
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 ن "عامود السحاب" حققت أىدافياأباراك يزعم و  "سرائيل"إفي صالح  التيدئة نإ نتنياىو يقول
 الل جل اإلسراع في إنياء االحتأيجب أن يكون البداية من في غزة وقف إطالق النار عباس: 

 ر.. ونشكر كل من وقف بجانب شعبنا في غزةىنية: اتفاق التيدئة انتصار كبي
  "إسرائيل"يعمنان التوّصل لتيدئة بين الفمسطينيين و والواليات المتحدةوزيرا خارجية مصر 

 جريحًا حصيمة العدوان عمى غزة 1221شييدًا و  161 : ةبغز وزارة الصحة 

توقيع اتفاق التيدئة برعاية 
مصرية.. مشعل وشمح: "إسرائيل" 
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لشروط  توخضع يافشمت في تحقيق أىداف "إسرائيل"مشعل وشمح:  توقيع اتفاق التيدئة برعاية مصرية.. .1
 المقاومة

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ قاؿ إف  أف 22/11/2012الجزيرة نت، الدوحة،  ذكرت
إسرائيؿ فشمت في تحقيؽ أىداؼ عدوانيا عمى قطاع غزة، وأشاد بالدور المصري الجديد في القضية 

شاد بإنجازات المقاومة في قطاع غزة في وجو العدواف اإلسرائيمي الذي استمر ثمانية أياـ، الفمسطينية، كما أ
 قبؿ أف يتـ التوصؿ مساء األربعاء إلى اتفاؽ تيدئة برعاية مف مصر.

في مؤتمر صحفي بالعاصمة القاىرة بعد اإلعالف عف اتفاؽ التيدئة الذي سمي "تفاىمات -وقاؿ مشعؿ 
إف كؿ األجنحة العسكرية لفصائؿ المقاومة الفمسطينية في غزة  -ر في قطاع غزة"خاصة بوقؼ إطالؽ النا

"كانت لمعدو اإلسرائيمي بالمرصاد"، ومنعتو مف تحقيؽ أىدافو التي أطمؽ مف أجميا عدوانو الذي سقط فيو 
ف مشعؿ إف قادة إسرائيؿ ظيروا بوجوه كالحة وىـ يعمنو ، وقاؿ جريح 1100شييدا وأكثر مف  160نحو 

 .اتفاؽ التيدئة )األوروبية(
ف  وقاؿ مشعؿ "اهلل تعالى كؼَّ أيدي الصياينة عف أىمنا في غزة، وخضعوا مضطريف لشروط المقاومة"، وا 

ووراءىـ الشعب الفمسطيني واألمة العربية -إسرائيؿ ىي التي طمبت التيدئة بعد أف "وقؼ أبطاؿ المقاومة 
 ".وردوا عمى العدواف الصييوني -واإلسالمية

ووصؼ مشعؿ ما وقع في غزة بأنو "ىزيمة أخرى" تعرضت ليا إسرائيؿ، معتبرا أنيا "محطة فقط في سمسمة 
ىزائـ تعرض ليا الكياف الصييوني وسيتعرض ليا مستقبال"، كما وصؼ المظير الذي ظير بو قادة إسرائيؿ 

ـ فشموا في مغامرتيـ، وارتد في مؤتمر صحفي وىـ يعمنوف اتفاؽ التيدئة بأنيـ ظيروا "بوجوه كالحة ألني
 السحر عمى الساحر".

واعتبر أف نتائج العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة "فشؿ ذريع لمكياف الصييوني"، وقاؿ "نعتبر ما فعمتو 
نجازا لمجميع".  غزة نصرا وا 

ي وشكر مشعؿ القيادة المصرية وعمى رأسيا الرئيس محمد مرسي، وقاؿ إف مصر استعادت دورىا الحقيق
في المنطقة، وأضاؼ "اختبروا مصر فظيرت مصر بثورتيا ووجييا الوطني القومي الذي نعرفو عنيا منذ 

 رأينا النور".
وقاؿ "تداعى العالـ إلى مصر وطمب منيا أف ترعى اتفاقا لمتيدئة، وبكؿ أمانة قامت مصر بالمسؤولية بروح 

بواجبيا، ولـ تنس واجبيا القومي العربي  متكاممة، روح الدولة المحترمة التي وّسطيا العالـ وقامت
 اإلسالمي".

وأضاؼ "مصر ال باعت القضية وال ضغطت كما يقوؿ البعض، بؿ تفيمت مطالب المقاومة ونقمتيا بكؿ 
 يناير ليـ بصمة في ىذا االتفاؽ". 25أمانة، وأدارت الموضوع بحرفية"، مشيرا إلى أف "شيداء ثورة 
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في أف المقاومة ىي الخيار، وأف ىذا العدو ال بد أف يواجو بأوراؽ قوة  واعتبر أف ما وقع في غزة "درس
عمى رأسيا المقاومة"، وأنو "درس في أىمية المصالحة الوطنية"، وأضاؼ "مف أجواء ىذا النصر سننطمؽ 

 إلنياء االنقساـ وندوسو باألقداـ".
 إلى الثوابت الوطنية الفمسطينية".ودعا إلى تبني "برنامج وطني سياسي موحد ينطمؽ مف المقاومة ويستند 

كما دعا الدوؿ العربية إلى مساندة المقاومة الفمسطينية، وقاؿ "نتمنى أف تمدنا الدوؿ العربية بالسالح ونرحب 
 بكؿ مف يدعمنا".

