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 الحتماالتالمقاومة جاىزة لكافة ا.. و ىي من طمبت التيدئة "إسرائيل"مشعل:  1
خالد مشعؿ أف حركتو ال تريد « حماس»أكد رئيس المكتب السياسي لحركة : جيياف الحسيني -القاىرة 

التصعيد في غزة، لكنو شدد عمى أف عمى إسرائيؿ اتخاذ الخطوة األولى لمتيدئة التي رىنيا بشروط أبرزىا 
 «.ة لكؿ االحتماالتمستعد»وقؼ إطالؽ النار ورفع الحصار عف غزة. وأشار إلى أف حركتو 

مطمب المقاومة ليس وقؼ الحرب إنما تحقيؽ »وقاؿ مشعؿ خالؿ مؤتمر صحافي في القاىرة أمس، إف 
مطالب المقاومة المشروعة بأف تمجـ إسرائيؿ عدوانيا واغتياالتيا. ىـ اعتدوا وىـ يطمبوف التيدئة. نحف لسنا 

وقؼ العدواف اإلسرائيمي وبمطجتو وأف يرفع ضد التيدئة، لكف البد مف مطالب محددة. البد مف أف يت
نحف ال نقبؿ أي شرط إسرائيمي فيـ الذيف بدأوا العدواف. توقؼ عدوانيا أواًل »وأضاؼ: «. الحصار عف غزة
 «.مع تحقيؽ مطالبنا

مصر تستغؿ »ورفض الخوض في تفاصيؿ المفاوضات التي تجرييا مصر لتحقيؽ تيدئة. وأشار إلى أف 
ي بالتيدئة لتحقؽ شيئًا يخدـ الشعب الفمسطيني مف خالؿ موقعيا. نحف لسنا متيوريف ولف المطمب اإلسرائيم

نريد التصعيد وال الحرب البرية لكف المقاومة الفمسطينية شجاعة والناس في غزة تقوؿ لنا ال تخافوا عمينا 
لفمسطينية لدييا الكثير ولكف نريد تحقيؽ مطالبنا المشروعة، إذا فكر في الزحؼ البري عمى غزة فالمقاومة ا

ىناؾ تناغمًا بيف فصائؿ المقاومة... ونحف »وشدد عمى أف «. مف اإلبداع والجاىزية إذا أرادوا الحرب
فخوروف بأف فصائؿ المقاومة كميا بوحدة الحاؿ وبينيا غرفة مشتركة، والكؿ يتحمؿ مسؤولياتو، وشعبنا في 

وانع والضبط األمني وأثبت أف كؿ الشعب الفمسطيني الضفة خرج انتصارًا ألىؿ غزة رغـ الحواجز والم
 «.واحد... فتح وحماس ليسوا أعداء بؿ ىـ أخوة ونزغ الشيطاف مف انس وجف بينيـ مع أىواء البعض

جميعنا مدعووف إلى التوحد عمى برنامج المقاومة، لنواجو العدو بالثوابت والمقاومة وعدـ تقديـ »ورأى أف 
تكوف ىناؾ رؤية فمسطينية جديدة وموقؼ عربي موحد، خصوصًا موقؼ مصري تنازالت، فاليوـ يجب أف 

نابع مف ثورة يناير، ومراجعة كؿ المبادرات واالتفاقات الدولية كي نمتمؾ أوراؽ القوة، ومعنا أنصار اإلنسانية 
 «.في العالـ الذيف ال يحتمموف أخطاء إسرائيؿ
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أحمد( الجعبري، ولكف الحرب سجاؿ « تائب القساـك»العدو أصابنا بوجع باستشياد )قائد »وأقر بأف 
مف راىف عمى المقاومة أفمح، واليوـ يمكنكـ أف تراىنوا عمييا »وأضاؼ أف «. والجعبري ترؾ مف خمفو قادة

أكثر، فإذا كانت الحرب األولى عمى غزة حققت خالؿ ثالثة أسابيع توازنًا نسبيًا، فاليوـ المقاومة حققت ىذا 
عات، و)رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف( نتانياىو الذي أراد أف يرمـ قدرتو في الردع التوازف خالؿ سا

فشؿ، وأراد أف يقضي عمى البنى التحية لممقاومة وفشؿ، وسالح المقاومة رد عميو بعد أف أعمف أنو قضى 
 «.عمييا تمامًا، وكاف الرد مف المقاومة مفاجئًا لمعدو وأىدافو فشمت

ىو الذي يراىف عمى فوزه باالنتخابات ىو اليوـ في ورطة. أراد أف يختبر مصر فكاف نتانيا»ورأى أف 
الجواب المصري واضحًا وجميًا، وأراد أف يختبر الربيع العربي فوجد مدى التفاؼ شعوب الربيع العربي حوؿ 

كشفيا، وأراد أف غزة وشعبيا، وأراد أف يجرب سالحو فوجد النتيجة وفشؿ أسمحتو التي أراد أف يستر عورتيا ف
نتانياىو ييدد بالحرب « وأضاؼ:«. يربؾ أوباما في دورتو الرئاسية الثانية، وحسابات نتانياىو كميا أخطأت

البرية وىو قادر عمى ذلؾ ولكنو يعرؼ أنيا لف تكوف نزىة، وقد تكوف ما سيخسره االنتخابات، ومف ىنا 
قادرًا عمى أف ينيي سفؾ الدماء لكنو طالب بالضغط عمى بعض الدوؿ كي تضغط عمى حماس، وكاف 

مرتبؾ. مف طمب التيدئة ىو نتانياىو، طمبيا مف أميركا وأوروبا وأخيرًا طمبيا مف مصر، فشعبنا في غزة ال 
 «.يريد التيدئة، بؿ يريد حقو
المقاومة الفمسطينية لدييا الشجاعة وحسف تقدير الموقؼ والعقؿ المستند إلى »لكنو استطرد قائاًل إف 

جاعة، ومف ىنا ال نريد تصعيدًا وال نطمب البالء وال نريد حربًا برية. ولكف إذا أرادوىا فمف يكونوا بخير، ش
 «.وشعبنا سيتصدى ليذا العدواف والمقاومة لدييا ما لدييا مف وسائؿ لتكبد العدو خسائر ال يتوقعيا

لـ نفيـ الموقؼ األوروبي الذي يرى اإلخوة العرب والمسمميف إلى زيارة قطاع غزة، ولكننا مازلنا »ودعا 
بنظرة عوراء ما يفعمو العدواف ضد األطفاؿ في غزة، ونقوؿ لمجميع مصالحكـ مع الشعب الفمسطيني وليست 

 «.مع الدخالء
شعبنا لف يخرج مف أرضو »وسعى إلى طمأنة المصرييف المتخوفيف مف توطيف سكاف غزة في سيناء، قائاًل: 

وكسر الحصار عف غزة إلعادة المحمة مع باقي الوطف الفمسطيني وليس لخمؽ كياف  فال تقمقوا أييا اإلخوة،
 «.منفصؿ عف باقي ارضنا الفمسطينية

 20/11/2012الحياة، لندن، 
 
 اتصاالت ولقاءات مع شمح والممك عبد اهلل وبمير.. لغزةيدير حممة مؤازرة  عباس 

، االثنيفالرئيس محمود عباس، استقبؿ هلل، أف مف راـ ا //الحياة الجديدة، رام اهلل، نشرت 
بمقر الرئاسة في مدينة راـ اهلل، األمناء العاميف لممنظمات الشعبية الفمسطينية. وأكد ضرورة تفعيؿ الحراؾ 
الشعبي السممي في األرض الفمسطينية، دعما لصمود أبناء شعبنا في قطاع غزة ضد العدواف اإلسرائيمي 

نياء االنقساـ. المتواصؿ، ىذا الصمود  الذي سيتعزز مف خالؿ تحقيؽ الوحدة الوطنية وا 
وأشار الرئيس، إلى أف القيادة تبذؿ جيودا مكثفة مع كافة األطراؼ لوقؼ العدواف اإلسرائيمي عمى شعبنا في 
قطاع غزة، مشيرا إلى أف كافة اإلمكانيات مسخرة لمتخفيؼ مف معاناة شعبنا الذي يتعرض لعدواف شرس 

التأكيد عمى تصميـ القيادة عمى الذىاب إلى األمـ المتحدة لنيؿ عضوية دولة  عباسوجدد  ر.غير مبر 
مف الشير الجاري، لمحفاظ عمى حؽ  فمسطيف بصفة مراقب في الجمعية العامة لألمـ المتحدة في الػ

 الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره.
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س، وقراره بالتوجو إلى األمـ المتحدة لمحفاظ عمى حؽ بدورىـ أكد األمناء العاموف، وقوفيـ خمؼ سياسة الرئي
 .الشعب الفمسطيني بإقامة دولتو المستقمة وعاصمتيا القدس الشريؼ عمى حدود عاـ 

 وأشاروا، إلى أف المنظمات الشعبية ستعمؿ عمى تنظيـ فعاليات شعبية مساندة لصمود شعبنا في قطاع غزة.
لفصائؿ الفمسطينية بما فييا اإلخوة في حركتي حماس والجياد وثمف عباس، استجابة جميع القوى وا

اإلسالمي لدعوتو والقيادة الفمسطينية، بالمشاركة في مسيرات التضامف التي انطمقت في جميع أنحاء الضفة 
 مع أىمنا في قطاع غزة.
بد اهلل شمح. رمضاف ع اإلسالمي، اتصاال ىاتفيا مف األميف العاـ لحركة الجياد أمسوتمقى عباس، مساء 

 وبحث االتصاؿ سرعة تحقيؽ وقؼ العدواف عمى قطاع غزة.
 إلىتوني بمير. ودعا  األوسط، مبعوث المجنة الرباعية لعممية السالـ في الشرؽ أيضاواستقبؿ الرئيس 

المتواصؿ عمى قطاع غزة، وتحقيؽ تيدئة شاممة ومتبادلة توقؼ شالؿ الدـ  اإلسرائيميضرورة وقؼ العدواف 
 الممؾ عبد اهلل الثاني. األردنيوتمقى الرئيس عباس اتصاال ىاتفيا مف العاىؿ  ؼ في غزة.الناز 

 "وفا"وكالة نقال عف مراسميا مف غزة، أشرؼ اليور، أف  //القدس العربي، لندن، وذكرت 
غزة  ذكرت في خبر مقتضب أف الرئيس عباس أصدر تعميماتو ىذه لكافة منتسبي جياز الدفاع المدني في

 ."مف أجؿ القياـ بواجبيـ الوطني لمتخفيؼ مف معاناة أبناء شعبنا جراء العدواف اإلسرائيمي المتواصؿ"
 
 الجيود المبذولة لوقف العدوان  ىاتفًياىنية ومشعل يناقشان  

، اتصااًل ىاتفًيا مع /أجرى إسماعيؿ ىنية، رئيس الحكومة الفمسطينية في غزة، مساء االثنيف : غزة
في رئاسة الوزراء في غزة، في  اإلعالميوقاؿ المكتب  د مشعؿ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.خال

بياف صحفي، إف ىنية استعرض مع مشعؿ آخر التطورات عمى صعيد الجيود المبذولة لوقؼ العدواف عمى 
 قطاع غزة وحماية الشعب الفمسطيني.

 //قدس برس، 
 
 لعقد اجتماع قيادي عباسلدعوة  يةالفور فياض يدعو لالستجابة  

سالـ فياض ضرورة االستجابة الفورية لدعوة الرئيس أبو مازف لعقد االجتماع  د.أكد رئيس الوزراء  :راـ اهلل
القيادي الذي يضـ المجنة التنفيذية ورئيس المجمس الوطني واألمناء العاميف لكافة الفصائؿ، وبما يشمؿ 

مشددًا عمى أف عقد ىذا االجتماع يكتسُب أىميًة استثنائيًة التخاذ  حركتي حماس والجياد اإلسالمي،
قميميًا ودوليًا، إللزاـ  الخطوات العممية الكفيمة بوضع نياية فورية لالنقساـ، وحشد المزيد مف القدرة، عربيًا وا 

يرة التي حكومة االحتالؿ بوقؼ عدوانيا عمى شعبنا، وتعزيز قدرتو عمى الصمود، ومواجية التحديات الخط
 تواجو قضيتنا الوطنية.

واعتبر فياض أف االختبار الحقيقي لممجتمع الدولي يتمثُؿ في ضرورة تحممو لمسؤولياتو السياسية والقانونية 
واألخالقية بوقؼ ىذا التصعيد الخطير الذي ييدد بجر المنطقة إلى مزيد مف عدـ االستقرار، داعيًا القوى 

 التدخؿ الفوري لوقؼ العدواف اإلسرائيمي عمى شعبنا في قطاع المؤثرة فيو إلى عدـ التمكؤ و 
 

غزة، والذي أدى إلى استشياد وجرح المئات مف أبناء شعبنا، أغمبيتيـ الساحقة مف المدنييف بما في ذلؾ 
 األطفاؿ والنساء.
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 //القدس، القدس، 
 
 حول التيدئة كامًل بين عباس ومشعل تنسيقشعث يصل غزة:  

قطاع غزة ممثاًل  إلىعضو المجنة المركزية لحركة "فتح" نبيؿ شعث  أمسوصؿ : احمد رمضاف - راـ اهلل
فور وصولو، أف ىناؾ تنسيقا كاماًل بيف عباس ومشعؿ حوؿ ما يجري مف  وأعمفعباس، محمود لمرئيس 

 مفاوضات اآلف لوقؼ إطالؽ نار شامؿ بيف إسرائيؿ والفصائؿ الفمسطينية في غزة.
مشعؿ ونائبو موسى أبو مرزوؽ المذيف أطمعاه بشكؿ كامؿ عمى  أمسو التقى أوؿ مف وقاؿ شعث ان

مجريات المفاوضات التي تجري حاليًا بيف الفصائؿ الفمسطينية والمندوب اإلسرائيمي المتواجد حاليا في 
 القاىرة بوساطة مصرية.

ؽ النار، لكنو في الوقت وكشؼ شعث عف أف مشعؿ أبمغو بأف المفاوضات دخمت مرحمة جادة لوقؼ إطال
نفسو، استبعد أف يتـ تحقيؽ ذلؾ خالؿ الفترة القميمة المقبمة، ألف ىناؾ شروطا تفرضيا إسرائيؿ، وال تريد أف 

 تمتـز بشروط "حماس" والفصائؿ.
وأكد شعث أف تركيا وقطر تشاركاف بقوة في المفاوضات، ولكف كؿ شيء يجري مف خالؿ الرئيس المصري 

شفًا عف أف مشعؿ أبمغو بأف "حماس" مستعدة لمعودة إلى طاولة الحوار الوطني فور انتياء محمد مرسي، كا
 العدواف اإلسرائيمي.

 التيدئة وىي: إلىشعث إلى شروط حماس لمعودة  وأشار
 أوال: رفع الحصار بشكؿ كامؿ عف قطاع غزة.

 في مناطؽ قطاع غزة. اإلسرائيميثانيا: وقؼ توغالت الجيش 
 ستيداؼ قادة الفصائؿ باالغتياالتثالثا: وقؼ ا

طالؽ النار عمييـ.  رابعا: وقؼ االعتداء عمى الصياديف وا 
، أسمحتياتسمـ حماس  أفاسرائيؿ تخمت عف شرط كاف مف المستحيؿ تحقيقة وىو  أفولفت شعث إلى 

 مقابؿ التزاـ اسرائيؿ بعدـ استيداؼ المدنييف.
الضماف الوحيد ىو االلتزاـ  إفالنار، قاؿ شعث: " ؽإطالوحوؿ وجود ضمانات لعدـ خرؽ اسرائيؿ لوقؼ 

 النار نظرا لتيديدات نتنياىو وصعوبة الوضع". إطالؽمقابؿ التزاـ. ولـ يبمغني مشعؿ عف مدى زمني لوقؼ 
بيف اسرائيؿ والفصائؿ، قائاًل: "ال اعتقد انو  األمدشعث عف عدـ تفاؤلو بالتوصؿ التفاؽ ىدنة طويمة  وأعرب

 ، فاألمور صعبة ولكف المفاوضات دخمت مرحمة ميمة جدا".األمدويمة ستتـ ىدنة ط
 //المستقبل، بيروت، 

 
 ومشعل يتفقان عمى الحوار بعد الحرب عباس"الشرق األوسط":  

اتفؽ خالؿ اتصاالت الرئيس محمود عباس ، إف "لشرؽ األوسط"قالت مصادر لػ: كفاح زبوف - راـ اهلل
ماس خالد مشعؿ، عمى إنياء االنقساـ بعد انتياء جولة الحرب الحالية. وأبمغ ىاتفية مع زعيـ حركة ح

مشعؿ، مبعوث الرئيس الفمسطيني إلى قطاع غزة، نبيؿ شعث الذي التقاه في مصر، أمس، أنو مستعد 
لمعودة إلى الحوار مف أجؿ المصالحة بعد انتياء الحرب عمى غزة. وأبمغ مشعؿ القيادة المصرية باألمر. 

 تقد أف تبادر مصر لدعوة الطرفيف مف أجؿ االتفاؽ عمى إنياء االنقساـ.ويع
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ما يفرض عمينا جميعا النيوض بميمة استعادة وحدتنا "أمس، إف شعبو يرفض االنقساـ:  عباسوقاؿ 
الوطنية ووحدة أرضنا ورص صفوفنا لمواجية العدواف والمضي قدما عمى طريؽ تحقيؽ أىدافنا الوطنية 

 ."تقالؿ والعودةبالحرية واالس
 //الشرق األوسط، لندن، 

 
 مصدر فمسطيني: السمطة مطمعة عمى مباحثات التيدئة وال تشارك فييا 

، إف السمطة الفمسطينية مطمعة عمى «الشرؽ األوسط»قاؿ مصدر فمسطيني مطمع لػ: كفاح زبوف - راـ اهلل
فييا بشكؿ رئيسي. وأكد المصدر أف مصر حوارات التيدئة التي تجري في القاىرة، ولكنيا ال تشارؾ 

وحماس تطمعاف السمطة عمى التفاصيؿ بيف الفينة واألخرى. وتدعـ السمطة تيدئة متبادلة وطويمة في قطاع 
غزة. وبحسب المصادر، فإف ثمة اتصاالت مستمرة بيف الرئيس الفمسطيني محمود عباس، والمصري محمد 

حماس. وكاف مشعؿ التقى األحد مبعوث الرئيس الفمسطيني  مرسي، وبيف عباس وخالد مشعؿ زعيـ حركة
 الشخصي إلى غزة نبيؿ شعث، وأطمعو أيضا عمى تفاصيؿ متعمقة بالتيدئة.

 //الشرق األوسط، لندن، 
 
 إطالق النار عمى مرحمتين لوقفاقتراح حنا عميرة:  

لتحرير الفمسطينية، لػ "األياـ" إف "االقتراح األياـ: قاؿ حنا عميرة، عضو المجنة التنفيذية لمنظمة ا -القدس 
المقدـ لوقؼ إطالؽ النار يقضي بأف تتـ التيدئة عمى مرحمتيف بحيث انو في المرحمة األولى تقوـ إسرائيؿ 
بوقؼ عدوانيا عمى غزة وبالمقابؿ تقوـ الفصائؿ الفمسطينية بوقؼ إطالؽ الصواريخ عمى األىداؼ 

 اإلسرائيمية".
القتراح فانو بعد مرور فترة زمنية محددة عمى تنفيذ اتفاؽ وقؼ إطالؽ النار مف الجانبيف وأضاؼ: "طبقا ل

 فانو يصار إلى تنفيذ بعض الخطوات ومف بينيا تسييؿ الحصار اإلسرائيمي المفروض عمى غزة".
وأشار عميرة إلى أف "الجانب اإلسرائيمي يطمب ضمانات سياسية مصرية بأف توقؼ الفصائؿ إطالؽ 

 واريخ واف يتـ منع تيريب السالح إلى غزة واف ال يتـ تصنيع السالح محميا في غزة".الص
وذكر عميرة أف "الفصائؿ الفمسطينية ترفض المرحمية في التنفيذ وتصر عمى أف يتـ وقؼ العدواف 
 اإلسرائيمي فورا بما في ذلؾ وقؼ االغتياالت واف يتـ رفع الحصار اإلسرائيمي عف غزة واف يكوف ذلؾ

ونوه إلى أف "االتصاالت ما زالت مستمرة في القاىرة في محاولة لبمورة اتفاؽ ويبدو أف  بضمانات دولية".
 التصعيد اإلسرائيمي ىو محاولة لفرض الشروط اإلسرائيمية تحت النار".

 //األيام، رام اهلل، 
 
 
 
 
 إيجابيلغزة سيكون ليا مردود  العربي الوزاري: زيارة الوفد ىنية حكومة 

، غدا الثالثاء، العربي الوزاريوصفت الحكومة الفمسطينية المقالة بقطاع غزة، زيارة الوفد : محمد رشاد
 .اإلسرائيميمواجياتو مع العدو  فيلمقطاع، بأف ليا مردودا إيجابيا لدى أبناء غزة، وستبث فييـ روحا جديدة 
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يترأسو الدكتور  الذي، إف الوفد ىاتفياتصاؿ  في، باسـ وزارة الداخمية الرسميوقاؿ إسالـ شيواف، المتحدث 
، األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية، سيمتقى غدا فور وصولو لمقطاع بعدد مف وزراء حكومة العربينبيؿ 

 حماس عمى رأسيـ رئيس الحكومة المقالة إسماعيؿ ىنية.
اء الجرحى الفمسطينييف مف جراء وأشار شيواف إلى أف الوفد سيقوـ بعد ذلؾ بزيارة مستشفى الشفاء لمق

حكومة  فيحضور وزير الصحة  في صحفيلمقطاع، عمى أف يعقب ذلؾ عقد مؤتمر  اإلسرائيميالقصؼ 
وأوضح شيواف أف الوفد سيقدـ مساعدات طبية ألىؿ القطاع، ولكف جار تنسيؽ كيفية إدخاليا إلى  حماس.
 القطاع.

 //اليوم السابع، مصر، 
 
 يستنكر العدوان اإلسرائيمي عمى غزة "مسطينيالوطني الف" 

بدعوة طارئة، وبمشاركة مف رئيس المجمس الوطني الفمسطيني سميـ الزعنوف، : كماؿ زكارنة -عماف 
التأمت المجنة السياسية في المجمس أمس في مقر رئاسة المجمس بعماف، وناقشت استمرار العدواف 

 اإلسرائيمي عمى أىمنا في قطاع غزة. 
بداية االجتماع وضع الزعنوف أعضاء المجنة في صورة التحركات والجيود التي قاـ بيا المجمس وفي 

الوطني في مخاطبة رؤساء االتحادات البرلمانية العربية واإلسالمية، ودعوتو لعقد جمسة طارئة لالتحاد 
حية أكثر مما ينبغي البرلماني العربي لمواجية العدواف عمى غزة، وشدد عمى أنو ال يجب أف يطمب مف الض

في ىذه الحرب اليمجية التي فرضت عمينا، مشيرا إلى أف إسرائيؿ تسعى جاىدة في حربيا لثني القيادة 
 الفمسطينية عف التوجو إلى األمـ المتحدة.

أكدت إدانتيا بشدة العدواف واإلرىاب العسكري اإلسرائيمي والمجازر المستمرة بحؽ أىمنا  وفي ختاـ اجتماعيا
ياء في قطاع غزة مف أطفاؿ ونساء، موجية التحية إلى صمود ومقاومة أىمنا في القطاع الصامد، األبر 

 وتقدمت لذوي الشيداء بأحر التعازي كما تمنت الشفاء العاجؿ لمجرحى األبطاؿ.
 //الدستور، عمان، 

 
 خارجة عن القانون وجرائم حربمنظمة التحرير: العمميات في غزة  

في منظمة التحرير الفمسطينية إدانتيا الشديدة لممجازر  واإلعالـجددت دائرة الثقافة : ليد عوضو  - راـ اهلل
 البشعة التي ترتكبيا قوات االحتالؿ بحؽ أبناء قطاع غزة، ووصفتيا بجرائـ حرب. اإلسرائيمية
، اإلنساني طواقـ الصحافة والعمؿ إلى باإلضافةإف استيداؼ عائالت مدنية وبريئة بأكمميا، "وقالت: 

وقصؼ المنازؿ السكنية، وحصد أرواح العشرات ىو عمميات إعداـ خارجة عف القانوف وجرائـ حرب يعاقب 
 .اإلنساني"عمييا القانوف الدولي والقانوف الدولي 

اعتداء المستوطنيف عمى مسجد الرباط في قرية عوريؼ جنوب نابمس،  أفوفي ذات السياؽ، اعتبرت الدائرة 
ضراـ المنظمة التي ترعاىا حكومة االحتالؿ المتطرفة، بقيادة  اإلرىابيةفيو ىو جزء مف ىذه الحممة  النار وا 

تأجيج العنؼ في المناطؽ المحتمة جميعيا، وتوسيعيا  إلىنتنياىو ووزير خارجيتو ليبرماف، والتي تيدؼ 
 لزعزعة االستقرار في المنطقة بأسرىا.

 //القدس العربي، لندن، 
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 جندي ويمنع دخول قوات االحتالل لطولكرم ينشر  الفمسطينياألمن الوطني  "سما": 
طولكـر / سما: أكد مصادر أمنية فمسطينية، أف االمف الفمسطيني منع عشرات الجنود االسرائيمييف صباح 

 جندي فمسطيني مف قوات االمف الوطني بمحيط اليوـ مف الدخوؿ الى طولكـر بعد اف نشر قرابة الػ 
 واماـ الدوريات االسرائيمية.

وقالت المصادر إف قوات االحتالؿ طمبت الدخوؿ الى طولكـر األمر الذي دفع االمف الوطني الى رفض 
ىذا الطمب بالرغـ مف اصرار قوات االحتالؿ عمى الدخوؿ بحجة وجود نشاط امني ليا في المدينة. وعمى 

ريات اماـ جيبات االحتالؿ التي حاولت جيادة دخوؿ الفور اعطيت االوامر لالمف الفمسطيني بوضع الدو 
المدينة. وقالت المصادر اف االمف االوطني رفض دخوؿ االحتالؿ لممدينة الف ىدفو االوؿ واالخير حماية 
أبناء الشعب واطفالو مف اي مكروه، او سوء قد يمحؽ بيـ، وىو ىدؼ االحتالؿ مف الدخوؿ لممدينة ىذا 

.  اليـو
 //ارية، وكالة سما اإلخب

 
 يستخدم سالحًا جديدًا قاتاًل ضد المتظاىرين بالضفة  االحتاللالبرغوثي: مصطفى  

حّذر النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني، مصطفى البرغوثي، مف استخداـ قوات االحتالؿ : راـ اهلل
 ة الغربية المحتمة.اإلسرائيمي لسالح جديد قاتؿ لقمع المسيرات والمظاىرات الفمسطينية في الضف

، أف الحديث يدور حوؿ قذيفة صغيرة /وأوضح البرغوثي في تصريحات صحفية أدلى بيا االثنيف 
شرعت قوات االحتالؿ باستخداميا مؤخرًا لقمع الفعاليات التضامنية التي انطمقت في مدف الضفة تنديدًا 

ى رصاص معدني ُيحدث صدمات كيربائية بالعدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة، وىذه القذيفة تحتوي عم
 قاتمة لدى الشخص فور اإلصابة بيا.

