
    
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

   
    

  
    

  
  

  
  
  
  
  

     245  واإلصابات إلىعشرينإلى العدوان اإلسرائيلي ارتفاع عدد شهداء : غزة
   ال تستطيع أن تقهر غزة"إسرائيل": مشعل

  بصاروخ بعيد المدى اإلسرائيلي بالقدس" ستالكني"تقصف كتائب القسام 
   وباراك يتوقع لحظات موجعة قبل استعادة الردع..لف جنديأ 30الجيش اإلسرائيلي يستدعي 

  هدافهاألن تحقق " مود السحاباع"عملية : الرئيس السابق للشاباك

قنديل يلتقي هنّية في غّزة ويطالب      

 ويطالـب    بوقف هجماتها  "إسرائيل"

  الفلسطينيين بالوحدة
 5ص ... 

  2680 16/11/2012 الجمعة



  

  

 
 

  

            2ص                                     2680:                العدد16/11/2012الجمعة  :التاريخ

    :السلطة
  6  ماء الجعبري لن تذهب هدراًد: األمريكي االنحياز وينتقد لفتح معبر رفح ة يدعوهني.2
 7   رام اهللا إلىعباس يقطع جولته األوروبية ويعود : عريقات.3
 8  ح نحو الريادة العربية االتجاه الصحيفيالحكومة المصرية تسير : طاهر النونو.4
 9  سنرد على االحتالل بحجم العدوان الذي ينفذه ضدنا: مشير المصري.5
 9  تحاول عبر عدوانها على غزة اعاقة الخطوة الفلسطينية في األمم المتحدة" إسرائيل: "شعث.6
 9   مجلس األمن لطرح مشروع قرار في شأن العدوان على غزةإلىلعودة مستعدون ل: منصور.7
 9  العدوان على غزة لمنع الطلب الفلسطيني في األمم المتحدة: واصل أبو يوسف.8
 10  غزة الشعب الفلسطيني فيالمقاومة قادرة على حماية : النائب قفيشة.9
 10  وزارة الصحة ترسل عشرين شاحنة أدوية لغزة: الضفة.10
 10  بث اإلشاعات الكاذبة والمغرضةداخلية غزة تحذر من .11
 11  حان الوقت لتجسيد االستقالل قانونيا وسياسيا: المجلس الوطني الفلسطيني.12
    

    :المقاومة
 11   ال تستطيع أن تقهر غزة"إسرائيل": مشعل.13
 12  أبو مرزوق يطالب السلطة بدور أكبر وبمواقف أصلب في مواجهة العدوان الصهيوني على غزة.14
 12  بصاروخ بعيد المدى  اإلسرائيلي بالقدس"الكنيست"تقصف كتائب القسام .15
 12  سقاط طائرة استطالع إسرائيليةإكتائب القسام تتبنى .16
 12   بصاروخ موجه شرق مخيم البريج وسط قطاع غزةاسرائيليإكتائب القسام تستهدف جيبا .17
 13  القسام والمقاومة سيؤدبون االحتالل على جرائمه: أبو عبيدة.18
 13   باتجاه تل أبيب" 5فجر "تنشر فيديو إطالق صاروخ " كتائب القسام.19
 14    صاروخًا منذ بدء التصعيد اإلسرائيلي527كتائب القسام تُعلن إطالق .20
 14  تقف في وجه الغارات وتخترق مواقع إلكترونية إسرائيلية" أنونيموس".21
 15    الحرب على غزة تعيد ملف العمالء للواجهة"لجان المقاومة"الناطق باسم .22
 15  غطية على جرائمهحديث االحتالل عن تهدئة محاولة للت: أبو زهري.23
 16  المفاجآتتوعد االحتالل بمزيد من  وت"5فجر "بصاوخ " تل أبيب"سرايا القدس تقصف .24
 16  حماس أعّدت قائمة بأسماء شخصيات إسرائيلية لتصفيتها: تقرير أمريكي.25
 16   طيراوي يطالب بوجود موقف دولي حازم ضد العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزةتوفيق ال.26
 16   الجبهة الشعبية تدعو الجامعة العربية لتحمل مسؤولياتها في ردع العدوان على غزة.27
 17  يب وتسبب بانهيار شبكة االتصاالتجنوب تل أب" ريشون ليتسيون"تقصف  صواريخ المقاومة.28
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 18   وباراك يتوقع لحظات موجعة قبل استعادة الردع..لف جنديأ 30الجيش اإلسرائيلي يستدعي .29
 19   دخول غزة سيكلفنا ثمنًا باهظًا: ضابط إسرائيلي.30
 20  عدم الغرق في مستنقع غزة والتفاهم مع حماسلزعيمة حزب ميرتس تدعو نتنياهو .31



  

  

 
 

  

            3ص                                     2680:                العدد16/11/2012الجمعة  :التاريخ

 20  يضع أكثر من مليون إسرائيلي في حالة طوارئ" عامود السحاب"رّد المقاومة على .32
 20   تنطوي على ربح فوري ومجازفة الحقاً في غزةةالعملية العسكري: ناحوم برنياع.33
 21   بدأت حرب استنزاف بعد أن استنفدت عنصر المفاجأة"إسرائيل" :رون بن يشاي.34
 21   سرائيليينإنتنياهو يجري مشاورات بعد مقتل ثالثة .35
 22  نتنياهو يهرب للملجأ خالل قصف مدينة تل ابيب: عوتيدي.36
 22  بسبب مقتل ثالثة إسرائيليين" كريات مالخي"تلقينا ضربة صعبة في : الجيش اإلسرائيلي.37
 22  الجيش سيواصل العمليات حتى تستسلم غزة: يعالون.38
 22  سياسة االغتياالت خلقت قوة ردع في السابق": عامود السحاب"موفاز يدعم .39
 23  ال يمكن االدعاء بأن العملية في غزة تتم العتبارات سياسية: يديعوت.40
 23  "الرصاص المصبوب" ن هو نفس رد مبارك خالل عملية حتى اآل مرسيرد فعل: يعاري.41
 24  وارتكبت خطأ باغتياله..  استدرجت الجعبري بهدنة"إسرائيل: "إسرائيلي" سالم"ناشط .42
 24    ساعة 40 هدفاً في قطاع غزة خالل أقل من 450الجيش اإلسرائيلي قصف : يديعوت.43
 25  هدفان مشروعان والقبة الحديدية ليست حال لصواريخ غزة  والزهارةهني :وزير إسرائيلي.44
 25  هدافهاألن تحقق " مود السحاباع"عملية : الرئيس السابق للشاباك.45
 25  وصل إلى اتفاق لوقف إطالق النارمصر تسعى للت: السفير اإلسرائيلي السابق لدى القاهرة.46
 25   قل إلى مكان آمن قبيل سقوط صاروخ في تل أبيبنتنياهو نُ: وسائل إعالم إسرائيلية.47
 26   نفجار صاروخ جنوب تل أبيب دون وقوع إصاباتإ.48
 26   حرب على غزةعضو كنيست مناهض لللتل تهديد بالقال.49
 26  خوذ من عبارة توراتيةأم.. "مود سحاباع"اسم عملية .50
 27    أصيب برصاصة سورية طائشةجندي: الجيش اإلسرائيلي.51
 27   "ةعملية الذاكرة القصير"هو " ود السحابعام"االسم األنسب لعملية : أفنيري.52
 28   بيب تدخل مرمى الصواريخأفي منطقة تل " غوش دان".53
 28    تمنع وسائل االعالم من نشر معلومات عن أماكن سقوط صواريخ المقاومة"سرائيلإ".54
 28   لغزةرئيس الحكومة المصرية لن توقف القصف حتى أثناء زيارة "إسرائيل": الونيع.55
 29  الجنود اإلسرائيليون يختبئون بالمراحيض عند سماع صفارات اإلنذار.56
    

    :األرض، الشعب
 29    245  واإلصابات إلىعشرينإلى العدوان اإلسرائيلي ارتفاع عدد شهداء : غزة.57
 29   اغتيال الجعبري والعدوان على غزةتدينرابطة علماء فلسطين .58
 30   بالخليلمواجهات بين االحتالل ومتضامنين مع غزة في بيت أمر.59
 30  مئات الطالب العرب يخرجون نصرة لغزة:  اإلسرائيليةامعاتالجاستنفار أمني في .60
 31   مسيرات حاشدة في المخيمات الفلسطينية في لبنان استنكاراً للعدوان على غزة.61
 31   لرادع لالحتال بموقف طالبتدين العدوان على غزة وت 48الحركة اإلسالمية في .62
 31  مظاهرة فلسطينية أمام السفارة اإلسرائيلية في لندن احتجاجاً على العدوان.63
 32   "المولوتوف"فلسطينيون يهاجمون حافلة للمستوطنين في الخليل بـ .64



  

  

 
 

  

            4ص                                     2680:                العدد16/11/2012الجمعة  :التاريخ

   
   : األردن

 32  تدين العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزةالحكومة األردنية.65
 32 تدعو لسحب السفير األردني من تل أبيب" جبهة العمل اإلسالمي".66
   

   : لبنان
 33  لبنان يدين العدوان اإلسرائيلي على غزة.67
 33 ة حقيقية مع غزةنصر اهللا يدعو إلى وقف.68
 34   اغتيال الجعبري تطور نوعي في المواجهة بين المقاومة واالحتالل: مرهج.69
   

   :عربي، إسالمي
 34  مرسي يؤكد ألوباما ضرورة وقف العدوان ويحذر من تأثير سلبي في األمن واالستقرار.70
 35   لن تمنع دعمها للفلسطينيين"إسرائيل"ـعالقة مصر ب: وزير الخارجية المصري.71
 36  صواريخ المقاومة دفاع عن النفسو ..ين الفلسطينيمعقف ت بل  وسيطاًتسيلمصر : عثمانسفير ال.72
 37  المقاومة الفلسطينية بأن تجمع صفها لضرب العمق الصهيونييطالب األوقاف المصري .73
 37   غادرهااإلسرائيلي للقاهرة والسفير "إسرائيل"عودة سفير مصر لدى .74
 37  "إسرائيل"بقطع العالقات مع يطالبان العدالة حزب الحرية وواإلخوان المسلمين جماعة .75
 38   غزةرداً على عدوان العريان يطالب بسحب المبادرة العربيةعصام .76
 38  يجب فتح معبر رفح بشكل كامل: عبد المنعم أبو الفتوح لدى وصوله غزة.77
 39  مرسي بموقف يتناسب مع مصر الجديدة وعدم االكتفاء باستدعاء السفيرتطالب المصرية األحزاب .78
 40  مصرية تدين العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزةال النقابات.79
 41   غزةدوان اإلسرائيلي علىبالعاحتجاجات غاضبة تنديداً : القاهرة.80
 41  مصر تفتح معبر رفح استعداداً لنقل جرحى فلسطينيين.81
 42   طن أدوية للقطاع عبر رفحخمسين قوافل طبية وخمسمصر ترسل .82
 42   إسرائيلياً سائحا1882ً ومنفذ طابا يستقبل.. جنوب سيناء تعلن التأهب: مصر.83
 42  وتحكيم العقلفي غزة  يدعو إلى تهدئة األمور الملك السعودي.84
 42  الكويت تدعو المجتمع اإلسالمي والدولي إلدانة العدوان على غزة.85
 43  المرزوقي يهاتف هنية ويؤكد تضامنه مع غزةالرئيس : تونس.86
 43  صمت وزارة الخارجية على الهجوم على غزة يكشف فقدان القرار السيادي: حزب تونسي.87
 43  تظاهرات للتنديد بالعدوان على غزة: تونس.88
 44   على قطاع غزةاإلسرائيلياستنكار رسمي وشعبي للعدوان : المغرب.89
 45  غزة تهيمن على مؤتمر الحركة اإلسالمية: الخرطوم.90
 45  قطاع غزة العدوان اإلسرائيلي على تدينالقوى السياسية والمدنية الموريتانية .91
 45   اإلسرائيلي على غزةيستنكر العدوانالتعاون اإلسالمي منظمة وزراء خارجية مجلس .92
 46   العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزةيدينالرئيس التركي .93



  

  

 
 

  

            5ص                                     2680:                العدد16/11/2012الجمعة  :التاريخ

 46  العدوان على غزة جريمة ضد اإلنسانية: وزير خارجية تركيا.94
 46   مظاهرات في تركيا تندد بالغارات اإلسرائيلية على غّزة.95
 46  "إسرائيل" ال يمكنها تحريض جنوب السودان: وزير الدفاع السوداني.96
 47  تشكل لجنة تحقيق حول دخول قطع غيار إسرائيلية ألسواقها ة كربالءمحافظ.97
   

   :دولي
 47   الحق في الدفاع عن نفسها"إسرائيل"ولـ ...ال شيء يبرر العنف الذي تلجأ إليه حماس: رايس.98
 47  العنف يمكن أن يزعزع استقرار كل المنطقةو ... غير مقبول سيناريو اللجوء إلى القوة:روسيا.99

 48  صواريخ الفلسطينيين غير مقبولة ألي حكومة: آشتون.100
 48  "ضبط النفس"إلى ويدعو   بالده الستخدام نفوذمرسيدعو يهوالند .101
 48  ا الدفاع عن نفسه"إسرائيل"من حق  :وزير الخارجية الفرنسي.102
 48   غزةزمةألحماس المسؤولية الرئيسية بريطانيا تحّمل .103
 49   على غزة العدواناآلالف يتظاهرون ببريطانيا ضّد.104
 50  مسؤول إيطالي يدعو المجتمع الدولي إلى عدم الوقوف متفرجاً على مأساة غزة.105
 50   على غزةالصين تطالب بوقف الهجوم.106
 50   المجربة ليتجنب ضغط واشنطناألمننتنياهو لعب باغتيال الجعبري ورقة ": ذي اندبندنت".107
 51   لكل دولة حق الدفاع عن النفس:المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة.108

    
   :مختارات

 51   ستراتيجية المحتملة المنتج األول للنفط أمام التحوالت االالواليات المتحدة.109
    

    :حوارات ومقاالت
 52  لمى خاطر... !رحيل يليق بالكبار.. أحمد الجعبري.110
 53  عبد الباري عطوان... صواريخ غزة في تل ابيب.111
 55  باتريك سيل... المبارزة المقبلة بين أوباما ونتانياهو.112
 58  عماد الدين أديب... ! غزةالصراع أكبر من.113

    
  59  :صورة

***  
  

   ويطالب الفلسطينيين بالوحدة بوقف هجماتها"إسرائيل"قنديل يلتقي هنّية في غّزة ويطالب  .1
 هشام ،رئيس الوزراء المصري، أن .)اي.بي.يو( نقالً عن وكالة 16/11/2012 الحياة، لندن، نشرت
 القطاع إلىقف هجماتها على قطاع غزة، وقال أن هدف زيارته  بو"إسرائيل" طالب اليوم الجمعة، ،قنديل

هدف  ":وقال قنديل في تصريح على هامش تفقده الجرحى في مستشفى الشفاء بغزة .ليس مجرد تضامن
الزيارة ليس مجرد إظهار التضامن، وإنما التأكيد على أن مصر الثورة لن تتوانى عن تكثيف جهودها 
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ة واستمرارها حتى تحقيق السالم الشامل حتى إقامة الدولة الفلسطينية لوقف العدوان وتحقيق الهدن
  ".وعاصمتها القدس الشريف

". هذه مأساة ال يمكن السكوت عنها، وعلى العالم أجمع أن يتحمل مسؤوليته لوقف هذا العدوان"وأضاف 
 معلناً أن وفوداً، "وقف إجرامها وأن تحترم القانون والمواثيق التي وقعت عليها"ـوطالب إسرائيل ب

  . مصرية أخرى رسمية وغير رسمية في طريقها إلى قطاع غزة
هذا السبيل لتحقيق النصر وتحرير "وشدد على ضرورة توحد الشعب الفلسطيني بكل فصائله، وقال 

هذه قضية األمة العربية واإلسالمية "وقال ". فلسطين قلب األمة النابض، فلن تصح األمة إذا مرض قلبها
، مذكرا العالم أن "ميعا نقف وراءكم، وراء هذا الشعب المناضل البطل الذي يقدم الشهداء كل يومونحن ج

  ."فلسطين هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحت االحتالل والحصار"
زيارة " إسماعيل هنية زيارة قنديل للقطاع بأنها في غزةبدوره وصف رئيس الحكومة الفلسطينية 

 رسائل مختلفة إلسرائيل وللشعب الفلسطيني وللغرب والواليات 3 أن الزيارة تحمل ، معتبراً"تاريخية
 رسائل 3تحمل زيارة قنديل لغزة "وقال هنية في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع قنديل بغزة  .المتحدة

لثالثة األولى إلسرائيل وهي أنه لن يسمح لك بالتفرد بغزة، والثانية للشعب الفلسطيني وهي إننا معكم، وا
  ".للغرب والواليات المتحدة وهي عليكم أن تتحركوا لوقف العدوان على غزة

وصل على رأس وفد من الوزراء والمسؤولين، صباح قد رئيس الوزراء المصري، هشام قنديل، وكان 
اليوم الجمعة، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، حيث كان في استقباله عدداً من وزراء ومسؤولي 

  .حماس ونوابهاحكومة 
 دانت العدوان اإلسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مؤكدة أنها لن تقف  قدالحكومة المصرية،وكانت 

إن الرئيس المصري محمد  ":15/11 الخميس وقال هشام قنديل، في تصريح صحافي يوم .مكتوفة تجاهه
زة، أن مصر لن تقف  غيمرسى أكد، خالل االجتماع الذي عقده اليوم لبحث تطورات األوضاع ف

 الرئيس مرسي شدد على أن أنوأضاف قنديل،  ".مكتوفة األيدي أمام ما يحدث من عدوان إسرائيلي
  .مصر ستستخدم جميع إمكاناتها لوقف هذا العدوان ومنع تكرار قتل وإراقة دماء الفلسطينيين

لرئاسة المصرية قال المتحدث باسم ا، أن الوكاالت نقالً عن 16/11/2012نت، .الجزيرةوأضافت 
للجزيرة إن زيارة قنديل تأتي في إطار التضامن وإرسال مساعدات عاجلة وتقييم الوضع اإلنساني في 

  .غزة
  

  ماء الجعبري لن تذهب هدراًد: األمريكي االنحياز وينتقد رفح لفتح معبر ة يدعوهني .2
 معبر رفح بالكامل  دعا رئيس وزراء حكومة غزة إسماعيل هنية، مساء الخميس، إلى فتح:غزة

  .واستخدامه لدخول البضائع واألفراد ودخول المساعدات
ال عودة إلى الوراء، هذه نقطة فاصلة في حركة "وقال هنية في كلمة ملتفزة وجهها للشعب الفلسطيني 

نريد أن تعيد االعتبار إلى قيادة مصر وثورة "مضيفاً " السياسة وتاريخ الصراع مع العدو الصهيوني
وح مصر بقراراتها الجلية والواضحة إلنهاء الحصار بالكامل مطلقا مرة وإلى األبد ليكون مصر ور

  ".معبر لألفراد والبضائع تعزيزا لصمود غزة وألبناء شعبنا
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في مصر معادلة جديدة وقيادة "ورحب بقرارات الرئيس المصري محمد مرسي حول غزة، وقال إن 
ودعا القيادة  ". وفي الربيع العربيواإلسالميةنا العربية جديدة وروح جديدة تسري في مصر وفي بالد

  ".البقاء في مربع الفعل ومربع المتابعة لهذه الجريمة"المصرية إلى 
نحن هنا على أرض غزة سنبقى إن شاء اهللا "وتعهد بالصمود والرد على الهجمات اإلسرائيلية قائالً 

ادة بعزمنا وصمودنا بإرادتنا بإيماننا سنتصدى لهذه صامدين ثابتين ال تلين لنا قناة وال تنكسر لنا إر
  ".الهجمة الشرسة وسنرد هذا العدوان

أملنا في هذه األمة أمل كبير وأملنا في مصر أن يتخذوا من اإلجراءات والقرارات ما يردع "وأضاف 
عربي وال هذا العدو وأن يرسل له الرسائل القوية بأنه ال مساومة على الدم الفلسطيني وهذا الدم ال

  ".مساومة على كرامة وحرية هذا الشعب
الذي يأبى إال أن يبقى منحازا للظلم والعدوان واالحتالل وآللة القتل "وعبر عن أسفه للموقف األمريكي 

  ".والدمار بأبناء شعبنا الفلسطيني
بطل وهذا الرجل إذ أنعي هذا ال"ونعى قائد كتائب القسام محمد الجعبري، متوعداً بالرد على مقتله قائالً 

  ".الكبير وهذا القائد لشعبنا الفلسطيني وألمتنا؛ فإننا نؤكد على أن هذه الدماء لن تذهب هدرا
كنا حريصين أن " هنية إلى أن إسرائيل اغتالت الجعبري رغم توافق الفصائل على التهدئة، قائالً وأشار

ودها مصر لقطع الطريق على أي نحمي التوافق الوطني وأن نتجاوب مع كل التحركات التي كانت تق
  ".عدوان على قطاع غزة

لكن هذا العدو الذي تعود على الغدر والذي تعود أن يفتك بالناس والمدنيين والعزل والرجال "وأضاف 
والنساء كان قد ارتكب مجزرة في حي الشجاعية ووقع العديد من الشهداء والجرحى وتوجت هذه 

  ".الجريمة بهذا االغتيال الجبان
هذا االحتالل قد اعتاد الغدر والقتل واالغتيال وهذا االغتيال الذي راح ضحيته القائد أبو "قال هنية و

محمد إنما هو امتداد لسلسلة االغتياالت لقادة شعبنا الفلسطيني وفي مقدمتهم الشيخ المؤسس أحمد ياسين 
نا لديه القدرة على الصمود أكثر شعب"وتابع ".. والدكتور الرنتيسي والقافلة تطول من قيادات هذا الشعب

  ". وأكثر وأن المقاومة قادرة على الصمود من حرب الفرقان السابقة
دماء القادة ليست أغلى من دماء أبناء شعبنا وأطفالنا ونسائنا وشيوخنا، نحن وإياهم سواء، "وقال إن 

لمحتل البغيض، ليسوا قطرة الدم زكية طالما، إنها كانت من جسد فلسطيني وعربي مسلم وأقول هذا ا
هذه العدوانية الجديدة ستتكسر على صمود "مشدداً على أن " سواء قتالنا في الجنة وقتالكم في النار

  ". ووحدة هذا الشعب
واهللا إننا نرى القدس واألقصى من بين أصابع شارة النصر، من عبق هذه الدماء الزكية الطاهرة، "وقال 

  ". ب والتضحيات هذا الشعب العظيممن صمود هذا الشعب وعزة هذا الشع
  16/11/2012وكالة سما اإلخبارية، 

  
   رام اهللا إلى األوروبية ويعود جولتهيقطع عباس  :عريقات .3

قال المسؤول الفلسطيني البارز صائب عريقات إن الرئيس محمود عباس قطع جولته :  رويترز-بيرن 
ثات مع مسؤولين سويسريين مع تدهور في أوروبا وسيعود للوطن اليوم الخميس بعد إجراء محاد

  .األوضاع في قطاع غزة
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وقال صائب عريقات للصحفيين في العاصمة السويسرية بيرن حيث التقى عباس بوزير الخارجية 
لدينا وضع متدهور كل ساعة والرئيس .. لدينا وضع بالغ الخطورة في غزة"السويسري ديدييه بوركالتر 

رئيس المصري محمد مرسي واألمين العام للجامعة العربية الدكتور عباس على اتصال اآلن بفخامة ال
وآخرين في أوروبا والواليات المتحدة على أمل بدء عملية الحد من ... نبيل العربي وبان جي مون

  ."تصعيد الصراع
 اإلسرائيليتم بحث الكثير من القضايا بما في ذلك التصعيد في قطاع غزة والعدوان "وأضاف عريقات 

 غزة ولهذا قرر الرئيس عباس قطع زيارته إلى أوروبا على الفور بعد أن يختتم اجتماعيه التاليين على
  . "في سويسرا مع الرئيس والمشاركين

  16/11/2012الحياة، لندن، 
  

   االتجاه الصحيح نحو الريادة العربيةفي تسير المصريةالحكومة : طاهر النونو .4
 اتصال هاتفى في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة طاهر النونو  باسمالرسميأكد المتحدث : محمد رشاد

 القطاع حتى هذه اللحظة يزداد سوء، مشيرا إلى أن القصف مازال في، أن الموقف "اليوم السابع"بـ
 صعد من عدوانه على قطاع غزة ليرتفع حصيلة العدوان الغاشم اإلسرائيليمستمر، وأن االحتالل 

 فيجريح، كان أخرهم إصابة اثنين من المدنيين 200 شهيدا وأكثر من 15 المتواصل على القطاع إلى
  . استهدف منزل رئيس الوزراء إسماعيل هنيةالذيالقصف 

 يعلم العدو لكي السياسيوقال النونو اليوم، هو يوم عمل لألمة العربية، ووجب عليها التحرك 
الغاشم المبارك من الواليات المتحدة  لهذا العدوان التصدي في، بأن فلسطين ليست وحدها الصهيوني

  . يجب الضغط عليها من األمة العربيةالتياألمريكية، 
 كل مواقفه، بداية من في االتجاه الصحيح في مشرف ومتميز وقوى ويسير المصري الموقف أنوأكد 

 لوزراء  من إسرائيل، والحديث مع الواليات المتحدة األمريكية، واالجتماع العاجلالمصريسحب السفير 
الخ، مشيرا أن كل ذلك يتطلب البناء عليه بأن تستمر هذه الجهود وأن يتحد .. الخارجية العرب إلى

  .العرب
وطالب النونو من الحكومة المصرية، أن تعمل على إقناع الدول العربية ودول الخليج خاصة، للوقوف 

  . وقدرتها على لم الشملعربىال الوطن فيجانب القضية الفلسطينية، لما تتمتع به مصر من ريادة 
 ورد فعله، موضحا المصريوقال النونو، إن إسرائيل عينها الثانية على مصر وهى تراقب جيدا الموقف 

 لـ نتنياهو، ثانيها توجيه انتخابيأن هجوم إسرائيل على قطاع غزة كان له أهداف، أوالها تحقيق إنجاز 
  . وقدرة مصر على التصعيدالمصريفعل ضربة للمقاومة الفلسطينية، ثالثها قياس رد ال

 أبلغتها بزيارة وفد التيوأكد النونو، أن حكومة قطاع غزة تلقت اليوم اتصاال من الحكومة التونسية 
  . رفيع المستوى على رأسه عدد من الوزراء التونسيين يوم األحد القادم إلى قطاع غزةتونسي

  16/11/2012اليوم السابع، 
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  د على االحتالل بحجم العدوان الذي ينفذه ضدناسنر: مشير المصري .5
أكد النائب في التشريعي الفلسطيني عن كتلة حماس البرلمانية مشير المصري في كلمة ألقاها قبيل : غزة

 الجعبري ومرافقه أن التهديدات اإلسرائيلية تزيد حماس قوة، وتجعل  أحمدصالة الجنازة على الشهيد
  .كيمةالمقاومة أصلب عودا وأقوى ش

المقاومة قبلت التحدي في ميدان الدفاع عن شعبنا، وسنرد على االحتالل بحجم العدوان الذي "وقال إن 
وثمن المصري قرار الرئيس المصري محمد مرسي المتعلق باستدعاء القاهرة للسفير  ".ينفذه ضدنا

ي والوقوف بموقف المصري لدى تل أبيب، مطالبا بقرارات أكثر جرأة لمواجهة العدوان اإلسرائيل
  .مسؤولية تجاه الدم الفلسطيني النازف

  16/11/2012الغد، عمان، 
  

   تحاول عبر عدوانها على غزة اعاقة الخطوة الفلسطينية في األمم المتحدة "سرائيلإ: "شعث .6
اعتبرت السلطة الفلسطينية الحرب االسرائيلية على غزة حرباً على مشروعها :  محمد يونس–رام اهللا 
  .1967على حدود عام » دولة غير عضو« الى رفع مكانة فلسطين لدى األمم المتحدة الى الرامي

