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ملخص الدراسة
نوعا من التعاطف
العدوان الصهيوني األخير على غزة ،وما خلَّفه من مجازر وتدمير للحرث والنسل ،أوجد ً
العاملي مع أهل غزة ،وكان غالب ميدان هذا التعاطف هو اإلعالم ،فمن وصلت إليه حقيقة العدوان بصورته
عبر عن تعاطفه بأشكال عديدة.
الصادقة ،وكان مهي ًئا لتصديقهاَّ ،
من هنا فقد حاولت هذه الدراس���ة مالمسة الدور اإلعالمي ،وآليات تش���كيله للرأي العام خارج املنطقة
العربية فيما يتعلق بالقضية الفلس���طينية ،واآلليات اإلعالمية التي اس���تخدمها الكيان الصهيوني بالتوازي
مع العدوان على غزة ،والتي يأتي على رأس���ها السيطرة اليهودية على غالبية وكاالت األنباء العاملية ،وتبني
اإلع�ل�ام الغربي لوجهة النظر الصهيونية ،إضافة إلى إنش���اء احلكومة الصهيونية  -قبل العدوان على غزة
بستة أشهر  -مديرية املعلومات الوطنية التابعة لوزارة اخلارجية الصهيونية ،مهمتها صياغة وترويج الرسالة
اإلعالمية الصهيونية ،تلك الرسالة التي اعتمدت عليها كافة وسائل اإلعالم الغربية الرسمية.
وعل���ى الرغم من هذا التجييش اإلعالمي الصهيوني فقد مت كس���ر هذا االحتكار اإلعالمي الصهيوني،
وظهر تعاطف عاملي قلب كافة املوازين واحلسابات اإلعالمية الصهيونية.
وق���د وقفت هذه الدراس���ة على مالمح التعاطف العاملي مع القضية الفلس���طينية أثن���اء وبعد العدوان
الصهيوني على غزة ،رسم ًّيا وشعب ًّيا ،كما رصدت مظاهر التعاطف اإلغاثي ،والتعاطف القانوني ،إضافة إلى
مواقف بعض الشخصيات األجنبية في الصحافة الغربية.
واستعرضت الدراسة أهم أسباب هذا التعاطف ،والتي كان من بينها :دور اجلاليات اإلسالمية واملسلمني
األعاج���م في نقل تداعيات العدوان على غزة ،وك���ذا دور الفضائيات العربية الناطقة باللغة اإلجنليزية في
نقل أحداث العدوان على غزة ،ودور املنظمات اخليرية اإلس�ل�امية في نقل القضية ،ودور اإلنترنت ورسائل
اجلوال في تفعيل القضية الفلس���طينية وفضح املمارس���ات الصهيونية ،واألدوار الرسمية حلكومات الدول
املتعاطفة مع القضية الفلسطينية.
وذكرت الدراس���ة بعض مكاس���ب املس���لمني من هذا التعاطف العاملي ،وضوابط التعاط���ي معه ،وآليات
االس���تفادة منه وتفعيله ،وكس���ب املزيد من املتعاطفني .وقد حاولت الدراسة وضع مؤشرات خطة إعالمية
لصياغة الرسالة اإلعالمية الفلس���طينية املوجهة للخارج ،وآليات ترويجها عامل ًّيا من أجل التأثير في الرأي
العام العاملي ،وكسب مزيد من املتعاطفني ،وإحداث نوع من التوازن االستراتيجي على املستوى اإلعالمي.
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مقدمة:
نوعا من التعاطف العاملي مع القضية الفلس���طينية ،متثل ذلك
العدوان الصهيوني األخير على غزة ((( أحدث ً
في مواقف رس���مية قوية لرؤس���اء حكومات ودول خارج املنطقة العربية ،إضافة إلى التعاطف الشعبي من قبيل
املظاهرات واملس���يرات ،وما صاحبها من تنديدات باالعتداءات الصهيونية ،فض ً
ال عن القوافل اإلغاثية والطبية،
وغير ذلك من أشكال التعاطف من شعوب كانت حتى وقت قريب بعيدة عن القضية الفلسطينية ،بل كان االنطباع
أسر الطرح اإلعالمي اليهودي لقضية فلسطني.
العام أنها واقعة حتت ْ
واس���تثمار هذا التعاطف العاملي لصالح القضية الفلسطينية وكسب املزيد منه ،من شأنه إحراز نتائج إيجابية
لصالح القضية الفلس���طينية ،أهمها كسر احتكار الروايات الصهيونية خلطاب وسائل اإلعالم العاملية ،وهذا من
شأنه إحداث نوع من التوازن في احلرب اإلعالمية املوازية للحرب العسكرية.
لكن قبل هذا التعاطف وأثنائه وبعده؛ كيف كان يتم تش���كيل وتوجيه الرأي العام العاملي فيما يتعلق بالقضية
الفلس���طينية؟ وما هي اآلليات اإلعالمية التي اس���تخدمها الكيان الصهيوني بالتوازي مع احلرب على غزة؟ وما
هي مالمح التعاطف العاملي األخير مع معاناة أهل غزة رس���م ًّيا وش���عب ًّيا؟ وما هي أسباب هذا التعاطف ،خاصة
أنه جاء من بلدان قابعة حتت السيطرة اإلعالمية اليهودية ،أو على أقل تقدير يتبنى إعالمها الرسمي الروايات
الصهيونية؟ وما هي مكاسب املسلمني من هذا التعاطف العاملي ،وضوابط التعاطي معه؟ وكيف نستفيد من هذا
التعاطف ونف ِّعله ،ونكتسب أكبر قدر ممكن من الرأي العام العاملي لصالح القضية الفلسطينية؟
تلك كانت أهم التساؤالت التي حاولت هذه الدراسة اإلجابة عليها بشيء من التفصيل.

تشكيل الرأي العام وأدواته يف ظل العدوان الصهيوني على غزة:
يعب���ر ال���رأي العام عن اجتاهات اجلماهير نحو قضية ما ،وتتنوع مس���تويات واجتاه���ات الرأي العام بتباين
ّ
املرجعي���ة العقدية والفكرية واملهنية للجمهور .لكن بالعموم فإن أهمية ال���رأي العام تبرز في وقت األزمات من
((( كان العدوان الصهيوني األخير في ديسمبر ويناير 2009/2008م ،وقد بلغ عدد الشهداء الذين سقطوا خالل العدوان الصهيوني على غزة أو متأثرين
بجراح أصيبوا بها خالله ( 1410شهداء) ،من بينهم ( )355ممن هم دون الثامنة عشرة من العمر ،و( )110سيدات ،و( )240من أفراد املقاومة .كما
أن عدد املنازل الس���كنية املدمرة بلغ ( ،)11135واملنش���آت العامة ( ،)581واملنشآت الصناعية ( ،)209واملنشآت التجارية ( ،)724واملركبات (،)650
فيما بلغت مساحة األراضي الزراعية املتضررة (.)6271.746
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خالل تأثيره على مجريات األحداث ،وسير األهداف،
والضغط على األطراف املعتدية واملؤيدة لالعتداءات
من أجل تغيير مواقفها.

ال يقل أهمية عن السيوف أو البنادق أو القنابل».

(((

هذا عن دور وسائل اإلعالم في تشكيل وتوجيه الرأي
العام في حالة احلروب بصف���ة عامة ،أما عن الرأي
أي قضية من القضايا ينقس���م الرأي العام العام في حالة العدوان الصهيوني على الفلس���طينيني
وأم���ام ّ
إلى ثالثة فرق :فريق مؤي���د ،وفريق معارض ،وفريق بصفة خاصة ،فإنه في ظل التأييد الرسمي األمريكي
محايد ،والفريق احملايد ينقس���م إلى قسمني؛ قسم ال والغرب���ي ملواقف واعتداءات الكي���ان الصهيوني على
تعنيه القضية من األساس ألسباب عديدة ،منها عدم املس���لمني ،فقد ظل اجلمهور العامل���ي خارج املنطقة
العربي���ة وداخلها أحيا ًنا أس���ير
تقاطع القضي���ة مع مصاحله،
يف ظ���ل التأيي���د الرمس���ي األمريك���ي والغربي
التوجيه اإلعالمي الغربي؛ وذلك
فضل الوقوف على
وقسم آخر َّ
ملواق���ف واعت���داءات الكي���ان الصهيون���ي عل���ى
املس���لمني ،فق���د ظ���ل اجلمه���ور العامل���ي خارج ألن «التغطية اإلخبارية التي يقوم
احلياد من هذه القضية.
املنطقة العربية وداخلها أحيا ًنا أس�ي�ر التوجيه بها مراسلو وكاالت األنباء العاملية
ولكل موقف من هؤالء وزن في
اإلعالم���ي الغرب���ي؛ وذل���ك ألن «التغطي���ة تخض���ع لسياس���ات مدروس���ة
مجرى األحداث يختلف بحسب اإلخباري���ة ال�ت�ي يق���وم به���ا مراس���لو وكاالت
وتعليمات ال ميكن أن يحيد عنها
حجم وقوة ونوعية املمثلني للرأي األنب���اء العاملي���ة ختض���ع لسياس���ات مدروس���ة
أي مراسل في حتديد األولويات
ّ
العام ،وفي ضوء هذا الوزن تتباين وتعليمات ال ميكن أن حييد عنها ّ
أي مراسل يف
واألفضليات ،س���واء في اختيار
حتديد األولويات واألفضليات.
الرسالة اإلعالمية املوجهة للرأي
األحداث أو حتريرها أو نشرها.
العام املتلقي ،من أجل تش����كيله
وتوجيه����ه نحو رؤية معين����ة ،وكذلك تتباين الوس����يلة
وإن مراجعة أنواع التغطية اإلعالمية التي قامت بها
اإلعالمية املستخدمة في إيصال تلك الرسالة.
وكاالت األنباء الغربية لتطورات االعتداءات الصهيونية
خ�ل�ال الثالثني عا ًما املاضية كافية لتوضح لنا أهمية
املعني قد مت
لكن هذا التقس����يم يفترض أن اجلمهور
ّ
إعالمه بالقضي����ة املطروحة ،ليقرر بعدها هذا اجلمهور وخط���ورة الدور الذي تلعبه وكاالت األنباء العاملية في
موقفه منها ،وهنا تتدخل وسائل اإلعالم للتأثير في توجيه تشويه الصورة احلقيقية لألحداث ،ومحاولة فرضها
(((
الرأي العام ،ويختلف التوجيه بحسب رؤية املوجه واملتحكم على الرأي العام العاملي كحقيقة إعالمية».
ِّ
املطروحة».
في الوسيلة ،وبحسب نوعية القضية
وال يق���ف األم���ر عند ح���دود املراس���ل والتزامه
ففي زمن احلرب تهاجم الدعاية املنظمة من خالل بالسياس���ات املوضوعة ،بل إن هذه السياسات تتحكم
وس���ائل اإلعالم -املؤطرة ضم���ن منظومة األعمال في غرف���ة حتكم األخبار قبل تصدي���ر اخلبر للرأي
احلربية النفس���ية -جز ًءا من اجلس���د ال تس���تطيع العام .تقول الدكت���ورة عواطف عبد الرحمن« :هناك
األسلحة األخرى أن تصل إليه ،في محاولة للتأثير في العديد م���ن أش���كال التحريف في صياغ���ة األنباء
طريقة أداء األطراف املشاركة في ميدان القتال.
وحتريرها تقوم ب���ه وكاالت األنباء العاملية والصحف
فهذا التوجيه اإلعالم���ي يحاول رفع معنويات أحد
أطراف املعركة ،ونس���ف إرادة القتال لدى اآلخر ،مع
السعي لتش���كيل الرأي العام الداعم ،وكسر معنويات
ال���رأي العام املضاد وتغيير اجتاهه ،وس�ل�اح احلرب
النفس���ية هذا واملتمثل في املواد اإلعالمية والدعائية
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واإلذاعات الدولية .وقد أش���ار أحد املسئولني بوكالة

