
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 مشعل: زمن انتصار "إسرائيل" عمى العرب قد انتيى وزيادة المحن ىي الطريق إلى النصر
 عباس: اآلن ىي الفرصة إلجراء المصالحة.. ذاىبون لألمم المتحدة رغم كل ما يجري

 ألف جندي احتياط 75حكومة نتنياىو توافق عمى استدعاء 
  فييا  إسقاط طائرة حربية بصاروخ أرض جو واشتعال الناركتائب القسام تعمن عن 

 جريحاً  380ونحو  شييداً  39ارتفاع عدد شيداء العدوان اإلسرائيمي عمى غزة إلى 

ًً "إسرائيل":  لن مرسي محذرًا
 ىيكون لكم عمينا سمطان وال عم

 ة.. ولن نتركيا وحدىاغز 
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 نتركيا وحدىا ة.. ولنغز  ىلن يكون لكم عمينا سمطان وال عممرسي محذرًا "إسرائيل":  .7
عقب صالة الجمعة بمسجد فاطمة الشربتمي  ، الرئيس محمد مرسي رئيس الجميورية وصؼ  : محمد فؤاد

محذرا مف تداعيات ىذا العدواف، وقاؿ  ،بأنو أمر خطير وعدواف سافر ،ما يحدث في غزة ، بالتجمع الخامس
تماما، والعرب اليوـ مختمفوف عف  فإف مصر اليـو مختمفة عف مصر األمس ،إف مصر لف تترؾ غزة وحدىا

عرب األمس تماما. وأشار إلى أنو يقوؿ لممعتدي إنو لف يحقؽ لكـ سالـ بالعدواف وال استقرار ولف تنالوا 
فالحرب ال تؤسس لسالـ وال استقرار، وىذه الدماء ستكوف لعنة عميكـ ومحرضة لكؿ شعوب  ،خيرا بو

 المنطقة ضدكـ.
مكاناتيا الضخمة تقوؿ إف غزة ليست وحدىا. وقاؿ إف العالـ أف مصر بإر  ىوشدد مجددا عم ادتيا القوية وا 

ولف تكونوا يوما  ،تقيروا شعبا وال أمة أفال يقر ىذا العدواف والدنيا بأسرىا تقوؿ لممعتدي: ال ولف تستطيعوا 
 السالـ بعدوانكـ ىذا وتعمموا مف دروس التاريخ. ىقادريف عم
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أف مصر ال تريد حربا مع أحد  ىمشددا عم ،غزة ىوف لكـ عمينا سمطاف وال عموقاؿ مخاطبا إسرائيؿ: لف يك
وقاؿ إف مصر مازالت تسعي  ،ولسنا دعاة حرب ولكننا لسنا دعاة سالـ مف طرؼ واحد وما يحدث مرفوض

 غزة وحقف الدماء.  ىلوقؼ العدواف عم
لما يصيب غزة وتتحرؾ  وحذر مف أف الجميع يوقف أف لمشعوب غضبة وأف قيادة مصر وشعبيا تغضب

وفي الوقت نفسو فالشعب المصري محب لمسالـ ويسعي لذلؾ، ونفوسنا  ،غزة وغير غزة ىلمنع العدواف عم
ال فغضبنا  ،تتوؽ إلى بيت المقدس. وأضاؼ أقوؿ لممعتدي: خذ مف التاريخ العبر وأوقؼ إراقة الدماء وا 

ونحف بفضؿ اهلل قادروف  ،لعدواف وقير المعتديصد ا ىشديد والمصريوف كانوا ومازالوا دائما قادريف عم
 أف نكوف درعا واقية ألمتنا العربية واإلسالمية، وفي الوقت نفسو فالمصريوف محبوف لمسالـ. ىعم

وقاؿ إف رئيس الوزراء ذىب إلى قطاع غزة ليؤكد إننا متضامنوف مع أىؿ غزة ومعيـ في خندؽ واحد، وأف 
وأقوؿ  ،أوقفوا ىذا العدواف الغاشـ، وىذا نداء جاد -كرئيس لمصر  -كمو ما يصيبيـ يصيبنا. وأقوؿ لمعالـ 

 لممعتدي: إف الثمف باىظ لعدوانو وعميو أف يتحمؿ النتائج إذا استمر العدواف.
 77/77/2172األىرام، القاىرة، 

 
 ذاىبون لألمم المتحدة رغم كل ما يجري.. : اآلن ىي الفرصة إلجراء المصالحةعباس .2

قاؿ الرئيس محمود عباس، في كممة أماـ اجتماع طارئ لمقيادة، مساء أمس، في مقر  :وكاالت –راـ اهلل 
«. إسرائيؿ لدييا مخطط لضرب المشروع الوطني الفمسطيني والقضاء عميو»الرئاسة بمدينة راـ اهلل، إف 

 «.اآلف ىي الفرصة لنجري المصالحة، وبإذف اهلل سنجرييا»وأضاؼ 
بخالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لحماس وباسماعيؿ ىنية رئيس الحكومة وقاؿ إنو حاوؿ االتصاؿ 

 المقالة في غزة. ثـ تمكف الرئيس عباس مف اجراء اتصاؿ ىاتفي مع مشعؿ في وقت الحؽ.
ذاىبوف إلى »وأضاؼ: أف كؿ ما تفعمو إسرائيؿ ييدؼ إلى عرقمة مساعينا لمذىاب إلى األمـ المتحدة، وقاؿ: 

الجاري، لمتصويت وليس لنقدـ الطمب، ولف يثنينا عف ذلؾ شيء ميما كانت  94 األمـ المتحدة في
 «.الظروؼ
عمى إسرائيؿ أف تفيـ أنو مف دوف السالـ ال يمكف أف يتمتع أحد باألمف، وعمييا أف تعمؿ عمى »وقاؿ: 

 «.وقؼ شالالت الدـ
رب ومعيـ وزير الخارجية طمبنا مف الجامعة العربية أف يتوجو وفد مف وزراء الخارجية الع»وقاؿ: 

الفمسطيني إلى غزة، لمتابعة األحداث عمى أرض الواقع، وكنا في اتصاؿ مع الرئيس محمد مرسي وتـ 
«. االتفاؽ عمى إرساؿ رئيس الوزراء المصري ىشاـ قنديؿ، إلى غزة لمتابعة األحداث والعمؿ عمى التيدئة

تابعة ومراقبة كؿ األحداث، لترى ماذا يمكف أف لدينا اقتراح لتشكؿ لجنة تستمر في م»واضاؼ الرئيس: 
وقررت القيادة  «.نعمؿ، وستكوف ىي التي تتابع كؿ ىذه األحداث، والتي ستقترح عمى القيادة ما تراه مناسبا

 البقاء في حالة انعقاد دائـ لمتابعة كافة تطورات العدواف.
 77/77/2172الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 
 
 العدوان عمى غزةالتخاذ خطوات لوقف  األمنمجمس  تدعو الفمسطينية السمطة .3
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جددت السمطة الفمسطينية دعوتيا لمجمس االمف التابع لالمـ التحدة التخاذ خطوات لوقؼ : كماؿ زكارنة 
دولة  51ىجمات اسرائيمية عمى قطاع غزة بعد يوـ مف جمسة طارئة غير حاسمة لممجمس المكوف مف 

 تناولت الصراع المتصاعد. 
اف تعبئة قوات االحتالؿ االسرائيمي »وكتب رياض منصور المراقب الدائـ لفمسطيف لدى االمـ المتحدة يقوؿ 

عمى االرض بما في ذلؾ حشد الدبابات والعربات المصفحة والحافالت قرب حدود غزة يسبب قمقا شديدا 
نغ بوري رئيس مجمس وأضاؼ في خطابو لمسفير اليندي ىارديب سي«. ويتطمب اىتماـ المجتمع الدولي

لذا نكرر مناشدتنا العاجمة لمجمس االمف .. لمقياـ بواجباتو بموجب ميثاؽ االمـ المتحدة »االمف ىذا الشير 
والعمؿ االف لحماية السكاف الفمسطينييف الذيف يعيشوف تحت االحتالؿ االسرائيمي تماشيا مع القانوف الدولي 

 «.االنساني
 77/77/2172الدستور، عمان، 

 
 غزة: تدمير مجمس الوزراء لن يعيق استقبال الوفد التونسي حكومة .4

أكدت الحكومة الفمسطينية في غزة ثباتيا عمى موقفيا واصطفافيا إلى جانب الشعب الفمسطيني، : غزة
مشددة عمى أف قصؼ وتدمير مقر مجمس الوزراء الفمسطيني "لف يعيؽ زيارة الوفد التونسي الرسمي 

 قطاع غزة".المفترض أف يصؿ إلى 
جاء ذلؾ في تعقيب أولي مف قبؿ الحكومة الفمسطينية في غزة بعد تدمير مقر مجمس الوزراء الفمسطيني 

 ".51غرب مدينة غزة اثر قصفو بخمس صواريخ مف طائرات االحتالؿ الحربية مف طراز "اؼ 
غيظ الصييوني مف وقاؿ طاىر النونو المتحدث باسـ الحكومة الفمسطينية في تصريح لو: "ىذا يعكس ال

 الحكومة الفمسطينية وانجازاتيا ونجاحيا في ادارة المرحمة والتعاطي في القضايا السياسية".
وأشار إلى أف إسماعيؿ ىنية رئيس الحكومة الفمسطينية كاف قد استقبؿ في ىذا المقر أمير دولة قطر وعدد 

كتور ىشاـ قنديؿ أمس الجمعة، مؤكدا كبير مف المسؤوليف العرب، كاف آخرىـ رئيس الوزراء المصري الد
 أف ىذه المقاءات تشكؿ نيضة لألمة العربية لذلؾ االحتالؿ قصؼ ىذا الرمز.

 إدارةوأضاؼ النونو: "أف الحكومة )حكومة ىنة( ماضية بثبات واف رباطة الجأش موجدة ومستمروف في 
وأكد اف رئيس الحكومة الفمسطينية في شؤوف البمد وفي الحديث مع العالـ الخارجي ولف يثنينا ىذا القصؼ". 

 غزة اسماعيؿ ىنية يتابع ىذه القضايا وسيكوف لو موقؼ يعمنو.
رغـ قصؼ مقر مجمس الوزراء؛ فاف الوفد التونسي برئاسة وزير الخارجية التونسي سيصؿ  نووشدد عمى أ

 الى قطاع غزة وسيتـ استقبالو.
 76/77/2172قدس برس، 

 
 اإلعالم العرب بزيارة قطاع غزة ءوزراىنية تطالب  حكومة .5

عت الحكومة الفمسطينية في غزة وزراء اإلعالـ العرب إلى زيارة قطاع غزة فورا، وذلؾ لإلطالع عمى : دغزة
 العدواف االسرائيمي المتواصؿ لميـو الثالث عمى التوالي.

ء اإلعالـ العرب إلى وقاؿ إيياب الغصيف رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي في تصريح لو: "إننا ندعو وزرا
زيارة فورية وعاجمة إلى قطاع غزة لإلطالع عمى حجـ الجرائـ اإلسرائيمية التي ترتكبيا قوات االحتالؿ 

 الجبانة وطائراتو الحربية ضد المدنييف العزؿ واألطفاؿ والنساء والمسنيف".
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عربية واإلسالمية الفضائية كما وطالب الغصيف وزراء اإلعالـ العرب أيضا بتوجيو كافة وسائؿ اإلعالـ ال
واإلذاعية والمكتوبة بالتركيز في تغطيتيـ اإلعالمية عمى العدواف اليمجي، واصطحابيـ معيـ إلى قطاع 

 غزة لإلطالع عف كثب عف األوضاع الميدانية.
 76/77/2172قدس برس، 

 
 فةعمى الض األحداثلكنيا قمقة من تداعيات  السمطة تسمح لحماس بالتظاىر"الحياة":  .6

في قطاع غزة، لكنيا ال تخفي « حماس»تبدي السمطة الفمسطينية تضامنيما مع حركة : الحياة –راـ اهلل 
 قمقيا مف تداعيات األحداث في غزة عمى الضفة الغربية.

، لحركة 9004-9003وسمحت السمطة لممرة األولى منذ الحرب االسرائيمية السابقة عمى غزة عاـ 
ميا وشعاراتيا في المياديف العامة، لكنيا منعت وصوؿ المتظاىريف الى بالتظاىر ورفع أعال« حماس»

 الحواجز والنقاط العسكرية االسرائيمية.
وجرت أمس تظاىرات واسعة عقب صالة الجمعة في جميع المدف الفمسطينية تضامنًا مع قطاع غزة. 

ضفة منذ استيالئيا عمى المحظور عمييا القياـ بأي نشاطات عمنية في ال« حماس»وتصدرت التظاىرات 
 .9002السمطة في قطاع غزة عاـ 

وكانت اقوى التظاىرات في مدينة نابمس حيث شارؾ نحو ألفي متظاىر في مسيرة تضامنية مع غزة طافت 
الخضراء. كما جرت مسيرات مماثمة في القدس وراـ اهلل « حماس»شوارع المدينة، يتقدميا حاممو رايات 

 غيرىا مف مدف الضفة.والخميؿ وجنيف وطولكـر و 
ومنعت أجيزة األمف في مدينة جنيف عشرات المتظاىريف مف الوصوؿ الى حاجز عسكري اسرائيمي يطمؽ 

شمالي المدينة. لكف المتظاىريف استخدموا طريقًا التفافيًا ووصموا الى الحاجز « حاجز الجممة»عميو اسـ 
الذيف استخدموا الرصاص الحي والقنابؿ الغازية  وىاجموه بالحجارة حيث دارت مواجيات بينيـ وبيف الجنود

 لتفريؽ المتظاىريف.
 77/77/2172الحياة، لندن، 

 
 "إسرائيل"نسعى ليدنة دائمة وتفويت الفرصة عمى  :اليباش .7

أكد وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية الفمسطيني الدكتور محمود : راـ اهلل( -ىاتفيا  -فييـ الحامد )جدة 
الفمسطينية لف تسكت عمى الجرائـ التي ترتكبيا قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ضد الشعب اليباش أف السمطة 

إف استراتيجية الرئيس الفمسطيني محمود « عكاظ»الفمسطيني في قطاع غزة. وقاؿ اليباش في تصريح لػ 
لفوري عباس أبومازف، لمتعامؿ مع العدواف اإلسرائيمي عمى غزة تتمحور حوؿ عدة عناصر أبرزىا الوقؼ ا

لمعدواف اليمجي عمى الشعب الفمسطيني، وتثبيت ىدنة دائمة في القطاع، وتفويت الفرصة عمى االحتالؿ 
إلحداث انقساـ داخؿ البيت الفمسطيني. وأضاؼ أف الرئيس الفمسطيني يدعـ بشكؿ كامؿ وبدوف تحفظ ما 

الياتفي مع الرئيس المصري طرحو خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ عبداهلل بف عبدالعزيز خالؿ االتصاؿ 
 مرسي. حينما أكد عمى ضرورة تيدئة األوضاع، وتحكيـ العقؿ، وأال يغمب االنفعاؿ عمى الحكمة والتدبر.

 77/77/2172عكاظ، جدة، 
 
 "المشبوىين"يكشف عن اعتقال بعض  غزةأمني في  مسؤول .8
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الجمعة أف األجيزة  في غزة ةأشرؼ اليور: أعمف مسؤوؿ في جياز األمف الداخمي التابعة لمحكوم -غزة 
األمنية تمكنت مف إلقاء القبض عمى بعض 'المشبوىيف' في محيط بعض المقرات الحيوية وأماكف تحرؾ 

 نشطاء المقاومة.
وقاؿ ىذا المسؤوؿ في تصريح نقمو موقع وزارة الداخمية أف جياز األمف الداخمي 'لف يسمح بأي محاولة 

 س بالجبية الداخمية الحصينة ألبناء شعبنا في قطاع غزة'.إلثارة الشائعات والبمبمة والمسا
وحذرت الوزارة في تصريح سابؽ مف 'مثيري اإلشاعات' وتوعدت بمالحقتيـ، وبالعادة تمجأ إسرائيؿ إلى 

 بعض العمالء في تحديد األىداؼ التي يتـ قصفيا في غزة.
 طاء المقاومة الفمسطينية.وتستعيف إسرائيؿ بعمالئيا في عمميات االغتياالت التي تطاؿ نش

إلى ذلؾ، أكد المسؤوؿ األمني في حكومة حماس أف 'الجبية الداخمية مستقرة في قطاع غزة ولـ تسجؿ أي 
وأكد وجود 'متابعة ميدانية دقيقة ومالحقة مستمرة لكؿ العابثيف بأمف  حاالت إخالؿ تمس بالجبية الداخمية'.

 منية منتشرة في كافة أماكف قطاع غزة.الوطف'، الفتًا إلى أف عناصر القوات األ
 77/77/2172القدس العربي، لندن، 

 
 وزيادة المحن ىي الطريق إلى النصر عمى العرب قد انتيى "إسرائيل"زمن انتصار  :مشعل .9

: أحمد يونس ىدد خالد مشعؿ، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بالثأر لمسوداف مف إسرائيؿ : الخرطـو
نزؼ »موؾ الحربي. وقاؿ مشعؿ في حديث لممصميف بأحد مساجد الخرطـو أمس لضربيا مصنع الير 

زمف انتصار إسرائيؿ عمى العرب »وأضاؼ أف «. البشرى لمشعب السوداني بأنيـ سيسمعوف بشريات قريبة
قد انتيى، وأف زيادة المحف ىي الطريؽ إلى النصر ما داـ شباب األمة اإلسالمية والعربية متمسكوف بتقوى 

 «.اهلل
إننا نتشرؼ بأف اصطفانا اهلل ببموى إسرائيؿ، ونحف قدر البالء ما داـ ذلؾ يحرؾ نفوس األمة »وقاؿ مشعؿ 

وشدد عمى اإلعداد العظيـ الذي تعده حماس عبر شبابيا وجماىيرىا «. اإلسالمية لنصرتنا ونصرة القدس
، وىو يستجدي أميركا وأوروبا ألجؿ لقد فاجأنا العدو بعد أف طالت صواريخنا تؿ أبيب»ضد إسرائيؿ، وقاؿ 

 «.وساطة مصرية لموصوؿ لمتيدئة
ووصؼ مشعؿ زيارة رئيس الوزراء المصري إلى غزة أمس، ووقوفو عمى قتؿ أطفاؿ فمسطيف وموت طفؿ 
بيف يديو، بأنيا بشرى وانتباىة حقيقية لمقادة العرب، وطريؽ لمنصر وىزيمة إسرائيؿ، وأف العرب والمسمميف 

صامتيف. وأعرب مشعؿ عف شكره وتقديره لحكومة وشعب السوداف لدعميـ لمقضية الفمسطينية منذ لف يظموا 
أمد بعيد، ووصؼ السودانييف بطيب النفس وقوة اإلرادة والعزيمة. وقاؿ إنيـ قريبوف إلى نفوس الفمسطينييف، 

ف اهلل سينجي السوداف مف كؿ شر.  وا 
 17/11/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
  فييا  شتعال النارارض جو و أإسقاط إسقاط طائرة حربية بصاروخ تعمن عن  قسامالكتائب  .10

إسقاط طائرة حربية »في بياف امس  «حماس»، الذارع العسكرية لحركة «كتائب القساـ»أكدت : غزة
بصاروخ ارض جو واشتعاؿ النار فييا، والمجاىدوف يقوموف اآلف بالبحث عف حطاميا في الجية الغربية 

 «.طقة الوسطى بينما يكثؼ االحتالؿ قصفو لمنع المجاىديف مف االستيالء عمى حطاميامف المن
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وأطمقت فصائؿ مقاومة فمسطينية مئات الصواريخ تجاه مستوطنات االحتالؿ إلى الشرؽ والشماؿ مف قطاع 
السبع مسؤوليتيا عف قصؼ بئر « الجياد اإلسالمي»، الجناح العسكري لحركة «سرايا القدس»غزة. وأعمنت 

كتائب »، فيما قصفت 107و« غراد»وعسقالف واسدود واوفاكيـ وموقعي زكيـ وايريز بصواريخ مف نوع 
 «.4ناصر »بصاروخي « نيتفوت«و« شاعر ىنيغؼ»مستوطنة « الناصر صالح الديف

عف قصؼ « كتائب أبو عمي مصطفى»باالشتراؾ مع « جيش الكرامة -كتائب شيداء األقصى »وأعمنت 
واعترفت إسرائيؿ بإصابة ثالثة إسرائيمييف بجراح متوسطة بعد «. غراد»صواريخ  4بػ « خيكريات مال»

 سقوط قذيفة ىاوف عمى عسقالف.
 17/11/2012الحياة، لندن، 

 
 بالصواريخ واصابة جندي وبيت اصابة مباشرة االحتاللبمدات  المقاومة تواصل دكّ  .11

ف جنديا إسرائيميا أصيب جراء قذيفة صاروخية ذكرت مصادر اعالمية اليوـ السبت أ: القدس المحتمة
 بمنطقة بئير طوفيا شماؿ أسدود انطمقت مف قطاع غزة.

صاروخ جراد اطمقت منذ فجر اليوـ عمى مدف بئر السبع  40وقالت اذعة جيش االحتالؿ اف اكثر مف 
دود واحدث واسدود وبير طويبا واسدروت ونتيفوت مشيرة الى اف صاروخا اصاب بيتا في قرية قرب اس

 اضرارا بالغة دوف اصابات حسب زعميا.
مف جيتيا اعمنت سرايا القدس الجناع العسكري لمجياد االسالمي انيا قصفت اليوـ قاعدة حتسريـ الجوية 

صواريخ جراد، مؤكدة مواصمة المعركة مع العدو الصييوني . وقاؿ بياف لمسرايا اف مقاومييا  5وعسقالف بػ
 صاروخ جراد عمى بمدات االحتالؿ كالتاؿ: 22اطمقوا منذ فجر اليوـ 

 17/11/2012وكالة سما االخبارية، 
 

 في مدينة غزة "سرائيل"إمع  "متعاونا"القسام تعدم  كتائب .12
غزة ػ ا ؼ ب: قامت كتائب القساـ، الجناح المسمح لحركة حماس، الجمعة باعداـ فمسطيني بتيمة 'التعاوف 

 صادر متطابقة.مع اسرائيؿ' في مدينة غزة، وفقا لم
وقاؿ مصدر موثوؽ طمب عدـ كشؼ اسمو اف 'كتائب القساـ قامت باعداـ عميؿ شماؿ مدينة غزة الجمعة 
لتقديمو ارشادات ومعمومات عف اماكف المقاوميف ومنصات اطالؽ الصواريخ لالحتالؿ السرائيمي'. واكدت 

 بي بغزة. مصادر طبية وشيود عياف اف جثة القتيؿ نقمت الى مجمع الشفاء الط
 17/11/2012القدس العربي، لندن، 

 
 
 
 

 يدعو الفمسطينيين إلى االلتفاف حول المقاومة الرشق عزت .13
أشاد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشؽ بإنجازات المقاومة الفمسطينية في غزة : بيروت

إسقاط طائرات االستطالع وقصؼ وعمى رأسيا كتائب عّز الديف القسَّاـ؛ التي قاؿ بأنيا "باتت قادرة عمى 
 قمب الكياف الصييوني وبّث الرُّعب في قادتو السياسييف والعسكرييف".
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( أرسؿ نسخة منو لػ "قدس برس" جميع 11|16ودعا الرشؽ في تصريح صحفي مكتوب لو اليوـ الجمعة )
رجاؿ المقاومة في تصّدييـ  أبناء الشعب الفمسطيني إلى االلتفاؼ حوؿ خيار المقاومة، وقاؿ: "إنَّنا إذ نحّيي

ذ نحّيي شعبنا في قطاع غزة لصموده وثباتو، لنييب بجماىير شعبنا الفمسطيني  لجيش االحتالؿ وعدوانو، وا 
لى التكاتؼ صفًا واحدًا في مواجية  إلى االلتفاؼ حوؿ خيار المقاومة لمدفاع عف أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، وا 

جماىير أمتنا العربية واإلسالمية إلى فعاليات تضامنية مع أىمنا في جرائـ االحتالؿ الصييوني، كما ندعو 
 قطاع غزة ودعـ صمودىـ البطولي"، عمى حد تعبيره.

