث عمى 48أما من ناحية فمسطينيي 

 3مقاعررد لمجبيررة الديمقراطيررة لمسرربلم والمسرراواة، كالمقاعررد الترري ليررا اليرروم، و 4ليررا اليرروم، تقسررم كالتررالي:  11
مقاعرد اليروم، كمرا سريحافظ حرزب التجمرع الروطني الرديمقراطي عمرى قوترو  4مقاعد لمقائمة الموحدة، التري ليرا 

 مقاعد. 3الحالية اليوم وىي 
  42/77/4174، الغد، عّمان
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الدولررة العبريررة برردأت ُتمممررم ، أن الناصرررةمررن  زىيررر أنرردراوس 42/77/4174، القععدس العربععي، لنععدن ذكرررت
أيام، حيث لفتت  8جرحيا االقتصادية نتيجة العدوان األخيرة الذي شنتو عمى قطاع غزة، واستمر عمى مدار 

المصرادر اإلسرررائيمية الرسررمية أمرس الجمعررة إلررى أن أكثررر مرن مميررون مررواطن فرري جنروب الدولررة العبريررة كررانوا 
الحركررة االقتصررادية بتاتًررا نتيجررة لمقصررف الصرراروخي الفمسررطيني،  بمثابررة رىررائن خرربلل أيررام العرردوان، وتوقفررت

جرردير بالررذكر أن رصررد الخسررائر ال يشررمل الخسررائر العسرركرية اإلسرررائيمية، وفرري ىررذا السررياق قالررت صررحيفة 
ريررديعوت أحرونرروتر العبريررة فرري عررددىا الصررادر الجمعررة إن عمميررة عررامود الغرريم ضررد قطرراع غررزة قررد ألحررق 

مميرون شريكل، عممرا أن الردوالر األمريكري  150ية في الجنوب خسائر مالية باىظة تقدر برربالمصانع اإلسرائيم
 الواحد ُيعادل حوالي أربعة شواقل إسرائيمية.

وادعت الصحيفة، نقربًل عرن مصرادر اقتصرادية رسرمية فري ترل أبيرب، أن العمميرة العسركرية أثررت أيضرا عمرى 
كبرررد قطررراع الزراعرررة وتربيرررة الررردواجن خسرررائر كبيررررة تقررردر عمرررل المرررزارعين اإلسررررائيميين فررري الجنررروب، حيرررث ت

بعشرررات مبليررين الشرريكبلت، باإلضررافة إلررى ذلررك، فقررد تررم إلغرراء زيررارات وجرروالت لمسررتثمرين وزبررائن جرردد مررن 
 خارج إسرائيل بسبب األوضاع األمنية ورد المقاومة عمى العدوان، عمى حد قول المصادر.

العبريرة شرددت فري سرياق تقريرىرا عرن الخسرائر االقتصرادية عمرى أن وكان الفتًنا بشكل خاص، أن الصحيفة 
ىناك خشيًة وقمًقا في الدولة العبرية من النقص في البيض بحجم كبير، ألن صفارات اإلنذار أخافت الدجاج 

 وجعمتو يضع بيًضا صغير الحجم، عمى حد قوليا.
زارع وحظرائر تربيرة األبقرار فري جنروبي كما لفتت الصحيفة إلى أن ىنراك انخفاًضرا فري كميرات الحميرب فري مر

لتررات مرن كرل دابرة بحسرب مرا  4كرم مرن قطراع غرزة، إذ قمرت كميرات الحميرب برر 50إسرائيل الواقعة في قطرر 
صرح بو لمصحيفة، شموئيل بيمبرمان، مركز اتحاد مربي األبقار في الجنوب. وساقت الصحيفة العبرية قائمًة 

الصررناعة اإلسرررائيمية أجمررل ىررذه الخسررائر وأكررد عمررى أن مردىررا يعررود  إن مررا ُيسررمى بقسررم األبحرراث فرري اتحرراد
طبلق الصواريخ مرن  لسببين رئيسيين: األول، ىو العمل المتقطع خبلل أيام العدوان بفعل صفارات اإلنذار وا 
 8القطاع التي شمت تركيز العاممين، والثاني بسبب النقص في القوة العاممة عمى أثر إصدار الجيش األمر 

جنيررد االحتيرراط، ممررا أدة فرري النيايررة إلررى انخفرراض نسرربة ووتيرررة اإلنترراج فرري ىررذه المصررانع، عمررى حررد قررول لت
 الصحيفة.

مصنعا إسررائيمًيا فري محريط القطراع  70عبلوة عمى ذلك، نقمت الصحيفة عن المصادر عينيا قوليا إن نحو 
خبلل أيرام العردوان الثمانيرة، باإلضرافة إلرى  أوقفوا العمل كمًيا، باستثناء المصانع التي اعتبر عمميا ضرورًيا،

 كم من القطاع. 40مصنعا آخر تقع في محيط القطاع عمى مسافة  430ذلك، تضررت وتيرة العمل في 
وكشفت المصادر ذاتيا النقاب عن أن العدوان اإلسرائيمي األخير عمى قطاع غزة، تسبب بخسرائر لبلقتصراد 

دوالر أمريكرري. وكرران خبررراء اقتصرراديون قررد أكرردوا فرري األيررام األولررى  مميررون 700اإلسرررائيمي بمررا قررد يتجرراوز 
لمعرردوان اإلسرررائيمي عمررى قطرراع غررزة، أن التكمفررة االقتصررادية ليررذه الحرررب سررتقترب مررن المائررة مميررون دوالر 

 أمريكي.
مية، إلرى وأشارت الصحيفة العبرية في تقريرىا المذكور، اسرتناًدا إلرى مصرادر مطمعرة فري وزارة األمرن اإلسررائي

مميررون دوالر كتعررويض عررن مررا أنفقتررو عمررى العرردوان  510و 250أن الرروزارة سررُتطالب بمبمررغ يتررراوح مررا بررين 
 األخير عمى غزة.

وأشررار التقريررر إلررى أن نفقررات المؤسسررة العسرركرية اإلسرررائيمية تشررمل تكمفررة الررذخيرة، وطبقررًا لمصررحيفة فقررد يبمررغ 
 مميون دوالر أمريكي. 760غزة نحو  حجم الخسائر الناجمة عن العدوان عمى قطاع
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وأفادت الصحيفة أن النفقات العسكرية شممت تكمفة تحريك المئات من اآلليات والمركبات العسكرية والجنرود، 
واسرررتدعاء مئرررات اآلالف مرررن جنرررود االحتيررراط ونقميرررم، باإلضرررافة إلرررى النفقرررات المرتبطرررة بتررروفير الغرررذاء ليرررم 

 الجوية، وما انفق لتوفير الوقود البلزم لتحريك القوات.وتسميحيم، وتكاليف آالف الطمعات 
مررن ناحيررة أخرررة، تررأثر االقتصرراد المرردني بدرجررة كبيرررة، فقررد تررم تعبئررة عشرررات اآلالف مررن جنررود االحتيرراط، 
والررذين تركرروا أمرراكن عمميررم. كمررا خسررر أصررحاب األعمررال فرري المنرراطق الترري كانررت تقررع فرري نطرراق صررواريخ 

رات، في حين تستمر خسرائر القطراع التجراري وقطراع الخردمات فري المنراطق الجنوبيرة المقاومة مبليين الدوال
مميون دوالر يوميرًا، حسرب مرا أورد التقريرر. كمرا أوضرح التقريرر أن أضررارًا كبيررة لحقرت  25بمعدل يزيد عن 

ال التجاريررررة بالفعرررل بالممتمكرررات، )كالمنررررازل والتجييرررزات العامررررة والبنيرررة التحتيررررة والمركبرررات والطرررررق واألعمررر
وغيرىررا(، والتررري يقررردر حجميررا بمبليرررين الررردوالرات يوميرررًا. وأفررادت الصرررحيفة أنرررو وفرري حرررال اتخرررذت الحكومرررة 
اإلسرررائيمية قرررارا بتقررديم تعررويض كامررل لمقرراطنين فرري المنرراطق الترري تقررع فرري نطرراق سرربعة كيمررومتر مررن حرردود 

مالية الناتجرة عرن التعويضرات ستصرل إلرى قطاع غزة مع تقديم تعويض جزئي لبقية السكان، فإن الخسائر ال
 مميون دوالر أمريكي يومًيا، كما أكدت عمى ذلك المصادر التي اعتمدت عمييا الصحيفة العبرية. 3.25

معطيررررات إسرررررائيمية رسررررمية، أفررررادت بررررأن حجررررم ، مررررن الناصرررررة، أن 43/77/4174قععععدس بععععرس، وأضررررافت 
اإلسرررائيمية الواقعرررة فرري المنطقرررة الجنوبيررة مرررن األراضررري الخسررائر واألضررررار الماديررة التررري تكّبرردتيا المصرررانع 

، إبران فتررة التصرعيد العسركري برين جريش االحرتبلل والمقاومرة الفمسرطينية فري 1948الفمسطينية المحتمة عرام 
 مميون دوالر أمريكي(. 51.6قطاع غزة، تقّدر بمائتي مميون شيكل ) نحو 

(، أن خسرررائر 11|23اعة اإلسررررائيمي"، اليررروم الجمعرررة )وذكررررت المعطيرررات التررري نشررررىا "اتحررراد أربررراب الصرررن
جسرريمة لحقررت بالمصررانع اإلسرررائيمية فرري الجنرروب إبرران عمميررة "عررامود السررحاب" الترري نفّررذىا جرريش االحررتبلل 
ضد قطراع غرزة، نظررًا لتوقفيرا عرن العمرل لفتررات بسربب القصرف الصراروخي الفمسرطيني وتغّيرب أعرداد كبيررة 

 مك المصانع.من العمال عن عمميم في ت
فرري المائررة مررن األيرردي العاممررة فرري المصرررانع  25وبحسررب المعطيررات؛ فررإن مررن يشررّكمون نسرربة ال تقررل عرررن 

اإلسرائيمية الكائنة في منطقة "غبلف غرزة"، تغّيبروا عرن عمميرم خربلل فتررة العردوان العسركري اإلسررائيمي عمرى 
 قطاع غزة، خوفًا من صواريخ المقاومة.

حرونرروت/ العبريررة قررد كشررفت النقرراب فرري عررددىا الصررادر اليرروم عررن أن العرردوان وكانررت صررحيفة /يررديعوت أ
اإلسرائيمي األخير عمى قطاع غزة والذي اسرتمر ثمانيرة أيرام، تسرّبب بخسرائر لبلقتصراد اإلسررائيمي بمرا قيمترو 

 مميون دوالر أمريكي. 760
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رئيس حزب "ىناك مستقبل" الييودي، يرائير لبيرد، فري تصرريحات نشررتيا اإلذاعرة العبريرة، اليروم الجمعرة  قال
(، "إن إسرائيل لم تحّقق األىداف المعَمنة لعمميتيا العسركرية فري غرزة، حيرث أنيرا لرم ترتمكن إال قمريبًل 11|23)

السياسي واإلعبلمي اإلسرائيمي عممية عسكرية جديدة يشّنيا جريش االحرتبلل وتّوقع  من زيادة قوتيا الرادعة".
 ضد قطاع غزة مستقببًل "بحسب ما تقتضيو الظروف"، وفق تقديره.

 43/77/4174قدس برس، 
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توجيرررات داخرررل صرررفوف حرررزب "الميكرررود" اإلسررررائيمي لتأجيرررل كشرررفت اإلذاعرررة العبريرررة، النقررراب عرررن : الناصررررة
 االنتخابات الداخمية لمحزب، بسبب العدوان األخير الذي شّنو جيش االحتبلل ضد قطاع غزة.

(، لجنرررة االنتخابرررات التابعرررة لحرررزب "الميكرررود" لمنظرررر فررري عرررّدة 11|23ومرررن المقرررّرر أن تمترررئم اليررروم الجمعرررة )
 النتخابات الداخمية المقّرر إجراؤىا يوم األحد المقبل.التماسات تطالب بتأجيل موعد ا

ونقمررت اإلذاعررة عررن بعررض المصررادر داخررل حررزب "الميكررود" الحرراكم، قرروليم "إن ىررذا التأجيررل ضررروري بسرربب 
وكرران رئرريس البرلمرران اإلسرررائيمي "الكنيسررت"،  ترداعيات عمميررة عررامود السررحاب ضررد غررزة"، عمررى حررد تقررديرىم.

ح مررؤخرًا باحتمررال قيررام رئرريس الحكومررة بنيررامين نتنيرراىو ووزيررر جيشررو إييررود برراراك، رؤوفررين ريفمررين، قررد صرررّ 
بتأجيل االنتخابات الداخمية لحزبييما "الميكود" و"العمل" بسسب أزمة التصرعيد العسركري التري شريدتيا منطقرة 

زبين وعدم تمّكنيمرا جنوب األراضي الفمسطينية المحتمة.وأشار ريفمين، إلى أن تأجيل االنتخابات الداخمية لمح
مررن تقررديم قوائميمررا بحمررول الخررامس مررن كررانون أول )ديسررمبر( مررن الشررير القررادم، يعنرري تأجيررل االنتخابررات 

 العاّمة المقّررة في الثاني والعشرين من شير كانون الثاني )يناير( المقبل.
 43/77/4174قدس برس، 
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أظيرررررت حرررررب غررررزة األخيررررة ىنررررا وىنرررراك أن الحرررررب لررررم تقتصرررر ىررررذه المرررررة عمررررى الجوانررررب : حممررري موسررررى
العسرركرية، والسياسررية، واالقتصررادية، واإلعبلميررة، واإللكترونيررة، وىرري جوانررب كانررت تقريبررًا موجررودة فرري كررل 

نما تعدتيا إلرى الحررب الرقميرة. وفري الجانرب األ خيرر لرم تقتصرر الحررب عمرى اإلنترنرت، ووسرائل الحروب، وا 
نما دخمت تقريبرًا إلرى جيرب المشراركين فري الحررب عبرر ىرواتفيم المحمولرة، خصوصرًا  اإلعبلم، والتشويش، وا 

، الررذراع «سرررايا القرردس»وفرري ىررذا السررياق نشرررت «. السررمارت فررون»أو « اليواتررف الذكيررة»منيررا مررا يعرررف بررر
، معمومات عن جنود وضباط قالت إنيم ينتشرون ضمن قوات حول قطاع العسكري لحركة الجياد اإلسبلمي

غررزة. ونشررر الجررريش اإلسرررائيمي أنررو اكتشرررف خرربلل الحرررب قيرررام قررادة بإرسررال معمومرررات حساسررة بررل وأوامرررر 
 مثبًل.« واتسأب»عممياتية أثناء القتال عبر برنامج 

ومات في الجيش التخاذ إجراءات مشددة وبحسب ما نشر في الصحافة اإلسرائيمية، اضطرت دائرة أمن المعم
لمنرع تسررب معمومرات إلكترونيرة. واعترفرت أن ىرذه اإلجرراءات لرم تكرن دائمرًا « عمود السرحاب»خبلل عممية 

ناجحة. وأنو تبين أثناء القتال أن ضباطًا وجنودًا كثرًا، قسم منيم في مستويات عميا وحساسرة، أرسرموا رسرائل 
 «.واتسأب»وأوامر عممياتية عبر برنامج 

وقد أنشئت في البرنامج الشائع ىذا، في الشيور األخيرة عدة مجموعات عسركرية مخصصرة لميرادين مختمفرة 
أنررو تبررين ليررا أن ضررباطًا كبررارًا « معرراريف»اعترراد الجنررود اسررتخداميا يوميررًا، وخرربلل الحرررب. وذكرررت صررحيفة 
عمى حدود قطاع غزة المكشوف العتراض  استخدموا ىذا البرنامج لنقل أوامر عسكرية لمرؤوسييم المنتشرين

المعمومات من جانب حركة حماس. وِأشارت إلى أن ىذه الرسائل احتوت عمى معمومرات سررية كران بوسرعيا 
 أن تعرض لمخطر حياة جنود ومدنيين.

ع كل حياتنا ىنا تدار بالواتسأب. وعمومًا لم يقل أحد لنا إنو ممنرو »ونقمت الصحيفة عن أحد الجنود قولو إن 
وكانت سمطات الجريش قرد أرسرمت لمضرباط رسرائل «. استخدام ىذا البرنامج. ولذلك نستخدمو منذ زمن طويل

عمى ىواتفيم األرضية تنبييم إلى وجوب المحافظة عمى أمن المعمومات. كما وضعت يافطات عمى مرداخل 
 وني.المواقع طمبت فييا من الجنود باالمتناع عن تبادل معمومات عبر البريد اإللكتر 
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وفضرربًل عررن ذلررك، قررام الجرريش بأخررذ اليواتررف المحمولررة مررن الجنررود المتواجرردين فرري منرراطق الرردخول، وحظررر 
عمررييم االتصررال مررع عررائبلتيم إلررى حررين عررودتيم إلررى قواعرردىم، وذلررك تحسرربًا لتسرررب معمومررات. فرردائرة أمررن 

بررأس بيررا، وىررم يحرراولون المعمومررات تعمررم أن لرردة حمرراس ومنظمررات أخرررة فرري القطرراع قرردرات تكنولوجيررة ال 
 إجراء عمميات تنصت ويرصدون اليواتف النقالة والحواسيب النتزاع أي معمومات.

الجررريش يررردرك مخررراطر تسررررب المعمومرررات مرررن اليواترررف »وأشرررار المتحررردث باسرررم الجررريش اإلسررررائيمي إلرررى أن 
 «.النقالة، وىو يعمل بجيد لوضع عموم الجيش في صورة ىذه المخاطر

لى أنو من الوجية العممية، باإلمكان أن يسيطر طرف خارجي عمى جياز اليراتف المحمرول وتجدر اإلشارة إ
ذا سيطرت تمك الجية عمى الياتف فإن بوسعيا السيطرة أيضًا عمى كل ما يصل إليو أو  لدة أي شخص. وا 

ر، وقروائم ما يمر عبره أو ما يخزن فيو، بما في ذلرك المعمومرات األشرد حساسرية، الممفرات، والرسرائل، والصرو 
 االتصال وما شابو.