((( قصف العقول؛ الدعاية للحرب منذ العالم القدمي حتى العصر النووي:
تأليف :د .فيليب تايلور ،ترجمة :سامي خشبة ،سلسلة عالم املعرفة،
الكويت ،أبريل 2000م ،ص .23
((( قضايا التبعية اإلعالمية والثقافية في العالم الثالث :تأليف د .عواطف
عبد الرحمن ،سلسلة عالم املعرفة ،الكويت ،يونيو 1984م ،ص .65

التقرير االسرتاتيجي السابع
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رويت���ر البريطانية إلى قضي���ة املوضوعية في تقدمي
اخلدمة اإلعالمية ،وأكد أنها خدعة.
وأضاف «احلقيقة أن رويت���ر وجميع العاملني فيها
يعبرون عن النظرة البريطانية في كل أنشطتها» ،وقد
استش���هدت الدكتورة عواطف عبد الرحمن بدراسات
أكادميي���ة غربية تؤكد على أن «وكاالت األنباء الغربية
أثبت���ت بصورة قاطعة أنها عنص���ر ف َّعال تعتمد عليه
اﻤﻟﺠمتعات الرأس���مالية ،وال ميكن لهذه الوس���ائل أن
تتغاض���ى عن هدفه���ا ووظيفتها في نش���ر أفكارها
ومعتقداتها عن طريق نش���ر محدد ومتحيز للحقائق
التي اتُّفق عليها ورحبت بها احملافل الغربية كتفس���ير
(((
عاملي لألحداث».
وفي ضوء ذلك يقول هربرت أ .ش���يللر « :إن عملية
نش���ر املعلومات ف���ي الواليات املتح���دة واملجتمعات
الغربي���ة األخرى جتري ممارس���تها أغلب الوقت في
ج���و من الضغط والتوتر ،فعند وق���وع أزمة فعلية ،أو
حتى كاذبة ،ينشأ جو هستيري محموم بعيد متا ًما عن
املعقولية ،فاإلعالم األمريكي يك ِّرس شك ً
ال ومضمو ًنا
(((
للتضليل».
و«تكمن قوة تأثير وكاالت األنباء الغربية في احتكار
وكاالت األنب���اء اخلم���س العاملية ((( حلرك���ة األنباء
ف���ي العالم كله ،وهذا يتج���اوز القيمة الظاهرية ألية
دالالت رقمية أو كمية ،خاصة إذا كانت وكاالت األنباء
الوطنية في العالم الثالث مجرد مكاتب جلمع وتوزيع
األنباء الرس���مية احمللية ،وممارسة نوع من احلراسة
عل���ى األنباء الوافدة من اخل���ارج ،مما جعل معظمها
(((
تاب ًعا بصورة مقلقة لسيطرة وكاالت األنباء الغربية».
((( املرجع السابق :ص .58
((( املتالعب���ون بالعقول :كيف يجذب محركو الدمي الكبار في السياس���ة
واإلعالن ووسائل االتصال اجلماهيري في خيوط الرأي العام؟ :تأليف
هربرت أ .شيللر ،ترجمة  :عبد السالم رضوان ،سلسلة عالم املعرفة،
الكويت1999 ،م ،ص .45-43
((( هذه الوكاالت اخلمس هي :األنباء الفرنسية أ .ف .ب ،ورويتر البريطانية،
أسوشيتدبرس ويونيتدبرس األمريكيتان ،وتاس السوفيتية.
((( قضايا التبعية اإلعالمية والثقافية في العالم الثالث ،مرجع سبق ذكره،
ص  ،14ص .103
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تلك الس���يطرة التي يقول عنها هربرت أ .شيللر« :إن
أحد مقاييس فقدان أي أمة لس���يطرتها على وسائل
إعالمها يتمثل في درجة اخت���راق الوكاالت األجنبية
(((
مليكانيزمات تسويق األخبار في تلك الدولة».
من هنا يتبني حج���م النفوذ الصهيوني وحتكمه في
الرسالة اإلعالمية املوجهة للرأي العام العاملي.

اآلليات اإلعالمية اليت استخدمها الكيان
الصهيوني بالتوازي مع احلرب على غزة
صاحب العدوان على غزة من قبل الكيان الصهيوني
َ
تام لكافة الوسائل اإلعالمية املتاحة ،وذلك
اس���تثمار ّ
ٌ
م���ن أجل ترويج الرواية الصهيوني���ة املب ِّررة للعدوان،
واملز ِّيفة للحقائق الواقعة ميدان ًّيا ،مع حجب احلقيقة
قدر اإلمكان عن الوسائل اإلعالمية املتسمة باحلياد.
وقد متيز االس���تثمار اإلعالمي الصهيوني بوجود
خطة إعالمية مس���بقة كي تسير بالتوازي مع العدوان
على غ���زة ،وعلى الرغم من ذلك فقد رد الله كيدهم،
وانكشفت احلقيقة ،واكتس���بت القضية الفلسطينية
مزي ًدا من التعاطف؛ بناء على النتائج الكارثية للعدوان
الصهيوني على غزة.
لكن دعونا نقترب قلي ً
ال من اآلليات اإلعالمية املصاحبة
للعدوان الصهيوين واملتمثلة يف:

 -1اس���تثمار الكي���ان الصهيوني ل���وكاالت األنباء
العاملية لتس���ير على نفس دربه���ا في صياغة األخبار
بحسب وجهة النظر الصهيونية.
 -2قرار الكيان الصهيوني بعدم الس���ماح بدخول
الصحفيني األجانب إلى غزة ،مما حجب احلقيقة عن
املراسلني األجانب.

 -3استثمار وسائل اإلعالم األمريكية لتوجيه الرأي
الع���ام األمريكي صوب الرؤية والرواي���ة الصهيونية،
((( املتالعبون بالعقول :كيف يجذب محركو الدمي الكبار في السياس���ة
واإلعالن ووسائل االتصال اجلماهيري في خيوط الرأي العام؟ :مرجع
سبق ذكره ،ص .181
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وفي ذلك يقول رش���يد خالدي « :((( Rashid Khalidiإن
التغطية اإلعالمية األمريكية للعدوان اإلسرائيلي على
قطاع غزة هي تغطية صادمة ومرعبة ومتطرفة ،فهي
تُعبر عن طرف واحد في املعادلة الصراعية ،أال وهو
اجلانب اإلس���رائيلي ،وتلك التغطية اإلعالمية تفتقد
إلى أدنى معايير العمل اإلعالمي والصحفي ،فوسائل
اإلعالم األمريكية اختارت النظر إلى األمور من منطلق
(((
ما تريد إسرائيل أن يراه ويعرفه اآلخرون».

 -4أنش���أت احلكومة الصهيونية قبل العدوان على
غزة بس���تة أشهر مديرية املعلومات الوطنية National
 ،Information Directorateوالتي تش���رف عليها وزارة
اخلارجية بالكيان الصهيوني ،لتقوم بصياغة وإرسال
الرسائل والتقارير من خالل وزارة اخلارجية الصهيونية
إلى وسائل اإلعالم الناطقة باإلجنليزية ،وقد عرضت
وسائل اإلعالم األمريكية بصورة ممنهجة التصريحات
التي وزعتها وزارة اخلارجية اإلسرائيلية ،والتي كانت
(((
األساس للتغطية األمريكية».
 -5عم���د الصهاينة إلى إغراق الصحفيني األجانب
عبر البريد اإللكتروني والرسائل القصيرة مبعلومات
تنقل وجهة نظر اجلانب الصهيوني.