 ان اسرائيل تحاول عبر عدوانها على غزة ،نبيل شعث» فتح«وقال مفوض العالقات الدولية في حركة 
ق اعاقة الخطوة الفلسطينية في األمم المتحدة واالدعاء بأن والدة دولة فلسطينية ستكون قاعدة إلطال

وأضاف إن القيادة ماضية في اتصاالتها مع دول العالم من اجل وقف العدوان . الصواريخ على اسرائيل
  . على غزة وحشد التأييد لمشروع القرار الفلسطيني في الجمعية العامة لألمم المتحدة

  16/11/2012الحياة، لندن، 
  

  ن العدوان على غزة مجلس األمن لطرح مشروع قرار في شأإلىلعودة مستدون ل: منصور .7
في نيويورك، ركز الجهد الفلسطيني والعربي في األمم المتحدة على متابعة :  راغدة درغام-نيويورك 

 دولة إلى لحشد التأييد لترفيع وضعية فلسطين الدبلوماسيةالتطورات في قطاع غزة، ومواصلة الحملة 
 العودة إلىاالستعداد "المتحدة رياض منصور وأكد السفير الفلسطيني في األمم . مراقبة في األمم المتحدة

 إلى مجلس األمن لطرح مشروع قرار في شأن العدوان اإلسرائيلي على غزة، وسنستمر في التحرك إلى
  ."أن يتحقق الهدف بتوقف الحملة اإلسرائيلية العسكرية على شعبنا في غزة

معة العربية والمغرب وأجرى منصور أمس ضمن وفد عربي ضم سفراء السودان والعراق والجا
ومصر، مشاورات مع رئيس مجلس األمن السفير الهندي هارديب سينغ بوري ورئيس الجمعية العامة 
لألمم المتحدة فوك يريميتش تناولت التطورات في غزة والتحرك الفلسطيني لتعزيز التأييد لمشروع 

 نيل صفة الدولة المراقبة، إلىدف  والها193القرار الفلسطيني الذي وزع على أعضاء األمم المتحدة الـ
  . الشهر الحالي29تمهيداً لطرحه على التصويت في 

  16/11/2012الحياة، لندن، 
  

  العدوان على غزة لمنع الطلب الفلسطيني في األمم المتحدة: واصل أبو يوسف .8
ظاهرات قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، إن الم : وليد عوض-رام اهللا 

 الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي أبناءالتي تخرج في مدن الضفة الغربية هي للتضامن مع 
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 يأتي للحيلولة دون نجاح اإلسرائيلي العدوان أن إلىيتعرضون لعدوان وجريمة إسرائيلية بحقهم، منوها 
افة إلى أنها مرتبطة القرار الفلسطيني بالتوجه لألمم المتحدة للحصول على صفة دولة غير عضو، إض
  .بشكل كبير في الشأن الداخلي اإلسرائيلي مع اقتراب موعد االنتخابات اإلسرائيلية

  16/11/2012القدس العربي، لندن، 
  

   غزةالشعب الفلسطيني فيالمقاومة قادرة على حماية : النائب قفيشة .9
مظاهرة في  كلمة له أمام أوضح النائب في المجلس التشريعي حاتم قفيشة في : وليد عوض-رام اهللا 

 أن القوى الوطنية واإلسالمية تقول لالحتالل إن الشعب الفلسطيني موحد، مشيرا الخليل تضامنا مع غزة
وأشاد ببطوالت المقاومة الفلسطينية في قطاع  .إلى القادة الفلسطينيين الذين ارتقوا من كافة الفصائل

  .لمقاومة قادرة على حماية الشعب الفلسطيني في القطاع، معربا عن ثقته في أن اأبيبغزة، وقصفها لتل 
  16/11/2012القدس العربي، لندن، 

  
  وزارة الصحة ترسل عشرين شاحنة أدوية لغزة: الضفة .10

قال وزير الصحة الفلسطيني الدكتور هاني عابدين ان وزارة الصحة الفلسطينية  : وليد عوض-رام اهللا 
 شاحنة من األدوية والمستلزمات الطبية إلرسالها 20ت بتحميل وبتعليمات من الرئيس محمود عباس بدأ

  . مستشفيات وزارة الصحة في غزةإلى
وذكرت الوزارة في بيان صحفي الخميس، إن وزير الصحة أجرى سلسلة من االتصاالت الفورية مع 

وأضافت . ةعدد من الجهات ذات العالقة من أجل إدخال األدوية والمستلزمات الطبية العاجلة لقطاع غز
أن عابدين اتصل مع سفير فلسطين في مصر بركات الفرا، وبحث معه التدخل الفوري إلدخال 
المساعدات الطبية للمصابين جراء العدوان اإلسرائيلي، حيث أبلغ الفرا جاهزية السلطات المصرية 

  .إلدخال أي مساعدات طبية بناء على طلب السلطة الوطنية
 أمين عام لجنة اإلغاثة اإلنسانية في اتحاد أطباء العرب إلى عاجلة كذلك وجه وزير الصحة رسالة

 جانب شعبنا في هذه الظروف العصيبة وتقديم إلىالدكتور إبراهيم الزعفراني مهيبا باالتحاد الوقوف 
األدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك الكوادر الطبية خاصة في طب الطوارئ لمساعدة األهل في قطاع 

  .غزة
  16/11/2012 العربي، لندن، القدس

  
  بث اإلشاعات الكاذبة والمغرضةداخلية غزة تحذر من  .11

حذر الناطق باسم وزارة الداخلية لدى حكومة حماس إسالم شهوان خالل مؤتمر صحفي عقد في : غزة
غزة أمس من بث اإلشاعات الكاذبة والمغرضة، التي تضر بالجبهة الداخلية، وتهدف لزعزعة األمن 

  .ار بالقطاع، متوعدا بمالحقة العمالءواالستقر
وأكد أن الوزارة لن تتهاون مع هؤالء العمالء الذين لن يكونوا بمنأى عن مالحقة األجهزة األمنية، 
مشيرا إلى أن كافة عناصر تلك األجهزة وقياداتها متواجدة بالميدان في زيها الرسمي لحماية أبناء الشعب 

الوزارة أخلت كافة المواقع والمقرات األمنية، وتم أخذ كافة اإلجراءات  "وقال إن .الفلسطيني من العدوان
  ".الالزمة للحفاظ على الجبهة الداخلية وحمايتها
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إن ما يحاول االحتالل بثه من حرب نفسية بهدف كسر إرادة الشعب الفلسطيني محاولة يائسة "وأضاف 
لعدم التعاطي مع تلك الوسائل التي يسعى من ، داعيا المواطنين "لن تنال من عزيمة وصمود هذا الشعب

وناشد شهوان المواطنين بعدم التجمهر والتجمع  .خاللها االحتالل لكسر وإضعاف صمود شعبنا وإرادته
في أماكن القصف، وضرورة االبتعاد عنها وعن المقرات األمنية، حفاظًا على حياتهم، مؤكدا أننا سنحمي 

  .المقاومة بكل ما نملك
  16/11/2012مان، الغد، ع

  
  حان الوقت لتجسيد االستقالل قانونيا وسياسيا: المجلس الوطني الفلسطيني .12

أكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان له بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين إلعالن :  الدستور–عمان 
ونيا وسياسيا من وثيقة االستقالل الوطني الفلسطيني، أن الوقت حان لتجسيد االستقالل الفلسطيني قان

خالل األمم المتحدة بالحصول على عضوية دولة فلسطين فيها، وإنفاذ كافة قرارات الشرعية الدولية التي 
أصدرتها الهيئة األممية لحماية الحقوق الفلسطينية، التي لم تطبق حتى اآلن بسبب التعنت والتنكر 

  .اإلسرائيلي لها
عمار أثناء انعقاد  جسيد هذا اإلعالن الذي تاله الشهيد أبووأكد المجلس أن اإلصرار الفلسطيني على ت

 تشرين الثاني عام 15 في"جهاد دورة الشهيد أبو" الدورة التاسعة عشر للمجلس الوطني الفلسطيني
، يعدّ وفاء ال بد من االلتزام به لدماء آالف الشهداء ومعاناة مئات آالف األسرى من أبناء شعبنا 1988

ن ما بخلوا يوما في تقديم التضحيات لتحقيق حلمنا في العودة وإقامة الدولة المستقلة الفلسطيني الذي
  .بعاصمتها القدس

  16/11/2012الدستور، عمان، 
  

   ال تستطيع أن تقهر غزة"إسرائيل": مشعل .13
كد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في الخرطوم الخميس ان أ: الخرطوم ـ ا ف ب

  .ستطيع ان تقهر قطاع غزة حيث تنفذ عملية عسكرية منذ امس االربعاءاسرائيل ال ت
هذا العدو ضعيف 'مام المؤتمر الثامن للحركة االسالمية السودانية في الخرطوم ان أوقال مشعل في كلمة 

  .'اسرائيل كيان غاصب ال يردع اصحاب االرض الحقيقيين. نحن الذين سنردعهم(...) ال يقهر غزة 
تختبر مصر والعرب والمسلمين هل هي 'ن اسرائيل بشنها العملية العسكرية في غزة ورأى مشعل ا

قادرة على فرض نفس المعادالت السابقة ام ان قيادات اليوم لديها رؤية االمة تثبت في كل محطاتها انها 
  .'تنهج نهجا جديدة برؤية جديدة

ودعا مشعل  .'دة ثم تنتهي اسرائيل معهاالزمن الذي فيه اسرائيل تعربد تغير وستنتهي العرب'واكد ان 
يقاتلوا كرجل واحد عن قوس واحدة واحسنتم ان شكلتم غرفة واحدة من كل 'الى ان ' اهل فلسطين وغزة'

  .على الهجمات االسرائيلية' الفصائل للرد
، مؤكدا ان 'اخواني الذين اصابعهم على الزناد لمواصلة المعركة بعقل وشجاعة في القلب'كما دعا 

الحرب ضد العدو لن تتوقف حتى بعد ان غادرنا الجعبري نساء ورجال فلسطين سيواصلون الجهاد '
  .'واالستشهاد
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ووعد مشعل بالوقوف الي جانب السودان الذي اتهم اسرائيل بقصف مجمع للصناعات العسكرية في 
ا عدوكم والعدو يقاتل اريد ان اقول للسودانيين عدون'وقال . العاصمة السودانية الخرطوم الشهر الماضي

الداعمين '، مؤكدا ان 'يدنا مع ايديكم'واضاف  .'فوق االراضي السودانية في بورتسودان وفي اليرموك
  .'للقسام كثر والسودان في طليعتهم

  16/11/2012القدس العربي، لندن، 
  

  زة  بدور أكبر وبمواقف أصلب في مواجهة العدوان الصهيوني على غالسلطةأبو مرزوق يطالب  .14
فيس «كتب نائب رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق على صفحته على :  كفاح زبون-رام اهللا
السلطة الوطنية الفلسطينية وقيادتها مطالبة بدور أكبر وبمواقف أصلب في مواجهة «: يقول» بوك

كة ال توقفوا حر. 2009-2008العدوان الصهيوني على قطاع غزة حتى ال تتكرر مواقفهم في حرب 
الجماهير بل شجعوها، ال تحصروا المواجهة في غزة بل اجعلوها بطول الضفة وعرضها، هذا هو أهم 

 .»عناوين الوحدة الوطنية والسياسية والجغرافية، أوقفوا التنسيق األمني المهين
 16/11/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
  لمدىبصاروخ بعيد ا اإلسرائيلي بالقدس" الكنيست"تقصف كتائب القسام  .15

اإلسرائيلي في " الكنيست"أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الجمعة، قصف مبنى 
  .مدينة القدس المحتلة بصاروخ بعيد المدى

إن المزيد من المفاجئات بانتظار العدو الصهيوني الذي يواصل عدوانه على قطاع غزة :" وقالت الكتائب
  ."ويقصف المدنيين والمواطنين العزل

وتواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية قصف مستوطنات ومواقع االحتالل اإلسرائيلي 
بعشرات القذائف الصاروخية رداً على العدوان اإلسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ األربعاء 

  .بة العشرات فلسطينياً وإصا20الماضي واغتيال نائب القائد العام للقسام أحمد الجعبري وقتل نحو 
 16/11/2012،فلسطين أون الين

  
  سقاط طائرة استطالع إسرائيليةإكتائب القسام تتبنى  .16

أعلنت كتائب القسام، الذراع المسلح لحركة حماس، أنها أسقطت طائرة :  يو بي أي-القدس المحتلة
  .على شرق غزةاستطالع إسرائيلية بعيد إعالنها عن استهداف طائرة حربية إسرائيلية خالل شنها غارة 

التي أطلقتها " حجارة السجيل"وقالت كتائب القسام، إنها أسقطت طائرة استطالع إسرائيلية، ضمن عملية 
  . التي أطلقتها إسرائيل ضد غزة" عامود السحاب"رداً على عملية 

 16/11/2012الحياة، لندن، 
  

   وسط قطاع غزة بصاروخ موجه شرق مخيم البريجاسرائيليإكتائب القسام تستهدف جيبا  .17
 اعلنت كتائب القسام انها استهدفت جيبا عسكريا لقوات االحتالل داخل السياج الفاصل شرق مخيم :غزة

  .البريج وسط قطاع غزة صباح الجمعة
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أنها استهدفت الجيب بصاروخ موجه، وأن جثث الجنود ملقاه  "سما"وقالت القسام في بيان لها وصل 
ت اسرائيل باصابة سيارة بصاروخ موجه في منطقة كيسوفيم وسط قطاع من جهتها اعترف. بجوار الجيب

  .غزة
5/8/2012وكالة سما االخبارية،   

  
   سيؤدبون االحتالل على جرائمهوالمقاومةالقسام : أبو عبيدة .18

قال الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة إن كتائبه : غزة
  .مة الفلسطينية سيؤدبون االحتالل اإلسرائيلي على جرائمهوالمقاو

ما تقوم به القسام جزء من الرد على الجريمة النكراء، "وأضاف أبو عبيدة في تصريح إذاعي الخميس 
  ".وعملية حجارة سجيل مستمرة وستكسر غطرسة العدو الجبان

دب المقاومة على ردها على جرائمه لقد أراد االحتالل بعقليته المتحجرة والمتغطرسة أن يؤ: "وتابع
وأشار إلى أن االحتالل  ".األخيرة، ولكننا نؤكد أن المقاومة وكتائب القسام ستؤدب العدو وتكسر غطرسته

لم يفق من الصدمة، وهذا ليس إال البداية، والمقاومة عودت شعبنا ولن تخذله ولن تضيع دماء الشهداء 
  .هدرا
بصاروخين، أحدهما )  كيلومتر عن قطاع غزة75(ائب لمدينة تل الربيع ، أن قصف الكت"أبو عبيدة"وأكد 

  .لالحتالل" رسالة"، ما كان سوى "5فجر "من طراز 
الكتائب تقدم رسائلها باألفعال "، مشيرا إلى أن "وأوضح أن كتائب القسام لم تخرج بعد ما في جعبتها

  ".حتالل جيداوليس باألقوال، ورسالة قصف تل الربيع يجب أن يقرأها اال
اغتيال القيادي الكبير في القسام أحمد الجعبري هو بداية معركة التحرير ولن تكون نهاية "وعدّ أن 

المطاف، والمقاومة تستمد اليوم وقودا جديدا من دماء قائدها، والمقاومة ملتزمة أمام اهللا ثم شعبنا ودماء 
  ".الشهداء أن ترد على الجريمة

قدم نذير شؤم ومحق وزوال "ن قيام االحتالل باغتيال القائد أحمد الجعبري أ" أبو عبيدة"وأضاف 
المقاومة قادرة على امتالك "، مؤكدا على أن "لالحتالل، وفتح النار على ماليين الصهاينة والجنود

  ".خياراتها والمبادرة كذلك
صف الشعب الفلسطيني وتغتال لم يعد مقبولًا على اإلطالق أن يق: "القول" القسام"وتابع المتحدث باسم 

العدو اليوم إذا كان يحاول أن . المقاومة ترد وترسل رسالة إلى قلب الكيان.. رموزه والمقاومة وال ترد 
يدخل بضعة أمتار في غزة؛ فإن المقاومة تقول له إنها قادرة على أن تصل إلى قبل الكيان المجرم الذي 

  ".يدعم ويدعو للعدوان على غزة
  16/11/2012ان، السبيل، عم

  
                      باتجاه تل أبيب" 5فجر " إطالق صاروخ فيديوتنشر " كتائب القسام .19

، الذراع العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية "كتائب عز الدين القسام"نشر المكتب اإلعالمي لـ : غزة
، وهو الصاروخ "5فجر "، شريطًا مصورا يظهر فيه إطالق صاروخ باتجاه تل أبيب من طراز "حماس"

األول من نوعه الذي تستخدمه المقاومة الفلسطينية في تاريخ الصراع مع االحتالل، وذلك في الوقت 
  .الذي شككت فيه مصادر إسرائيلية في امتالك المقاومة لمثل هذه الصواريخ
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ا قوة دفع قوية وجاء في الشريط، الذي لم تتجاوز مدته ثوان قليلة، لحظة إطالق صاروخ كبير الحجم وذ
، حيث أطلق وهجا ناريا كبيرا "كاتيوشا"و" غراد"تختلف عن الصواريخ التي تمتلكها المقاومة من طراز 

فور إطالقه إلى الفضاء باتجاه مدينة تل أبيب التي تبعد نحو خمسة وسبعين كيلومتر عن قطاع غزة، 
  .وهي أبعد نقطة وصلت إليها المقاومة بصواريخها حتى اآلن

، وصاروخًا آخر من صنع "5فجر "، قد أعلنت أنها استخدمت صاروخ "كتائب عز الدين القسام"كانت و
محلي، في قصف مدينة تل أبيب مرتين، األولى قبيل منتصف الليلة الماضية، والثانية قبل ظهر اليوم 

  .الخميس، حيث أسفر ذلك عن وقوع أضرار، في حين يتكتّم االحتالل عن الخسائر حتى اآلن
  

  15/11/2012قدس برس، 
  

                       صاروخًا منذ بدء التصعيد اإلسرائيلي527 إطالقكتائب القسام تُعلن  .20
، أن مقاتليها "حماس"، الذراع العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية "كتائب عز الدين القسام"أعلنت : غزة

ع تستخدم ألول مرة، وذلك منذ بدء التصعيد تمكنوا من إطالق ما يزيد عن خمسمائة صاروخ، بينها أنوا
، الذي بدأه االحتالل باغتيال نائب القائد العام لكتائب القسام )11|14(اإلسرائيلي عصر يوم األربعاء 

  .أحمد الجعبري
، إنه منذ )11|15(وقالت الكتائب، في إحصائية صادرة عنها عن عملياتها حتى منتصف ليل الخميس 

 527، قامت كتائب القسام بقصف أهداف إسرائيلية بـ )مساء األربعاء" (سجيلحجارة ال"بدء عملية 
، " جو-أرض "وصواريخ " 5فجر "واستخدام صواريخ ) تل الربيع(صاروخ، أبرزها استهداف تل أبيب 
  .في استهداف طائرة حربية إسرائيلية

  15/11/2012قدس برس، 
 

 ترونية إسرائيليةتقف في وجه الغارات وتخترق مواقع إلك" أنونيموس" .21
، باختراق عدد من المواقع اإلسرائيلية الرسمية، فـي         "أنونيموس" نجح قراصنة مجموعة     :عكا أون الين  

إطار نشاطهم المؤيد لقطاع غزة الذي يواجه في الظرف الراهن عملية عسكرية أطلـق عليهـا الجـيش                
ن من الولوج إلـى موقـع رئاسـة         ولم يتمكن المستخدمون اإلسرائيليو    ".عمود السحاب "اإلسرائيلي اسم   

توقفوا عن قـصف    "اإلسرائيلي، جاء فيها    " فالكون"الوزراء اإلسرائيلية، فيما وضعت رسالة على موقع        
  ".غزة، ماليين الفلسطينيين مستيقظين ومكشوفين وخائفين

وجاء ،  "نحن أنونيموس لن نجلس ونشاهد دولة صهيونية جبانة تقضي على حياة أبرياء           "وأضافت الرسالة   
إسـرائيل،  "، واختـتم بعبـارة      "لقد أغلقنا موقعكم اإللكتروني األول لألمن والمراقبة      : "في الرسالة أيضاً  

عزيزتـي  "وأطلقت المجموعة في تغريدة على أحد الحسابات التابعة لها علـى موقـع تـويتر                 ".توقعينا
  .اإلنترنت في غزة، في تحذير إلسرائيل ضد قطع "إسرائيل، إن قطعت اإلنترنت، سنغلق مواقعك

فلتعلموا يا أهالي غزة واألراضي المحتلة أن أنونيموس تقـف إلـى            : "في تصريح لها  " أنونيموس"وقالت  
جانبكم في هذا الصراع، سنقوم بعمل كل ما نستطيع لمنع قـوات الجـيش اإلسـرائيلي الغاشـمة مـن                    

 قـادرين علـى االتـصال       االصطفاف ضدكم، سنقوم بتوظيف جميع إمكانياتنا كي نتأكد أنكم سـتظلون          
  ".باإلنترنت وعلى نقل معاناتكم إلى العالم
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  . موقعاً، يتبع بعضها للجيش اإلسرائيلي40وقد تجاوز عدد المواقع اإلسرائيلية المخترقة حتى اآلن 
 16/11/2012، عكا اون الين

  
   الحرب على غزة تعيد ملف العمالء للواجهة"المقاومةلجان "الناطق باسم  .22

' القدس العربي'كد ابو مجاهد الناطق االعالمي باسم لجان المقاومة الشعبية لـأ: وليد عوض -رام اهللا  
الخميس بأن هناك عمالء استطاع االحتالل االسرائيلي تجنيدهم من ضعفاء النفوس في صفوف 
 الفلسطينيين اال انه شدد على ان عددهم قليل وفعاليتهم باتت ضعيفة جراء مالحقتهم من قبل فصائل

  .المقاومة واالجهزة االمنية العاملة بغزة
نعم ربما االحتالل الصهيويني 'وحول دور العمالء في تحديد بنك االهداف االسرائيلي قال ابو مجاهد 

يعتمد كثيرا على عمالئه ولكن بفضل اهللا عز وجل، المقاومة ترد على هذا االمر وتحذر العمالء من 
، وبالتالي هناك اجراءات تتخذ على هذا الصعيد من قبل فصائل التمادي في خيانتهم لشعبهم والهلهم

  .'المقاومة ومن قبل وزارة الداخلية في غزة فيما يتعلق بموضوع العمالء
وحول اذا ما كان السرائيل تحديد سيارة الجعبري واستهدافها بشكل دقيق بدون عميل لها موجود على 

ك للجهاز االمني لحركة حماس لتحديد اذا ما كان االمر هذا االمر مترو'االرض في غزة قال ابو مجاهد 
وربما يقدم االحتالل على تنفيذ االغتيال دون عميل على االرض، فحاالت قصف '، مضيفا 'عرضيا ام ال

مثل هذه ربما تكون اعتمدت على صور من اقمار اصطناعية وربما اتصاالت التقطت، ولكن ليس 
كما يكون في كل مرة، فجريمة االغتيال هذه كانت على أعلى بالضرورة ان يكون هناك عميل ارضي 

  .'مستوى داخل دولة الكيان الصهيوني وباراك كان على تفاصيلها لحظة بلحظة
وقلل ابو مجاهد من اهمية العمالء في تحديد بنك االهداف االسرائيلي الذي تواصل الطائرات الحربية 

عمالء لالحتالل وال احد ينكر ذلك، ولكن ليس بهذا الحجم يوجد 'االسرائيلية استهدافها في غزة، وقال 
 .'عددهم قليل وقليل جدا، ولكن المقاومة تأخذ احتياطاتها لمجابهة هذا الموضوع'، مضيفا 'هم قلة. الكبير

  16/11/2012القدس العربي، لندن، 
  

   عن تهدئة محاولة للتغطية على جرائمهاالحتاللحديث : أبو زهري .23
إن الحديث عن : قال المتحدث الرسمي باسم حركة حماس، سامي أبو زهري: لتركمانيعبد اهللا ا-غزة

، مؤكداً أن "هو محاولة لتوفير غطاء له لالستمرار في جرائمه"بحث االحتالل اإلسرائيلي عن تهدئة 
لن تنخدع بهذه االدعاءات اإلسرائيلية بينما تواصل طائرات االحتالل شن غاراتها على مدار "حركته 

  ".لساعة ضد قطاع غزةا
نحن لن ننخدع بهذه االدعاءات اإلسرائيلية وماضون في ": "فلسطين"وأضاف أبو زهري في حديثه لـ

  ".حماية شعبنا الفلسطيني والرد على العدوان
وأكد أبو زهري أن استمرار التصعيد اإلسرائيلي لن يفلح في تحقيق أهدافه أو كسر إرادة شعبنا 

ستثبت قدرتها على "المقاومة الفلسطينية، مشدداً على أن المقاومة الفلسطينية الفلسطيني وكسر شوكة 
  ".الصمود والتصدي

  15/11/2012فلسطين أون الين، 
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  تآتوعد االحتالل بمزيد من المفاج وت"5فجر "وخ اربص" تل أبيب"سرايا القدس تقصف  .24
المحتلة وسط الكيان " تل أبيب"قصفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي مدينة 

، وذلك ردا على اغتيال نائب القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري "5فجر "اإلسرائيلي بصاروخ 
  .أحمد الجعبري" حماس"لحركة 

تل "والتي تضم العديد من المدن وهي ) إسرائيل(وسط " غوش دان"ودوت صافرات اإلنذار في منطقة 
  . كم75وتبعد عن غزة نحو " يشون لتسيونر"و" بيت يام"و" أبيب

من جانبه، توعد أبو أحمد الناطق الرسمي باسم سرايا القدس، االحتالل بمزيد من المفاجآت، طالما 
استمر العدوان على غزة، مؤكدا أن المقاومة لم تستخدم كامل طاقتها في الرد على الجريمة النكراء التي 

  .جعبري قائد كتائب القسام بغزةارتكبها مساء أمس باغتيال أحمد ال
  15/11/2012فلسطين أون الين، 

  
   قائمة بأسماء شخصيات إسرائيلية لتصفيتهاأعّدتحماس : تقرير أمريكي .25

قد تسعيا " كتائب القسام"، وجناحها العسكري "حماس"ذكر موقع إعالمي أمريكي أن حركة : وكاالت
  . اإلسرائيلي األخير على قطاع غزةالستهداف شخصيات إسرائيلية، في ردها على العدوان

، لم يكشف عن "حماس"األمريكي عن من وصفهم بقياديين من حركة " وورلد نت ديلي"ونقل موقع 
هويتهم، قولهم إن الحركة قامت بالفعل بإعداد قائمة بشخصيات إسرائيلية لتمثل أهدافًا محتملة لعمليات 

احها العسكري أحمد الجعبري، دون أن يوضحوا ما اغتيال، وذلك كجزء من ردها على اغتيال قائد جن
  .إذا كانت تلك الشخصيات سياسية أم عسكرية

كما أشار المصدر ذاته إلى أن الرد سيتضمن كذلك تنفيذ عمليات فدائية تفجيرية ضد أهداف إسرائيلية في 
  .1948عمق األراضي المحتلة عام 

  15/11/2012فلسطين أون الين، 
  

  لب بوجود موقف دولي حازم ضد العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزةتوفيق الطيراوي يطا .26
طالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي، بوجود موقف دولي : وليد عوض-رام اهللا ـ

حازم ضد العدوان االسرائيلي المستمر، مشيرا الى ان هناك تحركات من الجانب الفلسطيني على مختلف 
  .وقوف بصورة جدية ضد الهجمة اإلسرائيلية الشرسة على قطاع غزةالصعد للمطالبة بال

