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 دولٌاُ:

إلى  ،ثانٌة ةنتاخبه لوالٌابعد إعادة  ،أنهى الرئٌس األمٌركً باراك أوباما زٌارته األولى  

من منطقة المحٌط الهادئ مع  ،دول جنوب شرق آسٌا بحضوره قمة آسٌان فً كمبودٌا، معلنا  

 بٌن واالستثمار التجارة توسٌع إلى تهدؾ مبادرةق طالإ ،سٌاآ شرق جنوب دول زعماء

 .من منطقة آسٌان دول 01و المتحدة الوالٌات

 بحر حول( آسٌان) آسٌا شرقً جنوب دول رابطة داخل بلوماسًٌد خالؾز هذا وبر   

 حٌوٌة مالحٌة خطوط ذلك فً بما البحر معظم فً أحقٌتها الصٌن تدعً ذيال ،الجنوبً الصٌن

 ومالٌزٌا الفلبٌن تدعً بٌنما ،الطبٌعٌة )ثروة سمكٌة، نفط، ؼاز،...( بالموارد ؼنٌة ومناطق

ؾ لم ٌعكر إال أن هذا الخال  .رالبح من أجزاء فً بأحقٌتها تاٌوان إلى إضافة وبروناي وفٌتنام

الدولة  -كومبودٌا  ففً  .مرٌكٌة والدخول على المنطقة كالعب أساسًصفو إبرام صفقات أ

 تبسٌطللتوصل الى فاوض أوباما الدول العشر األعضاء فً آسٌان  - ٌفة للقمةالمستض

 .بحسب بٌان البٌت األبٌض ستثماراتلال ركةمشت وحماٌة الجمركٌة جراءاتاإل

مع هذا  الدولٌة العالقات من جدٌد فصل كتابة واشنطن بدء أعلن أوباما ،مارمٌان وفً  

 أن عن سابق وقت فً كلٌنتون هٌالريما صرحت به وزٌرة خارجٌته منسجما  مع  ،البلد

ا" ا قسم  ٌُكَتب والعشرٌن الحادي القرن تارٌخ من كبٌر  ا آسٌا شرق وفً، آسٌا فً س  حٌث ،تحدٌد 

ا األسرع المنطقة ا نمو   ٌ  إلخراج وأوروبٌة أمٌركٌة قرارات مع ا  زامنمتو ،"العالم فً اقتصاد

 عن الحظر برفع العالمٌة، التجارٌة المنظومة فً لتقبلها تسهٌال   الدبلوماسٌة عزلتها من مٌانمار

 االستثمار من األمٌركٌة الشركات منع كإلؽاء والؽربٌة، األمٌركٌة ألسواقالى ا منتجاتها دخول

 إلى الدولً البنك بتوجه ذلك ُترجم وقد  .مؤسساتها مع المالً التعامل من أو مٌانمار فً

هذا   .األرٌاؾ فً أساسٌة وخدمات مرافق بمشارٌعللقٌام  الؽٌاب من قرن ربع بعد مٌانمار

 المشروب شركة"، الكوكاكوالتخذه أوباما سمح لكبرى الشركات األمرٌكٌة "االقرار الذي 

 01 منذ مرة ألول العام هذا العاصمة (ٌانؽون) إلى لها شحنة أول رسالإ األمٌركً الؽازي

ا  نهاٌة مع األجنبٌة االستثمارات مجموع قٌمة تبلػ أن الدولً النقد صندوق ٌتوقع كما  .عام 

 .السابق العام عن% 01 قدرها نمو وبنسبة ،دوالر ملٌارات 9,3 الجاري العام

 لنحو ظل الذي المجاور، الصٌنً التنٌن ٌزعج وأنه بدّ  ال المتحدة لوالٌاتل حضورهذا ال  