 -6فتح اجلي���ش الصهيوني قناة يوتيوب خاصة به
تبث أفال ًما عن القصف الصهيوني لقطاع غزة ،تدلل
بها كذ ًبا على أن القصف غير عش���وائي ،ولكنه يتتبع
صواريخ القسام.
وعن اس���تثمار الصهاينة لإلنترنت ووسائل اإلعالم
اجلدي���دة تق���ول الناطقة الرس���مية باس���م اجليش
((( أمريكي من أصول فلسطينية ،يعمل أستاذًا للدراسات العربية بجامعة
كولومبيا بنيويورك ،ومدير معهد الشرق األوسط بنفس اجلامعة ،وقد
نش���ر مقالة في صحيفة النيويورك تاميز حت���ت عنوان «ما ال تعرفه
عن قطاع غ���زة -»What You Don»t Know About Gaza
نشرت في السابع من (يناير 2009ح) .ويُعتقد أنها األولى في اإلعالم
األمريكي.
((( حوار أجراه تقرير واشنطن مع رشد خالدي بتاريخ  /17يناير 2009م،
واحلوار ومنش���ور على املوقع اإللكتروني لتقرير واشنطن الصادر عن
«معهد األمن العاملي» « »World Security Instituteبأمريكا.
((( املصدر السابق.
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الصهيوني «أفيتال ليبوفيتش» « :»Avital Leibovitchإن
«وسائل اإلعالم اجلديدة وعالم التدوين يشكالن م ًعا
مع���ارك جديدة في إطار الصراع حول كس���ب الرأي
العام العاملي ،وترى إسرائيل أن خوض هذه املعركة من
(((
األهمية مبكان».

عل���ى ضوء الفقرة الس���ابقة اس���تثمر اليهود كافة
وس���ائل اإلنترنت من مواقع ،وصفح���ات ،ومدونات
شخصية ،وبريد إلكتروني خلدمة رؤيتها للعدوان ،كما
استعمل اليهود عالقاتهم وسطوتهم اإلعالمية حلجب
العدي���د من مقاطع الفيديو التي يبثها املس���لمون عن
العدوان ،خاص���ة على اليوتي���وب((( ،هذا فض ً
ال عن
أعمال القرصنة اإللكترونية ،والتش���ويش على املواقع
اإللكترونية املتبنية لوجهة النظر الفلسطينية.
لك��ن الس��ؤال ال��ذي يط��رح نفس��ه اآلن ه��و كيف جنح
املسلمون يف استثمار العدوان على غزة لكسر هذا التجييش
اليهودي والغريب لوس��ائل اإلعالم ،ليكس��ب أهل غزة هذا
التعاطف والتأييد العاملي؟

س���تتم اإلجابة على هذا التساؤل ،لكن بعد التعرف
على طبيعة هذا التعاطف العاملي.

بعض مالمح التعاطف العاملي مع غزة
والقضية الفلسطينية(((
أو ً
ال  ...املوق���ف الرمسي املتعاطف من قبل الدول
غري العربية
 -1تركيا:
عل���ى الرغم م���ن أن تركي���ا تعد دولة إس�ل�امية،
((( حرب غزة على اجلبهة اإللكترونية :تقرير إلذاعة هولندا العاملية12 ،
مايو 2009م.
((( موقع إلكتروني واس���ع االنتش���ار ومت���اح االس���تخدام للجميع ،وهو
متخصص في عرض مقاطع الفيديو في كافة امليادين.
((( مت االعتماد في تكوين تلك املالمح على احلصر اإلجمالي لكافة األخبار
التي صاحبت العدوان على غزة ،وقمنا بتصنيفها وحتليلها ،وخروجها
بالتقسيم املبني أعاله ،وجميع األخبار نشرتها وسائل اإلعالم العربية،
وال يوجد ثمة خالف بني تلك الوس���ائل إال في طريقة صياغة اخلبر،
والذي يختلف بحسب مرجعية احملرر ،لكننا قمنا بالتعامل مع مضمون
اخلبر مجر ًدا ،وهو ما اتفقت فيه كافة الوسائل التي نشرت اخلبر.

التقرير االسرتاتيجي السابع
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وحتمل اإلرث العثمان���ي ،إال أن وجودها جغراف ًّيا في
القطاع األوروبي ،وسعيها الدءوب لالنضمام لالحتاد
األوروبي ،وتأثرها دميوغراف ًّيا بالعلمانية األتاتوركية،
وبُعدها نسب ًّيا في احلقبة التاريخية املاضية عن هموم
األمة اإلس�ل�امية وخاصة القضية الفلسطينية بسبب
تل���ك العلمانية ،كل ذلك يجعل تعاطفها املميز مع أهل
غزة محل إكبار وإفراد خاص.

كما أن تلك املواقف الرس���مية التركية ،إضافة إلى
املواقف الش���عبية ،جعلت مجموع���ة من األكادمييني،
واملثقف�ي�ن ،ورجال األعم���ال ،والصحفيني ،والطالب
واحلرفيني العرب يدش���نون حملة أس���موها «الوفاء
لتركيا»؛ اعترافًا مبا قامت به خالل العدوان على غزة،
وتهدف هذه احلملة إلى تقوية التعاون العربي التركي
في كافة املجاالت.

فتركيا تعتبر أكثر دولة غير عربية تعاطفت رسم ًّيا مع
القضية الفلسطينية أثناء وبعد محنة العدوان على غزة،
وقفت فنزويال أثناء العدوان على غزة موقفًا يستحق
ندد رجب طيب أردوغان بقوة باملجازر الصهيونية،
فقد َّ
وطالب الكيان الصهيوني بالوقف الفوري للعدوان ،ولوح اإلشادة والتقدير ،فقد قام الرئيس الفنزويلي «هوجو
َّ
بأكثر من ورقة ضغط سياسية ،وأعلن أن تليفونه سيظل تشافيز» بطرد سفير إسرائيل من بالده ،وقطع العالقات
احتجاجا على
احتجاجا على الدبلوماس���ية مع الكيان الصهيون���ي؛
ً
مغلقًا في وجه حكام الكيان الصهيوني؛
ً
«احملرقة الصهيونية» ضد غزة،
مذابحه���م في غزة ،وانس���حب
اعتراضا على ن���دَّد رج���ب طي���ب أردوغ���ان بق���وة باجمل���ازر وإرسال مس���اعدات إنسانية إلى
من قم���ة دافوس
ً
كلمة «شيمون بيريز»،
وسبب له الصهيوني���ة ،وطالب الكيان الصهيوني بالوقف غزة ،ودعا الرأي العام العاملي كي
َّ
ولوح بأكثر من ورقة ضغط
الفوري للعدوانَّ ،
حرجا علن ًّيا تداعت أصداؤه عبر سياس���ية ،وأعل���ن أن تليفونه س���يظل مغل ًقا يف يهب ويقف ضد نزيف الدم الذي
ً
احتجاجا على تحُ دثه احملرق���ة الصهيونية في
كافة وس���ائل اإلعالم العاملية ،وج���ه حكام الكي���ان الصهيون���ي؛
ً
كما قامت تركي���ا أثناء العدوان مذاحبهم يف غزة ،وانس���حب م���ن قمة دافوس غزة ،واصفًا االعتداء الصهيوني
ً
وسبب له
اعرتاضا على كلمة «شيمون برييز»َّ ،
بإلغاء االحتفاالت برأس السنة
علنيا تداعت أصداؤه عرب كافة وسائل باجلبان.
ً
حرجا ًّ
امليالدية ،وقدمت ع���د ًدا كبي ًرا اإلعالم العاملية.
في حني وصفه وزير خارجيته
م���ن الوفود الطبي���ة واملعونات
بأنه أفظع م���ن احملرقة النازية؛
اإلغاثية والطبي���ة لقطاع غزة،
ال عن اجلوالت السياسية للحكومة التركية في ليعيد الرئيس وصفه بع���د عدة أيام من العدوان بأن
هذا فض ً
املنطقة واملصحوبة برؤية اعتراضية وتنديدية بالعدوان العدوان الصهيوني على غ���زة إبادة جماعية ،مطال ًبا
الصهيون���ي على غزة ،و ُعقد عل���ى أرضها مؤمتر عن املجتم���ع الدولي مبحاكمة املس���ئولني ع���ن االعتداء
احملنة وإعمار غزة ،وألغت إحدى مدنها رس���م ًّيا اتفاق كمجرم���ي حرب .وفي ذات التوقي���ت قام التليفزيون
توأمة مع إحدى امل���دن الصهيونية قائم منذ 1997م؛ احلكومي بع���رض حملة تدعو إل���ى مقاطعة املتاجر
اعتراضا على املذابح الصهيونية.
ً
احتجاجا على العدوان
واألسواق التي ميتلكها اليهود؛
ً

 -2فنزويال:

وغير ذلك من املواقف التركية الرسمية العديدة التي
أثرت على ال���رأي العام داخل تركيا ،وكان لها أصداء
إعالمي���ة في اجلوار األوروب���ي وأدت إلى فهم قطاع
من اجلماهير األوروبية للعدوان الصهيوني بعي ًدا عن
الروايات اإلعالمية الغربية.
التقرير االسرتاتيجي السابع

على غزة.