 //قدس برس، 
 

 "مرجعية وراعية لمحوار والمصالحة مصر بعد تسمم اإلخوان الحكم لم تعد مؤىمة لتكون"عزام األحمد:  14
ممصالحة الوطنية رئيس وفد الحركة ل« فتح»قاؿ عضو المجنة المركزية لحركة : شفيؽ االسدي  -أبوظبي 

مصر بعد تسمـ اإلخواف المسمميف الحكـ فييا لـ تعد مؤىمة لتكوف مرجعية »الفمسطينية عزاـ األحمد إف 
وانتقد الموقؼ العربي مف العدواف الصييوني عمى غزة «. وراعية لمحوار والمصالحة بيف الفصائؿ الفمسطينية

إيجاد مخرج إلسرائيؿ »صفيا بأنيا تصب في خانة وخصوصًا المواقؼ المصرية والقطرية والتركية التي و 
 «.مف أزمتيا الحالية وليس لنصرة الشعب الفمسطيني في غزة

حركة فتح لمست تغييرًا في الموقؼ المصري مف المصالحة، إذ بدأت القاىرة في تغيير »وأكد األحمد أف 
أف يتـ توقيعو بيف فتح وحماس البنود التي صاغتيا سابقًا وتشكؿ أساسًا التفاؽ المصالحة كاف يفترض 

 «.وكافة الفصائؿ الفمسطينية قبؿ أف تتراجع حماس عف توقيعو
ولفت األحمد في ندوة عقدىا أمس في مقر سفارة فمسطيف بأبوظبي تناوؿ فييا الوضع في غزة والمصالحة 

منذ أربعة أشير، لـ يقـ بزيارة رسمية لمصر »الوطنية الفمسطينية إلى أف الرئيس الفمسطيني محمود عباس 
وأف زيارتو األخيرة لمقاىرة جاءت في إطار مشاركتو في اجتماعات لجنة المتابعة العربية األمر الذي استغمتو 

 «.الرئاسة المصرية بتوجيو الدعوة إلى عباس لمقاء الرئيس المصري محمد مرسي
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األزمة الداخمية »وصفو بػ بسبب ما « صعبة جداً »وأعرب األحمد عف اعتقاده بأف مسألة المصالحة باتت 
يتعيف االنتظار إلى ما بعد انتخابات المكتب السياسي ورئيس المكتب في حماس »، وقاؿ: «في حماس

 «.الشير الجاري وتـ تأجيميا بسبب العدواف عمى غزة 15والتي كاف يفترض أف تتـ في 
المصالحة الوطنية الفمسطينية  يفرض عمينا جميعًا التوجو نحو»واعتبر األحمد أف الوضع الراىف في غزة 

في ظؿ العدواف »وأضاؼ: «. شرط عدـ تراجع حماس عف المصالحة عند انقشاع غبار المعارؾ عف غزة
 «.عمى غزة يجب التركيز عمى وقؼ العدواف ووضع خالفاتنا جانبًا والتصدي لمعدواف

ح ليا بمواصمة االستيطاف بأنيا أبرمت اتفاؽ ىدنة طويؿ األمد مع إسرائيؿ يسم« حماس»واتيـ حركة 
اضطرت إلى الدخوؿ « حماس»واستكماؿ بناء الجدار وتكريس انفصاؿ غزة عف الضفة الغربية، وزاد إف 

لممزايدة عمى الفصائؿ الفمسطينية التي وجيت صواريخيا إلى المستوطنات »في المواجية مع إسرائيؿ 
 «.بيا إسرائيؿ في غزة اإلسرائيمية ردًا عمى االنتياكات واالغتياالت التي قامت

وشكؾ األحمد بالمواقؼ المصرية والقطرية والتركية في دعـ الشعب الفمسطيني، وقاؿ إف الرئيس األميركي 
باراؾ أوباما كمؼ رئيس الوزراء التركي طيب رجب أردوغاف والرئيس مرسي و)أمير قطر الشيخ( حمد بف 

ة رئيس الوزراء المصري ىشاـ قنديؿ لغزة جاءت بيدؼ وأضاؼ أف زيار «. خميفة بالتوسط لمعودة إلى التيدئة
 «.نقؿ مقترحات لمتيدئة»

المطموب مف كؿ ىذه التحركات ترسيخ االنقساـ الفمسطيني والمعب بالنظاـ السياسي »ولفت األحمد إلى أف 
س أي زيارة يقوـ بيا مسؤوؿ عربي إلى غزة مف دوف أف تكوف بدعوة مف الرئي»، معتبرًا أف «الفمسطيني

 «.الفمسطيني محمود عباس وبصحبتو يكوف ىدفيا ترسيخ االنقساـ الفمسطيني
موجودة في غزة اآلف وتشارؾ في جميع اجتماعات الفصائؿ الفمسطينية « فتح»وأكد األحمد أف حركة 

القيادة الفمسطينية تذىب إلى غزة في »وتتحمؿ مسؤولياتيا في التصدي لمعدواف عمى القطاع، وقاؿ إف 
لذي تريد وال تذىب بصفة زائر وبرفقة حمد وأردوغاف، فيي مف توجو الدعوات لزيارة غزة وليس مف الوقت ا

 «.يتمقى الدعوات لزيارتيا
الضغط عمى الرئيس الفمسطيني »ولفت األحمد إلى أف العدواف عمى غزة ييدؼ مف بيف أمور أخرى إلى 

 «.نية بصفة مراقبلجية عدـ التوجو إلى األمـ المتحدة لممطالبة بدولة فمسطي
، «صيؼ عربي ساخف وليس ربيعاً »بأنو « الربيع العربي»مف جية أخرى، وصؼ األحمد ما يقاؿ عنو 

أما ما جرى في الدوؿ العربية األخرى فيو يدخؿ » في تونس فقط »معتبرًا أف الربيع العربي ىو ما حدث 
 «.في إطار الفوضى الخالقة التي أسست ليا واشنطف

ىدؼ اإلخواف المسمميف الذيف تسمموا الحكـ في الدوؿ العربية التي شيدت حراكًا شعبيًا ىو »ولفت إلى أف 
ذا ذىبوا لتحرير فمسطيف سأكوف أوؿ مف يطمؽ لحيتو ويسير  حكـ الدوؿ العربية وليس تحرير فمسطيف. وا 

 «.في ركبيـ
ير الفمسطينية وتشكيؿ الربيع الفمسطيني الحقيقي مستمر لجية إعادة تطوير منظمة التحر »وأضاؼ أف 

، مؤكدا التمسؾ بالثوابت الوطنية الفمسطينية وحؿ «مجمس وطني جديد وتجديد المؤسسات الفمسطينية
 وعمى أساس مبادرة السالـ العربية. 194الدولتيف وعاصمتيا القدس الشريؼ وعودة الالجئيف وفؽ القرار 

 20/11/2012الحياة، لندن، 
 

 طالق النار المتبمورإاق وقف اتف بنودالقدس الفمسطينية:  15
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أف بنود اتفاؽ وقؼ إطالؽ النار المتبمور تشمؿ  "القدس"قالت مصادر غربية ؿ :المحرر السياسي -راـ اهلل
 ما يمي:

 المرحمة األولى:
 بوقؼ عممياتيا العسكرية ضد غزة. "إسرائيؿ"تقـو -
 تقوـ فصائؿ المقاومة الفمسطينية بوقؼ إطالؽ الصواريخ-

 لثانية:المرحمة ا
ساعة مف وقؼ العمميات العسكرية اإلسرائيمية ووقؼ فصائؿ المقاومة إطالؽ الصواريخ يجري  24بعد -

 بحث ترتيبات وضع اتفاؽ وقؼ إطالؽ النار موضع التنفيذ ويشمؿ ذلؾ:
 تحديد ساعة الصفر لتنفيذ وقؼ إطالؽ النار.-
 فتح المعابر أماـ الحركة.-
 تضمف مصر االلتزاـ باالتفاؽ.-
 في حاؿ خرؽ االتفاؽ مف أي طرؼ يتـ العودة إلى الضامف المصري.-

وقد قالت مصادر حركة "حماس" انو بعد مشاورات ما بيف قادة "حماس" والجياد اإلسالمي فاف حركة 
"حماس" بقيادة خالد مشعؿ وقيادة الجياد اإلسالمي برئاسة رمضاف عبد اهلل قدمتا مالحظاتيما عمى االقتراح 

 ى الوزير رأفت شحاتة مدير جياز المخابرات العامة.اليـو إل
 19/11/2012القدس، القدس، 

 
 "صفقة متكاممة"والجياد تتمسكان بع  وحماسبوادر تيدئة الحياة:  16

الجياد «و« حماس»في لندف اف حركتي  "الحياة"قالت مصادر فمسطينية لػ: جيياف الحسيني -القاىرة 
المتعمقة بالتيدئة في غزة، فيما أعمنت القناة « الصفقة الكاممة«ة لػقدمتا امس الصيغة االخير « االسالمي

في المفاوضات بشأف اليدنة، موضحة اف « تقدـ كبير جداً »العاشرة في التمفزيوف االسرائيمي عف حصوؿ 
اسرائيؿ تنتظر الرد عمى اقتراح بيذا الشأف قدمتو الى مصر. وليؿ أمس اتصؿ الرئيس باراؾ أوباما مع 

 المصري محمد مرسي طالبًا تدخمو لوقؼ اطالؽ الصواريخ عمى إسرائيؿ. الرئيس
اضافة الى « وقؼ العمميات العسكرية مف الطرفيف»بحسب المصادر « الصفقة الكاممة»وتضمنت ورقة 

جممة مف االجراءات المتعمقة بعدـ مس المزارعيف في المنطقة العازلة في غزة والسماح بعمؿ الصياديف 
اماـ تنقؿ االفراد والبضائع. واشارت المصادر الى اف الرئيس الفمسطيني محمود عباس اتصؿ  وفتح المعابر

 امس بقادة فمسطينيف في القاىرة لحضيـ عمى التيدئة.
واوضحت المصادر وجود مقاربتيف لموصوؿ الى التيدئة: االولى، وقؼ العدواف االسرائيمي عمى غزة 

ؿ الفمسطينية اطالؽ الصواريخ، اي العودة الى الوضع السابؽ. والقصؼ واالغتياالت مقابؿ وقؼ الفصائ
تتناوؿ وقؼ العمميات والمعابر والمنطقة العازلة « صفقة كاممة»وتركز المقاربة الثانية عمى التوصؿ الى 

والصياديف واالغتياالت. واشارت الى اف قوى اقميمية اقترحت حاًل وسطًا باف يجري وقؼ العمميات العسكرية 
ثـ بدء الحديث لمبحث في باقي عناصر الصفقة عبر مصر خالؿ فترة الحقة، تمي االنتخابات  اآلف

 تصراف عمى المقاربة الثانية لموصوؿ الى التيدئة.« الجياد«و« حماس»االسرائيمية. وقالت المصادر اف 
 20/11/2012الحياة، لندن، 
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 قياديا في سرايا القدس وتغتال غرب مدينة غزة الشروق" برج" تستيدف مبى "إسرائيل" 17
واصؿ الجيش اإلسرائيمي عممياتو في غزة أمس لميوـ السادس، مستخدمًا : يأ ؼ ب -غزة، القدس المحتمة 

الطائرات والزوارؽ الحربية في قصؼ القطاع موقعًا المزيد مف الشيداء والجرحى، فيما واصمت المقاومة 
ف اإلسرائيمية، واعترفت تؿ ابيب بأنو أطمؽ منذ الفمسطينية إطالؽ الصواريخ عمى المستوطنات والمد

 صاروخًا خصوصًا باتجاه مدينة عسقالف. 96اإلثنيف وحتى ظير اإلثنيف اكثر مف -منتصؼ ليؿ األحد
واستشيد أربعة فمسطينييف وأصيب ثالثة بينيـ مصوراف صحافياف اإلثنيف في ثالث غارات جوية شنتيا 

« برج الشروؽ»قطاع غزة بعد ظير أمس، واستيدفت إحداىا مبنى الطائرات الحربية اإلسرائيمية عمى 
 طبقة ويضـ العديد مف المكاتب الصحافية في غرب مدينة غزة. 14المكوف مف 

صابة ثالثة في الغارة »في بياف وجود « حماس»وأكدت لجنة اإلسعاؼ والطوارئ في حكومة  شييد متفحـ وا 
 «.اإلسرائيمية عمى برج الشروؽ

رامز حرب القيادي الميداني في سرايا القدس مسؤوؿ »إف الشييد ىو « الجياد اإلسالمي»ي وقاؿ مصدر ف
وورد اسـ رامز حرب الحقًا في بياف لمجيش اإلسرائيمي «. اإلعالـ الحربي بمواء غزة الجناح العسكري لمحركة

 باعتباره أحد المستيدفيف بالغارة.
مسؤوليف »، إف اليجوـ نفذ باالشتراؾ مع الجيش أثناء وجود وقالت المخابرات اإلسرائيمية )شاباؾ( في بياف

 «.كبار مف الجياد اإلسالمي في برج الشروؽ في مدينة غزة
استيدؼ الجيش وجياز المخابرات المبنى الذي استخدمو كبار نشطاء »وقاؿ الجيش اإلسرائيمي في بياف: 

لصواريخ عمى إسرائيؿ كمخبأ ليـ، حركة الجياد اإلسالمي والمسؤوليف عف جزء مف عمميات إطالؽ ا
بياء ابو عطا، عضو المجمس »وأورد الجيش في بيانو أسماء المستيدفيف، وىـ  «.وأصابيـ إصابة مباشرة

العسكري االعمى وىو قائد منطقة غزة في الجياد االسالمي، ويشارؾ في قيادة وتنظيـ اطالؽ الصواريخ 
 «.في تصنيع االسمحة بعيدة المدى والعمميات ضد مدنييف في اسرائيؿ، كما يشارؾ

، ومف سكاف حي 1972تيسير محمود محمد الجعبري، مف مواليد عاـ »واعتبر أف المستيدؼ الثاني ىو 
الشجاعية، وعضو المجمس العسكري األعمى في الجياد اإلسالمي ورئيس فرع العمميات في الجياد، وشارؾ 

ئيمي، وىو مسؤوؿ تدريب ويمقى عمى مسؤوليتو في عمميات إطالؽ صوارخ وىجمات ضد الجيش اإلسرا
 «.توزيع مياـ لتنفيذ ىجمات عمى عسكرية

خميؿ بيتاني احد نشطاء الجياد الكبار، ومسؤوؿ امف داخمي، ومسؤوؿ عف عمميات الصواريخ »والثالث ىو 
في  مف سكاف حي الشجاعية مسؤوؿ عف اإلعالـ 1976رامز حرب المولود عاـ »، والرابع «بعيدة المدى

 «.مدينة غزة وىو احد مساعدي تيسير الجعبري
 20/11/2012الحياة، لندن، 

 
 ستيداف المدنيين ومنازليم تجعل المقاومة أمام خيارات مفتوحةاحماس:  18

ىددت حركة "حماس" مف اف استيداؼ قوات االحتالؿ البيوت والمؤسسات والمدنييف سيجعميـ : غزة
 المقاومة اماـ خيارات مفتوحة.

، الناطؽ باسـ الحركة في تصريح مكتوب لو اليوـ االثنيف )وقاؿ ف استمرار " ( إف19/11وزي برىـو
استيداؼ االحتالؿ لممدنييف وقتميـ وتدمير البيوت وقصؼ المؤسسات جريمة حرب تدلؿ عمى إرىاب الدولة 

يقاع أكبر خسائ ر فيو وفي معداتو المنظمة، تجعمنا أماـ الخيارات المفتوحة لممقاومة في دؾ حصوف العدو وا 
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يقاع ىزيمة نكراء محدقة  حتى يتـ حسـ ىذه المعركة لصالح الشعب الفمسطيني ومقاومتو الباسمة وا 
 باالحتالؿ وقيادتو المجرمة".

وأضاؼ: "ىذه الحرب المستمرة والعدواف عمى غزة يجب أف يستنفر كؿ أىمنا في الضفة الغربية وقياداتيا 
ؿ بكؿ قوة في كؿ خطوط التماس واستنزاؼ طاقاتو وجيشو ويستدعي أكبر ومقاومييا وااللتحاـ مع االحتال

حممة تضامف فمسطينية في كؿ أراضي فمسطيف المحتمة وفي الشتات، وكذلؾ ضرورة التحرؾ الشعبي 
والجماىيري في كؿ الدوؿ العربية واإلسالمية أماـ السفارات األمريكية واإلسرائيمية لفضح جرائـ االحتالؿ 

 األمريكي الداعـ الستمرار جرائمو."والغطاء 
ودعا الناطؽ باسـ "حماس" مف اسماىـ بصناع القرار العرب والمسمميف في ظؿ الربيع العربي والنيضة 
اإلسالمية أف يقفوا عند مسئولياتيـ واتخاذ قرارات قوية وحاسمة يسجميا ليـ التاريخ بعيدة عف الصيغ 

رىاب. والبيانات تتوازى مع ما يجري في غزة مف  جرائـ وقتؿ وا 
 19/11/2012قدس برس، 

 
 كتائب القسام تقصف "اوفكيم" بثمانية صواريخ جراد 19

فصفت "كتائب القساـ" الذراع العسكري لحركة "حماس" في ساعة متأخرة مف مساء اليوـ االثنيف : غزة
 ( بمدة اوفيكـ في النقب الغربي بثمانية صواريخ جراد دفعة واحدة.11|19)

ائب في بالغ عسكري ليا انيا تمكنت في ساعة متأخرة مف مساء اليـو االثنيف مف اطالؽ ثمانية وأكدت الكت
 صواريخ مف نوع جراد دفعة واحدة تجاه بمدة اوفكيـ.

وشددت الكتائب اف ىذا القصؼ يأتي في اطار ردىا الطبيعي عمى العدواف االسرائيمي والمجازر التي  
 ارتكبيا.

 19/11/2012قدس برس، 
 

 رايا القدس ُتعمن قصف مصافي البترول في عسقالنس 20
(، 11|19أعمنت "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة الجياد اإلسالمي، أنيا قصفت اليوـ االثنيف ): غزة

 مصافي البتروؿ في مدينة عسقالف الساحمية اإلستراتيجية بعدد مف الصواريخ.
اإللكتروني الرسمي، إف مقاتمييا قاموا بقصؼ موقعي  وقالت السرايا، في بالغ عسكري ُنشر عمى موقعيا

"، وىذا أوؿ إعالف مف قبؿ 107حوليت ونير ومصافي البتروؿ في عسقالف بأربعة صواريخ مف طراز "
 المقاومة بقصؼ مصافي البتروؿ اإلسرائيمية منذ بدء العدواف.

" لقصؼ جنوب تؿ أبيب، مشيرة 3 وأضافت إنيا استخدمت اليوـ االثنيف ألوؿ مرة صاروًخا مف طراز "فجر
صاروًخا  550( وحتى مساء االثنيف بػ 11|14إلى أنيا قصفت أىداًفا إسرائيمية منذ يوـ األربعاء الماضي )

" استيدؼ مدينة تؿ أبيب، 5" استيدؼ بات ياـ جنوب تؿ أبيب، و"فجر3وقذيفة مف بينيا صاروخ "فجر
صابة عددًا مف اإلسرائيمييف، كما قالت.صاروخ "غراد"، وأسفر ذلؾ عف مق 250وأكثر مف   تؿ وا 

 19/11/2012قدس برس، 
 

 "إسرائيل"صاروخ أطمقت عمى  1500حماس والجياد اإلسالمي: أكثر من  21
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صاروخ عمى  1500مدينة غزة ػ د ب أ: قالت حركتا حماس والجياد اإلسالمي االثنيف إنيما أطمقا نحو 
 إسرائيؿ عمى مدى األياـ الستة الماضية.

صاروخ، في حيف أعمنت  1100قالت كتائب القساـ، الجناح المسمح لحماس، في بياف ليا إنيا أطمقت و 
 صاروخ. 400سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجياد اإلسالمي أنيا أطمقت 

وأعمنت حماس مسؤوليتيا عف )إطالؽ( أربعة صواريخ 'فجر' إيرانية الصنع عمى تؿ أبيب وواحد آخر عمى 
ؼ القدس. وتنسب حركة الجياد اإلسالمي الفخر لنفسيا بانيا وراء الصاروخ الذي أطمؽ عمى تؿ مشار 

 جنبالط 5أبيب. ص
 20/11/2012القدس العربي، لندن، 

 
 ال تقبل "تيدئة مقابل تيدئة" حماس :أحمد يوسف 22

المقاومة لف  قاؿ القيادي البارز في  حركة "حماس" أحمد يوسؼ إف "فصائؿ: نادية سعد الديف  –عماف 
نما تطالب برفع الحصار ووقؼ االغتياالت والعدواف  تقبؿ بصيغة "تيدئة مقابؿ تيدئة" في قطاع غزة، وا 

 اإلسرائيمي بضمانات مصرية ودولية".
وأضاؼ، لػ"الغد" مف األراضي المحتمة إف "التوصؿ إلى اتفاؽ تيدئة طويمة مع االحتالؿ غير وارد بالنسبة 

نما الحدي ث يدور حاليًا "حوؿ تيدئة مؤقتة مع شروط تعطي الفمسطينييف الشعور بإنياء احتالؿ لدييا"، وا 
 قطاع غزة".

مكانيات كبيرة  وأكد "تعيد المقاومة بالتصدي لعدواف االحتالؿ ومواجية ىجومو البري، إذا قرر شنو، بإرادة وا 
نما سيتكبد ا  لخسائر".ال تزاؿ تممكيا وستفاجئ العدو بيا، حتى ال يكوف مريحًا وا 

 20/11/2012الغد، عمان، 
 

 مروان البرغوثي يدعو لعقد مؤتمر لممصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجية التحديات 23
دعا األسير القيادي في حركة فتح مرواف البرغوثي "القيادة الفمسطينية، وكذلؾ   :نادية سعد الديف  –عماف 

طاع غزة لمشاركة الشعب الفمسطيني معركة الصمود قيادات حماس والجياد في الخارج، لمتوجو إلى ق
 والمقاومة".

وحث، في بياف أصدره أمس، عمى "عقد مؤتمر لممصالحة الوطنية وتشكيؿ حكومة وحدة وطنية لمواجية 
نقاذ المشروع الوطني، واعتماد وثيقة األسرى لموفاؽ الوطني برنامجًا ليما". وأشار إلى أىمية  التحديات وا 

بي تنديدًا بالعدواف ورفضًا لالحتالؿ"، و"إنياء الحصار الظالـ عف قطاع غزة وفتح جميع "التحرؾ الشع
المعابر وفي مقدمتيا معبر رفح دائمًا"، داعيًا "الدوؿ العربية، السيما مصر واألردف، إلعادة النظر في 

 عالقاتميا مع االحتالؿ".
المتحدة لطمب االعتراؼ "بدولة غير عضو"، وأوضح أىمية "الذىاب في نياية الشير الجاري، إلى األمـ 

 وفضح جرائـ االحتالؿ، الذي لف يعيش بسالـ ما لـ يحظ الشعب الفمسطيني بالحرية والعدالة والتحرير".
 20/11/2012الغد، عمان، 

 
 نقسام من الضفة الغربيةقيادات فمسطينية تعمن إنياء اال  24
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والتنظيمات الفمسطينية « الجياد االسالمي»و« حماس»و« فتح»أعمنت قيادات مف : محمد يونس –راـ اهلل 
نياء االنقساـ مف مدينة راـ اهلل في الضفة الغربية، وشكمت أمس لجنة وطنية بمشاركة  عف الوحدة وا 

لقيادة الفعاليات الوطنية في الضفة  2007لممرة األولى منذ االنقساـ عاـ « الجياد اإلسالمي»و « حماس»
ع غزة الذي يتعرض ليجوـ إسرائيمي منذ األربعاء، فيما يعقد غدًا األربعاء اجتماع الغربية تضامنًا مع قطا

خالد مشعؿ واالميف « حماس»في القاىرة يشارؾ فيو الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة 
 العاـ لحركة الجياد االسالمي رمضاف شمح ورئيس المجمس الوطني وقادة باقي الفصائؿ األخرى.

نت باكورة الفعاليات المشتركة مسيرة شعبية كبيرة أمس وسط مدينة راـ اهلل شارؾ فييا عدد مف قادة وكا
الفصائؿ الوطنية واإلسالمية، ورفع خالليا العمـ الفمسطيني فقط وغابت رايات الفصائؿ الفمسطينية، في 

جبريؿ الرجوب ضو المجنة مشيد غير مألوؼ. وعمى منصة مرتفعة، وقفت قيادات الفصائؿ الفمسطينية وىـ 
« الجياد االسالمي»محمود الرمحي والقيادي في « حماس»الى جانب القيادي في « فتح»المركزية لحركة 

 سعيد نخمة.
«. لقد وأدنا االنقساـ الى االبد، ونعمف منيا عف استعادة الوحدة الوطنية»وقاؿ الرجوب في مستيؿ المسيرة: 

مف ىنا، مف راـ اهلل نعمف وأد االنقساـ »واضاؼ «. اـ بعد اليوـخائف مف يتحدث عف االنقس»وأضاؼ: 
 «.وبداية برنامج نضالي وطني في مواجية االحتالؿ عمى قمب رجؿ واحد

 «.سنعيد صياغة منظمة التحرير الفمسطينية بما يضمف وجود حماس والجياد فييا»واضاؼ: 
إنياء االنقساـ. مجـر مف يتحدث عف ىذه البداية لممضي في طريؽ »مف جيتو، قاؿ محمود الرمحي: 

، ومجـر »وأضاؼ: «. االنقساـ بعد اليوـ الدـ الذي يسيؿ في غزة يجب أف يوحدنا، ونعمف وحدتنا منذ اليـو
 «.مف يريد أف يبقى االنقساـ قائماً 

حركنا اذا لـ يحركنا الدـ المراؽ في غزة فمف ي»بدوره، قاؿ القيادي في حركة الجياد االسالمي جياد نخمة: 
 «.شيء آخر، ومف ىذا اليوـ نقوؿ إف وحدتنا بدأت تحت مظمة واحدة لمواجية ىذا االحتالؿ

واألميف العاـ « حماس»واعمف الرجوب شكره لمرئيس الفمسطيني محمود ولرئيس المكتب السياسي لحركة 
يف قيادات ىذه لحركة الجياد اإلسالمي عمى موافقتيـ عمى ىذا االتفاؽ، في إشارة إلى وجود اتصاالت ب

 الفصائؿ بشأف ما اعمف عنو.
 20/11/2012الحياة، لندن، 

 
 
 

 سمير المشيراوي: رأس المشروع الوطني وليس فقط رأس حماس ىو المطموب 25
ال يخفي القيادي البارز في حركة فتح والمقيـ اآلف بيف القاىرة وأبو ظبي سمير المشيراوي إيمانو : عماف

صداقية' لدى الشعب الفمسطيني والرأي العاـ العربي قياسا بخطاب بأف خطاب حركة حماس إكتسب 'م
 حركتو األـ فتح والسمطة التي يقودىا الرئيس محمود عباس.

أظيروا عدة مرات أنيـ يقرنوف األقواؿ باألفعاؿ ويقاوموف ويقاتموف عندما يستوجب  -يقوؿ المشيراوي  -ىـ 
األخوة في حماس لكف بالنسبة لمواقع يقتضي األمر أف  ويضيؼ: بالنسبة لي ثمة أخطاء تورط بيا القتاؿ.

 نسجؿ لقادة حماس الذيف يطاردوف ويقاتموف ويستشيدوف ويبيتوف في الميداف مع رجاليـ.
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ثمة مثاؿ عمى ذلؾ عندما يتعمؽ األمر بوالء المقاتميف في حماس لقائدىـ الشييد أحمد الجعبري فالرجؿ 
ع عميو كاف مطاردا ورأسو مطموبا ورجالو في كتائب القساـ بصرؼ النظر عف أي مالحظات مف أي نو 

اليوـ ينتقموف لو إلنو عاش بينيـ في البيارات ودربيـ وتدرب معيـ ومنحيـ كؿ ما لديو وىو نموذج لألسؼ 
 نادرا ما شاىدناه في السمطة وبصراحة في غيرىا.

ذا النحو اليمجي إال أف تكوف في وفقا لممشيراوي ال يميؽ بحركة فتح عندما تستيدؼ غزة وتقصؼ عمى ى
خندقيا األساسي الذي أسست مف أجمو.. يقوؿ: ىكذا أفيـ حركة فتح التي قصرنا معيا جميعا وفي بعض 
األحياف خذلناىا وفتح ىي فمسطيف واألـ والطمقة األولى والمقاومة والرصاصة في صدر العدو والراحؿ ياسر 

 قوؿ أنيا اليـو بنفس الصورة.عرفات.. كانت كذلؾ لكف ال اممؾ الجرأة أل
وىو مف أبناء قطاع غزة البارزيف وقبيؿ وقفتو األخيرة في عماف  -إنطالقا مف ذلؾ ػ يوضح المشيراوي 

والتي تخمميا دردشة مطولة مع القدس العربي بأنو أرسؿ نداء لرفاؽ السالح في كتائب األقصى وأبناء حركة 
 ركة المقاومة. فتح الذيف يشاركوف أىمنا في القطاع بمع

نداء المشيراوي طالب أبناء فتح بأف ييبوا لمدفاع عف غزة بكؿ إمكانتيـ وبال تردد مقتنعا بأف مقاتمي حركة 
حماس ينبغي أف ال يبقوا وحدىـ في الميداف في ىذه األياـ الصعبة إلف المطموب مف العدواف قد يكوف 

اليوـ ليس رأس حماس بؿ رأس المشروع أضخـ مف إخضاع المقاومة وحركة حماس فالمطموب برأيو 
الوطني الفمسطيني برمتو، األمر الذي يعني أف أبناء حركة فتح ومقاتمييا عمييـ التحرؾ بالصدارة لحماية كؿ 

 شبر وكؿ طفؿ فمسطيني في غزة وبعيدا عف أي إعتبارات أخرى.
دراؾ جماعي لحجـ التحديات وسعي جذري إلنقاذ  المشروع الوطني الفمسطيني دوف مصالحة وطنية فورية وا 

يصبح مف حؽ اي مراقب حسب المشيراوي اإلرتياب بما يجري وباىداؼ العدواف اإلسرائيمي األخير 
 'السياسية' الباطنية.

 20/11/2012القدس العربي، لندن، 
 

 باستشياد القيادي احمد الجعبري حمععاس تتعقعبعل التعبعريكاتلبنان:  26
لبناف التبريكات باستشياد القيادي في المقاومة احمد الجعبري، وذلؾ في في « حماس»تقبمت قيادة حركة 

 «.آذار 14» جامع الخاشقجي. وجمعت المناسبة اطيافا سياسية مختمفة مف قوى االكثرية و
 20/11/2012السفير، بيروت، 

 
 
 

 لغزو غزة ونا مستعدنفضل الدبموماسية لكنن ":رويترزع"نتنياىو لمن مسؤول كبير مقرب  07
قػػاؿ موشػػي يعمػػوف نائػػب رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي "اذا كػػاف : نضػػاؿ المغربػػي وجيفػػري ىيمػػر -القػػدس ، زةغػػ

ىناؾ ىدوء في الجنوب ولـ تطمؽ صواريخ عمى المواطنيف االسرائيمييف ولـ تدبر ىجمػات ارىابيػة مػف قطػاع 
 غزة فإننا لف نشف ىجمات".

مسػػتعدة واتخػػذت خطػػوات وىػػي جػػاىزة لميجػػوـ البػػري  وقػػاؿ مسػػؤوؿ كبيػػر مقػػرب لنتنيػػاىو لرويتػػرز "إسػػرائيؿ
 لمتعامؿ مع اآللة العسكرية لحماس".
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وأضاؼ "نفضؿ أف نرى حال دبموماسيا يضمف السالـ لمواطني إسرائيؿ في الجنوب. اذا كاف ىذا ممكنا فمف 
ى الػدفع بقػوات تكوف ىناؾ حاجة لمقياـ بعمية برية. لكػف اذا فشػمت الدبموماسػية قػد ال يكػوف امامنػا خيػار سػو 

 برية".
وقالت وسائؿ اعالـ إسرائيمية إف وفدا مف إسرائيؿ يزور القاىرة ايضا الجراء محادثات بشأف التيدئة. ورفض 

 متحدث باسـ حكومة نتنياىو التعميؽ عمى االمر.
جبار حماس عمى وقؼ اليجمات الصػاروخية. وأصػبح  وأعمنت اسرائيؿ أف ىدفيا ىو استنزاؼ ترسانة غزة وا 

مصػػواريخ اآلف مػػدى أطػػوؿ يصػػؿ الػػى تػػؿ أبيػػب والقػػدس وىػػي سػػالح اسػػتراتيجي لمقػػاتمي غػػزة الػػذيف يعػػانوف ل
 نقصا في السالح بخالؼ الصواريخ.

 19/11/0210، وكالة رويترز لألنباء
 

 ساعة المقبمة ستحدد وقف إطالق النار أو اجتياح غزة 48الع: أحرونوت يديعوت 08
ف الحسػػـ بػػيف اجتيػػاح قطػػاع غػػزة وبػػيف التوصػػؿ لوقػػؼ إطػػالؽ النػػار اعتبػػرت صػػحيفة "يػػديعوت أحرونػػوت" أ

الساعة القادمة وفقا لما أعمنو الرئيس األمريكى باراؾ أوباما الذى منح )إسػرائيؿ( شػرعية  :6سيكوف خالؿ الػ
مواصمة العمميات القتالية والعدواف بتصريحو بحؽ )إسرائيؿ( بالػدفاع عػف نفسػيا، وتبنيػو عمميػا لشػعار رئػيس 
الوزراء اإلسرائيمى بنياميف نتنياىو  لمتغطية عمى العدواف "بأنو ال توجد أى دولة تقبؿ بسقوط الصواريخ عمى 

 مواطنييا".
وقاؿ المحمؿ العسكرى لمصحيفة العبرية ألكيس فيشماف، إف أوباما ىو عمميػا مػف حػدد الفتػرة الزمنيػة المتبقيػة 

القرار اإلسرائيمى باالجتياح العسكرى البرى لقطاع غزة، فى بيف التوصؿ إلى تسوية لوقؼ إطالؽ النار وبيف 
وقت تعكؼ فيو األطراؼ المختمفة عمى صياغة نص اتفاؽ وقؼ إطالؽ النار قبػؿ أف يقػع حػدث اسػتراتيجى 

 ال يبقى مجاال لوقؼ إطالؽ النار ويقود العدواف باتجاه اجتياح برى لمقطاع.
اتيجى يقمػب الصػػورة" ىػػو الػػذى يػػدفع كافػػة األطػػراؼ إلػػى وأضػاؼ فيشػػماف أف الخػػوؼ مػػف "صػػورة حػػدث إسػػتر 

السعى المكثؼ لمتوصؿ إلى وقؼ إلطػالؽ النػار، موضػحا فػى الوقػت نفسػو أنػو قػد تكػوف الصػورة التػى نقميػا 
فردا مف أبنائيا فى القصؼ اإلسرائيمى أمس ىػى سػبب إعػالف حمػاس فشػؿ  10منزؿ عائمة الدلو التى سقط 

ف حمػػػاس ال يمكنيػػػا القبػػػوؿ بصػػػورة كيػػػذه لوقػػػؼ العػػػدواف والػػػذىاب إلػػػى وقػػػؼ االتصػػػاالت الجاريػػػة أمػػػس، أل
 إلطالؽ النار.