ومن جهته دعا عصام بكر في كلمة القوى الوطنية واإلسالمية الدول العربية التي تقيم عالقات مع 
إسرائيلي إلى قطع عالقاتها معها فورا وإغالق جميع المراكز والمكاتب اإلسرائيلية في هذه الدول، مشددا 

ن يكون هذا العدوان فرصة إلنهاء حالة االنقسام الداخلي الحاصل وتحقيق الوحدة الوطنية على ضرورة أ
  .للوقوف بقوة ضد العدوان

  16/11/2012القدس العربي، لندن، 
  

   العربية لتحمل مسؤولياتها في ردع العدوان على غزةالجامعةالجبهة الشعبية تدعو  .27
مجلس الجامعة العربية لالنعقاد العاجل لتحمل مسؤولياته " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"طالبت : غزة

  .في وقف وردع المجزرة المتدحرجة على قطاع غزة
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وقوف ابناء الشعب الفلسطيني في غزة وكتائبهم المسلحة صفا واحدا في وجه " الجبهة الشعبية"وحيت 
زة، واكدت بأن الحرب الشعواء التي تشنها حكومة مجرمي الحرب واالحتالل واالستيطان على غ

اغتيالهم للقائد القسامي البطل احمد الجعبري لن ينجح في تحقيق اهدافه وسترتد خناجر الغدر واالرهاب 
  .والفاشية الى نحورهم

وطالبت الجبهة بطرد سفراء دولة االحتالل والعنصرية والعدوان فورا من العواصم العربية وسحب 
عوب العربية والشباب العربي بالنزول الى الشارع ضد السفراء العرب من تل ابيب وتوجهت الى الش

العدوان وحروب االبادة التي تشن على الشعب الفلسطيني ونصرة للمقاومة ولفلسطين وشعبها ومقدساتها 
  ".تل ابيب"وردعا للعدوان وحماية لمنجزات الحراك الشعبي الذي تدور عليه الدوائر في واشنطن و

 لمجلس االمن الدولي إلدانة ووقف العدوان وتحمل المجتمع الدولي ودعت الجبهة الى انعقاد عاجل
لمسؤولياته في ردع قادة الحرب واالحتالل والعدوان عن المضي في جرائم الحرب وضد االنسانية التي 
تشن على الشعب الفلسطيني واعتبرت وحدة المجابهة الميدانية في قطاع غزة بوصلة للقيادة الفلسطينية 

  .لين االحرار والشرفاء نحو القدس والحرية واالستقالل والعودةولكل المناض
  15/11/2012قدس برس، 

  
  انهيار شبكة االتصاالت ب  وتسبببيبأجنوب تل " ريشون ليتسيون "تقصفصواريخ المقاومة  .28

 أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، مساء اليوم الخميس، مسؤوليتها - دوت كوم-غزة
جنوب تل ابيب، بصاروخ محلي مطور للمرة الثالثة خالل يوم " ريشون ليتسيون"نطقة عن قصف م

  .واحد، وهو ما أكدته مصادر إسرائيلية للمرة االولى
وبعد عدة ساعات دخلت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد االسالمي على خط قصف تل ابيب، 

 الخميس، ما دفع االالف االسرائيليين الى  دقيقة من مساء اليوم45وقصفتها عند حوالي السادسة و 
  .المالجىء

وأعلنت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد اإلسالمي، مسؤوليتها عن قصف تل أبيب، مشيرةً إلى 
  .اإليراني" 5فجر"أنه تم إطالق صاروخ 

نة تل ابيب بعد وادت عملية القصف وما رافقها من اتصاالت مكثفة الى انهيار شبكة االتصاالت في مدي
  .ان دوت صفارات االنذار في المدينة

، وذلك في إطار ) تل ابيب(أن عناصرها أطلقوا صاروخاً على مدينة تل الربيع "وقالت كتائب القسام 
والتي تأتي كرد أولي على اغتيال قائدها أحمد " حجارة سجيل"عمليتها الصاروخية التي أطلقت عليها 

  .ا والمواطنين الفلسطينيينالجعبري، وعدد من مجاهديه
واعترفت اسرائيل للمرة االولى تمكن المقاومة من قصف تل ابيب، و وصف الناطق باسم الجيش 

أن هناك انقسام في "اطالق الصاروخ على تل ابيب بالعمل الخطير، وقال " يؤاف مردخاي"اإلسرائيلي 
  ".ار سياسي للتحركالقرار السياسي بشأن الدخول برياً إلى غزة وأنهم بانتظار قر

العبرية، أن صاروخاً على األقل سقط في المنطقة ولم تُعرف بعد " يديعوت أحرونوت"وقالت صحيفة 
" ريشون ليتسيون"واكدت يديعوت، ان المواطنين االسرائيليين هرعوا الى شوارع  .اإلصابات واألضرار
  .وهم بحالة هستيرية
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 المواطنين للنزول للمالجئ، محذرا من امكانية تعرض دعا" ريشون ليتسيون"واشارت ان رئيس بلدية 
  .المنطقة للقصف مجددا

  15/11/2012القدس، القدس، 
  

   وباراك يتوقع لحظات موجعة قبل استعادة الردع..لف جنديأ 30 يستدعيالجيش اإلسرائيلي  .29
ـ أسـعد تلحمـي      وعـن     القدس المحتلة،  منمال شحادة   ، عن آ  16/11/2012،  الحياة، لندن  ذكرت ن م
 وزيـر الـدفاع     ،  أن  الناصـرة من   أسعد تلحمي    ، عن "يو بي اي  "و ،   "ف ب  ا" ، وعن وكالتي  الناصرة

 الف جندي احتياط قد يتم اسـتدعاؤهم فـي اي وقـت،             30فق على استدعاء    وااالسرائيلي ايهود باراك    
  .بحسب ما اعلن متحدث رسمي باسم الجيش االسرائيلي

العـسكرية  " نحن في خضم توسيع الحملة    "لقناة الثانية االسرائيلية    وقال البريغادير جنرال يواف مردخاي ل     
  .التي تنفذها اسرائيل ضد المجموعات الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة

سنحدد العدد  .  الف جندي اضافي بناء على طلب من الجيش        30وافق وزير الدفاع على تجنيد      "واضاف  
  ".كل الخيارات مطروحة"مشيرا الى ان " الذي سيتم استدعاؤه للمشاركة

قال ان سالح الجو اصاب مئة منصة الطالق الـصواريخ بعيـدة ومتوسـطة               الناطق بإسم الجيش  وقال  
وقال مسؤول عسكري ان توقعات الجيش عدم اسـتخدام         . المدى، القادرة على اصابة تل ابيب والمنطقة      

طقة تعني حربا من دون هـوادة       حماس الصواريخ بعيدة المدى او المتوسطة الن اصابة تل ابيب او المن           
  .على غزة

باقصر وقـت ممكـن     " عامود السحاب "وبحسب هذا المسؤول فان الجيش سيحاول تحقيق اهداف عملية          
لضمان عودة الهدوء، مشيرا الى ان لوائي غفعاتي والمظليين قاما خالل االشهر االخيرة بتدريبات مكثفة               

 ظل تصعيد األوضاع واالعتداءات الـصاروخية علـى         استعدادا لعملية برية محتملة في قطاع غزة في       
  .جنوب البالد

وشدد المسؤول ان عملية برية في القطاع ليست اال مسالة وقت وأنها ستكون مرحلة مكملـة للغـارات                  
الجوية التي تم تنفيذها حتى اآلن، بحيث ستكون اوسع بكثير من عملية الرصاص المصبوب التي نفـذت                 

  .نحاء القطاع وستطال جميع ا2008عام 
  ".الجنوب يتعرض لقصف صاروخي عنيف صباح الخميس"كما افادت وسائل إعالم اسرائيلية ان 

ولـم  . لتستعيد قدراتها الردعية والهدوء إلـى الجنـوب       » بكل ما يلزم  « باراك بأن إسرائيل ستقوم      وهدد
طاع حرباً شاملة أكد    تستبعد مصادر سياسية وعسكرية أن يتطور التصعيد على الحدود بين إسرائيل والق           

  .مسؤولون إسرائيليون في األشهر األخيرة أن الجيش استعد لها
بأن يد الجيش ستطاولهم وأنهـم جميعـاً        » حماس«وواصل أركان الدولة العبرية إطالق تهديداتهم لقادة        

إسرائيل اليوم في أوج معركة ليست سهلة، ولـيس أكيـداً أن تكـون              «وقال باراك أمس إن     . مستهدفون
صيرة، وستكون فيها لحظات مهمة لنا، ولحظات أخرى موجعة لنا، لكننا عاقدون العزم على اسـتعادة                ق

قدرة الردع إلى وضعها السابق وأن نعيد الهدوء وسنقوم بكل ما يلزم، وأكرر كل ما يلزم، من أجل بلوغ                   
لى بلوغ تل أبيب    تمت تصفية الجعبري فيما منظومة صواريخ الفجر القادرة ع        «: وأضاف. »هذه النتيجة 

  .»تم شلّها كلها تقريباً، وبتقديرنا تضررت قدراتهم في شكل مكثف، وهذه فقط البداية
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جـيش  ، أن   )ا ف ب  (، وعـن    الناصرةمن  برهوم جرايسي   ، عن   16/11/2012،  الغد، عّمان وأضافت  
قة الحدود   حشد قوات كبيرة من خالل نقل قوات من وحدات هندسية وبرية إلى منط             ياالحتالل اإلسرائيل 

أعلن من خاللها عن مناطق محيطة بالقطاع       " أوامر ميدانية "مع قطاع غزة، كذلك أصدر جيش االحتالل        
أنها مناطق عسكرية مغلقة، وأنزلت طائرات إسرائيلية مناشير في القطاع تطالب الـسكان الفلـسطينيين               

  .باالبتعاد عن المناطق التي يتم إطالق الصواريخ منها على إسرائيل
ا وأعلن وزير الحرب إيهود باراك أمس إن جيشه سيستمر في عملياته العسكرية ضد قطاع غزة فـي                  هذ

  .من أجل إعادة الردع والهدوء في جنوب إسرائيل" عامود السحاب"إطار عملية 
وبموازاة ذلك، قال قائد الجبهة الجنوبية في جيش االحتالل اإلسرائيلي طال روسو والذي يقود العـدوان                

وأنـه  " اغتيال أحمد الجعبري وضرب منظومات الصواريخ في القطاع هي مجرد البدايـة  " إن   على غزة 
  ".توجد لدى الجيش درجات عمل إضافية خالل عملية عامود السحاب"

وقال وزير حماية الجبهة الداخلية في حكومة االحتالل آفي ديختر، حول احتمال شن عدوان بري واسع                
 نضحي بالجنود ألنه ليس لدينا شيء آخر نفعله وألقينا علـى الجـيش              نحن ال "النطاق على قطاع غزة،     

  ".مهمة مطلوب تنفيذها
سيكون صعبا علـى الفلـسطينيين   "، واعتبر أنه  "العملية العسكرية تجري بموجب الخطة    "وقال ديختر إن    

  ".اآلن استهداف أهداف بعيدة المدى لكن ال فرق بين قصف تل أبيب وقصف أسدود أو بئر السبع
وعلى صعيد التحليالت اإلسرائيلية، فقد كان بين المحللين شبه اجماع، على أن هذا العدوان سيؤثر على                

المقبل، ورأى غـالبيتهم أن     ) يناير( كانون الثاني    22االنتخابات البرلمانية اإلسرائيلية، التي ستجري يوم       
 يستفيد وزير الحرب إيهود باراك،      رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيكون رابحا من هذا العدوان، كما قد          

  .الذي تشير استطالع الرأي الى احتمال زواله عن الحلبة السياسية، بعدم اجتياز حزبه نسبة الحسم
وقالت الشرطة اإلسرائيلية ان ثالثة إسرائيليين قتلوا عندما سقط صاروخ فلسطيني على مبنى من أربعة               

وهـذه أول خـسائر فـي    .  كيلومترا شمالي غـزة   25د  طوابق في بلدة كريات مالخي التي تقع على بع        
  .االرواح تتكبدها إسرائيل في الجولة الحالية من الصراع مع قطاع غزة

الهجوم القاتل الذي شهدناه على إسـرائيل هـذا         "وقال مارك ريجيف المتحدث باسم الحكومة اإلسرائيلية        
جمات صاروخية متواصلة من غـزة      شهدنا ه . الصباح هو لسوء الطالع انحراف آخر عن جادة الصواب        

حماس وحلفاؤها االرهابيون يـستهدفون سـكاننا المـدنيين         . على إسرائيل على مدى الشهور المنصرمة     
ما نحاول القيام به في غزة حاليا هو ضرب اآللة العسكرية لحماس من أجل              . بالصواريخ بشكل متواصل  

  ". قصف المستمر لمدنييها بهذا الشكلال يوجد دولة في العالم تسمح بال. حراسة وحماية شعبنا
  

  دخول غزة سيكلفنا ثمنًا باهظًا : ضابط إسرائيلي .30
قال الضابط في جيش االحتالل ران بكر صباح الجمعة إنه يعارض أية محاولة             :  ترجمة صفا  -أم الفحم   

ى المقاومـة   الجتياح قطاع غزة برا، مشيرا الى أن الجيش اإلسرائيلي لم يستطع حتى اللحظة القضاء عل              
  .الفلسطينية هناك

حتى اآلن ما زلنا نقاتل     : "العبرية عن الضابط قوله   " يديعوت احرونوت "ونقل الموقع االلكتروني لصحيفة     
هناك، نضرب األهداف التي وضعناها بقوة وحزم من الجو، علينا أن نستمر بما بدأنا بـه دون التفكيـر                   

  ."باجتياح القطاع لكي ال تكون خسائرنا فادحة 
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لدى جيش االحتالل اإلسرائيلي بنك أهداف واسع للغاية، ومن خالل الطائرات وسـالح الجـو               "وبين أن   
نستطيع ضرب هذه األهداف والقضاء على بنيتها التحتية، ولكن في حال تقرر الدخول إلى أرض القطاع                

  ".برا واجتياحها سندفع ثمنًا باهظًا
  16/11/2012، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  عدم الغرق في مستنقع غزة والتفاهم مع حماسل ميرتس تدعو نتنياهو  حزبزعيمة .31

دعا وزير الحرب االسبق بنيامين بن العيزر من حزب العمل الـى مواصـلة العمليـة                : القدس المحتلة 
العسكرية في قطاع غزة وقال انه يجب عدم وقف العملية لحين تدرك المنظمات الفلسطينية في القطـاع                 

  .  قواعد اللعبة قد تغيرت ان
ومن جهة اخرى قالت رئيسة حزب ميرتس زهافا غلؤون ان من ينادي بعملية عسكرية برية في غـزة                  

ودعت غلؤون الى التوصل الى تفاهمات مع حركـة         . يقترح فعال الغرق مجددا في المستنقع في القطاع         
 عن مليون ونصف المليون فلسطيني      حماس على اساس المصالح علما بان هذه الحركة تتحمل المسؤولية         

  ..في القطاع 
  16/11/2012وكالة سما اإلخبارية، 

  
  يضع أكثر من مليون إسرائيلي في حالة طوارئ" عامود السحاب"رّد المقاومة على  .32

 أكثر من مليون إسرائيلي فـي حـال طـوارئ           في غزة، " عامود السحاب "، جراء عملية    وضع التصعيد 
، فيما سجلت حركة نزوح مـن  )الدفاع المدني(في الجيش   » الجبهة الداخلية «ات  وطُلب منهم متابعة تعليم   

  . مناطق الجنوب باتجاه الشمال
ووزعت الطائرات الحربية اإلسرائيلية منشورات على القطاع تحض سكانه على االبتعاد عـن مواقـع               

د أن حماس تجر المنطقة     تؤك«ووفق بيان الجيش، فإن المنشورات      . الناشطين وقادة المنظمات الفلسطينية   
إلى العنف، وأن جيش الدفاع اإلسرائيلي مستعد للدفاع عن سكان دولة إسرائيل إلى حين استعادة الهدوء                

  .»في المنطقة
 130وأعلن الجيش أن نظام القبة الحديد العتراض الصواريخ أسقط عـشرات الـصواريخ مـن نحـو                  

  .صاروخاً فلسطينياً أطلقت حتى ظهر أمس
ئد العام للشرطة يوحنان دنينو إن الوضع الحالي في الجنوب سيتواصل فـي األيـام القريبـة،                 وقال القا 

وسيرتفع عدد الهجمات الصاروخية، ولدينا منظومات إنذار متطورة جداً، تشمل القبة الحديد، كما لدينا               «
  .»لتعليماتمنظومات الحماية المالئمة، وفقط شيء واحد مطلوب من المواطنين هو االنضباط وتنفيذ ا
  16/11/2012، الحياة، لندن

  
   تنطوي على ربح فوري ومجازفة الحقاً في غزةالعملية العسكرية: ناحوم برنياع .33

العمليـة  «ناحوم برنيـاع رأى أن      » يديعوت أحرونوت «لكن كبير المعلقين في     :  أسعد تلحمي  –الناصرة  
 في ضرب معنويات حمـاس وثقـة        ، الربح المتمثل  »العسكرية تنطوي على ربح فوري ومجازفة الحقاً      

قادتها بأنفسهم، والمجازفة في حجم رد الفعل من حماس وفي رد الفعل المـصري واحتمـال أن يثـور                   
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اغتيال الجعبري كان مشروعاً بحكم الظروف وناجعاً       «وكتب أن   . الشارع العربي في العالم ضد إسرائيل     
  .» لنندم على فرحتنا باغتيالهأال يكون عندنا سبب«، لكنه أعرب عن أمله في »عملياتياً

  16/11/2012، الحياة، لندن
  

   بدأت حرب استنزاف بعد أن استنفدت عنصر المفاجأة"إسرائيل" :رون بن يشاي .34
إسرائيل «رون بن يشاي أن    » يديعوت أحرونوت «كتب المعلق العسكري لموقع     :  أسعد تلحمي  –الناصرة  

، متوقعاً أن يواصل الجيش اإلسرائيلي ضـرب        »ةبدأت حرب استنزاف بعد أن استنفدت عنصر المفاجأ       
لكنه أشار إلى أن المنظمات     . البنى التحتية العسكرية للحركة لتحجيم قدرات الرد الصاروخي للفلسطينيين        

الفلسطينية في القطاع استفادت من الحرب السابقة على القطاع ومن الحرب األخيرة على لبنان وطبقتهـا             
طرة إلكترونية من الصعب على إسرائيل تشويشها، ما يفـسر نجاحهـا فـي              مثل إقامة مركز رقابة وسي    

سيتقرر ليس بنـاء    «وتابع أن نجاح العملية في نهاية األمر        . إطالق صواريخ بعيدة المدى على إسرائيل     
وزاد أن الهـدف    . »لإلنجازات العسكرية في الميدان فقط إنما أيضاً بانعكاساتها االستراتيجية والـسياسية          

يتمثل في التوصل إلى تهدئة طويلة األمد ليس فقط في إطـالق            » متواضع« الذي حددته إسرائيل     الرئيس
إنما أيضاً في نشاط المخربين ضد الجيش على طول السياج األمني حول القطـاع، إضـافة                «الصواريخ  

فاً أنه في   ، مضي »إلى التزام جميع المنظمات الفلسطينية الناشطة في القطاع، التهدئة وأن تكفل ذلك مصر            
  .هذه الشروط، فمن المتوقع أن يقوم الجيش بتوغل بري واسع» حماس«حال رفضت 

  16/11/2012، الحياة، لندن
  

  سرائيليين إنتنياهو يجري مشاورات بعد مقتل ثالثة  .35
استنفر الجيش االسرائيلي قواته ونـشرت الجبهـة        :  القدس المحتلة، ا ف ب ، يو بي اي         -امال شحادة   
ات الطوارئ التابعة لها، استعداداً لتصعيد صاروخي من غزة، خالل تشييع جثمان القيـادي              الداخلية وحد 
  .احمد الجعبري

واعلن الجيش اإلسرائيلي ان قوات من الوية المظليين وغفعاتي تتحرك باتجاه غزة، فيما دعـا رئـيس                 
ب، بعد مقتـل ثالثـة      الحكومة، بنيامين نتانياهو، الى جلسة مشاورات طارئة لبحث التطورات في الجنو          

  .اسرائيليين جراء سقوط صاروخ غراد على بيتهم
وقتل ثالثة اسرائيليين الخميس في انفجار صاروخ اطلق من قطاع غزة على بلدة كريات مـاالخي فـي                  

، " قتلى 3نحن نتحدث عن    "وقالت القناة   . جنوب اسرائيل، كما ذكرت القناة التلفزيونية االسرائيلية االولى       
  .انهم قتلوا عندما سقط صاروخ على بيت في البلدةمشيرة الى 

وكان نتانياهو قد هاتف السكرتير العام لالمم المتحدة، بان كي مون، ليوضح له دوافع قـرار حكومتـه                  
ما من دولة تـسلم     "واعلن مكتبه ان نتانياهو ابلغ مون ان        . والمؤسسة العسكرية اعالن الحرب على غزة     

  .، حسب ما جاء من مكتب رئيس الحكومة"تي تستهدف مواطنيهابارهاب القذائف الصاروخية ال
  16/11/2012، الحياة، لندن
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  بيبأنتنياهو يهرب للملجأ خالل قصف مدينة تل : يديعوت .36
ان رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو كان داخل مقـر          » يديعوت احرونوت «ذكر موقع صحيفة    

 تل ابيب واضطر للهرب برفقة مساعديه الى ملجأ محصن داخل           القيادة العامة للجيش خالل قصف مدينة     
  .المقر

  16/11/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  بسبب مقتل ثالثة إسرائيليين" كريات مالخي"تلقينا ضربة صعبة في : الجيش اإلسرائيلي .37
:  في غزة وقـال    توعد الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي افيحاي أدرعي أن الليلة لن تكون هادئة           : القدس

  . لن تكون هادئة في قطاع غزةةأقول بكل وضوح أن الليلة القادم
الجـيش  : مردخاي فـي مـؤتمر صـحفي      ) بولي(وبدوره قال المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي يؤاف        

اإلسرائيلي سيواصل نشاطاته الجذرية في قطاع غزة، سوف نواصل هجماتنا المحددة، ليس ضد المواقع              
تم حتى اآلن إلحاق الضرر الكبير بقدرة إطـالق         . طة بل ضد منصات إطالق الصواريخ     أو مراكز الشر  

فقد نجح الجيش بتصفية عدة خاليا لـدى انـشغالها          . الصواريخ البعيدة المدى لحماس والجهاد اإلسالمي     
  . ناشط في قطاع غزة14تم حتى اآلن تصفية . بإطالق الصواريخ

سنواصـل  . هجمة في قطاع غزة، طيلة ساعات اليوم والليل        12في كل ساعة، توجد أكثر من       : وأضاف
يوجد في الجبهة الداخلية دفاعـات      . كلما مر الوقت ازدادت قوة ردنا     . نشاطاتنا خالل الليلة وفي يوم غد     

  .لقد تلقينا ضربة صعبة في كريات مالخي. فعالة
  16/11/2012، القدس، القدس

  
  غزةالجيش سيواصل العمليات حتى تستسلم : يعالون .38

هدد موشيه يعالون، نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلى ووزير الشئون االستراتيجية، بمواصـلة العمليـات              
إن الجيش اإلسرائيلى سوف    : وقال يعالون في تصريح صحفي مساء الخميس       .العسكرية ضد قطاع غزة   

جيـروزاليم  "يفة  فى غزة وقفا إلطالق النار، بحسب صح      " اإلرهابيون"يواصل تنفيذ العمليات حتى يطلب      
  ".بوست

الجيش اإلسرائيلى لديه خطط عملياتية جاهزة لعملية برية وسوف يستخدمها إذا دعـت             : "وأضاف يعالون 
) األمين العام لحـزب اهللا اللبنـانى      (كل مسئولى حماس مثلهم فى ذلك مثل        : "وتابع ".الضرورة إلى ذلك  

  .، كما قال"حسن نصر اهللا مختبئون فى الغرف الحصينة
  16/11/2012، طين أون الينفلس

  
  سياسة االغتياالت خلقت قوة ردع في السابق": عامود السحاب"موفاز يدعم  .39

اعلن زعيم المعارضة االسرائيلية شاؤول موفاز، الـذي يـدعم عمليـة            :  القدس المحتلة  -امال شحادة   
د سـبق واغتالـت     لق:"على غزة، ان سياسة االغتياالت خلقت قوة ردع في السابق وقال          " عامود السحاب "

اسرائيل عبد العزيز الرنتسي وأحمد ياسين وعدداً غير قليل من قيادات حماس السياسية والعسكرية، مـا                
  ". خلق قوة ردع ألن هذه التنظيمات اخذت بحساباتها القوة التي يمتلكها الجيش االسرائيلي في مواجهتهم
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بينت، على استدعاء جنود اإلحتياط لتوسيع      وصادق المجلس الوزاري المصغر للحكومة االسرائيلية، الكا      
وبحسب الجيش فإن العملية المخطـط      . العمليات الحربية، بانتظار أوامر المباشرة في عملية برية واسعة        

  ".الرصاص المصبوب"تنفيذها ستكون اعمق واقوى من عملية 
  16/11/2012، الحياة، لندن

  
   العتبارات سياسيةال يمكن االدعاء بأن العملية في غزة تتم: يديعوت .40

سـيما كـدمون، إن   " يديعوت أحرنوت"قالت المحلل في صحيفة  : )ا ف ب  (- برهوم جرايسي  -الناصرة  
نتنياهو غير األجندة أمس، لكن ال يمكن االدعاء بأن العملية في غزة تتم العتبارات سياسية، فالوضع في              "

زمنية المتبقية حتى االنتخابـات، شـهران، ال        الفترة ال "، وتابعت، أن    "الجنوب ال يحتمل وال يقبل التأجيل     
  ".تدل على وجود خدعة غايتها تحويل األجندة االجتماعية إلى أجندة أمنية تصب في مصلحة نتنياهو

حتى لو لم يكن لالنتخابات تأثير على العملية في غزة، فإنه سيكون للعملية تأثير على               "وقالت كدمون إنه    
  ".سنخرج من هذه العمليةاالنتخابات، وال أحد يعرف كيف 

وقال المحلل السياسي للقناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي أمنون أبراموفيتش، إن الحرب التي شنها رئـيس      
" كديما"الوزراء السابق إيهود باراك، ووزير حربه إيهود باراك، لم تأت بمردود سياسي لالثنين، فحزب               

من حزب ينافس على السلطة، الى الكتلـة البرلمانيـة          بزعامة باراك هبط    " العمل"خسر الحكم، وحزب    
  .الرابعة في الكنيست اإلسرائيلي

  16/11/2012، الغد، عّمان
  

  "الرصاص المصبوب"ن هو نفس رد مبارك خالل عملية  حتى اآل مرسيرد فعل: يعاري .41
ـ : الناصرة ـ زهير اندراوس  ؤون رأى محلل الشؤون العربية، المستشرق ايهود يعاري، وهو محلل ش

الشرق االوسط في القناة الثانية بالتلفزيون االسرائيلي ان الخطوة المـصرية القاضـية باعـادة الـسفير                 
المصري في تل ابيب الى القاهرة كانت متوقعة، الفتا الى ان صناع القرار في الدولة العبرية كانوا على                  

ة، سـيكون اعـادة الـسفير       علم بان الرد المصري على العملية العسكرية االسرائيلية في قطـاع غـز            
للمشاورات، بعد مرور شهر واحد على تعيينه في منصبه، وبحسب يعاري، فان الخطوة المـصرية، ال                
تختلف البتة عن الخطوة التي قام بها الرئيس المصري المخلـوع، حـسني مبـارك، خـالل العـدوان                   

  .2009 واوائل العام 2008االسرائيلي البربري ضد القطاع في اواخر العام 
واستبعد المحلل ان تُقدم مصر برئاسة محمد مرسي بقطع العالقات الدبلوماسية مع اسرائيل، مشيرا الـى                
انها لن تطالب بفتح الملحق االمني في اتفاق كامب ديفيد، وزعم يعاري ان قادة حماس، وتحديدا نائـب                   