كل ذلك أحدث ارتبا ًكا في احلس���ابات اإلعالمية
للصهاينة في املنطقة الالتينية ،وس���اعد على تشكيل
رأي عام التين���ي يفهم القضية بعي��� ًدا عن الروايات
الغربية.
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 -3بوليفيا:
 -2وم���ن أبرز املظاه���رات البريطاني���ة ما ُعرف
باملظاه���رة الكبرى ،والتي ضم���ت أكثر من مائة ألف
أعلنت بوليفيا من خالل رئيس���ها «إيفو موراليس»
متظاهر ،وضمت شخصيات نافذة
في كلمة له أمام الدبلوماسيني
في كافة القطاعات ،وقد س���ار
ف���ي قصر احلك���م أن بوليفيا م���ن أب���رز املظاه���رات الربيطاني���ة م���ا ُع���رف
باملظاه���رة الك�ب�رى ،وال�ت�ي ضم���ت أكث���ر من املتظاهرون في ش���وارع وس���ط
تربطها عالقات دبلوماسية مع
مائ���ة ألف متظاهر ،وضمت ش���خصيات نافذة لن���دن ،وه���م يحمل���ون األعالم
إس���رائيل ،لكن نظ ًرا للجرائم
يف كاف���ة القطاع���ات ،وق���د س���ار املتظاهرون الفلس���طينية والفتات التضامن
اخلطيرة التي ترتكبها إسرائيل
يف ش���وارع وس���ط لندن ،وهم حيملون األعالم مع غزة ،ورفعوا شعارات التأييد
ضد احلي���اة واإلنس���انية من الفلس���طينية والفت���ات التضام���ن م���ع غ���زة،
واملس���اندة لغزة ،وأوضح منظمو
خ�ل�ال عدوانها على غزة؛ فإن ورفعوا شعارات التأييد واملساندة لغزة.
املظاه���رة أن اله���دف منها هو
بوليفيا تعلن قط���ع العالقات
«توجيه رسالة لإلعالم البريطاني
الدبلوماسية مع إسرائيل.
الذي يح ِّمل حماس املسئولية ،متناس ًيا أن «إسرائيل»
هي املسئول املباشر عن كل ما يحدث».
ثان ًيا :مالمح التعاطف الشعيب غري العربي مع

القضية الفلسطينية أثناء العدوان على غزة

ميك���ن مالحظة هذا التعاطف الش���عبي م��ن خالل

النقاط التالية:

أ -مسريات ومظاهرات يف الدول اآلتية:

(((

بريطانيا:

تعد بريطانيا من أكثر الدول األوروبية التي شهدت
مظاهرات احتجاجية عل���ى العدوان الصهيوني ،ومن
هذه املظاهرات:
 -1مظاه���رات احتجاجي���ة متك���ررة بالعاصم���ة
البريطانية لندن ،كان على رأس���ها النائب البريطاني
جورج جالوي ،وبعض رؤس���اء املنظمات السياس���ية
واحلزبي���ة واحت���ادات ونقابات ،وهيئ���ات اجتماعية
وديني���ة ،وأعضاء مبجلس العموم ،و ُك ّتاب ومش���اهير
بريطانيون ،إضافة إلى يهود بريطانيني معترضني على
املمارسات الوحشية الصهيونية.
((( جميع املظاهرات األجنبي���ة املتعاطفة مع أهل غزة ،واملنددة بالعدوان
الفضائيات العربية ،س���واء عن طريق
الصهيون���ي ،غطت أحداثَه���ا
ُ
املراس���لني ،أو من خالل مقاطع الفيديو املص���ورة للمظاهرات ،كما
مت نش���ر تغطيات تلك املظاهرات في الصح���ف واملواقع اإللكترونية
العربية.
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 -3احتجاجات يومية أمام الس���فارة الصهيونية في
العاصمة البريطانية لندن.
 -4أقام نش���طاء بريطانيون حمل���ة «التضامن مع
الشعب الفلس���طيني» التي كانت أمينتها العامة «بيتي
هنتر» ،وقد قامت هذه احلملة بالعديد من املظاهرات
داخ���ل بريطانيا ،كما نظمت اعتصا ًم���ا أمام مكاتب
احتجاجا على تغطيتها املنحازة للكيان
بي بي س���ي؛
ً
الصهيوني فيما يتعلق بأحداث غزة ،وأصدرت احلملة
بيانات صحفية دعت إلى الوقف التام جلميع األعمال
العدائية التي تُنفَّذ في مدينة غزة.
احتجاجا
 -5نظ���م نش���طاء اعتصا ًم���ا صامتً���ا،
ً
على الع���دوان الصهيوني ،وذلك في س���احة البرملان
البريطاني ،وقد امتد االعتصام أليام عديدة.
 -6قام نشطاء من مجموعة حقوقية تدعى مجموعة
«س���حق إيدو» بالتظاهر أمام مصنع إيدو للس�ل�اح؛
احتجاجا عل���ى تزوي���د املصنع للكي���ان الصهيوني
ً
باألسلحة ،التي تُستخدم ضد سكان غزة.

أمريكا:
في واشنطن سار عشرات اآلالف من املتظاهرين في
التقرير االسرتاتيجي السابع
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مس���يرة رفعوا خاللها العلم الفلسطيني ،وجتمعوا في
ونددوا باالنحياز األمريكي
متنزه أمام البيت األبيضَّ ،
األعمى لصالح الكيان الصهيوني.
روسيا:

في روس���يا خرجت عشرات الس���يارات ترفع صو ًرا
للضحاي���ا والفتات منددة باإلرهاب على غزة ،بحس���ب
وصف املتظاهرين ،وذلك في مسيرة كبيرة جابت الشوارع
الرئيسة بالعاصمة الروسية ،وضمت املظاهرة متضامنني
من املسلمني العرب والروس واجلاليات األخرى.
فرنسا:

شهدت املدن الفرنسية  130مسيرة شعبية ،شارك
فيه أكثر من  150ألف متظاهر ،حملوا الفتات تطالب
بالوقف الفوري للع���دوان الصهيوني على غزة ،وفك
احلصار عن القطاع ،فيما وصفه محللون فرنس���يون
بأنه أكبر تعبئة ش���عبية في فرنس���ا لصالح القضية
الفلسطينية منذ نكبة عام 1948م.
أسبانيا:

شهدت مدينة غرناطة بأس���بانيا مظاهرة حاشدة
للمطالبة بوقف احلرب على غزة .وطالب املتظاهرون،
الذين فاق عددهم عش���رة آالف ،مبحاكمة املسئولني
«اإلسرائيليني» بتهمة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية ،كما
دعوا إلى مقاطعة املنتجات «اإلسرائيلية» ،واستدعاء
السفير األس���باني من تل أبيب .كما قام عشرات من
املشجعني األسبان باقتحام مباراة كرة سلة التي كانت
احتجاجا على
جتمع بني فريقي برش���لونة وتل أبيب؛
ً
العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
أملانيا:

ف���ي أملانيا احت���ج أكثر من  40ألف ش���خص على
الهجم���ات الصهيونية على غزة في ع���دد من املدن
األملانية.
بلجيكا:

في بروكس���ل تظاهر قرابة ألف ومائتي شخص في
اعتصام قبال���ة مقر اخلارجي���ة البلجيكية مطالبني
بوقف العدوان ،وبأن يأخ���ذ االحتاد األوروبي موقفًا
حاز ًما من «إسرائيل».
التقرير االسرتاتيجي السابع

السويد:

في الس���ويد َّ
احتجاجا على
نظم آالف الس���ويديني
ً
وج���ود املنتخب الصهيوني للتنس بالس���ويد ،وتعبي ًرا
عن االحتجاج عل���ى العدوان الصهيون���ي على غزة،
وطالبت املظاهرة االحت���اد األوروبي مبقاطعة الكيان
الصهيوني ،وف���ي محاضرة بجامعة س���توكهولم قام
السويديون بضرب الس���فير الصهيوني لديهم «بيني
داجان» باألحذية عندم���ا كان يلقي محاضرته ،وفي
مظاه���رة أخرى ضمت آالف الس���ويديني قاموا فيها
بحرق العلم الصهيوني.
أستراليا:

منددة
في أس���تراليا حتركت مظاهرات احتجاجية ِّ
بالعدوان شارك فيها اآلالف.
فنـزويال:

في فنزويال نظ���م اآلالف مظاهرات متكررة نددت
بالع���دوان الصهيوني على غ���زة ،ووصفت ما يحدث
بهولوكوس���ت .وألقى املتظاه���رون األحذية على مقر
السفارة الصهيونية.
سراييفو:

نظم الناجون من مذبحة سربرنيتشا مظاهرة سلمية
احتجاجا على
أمام الس���فارة األمريكية في سراييفو؛
ً
استمرار إراقة دماء األبرياء في قطاع غزة.
بولندا:

في بولندا ش���ارك نحو  500ش���خص في مظاهرة
بالعاصمة وارسو دع ًما لقطاع غزة.
اليونان:

في أثينا باليونان سار نحو ألفي متظاهر إلى السفارة
الصهيونية محتجني على عدوانها على غزة.
تركيا:

ثارت في تركيا مظاهرات حاش���دة ومتكررة منددة
بالعدوان.
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ت -تعاطف إغاثي:
 -1رحالت حرك���ة «غزة احل���رة» اإلغاثية :والتي
ضمت متضامنني من ع���دة دول عربية وأجنبية ،من
بينه���م «موريد ماجوي���ر» احلائزة عل���ى جائزة نوبل
للسالم ،وعضو الكوجنرس األمريكي األسبق «سينثيا
ماكيني».
 -2قافلة األمل األوروبية :التي تقل إمدادات غذائية
ومساعدات ،ويترأسها عضو مجلس الشيوخ اإليطالي
«فرناندو روس���ي» ،مبش���اركة  12برملان ًّيا أوروب ًّيا من
إيطاليا ،واليونان ،وسويس���را ،وأيرلن���دا ،وبريطانيا،
إضافة إلى العشرات من املتضامنني الذين قدموا من
أوروبا.
 -3قافل���ة النائب البريطاني جورج جالوي املعروفة
باسم «شريان احلياة» :والتي ضمت قرابة  500شاحنة،
وجمعت مساعدات قيمتها  10ماليني دوالر.
 -4حم�ل�ات وقوافل إغاثية تركي���ة حكومية وغير
حكومية منها( :قافلة مس���اعدات احت���اد املزارعني
األتراك -العاملني بنقابة االتصاالت التركية -األسبوع
اخليري لغزة والذي نظمته جمعية املساعدة اخليرية
التركية – مس���اعدات ش���عبة منتجي األحذية بغرفة
التج���ارة والصناعة بتركيا -مس���اعدات وقف صفا
التركي ،وخاصة معرضها اخليري مبيدان «ش���يرين
أفلر» بالقط���اع األوروبي ملدينة إس���طنبول – حملة
املدرس���ية التي عمت املدارس اخلاصة التركية لتبرع
التالميذ مببالغ رمزية ترس���ل لغ���زة -وغير ذلك من
املساعدات التركية اخليرية واإلغاثية).
 -5توافد أعداد كبيرة من األطباء من كافة اجلنسيات
العاملية للمساهمة الطبية بغزة.