 سعً وراء دوافع إن كان هنالكو وأسواقها، مٌانمار ثروات من األكبر المستفٌد قرن ربع

لمٌانمار لخروج من العزلة الدولٌة بالنسبة ا - العالقات لتطبٌع المتبادل والؽرب مٌانمار

 البعدإال أن  -للوالٌات المتحدة ً باطن مٌانمار بالنسبة ستؽالل الثروات الطبٌعٌة التً ترقد فوا
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 - لبالدها الثانً الساحل أو المنفذ مٌانمار فً ترى التً - فالصٌن خاصة؛ أهمٌته له الصٌنً

 على الؽربً االنفتاح من مصالحها بشكل ملحوظ تتضرر وقد الؽربٌة، العقوبات من استفادت

 ٌتراجع قد لكنه ،مٌانمار فً الصٌنً الدور نتهاءإ ٌعنً ال األمرٌكً الحضورإال أن   .مٌانمار

 لبناء كسعٌها ،الصٌن جعبة فً أخرى مشارٌع هناكف  .األخرى األجنبٌة الشركات لصالح

 برمٌل ألؾ مائة إلنتاج 5102 عام حلول مع دوالر الملٌار ونصؾ ملٌارٌن بقٌمة نفط، مصفاة

ا النفط من  ٌ  مشروع ضمن ٌأتً أنه األمر فً المهم النفط.  من مٌانمار حاجة بنصؾ ستفً ٌوم

 بلوغ إلى المٌانمارٌة الحكومة تطمححٌث  ،(أندامان) بحر قبالة الصناعٌة (داوي) مدٌنة

 على المطلة الصناعٌة المناطق أكبر إحدى لتكون ،دوالر ملٌار خمسٌن نحو فٌها االستثمارات

 والٌة سواحل فً لبنائها الصٌن تسعى وتجارٌة صناعٌة منطقة جانب إلى الهندي، المحٌط

  .(أراكان)

 فً سٌكون المقبلة العقود خالل الكبرى القوى بٌن التدافعفً المحصلة، هذا ٌعنً أن   

 بٌن الدولً للتنافس الجدٌدة الحلبات إحدى مٌانمارستمثل و ؛والهندي الهادي المحٌطٌن

ٌفسر فً جانب منه، اإلبادة الجماعٌة التً ما فهل هذا  والٌات المتحدة والتنٌن الصٌنً. ال

 ٌتعرض لها المسلمون فً مٌانمار؟!.

 

 قتصادٌاً:ا

، علق 5151 - 5100وروبً فً إقرار المٌزانٌة لألعوام من بعد فشل اإلتحاد األ

 فً مرة ولألو ،االوروبً االتحاد نأ" بـ "باروزو مانوٌل جوزٌه" وروبٌةاأل المفوضٌة رئٌس

 الذيو ،فٌه عضاءاأل الدول عدد زدٌادا من الرؼم على وذلك المٌزانٌة، تقلٌص ٌناقش ،تارٌخه

 داخل نشقاقاتاال حدة من دمما ٌزٌ ،"المقبل العام فً كرواتٌا نضماما مع دولة 52 سٌبلػ

وتكررها بٌن اإلتحاد وبرٌطانٌا، اللذٌن خصوصا  مع تنامً الخالفات  االوروبً، تحاداإل

 وروبًاأل تحاداإل مصٌر بشأن المخاوؾ نمو لىٌتحدثان عن اإلنفصال بصراحة، مما ٌؤدي إ

 .المستقبل فً

 الدائنان األوروبً المركزي والبنك الدولً النقد صندوق قترحاأما بالنسبة للٌونان، فقد    

 رئٌسً جتماعاخالل  ،الٌونان على المستحقة الدٌون نصؾ شطب مساء أمس اإلثنٌن، ،ألثٌنا

 خالل الٌورو منطقة مالٌة وزراءِ وافق  ،الٌومو . بروكسل فً الٌورو منطقة مالٌة وزراءِ   مع