سػػاعة، موعػػد وصػػوؿ األمػػيف العػػاـ لألمػػـ  :6ويػػرى فيشػػماف أنػػو فػػى ضػػوء اإلطػػار الزمنػػى المحػػدد حاليػػا، 
ية المتحػػدة لممنطقػػة ليكػػوف ضػػامنا التفػػاؽ وقػػؼ إطػػالؽ النػػار، فػػإف فػػرص اسػػتمرار التصػػعيد العسػػكرى مسػػاو 

 تماما لفرص التوصؿ التفاؽ ىدنة.
 19/11/0210، فمسطين أون الين

 
 مون غدًا  يعامًا يوقع عميو بان ك 11لى إلى اتفاق تيدئة تصل إ لمتوصلجيود  "الحياة": 09

سػرائيمية ذكػرت اف إصػادر ، أف القػدس المحتمػة مػف مػاؿ شػحادة، عػف آ02/11/0210، الحياة، لندنذكػرت 
ـ، فػػي محاولػة لمتوصػػؿ الػػى مسػودة اتفػػاؽ تيدئػة بػػيف اسػػرائيؿ وحمػاس، لعرضػػو امػػاـ جيػودًا حثيثػػة تبػذؿ اليػػو 

 االميف العاـ لالمـ المتحدة، باف كي موف، غدًا الثالثاء خالؿ زيارتو الى المنطقة، ليوقع عميو برعايتو. 
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يؿ. وقػد لكف ىناؾ مف يتوقع فشؿ الجيود جػراء المطالػب التػي تطرحيػا حمػاس والشػروط التػي تطرحيػا اسػرائ
 وصؿ الى القاىرة، امس، مسؤوؿ اسرائيمي كبير لإلطالع عمى الشروط التي تضعيا حماس. 

ويضع اإلسرائيميوف وقؼ اطػالؽ الصػواريخ شػرطًا مسػبقًا السػتمرار المفاوضػات. ووفػؽ مػا نقػؿ عػف مصػادر 
 اعالمية فاف اسرائيؿ تضع ستة شروط: 

 عامًا.  17تيدئة طويمة االمد تصؿ حتى  -
 ؼ فوري لتيريب االسمحة وعدـ ادخاليا الى قطاع غزة . وق -
وقؼ اطالؽ النار مف قبؿ جميع التنظيمػات الفمسػطينية عمػى الجنػود االسػرائيمييف المنتشػريف عمػى الحػدود  -

 مع غزة. 
السػػػرائيؿ حػػػؽ مالحقػػػة عناصػػػر مػػػف التنظيمػػػات الفمسػػػطينية، فػػػي حػػػاؿ تعػػػرض جنودىػػػا العتػػػداء او انيػػػا  -

 مات لمتخطيط العتداء. حصمت عمى معمو 
 فتح معبر رفح، بالتنسيؽ مع مصر وحماس، فيما تبقى المعابر باتجاه اسرائيؿ مغمقة.  -
 المستوى السياسي في مصر ىو الذي يشرؼ عمى اتفاؽ التيدئة وليس المستوى االمني.  -

كومػػػػػة مصػػػػػادر إعالميػػػػػة إسػػػػػرائيمية مختمفػػػػػة قالػػػػػت إف الح ، أف02/11/0210، 68ععععععرب وأضػػػػػاؼ موقػػػػػع 
اإلسػػرائيمية فرضػػت تعتيمػػا عمػػى مػػداوالت المجنػػة التسػػاعية التػػي جػػرت الميمػػة الفائتػػة، األثنػػيف/ الثالثػػاء، حػػوؿ 
االقتػػراح المصػػري لوقػػؼ إطػػالؽ النػػار. فقػػد أكػػد مراسػػؿ اإلذاعػػة اإلسػػرائيمية صػػباح اليػػـو أف المجنػػة الوزاريػػة 

راح المصػري لوقػؼ إطػالؽ نػار عمػى مػرحمتيف عمػى التساعية عقدت الميمة الفائتة اجتماعا مطوال لبحث االقتػ
 أف تعطى ضمانات لوقؼ إطالؽ طويؿ األمد.

إطػػالؽ عمميػػة بريػػة  أتوأشػػار مراسػػؿ اإلذاعػػة اإلسػػرائيمية إلػػى أف المجنػػة التسػػاعية فػػي المرحمػػة الحاليػػة إرجػػ
ائيؿ بعػدـ الخػوض الجتياح القطاع، إلتاحة المجاؿ أماـ التوصؿ التفػاؽ لوقػؼ إطػالؽ النػار مػع اشػتراط إسػر 

في تفاصيؿ المرحمة الثانية مف اتفاؽ وقؼ إطالؽ النار قبؿ أف توقػؼ حمػاس كميػا إطػالؽ الصػواريخ باتجػاه 
 إسرائيؿ.

وقػػاؿ مراسػػؿ اإلذاعػػة اإلسػػرائيمية إف الحكومػػة اإلسػػرائيمية قػػررت مواصػػمة اسػػتعداداتيا لمعمميػػة البريػػة ولػػو مػػف 
ادة حمػػاس والجيػػاد اإلسػػالمي ناشػػطي الحػػركتيف الصػػمود بػػاب مواصػػمة الضػػغط عمػػى حمػػاس، فيمػػا حػػث قػػ

 ومواصمة  القصؼ المكثؼ لتحسيف موقؼ وشروط اتفاؽ إطالؽ النار.
وأشار مراسؿ اإلذاعة اإلسرائيمية إلى أف شبكة تمفزيوف العربية تحػدثت عػف اقتػراب التوصػؿ إلػى اتفػاؽ وقػؼ 

"ىػررتس" فػي موقعيػا عمػى الشػبكة. وأشػار إطالؽ النػار خػالؿ سػاعات، وىػو مػا تحػدثت عنػو أيضػا صػحيفة 
الموقػػع إلػػى أف جيػػات أمنيػػة إسػػرائيمية قالػػت إف شػػروط ومقترحػػات الورقػػة المصػػرية تبػػدو معقولػػة لمغايػػة، وأف 

 الخالؼ األساسي ىو حوؿ الشرط اإلسرائيمي لوقؼ فوري إلطالؽ النار.
اتفػػاؽ شػػامؿ لوقػػؼ إطػػالؽ النػػار، إلػػى ذلػػؾ قػػاؿ موقػػع "معػػاريؼ" إف حمػػاس تطالػػب إسػػرائيؿ بػػالتوقيع عمػػى 

قامة منطقة  يشمؿ أيضا وقؼ سياسة التصفيات واالغتياالت ورفع الحصار وتقديـ تسييالت في معبر رفح وا 
 حرة لمتجارة عمى الحدود المصرية الفمسطينية .

ىػذا في المقابؿ، قاؿ الموقع إف إسرائيؿ تطالب إلى جانب الوقؼ الفوري إلطػالؽ النػار، بػأف تفػرض حمػاس 
األمر عمى كافة الفصائؿ العاممة في قطاع غزة مقابػؿ وقػؼ العمميػات الجويػة والبحريػة فػي المرحمػة األولػى، 
وفقط في مرحمة الحقة وطويمة ال تطمؽ فييا صواريخ باتجاه إسرائيؿ مف القطاع تكوف إسرائيؿ عمى استعداد 

 سالحيا لكف ىذا الطمب تـ إلغاؤىو.لمتفاوض حوؿ اتفاؽ طويؿ األمد، كما تطالب إسرائيؿ حماس بنزع 
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وكشػػؼ الموقػػع أف المجنػػة التسػػاعية تمقػػت أمػػس األثنػػيف وثيقػػة اقتػػراح مصػػري يتػػألؼ مػػف صػػفحة واحػػدة وتػػـ 
رفضػػو مػػف قبػػؿ إسػػرائيؿ، إال أف مصػػر  بعثػػت اقتراحػػا آخػػر ىػػو الػػذي عػػرض الميمػػة عمػػى المجنػػة التسػػاعية، 

ت وآثػػار رفػػض إسػرائيؿ القتػػراح حمػػاس األخيػػر، الػػذي ولػيس واضػػحا، بحسػػب "معػػاريؼ" مػاذا سػػتكوف تػػداعيا
وصؿ الميمة، لكف جيػات مطمعػة عمػى المفاوضػات قالػت لمموقػع إف تقػديراتيا تشػير إلػى أف إسػرائيؿ سػتطمب 
مواصمة المفاوضات حوؿ اتفاؽ لوقؼ إطالؽ النار، وأف نتنياىو وافؽ عمى ميمة ليـو أخر قبؿ الحسـ بشأف 

 إطالؽ عممية برية.
 

 نتنياىو بسبب اقتراح مصر: وقف إطالق النار انتصار لحماس حكومةحادة فى  أزمة 32
كشؼ القناة الثانيػة بػالتميفزيوف اإلسػرائيمى عػف نشػوب أزمػة وخالفػات شػديدة حاليػًا بػيف وزراء : محمود محيى

كومػػة الحكومػػة اإلسػػرائيمية، حػػوؿ االقتػػراح المصػػرى لوقػػؼ إطػػالؽ النػػار، مشػػيرًا إلػػى أنػػو فػػى حػػاؿ قػػررت الح
 االستجابة لجيود وقؼ الطالؽ النار، فإف حماس ستسجؿ نقاط نصر لصالحيا.

وقاؿ أودى سيجؿ المحمؿ السياسى بالتميفزيوف اإلسرائيمى، إنو إذا تـ التوصؿ إلػى اتفػاؽ لوقػؼ إطػالؽ النػار 
رحتيػا حركػة ىذه الميمة أو غدًا فستطمب تؿ أبيب يوـ أو يوميف لمتوافػؽ عمػى بػاقى المطمػب والشػروط التػى ط

 حماس فى ورقة االتفاؽ.
وأشػػار التميفزيػػوف اإلسػػرائيمى إلػػى أف نتنيػػاىو  كػػاف قػػد دعػػا مسػػاء االثنػػيف، الجتمػػاع عاجػػؿ لممنتػػدى الػػوزارى 
"التسػػػاعى" لمناقشػػػة االقتػػػراح المصػػػرى لوقػػػؼ إطػػػالؽ النػػػار، ومطالػػػب حركػػػة حمػػػاس ومػػػف بينيػػػا رفػػػع كامػػػؿ 

سػػرائيؿ بتحديػػد قطػػاع أمنػػى عمػػى الحػػدود مػػع غػػزة تمتػػـز حركػػة لمحصػػار عػػف قطػػاع غػػزة، وبالمقابػػؿ تطالػػب إ
 حماس بعدـ المساس بالجنود اإلسرائيمييف فيو.

وقػػاؿ سػػيجؿ:"إف نصػػر حمػػاس يتجمػػى أواًل باتسػػاع دائػػرة المنػػاطؽ التػػى وصػػمت إلييػػا صػػواريخيا واسػػتيدافيا 
الجتيػا، وثانيػًا قػدرة حمػاس عمػى لمدف مركزية مثؿ "تؿ أبيب" و"القػدس"، وبالمقابػؿ لػـ تػتمكف إسػرائيؿ مػف مع

الصمود ومواصمة إطالؽ الصواريخ، وثالثػا احتشػاد الجػيش عمػى تخػـو قطػاع غػزة، ولػـ يصػدر قػرار بدخولػو 
لغػػػزة"، مضػػػيفا أنػػػو مػػػا يمكػػػف إلسػػػرائيؿ أف تسػػػجمو خػػػالؿ جولػػػة القتػػػاؿ ىػػػذه ىػػػو فقػػػط اغتيػػػاؿ القيػػػادى أحمػػػد 

 الجعبرى، عمى حد قولو.
سرائيمية أنو فى حاؿ قررت تؿ أبيب إنياء العممية العسكرية عمى غزة فإف اإلسرائيمييف ورأت القناة العاشرة اإل

سيشػػعروف بخيبػػة أمػػؿ كبيػػرة، ألنيػػـ طػػالبوا المسػػتوى السياسػػى والعسػػكرى بمواصػػمة العمميػػة وضػػرب صػػواريخ 
حيػاتيـ حماس التى سقطت عمى بمداتيـ ومدنيـ وعرضت الجبيػة الداخميػة لمخطػر، فضػاًل عػف تسػببيا بشػؿ 

 اليومية.
ونفػػى مسػػئوؿ إسػػرائيمى رفػػض الكشػػؼ عػػف ىويتػػو، تصػػريحات رئػػيس المكتػػب السياسػػى لحركػػة حمػػاس خالػػد 
مشعؿ بأف نتنياىو  ىو أوؿ مف طالب بوقؼ إطالؽ النار، مدعيًا أف حماس فى ىذه األثناء تتمقػى ضػربات 

 شديدة، وتبحث عف حبؿ لتنزؿ مف عمى الشجرة، عمى حد زعمو.
غارة جوية عمى غزة، وأف إسرائيؿ مستعدة لمتصعيد  1622سئوؿ إلى تنفيذ الجيش اإلسرائيمى أكثر وأشار الم

 ولكف بنفس القدر تعطى المجاؿ لمجيود والمساعى الدولية لوقؼ إطالؽ النار.
 02/11/0210، اليوم السابع، مصر
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رئػػػيس دولػػػة ة، أف قمقيميػػػمػػػف عبػػػد الحميػػػد صػػػبري ، عػػػف 19/11/0210، ين أون اليعععنفمسعععطذكػػػر موقػػػع  
قػػاؿ: "إف صػػواريخ المنظمػػات الفمسػػطينية ال تنتمػػي إلػػى اتفاقيػػة أوسػػمو الموقعػػة مػػع  يػػزاالحػػتالؿ شػػمعوف بير 

 منظمة التحرير الفمسطينية"، في إشارة إلى أف المنظمة ال تشارؾ في الحرب عمى )إسرائيؿ(.
فػػػي معػػػرض رده عمػػػى أسػػػئمة الصػػػحفييف فػػػي مكتبػػػو باألراضػػػي المحتمػػػة، أمػػػس: "إف تػػػدمير  يػػػزر وأضػػػاؼ بي

)إسػػرائيؿ( موجػػود فػػي ميثػػاؽ حركػػة حمػػاس، وىػػذه الصػػواريخ التػػي تطمػػؽ مػػف قطػػاع غػػزة وسػػيمة مػػف الوسػػائؿ 
 التي تمتمكيا الحركة".

مقابػؿ الحممػة التػي تشػنيا حركػة وطالب المجتمع الدولي بدعـ )إسػرائيؿ( مػف خػالؿ وكػاالت األنبػاء العالميػة 
 "حماس" ضدىا، وفؽ قولو.

وعندما وجو إليػو سػؤاؿ عػف قػوة )إسػرائيؿ( فػي مقابػؿ حركػة "حمػاس"، رد بيػرس غاضػبا: "نحػف نواجػو حركػة 
 منظمة لدييا رسالة واضحة لتدمير )إسرائيؿ(".

حتؿ و)تؿ أبيب(، بعد وأشار إلى أنو اضطر إلى دخوؿ المالجئ عندما وصمت صواريخ "حماس" لمقدس الم
 أف شكمت خطر عمى حياة كافة اإلسرائيمييف".

فػػي مقابمػػػة مػػع محطػػة التمفزيػػػوف  وعػػف وكػػاالت، أف بيريػػػز قػػاؿ ،02/11/0210، 68 ععععربوأضػػاؼ موقػػع 
االمريكيػػػػة )سػػػػي اف اف( اف االيػػػػرانييف "يحػػػػاولوف ايضػػػػا تشػػػػجيع حمػػػػاس عمػػػػى مواصػػػػمة اطػػػػالؽ الصػػػػواريخ 

 أسمحة ليـ".والقصؼ وىـ يحاولوف إرساؿ 
واضاؼ "لف نشف الحرب عمى إيراف. ولكف نحاوؿ منع نقػؿ الصػواريخ البعيػدة المػدى التػي ترسػميا إيػراف إلػى 

 حماس".
 انو "في أي لحظة يتوقؼ فييا اطالؽ الصواريخ لف تسقط أي ضحية". يزوحوؿ الوضع في غزة، قاؿ بير 

االسرائيمي اف "المفاوضات ما زالػت جاريػة. انػو وحوؿ امكانية التوصؿ الى وقؼ الطالؽ النار، قاؿ الرئيس 
 امر صعب لكؿ االطراؼ ولكف لـ ينتو االمر بعد والخيار االفضؿ لكؿ الناس ىو وقؼ اطالؽ" الصواريخ.

 
 لغزة ليس مطروحا اآلن البرييعمون: االجتياح  30

ستراتيجية موشػيو يعمػوف أعمف نائب رئيس الوزراء اإلسرائيمي ووزير الشؤوف اال: يو بي أي -القدس المحتمة 
اليػوـ، أف االجتيػػاح البػػري لقطػػاع غػػزة لػػيس مطروحػػا اآلف، فيمػػا أعمػػف الػػرئيس اإلسػػرائيمي شػػمعوف بيػػرس أنػػو 

 فوجئ لإليجابية التي ظيرت بأداء الرئيس المصري محمد مرسي.
نػػو ىػػدد "إذا لػػـ وقػػاؿ يعمػػوف لموقػػع "والػػال" اإللكترونػػي، "لػػـ نصػػؿ حاليػػا إلػػى مرحمػػة عمميػػة عسػػكرية بريػػة"، لك

 يتوقؼ إطالؽ الصواريخ فال مفر مف توسيع العممية العسكرية" في إشارة إلى اجتياح بري.
وأضػػػاؼ "إذا التزمػػػت حمػػػاس باليػػػدوء قبػػػؿ ذلػػػؾ، ربمػػػا لػػػف تكػػػوف ىنػػػاؾ حاجػػػة إلػػػى عمميػػػة عسػػػكرية بريػػػة.. 

 وسنعرؼ ذلؾ قريبا".
ي ألف حمػػػاس تعتقػػػد أف النظػػػاـ المصػػػري وأضػػػاؼ يعمػػػوف إنػػػو "قػػػد يكػػػوف حػػػدث تراجعػػػا فػػػي الػػػردع اإلسػػػرائيم

 يدعميا.. وأنا ال أعتقد أنيا عمى حؽ".
والى ذلؾ قاؿ يعموف إلذاعة الجػيش اإلسػرائيمي، إنػو إذا اسػتمر إطػالؽ الصػواريخ الفمسػطينية باتجػاه إسػرائيؿ 

نػػدما نفػػذنا فػػإف إسػػرائيؿ سػػتنفذ اجتياحػػا بريػػا ولكػػف مػػف دوف البقػػاء فػػي القطػػاع "فقػػد فعمنػػا ذلػػؾ فػػي الماضػػي ع
 ( وانسحبنا بعدىا".0220عممية السور الواقي )اجتياح الضفة في العاـ 

 02/11/0210، الحياة، لندن
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 % 62 لممقاومة الفمسطينية القدرات الصاروخية خفضعي تدّ  "إسرائيل" 33

ادعى الناطؽ باسػـ الجػيش اإلسػرائيمي أمػس، أف اليجمػات الصػاروخية : صالح النعامي ،غزة-بيروت -لندف
فػي المائػة. وقػاؿ إف سػالح الجػو  62الفمسطينية مف قطاع غزة باتجػاه البمػدات اإلسػرائيمية، انخفضػت بنسػبة 

وأضػػػاؼ النػػػاطؽ «. عمػػػود السػػػحاب»غػػػارة جويػػػة منػػػذ بػػػدء عمميػػػة  1572اإلسػػػرائيمي شػػػف عمػػػى قطػػػاع غػػػزة 
يخ والبنػػػػى التحتيػػػػة الغػػػػارات اإلسػػػػرائيمية عمػػػػى منصػػػػات الصػػػػوار »اإلسػػػػرائيمي لوكالػػػػة الصػػػػحافة الفرنسػػػػية، إف 

إف سػػالح الجػػو أغػػار عمػػى »وقػػاؿ «. فػػي المائػػة 62لممنظمػػات الفمسػػطينية قممػػت مػػف عػػدد اليجمػػات بنسػػبة 
ىػػدفا )ىػػي مقػػار( تابعػػة  2:ىػػدفا. بمػػغ عػػدد األىػػداؼ التػػي اسػػتيدفتيا الغػػارات خػػالؿ الميمػػة الماضػػية  1572

ا مػػا ىػػػو تحػػت األرض، ومعسػػكرات تػػػدريب لمتنظيمػػات اإلرىابيػػة، ومواقػػػع تسػػتخدـ إلطػػالؽ الصػػػواريخ، منيػػ
 «.ومستودعات أسمحة وأنفاؽ

صاروخا أطمقت مف  86أكثر مف »ومف جية ثانية، قالت الناطقة باسـ الشرطة اإلسرائيمية لوبا السمري، إف 
قطػػاع غػػزة تجػػاه مدينػػة اشػػكموف )عسػػقالف( اعترضػػت القبػػة الحديديػػة عػػددا كبيػػرا منيػػا ولػػـ يعثػػر عمػػى أعػػداد 

 «.سبب صاروخ سقط بأضرار ماديةأخرى. وت
 02/11/0210، الشرق األوسط، لندن

 
 في آخر لحظة بع"اجتياح" غزةيمغي أوامر  اإلسرائيميلجيش "ىآرتس": ا 36

مصادر في الجيش االسرائيمي إف اوامر صدرت باالستعداد الجتياح قطاع غزة لكنيا الغيت في آخر لحظة. 
الوحدات المرابطة عمػى تخػـو غػزة، قػوليـ إنيػـ تمقػوا اوامػر عف ضباط احتياط في « ىررتس»ونقمت صحيفة 

باالستعداد لمدخوؿ إلػى قطػاع غػزة، لكنيػا الغيػت فػي المحظػة األخيػرة. وأعمػف وزيػر الػدفاع االسػرائيمي، اييػود 
بػػػاراؾ، اف اسػػػرائيؿ منحػػػت جيػػػود التسػػػوية فرصػػػة ثانيػػػة، لكنػػػو توقػػػع أال تزيػػػد احتمػػػاالت نجػػػاح التيدئػػػة عمػػػى 

 لالجتياح البري لقطاع غزة احتماال مماثال.  %، تاركا72

 02/11/0210، الشرق األوسط، لندن
 
 
 

 دعو لوقف الناروقعون عريضة توالفنانين اإلسرائيميين ي والمثقفينمائة من األدباء  31
وقع مائة مف األدباء والمثقفيف والفنانيف اإلسػرائيمييف أمػس، عريضػة تػدعو إلػى وقػؼ العػدواف عمػى : الناصرة

ع غزة، ودعوا إلى إجراء حوار مػع الفمسػطينييف، "مػف أجػؿ وقػؼ معانػاة سػكاف الجنػوب" كمػا قػالوا. ومػف قطا
 بيف الموقعيف الكاتباف يوراـ كانيوؾ وعاموس عوز.

 02/11/0210، الغد، عّمان

 
 عمى الفمسطينيين  اإلسرائيمي التحريض لتغذيةالحرب فرصة  34

ذ تغػّذي أجػواء الحػرب فػي إسػرائيؿ ا: الناصرة لعػداء المتعػاظـ أصػاًل ضػد كػؿ مػف ىػو فمسػطيني أو عربػي. وا 
لالنتقػػاـ مػػف « أفكػػار خاّلقػػة»تعػػيش إسػػرائيؿ أيضػػًا أجػػواء انتخابيػػة، تتفتػػؽ أذىػػاف الػػوزراء ونػػواب اليمػػيف عػػف 

فػػػػي الكنيسػػػػت، أمػػػػا بعػػػػض اإلعالميػػػػيف فيطػػػػرح جانبػػػػًا  :6;1الفمسػػػػطينييف ومػػػػف ممثمػػػػي فمسػػػػطينيي العػػػػاـ 
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نفسػو مرشػدًا ومستشػارًا لقػادة الجػيش وينيػاؿ عمػييـ بالنصػائح الكفيمػة باالنتصػار فػي وينّصػب « موضوعيتو»
 المعركة.

رونػػػي دانيئػػػؿ حػػػيف صػػػرخ فػػػي وجػػػو  -األكثػػػر مشػػػاىدةً –وبػػػّز اإلعالميػػػيف المراسػػػؿ العسػػػكري لمقنػػػاة الثانيػػػة 
، ثػـ «مى األرضحركة حماس ما زالت منتصبة القامة وأقداميا قوية ع»المتحدث بمساف الجيش غاضبًا، أف 

التػػي يجػػب أف تسػػعى إلييػػا إسػػرائيؿ يجػػب أف تكػػوف شػػبيية بصػػورة « صػػورة االنتصػػار»أبمػػغ مشػػاىديو بػػأف 
أريػػد رؤيػػة صػػورة ضػػاحية بيػػروت »فػػي بيػػروت فػػي الحػػرب األخيػػرة عمػػى لبنػػاف، قػػائاًل: « الضػػاحية»تػػدمير 

 «.المدمرة )في الحرب( في غزة أيضًا، وليس رؤية مبنى أو اثنيف مدمَرْيف
ايتاف ىابر )مدير مكتب رئيس الحكومػة السػابؽ إسػحاؽ رابػيف( فػي « يديعوت أحرونوت»وكتب المحرر في 

اذىبػوا، ال تنظػروا وراءكػـ... ال تعيػروا اىتمامػًا لمنظمػات »عاموده فػي الصػحيفة موجيػًا كالمػو إلػى الجنػود: 
 «.ياتكـحقوؽ اإلنساف وال لتقرير آخر مف غولدستوف... انتصروا وحافظوا عمى ح

أما وزراء اليميف المتشدد، فتنّقموا بيف استوديوىات التمفزة ليطمقوا العناف لعدائيتيـ المتجذرة ضد العرب. زعػيـ 
يجػػػب تػػػدمير البنػػػى التحتيػػػة فػػػي »الػػػديني المتزمػػػت نائػػػب رئػػػيس الحكومػػػة إيمػػػي يشػػػاي قػػػاؿ: « شػػػاس»حػػػزب 

«. عاماً  62وف الوسطى، عندىا فقط تيدأ البالد القطاع. اليدؼ مف العممية العسكرية إعادة القطاع إلى القر 
دمعة واحدة لطفؿ ييودي تساوي بنظػري حتػى ترحيػؿ »يسرائيؿ كاتس، قاؿ: « ليكود»وزير النقؿ القطب في 

كػػؿ سػػكاف القطػػاع إلػػى سػػيناء... يجػػب أف يػػدفع )اسػػماعيؿ( ىنيػػة ورفاقػػو الػػثمف برؤوسػػيـ... عمػػى إسػػرائيؿ 
 «.دي القتمة، يجب صيدىـ مثمما ُتصطاد الحيوانات الشرسةالقضاء عمى قادة حماس وقطع أيا

مػػف جيػػة أخػػرى، ثػػار أكثػػر النػػواب تطرفػػًا فػػي الكنيسػػت ميخائيػػؿ بػػف آري عمػػى النائػػب العربيػػة فػػي الكنيسػػت 
«: الفايسػػبوؾ»حنػػيف زعبػػي لوقوفيػػا دقيقػػة حػػداد عمػػى أرواح شػػيداء غػػزة، فطػػرح سػػؤااًل عمػػى صػػفحتو عمػػى 

يجػػب »رد شػػممت توصػػيات مختمفػػة، منيػػا:  822، وتمقػػى نحػػو «مػػع حنػػيف زعبػػي  مػػاذا يجػػب بػػرأيكـ العمػػؿ»
 «.يجب إنزاؿ كارثة عمييا»، «دفنيا وىي عمى قيد الحياة

 02/11/0210، الحياة، لندن

 
 
 

 جو بغزة -صواريخ أرض 12االحتالل يعترف بتعرض طائراتو لع 37
رائيمي أكػػد وأعتػػرؼ بتعػػرض الطػػائرات ذكػػرت مصػػادر اعالميػػة عبريػػة مسػػاء اليػػـو االثنػػيف اف الجػػيش االسػػ

 جو خالؿ العدواف االسرائيمي عمى غزة. -صواريخ أرض  12الحربية لػ
 12واوضحت المصادر نقال عػف مصػدر أمنػي اسػرائيمي أف المقاومػة فػي غػزة أطمقػت خػالؿ الجولػة الحاليػة 

صػػيب تمػػؾ الطػػائرات، جػػو باتجػػاه طػػائرات لمجػػيش اإلسػػرائيمي"، وأف الصػػواريخ كػػادت أف ت -صػػواريخ أرض 
 وأف ىذه الجولة كشفت قدرات حماس العسكرية وخاصًة في ىذا المجاؿ.

 19/11/0210، فمسطين أون الين
 

 الطائرات المدنية بسبب صواريخ غزة  مساراتتعدل  "سرائيل"إ 38
لت قػػػاؿ رئػػػيس ىيئػػػة الطيػػػراف المػػػدني االسػػػرائيمي اليػػػـو االثنػػػيف اف اسػػػرائيؿ عػػػد: رويتػػػرز –القػػػدس المحتمػػػة 

مسػػارات الطػػائرات التػػي تسػػتخدـ مطارىػػا الػػدولي الرئيسػػي قػػرب تػػؿ ابيػػب بعػػد اطػػالؽ صػػواريخ مػػف غػػزة عمػػى 
وقاؿ جيورا روـ اف القواعد الجديػدة فػي مطػار بػف جوريػوف طبقػت منػذ يػـو السػبت بعػد اف  المدينة الساحمية.
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مدينػػة. ولػػـ تظيػػر مؤشػػرات وضػػع الجػػيش بطاريػػة صػػواريخ اعتراضػػية فػػي اطػػار نظػػاـ القبػػة الحديديػػة قػػرب ال
وقػاؿ رـو لراديػو الجػيش االسػرائيمي  عمى اف عمميات اقالع وىبوط الطائرات مػف مطػار بػف جوريػوف تػأثرت.

 "بسبب تعديؿ المسارات ال يوجد خطر".

 02/11/0210، الحياة، لندن

 
 ىدفا 1312قصف و طن متفجرات عمى غزة  1222ألقى  اإلسرائيمي القناة العاشرة: الجيش 39

رت القناة العاشرة االسرائيمية أف الطائرات الحربية التابعة لسػالح الجػو اإلسػرائيمى ألقػت منػذ بػدء العمميػات ذك
طف مف المتفجػرات  1222العسكرية "عامود السحاب" عمى قطاع غزة يـو األربعاء الماضى حتى اآلف نحو 

 لشؿ حركة المقاومة الفمسطينية ىناؾ.
ىػدًفا فػػى قطػػاع غػػزة  1572ى أنػػو منػػذ بػدء عمميػػة الجػػيش اإلسػرائيمى تػػـ قصػػؼ وأشػارت القنػػاة اإلسػػرائيمية إلػ

 منيا اليوـ أيًضا. ;1صاروًخا  506منيا يـو االثنيف، واعترضت منظومة القبة الحديدية  2:
وفى المقابؿ ردت المقاومة الفمسطينية عمى العممية الوحشية التى تتعرض ليا غزة مف جانب قوات االحتالؿ 

 صاروخًا منيا االثنيف. 101صاروخ وقذيفة صاروخية منذ بدء العمميات العسكرية،  1122 بأكثر مف
 02/11/0210، فمسطين أون الين

 
 في األسبوع مميار شيكل 1.1االقتصاد اإلسرائمي " تكمف السحابىآرتس: "عامود  62

إلػػػى تػػػداعياتيا اإلسػػػرائيمية، أمػػػس، مػػػف مغػػػامرة الػػػدخوؿ البػػػري إلػػػى غػػػزة، نظػػػرًا « ىػػػررتس»حػػػذرت صػػػحيفة 
االقتصػػادية المتوقعػػة، عمػػى اعتبػػار أف الخطػػوة لػػف تػػؤدي فقػػط إلػػى زيػػادة تكػػاليؼ األضػػرار الماديػػة وفقػػداف 
اإلنتاج نتيجة وجود األسر اإلسرائيمية في المالجئ، بؿ ستؤدي أيضًا إلى التأثير عمػى انتاجيػة العمػؿ بسػبب 

لحػػرب كانػػت كفيمػػة بتكبيػػد إسػػرائيؿ خسػػائر بماليػػػيف أيػػاـ مػػف ا 7اسػػتدعاء االحتيػػاط. ووفقػػًا لمصػػحيفة، فػػإف 
 الشواكؿ.