 16/11/2012قدس برس، 
 

 والحكومة المصرية تجاه العدوان اإلسرائيمي عمى قطاع غزة مرسيتثمن مواقف  حماس .14
ي والحكومة المصرية تجاه العدواف ثمنت حركة "حماس" مواقؼ وخطوات الرئيس محمد مرس: غزة

اإلسرائيمي عمى قطاع غزة، ووصفيا بأنيا "مشّرفة"، وقالت بأنيا "تعبر عف أصالة الشعب المصري ودوره 
 المتقدـ في الدفاع عف الشعب الفمسطيني وقضيتو العادلة".

س": "نثمف عاليا ( أرسمت نسخة منو لػ "قدس بر 11|16وقاؿ بياف صادر عف حركة "حماس" اليوـ الجمعة )
الزيارة الشجاعة والمقدرة لمسيد ىشاـ قنديؿ رئيس الوزراء المصري إلى قطاع غزة اليوـ وىو تحت القصؼ 
والعدواف الصييوني.. تعبيرا عف تضامف ووقوؼ مصر رئيسا وحكومة وشعبا مع شعبنا األعزؿ وتصدييـ 

 بقوة وحـز لإلجراـ الصييوني".
ة األخيرة تؤكد أف مصر الثورة وشعبيا العظيـ وقيادتيا عادت لتتبوأ مكانتيا وأضاؼ: "إفَّ المواقؼ المصري

الطبيعية كقائدة وزعيمة العالـ العربي. إننا إذ نثمف الموقؼ المصري الشجاع، فإننا نطالب كافة الدوؿ 
رىابو ضد ش عبنا العربية واإلسالمية إلى اتخاذ مواقؼ حازمة وجريئة ضد االحتالؿ الصييوني المجـر وا 

 الفمسطيني األعزؿ المحاصر في قطاع غزة"، عمى حد تعبير البياف.
 16/11/2012قدس برس، 

 
 فخر المقاومة "75أمـ"مفاجأة حقيقية و "5فجرـ"الفمسطينية المحمية الصنع ِسمة حرب غزة  الصواريخ .15

كانت صواريخ استخدمت الفصائؿ الفمسطينية أنواعا عدة مف الصواريخ والقذائؼ المحمية الصنع، واذا 
قد أقمقت راحة المستوطنات االسرائيمية عمى حدود قطاع غّزة، فإف تطّور األسمحة « قدس»و« القّساـ»

الجياد »بحسب « السماء الزرقاء»، أو «عمود السحاب»الفمسطينية ونوعيتيا في الرد عمى عدواف 
 ، وضع القيادة االسرائيمية في مأزؽ.«االسالمي

 لتي استخدمتيا المقاومة حتى اآلف؟فما ىي أبرز الصواريخ ا
االيراني: شّكؿ مفاجأة حقيقية بالنسبة الى الحكومة االسرائيمية، اذ تبمغ وزف الحشوة الشديدة « 5 -فجر » -

أمتار، واألىـ أف معّدؿ مداه يتراوح بيف  6.485كيموغرامًا، ويصؿ طوؿ الصاروخ الى  90االنفجار منو 
فجر »صواريخ « حزب اهلل»القدس المحتمة وتؿ أبيب تحت مرماه. استخدـ كيمومترا، ما قد يجعؿ  75و 68
، سوريا، ليبيا، «الجياد االسالمي»، حركة «حماس». ويمتمؾ كؿ مف حركة 2006أثناء حرب تموز « 5 -

 ، ىذا النوع مف الصواريخ.«حزب اهلل»باالضافة الى 
يا تستخدمو بكثرة، بعد التعديالت المحمية التي الروسي: ال تستعممو المقاومة لممرة األولى، لكن« غراد» -

كيمومترا، كما  20بعد مراحؿ تطويرية متعددة الى أكثر مف « غراد»طرأت عميو. ووصؿ مدى صاروخ 
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« غراد»ُأجريت تحسينات عمى فعالية قدرتو التدميرية عمى الرغـ مف حجـ عياره الصغير. ُيقمؽ صاروخ 
 .مستوطنات نيتيفوت وسديروت وعسقالف

« حماس»المغز، الذي فاجأ الجيش االسرائيمي، واستخدمتو  -الفمسطيني الصنع: الصاروخ « 75 -أـ » -
أبو « حماس»بكثرة في الحرب، والذي وصؿ مداه الى تؿ أبيب والقدس المحتمة. ويقوؿ المتحدث باسـ 

الحًا جديدًا، ، الذي أصاب مستوطنة غوش حتسيوف، خارج القدس، كاف س«75 -أـ »صاروخ »عبيدة إف 
ويرمز الرقـ «. وأوصمنا رسالة عبره تفيد بأنو لـ يعد ىناؾ أي صييوني عمى أي شبر مف فمسطيف في مأمف

 الى المدى الجغرافي بالكيمومترات، أي الى المدى الذي ُيمكف أف يصؿ اليو الصاروخ.« 75»
، والتي تتمّيز بطوليا «ناصر»الفمسطيني الصنع: الجيؿ الجديد مف سمسمة صواريخ « 5 -ناصر » -

 متر(، وقدرتيا التفجيرية عند مالمستيا أي شيء. 2.50القصير )
كيمومترًا، ويطاؿ مستوطنة بئر السبع، التي باتت أسيرة  40الفمسطيني الصنع: وصؿ مداه الى « 107» -

 ىذا النوع مف الصواريخ.
ـّ تطوي« الياوف» - ره عمى مّر السنوات، ُيستعمؿ بكثرة في البريطاني األصؿ: مف أقدـ أنواع الصواريخ وت

كيمومترات، وفي ىذه الحالة، فإف كؿ المستوطنات  10و 7حروب الشوارع لفعاليتو، يتراوح مداه بيف 
 االسرائيمية عمى تخوـ قطاع غزة ُتعتبر أىدافًا لو.

 17/11/2012السفير، بيروت، 
 

 "رئاسة أركان مشتركة"بري.. وحديث عن مروان عيسى األبرز لخالفة الجع": إسرائيل بروجكت" منظمة .16
ال يزاؿ القائد العاـ لحركة حماس في قطاع غزة، غير معروؼ، بعدما لجأت الحركة : كفاح زبوف -راـ اهلل

إلى اعتماد السرية عقب اغتياؿ قادة الحركة ىناؾ الشيخ أحمد ياسيف ومف بعده عبد العزيز الرنتيسي، وقد 
القساـ التي ستتبع بعد اغتياؿ رئيس أركانيا األقوى أحمد الجعبري.. لكف  يكوف ىذا جزءا مف سياسة كتائب
 مف ىي األسماء األبرز لخالفتو؟

اىتمت وسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية ومراكز دراسات ومراقبيف بالشخص الذي سيخمؼ الجعبري، بعدما ظؿ 
ر خمؼ لمجعبري، غير أف منظمة لسنوات القائد الفعمي األوؿ مف دوف أي منازع. وربما يكوف مبكرا اختيا

، التي يصفيا البعض بأنيا مقربة مف دوائر صنع القرار في إسرائيؿ، ووسائؿ إعالـ «إسرائيؿ بروجكت»
 مختمفة، وضعت أسماء لمف يمكف أف يخمفو:

رئيس وحدة »، وشغؿ منصب «الرتبة»* مرواف عيسى )أبو براء(: عمؿ إلى جانب الجعبري، بنفس 
في قطاع غزة،  1965، ولد عاـ «الخارج»في حماس وكاف المسؤوؿ عف العالقة مع « العمميات الخاصة

سنوات في السجف اإلسرائيمي، جراء مساىمتو في عمميات تحت جناح حركة حماس، واعتقؿ  5وقضى 
 بعدىا وقبع في سجف السمطة الفمسطينية.
حوض إصابة بالغة. ونقمت إال أنو أصيب في منطقة ال 2006نجا عيسى مف محاولة اغتياؿ في عاـ 

مواقع إخبارية في إسرائيؿ أف مرواف عيسى ىو مف سيحؿ مكاف الجعبري، لكف حركة حماس لـ تؤكد 
 الخبر.

ووصفتو وسائؿ إعالـ إسرائيمية بأنو « وريث الجعبري»أطمقت عميو القناة الثانية لمتمفزيوف اإلسرائيمي لقب 
 «.ال يعرؼ لعيسى صورة»مي، إنو ، وقاؿ التمفزيوف اإلسرائي«حاد وخطير جدا»
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، ويعد أحد مؤسسييا، كما شارؾ في عممية أسر الجندي «القساـ»والـز عيسى رفيقو الجعبري في قيادة 
 جمعاد شاليط، وفي مفاوضات صفقة التبادؿ.

قد يعرؼ قدراتنا االستخباراتية، و »وعقب أحد كبار قادة الجيش اإلسرائيمي عمى إمكانية اختياره قائال إنو 
 «.استفاد مف محاولتنا اغتيالو وقادة آخريف في حماس، إنو يتخذ إجراءات احتياطية شديدة

وبحسب المصادر اإلسرائيمية، فإف عيسى الذي تقطف عائمتو مخيـ البريج وسط قطاع غزة نادرا ما يبقى في 
 سمحة ضد أعدائو.مكاف واحد أكثر مف ساعات، ويختار مف يساعدونو بعناية، وال يتردد في استخداـ األ

(، كاف موقوفا 1975* محمد السنوار )أبو إبراىيـ(: قائد القوات العسكرية لحماس في خاف يونس )مواليد 
لمدة ثالث سنوات مف قبؿ السمطة الفمسطينية، وكاف شريكا في التخطيط وتنفيذ العديد مف العمميات ضد 

 بري.إسرائيؿ. معروؼ ولو نفوذ، وذكر اسمو مرشحا لخالفة الجع
، وحاولت إسرائيؿ اغتيالو بعد الجعبري، لكنو «القساـ»* رائد العطار: يترأس شعبة رفح، اسـ بارز في 

، وىي األنفاؽ التي نجحت حماس مف خالليا بتنفيذ «القساـ»نجا. معروؼ بأنو قائد مشروع األنفاؽ في 
 عمميات نوعية. مطموب كبير إلسرائيؿ وعمى رأس قائمة المستيدفيف.

أشير،  9مد أبو شمالة )أبو خميؿ(: قائد منطقة الجنوب الذي كاف معتقال في إسرائيؿ عمى مدار * مح
 سنة. 38وثالث سنوات أخرى مف قبؿ السمطة الفمسطينية، ويبمغ مف العمر 

 2011لكنو أفمح عاـ  2008* أيمف نوفؿ: رئيس القوات العسكرية في حماس، وقد سجف في مصر عاـ 
ف المصري والعودة إلى القطاع، ومنذ ذلؾ الحيف وىو يشغؿ منصب القائد الفعمي في اليروب مف السج

 لمنطقة مخيمات الالجئيف في مركز القطاع.
سنوات أخرى في السمطة  5سنوات، و 6* أحمد غندور )أبو أنس(: قضى حكما بالسجف في إسرائيؿ لمدة 

، ثـ عيف قائدا لشماؿ القطاع. وىو مساعد «قساـال»الفمسطينية، كاف اليد اليمنى لمحمد ضيؼ القائد العاـ لػ
مخمص ألحمد الجعبري، ويمثؿ الصقور في قيادة حماس، وبرز اسمو كأحد المسؤوليف عف أسر الجندي 

 جمعاد شاليط.
 .1967يشرؼ غندور عمى مجموعات أخرى مسمحة مقربة مف حماس، وىو مف مواليد 

 .1972نة غزة، ولو نفوذ كبير، وىو مف مواليد في داخؿ مدي« القساـ»* رائد سعد: قائد وحدات 
مف كؿ ىذه الشخصيات، تتبع « رئاسة أركاف مشتركة»ويقدر بعض المراقبيف اإلسرائيمييف أف تشكؿ حماس 

بعد إصابتو الخطيرة، وكاف يكمؼ « القساـ»مباشرة لمقائد العاـ محمد ضيؼ الذي يقاؿ إنو أصبح رمزا لػ
 الجعبري بالقيادة الفعمية.

 
 17/11/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
 ن حتى اآل إسرائيمية عمى بمدات ُأطمقت صاروخ غراد 40: إلسرائيميا الجيش .77

صاروخ جراد اطمقت منذ فجر اليوـ عمى مدف  00قالت اذعة جيش االحتالؿ اف اكثر مف : القدس المحتمة
اصاب بيتا في قرية قرب اسدود بئر السبع واسدود وبير طويبا واسدروت ونتيفوت مشيرة الى اف صاروخا 

 واحدث اضرارا بالغة دوف اصابات حسب زعميا.
 77/77/1071، وكالة سما اإلخباري
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 صاروخ منذ الصباح  11القدس تقصف بمدات االحتالل بـ  سرايا .78
اعمنت سرايا القدس الجناع العسكري لمجياد االسالمي انيا قصفت اليـو قاعدة حتسريـ : القدس المحتمة

صواريخ جراد، مؤكدة مواصمة المعركة مع العدو الصييوني. وقاؿ بياف لمسرايا اف  5وعسقالف بػ الجوية
 صاروخ جراد عمى بمدات االحتالؿ كالتاؿ: 11مقاومييا اطمقوا منذ فجر اليوـ 

 صواريخ جراد. 0فجرًا.. قصؼ نتيفوت بػ
 صواريخ جراد. 3صباحًا.. قصؼ عسقالف بػ -
 .701صواريخ  0يـ وايرز بػصباحًا.. قصؼ موقعي زك -
 صواريخ قدس. 0صباحًا.. قصؼ سديروت بػ -
 صواريخ جراد. 5صباحًا.. قصؼ قاعدة حتسريـ وعسقالف بػ -
 صباحًا.. قصؼ مدينة بئر السبع المحتمة بصاروخي جراد. -

 77/77/1071، وكالة سما اإلخباري
 

 ألف جندي احتياط  75 نتنياىو توافق عمى استدعاء حكومة .79
حركػت إسػرائيؿ أمػس قواتيػا عمػى الحػدود مػع قطػاع غػزة،  القػاىرة: -لنػدف  -: صػالح النعػامي تػؿ أبيػب غزة

طرؽ رئيسية مؤدية إلييا، في خطوة فسرت عمى أنيا اسػتعداد لعمميػة اجتيػاح بػري وشػيؾ لمقطػاع  3وقطعت 
وزيػر الػدفاع  . وتعزز ذلؾ موافقة الحكومة عمى طمػب مػف1002 - 1008ىي األولى مف نوعيا منذ حرب 

 ألفا مف قوات االحتياط لعممية االجتياح. 15إييود باراؾ لتعبئة زىاء 
 77/77/1071، الشرق األوسط، لندن

 
 يجتمع مع بيريز لبحث عممية "عامود السحاب"  نتنياىو .10

و بنياميف نتنياىو، أمػس، مػع رئػيس الكيػاف شػمعوف بيريػز وأطمعػ الحكومة اإلسرائيميةالتقى رئيس : )وكاالت(
نيتنػا ليسػت بػدء “عف بيريز قولو إف ” إسرائيمية“عمى آخر مستجدات العدواف عمى غزة. ونقمت وسائؿ إعالـ 

واعتبػر بيريػز، ”. حرب ونأمؿ جميعًا أال تمتد العممية العسكرية دقيقة واحدة أكثر مف المدة الزمنية الضرورية
واصػفًا العػدواف ضػد القطػاع بأنػو ” فػي عػدالتنا ال أحػد يشػكؾ“أكثر القيادات الصييونية خداعًا وتضػمياًل، أف 

 ”.إسرائيؿ“دفاع صحيح عف مواطنينا والعالـ يقؼ إلى جانب 
لػػػـ تحقػػػؽ ” عػػػامود السػػػحاب“شػػػاؤؿ موفػػػاز أف عمميػػػة ” كاديمػػػا“مػػػف جانبػػػو، اعتبػػػر رئػػػيس المعارضػػػة وحػػػزب 

 أىدافيا حتى اآلف.
فػػًا إلطػػالؽ النػػار ال يضػػمف اليػػدوء التػػاـ وردع وقػػاؿ وزيػػر الخارجيػػة افيغػػدور ليبرمػػاف إف كيانػػو لػػف يقبػػؿ وق

يطاليػػا وبريطانيػػا  التنظيمػػات الفمسػػطينية. جػػاء ذلػػؾ خػػالؿ اتصػػاالت أجراىػػا ليبرمػػاف مػػع نظرائػػو مػػف ألمانيػػا وا 
 وفرنسا وكندا وبمغاريا، لتبرير العدواف.

 77/77/1071، الخميج، الشارقة

 
 ة لم تعيدىا من قبلمّرت بميمة قاسي "إسرائيل"وزير الجبية الداخمية:  .17

قاؿ وزير الجبية الداخمية اإلسرائيمي آفي ديختر اليوـ الجمعة  إف "إسرائيؿ مّرت أمس بميمة قاسية لـ تعيدىا 
 وفي تصريحات صحيفة أكد ديختر أف "إسرائيؿ لـ تعش بيذه الحالة مف الرعب منذ إقامة الدولة". مف قبؿ".
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يختػر المسػتوطنيف إلػى أخػذ أقصػى درجػات الحيطػة والحػذر وبحسػب صػحيفة "يػديعوت أحرونػوت" فقػد دعػا د
 لتجنب شظايا صواريخ المقاومة الفمسطينية.

ونقمت مواقع إخبارية فمسطينية عف شيود عياف أف "اإلسرائيمييف أصيبوا بحالة ىستيرية مف الرعب والخوؼ، 
ة، وتبػع ذلػؾ صػوت انفجػارات وبدأ كثير منيـ بالبكاء عند سماعيـ صفارات اإلنذار التػي انطمقػت فػي المدينػ

 في مكاف قريب مف مكاف عممو".
وتابع أف قوات كبيرة مف الدفاع المدني واإلسعاؼ اإلسرائيمية أجبرت الجميع عمى النزوؿ إلى المالجئ وسط 

 حالة مف االرتباؾ والرعب الشديديف، بحد قولو.
بشػػبكة اليػػاتؼ المحمػػوؿ فػػي عػػدد  جػػاء ذلػػؾ فػػي وقػػت ذكػػرت صػػحيفة "ىػػيرتس" اإلسػػرائيمية أف أضػػراًرا لحقػػت

مف المناطؽ في "تؿ أبيب"، أدت إلى انقطاع االتصاالت، بعد سػقوط صػاروخ عمػى منشػيت خاصػة بتشػغيؿ 
 اليواتؼ الخموية.

 76/77/1071موقع قناة المنار، بيروت، 

 
 مجباليا صباح اليو بحمد الغندور أالعاشرة: سالح الجو فشل في اغتيال القائد القسامي  القناة .11

ذكرت القناة العاشرة لمتمفزيوف االسرائيمي اف سالح  الجو فشؿ صباح اليـو في اغتياؿ القائد : القدس المحتمة
 القسامي الكبير احمد  الغندور في قصفو لبيت في مخيـ جباليا لالجئيف الفمسطينييف شماؿ قطاع غزة.

الػى اتخػاذ قػرار عمػى اعمػى المسػػتويات  وزعمػت القنػاة اف الغنػدور تواجػد فػي احػد البيػوت فػي المخػيـ مػا ادى
 30بتدمير البيت رغـ وجود مدنييف بو  فػي اشػارة الػى منػزؿ عائمػة صػالح الػذي دمػر صػباح اليػـو واصػيب 

 فمسطيني بجراح مختمفة جراء قصفو بطائرة حربية اسرائيمية.
حمػػد الجعبػػري االربعػػاء واضػػاؼ المراسػػؿ العسػػكري لمقنػػاة اف الغنػػدور تمػػت ترقيتػػو بعػػد اغتيػػاؿ قائػػد القسػػاـ ا

 الماضي.
 77/77/1071وكالة سما، 

 
 سقاط حماس بل تحقيق الردع إ ت: ميمة الحكومة الحالية ليسليبرمان .13

يشػػبو تراجػػع الحكومػػة االسػػرائيمة عػػف نيتيػػا توسػػيع نطػػاؽ الحػػرب البريػػة السػػقاط حمػػاس كمػػا يطالػػب فػػي مػػا 
يمي لبرمػػػاف الذاعػػػة الجػػػيش انػػػو لػػػيس مػػػف ميمػػػة الػػػوزراء المتطرفػػػوف بالحكومػػػة قػػػاؿ وزيػػػر الخارجيػػػة االسػػػرئ

زراءه الذيف عبػروا و الحكومة الحالية اسقاط حماس  بؿ يجب اف يترؾ االمر لمحكومة القادمة. ووبخ نتنياىو 
ت اعػػف رغبػػتيـ فػػي اجتثػػاث حمػػاس معتبػػرا اف ىػػدؼ حكومتػػو ىػػو تحقيػػؽ الػػردع االسػػرائيمي فقػػط  امػػاـ منظمػػ

 ياد االسالمي.المقاومة وعمى راسيا حماس والج
 77/77/1071وكالة سما، 

 
 الحالي اعمى قطاع غزة بشكمي حربيجب مواصمة ال: إليعازر بن .14

قػاؿ وزيػر األمػف اإلسػرائيمي األسػبؽ بنيػاميف بػف إليعػازر )حػزب العمػؿ( إنػو يجػب : الناصػرة ػ زىيػر أنػدراوس
ية اإلسػػرائيمية ُتحقػػؽ أىػػدافيا، مواصػػمة العػػدواف عمػػى قطػػاع غػػزة بشػػكمو الحػػالي، وبحسػػبو فػػإف العمميػػة العسػػكر 

وقاؿ الوزير اإلسرائيمي السابؽ لمتمفزيوف إنو عدا عف اغتياؿ أحمد الجعبري، والذي ىو إنجاز بحد ذاتػو، فقػد 
تـ تدمير مخازف كثيرة مف الوسائؿ القتالية والذخيرة، وخمص إلى القوؿ إف العممية العسكرية يجب أْف تستمر 
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و حصػػؿ تغييػػر فػػي قواعػػد المعبػػة، كمػػا أف زعػػيـ حػػزب )كاديمػػا( ووزيػػر األمػػف حتػػى يفيمػػوا فػػي قطػػاع غػػزة أنػػ
األسػػبؽ، شػػاؤوؿ موفػػاز، أعػػرب عػػف تأييػػده لػػرئيس الػػوزراء فػػي قػػراره شػػف العمميػػة العسػػكرية ضػػد قطػػاع غػػزة، 
وطالب بأْف تستمر حتى تحقيؽ أكبر قدر ممكف مف األىداؼ التي وضعيا المستوى األمني، وصادؽ عمييػا 

 السياسي في تؿ أبيب. المستوى
 77/77/1071القدس العربي، لندن، 

 
 تحققتأىداف العممية العسكرية يحذر من احتالل قطاع غزة:  يدلين عاموس .15

قاؿ الجنػراؿ فػي االحتيػاط، عػاموس يػدليف، فػي دراسػة نشػرىا الخمػيس عمػى موقػع : الناصرة ػ زىير أندراوس 
ف أىػػداؼ العمميػػة العسػػكرية اإلسػػرائيمية فػػي قطػػاع غػػزة قػػد مركػػز أبحػػاث األمػػف القػػومي، الػػذي يترأسػػو، قػػاؿ إ

تحققت تقريبا بأجمعيا، ويتحتـ عمى الدولة العبرية العمؿ عمى وقؼ ىذه الجولة مف الحرب، كما حذر يدليف 
مف إمكانية قياـ جيش االحتالؿ بإعادة احتالؿ قطاع غزة، ولكنو بالمقابؿ، أكد عمى أنػو إذا لػـ تسػمح حركػة 

إطالؽ النار والتوصؿ إلى تيدئة، فإنػو يجػب عمػى الجػيش أْف يكػوف فػي أىبػة االسػتعداد لمقيػاـ  حماس بوقؼ
بعممية برية واسعة النطاؽ، ولكنو أشار إلى أف احتماؿ تأجيج ىذه الجولة مف العنػؼ بػيف الطػرفيف مػنخفض 

 لمغاية، عمى حد تعبيره.
مػػة الحاليػػة، مػػف ناحيػػة إمكانيػػة إيجادىػػا آليػػة وبػػرأي الجنػػراؿ يػػدليف، فػػإف لمصػػر توجػػد وظيفػػة ميمػػة فػػي األز 

 لوقؼ النار، ويجب عمى تؿ أبيب االستعانة بيا، عمى الرغـ مف رد فعميا األولي عمى العممية.
وزاد يدليف قائاًل إف الجميور اإلسػرائيمي وصػناع القػرار فػي تػؿ أبيػب يفيمػوف أف شػعارات مثػؿ القضػاء عمػى 

المسػػاىمة باالنتصػػار فػػي الحػػروب، أو فػػي حػػؿ القضػػية الفمسػػطينية،  حمػػاس، أو التفػػاوض معيػػا، ال يمكنيػػا
ولفت إلى أف أىػداؼ العمميػة معروفػة وىػي إعػادة قػوة الػردع لمدولػة العبريػة وتػدمير البنيػة التحتيػة لمتنظيمػات 
 الفمسػػطينية فػػي القطػػاع، لمػػنعيـ مػػف اسػػتعماؿ الترسػػانة اإلسػػتراتيجية التػػي يممكونيػػا، مشػػيرا الػػى اف العمميػػة
العسػػكرية بػػدأت بنجػػاح اسػػتخباري وعسػػكري مثيػػر لمدىشػػة، ومػػع أف الجػػيش اإلسػػرائيمي لػػـ يػػتمكف مػػف تػػدمير 
جميع الصواريخ اإلستراتيجية التي تمتمكيا التنظيمات في القطاع، فُيمكف القػوؿ والفصػؿ إف األىػداؼ ُحققػت 

 في أغمبيا، عمى حد قولو.
إنػػو إذا أرادت مصػػر العػػودة إلػػى لعػػب دور الوسػػيط، كقػػوة وتطػػرؽ الجنػػراؿ يػػدليف إلػػى الػػدور المصػػري وقػػاؿ 

إقميميػػة، فعمييػػا العمػػؿ وبسػػرعة عمػػى التوصػػؿ إلػػى وقػػؼ الجولػػة الحاليػػة مػػف العنػػؼ، وبالتػػالي يتحػػتـ عمييػػا 
المحافظة عمى قنوات اتصاؿ مع تؿ أبيب، الفًتا إلى أف القػرار بإيفػاد رئػيس الػوزراء المصػري، ىشػاـ قنػديؿ، 

تدؿ عمى أف القاىرة ترغب في توثيؽ دورىا كوسيطة مف أجؿ التوصؿ التفاؽ لوقػؼ إطػالؽ إلى قطاع غزة، 
 النار، عمى حد قولو.