 األوروبً المركزي والبنك الدولً النقد صندوققتراح اعلى  سبوعٌنأفً لهم  الثالث جتماعاال

 حتى ٌورو ملٌار بأربعٌن تقدرو ،الماضً حزٌران منذ ،هاتنتظركانت ، التً لٌونانا لمساعدة
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 الفشل أن من حذر ،ساماراس انتونٌس ،الٌونانً الوزراء رئٌس وكان  .فالسلإل تتعرض ال

 منطقة فً االستقرار زعزعة إلى سٌؤدي بالده اقتصاد إلنقاذ المالٌة المساعدات توفٌر فً

 .بأسرها الٌورو

 الخاصة جراءاتاإل تبسٌط بصدد نهاأ الصٌنوفً القارة اآلسٌوٌة، أعلنت 

 المستثمرٌن لتشجٌع جدٌدة خطوة فً وذلك اقتصادها، فً المباشرة جنبٌةاأل ستثماراتباإل

قد و ،بالتباطؤ آخذ الصٌنًستثمار اال نأ إذ ،ستثماراتاال من جدٌدة موجة لتحفٌزو، االجانب

 .الجاري العام من الثالث الربع فً ،سنوات ثالث منذ له مستوى دنىأ بلػ

 الؽاز أنابٌب خطمّد  مشروع من األولى المرحلة بتنفٌذ إٌران بدأتوفً شأن منفصل، 

 .كم 0211 حوالً طوله ٌبلػ الذي، العراقٌة األراضً عبر سورٌة إلى الطبٌعً

 

 إقلٌمٌاً:

تشهد مصر حالٌا  حالة من االستقطاب الشعبً والسٌاسً الشدٌد بٌن اإلخوان  مصر:

المسلمٌن والقوى المؤٌدة لهم من جهة، وبٌن عدد من القوى المصرٌة التً صوتت لصالح 

الرئٌس المصري فً االنتخابات الرئاسٌة األخٌرة.  وقد أدى اإلعالن الدستوري الذي أصدره 

احتجاجات وؼضب ؼٌر مسبوقة منذ تولٌه السلطة.  وٌنقسم موجة حدوث الرئٌس مرسً الى 

اإلعالن الرئاسً الى شقٌن، شق ٌتعلق بعزل النائب العام )عبد المجٌد محمود( وتعٌٌن )طلعت 

عبد هللا( بدٌال  عنه، وهذا األخٌر هو من اإلخوان المسلمٌن.  أما الشق الثانً، فٌتعلق بتحصٌن 

 ا الرئٌس أثناء فترة كتابة الدستور الجدٌد.اإلعالنات الدستورٌة التً ٌصدره

ٌعلل أنصار الرئٌس مرسً اإلعالن الرئاسً بأن قرارات الرئٌس إن لم تكن محصنة، 

فإنه باإلمكان إسقاطها فً المحكمة، كما حصل فً المرة السابقة، حٌن أصدر الرئٌس قرارا  

ساط اإلخوان المسلمٌن بأن بعزل محمود، وقامت المحكمة العلٌا بإلؽاء القرار.  وتشٌع أو

 نظرا  المقبولة جماهٌرٌا ،  -الرئٌس لم ٌكن لٌنتظر إقرار الدستور الجدٌد للقٌام بهذه الخطوة 

أن ببسبب وجود معلومات    -قٌام القضاء المصري بتبرئة قتلة المتظاهرٌن أثناء الثورة ل

قرار ستور، وأٌضا  إصدار النائب العام كان ٌعد العدة إلعالن بطالن الهٌئة التأسٌسٌة للد

 الرئٌس الى أخذ قراره اآلن.  اضطر  لذلك،و قضائً بحل مجلس الشورى. 