أف الخسػػائر تركػػزت فػػي الجنػػوب، فيمػػا منػػاطؽ أخػػرى مػػف الػػبالد بػػدت تشػػعر بالتػػأثير « ىػػررتس»وأوضػػحت 
بنحػػو غيػػر مباشػػر، إف بسػػبب اسػػتدعاء االحتيػػاط أو نتيجػػة إلغػػاء خطػػط قضػػاء العطػػالت أو انخفػػاض الػػروح 

 المعنوية في العمؿ.
أف الكمفػػة النيائيػػة لمحػػرب سػػتعتمد عمػػى الكيفيػػة التػػي ستتصػػرؼ بيػػا دولػػة االحػػتالؿ وحركػػة « ررتسىػػ»ورأت 

قػػّدرت أف « بػػي دي آي»فػػي األيػػاـ المقبمػػة. وبحسػػب الصػػحيفة، فػإف مجموعػػة معمومػػات األعمػػاؿ « حمػاس»
تقػديراتيا إلػى  مميار شيكؿ في األسبوع. واسػتندت فػي 1.1األعماؿ العسكرية تكمؼ االقتصاد اإلسرائمي نحو 

التكمفػة الفعميػة لعمميػة الرصػاص المصػيور التػي اسػتمرت لقرابػة ثالثػة أسػابيع. لكنيػا أخػذت فػي حسػبانيا أف 
منظومػػة القبػػة الحديديػػة تسػػيـ فػػي تقميػػؿ كميػػة األضػػرار الماديػػة الناجمػػة عػػف الصػػواريخ التػػي تطمقيػػا فصػػائؿ 

عمػى اسػتخداـ الػذخيرة والوقػود فػي العمميػات الجاريػة.  المقاومة الفمسطينية، ليتبػيف أف معظػـ التكػاليؼ تترتػب
وعمى الرغـ مف حصوليا عمى االىتماـ األكبر، فإف األضرار التي لحقت بالمنازؿ والشركات والبنية التحتية، 

 022مميوف شيكؿ. لكف خسائر منطقة جنػوب إسػرائيؿ يتوقػع أف تصػؿ إلػى 07مف غير المرجح أف تتخطى 
 922ع، بعػدما أعمنػت مصػمحة الضػػرائب أنيػا حتػى أوؿ مػف أمػس تمقػت مػا يقػػارب مميػوف شػيكؿ خػالؿ أسػبو 

مميػوف شػيكؿ.  102تقرير عف أضرار في الممتمكات نتيجة الصواريخ، في حيف أف بقية البالد ستخسر نحو 
ىػػػػذه الخسػػػػارة تجمػػػػت فػػػػي أكثػػػػر مػػػػف قطػػػػاع، بينيػػػػا قطػػػػاع اإلعالنػػػػات التمفزيونيػػػػة الػػػػذي تراجػػػػع وفقػػػػًا لشػػػػركة 
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في المئة. فعمى الرغـ مف ارتفاع نسػبة المشػاىديف، لجػأ معظػـ المعمنػيف إلػى تأجيػؿ حمالتيػـ أو  02«يفات»
 توقيفيا، وسط اعتقاد لدييـ بأف المشاىديف مشغولوف بمتابعة أخبار الحرب واستدعاء االحتياط.

ا قػػررت أنػػو إذ« بػػي دي آي»مػػف جيتػػو، بػػدأ القطػػاع السػػياحي يواجػػو إلغػػاء حجػػوزات قضػػاء العطػػؿ. ورأت 
ألفػػػًا مػػػف االحتيػػػاط، ستضػػػيؼ إلػػػى فػػػاتورة الحػػػرب  52الحكومػػػة اإلسػػػرائميية المضػػػي قػػػدمًا فػػػي خطيػػػا لتجنيػػػد 

 مميوف شيكؿ.  92األسبوعية ما يقارب 
وتشير تقديرات منفصمة لمرابطة التجارية لمجموعة المصنعيف إلى أف حجـ أضرار الحرب عمى المصانع في 

يػوف شػيكؿ ليرتفػع حجمػو خػالؿ األيػاـ الخمسػة األولػى مػف العػدواف عمػى مم 56الجنوب بمغ، أوؿ مف أمػس، 
 مميوف شيكؿ، مع اإلشارة إلى أف ىذا الرقـ يأخذ في االعتبار خسائر االنتاج فقط. 99غزة إلى 

مصنعًا عمى القرب مف الحدود مع غزة أقفمت نيائيًا، باستثناء المصػانع التػي تنػتج  92في المقابؿ، إف قرابة 
كيمػومترًا مػف غػزة تعػاني مػف  62مصػنعًا ضػمف نطػاؽ  652اسػية مثػؿ المػواد الغذائيػة. كػذلؾ، يوجػد مواد أس

القتػػػاؿ فػػػي الجنػػػوب يعطػػػؿ »خسػػػارة اإلنتػػػاج. وأوضػػػح المػػػدير العػػػاـ لجمعيػػػة الصػػػناعييف، أميػػػر حايػػػؾ، أف 
ع اإلنتػػاج اإلنتػػاج. فقػػط بعػػض المػػوظفيف فػػي المصػػنع يصػػموف إلػػى العمػػؿ، وبسػػبب صػػفارات اإلنػػذار، ُيقػػاطَ 

ىػػػذا يعنػػػي أف اإلنتػػػاج يػػػنخفض، والصػػػادرات تتضػػػرر والضػػػرر ينتشػػػر مػػػف مصػػػنع »وأضػػػاؼ: «. باسػػػتمرار
 «.لمصنع

في غضوف ذلؾ، قاؿ االتحاد العػاـ لمغػرؼ التجاريػة إف خسػائر قطػاع التجزئػة وتجػارة الخػدمات فػي الجنػوب 
متجػر وشػركة تقػديـ  076822نحػو  مميػوف شػيكؿ يوميػًا. ويضػـ جنػوب إسػرائيؿ 122مميونػًا و 2;تراوح بيف 
% منيػػا قػػد أغمقػػت بسػػبب القتػػاؿ وفقػػًا لمتقػػديرات. ولفػػت رئػػيس االتحػػاد العػػاـ لمغػػرؼ التجاريػػة،  2:خػػدمات،

أشػػػخاص أو أقػػػؿ لػػػدييا، مقترحػػػًا تقػػػديـ إعفػػػاءات  7أورييػػػؿ لػػػيف، إلػػػى أف غالبيػػػة الشػػػركات صػػػغيرة وتوظػػػؼ 
الرصػػاص المصػػيور. بػػدوره، حػػذر رئػػيس غرفػػة بئػػر السػػبع ضػػريبية ليػػا مماثمػػة لتمػػؾ التػػي قػػدمت بعػػد عمميػػة 

لمتجارة والصناعة، يوسي ديمويا، مف أنو إذا لـ ينتِو القتاؿ في األياـ القميمة، فإف العديد مف ىذه األعمػاؿ لػف 
 تعيد فتح أبوابيا مف جديد.

 02/11/0210، االخبار، بيروت
 

 حفاظا عمى نسميم "بسائميم المنوي"باالحتفاظ  يطالبون جنود إسرائيميون 61
قالػػػت مواقػػػع اعالميػػػة اسػػػرائيمية مسػػػاء اليػػػـو اف جنػػػود االحتيػػػاط طمبػػػوا مػػػف قيػػػادة الجػػػيش  :القػػػدس المحتمػػػة

مساعدتيـ عمػى االحتفػاظ بسػائميـ المنػوي حفاظػا عمػى نسػميـ فػي اشػارة الػى تخػوفيـ مػف خػوض حػرب بريػة 
 داخؿ قطاع غزة وامكانية خسارتيـ الرواحيـ ىناؾ.

 العبػػػري اف االالؼ الجنػػػود طبمػػػوا مػػػف قيػػػادة الجػػػيش اف يػػػتـ حفػػػظ سػػػائميـ المنػػػوي حفاظػػػا عمػػػى وقالػػػت والػػػال
اسػػتمرار نسػػميـ حيػػث قػػاؿ بعضػػيـ فػػي كتػػب لمقيػػادة اف ىػػذا االمػػر ميػػـ بالنسػػبة ليػػـ فيمػػا قػػاؿ االخػػروف انيػػـ 

 يتخوفوف اف يالقوا حتفيـ داخؿ حدود قطاع غزة.
ي جػػيش االحػػػتالؿ عػػػف اسػػتيائيـ مػػػف الواقػػع الصػػػعب الػػػذي عمػػى صػػػعيد ذات صػػمة عبػػػر جنػػػود االحتيػػاط فػػػ

يعيشػػوف فيػػو فػػي معسػػكرات الجػػيش بجنػػوب اسػػرائيؿ وعمػػى طػػوؿ الحػػدود مػػع قطػػاع غػػزة حيػػث نقػػؿ الموقػػع 
 العبري عف الكثيريف منيـ تذمرىـ نتيجة نقص الكثير مف المستمزمات والغذاء وحتى االماكف لالستحماـ.
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حمة التجنيد لنحو ثالثيف الؼ جندي احتياطي وبعد ثالث ليػاؿ مػف مبيػتيـ وبحسب الموقع فبعد اف انتيت مر 
فػػي معسػػكرات تفتقػػر لكػػؿ مػػا ىػػو حضػػاري عبػػر الجنػػود عػػف تػػذمرىـ مػػف عػػدـ وجػػود قػػرار سياسػػي بخػػوض 

 المعركة البرية اـ ال مشيريف الى اف ىذا الوضع يضعيـ في ظروؼ صعبة لمغاية نفسيا. 
ود نقػػص فػػي التغذيػػة ممػػا دفػػع الكثيػػر مػػنيـ لمتوجػػو الػػى المراكػػز التجاريػػة كمػػا اشػػار جنػػود االحتيػػاط الػػى وجػػ

 القريبة مف تجمعاتيـ ومعسكراتيـ لشراء بعض المستمزمات واالحتياجات .
وتسػػػاءؿ الجنػػػود اذا كػػػاف ىػػػذا ىػػػو الحػػػاؿ بالنسػػػبة لنػػػا ونحػػػف فػػػي المعسػػػكرات فكيػػػؼ سػػػيكوف الوضػػػع بشػػػف 

 ـ اقرارىا.االحتياجات الموجستية خالؿ المعركة اف ت
واشاروا الى وجود مشكمة اساسية ميمة تتمثؿ بعػدـ وجػود امػاكف لالسػتحماـ مشػيريف الػى اف بعضػيـ لػـ يقػـ 

 باالستحماـ منذ اربعة اياـ اي بعد تجنيدىـ وحتى اليوـ .
 19/11/0210وكالة سما اإلخبارية، 

 
 اإلسرائيمي يفضح كذبة "القبة الحديدية" المباشرالبث تقرير:  60

نػػػايؼ زيػػػداني: ال ينفػػػؾ الصػػػحافيوف فػػػي أكبػػػر وسػػػائؿ اإلعػػػالـ اإلسػػػرائيمية، يتحػػػدثوف عػػػف نجاعػػػة  -حيفػػػا 
منظومػػػة "القبػػػة الحديديػػػة" فػػػي اعتػػػراض صػػػواريخ المقاومػػػة الفمسػػػطينية التػػػي تطمػػػؽ مػػػف قطػػػاع غػػػزة باتجػػػاه 

أف نسػػبة  المسػػتوطنات والبمػػدات اإلسػػرائيمية، فػػي ظػػؿ اليجػػـو اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة، ويجمػػع معظميػػـ عمػػى
 %.2;نجاحيا في تدمير الصواريخ بمغت 

إال أف بعػػض المعطيػػات، كاألرقػػػاـ الرسػػمية المنشػػػورة فػػي وسػػائؿ اإلعػػػالـ اإلسػػرائيمية والمنسػػػوبة أحيانػػًا إلػػػى 
% فػػي أحسػػف 76النػاطؽ بمسػػاف الجػيش اإلسػػرائيمي، كشػفت أف قػػدرة "القبػػة الحديديػة" عمػػى الػردع لػػـ تتجػاوز 

 الحاالت.
 يفضح القبة البث المباشر

حػػدى ىػػذه  كمػػا أف البػػث المباشػػر لمقنػػوات التمفزيونيػػة "فضػػح" مػػرارًا إخفاقػػات ىػػذه القبػػة بالصػػوت والصػػورة، وا 
"الفضائح" حدثت عنػدما كػاف مراسػؿ القنػاة اإلسػرائيمية الثانيػة ينقػؿ، مسػاء األحػد الماضػي، حػدثًا مباشػرة مػف 

وكانت ىذه البطارية تظيػر مػف خمػؼ المػذيع، فانطمقػت منطقة نصبت بيا بطارية لمنظومة "القبة الحديدية"، 
 الصافرات منذرة بصاروخ فمسطيني بطريقو لممنطقة.

فقاؿ عندىا المراسؿ: "عيوننػا تتجػو إلػى القبػة الحديديػة" بعػد أف كػاف قػد أثنػى مػرارًا عمػى قػدرتيا الردعيػة، إال 
، لتػدفع المػذيع إلػى التبريػر بأنػو ال منيػا بػدت "مجنونػة" وىػوت عمػى األرض تأف صواريخ الردع التػي انطمقػ

 تزاؿ ىناؾ بعض المشاكؿ التقنية التي يجب التغمب عمييا". 
وفػػي حادثػػة مشػػابية، نقػػؿ البػػث المباشػػر إلذاعػػة الجػػيش اإلسػػرائيمي مػػرارًا أصػػوات انطػػالؽ صػػافرات اإلنػػذار، 

ف ما كانت تػأتييـ اإلجابػة فكاف المراسموف ينتظروف مف المنظومة اعتراض الصواريخ الفمسطينية، لكف سرعا
 العكسية التي كانت تؤكدىا أصوات االنفجارات عمى األرض.

 أرقام متضاربة
وعمػػى صػػعيد األرقػػاـ، نشػػرت صػػحيفة "ىػػرريتس" عمػػى موقعيػػا اإللكترونػػي، صػػبيحة اليػػـو االثنػػيف، معطيػػات 

غػزة، كمػا أف أكثػػر  ىػدفًا فػي 1572قالػت إف مصػدرىا الجػيش اإلسػرائيمي، جػػاء فييػا أنػو اسػتيدؼ أكثػر مػػف 
منيػا فػي أمػاكف مأىولػة، فػي حػيف تمكنػت  57صاروخًا فمسطينيًا سقطت في المناطؽ اإلسرائيمية،  762مف 

 صواريخ. 512منظومة "القبة الحديدية" مف تدمير 
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وعنػػد إجػػراء حسػػابات رياضػػية بسػػيطة ليػػذه المعطيػػات يظيػػر أف العػػدد اإلجمػػالي لمصػػواريخ الفمسػػطينية التػػي 
صػواريخ التػي اعترضػتيا "القبػة الحديديػة" تشػكؿ  512صػاروخًا، وبالتػالي فػإف الػػ 72:إسرائيؿ ىو استيدفت 

 % مف ىذا العدد فقط.58نحو 
" معطيات مختمفة في عددىا الصادر اليـو االثنيف، وجػاءت فييػا  ومف جانبيا، نشرت صحيفة "يسرائيؿ ىيـو

ف معطيػػػات "ىػػػررتس"، إال أف نسػػػبة نجػػػاح القبػػػة فػػػي فعاليػػػة "القبػػػة الحديديػػػة" أكبػػػر مػػػف تمػػػؾ التػػػي تسػػػتنتج مػػػ
 %.76معطيات "يسرائيؿ ىيوـ" ال تتعدى الػ

منيػػا سػػقطت فػػي  55صػػاروخًا باتجػػاه إسػػرائيؿ،  766فقػػد نشػػرت الصػػحيفة أف المقاومػػة الفمسػػطينية أطمقػػت 
لمئويػػة صػػاروخًا، وعنػػد حسػػاب النسػػبة ا 2;0أمػػاكف مأىولػػة، فػػي حػػيف اعترضػػت منظومػػة "القبػػة الحديديػػة" 

% مػػف إجمػػالي الصػػواريخ، إال أف المفارقػػة تكمػػف فػػي أف الصػػحيفة 75.5صػػاروخًا تشػػكؿ  2;0يتبػػيف أف الػػػ
 %.7:نشرت في عنوانيا أف نسبة نجاح المنظومة بمغت 

 خمل في القبة
وفػػػي سػػػياؽ متصػػػؿ، أشػػػارت الصػػػحافة اإلسػػػرائيمية إلػػػى أف خمػػػاًل فنيػػػًا حػػػاؿ دوف تشػػػغيؿ المنظومػػػة وردعيػػػا 

 الذي أدى إلى مقتؿ ثالثة إسرائيمييف في كريات مالخي الخميس الماضي. الصاروخ 
ومف جانب آخر، كانت صحيفة "يسرائيؿ ىيػوـ" قػد أفػردت عنوانػًا فػي عػدد اليػوـ االثنػيف أشػارت فيػو إلػى أف 
عػدد الصػػواريخ المنبعثػػة مػػف غػػزة آخػػذ فػػي االنخفػػاض، لكػف الضػػرر الػػذي ألحقتػػو الصػػواريخ أمػػس األحػػد فػػي 

 د مف المناطؽ كاف كبيرًا.العدي
كما ذكرت الصحيفة أف إسرائيؿ تستخدـ اليـو خمس بطاريات ضمف منظومة "القبة الحديدية"، وىي صناعة 

بطاريػة أخػرى، عممػًا أف تكمفػة البطاريػة الواحػدة تصػؿ إلػى  15إسرائيمية بدعـ مالي أمريكي، وتسػعى إلنتػاج 
 مميوف دوالر. 122نحو 

 19/11/0210العربية نت، دبي، 

 
 حاً جري 881وأكثر من  111اليوم السابع لمعدوان عمى غزة: ارتفاع عدد الشيداء الى  في 63

غزة / سما: استشيد ستة مواطنيف فمسطينييف بينيـ طفؿ واصيب عدد آخر في سمسمة غارات اسرائيمية 
شييدًا  117لي متواصمة عمى قطاع غزة. ووفقا لمجنة اإلسعاؼ والطوارئ بغزة فأف عدد الشيداء يرتفع ا

 جريحا في اليـو السابع لمعدواف االسرائيمي المتواصؿ عمى القطاع. 7::وأكثر مف 
 02/11/0210وكالة سما اإلخبارية، 

 
 خالل المسيرات شييدان برصاص االحتالل في القدس والخميل .. لغزةالضفة تنتفض دعما  66

لغربية شيدت أمس مسيرات الضفة ا، أف محمد يونسعف  ،02/11/0210الحياة ، لندن، ذكرت 
وتظاىرات واسعة تضامنا مع غزة. وكاف أبرز ىذه المظاىرة في نابمس وراـ اهلل. وأغمؽ متظاىروف مدخؿ 
مستوطنة عوفرا قرب راـ اهلل. وأصيب خمسة فمسطينييف بالرصاص الحي، بينيـ اثناف إصابتيما خطرة، 

ف الضفة الغربية، خصوصًا في محيط البمدة خالؿ مواجيات مع الجيش االسرائيمي في أنحاء مختمفة م
القديمة في الخميؿ وعدة قرى شماؿ وجنوب الخميؿ، استخدـ خالليا الجيش الغاز المسيؿ الدموع والرصاص 

 الحي.
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كما جرت مواجيات عند معبر قبة راحيؿ عند مدخؿ مدينة بيت لحـ، وفي بمدة تقوع قضاء بيت لحـ، حيث 
وض خالؿ المواجيات نقؿ عمى اثرىا إلى مستشفى الخميؿ األىمي لمعالج. أصيب شاب بعيار ناري في الح

 كما أصيب الشاب عمر فروخ وىو مف قرية بيت عانوف شماؿ مدينة الخميؿ.
وتظاىر مئات الفمسطينييف عند التقاء مدينتي حمحوؿ والخميؿ، ثـ تطورت التظاىرة إلى مواجيات مع جنود 

عند معبر الجممة شماؿ مدينة جنيف وفي معبر حوارة شماؿ مدينة الجيش اإلسرائيمي. وجرت مواجيات 
 نابمس وعند معبر بمدة عطارة وبير زيت قضاء راـ اهلل.

وبالقرب مف مخيـ قمنديا، ارتفعت وتيرة المواجيات عندما انقض شباف عمى أسالؾ شائكة ونجحوا في إزالة 
ة. كما أصيب الناشط في المجاف الشعبية جزء مف جدار شائؾ يضعو الجيش اإلسرائيمي في تمؾ المنطق

لمواجية الجدار عبد اهلل ابو رحمو بجروح مختمفة بعدما صدمو مستوطف حينما حاوؿ شباف فمسطينيوف 
 إغالؽ طريؽ التفافي بالقرب مف مستوطنة عوفرا شماؿ مدينة راـ اهلل.

د اثر إصابتو بعدة الشاب حمدي جواد الفالح استشيأف ، 02/11/0210السفير، بيروت، وأضافت 
في منطقة  رصاصات في أنحاء متفرقة مف جسده، أثناء مشاركتو في االعتصاـ التضامني مع قطاع غزة

 بئر المحجر في غربي مدينة الخميؿ.
أما الشرطي الفمسطيني رشدي محمود حسف التميمي فاستشيد متأثرًا بجروح أصيب بيا قبؿ يوميف خالؿ 

 صالح في غربي راـ اهلل.مواجيات وقعت في قرية النبي 
 

 مسجدا تعرضت لمقصف خالل العدوان عمى غزة 01رضوان:  61
قاؿ وزير االوقاؼ في الحكومة المقالة د. اسماعيؿ رضواف أف أكثر مف خمسة وعشريف مسجدًا  :سما \غزة 

يا مسجد العباس، وعباد الرحمف واألميف محمد، والمحطة، ومصعب في القطاع تعرضوا ألضرار متفاوتة من
بف عمير، وابف عثماف، وشيداء الشاطئ، وعمييف، ومسجد قميبو، ومصمى التوحيد إلى جانب تضرر مدرس 

 األوقاؼ الشرعية بخاف يونس.
بالغة الذي تعرض ألضرار -ودعا رضواف خالؿ مؤتمر صحفي عقده اليوـ مف أماـ مسجد العباس بغزة 

عمى القطاع عمماء األمة ووعاظيا وأئمتيا في داخؿ فمسطيف وخارجيا لمقنوت في الصموات  -جراء العدواف
 لمدعاء لممجاىديف والجرحى.

 19/11/0210، وكالة سما اإلخبارية

 
 إنياء االنقسامبحماس وفتح  طالبوني 68فمسطينيو الع 64

اضي العربية المحتمة، التظاىرات االحتجاجية عمى في األر  :6واصؿ فمسطينيو الػ: حسف مواسي - الناصرة
العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة، مناشديف القيادات الفمسطينية إنياء االنقساـ الداخمي، وداعيف العرب 

 والمسمميف أال يتركوا غزة وحيدة.
طؽ رفع ، شيدت مسيرات واعتصامات في مختمؼ المنا:6وكانت غالبية القرى والمدف العربية في الػ

المشاركوف فييا اإلعالـ الفمسطينية وصور قيادات إسرائيؿ تقطر أيادييـ بالدـ، ورددوا شعارات منّددة 
 بجرائميـ ومحاولتيـ تحقيؽ أىداؼ سياسية انتخابية بالحرب.
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، محمد زيداف، حذر مف مجازر إسرائيمية محتممة، مناشدًا :6رئيس لجنة المتابعة العميا لشؤوف فمسطينيي الػ
العرب والمسمميف أال يتركوا غزة وحيدة. وأشاد بصمود المقاومة الفمسطينية في غزة وأدائيا الناجح في 

 .المعركة
رسالة ألشقائيـ في الضفة وغزة، شدد فييا عمى أف االنقساـ:" ال يقؿ  :6وبعث زيداف باسـ فمسطينيي الػ

ح"، "كونا عمى قدر المسؤولية وحافظا خطورة عف العدواف". واضاؼ مخاطبًا قيادتي حركتي "حماس" و"فت
 سوية عمى دماء وحقوؽ شعبنا".

رئيس "الحزب الديموقراطي العربي" عضو الكنيست النائب طمب الصانع قاؿ بدوره: "إف قدر الشعب 
الفمسطيني النضاؿ ضد إسرائيؿ، خالصة الشر في العالـ، نيابة عف كؿ أحرار العالـ"، داعيا حركتي 

ى "الرد عمى العدواف باستعادة المحمة الوطنية، والمجتمع الدولي إلى عدـ الخنوع لمموقؼ "حماس" و"فتح" إل
 األميركي المنحاز إلسرائيؿ".

، ألف الشعب الفمسطيني  رئيس "الجبية الديموقراطية لمسالـ والمساواة" محمد بركة، أكد أف "غزة لف تيـز
مخروج عف صمتو ومنع االحتالؿ مف مواصمة إرىابو في مّصمـ عمى القياـ مف تحت الرماد"، داعيًا "العالـ ل

غزة"، ومناشدًا "العالميف العربي واإلسالمي بعدـ السماح إلسرائيؿ باالستفراد بغزة مجددًا، وقاؿ: "نشتـ رائحة 
 مخططات إسرائيمية أكثر دموية".

مخّططات اإلسرائيمية بوحدة ولفت بركة طرفي الخالؼ الفمسطيني الداخمي لتنفيذ اتفاؽ القاىرة والرد عمى ال
وطنية. كما دعا السمطة الفمسطينية لمشروع في تقديـ دعاوى قضائية ضد القيادات اإلسرائيمية في المحكمة 

 الجنائية الدولية عمى خمفية تورطيـ بجرائـ حرب.
اؾ خياراف: النائب أحمد الطيبي قاؿ مف جيتو إنو "كاف أماـ رئيس الحكومة نتنياىو ووزير األمف اييود بار 

التيدئة ووقؼ إطالؽ النار، والخيار الثاني ىو الحرب واالغتياالت، وىما اختارا الحرب. ورأى الطيبي "أف 
التقارب الزمني بيف اليجوـ عمى غزة وبيف االنتخابات، ىو سيناريو شاىدناه في الماضي، وىو ما حدث قبؿ 

 .مصبوب"أربع سنوات عشية االنتخابات، وُسمي بعممية "الرصاص ال
وختـ الطيبي أف "اليسار اإلسرائيمي أّيد ىذا العدواف عمى غزة وبّرره، ولذلؾ، فإف القيادات العربية ىي 
الوحيدة التي تسمع صوتيا عاليًا ضد الحرب والتصعيد في غزة الذي يتعرض لمحصار والقصؼ بأبشع 

 صوره".

 02/11/0210، المستقبل، بيروت
 

 قصى التمفزيونية ناة األسرائيمي يخترق بث قالجيش اإل 67
اخترؽ الجيش االسرائيمي االثنيف بث قناة االقصى التمفزيونية التابعة لحركة حماس في : ا ؼ ب -غزة 

 قطاع غزة في اليـو السادس مف عممية "عمود السحاب" العسكرية االسرائيمية ضد قطاع غزة.
ناة االقصى" الذي تعرض لمتشويش وقالت قناة االقصى في بياف اف الجيش االسرائيمي "يخترؽ بث ق

مف جيتيا قالت متحدثة باسـ الجيش االسرائيمي لوكالة فرانس برس "سيطرنا عمى تمفزيوف حماس  لساعات.
 لبث تحذيرات"، مشيرة الى اف ىذا االمر قد يستغرؽ ساعات.

 02/11/0210، الحياة، لندن
 

 "غزة ال ترحب بكم"بحممة يقابمون الوفد الوزاري العربي  "فيسبوك"عمى موقع  نشطاء 68
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أشرؼ اليور: أسس نشطاء انترنت في قطاع غزة صفحة عمى موقع التواصؿ االجتماعي 'فيسبوؾ'  - غزة
باسـ 'غزة ال ترحب بكـ'، موجية لموفد الوزاري العربي المرتقب وصولو اليوـ إلى القطاع الذي يشيد لميـو 

مواطنا. وحممت الصفحة حديثة  2;تشياد أكثر مف السادس عمى التوالي عدوانا إسرائيميا أسفر عف اس
التأسيس، والتي وضعت أعالىا صورة مكتوب عمييا كممة 'غزة' وقد سالت منيا الدماء العديد مف تعميقات 

 المشتركيف.
وكتب مؤسسوىا موجييف الحديث لموفد الوزاري العربي 'بما أف النشامى مف وزراء الخارجية العرب عمى أقؿ 

ويمكف يزوروا غزة في الذكرى األسبوعية لمعدواف، وربما أكثر مف ذلؾ لتأخذ إسرائيؿ راحتيا، مف راحتيـ، 
وبما أف اجتماعيـ لـ يسفر سوى عف صفر كبير كالعادة، فإف غزة يشرفيا أف تعمف عدـ ترحيبيا بيـ، فيي 

 تحتاج إلى الرجاؿ ال التصريحات، وتريد المدد ال التعاطؼ، فال مرحبًا بكـ'. 
 02/11/0210، دس العربي، لندنالق

 
 الالجئون الفمسطينيون في مخيمات األردن ينددون بالعدوان اإلسرائيمي عمى غزة 69

ندد الالجئوف الفمسطينيوف في مخيمات األردف بالعدواف اإلسرائيمي المتواصؿ : نادية سعد الديف -عماف
 فو.عمى غزة، رغـ جيود لبموغ التيدئة، مطالبيف بموقؼ عربي جّدي لوق

وشجبوا جرائـ الحرب والجرائـ ضد اإلنسانية التي يرتكبيا االحتالؿ ضد الفمسطينييف في القطاع، وسط 
 صمت دولي وفعؿ عربي ال يرقى إلى مستوى مذابح االحتالؿ بحقيـ.

واعتبروا أف القرارات التي صدرت مساء السبت الماضي عف الجامعة العربية "ال تعكس أجواء الثورات 
المتغيرات المعتممة في المنطقة، وال تنـّ عف جدية التحرؾ لصّد عدواف االحتالؿ، برغـ لغتيا العربية و 

 المغايرة عف السابؽ".
 02/11/0210، الغد، عّمان

 
 مسيرة في قمقيمية تضامنا مع غزة 12

ية طافت مسيرة جماىيرية حاشدة امس، شوارع قمقيمية بمشاركة كافة القوى الوطن :مازف بغدادي – قمقيمية
واالسالمية رفع خالليا المشاركوف رايات القوى الوطنية واالسالمية واالعالـ الفمسطينية مردديف اليتافات 

 والشعارات المنددة باستمرار المجازر االسرائيمية بحؽ شعبنا في قطاع غزة .
قوانا الوطنية  والقيت في المسيرة العديد مف الكممات ضرورة فتح صفحة جديدة مف العالقات بيف جميع ابناء

الى ذلؾ اندلعت مساء امس مواجيات بيف شباف غاضبيف وجنود االحتالؿ قرب جدار الفصؿ  واالسالمية.
العنصري جنوب المدينة، ما ادى الى اصابة العديد مف الشباف بحاالت اختناؽ عولجوا ميدانيا في حيف 

 الى كسر في أنفو.عاما بقنبمة غازية في وجيو ادت  15اصيب الطفؿ عبد اهلل الغوؿ 
 02/11/0210، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
  الدلو في جنازة غاضبة  عائمةتشييع شيداء  11

وسط دعوات لمثأر شيع أكثر مف ألؼ فمسطيني في جنازة سادىا الحزف والغضب أحد عشر : )أ .ؼ .ب(
نصر شماؿ غرب مدينة عمى منزليـ في حي ال” إسرائيمية“شييدًا بينيـ خمسة أطفاؿ قضوا في غارة جوية 

 غزة، في وقت كاف مسعفوف ال يزالوف يبحثوف عف بقايا أجسادىـ تحت األنقاض.
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ورفعت جثاميف األطفاؿ الخمسة مف عائمة الدلو بعد أف لفت بأعالـ فمسطيف عمى األكتاؼ بينما حمؿ 
ووالدتو إضافة إلى جثماف والدىـ محمد الدلو وىو عضو في األمف والحماية في الحكومة المقالة، وزوجتو 

ثالث نساء وشاب مف الحي عمى نعوش. وخرج المشيعوف مف أماـ ثالجة الموتى في مستشفى الشفاء 
 بمدينة غزة الى منزؿ أقاربيـ في حي النصر شماؿ المدينة.