ادة المـصرية التخـاذ     رئيس الدائرة السياسية في الحركة، موسى ابو مرزوق، مارس ضغوطا على القي           
موقف حازم ازاء العدوان االسرائيلي على غزة، على حد قوله، وقلل يعاري من اهمية اجتمـاع وزراء                 
الخارجية العرب، كما قال ان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الذي يتواجد في القاهرة، لم يفعل                

  .اي شيء حتى االن
تسفي برئيل ان القاهرة من الناحيـة  . ، د 'هآرتس'بية في صحيفة    في السياق ذاته، قال محلل الشؤون العر      

العملية قامت بتقصير سلسلة ردها الدبلوماسي ومجال مناوراتها الدبلوماسية التي اعتادتها اسرائيل فـي              
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عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وذلك عندما اعادت السفير المصري على اثـر اغتيـال                
  .، وليس بفعل ازمة سياسيةالشهيد احمد الجعبري

واشار المحلل الى انه صحيح بان اعادة السفير المصري في تل ابيب الـى القـاهرة ال تُعتبـر قطعـا                     
للعالقات الدبلوماسية بين الدولتين، لكنه شدد على ان هذه الخطوة تُقلص الى حـد كبيـرٍ مجـال الـرد                    

ى العمليـات العـسكرية، وفـق المحلـل         الدبلوماسي المصري، وبالتالي التاثير المصري علـى مجـر        
االسرائيلي، قدرت مصر، لغاية امس االول، انها لم تنجح، كما في الماضي، بوقف موجة العنف وترسيخ                

  .وقف اطالق النار بين الدولة العبرية من ناحية وبين حركة حماس من الطرف الثاني، على حد قوله
  16/11/2012، القدس العربي، لندن

  
  وارتكبت خطأ باغتياله..  استدرجت الجعبري بهدنة"إسرائيل: "إسرائيلي" سالم"ناشط  .42

 أن القائد العسكري في     ،أعلن ناشط السالم اإلسرائيلي غرشون باسكين أمس      : عبدالقادر فارس  - )غزة(
حركة حماس أحمد الجعبري الذي اغتالته إسرائيل أمس األول، كان على وشك التوقيع على اتفاق وقـف      

  .ائم مع تل أبيبإطالق نار د
إن الجعبري تلقى قبل ساعات قليلة من اغتياله مسودة اتفاقيـة وقـف             » هآرتس«وقال باسكين لصحيفة    

إطالق نار دائم مع إسرائيل وتضمنت ترتيبات بهدف الحفاظ على وقف إطالق النار حتـى فـي حالـة                   
  .حدوث تصعيد بين إسرائيل والفصائل في غزة

ية في إسرائيل كانت على علم باتصاالته مـع حمـاس واالسـتخبارات             وقال باسكين إن الجهات الرسم    
المصرية من أجل بلورة وقف إطالق نار دائم، لكن رغم ذلك صادقت هـذه الجهـات علـى اغتيـال                     

  .الجعبري
ارتكبوا خطأ استراتيجيا سيزهق أرواحا كثيرة في الجـانبين،         ) في إسرائيل (أعتقد أنهم   «وأضاف باسكين   
لكـن  ) اإلسـرائيلي (نع سفك هذه الدماء، ومن اتخذ هذا القرار يجب أن يحاكمه الناخب             وكان باإلمكان م  

  .»لألسف سيحصلون على عدد أصوات أكثر بسبب ذلك
ووفقا لباسكين، فإن الجعبري استوعب خالل السنتين األخيرتين أن جوالت التصعيد بين إسرائيل وحماس              

غزة وإنما تسببت بمعاناة وحسب، ولذلك فإنه عمل على         لم تعد بالفائدة على حماس وال على سكان قطاع          
  .منع حماس من إطالق صواريخ باتجاه إسرائيل

  16/11/2012، عكاظ، جدة
  

   ساعة  40 هدفاً في قطاع غزة خالل أقل من 450 قصف الجيش اإلسرائيلي: يديعوت .43
عـامود  "ذ بدء عمليـة      هدفاً في قطاع غزة من     450أعلن الجيش اإلسرائيلي أنه قصف      :  القدس المحتلة 

.  قذيفة صاروخية  550عصر األربعاء الماضي، فيما سجل استهداف مواقع وبلدات إسرائيلية بـ           " السماء
اإلسرائيلية على موقعها االلكتروني، إن قوات الجـيش اإلسـرائيلي          " يديعوت أحرونوت "وقالت صحيفة   

، الفتة إلى أنه جرى استهداف أكثر        هدفاً في قطاع غزة    450قصفت عبر سالح الجو والبحر والمدرعات       
  . هدف بعد العاشرة مساء الخميس120من 

  16/11/2012وكالة سما اإلخبارية، 
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   هدفان مشروعان والقبة الحديدية ليست حال لصواريخ غزةر والزهاةهني :وزير إسرائيلي .44
 هنيـه والقيـادي   أكد الوزير االسرائيلي يسرائل كاتس ان رئيس حكومة حماس اسماعيل   : القدس المحتلة 

  .فيها محمود الزهار هدفان مشروعان لالغتيال من قبل اسرائيل
القبة الحديدة ليـست    : "ونقلت صحيفة يديعوت احرانوت االسرائيلية عن كاتس قوله صباح اليوم الجمعة          

الحل أبدا لما نتعرض له من قصف للمدن اإلسرائيلية، ال يمكن لنا أن نتعرض لكل هذه الهجمات وتتخذ                  
ضرباتنا في غزة قطعـت رأس األفعـى،        "وأضاف  . على حد زعمه  " أنت موقف المدافع عن النفس فقط     

  ".هدفنا هو إيقاف إطالق النار باتجاهنا ومنع أي تهديد مستقبلي وترميم قوة الردع اإلسرائيلية
  16/11/2012وكالة سما اإلخبارية، 

 
  هدافها أ لن تحقق" مود السحاباع " عملية:الرئيس السابق للشاباك .45

عامود "اعتبر الرئيس السابق للشاباك، يعوب بيري، ان العملية العسكرية          :  القدس المحتلة  -امال شحادة   
غير ان بيري حذر من انها لن تكون قـصيرة كمـا تـم              . جيدة وتم التخطيط لها بمنتهى الدقة     " السحاب

هلة العادة بناء نفـسها وتجـد       التخطيط لها، ولن تكون مصيرية ألن حركة حماس لديها قدرة كبيرة ومذ           
  ". لكل قائد بديال

وفيما تفاخر بيري بعملية اغتيال القيادي احمد الجعبري ووصفها بالدقيقة والناجحة، حـذر مـن خطـر                 
استمرارها، وقال انها لن تعيد الردع والعمليات العسكرية التي تبعت االغتيال ضرورية، لكنها سـتؤدي               

  . عدة شهورالى حل مؤقت ال يستمر اكثر من 
 16/11/2012، الحياة، لندن

  
  مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق لوقف إطالق النار: السفير اإلسرائيلي السابق لدى القاهرة .46

من جهته قال السفير اإلسرائيلي السابق لدى القاهرة، يتسحاك ليفانون، ان           :  القدس المحتلة  -امال شحادة   
ر، من خالل زيارة وزير الحكومـة المـصرية الـى           مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق لوقف إطالق النا       

القطاع، حيث سينقل رسالة الى اسرائيل يؤكد فيها بان بالده معنية بالحفاظ على دورهـا فـي المنطقـة                   
  . والوساطة بين اسرائيل وحماس

ن اما رئيس الطاقم األمني والسياسي في وزارة الدفاع االسرائيلية، عاموس يدلين، فقال ان االتصاالت بي              
إسرائيل ومصر لم تتوقف على اإلطالق، حتى بعد استدعاء السفير المصري إلى القاهرة، وعلى رغـم                
التصريحات الصادرة عن القاهرة، إال أن الحوار واالتصاالت بين المؤسسة األمنية االسرائيلية ونظيرتها             

  .المصرية مستمرة ولم تتوقف على اإلطالق
 16/11/2012، الحياة، لندن

  
  قل إلى مكان آمن قبيل سقوط صاروخ في تل أبيب نتنياهو نُ: عالم إسرائيليةوسائل إ .47

أعلنت مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو كان          :  يو بي أي   -القدس المحتلة 
مكان موجوداً في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب عندما دوت صافرات اإلنذار في المدينة وتم إخالؤه إلى                  

  آمن قبيل سماع انفجار الصاروخ 
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اثناء صافرة اإلنـذار التـي      "ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء قولها            
  ".سمعت في تل أبيب تواجد نتانياهو في مقر وزارة الدفاع ونزل إلى مكان آمن مع الموظفين في مكتبه

  .بشكل ملحوظ" عامود السحاب"عد لتوسيع رقعة عملية وقال نتانياهو، إن الجيش اإلسرائيلي مست
إسرائيل لن تتسامح مع استمرار الهجمـات       "وأكد في مؤتمر صحافي متلفز عقده في مكتبه بتل أبيب، أن            

الرسـالة  "، وأمل أن تكـون      "الصاروخية الفلسطينية، وستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن مواطنيها         
  ".وصلت إلى حماس
مشيرا إلى أن   "لتوسيع رقعة عملية عامود السحاب بشكل ملحوظ      "اد الجيش اإلسرائيلي    وأعرب عن استعد  

سالح الجو اإلسرائيلي ألحق أضراراً جسيمة بصواريخ فجر التي كانت مصوبة نحو منطقة تـل أبيـب                 "
  ".الكبرى

 16/11/2012، الحياة، لندن
 

  صابات إبيب دون وقوع أانفجار صاروخ جنوب تل  .48
علن الجيش االسرائيلي ان صاروخا اطلق من قطاع غزة سقط فـي منطقـة ريـشون            ا: ا ف ب  -القدس

 . كيلومترا جنوب شرق تل ابيب بدون ان يسفر عن اضـرار او اصـابات              15لتسيون التي تبعد حوالى     
  . كيلومترا شمال قطاع غزة50وتبعد ريشون لتسيون حوالى 

 16/11/2012، الحياة، لندن
 

  حرب على غزة مناهض للعضو كنيست لتهديد بالقتل ال .49
تلقى عضو الكنيست اإلسرائيلي دوف حنين أمس الخميس، سلسلة من التهديدات بالقتل، بسبب             : الناصرة

موقفه المناهض للحكومة اإلسرائيلية من العدوان على غزة، وقد وصلت التهديـدات الواضـحة، عبـر                
يادة مظاهرة ضد الحرب جرت مـساء       االتصاالت الهاتفية والبريد اإللكتروني، خاصة بعد إعالنه عن ق        

 .أمس الخميس قبالة وزارة الحرب اإلسرائيلية
 16/11/2012، الغد، عّمان

 
  عبارة توراتيةمأخوذ من .. »مود سحاباع«اسم عملية  .50

نفى الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي أن يكون هناك معنى سلبي للتسمية التي اختيرت للحرب               :تل أبيب 
وقال إن اختيار األسماء يكون غالبا بالصدفة، وإن        . »عامود السحاب «لى قطاع غزة،    العدوانية الجديدة ع  

  .كان مقصودا فيعني في هذه الحالة أمرا إيجابيا
 21أبرزه في اآلية    . مذكور في التوراة وملحقاتها مرات كثيرة     » عامود سحاب «يذكر أن تزاوج الكلمتين     

وكان الرب يسير أمامهم نهارا في عامود       «:  جاء فيه  وقد. في التوراة » الخروج« من سفر    21اإلصحاح  
  .»وليال في عامود نار ليضيء لهم لكي يمشوا نهارا وليال.. سحاب ليهديهم في الطريق

وتفسر اآلية على أن اهللا سبحانه وتعالى سمح لليهود الذين خرجوا من مصر هربا مـن فرعونهـا بـأن             
وظلت السحابة معهم حتى    . قائدهم لكي ال يضلوا الطريق    يتوهوا بعيدا عن الطريق السهل، لكنه كان هو         

ومعاني هذه السحابة، وفقا للتفسيرات الدينيـة  . بالد كنعان ولم تتركهم حتى في لحظات تمردهم وتذمرهم       
وتحمل معنى المعمودية أيضا، فقـد كانـت        . اليهودية هي أن في السحاب معاني المطر والخير والتنقية        
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ار فتمنع عنهم حرارة الشمس المحرقة، بينما كان عامود النار يحمل معاني التنقية             السحابة تظللهم في النه   
 .والنور لإلرشاد والتطهير

  16/11/2012، الشرق األوسط، لندن
 

   أصيب برصاصة سورية طائشة جندي: الجيش اإلسرائيلي .51
ـ       :  القدس المحتلة  -امال شحادة    الح سـوري،  اعلن الجيش االسرائيلي ان رصاصة طائشة اطلقت من س

خالل االشتباكات السورية، أصابت جندياً كان يجري جولة تفقدية في المنطقة الحدودية المحاذية للبلدات              
  . السورية التي تشهد اشتباكات

  16/11/2012، الحياة، لندن
 
 

  "عملية الذاكرة القصيرة"هو " مود السحاباع"نسب لعملية سم األاال: فنيريأ .52
االسرائيلي اليوم مقاالً وتصريحات لعضو الكنيـست       ) كتلة السالم " (شالومغوش  " نشر موقع    –تل ابيب   

االسرائيلي السابق الكاتب والمفكر اليساري المعروف اوري افنيري ينتقد فيه بشدة العدوان الذي اطلقـه               
وقـال  . رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه ايهود باراك على سكان قطـاع غـزة              

  ".عملية الذاكرة القصيرة"هو " عامود السحاب" ان االسم االنسب بكثير لعملية افنيري
نتنياهو يعتمد على نسيان    . رئيس الوزراء نتنياهو يعتمد على ذاكرة الجمهور القصيرة       : "ويضيف افنيري 

 وكان هناك دائماً من يحل محل       –قد نفذت ولم تحل اي مشكلة       " التصفيات"الناس ان عشرات، بل مئات      
نتنياهو يعتمد على عدم تذكر النـاس ان        . من قتلوا، وفي اكثر من مرة كان الجدد اكثر قدرةً وراديكالية          

 وهو ما لم يغير    – مدني في ثالثة اسابيع      1300اسرائيل خاضت حرباً قبل اربع سنوات في غزة، وقتلت          
م ذكرت صباح امس ان     نتنياهو يعتمد على عدم تذكر الناس ان وسائل االعال        . اي شيء مهم في الموقف    
  .تنفسوا الصعداء بسبب التوقف التام للصواريخ من غزة) االسرائيلي(سكان البلدات في الجنوب 

 وللمرة الثانية على التوالي سـتجري دولـة اسـرائيل           –لقد اتخذ بنيامين نتنياهو وايهود باراك القرار        "
.  الذي كان قد بدأ يستتب ومزِقَ إرباً       لقد انتهك وقف اطالق النار    . انتخابات في ظل حرب في قطاع غزة      

وتجري اعادة سكان تجمعات جنوب اسرائيل، الذين كانوا قد بدأوا للتو التنفس بحرية، مرة اخرى الـى                 
  .انذارات الغارات الجوية وليهرولوا الى المالجىء

 القـضايا   ذلـك ان  : لقد تحقق بثمن باهظ هو المعاناة الشديدة على كال جانبي الحدود هـدف الحكومـة              "
االجتماعية التي كانت تنذر باحتالل مكانة بارزة في هذه االنتخابات قد ازيحت جانباً وازيلت من علـى                 

محمـود عبـاس   ) الرئيس الفلسطيني(ونُسيت ايضاً المحاولة الشجاعة من جانب       . اجندة حملة االنتخابات  
 العناوين بالحرب المـستمرة، والمـوت،       وفي االسابيع المقبلة ستمتليء   . لمخاطبة الرأي العام االسرائيلي   

في نهاية االمر، سنكتشف انه لم يتم تحقيق اي هدف وان           ) الحرب(وعندما تنتهي   . والدمار وسفك الدماء  
 ".المشكالت باقية على حالها، او ربما تفاقمت

 
  15/11/2012، القدس، القدس
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  بيب تدخل مرمى الصواريخ أفي منطقة تل " غوش دان" .53
في بلدة غـوش    " 5-فجر"اكد الجيش االسرائيلي سقوط صاروخ من نوع        :  آمال شحادة  -تلة  القدس المح 

دان، في منطقة تل ابيب، وهذه المرة االولى التي تسقط فيها صواريخ في منطقة تل ابيب، منـذ حـرب                    
 ويجتمع في هذه االثناء المجلس الوزاري المصغر للحكومة االسرائيلية، للبحث في سـبل الـرد              . الخليج

واعلن الناطق بلسان الجـيش ان      . على دخول منطقة تل ابيب والمركز الى مرمى الصواريخ الفلسطينية         
  .قرار تجنيد االحتياط سيشمل الجميع ويصل عددهم الى ثالثين الف جندي احتياط

وكان الوزير ايلي يشاي قد خرج من االجتماع ليعلن مهددا ان سقوط الصاروخين يعني توسيع العمليات                
  .ربية وتكثيف القصف الجوي وتقريب موعد تنفيذ عملية برية واسعة النطاقالح

  16/11/2012، الحياة، لندن
  

   تمنع وسائل االعالم من نشر معلومات عن أماكن سقوط صواريخ المقاومة "سرائيلإ" .54
منعت سلطات االحتالل االسرائيلي الخميس وسائل االعالم من نقـل معلومـات            : ـ وليد عوض   رام اهللا 

  .عن أماكن سقوط صواريخ المقاومة الفلسطينية، وعدد المصابين االسرائيليين
وأصدرت الرقابة العسكرية في الجيش اإلسرائيلي الخميس أمرا عسكريا يمنـع الـصحافيين ووسـائل               
اإلعالم في إسرائيل من نشر أية معلومات عن أماكن سقوط الصواريخ وعددها واإلصابات التي توقعها               

  .سرائيليينفي صفوف اإل
وقالت إذاعة الجيش اإلسرائيلي ان القرار صدر حتى ال تساعد هذه المعلومات فصائل المقاومة في قطاع                
غزة في معرفة أماكن سقوط الصواريخ التي يطلقونها واألماكن التي تقع فيها داخـل المـدن والبلـدات                  

  .اإلسرائيلية المستهدفة
ول اإلصابات وأماكن سـقوط الـصواريخ بالمتحـدثين         وأشارت إلى أن الحظر يحصر نشر البيانات ح       
  .العسكريين للجيش والجبهة الداخلية في إسرائيل

 16/11/2012، القدس العربي، لندن
 

   لغزةرئيس الحكومة المصري لن توقف القصف حتى أثناء زيارة "إسرائيل": يعالون .55
ـ      موشيه يعالون فـي مقابلـة مـع         ونائب رئيس الحكومة  " التهديدات االستراتيجية "قال وزير ما يسمى ب

اإلذاعة اإلسرائيلية صباح اليوم، الجمعة، إن إسرائيل لن توقف عمليات القصف في القطاع حتى أثنـاء                
وأضاف يعالون إن إسرائيل ستواصل عملياتها      .  زيارة رئيس الحكومة المصرية هاشم قنديل لقطاع غزة       
  .في القطاع وستتجنب المس برئيس الحكومة المصرية

اعتبر يعالون أن إسرائيل لن تقبل بوقف العدوان الحالي قبل تحقيق األهداف المحددة للعملية وقبـل أن                 و
  .تعلن حركة حماس عن موافقتها على وقف طويل األمد إلطالق النار باتجاه إسرائيل
  16/11/2012، 48عرب
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  الجنود اإلسرائيليون يختبئون بالمراحيض عند سماع صفارات اإلنذار .56
عبر العديد من عائالت الجنود اإلسرائيليين المتواجدين على الجبهة الجنوبية، عن قلقهـم             :  أون الين  عكا

بعد إصابة ثالثة جنود إسرائيليين في إحدى القواعد العسكرية بأشكول، متهمين الجيش بعدم توفير أماكن               
  .محصنة لهم داخل القواعد العسكرية

قة أحد الجنود اإلسرائيليين مناشدتها للقيادة الجيش اإلسـرائيلي،         ونقلت إذاعة الجيش اإلسرائيلي عن شقي     
بضرورة تسريح شقيقها من الخدمة، في أحد المواقع العسكرية القريبة من حدود غزة خوفاً على حياتـه،                 

  ".لقد فقد أحد أفراد عائلتي في مواجهة سابقة، وأنا ال أريد أن أفقد شقيقي في هذه المواجهة:" قائلة
أخي متواجد داخل خيمة غير محصنة في قاعدة عسكرية جنوبي إسرائيل، وقيادة القاعـدة ال               " :وأضافت

توفر لهم أي أماكن محصنة لالختباء أثناء سقوط الصورايخ، ويقولون لهم عند سماع صفارات اإلنـذار                
  ".عليكم االختباء داخل الحمامات الموجودة في القاعدة 

 15/11/2012، عكا اون الين
  

   245اإلصابات إلى  وعشرين رتفاع عدد شهداء العدوان اإلسرائيلي إلىا: غزة .57
 استشهد فلسطينيان اثنان بينهم طفل واصيب سبعة آخرين في قصف اسرائيلي استهدف منزال ببلدة               :غزة

  .جباليا شمال قطاع غزة اثناء زيارة رئيس الوزراء المصري قنديل الى قطاع غزة
 4(الطوارئ بغزة ان الطواقم الطبية نقلت جثامين شهيدان بيـنهم طفـل             وقالت اللجنة العليا لالسعاف و    

الى مستشفى كمال عدوان باالضافة الى سبعة اصابات اغلبهم من االطفال جراء غارة اسـرائيلية    ) أعوام
  .استهدفت منزال بجباليا

ـ             ط وجنـوب   ونفذت طائرات االحتالل االسرائيلي فجر اليوم الجمعة سلسلة غارات استهدفت شمال ووس
  .قطاع غزة ما ادى الي وقوع عدد من االصابات

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة غزة عن استشهاد ثالثة فلسطينيين بينهم طفل بغارة اسرائيلية اسـتهدفت               
  سيارة مدنية ببلدة بيت حانون شمال قطاع غزة

يومي وقال صحة غزة ان الشهداء هم طارق جمال ناصر وعدي جمال ناصـر والطفـل فـارس البـس                  
 شـهيدا   18استشهدوا جميعا بغارة على السيارة ليرتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان االسرائيلي الـى               

  . جريحا جميعهم مدنيين235 اطفال وسيدة ومسنين و اكثر من 5بينهم 
  16/11/2012، وكالة سما اإلخبارية

  
  اغتيال الجعبري والعدوان على غزة تدينرابطة علماء فلسطين  .58

: رابطة هيئة علماء فلسطين في الخارج بيانا حول اغتيال الجعبري والعدوان على غزة جاء فيه              صدرت  أ
الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم عل أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسـلم والـه                  

  وصحبه والتابعين وبعد
 من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومـا         من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه فمنهم        : "قال تعالى 

إن هيئة علماء فلسطين في الخارج إذ تدين اغتيال القائد البطل أحمد الجعبري الذي استشهد               ". بدلوا تبديال 
في قطاع غزة إثر العدوان اإلسرائيلي الغاشم على القطاع، فإنها تهنيء أهلـه وذويـه وأبنـاء الـشعب                   

تشهاده سيشكل منارة ألبناء الشعب الفلـسطيني البطـل، وتـدعو           الفلسطيني بهذه الشهادة، وتؤكد أن اس     
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المقاومة الفلسطينية إلى الرد على هذا العدوان اإلسرئيلي الغاشم، كما تدعو هيئة علمـاء فلـسطين فـي                  
قال . الخارج جميع الفصائل الفلسطينية إلى الوحدة وإنهاء االنقسام في مواجهة العدوان اإلسرائيلي الغاشم            

  ".    ن يضروكم إال أذى وإن يقاتلوكم يولوكم األدبار ثم ال ينصرونل:" تعالى
  المكتب التنفيذي لهيئة علماء فلسطين بالخارج

  هـ1433 ذو الحجة 29
  م2012 نوفمبر 14

14/11/2012  
  

   بالخليل مع غزة في بيت أمرومتضامنينمواجهات بين االحتالل  .59
جهات متفرقة بـين عـشرات المـواطنين وجنـود          اندلعت عصر الخميس موا   :  السبيل –الضفة الغربية   

  .االحتالل في منطقة عصيدة ببلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة
وأوضح الناطق باسم اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان ببيت أمـر محمـد عـوض أن جنـود                  

تالل بالحجارة احتجاجا على العدوان المتواصل      االحتالل هاجموا عددا من الشبان الذين رشقوا قوات االح        
كما اعتلت قوات االحتالل سطح منزلين لمواطنين في المنطقة، وحولتهما إلـى ثكنـة               .على قطاع غزة  

  .عسكرية، وموقعا الستهداف الشبان
وأصيب خالل المواجهات عدد من المواطنين بحاالت اختناق جراء إلقاء جنود االحتالل القنابل الغازيـة               

 .والصوتية، مؤكدة أنهم تلقوا العالج الطبي في الميدان
  16/11/2012، السبيل، عّمان

  
  مئات الطالب العرب يخرجون نصرة لغزة:  اإلسرائيليةالجامعاتاستنفار أمني في  .60

استنفرت الجامعات االسرائيلية أمنيا صباح اليوم الخمـيس، مـع اسـتكمال            : ربيع عيد / ـرب48عــ
في قطاع غزة، وشهدت جامعات حيفا والقدس وتل ابيـب          " عامود السحاب "ني عملية   اسرائيل ولليوم الثا  

منذ ساعات الصباح الباكر انتشارا مكثفا لقوات األمن، لكن الطالب العرب لم يأبهوأ وخرج المئات فـي                 
  .الجامعات الثالث بتظاهرات غضب احتجاجا على العدوان االسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة

 جامعة حيفا، تجمع عدد كبير من الطالب العرب في الباحة الرئيسية، ووقفوا دقيقة صمت حدادا على                 في
ارواح شهداء غزة، مما دفع العديد من الطالب اليهود للوقوف قبالتهم بشكل استفزازي، وإنشاد النـشيد                

 فرد عليهم الطالب العرب بنشيد مـوطني        وإطلق بعض الهتافات العنصرية،   " هتكفاه"الوطني االسرائيلي   
  .وغيرها من االناشيد الوطنية، فيما حاول أمن الجامعة تفريق االعتصام

وفي جامعة تل ابيب شارك اكثر من مائة وخمسين طالبا في التظاهرة التي نُظمت على مدخل الجامعـة،      
  .ورفعوا خاللها شعارات منددة بالحرب العداونية على غزة

 العبرية بالقدس، شارك عدد كبير من الطالب في اعتصام ضـد العـدوان علـى مـدخل                  وفي الجامعة 
  .  الجامعة، ورفعوا شعارات ضد العدوان واألعالم الفلسطينية

  15/11/2012، 48عرب
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    الفلسطينية في لبنان استنكاراً للعدوان على غزةالمخيماتمسيرات حاشدة في  .61
بنان مسيرات جماهيرية حاشـدة اسـتنكاراً إلقـدام اإلحـتالل           نظم الالجئون الفلسطينيون في ل    : بيروت

  .بغزة أحمد الجعبري" كتائب القسام"اإلسرائيلي على اغتيال القائد العام في 
وانطلقت المسيرات في مختلف المخيمات الفلسطينية في لبنان وسارت فيها حشود مـن أبنـاء الـشعب                 

مل المتظاهرون األعالم الفلسطينية ورددوا الهتافـات       الفلسطيني ومختلف القوى والفصائل الفلسطينية وح     
  .التي تدعو إلى الصمود ودعم المقاومة بكل الوسائل

يشار إلى أن حالة من الغضب تسود الشعب الفلسطيني في أعقاب اغتيال الجعبري وثالثة عشر فلسطينيا                
  .الفلسطينيينآخر منذ عصر أمس األربعاء، حيث خرجت مسيرات في مناطق مختلفة من تواجد 