أما معارضو القرار، فال ٌعترضون على خطوة عزل النائب العام، بل ٌعترضون على 

 منح الرئٌس مرسً صالحٌات استثنائٌة تمكنه من فعل ما ٌشاء، ولو لفترة محددة. 
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 اإلخوان" حركة مقدمتهم فً ،مؤٌد   بٌن الخطوة هذهانقسم الشارع المصري إزاء 

من القوى والحركات  وحة واسعةمر ٌضم ومعترض ،"السلفً النور وحزب" "المسلمٌن

 ؼٌرهم،حمادٌن صباحً ومحمد البرادعً وعمرو موسى ومن أمثال  ،السٌاسٌة والشخصٌة

ة لمنح الرئٌس السلطة القضائٌة بعد استحواذه على ممن وجدوا فً "اإلعالن الدستوري" محاول

 السلطتٌن السٌاسٌة والتنفٌذٌة.

فً الشارع المصري، أعاد المشهد الى مٌدان ومظاهرات ضرابا  إوانعكس هذا اإلنقسام 

لكال الطرفٌن المؤٌد التً شهدت تظاهرات  تحرٌر والساحات والمٌادٌن األخرى،ال

 سقط خاللها شابٌن وعشرات الجرحى. ،تمناوشاالى وقوع أدت  والمعترض،

ثنٌن مع الرئٌس مرسً فً حلحلة األزمة، اجتماعم أمس اإلفً القضاة ساهم وقد 

 اإلعالن فً اعلٌه المنصوص الرئاسٌة القرارات تحصٌن قصرتفاقهم مع الرئٌس على اب

  . فقط السٌادٌة القرارات على ،الماضً الخمٌس ٌوم الصادر ،الدستوري

  

فً وقت تبدو فٌه  ،الثانً أسبوعها األردن فً األسعار رفع احتجاجات دخلت األردن:

  .الجامع العنوان سوى موحدة زنامةرو على متفقة ؼٌر االحتجاجٌة الحركة وقوى قٌادات

 الى تدعو ،عبٌدات أحمد السابق الوزراء رئٌس ٌتزعمها التً ،"لإلصالح الوطنٌة الجبهة"فـ

 . األزمة فتٌل سحب على القادر الوحٌد هو األردنً العاهل أن وترى ،الدعم رفع عن التراجع

تطالب بتقلٌص  ،اهراتتشارك ألول مرة فً المظ، التً المسلمٌن األخوان جماعة فٌما

 فً تتم ال أن مرشحة المقبل العام مطلع المقررة االنتخابات فٌما هذا   الملك. صالحٌات

 نٌتها عن عدٌدة سٌاسٌة قوى إعالن ضوء وفً ،االحتجاجات تصاعد بسبب المحدد موعدها

 .االنتخابات فً المشاركة عدم

 

رئٌس مجلس الشورى اإلٌرانً  لقائه خالل سدقال الرئٌس السوري بشار األ سورٌا:

 ".  رهاباإل محاربة مع بالتوازي الوطنً الحوار نجاحإ فً ماضٌة سورٌا ن"إ الرٌجانًعلً 

الحرب فً سورٌا أضحت "أن  ،الزعبً عمران ،السورٌةفً الحكومة وزٌر اإلعالم صرح و

 ".بٌن الدولة وتنظٌم القاعدة
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 ،قلب العاصمة دمشقوالعملٌات العسكرٌة فً النٌران  تمركزٌأتً هذا التصرٌح وسط 

 كرادأ، فٌما الهاون بقذائؾ لقصؾ دمشق فً السورٌة عالماإل وزارة مبنىحٌث تعرض 

  .سالمٌٌناإل المسلحٌن لمواجهة عسكرٌة قوة تشكٌل على ٌتفقون سورٌا

تركٌا من جهتها تمضً فً نشر صوارٌخ الباترٌوت على طول حدودها مع سورٌا،  

صرحت موسكو ومن جهتها،  ". المنطقةفً  فاقم المشاكلٌس"الرٌجانً  هعتبراألمر الذي ا

 صوارٌخ منظومات نشر من قلقةبأنها  ،الفروؾ سٌرؼً ،على لسان وزٌر خارجٌتها

   عسكري للنزاع فً سورٌا.، وأكد على أن ال حل تركٌا فً" باترٌوت"

ال  شرعٌا  ووحٌدا  ممث المعارض السوري ئتالؾالابعلى صعٌد آخر، اعترفت برٌطانٌا 

الٌابان من   ملٌون ٌورو. 0.5عدات مالٌة بقٌمة قدمت له مسافأما فرنسا   للشعب السوري.