وخمػػػص يػػػدليف إلػػػى القػػػوؿ إف حػػػؿ القضػػػية فػػػي المسػػػتقبؿ البعيػػػد يتعمػػػؽ بالرؤيػػػة السياسػػػية، ذلػػػؾ أف الشػػػرعية 
ا أْف تنتيػي، خصوصػا إذا اسػتمرت الدولية التي حصػمت عمييػا الدولػة العبريػة فػي العمميػة األخيػرة، مػف شػأني

حكومػػة نتنيػػاىو بعػػدـ التوجػػو لممفاوضػػات مػػع المعتػػدليف فػػي الجانػػب الفمسػػطيني، وبالتػػالي فػػإف اإلسػػتراتيجية 
اإلسػػػرائيمية، أكػػػد يػػػدليف، يجػػػب أْف تعتمػػػد عمػػػى سياسػػػة العصػػػا والجػػػزرة، عػػػرض الجػػػزر عمػػػى المعتػػػدليف فػػػي 

حية األخرى، ضػرب اإلرىػاب الفمسػطيني بكػؿ قػوة وبػدوف رحمػة، السمطة الفمسطينية بيدؼ تقويتيـ، ومف النا
 بيدؼ إضعافو، عمى حد وصفو.

 77/77/1071القدس العربي، لندن، 
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 الحممة العسكرية عمى قطاع غزة ودول أوروربية تؤيدالواليات المتحدة أيالون:  داني .16

يػػات المتحػػدة تؤيػػد الحممػػة العسػػكرية دانػػي أيػػالوف إف الوال” اإلسػػرائيمي“قػػاؿ نائػػب وزيػػر الخارجيػػة : )وكػػاالت(
، إف ىػػػذا التأييػػػد يػػػزداد مػػػع اسػػػتمرار إطػػػالؽ ”اإلسػػػرائيمية“عمػػػى قطػػػاع غػػػزة. وقػػػاؿ فػػػي تصػػػريحات لإلذاعػػػة 

، بػػؿ مػػػف واجبيػػػا الػػػدفاع عػػػف ”إسػػػرائيؿ“األمػػػريكييف يػػروف أف مػػػف حػػػؽ “الصػػواريخ الفمسػػػطينية. وأضػػػاؼ أف 
عػف ” اإلسػرائيمي“وأعرب نائػب وزيػر الخارجيػة ”. إرىابيةمواطنييا وخاصة أف واشنطف تعتبر حماس منظمة 

وأوضح أنو عمـ مف ”. اإلسرائيمي“اعتقاده بأف الدوؿ األوروبية، رغـ تصريحاتيا الحذرة، تدعـ أيضًا الموقؼ 
 مصادر تحدثت مع األميف العاـ لألمـ المتحدة باف كي موف أنو يحمؿ حماس مسؤولية التصعيد في غزة .    

 77/77/1071، لشارقةالخميج، ا
 

 الحرب عمى غزة ضدّ  "إسرائيل"احتجاج في  حمالت .17
بعػػد أقػػؿ مػػف يػػوميف مػػف بػػدء الحػػرب العدوانيػػة عمػػى قطػػاع غػػزة، انطمقػػت حمػػالت : نظيػػر مجمػػي - تػػؿ أبيػػب

احتجػػاج عمييػػا داخػػؿ إسػػرائيؿ. وقبػػؿ سػػاعة واحػػدة مػػف إطػػالؽ صػػفارات اإلنػػذار فػػي تػػؿ أبيػػب، إنػػذارا بقػػرب 
"، خرج بضػع مئػات مػف المػواطنيف الييػود إلػى مظػاىرة أمػاـ مكاتػب حػزب 5-طراز "فجر سقوط صاروخ مف

" أطمقتػو حركػة حمػاس، انفجػر فػي مكػاف قريػب 5-"الميكود" الحػاكـ، ولكػف رغػـ أف صػاروخا مػف طػراز "فجػر
 وىز األرض مف تحت أقداميـ، قرروا االستمرار في مظاىرتيـ.

مف أجؿ السالـ"، التػي تضػـ تسػع منظمػات نسػائية فػي إسػرائيؿ،  مف جية ثانية، بادرت حركة "ائتالؼ نساء
إلى حممة جمع تواقيع عمى عرائض تندد بالحرب. وقػرر حػزب "ميػرتس"، وىػو الحػزب الييػودي الوحيػد الػذي 
يقػػػؼ ضػػػد الحػػػرب االنضػػػماـ إلػػػى الحممػػػة. وجػػػاء فػػػي بيػػػاف صػػػادر عػػػف ىػػػذه الحممػػػة: "نحػػػف نػػػرفض الحػػػرب 

ة )بنياميف( نتنيػاىو. نػرفض سػفؾ الػدماء. نػرفض إثػارة ىػذه الموجػة الجديػدة مػف االنتخابية التي تشنيا حكوم
 العداء ألىؿ غزة". ودعت إلى القياـ بسمسمة مظاىرات احتجاجية في كؿ مفارؽ الطرقات.

وأما مظاىرة تؿ أبيب، فقد أقيمت بدعوة مف الجبية الديمقراطية لمسػالـ والمسػاواة، لكػف مػواطنيف كثيػريف مػف 
نتمػػػػيف إلييػػػػا شػػػػاركوا فييػػػػا. وتجميػػػػر أمػػػػاميـ نفػػػػر مػػػػف قػػػػوى اليمػػػػيف المتطػػػػرؼ محػػػػاوليف االسػػػػتفزاز غيػػػػر الم

واالعتػػداء، لكػػػف الشػػػرطة تػػػدخمت وأبعػػػدتيـ. ورفػػػع المتظػػاىروف الشػػػعارات المنػػػددة بػػػالحرب مػػػف بينيػػػا: "كفػػػى 
 حروبا، وكفى سفكا لمدماء" و"الييود والعرب يرفضوف أف يكونوا أعداء".

وؼ حنيف مف الجبية الديمقراطية كممػة أمػاـ المتظػاىريف، قػاؿ فييػا: "إننػا نقػؼ ىنػا فػي مسػاء وألقى النائب د
عصػػيب وصػػممنا أف نػػأتي إلػػى ىػػذا العنػػواف بالػػذات لنطمػػؽ صػػرخة الصػػوت اآلخػػر، الصػػوت الػػذي يقػػوؿ إف 

ف القرارات التي اتخذتيا  حكومة نتنياىو الحروب وسفؾ الدماء ال يمكنيا أف تحؿ الصراع ال ىناؾ وال ىنا، وا 
بشف العػدواف عمػى غػزة خطيػرة جػدا ولػـ ولػف يػأتي منيػا سػوى الميسػي والػدماء فػي غػزة وأيضػا فػي إسػرائيؿ". 
وقػاؿ حنػيف: "إف القيػادة الفمسػػطينية فػي زمػف ياسػر عرفػػات وحاليػا فػي عيػد الػػرئيس محمػود عبػاس تمػد يػػدىا 

 قابؿ يدا إسرائيمية ممدودة لمسالـ".المرة تمو األخرى إلى حكومات إسرائيؿ ولكنيا ال تتمقى بالم
وقاؿ النائب محمد بركة، رئيس الجبية، في كممتو: "إف نتنياىو قػرر أف سػفؾ الػدماء اإلسػرائيمية والفمسػطينية 
ىو أسرع الحموؿ لبقائو في الحكـ، إننا ىنا عرب وييود نتظاىر ونطمؽ صرخة داعيػة لمسػالـ، ألف الحػروب 

 لعدواف عمى غزة سيمقى ردا مف ىناؾ ال محالة".ال يمكنيا أف تحؿ الصراع، وا
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وقالت الدكتورة ياعيال رعناف، وىي مف سػكاف الجنػوب: "مػرة أخػرى ال تػدخر الدولػة جيػدا كػي تحػوؿ جيراننػا 
 إلى أعداء. أنا أعيش عمى بعد بضعة كيمومترات مف قطاع غزة وكؿ ما يجري اآلف ىدفو تأليب الكراىية".

 77/77/1071، الشرق األوسط، لندن
 

 "كديما" اإللكتروني لحزب موقع  قرصنة .18
 قامت مجموعة مف القراصنة باختراؽ موقع حزب "كديما" اإلسرائيمي والسيطرة عميو أمس.

وقامت المجموعة، التي ذكرت أنيا مغربية، بتثبيت صورة لمقيادي في "حماس" الشػييد أحمػد الجعبػري، الػذي 
بعاء الماضي، وصورة لشاب يضع عمى وجيو عمـ المغرب ويرفع عمـ اغتالتو قوات االحتالؿ اإلسرائيمي األر 

 فمسطيف.
وكتػػب القراصػػنة عمػػى الموقػػع "سػػوؼ أكتبيػػا عمػػى جبػػيف الػػدىر عنوانػػا مػػف لػػـ يعشػػؽ فمسػػطيف فمػػيس إنسػػانا"، 
و"تبػػا لكػػـ يػػا بنػػي صػػييوف أال تعممػػوف انػػو إذا مػػات أحمػػد الجعبػػري أف ىنػػاؾ ماليػػيف الجعبػػارييف والقّسػػاميف 

 موف إليكـ مف بقاع العالـ. سنحرقكـ بإذف اهلل".قاد
كما وضعوا خمفية صوتية لموقع حزب "كديما" بعنواف: "اضػرب صػاروخ القّسػاـ". ووضػع أعضػاء المجموعػة 

 أسماء وىمية ورابط التواصؿ عمى "فايسبوؾ" أسفؿ الموقع. 
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 مميون دوالر يومياً  400قرابة رب اإلسرائيمية تكمفة الح: االقتصادية لـ"يديعوت" المجمة .19
عرضػت صػػحؼ إسػػرائيمية أنػواع الضػػغوط المفروضػػة عمػػى صػناع القػػرار اإلسػػرائيمي فػي ىػػذا الشػػأف، وتكمفػػة 
القرار. وفي اآلتي بعض المعطيات اليامة والتي تتخطى األثر المباشر لمحػرب عمػى االقتصػاد لجيػة أسػعار 

 فر واإلقامة مف وفي إسرائيؿ.األسيـ في البورصة وحجوزات الس
عمومًا ىناؾ إجماع بػيف الخبػراء عمػى األثػر السػمبي ليػذه الحػرب عمػى الميزانيػة العامػة وعمػى ميزانيػة الػدفاع 
اإلسرائيمية. وأشارت المجمة االقتصادية لػ"يديعوت" إلى أف كؿ شيء يتعمؽ اليـو بعدد أيػاـ الحػرب، حيػث أف 

 000مميػار شػيكؿ )أقػؿ بقميػؿ مػف  7,5ائيمي فػي اليػـو الواحػد تبمػغ حػوالي تكمفة الحرب عمى االقتصاد اإلسر 
مميػػوف دوالر(. ونقمػػت المجمػػة عػػف خبيػػر عسػػكري قولػػو إف التكمفػػة العسػػكرية المباشػػرة فػػي حػػرب لبنػػاف الثانيػػة 

 710مميػػوف دوالر( فػػي حػػيف أنيػػا فػػي حػػرب "الرصػػاص المسػػكوب"  20مميػػوف شػػيكؿ ) 350كانػػت بحػػدود 
مميوف دوالر(. ومف المعطيات الحربية الجارية فإف الحرب اآلف أقرب إلى حػرب  00)أكثر مف مميوف شيكؿ 

 لبناف الثانية لجية ما تغطيو ىذه الحرب مف سكاف في الجانب اإلسرائيمي وربما أكثر.
والي يومًا وكمفتيا عمى ميزانية الدفاع اإلسرائيمي وحدىا بمغت ح 31ومعروؼ أف حرب لبناف الثانية استمرت 

يومػػًا كمفػػت ميزانيػػة الػػدفاع  17أربعػػة مميػػارات دوالر. أمػػا عمميػػة "الرصػػاص المسػػكوب" عمػػى غػػزة فاسػػتمرت 
حوالي مميار دوالر. ولكف حرب لبناف الثانية جرت قبؿ أكثر مف ست سنوات في حيف أف حػرب غػزة األولػى 

مفػػة لألسػػعار الحاليػػة فيضػػيؼ انتيػػت قبػػؿ حػػوالي أربعػػة أعػػواـ. وىػػذا يتطمػػب مػػف أي اقتصػػادي أف يكيػػؼ التك
في المئة. وىذا ما يرتكز إليو االقتصاديوف في تقدير تكمفػة الحػرب الجاريػة  75و 70لألرقاـ النيائية ما بيف 

 المحتممة. وعموما ىذه بعض المعمومات حوؿ التكمفة:
الخامسة لمعمػؿ فػي  تكمفة القبة الحديدية: حتى اآلف ىناؾ أربع بطاريات قبة حديدية وقبؿ أف تدخؿ البطارية

شيكؿ دوالر(. وبالرغـ  0مميوف شيكؿ )كؿ  71و 2األياـ القريبة. يكمؼ تشغيؿ ىذه البطاريات يوميا ما بيف 
صػػاروخ يوميػػًا إال أف القيػػاس يقػػوـ عمػػى أسػػاس  100مػػف أف قػػدرة غػػزة عمػػى اإلطػػالؽ تبمػػغ اليػػـو أكثػػر مػػف 
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ألػػؼ شػػيكؿ، بحسػػب  750واحػػد ال تقػػؿ عػػف صػػاروخا فقػػط. وتكمفػػة اعتػػراض صػػاروخ  10محاولػػة اعتػػراض 
ألػػؼ شػػػيكؿ حسػػب تقػػػديرات الصػػناعات العسػػػكرية اإلسػػرائيمية. ولػػػيس  180وزارة الػػدفاع، لكنيػػػا ال تقػػؿ عػػػف 

 مؤكدا إف كانت ىذه التكمفة تشمؿ تكاليؼ انتاج بطاريات القبة الحديدية التي غطتيا وزارة الدفاع األميركية.
سرائيمي فيي كبيػرة ال شػؾ. ومػثال فػإف كػؿ سػاعة طمعػة لمطوافػات الحربيػة أما تكاليؼ تشغيؿ سالح الجو اإل

ألؼ شيكؿ. أما الطائرات الحربية القاصػفة فػإف تكمفػة كػؿ سػاعة طيػراف تبمػغ مػا بػيف  80و 10تكمؼ ما بيف 
 710ألػؼ شػػيكؿ لمطػػائرة. وتكمفػػة تسػػميح الطػػائرة الحربيػة الواحػػدة )صػػواريخ، قنابػػؿ( يتػػراوح بػػيف  150و 100

ألػؼ شػيكؿ حسػب نوعيػػة الصػاروخ أو القنبمػة. أمػػا تشػغيؿ الطػائرة مػف دوف طيػػار فيكمػؼ فقػط ثمانيػػة  150و
 آالؼ شيكؿ في الساعة.

أمػػا تكمفػػة سػػاعة القتػػاؿ لمسػػفف الحربيػػة كػػالتي شػػاركت فػػي القصػػؼ فػػي اليػػـو األوؿ لمحػػرب عمػػى غػػزة فيشػػبو 
ة مف متوسط أياـ القتاؿ فػي حػرب لبنػاف الثانيػة طائرات سالح الجو. ويمكف حساب تكمفة تفعيؿ القوات البري

مميػوف شػيكؿ يوميػا(. ونظػرا الحتمػاؿ اسػتخداـ معػدات أشػد تعقيػدًا فػإف  150و"الرصاص المسكوب" )حوالي 
ممـ حوالي خمسة  755شيكؿ يوميا. وتبمغ تكمفة قذيفة مدفع عيار  500تكمفة تجنيد كؿ جندي احتياط تبمغ 

 آالؼ شيكؿ.
 800لمدنيػػة الالحقػػة لمحػػرب، حػػدث وال حػػرج. فيػػذه التكػػاليؼ بعػػد حػػرب غػػزة األولػػى بمغػػت وعػػف التكػػاليؼ ا

مميػػار شػػيكؿ. وىػػذه الحسػػابات ال تتضػػمف تكمفػػة  0,5مميػػوف شػػيكؿ، فػػي حػػيف بمغػػت بعػػد حػػرب لبنػػاف الثانيػػة 
 األضرار غير المباشرة عمى االقتصاد.

ألػػؼ  15ألػػؼ جنػػدي والعػػدد مرشػػح ليبمػػغ  30ومػػف الميػػـ اإلشػػارة إلػػى أف إسػػرائيؿ قػػررت حتػػى اآلف تجنيػػد 
 جندي.

 77/77/1071، السفير، بيروت

 
 

 نسخة معّدلة عن "الرصاص المسكوب" وسيناريوىات الحرب الجديدة: "ستراتفور" معيد .30
غػزة، سػعى الخبػراء فػي معيػد  عمػى قطػاع األخيػرة الحػرب في تقرير حػوؿ التطػورات: )عف معيد "ستراتفور"(

ناريوىات لمحرب اإلسرائيمية الجديدة عمى غزة، انطالقًا مف التجارب المستفادة مف الحرب "ستراتفور" لرسـ سي
، والتػي أطمقػت عمييػا إسػرائيؿ تسػمية عمميػة 1002ومطمع العاـ  1008األخيرة عمى القطاع في نياية العاـ 

 "الرصاص المسكوب".
عمميػػة "الرصػػاص المسػػكوب"، التػػي ويشػػير التقريػػر إلػػى اف وقػػؼ اليجمػػات الصػػاروخية كػػاف اليػػدؼ األوؿ ل

 بدأت بعمميات جوية استتبعت باجتياح بري.
وبما أف اليدؼ المعمػف مػف عمميػة "عمػود السػحاب" اإلسػرائيمية الحاليػة عمػى غػزة مطػابؽ لميػدؼ المعمػف مػف 
ة عمميػة "الرصػاص المسػكوب"، فػإف التقريػػر وجػد أف تحميػؿ التطػورات الميدانيػة لمعمميػػة األولػى قػد يقػدـ صػػور 

 أولية لمشكؿ الذي قد تتطور مف خاللو العممية الحالية.
وبػػػات معروفػػػًا أف إسػػػرائيؿ خاضػػػت عمميػػػة "الرصػػػاص المسػػػكوب" عمػػػى مػػػرحمتيف: العمميػػػة الجويػػػة واليجػػػوـ 

 البري.
المرحمػػػة األولػػػى، أي الحممػػػة الجويػػػة، دامػػػت قرابػػػة األسػػػبوع، وقػػػد اسػػػتيدفت طػػػرؽ نقػػػؿ الصػػػواريخ، وأمػػػاكف 

إطالقيا، باإلضافة إلى مواقع أخرى تـ تحديدىا في ضوء التطّورات الميدانية. وىذا يشبو تخزينيا، ومنصات 
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إلػػى حػػد كبيػػر مػػا يقػػوـ بػػو الجػػيش اإلسػػرائيمي حاليػػًا مػػف خػػالؿ الغػػارات الجويػػة )بشػػكؿ رئيسػػي(، وعمميػػات 
 القصؼ البحرية والبرية.

يف مختمفػيف فػي غػزة: فػي الجنػوب، تحركػت أما المرحمة الثانية، أي اليجوـ البري، فقػد شػمؿ مسػرحيف ميػداني
، وذلػؾ بيػدؼ قطػع 0الوحدات العسكرية اإلسرائيمية، واتخذت مواقع ليا في منطقة رفح والطريؽ السػريع رقػـ 

خطوط اإلمداد الموجستية المستخدمة مف قبؿ حماس باتجػاه الشػماؿ )مديػػػنة غػزة(. كػذلؾ لجػأت إسػرائيؿ فػي 
وي والبحػػري لتػػأميف المنطقػػة الحدوديػػة بػػيف غػػػػزة ومصػػر، حيػػث يقػػع محػػور ىػػذه المرحمػػة إلػػى القصػػػػؼ الجػػػػ

 فيالدلفي )صالح الديػػف( االستراتيجي.
وعمػػى المحػػور الشػػمالي، توغمػػت القػػوات اإلسػػرائيمية داخػػؿ قطػػاع غػػزة مػػف جيػػة الشػػماؿ، ومػػف جنػػوب شػػرؽ 

ؽ الصواريخ، وأيضًا في اتخاذ مدينة غزة. ىذه التوغالت ساىمت في عزؿ مدينة غزة، و"تطيير" مواقع إطال
 مواقع "دفاعية" قرب المناطؽ المأىولة.

بعد ىذا التحرؾ األولي، تػـ اسػتقداـ قػوات إضػافية لرصػد مواقػع إطػالؽ الصػواريخ وتػدميرىا، وأيضػًا لمسػيطرة 
ة لػـ تنفػػذ عمػى مواقػػع الػربط الموجتسػػي والبنػى التحتيػػة لممقاومػة الفمسػػطينية. وكػاف الفتػػًا، أف القػوات اإلسػػرائيمي

عمميػات توغػػؿ عميقػة فػػي المنػاطؽ المكتظػػة بالسػكاف )كمػػا ىػي الحػػاؿ فػي مػػدينتي غػزة ورفػػح( وذلػؾ لتجنػػب 
 خسائر في صفوؼ جنودىا.