ث -تعاطف قانوني:
قام خبراء في القانون الدولي برئاسة «جون دوجر»
بزيارة غزة من أجل توثيق جرائم احلرب التي ارتُكبت
ضد الش���عب الفلس���طيني ،وكيفية التعامل مع هذا
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املوضوع قانون ًّيا ،وذلك مبشاركة فريق من القانونيني
العرب ،واجلامعة العربية ،ومبساعدة من إحدى جلان
حقوق اإلنسان الفلسطينية.
ج  -مواقف شخصيات غربية يف الصحافة الغربية:

(((

 -1الكاتبة جوهان هاري في صحيفة ذي إندبندنت:
التي قالت :إن «الرواية اإلسرائيلية للحرب ليست تلك
التي ترويها إسرائيل».
 -2سيوماس ميلن في اجلارديان :الذي قال« :غالبية
الصحاف���ة الغربية حتاول حملن���ا على التصديق بأن
س���بب هذه احلرب هو قيام حماس بإطالق صواريخ
معظمها محلي الصنع على «إسرائيل» ،لكن الواقع أن
الواليات املتحدة وبريطاني���ا واالحتاد األوروبي ،تلك
الدول التي تدع���و ظاه ًرا إلى وقف إطالق النار ،هي
التي أعدت األرضية الالزم���ة الرتكاب هذه األعمال
«اإلسرائيلية» الهمجية؛ مبا قدمته من أموال وأسلحة
ودعم دبلوماس���ي ،والغرب سيدفع مع «إسرائيل» ثمن
حمام الدم في غزة».
 -3دع���ا نك كليغ ،زعيم الدميقراطيني األحرار في
بريطانيا ،إل���ى فرض حظر على تزويد «إس���رائيل»
بالس�ل�اح ،وتعليق اتفاقية التعاون التي أُبرمت مؤخ ًرا
بني االحتاد األوروبي و«إسرائيل».
أسباب التعاطف العاملي مع الفلسطينيني يف جمتمعات
يغلب على إعالمها الرمسي السيطرة اليهودية

بشاعة العدوان الصهيوني على غزة فرضت على
األمة اإلسالمية في ش���تى بقاع األرض أن تنتفض
لنص���رة غزة ،فعمد حاملو اله ّم منها إلى اس���تثمار
كافة الوس���ائل املتاحة لنش���ر القضية في صورتها
حرك بعض أصحاب الضمير
الصحيحة ،األمر الذي َّ
اإلنس���اني للتعاطف مع أهل غزة والتنديد بالعدوان
الصهيوني.
((( منش���ورات املركز الدولي لدراس���ات أمريكا والغ���رب ،املوقع
اإللكتروني للمركز.
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آليات استثمار التعاطف العاملي مع القضية الفلسطينية بعد حرب غزة
 -1دور اجلاليات اإلس�لامية واملسلمني األعاجم يف نقل
تداعيات العدوان على غزة:

لعبت اجلاليات اإلس�ل�امية املوجودة خارج العالم
العربي ،باإلضافة إلى املسلمني من األعاجم دو ًرا كبي ًرا
ف���ي نقل تداعيات الع���دوان الصهيوني على غزة من
خالل املظاهرات واملسيرات مع استثمار كافة الوسائل
اإلعالمي���ة والدعائية املتاحة لديه���م مثل اإلنترنت،
وإقامة مع���ارض صور آثار الع���دوان الصهيوني ،مع
مراسلة أكبر عدد ممكن من أبناء الدول التي يعيشون
فيها ،واجلاليات األجنبية بها؛ إلطالعهم على العدوان
وآثاره ،مما كان له أكبر األثر في حشد عدد غير قليل
من املتعاطفني ،متحملني في ذلك كافة املنغصات من:
التهديدات ،واالعتقاالت ،واإلصابات.
 -2دور الفضائي��ات العربية الناطقة باللغة اإلجنليزية
يف نقل أحداث العدوان على غزة:

مثلما جنحت قناة اجلزيرة اإلخبارية في حشد العالم

العرب���ي للتفاعل مع العدوان على غزة حلظة بلحظة،
فقد قامت القن���اة ذاتها الناطق���ة باللغة اإلجنليزية
بنفس الدور في نقل الع���دوان للعالم اخلارجي ،مما
كان ل���ه األثر الكبير في تصحي���ح الرؤية لدى الرأي
العام الغربي املضلل ،وقد ذكرت روايات غربية متعددة
عن تأثرها مبا كانت تطرحه اجلزيرة اإلجنليزية أثناء
األحداث.
 -3دور املنظمات اخلريية اإلسالمية يف نقل القضية:

نشطت املنظمات اخليرية اإلسالمية املوجودة خارج
نطاق العالم اإلس�ل�امي في نقل القضية الفلسطينية
في صورتها الصحيحة ،وب َّينت للقطاعات احمللية التي
تتعامل معها في الدول األجنبية حجم الكارثة الناجتة
عن الع���دوان الصهيوني على غزة ،مما كان له أعظم
األثر في التفاعل العاطفي واخليري مع املعت َدى عليهم
في غزة.
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 -4دور اإلنترنت يف تفعيل القضية الفلسطينية وفضح

ث -رسائل الربيد اإللكتروين العشوائية واملوجهة:

املمارسات الصهيونية:

نشطت أثناء العدوان مجموعات كثيرة من املسلمني،
ألنه ال يعرف احلواجز ،فقد جنح في كس���ر حاجز وكانت في معظمها جهود ش���خصية ،بإعداد رس���ائل
احت���كار وكاالت األنباء العاملية لألخبار ،فقد ش���هد خاصة بالعدوان الصهيوني بلغات متعددة ،تضم صو ًرا
لالعت���داءات ،وإح���االت ملواقع
اإلنترن���ت معركة غي���ر عادية
لكسب مزيد من املؤيدين لكال أنشأت جهات عربية وإس�ل�امية عديدة مواقع إلكترونية بها مزيد من التفاصيل،
الطرفني ،لكن بالعموم فقد كان وصفحات إلكرتونية بلغ���ات متعددة ،تضمنت وقاموا بإرسال هذه الرسائل إما
أخب���ا ًرا ،ومق���االت ،وحتقيق���ات ،وحتلي�ل�ات،
لإلنترن���ت دور كبير في عرض وص���ور الع���دوان الصهيوني ،ومقاط���ع مرئية بص���ورة عش���وائية للمجموعات
حقيقة العدوان الصهيوني ،مما حي���ة للمأس���اة ،وقد انتش���رت ه���ذه املقاطع يف البريدي���ة األجنبي���ة املختلف���ة،
كان له أعظم األثر في حش���د املواقع اإللكرتوني���ة واملنتديات .كما مت تزويد أو بحص���ر العناوي���ن البريدي���ة
قطاع من اجلماهي���ر الغربية املواق���ع اإلس�ل�امية املوج���ودة باألس���اس بلغات للش���خصيات املؤثرة في الغرب،
متعددة لتدخل ضمن محلة التعبئة اإلعالمية
مثل أعض���اء املجال���س النيابية
الواقع���ة حتت أس���ر اإلعالم ضد العدوان الغاشم.
واألكادمييني ،وهذا بال شك كان
الغربي املضلل.
له دور مثمر على األقل في توسيع
وميكن تقسيم آليات اإلنترنت إىل:
رقعة اخلبر الصحيح ،واستثارة النفس البشرية للبحث
أ -إنشاء مواقع وصفحات إلكترونية ،وتفعيل القائم:
عن احلقيقة في العدوان على غزة.
فقد أنش���أت جهات عربية وإسالمية عديدة مواقع
وصفحات إلكتروني���ة بلغات متعددة ،تضمنت أخبا ًرا،
ومقاالت ،وحتقيق���ات ،وحتليالت ،وص���ور العدوان
الصهيوني ،ومقاطع مرئية حية للمأساة ،وقد انتشرت
هذه املقاطع في املواق���ع اإللكترونية واملنتديات .كما
مت تزويد املواقع اإلس�ل�امية املوجودة باألساس بلغات
متع���ددة لتدخل ضمن حمل���ة التعبئة اإلعالمية ضد
العدوان الغاشم.
ب -املدونات الشخصية والفيس بوك:

كما لعب���ت املدونات والصفحات الش���خصية على
املواق���ع املتخصصة في هذا الن���وع مثل الفيس بوك،
والذي يعد ملتقًى عامل ًّيا يضم كافة اجلنسيات ،ويستقي
من���ه الكثير من أبناء هذا العص���ر أخبار العالم ،فقد
قام النشطاء املس���لمون والعرب بتفعيل هذه األدوات
الشخصية بأخبار العدوان وصوره ،بكافة لغات العالم،
وخاصة اللغة اإلجنليزية ،مما أدى إلى توس���عة رقعة
املعرف���ة الصحيحة بأخبار الع���دوان لدى قطاع من
الغربيني املغيبني.
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 -5دور رسائل اجلوال يف فضح املمارسات الصهيونية:

لعبت التقنية احلديث���ة املتوفرة في أجهزة احملمول
دو ًرا كبي ًرا في إمكانية إرسال املسلمني املقيمني داخل
البالد األجنبية أو خارجها لرسائل نصية  ،smsوذلك
بصورة عشوائية ألرقام هواتف داخل املقاطعات واملدن
األجنبية ،وهذه الرس���ائل كانت تتضمن مقاطع فيديو
وصو ًرا للكارثة اإلنسانية املوجودة بغزة ،وآثار العدوان
الصهيون���ي عليه���ا ،وكذلك أرق���ام وإحصائيات عن
وسع من دائرة اإلعالم بالقضية،
العدوان ،وهذا بدوره َّ
في نقاط تتمتع بخصوصية كان من الصعب الوصول
لها من قبل.
 -6األدوار الرمسي��ة حلكوم��ات ال��دول املتعاطف��ة م��ع
القضية الفلسطينية:

الدور الترك���ي على وجه اخلص���وص يتبعه الدور
الفنزويلي جعل الوسائل اإلعالمية في هذين البلدين
تتبنى التندي���د بالعدوان ،وفضح ممارس���ات الكيان
التقرير االسرتاتيجي السابع

آليات استثمار التعاطف العاملي مع القضية الفلسطينية بعد حرب غزة

الصهيوني املعتدي .ووجود تركيا في النطاق األوروبي،
ووج���ود فنزويال في النطاق الالتيني جعل الرس���الة
اإلعالمية الرس���مية الداعمة للقضية الفلس���طينية
تتمدد في مناطق ج���وار يصعب على العرب الوصول
ً
فض�ل�ا عن إتاحتهم الفرصة لكافة األنش���طة
إليها،
األهلية كي متارس جميع األنشطة ،وخاصة اإلعالمية
الداعمة للموقف الفلسطيني دون قيود.
أضف إلى ذلك أن ق���وة اخلطابات والتصريحات
والق���رارات واملواق���ف الرس���مية في وج���ه الكيان
الصهيوني لـ «أردوغان» و«تشافيز» فرض على وسائل
اإلع�ل�ام العاملية عدم جتاهل تل���ك املواقف ،ومن ثَم
التفت قطاع كبير من اجلماهي���ر إلى اجلانب اآلخر
وبح���ث عن احلقيق���ة التي تعمدت وس���ائل اإلعالم
الغربية إخفاءها.

بعض مكاسب املسلمني من التعاطف العاملي:
 -1من أكبر وأهم املكاسب الناجتة عن التعاطف العاملي
مع القضية الفلسطينية على املستوى اإلعالمي هو كسر
االحت����كار اإلعالمي اليهودي لوس����ائل اإلعالم العاملية،
وتوجيهها األحادي نحو الروايات والتوجهات الصهيونية.
اعتراضا على ممارس���ات
 -2التعاطف العاملي جاء
ً
وحش���ية في ظل عدوان حقيقي صدقت معه الرواية
العربي���ة ،وتب�ي�ن مع���ه للمتعاطفني ك���ذب الروايات
الصهيونية والغربية ،ليأتي ذلك متوافقًا مع النداءات
العربية املس���تمرة بأن اليهود يز ِّيف���ون احلقائق في
أطروحاته���م اإلعالمي���ة ،وه���ذا من ش���أنه فقدان
املصداقي���ة اإلعالمية الغربي���ة واليهودية عند قطاع
ممتد من جمهور املتلقني في الغرب.
 -3التعاط���ف العامل���ي األخير ،وخاص���ة تعاطف
األتراك واملس���لمني األعاجم ،أحيا منوذج جسد األمة
اإلسالمية ،فبعد أن كانت القضية الفلسطينية تُختزل
عند كثير من الناس في إطارها العربي ،صار التعاطف
من منطلق إس�ل�امي ،وهذا من ش���أنه توحيد الصف
التقرير االسرتاتيجي السابع

اإلسالمي ،وهو بشارة أمل على إعادة بناء جسد األمة
املتفرق.
 -4التعاطف العاملي اآلتي من خارج املنطقة العربية،
وخاصة من غير املس���لمني ،من ش���أنه عدم االكتفاء
بالتعاطف وحده ،ودعم القضية للتنافس مع املسلمني
جمي ًعا ،وتقدمي أفضل الدعم.
 -5التعاطف الرسمي التركي القوي من شأنه إحداث
توازن على املستوى السياسي مع اليهود ،فتركيا لديها
ً
ضغوطا على
كثير من األوراق السياس���ية التي تشكل
اجلانب الصهيوني.
 -6التعاطف العاملي ،وخاصة من شخصيات مطلعة
متلك أدوات اللعبة السياسية واجلماهيرية في الغرب،
من ش���أنه إحراج احلكومات الغربية ،والضغط عليها
لتعديل مواقفها االنحيازية ،إضافة إلى الكش���ف عن
طبيعة املساعدات الغربية احلقيقية للصهاينة ،مثلما
كش���فت عنه املظاهرة البريطانية أمام مصنع السالح
اإلجنليزي الداعم للكيان الصهيوني ،وكل ذلك من شأنه
التأثير على سير العمليات االنتخابية املستقبلية داخل
تلك البلدان ،األمر الذي س���يصعب بدوره املساعدات
الغربية لليهود ،وذلك بعدما كان الرأي العام مبع ًدا عن
واجهة األحداث والطريق معب ًدا لتقدمي املساعدات.
 -7التعاط���ف العاملي األخير كش���ف عن طاقات،
وإمكان���ات إعالمي���ة انطلقت عفو ًّيا م���ن قبل قطاع
عريض من ش���باب املسلمني أبلوا بال ًء إعالم ًّيا حسنًا
أثناء العدوان الصهيوني على غزة ،وإذا كانت العفوية
أحدثت هذا الصدى ،فما بالنا إذا كانت هناك منهجية
حلمالت إعالمية إسالمية.

ضوابط التعامل مع التعاطف العاملي:
هن���اك عدد من الضوابط الت���ي ينبغي وضعها في
االعتبار عند التعاطي مع التعاطف العاملي مع القضية
الفلس���طينية بناء على العدوان الصهيوني على غزة،
ومن هذه الضوابط:
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 -1ينبغ���ي أال يغيب عن األفه���ام عند التعاطي مع
أحداث غزة وما تالها من تعاطف عاملي ،وخاصة غير
اإلس�ل�امي ،أننا في حقبة زمنية ُعطلت فيها فريضة
اجلهاد في األمة اإلس�ل�امية ،وبالتال���ي فإن احلالة
الراهنة حالة وقتية تختلف معاملها باختالف املرحلة.
 -2ال ب���د من االنتب���اه إلى االختالف���ات العقدية
واأليديولوجية بني املتعاطفني في التعامل مع القضية
الفلس���طينية ،فغالب التعاطف عندهم مر ّده إنساني
أي صراع
بسبب حجم العدوان وفظاعته ،وبعي ًدا عن ّ
عق���دي بني حق وباطل ،فمنتهى طموح املتعاطفني هو
السالم ،والتعايش بني الكيان الصهيوني والفلسطينيني
وفق نظرتهم هم للتعايش والس�ل�ام العاملي ،وبالتالي
فإن استثمار مكاس���ب التعاطف ينبغي أن يكون على
أرض املتعاطف مبا ميثله م���ن ضغط على حكوماته،
وتوس���يع لقاعدة الرأي الع���ام املتعاطف ،لكن عندما
يكون عل���ى أرضنا فإن رؤى الع�ل�اج ينبغي أن تكون
بأدواتنا الشرعية.
 -3يجب أن نأخذ في اعتبارنا أن بعض السياسيني
الغربيني املتعاطفني مع القضية الفلسطينية يستثمرون
ذلك التعاطف كورقة ضغط سياسية تتحقق معها بعض
املكاسب السياسية واحلزبية لهؤالء الساسة.
 -4ال ب���د أن ننتبه إلى أن هن���اك بعض التعاطف
جاء من اجتاهات يس���ارية ،ومنها شخصيات رسمية
ورؤس���اء دول ،وال ميكن فهم هذه املواقف مبنأى عن
خالفاتها مع الرأسمالية األمريكية.
 -5ال ينبغي أن يغيب عن األذهان استثمار املخابرات
العاملية حلمالت التعاطف ،واالندس���اس بني صفوف
املتعاطف�ي�ن املتحركني ب�ي�ن ال���دول وامللتقني بكافة
األطراف ،ومعرفة ما يدور خل���ف الكواليس ،وحرية
التجوال على أرض غزة وبني صفوف قادة املقاومة.
 -6جتدر اإلش���ارة إلى أن اليهود ومحركي اإلعالم
الغربي س���يتعاملون بجدية مع هذا التعاطف العاملي
مع القضية الفلسطينية ،وسيعمدون إلى سد الثغرات
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املؤدية إليه ،ومحاولة تصحيح صورة الكيان الصهيوني
إعالم ًّي���ا ،لذا ينبغ���ي أن يكون هن���اك آلية إعالمية
إس�ل�امية مس���تمرة حتافظ على التعاطف العاملي،
وتثري القضية الفلسطينية عندهم.