  15/11/2012قدس برس، 
  

  رادع لالحتالل بموقف طالبت العدوان على غزة ونديت 48في الحركة اإلسالمية  .62
 علـى مواقـف وردود أفعـال        1948عولت الحركة اإلسالمية داخل األراضي المحتلة عـام         : الناصرة

 .لتوالي ضد قطاع غزة المحاصر    المجتمع الدولي لوقف العدوان اإلسرائيلي المتواصل لليوم الثاني على ا         
إننـا فـي الحركـة      "،  )11|15(نسخة عنه، اليوم الخمـيس      " قدس برس "وقالت الحركة، في بيان تلقّت      

اإلسالمية ندين ونشجب ونستنكر بكل لغة استنكار العدوان اإلسرائيلي الغاشم على قطاع غزة الذي أوقع               
  ".شهداء وجرحى في صفوف أهلنا هناك

 االسياسي العالمي المنافق والمنحاز للمؤسسة اإلسرائيلية اإلحتاللية هو الـذي يجعلهـا             الموقف"وأضافت  
  .، على حد تعبيرها"تتمادى في غيها وصلفها

الحراك المصري الرسمي السريع والفوري بشموليته وبكـل  "وفي سياق متصل، ثمنت الحركة اإلسالمية      
داعيةً الدول العربية إلى االقتداء بمصر واستخدام       ما حوى من خطوات تضامنية معه الشعب الفلسطيني،         

  ".وزنها السياسي للضغط لردع االحتالل اإلسرائيلي ووقف عدوانه
  15/11/2012قدس برس، 

  
   مظاهرة فلسطينية أمام السفارة اإلسرائيلية في لندن احتجاجاً على العدوان .63

تالل اإلسرائيلي من عدوان عـسكري علـى   اعتبر المنتدى الفلسطيني في بريطانيا ما يقوم به االح : لندن
ودعـا  ". تأكيد على استهتار هذه الدولة العنصرية بكل األعراف والقوانين الدوليـة          "قطاع غزة، إنما هو     

األخـذ  "إلى ضرورة   " قدس برس "أرسلت نسخة منه لـ     ) 11|15(بيان للمنتدى الفلسطيني اليوم الخميس      
وم أنها تشكل خطرا على منطقة الشرق األوسط وعلى مـصالح           على يد هذه الدولة التي تثبت يوما بعد ي        

  ".العالم فيها وعلى السالم العالمي
دول العالم الحر وقواه المؤيدة للسالم بضرورة بـذل جهـد حقيقـي لوقـف الجريمـة      "وطالب المنتدى   

 ضـد   ودعا الحكومة البريطانية للتعبير عن رفضها الواضح لهذه الجريمـة         . الصهيونية على غزة فورا   
  ".المواطنين العزل في قطاع غزة

  15/11/2012قدس برس، 
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   "المولوتوف" للمستوطنين في الخليل بـ حافلةفلسطينيون يهاجمون  .64
اشتعلت النيران في حافلة إسرائيلية تقل عشرات المستوطنين اليهود قرب مخيم العروب شـمال              : لالخلي

 .حارقـة " مولوتـوف "ا من شبان فلسطينيين بقنابل      الخليل الواقعة في جنوب الضفة الغربية بعد مهاجمته       
طواقم اإلطفاء اإلسرائيلية هرعت إلى المكان وتحاول إخمـاد          أن" قدس برس "وأفاد شهود عيان لمراسل     

النيران، كما وتسمع أصوات مركبات اإلسعاف وسط تواجد كبير لجيش االحتالل والشرطة اإلسـرائيلية              
  . المنطقة في وجه الفلسطينيينالتي أغلقت الشارع الرئيسي وأغلقت

  15/11/2012قدس برس، 
  

   غزة قطاع اإلسرائيلي علىالعدواندين ت يةالحكومة األردن .65
 أعرب وزير الدولة لشؤون اإلعالم ووزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح              :)بترا (- عمان

ي على قطاع غزة وما نتج عنه من شهداء         المعايطة عن إدانة الحكومة األردنية الشديدة للعدوان اإلسرائيل       
  .وجرحى

وأكد المعايطة في تصريح له أمس ان هذه السياسة العدوانية اإلسرائيلية ستدخل المنطقة مجددا في دوامة                
العنف وعدم االستقرار، لتضاف إلى ما تصنعه سياسة إسرائيل في تعطيل مسار التسوية السياسية مـن                

مان الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية والسياسية وفي مقدمتها الدولة          آثار على استقرار المنطقة وحر    
  .الفلسطينية المستقلة

وأعاد المعايطة التأكيد على ضرورة وقف العدوان اإلسرائيلي على غزة وحمايـة الـشعب الفلـسطيني                
  . ومقدراته

16/11/2012، الغد، عّمان  
  

   من تل أبيب األردنيدعو لسحب السفيرت" العمل اإلسالميجبهة " .66
 استنكر حزب جبهة العمل اإلسالمي العدوان اإلسرائيلي على غزة، مطالبا الحكومة بسحب            : الغد –عمان  

 من عمان، على طريق قطع العالقات مع العـدو،          اإلسرائيليالسفير األردني من تل أبيب، وطرد السفير        
  .وإعالن بطالن معاهدة وادي عربة

تي بين يدي االنتخابات المبكرة للكنيست الصهيوني، إدراكاً من نتنيـاهو           وأشار إلى أن العدوان الجديد يأ     
  .أن اإلرهاب يتصدر اهتمامات الكيان، الذي قام أصالً على اإلرهاب واالغتصاب

ودان البيان ارتباط السلطة الفلسطينية مع العدو، مطالبا إياها بإنهـاء التعـاون األمنـي، والكـف عـن          
وطالب الـدول العربيـة واإلسـالمية شـعوباً         .  مشروع الفلسطيني المقاوم  التصريحات التي ال تخدم ال    

إلى ذلك دانت رابطة الكتـاب األردنيـين الـصمت          . وحكومات بتحمل مسؤولياتها إزاء القضية المقدسة     
العربي الرسمي تجاه العدوان على غزة، وعدم إقدام أطراف النظام العربي الرسمي على خطوات عملية               

  .للجمه
16/11/2012، ّمانالغد، ع  
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   على غزة  اإلسرائيليلبنان يدين العدوان .67
 على غزة، ودان الـرئيس اللبنـاني ميـشال          اإلسرائيليمس المواقف المنددة باالعتداء     أتوالت  : بيروت

 بعدوان وحشي لم يعد غريبـاً عـن الـسياسة           إسرائيلالحرب المفتوحة على غزة التي بدأتها       «سليمان  
 وضاربة عرض الحـائط     األبرياء تعتمد سوى لغة القتل والتدمير، غير آبهة بالمدنيين          االسرائيلية التي ال  

سياسة الحـرب   «وجدد في تصريح أمس، التأكيد ان        .» والمواثيق والقرارات الدولية   اإلنسانيةباالعراف  
  هذه لم توصل الى السالم الشامل والعادل والدائم، ولن تـساهم فـي تحقيـق الديموقراطيـة                 واإلرهاب

الـضغط علـى المـسؤولين االسـرائيليين        «، مطالباً المجتمع الدولي بـ      »المنشودة في الشرق االوسط   
لالنخراط في مفاوضات السالم على قاعدة مرجعية مؤتمر مدريد ومبادرة بيروت العربية، ألن سياسـة               

  . »العدوان اثبتت عدم جدواها
 عن مكتبه االعالمـي أمـس، ان تجـدد          ورأى الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري في بيان صادر        

يؤكد طبيعة السياسة العدوانية التي تنتهجها إسرائيل، وإصـرارها علـى قطـع        «االعتداءات اإلسرائيلية   
تزامن العدوان اإلسرائيلي على غـزة      «واعتبر أن    .»الطريق على أي توجه إلعادة تحريك عملية السالم       
ظام األسد الدموي يطرح شكوكاً وتساؤالت ويؤشــر       في حمأة استمرار انتفاضة الشعب السوري ضد ن       

إلى نيات ومخططات مكشوفة إلعاقة هذه االنتفاضة قدر اإلمكان والسعي لاللتفاف على سياسات الـدول               
التي عمها الربيع العربي ومنعها من القيام بانتهاز أي سياسة ال تتماشى مع مخططات وأهداف إسـرائيل                 

الدول العربية الشقيقة وكل الدول الصديقة      «، وداعياً   »نا مع إخوتنا في غزة    تضامن«، مؤكداً   »في المنطقة 
والمؤثرة، خصوصاً الدول الفاعلة في المجتمع الدولي، للتحرك بسرعة لوقف العدوان اإلسرائيلي علـى              

  .»غزة ومنع تداعياته
السـوأ  علـى العـرب التحـسب ل      «واعتبر الرئيس السابق للحكومة سليم الحص في تصريح أمس أن           

المجتمع الـدولي، الـذي     «، وانتقد الرئيس السابق للحكومة عمر كرامي        »واالستعداد للرد على العدوان   
ما يحدث فـي    «ورأى أن   . » اإلسرائيلي -يواصل سياسة الكيل بمكيالين في ما يتصل بالصراع العربي          

 بها، ال تنفع معه سوى لغه      غزة يؤكد موقفنا الثابت بأن هذا العدو، وفي ظل الحمايات الدولية التي يحظى            
  .» القوة

16/11/2012، الحياة، لندن  
  

   وقفة حقيقية مع غزةإلىنصر اهللا يدعو  .68
 على غزة   اإلسرائيلية الهجمات   ، العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا       األمين أدان:  يو بي آي   -بيروت  
 في حربها علـى  "إسرائيل" جانب لىإ والدول الغربية بالوقوف   أمريكا وقفة حقيقية معها، واتهم      إلىودعا  
، "هذا العـدوان  اننا ندين ونستنكر" عاشوراء أيام أولاهللا في كلمة له مساء الخميس في   وقال نصر  .غزة

 "إسـرائيل "واتهم   ". انتخابية يقوم بالعدوان   أو عندما تكون له مصلحة سياسية       اإلسرائيليالعدو  "وقال ان   
الجعبري أحمد   هذا المناخ تربصوا ب    إشاعةقال انه يعمل للتهدئة وبعد      الخداع والغدر عندما    "باللجوء الى   

  ".وقتلوه وبدأوا العدوان على غزة) القائد العسكري في حركة حماس(
 أمريكـا  بالعمل على ضرب البنية التحتية للمقاومة وقـدرتها الـصاروحية وان             إسرائيلواتهم نصر اهللا    

  .به اسرائيل في غزة دعمهم لما تقوم أعلنواوبريطانيا وفرنسا 
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ودعـا   ". والغربي الذي حاول خداع الشعوب العربيـة األمريكيدماء غزة فضحت الموقف    " ان   وأضاف
من اجل تمكين قطاع غزة من تحقيق االنتـصار          "واإلسالميةنصر اهللا الى تعاون كل الحكومات العربية        

 . االتفاقيـات معهـا او تعليقهـا       وإلغاء "إسرائيل"مطالبا بقطع العالقات مع     " اإلسرائيلي العدوان   وإفشال
 نفطها وتخفيض انتاجها، كما طالب الدول العربية التـي لهـا            أسعاروطالب الدول العربية النفطية برفع      

  ." لوقف عدوانها على غزةإسرائيل"عالقات مع امريكا بالضغط عليها لتضغط على 
16/11/2012، القدس العربي، لندن  

 
   نوعي في المواجهة بين المقاومة واالحتالل رتطواغتيال الجعبري : مرهج .69

رأى وزير الداخلية اللبناني السابق بشارة مرهج أن التصعيد اإلسرائيلي األخير ضد قطاع غزة،              : بيروت
القيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسـالمية          ) 11|14(الذي استهدف األربعاء    

، يمثـل تطـورا     "حماس" قال بأنه يوازي رئيس األركان اإلسرائيلي عند         أحمد الجعبري، والذي  " حماس"
  .نوعيا في المواجهات الجارية بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، لكنه محدود

أن تنفذ إسرائيل حربا برية ضـد قطـاع غـزة،           " قدس برس "واستبعد مرهج في تصريحات خاصة لـ       
ليات إثبات الذات التي يمارسها الجـيش اإلسـرائيلي،         أرجح أن يظل تصعيدا جويا، وهو جزء من عم        و

الذي ظل لفترات طويلة يمارس المناورات العسكرية على الحدود مع لبنان وسورية، وهو يحتـاج إلـى                 
عمل ميداني يثبت من خالله قدراته العسكرية، كما أنه في حاجة ماسة إلعادة الثقة لإلسرائيليين وللقيـادة   

  ".تخابات مبكرةالحالية المقدمة على ان
15/11/2012وكالة قدس برس،   

  
   وقف العدوان ويحذر من تأثير سلبي في األمن واالستقرارضرورةمرسي يؤكد ألوباما  .70

مؤسسة الرئاسة ، أن  جيهان الحسيني،القاهرةنقالً عن مراسلتها في  16/11/2012الحياة، لندن، نشرت 
قف العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، وعقد  من أجل واوقيادة القوات المسلحة في مصر استنفرت

الرئيس محمد مرسي اجتماعاً مع أركان الدولة للبحث في سبل وقف هذا العدوان، فيما شددت قوات 
الجيش والشرطة في سيناء من إجراءاتها األمنية تحسباً ألية تطورات قد يقدم عليها الجانب اإلسرائيلي 

  .قرب منطقة الحدود
 حرب القوات المسلحة الفريق صدقي صبحي إحدى أكبر القواعد الجوية في منطقة وزار رئيس أركان

 يرافقه عدد من "للوقوف على األنشطة التدريبية والمناورات الخاصة بوحدات القوات الجوية"غرب القناة 
وان واستعدت مستشفيات رفح والعريش الستقبال الجرحى الفلسطينيين نتيجة العد. قيادات القوات المسلحة

  .عبر معبر رفح الدولي الذي أمرت السلطات باستمرار فتحه خالل أيام العطلة
الفتاح   الفريق أول عبد، ووزيري الدفاع، هشام قنديل. د،واجتمع مرسي أمس مع رئيس وزرائه

 والعالقات ، بكينام الشرقاوي، ومساعديه للشؤون السياسية، اللواء محمد جمال الدين، والداخلية،السيسي
 لمناقشة تداعيات العدوان ، السفير رفاعي الطهطاوي، ورئيس الديوان الرئاسي، عصام حداد،خارجيةال

 الذي ، اللواء رأفت شحاتة،وانضم إلى االجتماع في وقت الحق رئيس االستخبارات المصرية. على غزة
الخارجية محمد قطع زيارته لتركيا وعاد إلى القاهرة لمتابعة الموقف، فيما غاب عن االجتماع وزير 

  .كامل عمرو لسفره إلى جيبوتي
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وقال إن الشعب والقيادة . واستهل مرسي االجتماع بكلمة أذاعها التلفزيون الرسمي دان فيها العدوان
على اإلسرائيليين أن يدركوا أننا ال ": والحكومة تقف بكل إمكاناتها لمنع العدوان وإراقة الدماء، مضيفاً

وطالب بضرورة وقف العدوان على . "سلباً في األمن واالستقرار في المنطقةنقبل العدوان الذي يؤثر 
ونتواصل مع قطاع غزة ... العدوان تكرر في شكل غير مقبول": قطاع غزة في شكل عاجل، وقال

بأكمله ومع الفلسطينيين ونقف معهم حتى نمنع هذا العدوان، فنحن ال نقبل بأي حال من األحوال استمرار 
  ." والتهديد المستمر لقطاع غزةهذا العدوان

وأوضح أنه اتصل باألمين العام للجامعة العربية وطلب منه عقد اجتماع وزاري طارئ في أسرع وقت 
لبحث سبل منع العدوان على غزة، كما اتصل باألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون وطلب منه أن 

دوان وضمان عدم تكراره، مشيراً إلى أن بان تفهم تتحمل المنظمة الدولية المسؤولية تجاه منع هذا الع
  .الموقف وأكد نقل هذه الرسالة إلى الجانب اإلسرائيلي

وأشار مرسي إلى أنه اتصل أيضاً بالرئيس باراك أوباما وأبلغه بضرورة وقف هذا العدوان وعدم تكراره 
من دون مشاكل "السالم وضمان السالم واألمن في المنطقة، كما بحث معه في سبل تحقيق التهدئة و

حرص مصر على العالقات مع الواليات المتحدة والعالم ورفضها التام للعدوان "، مؤكداً "مستقبلية
اتفقنا على أن تتواصل مصر والواليات المتحدة لمنع التصعيد أو ": وأضاف. "وحصار الفلسطينيين

  ."استمرار العدوان في هذا الشكل
محمود عباس طالبه فيه ببذل كل الجهود لوقف العدوان الفلسطيني ئيس كما تلقى مرسي اتصاالً من الر

  .على غزة
  تلقى اتصاالً،اهللا الثاني  عبد األردني، الملك، أنعمان من 16/11/2012الدستور، عمان، وأضافت 

  بحث التطورات التي تشهدها المنطقة، خصوصاًهمس، من الرئيس محمد مرسي، وجرى خاللأ، هاتفياً
وأكد الزعيمان ضرورة استخدام كل الوسائل والقنوات  . األوضاع الخطيرة في قطاع غزةمستجدات

الدبلوماسية المتاحة للتأثير في عواصم صنع القرار العالمي، بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني ويسهم 
  .في إيقاف التصعيد اإلسرائيلي ووقف العدوان على قطاع غزة

  
   لن تمنع دعمها للفلسطينيين"إسرائيل"ـمصر بعالقة : وزير الخارجية المصري .71

وزير الخارجية ، أن  أحمد ربيع،القاهرةنقالً عن مراسلها في  16/11/2012الشرق، الدوحة،  نشرت 
 تقييد دعمها "إسرائيل"ن بالده لن تسمح للعالقات التي تربطها مع إ قال ، محمد كامل عمرو،المصري

  .للشعب الفلسطيني
 مشاورات ىمصري فيما أعلنت وزارة الخارجية عن أن وزيرها محمد عمرو أجرجاء هذا الموقف ال

 الخميس، مع نظرائه وزراء خارجية تونس واألردن وبريطانيا يوممكثفة في ساعة متأخرة من مساء 
  .تركزت علي تطورات األوضاع في قطاع غزة علي اثر العدوان اإلسرائيلي على القطاع

اسم الخارجية المصرية إن الوزير عمرو أكد خالل تلك المشاورات على وقال بيان للمتحدث الرسمي ب
إدانة مصر للعدوان اإلسرائيلي المستمر منذ يومين على المدنيين الفلسطينيين األبرياء في قطاع غزة، 
مشدداً على أن مصر ستعمل مع األطراف الدولية على وقف العدوان اإلسرائيلي حفاظاً على الدماء 

الطاهرة ،محذراً من أن مصر لن تسمح للعالقات المصرية اإلسرائيلية بأن تشكل قيداً على الفلسطينية 
  .دعم الشعب الفلسطيني
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وأشار عمرو إلى أن مصر دعت لعقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب لبحث سبل دعم 
التحرك في إطار مجلس الشعب الفلسطيني، كما أن وفد مصر لدى األمم المتحدة يقوم حالياً بمتابعة 

  .األمن من أجل وقف العدوان اإلسرائيلي على غزة
الخارجية وزارة  ، أن.)اي.بي.يو( نقالً عن وكالة 16/11/2012، لندن، القدس العربيوأضافت 

 في اتصال هاتفي أجراه مع وزيرة ،وزير محمد عمرو طالبالالخميس، أن يوم المصرية أعلنت 
 في ساعة متأخرة من مساء أمس األربعاء، الواليات المتحدة ، كلينتونهيالريالخارجية األمريكية 

وقال الوزير المفوض  ."التدخّل الفوري لوقف الهجوم اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة"بـ
 من ، خالل االتصال الهاتفي،عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن عمرو حذّر

ما لم " أكد لكلينتون أنه عمرووزير الة العسكرية اإلسرائيلية، وأضاف رشدي أن مغبة تصاعد العملي
يتوقف العدوان اإلسرائيلي فإن األمور ستتصاعد بصورة تخرجها عن نطاق السيطرة، كما طالب 

  ."الواليات المتحدة باستخدام ما لديها من اتصاالت مع إسرائيل لوقف هذا العدوان
رجية أن سفير مصر في واشنطن قد نقل الرسالة ذاتها إلى مستشار األمن وأوضح المتحدث باسم الخا

  .القومي األمريكي توم دونيلون، وذلك بناء على تكليف من وزير الخارجية المصري
وزارة ، إلى أن القاهرة جيهان الحسينينقالً عن مراسلتها في  16/11/2012الحياة، لندن، وأشارت 
ونظمت حركات . حتها الرسمية على موقع فايسبوك علم فلسطينوضعت على صفالمصرية الخارجية 

  .سياسية فعاليات شعبية عدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني
  

  صواريخ المقاومة دفاع عن النفسو ..ين الفلسطينيمعقف ت بل  وسيطاًتسيلمصر : عثمانسفير ال .72
 إن مصر ،السلطة الفلسطينية سفير مصر لدى ،قال السفير ياسر عثمان:  محمد عبد الرءوف- القاهرة

 والفلسطينيين، بل تقف في صف الجانب الفلسطيني وتبذل قصارى جهدها "إسرائيل" بين ليست وسيطاً
لوقف العدوان اإلسرائيلي المستمر على قطاع غزة، فيما أكد أن من بدأ العدوان هو الجانب اإلسرائيلي، 

  .ع عن النفس أن ما تقوم به الفصائل الفلسطينية هو دفامعتبراً
اإلجراءات التي اتخذتها "الشرق األوسط من رام اهللا أن جريدة وأضاف عثمان في اتصال هاتفي مع 

مصر سواء الدبلوماسية أو السياسية تهدف كلها إلى توفير الدعم لقطاع غزة، كما تبعث برسالة إلى 
ف مصر هو وقف هذا أحد أهدا" :وقال عثمان ."الجانب اإلسرائيلي بضرورة التوقف عن العدوان

 ."العدوان بشكل فوري ألنه ليس من المصلحة استمرار هذا العدوان وسقوط المزيد من الدماء الفلسطينية
 طلبت وساطة مصر لوقف العنف بعد "إسرائيل"ونفى عثمان ما ذكرته وسائل إعالم إسرائيلية بشأن أن 

أن مصر دعت إلى تحركات عربية ودولية اغتيال أحمد الجعبري القائد البارز بكتائب القسام، وأوضح 
مصر يهمها أوال وقف العدوان قبل الحديث عن أي "وأممية تصب كلها لصالح وقف العدوان، وقال 

ونفى عثمان وجود تواصل مصري مع الفصائل الفلسطينية لوقف إطالق الصواريخ على  ."تهدئة
  .، كخطوة على طريق التهدئة"إسرائيل"

  16/11/2012الشرق األوسط، لندن، 
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   المقاومة الفلسطينية بأن تجمع صفها لضرب العمق الصهيونييطالب وزير األوقاف المصري : مصر .73
شيخ األزهر أحمد الطيب جدد ، أن )آي.بي.يو( نقالً عن وكالة 16/11/2012الخليج، الشارقة، نشرت 

. الفلسطيني أحمد الجعبريإدانته العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، وندد باغتيال القائد 
أن تهديد الكيان الصهيوني بتوسيع نطاق العمليات العسكرية "وحذر الطيب، في بيان أصدره، أمس، من 

ضد المدنيين اآلمنين، واستمرار الكيان الصهيوني في هذه السياسة الغاشمة يؤسس لوضع خطير يجر 
 جديدة يتحمل الكيان الصهيوني مسؤوليتها المنطقة بكاملها إلى حالة من الصراع، وينذر بإشعال حروب

  ."الكاملة
 ومروة ، ونادر أبو الفتوح،إبراهيم عمراننقالً عن مراسليها،  16/11/2012األهرام، القاهرة، وأضافت 
  على قطاع غزة، االعتداء اإلسرائيلي، أدانت في بيان لها أمس المصرية،وزارة األوقاف، أن البشير

 وجمع الصف والرد علي الهجوم ،عب الفلسطيني في غزة بالصمود والمقاومةوطالب البيان أبناء الش
  . وأن تقوم الحكومات العربية وجامعة الدول العربية بدورها،اإلسرائيلي
إن ما يقوم به االحتالل اإلسرائيلي من عدوان غاشم :  وقال، العدوانمصر، مفتي ، علي جمعة.وأدان د

  .والمواثيق الدولية،  غير مقبول لحقوق اإلنسانيعد انتهاكا، علي المدنيين العزل
 ، سوسن أبو حسين،القاهرةنقالً عن مراسليها في  16/11/2012الشرق األوسط، لندن، وجاء في 
 طلعت عفيفي، أصدر  المصري، وزير األوقاف، أن ومحمد عبد الرازق، وأحمد إمبابي،ومحمد عبده

، "تجمع صفها، لضرب العمق الصهيوني ضربات موجعة"ن  أمس طالب فيه المقاومة الفلسطينية بأبياناً
  ."الوفاء بما وعد به بعدم السماح بقتل الفلسطينيين" الرئيس مرسي إلى داعياً

  
   غادرهااإلسرائيلي للقاهرة والسفير "إسرائيل"عودة سفير مصر لدى  .74

 من هر الخميس قادماً إلى القاهرة ظ، عاطف محمد سالم،"إسرائيل"عاد السفير المصري لدى : .)أ.ب.د(
 الفلسطينيين بقطاع ى لقرار الرئيس المصري بسحبه احتجاجا على العدوان اإلسرائيلي عل تنفيذاً،تل أبيب

عدت ": رفض التعليق على التطورات األخيرة، ولكنه اكتفى بالقولو ،وصل السفير المصري .غزة
بسبب التصعيد اإلسرائيلي األخير في قطاع  للتشاور باستدعائي لقرار من رئاسة الجمهورية لمصر تنفيذاً

  ." بأداء عمله في تل أبيبغزة وأن طاقم السفارة يقوم حالياً
 برفقة طاقم السفارة بعد تسلم  األربعاءوغادر السفير اإلسرائيلي لدى مصر يعقوب أميتاي القاهرة مساء

  .رسالة احتجاج من الخارجية المصرية
  16/11/2012، لندن، القدس العربي

  
  "إسرائيل"بقطع العالقات مع يطالبان حزب الحرية والعدالة واإلخوان المسلمين جماعة  .75

أعلنت جماعة اإلخوان  : محمد الدسوقي، محمد عنز،عماد الدين صابر، جمال أبو الدهب، محمد حجاب
ى  علالحرية والعدالة عن الغضب الشديد تجاه العدوان اإلسرائيلي المسلمين وذراعها السياسية حزب

 عالوة علي دعوة الشعب المصري ،"إسرائيل" ودعت الجماعة والحزب بقطع العالقات مع قطاع غزة،
 في القاهرة وسائر المدن والمراكز والحشد العام الكبرىللخروج في وقفات احتجاجية أمام المساجد 

  .لسائر الجماهير في صالة الجمعة اليوم بالجامع األزهر الشريف
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 تحرك عربي ى جريمة تحتاج إليالجعبرأحمد  اغتيال أن اً مؤكد،والعدالة العدوانالحرية  واستنكر حزب
  .ودولي سريع لوقف مجازر الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة
  16/11/2012األهرام، القاهرة، 

  
   غزةرداً على عدوان العريان يطالب بسحب المبادرة العربيةعصام  .76

 ومحمد ، سوسن أبو حسين،القاهرةنقالً عن مراسليها في  16/11/2012ط، لندن، الشرق األوسنشرت 
  عصام العريان، أحد مستشاري رئيس الجمهورية.د، أن  ومحمد عبد الرازقي، وأحمد إمباب،عبده

، طالب بإجراء استفتاء شعبي على عودة البرلمان، التخاذ موقف حاسم ومناقشة العدوان على المصرية
.. هل يتصور وطني أن تكون حدودنا الشرقية تشهد بداية حرب وليس لدينا برلمان": العريانغزة، وقال 

  ." مليون مصري32لماذا يستفتي الرئيس الشعب على عودة البرلمان الذي انتخبه 
 -معاهدة السالم المصرية " أن ،الشرق األوسطجريدة إال أن العريان اعتبر، في تصريحات خاصة ل