وعميو، فإف سيناريوىات العممية البرية المحتممة في غزة سػتكوف مشػابية فػي تصػميميا وتكتيكاتيػا لتمػؾ التػي 
وب"، ذلػػؾ أف تمػػؾ العمميػػة، بحسػػب إسػػرائيؿ، كانػػت ناجحػػة مػػف تػػـ اعتمادىػػا خػػالؿ عمميػػة "الرصػػاص المسػػك

 الناحية العممياتية، وأيضًا بالنظر إلى تشابو األىداؼ بيف العممية السابقة والعممية القائمة حاليًا.
لكػػػف ثمػػػة اختالفػػػيف ميمػػػيف بػػػيف العمميتػػػيف: االخػػػتالؼ األوؿ، ىػػػو عمػػػى المحػػػور الجنػػػوبي، فخػػػالؿ عمميػػػة 

كانت قوات األمف المصرية )في عيد الرئيس حسني مبارؾ( تحكـ السيطرة عمى رفح، "الرصاص المسكوب" 
ما سيؿ عمى القوات اإلسرائيمية السيطرة عمى محور فيالدلفي. أما حاليًا، فثمة نظاـ مختمؼ جدًا في مصر، 

يػوميف أف  ما يثير تساؤالت بشأف مدى استعداد القاىرة لػدعـ العمميػة البريػة. ومعػروؼ أف مصػر أعمنػت قبػؿ
معبر رفح سيبقى مفتوحًا، وىػو أمػر قػد يػدفع الوحػدات اإلسػرائيمية إلػى اتخػاذ إجػراءات إضػافية لقطػع خطػوط 
التمػػويف مػػف جنػػوب قطػػاع غػػزة إلػػػى مدينػػة غػػزة. وىػػذا يعنػػي أف القػػػوات اإلسػػرائيمية سػػتكوف فػػي حاجػػة إلػػػى 

حري والغارات الجوية لف تكػوف قػادرة احتالؿ المنطقة الحدودية بيف مصر وغزة، ذلؾ أف عمميات القصؼ الب
 عمى تحقيؽ اليدؼ المنشود.

ىػػذه المتغيػػرات، سػػتفرض أيضػػًا عمػػى إسػػرائيؿ توسػػيع نطػػاؽ التحركػػات العسػػكرية مقارنػػة بعمميػػة "الرصػػاص 
المسكوب"، وسػتجعؿ القػوات اإلسػرائيمية فػي وضػع غيػر مػريح، بػالنظر إلػى أنيػا سػتكوف عمػى تمػاس مباشػر 

 في سيناء. مع القوات المصرية
" يعنػي توسػيع مجػاؿ "تطييػر" مراكػز إطػالؽ 5-االختالؼ الثػاني، يتعمػؽ بالشػماؿ، فاسػتخداـ صػواريخ "فجػر

الصػػواريخ. وخػػالؿ عمميػػة "الرصػػاص المسػػكوب" جػػرى التركيػػز عمػػى مدينػػة غػػزة والمنػػاطؽ المحيطػػة كبقعػػة 
د حتػى مخػيـ النصػيرات. ومػف الناحيػة "تطيير". أما اليوـ، فاألمر يتطمب التعامؿ مػع بقعػة أكثػر اتسػاعًا تمتػ

النظرية، يتطمب ىذا األمر عػزؿ منػاطؽ واسػعة فػي غػزة، مػا يعنػي أف الجػيش اإلسػرائيمي سػيكوف فػي حاجػة 
 إلى مزيد مف القوات ومزيد مف الوقت لتنفيذ خطتو.

يجـو البري الذي باإلضافة إلى ذلؾ، ثمة نقاط تشابو واختالؼ بيف العمميتيف مف الناحية التكتيكية، فخالؿ ال
رافػػػؽ عمميػػػة "الرصػػػػاص المسػػػكوب"، دخمػػػت القػػػػوات اإلسػػػرائيمية قطػػػػاع غػػػزة خػػػالؿ الميػػػػؿ، وأقامػػػت طرقػػػػات 
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ومفترقات خاصة بيا، وقد تػـ االعتمػاد فػي ذلػؾ عمػى ميندسػيف عسػكرييف، ومعػدات ضػخمة شػممت جرافػات 
سػػائر بشػػرية محتممػػة تػػنجـ عػػف "، وفػػرؽ مػػف الكػػالب لتػػأميف المنطقػػة، مػػا جنػػب القػػوات اإلسػػرائيمية خ2"دي 

 األلغاـ والعبوات.
وفػػي حػػاؿ القيػػاـ عمميػػات توغػػؿ مشػػابية خػػالؿ العمميػػة الحاليػػة، فمػػف المتوقػػع أف يسػػتخدـ الجػػيش اإلسػػرائيمي 
التكتيكػػػات ذاتيػػػا. لكػػػف المقاومػػػة فػػػي غػػػزة لػػػف تكػػػرر بالتأكيػػػد األخطػػػاء السػػػابقة، إذ مػػػف المتوقػػػع أف تسػػػتخدـ 

 مزيد مف الخسائر في صفوؼ القوات الغازية.تكتيكات مختمفة إللحاؽ 
يذكر أنو خالؿ جولة القتاؿ الحالية، تحدثت تقارير عف استخداـ المقاتميف في غزة لصواريخ محمولة مضادة 
ذا تأكػػدت ىػذه المعمومػػات، فػإف القػػدرة عمػى تػػأميف الػدعـ الجػػوي سػتكوف محػػدودة. ويضػاؼ إلػػى  لمطػائرات. وا 

 لمقاومة لمصواريخ المضادة لمدبابات.ذلؾ عنصر آخر وىو استخداـ ا
 77/77/1071، السفير، بيروت

 
 عامًا  17تفتح المالجئ لممرة األولى منذ  أبيبتل  .37

عامػػًا )الحػػرب األولػػى عمػػى العػػراؽ(، فتحػػت بمديػػة تػػؿ أبيػػب  17لممػػرة األولػػى منػػذ : أسػػعد تمحمػػي –الناصػػرة 
ـ مع إطالؽ صاروخ آخر مف قطػاع غػزة نحػو أمس المالجئ في وجو مواطنييا بعد تقارير عف ىمع دب فيي

المدينة ظير أمس لتدوي صافرات اإلنذار ويسمع سػكاف المدينػة دوي انفجػار قػاؿ النػاطؽ بمسػاف الجػيش إنػو 
 نتيجة سقوط الصاروخ في البحر.

ويقّر اإلسػرائيميوف بػأف نجػاح فصػائؿ المقاومػة الفمسػطينية فػي بمػوغ مدينػة تػؿ أبيػب، عصػب الحيػاة المركػزي 
فػػي الدولػػة العبريػػة، يشػػّكؿ قفػػزة نوعيػػة فػػي قػػدراتيا و "نجاحػػًا سػػيكولوجيًا"، وتمػػنح الفمسػػطينييف جرعػػة معنويػػة 

 عمى حساب تبجح اإلسرائيمييف باغتياؿ القيادي العسكري في حركة "حماس" أحمد الجعبري.
سػػرائيؿ، وجػػوب أف وأوضػػحت قيػػادة "الجبيػػة الداخميػػة" فػػي الجػػيش )الػػدفاع المػػدني( لرؤسػػاء بمػػديات جنػػوب إ

يستعدوا الحتماؿ أف تستمر العممية العسكرية ضد القطاع )عمود السحاب( حتى سبعة أسابيع، وطمبت إلييـ 
تحضػير مخػزوف طػػوارئ مناسػب ليػػذه الفتػرة. ووفقػػًا لتقػديرات الجبيػػة الداخميػة، فإنػػو مػا زالػػت لػدى المنظمػػات 

 كيمومترًا. 15المدى تتعدى مدى  الفمسطينية في القطاع قدرات عمى إطالؽ صواريخ بعيدة
وسقط الصاروخ في وقت اجتمعت لجنة الخارجية واألمف البرلمانية لتستمع إلى آخر المستجدات فػي العمميػة 
العسػػػكرية التػػػي تشػػػنيا إسػػػرائيؿ عمػػػى القطػػػاع لميػػػـو الثالػػػث عمػػػى التػػػوالي، كمػػػا تػػػزامف مػػػع توجػػػو آالؼ جنػػػود 

اسػػتدعائيـ ليكونػػوا عمػػى أىبػػة االسػػتعداد لتوغػػؿ بػػرّي، فػػي حػػاؿ أقػػره االحتيػػاط اإلسػػرائيمييف إلػػى الجنػػوب بعػػد 
 المستوى السياسي.

لكػف معمقػيف بػارزيف فػي الشػؤوف العسػكرية اسػتبعدوا اتخػػاذ قػرار كيػذا فػي الوقػت الػراىف ألسػباب كثيػرة، منيػػا 
بيػػا العمميػػة  حػػذ ر إسػػرائيؿ مػػف تصػػعيد التػػوتر فػػي عالقاتيػػا مػػع مصػػر، وفقػػداف الشػػرعية الدوليػػة التػػي تحظػػى

العسػػكرية ضػػد قطػػاع غػػزة حتػػى اآلف، واالدعػػاء بػػأف العمميػػة حققػػت معظػػـ أىػػدافيا، خصوصػػًا لجيػػة الػػردع، 
ومخاوؼ إسرائيمية مف عدـ السيطرة عمػى "ارتفػاع ليػب النػار"، خصوصػًا فػي حػاؿ أوقػع صػاروخ عػددًا كبيػرًا 

ب البرية، فينقمب التأييد الشعبي الحالي إلى مف الضحايا في أحد الجانبيف، أو ُقتؿ جنود إسرائيميوف في الحر 
 غضب عاـر عمى الحكومة قد يكمؼ نتانياىو كرسي رئاسة الحكومة.

واعتبػػػر المعمػػػؽ العسػػػكري فػػػي "ىػػػيرتس" عػػػاموس ىارئيػػػؿ قصػػػؼ تػػػؿ أبيػػػب "إخػػػالاًل مػػػف جانػػػب الفمسػػػطينييف 
 بمعادلة التيديدات، وعميو يتوقع أف ترد إسرائيؿ عميو بعنؼ".
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ؽ أنػػو عمػػى رغػػـ التصػػعيد الحاصػػؿ "فإنػػو ال يؤشػػر بالضػػرورة إلػػى أننػػا إزاء عمميػػة بريػػة الحػػتالؿ ورأى المعمػػ
القطاع إنما لعمميات محددة تنفذىا ألوية"، وأنو بموجب تحميؿ مصالح "حماس" فإف ليا مػا تخشػاه مػف تكػرار 

حركة فػي القطػاع إلػى عممية "الرصاص المصبوب"، أي التوغؿ البري الواسع لمقطاع الذي قد يعّرض حكـ ال
 الخطر الحقيقي.

 77/77/1071، الحياة، لندن
 

 ترافقو عممية برية سريعة وفتّاكة اقصير  اجوي سيختار عمالاإلسرائيمي  الجيش: معاريف .31
كتب المعمػؽ العسػكري فػي "معػاريؼ" عميػر ربػابورت، أف "السػيناريو الػذي سػيختاره : أسعد تمحمي –الناصرة 

ترافقو عممية برية سريعة وفتّاكة"، وقػاؿ إف "أبػرز ميػزات مثػؿ ىػذه العمميػة ىػو الجيش ىو عمؿ جوي قصير 
ممارسػػة ضػػغط سػػريع عمػػى حمػػاس مػػف شػػأنو أف يػػؤدي إلػػى وقػػؼ النػػار ومعالجػػة منصػػات الصػػواريخ داخػػؿ 
األرض". وتػػػابع أف الجػػػيش اإلسػػػرائيمي "يمتػػػاز فػػػي العػػػادة فػػػي بػػػدايات معاركػػػو، أمػػػا مواصػػػمتيا، خصوصػػػًا 

يػػو فػػي العػػادة مختمػػؼ تمامػػًا، وىنػػا تحتػػاج إنجػػازات الجػػيش والمسػػتوى السياسػػي تحسػػينًا جػػذريًا". اإلنيػػاء، ف
وأضاؼ أنو بعد "العممية الرائعة المتمثمة في اغتياؿ الجعبري، يتراجػع الػزخـ، والوقػت لػيس لمصػمحة إسػرائيؿ 

إلسػػرائيؿ". وزاد أف كػػؿ يػػـو يمػػر  والتأييػػد العػػالمي لػػيس مفتوحػػًا"، إذ "فػػي العػػادة يمػػنح العػػالـ بضػػعة أيػػاـ مّنػػة
والحرب متواصمة "سيزيد مف الضغط عمى الحكومة المصرية لتقـو بإجراء جػدي قػد يمػس باتفػاؽ السػالـ ذي 

 المعنى االستراتيجي اليائؿ إلسرائيؿ".
 77/77/1071، الحياة، لندن

 
 مجازفة إسرائيمية "مود السحاباع" عممية :لوموند .33

ت صحيفة "لومونػد" العمميػة العسػكرية التػي أطمقتيػا إسػرائيؿ األربعػاء الماضػي شبي: جوزيؼ حرب )الترجمة(
مود السػػػحاب" بػػػالحرب التػػػي كانػػػت شػػػنتيا الدولػػػة الييوديػػػة عمػػػى قطػػػاع غػػػزة قبػػػؿ أربػػػع سػػػنوات، ابمسػػػمى "عػػػ

وتواصمت عمى مدى ثالثة أسابيع. بيد أف الصحيفة الفرنسية أشارت إلى أف أي ىجـو إسرائيمي طويؿ األمد 
بدو مجازفة. وتابعت إذا كانت إسرائيؿ طورت دفاعاتيا الصاروخية فيي أصبحت اليـو تواجو تسػميحا أكثػر ي

فعالية مف جانب حماس التي أصبحت صواريخيا قادرة عمى الوصوؿ إلى تؿ أبيػب. كمػا أف الحركػة تحظػى 
يؿ بالكثير مػف التأييػد مػف بدعـ النظاـ المصري في الوقت الذي ال يحظى بنياميف نتنياىو رئيس وزراء إسرائ

 جانب الرئيس األمريكي أوباما ومعظـ قادة الدوؿ األوروبية.
ورأت "لػػػو مونػػػد" أف تػػػداعيات الحممػػػة العسػػػكرية الجديػػػدة سػػػتنعكس سػػػمبا عمػػػى نتػػػائج االنتخابػػػات اإلسػػػرائيمية 

 ييود باراؾ.المقرر إجراؤىا في شير يناير المقبؿ؛ وذلؾ عمى عكس ما خطط لو نتنياىو ووزير دفاعو أ
 77/77/1071، عكاظ، جدة

 
 جريحاً  380شييدًا ونحو  39العدوان اإلسرائيمي عمى غزة إلى ارتفاع عدد شيداء  .34

الفمسطينييف قد الشيداء نقاًل عف وكاالت، أف عدد  77/77/1071،، رام اهللاأليامفي  كتب فايز أبو عوف
الناطؽ باسـ وزارة  وأعمنىو ما و . ؿ خمس دقائؽنتيجة استمرار الغارات االسرائيمية بمعدؿ غارة ك ارتفع

 780جريحًا، بينيـ اكثر مف  185أف ىناؾ أكثر مف  مبيناً الصحة المقالة في غزة الدكتور أشرؼ القدرة 
. وكاف الطيراف غزة غارة جوية عمى مختمؼ أنحاء قطاع 100طفاًل وامرأة وكبيرًا في السف في أكثر مف 
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جر أمس مئات الغارات الجوية عمى عدة مناطؽ في محافظات القطاع كافة، اإلسرائيمي شف منذ ساعات ف
وقصفت الطائرات بعد عصر أمس عدة أىداؼ في مدينة غزة، مف بينيا موقع شرطة البحرية التابعة لوزارة 

 .إلى العديد مف منازؿ المواطنيفداخمية الحكومة المقالة في مدينة رفح، باإلضافة 
عمنت استشياد مصاب فمسطيني متأثرا أمصادر طبية فمسطينية أف ، 77/77/1071، قدس برسوذكرت 

ليرتفع بذلؾ عدد الشيداء الذيف  ،بجراحو التي اصيب بيا جراء قصؼ حي الزىور في رفح جنوب قطاع غزة
ونحو  شييًدا 32( الى 77|70سقطوا خالؿ العممية العسكرية اإلسرائيمية التي بدأت يوـ االربعاء الماضي )

 .جريحاً  380
 

 في غزة وتستيدف منازل المدنيين بحجة أنيا لمقاومين اإلسرائيمية تقصف منزل ىنية الطائرات .35
في خطوة فيمت عمى أنيا تحمؿ داللة تحذيرية، أطمقت إحدى البوارج البحرية : صالح النعامي - غزة

ـ الشاطئ. صاروخا صغيرا عمى منزؿ رئيس حكومة غزة إسماعيؿ ىنية، الذي يقع أقصى جنوب مخي
وذكرت مصادر فمسطينية أف الصاروخ أصاب مولد الكيرباء الذي يغذي المنزؿ، دوف أف يتـ التبميغ عف 
إصابات. واتسـ اليـو الثالث مف الحممة العسكرية العدوانية باستيداؼ الطائرات اإلسرائيمية ألوؿ مرة منذ بدء 

، فجر أمس بقصؼ مبنى "75إؼ "ت طائرات الحممة مؤسسات رسمية وأمنية تابعة لحكومة غزة. فقد قام
وزارة الداخمية، الذي يعنى بالمعامالت المدنية، مما أسفر عف تدميره بالكامؿ، في حيف تـ استيداؼ عدد 
مف مواقع الشرطة واألمف الوطني شماؿ وجنوب القطاع. وأدى القصؼ اإلسرائيمي إلى سقوط عدد مف 

قوات االحتالؿ بشكؿ خاص استيداؼ منازؿ مأىولة بزعـ أنيا واصمت  إذ أطفاؿ، 8المدنييف، مف بينيـ 
المواقع المقامة عمى و واصؿ جيش االحتالؿ استيداؼ السيارات المدنية، كما تعود لمقاوميف فمسطينييف. 

مف ناحيتو، قاؿ و . "فؾ االرتباط"األراضي التي كانت توجد عمييا البمدات التي تـ تدميرىا لدى تنفيذ خطة 
ير الكحموت، أحد أطباء العناية المركزة بمستشفى الشفاء بغزة، الذي يستوعب أكثر اإلصابات، الدكتور سم

إف أغمب اإلصابات الناتجة عف العدواف اإلسرائيمي المتواصؿ تركزت في الرأس والصدر مف أجساد 
مة في أجساد اإلصابات تزداد خطورتيا وتشتد بسبب انتشار الشظايا المعدنية السا"المواطنيف. وأضاؼ أف 

 .، مشيرا إلى أف معظـ المصابيف ىـ مف النساء"المواطنيف
 77/77/1071، الشرق األوسط، لندن

 
 نصرة لغزة الغربية في مسيرات حاشدة بالضفة  اآلالف .36

شيدت محافظات الضفة الغربية مسيرات غضٍب تضامنًا مع الفمسطينييف في قطاع غزة ورفضًا  :نابمس
طالؽ الصواريخ نحو مدف لمعدواف الصييوني عمى ا لقطاع ودعمًا لممقاومة التي تواصؿ الصمود وا 

شارؾ آالؼ  تحديدًا، . وفي راـ اهلل، باإلضافة إلى مطالبة الفصائؿ الفمسطينية بالوحدة الوطنيةاالحتالؿ
وة مدينة بعد صالة الجمعة استجابًة لدعالالمواطنيف في المسيرة التي انطمقت مف مسجد البيرة الكبير في 

حركة، إضافة لمشاركة النائب مصطفى البرغوثي أميف عاـ المبادرة النواب عف  ياحركة حماس تقدم
منعت الشرطة الفمسطينية ، في مدينة الخميؿ المحتمةو الوطنية والقيادي في حركة فتح زياد أبو عيف. 

مواجيات مع مما أوقع عشرات الشباف مف الوصوؿ إلى منطقة باب الزاوية لرشؽ جنود االحتالؿ بالحجارة، 
 عناصر الشرطة واألجيزة األمنية بالمنطقة.

 76/77/1071، المركز الفمسطيني لإلعالم
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  48تعم بمدات فمسطينيي  مع قطاع غزة التضامن مظاىرات .37

عمت في اليوميف الماضييف المظاىرات والتظاىرات التضامنية مع قطاع غزة، : برىوـ جرايسي – الناصرة
، في حيف ُينتظر أف تتواصؿ المظاىرات اليوـ السبت مع استمرار العدواف عمى غزة. 08بمدات فمسطينيي 

سمسمة مف المظاىرات الوحدوية انطمقت أمس بعد صالة الجمعة، في عدد مف القرى والمدف، مف وكانت 
نددة بالعدواف بينيا مدينة أـ الفحـ، وقرى عديدة. ورفع المتظاىروف األعالـ الفمسطينية وىتفوا بالشعارات الم

. وشيدت مدينة حيفا، مظاىرة وحدوية بمشاركة القوى "سرائيؿ"إوبسياسة إرىاب الدولة التي تنتيجيا 
 السياسية العربية في المدينة، وانضمت الييـ مجموعات مف الييود التقدمييف المناىضيف لمحرب.

 77/77/1071، الغد، عّمان
 

 شمال بيت لحم سرائيمياإل في مواجيات مع جنود االحتالل إصابة 73 .38
في  اإلسرائيمي أصيب ثالثة عشر فمسطينيا بجراح مختمفة بعد مواجيات مع جنود االحتالؿ: بيت لحـ

 محيط قبة راحيؿ شماؿ بيت لحـ )جنوب الضفة الغربية(.
 76/77/1071، قدس برس

 
 بين جنود االحتالل وشبان فمسطينيين في الخميل  مواجيات .39

منية بأف مواجيات عنيفة اندلعت لياًل لممرة الثانية عمى التوالي في مخيـ العروب أفادت مصادر أ: الخميؿ
شماؿ الخميؿ، حيث أطمؽ جنود االحتالؿ والقوات المتمركزة في البرج العسكري المقاـ عمى مدخؿ المخيـ 

 برشؽ الحجارة. القنابؿ الصوتية والغازية المسيمة لمدموع تجاه مجموعة مف الشباف الفمسطينييف الذيف رّدوا
وفي سياؽ متصؿ، قامت  وتدور منذ ساعات الصباح مواجيات مماثمة قرب المدخؿ الغربي لمدينة الخميؿ.

قوات جيش االحتالؿ بنصب حاجز عسكري عمى مدخؿ مخيـ الفوار ودىـ بمدتي السموع والظاىرية في 
 الغ عف أي اعتقاالت.الخميؿ، وسّيرت آلياتيا العسكرية شوارع قرى وبمدات الخميؿ دوف اإلب

 77/77/1071، قدس برس
 

 في غزة يحذر من خطورة التصعيد العسكري اإلسرائيمي  األردنممك  .40
تمقى جاللة الممؾ عبػداهلل الثػاني أمػس اتصػاال ىاتفيػا مػف وزيػرة الخارجيػة األميركيػة ىػيالري : )بترا( -عماف 

غػزة، حيػث عبػر جاللتػو عػف قمقػو الشػديد فػي  كمنتوف، جرى خاللو بحث آخر التطػورات المتصػمة باألوضػاع
 مف التداعيات الخطيرة لمعدواف اإلسرائيمي عمى القطاع وأثره عمى أمف واستقرار المنطقة.

وحػذر جاللػة الممػػؾ خػالؿ االتصػػاؿ مػف خطػػورة التصػعيد العسػكري اإلسػػرائيمي بكافػة أشػػكالو، مؤكػدا ضػػرورة 
ي، وبمػا يجنػب الشػعب الفمسػطيني الشػقيؽ فػي قطػاع غػزة، تكاتؼ الجيود اإلقميمية والدوليػة لوقفػو بشػكؿ فػور 

واتفؽ الجانباف عمى إدامة التنسيؽ والتشاور  الذي يواجو ظروفا إنسانية ومعيشية صعبة، المزيد مف المعاناة.
 حياؿ التطورات في المنطقة، خصوصا مستجدات األوضاع في غزة. 

 77/77/1071، الغد، عّمان
 

 سرائيمياإل عدوانيقطع زيارتو إلى غزة عمى وقع ال الصيادلةوفد  .47
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قطع وفد نقابة الصيادلة الػذي زار قطػاع غػزة زيارتػو الػى القطػاع عمػى وقػع التصػعيد : ايياب مجاىد -عماف
واشػػار اعضػػاء فػػي  صػػيدالنيا ألذى. 15ولػػـ يتعػػرض اي مػػف اعضػػاء الوفػػد المكػػوف مػػف نحػػو  االسػػرائيمي.