وبوسع الجية المسريطرة عمرى اليراتف أيضرًا أن تحردد المكران الردقيق لمجيراز، إذا كران مرن نروع األجيرزة التري 
لتحديد الموقع. وبوسع ىذه الجيرة أن تسريطر عمرى الرسرائل بمرا فري ذلرك التري « جي بي إس»تحمل برنامج 

برل أيضرا عبرر مواقرع التواصرل « إس إم إس»ئل القصريرة يرسميا صاحب الجياز ليس فقط عمى حامل الرسا
 «.فايسبوك»االجتماعي مثل 

وألن لكررل جيررراز ىرراتف ذكررري الصررفات نفسررريا الموجرررودة فرري الحاسررروب، فإنررو يخضرررع لممخرراطر نفسررريا التررري 
يتعرض ليا الحاسوب، بما فري ذلرك إمكانيرة السريطرة عميرو مرن بعيرد. ويمكرن أن ُيغررس فري اليراتف نروع مرن 

، وىو عبارة عن فيروس تجسس لمتنصرت حترى عمرى االتصرال عبرر الشربكات االجتماعيرة «طروادة حصان»
 «.لينك»عن طريق 

ويمكررن اعتررراض المكالمررات والرسررائل الترري تبررث فرري جيرراز ىرراتف غيررر موصررول بشرربكة اليرراتف، بررل بشرربكة 
جرررة ويجررري عمررى  ولررذلك مررن الميررم معرفررة أن مررا«. بموترروث»االنترنررت عبررر إرسررال السررمكي أو حتررى عبررر 

 .حدود قطاع غزة يمكن أن يحدث لكل شخص في كل مكان!
 42/77/4174السفير، بيروت، 

 
 السجن إلسرائيمي احتال عمى البطريركية األرثوذكسية في القدس 42

فرضرررت محكمرررة اسررررائيمية نيايرررة االسررربوع عمرررى اسررررائيمي يررردعى برررانو زوسرررمان : برىررروم جرايسررري -الناصررررة 
صررف السررنة، ودفررع غرامررة ماليررة تفرروق مميررون دوالر، بعررد ادانتررو بصررفقة عقررارات بالسررجن خمررس سررنوات ون

 12احتال فييا عمى البطريركية االرثوذكسية في القدس ومؤسسة أراضي تابعرة لمحركرة الصرييونية قبرل نحرو 
 عاما، وكان آخر قد ادين في نفس القضية وفرض عميو حكم بالسجن وغرامة مالية.

  42/77/4174، الغد، عّمان
 

  تمغي حالة الطوارئنتنياىو حكومة  40
رت حكومررة كيرران االحررتبلل اإلسرررائيمي، الجمعررة، إلغرراء حالررة الطرروارئ الترري كانررت قررد أعمنتيررا فرري أعقرراب  قررري

وذكرررت اإلذاعررة العبريررة أن وزراء الحكومررة وافقرروا  أيررام متواصررمة. 8العرردوان عمررى قطرراع غررزة والررذي اسررتمر 
 ان قد تقرر إعبلن حالة الطوارئ في كافة الكيان اإلسرائيمي.جميعا عمى ىذا القرار، حيث ك

 43/77/4174، فمسطين أون الين
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 شييد 761ارتفاع عدد شيداء العدوان اإلسرائيمي عمى غزة إلى  46

أشرف اليور: قال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة أن ثبلثة مصابين كانوا يرقدون في غرف  -غزة 
 يبوا خبلل الحرب، قضوا أمس متأثرين بجراحيم.العناية المركزية أص

شييدا، إضافة إلى أكثر من  167وبسقوط الشيداء الثبلثة يرتفع عدد شيداء حرب رعامود السحابر إلى 
 جريح، بعضيم ال زال يرقد عمى أسرة المشافي. 1200

 42/77/4174، القدس العربي، لندن
 

صابة  41  جنوب قطاع غزة في خرق جديد لمتيدئة آخرين بنيران االحتالل 41استشياد شاب وا 
آخرون بنيران قوات االحتبلل اإلسرائيمي عند  20أشرف اليور: استشيد شاب فمسطيني وأصيب  -غزة 

منطقة حدودية شرقية تقع إلى الجنوب من قطاع غزة في خرق إسرائيمي واضح التفاق التيدئة الذي سرة 
 ة.ليل األربعاء، بعد حرب رعامود السحابر ضد غز 

عاما( قضى شييدا بعد إصابتو بعيار ناري  20وقالت مصادر طبية ان الشاب أنور عبد اليادي قديح )
 متفجر أطمقو صوبو جنود االحتبلل خبلل تواجده في منطقة حدودية تقع إلى الشرق من مدينة خانيونس.

سجل خرقًا لمتيدئة  مواطنًا آخرين بإطبلق النار اإلسرائيمي، الذي 20وبحسب المصادر فقد أصيب نحو 
 التي رعتيا مصر ليل األربعاء.

 42/77/4174، القدس العربي، لندن
 

 التوجو لألمم المتحدةفي األسرى يؤكدون دعميم لمقيادة الفمسطينية  46
أكد األسرة في سجون االحتبلل، تأييدىم لمقيادة الفمسطينية في التوجو لؤلمم  :الحياة الجديدة -رام اهلل 

العتراف بدولة فمسطين، وتثبيت حقوقنا، بعد أن أغمقت حكومة االحتبلل الباب في وجو المتحدة لنيل ا
 عممية السبلم.

ودعا األسرة من كافة الفصائل في بيان، وزعتو وزارة األسرة، أمس، ووقع من )فتح، وحماس، والجياد 
يوما  2012-11-29يوم اإلسبلمي، والجبية الشعبية، والجبية الديمقراطية(، جماىير شعبنا إلى اعتبار 

وطنيا احتفاليا بامتياز بحيث تقام فيو احتفاالت التأييد والمناصرة في الضفة والقطاع والشتات والقدس وفي 
 .1948أراضي عام 

وطالبوا في بيانيم، كافة الفصائل والتنظيمات باستثمار التبلحم الشعبي والوطني لتحقيق المصالحة، وانجاز 
نياء االنقسا جراء االنتخابات التشريعية والرئاسية في أسرع وقت، والتوافق عمى برنامج وطني الوحدة وا  م، وا 

 موحد.

 42/77/4174،الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 غماء متكررة إيدخل في حاالت  736المضرب عن الطعام لميوم  أيمن شروانة سيراأل 49
من الخميل المضرب عن الطعام لميوم  قال محامي نادي األسير رائد محاميد أمس: ان األسير ايمن شراونة

عمى التوالي فقد الشعور بجسده نتيجة االوجاع التي يعاني منيا، مؤكدا أنو وخبلل زيارتو امس في  138
وذكر  عيادة سجن الرممة كان يتحدث بعض جمل وبين كل حديث وآخر كان يفقد الوعي بشكل متكرر.
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والفيتامينات منذ عشرة أيام، ويرفض اجراء أي نوع من محامي النادي أن األسير توقف عن تناول السكر 
 الفحوصات؛ االمر الذي زاد من خطورة وضعو الصحي. 

 42/77/4174، الدستور، عّمان
 

 مسيرات األسبوعية السممية في الضفةالعتقاالت خالل قمع ا  إصابات و  31
صيب العشرات باالختناق، األيرام: أصيب، أمس، أربعة مواطنين ومتضامن أجنبي، بجروح، وأ -رام اهلل 

واعتقل متضامنان إسرائيميان، جراء قمع قوات االحتبلل لممسيرات األسبوعية السممية في الضفة، المناىضة 
 لجدار الفصل العنصري واالستيطان.

ففي قرية بمعين، غرب رام اهلل، أصيب مواطنان بجروح والعشرات باالختناق، جراء قمع قوات االحتبلل 
مسيرة القرية األسبوعية السممية المناىضة لبلستيطان والجدار، حيث أطمق جنود االحتبلل  المشاركين في

الرصاص المعدني المغمف بالمطاط والغاز المسيل لمدموع والقنابل الصوتية، باتجاه المشاركين في المسيرة، 
ا أدة إلى إصابة عند وصوليم إلى األراضي المحررة من القرية، والمعروفة بر "محمية أبو ليمون"، م

 الشابين.
كما اعتدة جنود االحتبلل عمى مصور تمفزيون فمسطين، واحتجزوه وصادروا الذاكرة التي تحتوي عمى 

 صور فيديو المسيرة.
وفي قرية النبي صالح، شمال غربي رام اهلل، أصيب شابان ومتضامن أجنبي بالرصاص المطاطي، بعد 

واعتقمت قوات  وعية السممية المنددة باالستيطان ومصادرة األراضي.قمع قوات االحتبلل مسيرة القرية األسب
االحتبلل متضامنين إسرائيميين، إلى جانب إصابة العشرات بحاالت االختناق، بعد قمع مسيرة النبي صالح 
التي حممت شعار "عمى درب الشيداء"، وفاء لمشييد رشدي التميمي، الذي استشيد عمى أرض القرية قبل 

 ، ولمشيداء الذين سقطوا في العدوان اإلسرائيمي عمى قطاع غزة.عدة أيام
وفي كفر قدوم، شرق قمقيمية، أصيب عشرات المواطنين، بينيم أطفال ونساء، باالختناق بعد إطبلق جنود 
االحتبلل قنابل الغاز المسيل لمدموع بكثافة لقمع المشاركين في مسيرة القرية األسبوعية السممية، المناىضة 

 ستيطان ولجدار الفصل العنصري، والمطالبة بفتح المدخل الرئيسي المغمق منذ عشر سنوات.لبل
وفي قرية المعصرة، جنوب بيت لحم، قمعت قوات االحتبلل المشاركين في المسيرة األسبوعية السممية، التي 

صمود الكبير الذي نظمتيا المجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في القرية، "انتصارًا لمتحدي وال
جسدتو المقاومة في قطاع غزة، في مواجية العدوان االسرائيمي، ودعمًا لتوجو قيادة منظمة التحرير إلى 

 األمم المتحدة، وتنديدًا بحممة االعتقاالت المستمرة في الضفة".
مغمقة، واحتشدت قوات االحتبلل عند المدخل الرئيس لمقرية، وأغمقتو، وأعمنت محيطو منطقة عسكرية 

ومنعت المشاركين في المسيرة من الوصول لمطريق الرئيسية التي تربط مستوطنتي "كفر عصيون" و"تكواع" 
جنوب شرقي بيت لحم، واعتدت عمى عدد من المشاركين، بينيم الناشط ضد الجدار واالستيطان حسن 

 بريجية.

 42/77/4174، األيام، رام اهلل
 

 منذ تأسيسو منحة دراسية لمطمبة الفمسطينيينآالف  71صندوق القدس لمثقافة قدم  37
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آالف  10قال المدير التنفيذي لصندوق القدس لمثقافة والتنمية المجتمعية يوسف منير: إن الصندوق قدم  
 منحة منذ تأسيسو حتى العام الجاري لمطمبة الفمسطينيين لمدراسة في الخارج.

اسية لمطمبة الفمسطينيين من أجل الدراسة في الخارج وأضاف منّير أن الصندوق يقدم العديد من المنح الدر 
، ويعمل أيضا عمى دعم النشاط الفمسطيني في أميركا بيدف تغيير 1948بينيم طمبة األراضي المحتمة عام 

 وجيات النظر تجاه القضية الفمسطينية وتعريف المواطنين األميركيين باألضرار التي يسببيا االحتبلل.
لصندوق يدعم أيضا مشاريع تدريب لمطمبة لتمكينيم من الدراسة في أميركا والحصول ولفت منّير إلى أن ا

 عمى منح دراسية في مختمف المجاالت.
بمبادرة من األكاديمي والسياسي الفمسطيني األميركي ىشام شرابي  1977يذكر أن الصندوق تأسس عام 

الثقافية والتعميمية لمفمسطينيين في ، ومحور اىتمام الصندوق تقديم المساعدات 2005الذي توفي عام 
 إضافة لمعمل عمى تغيير الرأي العام داخل أميركا. 1948األراضي الفمسطينية المحتمة عام 

 42/77/4174، الدستور، عّمان
 

 عمى جرائميا في غزة "سرائيل"إمسارات لمالحقة  ثالثة: ىناك خبير في القانون الدولي 34
حول الخطوات القانونية التيُ يوصى  ولي الدكتور ياسر العموري لردوت كوم،قال استاذ القانون الد :رام اهلل

باتباعيا لمبلحقة اسرائيل وفق القانون الدولي، "في البداية يجب العمل عمى تحضير الممفات القانونية 
ومنيا )  استنادًا لممعايير الدولية، وتجميع كل االدلة والقرائن التي تثبت انتياك اسرائيل لمقانون الدولي

التحرز عمى بقايا االسمحة المتبقية التي اسخدمتيا اسرائيل في العدوان، شيادات مشفوعة بالقسم من ضحايا 
العدوان وذوي الشيداء، االشرطة المصورة من وسائل االعبلم او مؤسسات حقوقية( وكل ما يعتبر قرائن من 

 اجل انجاز الممف."
العمل عمييا لمبلحقة اسرائيل قانونيا، االول، قيام ضحايا مسارات يمكن  3واضاف العموري ان ىناك 

العدوان او اقرباءىم بالعمل عمى مبلحقة قادة االحتبلل المسؤولين عن القتل برفع قضايا ضدىم، من خبلل 
من اتفاقية جنيف الرابعة، القاضية  146تفعيل "االختصاص العالمي" لموالية الجزائية الدولية، بموجب المادة 

لدول التي تسمح انظمتيا القانونية بمبلحقة ومحاكمة مقترفي االنتياكات الجسيمة الواردة في المادة ان ا
من نفس االتفاقية، ومنيا )جرائم الحرب، جرائم ضد االنسانية، جرائم ابادة جماعية، جرائم التطيير  147

 العرقي(، بمبلحقة مقترفي تمك االنتياكات.
االخر لمبلحقة اسرائيل، يحتاج بعض الوقت، الى حين نجاح المسعى  واشار العموري الى ان المسار

الفمسطيني في االمم المتحدة، حيث تستطيع السمطة الفمسطينة طمب العضوية في محكمة الجنايات الدولية 
وفق "نظام روما"، ومبلحقة اسرائيل عن جرائم "تعتبر من قبيل الجرائم المستمرة"، وىو ما يسمح بمحاكمة 

 يل عن الجرائم التي اقترفتيا سابقا وال يزال تأثيرىا مستمرًا.اسرائ
وبين ان المسار الثالث لممبلحقة "يمكن ان يتم في االمم المتحدة، من خبلل خطين، اوليما الذىاب الى 
الجمعية العامة التي بموجب اختصاصيا وفق الميثاق، يحق ليا تشكيل لجنة تقصي حقائق لموقوف عمى 

، واالنتياكات التي تمخض عنيا، مما يتيح امكانية تحويل الممف الى مجمس االمن لموقوف طبيعة العدوان
عمى مسؤولياتو بحفظ السمم واالمن الدوليين"، وثانييما " ان تحيل الجمعية العامة، الممف الى مجمس حقوق 

و تحميل اسرائيل االنسان الدولي، الذي يتخذ مواقف اقرب لمطابع السياسي من القانوني، ويتم من خبلل
 .المسؤولية عن الجرائم"
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 43/77/4174، القدس، القدس

 
 مميون خالل فترة العدوان 21الطباع: خسائر الحرب االقتصادية قاربت ماىر  33

قدر الناطق اإلعبلمي باسم الغرفة التجارية في غزة ماىر الطباع الخسائر اليومية المباشرة : صفا –غزة 
مميون دوالر تقريبا،  5طة االقتصادية خبلل الحرب األخيرة عمى القطاع بنحو الناتجة عن توقف كافة األنش

مميون دوالر خبلل فترة  40بناًء عمى قيمة اإلنتاج اليومي لكل األنشطة االقتصادية المختمفة، أي بإجمالي 
 العدوان.

ل كامل في كافة وأوضح الطباع في بيان لو تمقت "صفا" نسخة عنو السبت أن الحرب األخيرة أدت إلى شم
أيام من العدوان الشرس, وأدت إلى توقف شامل في الحركة االقتصادية في  8مناحي الحياة عمى مدار 

 قطاع غزة.
وعّد أّن الحرب سوف تعمق األزمة االقتصادية والمالية لمقطاع، وسوف تساىم في زيادة معدالت البطالة 

 %.28.4حسب تقديرات مركز اإلحصاء الفمسطيني  2012المرتفعة، والتي بمغت في الربع الثاني من عام 
تحتية لقطاع الخدمات العامة أيام من العدوان إلى تدمير البنية ال 8وقال "لقد تعّرض قطاع غزة عمى مدار 

وتدمير مباني المؤسسات العامة والمنازل السكنية والجمعيات والممتمكات الخاصة والمؤسسات والمنشآت 
 االقتصادية واألراضي الزراعية، وغيرىا".

ونوه الطباع إلى أن إغبلق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق مدينة رفح خبلل فترة الحرب وقف 
مام دخول البضائع والمساعدات اإلنسانية القادمة إلى القطاع إلى خسائر فادحة لمتجار والمستوردين حائبل أ

نتيجة عدم تمكنيم من جمب بضائعيم المخزنة في المخازن والموانئ اإلسرائيمية ودفع رسوم تخزين إضافية 
 عمييا.

 42/77/4174، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 " لمكاتب عادل مالكضياع الى الربيع العربيفمسطين من الكتاب " 32

مالك المؤتمرات الدولية حول الموضوع الفمسطيني من رودس إلى جنيف، عادل يعرض الكاتب واإلعبلمي 
ذاكرًا القرارات الصادرة عن ىذه المؤتمرات. ولم يكن لبنان غائبًا عن اىتمام المؤلف فقد عرض إلى ما 

ا وسياسيا نتيجة ليذا الصراع، وذلك من خبلل لقاءاتو الصحافية مع الزعماء يعانيو لبنان اقتصاديا واجتماعي
 العرب والزعماء المبنانيين.