ما يحدث هو خرق إسرائيلي لإلطار " إلى أن ، مشيراً" لها عالقة بما يحدث في غزةاإلسرائيلية ليس
األشمل وهو اتفاقية كامب ديفيد، الذي ينص على ضرورة حل القضية الفلسطينية برعاية أمريكية، التي 

  ."يجب أن تتحمل مسؤوليتها وإجبار إسرائيل على وقف هذا العدوان فوراً
القيادي بحزب الحرية ، أن )آي.بي.يو(نقال عن وكالة  16/11/2012 الخليج، الشارقة،وأضافت 

 عصام العريان، طالب الرئيس محمد مرسي بسحب المبادرة العربية للسالم، رداً على ،والعدالة في مصر
حان الوقت " )فيسبوك(وقال العريان، في صفحته الشخصية على موقع التواصل االجتماعي . العدوان

 :وقال العريان. "عربية للسالم، رداً على العدوان اإلسرائيلي الوحشي ضد قطاع غزةلسحب المبادرة ال
عندما تصطف األحزاب كلها في إسرائيل خلف حكومة الحرب، فهذا يعنى شيئاً واحداً، أنه ال يوجد "

  ."شريك من أجل السالم، ولذلك فقد أصبح سحب المبادرة العربية للسالم أمراً واجباً
  

  يجب فتح معبر رفح بشكل كامل: أبو الفتوح لدى وصوله غزةعبد المنعم  .77
طالب عبد المنعم أبو الفتوح، أمين عام اتحاد األطباء العرب ووكيل مؤسسي حزب مصر القوية : غزة

المصري، بفتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة بشكل كامل لكل الفلسطينيين دخوال وخروجا وعلى 
ت للصحفيين على هامش زيارة بدأها اليوم على رأس وفد طبي جاء ذلك في تصريحا. مدار الساعة

ال يسعني إال أن أطلب : "وقال .لتقديم خدمات طبية وإغاثية ألهالي قطاع غزة عقب العدوان اإلسرائيلي
ية ذفتح معبر رفح بشكل كامل لكل الفلسطينيين دخوال وخروجا، وعلى مدار الساعة لدخول األدوية واألغ

ف رغم قرار الرئيس المصري محمد مرسي بفتح معبر رفح بشكل كامل مع بدء وأضا". والمعدات
ال زالت هناك أعداد كبيرة من الحافالت جاءت بالمعونات "العدوان على غزة مساء األربعاء الماضي 

  ".واألغذية واألدوية وتقف على المعبر وإن شاء اهللا تدخل إلى غزة
معبر رفح معبر مصري فلسطيني خالص، وال دخل "أن وشدد المرشح الرئاسي المصري السابق على 
  أصبحت كنزا " يناير 25واعتبر أن مصر بعد ثورة ". ألي جهة أخرى في السيطرة عليه ومراقبته
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مصر اآلن بعد سقوط النظام المتحالف : "وقال". استراتيجيا لفلسطين ولغزة، ولألمة العربية واإلسالمية
أقل واجب يقدمه "واعتبر أن زيارته لغزة هي  ".ن على غزة، وفلسطينمع الصهاينة، لن تقبل بالعدوا

  ".للشهداء الذين يقتلون على مدار الساعة
  16/11/2012وكالة سما اإلخبارية، 

  
  مرسي بموقف يتناسب مع مصر الجديدة وعدم االكتفاء باستدعاء السفيرتطالب المصرية األحزاب  .78

عماد الدين ، جمال أبو الدهب، محمد حجابالً عن مراسليها؛ نق 16/11/2012األهرام، القاهرة، نشرت 
 قطاع غزة آثار ردود أفعال قوية من ىالعدوان اإلسرائيلي عل، أن  محمد الدسوقي، محمد عنز،صابر

 سحب وأيدت ، إذ طالبت باتخاذ خطوات فعالة لردع االعتداءات المصرية،األحزاب والقوي السياسية
  . اتخاذ مواقف صارمة لمواجهة تلك االعتداءاتى ودعت إل،السفير المصري من تل أبيب

قامت به الحكومة المصرية من سحب السفير المصري وإخراج السفير  أكد حزب النور أن ماحيث 
بد من خطوات إضافية لردع  نه الأ و، الغطرسة الصهيونيةى للرد علاإلسرائيلي من القاهرة ليس كافياً
  . وجنائياًنونياًالمعتدي ومالحقة المجرمين قا

 أمرأن سحب السفير المصري من تل أبيب ،  السكرتير العام المساعد لحزب الوفدي،وأكد حسام الخول
  .طبيعي مع التصعيد المستمر لالعتداءات اإلسرائيلية علي قطاع غزة

 مصر أن تسعي بقوة ى يحتم عل إن الوضع حالياً، نائب رئيس حزب التغيير، عالء الروبي.وقال د
 لتعزيز وضعها اإلقليمي  واقتصادياً ومخابراتياً عسكرياًاألصعدةستكمال أدوات قوتها علي جميع ال

  .ومواجهة التحديات
  .واستنكرت الجبهة السلفية الهجوم الغادر الذي شنته قوات االحتالل اإلسرائيلي علي قطاع غزة

  .سحب السفير قرار إيجابين قرار الرئيس مرسي بإ ، رئيس حزب الجيل،وبدوره قال ناجي الشهابي
 الرأي العام ى لد قبوالًىن التحركات المصرية تلقأ ، الخبير االستراتيجي،وأكد سامح سيف اليزل

  .اإلقليمي
يكون بالشجب واالستنكار بل بالفعل من   إن حل القضية ال، رئيس حزب مصر، عمرو خالد.وقال د

  . القوميأمنهار بدورها الحقيقي في حفظ خالل ممارسة الضغوط الدولية والدبلوماسية وقيام مص
 ويجب علي رئيس ن الوضع أصبح خطيراًإ ،مصر العربي االشتراكي  رئيس حزب،وقال عادل القال

 مع ضرورة وقف تصدير الغاز ، لصوت العقل وأن يؤمن جميع الحدود المصريةاإلنصاتالجمهورية 
  ."إسرائيل"ـل

 العدوان ، ورئيس حزب المؤتمر،جامعة الدول العربية األمين العام السابق لى،وأدان عمرو موس
 وطالب الجامعة العربية باتخاذ إجراءات تتناسب وخطورة هذا ، غزة وأهلهاىاإلسرائيلي الغاشم عل

أؤيد قرار الرئيس محمد مرسي بسحب السفير المصري من تل أبيب في رسالة أرجو أن : وقال .العدوان
  .سة العدوانية اإلسرائيلية الغاشمة السياى موجهة إلى،تكون ذات معن

 قرار سحب السفير ، ومؤسس التيار الشعبي المصري، المرشح الرئاسي السابق،وثمن حمدين صباحي
ضمن حزمة إجراءات ى واعتبر القرار خطوة أول . بعد العدوان الذي تعرض له قطاع غزة"إسرائيل"من 

  .ينلمواجهة العدوان الصهيوني ضد شعبنا العربي في فلسط
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 "إسرائيل" أن سحب السفير المصري من ، نائب رئيس حزب التجمع، قال حسين عبد الرازق،من جانبه
 مثل طرد السفير اإلسرائيلي وإعادة النظر في اتفاقية ى تتلوها خطوات أخرأنبد  خطوة صحيحة وال

  .كامب ديفيد
لعرب في ظل االعتداء  تأخير اجتماع وزراء الخارجية ا، الناشط السياسي،وانتقد جورج إسحاق

  .يحدث  ماى عل الشعب الفلسطيني واعتبره رد فعل متأخراًىاإلسرائيلي عل
 أن قرار سحب السفير هو موقف جديد لمصر وإجراء متوقع ، الناشط السياسي،وأضاف كمال زاخر

  .للتضامن مع شعب غزة في مواجهة االعتداء اإلسرائيلي عليهم
  حزب، أن.)أي.بي.يو( ونقالً عن وكالة القاهرة من 16/11/2012، لندن، القدس العربيوأضافت 

 شديد اللهجة للرئيس محمد  بياناًوا سيناء، وجهفي، والقوى السياسية، والمستقلين الشعبيالكرامة، والتيار 
 يناير ضد العدوان 25 موقف مشرف يتناسب مع مصر الجديدة بعد ثورة باتخاذمرسى، مطالبين الرئيس 

 المصري،لى غزة، وطالبوا خالل اجتماع عاصف الخميس، بعدم االكتفاء بسحب السفير  عاإلسرائيلي
وأكد  . العهد البائديوهو ما يعكس استمرار رد الفعل القيادة السياسية دون تغيير يذكر، كما كان يحدث ف

، وقطع العالقات وغلق السفارتين اإلسرائيلي على ضرورة طرد السفير االجتماع يالمشاركون ف
  . ورفض كافة أشكال التطبيع، معاهدة كامب ديفيدوإلغاء، أبيب تل ي القاهرة والمصرية ففي اإلسرائيلية

، بطرد السفير اإلسرائيلي من مصر، رداً أمس، في بيان أصدره مساء "مصر القوية" طالب حزب كما
ع غزة ضاربة كل العدوان الصهيوني الهمجي الذي تقوم به قوات االحتالل اإلسرائيلي على قطا"على 

  ."القوانين والمواثيق واالتفاقيات الدولية عرض الحائط
ونعى الحزب استشهاد القائد الفلسطيني أحمد الجعبري، مؤكداً أن محاوالت كسر إرادة المقاومة 

  .الفلسطينية مصيرها الفشل
لرسمية على عبر صفحته ا،  أحمد خيريباسمه، على لسان الناطق "المصريين األحرار"كما أدان حزب 

الجريمة ضد "، العدوان اإلسرائيلي على غزة، واصفاً إياه بـ)فيسبوك(موقع التواصل االجتماعي 
  ."اإلنسانية

وقال، على صفحته ،  محمد البرادعي، العدوان اإلسرائيلي. د، المصري"الدستور"كما أدان رئيس حزب 
 ين العرب وإسرائيل يعد سبباً رئيسياً فإن غياب توازن القوى بي" :)تويتر(بموقع التواصل االجتماعي 

  ." غزةياستمرار االعتداءات اإلسرائيلية على مواطن
  

  مصرية تدين العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزةال النقابات .79
أدانت فعاليات نقابية مصرية، مساء الخميس، العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، مطالبة : .)اي.بي.يو(

ونددت نقابة المعلمين، في بيان أصدرته،  .باتخاذ موقف حاسم من ذلك العدوانمصر والدول العربية 
، مطالبة الحكام العرب باتخاذ موقف إيجابي " بقطاع غزةنالفلسطينيياالعتداءات الغاشمة على األخوة "بـ

اء ما أي تخاذل إز"وحذَّرت النقابة مما أسمته  .يليق بثورات الربيع العربي لصد ذلك الهجوم الوحشي
يجري على أرض قطاع غزة من اغتياالت ودمار على يد القتلة من الصهاينة، في هذا الوقت العصيب 

  ." للمجتمع الدولياإلنسانيمن تاريخ األمة العربية وظل غياب الضمير 
 الذي ، على قطاع غزة"الهمجي الصهيوني"، في بيان مماثل، العدوان "النقابة العامة للصيادلة"كما أدانت 

وأسفر عن سقوط العديد من ) القائد في كتائب عز الدين القسام(اح ضحيته الشهيد القائد أحمد الجعبري ر



  

  

 
 

  

            41ص                                     2680:                العدد16/11/2012الجمعة  :التاريخ

وحملت نقابة الصيادلة، الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تداعيات  .الشهداء والجرحى األبرياء
وشددت  .ل للشعب الفلسطينيكما أكدت دعمها الكام .ذلك التصعيد الخطير، محذِّرة من عواقب استمراره

أن مصر الثورة ال يمكن أن تتخلى عن أمنها اإلستراتيجي، وال "ة في مصر على لالنقابة العامة للصياد
عن عمقها العربي، وال يمكن أن يسمح الشعب المصري بأن يستغل أحد انشغاله بالشأن الداخلي ليحقق 

صري والعربي أو على حساب إخواننا مكاسب سياسية وعسكرية على حساب األمن القومي الم
  ."الفلسطينيين

  16/11/2012، لندن، القدس العربي
  

   غزةبالعدوان اإلسرائيلي على تنديداًاحتجاجات غاضبة : القاهرة .80
شهد ميدان التحرير ومحيط جامعة الدول :  سعيدي رامي، محمد غزال، عبد اهللا صالح،كامل كامل

، تنديداً بالعدوان 15/11 احتجاجات غاضبة، يوم الخميسالعربية ووزارة الخارجية، مسيرات و
 يوم منذ الفلسطيني يتعرض لها الشعب التي على قطاع غزة، والهجمة الصهيونية الظالمة اإلسرائيلي
  .األربعاء

  يومكانت مسيرة للقوى السياسية والقوى المدنية انطلقت من مسجد عمر مكرم عقب صالة عصر
رير، وتوجهت إلى مقر جامعة الدول العربية للمطالبة بقطع العالقات مع الخميس، جابت ميدان التح

 على قطاع غزة، وطالبوا الرئيس مرسى بإغالق السفارة اإلسرائيليوالتنديد باالعتداءات " إسرائيل"
  .اإلسرائيلية الموجودة بالقاهرة وقطع العالقات

عشرات من النشطاء السياسيين، إلى وزارة وفى نفس السياق، انطلقت مسيرة من ميدان التحرير نظمها ال
الخارجية، لمساندة القضية الفلسطينية واحتجاجاً على االعتداء الغاشم على قطاع غزة، مطالبين بقطع 

  .العالقات المصرية اإلسرائيلية
القصاص أو " طبع عدد من شباب الثوار بمحمد محمود تى شيرتات باللون األسود مكتوب عليها كما

  .وقاموا بالرسم على جدران الجامعة األمريكية صور تذكر بأحداث محمد محمود، "الفوضى
 وقال أشرف عبد اهللا، ، وقفة احتجاجية بميدان التحرير أمام أحد المحالت الكبرىيوخرج حزب العمل ف

رئيس الحزب، إنه يشكر الحكومة المصرية على موقفها تجاه القضية الفلسطينية، وال يطالب بالحرب 
األوضاع االقتصادية للبلد، ولكن ما يطالب به هو قطع العالقات بين البلدين، موضحاً أنه البد من لسوء 

  ."إسرائيل"ـ المساندة ليالضغط على أمريكا، ألنها ه
  15/11/2012اليوم السابع، القاهرة، 

  
   لنقل جرحى فلسطينييناستعداداًمصر تفتح معبر رفح  .81

 أن السلطات المصرية اتخذت إجراءات 15/11  يوم الخميس أعلن مصدر أمني مصري مسؤول:السبيل
 ساعة، استعداداً الستقبال أي 24بفتح معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة بشكل دائم وعلى مدار 

  .جرحى فلسطينيين جراء الهجوم اإلسرائيلي على القطاع
  15/11/2012السبيل، عّمان، 
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  وية للقطاع عبر رفحطن أدخمسين  وطبية قوافل خمسمصر ترسل  .82
عقدت نقابة الصيادلة مؤتمراً صحفياً مساء أمس، الخميس، بخصوص فعاليات اإلغاثة : محمود عثمان

 بالتنسيق مع وزارة الصحة واتحاد األطباء العرب، وضحت فيه أنه تم أول أمس الفلسطينيللشعب 
 اإلغاثة والدواء بنقابة صيادلة األربعاء تشكيل غرفة عمليات خاصة من وزارة الصحة بالتنسيق مع لجنة

مصر ونقابة األطباء، لتتواصل مع إدارة الصيدلة بوزارة الصحة بقطاع غزة، لتحصل على قائمة 
  .باألدوية العاجلة المطلوبة

 من األدوية والمستلزمات الطبية تنوعت ما بين أدوية  طنا50ً  سيارات نقل محملة بـ8وجهزت الغرفة 
حاليل ومستلزمات عمليات، حيث شاركت عدد من شركات األدوية الوطنية طوارئ وأدوات جراحة وم

  . تجهيز هذه الكميات، وتم إدراجها بالقوافل المرسلةيوتبرعات الصيادلة ف
وكانت أولى القوافل قد تحركت إلى معبر رفح البرى مساء األربعاء، وتحركت فجر الخميس قافلة ثانية، 

  .للمحاليل، وأخرى للمستلزمات الطبية، وأخرى لألدوية قوافل واحدة 3وجارى اآلن إعداد 
  16/11/2012اليوم السابع، القاهرة، 

  
   إسرائيلياً سائحا1882ً ومنفذ طابا يستقبل.. جنوب سيناء تعلن التأهب: مصر .83

 علي قطاع اإلسرائيلي محافظ جنوب سيناء الهجوم ،أدان اللواء خالد فودة: هاني األسمر-جنوب سيناء 
 لقيام عناصر تخريبية بعمليات  وأكد أن المحافظة أعلنت حالة التأهب تحسباً،بل قوات االحتاللغزة من ق
  . ضد السياح خاصة أن الموسم السياحي منتعشإرهابية

 قطاع ى أكد الخبير السياحي عادل شكري أن الهجوم علي قطاع غزة لن يؤثر عل،وفي السياق نفسه
 منتجعات إلى اإلسرائيليةابا البري توافد أعداد كبير من السياحة  شهد منفذ ط، جانب آخرىوعل .السياحة

  إسرائيلياً سائحا1882ً  قطاع غزة حيث استقبل المنفذىجنوب سيناء خاصة طابا بالرغم من الهجوم عل
  .صباح أمس مما يؤكد أن أحداث غزة لم تؤثر علي الحركة السياحية

  16/11/2012األهرام، القاهرة، 
  

  وتحكيم العقلفي غزة  تهدئة األمور إلى يدعو يالملك السعود .84
 الملك عبد اهللا بن  العاهل السعودي،تلقى:  نظير مجلي، صالح النعامي- لندن،  القاهرة، تل أبيب،غزة

 من الرئيس المصري محمد مرسي، تطرقا خالله إلى العالقات بين  هاتفياًعبد العزيز، أمس، اتصاالً
وحسب وكالة األنباء السعودية . وتطور األحداث في األراضي الفلسطينيةالبلدين واألوضاع في المنطقة 

فإن خادم الحرمين الشريفين دعا خالل المكالمة إلى تهدئة األمور وتحكيم العقل، وأال يغلب االنفعال على 
  .الحكمة والتدبر

  16/11/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

  لعدوان على غزةالكويت تدعو المجتمع اإلسالمي والدولي إلدانة ا .85
  الشيخ صباح الخالد في اجتماعات الدورة الـ الكويتيشارك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية

 أمس من  في جيبوتي اعتباراًأعمالها لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون اإلسالمي والمنعقدة 39
 المأساة اإلنسانية التي إلىاالجتماع  كلمة الكويت أمام  فيوتطرق الشيخ صباح الخالد .وتستمر حتى الغد
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والتي تتنكر بصلف وتعنت لحقوق الشعب "يعانيها الشعب الفلسطيني على يد سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
الفلسطيني غير القابلة للتصرف وأمانيه بتحقيق سالم عادل وشامل يضمن قيام دولته المستقلة على حدود 

) 242 -338(دس الشرقية وفقا لقرارات مجلس األمن ذات الصلة  وعاصمتها الق1967الرابع من يونيو 
ومبادرة السالم العربية وخطة خريطة الطريق ومرجعية مؤتمر مدريد تستلزم تحركا جادا من المجتمع 

 الشيخ صباح الخالد ضرورة دعم طلب فلسطين للحصول على صفة دولة غير عضو في  وأكد".الدولي
 يدين االعتداءات اجتماعناما طرحه وفد فلسطين بإصدار قرار من "دة مؤيدا الجمعية العامة لألمم المتح

  ". على غزةاإلسرائيلية
  16/11/2012، السياسة، الكويت

  
  المرزوقي يهاتف هنية ويؤكد تضامنه مع غزةالرئيس : تونس .86

رزوقي أكد  من الرئيس التونسي منصف الم هاتفياً تلقى رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة اتصاالً:غزة
وقال المكتب اإلعالمي الحكومي في بيان  .فيه تضامنه مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وحكومته

  .صحفي أمس الخميس إن المرزوقي أكد وقوف تونس مع القطاع في مواجهة العدوان اإلسرائيلي الغادر
  16/11/2012السبيل، عّمان، 

  
  لى غزة يكشف فقدان القرار السياديصمت وزارة الخارجية على الهجوم ع: حزب تونسي .87

 الناطق الرسمي ،الدين القوطالي  في بيان حمل توقيع عزة،تونسي القالت حركة البعث: .)اي.بي.يو(
صمت وزارة الخارجية المخزي في "، إن  يوم الخميستلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه بإسمها،

يادي، وأن كرسي الحكم أهم وأقدس من فلسطين ومن تونس يكشف بالحجة والبرهان فقدان القرار الس
وأشارت الحركة إلى أن ثورة  ."بيت المقدس، وإرتهانها للمشروع األمريكي والتركي القطري التخريبي

 والسياسية بالقضايا القومية واالجتماعية االقتصادية في تونس قد وصلت شعاراتها "الكرامة والحرية"
حسم مسألة تجريم التطبيع مع "وى الوطنية إلى مزيد الضغط من أجل ودعت الق .وعلى رأسها فلسطين

 وبياعي األوطان ورهن االنتهازيينالكيان الصهيوني وتضمينها في الدستور حتى نقطع الطريق على 
  ."قرارنا السيادي الذي من أجله قامت ثورة الكرامة

  16/11/2012، لندن، القدس العربي
  

  وان على غزةتظاهرات للتنديد بالعد: تونس .88
تظاهر في تونس المئات في شارع الحبيب بورقيبة الرئيس وسط العاصمة  :وكاالتال الخليج، -عواصم 

. "إسرائيل" عزل إلىللتنديد بالعدوان على غزة، فيما دعت رئاسة الجمهورية التونسية المجموعة الدولية 
 كما رددوا ،"عب يريد تحرير فلسطينالش"وردد المتظاهرون الذين رفعوا العلم الفلسطيني شعارات مثل 

 مع "التطبيع" إلى واتهموها بالسعي اإلسالميةشعارات معادية للحكومة التي تقودها حركة النهضة 
وحاول المتظاهرون الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة، غير أن قوات األمن التي حاصرت . "إسرائيل"

  .يقهم بالقوة مستعملة الهراوات والعصيالمتظاهرين بتعزيزات أمنية كبيرة، عمدت إلى تفر
المشاركة المكثفة في كل الفعاليات " إلىمن ناحيته، دعا مكتب الشباب في حزب حركة النهضة التونسيين 

ودعا . "المبرمجة اليوم لنصرة فلسطين وجعله يوم غضب جماهيري عبر النزول في المسيرات السلمية
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واستنكر االتحاد العام التونسي . "يع مع الصهاينة وتجريمهالتصدي لكل أشكال التطب" إلىالتونسيين 
صمت القوى اإلمبريالية إزاء "ـوأكد تنديده بمساندة أمريكا لهذا العدوان، وب. للشغل ما وصغ بالعدوان

كما ندد بأنظمة عربية . "الجرائم التي ترتكب ضد األطفال والنساء والشيوخ بأبشع وسائل الدمار الحربي
تصمت أمام العدوان الصهيوني وتهرول إلى إرضائه في حين تغدق المال الوفير إلشعال "قال إنها 

  ."الحروب والفتن وتغذية اإلرهاب في بعض البلدان العربية
  16/11/2012الخليج، الشارقة، 

  
   على قطاع غزةاإلسرائيلياستنكار رسمي وشعبي للعدوان : المغرب .89

 واإلدانة االستنكار أصوات وعلى مختلف المستويات، ارتفعت بالمغرب،: محمود معروف -الرباط 
 التطبيع مع الدولة العبرية الذي أهلية منظمات أدانت الجديد على قطاع غزة، كما اإلسرائيليللعدوان 

  . الماضيةاأليامتكثف خالل 
ها على الصعيد الرسمي أعرب المغرب عن قلقه البالغ وإدانته الشديدة لالعتداءات الجوية التي تنفذ

إن وقال بالغ لوزارة الخارجية المغربية  .الطائرات اإلسرائيلية على مواقع مختلفة من قطاع غزة
من شأن االستمرار في الهجمات أن " وأن "تعتبر أن هذا التصعيد الخطير غير مقبول"المملكة المغربية 

 ويدعو لغارات فوراًوطالب المغرب بوقف هذه ا ."يؤدي إلى نتائج وخيمة على أمن واستقرار المنطقة
  .المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لحماية أرواح وممتلكات سكان القطاع

استمرار آلة الحرب "ن العدوان الصهيوني على قطاع غزة جاء ليؤكد إ واإلحسانوقالت جماعة العدل 
 الترويع والتهديد، الحصار، االغتياالت،. الصهيونية في التنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني وتعميق معاناته

عناوين المعاناة " هذه هي إنوقالت . "غلق المعابر، الحواجز، تهويد المسجد األقصى والتنكيل بالمقدسيين
 ."اليومية للشعب الفلسطيني، تقطعها من حين آلخر حماقات الصهاينة الرتكاب المجازر المروعة

ة ودعت الشعب المغربي إلى التعبير عن واستنكرت الجماعة تخاذل األنظمة العربية ومواقفها الباهت
. السخط واالستنكار لهذه الجرائم، وجعل اليوم الجمعة يوما بالمغرب لالحتجاج والتضامن مع سكان غزة

  ."الجبان"ووصفت منظمة التجديد الطالبي التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم العدوان الصهيوني بـ
الجرائم الصهيونية في غزة وإرهاب الدولة "دة العراق وفلسطين  مجموعة العمل الوطنية لمسانوأدانت

الذي تمارسه العصابات اإلسرائيلية، وداعميها الذين يعتبرون شركاء لها في الجرم ممن يحاولون دعم 
تأييدها الكامل للشعب الفلسطيني الصامد البطل ولمقاومته الباسلة التي " وأكدت ".وتسويغ هذه الجرائم

  ."د أنه ال بديل عن خيار المقاومة في مواجهة العدو الغاصبتثبت من جدي
العدوان الصهيوني الجبان على " منظمة التجديد الطالبي التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم وأدانت

القطع مع كل أشكال التطبيع "كما طالبت بـ ."القطاع، واالغتياالت التي تستهدف قادة المقاومة الفلسطينية
دعوتنا طلبة المغرب إلى يوم للغضب الطالبي . "ان الصهيوني الغاصب وتجريم التعامل معهمع الكي

  .بكافة الكليات والمؤسسات الجامعية تضامنا مع الشعب الفلسطيني
  16/11/2012، لندن، القدس العربي
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  غزة تهيمن على مؤتمر الحركة اإلسالمية: الخرطوم .90
 في الخرطوم مؤتمر الحركة اإلسالمية السودانية بجلسة اعتُبرت بدأ أمس:  النور أحمد النور-الخرطوم 

 في حضور رموز من الحركات اإلسالمية في المنطقة، وطغت العمليات العسكرية "تظاهرة سياسية"
  . في قطاع غزة على اهتمام اإلسالمييناإلسرائيلية

 لجماعة اإلخوان المسلمين  دولة أبرزهم المرشد العام30 شخصية إسالمية من 120وشارك في المؤتمر 
في مصر محمد بديع، ورئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، والمسؤول العام لجماعة اإلخوان 
المسلمين في ليبيا بشير الكبتي، وأمير الجماعة اإلسالمية في باكستان سيد منور حسن، ورئيس المكتب 

  .السياسي لحركة حماس خالد مشعل
وانتخب وزير شؤون الرئاسة السابق الطيب . ة أيام بمشاركة أربعة آالف عضوويستمر المؤتمر ثالث

إبراهيم محمد خير رئيساً للمؤتمر الذي سيناقش عالقة الحركة اإلسالمية بالحزب الحاكم والحكومة، 
وال يزال هناك غموض في شأن اختيار أمين عام جديد للحركة .  عضو400وينتخب مجلس شورى من 

، وسط استقطاب اإلسالميينيس السوداني علي عثمان طه الذي أكمل دورتين في زعامة بدل نائب الرئ
  .وجدل حول من يخلفه