 شخصٌة 23و سورٌة منظمة 92 أرصدةد إلى تجمٌد جهتها وسعت عقوباتها ضد سورٌة لتمت

  .السوري بالنظام مرتبطة

 التدخل رفضإعالن ٌب السوري الوطنً للحوار طهران ملتقى موفً إٌران اختت

 بٌن النظام والمعارضة. شامل حوارالى  ٌدعوو الخارجً

 

 كردستان إقلٌم وحكومة بؽداد فً المركزٌة الحكومة بٌن العالقة تشهدبعدما  العراق:

 مسؤولٌات لتتولى" دجلة عملٌات قٌادة" بؽداد تشكٌل آخرها ،عدة خالفات بسبب حادة أزمة

 إقلٌم سلطات مع بؽداد فً المركزٌة الحكومةبٌن  اقتفاإل تم  ،علٌها متنازع مناطق فً أمنٌة

 األمنٌة اللجان تفعٌل علىوبوساطة أمرٌكٌة،  ،الثانً تشرٌن 50 ثنٌناإل ٌوم ،العراق كردستان

 علٌها متنازع مناطق قرب مؤخرا   احتشدت التً العسكرٌة الوحدات سحب فً والبحث بٌنهما

 دون ذكر مزٌد من التفاصٌل. ،الطرفٌن بٌن

 البرلمان فً والدفاع مناأل لجنةِ  فً النائبُ  ،ِوْتِوت اسكندر كشؾوفً شأن منفصل، 

، مرٌكٌةاأل المتحدة الوالٌات مع العراق برمهاأ التً 00 ـ ؾأ طائرات صفقةعن أن ، العراقً

 الثانٌة القناة كشفت أن بعد التصرٌح هذا ٌأتً  .الصنع "سرائٌلٌةِ إ" تنصت   جهزةِ أ على تحتوي

 تجسس   جهزةأ وجودَ  اكتشفوا العراقً الجو سالح خبراءَ  أن "سرائٌلًاإل" التلفزٌون فً

 بعض قبل من واستفهامات تساؤالتالخبر  وأثارو  .الطائرات هذه فً الصنع "سرائٌلٌةِ "إ

 معلومات بتسجٌل تقوم الصنع "سرائٌلٌةإ" جهزةأ وجودب معلوماتالذٌن تحدثوا عن  النواب
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 الجانب صرأ اذا الصفقة هذه ٌلؽً قد العراق نأ وصرح وتوت  .الطائرة تحلٌق خالل

  .الطائرات فً جهزةاأل هذه بقاءإ على مرٌكًاأل

 

 :فً الشأن الصهٌونً

فً عملٌة "عامود السحاب" فً بـالكٌان اإلسرائٌلً  لحق ضوء الفشل الكبٌر الذيعلى 

وصمودها واستمرارها بقصؾ فً ظل  ،شل البنى التحتٌة للمقاومةوعجزها عن  ،قطاع ؼزة

تحرك مالٌٌن صهٌونً،  5مدن فلسطٌن المحتلة واتساع رقعة المدى الصاروخً وشموله 

هدئة، األمر الذي سعت الٌه وزٌرة الخارجٌة األمٌركٌة العدو الصهٌونً سرٌعا باتجاه الت

 ، أن توقؾتفاقوجاء فً تفاصٌل اال هٌالري كلٌنتون بالتعاون مع مصر وتركٌا وقطر. 