 ىكذا يركز مالك عمى ماضي القضية العربية األولى وحاضرىا ومستقبميا. عن دار النيضة العربية.
 42/77/4174، السفير، بيروت

 
 في نقد اليوية الييودية كتاب "من التائو"  30

« من التائو؟ دراسة في سياسة اليوية الييودية»عن المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، صدر كتاب : نعما
 الكتاب من اإلنكميزية إلى العربية الروائية والكاتبة الفمسطينية حزامة حبايب. ةلجمعاد عتسمون. ترجم

« الَقَبمية»يودييتين، متوقفًا عند السمة نقدًا قاسيًا لميوية والسياسة الي« من التائو؟»يقدِّم جمعاد عتسمون في 
ثنية التمحور لمييودية.  لميوية الييودية التي ساىمت في تعزيز الصفة العنصرية االستعبلئية وا 
 42/77/4174، الحياة، لندن
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 لمفمسطينيين "الترانسفير" في حال سيحصل ي في سورياحراك عسكري أردن": القدس العربي" 36

 فكررة الترورط عسركرياً  أنشرير المؤسسرات السريادية األردنيرة إلرى ": تالقردس العربري" - بسرام البردارين -عمان 
الترري  ،بضررغط مررن السررعودية وقطررر ال تجررد أي حمرراس داخررل حتررى المؤسسررة العسرركرية األردنيررة ،فرري سررورية

تحررتفظ حسررب مصررادر مطمعررة بوجيررة نظررر تؤكررد بررأن الجيررد العسرركري األردنرري سررييتم فقررط بحمايررة الحرردود 
 األردن. باتجاهسوري لبلجئين الفمسطينيين  "ترانسفير"وقد يتحرك في حالة واحدة فقط ىي  ،دنيةاألر 

42/77/4174، القدس العربي، لندن  
 

 اهلل: إننا أمام انتصار حقيقي في غزة والعدوان عمييا فشل  نصر 31
نتصررار حقيقرري فرري غررزة، ا أمررام، إننررا أمررسإطبللتررو العاشررورائية مسرراء  خرربلل« حررزب اهلل»األمررين العررام لرررقررال 

، وأظيرر األرضوالعدوان عمييا فشل وأثبت من جديد أن سربلح الجرو لرم يعرد قرادرًا عمرى حسرم المعركرة عمرى 
تفاىمررات مررع حركررات  إلررىتمجررأ التغطيررة الدوليررة  أصرربحت ولررذلك ،قررادة العرردو كررانوا متييبررين خررائفين أنكررم 

 ميم جدًا.إرىابية وىذا مؤشر  "إسرائيل"المقاومة التي تعتبرىا 
ذ الحرظ   أن إلررىقررل ممررا كانرت عميررو قبرل العرردوان عمررى غرزة، أشررار أ إلرىتراجعررت  اإلسرررائيميةقرروة الرردع  أنوا 
أن حركات المقاومة الشعبية ىي التي تصنع توازن الرعرب  إلىولفت  ىي التي توسمت وقف النار. "إسرائيل"

ن انتصار المقاومة لرم يتحقرق فقرط عمرى مسرتوة وقال: وا واإلمكاناتوالردع مع العدو برغم التفوق العسكري 
االنجازات ىرو ان غرزة لرم تعرد مكسرر عصرا، وان الحررب عمرى غرزة  أىمالعدوان؟، بل إن احد  أىدافتعطيل 

 بعيدة جدًا. أصبحتلم تعد نزىة وان الحرب البرية عمى غزة 
ومرة المكشروفة، وىرزمتم، فكيرف اذا وتوجو الى قادة العدو قائبل: اذا كنتم قد عجزتم امام غزة المحاصررة المظم

مكانات افضل وأكبر.  اردتم ان تواجيوا في ساحات اخرة مع من يممك ظروفًا وا 
42/77/4174، السفير، بيروت  

 
 من التضامن مع غزة إلى إيصال المساعدات المجتمع المدني المبناني والفمسطيني 36

 بعرررد انتيررراء العررردوان ، أنرررو«ابرررة الصرررحافةنق»المقررراء التضرررامني مرررع غرررزة الرررذي عقدترررو المجنرررة أمرررس فررري  أكرررد
المسرراعدات الممحرة إلررى غرزة وأىميررا. وىرري  إيصررالصررار اليردف  وبعررد التضررامن معيرا ،اإلسررائيمي عمررى غرزة
فررري غرررزة  "إسررررائيل"الررردكتور كامرررل مينرررا. فشرررمت « مؤسسرررة عامرررل الدوليرررة»رئررريس . وقرررال المرحمرررة األصرررعب

يجرب »نسجم ىذه المرحمة مع تطور في عمرل المجتمرع المردني. ال بد، من أن ت«. إرادة المقاومة»وانتصرت 
التحرررر مررن مسررألة التمويررل وشررروطو، وجعررل فمسررطين مركررزًا لبلىتمررام والعمررل. ال بررد أيضررًا مررن العمررل مررع 
المنظمررات الدوليررة لكشررف عنصرررية إسرررائيل. وضرررورة التنسرريق بررين الجمعيررات المبنانيررة والفمسررطينية لمعرفررة 

 «.ا لناحية األدوية واقامة حمبلت لتأمينياحاجات غزة ال سيم
42/77/4174، السفير، بيروت  

 
 أذىب إلى غزة فجأة: حركة حماس لن تخرق بنود التيدئة وقد أردوغان 39

أنقرة ر يو بي آي: أعمن رئيس الحكومة التركيرة رجرب طّيرب أردوغران إنرو قرد يرزور غرزة رفجرأةر، وانتقرد موقرف 
 الداعم لمعممية اإلسرائيمية في غزة.الرئيس األمريكي باراك أوباما 
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ونقمررت وسررائل إعرربلم تركيررة عررن أردوغرران قولررو أمررس وىررو فرري الطررائرة فرري طريررق العررودة مررن إسرربلم آبرراد إلررى 
أنقررة، رقرد أذىرب )إلررى غرزة( فجرأةر، وذلررك ردًا عمرى سرؤال إن كران يخطررط لزيرارة غرزة بعررد اتفراق وقرف إطرربلق 

 النار األخير.
قاده بأن حركة رحماسر لن تخرق بنود اليدنة التي تم التوصل الييا مع إسرائيل ما لم وعّبر أردوغان عن اعت

تسررتأنف األخيرررة القصررف. وقررال إن تركيررا ومصررر وقطررر قرردموا أكثررر االقتراحررات فعاليررة فرري إنيرراء القتررال فرري 
 غزة، وقد قررت البمدان الثبلثة إدارة الدبموماسية بقيادة مصر.

ئيس األميركي الذي دعم العممية اإلسرائيمية في غرزة، وأعراق قررارًا دوليرًا مرن مجمرس وانتقد أردوغان موقف الر 
 األمن يدين العنف من طرفي النزاع.

الفمسررطينية، وانتقررد اإلدارة األميركيررة  -وقررال إن أنقرررة كانررت تتوقررع نيجررًا أكثررر عدالررة فرري المسررألة اإلسرررائيمية
 ذ رموقفًا جديًار.عمى تراخييا بشأن سوريا، قائبًل إنيا لم تتخ

 42/77/4174، القدس العربي، لندن
 

 نجاد يياتف ىنية ويينئو بانتصار المقاومة 21
تمقى رئيس الحكومة في غزة إسرماعيل ىنيرة مسراء الجمعرة اتصراال ىاتفيرا مرن الررئيس اإليرانري : صفا – غزة

وقالرت الحكومرة فري  انيرة أيرام.أحمدي نجاد لتينئتو بانتصار المقاومة بعد العدوان اإلسرائيمي الرذي اسرتمر ثم
ونقرل  تصريح وصل )صفا( إن نجاد أكرد لينيرة وقروف إيرران إلرى جانرب الشرعب الفمسرطيني وتعزيرز صرموده.

 نجاد تعازيو إلى ذوي الشيداء الفمسطينيين، وأمنياتو بالشفاء العاجل لمجرحى.
ن "ىررذا االنتصررار ىررو لكررل مسررمم برردوره، عبررر ىنيررة عررن تقررديره لمرررئيس اإليرانرري عمررى ىررذا االتصررال، مؤكرردا أ

وشكر ىنيرة وقروف إيرران إلرى جانرب الشرعب الفمسرطيني ضرد الحصرار الغاشرم المسرتمر  وحر في كل مكان".
 منذ عدة سنوات.

 42/77/4174، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 "نيج المقاومة"عمى غزة ودعم  "سرائيميفشل العدوان اإل"االسد والريجاني يبحثان في  27

شق ر ا ف ب: بحث الرئيس السوري بشار االسرد الجمعرة ورئريس مجمرس الشرورة االيرانري عمري الريجراني دم
في رفشرل العردوان االسررائيمير عمرى قطراع غرزة، مؤكردين الترزام بمردييما رنيرج المقاومرةر، بحسرب وكالرة االنبراء 

 الرسمية السورية )سانا(.
شررق، تنرراول تطررورات المنطقررة رال سرريما بعررد فشررل العرردوان وقالررت الوكالررة ان المقرراء الررذي عقررد الجمعررة فرري دم

 االسرائيمي االخير عمى غزة واالنتصار الكبير لممقاومة الفمسطينية عمى ىذا العدوانر.
وابدة الطرفان رحررص سرورية وايرران عمرى التمسرك برنيج المقاومرة فري المنطقرة واالسرتمرار بتعزيزىرا ودعميرا 

 دت سانا.عمى جميع االصعدةر، بحسب ما افا
وانتقد الريجاني امتناع دول لم يسميا عن مد الفمسطينيين بالسبلح. وقال رفي الوقت الذي تخاف فيرو بعرض 
دول المنطقررة ان ترسررل طمقررة واحرردة لمفمسررطينيين، كانررت الحكومررة السررورية والشررعب السرروري يضررعون كافررة 

 االمكانات تحت تصرف الشعب الفمسطينير.
 42/77/4174، القدس العربي، لندن
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  "تسونامي عمى الكيان الصييوني"غزة  انتصار :الريجاني 24
 إن ،قال رئريس مجمرس الشرورة االيرانري عمري الريجراني فري مطرار بيرروت بعرد ظيرر امرس: الحياة –بيروت 

قضررية غررزة ميمررة جرردًا وانتصررار الشررعب الشررجاع الفمسررطيني بعررد التصررعيد األخيررر لمعرردو الصررييوني كبيررر. 
 «.ان المقاومة الفمسطينية والمبنانية قوية وصامدة وحيال الخطوات الوحشية لبلحتبلل وأصبح واضحًا جداً 

أصرربح واضررحًا لمجميررع ان قرردرة المقاومررة الفمسررطينية مسررتدامة وىررذه القرروة ضرررورية وميمررة جرردًا »وأضرراف: 
سررونامي ألجررل األمررن الرردائم فرري الشرررق األوسررط، وانتصررار الشررعب الفمسررطيني األعررزل فرري غررزة ىررو بمثابررة ت

عمى الكيان الصييوني الذي كانت لو أىداف، واليزيمة لو كانت بمثابة تسونامي ونتمنى ان يحصل الشرعب 
 «.الفمسطيني عمى حقوقو المشروعة

حيث التقى بعض ممثمي الفصائل الفمسطينية. وأكرد بعرد المقراء « غاليريا»وتوجو المسؤول االيراني الى فندق 
النصرر فري غرزة ىرو »، مشرددًا عمرى ان «االساسري لحركرات التحررر والمقاومرة ايران تعترز بأنيرا الحرامي»ان 

 «.انتصار لجميع الفمسطينيين، وكل المقاومين وىو انتصار اثمج قمب الشعب االيراني
يبدو انك لم تسمعي االصوات اليادرة من الشعوب االسبلمية المقاومرة »وتوجو الى الواليات المتحدة بالقول: 

ال »ثررم وتوجررو بكبلمررو لرردول المنطقررة، مشررددًا عمررى انررو «. زة يجررب سررماع ىررذه االصررواتولكررن بعررد حرررب غرر
يمكررن ليررذه الرردول ان تقررول انيررا قرردمت الرردعم لمقضررية الفمسررطينية مررن خرربلل السمسرررة ولكررن عنرردما تقرردمون 

 «.المساعدات العسكرية عندىا يمكن القول انكم قدمتم الدعم
 42/77/4174، الحياة، لندن

 
 ترحب بوقف إطالق النار في قطاع غزةماليزيا  23

كوااللمبرور ر د ب أ: رحبرت ماليزيررا، أمرس، باتفرراق وقرف إطرربلق النرار فرري قطراع غررزة . وقرال رئرريس الرروزراء 
نردعو كربل الجرانبين إلرى “الماليزي محمد نجيب عبدالرزاق في تصريح أوردتو وكالة األنباء الماليزيرة )برنامرا( 

لحصررار المفررروض عمررى قطراع غررزة وتجنررب المزيررد مررن ترردمير الممتمكررات أو التمسرك باالتفرراق وضررمان رفررع ا
ينبغي أن يكون التركيز اآلن عمى عممية السبلم في الشرق األوسط من “وأضاف ”. وقوع خسائر في األرواح

ودعررا كررل ”. أجررل ضررمان تحررول المنطقررة مررن الصررراع إلررى االسررتقرار لتررنعم شررعوبيا برراألمن واسررترداد كرامتيررا
إلررى مضرراعفة الجيررود نحررو التوسررط فرري حررل الرردولتين إلعطرراء الفمسررطينيين األمررل فرري حيرراة أفضررل  األطررراف

 وتحقيق السبلم الدائم في المنطقة.
نثني : وأعرب رئيس الوزراء الماليزي عن تقديره لجميع األطراف التي توسطت في وقف إطبلق النار . وقال

رعايررة وقررف إطربلق النررار، وكررذلك الرررئيس األمريكرري عمرى مصررر ورئيسرريا محمررد مرسرري، إلظيرار القيررادة فرري 
 .باراك أوباما ووزيرة الخارجية األمريكية ىيبلري كمينتون واألمين العام لؤلمم المتحدة بان كي مون

 42/77/4174، القدس العربي، لندن
 

 "سالم يا صغار"حممة لصالح أطفال فمسطين تحت شعار بمميون درىم  76الشارقة تجمع  22
أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سمطان بن محمد القاسمي عضو المجمس االعمى حاكم : البيان –الشارقة 

الشارقة ان ما جرة الخواننا في غزة خاصة وفمسطين عامة مصيبة كبرة، لريس فري اطفراليم فقرط ،انمرا فري 
سطين نحن معكم، كل مناحي الحياة، ووجو سموه كبلمو ألبناء فمسطين، قائبل: اقول يا بني وياحفيدي في فم

نشارككم البساط، ولو كان بايدينا لكنا معكم االن، لكن ىناك وسائل باالمكان ان نعمل من خبلليا، ووسرائل 
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ال نستطيع ان نعمل بيا.. جاء ذلك خبلل انطبلق حممة "سبلم ياصغار" التي اطمقتيرا قرينرة صراحب السرمو 
عمرى حراكم الشرارقة، الشريخة جرواىر بنرت محمرد الشيخ الدكتور سمطان بن محمد القاسمي عضو المجمس اال

، والترري تبنتيررا «سرربلم يررا صررغار»القاسررمي، وفرري إطررار الحممررة الخيريررة لصررالح أطفررال فمسررطين تحررت شررعار 
"مؤسسة الشارقة لئلعبلم" عبر برنرامج "اليروم المفتروح، اعتبرارًا مرن بعرد صربلة الجمعرة ولغايرة صربلة المغررب 

منصة مثالية الستضافة عدد من أبرز الضيوف والمشايخ وتمقي التبرعات  في مبنى المؤسسة حيث تم توفير
الرف درىرم  172مميونرًا و  16من أىل الخيرر والعطراء، حيرث وصرل مجمروع التبرعرات فري خترام الحممرة الرى 

 ساعات. 3في مدة الحممة وىي 
 42/77/4174، البيان، دبي

 
ندونيسيا تندد بالعدو  20   ان عمى غزة تظاىرات في المغرب والبوسنة وا 

رررر شرريدت مدينررة سرربل المغربيررة أمررس تظرراىرات لتقررديم الرردعم لمفمسررطينيين، ورددوا ىتافررات معاديررة ل: وكرراالت
اإلسرائيميين واألمرريكيين. واحتشرد المتظراىرون بعرد صربلة الجمعرة أمرام مسرجد حري الرحمرة فري سربل، وىتفروا 

 ًا وعممًا إسرائيميًا.الموت إلسرائيل ولمواليات المتحدة وأحرقوا عممًا أمريكي
ومررن المقرررر تنظرريم تظرراىرات تضررامن رسررمية مررع الشررعب الفمسررطيني، غرردًا )األحررد(، فرري الربرراط وفرري الرردار 

عرررردوانيا عمررررى ”و” إسرررررائيل”وفرررري البوسررررنة، تظرررراىر نحررررو ألفرررري شررررخص فرررري سررررراييفو لمتنديررررد ب .البيضرررراء
ة، ارىرررابيون، ورفعررروا أعبلمرررًا فمسرررطينية ، إرىرررابيون، صرررياين”إسررررائيل“فررري قطررراع غرررزة، وىتفررروا ” الفمسرررطينين

وسرراروا لمرردة سرراعة فرري شرروارع وسررط سررراييفو، ورددوا تكبيرررات ”. العرردوان الرردموي عمررى غررزة“والفتررات ترردين 
 ”.لتسقط إسرائيل” “فمسطين حرة”و

وفررري جاكرترررا تظررراىر أكثرررر مرررن ألرررف إندونيسررري أمرررس، أمرررام السرررفارة األمريكيرررة وقنصرررميتيا لممطالبرررة بالحريرررة 
وتجمرع المتظراىرون مرن العديرد مرن الجماعرات اإلسربلمية  .”إسرائيل”فمسطينيين والتنديد بالدعم األمريكي للم

 أمام مقر السفارة األمريكية في جاكرتا، رافعين عمما فمسطينيا ضخما ومرددين عبارات الحرية لفمسطين.         