 نائب الرئيس األمين العام للحركة اإلسالمية السودانية علي عثمان محمد طه الرد على الهجمات تعهدو
 في "ناعات العسكريةمجمع اليرموك للص" على قوافل في شرق السودان قبل سنوات وعلى اإلسرائيلية

 قائمة وإن كانت ال "إسرائيل"إن فرص ردنا على ": وتابع. الخرطوم قبل أسابيع حتى وإن طال المدى
، ووصف الدولة العبرية بأنها خطر على السلم "في وقت آخر) ردنا(تسمح قدراتنا بذلك اآلن فسيكون 

  .العالمي
  16/11/2012الحياة، لندن، 

  
   العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزةتدينة الموريتانية القوى السياسية والمدني .91

 اإلسرائيلي أجمعت القوى السياسية والمدنية الموريتانية على إدانة العدوان :وكاالتال الخليج، -عواصم 
االتحاد من أجل (ودان الحزب الحاكم . ، وطالبت بموقف حازم لنصرة الشعب الفلسطينيعلى قطاع غزة

على غزة، واغتيال الشهيد الجعبري، وقال الحزب في بيان، إنه يستنكر بشدة العدوان ) الجمهورية
 "الصواب"وقال حزب . "التي تعكس ما وصلت إليه وحشية الكيان الصهيوني"الجريمة الصهيونية النكراء 

إن آلة القتل الصهيونية تعاود اليوم إبادة الشعب الفلسطيني األعزل في غزة، على مرآى ومسمع ) قومي(
لعالم، وصقور الجامعة العربية الذين تنادوا في أوقات سابقة قريبة العهد الستصدار ترسانات متالحقة ا

  ."من العقوبات والقوانين على دول عربية
  16/11/2012الخليج، الشارقة، 

  
   اإلسرائيلي على غزةيستنكر العدوانالتعاون اإلسالمي منظمة وزراء خارجية مجلس  .92

استنكر مجلس وزراء خارجية الدول األعضاء في منظمة التعاون  :االتوكال الخليج، -عواصم 
واعتبر المجلس هذا العدوان الوحشي . اإلسالمي بشدة التصعيد اإلسرائيلي الخطر على قطاع غزة

استكماالً للحرب الهمجية المدمرة التي تشنها قوات االحتالل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 
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 إلى أن هذه األعمال العدوانية الخطرة ترتكب في الوقت الذي تبذل فيه جهود حثيثة  مشيرا2008ًعام ،
  .للوصول إلى تهدئة عسكرية وإلى تحقيق المصالحة الفلسطينية الشاملة

  16/11/2012الخليج، الشارقة، 
  

   العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزةيدينالرئيس التركي  .93
 شجب الرئيس التركي عبد حيثوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، نددت تركيا بالعد: توكاالوالالجزيرة 

، ولم يستبعد أن يتصاعد "إن هذا االعتداء كان متوقعاً"اهللا غل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، وقال 
  .حدة

  16/11/2012نت، .الجزيرة
  

  العدوان على غزة جريمة ضد اإلنسانية: وزير خارجية تركيا .94
، أن وزارة المجيد  سيد عبد،أنقرةنقالً عن مراسلها في  16/11/2012ة، األهرام، القاهرنشرت 

 ، قطاع غزةىلعدوان العسكري اإلسرائيلي علا إنها تدين بشدة ، قالت في بيان لها أمس،الخارجية التركية
 مؤكدة تواصل ، المجتمع الدولي للمبادرة وإيقاف هذه الهجمات في أقرب وقت ممكنىووجهت نداء إل

  .ن التركي مع شعب غزة المظلومالتضام
 وزير الخارجية التركي أحمد ، أن.)ب.ف.ا( نقالً عن وكالة 16/11/2012، القدس، القدسوأضافت 

 على قطاع غزة، وقال للصحافيين على هامش قمة "إسرائيل" ندد الخميس بالعدوان الذي تشنه أوغلوداود 
،  مفتوحاً على كل حال سجناًأصبحتلى غزة التي الهجمات ع "إن : في جيبوتياإلسالميلمنظمة التعاون 

 السالم سيحل في الشرق أنال يمكن تصور  ": وأضاف". تستهدف السكاناإلنسانيةتمثل جريمة ضد 
 محادثات مع وزيرة الخارجية األمريكية هيالري أجرى انه إلى، مشيرا " مع مجازر واعتداءاتاألوسط

  .األناضول أنباء وكالة أفادتمنطقة، وفق ما كلينتون بشأن وسائل تخفيف التوتر في ال
  

  مظاهرات في تركيا تندد بالغارات اإلسرائيلية على غّزة .95
نظمت في العديد من المدن التركية، وعلى رأسها اسطنبول، مظاهرات احتجاجية منددة .): أي.بي.يو(

، يوم الخميس، أن مئات وأفادت وكالة أنباء األناضول التركية .بالغارات الجوية اإلسرائيلية على غزة
المواطنين األتراك، تجمعوا ليل أمس في الساحة المقابلة لمسجد السلطان محمد الفاتح بمدينة اسطنبول، 

  .استنكاراً للهجوم اإلسرائيلي على غزة، وملوحين باألعالم الفلسطينية
  .وشارك عضو المكتب السياسي لحركة حماس عماد العلمي بالمظاهرة

نة قونيا جنوب تركيا، تجمع حشد من األتراك بالتنسيق عبر شبكات التواصل االجتماعي، وفي حديقة بمدي
  .حاملين األعالم الفلسطينية ومرددين شعارات منددة بإسرائيل وهجماتها على غزة

  16/11/2012الحياة، لندن، 
  

  "إسرائيل" ال يمكنها تحريض جنوب السودان: وزير الدفاع السوداني .96
قلل وزير الخارجية السوداني علي كرتي، في :  أحمد إسماعيل، طارق عثمان- القاهرة، الخرطوم

 على هامش مشاركته في الدورة غير العادية لمجلس وزراء الخارجية نالبياجريدة تصريحات خاصة ل
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 كي تضرب مصنع اليرموك بالخرطوم "إسرائيل" من إمكانية تحريض دولة جنوب السودان، ،العرب
  لدولي إلى محاسبة تل أبيب على قصفها لمصنع اليرموك، ودعا مجلس األمن ا

  16/11/2012البيان، دبي، 
  

  تشكل لجنة تحقيق حول دخول قطع غيار إسرائيلية ألسواقها محافظة كربالء .97
كشفت اللجنة االقتصادية في مجلس محافظة كربالء، أمس الخميس، عن عزم المجلس تشكيل : وكاالتال

ار إسرائيلية خاصة بالسيارات إلى المحافظة، وفيما طالبت التجار باالمتناع لجنة للتحقيق بدخول قطع غي
  .عن التعامل مع البضائع اإلسرائيلية، حذرت من تعرض المتاجرين بها إلى إجراءات صارمة

  16/11/2012الخليج، الشارقة، 
  

  عن نفسها الحق في الدفاع "إسرائيل"ولـ ...ال شيء يبرر العنف الذي تلجأ إليه حماس: رايس .98
ن أ األبيض األمريكي أكدالبيت ، أن .)ب.ف.ا( نقالً عن وكالة 16/11/2012الحياة، لندن، نشرت 

 العنف بين الحركة أعمالالذي تمارسه حركة حماس اثر تصاعد "  مبرر للعنفأيليس هناك "
 المتحدث ، لسقوط القتلى من الجانبين، حمل جاي كارنيأسفهعرب عن أ  وإذ. في قطاع غزة"إسرائيل"و

ال يساعد "ن هذا العنف أ  حماس مسؤولية انفجار الوضع في غزة معتبراًأوباما،باسم الرئيس باراك 
  ".الفلسطينيين في شيء

  في عدوانها"إسرائيل" واشنطن دعمت ، أنلندن من 16/11/2012الشرق األوسط، لندن، وأضافت 
ة األمريكية لدى األمم المتحدة سوزان وقالت السفير.  محملة حماس مسؤولية العنفعلى قطاع غزة،

. "ال شيء يبرر العنف الذي تلجأ إليه حماس ومنظمات إرهابية أخرى ضد الشعب اإلسرائيلي"رايس 
إسرائيل وعلى غرار كل أمة لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد مثل هذه الهجمات "وأضافت رايس أن 

ندعو أولئك المسؤولين عن هذه الهجمات "وأوضحت . "، معتبرة أنه ال شيء يبرر هذا العنف»الوحشية
  .»إلى أن يوقفوا فورا هذه األعمال الجبانة

  
  العنف يمكن أن يزعزع استقرار كل المنطقةو ... سيناريو اللجوء إلى القوة غير مقبول:روسيا .99

عتبر  روسيا تأنصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش الخميس : .)ب.ف.ا(
 التي تشنها يضاًأ "غير المقبولة" على الهجمات "متكافئغير " على قطاع غزة رد فعل "إسرائيل"غارات 
 وعمليات القصف إسرائيلالهجمات في جنوب " أن في مؤتمر صحافي ،وقال لوكاشيفيتش .حماس

من الجانبين، غير المتكافئة على غزة، خصوصا تلك التي تسفر عن سقوط ضحايا مدنيين ) اإلسرائيلية(
، "غير مقبول...  القوةإلىاللجوء "تطور هذا الوضع وفق سيناريو "ن أ  وأضاف."إطالقاًغير مقبولة 

  . يزعزع استقرار كل المنطقةأن العنف يمكن أنمؤكدا 
 باسمه ثالمتحد بحسب ، حيال الوضع"القلق" الرئيس الروسي فالديمير بوتين عن أعربمن جهته 

  . اتصاالت دولية لبحث الوضعإجراء بوتين ينوي إنع المتحدث وتاب .دميتري بيسكوف
  16/11/2012، لندن، القدس العربي
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  صواريخ الفلسطينيين غير مقبولة ألي حكومة: آشتون . 100
 كاثرين آشتون الجمعة، إن هجمات األوروبيقالت مسؤولة السياسة الخارجية في االتحاد : بروكسل

 ،ودعت آشتون .غير مقبولة ألي حكومة ويجب وقفها فوراً" رائيلإس"صواريخ المقاومة الفلسطينية ضد 
، فيما طالبت "مالئم"إلى أن ترد على الصواريخ بشكٍل " إسرائيل "،في تصريحٍ لها في بروكسيل اليوم

أنا قلقة للغاية من تصاعد العنف في إسرائيل وغزة "وقالت . فصائل المقاومة بوقف إطالق الصواريخ
  ."واح المدنيين التي تسقط من الجانبينوأشعر باألسف ألر

  16/11/2012، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  "ضبط النفس"إلى ويدعو   بالده الستخدام نفوذمرسيدعو يهوالند  . 101
تباحث الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند مساء الخميس مع الرئيس المصري محمد : وكاالتال ،الجزيرة

ضبط "ودعا هوالند إلى ". قلق فرنسا البالغ"، وأعرب عن "رائيلإس"مرسي بشأن الوضع في غزة و
وأشار البيان إلى أن الرئيس الفرنسي . لتفادي التصعيد في العنف، حسب بيان للرئاسة الفرنسية" النفس

أجرى مباحثات هاتفية بعد ظهر اليوم مع رئيس جمهورية مصر العربية محمد مرسي للتباحث في "
الدور "ولفت بيان الرئاسة الفرنسية إلى أن هوالند أكد على ".  وغزةإسرائيل الوضع المقلق في جنوب

كل جهود المجتمع الدولي يجب أن تتالقى لتفادي  "، مضيفاً"الذي يمكن أن تقوم به مصر للحد من التوتر
  ". أي تصعيد أحادي وأي استفزاز من شانه تأجيج الوضع

  16/11/2012نت، .الجزيرة
  

  ا الدفاع عن نفسه"إسرائيل"من حق  :فرنسيالوزير الخارجية  . 102
إسرائيل في الدفاع عن "أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أمس الخميس، على حق : لندن
خفض التوتر وضبط " إلى ، داعياً"عودة العنف ال توصل إلى شيء"، لكنه رأى في الوقت نفسه أن "نفسها
  ."النفس

  16/11/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

   غزةزمةألحماس المسؤولية الرئيسية بريطانيا تحّمل  . 103
رئيس الوزراء البريطاني ، أن وكاالتوعن النقالً عن مراسله  16/11/2012نت، .الجزيرةنشر موقع 

إزاء العنف في " قلقه الشديد" لنظيره اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ، أعرب الخميس،د كاميرونيديف
وأفاد متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء  . ضحايا في صفوف المدنيينغزة، وطالبه بتفادي إيقاع

البريطاني بأن كاميرون أجرى محادثات هاتفية مع نظيره اإلسرائيلي وذكره تصريحات وزير خارجية 
  ".حماس هي المسؤول الرئيسي عن األزمة"بريطانيا وليام هيغ التي أكد فيها أن 

عن قلقه الشديد إزاء الوضع الخطير وأسفه العميق للخسائر في رئيس الوزراء أعرب "وأضاف البيان أن 
قال بوضوح إن حماس "وأوضح المتحدث أن كاميرون ". األرواح في صفوف المدنيين من الجانبين
إطالق صواريخ من "إن : وقال كاميرون لنظيره اإلسرائيلي". تتحمل المسؤولية الرئيسية في هذه األزمة

، "يل من جانب حماس ومجموعات مسلحة أخرى أمر غير مقبول بتاتاقطاع غزة على جنوب إسرائ
لألزمة " الوتيرة المتزايدة للهجمات الصاروخية في األيام الماضية كانت السبب المباشر"وأضاف أن 
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  .الحالية
 وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ اتهم ، أنلندن من 16/11/2012الشرق األوسط، لندن، وأضافت 
أدين بشكل كامل "وقال في بيان . "إسرائيل" في غزة و"المسؤول الرئيسي عن األزمة الحالية"ها حماس بأن

، "الهجمات بالصواريخ من غزة على جنوب إسرائيل التي تشنها حماس ومجموعات مسلحة أخرى
من يحق لهم العيش من دون خوف " الذين "إنها تؤدي إلى وضع ال يحتمل للمدنيين اإلسرائيليين"مضيفا 

  ."مهاجمتهم من غزة
  

   على غزة العدواناآلالف يتظاهرون ببريطانيا ضّد . 104
تظاهر عدة آالف مساء الخميس أمام السفارة اإلسرائيلية بالعاصمة البريطانية لندن : مدين ديرية -لندن 

 على العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، وتزامن ذلك مع مظاهرات تضامنية في عدة مدن احتجاجاً
  .نية ضمن حملة واسعة تقوم بها منظمات التضامن البريطانية لوقف العدوانبريطا

، وعدد من ممثلي المؤسسات والهيئات )البرلمان(وتقدم المتظاهرون أعضاء في مجلس العموم البريطاني 
  .السياسية وحركات التضامن، وممثلون عن الحركات الطالبية والشبابية والنسوية

 الالفتات التي رفعوها بالعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ورفعوا األعالم وندد المتظاهرون من خالل
الفلسطينية، وعلت الهتافات ضد االحتالل والحصار المتواصل على قطاع غزة الذي ما زالت تفرضه 

  .إسرائيل منذ ما يزيد عن خمس سنوات
، ورفعوا "إسرائيل"ـ لأييداًفي المقابل تظاهر العشرات من عناصر الحركات الصهيونية في بريطانيا ت

األعالم اإلسرائيلية في مظاهرة مضادة، وتدخلت الشرطة للفصل بين الطرفين بعد أن فرضت طوقا أمنيا 
  . مشددا على مبنى السفارة اإلسرائيلية

في غضون ذلك قالت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا إن واجب المجتمع الدولي األخالقي 
 التحرك سريعا للجم االعتداءات الصهيونية، ألن ما تقوم به إسرائيل اليوم يهدد السلم واألمن والقانوني

ودعت المنظمة مصر حكومة وشعبا إلى التحرك العاجل  .الدوليين وقد يجر المنطقة إلى حربة دموية
  .للدفاع بكل الوسائل الممكنة عن سكان قطاع غزة ووضع حد للغطرسة الصهيونية

 المنتدى الفلسطيني في بريطانيا ما تقوم به دولة االحتالل اإلسرائيلي من عدوان عسكري على كما اعتبر
  .قطاع غزة، إنما هو تأكيد على استهانة هذه الدولة العنصرية بكل األعراف والقوانين الدولية

طانية إلى دعا مسؤول العالقات العامة واإلعالم في المنتدى الفلسطيني زاهر بيراوي، الحكومة البريو
التوازن والموضوعية عند التعبير عن موقفها من قضية إنسانية وسياسية حساسة وتؤثر تداعياتها على 

  . السلم والحرب في العالم أجمع
بدوره دعا االتحاد العام لطلبة فلسطين في بريطانيا كل القوى المحبة للسالم والحرية في بريطانيا 

انه على الشعب الفلسطيني في غزة والعمل على تقديم مجرمي للضغط على حكومة االحتالل لوقف عدو
  . الحرب للمحاكمة

سارة كولبرين إن الماليين من الناس في " لحملة التضامن البريطانية مع فلسطين"وقالت األمين العام 
جميع أنحاء العالم يعبرون عن االشمئزاز والرعب من الهجوم اإلسرائيلي على غزة، سواء من خالل 

  . ل اإلعالم االجتماعية، أو االحتجاجات التي تحدث في جميع أنحاء العالموسائ
  16/11/2012نت، .الجزيرة
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  مسؤول إيطالي يدعو المجتمع الدولي إلى عدم الوقوف متفرجاً على مأساة غزة . 105

 دعا رئيس لجنة حقوق اإلنسان بمجلس الشيوخ اإليطالي، بيترو مارتشينارو، يوم الخميس.): اي.بي.يو(
ونقلت وكالة األنباء  .، المجتمع الدولي إلى عدم الوقوف متفرجاً على المأساة التي تجري في غزة15/11

ال يمكن للمجتمع الدولي أال يحرك ساكنا ويشاهد ما يجري "عن مارتشينارو، قوله انه ) آكي(اإليطالية 
  .في إشارة إلى األحداث في غزة" وكأنه مأساة جديدة ووشيكة

كثيراً من الناس، " الذي عين باألمس مقررا لمجلس أوروبا إلى الشرق األوسط، إن ،ارووأضاف مارتشين
 اإلدانة، لكن مهمتنا في حدود دورنا وإمكانياتنا هي إيجاد طريقة أوبالفعل، يسارعون إلى التبرير 

  ". لقاء بين مختلف التبريرات واإلدانات، وإيجاد بديل مختلف عن العنف والحربإلىللتوصل 
 الحق بالدفاع عن "إسرائيل"ـن لأكان رئيس البرلمان اإليطالي، جيانفرانكو فيني، اعتبر في وقت سابق و

 إلسرائيل حق الدفاع أن نتذكر أنينبغي علينا "نفسها في إطار العملية التي تشنها على قطاع غزة، قائالً 
ينبغي أن نتذكر "وأضاف فيني  ".في إشارة إلى العملية العسكرية اإلسرائيلية على قطاع غزة" عن نفسها

وهذا ال أقوله أنا، بل هو معتمد من قبل المنظمات الدولية التي .. أن حركة حماس منظمة إرهابية
إذا كانت إسرائيل لغرض حماية أمنها، تتدخل من أجل "وقال إنه  ".اعترفت بالطبيعة اإلرهابية للمنظمة

ب أن نكون بالتأكيد على بينة من العواقب المحتملة، ولكن إزالة أو تقليل األعمال اإلرهابية لحماس، فيج
  ".علينا أن نتذكر أيضا أن األمر يتعلق بحق الدفاع المشروع

  16/11/2012الحياة، لندن، 
  

   على غزةالصين تطالب بوقف الهجوم . 106
بيب  ودعت تل أ،أعربت الصين عن قلقها إزاء العملية العسكرية اإلسرائيلية علي قطاع غزة :وكاالتال

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية هونج لي أن بالده تشعر بقلق .  درجات ضبط النفسى أقصإلى
 خاصة ،وتدين بشدة أي عمل يودي بحياة المدنيين مطالبا جميع األطراف) العسكرية( كبير إزاء العملية

  .الوضع المتوتر  بتحاشي تصعيد،إسرائيل
  16/11/2012األهرام، القاهرة، 

  
   المجربة ليتجنب ضغط واشنطناألمننتنياهو لعب باغتيال الجعبري ورقة ": اندبندنتذي " . 107

 "إسرائيل" تعليقاً افتتاحياً على عدوان 15/11 البريطانية يوم الخميس" ذي اندبندنت" نشرت جريدة :لندن
يس  إقدام رئإنعلى قطاع غزة واغتيالها القيادي العسكري في حركة حماس احمد الجعبري قائلةً 

 القصد منه أن يصعب فهمه ولكن من المحتمل أمر بنيامين نتنياهو على هذه الخطوة اإلسرائيليالوزراء 
 بعدما دعم المرشح الجمهوري المنافس له في أوباما الرئيس باراك إدارة ضغوط من أيهو تجنب 

  .انتخابات الرئاسة األمريكية
  15/11/2012، القدس، القدس
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   لكل دولة حق الدفاع عن النفس: العام لألمم المتحدةالمتحدث باسم األمين . 108
قال المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة إن لكل دولة حق الدفاع عن النفس، في : وكاالتال ،الجزيرة

تعليق جاء بعد وقت قصير من حديث رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الخميس عن تفهم بان كي 
  . ضد قطاع غزة"إسرائيل"رض تلخيصه للعمليات العسكرية التي تشنها مون لهذا الحق، في مع

الذي أبدى تفهمه لحق إسرائيل "وكان نتنياهو قد قال في مؤتمر صحفي الخميس إنه اتصل ببان كي مون 
  .ضد هجمات الصواريخ التي تطلقها حركة حماس" في الدفاع عن النفس

المة بين نتنياهو وبان كي مون، أحال المتحدث وفي رد على اتصال للجزيرة نت حول مضمون المك
  .باسم األمين العام األممي إلى ملخص للمحادثة على موقع الناطق باسم األمين العام

  16/11/2012نت، .الجزيرة
 

  ستراتيجية المحتملة  المنتج األول للنفط أمام التحوالت االالواليات المتحدة . 109
دم االعتماد على النفط المستورد، خصوصاً مـن دول الخلـيج           الحلم األميركي بع  : كامل عبداهللا الحرمي  

فوفق تقرير وكالة الطاقة الدولية قبل أيام، سيعتمد األميركيون على أنفـسهم            . العربي تقترب من التحقق   
وسيكتفون ذاتياً من النفط والغاز بعد سنوات، فهل سيعني هذا فقدان منطقتنا موقعها االستراتيجي الحيوي               

ط إلى العالم، الذي لطالما استدعى الحفاظ على أمنها وسالمتها حفظاً ألمن العالم وسـالمته؟               لتصدير النف 
وماذا عن القوة االقتصادية الجديدة المرتقب أن تحل محل الواليات المتحدة كأول اقتـصاد فـي العـالم،          

الواليـات  عنيت الصين؟ هل ستتخلى هي أيضاً عن نفطنا؟ وماذا عن الدول الصناعية الغربيـة غيـر                 
  المتحدة؟

جاء في تقرير وكالة الطاقة أن الواليات المتحدة ستصبح أكبر دولة منتجة للنفط فـي العـالم لتتخطـى                   
 أي  2015 أي بعد خمس سنوات من اآلن، وستحقق االكتفاء الذاتي عـام             2017السعودية وروسيا عام    

  .بعد ثالث سنوات من اآلن
دة أيضاً روسيا خالل الفترة ذاتها لتصبح البلد األول فـي فـي             ورجح التقرير أن تتخطى الواليات المتح     

 مليون برميـل    19 ماليين برميل من النفط يومياً وتستهلك نحو         10وتنتج أميركا حالياً نحو     . إنتاج الغاز 
  . مليون برميل10.5وتستورد 

يراداتهـا علـى     في المئة مـن إ     85هذه أخبار غير سارة للدول المصدرة للنفط التي تعتمد في أكثر من             
كيف يجب التعامل مـع هـذه المعطيـات         : والسؤال الذي يطرح نفسه هو    . عائدات هذا الوقود التقليدي   

والتغييرات الجديدة؟ وماذا عسانا نفعل مع تراجع واردات الواليات المتحدة من النفط إذ يـرجح تقريـر                 
  وكالة الطاقة أن ينخفض إلى أربعة ماليين برميل يومياً؟

 ماليين برميل يومياً بحلول     110ر وكالة الطاقة أيضاً أن يرتفع الطلب العالمي على النفط إلى            توقع تقري 
  . ألف برميل يومياً في كل سنة من السنوات الفاصلة عن العام المستهدف700 بزيادة نحو 2035عام 

كـذلك مـن دول      في المئة من الطلب ستأتي من الدول اآلسيوية الناشئة مثل الصين والهند، و             60إال أن   
وهـذا سـيعوض انخفـاض      . الشرق األوسط المتوقع أن يزيد فيها استهالك الكهرباء والمشتقات النفطية         

  .الطلب المتوقع من الدول الصناعية الكبرى ومن تراجع الواردات األميركية من النفط
ز، وتشمل الريـاح     على إيجاد بدائل ومصادر للطاقة غير النفط والغا        1974وتركز الواليات المتحدة منذ     

والشمس والطاقة النووية وطاقات متجددة أخرى، لتخفيف االعتماد على المصادر الخارجيـة وتعزيـز              
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وكانت رسالة كل رئيس أميركي منتخب تركز في الدرجة األولى خالل حملته االنتخابية             . االعتماد الذاتي 
  .ستهالك الطاقة من كل جوانبهوفور توليه السلطة، على إيجاد البدائل، إضافة إلى تقنين نمط ا

ونجحت الواليات المتحدة في خفض وارداتها من النفط والغاز وتحقيق االكتفاء الذاتي من إنتاجهـا مـن                 
ويتوقَّع بلوغ إنتاجها من النفط غيـر التقليـدي ثالثـة           . النفط الصخري والرملي وكذلك الغاز الصخري     

  .2035ماليين برميل يومياً عام 
 سنواجه الحقيقة المرة وقد ال تكون منطقتنا حيوية واستراتيجية ومهمة للقوة األكبر فـي               بعد سنوات قليلة  

لكن، هل ستتخلى عنا الدول الغربية األخرى؟ وهل سيبقى احتمال إغالق مضيق هرمز هاجـساً               . العالم
  ومقلقاً لهم كما هو اآلن؟ أم هل ستحل الصين مكان القوة األميركية لحماية المضيق؟

 2035كالة الطاقة أن تسترجع السعودية مكانتها لتصبح األولى في إنتاج الـنفط بحلـول عـام                 توقعت و 
 9.2 مليون برميل يومياً، إذ يتوقع أن ينخفض إنتاج الواليات المتحدة إلى             12.3ليصل معدل إنتاجها إلى     

يتوقع سرعة إنجـاز    حقيقة األمر أن أحداً لم يكن       . 2017 مليوناً في    11مليون برميل يومياً عامذاك من      
إنتاج النفط من مصادر غير تقليدية كالنفط الصخري والرملي وكذلك الغاز الصخري اللـذين سـيمثالن                

  .تهديداً حقيقياً ليس فقط لصناعة النفط بل لصناعة البتروكيماويات كذلك
ط فـي   في زيادة االستثمارات في قطاع الـنف      » أوبك«واآلن ماذا عسانا نفعل؟ هل ستمضي دول منظمة         

البحث والكشف والتنقيب وزيادة طاقاتها اإلنتاجية والتكريرية من مشتقات النفط ومنتجاته؟ ومـاذا عـن               
ـ       بليون دوالر؟ هل سـتوقف هـذه        300 المقبلة والتي تفوق     10األموال والتي ستنفقها خالل السنوات ال

ت الجديدة؟ هل حان الوقت     مع هذه المعطيا  » أوبك«الدول العمل بهذه المشاريع الكبرى؟ وكيف ستتعامل        
المطلوب اليوم   لمراجعة خططنا المستقبلية النفطية والبتروكيماوية؟ وماذا علينا أن نفعل بفوائضنا المالية؟          