االعسكرٌة عمال "إسرائٌل" كل األ ا، بما فً ذلك و العدائٌة على قطاع ؼزة بر  ا وجو  بحر 

الفصائل الفلسطٌنٌة كل األعمال  ، توقؾتصفٌة القٌادات، وفً المقابل جتٌاحات وعملٌاتاإل

قطاع تجاه "إسرائٌل"، بما فً ذلك إطالق الصوارٌخ والهجمات على خط المن العسكرٌة 

فتح المعابر وتسهٌل حركة األشخاص والبضائع وعدم تقٌٌد حركة السكان أو ، والحدود

ساعة من دخول  42استهدافهم فً المناطق الحدودٌة، والتعامل مع إجراءات تنفٌذ ذلك بعد 

 .ٌتم تناول القضاٌا األخرى إذا ما تم طلب ذلك، كما اإلتفاق حٌز التنفٌذ

 :لإلتفاق آلٌة التنفٌذ وجاء فً

 .تحدٌد ساعة الصفر لدخول تفاهمات التهدئة حٌز التنفٌذ -

 .حصول مصر على ضمانات من كل طرؾ باإللتزام بما تم االتفاق علٌه -

ٌام بأي أفعال من شأنها خرق هذه التفاهمات، وفً حال وجود أي التزام كل طرؾ بعدم الق -

 مالحظات ٌتم الرجوع إلى مصر راعٌة التفاهمات لمتابعة ذلك.

هذه الحرب اعتزال وزٌر الحرب الصهٌونً أٌهود باراك الحٌاة  فشل نتائجمن وكان 

ومة فً الحرب األخٌرة السٌاسٌة واستقالته من منصبه، إقرارا  منه بالهزٌمة النكراء أمام المقا

 على قطاع ؼزة.

بٌن ما قاله رئٌس  ،ن نتائج العدوان على ؼزةأبش صهٌونٌةقد تباٌنت ردود الفعل الو

ن حركة حماس انتصرت فً هذه الجولة، أ" الذي اعتبر ،شاؤول موفاز ،حزب كادٌما
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خائٌل بن عضوا الكنٌست، عن الٌمٌن المتطرؾ، مٌ فٌما قال ،وإسرائٌل هً الخاسر األكبر"

 ن وقؾ إطالق النار بمثابة رفع الراٌة البٌضاء أمام حماس".إ" :أري وارٌٌه الداد

عن البروفٌسور شاؤول مشعال،  نقال   ،كدته صحٌفة "معارٌؾ" "اإلسرائٌلٌة"أما  وهو

قوله: "إن المقاومة أرؼمت "إسرائٌل" على تقدٌم ب ،أستاذ السٌاسة العربٌة فً جامعة تل أبٌب

 .ورسخت موقعها فً الساحة الفلسطٌنٌة والعربٌة عامة" التنازالت

 ،ظهر استطالع جدٌد للرأي نشره مركز "بالنس بولٌتكس"أوفً سٌاق متصل، 

أداء عن % من المستطلعة أراؤهم ؼٌر راضٌن 01أن ،  4114-11-44الخمٌس بتارٌخ 

 .هدافهاأنتنٌاهو خالل عملٌة "عامود السحاب"، وبأن العملٌة لم تحقق 

ظهرت نتائج االستطالع أن أنتخابات المتوقعه، الحرب على االوفٌما ٌتعلق بتأثٌر 

بذلك  نتخابات الٌوم، متراجعا  فٌما لو جرت اال مقعدا   33حزب "اللٌكود بٌتنا" سٌحصل على 

 .بثالثة مقاعد عن نتٌجة سابقة

صالح القوى لالستطالع، فإن األصوات المتوقع للٌكود بٌتنا أن ٌفقدها ستتجه ل ووفقا  

 13 ىعل"اإلتحاد الوطنً" الذي سٌحصل واألكثر ٌمٌنٌة مثل "البٌت الٌهودي" والمفدال 

نالها فً االستطالع  مقعدا   41مقعدا مقابل  42، فٌما ٌتوقع أن ٌحصل حزب العمل على مقعدا  

ك ونال حزب اٌهود بارا فقط، مقعدا   11" الى تراجع حزب لبٌد "هناك مستقبل بٌنما السابق،

نسبة  شاؤول موفاز مقاعد، فٌما لم ٌتجاوز حزب كادٌما برئاسة 2"عتسمؤوت" اإلستقالل، 

 الحسم، وفقا  لالستطالع.