 42/77/4174، الخميج، الشارقة
 

  صالح نتنياىو االنتخابية وراء العدوان عمى غزة"اتحاد العمماء المسممين": م 26
الرياض: اعتبر األمين العرام المسراعد التحراد العممراء المسرممين الردكتور سرممان برن فيرد العرودة، أن انتفراض 
بعض الشرعوب غيرر اإلسربلمية ضرد العردوان عمرى قطراع غرزة مرن دافرع إنسراني، جراء أقروة ر أحيانرا ر مرن رد 

إلسررربلمية. وأعررررب عرررن أسرررفو ألن بعرررض أبنررراء العررررب والمسرررممين، عمرررى مواقرررع بعرررض الشرررعوب العربيرررة وا
التواصررل االجتمرراعي، ال يتحرردثون عررن إدانررة اليجرروم اإلسرررائيمي بقرردر تحميررل الفمسررطينيين مسررؤولية اسررتفزاز 

 االحتبلل، وىو ما ينافي الحقيقة تماما.
( عبرر "سركايب"، أن 11|22مسراء الخمريس )وأكد العودة في محاضرة لرو بجامعرة "ماسرتخرت" بيولنردا ألقاىرا 

ىذا العردوان عمرى وجرو الخصروص لرم يكرن برأي مبرادأة أو مبرادرة مرن الفمسرطينيين، برل كرل مرا فري األمرر أن 
رئرريس الرروزراء اإلسرررائيمي الحررالي أراد أن يكسررب صررفوف النرراخبين مررن خرربلل القصررف والعرردوان لرريس أكثررر، 

الرررئيس األمريكرري السررابق، حينمررا أثررار مخرراوف الشررعب وجعميررم  عبررر إثررارة مخرراوف اإلسرررائيميين، كمررا فعررل
 يعيشون حالة من الرعب ليعيدوا انتخابو.

 43/77/4174قدس برس، 
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 في الشرق األوسطالفروف: المجنة الرباعية الدولية غير كافية لتسوية النزاعات  21

كرن تسروية النزاعرات فري اعتبر وزيرر الخارجيرة الروسري سريرغي الفرروف أمرس أنرو ال يم: أ ف ب -موسكو 
الشرق األوسط في إطار المجنة الرباعية وحدىا التي تضم االتحاد األوروبي وروسيا والواليات المتحدة واألمم 

 المتحدة، لكن بالتعاون الوثيق مع الجامعة العربية.
ا منررذ سررنوات نشرردد خرربلل اجتماعررات المجنررة الرباعيررة عمررى أن ىررذ»وقررال الفررروف خرربلل مررؤتمر صررحافي: 

وأضراف: «. اإلطار غير كاف لنردرس بفاعميرة المشراكل الحاليرة ونعررض اقتراحرات واتفاقرات قابمرة لبلسرتمرار
مرررن الضرررروري أال تجتمرررع الرباعيرررة عمرررى أسررراس حررراالت معزولرررة مرررع ممثمرررين عرررن دول الجامعرررة العربيرررة »

 «.الطبلعيم عمى ما قررتو، بل ليتعاونوا لمتوصل إلى اتفاقات واتخاذ قرارات
 42/77/4174، ياة، لندنالح

 
 إيطاليا تطالب بموقف أوروبي موّحد حيال "عضوية فمسطين"  26

طالب وزير الخارجية اإليطالي جوليو تيرسي، أمس، بموقف أوروبي موحرد بشرأن التصرويت : )يو .بي .آي(
عمررى الطمررب الفمسررطيني لمحصررول عمررى صررفة العضررو المراقررب فرري األمررم المتحرردة، المزمررع تقديمررو الخمرريس 

 المقبل.
لرم يتخرذ بعرد قررار “وقال تيرسي خبلل مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجيرة الفمسرطيني ريراض المرالكي 

عمرى الطمررب ” مرن الشرير، إلقررار كيفيرة التصرويت 27عمرى المسرتوة األوروبري، ونحرن بصردد االجتمراع فرري 
 ”.  ينبغي عمى االتحاد األوروبي التصويت كتجمع سياسي“الفمسطيني، وأضاف 

 42/77/4174،  الخميج، الشارقة
 

 مميون دوالر من المساعدات 73ونروا: غزة تحتاج األ  29
دوالر، فررري إطرررار مناشررردة وكالرررة  500,000قررردم صرررندوق األوبيرررك لمتنميرررة الدوليرررة تبرعرررا بقيمرررة  :بيرررت لحرررم

يمية عمررى األونررروا اليادفررة إلررى مسرراعدة البلجئررين الفمسررطينيين فرري غررزة عمررى مواجيررة عواقررب الحرررب االسرررائ
القطررراع، وذلرررك بحسرررب بيررران صررردر عرررن رئاسرررة وكالرررة الغررروث ووصرررل نسرررخة منرررو، موضرررحا ان ىرررذا التبررررع 

 سيوظف لتوفير المعونات الغذائية األساسية والموازم الطبية.
ورّحب فيميبو غراندي المفوض العام لؤلونروا بيذا التبررع قرائبل، "إن ىرذه ليسرت برأول مررة يبرين فييرا صرندوق 

متنمية التزامو القوي بدعم الشعب الفمسطيني ومساندتو لؤلونروا بيذا الخصوص. وبرالرغم مرن أنرو ترم األوبك ل
التوصل إلى وقف إطبلق النار في غرزة، سروف يسراعدنا ىرذا التبررع كثيررا فري الجيرود التري نبرذليا لكري تعرود 

روا لمحصرول عمرى الغرذاء. كمرا الظروف إلى طبيعتيا األولى. والزال العديد من البلجئين يعتمدون عمى األون
أن األونررروا فرري أمررس الحاجررة إلررى تعررويض المرروازم الطبيررة الترري كانررت متواجرردة فرري مخزونيررا و الترري تبرعررت 

 بكمية كبيرة منيا إلى المستشفيات في غزة" .
حالية. مميون دوالر لبلستجابة لؤلزمة ال 12,7وحسب البيان فان األونروا تحتاج إلى ميزانية إجمالية تقدر ب 

و سرررريذىب ىررررذا المبمررررغ لترررروفير المسرررراعدات الغذائيررررة وغيررررر الغذائيررررة والمرررروازم الطبيررررة والمسرررراعدات النقديررررة 
واإلصبلح العاجل لممنشآت و مساكن البلجئرين و دعرم وزارة الصرحة وتروفير الوقرود لروزارة الصرحة والبمرديات 

 و كذا إزالة النفايات والركام.
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مميرون دوالر مريكري  2.3ر ليا عن ان حكومة السويد قد قدمت تبرعرا بقيمرة كما اعمنت االونروا في بيان اخ
مميررون كرونررا( اسررتجابة لمناشرردة وكالررة األمررم المتحرردة إلغاثررة وتشررغيل البلجئررين الفمسررطينيين  15مررا يعررادل )

لررذي مسرراعدة البلجئررين الفمسررطينيين فرري غررزة عمررى مواجيررة عواقررب العنررف ا )األونررروا( الطارئررة، واليادفررة إلررى
شيده القطاع مؤخرا. ومن شأن ىذا التبرع اليام أن يساعد األونروا عمى تقديم المساعدة العاجمة لآلالف مرن 

بحروالي  سكان غزة المتضررين من العدوان االسرائيمي االخير بحسب البيان الذي اوضح ان االضرار لحقرت
 140الضحايا المدنيين ألكثر من منزل بالكامل، في حين وصل عدد  231مبنى في غزة وتم تدمير 10500

شخص عمى أقل تعديل وفقا إلحصائيات مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(. ولكن وفق 
 .شييدا 164لمؤسسات حقوقية فمسطينية فان العدد وصل الى 

لنظافرة إلرى مرا يقرارب ونوه البيان الى انو وفي ىرذا األسربوع، قردمت األونرروا الفررش والبطانيرات ومسرتمزمات ا
الف أسرة في غزة من الذين فروا من منازليم ولجأوا الى مدارس الوكالة. كما واصمت األونروا توفير  12من 

 الجئ في قطاع غزة. 8000000المساعدات الغذائية العادية والمساعدات الطبية لحوال 
تيرنرر "إن شرعب غرزة دفرع ثمنرا باىظرا وتعقيبا عمى ىذا التبرع صرح مردير عمميرات األونرروا فري غرزة روبررت 

لتقرررررديم الررررردعم العاجرررررل لممشرررررردين والمحتررررراجين  خررررربلل أيرررررام الصرررررراع القميمرررررة الماضرررررية، ونحرررررن نعمرررررل بجرررررد
والمصرررابين". وأضررراف: "أريرررد أن أشررركر دولرررة السرررويد عمرررى ىرررذا الررررد السرررريع جررردا لررردعوتنا لمحصرررول عمرررى 

 التمويل.
فرنيرروف: "نحررن بررالطبع نريررد االسررتجابة ليررذا النررداء االنسرراني  ومررن جيتررو أكررد القنصررل السررويدي العررام أكسررل

 .الطارئ لغزة"
 42/77/4174، القدس، القدس

 
 مميون دوالر لسكان غزة عبر األمم المتحدة 7،7الدانمارك تتبرع بع  01

ركي مميون كرون دنمرا 6، عن تبرع الدنمارك بر ‹كريستيان فريتز باخ›أعمن وزير التعاون والتنمية الدنماركي 
 مميون دوالر( لسكان غزة عبر األمم المتحدة. 1,1)ما يعادل 

إن وضرع السركان الفمسرطينيين فري غرزة حررج ›وقال الوزير باخ، فري بيران لروزارة الخارجيرة الدنماركيرة، أمرس، 
جدا واآلن وقد تحقق وقف إطبلق نار يجب عمينا أن ندعم سكان غزة المدنيين، وبيذه األمروال نسراعد األمرم 

 ‹.حدة عمى تمبية حاجات السكان األكثر إلحاحاالمت
إن دورة العنرف برين غرزة ›يقرول فيرو: ‹ فيمري سروندال›وورد في نفس البيان تصريح لوزير الخارجية الدنماركي 

واالسرررائيميين كانررت مزعجررة لمغايررة، لررذلك فقررد رحبررت باليدنررة وأرجررو أن تكررون ىررذه ىرري الخطرروة األولررى نحررو 
 ‹.ئممفاوضات جادة حول حل دا

 42/77/4174، األيام، رام اهلل
 

 «ىع»تقارير: ضغط أمريكي عمى تل أبيب لتتراجع عن البناء في المنطقة  07
ذكر تقرير اخباري اسرائيمي امس ان الواليات المتحدة تمارس ضغوطا عمرى اسررائيل لحمميرا : القدس المحتمة

 «.ىر»المنطقة ، المساه ضفة الغربيةعمى عدم البناء في منطقة بين القدس ومستوطنة معاليو ادوميم بال
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وقالت صحيفة جيروزاليم بوست االسرائيمية، فري عرددىا الصرادر امرس، ان واشرنطن تردعو اسررائيل إلرى عردم 
بررين القرردس ومسررتوطنة معاليررو ادومرريم فرري الضررفة، كرررد « 1-ىررر»البنرراء فرري المنطقررة المعروفررة باسررم المنطقررة 

 ع دولة مراقب باالمم المتحدة الخميس المقبل.محتمل عمى مسعى الفمسطينيين لمحصول وض
وأشررارت الصررحيفة الررى ان دبموماسرريين أوروبيررين يجرررون مباحثررات منفصررمة مررع اسرررائيل والسررمطة الفمسررطينية 
بشررأن صررياغة القرررار الررذي سرريعرض عمررى االمررم المتحرردة، مررع احتمررال ادخررال تعررديبلت طفيفررة عميررو لتيدئررة 

بيب. وتخشى اسررائيل ان ىرذه الخطروة سرتجعل بمقردور الفمسرطينيين تقرديم اسرائيل وتخفيف حدة رد فعل تل أ
 شكاوة ضد اسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأشررارت الصررحيفة الررى مقترررح قيررد النقرراش يتمثررل فررري احتمررال صررياغة رسررالة مرفقررة تمتررزم بموجبيررا السرررمطة 
لجنائيرة الدوليرة، مادامرت المفاوضرات الدبموماسرية الفمسطينية بعدم تقديم شكاوة ضد اسررائيل أمرام المحكمرة ا

 ستبدأ في غضون فترة معينة.
 42/77/4174، الحياة، لندن

 
 برزت تقمص نفوذ سوريا في المنطقةأعمى غزة  "سرائيل"إ"ذي غارديان": حرب  04

الوسررط نشررت صرحيفة "ذي غارديرران" البريطانيرة اليروم الجمعررة تحمريبًل لكبيرر محررييررا لشرؤون الشررق ا :لنردن
ايرران برربلك لتررأثير حرررب اسرررائيل االخيرررة عمررى قطرراع غررزة عمررى القرروة االقميميررة خصوصررًا سرروريا الترري يقررول 

 ببلك ان ىذه الحرب االخيرة ابرزت تقمص نفوذىا. 
 43/77/4174، القدس، القدس

 
 
 
 

 تحسبًا الحتمال إجالء المواطنين الروس من القطاع غزةقطاع بوارج حربية روسية قبالة  03
نشرررت موسرركو برروارج حربيررة روسررية قبالررة سررواحل قطرراع غررزة، تحسرربًا الحتمررال إجرربلء المررواطنين : ف ب( )أ

الروس في حال حصول تصعيد جديد مع االحتبلل االسررائيمي، عمرى مرا نقمرت وكراالت األنبراء الروسرية عرن 
 مصادر عسكرية.

إن مجموعررة مررن « ريررا نوفوسررتي»و« سانترفراك»وقرال مصرردر فرري القيررادة المركزيرة لمبحريررة الروسررية لوكررالتي 
تمقّررت األمررر بالتموضررع فرري منطقررة محررددة مررن القسررم الشرررقي مررن البحررر المتوسررط، تحسرربًا الحتمررال »البرروارج 

 «.الفمسطيني -إجبلء المواطنين الروس من قطاع غزة في حال تصعيد النزاع االسرائيمي 
وسررفينتا االنررزال « سررميتميفي»فينة الدوريررة وسرر« موسرركفا»وتحرردثت المصررادر عررن سررت برروارج، بينيررا الطررراد 

 ، وكميا تابعة ألسطول البحر االسود. «ساراتوف»و« نوفورتشيركاسك»
 42/77/4174، السفير، بيروت

 
 ي جرّاء حرب تموزلبنان عن التموث البحر  "إسرائيل"تعويض  تعارض واشنطن 02

الثانيرررة مرررن الجمعيرررة العامرررة لؤلمرررم  يررروم الخمررريس الماضررري، وتوابعيرررا فررري المجنرررة، صررروتت الواليرررات المتحررردة
سررائيل، ضرد قررار يحمرل عنروان  المتحدة، وىي مايكرونيزيا وناورو وجزر مارشال فضبًل عن كندا وأستراليا وا 

وامتنعرت كرل مرن الكراميرون وكولومبيرا وبنمرا، أيضرا عرن تأييرد القررار «. بقعة النفط عمى الشرواطئ المبنانيرة»
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القرار ىو السابع من نوعو الذي يصدر عن المجنة منذ نياية حرب تموز  دولة. وىذا 152الذي حظي بدعم 
 عمى لبنان.  2006

 42/77/4174، االخبار، بيروت
 

 الجوع سر حياة طويمة  00
خبلفًا لبلعتقاد السائد بأن قمة الطعام مميتة، وجد عمماء ان المعاناة من الجوع بين وقت وآخر ىي الطريق 

 إلى العيش فترة أطول.
البريطانية عن عمماء قوليم ان تجويع اإلنسان نفسو بين حين وآخر ال يساعد في « صن»صحيفة  ونقمت

خسارة الوزن فحسب، بل يساىم في العيش فترة أطول ويقمص خطر اإلصابة بالسرطان وأمراض القمب 
 والزىايمر أيضًا.

نيم ال يقصدون االمتناع عن وأضافوا ان ذلك قد يخفف تكّون التجاعيد عمى الوجو أيضًا. وأشاروا إلى ا
نما أن يكتفي الرجل بر  وحدة، ولو مرتين أسبوعيًا. 500وحدة حرارية يوميًا والمرأة بر 600الطعام نيائيًا، وا 

 42/77/4174الحياة، لندن، 

 
 رادت التعرف عمى قدرات حماسأ "سرائيل"إيران... وإوسع مع أتمرين عمى حرب  "عامود السحاب" 06

بررير: ال تررزال حرررب غررزة الثانيررة تثيررر الحررديث عررن ميررزان القرروة الجديررد فرري المنطقررة والررذي لنرردن  رالقرردس العر 
اصرربحت فيررو مصررر البلعررب المركررزي، والحررديث يتواصررل عررن الرررابحين والخاسرررين، وان تركررز الحررديث عررن 

ي ظمررت السررمطة الوطنيررة واسرررائيل كخاسرررين حقيقيررين فرري المعركررة االخيرررة، فمررم تررتم االشررارة الررى سررورية الترر
وحتى اندالع الحرب االىمية فييا، الراعية الحقيقيرة لممقاومرة ودول الممانعرة والتري ضرمت حمراس وحرزب اهلل 
باالضرافة لمحميررف االسررتراتيجي ايررران. فررالرئيس السرروري بشررار االسرد الررذي يقاتررل مررن اجررل بقائررو حربررا دمويررة 

سررا فرري الرروالء والمقاومررة، كمررا ان مكاتررب تحصررد المئررات اليوميررة لررم يظيررر كعادتررو ويمقررن القررادة العرررب درو 
 الفصائل الفمسطينية التي رعاىا مقفمة وبعضيا مغمق بالشمع االحمر.

وفرري المقابررل فررايران الترري اعترفررت حمرراس بانررو لرروال صررواريخيا لررم تكررن المقاومررة بقررادرة عمررى ضرررب العمررق 
فقررة عمررى وقررف اطرربلق النررار فرري حرررب االسرررائيمي والصررمود ثمانيررة ايررام قبررل ان يقرررر بنيررامين نتنيرراىو الموا

برردأىا. ولكررن ايررران الترري بنررت عمقررا ليررا فرري المنطقررة وتررأثيرا عمررى القضررية الفمسررطينية سرريتعرض موقفيررا ىرري 
االخرررة لتررأثير فرري ظررل الصررعود المصررري او عررودة مصررر لرردورىا التقميرردي، اضررافة الررى ان بعررض المحممررين 

يرة عمى غرزة سريناريو وامتحانرا لمردة قردرة الجريش االسررائيمي والمسؤولين االسرائيميين يرون في الحرب الصغ
 عمى مواجية اكبر مع ايران التي تيدد اسرائيل بضرب مشروعيا النووي.