وأماـ مسجد اإلسراء الذي أديت فيو صالة الجنازة بمشاركة الجد جماؿ الدلو، إلى جانب عدد مف قادة 
االنتقاـ االنتقاـ يا “برزىـ إسماعيؿ رضواف، ردد المشيعوف ىتافات غاضبة تدعو لمثأر ومنيا حماس وأ

 ”.يا قساـ يا حبيب فجر أضرب تؿ أبيب”و” كتائب القساـ
 02/11/0210الخميج، الشارقة، 

 
  في سجونو جنوب األراضي الفمسطينية الطوارئاالحتالل يعمن حالة  10

ى والمحّرريف في الحكومة الفمسطينية براـ اهلل، إف إدارة سجوف ومعتقالت قالت وزارة شؤوف األسر  :الخميؿ
االحتالؿ اإلسرائيمية أعمنت حالة الطوارئ في كاّفة السجوف الواقعة جنوب االراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 

1;6:. 
المعتقالت (، أف إدارة 11|;1وأوضحت الوزارة في بياف تمّقت "قدس برس" نسخة عنو، اليوـ اإلثنيف )

اإلسرائيمية حظرت عمى األسرى في سجوف "عسقالف" و"نفحة" و"النقب" الصحراوي و"بئر السبع" الخروج 
إلى الساحة، وأعمنت حالة االستنفار في تمؾ السجوف بعد القصؼ الصاروخي الفمسطيني لمدينة عسقالف 

 .:6جنوب أراضي الػ 
 19/11/0210قدس برس، 

 
 
 

  المستشفى الميداني األردني بغزة تستيدفطائرات االحتالل  13
(، المستشفى الميداني 11|;1غزة: قصفت طائرات االحتالؿ، في ساعة متأخرة مف مساء اليوـ االثنيف )

 االردني المقاـ في جنوب غرب مدينة غزة.
وقاؿ راصد ميداني لػ "قدس برس" إف طائرات إسرائيمية أطمقت صاروًخا واحًدا تجاه المستشفى الميداني 

 األردني في حي تؿ اليوا جنوب غرب مدينة غزة، حيث سقط عمى سطح المشفى.
إف االستيداؼ كاف صوب المستشفى الميداني  وذكرت موقع وزارة الداخمية الفمسطينية عمى شبكة االنترنت

األردني مباشرة. ويشار إلى أف المستشفى الميداني األردني يعمؿ في قطاع غزة منذ أكثر مف ثالث سنوات 
 وجميع األطباء والعامميف فيو ىـ أردنيوف.

 19/11/0210قدس برس، 
 

 بغزة لإلعالميين "إسرائيل"ستنكر استيداف يركز حماية وحرية الصحفيين األردن: م 16
استنكر مركز حمايػة وحريػة الصػحفييف اعتػداء قػوات االحػتالؿ اإلسػرائيمي عمػى اإلعالميػيف : )بترا( -عماف 

 كري عمى غزة.ومقارىـ خالؿ عدوانيا العس
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وقاؿ، في بياف أمس، اف استيداؼ المبنى الذي تعمؿ فيو مؤسسات إعالمية دولية معروفة والذي يضـ أكثر 
صػحافيًا ومصػورًا ىػو اعتػداء مباشػر وفػج عمػى حريػة الصػحافة، مشػيرا الػى انػو محاولػة لمػنعيـ مػف  17مف 

رتكبيػا القػوات اإلسػرائيمية بحػؽ المػدنييف تغطية األحداث الجارية ىنػاؾ خوفػًا مػف كشػؼ جػرائـ الحػرب التػي ت
 في القطاع.

02/11/0210، الغد، عّمان  
 

 ُيعّبر عن فشل العممّية العسكرّية اإلسرائيمّية غزة في نصر اهلل: ما يحصل 11
السػّيد حسػف نصػر اهلل، خػالؿ كممػة لػو فػي مجمػس عاشػورائي فػي « حػزب اهلل»األميف العاـ لػ : قاؿ)األخبار(

حتى اآلف ال نػزاؿ نشػيد صػمود المقاومػة وثباتيػا وردودىػا الجريئػة فػي قطػاع »أمس: « يداءمجّمع سّيد الش»
غػزة، ونشػػيد تمّسػكيا بشػػروطيا التػي طرحتيػػا، وبالمقابػػؿ يبحػث اإلسػػرائيمي اليػوـ، نتيجػػًة لممػأزؽ الػػذي وضػػع 

«. أحمد( الجعبري نفسو فيو، عف وقٍؼ إلطالؽ النار وعودة الوضع إلى ما قبؿ استشياد )قائد كتائب القساـ
 «.المقاومة الفمسطينّية تطرح شروطيا المعروفة»وأشار إلى أّف 

اإلسرائيمي أنيى ما ُسمي بنؾ أىداؼ، وىو يعاود قصؼ ما بدأ قصفو، وخياراتو لـ »ولفت نصر اهلل إلى أف 
ر عػػف فشػػؿ أف مػػا يحصػػؿ ُيعّبػػ»ورأى «. تعػػد أمامػػو، ومػػف ىنػػا عػػاد إلػػى طبيعتػػو اإلجرامّيػػة بقصػػؼ المػػدنّييف

العممّيػػة العسػػػكرّية اإلسػػرائيمّية، وقتػػػؿ المػػدنّييف فػػػي غػػػزة ييػػدؼ إلػػػى الضػػغط عمػػػى المقاومػػة الفمسػػػطينّية لكػػػي 
 «.تتراجع عف شروطيا

ذ رأى أّف  ، «المقاومة الفمسطينّية تجاوزت مرحمة الضغط والتيويؿ وعممّية اسػتخداـ الػدوؿ لوقػؼ شػروطيا»وا 
إذا نظرنػػا إلػػى »قطػػاع غػػزة فػػي مػػؤتمر وزراء الخارجيػػة العػػرب، وقػػاؿ:  تطػػّرؽ إلػػى الموقػػؼ مػػف العػػدواف عمػػى

عمػى غػّزة، ولػـ  :022البياف الذي صدر عػف المػؤتمر، نػرى أنػو يتطػابؽ مػع البيػاف الػذي صػدر بعػد عػدواف 
المطمػػوب مػػف الػػدوؿ »وشػػدد عمػػى أف «. يضػػؼ أّي جديػػد، ونحػػف لػػـ نكػػف نتوقػػع أكثػػر مػػنيـ، بػػؿ كنػػا نأمػػؿ

عمػى مػا »وأضػاؼ: «. وتساعد وتسّمح غزة، ال أف تعمؿ وسيطًا بينيا وبيف العدو اإلسػرائيميالعربّية أف تقؼ 
يبػػدو، إّف الػػدوؿ العربّيػػة تنفػػع كػػػيالؿ أحمػػر، حيػػث ال يوجػػد لػػدييا قػػرار سياسػػي، كمػػا أّنيػػـ ينفعػػوف مشػػّيعي 

قامة فواتح عف أرواح الشيداء  «.جنائز وا 
وا غزة، والعروبة الحقيقّية واإلسالـ الحقيقي ىو أْف ُترسؿ الدوؿ العرب اليوـ يعترفوف بأّنيـ حاصر »وأضاؼ: 

مػػػف أوجػػػب »، واكػػػد اف «العربّيػػػة السػػػالح إلػػػى غػػػزة، واالسػػػرائيمي يػػػراىف عمػػػى أف تتوقػػػؼ الصػػػواريخ لوحػػػدىا
رساؿ السالح، فأيف العرب  إّف إيراف وسػوريا ومعيمػا حػزب »وختـ:  «.الواجبات فتح الحدود اليوـ إلى غزة وا 

لف يتخموا عف غزة وأىميا، وكما كنا معيـ في السابؽ سنبقى معيػـ اآلف ونقػـو بواجباتنػا ولػو اختمفنػا ىنػا  اهلل
 «.أو ىناؾ بموقؼ سياسي معيف والمعركة األساسّية ىي في فمسطيف

02/11/0210، ، بيروتاألخبار  
 

 وجيا إلى "إسرائيل"  صاروخينلبنان: تفكيك  14

ورية تابعة لمديرية االستخبارات فػي الجػيش المبنػاني بتعطيػؿ صػاروخي الػػ قامت د :رندة تقي الديف –بيروت 
ممػػػـ المعػػػديف لإلطػػػالؽ بػػػيف بمػػػدة المػػػاري ومزرعػػػة حمتػػػا فػػػي راشػػػيا الفخػػػار فػػػي منطقػػػة  129عيػػػار « غػػػراد»

جنػػػوب الميطػػػاني، فػػػي اتجػػػاه األراضػػػي الفمسػػػطينية « يونيفيػػػؿ»العمميػػػات المشػػػتركة لمجػػػيش المبنػػػاني وقػػػوات 
 المحتمة.
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أف الدوريػػة توجيػػت بنػػاء لمعمومػػات موثوقػػة الػػى المكػػاف المحػػدد فعثػػرت عمػػى الصػػاروخيف « الحيػػاة»وعممػػت 
وىما مف طراز جديد إذ اف منصة إطالقيما مف نوع البالستيؾ المقػوى وليسػت مػف الخشػب كمػا ىػي العػادة، 

 وكانا موصوليف ببطاريتيف عبر سمؾ كيربائي.
قػػػوى مػػػف سػػػالح اليندسػػػة فػػػي الجػػػيش وفككػػػت الصػػػاروخيف ووجػػػدت  وفتشػػػت الدوريػػػة المنطقػػػة فيمػػػا حضػػػرت

بالقرب مف البطاريتيف جياز توقيت يجري فحصو لتحديد الساعة التي كانت مقررة إلطالقيمػا. كمػا حضػرت 
مػػف الكتيبتػػيف اإلسػػبانية والينديػػة المتػػيف تخضػػع المنطقػػة لنطػػاؽ عمميمػػا. « يونيفيػػؿ»الػػى المكػػاف دوريػػة مػػف 

 يف نصب الصاروخيف وبيف الحرب اإلسرائيمية عمى غزة.وربط المراقبوف ب
02/11/0210الحياة، لندن،   

 
 " تقاطع جمستي البرلمان المبناني تضامنًا مع غزةآذار 16"قوى  ":الحياة" 17

اف النػػواب المنتمػػيف إلييػػا لػػف يشػػاركوا فػػي جمسػػتي البرلمػػاف بػػدعوة مػػف « آذار 16قػػوى »قالػػت مصػػادر فػػي 
بيػو بػري، األولػى لمتضػامف مػع غػزة فػي مواجيػة العػدواف اإلسػرائيمي والثانيػة لمناسػبة رئيس المجمس النيػابي ن

« آذار 16»أف النواب في « الحياة»زيارة الرئيس األرميني سيرج سركيسياف لبناف. وأكدت المصادر نفسيا لػ 
 ة الحالية.أخذوا مواقؼ مف العدواف اإلسرائيمي عمى غزة تتجاوز ما صدر عف بعض األطراؼ في األكثري
02/11/0210الحياة، لندن،   

 
 "إسرائيل"غزة وتحقيق الوحدة ىو السبيل لتحطيم إجراءات  أىلصمود أن  ينيةيؤكد لالعربي  18

تمقى األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية نبيؿ العربي رسالة مف إسماعيؿ ىنية رئيس الحكومة : (.أ.ب.)د
تصعيد إسرائيمي خطير تقـو بو قوات االحتالؿ "يجري مف  الفمسطينية في قطاع غزة أطمعو فييا عمى ما

وذكر بياف مف األمانة العامة بالقاىرة، مساء أمس، أف  في القطاع. "عمى األراضي الفمسطينية المحتمة
ىنية طالب األميف العاـ بوقوؼ جامعة الدوؿ العربية بجانب الشعب الفمسطيني والتصدي لعدواف االحتالؿ "

  ."عميو
قاـ األميف العاـ بالرد عمى إسماعيؿ ىنية برسالة مفادىا أف جامعة الدوؿ العربية تتابع ىذا "لبياف: وقاؿ ا

العدواف الغادر وغيره مف االعتداءات عمى القدس والضفة الغربية وتجري اتصاالتيا مع العديد مف األطراؼ 
 ."العربية وغير العربية لوقؼ ىذا العدواف

يقيف مف صمود أىمنا في قطاع غزة وتحقيؽ الوحدة الفمسطينية ىو السبيؿ إننا عمى "وأضاؼ العربي، 
تبذؿ ما لدييا مف طاقات وتعمؿ عمى جميع ". وأكد أف جامعة الدوؿ العربية "لتحطيـ إجراءات إسرائيؿ

 ."المستويات إلنياء االحتالؿ اإلسرائيمي الغاشـ
 02/11/0210الخميج، الشارقة، 

 
 في غزة "األعمال العسكريةيدعو لوقف "مشروع بيان تعيد طرح العربية  المجموعة :األمم المتحدة 19

جددت المجموعة العربية في األمـ المتحدة محاولة كسر الجمود في مجمس األمف : راغدة درغاـ -نيويورؾ 
في شأف التصعيد في غزة. وأعادت أمس مف خالؿ المغرب طرح مشروع بياف عمى المجمس كانت الواليات 

وقؼ األعماؿ  إلىجميع األطراؼ "عطمت مناقشتو األسبوع الماضي. ويدعو مشروع البياف المغربي المتحدة 
حسب ديبموماسييف في مجمس األمف.  "غزة إلىوصوؿ المساعدات اإلنسانية "ويشدد عمى  "العسكرية والعنؼ
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وسكار فرنانديز إحاطة مف مساعد األميف العاـ لألمـ المتحدة لمشؤوف السياسية أ إلىواستمع المجمس 
 ، ومشاورات األميف العاـ باف كي موف في القاىرة."إسرائيؿ"تارانكو تناولت التطورات في غزة و

تحميؿ حركة حماس مسؤولية التصعيد الحالي وضرورة "وكاف الموقؼ األمريكي، ال يزاؿ متمسكًا بضرورة 
بي أكثر تقباًل لممشاورات عمى رغـ فيما كاف الموقؼ األورو  "توقؼ إطالؽ الصواريخ عمى إسرائيؿ أوالً 

مشروع البياف غير مقبوؿ بصيغتو "تحميمو أيضًا حماس مسؤولية التصعيد. وقاؿ ديبموماسي غربي إف 
وقؼ إطالؽ الصواريخ عمى  إلىالحالية ويجب أف يتضمف فقرة تدعو حماس والمجموعات األخرى 

 ."إسرائيؿ
 02/11/0210الحياة، لندن، 

 
 قطاع غزة فيتيدئة المن األطراف اإلقميمية والدولية  عددمرسي يبحث مع  42

وصالح  ،سوسف أبو حسيف، القاىرةنقاًل عف مراسميا في  02/11/0210الشرق األوسط، لندن، نشرت 
الجيود الدبموماسية لوقؼ الحرب اإلسرائيمية عمى قطاع غزة ، أف لندف، ومف جمعة ومحمد عبد الرازؽ

واصؿ الرئيس المصري محمد مرسي، خالؿ و دة أطراؼ إقميمية ودولية. تواصمت في القاىرة أمس، بمساع
الساعات الماضية، مباحثاتو مع عدد مف األطراؼ اإلقميمية والدولية في محاولة لموصوؿ إلى تيدئة لمحرب 

مع كؿ مف الرئيس  وقالت مصادر مصرية، إف مرسي تحدث ىاتفياً  الدائرة بيف إسرائيؿ وقطاع غزة.
وا ىوالند، والرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد. وتابعت قائمة إف ىوالند أبمغ مرسي بتحرؾ الفرنسي فرنس

وزير الخارجية الفرنسي لوراف فابيوس في المنطقة، لمتوصؿ إلى اتفاؽ لوقؼ إطالؽ نار فوري بيف حماس 
سرائيؿ.  وا 

لزعيماف في المكالمة سبؿ ومف جيتو اتصؿ الرئيس األمريكي باراؾ أوباما أمس بنظيره المصري وناقش ا
تيدئة الوضع في غزة، كما أكد أوباما عمى ضرورة وقؼ حماس إلطالؽ الصواريخ عمى إسرائيؿ. وعمى أثر 

، وتحدث معو عف مستجدات الوضع في "إسرائيؿ"اتصالو بمرسي اتصؿ أوباما برئيس الوزراء نتنياىو في 
 غزة.

ستشارة األلمانية أنجيال ميركؿ، ورئيس وزراء الياباف وأجرى مرسي اتصاالت ىاتفية أيضا، مع كؿ مف الم
 يوشيييكو نودا، ورئيسة البرازيؿ دلما روسيؼ.

ف مرسي ونجاد دعا في اتصاؿ يالرئيس، أف وكاالتنقاًل عف ال 02/11/0210الخميج، الشارقة، وأضافت 
عمى غزه. وذكرت وكالة  ىاتفي إلى ضرورة إيجاد إجماع دولي لمحيمولة دوف استمرار العدواف اإلسرائيمي

أنباء الجميورية اإلسالمية أمس أف الرئيس نجاد أشاد خالؿ االتصاؿ الياتفي بالجيود التي يبذليا نظيره 
وأشار نجاد إلى القمؽ عمى الصعيديف  المصري محمد مرسي إلعادة اليدوء واالستقرار واألمف إلى غزة.

البد مف مبادرة محددة تمنع استمرار الجرائـ "غزة وقاؿ الدولي واإلقميمي إزاء العدواف اإلسرائيمي عمى 
 ."الصييونية في غزة وتؤدي إلى إيجاد إجماع دولي يقؼ في وجو العدواف الصييوني

وتمقى وزير الخارجية المصري محمد كامؿ عمرو أمس اتصااًل ىاتفيًا مف نظيره الفرنسي لوراف فابيوس 
، "ثالث اتصاؿ مف نوعو خالؿ يوميف"ارجية المصرية أف ذلؾ وذكر بياف لمخ الذي زار تؿ أبيب مؤخرًا.

عمى الشعب الفمسطيني في  "الغاشـ"مشيرًا إلى أف االتصاؿ دار حوؿ مساعي وقؼ العدواف اإلسرائيمي 
 غزة.
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 رئيس وزراء مصر: اتفاق التيدئة في غزة قد يكون قريباً  41
ىشاـ  ،قاؿ رئيس الوزراء المصري: ى صبريلبن ،رفقي فخري، ونادية الجويمي ،إدموند بمير -القاىرة 
والفمسطينييف بقطاع غزة مستمرة  "إسرائيؿ"إف جيود مصر لمتفاوض بشأف تيدئة بيف  ،يوـ اإلثنيف ،قنديؿ

ف التوصؿ التفاؽ بيذا الصدد قد يكوف قريبا. "قمة رويترز لالستثمار في  إطاروقاؿ قنديؿ في مقابمة في  وا 
"وآمؿ في أف نتوصؿ قريبا لشيء يوقؼ ىذا العنؼ والعنؼ  ت مستمرة حالياً الشرؽ األوسط" إف المفاوضا

 .""أعتقد أننا قريبوف لكف طبيعة ىذا النوع مف المفاوضات تجعؿ التكيف بنتيجتيا صعبا جدا :وقاؿ ."المضاد
 19/11/0210وكالة رويترز لألنباء، 

 
 ع"إسرائيل"اتيجيًا لمصر بعد الثورة لم تعد كنزًا استر أن  غزةمن الكتاتني يؤكد  40

رئيس مجمس الشعب المنحؿ، رئيس  ،قاـ وفد سياسي مصري برئاسة سعد الكتاتني ”:الخميج“ -القاىرة، غزة 
شخصية بزيارة قطاع غزة، أمس، لعدة  ;7حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة اإلخواف المسمميف، وضـ 
معدواف البربري اإلسرائيمي. وقاؿ الكتاتني، في ساعات لمتضامف مع الشعب الفمسطيني في اليـو السادس ل

ترفض رسالة الترىيب اإلسرائيمية باستيداؼ مقر مجمس "إف مصر  :مؤتمر صحفي في مستشفى الشفاء
 ."الوزراء في غزة بعد يـو مف زيارتو مف قبؿ رئيس الوزراء المصري ىشاـ قنديؿ

خيار المقاومة "وسكاف غزة، مؤكدا أف  وشدد عمى الدعـ المصري الثابت والدائـ لمشعب الفمسطيني
جئنا لنقوؿ إلخوتنا في غزة إننا داعموف لكـ سياسيًا وبكؿ أنواع الدعـ ودواؤنا ". وقاؿ "الفمسطينية ىو خيارنا

جئنا إلى قمب غزة لنوجو رسالة مف ىنا إلى "وتابع:  ."دواؤكـ وقوتنا قوتكـ ونحف معكـ ولف نترككـ أبداً 
نما مصر كانت وستظؿ كنزًا استراتيجيًا  الكياف الصييوني بأف مصر بعد الثورة لـ تعد كنزًا استراتيجيًا لكـ وا 
 ."ألىؿ فمسطيف وغزة

 02/11/0210الخميج، الشارقة، 
 

يطالياقطر  43  تدعوان إلى التيدئة في غزة وا 
ي ماريو دعا رئيسا الوزراء القطري الشيخ حمد بف جاسـ آؿ ثاني وااليطال :محمد المكي أحمد -الدوحة 
التيدئة ووقؼ النار في غزة، وذلؾ بعد اجتماع بيف أمير قطر الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني  إلىمونتي، 

 ومونتي المذيف بحثا في آخر تطورات األحداث في غزة وسورية.
ما يجري في غزة اآلف غير مقبوؿ "وأعمف الشيخ حمد بف جاسـ في مؤتمر صحافي مع نظيره االيطالي، أف 

نحف مع التيدئة، ولكف يجب أف تتـ بوضوح، وعدـ السماح ألي طرؼ بأف "، وقاؿ: "مف الجميع عربياً 
تستمر االغتياالت والدخوؿ في معارؾ جانبية ويطمب مف طرؼ آخر أف تكوف ىناؾ تيدئة، فالتيدئة يجب 

مف "، واعتبر أنو "إبقاء الحصار الجائر عمى غزة ىو دائمًا نقطة الشرارة". واعتبر أف "أف تكوف مف الطرفيف
، وحذر مف أف "العار عمى العالـ قبوؿ شيء مف ىذا النوع. ويجب رفع الحصار، فيذا سجف بطريقة مختمفة

نحف مع "، وزاد: "ىذا يؤدي إلى اإلرىاب والتطرؼ عندما ال يجد اإلنساف أماًل غير أف يعمؿ عماًل عسكرياً "
 ."السالـ العادؿ والشامؿ والتيدئة

لحياة رئيس الوزراء القطري ىؿ يرى أف العدواف اإلسرائيمي عمى غزة رسالة إلى مصر بعد ا جريدة وسألت
في شأف فتح معبر رفح، نحف نشكر "فتحيا معبر رفح، ورسالة لعرب يحرصوف عمى كسر الحصار، فقاؿ: 

ت في الحكومة المصرية برئاسة الرئيس محمد مرسي عمى تجاوبيا الفوري بالتعامؿ مع المأساة التي حصم
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نساني، ىناؾ مميوف وسبعم ئة ألؼ شخص يحتاجوف لكثير مف األمور، اغزة. فتح معبر رفح عمؿ إيجابي وا 
(، ىذا دور ميـ و اإلسرائيميوىو متنفس، ومصر تقوـ اآلف بيذا الدور مشكورة وتعالج جرحى القصؼ )

 ."تاريخي
سؼ حالة خاصة في مجمس األمف لأل "إسرائيؿفي غزة، فػ "عدـ وجود ضمانات ألي ىدنة" إلىولفت حمد 

وفي التعامؿ مع بعض أصدقائنا، لكف الضمانة لميدنة ىو الموقؼ العربي والموقؼ الدولي الذي بدأ يبرز 
بشكؿ واضح، بأف ىذه االعتداءات غير مبررة والتعنت في إرجاع الحقوؽ ألصحابيا غير مبرر. فيذه 

الضمانة بأف يتخذ مجمس األمف قرارًا واضحًا "اؼ أف ، وأض"القضايا أثمرت ضغطًا شعبيًا عربيًا واضحاً 
. وأوضح الشيخ حمد أف قطر ال تدعـ غزة "بإرجاع الحقوؽ ألصحابيا، لكنو معطؿ في شأف ىذه القضية

عادة تعمير ما ُىدـ. ونعتقد أف الحؿ الوحيد أف يصدر "بالسالح،  فنحف نتكمـ عف السالـ. دعمنا إنساني وا 
مف والمجتمع الدولي، وما يساعد عمى ذلؾ موقؼ عربي قوي وموحد حوؿ ىذه قرار عادؿ مف مجمس األ

 ."القضية
نتواصؿ مع الرئيس "وأضاؼ:  "االنزعاج الشديد مف تصعيد العنؼ في غزة"مف جيتو، عبر مونتي عف 

أجريت محادثات "، و"المصري مرسي ورئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو ومع السمطة الفمسطينية
ثمرة مع أمير قطر ورئيس الوزراء حوؿ غزة، وينبغي التوصؿ بأسرع وقت ممكف لوقؼ إطالؽ النار، بما م

 ."يسمح انطالؽ عممية السالـ بأسرع وقت بعد التيدئة
 02/11/0210الحياة، لندن، 

 
 جل غزةأدولة إرىابية ويدعو لمتحرك من  "إسرائيل" دّ المتحدة ويع األممأردوغان ينتقد  46

 إرىابية" "أعماؿاالثنيف بارتكاب  "إسرائيؿ" أردوغافاتيـ رئيس الوزراء التركي رجب طيب  :.(ب.ؼ.ا)
 اإلسالـمف يربطوف بيف "آسيوي في اسطنبوؿ -وقاؿ لمؤتمر المجمس اإلسالمي األورو بقصفيا لقطاع غزة.

في  ؿاألطفايغضوف الطرؼ عف عمميات قتؿ جماعي لممسمميف ويشيحوف بوجوىيـ عف قتؿ  واإلرىاب
 .إرىابية" أعماؿف أفعاليا أو  إرىابيةدولة  إسرائيؿ أف أقوؿليذا السبب "وأضاؼ  ."غزة

 إلنياء "تحرؾ صادؽ" إلىالمتحدة باتخاذ موقؼ غير عادؿ تجاه المسمميف ودعا  األمـ أردوغافكما اتيـ 
المتحدة لقمت  باألمـ أثؽحد  أي إلىف سألتموني "إ قاؿ أردوغاف:و  عمى غزة. اإلسرائيميةالغارات الجوية 

. "وبنيتيا كذلؾ في ظروؼ حرب وعمميا اليـو ليس عادالً  أنشئتنيا بنية "إ وأضاؼ: ."بيا أثؽال  إنني
 عف معاناة المسمميف حوؿ العالـ. "بغض النظر"الدولي  األمفواتيـ مجمس 

ثيؿ الدوؿ بضعؼ تم مندداً  "قادة خمس دوؿ يقرروف مصير سبعة مميارات شخص" إف أردوغاف:وقاؿ 
 المتحدة. األمـالمسممة في 

 02/11/0210، لندن، القدس العربي
 

 االعتداء اإلسرائيمي عمى غزة استنكارىاالرياض تجدد  41
تنديدىا بالعدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة وكررت مطالبة  أمسجددت المممكة العربية السعودية : الرياض

عمى وقؼ اعتداءاتيا  "إسرائيؿ"ؿ مسؤولياتو إلجبار صرامة يعكس تحم أكثرمجمس األمف باتخاذ موقؼ 
 عمى األبرياء المحاصريف.
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في الرياض برئاسة ولي العيد نائب رئيس مجمس  أمسجاء ذلؾ خالؿ جمسة لمجمس الوزراء انعقدت 
 العزيز. الوزراء وزير الدفاع األمير سمماف بف عبد

العزيز خوجة قولو إف مجمس الوزراء نوه  ـ عبدونقمت وكالة األنباء السعودية عف وزير الثقافة واإلعال
بالقرارات الصادرة عف اجتماع مجمس الجامعة العربية غير العادي لبحث تداعيات العدواف اإلسرائيمي عمى 
غزة، مشددًا عمى استنكار المممكة وتنديدىا بتمؾ االعتداءات والدعوة إلى مطالبة مجمس األمف بأف يكوف 

عمى وقؼ االعتداءات عمى األبرياء المحاصريف في  "إسرائيؿ"مسؤولياتو إلجبار  أكثر صرامة وأف يتحمؿ
 غزة.

 02/11/0210الحياة، لندن، 
 

 ووقف الكيل بمكياليناإلسرائيمي يطالب بإنياء االحتالل  اإلماراتيوزير الخارجية  44
، العرب لمتفكير إلماراتيا اهلل بف زايد آؿ نيياف وزير الخارجية دعا الشيخ عبد شياب: سالـ أبو -أبوظبي 

بما ىو جديد بشأف القضية الفمسطينية، وما يجري في قطاع غزة، مؤكدًا أف المشكمة ليست في التصعيد، 
وطالب خالؿ مؤتمر صحفي عقده مع نظيره  األراضي الفمسطينية، وغطرستيا. "إسرائيؿ"لكنيا في احتالؿ 

، المجتمع الدولي، وبالذات مجمس األمف، واألمـ يةاإلماراتاألردني ناصر جودة، بمقر وزارة الخارجية 
نياء االحتالؿ،  المتحدة، وأمريكا، القياـ بمسؤولياتيا ووقؼ سياسة الكيؿ بمكياليف تجاه الشعب الفمسطيني، وا 
وعدـ استمرار التعامؿ غير الجّدي مع احتالؿ األراضي الفمسطينية، وتبني المبادرة العربية إلحالؿ السالـ 

 العادؿ .
اهلل ضرورة إنياء االحتالؿ اإلسرائيمي، وأف ما يحدث في قطاع غزة يعزز ذلؾ، وأف  وأكد الشيخ عبد

 منطقتنا العربية لف تعيش بسالـ إذا استمر االحتالؿ.
 02/11/0210الخميج، الشارقة، 

 
 عمى غزة اإلسرائيمي العدوان تدين يةالكويتالحكومة  47

ماعيا، أمس، برئاسة الشيخ جابر المبارؾ العدواف اإلسرائيمي عمى دانت الحكومة الكويتية في اجت الكويت:
غزة، وعبر مجمس الوزراء عف إدانتو الشديدة لمعدواف اإلسرائيمي اليمجي عمى قطاع غزة، ودعا إلى تقديـ 

إليقاؼ  "إسرائيؿ"الدعـ والمساندة لمفمسطينييف تعزيزًا لصمودىـ، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط عمى 
 .لتحقيؽ السالـ العادؿ في المنطقةدواف، وبتوفير الحماية لمشعب الفمسطيني ودعـ جيود السالـ الع

 02/11/0210الخميج، الشارقة، 
 

 استمرار الكيان الصييوني في ىذه السياسة الغاشمة ينذر بإشعال حروب جديدة :األزىر 48
ية اليوجاء التي يقوـ بيا الكياف الصييوني أكد األزىر استنكاره لمممارسات اإلجرام :محمد الشاذلي -القاىرة 

ضد قطاع غزة، وحذر األزىر في بياف مف أف استمرار الكياف الصييوني في ىذه السياسة الغاشمة يؤسس 
لوضع خطير يجر المنطقة بكامميا إلى حاؿ مف الصراع، وينذر بإشعاؿ حروب جديدة يتحمؿ الكياف 

 الصييوني مسؤوليتيا الكاممة.
 02/11/0210دن، الحياة، لن
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 إقامة مخيمات إليواء الفمسطينيين ينفي سيناءمحافظ شمال  49
نفى مسؤوؿ مصري رفيع المستوى بمحافظة شماؿ سيناء أمس، ما نشرتو وسائؿ إعالـ محمية حوؿ  القاىرة:

ظ إقامة مخيمات إليواء الفمسطينييف، بمنطقتي رفح والشيخ زويد، عمى الحدود الدولية بسيناء. وقاؿ محاف
الفتاح حرحور، إف كؿ ما نشر ال أساس لو مف الصحة، مشيرًا إلى أنو ليس  شماؿ سيناء، المواء السيد عبد

مف بيف االستعدادات التي تجرييا األجيزة التنفيذية بالمحافظة، إقامة معسكرات إليواء الفمسطينييف بالمناطؽ 
 المصرية.