 مرشحً الختٌار الداخلٌة لإلنتخابات الرسمٌة ؼٌر النتائج تشٌروفً اإلطار ذاته، 

 .الحزب فً تطرفا   األكثر األعضاء فوز الى لكنٌستالى ا اللٌكود حزب

، إن "إسرائٌل" 4114-11-45سرائٌلٌون"، األحد بتارٌخ إقال مسؤولون "، أمنٌا  

اختبرت بنجاح األسبوع الماضً منظومة دفاعٌة جدٌدة العتراض صوارٌخ أقوى من تلك 

 .ؼزةالتً اعترضتها منظومة القبة الحدٌدٌة فً حرب 

مماثلة تستخدم تكنولوجٌا " داودمقالع " التً تدعى منظومةالأن  وأضاؾ المسؤولون

صممت للتصدي لصوارٌخ التً هً الطبقة الدنٌا من المنظومة ، التً لمنظومة القبة الحدٌدٌة

والجزء األعلى من المنظومة هو نظام آرو المضاد  المقاومة فً ؼزة وحزب هللا اللبنانً. 

للصوارٌخ البالٌستٌة والمصمم إلسقاط صوارٌخ إٌرانٌة وسورٌة بعٌدة المدى فً طبقات الجو 

 .لعلٌا على ارتفاع مناسب حتى ٌدمر بأمان أي رؤوس ؼٌر تقلٌدٌة قد تحملها هذه الصوارٌخا
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اإلعالن عن وجود منظومة مقالع داود القادرة على مواجهة صوارٌخ حزب هللا ونظام 

آرو لمواجهة الصوارٌخ البالٌستٌة، كان محاولة من القٌادات األمنٌة والعسكرٌة فً الكٌان 

الشارع الصهٌونً الذي روعته صوارٌخ المقاومة فً تل أبٌب والقدس  الصهٌونً لطمأنة

 المحتلة.

خبراء اقتصاد "إسرائٌلٌون"، بأنه بعد  توقعوفً النتائج اإلقتصادٌة للعدوان على ؼزة ، 

ملٌار  3مرور أسبوع على الحرب على ؼزة، تكبد اإلقتصاد "اإلسرائٌلً" خسائر ُتقدر بـ 

 .ً تعانً فٌه المٌزانٌة الحكومٌة من عجز متفاقم، فً اآلونة األخٌرةل، وذلك فً الوقت التكشٌ

تكلفة نفقات الحملة العسكرٌة على  هذه الخسائر هً منملٌارٌن وحسب الخبراء، فإن 

بقطاع  ، باإلضافة الى الخسائر التً تتعلقلكأخرى ؼٌر عسكرٌة تقدر بملٌار شٌ ؼزة، ونفقات

 .لكتصل إلى مئات مالٌٌن الشوا والتً ة األخرى،السٌاحة وبشتى المرافق اإلقتصادٌ

 

 :الوضع الفلسطٌنً فً لبنان

سٌطرت أحداث ؼزة على المشهد الشعبً والسٌاسً للمخٌمات الفلسطٌنٌة فً لبنان، 

احتفل الشعب الفلسطٌنً فً لبنان بكافة مخٌماته وتجمعاته خالل األسبوع الماضً.  فقد 

لكٌان االفلسطٌنٌة فً قطاع ؼزة، والذي ألحق هزٌمة ب المقاومةبالنصر الذي الذي حققته 

وقد أقٌمت فً المخٌمات مسٌرات  ،الصهٌونً الذي حاول كسر المقاومة فً القطاع المحاصر

 ومظاهرات احتفاء  بهذا النصر الكبٌر.