آليات االستفادة من التعاطف العاملي
وتفعيله واكتساب املزيد من املتعاطفني
 -1التعاون م���ع املتعاطفني الذين تبنوا رفع دعاوى
قضائية على الكيان الصهيون���ي ،وتفعيل هذا التبني
ومتابع���ة القضية ،ومد فريق العم���ل القانوني بكافة
االحتياجات الالزمة للقضية.
 -2فت���ح قنوات اتصال مع املتعاطفني ،وش���كرهم
عبر وس���ائل اإلعالم على وقفتهم مع القضية ،وبحث
آليات التعاون اإلعالم���ي واحلركي جلذب مزيد من
املتعاطفني مع القضية الفلسطينية.
 -3قد يكون التعاطف مع القضية الفلس���طينية من
غير املسلمني مدخ ً
ال جي ًدا للدعوة اإلسالمية؛ بحيث
ال يق���ف التعاون عند حدود تروي���ج وتفعيل القضية
الفلسطينية؛ لكن يس���تفاد منه لدعوة املتعاطفني إلى
اإلسالم.
 -4تكاتف اجلهود الفلس���طينية والعربية واإلسالمية
لوض���ع خطة إعالمي���ة ترويجية للقضية الفلس���طينية،
تستثمر معها كافة الوس���ائل اإلعالمية املتاحة ،وهدفها
الع���ام احلفاظ عل���ى التعاطف العاملي القائم ،وكس���ب
مزيد م���ن الرأي العام العاملي املؤثر في مس���ار القضية
الفلس���طينية ،وإذا كان الكيان الصهيوني قد أنشأ هيئة
خاصة بالرس���الة اإلعالمية الصهيوني���ة املوجهة للعالم
اخلارجي تتب���ع وزارة اخلارجية ،فمن باب أولى أن تكون
هناك هيئة إسالمية إعالمية مهمتها فقط ترويج الرسالة
اإلعالمية الفلسطينية عامل ًّيا.
وعماد هذه اخلطة هو وجود رسالة إعالمية متكاملة
تع ِّبر عن حجم املأس���اة التي يعيش���ها الفلسطينيون
التقرير االسرتاتيجي السابع
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حتت االحتالل الصهيوني ،ويتم ترجمة تلك الرس���الة
اإلعالمية إلى أكب���ر عدد ممكن من اللغات األجنبية،
ومقاط���ع الفيديو الناطقة بلغ���ات معينة يتم إحلاقها
بش���ريط ترجمة مكتوب للغات املترجم إليها ،مع جعل
مفتوحا بحيث يتم تزويدها بأية
ن ََسق هذه الرس���الة
ً
مستجدات تخدم القضية.

 -9ش���هادات األطباء الذين قام���وا بعالج احلاالت
الفلس���طينية املصابة في العدوان ،وبخاصة األطباء
األجانب.

 -10مقاطع فيديو لكاف���ة املظاهرات العاملية التي
تعاطفت مع غزة ،وكذلك القوافل اإلغاثية التي زارت
قطاع غزة ،والتي ضمت شخصيات أجنبية.

 -11كافة تصريحات السياسيني والرؤساء والزعماء
ويراعى يف تلك الرسالة اإلعالمية اشتماهلا على:
ن���ددت بالع���دوان الصهيوني
التي
َّ
 -1أرق���ام وإحصائي���ات
عماد ه���ذه اخلطة هو وجود رس���الة إعالمية
وتكلم���ت بق���وة ع���ن املمارس���ات
تعب عن حجم املأس���اة اليت يعيش���ها
عن أع���داد القتلى واملصابني متكاملة رِّ
الفلس���طينيون حت���ت االحت�ل�ال الصهيوني ،الصهيونية.
الفلسطينيني.
 -2توصيف احلالة اإلنسانية
للفلسطينيني في صورة أرقام
وإحصائيات.

ويت���م ترمج���ة تل���ك الرس���الة اإلعالمية إىل

أما عن الوس���ائل اإلعالمية التي
أك�ب�ر ع���دد ممك���ن م���ن اللغ���ات األجنبي���ة،
ومقاط���ع الفيدي���و الناطق���ة بلغ���ات معين���ة سيتم اس���تخدامها في توصيل تلك
يتم إحلاقها بش���ريط ترمج���ة مكتوب للغات الرس���الة اإلعالمية للعالم اخلارجي

املرتجم إليها

 -3مجموع���ة منتق���اة من
الص���ور الفوتوغرافية املعبرة،
والواصفة للحالة اإلنسانية ،وآثار العدوان الصهيوني
على غزة.

فإهنا تأخذ الصور التالية:

اإلنرتنت:
وعرب اإلنترنت يتم استخدام اآلليات التالية:

 -4مقاطع فيديو للعدوان الصهيوني على غزة ،وما
تاله من دمار وهالك.

أ -تصميم مواقع إلكترونية تضم الرسالة اإلعالمية
بكل مش���تمالتها املوضحة أعاله ،وتكون بكافة اللغات
األجنبية ،ويت���م الدعاية املكثفة له���ذه املواقع داخل
املجتمعات املس���تهدفة من خالل اجلاليات اإلسالمية
املوجودة بها ،ومن خالل التنس���يق بني املتعاطفني مع
القضية الفلسطينية من أبناء تلك املجتمعات.

 -6الشهادات املوثقة للشخصيات الغريبة التي زارت
قطاع غزة بعد العدوان ،ويفضل أن تكون الش���هادات
موثقة بالصوت والصورة.

ب -حص���ر نش���طاء اإلنترنت الذي���ن تفاعلوا مع
الفلس���طينيني أثن���اء الع���دوان على غ���زة ،ومدهم
بالرسالة اإلعالمية لنشرها في صفحاتهم اإللكترونية
ومدوناتهم الشخصية ،وكذلك إرسالها عبر آلية البريد
اإللكتروني ألكبر عدد ممكن من املجموعات البريدية
األجنبية.

 -5شهادات اخلبراء العامليني في القطاعات الطبية
والعس���كرية الدالة على استخدام الصهاينة لألسلحة
احملرمة دول ًّي���ا ،مع إردافها باآلث���ار التدميرية لتلك
األسلحة نظر ًّيا من خالل الكتابات العسكرية ،وميدان ًّيا
من خالل أجساد القتلى واملصابني.

 -7حصر الش���هادات الغربية التي وصفت اإلعالم
الغربي والصهيوني ،فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية،
بأنه كاذب ومخادع ،وضم هذه الشهادات في الرسالة
اإلعالمية.
 -8مقاط���ع صوت وص���ورة ألطف���ال أصيبوا في
العدوان الصهيوني.
التقرير االسرتاتيجي السابع

ج���ـ -مد أكبر ع���دد من املتعاطف�ي�ن األجانب مع
القضية الفلسطينية بالرسالة اإلعالمية ،مع التوصية
بإرسالها للمحيطني بهم.
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د -حص���ر العناوين اإللكترونية للساس���ة وصانعي
القرار في كافة دول العالم ،وإرسال الرسالة اإلعالمية
الفلسطينية إليهم.
هـ  -حص���ر العناوين اإللكتروني���ة ألكبر عدد من
املنظمات اإلنس���انية في دول العالم إضافة إلى التي
تعاطفت مع الفلس���طينيني أثناء العدوان ،وإرس���ال
الرسالة اإلعالمية الفلسطينية إليهم.
و -حص���ر أكبر قدر ممكن من العناوين اإللكترونية
للصحف واملجالت والقنوات الفضائية العاملية ،ومدها
بالرسالة اإلعالمية الفلسطينية.

الفضائيات:
األقمار الصناعية والفضائيات يسرت اآلن توصيل
الرس���ائل اإلعالمية لش���تى بقاع األرض ،وقد رأينا
كيف لعبت الفضائيات الناطقة باإلجنليزية دو ًرا بارزًا
في نقل حقيقة العدوان الصهيوني؛ لذا ميكن إنش���اء
باقة من القنوات املتخصصة في الش���أن الفلسطيني
بلغ���ات متع���ددة ،كما ميكن حجز مس���احات دعائية
على القن���وات القائمة في املجتمعات األجنبية لعرض
الرسالة اإلعالمية الفلس���طينية ،وميكن للمتعاطفني
األجانب واجلاليات اإلسالمية تيسير هذه املهمة على
اجلانب الفلسطيني.

رسائل اجلوال:
وذلك بتقدمي خدمة رس���ائل اجلوال ،وليكن اسمه
«جوال القدس» ،تُقدم من خالله الرس���الة اإلعالمية
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الفلس���طينية باللغات األجنبية املتع���ددة ،وفي وقت
األزمات ميكن استخدام اإلرسال العشوائي.

املعارض املتنقلة:
وذلك بتنظي���م معارض تضم الرس���الة اإلعالمية
الفلسطينية ،وجتوب أكبر عدد ممكن من دول العالم.

األفالم التسجيلية:
وذل���ك بصياغ���ة محتوي���ات الرس���الة اإلعالمية
جتسد املشهد
الفلسطينية في صورة أفالم تسجيلية
ِّ
الفلسطيني والعدوان الصهيوني بلغات أجنبية متعددة،
ويتم توسيع دائرة عرض هذه األفالم عامل ًّيا.