 02/11/0210الخميج، الشارقة، 
 

 باتجاه "إسرائيل"من سيناء قذيفة القاىرة تنفي إطالق 72
رّد مصدر أمني في محافظة شماؿ سيناء بالنفي عمى ما أفادتو اإلذاعة اإلسرائيمية : (.ب.ؼ.أ)السفير، 

وقاؿ  ."إسرائيؿ"مف سيناء باتجاه عماؿ ىندسة عند السياج الحدودي مع  "أر بي جي"عف انطالؽ قذيفة 
، في وقت أكدت "إسرائيؿ"ؤشرات تدّؿ عمى انطالؽ صواريخ تجاه المصدر األمني، أمس، إنو ال توجد أية م

 المصادر أف األجيزة األمنية لـ تصميا إخطارات بيذا الشأف.
 02/11/0210السفير، بيروت، 

 
 
 

 أن بالده مع حماس وكل الفصائل الفمسطينيةيؤكد السفير السوري في لبنان  71
عدناف المبناني بعد زيارتو وزير الخارجية والمغتربيف  عمي عبد الكريـ عمي، في لبناف قاؿ السفير السوري

ننا نرى العدو اإلسرائيمي والحاضف األمريكي والمغذي األوروبي يتجمعوف في تغذية العدواف عمى "إ :منصور
سوريا، ويطالبوف أيضا بإفساح المجاؿ لمعدواف اإلسرائيمي الذي يسمونو دفاعا عف النفس في مواجية 

 ، مؤكدًا أف بالده مع حماس وكؿ الفصائؿ الفمسطينية."الشعب الفمسطيني
 02/11/0210السفير، بيروت، 

 
 "إسرائيل" السمطة الفمسطينية بوقف التنسيق األمني مع تطالب العربية" لألحزاب"المؤتمر العام  70

سمطة ال "المؤتمر العاـ لألحزاب العربية"في اليوـ السادس لمعدواف عمى غزة، طالبت األمانة العامة لػ
وقؼ التنسيؽ األمني مع العدو الصييوني وعدـ التصدي لجماىير الضفة الغربية في مواجيتيـ "الفمسطينية بػ

 ."ىذه الحرب تستيدؼ إرادة المقاومة في فمسطيف واألمة"، مشددة عمى أف "قوات االحتالؿ
 02/11/0210السفير، بيروت، 

 
 يم لمعدوان عمى غزةمصر لمتعبير عن إدانت كتابتحاد ال وقفة احتجاجية  73

نظـ عدد مف األدباء والكتاب األعضاء باتحاد كتاب مصر أمس وقفة احتجاجية أماـ مقر األمانة  القاىرة:
العامة لمجامعة، لمتعبير عف إدانتيـ الكاممة لمعدواف عمى غزة. وأكد الكتاب المشاركوف في التظاىرة أنيـ 

غير المسؤولة، التي تتعمؿ بانطالؽ بعض صواريخ  ينظروف بكثير مف القمؽ لمتصريحات اإلسرائيمية
وحذر الكتاب المصريوف في مذكرة  المقاومة مف سيناء المصرية لتبرير مخططاتيا التي تستيدؼ سيناء.
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ألفًا مف االحتياط يشير إلى النوايا العدوانية التي  97قدموىا إلى الجامعة مف أف استدعاء جيش االحتالؿ 
 ألراضي الفمسطينية في غزة واألراضي المصرية في سيناء.يضمرىا ىذا االحتالؿ ل

 02/11/0210الخميج، الشارقة، 
 

 يونس الستقبال الجرحى تعزيز مركز البحرين الصحي في خان إلى يدعوممك البحرين  76
دعا ممؾ البحريف حمد آؿ خميفة إلى تعزيز مركز مممكة البحريف الصحي في خانيونس، والتأكد مف 

اؿ الجرحى المدنييف مف األطفاؿ والنساء والشيوخ، كما وّجو المسؤوليف لالطمئناف عمى جاىزيتو الستقب
 سالمة جميع منتسبي مدرسة مممكة البحريف في تؿ اليوى في قطاع غزة.

المعارضة شعب البحريف والشعوب العربية  "المنبر الديموقراطي التقدمي"وفي السياؽ، ناشدت جمعية 
ؿ الوسائؿ المتاحة، والضغط عمى حكوماتيا لمعمؿ عمى وقؼ العدواف اإلسرائيمي األخرى تشديد تضامنيا بك

 وعدـ السماح بتطوره إلى حرب برية طاحنة.
 02/11/0210السفير، بيروت، 

 
 غزة فيالمسممين اتخاذ إجراءات إزاء ما يحدث  منحركة طالبان تطمب  71

قمع الفمسطينييف الذيف ال حوؿ "جراء إزاء االثنيف المسمميف التخاذ إ أمس: دعت حركة طالباف .(ا.ب.د)
المتحدث باسـ  ،وقاؿ ذبيح اهلل مجاىد ظؿ اليجمات الجوية اإلسرائيمية عمى غزة. فيوذلؾ  "ليـ وال قوة

كما حث بياف الحركة األمـ المتحدة عمى  ."تديف اإلمارة اإلسالمية األفغانية بشدة اليجمات" :طالباف
 ة وعاصمتيا القدس.االعتراؼ بفمسطيف دولة مستقم

 02/11/0210، لندن، القدس العربي
 

 من إقامة الدولة الفمسطينية لتحقيق السالم واالستقرار في الشرق األوسط ال بدّ  :بطرس غالي 74
ومحمد عبد الرازؽ: تزامف يوـ أمس مع ذكرى الرحمة التي قاـ  ،وصالح جمعة ،سوسف أبو حسيف - القاىرة

. وصرح األميف العاـ األسبؽ لألمـ ;9;1ور السادات إلى القدس عاـ بيا الرئيس المصري الراحؿ أن
بطرس بطرس غالي، الذي رافؽ السادات في تمؾ الرحمة، بصفتو وزير الخارجية آنذاؾ، أنو ال  .د ،المتحدة

بد مف إقامة الدولة الفمسطينية المستقمة، لتحقيؽ السالـ واالستقرار في منطقة الشرؽ األوسط. وقاؿ غالي: 
ما زلنا نعيش فترة السالـ البارد في المنطقة حيث توقفت المفاوضات واالتصاالت لحؿ القضية الفمسطينية "

حال شامال وعادال، وآمؿ أف نتمكف مف حؿ الكثير مف المشاكؿ مف خالؿ المفاوضات باعتبارىا الوسيمة 
 ."بالمثمى لتسوية المنازعات وتحقيؽ السالـ بيف األطراؼ وليس مف خالؿ الحر 

 02/11/0210الشرق األوسط، لندن، 
 

 السعودية تتبرع لفمسطينيين لجأوا من سوريا إلى األردن 77
تبرعت بمساعدات  ،الحممة الوطنية السعودية لنصرة األشقاء في سوريا أف األونرواذكرت وكالة  :عماف

العنؼ الدائر في مف الالجئيف الفمسطينييف الذيف لجؤوا لألردف مف  622غذائية وصحية عاجمة لحوالي 
صندوقا مف  602سمة صحية و 622 إلى إضافةصندوؽ مف الحصص الغذائية  622سوريا. وشمؿ التبرع 
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التمور والتي تـ توزيعيا عف طريؽ األونروا لمعائالت الفمسطينية المعوزة المقيمة في إربد والزرقاء وجنوب 
 وشماؿ عماف.

 02/11/0210الدستور، عمان، 

 
 ندوة يشارك فييا ناشط صييوني قاطعةلمالمغرب: دعوات  78

محمود معروؼ: في ظؿ موجة التضامف مع الشعب الفمسطيني والتنديد بالعدواف الصييوني  -الرباط 
والتطبيع مع الدولة العبرية يعود الناشط الصييوني عوفير برنشتايف مرة أخرى لممغرب، إللقاء محاضرة يـو 

 .السبت المقبؿ بالمكتبة الوطنية بالرباط
، إلى جانب العديد مف النشطاء "المنتدى العالمي لمسالـ"لجمعية تدعى  ويشارؾ برونشتايف بصفتو رئيساً 

والسياسييف بينيـ عبد الكبير زىود كاتب الدولة السابؽ المكمؼ بالماء والبيئة، وسيتـ تنظيـ ىذه الندوة مف 
 اسـتضمف  االنترنتعيا عمى ، التي نشرت برنامج الندوة عمى موقTEDxRABATطرؼ جمعية دولية 
 عوفير برونشتايف.

الستمرار محاوالت  أسفوعف  فمنسؽ مجموعة العمؿ الوطنية لمسندة فمسطيف والعراق ،خالد السفياني وأعرب
 والفضاء المغربييف. األرضالصياينة لتدنيس  أماـجيات ال تحتـر مشاعر الشعب المغربي لفتح الباب 

المكتبة الوطنية لعدـ السماح لبرونشتايف مف  إدارةاتصاال مع  أجرىالعربي انو القدس جريدة وقاؿ السفياني ل
مف انعكاسات خطيرة في ىذا "لما سيكوف لو  اإلرىابيدخوؿ المكتبة كما حذر المنظميف مف مشاركة ىذا 

 إلىالوقت الذي يرتكب فيو العدو الصييوني مجازر ضد شعبنا في فمسطيف' ودعا المشاركيف بالندوة 
 المنظموف عمى مشاركة برونشتايف. أصرما  إذاقاطعتيا م

 02/11/0210، لندن، القدس العربي
 

 ونروا تطالب بوقف فوري إلطالق النار في قطاع غزةاأل  79
ونروا أمس، بوقؼ فوري إلطالؽ النار في قطاع غزة الذي وصفت أوضاعو األطالبت وكالة : (.)د.ب.أ

في مؤتمر صحافي عقده في مجمع  ،روبرت تيرنر ،نروا في غزةو األ. وقاؿ مدير عمميات "المأساويةػ"ب
. "مأساوية بفعؿ الثمف الباىظ الذي يدفعو أىالي غزة ليذا الصراع"الشفاء الطبي، إف األوضاع في القطاع 

وشدد عمى دعوة األمـ المتحدة كؿ األطراؼ لعدـ تصعيد العمميات العسكرية وااللتزاـ بالقانوف الدولي 
ونروا لمدواء األـ المتحدة واليدؼ الرئيسي ليذا القانوف في حماية المدنييف. وذكر أف مخازف وقانوف األم

إلى تحركات دولية لتأميف احتياجات  والمواد التموينية تعاني مف نقص مسبؽ لمتصعيد العسكري، داعياً 
ع غزة، مشيرا إلى أنيا ونروا ستواصؿ عمميا وتقديـ خدماتيا لسكاف قطااألسكاف القطاع األساسية. وأكد أف 

فتحت مدارسيا التي عمقت الدراسة فييا أماـ النازحيف مف المدنييف ممف دمرت أو تضررت منازليـ أو 
 أخموىا خشية مف الغارات. 

 02/11/0210الخميج، الشارقة، 
 

 النار في غزة  إلطالقوقف فوري  إلى يدعو األوروبياالتحاد  82
 وادع األوروبيوزراء خارجية االتحاد .(، أف ب.ؼ.ا عف وكالة )نقالً  02/11/0210الحياة، لندن، نشرت 

النار "ىو في مصمحة  إلطالؽ وقفاً  أفوقطاع غزة، مؤكديف  "إسرائيؿ"الحربية في  لألعماؿلى وقؼ "فوري" إ
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الحربية" و"دعـ جيود  لألعماؿوقؼ فوري  إلىوفي بياف، دعا الوزراء المجتمعوف في بروكسؿ " الجميع".
المتحدة باف كي موف في المنطقة"  لألمـالعاـ  األميف" و"يرحبوف بميمة آخريفة المصرية وفاعميف الوساط

 بحسب مقررات اجتماعيـ.
الممثمة العميا لمشؤوف الخارجية  .(، أفأ.ب.داًل عف وكالة )نق02/11/0210، لندن، القدس العربيوأضافت 

وقالت  ، طالبت بحؿ سياسي دائـ لألزمة في قطاع غزة.شتوفآوالسياسة األمنية باالتحاد األوروبي، كاثريف 
أشعر بقمؽ شديد إزاء "االثنيف عمى ىامش اجتماع وزراء خارجية االتحاد األوروبي في بروكسؿ:  آشتوف

الخسائر في األرواح البشرية... لكني أقوؿ دائما منذ فترة طويمة إنو يتعيف عمينا إيجاد حؿ سياسي دائـ 
ف نمنع اليجمات بالصواريخ التي نشاىدىا، ويتعيف عمينا أيضا تحقيؽ نوع مف األمف لقطاع غزة. يتعيف أ

 والسالـ لممواطنيف في المنطقة'.
، "النار إلطالؽبوقؼ فوري "وقاؿ وزير الخارجية السويدي كارؿ بيمدت إف عمى االتحاد األوروبي المطالبة 

 ."عممية سالـ تستحؽ اسميا"مضيفا انو مف الضروري إقامة 
واألراضي الفمسطينية يوـ األحد،  "إسرائيؿ"ومف جانبو قاؿ وزير الخارجية الفرنسي لوراف فابيوس، الذي زار 

نحتاج بصورة ممحة إلى وقؼ إطالؽ "وأضاؼ:  إف بالده تعمؿ مع مصر لمتوصؿ إلى وقؼ إطالؽ النار.
سرائيؿ أمر شديد الخطورة  ."نار ألف ما يحدث في غزة وا 

رجية األلماني جيدو فيسترفيمو وقؼ اليجمات بالصواريخ مف قطاع غزة عمى إسرائيؿ واعتبر وزير الخا
والمناطؽ الفمسطينية:  "إسرائيؿ"وقاؿ فيسترفيمو قبيؿ توجيو إلى  في التوصؿ ليدنة محتممة. "مسألة محورية"
مات بالصواريخ الميـ اآلف أف نعمؿ عمى الشروط الالزمة لتحقيؽ ىدنة، وأىـ شرط لميدنة ىو إنياء اليج"

 ."مف غزة في اتجاه جنوب إسرائيؿ
في استغالؿ كؿ فرصة  تتحمؿ المسؤولية أيضاً  "إسرائيؿ"وشدد وزير الخارجية البريطاني ولياـ ىيغ عمى أف 

 .اإلنسانيلعدـ تصعيد العنؼ، وتجنب سقوط المدنييف ومراعاة القانوف الدولي 
ى أف التصعيد سيؤثر سمبا عمى حصوؿ فمسطيف عمى وأكد وزير الخارجية اإليطالي جوليو تيرتسي عم

حماس تتحمؿ "وقاؿ تيرتسي  وضع دولة مراقبة غير عضو في األمـ المتحدة في نياية الشير الجاري.
ولية كبيرة في تصعيد التوتر ىناؾ.. ىذه مشكمة يجب معالجتيا فورا وحميا بضماف عدـ تكرارىا مرة ؤ مس

 ."أخرى
 

 والفمسطينيين "إسرائيل"يجمات بين روسيا تدعو إلى إنياء ال 81
رويترز: حثت روسيا االثنيف عمى إنياء اليجمات الصاروخية الفمسطينية وما وصفتو بالقصؼ اإلسرائيمي 

ترى روسيا "وقالت وزارة الخارجية الروسية في بياف  غير المتناسب لقطاع غزة قائمة إف كمييما غير مقبوؿ.
نؤكد مجددا موقفنا بشأف عدـ "وأضافت الوزارة  ."كرية دوف تأخيرأنو مف الضروري وقؼ المواجية العس

وأشارت الوزارة إلى أف  ."قبوؿ إطالؽ النار عمى المناطؽ اإلسرائيمية واليجمات غير المتناسبة عمى غزة
وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروؼ أدلى بتصريحات مماثمة في حديث ىاتفي أجراه مع نظيره 

 الفمسطيني.
 02/11/0210، لندن، العربي القدس

 
 المتحدة بشأن غزة لألممموسكو تتيم واشنطن بعرقمة بيان  80
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وقاؿ  الدولي بشأف غزة. األمفبياف في مجمس  إصدار "عرقمة" إلىاتيمت روسيا الواليات المتحدة بالسعي 
 أعمنت مفاألفي مجمس  17 إف إحدى الدوؿ الػ ،فيتالي تشوركيف ،المتحدة األمـالمندوب الروسي في 

 أال. ولـ يحدد تشوركيف ىذا البمد باالسـ، األمف"بوضوح عدـ استعدادىا لمموافقة عمى رد فعؿ مف مجمس "
ف الواليات المتحدة تعرقؿ صدور بياف مدعوـ مف الدوؿ العربية حوؿ اليجـو أ إلى أشارواف ديبموماسييف أ

ما يخفي رغبة بإطالة  "تعديالت ميمة" دخاؿإ اقترحتحدى الدوؿ إ إفوقاؿ تشوركيف  عمى غزة. اإلسرائيمي
 ىذه المفاوضات. أمد

 02/11/0210السفير، بيروت، 
 

 في قطاع غزةلوقف إطالق نار بين  يادعمفرنسا تؤكد  83
وصالح جمعة ومحمد عبد الرازؽ: أعمف وزير الخارجية الفرنسي لوراف  ،سوسف أبو حسيف - لندف، القاىرة

أف الحرب ليست خيارا، وأف ىناؾ حاجة ممحة  ،زيارتو إلى تؿ أبيب في تصريحات لو في ختاـ فابيوس،
والفصائؿ الفمسطينية المسمحة في  "إسرائيؿ"لمتدخؿ مف أجؿ التوصؿ إلى اتفاؽ لوقؼ إطالؽ النار بيف 

صعب لمغاية وسط سقوط الكثير مف القتمى  "إسرائيؿ"قطاع غزة. وأضاؼ أف الوضع في قطاع غزة و
 يف، مؤكدا دعـ فرنسا لوقؼ إطالؽ نار بيف الجانبيف.والجرحى بيف الطرف

 02/11/0210الشرق األوسط، لندن، 
 

 في قطاع غزة "النفس ضبط"بكين تحض عمى  86
 ،النزاع أطراؼالصيف حضت االثنيف .(، أف ب.ؼ.أنقاًل عف وكالة ) 02/11/0210الحياة، لندن، نشرت 

 ،في قطاع غزة، وقالت ىوا شونيينغ "نفسدرجات ضبط ال "أقصىعمى ممارسة  "إسرائيؿ"،وخصوصًا 
درجات  أقصىعمى ممارسة  إسرائيؿوخصوصًا  األطراؼنحث بشدة " :المتحدثة باسـ الخارجية الصينية

 ."ضبط النفس
وصالح  ،سوسف أبو حسيف، القاىرةنقاًل عف مراسمييا في  02/11/0210الشرق األوسط، لندن، وأضافت 

سونج أيقوه، قاؿ إف بالده ميتمة بتطورات منطقة  ،ر الصيف لدى مصرسفيأف  ،ومحمد عبد الرازؽ ،جمعة
الشرؽ األوسط والسالـ العالمي، ال سيما أف حؿ القضية الفمسطينية أصبح مطمبا أكثر إلحاحا وأضاؼ في 
مؤتمر صحافي عقده الميمة قبؿ الماضية، وأف عمى المجتمع الدولي أف يبذؿ جيودا أكثر لحميا، مشددا 

 بالحفاظ عمى السالـ." إسرائيؿ"تديف أي إجراءات عسكرية وتطالب  عمى أنيا
 

 " في غزةإنسانيةتحذر من "كارثة  حكوميةمنظمات غير  81
" في غزة في حاؿ استمرار إنسانيةمنظمة غير حكومية االثنيف مف "كارثة  أربعيفحذرت نحو .(: ب.ؼ.ا)

 النار. إطالؽض وقؼ تكثيؼ الضغوط مف اجؿ فر  إلىالعنؼ، ودعت المجتمع الدولي 
عمى المجتمع الدولي  أفاتحاد الوكاالت الدولية لمتنمية " إلىمنظمة غير حكومية دولية تنتمي  :5وكتبت 

لتترؾ المعابر الحدودية لغزة مفتوحة وتسمح بدخوؿ  اإلسرائيميةيمارس عمى الفور ضغوطا عمى الحكومة  أف
 الضرورية". اإلنسانيةالمساعدات 

 02/11/0210الحياة، لندن، 
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 وطنية في لندن احتجاجًا عمى القصف اإلسرائيمي عمى غزة مظاىرة إلىدعوة  84
دعت حممة "أوقفوا الحرب" وحممة التضامف مع فمسطيف ومنظمات بريطانية أخرى، إلى .(: أي.بي.يو)

وقفوا وقالت حممة أ لقطاع غزة. اإلسرائيميمظاىرة وطنية في لندف السبت المقبؿ، احتجاجًا عمى القصؼ 
، إف المظاىرة ستجتمع أماـ مقر رئاسة الحكومة البريطانية ) داوننغ ستريت( إلبالغ  12الحرب، اليـو

حكومة كاميروف أف "الدعـ غير المحدود الذي تقّدمو إلسرائيؿ ليس باسمنا، قبؿ أف تتجو إلى السفارة 
 اإلسرائيمية وسط لندف".

 02/11/0210الحياة، لندن، 
 

 دول أوروبية تدعم دولة فمسطينية ثالثبريطانيا و أغمبية ساحقة في  87
أظير استطالع جديد لمرأي نشرت نتائجو أمس، أف األغمبية الساحقة في بريطانيا وثالث : (.)يو.بي.آي

 دوؿ أوروبية أخرى تدعـ إقامة دولة فمسطينية.
ونشرت  "آفاز"قراطية لحركة الحمالت الدولية المؤيدة لمديم "يوغؼ"ووجد االستطالع، الذي أجرتو مؤسسة 

نتائجو جريدة الغاردياف، أف ىذه األغمبية تريد أف تقـو حكوماتيا بالتصويت لمصمحة االعتراؼ بفمسطيف في 
% مف البريطانييف أيدوا تصويت بالدىـ لمصمحة :7األمـ المتحدة بنياية الشير الحالي. وأفاد أف 
نوفمبر الحالي،  /تشريف الثاني ;0مة لألمـ المتحدة في االعتراؼ بإقامة الدولة الفمسطينية في الجمعية العا

 % فقط أرادوا أف تصوت ضد ىذا االعتراؼ.:مقابؿ 
وأضاؼ االستطالع أف أغمبية مماثمة أيدت تصويت بالدىا لمصمحة االعتراؼ بالدولة الفمسطينية في ألمانيا 

طينييف ليـ الحؽ في إقامة الدولة، % مف البريطانييف يروف أف الفمس90وفرنسا وأسبانيا. وأشار إلى أف 
ناخبًا بريطانيًا  1857% يعتقدوف أنيـ ال يممكوف ىذا الحؽ. وقاؿ االستطالع الذي شمؿ 8بالمقارنة مع 

سباني، إف إسبانيا مف المتوقع أف تصّوت لمصمحة دعـ االعتراؼ  1222وأكثر مف  ناخب فرنسي وألماني وا 
تستبعد إمكانية ذلؾ، لكف بريطانيا وألمانيا لـ توضحا حتى اآلف  بفمسطيف، في حيف أعمنت فرنسا أنيا لف

 موقفييما مف االعتراؼ.
 02/11/0210الخميج، الشارقة، 

 
 غزة عمى اإلسرائيمي العدوانىبوط معظم بورصات الشرق األوسط مع استمرار  88

مستوى في خمسة  رويترز: دفعت عمميات بيع مكثفة المؤشر الرئيسي لمبورصة السعودية إلى أدنى -دبي 
أسابيع امس اإلثنيف وتراجعت أيضا معظـ أسواؽ األسيـ في الشرؽ األوسط مع استمرار االشتباكات 

 اإلسرائيمية الفمسطينية لميـو السادس.
وقاؿ عبد اهلل عالوي مساعد المدير العاـ ورئيس البحوث لدى الجزيرة كابيتاؿ 'الناس قمقوف مف أف يكوف 

بداية لما ىو أسوأ' مضيفا أف المخاوؼ بشأف االقتصاد العالمي تضغط أيضا عمى تصاعد التوتر في غزة 
 معنويات المستثمريف السعودييف.

وىبطت األسواؽ العالمية األسبوع الماضي في ظؿ مخاوؼ مف أف تكوف الواليات المتحدة متجية صوب 
 أزمة مالية تيدد أكبر اقتصاد في العالـ إلى الركود مجددا.

 02/11/0210، بي، لندنالقدس العر 
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 محاوالت إسرائيمية لتجنب الوحل الغزي: األقل توترًا سينتصر 89
بدأت الصحافة اإلسرائيمية تتممس مقدار التوتر الذي يسػود أجػواء القيػادة اإلسػرائيمية بشػأف وجيػة األمػور فػي 

كبيػر معمقػي صػحيفة الموقؼ الذي أعرب عنو  ،الحرب الدائرة مع غزة. ودلؿ أكثر مف غيره عمى ىذا التوتر
المقربػػػة جػػدًا مػػػف رئػػػيس الحكومػػة اإلسػػػرائيمية بنيػػػاميف نتنيػػاىو، داف مرجميػػػت. كػػػذلؾ كانػػػت « إسػػرائيؿ بيتنػػػا»

عػف « يػديعوت أحرنػوت»عناويف الصحؼ الرئيسػية التػي أشػارت إلػى قػدر واضػح مػف االرتبػاؾ. فقػد تحػدثت 
 ستوى السياسي وخوفو من الورطة دوليعاً تردد المإلػى « معاريؼ»في حيف لفتت  ،«معضمة الحرب البرية»

 إذا أقدـ عمى خطوة برية في القطاع.
يبػػػدو أنػػػو ال توجػػػد عنػػػد الجانػػػب »، «المعضػػػمة البريػػػة»تحػػػت عنػػػواف « يػػػديعوت»وكتػػػب يوسػػػي ييوشػػػع فػػػي 

ة اإلسرائيمي رغبة حقيقية في الخروج إلى حممة برية. لكف إذا ما انطمقت الدبابات، المجنزرات واآلليات الثقيمػ
الػدخوؿ البػري لػف يكػوف تكػرارا »، مشػيرًا إلػى أف «في نياية المطاؼ نحو غزة، فسيكوف ذلؾ أمرا ال مفر منو

لحػػػػرب الرصػػػػاص المسػػػػكوب، إذ اف حركتػػػػي حمػػػػاس والجيػػػػاد اإلسػػػػالمي استخمصػػػػتا الػػػػدروس: زادتػػػػا كميػػػػة 
األساس غيرتػا االنتشػار الصواريخ، تعممتا كيؼ تستخدماف بشكؿ أفضؿ الوسائؿ التي تستمماىا مف إيراف، وب

 «.في مواجية الجيش اإلسرائيمي
قبػؿ نحػو أربػع سػنوات بػدأت الحممػة بتميػيف مكثػؼ لألىػداؼ قػاـ بػو سػالح الجػو، بالتػداخؿ مػع »وأوضح أنػو 

نار بطاريات المدفعية. وفقط بعد الضربة مػف الجػو دخمػت القػوات البريػة لتطييػر منػاطؽ إطػالؽ الصػواريخ، 
فػػي األرض المفتوحػػة. أمػػا اليػػـو فالقصػػة مختمفػػة تمامػػا، وبالتػػالي فػػإف القػػوات التػػي  التػػي كانػػت فػػي معظميػػا

سػيتعيف عمييػا الػدخوؿ سػتكوف ممزمػػة بالػدخوؿ أعمػؽ بكثيػر، والخطػر عمػػى حياتػاه سػيكوف أعمػى بأضػػعاؼ. 
 «.ىذه المرة لف ينتيي األمر بعشرة قتمى

اء يقتػرب، وال أحػد فػي الجػيش اإلسػرائيمي يرغػب لحالػة الطقػس دورًا فػي القػرار. فالشػت»ولفت ييوشػع إلػى أف 
تعميػؽ الضػربة لحمػاس لػيس ىػدفًا عسػكريًا بػؿ غايػة »، مضػيفًا اف «في أف يغػرؽ، حرفيػًا، فػي الوحػؿ الغػزي

سياسية، وعميو فمف الواضح اآلف أنيػـ إذا كػانوا يريػدوف الخػروج إلػى حممػة بريػة فيجػب أف يأخػذوا بالحسػباف 
ويشرح أف «. رة، أي مختمفة، مركبة وخطيرة أكثر مف تمؾ التي يتحدثوف عنيا اآلفأنيا ينبغي أف تكوف مغاي

مثؿ ىذه الحممة، التي تتضمف بتر القطاع والسيطرة عمى معبر رفػح، لمكثيػر مػف الوقػت، تحتػاج الػى طػوؿ »
 «.النفس واإلسناد الجماىيري. وبالتأكيد ليست ىذه حممة يتـ االنطالؽ إلييا عشية االنتخابات

إذا كػػاف اليػػدؼ ىػػو بالفعػػؿ تحقيػػؽ »قابػػؿ ذلػػؾ، فػػاف مؤيػػدي الحممػػة، وفقػػًا لييوشػػع، يػػروف أنيػػا محتومػػة، وم
واعتبػر أف المؤيػديف يػروف أف عمميػة بريػة، تصػؿ إلػى أمػاكف ال «. الردع، حتػى واف كػاف موقتػًا، مػع حمػاس

السػػالح، عمػػى شػػاكمة تصػػؿ إلييػػا الطػػائرات، ويمكنيػػا بالتػػالي ضػػرب البنػػى التحتيػػة، األشػػخاص ومخزونػػات 
وباإلضافة إلى ذلؾ، فإف احتالؿ األرض يكوي وعي العدو ويمكف لو أف يؤشر إلػى سػوريا «. السور الواقي»
 بأف الجيش اإلسرائيمي قوي وأف المجتمع اإلسرائيمي مستعد ألف يبعث بجنوده.« حزب اهلل»و

، استوفاىا جميعيا «عمود السحاب» وشدد ييوشع عمى أف لمجيش اإلسرائيمي أىدافا متواضعة جدا في حممة
بػالرغـ مػف اليجمػات مػف سػالح »منذ اآلف، لكف ضغوطًا مف القيادة السياسية قد تػدفع بػو إلػى الػداخؿ. لكػف 

الجػػو فػػاف االنجػػاز المعنػػوي ىػػو لحمػػاس التػػي ال تػػزاؿ تقػػؼ عمػػى قػػدمييا وتطمػػؽ أكثػػر مػػف مئػػة صػػاروخ فػػي 
 «.اليوـ

القانونيػة وزف كبيػر فػي جممػة االعتبػارات. ويكػاد ال يكػوف ىنػاؾ قائػد  وخمص ييوشع إلػى أنػو سػيكوف لمزاويػة
، ويتعػيف عمػى الجػيش اإلسػرائيمي أف «الرصػاص المسػكوب»كتيبة لـ يقدـ شػيادة أمػاـ النيابػة العسػكرية بعػد 
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غولدسػتوف »يجد طريقة عمؿ ال تنتيي بو في المحكمة الدولية في الىاي، وأف يقرر ما ىػو التيديػد األكبػر، 
 أـ حماس.« 0

، أوضػػح شػػالوـ يروشػػالمي أف الجػػيش اإلسػػرائيمي جػػاىز عمػػى حػػدود القطػػاع لمػػدخوؿ البػػري «معػػاريؼ»وفػػي 
لكػػػف الػػػوزراء يتحفظػػػوف. وُيفضػػػؿ معظميػػػـ مواصػػػمة مػػػنح الوقػػػت لممفاوضػػػات السياسػػػية. لكػػػف بينمػػػا ال تػػػزاؿ 

كماؿ االسػتعدادات ليػا، فػإف القيػادة إمكانية الػدخوؿ البػري قائمػة، حيػث تمقػت القيػادة التنفيذيػة توجييػات السػت
السياسػية فػي المقابػؿ تخشػى التػورط والمواجيػة السياسػية مػع الواليػات المتحػدة واالتحػاد األوروبػي. وحتػى لػػو 

 «.الرصاص المسكوب»شنت دخواًل بريًا، فإنو في الغالب سيكوف محدودا وليس مكثفا مثمما كاف في حممة 
الػػػذي يؤيػػػد حاليػػػًا الػػػدخوؿ البػػػري ىػػػو وزيػػػر الماليػػػة يوفػػػاؿ شػػػتاينتس. أمػػػا ورأى يروشػػػالمي أف الػػػوزير الوحيػػػد 

مكانيػػة تحقيػػػؽ تيدئػػة ووقػػؼ لمنػػػار مػػف دوف الحاجػػة إلػػػى  الػػوزراء اآلخػػروف فينتظػػروف التطػػػورات السياسػػية وا 
 إدخاؿ جنود الجيش اإلسرائيمي إلى قطاع غزة.