 حاخامات تعمموا من االسد
وقررد الررتقط ايرران برربلك محرررر الشررؤون الخارجيررة فرري صررحيفة رالغارديررانر الموضرروع السرروري واشررار الررى غيرراب 

فرري حرررب غررزة. وقررد اختررارت الصررحيفة صررورة لبلسررد ممزقررة عمررى خمفيررة حمررراء بررين الرردور السرروري الكامررل 
عممي فمسطين وسورية. ويعتقد الكاتب ان االسد ليس الرئيس العربي الوحيرد الرذي يواجرو تيميشرا. ويقرول ان 
االسررد اصرربح رجررل االمررس، فيمررا اصرربح محمررد مرسرري، الرررئيس المصررري رجررل اليرروم والشررخص القررادر عمررى 

بررين حمرراس واسرررائيل. ومررع ان االعرربلم السرروري الرسررمي ركررز عمررى ىجرروم الثمانيررة ايررام اال ان نقرراد التوسررط 
شخصرا( فري عمميرة رعمرود الردفاعر، مقابرل  140النظام قاموا بعممية حسابية بين عدد الضحايا الفمسطينيين )
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نفرس الفتررة. برل فمرا  مدنيا قتموا واالف جرحوا برصاص وقصف النظرام السروري لممردنيين السروريين فري 817
ايام قتمو الرئيس االسد في يوم واحد ان اخذنا بتقديرات المعارضة السورية التي قالت ان  8قتمتو اسرائيل في 

شخصررا قتمررروا يررروم االثنرررين. ولررم يخرررف المرررذبح السررروري عرررن الجانررب االسررررائيمي الرررذي طالرررب مسرررؤولوه  150
بررل باتبرراع المثررال االمريكرري فرري اليابرران اثنرراء الحرررب ورجررال دينررو بترردمير غررزة وارجاعيررا لمعصررور الوسررطى 

العالميررة الثانيررة، فبحسررب حاخررام اسرررائيمي دعررا الجنررود الررتعمم مررن رالسرروريين كيررف يررذبحون عرردوىمر. ومررع ان 
 النظام اعتقد ان الحرب عمى غزة قد تحرف االنتباه عن جرائمو اال ان االزمة السورية ظمت حاضرة.

 بدون حميف
عاما، حيث خسرت مرتفعات  64ان سورية ررسميار ظمت عمى خط المواجية مع اسرائيل طوال ويقول ببلك 

وحضررت فري الحررب المبنانيرة  1973ولم تستطع استعادتيا فري حررب رمضران عرام  1967الجوالن في عام 
ير االخيرة والحروب السابقة وان بشكل غيرر مباشرر. كمرا تعرضرت سرورية ليجمرات اسررائيمية لعرل اىميرا تردم

اي رصاصررة  1973. وعمررى الرررغم مررن ىررذا فسررورية لررم تطمررق منررذ عررام 2007المفاعررل النررووي السرروري عررام 
 نحو اسرائيل ومن ىنا فضمت الجارة اسرائيل االسد االب وابنو من اجل االبقاء عمى الجبية الشمالية ىادئة.

القريبرة منيرا كمرا تعراين الوضرع  وتخشى اسرائيل اآلن اثار الحرب االىمية التري لرم تصرل بعرد وبقروة لممنراطق
السوري عن قرب خاصة الترسانة الكيماوية التي تممكيا سورية التي تخشى ان تقع في يد المعارضة السورية 

 خاصة الجيادية منيا. ولم تستطع سورية االتفاق مع اسرائيل في محادثات سبلم استمرت ثمانية اعوام.
المرا وصرف نفسرو وبربلده بانرو قمرب العروبرة النرابض لرم يعرد يقنرع ويشير ببلك الى ان النظام السوري الذي ط

الكثيرين في العالم العربي وباستثناء حميفيو حزب اهلل وايران فالبقية من الفصائل تخمت عنو النيا لرم تسرتطع 
رة تحمل التناقض بين مطالبيا بالحرية لمفمسطينيين وقمع النظرام لمسروريين المطرالبين انفسريم بالحريرة. وكاشرا

عن التغير في المصير يشير الكاتب الى ان خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والذي كران 
 مقيما في سورية اصبح االن ضيفا معززا عمى مصر وقطر.

وىذه االيام اصبح لحمراس التري ال ترزال مصرنفة اوروبيرا وامريكيرا كحركرة ارىابيرة اصردقاء مرن عررب مرؤثرين 
السد. ويقول ببلك ان بعرض الفصرائل الفمسرطينية الصرغيرة ال ترزال موجرودة فري سرورية ومحترمين اكثر من ا

مثل الجبية الشعبية  القيادة العامة اال ان الفمسطينيين في سورية عانوا فري مخيمراتيم مثممرا عرانى السروريون 
 بل اكثر.

 حسن نصر اهلل ايضا
زعيم الوحيررد الرذي يواجرو تيميشرا، فحسرن نصررر وتقرول الصرحيفة ان االسرد المنشرغل ببقائررو فري الحكرم لريس الر

اهلل، زعيم حزب اهلل، لم يستفد من حرب غزة، فمع انو اثنى عمى حمراس وعمرق ان المقاومرة قرد نضرجت، اال 
 2006انو لم يفعل الكثير لمساعدتيا. ويقول ان رصيد حسن نصر اهلل الكبيرر خاصرة بعرد حررب تمروز عرام 

. ويقررول المحممررون ان حقيقررة عرردم اطرربلق حررزب اهلل صررواريخو الترري تبلشررى بسرربب وقوفررو الررى جانررب االسررد
يممكيا كي يخفف عن غزة ربما جاءت النو يريد استخداميا حالة نفذت اسرائيل تيديدىا وضربت ايرران. ولرم 
يفرت عمررى بربلك االشررارة الرى الخسررائر التري لحقررت بالسررمطة الوطنيرة. وينيرري برالقول انررو مرن الواضررح ان كررل 

 رق االوسط القديمة تختفي فيما ال نعرف طبيعة الشرق االوسط الجديد الذي يتشكل.مسممات الش
 يران ايضاا  و 
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وتعتقررد صررحيفة رلرروس انجمرريس تررايمزر ان ايررران الترري زودت حمرراس بالصررواريخ والتكنولوجيررا العسرركرية تواجررو 
قميميررا ميمرررا ممرررا منافسررا قويرررا ليررا، فيمرررا يتعمرررق برروالء حمررراس وىررري مصررر. وتقرررول ان الحرررب تشررركل تحررروال ا

 سيؤدي الى تبلشي التاثير االيراني عمى القضية الفمسطينية والجماعات الموالية ليا.
وفي الوقت الذي احتفمت فيو الصحافة االيرانية بقدرة المقاومة حيث خرجت ركييانر الرسرمية بعنروان عرريض 

لممقاومرررة، واكتفرررى  5واريخ فجرررر رصرررواريخ المقاومرررة ترررنجحر اال ان النظرررام االيرانررري لرررم يعتررررف بانرررو قررردم صررر
المتحرردث باسررم الخارجيررة االيرانرري بررالقول ان ايررران زودت حمرراس بالتكنولوجيررا. لكررن فصررائل المقاومررة مثررل 

 الجياد االسبلمي كانت واضحة في تأكيدىا ان كل صاروخ اطمق عمى اسرائيل جاء من ايران.
العامين االخيرين وان ادت الى صرعود االسربلميين وتشير الصحيفة الى ان الثورات العربية التي اندلعت في 

 وزيادة في المشاعر المعادية المريكا اال انيا اثرت عمى التأثير االيراني وخطط طيران في المنطقة.
واشارت الى العامل السوري الذي ال تزال ايران تردافع عنرو وتخروض حربرا بالوكالرة مرن اجرل ابقراء االسرد فري 

اغضاب حماس التي لم ترتح ليذا الدعم في وقت تواصل فيو حمام الردم لمسروريين. الحكم، وىو ما ادة الى 
ومرن ىنررا فاالىتمررام االيرانري الحررالي ىررو محاولررة ابعراد حمرراس عررن تررأثير العواصرم العربيررة. وسررتكون ميمتيررا 

نفرس صعبة خاصة فيما يتعمق بالعبلقة بين حماس واالسبلميين الذين يحكمون غزة النيم جراءوا جميعرا مرن 
 االصل اي االخوان المسممين.

 وسعأتمرين عمى حرب 
وتعتقررد رنيويررورك تررايمزر ان حرررب غررزة لررم تكررن سرروة تمرررين عمررى حرررب يمكررن ان تنرردلع فرري المسررتقبل بررين 
اسررائيل وايررران، حيررث تعتبرر طيررران مررن اىرم انشررغاالت نتنيرراىو والررئيس اوبامررا المررذين وان اختمفرا حررول حررل 

اليرانرري والترري لررن تعتبررر مسررألة شرريور ال اكثررر. وتقررول ان واحرردا مررن مفرراتيح الحرررب ازمررة المشررروع النررووي ا
 عمى ايران ىو قطع قدرات ايران عمى ارسال االسمحة لغزة، حالة مواجية بينيا وبين اسرائيل.

سررفير اسرررائيل فرري واشررنطن والررذي وصررفتو بررالمؤرخ العسرركري قولررو ان حرررب غررزة  -ونقمررت عررن مايكررل اوريررن
ة الصواريخ الكوبية، فمم تكن امريكا تضرب كوبا بل االتحاد السوفييتي، وعميو فغرزة لرم تكرن اليردف تشبو ازم

بل ايران حسب السرفير. وتعمرق ان المقارنرة ليسرت دقيقرة الن االتحراد السروفييتي يحراول ادخرال اسرمحة نوويرة 
 لكوبا.

السرربلمي ومعرفررة دقررة اسررمحتيما ولكررن فرري غررزة كانررت اسرررائيل تحرراول التعرررف عمررى قرردرات حمرراس والجيرراد ا
اكتروبر( الماضري  22االيرانية اضافة لتدمير طرق وصول االسمحة. مشيرة ان اول ىجروم حردث قبرل شرير )

مررن عمميررة غررزة بضرررب مصررنع فرري الخرطرروم فيمررا قالررت انيررا الحرررب السرررية مررع ايررران. ويررتيم السررودان مررن 
محة القادمرة مرن غرزة خاصرة الصرواريخ التري وصرل مرداىا االمريكيين واالسرائيميين بانو المعبر الرئيسري لبلسر

تل ابيب والقدس. وترة الصحيفة ان حممرة الصرواريخ التري تعرضرت ليرا اسررائيل سرتكون عرامبل يغيرر قواعرد 
المعبة مع ان المواجية تظرل مصرغرة لمواجيرة اكبرر مرع ايرران ان حردثت حالرة فشرل المفاوضرات، مشريرة الرى 

 تقوم بيا القوات االمريكية واالوروبية ودول الخميج في مضيق ىرمز.التدريبات العسكرية التي 
وتضيف ان اسرائيل سرتواجو حررب صرواريخ عمرى ثربلث جبيرات، صرواريخ قصريرة المردة مثرل التري انطمقرت 

. ونقمررت عررن مسررؤول  3-مررن غررزة ومتوسررطة مثررل الترري يممكيررا حررزب اهلل، واخيرررا بعيرردة المرردة مثررل شررياب
ن االمررريكيين واالسرررائيميين يتعممررون الكثيررر مررن خرربلل ىررذه الحممررة، فالمعمومررات عررن عسركري امريكرري قولررو ا

الصررواريخ االيرانيررة تعطررييم الفرصررة الدخررال تعررديبلت عمررى النظررام الرردفاعي، كمررا اسررتطاعت اسرررائيل عبررر 
اس. اليجوم من فحص نظاميا الدفاعي رالقبة الحديديةر التي قالت انيا نجحت باعتراض معظم صواريخ حمر
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الرف صراروخ، مرن  12-10ويقول االسرائيميون ان قدرة حماس الصاروخية قبل اليجوم كانت تتراوح مرا برين 
ايران او مصممة محميا بناء عمى النماذج السورية، واستطاعت اسرائيل كما تقول تدمير معظميا في اليجمة 

م بعمميرة تقيريم لدراسرة مظراىر القصرور المفاجئة كما تقول. ويعتقد الخبرراء والعسركريون ان ايرران نفسريا سرتقو 
 في الصواريخ التي زودت حماس بيا.

 حماس القوية
وفي المحصمة فانعكاسات الحرب عمى السياسرة الفمسرطينية ىري مرا ييرم، خاصرة فري قطراع غرزة، حيرث تررة 

ق. رواشرنطن بوسررتر ان قررادة حمرراس خرجرروا مررن بررين الرردمار والقصررف اقويرراء اكثررر ممررا كررانوا عميررو فرري السرراب
ونقمرررت االجرررواء االحتفاليرررة التررري جررراءت بعرررد وقرررف اطررربلق النرررار مشررريرة الرررى تعررردد الفصرررائل المسرررمحة والتررري 
اظيرررت وحرردة لكنيررا تضررع تحررديات عمررى حمرراس الترري تسرريطر عمررى غررزة وقرردرتيا لمراقبررة وقررف اطرربلق النررار 

طينيون المسرؤولون خاصة انيا واجيت مشاكل في منع اطبلق الصرواريخ قبرل ىجروم اسررائيل. ويخشرى الفمسر
منيم من خرق جديد لميدنة، فمع ان بعض من نقمت عنيم قالوا انيم سيحترمون اليدنة اذا احترمتيا اسرائيل 
لكررنيم عبررروا عررن شرركيم بررالتزام اسرررائيل بيررا. وتنقررل عررن مسررؤول عسرركري اسرررائيمي ان العمميررة عمررى غررزة لررم 

مميرة مرن الناحيرة العسركريةر. وتحردثت الصرحيفة عرن تحقق اىدافيا فيناك رقردرات ميمرة تسرتدعي اسرتمرار الع
االثرر الررذي تركتررو حرررب غررزة عمرى السياسررة الفمسررطينية حيررث كشررفت عرن ضررعف منافسرري االسرربلميين، فمررن 
خررربلل دفرررع حمررراس السررررائيل لمتفررراوض معيرررا حرررول وقرررف اطررربلق ادة لتيمررريش السرررمطة التررري تحظرررى بررردعم 

 امريكي.
 42/77/4174، القدس العربي، لندن
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 محسن صالحد. 
أطمقررت كتائررب القسررام التابعررة لحركررة حمرراس أول صرراروخ فمسررطيني محمرري  26/10/2001فرري يرروم الجمعررة 

الصنع عمى مستعمرة سديروت. ىذا الصاروخ الذي ُعرف باسم "قسام واحد"، دّشن مرحمرة جديردة مرن مراحرل 
 لمحتمة؛ وشّكل مصدر قمق حقيقي ومتزايد لمكيان الصييوني.المقاومة داخل فمسطين ا

 11/2/2002وقد وصفت مجمة التايم األميركية الشييرة انتقرال المقاومرة إلرى اسرتخدام الصراروخ كسربلح فري 
أنررو  5/3/2002بأنررو "الصرراروخ البرردائي الررذي قررد ُيغّيررر الشرررق األوسررط"، أمررا شرربكة "سرري أن أن" فرررأت فرري 

 في الشرق األوسط"."الورقة الشرسة 
 تطور المقاومة الصاروخية

، 2002وبسرعة قامت حماس بتطوير ىذا الصاروخ إلى "قسام اثنين" واستخدمتو ألول مررة فري فبراير/شرباط 
تمكررن ىررذا الصرراروخ مررن تحقيررق إصررابات فرري اإلسرررائيميين. وقررد طررورت حمرراس بعررد ذلررك  5/3/2002وفرري 

ذات الفعررررل. وفرررري  -وخصوصررررًا حركررررة الجيرررراد اإلسرررربلمي-ية صررررواريخيا، وحررررذت قرررروة المقاومررررة الفمسررررطين
السنوات التي تمت انتفاضة األقصى ازدادت إمكانات المقاومة الصاروخية، خصوصًا في قطاع غزة؛ وباتت 

. إذ تمكنرت المقاومرة مرن تيريرب صرواريخ 1948تيدد بشكل متزايد منراطق أوسرع فري فمسرطين المحتمرة سرنة 
 ر اإليرانية؛ باإلضافة إلى تطويرىا لصناعتيا الصاروخية.غراد الروسية، وصواريخ فج

كران قرد ترّم إطربلق نحرو ثبلثرة آالف  2007وبالرغم من تباين اإلحصائيات فإنو يمكن القول إنرو حترى نيايرة 
. 30/11/2007صاروخًا حتى  2252صاروخ، يظير أن معظميا أطمقتو كتائب القسام التي أعمنت إطبلق 
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قذيفرررة ىررراون )مرررع عررردم احتسررراب  1672صررراروخًا و 2048نوعيرررة إذ ترررّم إطررربلق  قفرررزة 2008وشررريدت سرررنة 
الصواريخ المطمقة في أثناء الحرب عمى غزة(، وىكذا تمكنت المقاومة من توسيع دائرة ضررباتيا الصراروخية 

 كيمومترًا. 80تدريجيًا لتغطي دائرة يبمغ نصف قطرىا أكثر من 
صررواريخ انطبلقررا مررن الضررفة الغربيررة غيررر أن الكيرران اإلسرررائيمي وكانررت قرروة المقاومررة قررد سررعت السررتخدام ال

سرررارع بسرررحق ىرررذه المحررراوالت؛ وحرررال وجرررود الضرررفة الغربيرررة تحرررت االحرررتبلل اإلسررررائيمي المباشرررر، والتعررراون 
األمني الوثيق بين اإلسرائيميين واألجيزة األمنية لمسمطة الفمسطينية في رام اهلل، دون تطوير عمميرات مقاومرة 

م فييررا الصررواريخ؛ فضرربًل عررن مطرراردة واعتقررال أيررة عناصررر تقرروم أو يمكررن أن تقرروم بعمررل مقرراوم فرري تسررتخد
 الضفة.