وأشاد مشعؿ في ىذا السياؽ بإيراف لدورىا في تسميح وتمويؿ المقاومة في قطاع غزة، رغـ الخالفات معيا 
 ا.بشأف سوري

 -في المؤتمر الصحفي نفسو-ومف جيتو حيا األميف العاـ لحركة الجياد اإلسالمي رمضاف عبد اهلل شمح 
إنجازات المقاومة في غزة، وقاؿ "نينئ المقاوميف األبطاؿ ونقبؿ أيدييـ ورؤوسيـ"، ودعاىـ إلى اليقظة 

 والحذر، متوقعا أف تنقض إسرائيؿ اتفاؽ التيدئة وتعود لمياجمة غزة.
، فأنتـ  -موجيا خطابو لممقاوميف-اؿ وق "ال تسترخوا، ابقوا مستنفريف، ثقوا بأنكـ أماـ غد مشرؽ بعد اليـو

 أجبتـ عمى السؤاؿ الذيف طالما طرحناه، وىو كيؼ يمكف أف تتحرر فمسطيف؟".
يستطيع واعتبر أف المقاومة اليـو "تتكمـ مف منطمؽ قوة"، وقاؿ "تحية لكؿ مف أسيـ وبذؿ جيدا مف أجؿ أف 

 الشعب الفمسطيني أف يصمد"، ووصؼ ىذا الشعب بأنو "يممؾ إرادة أكثر صالبة مف الفوالذ".
وأكد رمضاف شمح أف ما حدث في غزة ىو "فشؿ ذريع واستثنائي في تاريخ الكياف الصييوني"، وأف غزة 

 "أغرقت إسرائيؿ وأمطرتيا بوابؿ مف الصواريخ وصمت إلى قمب تؿ أبيب".
ف بأف ليـ ما يسمونو جيشا ال يقير، ونحف نقوؿ ليـ إف شعبنا وأمتنا تممؾ مقاومة قوية في وقاؿ "يفتخرو 

فمسطيف جاءت مف الشعب وبأبناء الشعب وفمذات أكباده، ونممؾ شعبا وأمة أقوى، ونممؾ مصر أقوى اليـو 
 مف أي وقت مضى".

واعتبره منحازا لإلسرائيمييف، وقاؿ إف  وانتقد الموقؼ األميركي واألوروبي والغربي مف العدواف اإلسرائيمي،
القيادة اإلسرائيمية "الميزومة" حاولت "أف تجّير الموقؼ الدولي لصالحيا"، مشيرا إلى أنو "لو لـ يكف ىناؾ 

 ضوء أخضر أميركي لما كاف ليذا العدواف أف يبدأ ويستمر ثمانية أياـ".
لفمسطيني فقط، بؿ لألمة جمعاء"، وأضاؼ "فعميا وقاؿ إف ما تحقؽ في غزة "إنجاز ليس لممقاومة والشعب ا

الشعب الفمسطيني وفعمتيا جماىير األمة التي قدمت العوف ليذه المقاومة الشريفة، وبعد اهلل تعالى لوال وقفة 
". -وفي قمبيا مصر-أمتنا معنا   لما وصمنا إلى النتائج التي وصمنا إلييا اليـو

محمد ، أف سوسف أبو حسيف نقاًل عف مراسمتيا القاىرةمف  22/11/2012الشرق األوسط، لندن، وأردت 
في مؤتمر صحافي مشترؾ مع وزيرة الخارجية األميركية ىيالري   أكدمصر كامؿ عمرو وزير خارجية 

سرائيؿ والقوى الدولية لموصوؿ إلى  كمينتوف أف مصر بذلت جيودا مكثفة مع القيادة الفمسطينية والفصائؿ وا 
 مساء بتوقيت القاىرة. 9ساعة وقؼ إطالؽ النار ال

 وفيما يمي نص التفاىمات:
تقوـ إسرائيؿ بوقؼ كؿ األعماؿ العدائية برا وبحرا وجوا ضد قطاع غزة بما في ذلؾ االجتياحات  -1

 وعمميات استيداؼ األشخاص.
تقوـ الفصائؿ في فمسطيف بوقؼ كؿ األعماؿ العدائية مف غزة تجاه إسرائيؿ بما في ذلؾ إطالؽ  -2
 لصواريخ واليجمات مف عمى خط الحدود.ا
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فتح المعابر وتسييؿ حركة األشخاص والبضائع وعدـ تقييد حركة السكاف أو استيدافيـ في المناطؽ  -3
ساعة مف دخوؿ االتفاؽ حيز التنفيذ. يتـ تناوؿ القضايا  24الحدودية والتعامؿ مع إجراءات تنفيذ ذلؾ بعد 