ضػػع عمػػى الحػػدود يظيػػر التشخيصػػات ، أشػػار المعمػػؽ العسػػكري عػػاموس ىارئيػػؿ إلػػى أف الو «ىػػررتس»وفػػي 
، حيث حظيت المرحمة األولػى مػف العمميػة بنجػاح ألف إسػرائيؿ اسػتغمت فييػا فقدان التفوق النسبي»التالية: 

مزاياىػػا فػػي مكافحػػة اإلرىػػاب، أي التكنولوجيػػا المتطػػورة والتفػػوؽ الجػػوي المطمػػؽ والسػػيطرة االسػػتخبارية، لكػػف 
ف االستنفاد. وقد تمػت مياجمػة جػزء كبيػر مػف األىػداؼ الميمػة وُيبػذؿ اآلف أصبحت المرحمة الجوية قريبة م

 «.اآلف جيد لصيد خاليا إطالؽ مف الجو
لػػى جانػػب نجاحػػات نقطيػػة، فػػإف ىػػذه عمميػػة تجػػري فػػي منطقػػة شػػديدة االكتظػػاظ وفػػي ضػػغط زمنػػي كبيػػر،  وا 

كػػػف تجنبيػػػا تقريبػػػًا، وكممػػػا طالػػػت ىػػػذه المرحمػػػة أصػػػبحت اخػػػتالالت مؤسػػػفة مثػػػؿ اسػػػتيداؼ المػػػدنييف، وال يم
 وبالنتيجة تتضاءؿ بدورىا الشرعية الدولية الستمرار العممية.

اف االحتكاؾ عمى األرض سيجعؿ دخوؿ القوات البريػة شػديد السػوء. والحاجػة إلػى « ىررتس»وأضاؼ معمؽ 
ة عدد القتمى حمايتيا مف األخطار الكثيرة في القطاع ستقتضي استعماال عنيفًا جدًا لمنيراف يزيد بصورة مّطرد

 المدنييف في الجانب الفمسطيني والضغط عمى إسرائيؿ إلنياء العممية.
وكتب يروشممي أنو بالرغـ مف مظاىر التأييػد األميركيػة واألوروبيػة لحػؽ إسػرائيؿ فػي الػدفاع عػف نفسػيا، إال 

وضغوطًا سياسػية  ، وسيجر وراءه معارضةالتقديرات في تل أبيب تشير إلى أن دخواًل بريًا سيغير المعبةأف 
تجػري أيضػًا حممػة انتخابػات دخمػت فػي حالػة نػوـ فػي « عمػود السػحاب»لوقؼ الخطوة. وبالتوازي مػع حممػة 

كػػانوف الثػػاني، وىػػو يػػـو االنتخابػػات، لػػـ تتوقػػؼ.  00أعقػػاب الوضػػع األمنػػي. لكػػف سػػاعة العػػد التنػػازلي نحػػو 
ابػػػات التمييديػػػة فػػػي حػػػزب رئػػػيس الػػػوزراء تشػػػريف الثػػػاني، يفتػػػرض أف تجػػػرى االنتخ 07ويػػػـو األحػػػد المقبػػػؿ، 

الميكود. لكف اآلف بات إجراء ىذه االنتخابػات موضػع شػؾ، بسػبب حظػر التجميػر خشػية اإلصػابة بصػواريخ 
حماس. غير أف عممية برية ستستوجب تأجيؿ إجراء االنتخابات التمييدية بؿ وربما إجراء االنتخابات العامة 

 أيضًا.
تأييد الواسعة في إسرائيؿ لمحػرب عمػى غػزة، إال أف ىػذا التأييػد يقتصػر عمػى وفضال عف ذلؾ، وبرغـ نسب ال

، يؤيػػد اليجػػػـو «ىػػررتس»الحػػرب الجويػػة. فأقػػؿ مػػف ثمػػث الجميػػور اإلسػػػرائيمي، وفقػػًا السػػتطالع رأي نشػػرتو 
 البري.

فػي المئػة  70فػي المئػة و 77ويظير االستطالع ارتفاع شعبية نتنياىو ووزير دفاعو إييود بػاراؾ المػذيف نػاال 
عمى التوالي. لكف كاف ىذا، وأكثر، حاؿ رئػيس الحكومػة السػابؽ إييػود أولمػرت ووزيػر الػدفاع األسػبؽ عميػر 
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فػػي المئػػة قبػػؿ أف  7:(. والكػػؿ يعػرؼ أنيمػػا نػػاال تأييػػدا بنسػبة 0228بيػرتس عنػػدما شػػنا حػرب لبنػػاف الثانيػػة )
 تتردى شعبيتيما إلى ما يقرب الصفر جراء فشؿ تمؾ الحرب.

شير نتائج االستطالع إلى أنو يحسف بنتنياىو وباراؾ الشروع في إنياء الحممػة قبػؿ أف تتعقػد األمػور أكثػر وت
وتبػدأ فػػي المراوحػػة ثػػـ العػػرج والنػػزؼ. وحينيػػا سػػتتراجع الحماسػػة الشػػعبية كممػػا اقتػػرب السػػيناريو المتشػػائـ مػػف 

 التحقؽ.
ييف لمحػرب البريػة ال يتناسػب مػع مقػدار الميانػة فػي المئػة فقػط مػف اإلسػرائيم 52أف تأييد « ىررتس»وتالحظ 

التي يشعر بيا اإلسرائيميوف جراء تساقط الصػواريخ عمػى غػالؼ غػزة، والمػدف األخػرى وخصوصػًا تػؿ أبيػب، 
وتدفعيـ إلى إطالؽ صرخات القتاؿ والدماء في عيونيـ، فاإلسرائيمي المتوسط يفيـ جيدًا الػثمف البػاىظ الػذي 

 ح جنوده جراء الحرب البرية.يمكف أف يدفعو مف أروا
لػف يحقػؽ النصػر فييػا « حرب أعصػاب»وربما ليذه األسباب لـ يكف غريبًا أف يعتبر داف مرجميت ما يجري 

 إال مف كانت أعصابو أقوى.
كؿ »وبعدما يعدد مرجميت االعتبارات الكثيرة مع وضد العممية البرية والتعقيدات الدولية واالنتخابية يكتب أف 

بأف المحظة الحالية ستأتي. فػالواقع اآلف يختمػؼ عمػا كػاف فػي مرحمػة البػدء. وىػذه حػرب أعصػاب  واحد يعمـ
مػػف جيػػة مصػػر التػػي يوشػػؾ رئيسػػيا محمػػد مرسػػي أف يشػػخص إلػػى الواليػػات »، مضػػيفًا انػػو «بػػيف القيػػادات

حكومػة المتحدة وىو في ضغط إلنياء جولة المعػارؾ الحاليػة فػي غػزة، فضػاًل عػف أف سػمطتو عمػى )رئػيس ال
المقالة في غزة( إسماعيؿ ىنية وعمى إدارة حماس في القطاع ليست كاممة؛ ومف جيػة أخػرى قيػادة إسػرائيمية 
ما ألف كػؿ يػوـ  تشعر ىي أيضًا بأف الزمف ينفد إما ألنيا ال تستطيع اإلبقاء عمى قوات االحتياط بال عمؿ وا 

بمسػػػػاعدة جيػػػػات فػػػػي الػػػػداخؿ « بعمػػػػود السػػػػحا»سػػػػيزيد الضػػػػغط لمتخمػػػػي حتػػػػى عػػػػف األىػػػػداؼ األساسػػػػية ؿ
 «.والخارج

 «.مف يكوف أقؿ توترًا عصبيًا سينتصر»وخمص إلى أف 
 02/11/0210، السفير، بيروت
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 بو مرزوؽموسى أ
"العػػدواف االسػػرائيمي األخيػػر عمػػى قطػػاع غػػزة دفػػع بعػػدة بمػػداف اوروبيػػة وبالواليػػات المتحػػدة إلػػى إعػػادة تأكيػػد 

دعـ الثابػت لممعتػدي. وادعػى كػؿ مػف وليػاـ ىيػغ وزيػر الخارجيػة البريطػاني وكػاثي آشػتوف مفوضػة موقفيا بال
االتحاد األوروبي لمشؤوف الخارجية والػرئيس األميركػي بػاراؾ اوبامػا أف صػواريخ "حمػاس" ىػي المسػؤولة عػف 

ا أف اسرائيؿ ىي التػي األزمة وأف مف حؽ اسرائيؿ أف تدافع عف مواطنييا. ولو أنيـ تفحصوا الحقائؽ ألدركو 
تشػػريف الثػػاني )نػػوفمبر(  :بػػدأت اليجمػػات. فقػػد بػػدأ التصػػعيد عنػػدما أدى اقتحػػاـ عسػػكري اسػػرائيمي لغػػزة يػػـو 

 إلى قتؿ طفؿ فمسطيني. وأعقب ذلؾ عدة اقتحامات اسرائيمية ما دفع لرد مف جانب الفصائؿ الفمسطينية.
تيدئة الموقؼ والتوصؿ إلى ىدنة. ولكػف مػف الواضػح وعمى الرغـ مف ذلؾ، فقد كانت ىناؾ محاوالت جادة ل

أنػػػو كػػػاف السػػػرائيؿ أجنػػػدة أخػػػرى. اذ انيػػػا باغتياليػػػا أحمػػػد الجعبػػػري، قائػػػد "كتائػػػب القسػػػاـ"، خربػػػت الجيػػػود 
المصرية لمتوصؿ إلى ىدنة بػيف كػؿ الفصػائؿ الفمسػطينية واالسػرائيمييف. وأكػد رئػيس مصػر ىػذه الحقيقػة يػـو 

 السبت الماضي.
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راب االنتخابػػػات االسػػػرائيمية أراد بنيػػػاميف نتنيػػػاىو رئػػػيس وزراء اسػػػرائيؿ أف يتػػػاجر بػػػدـ الفمسػػػطينييف، ومػػع اقتػػػ
خصوصا بعد أف فشؿ تحالفػو مػع المتطػرؼ أفيغػدور ليبرمػاف فػي تعزيػز شػعبيتو فػي اسػتطالعات الػرأي كمػا 

مكاسػب سياسػية. فقػد فعػؿ كاف يتوقع. وىذه ليسػت المػرة األولػى التػي يشػف فييػا االسػرائيميوف حربػا مػف أجػؿ 
. والميػػـ ىنػػا ىػػو الموقػػؼ :022، واولمػػرت وليفنػػي فػػي غػػزة عػػاـ 8;;1شػػمعوف بيريػػز ذلػػؾ فػػي لبنػػاف عػػاـ 

 الألخالقي والقصير النظر لمحكومات األوروبية واألميركية، فقد شوىوا الحقائؽ وانحازوا كميا لممعتدي.
شجع قيادتو عمى مواصمة ىجوميـ. وىكذا ففي نظػر الموقؼ الغربي وفر غطاء سياسيا لمعدواف االسرائيمي و 

شػػعبنا، وشػػعوب المنطقػػة كميػػا، فػػإف الػػدوؿ الغربيػػة متواطئػػة. والحكومػػات الغربيػػة، عمػػى العكػػس مػػف شػػعوبيا 
 التي تدعـ في غالبيتيا الحقوؽ الفمسطينية، أظيرت معايير مزدوجة ونفاقا مف جديد.

افع عنيػا فػي أرجػاء العػالـ تنكرىػا عمػى الفمسػطينييف. ولػـ تفعػؿ والحقوؽ اإلنسانية التػي تػدعي أوروبػا أنيػا تػد
مميػػوف مػػف الغػػزييف خػػالؿ السػػنوات الخمػػس  1,9الحكومػػات الغربيػػة أي شػػيء فػػي الوقػػت الػػذي تعػػرض فيػػو 

يحػػرميـ مػػف الطعػػاـ والمػػاء واألدويػػة، وحتػػى يحػػدد عػػدد السػػعرات الحراريػػة التػػي  -الماضػػية لحصػػار اسػػرائيمي
.يجب أف يسمح ليـ ب  تناوليا في طعاميـ كؿ يـو

حؽ الشعوب في مقاومة االحتالؿ ومواجية العدواف مكفوؿ لكؿ األمـ، ولكف إذا سعى الفمسطينيوف لممارسة 
 ىذا الحؽ يتحوؿ إلى إرىاب عمى الفور، ومف أجؿ ذلؾ يجب معاقبتيـ.

 091قتػػؿ  ;022العػػاـ ولػػـ تتوقػػؼ اليجمػػات العسػػكرية االسػػرائيمية عمػػى غػػزة بعػػد حػػرب غػػزة األخيػػرة. ومنػػذ 
 922قتمػػػى اسػػػرائيمييف. وخػػػالؿ األيػػػاـ القميمػػػة الماضػػػية قتػػػؿ أو جػػػرح مػػػا يزيػػػد عػػػف  5فمسػػػطينيا، مقارنػػػة بػػػػ 

شخصػػا مػػف  10أكثػػر مػػف نصػػفيـ مػػف النسػػاء أو األطفػػاؿ. وأمػػس ارتكبػػت مجػػزرة راح ضػػحيتيا  -فمسػػطيني
 نفس العائمة.

مصػادرتيا لػالرض الفمسػطينية، وعمميػات الطػرد فػي  ولكف عػدواف اسػرائيؿ لػيس عمػى غػزة فقػط. فقػد واصػمت
القػػدس والضػػفة الغربيػػة بػػالرغـ مػػف جيػػود قػػادة منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية لمتوصػػؿ الػػى اتفاقػػات سػػالـ. وقػػد 

. ولػػػـ تعػػػط اسػػػرائيؿ، حتػػػى بعػػػدما 5;;1ضػػػاعفت عػػػدد المسػػػتوطنات عشػػػر مػػػرات منػػػذ اتفاقػػػات اوسػػػمو فػػػي 
 يد ليبرماف التخمص مف ابو مازف، رئيس السمطة الفمسطينية.تخمصت مف عرفات، اي شيء. واآلف ير 

اف "حماس" قررت الدفاع عف حقػوؽ شػعبيا بقػدر مػف الػردع ضػد احػد افضػؿ الجيػوش تسػميحًا )وتمػوياًل مػف 
الغرب(. وبينما يرفض العالـ الدفاع عف الفمسطينييف، سػندافع نحػف عػف انفسػنا. اف لشػعبنا الحػؽ فػي الػدفاع 

 لف نموت صامتيف بعد اآلف.عف النفس ونحف 
، واف نشػؿ الحيػاة فػي جػػزء  قػد ال تكػوف "حمػاس" قػادرة عمػى ىػـز اسػرائيؿ ولكػػف بوسػعنا الوقػوؼ اماميػا بحػـز
كبير مف البالد. اف ىذا حؽ اي شعب حر. وغزة و"حماس" ليسا وحدىما، واعػداء اسػرائيؿ يػزدادوف. والعػالـ 

 س" اليوـ اماًل وقيادة.العربي يتغير. والشعب الفمسطيني يرى في "حما
لقد شرعت اسرائيؿ في مغامرة لـ تحسبيا بعناية. ويجب اف تتحمػؿ العواقػب اآلف. اف اي ىدنػة سػتكوف وفقػًا 

 لشروط "حماس"، وليس شروط اسرائيؿ. واوؿ ىذه الشروط سيكوف رفع الحصار الظالـ عف قطاع غزة".
 11/0210/:1، "ذي غاردياف"
 19/11/0210، القدس، القدس

 
 .. ال دموعكمجيوشكمنريد  91

 عبد الباري عطواف



 
 
 

 

 

           69ص                                    0486العدد:                02/11/0210الثالثاء  التاريخ:

ابناء قطاع غزة الذيف يتعرضوف لمقصؼ الصاروخي والغػارات االسػرائيمية ليػؿ نيػار يجػب اف يغمقػوا األبػواب 
فػػػي وجػػػو الوفػػػد الػػػذي يرأسػػػو امػػػيف عػػػاـ جامعػػػة الػػػدوؿ العربيػػػة، ويضػػػـ وزراء خارجيػػػة عػػػدة دوؿ عربيػػػة، واف 

 ا.يطالبوىـ بالعودة مف حيث اتو 
اىػػؿ القطػػاع ال يريػػدوف 'سػػياحا' بمرتبػػة وزراء خارجيػػة، او امػػيف عػػاـ لمجامعػػة، يػػأتوف الػػى قطػػاعيـ مػػف اجػػؿ 

 االدعاء كذبا بأنيـ يحّسوف بمعاناتيـ، وجاءوا مف اجؿ اظيار مشاعر الود والتضامف تجاىيـ.
، ولػػـ 0228سػػرائيمي شػػتاء عػػاـ ىػػؤالء لػػـ يقػػدموا فمسػػا واحػػدا لمقطػػاع، ولػػـ يعّمػػروا بيتػػا تيػػدـ اثنػػاء العػػدواف اال

يكسروا حصارا خانقا ومذال مستمرا منذ عشر سنوات، فمماذا يستقبميـ ابناء القطػاع بالترحيػب، ويفرشػوف ليػـ 
 السجاد االحمر المموف بدماء شيدائيـ وجرحاىـ 

عػػف اطفػػاليـ اىػػؿ القطػػاع ال يريػػدوف الشػػفقة، وال الكػػالـ المعسػػوؿ، وانمػػا اسػػمحة حديثػػة متطػػورة يػػدافعوف بيػػا 
وكرامتيـ، في مواجية ارىاب اسرائيمي حصػد حتػى كتابػة ىػذه السػطور ارواح اكثػر مػف ثمػانيف انسػانا، نسػبة 

 كبيرة منيـ مف االطفاؿ.
لماذا ال يتػزاحـ ىػؤالء، مثممػا رأينػاىـ فػي االسػابيع االخيػرة، عمػى تقػديـ صػواريخ 'سػتينغر' المضػادة لمطػائرات 

ع، حتػػػى يحّيػػػدوا سػػػالح الجػػػو االسػػػرائيمي، اـ اف ىػػػذه الصػػػواريخ 'حػػػراـ' اف الػػػى فصػػػائؿ المقاومػػػة فػػػي القطػػػا
 تستخدـ ضد االسرائيمييف، واف تحمي الفمسطينييف المسمميف 'السّنة' 

' ' ' 
نسػػأؿ ايضػػا كبػػار عممػػاء المسػػمميف وجمعيػػاتيـ عػػف اسػػباب عػػدـ صػػدور فتػػاوى بالجيػػاد فػػي فمسػػطيف، وبػػدء 

 ديف في فمسطيف، وتسخير المساجد ومنابرىا في ىذا الصدد.حمالت لجمع التبرعات لنصرة المجاى
نشعر بالمرارة واأللـ ونحف نشاىد الغالبية الساحقة مػف وزراء الخارجيػة العػرب وقػد تغّيبػوا عػف اجتمػاع دعػت 
اليػػػو الجامعػػػة متمكئػػػة، مػػػف اجػػػؿ بحػػػث مػػػا يجػػػري فػػػي القطػػػاع مػػػف مجػػػازر عمػػػى يػػػد االسػػػرائيمييف وطػػػائراتيـ 

 يخيـ.ودباباتيـ وصوار 
اىالي قطاع غزة ال يريدوف وزراء خارجية الدوؿ العربية كوسطاء، وانما كأىؿ وشركاء، فالوسػاطة لألجانػب، 

 ولألميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية، وليس ألبناء الدـ الواحد، والعقيدة الواحدة، واليـّ المشترؾ.
عنػدما اكػد اثنػاء زيارتػو لمقػاىرة اف جامعػة السيد رجب طيب اردوغاف رئيس وزراء تركيا لـ يقػؿ غيػر الحقيقػة 

الػػدوؿ العربيػػة لػػـ تفعػػؿ شػػيئا مػػف اجػػؿ الفمسػػطينييف فػػي قطػػاع غػػزة، ونزيػػد عميػػو بػػالقوؿ انيػػا تػػرمرت بصػػمتيا 
عمػػػػى الحصػػػػار ومبػػػػادرة سػػػػالميا المغشوشػػػػة عمػػػػى ىػػػػؤالء، وتواطػػػػأت بخنوعيػػػػا مػػػػع االسػػػػتيطاف والحفريػػػػات 

 االسرائيمية في القدس المحتمة.
قطػػاع غػػزة، ولممػػرة الثانيػػة وربمػػا العاشػػرة، يكشػػفوف الوجػػو االرىػػابي البشػػع إلسػػرائيؿ امػػاـ العػػالـ بأسػػره، ابنػػاء 

 بتضحياتيـ ودماء اطفاليـ الشيداء، ويبثوف الرعب بصواريخيـ في نفوس اكثر مف خمسة مالييف اسرائيمي.
وازف الرعػب، ويتػذوؽ االسػرائيميوف ألوؿ مرة ومنذ بدء الصراع العربي  االسرائيمي قبؿ سبعيف عاما، يحدث ت

المرفيوف المدّلموف طعـ الخوؼ والرعب، ولـ يعد ىذا حكرا عمى ابناء الشعب العربي فقط، وىذا اكبػر انجػاز 
 ليذا الصمود االسطوري.

السيد خالد مشعؿ كاف صادقا عندما اعمف في مؤتمره الصػحافي فػي القػاىرة امػس اف بنيػاميف نتنيػاىو رئػيس 
ئيؿ ىػػو الػػذي يطمػػب اليدنػػة ووقػػؼ اطػػالؽ النػػار، ألنػػو يػػدرؾ جيػػدا األخطػػار والخسػػائر السياسػػية وزراء اسػػرا

والبشػػرية التػػي يمكػػف اف تمحػػؽ بػػو وكيانػػو، فيمػػا لػػو اسػػتمر بالقتػػؿ وارتكػػاب المجػػازر، او ارسػػؿ دباباتػػو لغػػزو 
 القطاع.
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طنيو، ونرى بوادر صحوة في الضفة الغربية بدأت تنتفض، وانتفاضتيا بدأت تيّز االرض تحت قدميو ومستو 
نيػاء االنقسػاـ، والتخنػدؽ فػي خنػدؽ المقاومػة  اوساط السمطة، وعودة الى الينابيع مف خػالؿ نػداءات الوحػدة وا 
بأشػػكاليا كافػػة، ونتمنػػى اف تكػػوف ىػػذه المبػػادرات واإلشػػارات بدايػػة صػػفحة جديػػدة، ولػػيس المتصػػاص احتقػػاف 

 ة.الشارع الفمسطيني في مدف وقرى الضفة الغربي
' ' ' 

الشعب الفمسػطيني لػـ يعػد يخػاؼ المػوت او يخشػاه، ولػف يتوقػؼ عػف المقاومػة حتػى ينػاؿ حقوقػو كاممػة دوف 
' الػى قمػب مدينػة تػؿ ابيػب، وىػو 7نقصاف، والعد التنازلي في ىذا المسار قد بدأ بوصوؿ اوؿ صػاروخ 'فجػر 
 ادالت.الصاروخ الذي سّطر صفحة جديدة في التاريخ، وكسر كؿ ما قبمو مف مع

مف ىنا فإننا نحذر مف قبوؿ فصائؿ المقاومة وقفا الطالؽ النار بشروط اسػرائيمية وضػغط عربػي، وحتػى لػو 
كاف المقابؿ رفعا جزئيا او كميا لمحصار، فالسالح الفمسطيني ىو لمػدفاع عػف الػنفس فػي مواجيػة آلػة ارىابيػة 

سانية، والدفاع عف الػنفس حػؽ مشػروع كفمتػو كػؿ عسكرية اسرائيمية جبارة، ال تمتـز بأي معايير اخالقية او ان
 المواثيؽ الدولية.

ختاما نكرر مطالبتنا ألبناء القطاع الصامديف المرابطيف، بإعادة وزراء الخارجية العرب مف حيث اتوا، ولكف 
ـّ، وابالغيػػـ انيػػـ مرحػػب بيػػـ اذا مػػا عػػادوا مػػرة اخػػرى حػػامميف صػػواريخ 'سػػتينغر' وغيرىػػا، الكفيمػػة  بػػأدب جػػ

لتعػػاطي بفاعميػػة مػػع الػػدبابات والبػػوارج االسػػرائيمية البحريػػة التػػي تقصػػؼ القطػػاع وابنػػاءه، وتشػػدد الحصػػار با
 عميو.

 يعّؼ لساننا عف قوؿ كممة 'اطردوىـ' تأدبا، واف كانوا يستحقوف ما ىو اكثر مف ذلؾ.
 02/11/0210، القدس العربي، لندن
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 ىاني المصري
لميػػػـو السػػػادس عمػػػى التػػػوالي، وحتػػػى كتابػػػة ىػػػذه السػػػطور، يتواصػػػؿ العػػػدواف اإلسػػػرائيمي عمػػػى غػػػزة، ويسػػػتمر 
طػػالؽ الصػػواريخ عمػػى تػػؿ أبيػػب والقػػدس ومنػػاطؽ لػػـ تصػػميا مػػف قبػػؿ بػػالرغـ مػػف إعػػالف الحكومػػة  الصػػمود وا 

ؿ الفمسػػػػطينييف قػػػػادريف عمػػػػى إطػػػػالؽ اإلسػػػػرائيمّية منػػػػذ اليػػػػوـ األوؿ عػػػػف تصػػػػفيتيا لمبنيػػػػة التحتّيػػػػة التػػػػي تجعػػػػ
في نفس الوقت تتواصؿ فيو الجيود المصرّية المدعومة أميركًيا وأوروبًيا وعربًيا مف أجؿ التوصؿ  الصواريخ.

إلى تيدئة، وبالرغـ مف أف جميع االحتماالت مفتوحة؛ إال أف مختمؼ األطراؼ أبدت استعدادىا لمتوصؿ إلى 
 لمرجح حتى اآلف مع عدـ استبعاد كمي الحتماالت التصعيد.تيدئة، وىذا يجعميا االحتماؿ ا

قبؿ أف نتحدث عف تقييـ مجمؿ العدواف اإلسرائيمي، ال بد أواًل أف نشير إلى األىداؼ اإلسرائيمّية والفمسطينّية 
 حتى نستطيع الحكـ عمى الطرؼ الذي سيخرج رابًحا والطرؼ الذي سيجر أذياؿ اليزيمة.

 ن العدوان ما يأتي:أرادت حكومة نتنياىو م
(، أي أف ;022 - :022. إعػػادة التػػزاـ الفمسػػطينييف بقواعػػد التيدئػػة التػػي تحققػػت بعػػد حػػرب الكػػوانيف )أواًل 

تػػرمـ قػػوة الػػردع اإلسػػرائيمّية التػػي تضػػررت مػػف عػػودة الفمسػػطينييف إلػػى إطػػالؽ الصػػواريخ بضػػوء أخضػػر مػػف 
يا بإطالقيػػا فيمػػا بعػػد. فقػػد احِرجػػت "حمػػاس" مػػف "حمػػاس"، أو عػػدـ ممانعتيػػا فػػي البدايػػة، ومػػف ثػػـ بمشػػاركت

المعادلة التي تفرضيا إسرائيؿ، وىي التزاـ "حماس" بالتيدئة وتحمؿ مسؤولياتيا بصفتيا السمطة القائمة عمػى 
ال فستحاسب عمى ما يقوـ بػو اآلخػروف. وأضػافت إسػرائيؿ  الفصائؿ األخرى بمنعيا مف إطالؽ الصواريخ، وا 
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عػػػدواف تتمثػػػؿ فػػػي سػػػحب سػػػالح المقاومػػػة، ومنػػػع تيريػػػب السػػػالح إلػػػى غػػػزة، وتػػػوفير شػػػروًطا أخػػػرى أثنػػػاء ال
 ضمانات دولّية لذلؾ.

لػػى أحسػػف العالقػػات مػػع ثانًيععا . أرادت إسػػرائيؿ االسػػتفادة مػػف حاجػػة النظػػاـ الجديػػد فػػي مصػػر إلػػى التيدئػػة، وا 
يد أف تجس نبض الحكاـ اإلدارة األميركّية، ألف مصر في وضع سياسي واقتصادي وأمني حرج. فإسرائيؿ تر 

الجدد في مصر، ورؤية إلى أي مدى سيذىبوف السترضاء اإلدارة األميركّية حتػى يحصػموا عمػى المسػاعدات 
والقػػػروض الدولّيػػػة، واألىػػػـ اسػػػتمرار االعتػػػراؼ األميركػػػي بالحكػػػاـ الجػػػدد وجماعػػػة اإلخػػػواف المسػػػمميف، التػػػي 

ى، لدرجػػة يمكػػف أف تصػػؿ إلػػى الحكػػـ فييػػا أو فػػي وصػػمت إلػػى الحكػػـ فػػي عػػدة بمػػداف، وقوّيػػة فػػي بمػػداف أخػػر 
ذا أمكف، تريد إسرائيؿ أف تدفع الرئيس مرسي إلى رعاية وقؼ إطالؽ نار جديػد، وضػماف االلتػزاـ  بعضيا. وا 
بو عمػى ذات القواعػد السػابقة، التػي تفيػد بػأف مػا يجػوز إلسػرائيؿ مػف حػؽ فػي االعتػداءات واالغتيػاالت متػى 

 نة الوارد في اتفاؽ أوسمو، التي تريد فرضو مرة أخرى عمى غزة( ال يجوز لغيرىا.تشاء )حؽ المطاردة الساخ
. يريد نتنياىو بيذه الحرب أف تنقذه مف أي غضب مػف أوبامػا فػي فتػرة رئاسػتة الثانيػة، ألنػو أىانػو أكثػر ثالثًا

ويبػدو أف نتنيػاىو حقػؽ مػا مف مرة أثناء فترة رئاستو األولى، وانحاز لمنافسو رومني أثناء الحممة االنتخابّية. 
أراد، ووجدنا اإلدارة األميركّية تدافع عما وصفتو ب "حؽ إسرائيؿ في الدفاع عف نفسيا"، وتمنع صػدور قػرار 
أو حتػػى بيػػاف مػػف مجمػػس األمػػف يػػديف العػػداوف اإلسػػرائيمي، وتقػػدـ مسػػاعدات عسػػكرّية إضػػافّية إلػػى إسػػرائيؿ 

سػتؤيد أي قػرار سػتتخذه الحكومػة اإلسػرائيمّية بتصػعيد العػدواف، مػع لتطوير نظػاـ القبػة الحديدّيػة، وتعمػف أنيػا 
 أنيا تفضؿ عدـ الدخوؿ في الحرب البرّية.