 فات االسرائيمية لـ تكف تبعد اكثر مف مئة متر عف المواقع التي مر بيا الوفد.القافمة الى اف بعض االستيدا
وكاف الوفد قد شارؾ الى جانب وفود مف مصر والمغرب وليبيا فػي مػؤتمر لصػيادلة غػزة والػذي اعمػف خاللػو 

ووصؿ الوفػد الػى  اشير. 3اصناؼ رصيدىا يكفي  701صنؼ دواء رصيدىا صفر في القطاع و 721عف 
 مساء الثالثاء الماضي وغادره صباح اوؿ امس الخميس. القطاع

 77/77/1071، الدستور، عّمان
 

 بيروت تضامنًا مع الشعب الفمسطيني في لقاء .41
المرابطػػػوف، أمػػػس، فػػػي بيػػػروت، لقػػػاء تضػػػامنيًا مػػػع األسػػػرى  -أقامػػػت حركػػػة الناصػػػرييف المسػػػتقميف : بيػػػروت

” إسػرائيمي“عاليػة تضػامف مػع غػزة التػي تتعػّرض لعػدواف الفمسطينييف في المعػتقالت الصػييونية، تجػّوؿ إلػى ف
واسػػع. وأكػػد أمػػيف الييئػػة القياديػػة فػػي الحركػػة العميػػد مصػػطفى حمػػداف فػػي بدايػػة المقػػاء موجيػػًا التحيػػة لغػػزة 
الصامدة وتصدييا البطولي لمعدواف. وأعمف السفير الصيني وو جيشاف دعـ بالده الدائـ لمقضية الفمسػطينية. 

الكػػوبي رينيػػو سػػيبايو أف قضػػية الشػػعب الفمسػػطيني جػػزء مػػف النضػػاؿ الكػػوبي مػػف أجػػؿ تحػػرر وأعمػػف السػػفير 
 الشعوب وانعتاقيا.

 
سػالمية نبػدو وكأننػا نحػف األسػرى ولػيس “وقاؿ السفير السوري عمي عبدالكريـ عمػي، إلػى  أننػا كأمػة عربيػة وا 

 ”.األسرى الفمسطينييف فقط
 77/77/1071، الخميج، الشارقة

 
 لعدوان عمى غزة من أعمال اإلثارة السابقة عمى االنتخاباتأردوغان: ا .43

وصؼ في مؤتمر  ،رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغافأف  77/77/2172الحياة، لندن،  ذكرت
صحافي في إسطنبوؿ الغارات اإلسرائيمية عمى قطاع غزة بأنيا عمؿ مف أعماؿ اإلثارة السابقة عمى 

ألزمة مع الرئيس محمد مرسي خالؿ عطمة نياية األسبوع، كما سيتصؿ االنتخابات. وقاؿ انو سيناقش ا
ىاتفيًا بالرئيس باراؾ أوباما في وقت الحؽ الجمعة، مشيرًا إلى أف أنقرة تسعى أيضًا إلى إجراء محادثات مع 

 بوتيف
(؛ فقد 55|51الجمعة ) ،بحسب وكالة أنباء "األناضوؿ" التركية، 76/77/2172قدس برس، وجاء في 

رى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغاف، اتصاال ىاتفيًا مع الرئيس المصري محمد مرسي، وبحثا أج
فيو اليجمات اإلسرائيمية ضد قطاع غزة، وتطورات الوضع في المنطقة، مشيرة إلى أف الرئيس مرسي أكد 

 ألردغاف "انتظار مصر بفارغ الصبر، لزيارتو المقررة غدا السبت".
 

 ونس يصل غزةوزير خارجية ت .44
وصؿ وزير الخارجية التونسي، رفيؽ عبد السالـ، صباح اليوـ إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح : السبيؿ

 أياـ. 4القطاع في ظؿ االعتداءات اإلسرائيمية الجارية عمى القطاع منذ  ألىاليلتقديـ "المساندة 
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لتفقد جرحي الغارات اإلسرائيمية، برفقة وزار الوزير التونسي، والوفد المرافؽ، مستشفى الشفاء بمدينة غزة، 
 نائب رئيس الحكومة في غزة، زياد الظاظا، وعدد مف المسؤوليف الحكومييف.

.  وانتقؿ الوفد عقب ذلؾ لتفقد مقر مجمس الوزراء في قطاع غزة، الذي دمرتو إسرائيؿ فجر اليـو
االنساف سمير ديمو، ومدير عاـ  ومف ضمف المشاركيف بالوفد التونسي الناطؽ باسـ الحكومة ووزير حقوؽ

ديواف الرئاسة عماد الدايمي، ووزير أمالؾ الدولة سميـ بف حميداف، ومسؤوؿ الممؼ القانوني في الحكومة 
 التونسية.

 77/77/2172السبيل، عمان، 
 

 عمى غزة "تصرف خارج عن اإلنسانية"  اإلسرائيميالتركي: اليجوم  الرئيسنائب  .45
رئيس التركي بولنت أرنج أف اليجوـ اإلسرائيمي عمى قطاع غزة ىو "تصرؼ خارج اعتبر نائب ال: إسطنبوؿ

عف اإلنسانية"، مشيرا إلى بالده تبحث وقؼ اليجمات بأسرع وقت، رغـ الخالفات التي تعترض العالقات 
 بيف الجانبيف.

شماؿ  لتأسيس جميورية 94وقاؿ أرنج في تصريحات لمصحفييف خالؿ حفؿ استقباؿ بمناسبة الذكرى 
قبرص التركية في العاصمة أنقرة إف "اغتياؿ قائد كتائب عز الديف القساـ أحمد الجعبري وقصؼ مواقع في 
القطاع، ىو تصرؼ خارج عف اإلنسانية"، معربا عف عـز الحكومة التركية بذؿ كافة المحاوالت مف أجؿ 

 لي".وقؼ اليجمات، مذكرا بأف "العالقات بيف البمديف مجمدة في الوقت الحا
وأوضح أرنج بأف تصريحات وزير الخارجية التركي داود أوغمو عكست رأي الحكومة التركية فيما يخص 
موضوع اليجمات، مشيرا إلى أف "إسرائيؿ تقوـ بعمؿ خاطئ، في ظؿ إصرار نتنياىو عمى استمرار 

خيرة عمى قطاع غزة، وكاف وزير الخارجية، أحمد داود أوغمو، قد وصؼ الغارات اإلسرائيمية األ العممية".
 بأنيا جريمة جديدة ضد اإلنسانية.

 76/77/2172قدس برس، 
 

 تظاىرة تنديدا بالعدوان اإلسرائيمي 711إيران: صالحي مستعد لمتوجو إلى غزة... و .46
بدعوة مف السمطة لالحتجاج عمى العممية  في طيراف مدينة 200جرت تظاىرات في نحو : أ ؼ ب

 ف مع الفمسطينييف.اإلسرائيمية في غزة والتضام
، «مستعد لمتوجو إلى غزة»اكبر صالحي اكد انو  ىوقالت الوكالة اإليرانية الرسمية إف وزير الخارجية عم

رمضاف شمح معربًا عف دعـ إيراف « الجياد اإلسالمي»كما أجرى اتصااًل ىاتفيًا باألميف العاـ لحركة 
إلرساؿ مساعدة »، ومضيفًا أف إيراف مستعدة «صييونيلممقاومة الفمسطينية في مواجية اعتداءات النظاـ ال»

إلى السكاف في غزة. وأكد آية اهلل احمد خاتمي في خطبة في صالة الجمعة في طيراف: « إنسانية وأدوية
يجب أف نحيي المقاومة الشعبية لمفمسطينييف والرد الذي قدموه لمنظاـ الصييوني )بإطالقيـ صواريخ عمى »

 «.الطريؽ الصواب إلركاع النظاـ الصييوني إسرائيؿ(. طريقكـ ىو
 77/77/2172الحياة، لندن، 

 
 مشروع قرار عربي يدين العدوان عمى غزة .47
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ينعقد بعد ظير اليوـ في مقر الجامعة العربية بالقاىرة اجتماع طارئ لممجمس : محمد الشاذلي -القاىرة 
 الوزاري العربي برئاسة لبناف، لبحث التطورات في قطاع غزة.

اؿ بياف لمجامعة أف الرئيسيف محمد مرسي ومحمود عباس اتصال باألميف العاـ لمجامعة نبيؿ العربي وق
وطمبا، كؿ عمى حدة، عقد االجتماع. وكاف مرسي اتصؿ باألميف العاـ لألمـ المتحدة باف كي موف لطمب 

 «.زمة لردعولتحمؿ مسؤولياتو إزاء العدواف واتخاذ االجراءات الال»عقد اجتماع لمجمس األمف 
ونقؿ عف السفير العراقي لدى الجامعة قيس العزاوي الذي ترأس بالده الدورة الحالية لمقمة العربية، قولو أف 
بالده ستدعو في االجتماع الى استخداـ سالح النفط لتشكيؿ ضغط حقيقي عمى الواليات المتحدة ومف يقؼ 

تـ تفعيمو حاليًا، لتأكيد الوقوؼ مع الشعب  مع إسرائيؿ، وقاؿ إف السالح االقتصادي ىو األقوى اذا
لكف العزاوي قاؿ في  الفمسطيني، في ظؿ عدـ وجود قوة عسكرية يمكنيا الوقوؼ في وجو إسرائيؿ.
 تصريحات الحقة اف بالده لف تطرح اي مقترحات محددة خالؿ االجتماع الوزاري.

شترؾ عمى الوزراء يديف العدواف وبحسب مصادر الجامعة، فإف مصر وفمسطيف ستعرضاف مسودة بياف م
 إلىعمى غزة بأقوى العبارات الممكنة، ويطالب المجتمع الدولي بتحمؿ مسؤولياتو ويدعو مجمس األمف 

، فيما يتجو االجتماع إلى إقرار زيارة تضامنية مف الجامعة إلى القطاع.  لتحرؾ التخاذ الالـز
 77/77/2172الحياة، لندن، 

 
 
 

 "إسرائيل"بإعادة النظر في االتفاقيات مع  السياسية تطالب مرسي ىاألحزاب والقو مصر:  .48
السياسية الرئيس محمد مرسي إلى  ىدعت األحزاب والقو   : سامح الشيف وىاني عزت وعماد الديف صابر

سرائيؿ وطالبت ػ في اجتماع عقد مساء أمس بمقر حزب الحرية  إعادة النظر في كؿ االتفاقيات بيف مصر وا 
  .. لجامعة العربية بتفعيؿ اتفاقية الدفاع العربي المشترؾوالعدالة ػ ا

لقطاع غزة والدعوة إلى لمؤتمر دولي مف أجؿ التصدي  اإلنسانيةوقررت إقامة جسر مف المساعدات 
 لمعدواف اإلسرائيمي.

عربية وقرر األحزاب والقوي السياسية المجتمعة تبني موقؼ واحد تجاه العدواف اإلسرائيمي، وحشد األحزاب ال
 مف أجؿ نصرة الفمسطينييف، وتشكيؿ وفد برلماني وسياسي مف األحزاب المصرية لزيارة قطاع غزة غدا.

، ىمف المساجد الكبر  أمسوظير أمس تواصمت مسيرات إلى ميداف التحرير خرجت عقب صالة الجمعة 
ة رافعة شعارات اليتاؼ والفتح برمسيس والتوحيد واالستقام األزىرحيث انضمت لمميداف مسيرات مف الجامع 

غزة والمقاومة ضد العدو الصييوني ومساندة الشعب الفمسطيني. وخرجت مسيرة مف مسجد  أىاليلنصرة 
في غزة واالعتداء عمييا واستيداؼ  اإلسرائيميعمر مكـر أمس عقب صالة الجمعة لمتنديد بسياسة االحتالؿ 

ر بيا المطاؼ أماـ الجامعة العربية مطالبيف بضرورة رموزىا الوطنية، وجابت المسيرة الميداف إلى أف أستق
 تختمؼ عما كانت في السابؽ. اإلسرائيميةاف تتخذ الجامعة مواقؼ حاسمة ضد االعتداءات 

وطالب المتظاىروف بفتح الحدود المصرية مع غزة ومد المساعدات الموجيستية لدعـ المقاومة في فمسطيف، 
، رافضيف أف يكوف اإلسرائيميمف االحتالؿ  القاصيحرير المسجد وفتح باب الجياد والتدريب مف اجؿ ت

 مكتفيا بفكرة سحب السفير. إسرائيؿموقؼ التصعيد مع 
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قامة دولتو  وأكد المتظاىروف حؽ الشعب الفمسطيني الكامؿ والمشروع في الدفاع عف أرضو المسموبة وا 
ية والفمسطينية. ورفع المتظاىروف أعالما كامؿ األراضي الفمسطينية، حامميف األعالـ المصر  ىالمستقمة عم

والفتات وشعارات تؤكد ىذه المطالب وتدعـ المطالب الرئيسية التي نادوا بيا في جمعة نصرة غزة ضد 
 االحتالؿ الصييوني الغاشـ.

ووصؼ المتظاىروف زيارة الدكتور ىشاـ قنديؿ رئيس مجمس الوزراء إلى قطاع غزة أمس عبر معبر رفح 
غير مسبوقة وأنيا رسالة تحمؿ تضامف الشعب المصري  بأنياأس وفد رفيع المستوي ر  ىالبري عم

عدد مف المتظاىريف أف  رأى، فيما اإلسرائيميلمفمسطينييف في ىذا التوقيت الذي تتعرض فييا غزة لمعدواف 
 الزيارة جيدة ولكنيـ طالبوا بقطع العالقات بشكؿ كامؿ لمتضامف مع األشقاء الفمسطينييف.

شارؾ في جمعة نصرة غزة العديد مف الحركات الثورية والسياسية مف بينيا الجبية السمفية واالئتالؼ  وقد
يناير والجبية الثورية لحماية الثورة وتجمع الربيع العربي وحركة قادموف وحزب التوحيد  91 العاـ لثورة

وحزب العمؿ الجديد. ووزعت بعض ، وحركة األنصار، الفمسطينيةالعربي ومبادرة الثورة المصرية لممصالحة 
القوي السياسية المشاركة في جمعة نصرة غزة عددا مف المنشورات مف بينيا بياف لحزب العمؿ الجديد تحت 

بدـ العرب والمسمميف وطالبوا في البياف بوقؼ  واألمريكافعنواف البد مف مواجية شاممة الستيتار الصياينة 
 إفيوني وقطع العالقات وفتح معبر رفح لكافة المعامالت التجارية و التطبيع مع الكياف الصي أشكاؿكافة 

 الجرحى الستقباؿمدار ساعة  ىقرارات الرئيس مرسي غير كافية باستدعاء السفير المصري وفتح المعبر عم
 بيانا مشابيا. األنصاركما وزعت حركة 

المتطوعيف مف اجؿ تحرير مف جانبو طالب خطيب مسجد عمر مكـر بفتح باب الجياد ومراكز لتدريب 
المصرية ويمكف مصر  األراضي ى، وتعديؿ اتفاقية كامب ديفيد بما يحقؽ سيادة كاممة عماألقصىالمسجد 

القيادة السياسية مف أجؿ فتح الحدود.. مطالبا القوي  ىسنضغط عم إننامف تحقيؽ التنمية في سيناء. وقاؿ: 
 السياسية العميا. المصالح ىالسياسية بتوحيد الجيود واالتفاؽ عم

شيدت ساحة الجامع األزىر عقب صالة الجمعة أمس مظاىرة حاشدة ندد المتظاىروف خالليا بالعدواف 
غزة ورفعوا الشعارات المعادية إلسرائيؿ، وقاد المظاىرات الدكتور محمد البمتاجي القيادي  ىاإلسرائيمي عم

سط، والدكتور صفوت حجازي الداعية بحزب الحرية والعدالة، وعصاـ سمطاف نائب رئيس حزب الو 
اإلسالمي، وحاتـ عزاـ عضو مجمس الشعب السابؽ، وردد المتظاىروف ىتافات، يا مرسي قوؿ لينية أوعي 

القدس رايحيف شيداء بالمالييف، خيبر خيبر يا ييود جيش محمد  ىتسيب البندقية، تسقط تسقط إسرائيؿ، عم
 سوؼ يعود.

 77/77/2172األىرام، القاىرة، 
 

 العدوان عمى غزةقطر تدعو لتشكيل لجنة دولية لمتحقيق في  .49
قنا: دعت دولة قطر إلى التوجو إلى مجمس األمف الدولي العتماد قرار يقضي بتشكيؿ لجنة  -جيبوتي 

دولية لمتحقيؽ في جميع االعتداءات واإلجراءات التي اتخذتيا إسرائيؿ منذ احتالليا األراضي الفمسطينية 
 سطيني وتقديـ المسؤوليف اإلسرائيمييف عف ىذه االعتداءات إلى القضاء الجنائي الدولي.ضد الشعب الفم

جاء ذلؾ في الكممة التي ألقاىا سعادة الدكتور خالد بف محمد العطية وزير الدولة لمشؤوف الخارجية أماـ 
تي. وشدد سعادتو في الدورة التاسعة والثالثيف لوزراء خارجية منظمة التعاوف اإلسالمي المنعقدة في جيبو 

الكممة عمى أف "ما آلت إليو تطورات األوضاع في دولة فمسطيف المحتمة يستدعي الوقوؼ بكؿ صدؽ 
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خالص مع الشعب الفمسطيني خصوًصا في ىذا الوقت بالذات، حيث نجد أنفسنا أماـ تصعيد خطير  وا 
 لموضع في األراضي الفمسطينية".

بالمجازر التي ارتكبتيا في قطاع غزة طواؿ ىذا األسبوع، منيجيا  وأشار إلى أف إسرائيؿ تؤكد مرة أخرى،
الالإنساني تجاه قتؿ المدنييف العزؿ، مشدًدا عمى أف ىذا العدواف اليمجي ال يمكف تبريره بأنو مف قبيؿ 
الدفاع عف النفس إنما ىو انتقاـ غير مبرر مخالؼ لجميع القوانيف واألعراؼ الدولية، وانتياؾ صارخ وخرؽ 

 اضح لمقانوف الدولي.ف
 77/77/2172الراية، الدوحة، 

 
 اإلمارات تدين العدوان اإلسرائيمي عمى غزة .51

دانت دولة اإلمارات العدواف اإلسرائيمي الغاشـ عمى قطاع غزة، وطالبت المجتمع الدولي : واـ -ظبي  أبو
رائيمي بأمف المنطقة بتحمؿ مسؤولياتو تجاه الشعب الفمسطيني، والعمؿ عمى وضع حد ليذا العبث اإلس

واستقرارىا والسالـ الدولي. وعبرت اإلمارات، مجدًدا، عف أسفيا الستمرار االحتالؿ اإليراني لجزر اإلمارات 
 الثالث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وطالبت باستعادة سيادتيا الكاممة عمى ىذه الجزر. 

رؾ في اجتماعات المجمس الوزاري اإلسالمي لمنظمة التعاوف جاء ذلؾ في البياف الذي ألقاه وفد الدولة المشا
اإلسالمي في جيبوتي، برئاسة الدكتور سعيد محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤوف المنظمات 

 الدولية.
 77/77/2172البيان، دبي، 

 
 تدعو المنظومة الدولية لتحمل مسؤولياتيا تجاه العدوان عمى غزة  الجزائر .57

عمى  اإلسرائيميدانت الجزائر عمى لساف الناطؽ باسـ وزارة الشؤوف الخارجية عمار بالني العدواف أ: الجزائر
قطاع غزة داعية مجمس االمف االممي و المجموعة الدولية إلى تحمؿ مسؤولياتيما مف اجؿ وضع حد ليذا 

 التصعيد الخطير.
عمى قطاع غزة وندعو  اإلسرائيمياف ونقؿ مصدر جزائري رسمي عف بالني قولو: "اننا نديف بشدة العدو 

مجمس االمف االممي المجموعة الدولية الى تحمؿ مسؤولياتيما مف اجؿ وضع حد في أقرب االجاؿ ليذا 
 التصعيد الخطير لمعنؼ في منطقة تعرؼ وضعا متدىورا لمغاية".

سيعقد الجمعة وأوضح بالني اف الجزائر "ستكوف ممثمة في االجتماع الطارئ لمجامعة العربية الذي 
 ( في القاىرة لمناقشة ىذه المسالة".55|51)

( مسيرة خرجت مف مسجد الوفاء بالعيد بحي القبة 55|51منعت قوات األمف الجزائرية الجمعة )الى ذلؾ 
بمحاج وجموع مف المصميف نصرة  ىبالجزائر العاصمة بقيادة نائب رئيس الجبية اإلسالمية لإلنقاذ الشيخ عم

تدخؿ العسكري المرتقب عمى شماؿ مإلى ومطالبة بحؽ الشعب الجزائري في التعبير وابداء لغزة ورفضا لم
 الرأي مف خالؿ تنظيـ المسيرات والتظاىرات واالعتصامات السممية.

 76/77/2172قدس برس، 
 

 تدين العدوان عمى غزة وتدعو إليجاد حل عاجل وعادل لقضية فمسطين العراقية الحكومة .52
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لحكومة العراقية بشدة استمرار العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة، وأكدت دعميا الكامؿ استنكرت ا: بغداد
يجاد حؿ عاجؿ وعادؿ لمقضية الفمسطينية.  لمشعب الفمسطيني ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة العدواف وا 

الفمسطيني في قطاع  وقاؿ بياف لمخارجية العراقية "ارتكب العدو الصييوني عدوانًا وحشيًا جديدًا عمى شعبنا
 غزة ادى الى استشياد عدد مف الضحايا االبرياء".

 77/77/2172قدس برس، 
 

 وقفة تضامن مع غزة أمام السفارة األمريكية :الكويت .53
نظمت قوى سياسية وشبابية كويتية، مساء أمس، بدعوة مف المنبر الديمقراطي وحركات إسالمية  الكويت:

ني وأىإلى غزة الذيف يتعرضوف إلى ىجـو كاسح مف قبؿ الكياف وقفة تضامنية مع الشعب الفمسطي
 الصييوني في حرب غير متكافئة، أماـ السفارة األمريكية في منطقة بياف.

 77/77/2172الخميج، الشارقة، 
 
 
 

 جب مالحقتيم دولياتمجرمون و  "إسرائيل"قادة   : محافظات مصر .54
تضامنا مع جمعة نصرة غزة وتنديدا بالعدواف شيدت محافظات مصر أمس مظاىرات ووقفات مراسموف: 

  . قطاع غزة ولمتضامف مع الشعب الفمسطيني لنصرة قضيتيـ ووقؼ العدواف عمييـ ىاإلسرائيمي المستمر عم
ففي محافظة بورسعيد نظـ عشرات المواطنيف تظاىرات جابت شوارع المحافظة لمتنديد باالعتداءات وطالب 

بية واإلسالمية في الدفاع عف غزة ضد العدواف اإلسرائيمي وتحركيـ في المتظاىروف بتوحد الدوؿ العر 
 المجتمع الدولي الذي يغض الطرؼ عف االعتداءات اإلسرائيمية بصورة دائمة.

وفي محافظة المنوفية، نظـ حزب الحرية والعدالة وجماعة اإلخواف المسمميف وقفة احتجاجية عقب صالة 
عالنيـ تأييد قرارات الدكتور الجمعة أماـ مسجد األنصاري بالح ي القبمي بشبيف الكوـ لمتنديد باالعتداء وا 

 محمد مرسي رئيس الجميورية بسحب السفير المصري مف تؿ أبيب.
وفي القميوبية نظمت جماعة اإلخواف المسمميف والجماعة اإلسالمية بمشاركة جميع القوي السياسية 

لوقفات االحتجاجية والمسيرات والمظاىرات أماـ المساجد والحركات الثورية بعد صالة الجمعة عددا مف ا
قطاع  ىالرئيسية بمختمؼ مدف المحافظة لدعـ الشعب الفمسطيني والتنديد بممارسات العدواف اإلسرائيمي عم

 غزة.
مركزا ومدينة، عقب صالة الجمعة أمس  54وفي البحيرة نظـ عشرات اآلالؼ، مسيرات غضب حاشدة في

عالف  ىواف المسمميف، لمتنديد بالعدواف اإلسرائيمي الغاشـ عمتقودىـ جماعة اإلخ الشعب الفمسطيني، وا 
ميسرات مف مساجد  9 تضامنيـ مع أىإلى غزة. وشيدت مدينة دمنيور التجمع األكبر، حيث خرجت

 التوبة، وناصر، واليداية.
لممطالبة بتطبيؽ الشريعة  وفي محافظة المنيا نظمت الجماعة اإلسالمية مسيرة شارؾ فييا نحو ألفي مواطف

 اإلسالمية والدعوة إلى الجياد لمدفاع عف الفمسطينييف.
بدأت المسيرة عقب صالة الجمعة مف أماـ مسجد الرحمف جنوب مدينة المنيا وطافت في شارع الكورنيش 

 وانتيت في ميداف باالس) التحرير( بوسط المدينة.
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العدواف البربري وطالبوا بتحرؾ عربي ودولي سريع  وفي محافظة سوىاج استنكر أئمة وخطباء المساجد
 لوقؼ مجازر الكياف الصييوني في حؽ الشعب الفمسطيني المحاصر في غزة

وفي أسيوط خرج اآلالؼ مف أعضاء الجماعة اإلسالمية والسمفييف عقب صالة الجمعة في مسيرات حاشدة 
ئيمية بميداف المجذوب وسط مدينة أسيوط شيداء المجازر اإلسرا ىحيث أدي المتظاىروف صالة الغائب عم

وطافوا ارجاء المدينة ومختمؼ المياديف الرئيسية حامميف االعالـ الفمسطينية والمصرية رافعيف الفتات 
ومردديف ىتافات التنديد واالستنكار وطالب المتظاىروف باتخاذ موقؼ موحد مف الدوؿ العربية واإلسالمية 

مى ما ارتكبتو في حؽ الفمسطينييف العزؿ كما طالبوا بتطبيؽ الشريعة إسرائيؿ بشكؿ رادع ع ىلمرد عم
 اإلسالمية وجعميا مصدر التشريع الرئيسي في الدستور.