وقد وصل ىذا التعاون إلى درجات غير مسبوقة، حيرث كشرفت الحكومرة اإلسررائيمية فري تقريرىرا المرفروع إلرى 
عممية مشتركة مع قوات  2968بر "لجنة ارتباط الدول المانحة" في بروكسل أن أجيزة األمن اإلسرائيمية قامت

اجتماعرررًا مشرررتركًا خررربلل السرررنة نفسررريا. أي أن العمميرررات  686، وعقررردت 2010األمرررن الفمسرررطينية فررري سرررنة 
المشتركة "غير العبثية" التي قام بيا الطرفان في سنة واحدة زادت عمى عدد الصواريخ "العبثية" التي أطمقتيا 

 المقاومة في سنة واحدة.
 الحديدية منظومة القبة

 2015كان من الواضح أن "إسرائيل" تركز عمى نشر منظومات الحماية الصاروخية، لتكون مرع حمرول سرنة 
قد استكممت أكبر منظومة حماية صاروخية من نوعيا في العالم؛ بحيث تغطي كافة األجواء اإلسرائيمية مرن 

 يار دوالر لتمويميا.مم 2.3أي ىجوم بالصواريخ والقاذفات، وسيتم صرف ما بين مميارين و
المضادة لمصواريخ الباليستية  Hetz (Arrowوتتضمن الخطة اإلسرائيمية توفير صواريخ "حيتس" )السيم( )

" التي تواجو القاذفات الصاروخية Magic Wandالبعيدة المدة، ونشر منظومة االعتراض "عصا سحرية" "
؛ كما تتضمن الخطة نشر منظومة Cruise missile الثقيمة مثل صواريخ فجر اإليرانية، والصواريخ الجوالة

 القادرة عمى اعتراض الصواريخ القصيرة المدة. Iron Domeالقبة الحديدية 
مميررون  415مبمررغ  -باإلضررافة إلررى دعميررا السررنوي المعترراد- 2011وكانررت الواليررات المتحرردة قررد أقرررت سررنة 

دعمرًا إضررافيًا مقررداره  2012كمررا أقررت فرري سررنة  دوالر لردعم مشرراريع القبرة الحديديررة، وحيررتس، ومقربلع داود.
 مميون دوالر ليذه المشاريع. 236

، 27/3/2011وقرد قامرت "إسررائيل" بوضرع أول وحردة مرن منظومرة القبرة الحديديرة قررب الحردود مرع غرزة فرري 
، كان لدييا أربع وحدات تحت الخدمرة، غيرر أنيرا سرارعت 14/11/2012وحتى بداية عدوانيا عمى غزة في 

وحررردة مرررن منظومرررة القبررررة  15. وتحتررراج "إسررررائيل" لنحررررو 17/11/2012ى وضرررع وحررردتيا الخامسررررة فررري إلررر
 الحديدية الستكمال تجييزاتيا الدفاعية تجاه قطاع غزة وتجاه حدودىا الشمالية مع لبنان.

مررن لررم يكررن مشررجعًا، بررالرغم مررن أن إييررود برراراك قررال إن " 2011ويظيررر أن أداء القبررة الحديديررة خرربلل سررنة 
نيرا إنجراز تكنولروجي إسررائيمي "منقطرع النظيرر". غيرر أن المصرادر  شأنيا أن تغّير وجو الحرروب القادمرة"، وا 
اإلسرائيمية اعترفت بصعوبة التعامل مع قذائف الياون والصواريخ الفمسطينية المحمية الصرنع؛ فحسرب تقريرر 

قذيفرة ىراون فري الفتررة  67صراروخًا و 65طمقرت نشرتو وزارة الخارجية اإلسرائيمية، فإن المقاومرة الفمسرطينية أ
 منيا فقط. 8، حيث نجحت منظومة القبة الحديدية في اعتراض 7-10/4/2011

فررراعترف الجرررريش اإلسرررررائيمي بررررإطبلق  21/11/2012-14أمرررا فرررري العرررردوان اإلسررررائيمي األخيررررر عمررررى غررررزة 
 صاروخًا. 421صواريخ، وادعى أن منظومة القبة الحديدية اعترضت  1506المقاومة لر
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نما في تكمفتيا العالية مقارنرة بصرواريخ المقاومرة؛ فبينمرا  ال تقف مشاكل القبة الحديدية عند نقص كفاءتيا، وا 
تكمررف المنظومرررة الواحررردة نحرررو سرررتين مميرررون دوالر، وتكمرررف عمميرررة االعترررراض الواحررردة عمرررى الصررراروخ نحرررو 

مئرررات مرررن الررردوالرات، وال تزيرررد فررري حالرررة أربعرررين ألرررف دوالر، فرررإن صررراروخ المقاومرررة ال يكمرررف سررروة بضرررع 
 صواريخ غراد عن بضعة آالف من الدوالرات.

 مارد أم لعبة؟
كانت قيادات منظمة التحرير وفرتح والسرمطة الفمسرطينية راغبرة فري متابعرة مسريرة العمميرة السرممية، خصوصرًا 

داء العمررل المقرراوم ولنتررائج بعررد انتيرراء انتفاضررة األقصررى. وعّبررر عرردد مررن ىررؤالء القيررادات عررن تقيرريم سررمبي أل
 انتفاضة األقصى.

وصدرت عنيم تصريحات قاسية خصوصًا فيما يتعمق بصواريخ المقاومة؛ فوصرفيا الررئيس عبراس نفسرو فري 
"إن إطررربلق  20/1/2008بأنيرررا "صرررواريخ عبثيرررة وعديمرررة القيمرررة"؛ كمرررا قرررال سررربلم فيررراض فررري  9/3/2008

 الصواريخ لم يجمب عمى غزة سوة الكوارث".
فري مرؤتمر صرحفي -كان وزير الداخمية في حكومة تسيير األعمال فري غرزة الشرييد سرعيد صريام قرد كشرف و 

أن الرئيس عباس أمر بإطبلق النار عمى مطمقي الصرواريخ. ولرم يخرُل األمرر لردة  -23/8/2007عقده في 
 منتقدي الصواريخ من أوصاٍف ساخرة بأنيا مجرد "ألعاب نارية"... وغير ذلك.

موقف السمطة وقياداتيا طوال الفترة الماضية، أما في الحرب األخيرة عمى غزة فقد الذ الكثيرر مرن  ولم يتغير
مسررؤولي السررمطة فرري رام اهلل بالصررمت، مررع اإلشررارة إلررى أن عررددًا مررن قيررادات حركررة فررتح والكثيررر مررن أبنائيررا 

 دعموا المقاومة وصواريخيا؛ إلى جانب قطاعات واسعة من الشعب الفمسطيني.
ركرررز الناقررردون ألداء المقاومرررة عمرررى أن الصرررواريخ تحررردث أضررررارًا بسررريطة فررري الجانرررب اإلسررررائيمي، مقارنرررًة ي

باألثمرررران الباىظررررة الترررري يرررردفعيا الجانررررب الفمسررررطيني قررررتبًل ودمررررارًا وحصررررارًا. إذ استشرررريد مررررثبًل فرررري العرررردوان 
-27/12/2008الفترررة  فرري -الررذي كرران عمررى رأس أىدافررو إسرركات الصررواريخ-اإلسرررائيمي عمررى قطرراع غررزة 

منزل بشكل كامل،  5300فمسطينيًا؛ فضبًل عن تدمير أكثر من  1334يومًا،  22، أي خبلل 18/1/2009
 205صرراروخًا و 571ألررف منررزل بشرركل جزئرري، وترردمير البنررى التحتيررة لمقطرراع، بينمررا أطمقررت المقاومررة  16و

 قذائف ىاون أدت إلى مقتل أربعة إسرائيميين.
فمسرررطينيًا، بينمرررا  162فرررأدة الستشرررياد  21/11/2012-14سررررائيمي األخيرررر عمرررى غرررزة فررري أمرررا العررردوان اإل

 صاروخ أدت إلى مقتل خمسة إسرائيميين. 1500أطمقت المقاومة أكثر من 
ويؤكررد المعترضررون عمررى أن صررواريخ المقاومررة تتسرربب فرري تعطيررل مسررار التسرروية السررممية، وتعطرري الررذرائع 

 يا وعدوانيا وحصارىا والتيرب من التزاماتيا.لر"إسرائيل" الستمرار احتبلل
يبررردو الحرررديث بيرررذه الطريقرررة منطقيرررًا لمرررن يحصرررر التقيررريم فررري األضررررار البشررررية والماديرررة التررري يعررراني منيرررا 

 الطرفان. غير أن لدة قوة المقاومة منطقًا آخر يستند إلى:
لردة أي شرعب مرن الشرعوب، عمرى إن مقاومة االحتبلل وتحرير األرض من المغتصبين لم تستند يومرًا،  -1

منطق مقارنة الخسائر البشرية والمادية بين الطرفين. وبالرغم من القيمة اليائمة التي ال تقدر بثمن لكل قطرة 
دم تنزف من شعب مظموم، ورغم أن من واجب قوة المقاومة حماية شعبيا وعدم الدخول في مغرامرات غيرر 

ائر بين قوة طاغية وشعب مستضرعف ىري مقارنرة غيرر عادلرة وال محسوبة أو رعناء، فإن مجرد مقارنة الخس
 تؤدي إال إلى االستسبلم إلرادة العدو المحتل.
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 26لقد دفع الشعب الجزائري المجاىد أكثر من مميون شييد لنيل حريتو، بينما لم يعترف الفرنسريون إال بقترل 
اجية األميركان الذين لم يعترفوا إال بمقتل نحو ألفًا منيم، ودفع الفيتناميون أكثر من مميون من أبنائيم في مو 

ألفًا منيم...، غير أن أيًا من ىذه الشعوب لم تكن لتحصل عمى استقبلليا وحريتيا دون دفرع فراتورة الردم  58
 الثقيمة ىذه.

ن جرروىر الررربح فرري المعركررة مررع العرردو ىررو  -2 إن الصررراع مررع االحررتبلل ىررو فرري جرروىره صررراع إرادات، وا 
حباطررو؛ ألن جرروىر المعركررة فرري النيايررة ىررو الصررمود وال تضررحية وقرروة اإلرادة، والسررعي لكسررر إرادة العرردو وا 

رادتيررا وتراثيررا، وبالتررالي لررم يكررن نمرروذج فررارس عررودة الررذي واجررو  "اإلنسرران" الررذي ُيعبِّررر عررن ىويررة األرض وا 
ا كثيرر مرن الساسرة أو التجرار الدبابة اإلسرائيمية بالحجر عبثيًا، ألنو عبرر عرن قيمرة "اإلنسران" التري ال يردركي

 والسماسرة.
إن الصررراع مررع االحرررتبلل ىررو صررراع مبنررري عمررى ترررراكم الخبرررة والكفرراءة وعناصرررر القرروة. إن االنتفاضرررة  -3

 بدأت بأطفال الحجارة وانتيت بالعمميات االستشيادية. 1987المباركة التي انطمقت سنة 
صررير المرردة وغيررر مررؤثر، ولكنررو كرران خطرروة فرري مسررار ربمررا ظيررر الصرراروخ الفمسررطيني فرري البدايررة برردائيًا ق

 األلف ميل الذي يسير فيو كل مبدع وكل صاحب إرادة.
لم يكن يضير أديسون مثبًل أن تفشل تجاربو ستة آالف مرة ليصل في النياية إلى اختراع الضوء الكيربائي. 

" المطور، ولمرا 5لوالىا لما طمع "فجر ولم يكن يضير المقاومة أن تبدأ بما يسميو البعض "ألعابًا نارية" ألنو 
 80التري وصرمت إلرى مردة يزيرد عمرى  107و M75فاجأت المقاومة "إسرائيل" بصواريخ من صرناعتيا مثرل 

 كيمومترًا، وتستطيع الوصول إلى تل أبيب والقدس.
ا قائمرة عمرى إن الخسائر اإلسرائيمية ال يمكن أن تقاس بعدد القتمى والجرحى فقرط؛ إذ إن "إسررائيل" نفسري -4

% مررن 60أسرراس األمررن واالقتصرراد. والصررواريخ الفمسررطينية الترري لررم تعررد بدائيررة، إذ أخررذت تيرردد حيرراة نحررو 
مبليررررين إسرررررائيمي؛ أمررررا المصررررانع اإلسرررررائيمية الترررري تقررررع فرررري مرمررررى  3.5المسررررتوطنين الصررررياينة، أي نحررررو 

 مميار دوالر. 13الصواريخ فإن دخميا السنوي يزيد عمى 
لررم تسررتخدم المقاومررة الصررواريخ، وتمكنررت القرروة المؤيرردة لمشررروع التسرروية السررممية مررن السرريطرة مرراذا لررو  -5

 عمى األوضاع؛ ىل كان الفمسطينيون سيسترجعون أرضيم وينعمون بالسبلم والرفاه؟!
بعررد أن نفررذ مؤيرردو التسرروية كررل المتطمبررات والشررروط -إن النرراظر لمررا آلررت إليررو األمررور فرري الضررفة الغربيررة 

يررة أننرا لرم نرزدد ىنراك إال ضرعفًا  -رائيمية بما في ذلرك سرحق قروة المقاومرة والتنسريق األمنري مرع العردواإلس
ذالاًل.  وا 

ويررررة أن تيويرررد القررردس يجرررري بخطرررى متسرررارعة، وأن أراضررري الضرررفة تأكميرررا المسرررتعمرات الييوديرررة ويأكميرررا 
لمسررتوطنين الييررود زاد منررذ اتفرراق % مررن ميرراه الضررفة مصررادرة، وأن عرردد ا85الجرردار العنصررري العررازل، وأن 

؛ كمررا يرررة بررأم عينيررو تعطررل مسررار 2011ألفررًا مررع نيايررة سررنة  560ألفررًا إلررى  180مررن  1993أوسررمو سررنة 
نيرررراء أي حمررررم  التسررروية وفشررررمو، واالسررررتغبلل اإلسرررررائيمي المكشرررروف لررررذلك فرررري بنرررراء الحقررررائق عمررررى األرض وا 

 فمسطيني بالحرية واالستقبلل.
رم لئلنسان الفمسطيني؟! منظر رجال الشرطة الفمسرطينيين الرذين أخررجيم االحرتبلل مرن ما ىو األفضل واألك

ثكنرراتيم فرري الضررفة الغربيررة بمبلبسرريم الداخميررة فرري أثنرراء انتفاضررة األقصررى؟! أم منظررر األم الفمسررطينية الترري 
يخ إلرررى تزغررررد الستشرررياد ابنيرررا؟! ىرررل ىرررو منظرررر الصرررياينة وعمرررى رأسررريم قرررادتيم وىرررم ييربرررون مرررن الصررروار 
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المبلجئ؟! أم منظر رجال األمن الفمسطينيين الذين يجمسون فري الضرفة الغربيرة مرع رجرال األمرن اإلسررائيمي 
 مرة في سنة واحدة لينسقوا معيم حول كيفية مطاردة قوة المقاومة؟! 686

عرن عرزة يكفي قطاع غزة وأىمو فخررًا أنرو أفشرل إرادة العردو وأحربط مخططاترو وأجبرره عمرى االنسرحاب، وعبرر 
األمرررة وكرامتيرررا، وأجبرررر العررردو عمرررى الموافقرررة عمرررى كسرررر الحصرررار وفرررتح المعرررابر، وأنرررو أسرررس لمنطقرررة حررررة 
مجاىدة من فمسطين؛ وأوجد أدواترو الرادعرة لبلحرتبلل، ورفرع رأس كرل فمسرطيني وعربري ومسرمم وكرل مناصرر 

 لمحرية والعدل، وقدم المثال عمى الصمود والتضحية.
مكاناتو بشكل حقيقي فإنو سيغّير معادلة وىكذا قدم القطاع نمو  ذجًا لصناعة اإلنسان، الذي إن فجير طاقاتو وا 

 الصراع، جنبًا إلى جنب مع أخيو العربي والمسمم وكل داعم لمحق والعدل.
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أمررا آن األوان لترتيررب البيررت الفمسررطيني عمررى قاعرردة المقاومررة، والتمسررك بالثوابررت والحقرروق واالنتمرراء لؤلمررة 

 وتراثيا.ودينيا 
 43/77/4174، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ماذا حقق القتال سوى التمييد لحرب غزة المقبمة واالنتخابات االسرائيمية؟ 06

 روبرت فيسك
نشرت صحيفة "ذي اندبندنت" البريطانية اليوم الجمعة مقااًل بقمم كبير معمقييا عمى شؤون الشررق  - -لندن 

يمي االخيرر عمرى قطراع غرزة ونتائجرو. وىنرا نرص المقرال: "مرا ىرو االوسط روبرت فيسرك عرن العردوان االسررائ
 اليدف من ذلك كمو؟ قتل الفمسطينيين واالسرائيميين ىو مجرد مقدمة لحرب غزة المقبمة.

شرريرا قتررل مررع عائمتررو باكمميررا عمررى يررد  11وىكررذا فمررا الغايررة مررن ذلررك كمررو؟ الرضرريع الفمسررطيني الررذي عمررره 
 1500واالسرائيميون الستة القتمى، والر  -ثمثاىم من المدنيين -بل فمسطينيا واكثرقتي 150طيار اسرائيمي، والر 

ودعونررا  -صرراروخ عمررى اسرررائيل. أي تناسررق مرعررب! لكررن ىررذا كمررو حرردث 1500طمعررة جويررة اسرررائيمية، والررر 
ة مررن أجررل وقررف إلطرربلق النررار؟ لرريس معاىررد -ننسررى مميررارات الرردوالرات مررن األسررمحة الترري أنفقتيررا اسرررائيل

 سبلم، وليس حتى معاىدة، مجرد ىدنة. قبل الحرب المقبمة عمى غزة.
السررراخرون كثيررررون فررري اسررررائيل، ولررريس مرررن دون سررربب. وجررراء فررري عنررروان رئيسررري فررري صرررحيفة "جيرررروزاليم 

مررع أن ذلررك ورد فرري صررحيفة منحررت  -"انتيرراء العمميررة العسرركرية، وبدايررة الحممررة االنتخابيررة" -بوسررت" أمررس
 لمحرب عمى غزة.تأييدىا المعتاد 

 أبعد ما يكون عن توجيات تشرتشل
ولكن من المؤكد أن حممة بنيامين نتنياىو االنتخابية لشير كانون الثاني )يناير( بدأت في المحظة التري أمرر 
فييا باغتيال أحمد الجعبري، قائد "حماس" )العسكري(، قبل ما يزيرد عمرى األسربوع. وبالفعرل فرإن قصرف غرزة 

فرري مشررروع نتنيرراىو االنتخررابي، إذا كرران االسرررائيميون يريرردون األمررن، فيررم يعرفررون لمررن تحرررك بشرركل متررواز 
 يصوتون.