صحفيو ومراسلو الصحف األجنبية:
وذلك بحصر العناوين البريدية وفاكس���ات وأرقام
الهواتف احملمولة ألكبر ع���دد ممكن من الصحفيني
واملراسلني على مس���توى العالم ،ومحاولة فتح قنوات
اتصال معهم ،وإرسال الرسالة اإلعالمية الفلسطينية
إليهم.
وبهذه اخلطوات نضمن -بإذن الله -وصول الرسالة
اإلعالمية الفلس���طينية لقط���اع عريض من الواقعني
حتت أسر التوجيه اإلعالمي الصهيوني ،مما سيكون
له عظيم األثر في احلفاظ على تعاطف املتعاطفني مع
القضية الفلسطينية ،وتفعيل أدوارهم ،مع كسب مزيد
من املتعاطفني وما يصاحب ذلك من مكاس���ب عديدة
تنعكس بدورها على التوازن االس���تراجتي في معركة
كسب الرأي العام اخلارجي.
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معلومات إضافية
من جمازر االحتالل الصهيوني يف غزة
عائلة الداية:
كان احلاج فايز مصباح الداية  65عا ًما يخشى تعرض عائلته ملجزرة على يد قوات االحتالل اإلسرائيلية؛ حيث
إن حي الزيتون الذي يقطن فيه جنوب ش���رق غزة قد تعرض لقصف إس���رائيلي مكثف من اجلو والبر منذ بدء
العدوان اإلسرائيلي على القطاع.
ولالطمئن���ان على عائلته املكون���ة من  25فر ًدا قام احلاج فايز بجمع زوجاته وأبنائه وأحفاده في الطابق األول
من منزلهم املكون من أربعة طوابق.
لكن قبل أن ينبلج فجر يوم األربعاء املوافق 2009/1/7م كانت مقاتالت االحتالل تقصف مبنى العائلة ،فأحالته
إل���ى كومة من احلجارة على رءوس م���ن فيه ،وليدفن حتته احلاج فايز وزوجته وأبناؤه وزوجاتهم وبناته وأحفاده
البالغ عددهم  16حفي ًدا أصغرهم رضيع لم يتجاوز ستة أشهر.
وبعد س���اعات طويلة من عمل اجليران وفرق اإلنقاذ مت انتشال الضحايا الـ ،25وقد حتولوا إلى مجرد أشالء
ممزقة.

عائلة بعلوشة:
جلأ أنور بعلوشة  37عا ًما وأطفاله إلى النوم باك ًرا في منزله املتواضع في مخيم جباليا شمال قطاع غزة؛ لعله
يتخلص من التوتر الناجم عن القصف اإلس���رائيلي ،واس���تيقظ فجأة على صوت انفجار ضخم وصراخ أطفاله
وزوجته حتت أنقاض املنزل.
وكانت الطائرات اإلس���رائيلية قد ألقت ثالثة صواريخ تزن ثالثة أطنان من املتفجرات على مسجد عماد عقل
وهو قيادي بارز قتلته إسرائيل في االنتفاضة األولى -لتدمر الصواريخ املسجد املؤلف من ثالثة طوابق ،ودمرتمعه منزل املواطن بعلوش���ة الواقع بجوار املس���جد في بلوك  5مبخيم جباليا ال���ذي يعتبر أكثر بقعة في العالم
ً
اكتظاظا بالسكان.
ومتكن عدد من األقارب واجليران من انتشال األب وأفراد أسرته ،لينكشف املشهد عن حادثة وصفها السكان
باملجزرة؛ إذ قتلت الطفالت اخلمس جواهر ( 4سنوات) ودنيا ( 8سنوات) وسمر ( 7سنوات) ،وإكرام ( 9سنوات)
وحترير ( 13سنة) سحقًا حتت الركام وأصيب والدهن وثالثة من أشقائهن.

عائلة العبسي:
كان زياد العبسي ينام مع أفراد أسرته في بيته الواقع في مخيم يبنا في رفح جنوب قطاع غزة ،عندما استهدف
منزله صاروخ إس���رائيلي في متام الس���اعة الواحدة من فجر يوم االثنني املوافق 2008/12/29م فانهار املنزل
املكون من طبقة واحدة من االسبستوس على رءوس قاطنيه.
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وقد استُش���هد ثالثة من أطفال العبس���ي وهم صدق ( 4سنوات) وأحمد ( 12سنة) ومحمد ( 14سنة) ،فض ً
ال
عن إصابته هو وزوجته وثالثة من أطفاله اآلخرين بجراح.

عائلة كشكو:
مع أول أيام العدوان الصهيوني على غزة كانت عائلة عبد الله كش���كو على موعد مع مجزرة إسرائيلية تُرتكب
ضدها بدون ذنب اقترفته ،ش���أنها ش���أن آالف الفلس���طينيني الذين ذهبت حياتهم ضحي���ة حقد آلة احلرب
الصهيونية.
وتعرض منزل كش���كو الواقع في حي الزيتون ش���رق مدينة غزة لقصف إسرائيلي بدون سابق إنذار لتستشهد
طفلته ابتهال البالغة من العمر ( 8أعوام) وزوجة ابنه ميس���اء ( 22عا ًما) فيما أصيب جميع أفراد األسرة البالغ
عددهم  13فر ًدا بجروح مختلفة.

عائلة السموني:
كان حي الزيتون الواقع جنوب شرق مدينة غزة يوم األحد املوافق 2009/1/4م على موعد مع واحدة من أبشع
املجازر اإلسرائيلية التي تستهدف مدنيني في وضح النهار ،وعن سابق إصرار وتعمد ،وبدون أي ذنب يرتكبونه،
كان ضحيتها سبعني من األطفال والنساء والرجال من عائلة السموني سقطوا بني شهيد وجريح.
ويروي نائب الس���موني ( 25عا ًما) -الذي جنا من املجزرة -تفاصيل اجلرمية الصهيونية ،ويقول :قامت قوات
االحتالل التي توغلت شرق حي الزيتون بتجميع عشرات األسر من عائالتنا -السموني -في بيت واحد مساحته
 180مت ًرا مرب ًعا ،ومن ثم قامت بدكنا بالقذائف ملدة عشر دقائق حتى سقطنا جمي ًعا بني جريح وشهيد ،ليتحول
البيت إلى بركة من الدماء.
وواصلت قوات االحتالل وحش���يتها مبنع اإلس���عاف من الوصول إلى أفراد العائلة املستهدفة ،رغم مناشدات
هيئة «الصليب األحمر»؛ حيث ظلوا ينزفون ملدة أربع وعش���رين س���اعة قبل أن تتمكن سيارات اإلسعاف صباح
اليوم التالي من الوصول إليهم وإجالئهم.
واستُش���هدت زوجة نائب الس���موني وطفلته ووالدته البالغة من العمر ستني عا ًما ،كما استشهد معظم إخوانه
وأبناء عمه وأبنائهم.
ويقول الطبيب هيثم دبابش -الذي يعمل ضمن الطواقم الطبية مبستشفى الشفاء :-إن ما حدث بحي الزيتون
موضحا أن قس���م االس���تقبال في مستش���فى الش���فاء لم يتسع لهؤالء املواطنني
كان إعدا ًما جماع ًّيا بدم بارد،
ً
املنكوبني ،وعددهم سبعون ،حينما وصلوا بني شهيد وجريح.

عائلة نزار ريان:
مع عصر أول أيام العام اجلديد 2009م قصفت مقاتالت االحتالل منزل عائلة القيادي في حركة حماس نزار
ريان الواقع في جباليا وعشرة منازل محيطة به ،لكي تضمن عدم جناة القيادي ريان.
واستشهد مع ريان زوجاته األربع ،و 15من أبنائه أُخرجوا جمي ًعا جث ًثا هامدة من حتت ركام املنزل الذي حتطم
على رءوسهم.
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وقامت قوات االحتالل بقصف محيط املس���جد الذي متت فيه الصالة على ريان ،وأطلقت صواريخها بالقرب
من موقع تشييعه وأسرته.

عائلة عبد ربه:
في يوم األربعاء املوافق 2009/1/7م أغارت الطائرات اإلسرائيلية على منزل عائلة عبد ربه في جباليا شمال
القطاع ،وقتلت الش���قيقات الثالث أمل (عامان) وسعاد ( 4أعوام) وسمر ( 6أعوام) ،وظلت أجسادهن الصغيرة
حتت ركام املنزل لساعات طويلة قبل أن يتمكن اجليران وفرق اإلنقاذ من انتشالهن.
ومع بداية األس���بوع الثالث للع���دوان الصهيوني على قطاع غزة -الذي وافق الس���بت 2009/1/10م -قامت
املقاتالت اإلس���رائيلية بقصف منزل أس���رة فلسطينية أخرى من عائلة عبد ربه فاستُشهد على الفور ثمانية من
أفراد األسرة.

عائلة أبو عيشة:
بتاريخ 2009/1/5م اس���تهدفت املقاتالت اإلسرائيلية منزل عائلة أبو عيشة بصواريخ وقنابل ال ِق َبل لهم بها،
فاستشهد على الفور سبعة من أفراد األسرة هم األب واألم وخمسة من أطفالهم.

عائلة ديب:
قب���ل  25دقيقة من انتهاء س���اعات التهدئة الثالث وحتدي ًدا ي���وم 2009/1/6م قصفت الدبابات والطائرات
اإلسرائيلية أربعة صواريخ وقذائف مدفعية باجتاه مخيم جباليا شمال القطاع.
وسقطت إحدى هذه القذائف في فناء منزل املواطن سمير شفيق ديب ( 43عا ًما) ما أدى إلى استشهاده على
الف���ور ه���و ووالدته ( 70عا ًما) ،وثالثة من أبنائه هم :عصام ( 12عا ًما) ومحمد ( 23عا ًما) وفاطمة ( 20عا ًما)،
باإلضافة إلى خمسة من أجنال شقيقه ،ومنهم نور (عامان) وآالء ( 19عا ًما) بجانب اثنتني من نساء العائلة هما
آمال مطر ديب ( 34عا ًما) وخضرة عبد العزيز ديب ( 41عا ًما).

عائلة صاحلة:
في صباح اجلمعة املوافق 2009/1/9م استُشهد ستة من أفراد عائلة صاحلة في منزل األسرة الواقع في بيت
الهيا شمال القطاع.

املصدر:
موقع اجلزيرة نت ،بتاريخ 2009 /1/15م ،على الرابط:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8387FB46-BB6E-484F-8420-D7833360B0E6.htm
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