وفي دمياط نظـ العديد مف القوي السياسية والحركات الشعبية وجماعة اإلخواف المسمميف عددا مف الوقفات 
 إيقاؼفظة مطالبيف المجتمع الدولي بالتحرؾ مف أجؿ بمدف وقري المحا الكبرىاالحتجاجية أماـ المساجد 

 فمسطيف. ألىاليالمذابح الصييونية 
وفي محافظة الوادي الجديد نظمت جماعة اإلخواف المسمميف وحزب الحرية والعدالة والتيارات السياسية 

سيرة التي تحركت مف والحركات واالئتالفات الثورية والمجاف الشعبية عددا مف الوقفات االحتجاجية أبرزىا الم
أماـ المجمع اإلسالمي الكبير يتقدميـ نواب الشوري ورؤساء النقابات العمالية، وحمؿ المتظاىروف الفتات 
تنادي بالتصدي لمغطرسة اإلسرائيمية تجاه الشعب الفمسطيني في غزة ورددوا عبارات منيا القضية.. 

 القضية.. كامب ديفيد منتيية
يدت معظـ المراكز مظاىرات لمتنديد بالعدواف، ومؤيدة لقرار الرئيس محمد وفي محافظة كفر الشيخ، ش

 مرسي بسحب السفير المصري مف إسرائيؿ.
المظاىرات التي نظميا حزب الحرية والعدالة بمشاركة عدد مف الحركات السياسية ومنظمة مصر أوال 

رالشيخ ومف اماـ مسجد ونقابة األطباء خرجت عقب صالة جمعة أمس مف مسجد االستاد بمدينة كف
الدسوقي بمدينة دسوؽ والمسجد الكبير بسيدي سالـ ومف اماـ مسجد الجمعية الشرعية بمدينة بمطيـ نددت 

 بالعدواف اإلسرائيمي عمى غزة وطالبت بوقؼ االعتداءات الصييونية عمى مواطني غزة.
 برع والمقاطعة.ورفع المتظاىروف الفتات تطالب بالوقوؼ بجوار الشعب الفمسطيني، والت

وفي محافظة شماؿ سيناء، نظـ المئات مف أبناء العريش مظاىرات بعدد كبير مف مساجد المدينة منيا 
مسجد الرفاعي ومسجد النصر ومساجد بضاحية السالـ لمتنديد بالممارسات اإلسرائيمية ضد أبناء الشعب 

جد الرفاعي بوسط المدينة وطالب حيث طافت مسيرة بالشوارع الرئيسية مف مس ،الفمسطيني بقطاع غزة
 المتظاىروف الحكاـ العرب بالسماح ليـ بالجياد في فمسطيف لمواجية غطرسة العدو اإلسرائيمي.

وفي محافظة الفيوـ، خرجت جموع المصميف مف المساجد عقب صالة الجمعة إلى الشوارع والمياديف ينددوف 
 باالعتداء اإلسرائيمي الغاشـ.

والقوي السياسية في ىذه المظاىرات التي طالبت بالقصاص العادؿ واتخاذ جميع  األحزابوقد شاركت 
 االجراءات لوقؼ ىذا االعتداء عمى األبرياء في غزة.

وفي محافظة الشرقية، نظمت جماعة اإلخواف المسمميف وحزب الحرية والعدالة وبعض القوي السياسية 
ميع مراكز محافظة الشرقية، حيث رددوا اليتافات المنددة وقفات احتجاجية لمتنديد بالعدواف اإلسرائيمي في ج

باالحداث في غزة ودعوا العرب والمسمميف لنصرة الشعب الفمسطيني ووقؼ المجازر، كما رفعوا الفتات 
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معبرة عف التالحـ بيف الشعب المصري وأىإلى غزة ومعبرة أيضا عف وحدة الدـ المسمـ في جميع دوؿ 
 العالـ.

 77/77/2172ة، األىرام، القاىر 
 

 " ترصد خمسين مسيرة في مصر تضامنا مع غزة جموبال بوست" .55
مف بينيا ،  مسيرة في مختمؼ مدف العالـ  10األمريكية خروج أكثر مف  ( جموباؿ بوست )  رصدت صحيفة

في وقت الحؽ مف أمس لمتضامف مع غزة حيث مف المنتظر مشاركة  ، نيويورؾ وباريس وسيدني وحيفا
  . ىذه المسيراتاالالؼ في 

إلى أف التغطية اإلعالمية الدولية لمعممية  -في نبأ أوردتو عمى موقعيا االلكتروني -وأشارت الصحيفة
العسكرية التي بدأتيا إسرائيؿ عمى قطاع غزة يوـ أمس األوؿ دفعت آالؼ النشطاء في مختمؼ دوؿ العالـ 

ـ التي ارتكبتيا إسرائيؿ في حؽ الشعب لحشد أنفسيـ وتنظيـ مسيرات لمتعبير عف غضبيـ مف الجرائ
وأوضحت أف العديد مف المسيرات المناىضة إلسرائيؿ سوؼ تنظـ أماـ القنصميات والسفارات  الفمسطيني.

اإلسرائيمية في مدف كبري في أنحاء العالـ بجانب احتماالت اندالع مظاىرات بالكميات والجامعات في شتي 
 خروجيا في مدف إسرائيمية منيا حيفا وتؿ أبيب.الدوؿ، فضال عف المسيرات المنتظر 

 77/77/2172األىرام، القاىرة، 
 

 "إسرائيل"المعارضة السورية: الحرب عمى غزة ترجمة لتقاطع مصالح النظام السوري و .56
مصالح إسرائيؿ والغرب والنظاـ السوري تتقاطع مع »رأت المعارضة السورية، أف : يوسؼ دياب - بيروت

ىذا العدواف ىو »في وقت اعتبر فيو الجيش السوري الحر أف «. ية التي تشّف عمى غزةالحرب اإلسرائيم
 «.استغالؿ النظاـ السوري ليا، واستخداـ أسمحة محرمة دوليا»، محذرا مف «محاولة خمط أوراؽ في المنطقة

كة إسرائيؿ تعاقب غزة وحر »في ىذا الوقت، اعتبر عضو المجمس الوطني السوري سمير النشار، أف 
يراف وحزب اهلل، وبدلت موقفيا بعد التحوالت التي حصمت في  حماس اليـو ألنيا فّكت ارتباطيا بسوريا وا 

 «.العالـ العربي، وباتت متجانسة مع النظاـ الجديد في مصر
إسرائيؿ تنفذ »مف جيتو، رأى رئيس ىيئة أمناء الثورة، وعضو االئتالؼ السوري المعارض ىيثـ المالح، أف 

 «.عمى غزة خدمة لمنظاـ السوري، ألنو نظاـ إسرائيمي بامتياز عدوانيا
يبادر النظاـ السوري مع اإلسرائيمييف إلى خمط »إلى ذلؾ، توقع ضابط كبير في الجيش السوري الحر، أف 

، «األوراؽ في المنطقة ككؿ، وفي الوقت نفسو يشدد قبضتو في الداخؿ عبر استخداـ أسمحة محرمة دوليا
قيادة الجيش الحر حذرت الشعب مف إمكاف »، أف «الشرؽ األوسط»القيادي في اتصاؿ مع  وأعمف الضابط

لجوء النظاـ في مراحمو األخيرة إلى استخداـ األسمحة الكيميائية، خصوصا في المنطقة الوسطى مف أجؿ 
عتقد أف إف ما يحصؿ في غزة ىو خمط أوراؽ، وال أ»، وقاؿ: «فرض دولة عموية يقيـ عمييا حكمو الموعود

ىناؾ قيادة حكيمة وذكية )في غزة( تقدـ في ىذا التوقيت الصعب عمى توريط نفسيا بحرب مع إسرائيؿ، 
 «.ىذه الحرب التي فييا مصمحة لمدولة العبرية طالما أف صفقة قبض ثمف النظاـ السوري لـ تنجز بعد

 77/77/2172الشرق األوسط، لندن، 
 

 ى اإلبادة في سورية وفمسطين "شراكة في الجريمة" سورية: صمت المجتمع الدولي عم إخوان .57
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أكد الناطؽ الرسمي باسـ جماعة "اإلخواف المسمميف" في سورية ومدير مركز الشرؽ العربي في لندف : لندف
زىير سالـ أف صمت المجتمع الدولي عما جرى عمى اإلنساف الفمسطيني منذ ستة عقود وما جرى عمى 

ود مف ظمـ وانتياؾ وتجاوز لكؿ القيـ والمعايير الحقوقية اإلنسانية، ىو تعبير اإلنساف السوري منذ أربعة عق
صريح عف شراكة مباشرة في ىذه الجريمة وفي دعـ المجرميف المنفذيف ليا عمى الشعب الواحد مف العرب 

 والمسمميف أبناء الشاطئ الشرقي لمبحر األبيض المتوسط.
( بمناسبة اليوـ الذي اقترحتو المنظمة العالمية 55|51معة )وأوضح سالـ في تصريحات لػ "قدس برس" الج

لمثقافة )اليونسكو( إلعالء ثقافة التسامح في أفؽ شرائع ومواثيؽ حقوؽ اإلنساف، أنو حيف تصر الدوؿ 
الدائمة العضوية في مجمس األمف عمى التخمي عف مسؤولياتيا أماـ ما يجري عمى الشعوب العربية ىنا 

دة يروح ضحيتيا آالؼ األطفاؿ والنساء والمدنييف األبرياء فيي إنما تعبر عف موقؼ وىناؾ مف حرب إبا
 مريب ال يمكف فيمو إال عمى خمفية عنصرية كريية تستخؼ بدـ إنساف ىذه المنطقة ومعاناتو خالؿ عقود.

 76/77/2172قدس برس، 
 

 "إسرائيل"القرضاوي يشيد بمصر ويحذر   : في خطبتو بالجامع األزىر .58
ألقي الدكتور يوسؼ القرضاوي عضو ىيئة كبار العمماء باألزىر الشريؼ ورئيس االتحاد   : الفتوح ر أبوناد

  . العالمي لعمماء المسمميف خطبة الجمعة أمس بالجامع األزىر الشريؼ وسط عشرات اآلالؼ مف المصميف
درؾ مواطف القوة حتي ننتصر عمى وأكد أف األمة اإلسالمية تمتمؾ مف القوة ما ال يمتمكو غيرىا، والبد اف ن

االعداء، مشيرا إلى أف ما يتعرض لو أىؿ غزة مف عدواف إسرائيمي غاشـ يتطمب وحدة الصؼ واف تقوؿ 
األمة ال إلسرئيؿ التي تحاوؿ اف تذؿ العالـ العربي واإلسالمي، وقاؿ: إف األمة لف تذؿ، ونقوؿ إلسرائيؿ 

، فاألمة اإلسالمية تمتمؾ الشيداء وىـ أقوي مف السالح، الف الظالمة ىناؾ يوـ قريب ينتظرؾ بإذف اهلل
 الشييد يمتمؾ روحو وىؤالء ال يممكوف شيئا.

وأشاد القرضاوي بموقؼ الدكتور محمد مرسي رئيس الجميورية والقرارات التي اتخذىا بسحب السفير 
وة ايجابية لـ تكف تحدث المصري وارساؿ رئيس الوزراء الدكتور ىشاـ قنديؿ إلى غزة، وقاؿ: اف ىذه خط

في ظؿ العيد البائد، مؤكدا اف األمة العربية واإلسالمية البد اف تكوف عمى قمب رجؿ واحد لتتجاوز المحف 
 واالزمات وتنتصر عمى االعداء. 

 77/77/2172األىرام، القاىرة، 
 

 "إسرائيل"تركيا نحو إعادة النظر في عالقاتيا مع  .59
-حديث في األروقة السياسية التركية عف احتماؿ عودة العالقات التركيةيدور ال: يوسؼ الشريؼ -أنقرة 

القديـ وفؽ مؤشرات عدة في ىذا االتجاه، أىميا تصريح نائب رئيس الوزراء بولنت « دفئيا»االسرائيمية الى 
اجة تـ أرينش عف الحاجة الى فتح قنوات التواصؿ الديبموماسي بيف البمديف مجددًا، وأف ىذه الرغبة وىذه الح

يصاليا.  نقميا وا 
أف العالقات مقطوعة بيف أنقرة وتؿ أبيب ألسباب معروفة، لكف ما يحدث في غزة »وأضاؼ أرينش 

، وأف تجنب أرينش العودة إلى الحديث عف الشروط التركية الثالثة «يستدعي عودة القنوات الديبموماسية
رسمي عف قتؿ مواطنيف اتراؾ في قافمة الحرية  التقميدية لعودة العالقات بيف البمديف، وىي تقديـ اعتذار
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، ودفع تعويضات ألىإلى الضحايا ورفع الحصار 9050وسفينة مرمرة اماـ سواحؿ غزة في ايار )مايو( 
 عف غزة.

إال أف مصادر مطمعة في أنقرة استبعدت تمامًا أف تتخمى الحكومة عف ىذه الشروط مف أجؿ عودة 
لى أف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتانياىو كاف أقرب إلى تقديـ ىذا العالقات بيف البمديف، وأشارت إ

االعتذار المطموب، حتى أف مسودة تمت صياغتيا سرًا بيف البمديف قبؿ عاـ ومف ثـ تـ العدوؿ عنيا بسبب 
 تيديدات وزير الخارجية اإلسرائيمي افيغدور ليبرماف بفسخ االئتالؼ الحكومي حينيا.

ة نتانياىو تستطيع تقديـ ىذا االعتذار اآلف طالما أف االنتخابات عمى األبواب وعمر ويبدو أف حكوم
الحكومة المتبقي قصير، أما شرط رفع الحصار عف غزة فيمكف ربطو بالسياسة المصرية التي باتت تبقي 

ي قاـ بيا معبر رفح مفتوحًا طواؿ الوقت كرفع جزئي لمحصار عف القطاع. كما أثارت الزيارة المفاجئة الت
السكرتير الثاني في السفارة اإلسرائيمية في أنقرة يوسؼ ليفي سفاري إلى البرلماف التركي، وتحديدًا الى لجنة 

 العالقات الخارجية فيو، االنتباه في األوساط الديبموماسية.
شرًا وعمى رغـ أف الزيارة كانت مف دوف موعد سابؽ ولـ تستمر اكثر مف خمس دقائؽ إال أنيا كانت مؤ 

جديدًا عمى وجود رغبة قوية في فتح قنوات االتصاؿ مجددًا بيف البمديف. كما لفت االنتباه تجنب رئيس 
الوزراء رجب طيب أردوغاف توجيو انتقادات قوية مثؿ عادتو إلى إسرائيؿ بسبب غاراتيا عمى غزة مكتفيًا 

ف مجمس األمف تناوؿ الموضوع ووقؼ بالتعميؽ بأنو اتصؿ مع الرئيس األميركي باراؾ أوباما وطمب كذلؾ م
العدواف اإلسرائيمي عمى غزة، وىو تصريح ال يتناسب مع ما ُعرؼ مف تصريحات قوية الردوغاف اثناء 

 التي شنتيا الحكومة اإلسرائيمية عمى قطاع غزة. 9003حرب 
 77/77/2172الحياة، لندن، 

 
 مى غزة غير أخالقيلحقوق اإلنسان": الموقف البريطاني من العدوان ع العربية" .61

لندف: انتقدت المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف موقؼ وزير الخارجية البريطاني ويمياـ ىيغ مف العدواف  
اإلسرائيمي عمى قطاع غزة، الذي حمؿ حركة "حماس" المسؤولية الكاممة وعزا سبب ىذه األحداث الى 

 أخالقي وفيو استيتار بالقيـ اإلنسانية. الصورايخ التي تطمؽ مف قطاع غزة، واعتبرت ذلؾ موقفا غير 
( أرسمت 55|51ودعت المنظمة العربية العربية لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا في بياف ليا اليوـ الجمعة )

نسخة منو لػ "قدس برس" الشعب البريطاني والشعوب األوروبية إلى الضغط عمى حكوماتيا لوقؼ العدواف 
 .عمى غزة

 76/77/2172قدس برس، 
 

 تحاد المحامين العرب يدين العدوان اإلسرائيمي عمى غزةا .67
قاؿ اتحاد المحاميف العرب إف ما يحدث في غزة ىو جرائـ ضد االنسانية وجرائـ حرب  :الرأي -القاىرة 

يرتكبيا العدو الصييوني ضد شعبنا الفمسطيني، وتشكؿ انتياكا سافرا لقواعد القانوف الدولي، ويحصؿ ذلؾ 
تماع وزراء الخارجية االوروبييف والعرب في القاىرة، عمى مرأى ومسمع مف العالـ، بؿ اف اثناء انعقاد اج

االدارة االميركية وبعض الدوؿ الغربية اعطت الحؽ السرائيؿ فيما تفعمو اآلف مف جرائـ، كما اف مجمس 
 األمف لـ يصدر عنو أي موقؼ حتى تحقؽ اسرائيؿ اىدافيا.

 77/77/2172الرأي، عمان، 
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 الفمسطينيين الجرحىشفيات العريش تتأىب الستقبال مست .62

أعمف مصدر أمني مصري مسئوؿ أف مستشفيات العريش رفعت حالة الطوارئ وتـ الغاء جميع العطالت 
لالطباء والممرضيف وجميع اإلدارات في مديرية الصحة بشماؿ سيناء وذلؾ منذ بدء العدواف اإلسرائيمي 

  . عمى غزة
 77/77/2172األىرام، القاىرة، 

 
 
 

 في غزة لحربلوقف ا يدعم جيود القاىرة بوتين .63
اكد الرئيس الروسي فالديمير بوتيف في مكالمة ىاتفية مع نظيره المصري محمد مرسي : وكاالت -موسكو

 انو يدعـ جيود القاىرة لوقؼ اعماؿ العنؼ في غزة كما اعمف الكرمميف الجمعة.
نو يدعـ الجيود التي تقوـ بيا القاىرة لمتوصؿ الى اعادة الوضع وقاؿ الكرمميف في بياف اف 'الرئيس قاؿ ا

 لطبيعتو'.
رئيس الدولة شدد عمى الحاجة لوقؼ المواجية المسمحة ودعا الطرفيف المعنييف في "واضاؼ البياف اف 

 '."الصراع الى ممارسة ضبط النفس ووقؼ االعماؿ العسكرية التي توقع ضحايا مدنييف
 17/11/2012 القدس العربي، لندن،

 
 من الوضع في غزة "جدا قمق" ىوالند .64

 مف الوضع في غزة. "قمؽ جدا"اكد الرئيس الفرنسي فرنسوا ىوالند في وارسو الجمعة انو : وكاالت
انا قمؽ جدا حياؿ ما يحدث في "وقاؿ ىوالند في مؤتمر صحافي مع رئيس بولندا برونيسالؼ كوموروفسكي 

 ."قطاع غزة
ع وزير خارجيتي )لوراف فابيوس( امس كافة الخطوات لتجنب ىذا التصعيد في لذلؾ اتخذت م"واضاؼ 

 ."العنؼ. المسؤولية تقع عمى عاتؽ فرنسا النيا تستطيع اف تتحدث الى الطرفيف
، معبرا عف "قمقو الكبير مف تصعيد النزاع في ىذه المنطقة"مف جيتو، قاؿ كوموروفسكي انو يقاسـ ىوالند 

 ."النزاع الى مرحمة التدخؿ البري'اال ينتقؿ "اممو في 
بولندا ايضا يمكنيا اف تمعب دورا النيا ارادت دائما البقاء معتدلة في عالقاتيا في منطقة "واضاؼ اف 

 ."النزاع
 17/11/2012القدس العربي، لندن، 

 
 من مصر الضغط عمى حماس لوقف اليجمات الصاروخية تطمبميركل  .65

أنجيال ميركؿ الجمعة القاىرة إلى استخداـ نفوذىا مع حماس لوقؼ دعت المستشارة االلمانية : وكاالت
 اليجمات الصاروخية عمى إسرائيؿ طبقا لجورج شتريتر نائب المتحدث باسـ ميركؿ في برليف.

وأضاؼ شتريتر أف 'المستشارة تدعو ىؤالء المسئوليف في قطاع غزة لوقؼ قصؼ إسرائيؿ عمى الفور. وفي 
مة المصرية استخداـ نفوذىا لدى حماس لوقؼ العنؼ'. وتابع 'مف حؽ إسرائيؿ الوقت نفسو تناشد الحكو 
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وواجبيا الدفاع عف شعبيا بالشكؿ المناسب'. وبسؤالو عما إذا كانت إسرائيؿ قد طمبت إمدادات مف االسمحة 
 االلمانية أجاب 'ال'.

 17/11/2012القدس العربي، لندن، 
 

 فوراً  "وقف المواجية المسمحة"إلى والفمسطينيين  اإلسرائيميين تدعو روسيا .66
)يو .بي .آي(عّبرت الخارجية الروسية، أمس، عف القمؽ البالغ بشأف األوضاع في قطاع غزة، داعية 

 والفمسطينييف إلى الوقؼ الفوري لممواجية المسمحة .” اإلسرائيمييف“
الغ مف التطورات األخيرة في تعرب عف قمقيا الب“عف بياف لمخارجية، أف موسكو ” روسيا اليوـ“ونقمت قناة 
” اإلسرائيمية“، وترى أنو مف الضروري الوقؼ الفوري لممواجية المسمحة ووقؼ قصؼ األراضي ”قطاع غزة

الموجية إلى قطاع غزة، والتي تؤدي إلى سقوط ضحايا بيف السكاف المسالميف . ” الضربات المفرطة”و
ع إلى وضع حد ألية مواجيات مسمحة وعدـ السير ندعو مجددًا كؿ األطراؼ المشاركة في النزا“وأضاؼ 

عادة الوضع إلى مجراه الطبيعي  ” .في طريؽ تصعيد العنؼ وا 
وأعرب الرئيس الروسي فالديمير بوتيف، عقب لقائو مع المستشارة األلمانية أنجيال ميركؿ في موسكو عف 

وقطاع غزة، وتدىور العالقات بيف ” إسرائيؿ“لقد بحثنا الصراع بيف “قمؽ روسيا مف تفاقـ النزاع . وقاؿ 
 ” .ومصر، ىذه األمور تقمقنا كثيراً ” إسرائيؿ“

 17/11/2012الخميج، الشارقة، 
 

 روس: آخر شيء يحتاجو المصريون أو يريدونو ىو نشوب صراع كبير في غزة دينيس .67
ينتوف لشؤوف يقوؿ دينيس روس، المستشار السابؽ لمرئيسيف أوباما وبيؿ كم:  القاىرة: أبيجاؿ ىوسمونر

رغـ محاولة إظيار التضامف مع حركة حماس، فإف آخر شيء يحتاجوف إليو أو يريدونو »الشرؽ األوسط: 
 «.ىو نشوب صراع كبير في غزة

إذا لـ يتحركوا إلرغاـ حماس »يضيؼ روس، الذي يعمؿ مستشارا في معيد واشنطف لسياسة الشرؽ األدنى: 
ى دفع الثمف غاليا فيما يتعمؽ بالمساعدات التي تأتييـ مف الخارج. عمى التراجع، فقد ينتيي بيـ األمر إل

 «.لذا، ىؿ ستتفوؽ آيديولوجيتيـ عمى احتياجاتيـ االقتصادية؟
 17/11/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
 عن المواجية عمى التراجع "إسرائيل"األمم المتحدة لحقوق اإلنسان تحث حماس و مفوضة .68

األمـ المتحدة السامية لحقوؽ اإلنساف نافي بيالي بالغارات الجوية جنيؼ ػ رويترز: نددت مفوضة 
اإلسرائيمية عمى قطاع غزة وبالصواريخ التي يطمقيا نشطاء حركة )حماس( عمى جنوب إسرائيؿ ودعت 

 الجانبيف اليـو الجمعة إلى التراجع عف شفا المواجية.
تضبة في جنيؼ 'إنيا منزعجة الف المدنييف وقاؿ روبرت كولفيؿ المتحدث باسـ بيالي في إفادة صحفية مق

 يفقدوف أرواحيـ مرة أخرى.. تحث الجانبيف عمى التراجع عف مواجية خطيرة بشكؿ متزايد'.
وأضاؼ 'أدانت المفوضة السامية مرارا وبوضوح إطالؽ الصواريخ دوف تمييز مف قطاع غزة عمى جنوب 

رة في ىجمات الصواريخ وألنيا تستيدؼ االف مدينة كبيرة إسرائيؿ وىي قمقة لمغاية مف الزيادة الكبيرة األخي
 مثؿ تؿ أبيب'.
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واستطرد 'ىي قمقة لمغاية أيضا بسبب الزيادة الكبيرة في اليجمات الجوية لمقوات اإلسرائيمية عمى قطاع غزة 
 المزدحـ بالسكاف خالؿ اليوميف المنصرميف'.