  .أو من وزراء النفط في الدول األعضاء» أوبك«ردود واضحة وصريحة من 
 16/11/2012الحياة، لندن، 

  
  !رحيل يليق بالكبار.. أحمد الجعبري . 110

  رلمى خاط
كنت أهم بالكتابة حول االعتداء السافر الذي نفذه عناصر األمن الوقائي في الخليل بحق اعتـصامنا، أول                 
أمس، ضد االعتقال السياسي، غير أن خبر اغتيال القائد في كتائب القسام في غزة أحمد الجعبري احتـل                  

ي ستظّل شاخصة أمام ناظرينـا؛      المشهد فجأة، وتراجع أمامه كّل شيء حتى تالشى، إال تلك المفارقة الت           
  !بين من يفني عمره وهو شاخص النظر إلى حيث وجع قضيته، وبين من يسكب كرامته في خيانة مبادئه

دفعت حماس مجدداً ضريبة غالية ومؤلمة ألجل وفائها، وألجل ذودهـا عـن             .. استشهد أحمد الجعبري  
  ..الرعاية رغم أوجاع المسيرسارية الجهاد التي صنعتها من ضلوع صدرها، وظلت تتعهدها ب

بملء شدقيها ردحاً قصيرا ألنها ظنت أنها شربت مـن دم الـذي أنهكهـا وصـفع                 ) إسرائيل(ستضحك  
كبرياءها حين أمسك بجنديها األسير قبل عام ليخرجه ويستقبل مكانه مئات المجاهـدين القـادمين مـن                 

ص قادتها واحدا، لكن الـواقفين فـي        سجونهم، وستنتعش أفئدة من ينتشي ألية مصيبة تحيق بحماس وتنق         
إنا نقدم قبل الجند قادتنا     : خندق الجعبري لن ينتحبوا ولن يشقّوا الجيوب بكاء وعويال، بل سيرددون بثقة           

  !نحو المنون سباقاً نحو موالنا.. 
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لتـي  فالموت اغتياالً ليس حدثاً جديداً وال مستحدثاً في سيرة أعالم حماس، إنه انعطافات مراحل تزداد ا               
تليها تشبثاً بخيارها األبدي المسمى مقاومة، وهو فرصة للتأكد من سـالمة الخطـو وأصـالة المـسير،                  
ومؤشر على أن ريادة الفعل ال تزال نيشاناً على صدر الحركة التي ما بدلت وال غيرت لون جلدها يـوم          

            ا، فيما اختار ما سواها     أن اعتلت كرسي السلطة في بقعة ال تزال وحدها المشتعلة والطافحة دماً ورصاص
  !وما حولها السكون أو مداعبة الوهم ومغازلة سراب يحسبه الظمآن نضالًا

ليس مهماً كثيراً معرفة فيما إذا كان اغتيال أحمد الجعبري مؤشراً لبداية عدوان جديد على غزة أم أنـه                   
تخابية التـي تتمـول مـن دم        مجرد مناورة انتخابية اعتاد قادة الكيان على تقديمها في كل مواسمهم االن           

بل األهم من كل هذا ما تثبته يوميات هذا الوطن المحتل ومـا تنفيـه مـن                 .. المجاهدين وقادة المقاومة  
قاموسها، وهو أنه ما من سبيل لتصديق أكذوبة االستقرار في ظل االحتالل، وال االنسالخ من الخيارات                

 الجبان على تـصديرها لتـشغل النـاس وتفتـك           ذات األولوية نحو تفاصيل هزيلة يمعن فريق التسوية       
  !بعزائمهم وتضيع مسار بوصلة نضالهم

وما عاد هناك سبيل ألن يتسرب الخوف إلى قلوب المخلصين واألحرار، ال على غزة وال على حمـاس                  
حامية قلعتها، فقد جربت غزة أن تذهب حتى آخر الطريق في مواجهة الكيان الغاصب، وتحمل أشـرس                 

 عليها، كما جربت حماس معنى أن يغتال لها قادة كبار، وأن تفجع برحيلهم واحداً إثر آخر،                 شكل للعدوان 
  !مقبلين غير مدبرين، وهي منجبة الصفوة منهم والباذلة خيرة بنيها

رحل أحمد الجعبري لكن مسيرة الجهاد ما أعلنت االستكانة، صمت كل المتـسربلين بـالخزي، وبـدت                 
م واحد ممن حسبهم أن اهللا يعرفهم، فأطفأ نار الحاقدين وأخمد تسكّعهم على             سوءات ما يأفكون، وسطع نج    

  !هامش الدم
أما نحن يا أبا محمد، فما كنا نحتاج أن نفجع برحيلك حتى نصدق أن حماس قابضة على جمر المقاومـة                    

أمـا  . مما بقيت وعاشت، فلون ثورتك طالعناه في قسمات المرابطين، وفي ابتسامات العائدين من سجونه             
ألنـك  .. صمودك الجميل فكنا نزداد به يقينا كلما رأينا وجوه الخائنين وعرفنا حجم خيبتها ووضـاعتهم              

  !بقيت المختلف، والمتجرد إال من بيعتك هللا
  16/11/2012، فلسطين أون الين

  
  صواريخ غزة في تل ابيب . 111

  عبد الباري عطوان
حطم السوابق، وتسجل ارقامـا قياسـية، وتخلـط         حركات المقاومة االسالمية في غزة تصنع التاريخ، وت       

األوراق، وتقلب المعادالت، وتفضح مواقف، كل ذلك بسبب صمودها، ورفضها االستسالم، والخنـوع،             
  .امام آله القتل االسرائيلية المتوحشة المدعومة أمريكيا واوروبيا

 من الرعب والهلـع، إيـذانا       فعندما تنطلق صفارات االنذار، ويهرع االسرائيليون الى المالجئ في حالة         
الى وسط مدينة تل ابيب وشواطئها، قادمة من قطاع غزة، مـستودع الفخـر              ' الفجر'بوصول صواريخ   

والعزة والكرامة، فهذه سابقة تاريخية، لم يتوقعها االسرائيليون الذين ينعمون باألمن والـسالم، ويتلـذذ               
 بصواريخ طائراتهم وقذائف مدفعيتهم، تماما      بعضهم بقتل اطفال غزة وتقطيع اوصال من نجا من الموت         

مثلما تلذذ هذا البعض وجنراالته بقتل وتقطيع أوصال تالميذ بحر البقر في مصر، وقانا في جنوب لبنان،                 
  .ومخيم جنين في الضفة الغربية، والقائمة تطول
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من ثلثي عمرها، الن    اسرائيل تنعمت بأربعين عاما من األمن واالستقرار والرخاء االسرائيلي، اي اكثر            
هنري كيسنجر وزير الخارجية االمريكي نجح في ايقاع حاكم مصر في شـباكه، وإبعـاده عـن أمتـه                   

  .االسالمية والعربية، وتكبيله الحقا في اتفاقات كامب ديفيد
مصر الثورة غيرت المعادالت، وبدأت تكسر أغالل اتفاقات كامب ديفيد بثقة وتدرج، وتستعيد كرامتهـا               

االولى الى ابنائه   : ا، وتوفد رئيس وزرائها على رأس وفد كبير الى قطاع غزة في رسالة مزدوجة             وعزته
المحاصرين المجوعين، تؤكد على التضامن والدعم، والثانية الى اسرائيل تقول بأن مـصر لـن تقـف                 

  .مكتوفة االيدي امام اي عدوان اسرائيلي
ء القطاع المحاصر لم يرهب حركات المقاومة، ولـم         تحليق الطائرات من كل االنواع واالحجام في سما       

يمنع اطالق عشرات الصواريخ في كل االتجاهات، انتقاما لشهداء القطاع وعميدهم احمد الجعبري، قائد              
كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، فكانت الحصيلة مقتل اربعة اسرائيليين واصابة              

  .سبعة آخرين
' ' '  

، امـا   )الجهـاد (، ام سرايا القدس     )حماس(هما من اطلق هذه الصواريخ، هل هي كتائب القسام          لم يعد م  
لجان المقاومة الشعبية، ام كتائب ابو علي التابعة للجبهة الشعبية، فقد ذابت التسميات في هويـة واحـدة                  

  .اسمها المقاومة
        لها الى مهزلة، تماما مثلمـا اذلّـت        صواريخ اإليمان استطاعت ان تذل القبة الحديدية االسرائيلية، وتحو

المقاومة اللبنانية دبابة الميركافا، فخر الصناعة االسرائيلية اثناء العدوان على جنوب لبنان صـيف عـام         
2006.  

ارادت اسرائيل بتصنيع هذه القبة، ان تتزعم اسواق السالح العالمية، وتجنـي المليـارات ارباحـا مـن             
' الفجـر ' وجه الخصوص، لتتهاوى هذه الطموحات امام صـواريخ          المشترين، وبعض العرب منهم على    

  .التي حققت هذه المعجزة باقتدار
احد هذه الصواريخ اخترق احد البيوت في مدينتي اسدود، ولعله اقيم على انقاض منزل العائلة في هـذه                  

 االرض  المدينة الشامخة على شواطئ المتوسط، لتذكر مستوطنيه بجريمة سرقتهم، واغتـصابهم لهـذه            
  .وتشريد اهلها

نتنياهو يرعد ويزيد ويهدد بتوسيع الحرب، وقتل المزيد من ابناء القطاع، فماذا سيفعل اكثر ممـا فعلـه                  
  ؟2008وتابعته تسيبي ليفني اثناء اجتياحهم للقطاع شتاء عام ' حمامة السالم'ايهود اولمرت 

ات وقنابل الفوسفور االبيض مـن اجـل        ألم يرسل اولمرت ووزير دفاعه ايهود باراك الدبابات والطائر        
وقف اطالق الصواريخ، والقضاء على حركات المقاومة االسـالمية؟ ذهـب اولمـرت ومعـه ليفنـي                 

  .وسيلحقهما باراك الى مزبلة التاريخ، وبقيت الصواريخ تهطل مثل المطر على المستوطنات االسرائيلية
ية العرب لم يدرسوا، بل لم يفكـروا، بإرسـال          نشعر باأللم، بل بالقرف واالشمئزاز ألن وزراء الخارج       

السالح الى قطاع غزة، فهذه كبيرة الكبائر، الن ضحايا هذا السالح، في حال إرساله، سـيكونون مـن                  
االسرائيليين وليسوا من العرب والمسلمين، األمر الذي سيغضب السيدة هيالري كلينتون وزيرة الخارجية             

  . الديمقراطية وحقوق االنسان في الوطن العربياالمريكية، والسيدة الفاضلة رسولة
وزراء خارجية اوروبا، وعلى رأسهم البريطاني وليم هيغ، يحملـون المقاومـة الفلـسطينية مـسؤولية                

، فأي دفـاع عـن      'حق الدفاع عن النفس   'التصعيد،ويبررون المجزرة االسرائيلية بأنها جاءت في اطار        
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بعمئة رأس نووية، وآالف الدبابات والطائرات، وأحدث االسلحة        النفس يتحدث عنه هؤالء، دولة تملك ار      
االمريكية المتطورة، وتحتل االرض، وتفرض حصارا تجويعيا منذ عشر سنوات على مليـوني انـسان،      
وتغير طائراتها بصورة شبه يومية، تقتل األبرياء، ثم بعد ذلك يقولون ان كل هذا في اطار الدفاع عـن                   

  النفس؟
سرائيل لمواصلة القتل والتدمير، ومن دول طالما وعدت العرب، والفلسطينيين منهم،           انه ضوء اخضر ال   

وجلسوا الى طاولة المفاوضات، وعنـدما اطـاعوا        ' االرهاب'بالسالم وقيام الدولة المستقلة اذا ما نبذوا        
  .ونفذوا وصدقوا وعود الثعالب هذه، كوفئوا بالمستوطنات والمزيد من القتل

  
' ' '  

العربي هو الذي جعل اوروبا جميعها ترفض تأييد قيام دولة وهمية، وعلى الورق فقط، في ذيـل         الخنوع  
  .قائمة المراقبين في االمم المتحدة، استجابة الستجداءات السلطة الفلسطينية ورئيسها

المنطقة العربية تقف كلها على عتبة التغيير الشامل، واول ضحايا هذا التغيير سقوط عقدة الخوف مـن                 
  .امريكا واسرائيل، وعودة المقاومة بأشكالها كافة

، مرشحة السقاط كل معادالت الخنوع واالستجداء، وتصويب البوصـلة       'تنكا'صواريخ غزة، التي لم تعد      
العربية االسالمية نحو القدس المحتلة بعد ان ضلّت الطريق وانحرفت عقاربها بعيدا بتدخل امريكـي ـ   

  .اسرائيلي وبتواطؤ عربي
اهل غزة هذه األيام ان يقدموا الشهداء، وان يدافعوا عن العقيدة والكرامة، ولن يهربوا مطلقـا مـن                  قدر  

  .قدرهم، او يتنصلوا من واجباتهم
باألمس إتصلت بأهلنا في القطاع الصامد لالطمئنان والسالم، فوجـدتهم فـي ذروة الـشجاعة والقـوة،                 

ايـن القـادة   : ولم يسألوا هذه المرة سؤالهم التقليـدي   يتحدثون عن الوحدة والتكاتف، ويتغنون بالصمود،       
  !العرب؟

  16/11/2012، القدس العربي، لندن
  

  المبارزة المقبلة بين أوباما ونتانياهو . 112
  باتريك سيل

يجب أن يخطط الرئيس باراك أوباما الذي حقّق لتوه فوزاً انتخابياً والذي يستعد للفوز بواليته الثانية فـي                  
المقبل، لكيفية كبح جماح إسرائيل ووقف استيالئها على أراضي الضفة الغربية           ) يناير (شهر كانون الثاني  

هذا ما ينتظره منه العالم العربي واإلسالمي فضالً عن كّل شخص يتمتّـع بنيـة               . وإقامة دولة فلسطينية  
  .حسنة ومهتم بفرض السالم في الشرق األوسط

التي تعترضه هائلة ال سيما أن الواليات المتحدة منقسمة         لكن، هل هو قادر على فعل ذلك؟ تبدو العوائق          
وال شك في أن اليهـود      . وبات الخوف من اإلسالم مسيطراً على هذا البلد       . في العمق حول هذه المسألة    

األقوياء الذين يملكون مصالح مالية ومجموعات الضغط والنقاد في وسائل اإلعالم ومنظمات البحث لـن               
 اإلسـرائيلي   -دي في حال تبين أن أوباما ينسحب رويداً رويداً من التحالف األميركي             يقفوا مكتوفي األي  

وال تزال مجموعة من اإلنجيليين والمسيحيين المتصهينين ملتزمة حقّ إسـرائيل الحـصري             . »الراسخ«
 كما يبدو أن مجلس النواب األميركي الذي يسيطر عليه الحـزب الجمهـوري            . بامتالك األرض المقدسة  
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يجب أن يعمل أوباما في شكل وثيق مع الكونغرس للتوصل إلى اتفاقات حـول              . يقف إلى جانب إسرائيل   
 الفلسطينية  -هل تعد معالجة المسألة الشائكة اإلسرائيلية       . المسائل الداخلية الملحة وأهمها الدين الفيديرالي     

  تصرفاً حكيماً في ظّل هذه الظروف؟
إسـرائيل  « برئاسة بنيامين نتانياهو تحالفاً مع الحزب السياسي القومي          »ليكود«في إسرائيل، شكّل حزب     

. بقيادة أفيغدور ليبرمان من أجل خوض االنتخابات التي ستجرى في شهر كانون الثـاني المقبـل               » بيتنا
وستكون أي حكومة قد تنشأ من هذا التجمع المتشدد أكثر عزماً من أي وقـت مـضى علـى ممارسـة                     

وفيمـا  . إلى جانب القضاء على آمال الفلسطينيين بإمكان قيام دولتهم        » إسرائيل الكبرى «الضغوط إلنشاء   
يضعف معسكر السالم في إسرائيل، تبرز القوى المتشددة المؤلفة من مستوطنين عنيفين ومتشددين ومن              

ن ، قُتل إسحق رابين الذي كـا      1995عام  . قوميين متدينين ومن أشخاص يمينيين وعنصريين ومتطرفين      
آخر رئيس وزراء إسرائيلي فكّر جدياً في إقامة سالم مع الفلسطينيين، على يد شـاب يهـودي متـشدد                   

  أي زعيم إسرائيلي أو باألحرى أي رئيس أميركي سيجرؤ على المجازفة بهذه الطريقة؟. ويميني
ربي، كبيـرة،    الع -ومهما كانت العوائق التي تعترض أميركا للتوصل إلى حّل عادل للنزاع اإلسرائيلي             

فالروابط الوثيقة القائمة بين حكومتي البلدين والعالقات التجارية بينهما علـى مـر             . فإنّها ليست الوحيدة  
سنوات عدة ال سيما في مجال الدفاع واالستخبارات تساهم في الحد من أي محاولـة أميركيـة لجعـل                   

اسيين في األمن القومي، تملك الواليات المتحدة       ففي هذين المجالين األس   . السياسة اإلسرائيلية أكثر اعتداالً   
فضالً عن ذلك، حصلت إسرائيل وأصدقاؤها األميركيون بـدءاً مـن هنـري             . أسراراً قليلة من إسرائيل   

                 كيسنجر وصوالً إلى دينيس روس على تعهدات كثيرة من اإلدارات األميركية المتعاقبـة مثـل التعهـد
لدول المجاورة لها القريبة والبعيدة إلى جانب قطـع وعـد بعـدم    بضمان تفوق إسرائيل العسكري على ا     

  .التحرك في كل ما يتعلّق بعملية السالم من دون استشارة إسرائيل أوالً
بمعنى آخر، سيجد أي رئيس أميركي يقترح الترويج لسالم عادل ومتوازن في الشرق األوسط نفسه مقيد                

  .لةاليدين قبل أن يخوض غمار مغامرة خطرة مماث
ففي حال لـم يـتم وضـع حـد لتوسـع            . ومع ذلك، يشك البعض في أن أوباما يعلم ما الذي يجب فعله           

المستوطنات اإلسرائيلية وفي حال لم ينجح الفلسطينيون في إقامة دولتهم خالل والية أوباما الثانية، يجب               
توق إلى الثأر قد يكون مـن       إعالن موت حّل الدولتين، األمر الذي من شأنه إطالق موجة كره وإحباط و            

إلى متـى تـستطيع إسـرائيل       . الصعب السيطرة عليها ضد إسرائيل والواليات المتحدة على حد سواء         
االستمرار في احتالل الضفة الغربية وفي االستيالء على أراضيها من دون أن تواجـه انتفاضـة ثالثـة                  

ى بمدى خطورة المواجهة بين إسرائيل وقطـاع        وتنديداً دولياً؟ ذكّرتنا أحداث األسبوع الماضي مرة أخر       
غزة، فقد عمدت إسرائيل إلى تصعيد حدة األزمة في شكل جذري عبر اغتيال أحمد الجعبـري، القائـد                  

وقد لقي ابن الجعبري    .  في عملية قتل من المتوقع أن تُحدث رد فعل عنيفاً          –» حماس«العسكري لحركة   
ومن بينهم طفل، خالل غارة جوية استهدفته، وكـأن إسـرائيل           حتفه مع عدد من الفلسطينيين اآلخرين،       
ولكن، كم مرة تستطيع إسرائيل غزو قطـاع غـزة لتـدمير            . تسعى إليجاد حجة الجتياح غزة من جديد      

الذين يجرؤون على الدفاع عن أنفسهم؟ متى ستختار إسرائيل إقامـة سـالم مـع الـدول                 » اإلرهابيين«
ئماً إلى إخضاعهم بالعنف؟ ألم يحن الوقت لتباشر الواليات المتحدة تأديب           المجاورة لها بدالً من السعي دا     

  حليفتها الصعبة المراس؟
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وساهم التحـالف   . ليست هذه مشكلة شرق أوسطية فحسب، بل تبدو المصالح األميركية الحيوية في خطر            
األراضـي  مع إسرائيل في جعل الواليات المتحدة عرضة للغضب العربي واإلسـالمي فـي              » الراسخ«

 11لم تفكّر الواليات المتحدة في سبب الهجوم الذي شُن عليهـا فـي              . الشاسعة من أفغانستان إلى اليمن    
وتبدو أسباب ذلك كثيرة ومنها التخلي القاسي عن المجاهدين حـين انـسحبت القـوات               . 2001سبتمبر  

طوعتهؤالء المحاربين وسلّحتهم    علماً أن الواليات المتحدة هي التي        1987السوفياتية من أفغانستان عام     
 1991فضالً عن العقاب الوحشي الذي تم إنزاله بالعراق خالل حرب الخلـيج األولـى وبعـدها عـام                   

إال أن األمر لم يقتصر على ذلك فحسب، إذ حلّت فلسطين علـى             . وعسكرة السياسة الخارجية األميركية   
وال يزال النزاع الفلسطيني الذي لـم       . مة بن الدن  رأس الئحة الشكاوى العربية واإلسالمية كما أعلن أسا       

  .يتم حلّه بعد مشكلة مستمرة تساهم في إذكاء العداء تجاه الواليات المتحدة وتسيء إلى مصالحها وسمعتها
يعلم أوباما أن بروز التيارات اإلسالمية حالياً في العالم العربي يفرض تحدياً كبيراً على وجود الواليـات       

وال تستطيع الواليات المتحدة تحسين سمعتها السيئة إال إذا توسـطت           . ي المنطقة وعلى نفوذها   المتحدة ف 
كانت هذه فحوى الخطاب    .  إسرائيلي على أن يكون قيام الدولة الفلسطينية جوهره        -إلحالل سالم عربي    

 به هزيمة ويجدر به     إال أن نتانياهو ألحق   . 2009) يونيو(الذي ألقاه أوباما في القاهرة في شهر حزيران         
  .أن يحاول من جديد مهما بلغت حدة الصعوبات
لكن، يمكن تهدئة المواقف النضالية اإليرانيـة المعاديـة         . اعتبرت إسرائيل أن إيران هي عدوها األخطر      

وفي حال أراد أوباما    . إلسرائيل بين ليلة وضحاها في حال أقامت إسرائيل سالماً مشرفاً مع الفلسطينيين           
مع إيران من شأنها وضع حد لخطر تطـوير األسـلحة النوويـة             » رابحة للطرفين «وصل إلى صفقة    الت

وإعادة إحياء العالقات بين واشنطن وطهران بعد ثالثين سنة من العداء، يجب التوصل إلى حّل إسرائيلي                
  . فلسطيني-

رائيل الوحشي للفلـسطينيين    لماذا تبدو إسرائيل وإيران مستعدتين لمحاربة بعضهما بعضاً؟ بسبب قمع إس          
وتُعزى هذه العدائية المتبادلة إلـى أسـباب        . الذين يتعاطف معهم اإليرانيون على غرار معظم المسلمين       

فتواجه إيران باستمرار خطر شن هجوم إسرائيلي عليها كما أنها تتعرض لتنديـد عنيـف مـن                 . أخرى
 أن السبب الرئيس هو أن إسـرائيل تعمـل علـى            إال. وتواجه إسرائيل خطاباً إيرانياً هجومياً    . إسرائيل

إضعاف أو على تدمير كّل دولة مجاورة لها مهما كانت بعيدة في حال تبين أنها تشكّل خطراً على أمنها                   
واليوم، حان دور إيـران  . كان العراق هدف إسرائيل األول وقد أقنعت الواليات المتحدة بتدميره       . القومي

لكن، . وتشهد سورية التي تعد حليف إيران دماراً ذاتياً       . ي بتحريض من إسرائيل   لمواجهة الهجوم األميرك  
فـي غـزة و   » حماس«حين يتم االنتهاء من تدميرها، ال شك في أن إسرائيل ستوجه انتباهها إلى حركة    

  فهل ستكون منطقة الخليج هدف إسرائيل المقبل؟. في لبنان اللذين يرفضان الخضوع» حزب اهللا«
القوة العسكرية  » محور« أوباما عدداً كبيراً من المشاكل الملحة في السياسة الخارجية بما في ذلك              يواجه

إال أنه ال يسعه التغاضي عـن العـالم         . األميركية في الشرق األدنى الحتواء التحدي الناشئ من الصين        
 من التحدي الـذي تفرضـه       العربي واإلسالمي حيث تواجه الواليات المتحدة تحدياً مباشراً وأكثر إلحاحاً         

تقوم مهمة أوباما الصعبة واألساسية في واليته الثانية على فرض السالم فـي منطقـة الـشرق                 . الصين
والطريقة الوحيدة للقيام بذلك تقضي بابتعاد أميركا عن المـشاكل وبقـدرتها علـى              . األوسط المضطربة 

  . وال انحيازالتعامل مع الفرقاء المتخاصمين كافة من دون أحكام مسبقة
  16/11/2012، الحياة، لندن
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  !الصراع أكبر من غزة . 113

  عماد الدين أديب
ما يحدث في غزة ليس صداما بين الفلسطينيين وإسرائيل، لكنه نموذج مصغر للصراع اإلقليمـي فـي                 

القصة أعقد من جولة مـن      . القصة تتعدى صاروخا انطلق، وعملية اغتيال لقائد عمليات القسام        . المنطقة
  .ت الجنون اإلسرائيلي الذي يتبناه جيش االحتالل تجاه الشعب الفلسطينيجوال

ما نشهده اآلن هو محاولة إسرائيل إيقاف نمو وتحسن أحوال حماس التي حصلت على دعم مالي قطري                 
  .وتحظى بدعم سياسي مصري بعد وصول تيار اإلخوان إلى مقاليد الحكم

ن السالح الليبية العمالقة التي انتشرت في مـدن ليبيـا وتـم             الثورة قامت في ليبيا، قادت إلى فتح مخاز       
وانتقلت عبر تجار من اإلسكندرية إلى الضفة األخرى لسيناء ثم          . تهريبها إلى مصر عبر الحدود الغربية     

تلقفتها قبائل سيناء لتنقلها عبر األنفاق إلى الجانب اآلخر من رفح الفلسطينية لتصل في النهاية إلى أيـدي             
  .قاومةقوى الم

ومن جانب قوى االحتالل    . إذن نحن أمام عمليات تجهيز لمواجهة عسكرية من جانب المقاومة الفلسطينية          
  .يسعى نتنياهو إلى تدشين ائتالفه مع اليمين المتشدد على أشالء وجثث شعب غزة
إيران ومـصر وقطـر     : هذا التطور في قواعد الصراع سوف يؤدي إلى محاولة استدراج أطراف مثل           

وفي يقيني إن مفتاح التهدئة أو التصعيد فيما يحدث في غزة هـو مـدى               . شكال مختلفة وأدوار مختلفة   بأ
  . اإليرانية التي يجري التمهيد لها هذه األيام-نجاح أو فشل االتصاالت األميركية 

ويتردد أن الصواريخ التي انطلقت على المستوطنات اإلسرائيلية مؤخرا ليست من قبل حماس ولكن من               
  .قبل بعض الفصائل الجهادية المدعومة من إيران

المسألة معقدة أكثر مما يتخيل البعض، وهذه ليست مثل كل مرة، وقواعدها ليست صراعا عسكريا بـين                 
  .مقاومة واحتالل، لكنها استغالل إقليمي لمسرح عمليات وأدوات إقليمية

ي جنوب أو شمال لبنان كي يصبح ورقة        ولن يندهش المراقب المحايد إذا شهد تسخينا مفاجئا لألوضاع ف         
  . األميركي المقبل-تفاوض أو مقايضة في التفاوض اإليراني 

ما يحدث بروفة لتسخين األوضاع قد تنتهي إلى ال شيء جديد، وقد تصل إلى مواجهة إسرائيلية إيرانيـة                  
  .وإغالق لمضيق هرمز

ألي تطور من تطـورات     » عدم اليقين «نحن نعيش أياما شديدة الصعوبة تتسم بحالة من         : خالصة القول 
  .المستقبل القريب

 16/11/2012، الشرق األوسط، لندن
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  الجنود الصهاينة يختبئون بالمراحيض عند سماع صفارات االنذار

  15/11/2012عكا اون الين، 
  

  