يريد نتنياىو فرض األمف عمى أجندة االنتخابات المقبمة وزيادة فرصو بالفوز فييا، واسػتبعاد المواضػيع  رابًعا.
 وسة في األمف.األخرى االجتماعّية واالقتصادّية، ألنو حقؽ إنجازات ممم

. ىنػػاؾ أىػػداؼ عسػػكرّية لمعػػدواف، مثػػؿ تجريػػب األسػػمحة اإلسػػرائيمّية ومػػدى نجاعتيػػا، خصوًصػػا نظػػاـ خامًسععا
 القبة الحديدّية، واستكشاؼ القدرات الفمسطينّية واألسحمة الجديدة التي حصمت عمييا.

 أما أىداف "حماس" فيي تتمخص في:
الدفاع عف الػنفس فػي مواجيػة االعتػداءات واالغتيػاالت والتػوغالت  تأكيد الحؽ الفمسطيني المشروع في أواًل.

 اإلسرائيمّية.
 . الحفاظ عمى الحؽ الفمسطيني في مقاومة االحتالؿ.ثانًيا
. محاولة فرض قواعد جديدة تقوـ عمى االتفاؽ عمػى وقػؼ إطػالؽ نػار متبػادؿ، ولػيس مػف طػرؼ واحػد، ثالثًا

تحديػػًدا المصػػري، تغيػػر لصػػالحيا دوف أف تقطػػؼ ثمػػاًرا جديػػدة خصوًصػػا أف "حمػػاس" تجػػد الوضػػع العربػػي، و 
تتناسب مع ىذا التغير. فالحصار المفروض عمى غزة ال يزاؿ جوىرًيا عمى حالو بالرغـ مف بعض التحسػف، 
وأميركػػا وأوروبػػا اعترفتػػا بالحكػػاـ الجػػدد فػػي المنطقػػة، وبػػالرغـ مػػف ذلػػؾ لػػـ تغيػػرا موقفيمػػا مػػف "حمػػاس"، بػػؿ 

ذا لـ تقبؿ يبقى الحصار المطموب مف ال حكاـ الجدد ترويض "حماس" حتى تُقبؿ كطرؼ شرعي فمسطيني، وا 
 عمى حالو.

ما حدث أف إسػرائيؿ التػي صػعدت الوضػع باغتيػاؿ أحمػد الجعبػري، قائػد "حمػاس" العسػكري، و"حمػاس" ىػذه 
سػتفراد بالفمسػطينييف، المرة لـ تبمع األمر، فيي تراىف عمى أف الوضع تغير ولف تسػمَح العػرُب ىػذه المػرة باال

"فمش كؿ مرة تسمـ الجرة". ولكف عمى "حماس" أال تبالغ في توقعاتيا، فينػاؾ تغيػر قػد حػدث، ولكنػو لػـ يكػف 
شػػػاماًل، بػػػدليؿ ردود الفعػػػؿ العربّيػػػة الرسػػػمّية التػػػي كانػػػت رمزّيػػػة وسياسػػػّية ولػػػـ تسػػػتخدـ أوراؽ القػػػوة السياسػػػّية 

 ب مثؿ "النعاج" كما قاؿ وزير الخارجّية القطري بعظمة لسانو.واالقتصادّية والعسكرّية، وأظيرت العر 
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حتى غير المعجبيف بقتاؿ إسرائيؿ عبػر الصػواريخ نظػًرا لعػدـ التكػافؤ المطمػؽ فػي القػوة، ومػا يسػببو ذلػؾ مػف 
دمار ومعاناة لمفسطينييف؛ اعترفوا بأف فصائؿ المقاومة الفمسطينّية بشكؿ عاـ، و"حماس" والجيػاد اإلسػالمي 

كؿ خػػػاص، قػػػد اسػػػتفادوا مػػػف الحػػػرب السػػػابقة وحصػػػموا عمػػػى أسػػػمحة وخبػػػرات جديػػػدة ظيػػػرت مػػػف خػػػالؿ بشػػػ
اسػػػتيداؼ تػػػؿ أبيػػػب والقػػػدس، بحيػػػث أصػػػبحت معظػػػـ مسػػػاحة إسػػػرائيؿ، ولػػػيس الجنػػػوب فقػػػط، تحػػػت مرمػػػى 

دئ، الصػػواريخ الفمسػػطينّية، وىػػذا يضػػرب نظرّيػػة الػػردع اإلسػػرائيمّية فػػي الصػػميـ. فيػػذه النظرّيػػة تقػػوـ عمػػى مبػػا
نيائيػػا بسػػرعة خاطفػػة، وبالوقػػت المناسػػب إلسػػرائيؿ،  أىميػػا امػػتالؾ زمػػاـ المبػػادرة مػػف خػػالؿ: بػػدء الحػػرب وا 
بقػػاء الجبيػػة الداخمّيػػة بعيػػدة، واالحتفػػاظ بحػػؽ خػػرؽ أي اتفػػاؽ لمتيدئػػة بػػأي وقػػت تػػراه دوف أف يممػػؾ الطػػرؼ  وا 

 الفمسطيني نفس الحؽ.
لصػواريخ عمػى معظػـ إسػرائيؿ حتػى المحظػة األخيػرة، ولػـ يػتـ إذا تـ وقؼ إطػالؽ النػار مػع اسػتمرار إطػالؽ ا

قبػػوؿ شػػروط إسػػرائيؿ لوقػػؼ إطػػالؽ نػػار جديػػد؛ فيػػذا يعنػػي أف إسػػرائيؿ قػػد خسػػرت الحػػرب ىػػذة المػػرة، ألنيػػا 
سػػرائيؿ كميػػا تقريًبػػا قػػد أصػػبحت  بػػدأت فييػػا مػػف أجػػؿ حمايػػة جنػػوب إسػػرائيؿ مػػف الصػػواريخ، وخرجػػت منيػػا وا 

 .تحت رحمة ىذه الصواريخ
ومػػا يزيػػد مػػف خسػػارة إسػػرائيؿ أف الفمسػػطينييف بػػالرغـ مػػف االنقسػػاـ كػػانوا موحػػديف ضػػد العػػدواف ولػػيس مثػػؿ 
الحرب السابقة، فيناؾ صمود ومقاومة باسمة فػي غػزة، وبػوادر أولّيػة النتفاضػة شػعبّية فػي الضػفة، وتضػامف 

لمحتػػؿ وخارجػػػو. فشػػػكًرا شػػعبي فمسػػػطيني شػػامؿ فػػػي جميػػع أمػػػاكف تواجػػػد الشػػعب الفمسػػػطيني داخػػؿ الػػػوطف ا
لحكومة نتنياىو التي وحػدت الفمسػطينييف ضػدىا فػي الحػرب، ويمكػف أف توحػدىـ بإنيػاء االنقسػاـ إذا التقطػوا 
المحظة المناسػبة والمتمثمػة بػأف إسػرائيؿ تحػاربيـ عمػى كػؿ الجبيػات، وال تميػز مثػؿ حكومػة أولمػرت السػابقة، 

"، بػػيف مػػف يحاربيػػا سياسػػيوا وديبموماسػػيوا وبػػيف مػػف يحاربيػػا بػػيف المعتػػدليف والمتطػػرفيف، بػػيف "فػػتح" و"حمػػاس
 عسكريوا.

وىنػػػا يػػػأتي الػػػدور المصػػػري مػػػف خػػػالؿ اسػػػتغالؿ المحظػػػة الراىنػػػة، وفػػػرض الوحػػػدة عمػػػى الفمسػػػطيينييف، ورفػػػع 
رسػاؿ رسػالة واضػحة بػأف زمػف أّوؿ حػّوؿ. أمػا  الحصار عف غزة دوف انتظار اإلذف األميركي واإلسرائيمي، وا 

تفاء باإلدانات والزيارات الرمزّية لغزة والتسييالت عمى معبر رفح، والتركيز عمى التيدئة؛ فال تكفي لػردع االك
 إسرائيؿ وجعميا تفكر مميوف مرة قبؿ أف تفكر بمواصمة العدواف أو تصعيده.

رؾ أىمّيػة ىناؾ متغير حاسـ حصؿ بعد الثورات والمتغيرات العربّية، يتمثؿ في أف المواطف العربي أصبح يػد
دوره وقدرتو عمى التغيير، بحيث لـ يعػد الحػاكـ العربػي الفػرد قػادًرا بقػرار أف يقػرر مصػير بمػد وأمػة، فالشػعب 
المصري يقؼ بالمرصػاد ويضػغط عمػى النظػاـ الجديػد، ألف يثبػت أف ىنػاؾ نظػاـ مػا بعػد الثػورة ولػيس مجػرد 

الفمسػطينّية، فػال يمكػف بيعيػا أو إىماليػا  نسخة مطورة مف نظاـ حسني مبارؾ. والمحػؾ الموقػؼ مػف القضػّية
عمػػػى مػػػذبح البحػػػث عػػػف المصػػػالح الفئوّيػػػة لحػػػزب أو جماعػػػة أو حكػػػـ، فػػػال يجػػػب أف نكػػػرر تجربػػػة الحكػػػاـ 
العسػػكرييف والقػػومييف الػػذيف لػػـ يسػػتطيعوا نصػػر فمسػػطيف، ألنيػػـ فضػػموا التركيػػز عمػػى "الوحػػدة" أواًل، أو عمػػى 

عمػى مصػمحة النظػاـ والحػزب عمػى مصػمحة الشػعب  -ىػذا ىػو الصػحيحو  -تحقيؽ التوازف اإلسػتراتيجي، أو 
 والقضّية القطرّية والقومّية.

عمى "حماس" و"فتح" أف تدركا أف ال طريؽ لمخػالص الػوطني أو حتػى لالعتػراؼ ب"حمػاس" والسػتمرار دور 
حقيقّية بعيًدا  "فتح" القيادي سوى االنضواء تحت مظمة الوحدة الوطنّية عمى أساس وطني وديمقراطي وشراكة

 عف التطرؼ والمغامرة والتخاذؿ واالستسالـ.
 02/11/0210، المركز الفمسطيني لالعالم واألبحاث )بدائل(
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 ياسر الزعاترة
نتنيػاىو لشػف العػدواف األخيػر عمػى قطػاع غػزة، ومػف  -يمكف الحػديث عػف أسػباب كثيػرة دفعػت الثنػائي بػاراؾ

بؿ ربما في مقدمتيا األسباب االنتخابية، لكف السبب الحقيقي، أو لعمو المبرر الذي ال بد مف الحديث بينيا، 
عنو ىو ذلؾ المتمثؿ في البعد اإلستراتيجي لما يجري ممثال فػي تثبيػت وضػع القطػاع فيمػا يشػبو دولػة جػوار 

، حتػػى لػػو اسػػتمر الحصػػار مػػف لمكيػػاف الصػػييوني تقبػػؿ بمعادلػػة التيدئػػة الدائمػػة مقابػػؿ العػػيش بػػأمف وسػػالـ
 البحر والجو، إلى جانب أسباب أخرى سترد الحقا.

مطموب مف حماس أف تقبؿ بيذه المعادلة بشكؿ كامؿ، مع العمػؿ الجػدي والحثيػث عمػى وقػؼ أيػة تحرشػات 
بالعػػدو، أكػػاف مػػف خػػالؿ الصػػواريخ أـ مػػف خػػالؿ العمميػػات العسػػكرية التػػي تنػػاوش الجنػػود اإلسػػرائيمييف فػػي 

 يط الحدودي حوؿ القطاع، أي أف تكوف حارسة ألمف الصياينة، األمر الذي ال يمكنيا القبوؿ بو بحاؿ.الشر 
ذا كانت الصواريخ مكمفة بالنسبة لمقطاع، ويمكف لحماس أف تتفاىـ مع القػوى األخػرى عمػى وقػؼ إطالقيػا  وا 

وبتيا، ال يمكػف أف ُتعامػؿ دوف تفاىـ مشترؾ، فإف العمميات األخرى، وىي محػدودة إلػى حػد كبيػر نظػرا لصػع
 بنفس الطريقة، السيما أف جزءا مف أرض القطاع أيضا ال يزاؿ محتال فيما يعرؼ بالشريط الحدودي.

العدواف اإلسرائيمي ىو محاولة لترميـ اليزيمة التي مني بيا العدو في حرب "الرصاص المصبوب"، أو حرب 
طػػرؼ واحػػد، بمعنػػى أف يكػػوف بوسػػع االحػػتالؿ أف ، وذلػػؾ بمحاولػػة تثبيػػت ىدنػػة مػػف ;022، :022الفرقػػاف 

يضػػرب مػػف يزعجػػو مػػف داخػػؿ القطػػاع دوف ردود فمسػػطينية عميػػو، مػػع حػػرص عمػػى منعػػو ابتػػداًء، فػػي ذات 
 الوقت الذي تتوقؼ فيو حماس عف تطوير قدراتيا العسكرية.

العمػػػؿ عمػػػى  وحػػػيف أدرؾ الصػػػياينة أف حمػػػاس لػػػـ تقبػػػؿ بيػػػذه المعادلػػػة، فػػػي ذات الوقػػػت الػػػذي واصػػػمت فيػػػو
تحسػػػيف قػػػدراتيا العسػػػكرية تحسػػػبا لمواجيػػػة مقبمػػػة، فقػػػد قػػػرروا شػػػف العػػػدواف متػػػذرعيف بػػػاليجـو عمػػػى الجيػػػب 

 العسكري الذي أصيب فيو ثالثة جنود.
مػػػف أىػػػداؼ العػػػدواف أيضػػػا اختبػػػار القػػػدرات العسػػػكرية لحمػػػاس، السػػػيما الصػػػاروخية، وكػػػذلؾ حػػػاؿ األسػػػمحة 

ثؿ في تدمير ما يمكف تدميره مف تمؾ القدرات، إلى جانب التخمص مف قائد المضادة لمطيراف. أما األىـ فيتم
اسػػتثنائي )أحمػػد الجعبػػري( تػػوفرت الفرصػػة الغتيالػػو مػػف خػػالؿ معمومػػات اسػػتخبارية ال يعػػرؼ كيػػؼ حصػػموا 
عمييػػا، واألرجػػح أنيػػا نتػػاج تراخػػي الرجػػؿ قمػػيال فػػي احتياطاتػػو األمنيػػة إثػػر عودتػػو مػػف الحػػج عبػػر اسػػتقباؿ 

 ئيف في مكاف عاـ.المين
حماس القطاع في مأزؽ، فيػي رغػـ قػدراتيا الجيػدة إال أف مػف الصػعب عمييػا إطػالؽ مواجيػة مػع العػدو مػف 
طرفيا، ولو فعمػت لصػرخ مػف يتيمونيػا بتػرؾ المقاومػة قػائميف إنيػا تغػامر بالػدـ الفمسػطيني فػي حػرب عبثيػة، 

 العسكرية وقدرات العدو بأي حاؿ مف األحواؿ.فيما يعرؼ الجميع أنو ال مجاؿ لممقارنة بيف قدرات حماس 
والحػػػاؿ أف فرصػػػة الفمسػػػطينييف فػػػي اسػػػتخداـ المقاومػػػة مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ إنجػػػاز حقيقػػػي يفػػػرض عمػػػى العػػػدو 

دوف قيد أو شرط تبدو متوفرة في ظؿ التطورات العربية والدولية  89االنسحاب مف األراضي الفمسطينية عاـ 
سػػيما تحػػوالت الربيػػع العربػػي، لكػػف فرصػػة كيػػذه ال تتػػأتى مػػف خػػالؿ حػػرب التػػي تخػػدـ القضػػية الفمسػػطينية، ال

منفردة يخوضيا قطاع غزة مع عدو مدجج بالسالح حتى األسناف، والسبب أف القطاع شبو محرر، وال وجود 
لمجػػػيش اإلسػػػرائيمي فيػػػو، وىػػػو محاصػػػر بالكامػػػؿ، وال يمكػػػف االشػػػتباؾ مػػػع العػػػدو إال إذا قػػػرر ىػػػو البػػػدء فػػػي 
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كيمػو متػرا مربعػا )مسػاحة القطػاع  552والتوغؿ في المناطؽ السكنية في مسػاحة محػدودة تقػؿ عػف االشتباؾ 
 كيمو مترا مربعا، وىو يساوي واحد ونصؼ في المائة مف مساحة فمسطيف التاريخية(. 582كاممة 

 ال حؿ في ضوء ذلؾ مف أجؿ معركة ال يمكػف االنتصػار فييػا سػوى بػإطالؽ مقاومػة شػاممة فػي كػؿ األرض
الفمسػػطينية )سػػممية وعسػػكرية(، ونقػػؿ مػػا يمكػػف نقمػػو مػػف القػػدرات العسػػكرية فػػي القطػػاع إلػػى منػػاطؽ الضػػفة 
الغربية، وىي مقاومة ستحظى بدعـ شعبي عربي ىائؿ )سيفرض الشارع عمى األنظمػة موقفػا آخػر(، وكػذلؾ 

سػػحاب مػػف كامػػؿ مػػف الشػػتات الفمسػػطيني، وتصػػؿ باالشػػتباؾ حػػدوده القصػػوى التػػي تفػػرض عمػػى العػػدو االن
دوف قيػػد أو شػػرط كمقدمػػة لتفكيػػؾ المشػػروع الصػػييوني فػػي مرحمػػة الحقػػة عنػػدما  89األراضػػي المحتمػػة عػػاـ 

 تتوفر الظروؼ الموضوعية لذلؾ.
قد يبػدو ذلػؾ حممػا ووىمػا عنػد الميػزوميف، لكنػو لػيس كػذلؾ بػأي حػاؿ إذا رفػع شػعار االنسػحاب دوف قيػد أو 

 اضة األقصى؛ مراوحة بيف االنتفاضة والتفاوض.شرط، وليس كما كاف الحاؿ في انتف
ىػػذا الخيػػار ال يبػػدو مقبػػوال بحػػاؿ مػػف طػػرؼ القيػػادة التػػي تمسػػؾ بزمػػاـ القػػرار الفمسػػطيني ممثمػػة فػػي محمػػود 
عباس والزمرة التي تحيط بػو، وىػؤالء يريػدوف مػف حمػاس أف تضػـ القطػاع إلػى الضػفة فػي لعبػة المفاوضػات 

ر بالتحالؼ مع القوى األخرى مػف خػالؿ االنتخابػات( وتأكيػد وضػع السػمطة التػي العبثية )بعد استعادتيـ لمقرا
 تنسؽ أمنيا مع االحتالؿ.

كيػػؼ يمكػػف لحمػػاس أف تقبػػؿ بخيػػار مػػف ىػػذا النػػوع، وكيػػؼ ليػػا أف تضػػع القضػػية برمتيػػا فػػي مربػػع عبثػػي ال 
عرضػو نتنيػاىو عمػى طائؿ مف ورائو )ماذا لو فازت حماس مف جديد !(، في وقػت يعػرؼ الجميػع حػدود مػا ي

 الفمسطينييف.
الحؿ في ضوء ذلؾ ىو مبادرة حماس والجياد ومف يسػاندىما إلػى اسػتثمار الربيػع العربػي وقمػب الطاولػة فػي 
وجو عباس وخياراتو، واإلعالف عف أف مسار االنتخابات والوحدة فػي ظػؿ السػمطة تحػت االحػتالؿ واسػتمرار 

تقبؿ بإدارة بػالتوافؽ لقطػاع غػزة بوصػفو منطقػة شػبو محػررة، مػع  المفاوضات ال يمكف أف يكوف مقبوال، وأنيا
إدارة توافقية أخرى )مدنية( في الضفة ال صمة ليا بالسياسة، ومػف ثػـ إطػالؽ مقاومػة شػاممة فػي كػؿ األرض 

 الفمسطينية.
 سيقوؿ البعض إف عباس لف يقبؿ، وىذا متوقع بالطبع، لكػف حمػاس بػذلؾ تكػوف قػد نسػفت االنطبػاع السػائد،
والذي يركز عميػو الطػرؼ اآلخػر ممػثال فػي أنيػا رضػيت بإمػارة غػزة وال تريػد غيرىػا. وىنػا عمػى وجػو التحديػد 
طػػالؽ انتفاضػػة  سػػيكوف باإلمكػػاف تحػػريض الشػػارع الفمسػػطيني فػػي الضػػفة الغربيػػة عمػػى أخػػذ زمػػاـ المبػػادرة وا 

ضػات سػتبقى مسػدودة فػي ظػؿ تفرض عمى حركة فتح والقوى األخرى االنخػراط فييػا، السػيما أف آفػاؽ المفاو 
اليمػػػػيف الصػػػػييوني، فيمػػػػا تتواصػػػػؿ عمميػػػػات االسػػػػتيطاف والتيويػػػػد عمػػػػى قػػػػدـ وسػػػػاؽ، بمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ لمقػػػػدس 

 والمقدسات، مع قدر ال بأس بو مف اإلذالؿ لمشعب الفمسطيني عمى مختمؼ المستويات.
ا فرصػػػة طػػػرح مشػػػروع العػػػدواف المتواصػػػؿ حاليػػػا، وتصػػػدي حمػػػاس لػػػو بقػػػوة واقتػػػدار يثيػػػراف اإلعجػػػاب يمنحيػػػ

المقاومػػة المشػػار إليػػو عمػػى الشػػعب الفمسػػطيني فػػي الػػداخؿ والشػػتات، معطوفػػا عمػػى توافػػؽ عمػػى اختيػػار قيػػادة 
موحػػدة لمشػػعب الفمسػػطيني باالنتخػػاب فػػي الػػداخؿ والخػػارج، تكػػوف ىػػي القيػػادة الفعميػػة لمشػػعب، وليػػا وحػػدىا 

 صالحية تحديد خياراتو السياسية.
ىذا المشروع بعد فرض تيدئة عمى العدو تعكس ىزيمتو أماـ إرادة المقاومة، وذلؾ ىي فرصة تاريخية لطرح 

بدؿ استمرار حالة التيو التي تعيشيا القضية منذ رحيؿ ياسر عرفات واستيالء عباس وزمرتو عمى حركة فتح 
 ومنظمة والتحرير وقيادة السمطة والسير بيا في مشروع تفاوضي يدرؾ الجميع بؤسو وعبثيتو.
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 بعد أن تصمت المدافع في غزة  96
 عريب الرنتاوي
أيػػػف سػػػتتجو حمػػػاس بعػػػد أف تصػػػمت المػػػدافع فػػػي قطػػػاع غػػػزة ..أيف ستتموضػػػع سياسػػػيًا وكيػػػؼ سػػػتُقيـ وتُقػػػّيـ 

س ، أـ أنيػػا سػػتكر ”محػػور المقاومػػة والممانعػػة”صػػداقاتيا وتحالفاتيا ...ىػػؿ سػػتعود لاللتحػػاـ بمػػا كػػاف ُيعػػرؼ بػػػ
التركي ...ومػػػاذا عػػف موقفيػػا مػػػف المصػػالحة الفمسػػطينية، ىػػػي  –السػػعودي  –اقترابيػػا مػػف المحػػػور القطػػري 

تكتيػػػػػػػؾ تمميػػػػػػػو المحظػػػػػػػة السياسػػػػػػػية المشػػػػػػػحونة، أـ أنػػػػػػػو توجػػػػػػػو أصػػػػػػػيؿ قابػػػػػػػؿ لمترجمػػػػػػػة بخطػػػػػػػوات عمميػػػػػػػة 
إلػػػى حربيػػػا وممموسة ...أسػػػئمة وتسػػػاؤالت، تشػػػغؿ اىتمػػػاـ المػػػراقبيف السياسػػػييف، أقمػػػو منػػػذ خرجػػػت إسػػػرائيؿ 

 المفتوحة عمى القطاع المحاصر.
اإلجابػػة عمػػى ىػػذه التسػػاؤالت، تبػػدأ بػػاإلقرار أواًل، بأنػػو مػػا كػػاف لحمػػاس أو غيرىػػا مػػف فصػػائؿ المقاومػػة، أف 

مػػػف الخبػػػرة والتػػػدريب، لػػػوال ” المفػػػاجئ“تتػػػوفر عمػػػى ىػػػذه الترسػػػانة مػػػف السػػػالح، وأف تحظػػػى بكػػػؿ ىػػػذا القػػػدر 
حػػزب اهلل، وىػػو اصػػطفاؼ لػػـ يكػػف يعنػػي لحمػػاس،  –دمشػػؽ  –طيػػراف  اصػػطفافيا لسػػنوات طػػواؿ فػػي محػػور

ولػػو ليػػـو واحػػد، إدارة الظيػػر لػػدوؿ ومحػػاور وعواصػػـ أخػػرى فػػي اإلقمػػيـ، وفػػرت بػػدورىا لمحركػػة، شػػبكة دعػػـ 
.  سياسي ومعنوي ومالي، ما كاف ليا مف دونو أف تكوف ما ىي عميو اليـو

موضعت في صفوفو في السػنة األخيػرة عمػى وجػو التحديػد، محور االعتداؿ العربي، الذي بدا أف حماس قد ت
يريػػد حمػػاس مػػف دوف أنيػػاب وال أظػػافر، يريػػد إعػػادة صػػياغتيا وتشػػكيميا كحركػػة سياسػػية، مرشػػحة ألف تكػػوف 

شػػػريكًا فػػػي عمميػػػة التفػػػاوض والسػػػالـ، مػػػع أف ىػػػذه العمميػػػة تمفػػػظ أنفاسػػػيا األخيػػػرة، وتقتػػػرب مػػػف “أو ” بػػػديالً “
 ال تمتقي مع الحد األدنى مف الحقوؽ الوطنية المشروعة لمشعب الفمسطيني.مشاريع حموؿ وصفقات، 

، بػؿ ”عػرب االعتػداؿ“عنػد ” البضػاعة المطموبػة“، فمػف تجػد ”خيارىػا المقػاوـ“إف اختارت حماس المضي في 
بزعامة اإلخواف المسمميف...وستجد نفسيا مضػطرة السػتعادة عالقاتيػا ” مصر الجديدة“ولف تجدىا حتى عند 

ىػػذا المحػػور، أقمػػو مػػع طيػػراف وحػػزب اهلل، بعػػد أف أحرقػػت السػػفف والجسػػور التػػي طالمػػا ربطتيػػا بدمشػػؽ  مػػع
 ونظاميا.

حماس بيف محوريف..السعودية كانت أكثػر مػف واضػحة وقاطعػة فػي ىػذا ” مراوحة“دوؿ االعتداؿ سئمت مف 
ما إيراف...أما قطر، فقد اتبعت دبموماسية أكثر ذكاًء  ودىاًء، ىي تقتػرب مػف حمػاس مػف المجاؿ: إما نحف وا 

دوف شروط مسبقة، ولكنيا تسعى في جرىا لمخروج تػدريجيًا مػف تحػت العبػاءة اإليرانيػة السػوداء، بػؿ وتسػعى 
نيػاء خيػار المقاومػة المسػمحة، ولعػؿ زيػارة أميػر قطػر ” بنية تحتية“في خمؽ  في قطاع غزة، لتأبيػد التيدئػة، وا 

 سعى.لمقطاع، ىي العنواف األبرز ليذا الم
، وتسعى ”إطار مجاليا الحيوي“تركيا، ليا أجندة أوسع نطاقًا مف دوؿ الخميج، ىي تريد لحماس أف تظؿ في 

مػف خالليػا لمعػػب دور فػي قطػػاع غػزة والقضػػية الفمسػطينية والمصػالحة، وىػػي ال تشػترط القطػػع والقطيعػة مػػع 
، مصػػدرًا أو ممػػػرًا أو مقػػرًا ألي جيػػػد إيػػراف لتطػػوير عالقاتيػػػا مػػع الحركػػة اإلسػػػالمية، ولكنيػػا لػػف تكػػػوف يومػػاً 

ف كانػت أنقػرة قػد تورطػت مػف  عسكري لحماس، تسميحًا أو تدريبًا أو إعدادًا، ىػذا خػارج الحسػابات التركيػة، وا 
 الرأس حتى أخمص القدميف، في تسميح وتدريب وتيريب السالح والمسمحيف لممعارضة السورية.

زب اهلل، إلدامػػة خيػػار المقاومػػة الػػذي نشػػأت عميػػو، حمػػاس تبػػدو فػػي وضػػع صػػعب...ىي بحاجػػة إليػػراف وحػػ
واستمدت منػو عناصػر قوتيػا ونفوذىػا، وىػي تفػاخر بػو اليػوـ، بعػد المواجيػة الباسػمة مػع العػدواف عمػى قطػاع 
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غزة..لكنيا في المقابػؿ، سػتجد صػعوبة فػي إقنػاع المحػور اآلخػر باالسػتمرار فػي احتضػانيا ودعميػا، السػيما 
ز واالستقطاب بيف محوريف إقميمييف، األوؿ بقيادة السعودية وتنخرط فيو قطر بقوة، في ضوء تفاقـ حالة الفر 

 والثاني بزعامة إيراف، وتنخرط فيو سوريا وحزب اهلل بقوة.
سػػػػػػوريا ىػػػػػػي العقبػػػػػػة الكبػػػػػػرى التػػػػػػي تعتػػػػػػرض طريػػػػػػؽ حمػػػػػػاس لحفػػػػػػظ التػػػػػػوازف واالتػػػػػػزاف فػػػػػػي عالقاتيػػػػػػا بػػػػػػيف 

ؿ خيارات حمػاس محػدودة لمغايػة..ىي ال تسػتطيع أف تػدير المحوريف..لحظة الصداـ في سوريا وحوليا، تجع
ظيرىػػا لمحركػػة اإلخوانيػػة فػػي سػػوريا والعػػالـ العربػػي عمومػػًا، ىػػي ال تسػػتطيع أف تتنكػػر ليويتيػػا كحركػػة ذات 
مرجعيػػة دينيػػة )سػػنّية(، ولكنيػػا فػػي المقابػػؿ، سػػتجد صػػعوبة فػػي تػػرميـ عالقاتيػػا مػػع إيػػراف وحػػزب اهلل، طالمػػا 

 المناىض لنظاـ األسد والمؤيد لممعارضة السورية، اإلخوانية منيا بخاصة. بقيت عمى موقفيا
عنػػد ىػػذا المفتػػرؽ، تجػػد حمػػاس فػػي مصػػر مػػا بعػػد مبػػارؾ، مػػالذًا آمنػػًا، يمكنيػػا مػػف مقاومػػة الضػػغوط التػػي 
تتعػػػرض ليػػػا مػػػف ىنػػػا وىنػػػاؾ، لجػػػذبيا إلػػػى ىػػػذا المعسػػػكر أو ذاؾ، وىػػػي إذ تػػػدرؾ الحػػػدود المتواضػػػعة التػػػي 

، ”بشػػروط معقولػػة“صػػر أف تقػػدميا ليػػا فػػي ظػػؿ انشػػغاالتيا الداخميػػة، فػػإف حمػػاس تجػػنح لمتيدئػػة تسػػتطيع م
وتميؿ لممصػالحة الوطنيػة، التػي باتػت مطمبػًا مصػريًا حتػى تتفػرغ مصػر لمواجيػة تحػدياتيا الداخميػة، وتسػعى 

ستسػمكو حمػاس، بعػد  في إعادة التوازف لعالقاتيا مع العواصـ والمحاور العربية، وىذا في ظني الطريؽ الذي
 أف تضع المواجيات الدامية في غزة، أوزارىا.

 02/11/0210، الدستور، عّمان
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