 زة ممتزمة بموجب القانوف الدولي بحماية المدنييف.وقاؿ إف السمطات اإلسرائيمية والسمطات الفعمية في غ
 17/11/2012القدس العربي، لندن، 

 
 
 

 دائم باألمم المتحدة تدعو إلصالح مجمس األمن وتؤيد حق فمسطين كعضو  "حركة عدم االنحياز" .69
دعت حركة عدـ االنحياز إلى إصالح مجمس األمف، معربة عف تأييدىا حؽ فمسطيف كعضو دائـ في 

مة. وأكد مندوب مصر الدائـ لدى األمـ المتحدة معتز أحمديف خميؿ، نيابة عف حركة عدـ االنحياز، المنظ
أىمية تحقيؽ نتائج ممموسة في إصالح مجمس األمف بطرؽ شفافة ومتوازنة مف دوف تحديد مواعيد نيائية 

يمي لممجمس وأساليب اصطناعية، خاصة في ما يتعمؽ بالقضايا المتعمقة بمسألة العضوية والتمثيؿ اإلقم
 عممو، وعممية صنع القرار، بما في ذلؾ حؽ النقض )الفيتو(.

 17/11/2012الخميج، الشارقة، 
 

 المستقمة ندعم إنشاء الدولة الفمسطينية :"عكاظ"خارجية المجر لـ  وزير .70
عف  وردا عمى سؤاؿ« عكاظ»في حوار مع  قاؿ وزير خارجية المجر يانوش مارتوني  :عيود مكـر -)بوف(

طمب منح فمسطيف وضع دولة غير عضو في منظمة األمـ المتحدة، قاؿ: إننا ندعـ جميع الخطوات الرامية 
عالف الدولة الفمسطينية المستقمة، مؤكدا أال  لتحقيؽ السالـ الشامؿ والدائـ بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف، وا 

 .بديؿ لخيار الدولتيف
 17/11/2012عكاظ، جدة، 

 
 اىرة.. ىدنة قبل التصعيد العسكري بانتظار الق .77

 يسخروؼ آفيو  عاموس ىرئيؿ
رغـ الثمف الدموي الباىظ الذي دفع أمس وشدة الخطابة العالية والكفاحية التي اطمقتيا القيادات في 

الى " عامود سحاب"الطرفيف، حتى بعد اتساع اصداء االنفجارات لتصؿ الى غوش داف فاف انتقاؿ حممة 
بيا الجيش االسرائيمي في قطاع غزة ال يزاؿ ال يعتبر قضاء وقدرا. اذا ما فحصنا بعناية  عممية كبيرة يقوـ

وحماس يمكف الوصوؿ الى االستنتاج باف ليس لمطرفيف حاليا مصمحة حقيقية في عرض  "سرائيؿ"إمصالح 
جديد . وبالتالي فانو يحتمؿ أف تمغى أخيرا التدريبات عمى العرض ال"رصاص مصبوب"جديد لمسرحية 

لممسرحية. اغتياؿ مسؤوؿ حماس الكبير احمد الجعبري أوؿ امس اثار اىتماما شديدا في وسائؿ االعالـ 
كاف ممكنا تصوير وجو وخمفية لشخصية الرجؿ. وبالفعؿ كاف الجعبري رجال مركزيا جدا في قيادة  ألنو

. اما التشبيو 1008ية في حماس، ويمكف لنا ربما اف نشبو اغتيالو لمسؤوؿ حزب اهلل الكبير عماد مغن
بف الدف فيو مبالغ فيو جدا. ولكف يحتمؿ أف يكوف مف ناحية االثار االستراتيجية لضرب منظومة  بأسامة

صواريخ فجر لدى حماس والجياد االسالمي آثار أوسع تتجاوز المواجية الحالية. في المخابرات االسرائيمية 
بحجـ الجعبري بنار أوؿ في نوعو نحو غوش داف لصواريخ قدروا مسبقا باف حماس سترد عمى تصفية زعيـ 
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صواريخ فجر أوؿ أمس  مخابئكـ. وشؿ اليجوـ عمى 15، الصاروخ االيراني الذي يصؿ الى مدة 5فجر 
عمى ما يبدو قدرة  بيفقسما ىاما مف ىذه المنظومة، ولكف النار التي سمعت أمس في منطقة تؿ أبيب ت

غزة أعداد غير قميمة مف صواريخ فجر والى جانبيا صواريخ ذات مدى  عمى اطالؽ النار. وقد تبقت في
لف  فإنيافجر االخيرة المتبقية مف غزة نحو غوش داف،  صواريخمشابو مف انتاج محمي. حتى لو اطمقت 

تمحؽ عمى ما يبدو سوى ضرر محدود. المشكمة ىي أنو بقدر كبير يدور الحديث عف حرب صور: مف 
آخر الى مدى النار وصافرات االنذار.  يف في أف يدخموا أمس نحو مميوف اسرائيمجية، نجح الفمسطينيو 

ومف جية اخرى، مف شأف الفزع المحظي في تؿ أبيب اف يضغط القيادة االسرائيمية ويشجع عمى ىجـو غير 
لدى  "سالح يـو الديف"متوازف يفاقـ الوضع. اذا ما كاف بالفعؿ اخرجت عف نطاؽ العمؿ معظـ منظومة 

ستعتمد أساسا عمى النار الكثيفة الى المدف التي  "سرائيؿ"إحماس، فاف قدرتيا عمى تحطيـ المعادلة حياؿ 
كـ مف حدود القطاع. وىذا بالضبط ما فعمتو المنظمة أمس  05في مدى صواريخ غراد المحسنة حتى 

ت الفصائؿ وبصميات كثيفة، عمى بئر السبع، اسدود، عسقالف، كريات مالخي ومدف اخرى. واطمق
صاروخ نحو االراضي االسرائيمية. ولكف مع تغطية واسعة مف بطاريات قبة  110الفمسطينية امس اكثر مف 

حديدية، التي تثبت نفسيا ىذه المرة بشكؿ مثير لالنطباع عمى نحو خاص، اف عدد الخسائر االسرائيمية ال 
لقبة في االعتراض المتزامف لوابؿ الكاتيوشا يتناسب وكميات الذخيرة التي اطمقت نحو اراضينا. فقد أجادت ا

بسبب التحسينات التي ادخميا عمييا الخبراء. ويبدو أنو سجؿ تحسف ايضا في قدرتيا عمى توفير حماية 
بمدية أوسع. ىذا تغيير دراماتيكي ايجابي يعطي ايضا مساحة اوسع لمقيادة السياسية باتخاذ  ألراض

باف حماس غير معنية حقا لمواجية بشدة عالية، تتضمف  "سرائيؿ"إاري في القرارات. ويعتقد التحميؿ االستخب
الجيش االسرائيمي عمى اراضي القطاع. وفي التردد بيف قيمة المقاومة العسكرية  أللويةدخوال واسعا 

والحاجة الى بقاء السمطة، اختارت حماس دوما الخيار الثاني. ولعؿ المنظمة ستواصؿ اطالؽ  "سرائيؿػ"إل
سريع بشكؿ نسبي لجولة  إلنياءار بحثا عف ثأر أكبر لموت زعيميا العسكري، ولكف اذا ما توفرت آلية الن

عممية برية. وجاء تعزيز  إلمكانيةالعنؼ ىذه، فقد يتعاوف معيا. في ىذه االثناء يستعد الجيش االسرائيمي 
الؼ  30د محدود لالحتياط بعدد القوات قرب القطاع تدريجيا احتياطا التخاذ امر كيذا الحقا. وجرى تجني

رجؿ معظميـ بقيادة الجبية الداخمية، سالح الجو وسالح االستخبارات. ولكف كؿ ىذا ال يعني اف القيادة 
انجازات ال بأس بيا  "سرائيؿ"إاالسرائيمية، السياسية والعسكرية، تبحث عف مثؿ ىذه المواجية. فقد سجمت 

أف تسعى بالذات الى نياية سريعة ليا االف. ويؤمف باراؾ الذي ادى  في اليوميف االوليف مف الحممة ويحتمؿ
دورا مركزيا في عممية اتخاذ القرارات، بالخطوات الحادة والسريعة، التي سبقيا استعداد وتضميؿ. وبعدىا 

حيف فضؿ التنازؿ عف الخطوة  "رصاص مصبوب"يفضؿ قطع االشتباؾ. ىكذا أوصى ايضا في حممة 
خالؼ حاد مع رئيس الوزراء في حينو اييود اولمرت. فرص مرسي سمـ النزوؿ عف الشجرة البرية وعمؽ في 

ايضا( زيارة رئيس الوزراء المصري ىشاـ قنديؿ الى  لػ"إسرائيؿ"كفيؿ باف توفره لحماس )وفي واقع االمر 
ية قطاع غزة. ىذه زيارة اولى مف نوعيا في وقت حساس بشكؿ خاص، قادرة عمى أف تبسط عمميا رعا

حكومة االخواف المسمميف في القاىرة عمى حكـ حماس في القطاع. في زمف الزيارة، سيصعب عمى الجيش 
االسرائيمي اليجـو وربما تسعى الفصائؿ الفمسطينية بالذات الى استغالؿ ىذه اليدنة بتشديد النار عمى بمدات 

عامود "وف نقطة خروج مف حممة الجنوب. في زيارة قنديؿ الى غزة تكمف ايضا فرصة: فيذه يمكف أف تك
المعركة، قد تكتفي الفصائؿ الفمسطينية  إلنياءقبؿ أف يحتدـ العنؼ أكثر فأكثر. بالضغط المصري  "سحاب

باعتبار النار نحو غوش داف صورة النصر ليـ، حتى واف كاف ىذا نصرا بائسا عمى نحو خاص. وفي مثؿ 
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وحماس،  "سرائيؿ"إنذ تصفية الجعبري رفضت التوسط بيف ىذا الوضع ستتجاوز المخابرات المصرية، التي م
كبرياءىا وتعود الى صورة االتصاالت. ونبع الرفض مف الزعـ المصري في أف اغتياؿ الجعبري، الذي 
تقرب جدا مف رجاؿ المخابرات منذ تغيير الحكـ في مصر، أحبط وقفا لمنار أعمنت عنو القاىرة صباح يـو 

، محمد مرسي، توجد االف امكانية لترميـ مكانة القاىرة بصفتيا الجية المركزية في الثالثاء. لمرئيس المصري
المنطقة. فاذا ما نجح في تحقيؽ وقؼ لمنار، فسيكوف ىذا انجازا ىاما بالنسبة لو. وفي الطريؽ الى ذلؾ 
سيكوف ممزما باف يراعي ايضا موقؼ الشارع المصري. ومف المتوقع اليـو في مصر مظاىرات غضب 
كبرى احتجاجا عمى اليجوـ االسرائيمي سيطمب فييا مف الحكـ القطع التاـ لمعالقات الدبموماسية مع 

. وسيتعيف عمى الحكـ المصري ايضا التعبير عف تضامنو مع حماس، ولكف فقط حتى حدود "سرائيؿ"إ
راؾ اوباما اريكي بمعينة. فاذا ما شدد الحقنة، سيجد نفسو في صداـ مع االدارة االمريكية. فالرئيس االم

في الدفاع عف نفسيا. مصر، التي  "سرائيؿ"إاعرب في حديثو مع مرسي أوؿ أمس عف تأييد صريح لحؽ 
تتوقع االف مساعدة اقتصادية اخرى مف الواليات المتحدة، ستحذر مف أف تجتاز الخطوط الحمراء حياليا. 

 إلعادةيؿ أنو ستكوف صعوبة شديدة ميما يكف مف أمر حتى لو تحقؽ وقؼ لمنار، حتى ميمة مؤقتة يخ
االستقرار الى قطاع غزة. وحماس التي أعمنت امس عف تعييف مرواف عيسى خميفة لمجعبري في رئاسة 
الشارع العسكري. لـ تعد منذ زمف بعيد الجية الوحيدة في الصورة. فصائؿ اخرى، كالجياد االسالمي، 

يضا بصواريخ فجر قميمة. ومنظمات سمفية متطرفة مسمحة حتى االسناف بصواريخ غراد وعمى ما يبدو ا
. وفي حماس قدروا قبؿ بضعة "سرائيؿ"إتدير سياسة مستقمة تماما ىدفيا االساسي ىو القتاؿ المتواصؿ ضد 

اشير باف بوسعيـ أف يطمقوا العناف لمفصائؿ الصغيرة والسماح ليا بتنفيذ المزيد فالمزيد مف االستفزازات ضد 
لشيريف االخيريف انضـ بالتدريج ايضا الذراع العسكري لحماس بقيادة الجعبري الى . وفي ا"سرائيؿ"إ

محاوالت ضرب جنود الجيش االسرائيمي عمى مقربة مف الجدار الفاصؿ وال سيما في المنطقة العازلة، التي 
ف تيديدات فرضيا في الطرؼ الفمسطيني مف الحدود. وحتى يوـ االثنيف اعتقدوا في غزة با "سرائيؿ"إحاولت 

خطابية فارغة. وعندما ثار فزع ما، وافقت حماس عمى وقؼ النار  باإلجماؿالقيادة االسرائيمية ىي 
المصري، غير أف ىذا القرار كاف اتخذ متأخرا. ورغـ كؿ ىذا، فاف عدـ اكتراث الجعبري، الذي سافر في 

يمية. فقد غامرت حماس بشكؿ سيارتو واصيب يدؿ عمى اف المنظمة لـ تقؼ عمى جدية النوايا االسرائ
مغموط حيف غيرت سياسة العمؿ العسكري لدييا وىي االف تدفع ثمنا ال بأس بو لقاء ذلؾ. خالفا لمتوقعات 
المسبقة لكبار رجاالت حماس، لـ يمتنع نتنياىو عف التصعيد بؿ انو حتى شدد قوة المواجية الى ما ىو 

المواجية دوف أف تداس  إلنياءىي التي تبحث عف سبيؿ  ابعد مف التقديرات المسبقة. واالف، فاف حماس
كرامتيا حتى التراب. ولمكرامة يوجد دوما دور. فحماس ال تستطيع اف تسمح لنفسيا بالتجمد عمى ضربة 
كيذه ليا. لما يجري في غزة توجد أيضا اثار عمى الوضع في االردف. وسيحاوؿ االخواف المسمموف ىناؾ 

االالؼ الى الشوارع لمتظاىر تضامنا مع حماس. وفي الضفة  إلخراج لػ"إسرائيؿ"ضة استغالؿ االجواء المناى
الغربية ستسعى السمطة الفمسطينية الى كبح جماح ميرجانات حماس ومنع استئناؼ تصدير العمميات مف 
الضفة الى االراضي االسرائيمية. في زمف حممة 'رصاص مصبوب' كانت الضفة المكاف االىدأ في الشرؽ 

الوسط. مرت اربع سنوات منذئذ. واليوـ ستجد السمطة صعوبة في استعادة ىذا االنجاز، وال سيما اذا ما ا
أخذنا بالحسباف االجواء الحالية في المنطقة. درس الغرور لقد عرضت القيادة السياسية حتى االف اىدافا 

 . "عامود سحاب"متواضعة لحممة 
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يز القيادة السياسية والعسكرية في بداية حرب لبناف الثانية والتطمعات ىذا ايضا ىو درس مف الغرور الذي م
. ورغـ اجواء االنتخابات يبدو أف النبرة ضابطة النفس "رصاص مصبوب"المبالغ بيا التي تميزت بيا حممة 

االف تنجح بالتأثير االيجابي عمى السياسييف ايضا الذي يحافظوف  زوالحذرة التي يتخذىا رئيس االركاف غانت
عمى ظؿ منخفض. ينبغي االمؿ في أف يستمر ىذا النيج والى جانب االستعدادات الضرورية لحممة برية 

 استراتيجية خروج.  إلعدادايضا ما يكفي مف الوقت  "سرائيؿ"إكبيرة، اف تستثمر 
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 يخ المقاومة ووحدتيا تصدمياتفشل في استرداد الردع: صوار  "إسرائيل" .71

 حممي موسى
نفسيا في اليوـ األوؿ لحربيا التي بدأتيا باغتياؿ الشييد أحمد الجعبري أنيا نجحت في  "إسرائيؿ"أقنعت 

استرداد قدرة الردع التي افتقدتيا في الشيور األخيرة عند المقاومة الفمسطينية في قطاع غزة. وبدأت معالـ 
معمقيف اإلسرائيمييف الذيف كثيرًا ما أبدوا حذرًا في الماضي، فقطاع غزة ظؿ عمى البيجة حتى عمى كبار ال

، بؿ إف أحد مبررات شدة الحرب التي شنت «مكسر عصا»الدواـ في نظر الكثير مف القادة اإلسرائيمييف 
حزب »نانية أماـ في الجبية المب "إسرائيؿ"عمى القطاع قبؿ أربعة أعواـ تقريبًا كاف استرداد الردع الذي فقدتو 

وعمى النمط نفسو، ومثمما ادعت أنيا دمرت في ضربتيا الجوية مخازف الصواريخ البعيدة المدى «. اهلل
المبنانية، قالت إنيا دّمرت في ضربتيا المفاجئة التي أعقبت اغتياؿ الجعبري القدرة الصاروخية البعيدة 

ص. وتباىى رئيس الحكومة بنياميف نتنياىو المدى لدى حركتي حماس والجياد اإلسالمي عمى وجو الخصو 
في المئة مف ىذه الصواريخ، وبالتالي شؿ القدرة الفمسطينية عمى الرد  80ووزير دفاعو إييود باراؾ بتدمير 

نما أيضًا أعداد الصواريخ فييا.  في تؿ أبيب. وقصدا بذلؾ أنيما يعرفاف ليس فقط مخازف السالح في غزة وا 
اًل عسكريًا لنشر تقرير مطوؿ عف المفاجأة اإلسرائيمية لممقاومة بإظيار المعرفة ليس وربما ىذا ما دفع مراس

نما أيضًا بطرؽ وصوليا مف منطمقيا في إيراف إلى مستقرىا في  فقط بأعداد الصواريخ وأماكف تخزينيا، وا 
االدعاء شيء والواقع غزة، مرورًا بالتفكيؾ والتركيب واألنفاؽ والشاحنات وحتى الرافعات التي تنصبيا. ولكف 
ومحاولة  االستخباريةشيء آخر. والصحيح أف ال أحد ينكر عمى اإلسرائيمي قدراتو عمى جمع المعمومات 

تكويف أوضح صورة منيا، خصوصًا في قطاع غزة المنكشؼ تمامًا أماـ ىذه القدرات. غير أف ىذا 
نما أيضًا في  "إسرائيؿ"دراتيا عف االنكشاؼ أثبت أيضًا أف في غزة جيات أفمحت ليس فقط في إخفاء ق وا 

مفاجأتو وتضميمو. وال ريب في أف المنطؽ يفيد بأف الخطأ اإلسرائيمي األساسي يكمف في سوء تقدير ردة 
مرارًا عمى ما يمكف أف يكوف آثارًا ارتدادية  "إسرائيؿ"الفعؿ عند حماس وباقي القوى الفمسطينية. لقد راىنت 

في مناىج الحصار التي استخدمتيا ضد القطاع بما تضمنو مف سياسة التجويع ألفعاليا. كاف ىذا واضحًا 
وصواًل إلى تحديد السعرات الحرارية لكؿ غزاوي. وكاف واضحًا أيضًا في عمميات القضـ الدموي التي 
انتيجتيا طواؿ سنوات لخمؽ النفور لدى عامة الناس مف المقاومة، مف خالؿ تكبيد المدنييف خسائر باىظة 
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السياسة ذاتيا بمحاولتيا استخداـ  "إسرائيؿ"قاب عمى أفعاؿ المقاومة. وبالرغـ مف ىذا الوضوح تكرر كع
الدعاية المسمحة لتحقيؽ األغراض القديمة. ويمكف لكؿ مف يحتؾ بأناس الشارع، المنقسميف أصاًل عمى 

 -قساـ الفمسطيني . صحيح أف االن"إسرائيؿ"أنفسيـ، أف يعرؼ أف ال شيء يوحدىـ أكثر مف مجابية 
الفمسطيني كاف مدّمرًا وبالغ الضرر، وصحيح أف عداوات نشأت ودماء سالت، وكراىية خمقت، لكف في 
مواجية اإلسرائيمي ال يبقى مف ذلؾ إال القميؿ. قد ينظر شخص إلى ما قالو متحدث مريض بمساف حركة 

ما قالو عشرات المتحدثيف األصحاء  فتح عف مؤامرة إسرائيمية مع حماس، ولكف آالؼ األشخاص تنظر إلى
باسـ فتح مف أف ىذه معركة الفمسطينييف جميعيـ، وأنيـ في خندؽ واحد مع حماس وباقي فصائؿ المقاومة. 
بؿ إف أبرز قياديي فتح في قطاع غزة تحدثوا عف أنيـ في مقدمة الصفوؼ لمواجية العدواف، وأف ىذا 

تفتح الباب لتنقية النفوس داخؿ  "إسرائيؿ"ف المواجية مع مكانيـ الطبيعي. الواضح حتى ىذه المحظة أ
القطاع، لكنيا قد تكسر حدة االنقساـ عمى الصعيد الفمسطيني برّمتو. فالموقؼ المصري المتضامف مع 
القطاع وحكومة حماس يفتح الباب أماـ دور مختمؼ لمقاىرة لف يكوف لو معنى مف دوف المساعدة الجدية 

ومما ال ريب فيو، أنو وبالرغـ مف الجيد الرسمي لمنظمة التحرير الفمسطينية الُمركز في إنياء االنقساـ. 
عمى األمـ المتحدة راىنًا، فإف قسمًا ميمًا مف الجيد الرسمي سينصّب نحو مواجية العدواف. ومف المؤكد أف 

يًا ودوليًا لمفمسطينييف. جانبًا مف الجيد الدولي والمصري سيتجو نحو السمطة في راـ اهلل بوصفيا عنوانًا عرب
وثمة تقدير أف السمطة في راـ اهلل، وباسـ منظمة التحرير، ستتصرؼ بشكؿ مغاير لما حدث في عدواف 

(. عمومًا، ىناؾ جيد مصري عمى أوسع نطاؽ اآلف 1002 1008عمى قطاع غزة )« الرصاص المسكوب»
انية إعالف وقؼ إلطالؽ النار. وكانت يقوـ عمى أساس مرحمتيف: األولى حصر القتاؿ في نطاؽ ضيؽ والث

تنفيذ ىجـو  "إسرائيؿ"حماس قد تمقت عرضًا باالمتناع عف إطالؽ الصواريخ عمى تؿ أبيب مقابؿ تجنب 
بري. وكاف الرد األولي أنو ال وقت اآلف لمتفاىمات، خصوصًا أف الدماء لـ تجؼ بعد. وقد حاولت حماس 

صًا حركة الجياد اإلسالمي حوؿ التيدئة، وفي الغالب كاف جس نبض األطراؼ الفمسطينية األخرى، خصو 
رد الجياد ىو استعدادىـ لقبوؿ ما تقبمو حماس. كانت حماس في وضع محّير: التصعيد الكبير قد ال يكوف 

 "إسرائيؿ"في نيايتو مفرحًا، لكف التراجع اآلف غير ممكف. حماس تعمف عف استيداؼ تؿ أبيب بصاروخيف. 
عف سقوط  "إسرائيؿ"بعد قميؿ تعمف «. الفجر»لصواريخ « الضربة الوقائية»ر ال يتناسب مع تنكر ذلؾ، فاألم

صاروخ عمى ريشوف لتسيوف في جنوب تؿ أبيب، ومف ثـ ضرب غوش داف بصواريخ محمية الصنع. التوتر 
أحدىما تقر بسقوط صاروخيف،  "إسرائيؿ"يزداد. الجياد اإلسالمي يعمف لممرة األولى استيداؼ تؿ أبيب. 