من جهته، رأى ممثل حركة الجهاد اإلسالمً فً لبنان، أبو عماد الرفاعً أن معركة 

 الصمود مراحل من ومرحلة ،اإلسرئٌلً العدو مع الصراع جوالت نم جولة" :ؼزة هً

 نعتبر نحن" :وقال. "اإلسرائٌلً العدو ضد الفلسطٌنً وشعبنا المقاومون شكله الذي البطولً

 وإبقاء والسٌطرة الهٌمنة ٌرٌد الذي الؽاشم العدو هذا مواجهة فً متقدم خندق فً اآلن أنفسنا

 كحركة بالتأكٌد أننا" مضٌفا   ،"واإلسالمٌة العربٌة األمة مستوى على والتقسٌم ةئالتجز حالة

 ،جمعاء واإلسالمٌة العربٌة لألمة نتصارا هو نتصاراال هذا أن نعتبر فلسطٌنً وكشعب مقاومة

 وهزٌمته الصهٌونً الكٌان هذا نحدارال حقٌقٌة بداٌة هو نتصارهذا اال كونٌ هللا شاء وإن

 ."الؽاشم العدو هذا على األمة وإنتصار

 عزام ،"فتح" الفلسطٌنٌة التحرٌر لمنظمة المركزٌة اللجنة عضو زار ،فً إطار منفصل

 عن الناتج صٌدا، فً الوضع انعكاس عن سؤاله دىلو.  الماضً األسبوع خالل لبنان االحمد،
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 منطلقا   تكون بأن للمخٌمات نسمح لن أننا" على األحمد شدد الحلوة، عٌن على األسٌرٌة، الحالة

 ."األخٌرة األحداث رؼم هادئة الحلوة عٌن فً واألمور اللبنانٌٌن، ضد للتوتر

 الفلسطٌنٌٌن إدخال الكثٌرون حاول: "قال القتال، فً فلسطٌنٌٌن مشاركة عن ترّدد وعّما

 مع لقاءاته خالل" أنه الى الفتا   ،"بذلك لهم نسمح لن لكننا اللبنانٌة، الداخلٌة المعادلة فً

 المسؤولٌن" أن إلى مشٌرا   ،"آخر ضد طرؾ مع نكون لن أننا" لهم أكد اللبنانٌٌن المسؤولٌن

 ."القتال من الفلسطٌنٌٌن لمنع األخٌرة األحداث خالل بذلت التً بالجهود نّوهوا اللبنانٌٌن

 القوى بٌن األزمة إشعال إعادة من والخشٌة الحلوة عٌن فً االؼتٌاالت عودة عن أما

 ."السٌطرة تحت الحلوة عٌن فً جرى ما" إن فٌقول وفتح اإلسالمٌة

 عملٌات عن افتراءات نشر العربٌة الصحؾ بعض تواصل اإلعالمً، الصعٌد على

كان الالفت أن تقول و  لبنان. فً للقتال مجموعات وتجهٌز المخٌمات داخل تجري تسلٌح

 الكثٌر انخرط: "ثانً تشرٌن 50 بتارٌخ الصادر عددها فًصحٌفة عرٌقة كاألهرام المصرٌة، 

 مما.. أخرى، أحٌان فى متشددة وسلفٌة أحٌانا   مقاومة مسلحة تنظٌمات فى المخٌمات رجال من

 األخضر لتدمر االنفجار على أوشكت موقوتة قنبلة لبنان فً الفلسطٌنٌة المخٌمات ٌجعل

 ."لبنان داخل وؼٌرهم الفلسطٌنٌٌن بٌن المفرؼة الصراع دائرة إلى لبنان وتعٌد والٌابس،

 