أم تراىم سيفعمون ذلك؟ لقد كان ظاىرا بعرد وقرف إطربلق النرار الرذي بردأ ليمرة األربعراء أن نتنيراىو قمرق. وبردأ 
التحررديات أمررام اسرررائيل  حديثررو قررائبل: "أعمررم أن ىنرراك مررواطنين يتوقعررون حتررى عمرربل عسرركريا أقرروة... لكررن

أصررربحت أكثرررر تعقيررردا عبرررر السرررنين. وفررري ظرررل ىرررذه الظرررروف، نحرررن بحاجرررة لقيرررادة سرررفينة الدولرررة بمسرررؤولية 
 وحكمة"، وىذ اختيار لمكممات مثير لبلىتمام، لكن ال يوجد فيو طابع تشرتشل.

الغربيررة فرروق أراض وطيمررة سررنوات سرربقت كرران نتنيرراىو يواصررل بقرروة بنرراء المسررتعمرات الييوديررة فرري الضررفة 
مسرروقة مررن الفمسررطينيين، وفرري اتجرراه عاصررفة مسررتقبمية. فررإذا لررم يسررتطع الفمسررطينيون الحصررول عمررى دولررة، 
فمن تحصل اسرائيل عمى سبلم، وصواريخ "حماس" عنما يحين الوقت ستكون نوعا من المضايقة مقارنة بما 

 سيأتي.
تخابيرة، وقمرريبل أو كثيررا أضررعف المسرتقبل السياسرري مرن المؤكرد أن بنيررامين نتنيراىو عررزز فررص "حمرراس" االن

 -المحرراور الفمسررطيني المختررار الررذي يسررتوفي الشررروط فرري نظررر اسرررائيل والواليررات المتحرردة -لمحمررود عبرراس
 الذي يقضي وقتو في رام اهلل، ويزداد انعزالو مع كل غارة جوية اسرائيمية.
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إذا كران ال يرزال يعترزم المضري  -مرم المتحردةوجيود عباس لمحصول عمى اعترراف بدولرة غيرر عضرو فري األ
ال تتسراوة مرع الشرعبية الجديردة لرر"حماس"، وال األىميرة التري عمينرا أن نولييرا لررئيس مصرر  -قدما فري خطترو

إذا كان يمكن إطبلق وصف رجال دولة عمييم  -محمد مرسي. رجال الدولة في مصر وتركيا وقطر والخميج
 غزة لتقديم دعميم المعنوي لمفمسطينيين، وليس إلى رام اهلل.سافروا إلى  -في يوم من األيام

 خداع النفس
، 1982فري حربيرا فري لبنران عرام  -ومن الغريب، أن سياسات خداع النفس التي تتغذة عمييرا اسررائيل مررارا

عررادت ىررذا الشررير. فرري واشررنطن كرران السررفير االسرررائيمي ىنرراك، مايكررل أوريررن، يحررتج بررأن حرررب غررزة  -مررثبل
"فرري اليرروم الررذي تحركررت فيررو الجيرروش العربيررة لترردمير اسرررائيل الترري كرران قررد اعمررن قياميررا  1948عررام برردأت 

 حديثًا في ذلك الوقت". لكن ىذا غير صحيح.
ألفررا مررن الفمسررطينيين مررن ديررارىم، وترردفق عشرررات اآلالف مررنيم  750حرررب غررزة برردأت عنمررا شررردت اسرررائيل 

وفري  -دىم وأحفادىم ىم الذين يطمقون الصواريخ عمى اسررائيلغزة، نعم. أوال -في -عمى مخيمات البلجئين
 بعض الحاالت عمى األراضي نفسيا التي كانت عائمتيم تمتمكيا.

كررانوا "متحمسررين  1948لكرن مايكررل أوريرن يتبنررى نوعرا غريبررا مرن "الترراريخ". ويبردو انررو يعتقرد أن العرررب عرام 
خططت ليا مسبقا اسرائيل وبريطانيا وفرنسا بعد  التي -1956نتيجة تطرف ديني"، وأن حرب السويس عام 

 كانت محاولة عربية لتدمير اسرائيل. -تأميم عبد الناصر لقناة السويس
أمررس اسررتطاع أوفيررر فولررك، مررن المعيررد الرردولي لمكافحررة اإلرىرراب فرري ىرتسررميا، أن يكتررب ليقررول إن اسرررائيل 

يدف "حمراس" بشركل متعمرد ورئيسري المردنيين "حصرت جيودىا في استيداف المقاتمين ومنشرآتيم، بينمرا تسرت
 ومنازليم".

فمسطينيا  140ولكن لو أن الطيارين االسرائيميين استيدفوا المقاتمين وحدىم، فكيف يمكن تصديق أن ثمثي الر 
الرذين قتمروا كرانوا مرن غيرر المقراتمين مرن النسرراء واألطفرال والرجرال؟ ىرل الطيرارون االسررائيميون غيرر مرردربين 

 الحد؟.إلى ىذا 
وقد عاتبني مسؤول حكومي أمس قائبل: "أنت ال تدرك مدة خطورة ىذه اليجمات الصراروخية عمرى شرعبنا". 
ولسررررت متأكرررردا مررررن صررررحة قولررررو. وتسرررراءلت عمررررا إذا كرررران يرررردرك مرررردة خطررررورة اليجمررررات االسرررررائيمية عمررررى 

 الفمسطينيين.
 ولكني أفترض اآلن أن خطورتيا ىي عمى االنتخابات".

 44/77/4174،ذي اندبندنت"
 43/77/4174، القدس، القدس

 
 « السالم االقتصادي»وسندان « البدائل اإلقميمية»الفمسطينيون بين مطرقة  09

 أسامة مصالحة
دولرة ديموقراطيرة ثنائيرة »، بين الفمسطينيين واإلسرائيميين، الى حرائط مسردود؛ أمرا حرل «حل الدولتين»وصل 
مرن أي حرل آخرر. فوفرق العقرل السياسري، االسرتراتيجي واألمنري، فيو يبدو أكثر اسرتحالة، بمراحرل، « القومية

اإلسررررائيمي إزاء سررريناريوات محررردودة ومعررردودة. يمخرررص الجنررررال المتقاعرررد -اإلسررررائيمي، يقرررف الصرررراع العربررري
غيورا ايمند، المدير السابق لمجمس األمن القومي والرئيس السابق لدائرة التخطيط في الجيش اإلسرائيمي، فري 

 ، ىذه السيناريوات بأربع مقاربات:«بدائل إقميمية لحل الدولتين»المعنونة مذكرتو 
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ىررري خيرررر مرررن حمّرررو. « إدارة النرررزاع»المقاربرررة األولرررى، وىررري أنرررو لررريس ىنررراك مرررن حرررل فررري المررردة المنظرررور: 
فاألرض الواقعة بين نير األردن والبحر المتوسط ىري أصرغر بكثيرر مرن أن تكرون قابمرة لمقسرمة عمرى إثنرين. 

أن إخبلء المستوطنين من الضفة سيكون مستحيبًل، من وجية نظر دينية، الى جانب أن التكمفرة الماليرة  كما
لتحقيررررق ذلررررك سررررتتجاوز الثبلثررررين مميررررار دوالر وىرررري تكمفررررة ال يسررررتطيع االقتصرررراد االسرررررائيمي تحمميررررا. أمررررا 

كمرا أن «. دفاع عنياحدود يمكن ال»االنسحاب من معظم أراضي الضفة فيو عمل سيترك إسرائيل من دون 
اسرررائيل لررن تقبررل بالتنررازل عررن الحرررم القدسرري أو القبررول بعررودة البلجئررين. زد الررى ذلررك كمررو، يضرريف ايمنررد، 

 «.خطر أن تتمكن حماس من وضع يدىا عمى الضفة»
ىرذا الحرل يتطمرب مرنح الفمسرطينيين مزيردًا «. حرل جزئري موقرت»المقاربة الثانيرة، وتتمثرل فري محاولرة تحقيرق 

إنيررراء »فررري المقابرررل سررريكون الفمسرررطينيون مطرررالبين برررر «. ذات حررردود موقترررة»ألراضررري لتأسررريس دولرررة مرررن ا
وتقرديم اعترراف متبرادل كامرل. ىرذا الحرل سريوفر إمكانيرة تأجيرل قضرايا البلجئرين، القردس، والحرردود « الصرراع

 المخاطر المصاحبة لحل كيذا ىي أن الصراع قد يتجدد.«. ما النياية»الدائمة الى 
 «.دولتين لشعبين»يعتمد عمى مبدأ « اتفاق دائم»مقاربة الثالثة، وىي محاولة التوصل الى ال

دولتررين »لكررن ىررذا الحررل لررن يعتمررد عمررى صرريغة «. حررل دائررم»المقاربررة الرابعررة، وىرري محاولررة التوصررل الررى 
 ، بل سينيض عمى البحث عن حمول أخرة.«لشعبين

لمبحرث عرن حمرول. « تطوعروا»ائيميين، من بيغن حتى اولمرت، ويذىب ايمند الى أن كل رؤساء الوزراء االسر 
، أو «الكونفيدراليررة»الررذي قدمررو برريغن لمسررادات. كمررا يشررير الررى مشررروع « الحكررم الررذاتي»ويشررير الررى عرررض 

الذي قدمو الممك حسين لشمعون بيريز، في وقت مبكر. لكن شامير رفرض « األردنية الفمسطينية»الفيدرالية، 
يجد ايمند أن المقاربات الثبلث السابقة غير ممكنة عمميًا «. المشكمة الفمسطينية ىي مشكمتنا»ن الفكرة قائبًل إ

وواقعيررًا. فررالفجوة بررين الفمسررطينيين واإلسرررائيميين ال يمكررن جسرررىا. فيررو يرررجح، بالتررالي، المقاربررة الرابعررة، أي 
فرري التوصررل الررى حررل الررى حقيقررة أن وبسرربب أن ايمنررد يعررزو الفشررل «. البرردائل االقميميررة»تمررك الترري يسررمييا 

الحد األقصى الذي تستطيع أي حكومة إسرائيمية تقديمو ال يستطيع أن يمبي الحد األدنى الذي تستطيع أي »
فمكمرن الخطرأ، بالنسربة اليرو، ىرو أن «. خارج األطر القائمة»، فإنو يطالب بالتفكير «حكومة فمسطينية قبولو

لفمسطينية ىو واجب إسرائيل وحردىا. وبسربب أن ايمنرد يررة أن لمصرراع تمك الحمول تفترض أن حل المسألة ا
سرربلميًا، فإنررو يطالررب الرردول العربيررة واإلسرربلمية بإقامررة عبلقررات طبيعيررة كاممررة مررع اسرررائيل.  بعرردين، عربيررًا وا 

كافيرررًا عرررن تقرررديميا تنرررازالت « تعويضررراً »وحيرررث إن إسررررائيل ال تجرررد فررري تطبيرررع عبلقاتيرررا مرررع الررردول العربيرررة 
لمفمسطينين، فإنو يطالب الدول العربية الثبلث، األردن والسعودية ومصر، والتري تتمترع برأراض شاسرعة، برأن 

 «.سيستفيد منو الجميع»إلنجاز الحل الذي « بعضًا من أراضييا»تقدم 
ىنرراك حرربلن أساسرريان، فرري نظررر ايمنررد، وحررل ثالررث ُمرّكررب مررن ىررذين الحمررين. ويعتقررد ايمنررد أنررو سررتكون لتمررك 

تتكررون « فمسررطينية-فيدراليررة أردنيررة»مررول فرررص نجرراح أعمررى مررن الحمررول التقميديررة. الحررل اإلقميمرري األول: الح
مررن واليتررين ىمررا الضررفة الشرررقية والضررفة الغربيررة، بررالمعنى االميركرري لفكرررة واليررة. أي أن الرردفاع والخارجيررة 

عمييررا مررن حررل كيررذا، بالنسرربة الررى تظرربلن فرري يررد الحكومررة الفيدراليررة فرري عمرران. الفائرردة الترري يحصررل األردن 
الحررل «. بالسرريطرة عمررى الضررفة وبالتررالي السرريطرة عمررى األردن»ايمنررد، ىرري عرردم السررماح لئلخرروان المسررممين 

 ، أي توسيع الرقعة الجغرافية لمحل.«تكبير الكعكة»اإلقميمي الثاني ىو ما يسميو بر 
غرزة »مرن األرض المصررية لتكروين مرا يسرمى برر كيمرومترًا مربعرًا  720ويتمثرل ىرذا فري أن تقروم مصرر بتقرديم 

، ذلرررك أن المسررراحة الحاليرررة لغرررزة ستضررريق بعررردد سررركانيا المتنرررامي والرررذي سيصرررل ليصررربح مميرررونين «الكبررررة
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 720سيضراعف مسراحة غرزة ثربلث مررات. وبسربب أن « غرزة الكبررة». مشروع 2020ونصف المميون عام 
الضفة، يقوم الفمسطينيون بالتنازل عما يعادل ىذه النسبة من في المئة من مساحة  12كيمومترًا مربعًا تعادل 

 أراضي الضفة إلسرائيل.
وفي مقابل األرض التي ستقوم مصر بمنحيا لغزة، تقوم إسرائيل بمرنح مصرر مرا يعرادل مسراحة تمرك األرض 

ل ليرا ببنراء في جنوب غربي النقب، في إقميم باران. من الفوائد العائدة لمصر من ىذا المشروع سرماح إسررائي
نفررق يررربط مصررر بررالجزء الشرررقي مررن الشرررق األوسررط. سرريكون طررول النفررق عشرررة كيمررومترات وتحررت السرريادة 
المصرية. كما ستقوم فرنسا بمساعدة مصر عمى بناء مفاعبلت إلنتاج الطاقة الكيربائية، ويقوم البنك الدولي 

مياه، عمى بناء محطات تحمية مياه. أما الفوائد بمساعدة مصر، الدولة الزراعية التي تعاني نقصًا حادًا في ال
مررن منررافع. « غررزة الكبرررة»االقتصررادية الترري سرريجنييا األردن فتتمثررل فرري مررا سرريقدمو مشررروع بنرراء مينرراء فرري 

 فالميناء سيكون بمثابة خط إمداد لمبضائع االوروبية الى العراق والخميج عبر األردن.
وىرررو «. السرربلم االقتصرررادي»ذا، يواصرررل نتانيرراىو تطبيرررق مشرررروع ىرر« البررردائل اإلقميميرررة»فرري مررروازاة مشررروع 

سروة بأنرو يقردم أقرل ممرا يقردم سرابقو. « البردائل اإلقميميرة»مشروع ال يختمرف كثيررًا، فري ماىيترو، عرن مشرروع 
وينيض مشروع نتانياىو عمى فكرة أن تحسين األوضاع المعيشية لمفمسطينيين في الضرفة أمرر مرن شرأنو أن 

 مع ادارة مدنية لمضفة.« الدولة الييودية»لحل سياسي يكون جوىره  يمّيد الطريق
دولرة »ويعمربلن عمرى جعرل خيرار « الكيانيرة الفمسرطينية»المشروعان ييدفان الى تفكيك أي شكل مرن أشركال 

 «.الدولة الييودية»خيارًا مستحيبًل عبر تمسكيما المطمق بر « واحدة ديموقراطية
السررررربلم »ومشرررررروع « البررررردائل اإلقميميرررررة»توا، اآلن، برررررين مطرقرررررة مشرررررروع مرررررن الواضرررررح أن الفمسرررررطينيين برررررا

، ويبدو أن خريطة االنتخابات االسرائيمية المقبمرة تجررة ضرمن ىرذا اإلطرار، وال يبردو أن اإلدارة «االقنصادي
 االميركية الحالية تعترض عميو.