ينزؿ  7227بجوار بات ياـ الضاحية الجنوبية لتؿ أبيب والثاني قبالة يافا. لممرة األولى منذ العاـ 
اإلسرائيميوف في تؿ أبيب إلى المالجئ والغرؼ اآلمنة وينبطحوف أرضًا في الشوارع. حتى أف بنياميف 

ىكرياه في تؿ أبيب إثر انطالؽ  نتنياىو اضطر بنفسو لمجوء إلى الغرؼ اآلمنة في مقر وزارة الدفاع في
صافرات اإلنذار. وبالرغـ مف شدة الضربات اإلسرائيمية لمقطاع ابتداء مف مساء أمس األوؿ حتى مساء 
وفجر األمس، إال أف األوضاع لـ تيدأ. وقد اشتدت حدة التيديدات باجتياح قطاع غزة. ولكف ذلؾ لـ يمنع 

ة بصاروخ بعيد المدى مف تطويرىا. كما أعمنت عف إسقاط حركة حماس مف إعالف استيداؼ القدس المحتم
طائرة حربية وأنيا تبحث عف حطاميا. وكؿ ذلؾ أدخؿ الوضع في مسار تصعيدي جديد. وىذا يقود إلى 
خالصات أولية، أىميا أف حسابات حقؿ نتنياىو لـ تطابؽ حسابات بيدره. كاف يعتقد أف بوسعو تنفيذ ىجـو 

ويتمقى رد فعؿ مدروسًا يحسب حساب الردع اإلسرائيمي ويغذيو. « إسرائيؿبف الدف »يقضي فيو عمى 
 واالنتخابات قريبة. ىناؾ مف يعتقد أف نتنياىو معني بالتراجع، لكف ىذا ال يمنع ىروبو إلى األماـ.
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 77/77/1071، السفير، بيروت
 

 غزة ليست انتخابية فقط  حرب .73
 جرايسي برىوـ

يمي اإلرىابي عمى قطاع غزة، باالنتخابات البرلمانية اإلسرائيمية المقبمة. مف المنطقي ربط العدواف اإلسرائ
ولكف، ال يمكف قصر الدوافع اإلسرائيمية ليذا العدواف عمى االنتخابات فقط، ألف المؤسسة العسكرية األمنية 

اتيجيا، وىو: العميا ما كانت ستقبؿ بأف يكوف ىذا دافعا أساسيا ووحيدا، بؿ ىناؾ ما ىو أبعد مف ذلؾ استر 
تدمير كؿ مؤشر لعودة القضية الفمسطينية إلى رأس األجندة اإلقميمية والعالمية، وضمف ذلؾ الحراؾ في 

مف يربطوف الحرب الجارية باالنتخابات اإلسرائيمية، يستندوف إلى قاعدة مثبتة مف الحاالت  األمـ المتحدة.
، الى حرب 7287ؼ مفاعؿ العراؽ النووي في العاـ التي شيدناىا في العقود الثالثة األخيرة، بدءا مف قص

. لكف يستذكر 1008والحرب عمى غزة في نياية العاـ  ، 7221"عناقيد الغضب" عمى لبناف في العاـ 
، فإف األحزاب الحاكمة خالؿ الحروب التي سبقت االنتخابات لـ تبؽ في 7287المحمموف أنو باستثناء العاـ 

في خطابو األخير أماـ الكنيست، منتصؼ  .1002، و"كديما" في 7221الحكـ، مثؿ حزب "العمؿ" في 
الشير الماضي، قاؿ بنياميف نتنياىو إف حكومتو ىي األولى، منذ سنوات طويمة، التي لـ تحدث في واليتيا 
أي حرب أو عمميات عسكرية واسعة. وكما يبدو، فإنو تراجع عما اعتبره إنجازا، وأراد المشيد العسكري 

ولكف إذا جمعنا سمسمة مف المعطيات  ليضمو إلى "ألبوـ صوره" في حممتو االنتخابية الحالية.الحالي 
والمؤشرات التي ظيرت عمى السطح في األياـ األخيرة، فسنرى أف العدواف عمى غزة اليوـ جرى التخطيط لو 

رائيمية، نقال عف منذ زمف. فبعد ساعات عمى اغتياؿ الشييد أحمد الجعبري، تحدثت وسائؿ اإلعالـ االس
مصادرىا العسكرية، عف أف القرار باغتياؿ الجعبري صدر نيائيا قبؿ شيريف. كذلؾ سمعنا أنو في األياـ 
األخيرة اتبعت الحكومة اإلسرائيمية وعسكرىا، أسموبا إعالميا تضميميا، في صمبو التقميؿ مف احتماالت 

سيطا في صفقة تبادؿ األسرى بيف إسرائيؿ التصعيد. ونضيؼ الى ىذا ما سمعناه مف إسرائيمي كاف و 
شيرا؛ إذ قاؿ إف الجعبري كاف قبؿ ساعات قميمة جدا عمى وشؾ  73و"حماس"، والتي تـ تنفيذىا قبؿ نحو 

أعطت لمجعبري أجواء  "إسرائيؿ"التوقيع عمى اتفاؽ لوقؼ إطالؽ النار لفترة طويمة، ما يمكف تفسيره بأف 
وكي نقترب أكثر إلى الدوافع اإلسرائيمية ليذا العدواف، عمينا االلتفات إلى  لو.االطمئناف كي تنفذ جريمة اغتيا

رد الفعؿ اإلسرائيمي في األسابيع األخيرة، عمى الحراؾ الفمسطيني الدبموماسي في األمـ المتحدة بيدؼ 
اقتراحا عمى يقيف أف  "إسرائيؿ"الحصوؿ عمى اعتراؼ بفمسطيف دولة وعضوا مراقبا في األمـ المتحدة، و

% مف الدوؿ 11كيذا، إذا ما طرح عمى الجمعية العامة لألمـ المتحدة، فسيحظى بتأييد ما ال يقؿ عف 
التي ترفض مف حيث الجوىر أف يكوف الشعب الفمسطيني مستقال  "إسرائيؿػ"األعضاء، ما سيكوف مربكا ل

لمقيادة الفمسطينية، مف بينيا ما كشفت وقرأنا في األياـ األخيرة سمسمة مف التيديدات اإلسرائيمية  ولو دولة.
عنو صحيفة "يديعوت أحرونوت" في موقعيا عمى اإلنترنت، بأف وزارة الخارجية بزعامة أفيغدور ليبرماف 
عرضت عمى حكومتيا مخططا "إلسقاط سمطة عباس". واقتبس التقرير الصحفي جوانب مف المخطط، منيا 

قيادة السمطة ومنظمة التحرير، مثؿ أف تكمفة راتب الرئيس اختالؽ قالقؿ داخؿ الساحة الفمسطينية ضد 
الفمسطيني ومكتبو تبمغ مميوف دوالر شيريا، وأف مكتبو صرؼ في السنوات الثماني األخيرة مميار دوالر، 
نصؼ ىذا المبمغ فقط تـ توثيؽ شكؿ صرفو. وىذا يذّكرنا تماما بما كاف ُينسب لمرئيس الراحؿ ياسر 

قررت عمميا التحرؾ  "إسرائيؿ"وىذا يعني أف  تو المزعومة البالغة سبعة مميارات دوالر.عرفات، وحكاية ثرو 
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عمى الساحة الفمسطينية المنقسمة، مف خالؿ تفجير األوضاع مع قطاع غزة وعمى مستوى خطير جدا، 
ما عمى الرئيس عباس داخميا، وأيضا عمى مستوى الساحة الدولية، حتى حين -مف ناحية أخرى-والتحريض 

إف قرار  يطمؽ أبو مازف تصريحات ال تتناغـ تماما مع المشروع الوطني الفمسطيني فيما يخص حؽ العودة.
الحرب األساسي يبقى بيد المؤسسة العسكرية األمنية التي تحرص عمى تأميف المصالح االستراتيجية العميا 

ناؾ، وبدعـ مباشر مف رئيس حكومة والحركة الصييونية. وليذا، فإف القرار أساسا صدر مف ى "إسرائيؿػ"ل
 االحتالؿ نتنياىو، الذي يرى في ىذا التوقيت استثمارا حزبيا انتخابيا.

 77/77/1071، الغد، عّمان
 

 إذ تقود المنطقة برمتيا إلى منعطف جديد  غزة .74
 عريب الرنتاوي

اجتماعاتيـ البائسة سيرة “سنرى ما الذي سيفعمو وزراء الخارجية العرب اليوـ في القاىرة، ىؿ سيعيدوف 
، أـ أف ىبوب رياح التغيير التي عصفت بعدد مف قادة المنطقة، سوؼ يحقف الوزراء بجرعة ”السابقة

، بعد "إسرائيؿػ"الذي ستحمقو قطر ب” العقاب“وسوؼ تتاح لنا الفرصة لمتعرؼ عمى نوع  شجاعة إضافية...
ت منو، وىؿ سيكوف مف نفس طبيعة العقوبة التي أف توعد رئيس حكومتيا المعتديف اإلسرائيمييف بعدـ اإلفال

بكثيٍر مف البالغة واإلنشاء ” بياف آخر“تحمست قطر إليقاعيا بالنظاـ السوري، أـ أنيا لف تزيد عف إصدار 
وقميؿ مف الخطوات العممية والقرارات الممموسة. عندما قرأنا مضموف االتصاؿ الياتفي بيف الممؾ عبد اهلل 

” التعقؿ”و” الحكمة“رئيس المصري محمد مرسي، وما ورد فيو مف نصائح وعظات عف بف عبد العزيز وال
، بخاصة عمى لساف العاىؿ السعودي، شعرنا أف سقفًا خفيضا  مسبقًا، قد وضع لمعمؿ ”ضبط النفس”و

القطرية حياؿ  –شيرًا عف السياسة السعودية  10العربي المشترؾ...ىنا الحكمة تأتي أواًل، بعد أف غابت 
األزمة السورية، ىنا الحكمة والتعقؿ، وىناؾ الثأر واالنتقاـ...ىنا ضبط النفس والتحمي بالصبر واألناة، 

وىناؾ ال بديؿ عف ” الحموؿ السياسية“وىناؾ التسميح والتجييش والتمويؿ والتحريض...ىنا ال بديؿ عف 
يتوجب إطالؽ النار عمى  ىنا ال صوت يعمو فوؽ صوت التيدئة وىناؾ”...الحسـ والتدخؿ العسكرييف“

الداعيف ليا والمطالبيف بيا والقائميف عمى رعايتيا، مف الدابي إلى اإلبراىيمي، ومف دوف أف ننسى كوفي 
عناف، الذي صدر الحكـ عمى ميمتو باإلعداـ، قبؿ أف ينبس ببنت شفة. لقد أشعؿ نتنياىو شرارة الحرب 

ذي يقؼ عمى رأسو ال يممؾ قرار وقفيا أو حتى التحكـ عمى غزة، لكف مف الواضح أف الرجؿ واالئتالؼ ال
أخرج الجيش بتفويض إلبعاد صواريخ المقاومة عف المستوطنات الجنوبية، فإذا بيذه الصواريخ  بيا...

فاتحًا الباب رحبًا لكؿ سيناريوىات الرعب والفوضى ”...العاصمة األبدية الموحدة“تطاوؿ تؿ أبيب وتضرب 
”. القواعد الجديدة لالشتباؾ“اإلسرائيمي عمى سكة  –بمجممو، وواضعا  الصراع الفمسطيني والفمتاف في اإلقميـ 

القطري، الذي ال يريد لمقضية  –التركي  –ىذا التطور، لـ ُيستقبؿ جيدًا في أوساط الحمؼ السعودي 
لجيد والماؿ الفمسطينية أف تعود فتحتؿ مكانة الصدارة في أولويات المنطقة، وىو الذي استثمر الوقت وا

، وىو الذي جعؿ مف الحرب ”ميددات األمف القومي“عمى رأس قائمة  "إسرائيؿ"الوفير، لوضع إيراف مكاف 
اآلف تعود فمسطيف، مف حيث ال يقصد نتنياىو وال يرغب  ”..قداسة وقدسيةً “عمى سوريا، أـ الحروب وأكثرىا 

وبؤرة دائرة اىتماماتيا وأولوياتيا. إف أخشى  بعض عرب االعتداؿ، لتحتؿ مكانتيا التاريخية في قمب األمة
ما تخشاه قوى الثورة المضادة التي تتخذ مف عاصمتيف خميجيتيف تحديدًا، مقرًا ومستندًا ليا، ىو أف تفضي 

والفمسطينييف، إلى تنشيط الجيود الرامية لممممة الصؼ العربي، وبعث فرص  "إسرائيؿ"المواجية الدامية بيف 
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زمة السورية، واستعادة الفمسطينييف لوحدتيـ ومصالحتيـ الوطنية، تحت ضغط التيديد الحؿ السياسي لأل
عمى ىذا المحور، المدعوـ بقوة ” فأاًل سيئاً “اإلسرائيمي الداىـ...مثؿ ىذه النتيجة، إف وقعت، فإنيا ستكوف 

وبعضيا اآلخر  مف قوى إقميمية ودولية، بعضيا يجمس في موقع المتفرج عمى الدـ الفمسطيني الُمراؽ،
يجمس في خنادؽ المؤامرة والمتيمريف عمى فمسطيف، قضية وشعبًا وحقوقا. أحداث غزة، إف ُقّدر ليا أف 
تتطور، ومف المرجح أنيا ستتطور وتتفاقـ وتمتد، ستكوف االمتحاف األشد خطورة، ليس لألطراؼ التي 

مية( والسعودية وقطر ومنظومة الخميج ذكرنيا باألمس: مصر وحماس تحديدًا، بؿ ولتركيا )العدالة والتن
ونبيؿ العربي وجامعتو الُمختطفة، ولممجتمع الدولي الذي أظير رياًء ونفاقًا في التعامؿ مع مخرجات الربيع 
العربي، تسقط تباعًا عمى مذبح االنحياز األعمى لمدولة العبرية. غزة، ىذه البقعة الصغيرة المحاصرة، تبدو 

، إلحداث ا  "إسرائيؿ"نعطافة في كثير مف أزمات المنطقة الكبرى، بدءا بصراع الفمسطينييف مع مرشحة اليـو
غزة  اإلسرائيمية، مرورًا باألزمة السورية والعالقات العربية اإليرانية.. -ومصائر السالـ والمعاىدات العربية 

وعمى  كيا إلى إيراف..مرشحة ألف تكوف المحؾ األكبر، لمواقؼ وصدقية ونفوذ الالعبيف اإلقميمييف، مف تر 
ف غدًا لناظره قريب.  مساحتيا الضيقة جدًا، سُتختبر الشعارات والتحالفات والنوايا، ما ظير منيا وما بطف، وا 
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في االسابيع االربعة االخيرة، االولى  "يؿسرائػ"إقّدمت المقاومة الفمسطينية وحزب اهلل مفاجأتيف غير ساّرتيف ل
عندما ارسؿ حزب اهلل طائرة بدوف طيار 'ايوب' لتخترؽ األجواء االسرائيمية، وتحمؽ فوؽ المفاعؿ النووي 
االسرائيمي في ديمونا وسط صحراء النقب، والثانية اطالؽ كتائب القساـ صاروخا عمى مستوطنة غوش 

' الذي وصؿ الى تؿ ابيب، واطمؽ صافرات 5إطالؽ صاروخ 'فجر عتصيوف غداة نجاح سرايا الجياد ب
االنذار فييا، ودفع مميوف اسرائيمي الى المالجئ ىمعا ورعبا، ولممرة االولى منذ اف اطمؽ الرئيس الراحؿ 

، تحت 7227صاروخا عمى العاصمة االسرائيمية اثناء العدواف االمريكي عمى العراؽ عاـ  32صداـ حسيف 
القوات العراقية مف الكويت. سجمت المقاومة الفمسطينية ىذا النجاح واالختراؽ بينما الحكومات  عنواف اخراج

طائرة، بطيار او بدونو، ولـ تزود حركات المقاومة الفمسطينية في  بإنتاجالعربية تراقب، وىي التي فشمت 
مف الحدود شمالي قطاع  غزة والضفة الغربية ببندقية صيد، ناىيؾ عف صواريخ تصؿ الى مستوطنة بالقرب

 "سرائيؿ"إغزة. ما قدمتو االنظمة العربية لممقاومة مبادرة سالـ ىزيمة قوبمت باالحتقار الذي تستحقو مف قبؿ 
وكؿ الدوؿ الغربية الداعمة ليا. الصاروخ الذي انطمؽ مف غزة وىـز القبة الحديدية، وحّط الّرحاؿ في تؿ 

غ انفو في التراب، وقّمص حظوظو االنتخابية، وفضح نواياه العدوانية ابيب، اذّؿ نتنياىو، وكسر غروره، ومرّ 
وغطرستو الفارغة، اما الصواريخ االربعة االخرى التي ضربت المستوطنات في الضفةػ فأثبتت اف ذراع 

راد نتنياىو باغتياؿ الشييد احمد الجعبري قائد كتائب أومستوطنوىا.  "سرائيؿ"إالمقاومة اطوؿ مما تتوقعو 
ز الديف القساـ، اف يثبت ألنصاره في اليميف المتطرؼ انو 'ممؾ بني اسرائيؿ' المتّوج، وانو سيكتسح مقاعد ع

اف لـ يكف في  الكنيست، لتأتي النتائج، حتى اآلف، عكسية تماما، فقد اصبح مستقبمو السياسي ميددا،
ئاسية كانت اـ برلمانية، عمى احتضاف طريقو الى االنتياء. تعّودنا اف يتبارى المتنافسوف في االنتخابات، ر 

االطفاؿ وتقبيميـ اماـ عدسات التمفزة لكسب تعاطؼ الناخبيف، والفوز بأصواتيـ بالتالي، ااّل بنياميف نتنياىو، 
فقد فعؿ العكس تماما واقدـ عمى قتؿ االطفاؿ في غزة وسفؾ دمائيـ لتعزيز حظوظو االنتخابية، وىذا ابشع 
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. تطورات االوضاع في قطاع غزة متسارعة، وال احد يستطيع اف يتنبأ بما يمكف اف انواع االبتزاز الدموي
يحدث، فقد نفيؽ ىذا الصباح عمى الدبابات االسرائيمية وقد اجتاحتو، وارتكبت مجازر جديدة، وقد يحدث 

نميؿ العكس تماما، وتنجح الوساطات والضغوط الدولية في التوصؿ الى ىدنة لتنفيس االحتقاف، واف كنا 
الذي لحؽ بيما  لإلذالؿالى الترجيح االوؿ، اي االجتياح، ألف نتنياىو وحميفو افيغدور ليبرماف يريداف الثأر 

ال يريداف اف يظيرا بمظير الضعيؼ اماـ إرادة المقاومة  فاالثنافوحكومتيما وائتالفيما القديـ المتجدد. 
تي ارتكبيا نتنياىو الذي لـ يخض اي حرب في حياتو، الصمبة المعززة بالعقيدة واإليماف. الخطيئة الكبرى ال

غير الحروب الكالمية، انو لـ يقرأ خريطة المتغيرات في المنطقة العربية والعالـ، ولـ يفيـ مطمقا، ونحمد اهلل 
عمى ذلؾ، اف مصر تغّيرت، وكذلؾ الشعوب العربية، وما كاف يصمح قبؿ عاميف لـ يعد يصمح اآلف، وال 

الرئيس المصري محمد مرسي كاف محقا عندما قاؿ في خطبة الجمعة التي القاىا في احد في المستقبؿ. 
مساجد القاىرة إف مصر اليوـ ىي غير مصر األمس، ومصر لف تترؾ غزة وحدىا، واي ىجوـ عمى 
القطاع عدواف سافر لف نقؼ مكتوفي األيدي امامو. مصر طردت السفير وجميع الدبموماسييف في السفارة 

ائيمية واستدعت سفيرىا، وال نعتقد انو سيعود، والخطوة المقبمة الغاء اتفاقات كامب ديفيد عمميا، االسر 
فالرئيس مرسي منتخب مف شعب وطني شريؼ، كانت القدس دائما ىي بوصمتو، وقدـ آالؼ الشيداء دفاعا 

اولوف قتؿ روح عف الحؽ العربي المغتصب في فمسطيف. منذ مئة عاـ والييود ومف بعدىـ الصياينة يح
المقاومة لدى الشعب الفمسطيني، وفشموا وسيفشموف، ألف ىذا الشعب المدعوـ بأمة اسالمية عريقة لف 

النار، ولكنو سيعود طالما لـ يتحقؽ السالـ العادؿ الذي يعيد  إلطالؽيستسمـ، قد يقبؿ ىدنة، او وقفا مؤقتا 
سرائيمي ارسؿ دباباتو وطائراتو وزوارقو الحربية لقصؼ لو حقوقو وكرامتو كاممة. اييود باراؾ وزير الدفاع اال

غزة لثالثة اسابيع، متوعدا القضاء نيائيا عمى صواريخ المقاومة، وىا ىو، وبعد اربع سنوات يعيد الكّرة 
، وال تتغير "سرائيؿ"إثانية، وسيفشؿ في المرة الثانية مثمما فشؿ في المرة االولى. يتغير رؤساء الوزارات في 

اومة، بؿ تشتد عودا وتزداد شراسة في الدفاع عف قضيتيا العادلة. انو موسـ الحجيج الى غزة، يغادرىا المق
باألمس ىشاـ قنديؿ رئيس الوزراء المصري بعد معانقة شيدائيا وعيادة جرحاىا، ويصميا اليـو وزير خارجية 

سمحة وال جيوش وال متطوعيف، تونس، وبعد غد ربما رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغاف، ولكف ال ا
في جميع االحواؿ ىـ يستحقوف الشكر عمى تضامنيـ ىذا. عندما تصؿ صواريخ المقاومة الى مستوطنات 
القدس المحتمة األسيرة، بعد اف قصفت تؿ ابيب، فإف ىذا يعني اف ثقافة الخوؼ ُىزمت، والى األبد، واف 

ىي القبمة، قبمة الشرؼ والكرامة والعزة، اما ما عداىا جميع معادالت الخنوع السابقة قد تكسرت. فالقدس 
فيو الزبد الذي يذىب جفاء. انيا صواريخ اإليماف التي تخترؽ كؿ الحصوف والقالع، وتحمؿ راية التوحيد، 

كانت نقطػػػػة تحػػػّوؿ رئيسية في تاريخ  7218وتبشر بػ'فجر' جديد. معركة الكرامة في آذار )مارس( عاـ 
ومعركة غزة قد  الذي اىدره السادات. 7213مييدا لحرب االستنزاؼ والنتصار حرب اكتوبر عاـ المنطقة، وت

 تمعب الدور نفسو، او ىذا ما نتوقعو.
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