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ارقلا دایإ 

هيف درـس  لاـقم  وـهو  ريخـألا ، ناودـعلا  جـئاتن  لوـح  لـيئراه " ليئارـسي   " يليئارـسإلا بتاـكلا  همدختـسا  يذـلا  هـتاذ  ناوـنعلا 
هلـشف ةـجيتن  رطخلا  ةـلحرم  لخد  لالتحالا  نأ  اهتـصالخو  لالتحالا ، رظن  ةـهجو  نم  ثادـحألا  تاـيرجمو  ثدـح  اـم  عئاـقو 

اذه رادصإل  هاعد  ام  وهو  لالتحالل ، اديدهت  لثمي  ٍلاع  فارتحاب  ةكرعملا  ةرادإ  ىلع  ةمواقملا  ةردـق  هامـسأ  ام  ةـهجاوم  يف 
مييقتلا

نادـــقفب بــيهر  روعـــش  ةريخـــألا  ةـــلوجلا  جـــئاتن  نــم  لـــمألا  ةـــبيخو  بــضغلاو  ةـــناهإلا  قــفاري   " لـــيئراه ليئارـــسي  لوـــقي 
تقو ديدحتب  ةلوج ، دعب  ةلوج  داهجلاو ،)  ) سامحل ليئارسإ  حمـست  اذامل  مهف  يف  ةبوعـص  طبحملا  نطاوملا  دجي  هاجتالا ،

اهئاهتنا تقوو  خيراوصلا  قالطإ 

ددـع ىلإ  مضنت  يتلا  لامآلل ، ةـبيخملا  ةريخألا  ةـلوجلا  دـعب   " ًـالئاق رخآ  بناـج  يف  عزفلا  هيلع  رهظي  يذـلا  بتاـكلا  فيـضيو 
اًقفو فرـصتت  سامح ال  نأب  هسفنل ، ول  ىتح  فرتعي ، نأ  وهاينتنل  تقولا  ناح  دـقف  لامآلل ، ةـقباسلا  ةـطبحملا  تالوجلا  نم 

" وه هددح  يذلا  ويرانيسلل 

ناونعب ةـيربعلا  توعيدـي  ةفيحـص  ربع  هل  لوطم  لاـقم  يف  لوقلاـب  نامـشيف  سكيلا  يليئارـسإلا  مرـضخملا  بتاـكلا  هرطاـش 
ناكــسلاب ةـلوهأملا  قطاـنملا  بـلق  يف  اـهؤاقلإ  مـت  يتـلا  لـبانقلا  نأـب   " لوقلاـب قباـسلا  نومــضملا  نـع  دـعبي  ـالو  ماـع ، ريذــحت 

ثدحيس امل  ةمدقم  درجم  اذه  نأ  حضاولا  نم  ةزغ ، نم  فصقلا  ةدح  دايدزا  عم  ىتح  ةفدهتسملا  تالايتغالا  ىلإ  ةدوعلاو 
" ةرهاقلا يف  تارمتؤملا  تاعاق  يف  نارينلا  ةورذ  ديدحت  متيس  امئاد  لاحلا  وه  امكو  ةمداقلا ، برحلا  يف 

ىلع ةـمئاقلا  ةزغ  عاطق  عم  لـماعتلا  يف  هتيجيتارتسا  دـقف  لـالتحالا  نأ  كـشلل  ـالاجم  عدـي  ـال  اـمب  تفـشك  ةريخـألا  ةـلوجلا 
تازواجت ىلع  تدر  ةـمواقملا  نإ  ذإ  عئاقولا ، هدـكؤتو  ةنياهـصلا  باـتكلاو  نيللحملا  لـك  هدـكؤي  ثدـحي  اـم  نأ  ليلدـب  عدرلا ،

عقوتمو ةيـضاملا ، ةرتفلا  كلذل  اهتعـضو  يتلا  كابتـشالا  دعاوق  قفو  ةهجاوملا  ترادأو  ةمظنم ، ةيفارتحا  ةقيرطب  لالتحالا 
رداـبت اـهنإ  لـب  هلـشف ، تـبث  ةـفئاخ ، وأ  ةـعودرم  ةـمواقملا  نأـب  لـالتحالا  داـقتعا  نأو  ةـمداقلا ، ةرتـفلا  لـالخ  كـلذ  لـصاوت  نأ 

تاراوح يف  ثدح  امك  لئاصفلا  ةداق  نيب  رـشابملا  لصاوتلا  ربعو  ةكرتشملا ، تايلمعلا  ةفرغ  ربع  ةـهجاوملا  ريدـتو  قسنتو 



ةرهاقلا

هـسفن قايـسلا  ةـمواقملا  عبتتـسو  ةوسق ، رثـكأ  نوكت  دـق  ىرخأ  تاـهجاوم  ماـمأ  نوكنـس  هناودـع  لـالتحالا  لـصاو  لاـح  يف 
ىلإ ًالوصو  لالتحالا ، دـصو  قوقحلا  نع  عافدـلا  أدـبمب  ةـمواقملا  رارمتـسا  لباقم  لـالتحالا ، ةـيجيتارتسا  لـشف  ىلع  مئاـقلا 

ةزغ عاطق  نع  هدي  عفر 

عقوملا رظن  ةهجو  سكعت  نأ  ةرورـضلاب  سيلو  بتاكلا ، يأر  نع  ربعت  ةـيوازلا  هذـه  يف  ةروشنملا  تالاقملا  عيمج  ةـظحالم :
هتسايسو


	مقال: انهيار استراتيجية الاحتلال في التعامل مع غزة