ى األمم المتحدة. وىم سريكونون عمرى في المرحمة المقبمة سيتقدم الفمسطينيون بطمب العضوية غير الكاممة ال
كبيرررر. إنرررو المفتررررق الرررذي سررريدفعيم الرررى إعرررادة النظرررر فررري خيررراراتيم االسرررتراتيجية المقبمرررة، « مفتررررق طررررق»

 ال غير.« فائضًا سكانياً »فإسرائيل ال تستطيع التعامل معيم إال بصفتيم 
 42/77/4174، الحياة، لندن

 
 نياية تنذر بتجدد الحرب 61

 ناحوم برنياع
كتب لي صديق شاىد نتنياىو وبراراك وليبرمران ُيبشِّررون، أول مرن أمرس، بوقرف اطربلق النرار، رسرالة قصريرة 
تقررول: "كبلميررم ُيررذكر باأليررام السررتة ووجرروىيم بيرروم الغفررران"، وأصرراب كبررد الحقيقررة. كرران يفترررض ان تخرررج 

ف سرراعة. وجرراء عررن ديرروان البشرررة مررن أفررواىيم فرري الثامنررة والنصررف مسرراء قبررل البرردء الرسررمي لميدنررة بنصرر
رئيس الوزراء ان االعبلن تأخر ألنو يوجد ضغط كبير من مراسمين ومصرورين يطمبرون توثيرق الحادثرة. عنرد 
مدخل ديوان رئيس الوزراء لم يكن في ذلك الوقت أحد سوة عردد مرن المنتقرين والُحرراس. وترأخر الثبلثرة ألن 

منطقررة كميرا مرن أسردود الررى بئرر السربع. كران رئرريس حمراس اسرتمرت فري اطرربلق القرذائف الصراروخية عمرى ال
الوزراء ُيعمن أننا انتصرنا وكان اعبلنو ُيقطع كل دقيقة بالصوت المعدني لمقارئ: "صفارة الضوء االحمر في 
منطقررة اشرركول، صررفارة الضرروء االحمررر فرري منطقررة اشرركول"؛ "فصررفارة الضرروء االحمررر فرري أسرردود، فصررفارة 

 ىكذا دواليك.الضوء االحمر في أسدود"، و 
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 لم يكن ذلك لذيذا
نظر الوزراء الثبلثة الى األمام. انتيت الحرب في الجنوب وبدأت حرب االنتخابات. ويحتراج كرل واحرد مرنيم 
الررى موضررعة نفسررو والررى صررورة عنررو ُتحسررن وضررعو فرري نظررر النرراخبين. سرريكون نتنيرراىو ىررو البررالغ المسررؤول 

ي لكررن العررالمي، أي والررد األمررة؛ وسرريكون برراراك سرريد األمررن الحررازم لكررن الحررذر والمصررمم لكررن المرررن والرروطن
وسيد اليقظة والشخص الذي كف بكمتا يديو قرارات خطيرة لحكومة يمينية؛ وسيكون ليبرمان ىو الفعال. فيو 
سررريعرض عمرررى الجميرررور شخصرررية منقسرررمة، فيرررو باعتبررراره وزيرررر الخارجيرررة يرررؤدي دور الدبموماسررري ويمتررردح 

ان المسررممين وأميركررا اوبامررا ووزراء االتحرراد االوروبرري؛ وىررو فرري نقاشررات التسررعة بكممررات حررارة مصررر االخررو 
يؤدي دور الظيير األيمن، ويدعو الى توسيع النشاط العسكري من غير ان يفيم لماذا وكيف، ومن غيرر ان 

 يريد حقا لكن فقط من اجل جمع نقاط في جداالت سياسية ستأتي.
ريحات ليبرمان المعتدلة بحيث بدأ ُيسميو "ميتسي" ال في وجيو برالطبع تأثر واحد من وزراء التسعة جدا بتص

 بل من وراء ظيره.
اعتيد ان ُيقال عن ليبرمان انو متطرف في العمن لكنو براغماتي في مباحثات مغمقة، وسمك ىذه المرة سرموكا 

مريدور وبريغن ويعمرون مخالفا. وكان شتاينيتس ىو الذي انضم اليو. وفي مواجية ىذه البطارية وقف باراك و 
وانزاح نتنياىو الذي تبنى في بدء العممية التوقعات المحدودة والواقعية لباراك وقيادة الجيش االسرائيمي العميا، 
انرررزاح الرررى اليمرررين بالتررردريج. وقرررد عمرررم ان الفررررق برررين الخطابرررة المتحمسرررة لررروزراء الميكرررود وبرررين النترررائج عمرررى 

وسيخسرررررر اصرررررواتا لنفترررررالي بينيرررررت مرررررن البيرررررت الييرررررودي ومجموعرررررة االرض سُتعرضرررررو النتقررررراد مرررررن اليمرررررين 
مسررتوطنيو. وال يجرروز لررو ان يظيررر بمظيررر مررن ُجررر وراء اىررود برراراك وىررو الشررخص الررذي يحررب الميكوديررون 

 كرىو.
نشررك فرري ان نعمررم ذات مرررة ىررل كانررت المباحثررات بررين الرروزراء الثبلثررة وفرري حمقررة التسررعة حقيقيررة أو كانرررت 

وزراء امكانيررة ىجرروم بررري بجديررة وتناولررو الجرريش االسرررائيمي بجديررة. فرري يرروم الثبلثرراء اتجررو تمثرريبل. تنرراول الرر
رئررريس شرررعبة االسرررتخبارات العسررركرية أفيرررف كوخرررافي الرررى الجنررروب وانتقرررل مرررن لرررواء الرررى لرررواء لمفحرررص عرررن 

الى اخرة  االستعداد االستخباري ُقبيل دخول القوات. وتغيرت األوامر العسكرية من يوم الى آخر ومن ساعة
ألفرا مرن قروات االحتيراط وىرو  60احيانا، لكن ُبرذل فييرا الكثيرر جردا ممرا ُيبرذل فري الحررب النفسرية. ترم تجنيرد 

ألفرا لخرداع حمراس أو لخرداع أنفسرنا.  15ضعف ما تم تجنيده في "الرصاص المصبوب". وكان يكفي تجنيد 
ليجوم اسررائيمي عمرى ايرران: فقرد ُصرب المرال وكان يوجد تشابو ما بين االعداد ليجوم بري في غزة واالعداد 

كالماء وترم العمرل حترى النيايرة لكرن أحردا لرم يرؤمن برأن اليجروم ىرو الحرل الصرحيح. برين القتمرى االسررائيميين 
الستة في العممية ُقتل ثبلثة براجمات صواريخ في اثنراء نشرر الجريش االسررائيمي عنرد الجردار. لرم تكرن حاجرة 

 ُمغضبة. الى النشر وكانت الكمفة
بعد الظير تمقى الوزير ايمي يشاي عضو التسعة إببلغرا مرن ديروان رئريس  3:50في يوم الجمعة في الساعة 

الررروزراء ان عميرررو ان يسرررافر الرررى ترررل ابيرررب لمباحثرررة عاجمرررة. وأدرك يشررراي ان الحرررديث عرررن حفرررظ األرواح. 
أمرر مسراعديو برأن ُيعردوا لرو  16:20وحصل عمى رخصة من الحاخام عوفاديا أن ُيدنس ُحرمة السبت. وفي 

مكان مبيت في تل ابيب. وقبل ان يخرج ىاتف ديوان رئيس الوزراء مرة اخرة وسأل ىل ستُثار في المباحثة 
موضرروعات خاصررة. عررارض يشرراي مررن برردء العمميررة ىجومررا بريررا وافترررض ان ىررذا سرريكون موضرروع النقرراش. 

 دس.أجابوه ب ال، لن تكون موضوعات خاصة، وبقي يشاي في الق
 المحور السني
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كرران التفرراوض الررذي تررم فرري القرراىرة متعرردد الجنسرريات، فقررد كانررت حمرراس مررن جيررة وبإزائيررا السررمطة الجديرردة 
 –االسبلمية في مصر. ومرن وراء المصرريين تركيرا وقطرر. وفري الخمرف أعمرى مسرتوة فري الواليرات المتحردة 

رجيرة كمينترون. وفري المقابرل رئريس الموسراد الرئيس اوبامرا بمكالمرات ىاتفيرة لررئيس مصرر مرسري ووزيررة الخا
 االسرائيمي تمير بردو، ورؤساء االستخبارات المصرية ىم شركاؤه ومن ورائو رئيس وزراء اسرائيل.

لم تحظ حماس قط بيذا التكريم حتى وال في ايام التفاوض في صفقة شاليت. حينمرا سريحممون فري غرزة قروائم 
لدولي بالمنظمة وحاجاتيا في قائمة الربح. فقرد خرجرت حمراس مرن ىرذه الربح والخسارة سُيسجمون االعتراف ا

الجولة قوية من جية سياسية ويعترفون في الجيش االسرائيمي بيذا ايضا، والسؤال أىذا جيد أم سيء بالنسبة 
 السرائيل.

كرران تفرراوض ولررم يكررن اتفرراق ويبرردو انررو لررن يكررون. التزمررت اسرررائيل بررأن تجررري فرري غضررون زمررن لررم يحرردد 
مباحثررات مررع مصررر فرري حاجررات حمرراس ومطالبيررا، فرراذا ثبتررت اليدنررة فستضررطر اسرررائيل الررى التخمرري عررن 
سياستيا في المعابر وسيتم السماح باستيراد عدد من السرمع التري ُيحظرر اسرتيرادىا الرى غرزة اليروم ويرتم تميرين 

 الحصار. ويمكن ان ُيغمق دائما كل ما ُيفتح.
ين اسرائيل وحماس وستستمر في أداء ىذا الدور في المستقبل، وكران أدت مصر في الماضي دور وسيطة ب

التغير ىو في العبلقات بين النظام المصري وحماس. فقد كان عمر سميمان وزير المخابرات المصررية يشرتم 
فرري ىرردوء عمررى مسررامع ُمحادثيررو االسرررائيميين رجررال حمرراس فرري غررزة. وفرررح بكررل ضررربة أوقعتيررا اسرررائيل بيررم 

مبررارك أكبررر. وكرران يسررتطيع ان ينرردد عمنررا بعمميررات اسرررائيل العسرركرية وان يحررث االسرررائيميين فرري وكرران فرررح 
 المقابل في لقاءات مغمقة عمى ضرب حماس أكثر.

انتيى ىذا االمرر. وكانرت العمميرة فري غرزة أول امتحران لمعبلقرات برين النظرام الجديرد فري مصرر واسررائيل. ال 
وجد غمز متبادل. فحكومة نتنياىو وحكومة مرسي ُتداور الواحدة االخرة توجد عبلقة حميمة ولن تكون وال ي

 في حذر، وُتداوران معا االدارة األميركية.
شكمت االدارة األميركية استراتيجية لمشرق االوسرط تحراول ان تواجرو نترائج الربيرع العربري، فاليردف اآلن بنراء 

ران. والموضرروع السرراخن ىررو سرروريا ال حمرراس. محررور سررني يواجررو المحررور المتطرررف الشرريعي الررذي ترأسررو ايرر
فأميركا تريد ان تفضي بمساعدة ىذه الدول الى اسقاط نظام االسد وان تضمن فري األسراس أال تسرقط سروريا 

 من بعده في أيدي جيات جيادية من النوع الذي ظير في سيناء.
بلنضرمام اليرو السرعودية ودول ان تركيا ىي الشريكة الكبرة في المحور السني الى جانب مصر. وقد ُدعري ل

الخميج واالردن والسمطة الفمسطينية وحماس مرشحة لتكون جزءا من ىذا المحور. ان حماس أصربحت تبتعرد 
أو منررذ كانررت الثررورة فررري مصررر فرري واقررع االمررر، واسرررتحثت  –عررن ايررران فرري السررنة ونصررف السرررنة االخيررر 

ميا فري غرزة مسرتعينة بمنظمرة الجيراد االسربلمي وىري العممية ىذا السير. وستُثبت ايران منذ اآلن موطيء قد
فرري المائررة. ولرريس واضررحا مررن أيررن ستحصررل حمرراس عمررى الصررواريخ الترري فقرردتيا، ولرريس  100تنفررق عمييررا 

 واضحا كيف ستكون العبلقات بينيا وبين الجياد وكيف سترد مصر عمى ىذه العبلقات.
ض مرن غيرر مصر.فالمصرريون لرم يعرودوا وسرطاء كانت جيات فري اسررائيل اعتقردت انرو يجردر اجرراء التفراو 

نزييين، فيم أخوة لحماس، زعموا. وانتصر الموقف المضاد الذي قال إننا اذا تركنا مصرر خرارج االتصراالت 
 فسندفع حكومتيا الى ذراعي حماس وتوجد مظاىرات في الميادين وتنجر تركيا وقطر خمفيا.

انو انتصر. فقد ثّبت مكانتو باعتبراره العبرا اقميميرا وشرريكا  ان مرسي ىو الوحيد الذي يستطيع اآلن ان يزعم
لبلدارة األميركية. وحّسن احتماالت حصولو عمى مميارات من الغررب. وبررغم أنرو رعرى حمراس وبررغم انرو ال 
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يعترررف باسرررائيل وال يتحرردث مررع حكومتيررا، فانررو لررم ُيعرررض نفسررو لمخطررر بمواجيررة مررع اصرردقاء اسرررائيل فرري 
 فان مجموعة الضغط االسرائيمية لن تمس بو. واشنطن، وىكذا

بقيت تركيا. السرائيل مصمحة واضرحة فري اعرادة اصربلح العبلقرات بيرا، وكممرا كران ذلرك أبكرر كران أفضرل. 
فيرذا ميرم بررازاء القراىرة وبررازاء واشرنطن. وتوجررد جيرات غيررر قميمرة فرري االدارة التركيرة معنيررة بالمصرالحة وىرري 

 ظراء في اسرائيل.ُتكثر من ارسال رسائل الى ن
ان مسررودة االتفررراق موجررودة، فقرررد صرراغيا المحرررامي يوسرري تشرررحنوبر الررذي مثرررل حكومررة اسررررائيل مررع نظيرررره 
التركررري وكررران نتنيررراىو ينررروي التوقيرررع عمييرررا. قرررال واحرررد مرررن العررراممين فررري ديوانرررو انرررو تمقرررى فررري آخرررر لحظرررة 

 ا اسرائيميا فرفض نتنياىو التوقيع.استطبلعا لمرأي بّين ان أكثرية غالبة من الجميور تعارض اعتذار 
 مسيرة سالم اآلن

برىنت العممية بطريقة مؤلمة عمى تعمق اسرائيل العسكري والسياسي بالواليات المتحدة. وقد احتاجت اسرائيل 
لمتعاون مع مصر الرى اوبامرا الرذي خصرص جرزءا كبيررا مرن رحمترو التاريخيرة الرى آسريا لمكالمرات ىاتفيرة مرع 

اجل اسرائيل. وتطمب اسرائيل اآلن مساعدة مالية خاصرة لبلسرتمرار فري التسرمح بمنظومرة  الرئيس مرسي من
 القبة الحديدية.

مررع تيديرد اسرررائيمي  –فقرد أغرررق نتنيراىو اوبامرا بالمكالمررات الياتفيرة  -يصرعب أن نسروي الجررري الرى أميركررا 
ألن دولرررة ال تسرررتطيع ان تعرررالج لميجررروم عمرررى المنشرررآت الذريرررة فررري ايرررران بررررغم معارضرررة الواليرررات المتحررردة. 

حمرراس وحرردىا لررن تتجرررأ عمررى ان تعررالج وحرردىا قرروة كررايران فرري كبرىررا. وفيمررت االدارة األميركيررة ىررذا وفيمتررو 
 ايضا الدول في المنطقة.

يدفعون ثمنا عن التعمق. ان ىيبلري كمينترون لرم ترأت الرى ىنرا لتشرد عمرى يردي نتنيراىو برل أترت لتُبرين لرو ان 
تعاونررا مررع اجراءاتيررا التاليررة فرري المنطقررة. والمررادة االولررى فرري القائمررة ىرري أبررو مررازن، فالعمميررة أميركررا تتوقررع 

 أضعفتو وحان وقت تقويتو اآلن.
خمررص األميركيررون الررى اسررتنتاج ان مررن المتررأخر جرردا منررع أبررو مررازن مررن طمررب مكانررة دولررة غيررر عضررو فرري 

ضاءلة الضررر وضرمان أال يتواجرو الفمسرطينيون االمم المتحدة. وليس ىذا وقت معاقبتو بل يجب بدل ذلك م
 واسرائيل في المحكمة في الىاي، وتجديد مسيرة السبلم.

 آخر حديدة
حصل الجيش االسرائيمي في نيايرة االمرر عمرى العمميرة العسركرية التري أرادىرا وىري عمميرة محردودة مرن غيرر 

ارية دقيقرة ونسربة النجراح عاليرة. وحينمرا عممية برية لم تسَع منذ البدء الرى حسرم. وكانرت المعمومرات االسرتخب
يسررتوعب قررادة حمرراس االضرررار الترري وقعررت بيررم فمررن يسررارعوا الررى العررودة الطرربلق القررذائف الصرراروخية ولررن 
يسرمحوا لمنظمررات اخرررة بمواجيررة الجريش االسرررائيمي والمسررتوطنات الررى ان تقرول مصررالحيم شرريئا مختمفررا أو 

 الى ان تضعف ذكرة العممية.
ماس عمى االستمرار في اطبلق الصواريخ فاقرت التقرديرات السرابقة. لكرن العمميرة ضرربت األىرداف ان قدرة ح

 التي تم تحديدىا وتوقعات الجيش.
فمماذا اذا يوجد شعور بالحموضة، سألت مسؤوال عسكريا رفيع المستوة أمس، فأجاب: "السرؤال ىرو مرا الرذي 

ان نقطرع الواقرع. وعممنرا أننرا قرد نضرطر جردا فري غضرون  توقعو الناس. كان تحديد األىداف واعيا فقرد أردنرا
 وقت ما الى ان نقوم بعممية اخرة في غزة تختمف اختبلفا مطمقا.
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"لم نكن نقصد الى سمب حماس قردرتيا عمرى اطربلق الصرواريخ. برل كنرا نقصرد الرى جعميرا تقررر عردم تجديرد 
لرى بضرعة اشرير وسريقومون بالحسراب اطبلق النار وان نفرض تيدئة عمرى المنظمرات االخررة. سريحتاجون ا

 ألن حجم الضرر كبير جدا.
"ان حماس تبذل جيدىا في السنتين االخيرتين في تثبيت حكميا في غزة أكثر مما تبذلو في االرىراب. وكران 

 القادة محتاجين الى االرىاب في األساس لضروروات داخمية من اجل تعزيز مكانتيم في المنظمة".
اسرائيل اطبلق النار في نياية االسبوع. فالذي تم في اربعة ايام ىذا االسربوع لرم يسريم  سألتو: لماذا لم توقف

 ألبتة في انجازات العممية وكانت الكمفة عمى االسرائيميين باىظة.
 أجاب: "نحن طرف واحد فقط في ىذا االمر. والى يوم االربعاء لم ينشأ نظام نياية يقبمو الطرفان".

ئيمية الداخميرة تُنسرب ىررذه الحررب الرى القبررة الحديديرة. الييرا والررى الغررف اآلمنرة. كانررت بالنسربة لمجبيرة االسرررا
قرردرات ىرراتين الوسرريمتين مدىشررة لكررن مررع كررل االحترررام كرران يوجررد شرريء مررا اشرركالي وال يبلئررم كثيرررا التررراث 

ة مالية ربما االسرائيمي في إدمان وسائل الدفاع. نجحت حماس في جعل محاربتيا باىظة الكمفة جدا من جي
أبيظ من ان ُتطاق. فالميزانية محدودة. والقبة الحديدية مخصصة لتكون آخر وسيمة بعد ان ال ينجح الجيش 

 االسرائيمي في احباط االطبلق. وقد أصبحت أول وسيمة في حاالت كثيرة جدا.
 43/77/4174، "يديعوت أحرونوت"
 42/77/4174، األيام، رام اهلل
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