 األخرى إذا ما تـ طمب ذلؾ.
 تحديد ساعة الصفر لدخوؿ تفاىمات التيدئة إلى حيز التنفيذ. التنفيذ: آلية -

 حصوؿ مصر عمى ضمانات مف كؿ األطراؼ بااللتزاـ بما تـ االتفاؽ عميو.
التزاـ كؿ طرؼ بعدـ القياـ بأي أفعاؿ مف شأنيا خرؽ التفاىمات، وفي حالة وجود أي مالحظات يتـ الرجوع 

 عة ذلؾ.إلى مصر راعية التفاىمات لمتاب
 

 جل اإلسراع في إنياء االحتالل أيجب أن يكون البداية من في غزة وقف إطالق النار عباس:  .2
كثؼ الرئيس محمود عباس تحركو، أمس، لحث المجتمع الدولي عمى وقؼ العدواف  عبد الرؤوؼ ارناؤوط:

األميف العاـ لألمـ المتحدة اإلسرائيمي عمى غزة، إذ أكد لكؿ مف وزيرة الخارجية األميركية ىيالري كمينتوف و 
باف كي موف وجوب العمؿ الفوري عمى وقؼ ىذا العدواف محماًل الحكومة اإلسرائيمية مسؤولية تفجر 

 األوضاع بعد اغتياؿ احمد الجعبري القيادي في الجناح العسكري لحركة حماس.
المتحدة انو عاقد العـز عمى مف جية ثانية، أكد الرئيس لكؿ مف الوزيرة األميركية واألميف العاـ لألمـ 

التوجو إلى الجمعية العامة لألمـ المتحدة في التاسع والعشريف مف الشير الجاري لرفع مكانة فمسطيف إلى 
 دولة مراقب رافضًا دعوات تأجيؿ ىذه الخطوة.

نعمؿ وقاؿ الرئيس عباس في مؤتمر صحافي بعد اجتماعو مع األميف العاـ لألمـ المتحدة، عممنا وما زلنا 
مع األطراؼ المعنية كافة مف اجؿ وقؼ ىذا العدواف الذي ذىب ضحيتو المئات مف المدنييف مف أطفاؿ 
ونساء وشيوخ فقد استشيدت عائالت بأكمميا ودمرت مرافؽ بالكامؿ، فالمطموب اآلف مف الجميع االستمرار 

واالستقرار في المنطقة ولتجنيب في بذؿ الجيود لتنفيذ التيدئة ووقؼ إطالؽ النار ألىمية ذلؾ عمى األمف 
 شعبنا المآسي المتكررة.

وحمؿ الرئيس الحكومة اإلسرائيمية مسؤولية تفجير األوضاع وقاؿ، إسرائيؿ ىي التي تتحمؿ المسؤولية حيث 
سرائيؿ ىي التي بدأت عممية االغتياالت فاغتالت احد قادة  إنيا رغـ وجود توتر في الوضع بيف غزة وا 

لذي أدى إلى تصعيد األوضاع ىناؾ، ونحف نطالب إسرائيؿ أف توقؼ اآلف العمؿ "حماس"، األمر ا
 العسكري وبالتأكيد فإف "حماس" واآلخريف سيتوقفوف عف القياـ بأية أعماؿ مضادة.

وأكد عباس "أف وقؼ إطالؽ النار يجب أف يكوف البداية مف اجؿ اإلسراع في إنياء االحتالؿ اإلسرائيمي 
ة، ومف ىنا فقد وضعنا األميف العاـ في صورة الممارسات اإلسرائيمية وخاصة االستيطاف لألراضي الفمسطيني

جراءات ضد أبناء  واعتداءات المستوطنيف اإلجرامية في الضفة وما تقـو بو إسرائيؿ مف عمؿ ممنيج وا 
طابعيا شعبنا مف المقدسييف وممتمكاتيـ وأراضييـ ومؤسساتيـ بيدؼ تغيير ىوية القدس عاصمة دولتنا و 

الديمغرافي في خرؽ خطير لمقانوف الدولي واالتفاقات الموقعة، كما أكدنا أىمية إطالؽ سراح األسرى 
 والمعتقميف في السجوف اإلسرائيمية".

وأضاؼ الرئيس، "أكدنا لالميف العاـ اننا ماضوف في مشروعنا لرفع مكانة فمسطيف إلى دولة مراقب في 
قت جاىزوف لمعودة إلى المفاوضات إليجاد حؿ عادؿ وشامؿ عمى أساس األمـ المتحدة وأننا في نفس الو 

، وأننا نستذكر ما قالو األميف العاـ 7691حؿ الدولتيف وقياـ دولة فمسطينية مستقمة ذات سيادة عمى حدود 
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باف كي موف أف قياـ الدولة الفمسطينية ىو استحقاؽ منذ مدة طويمة واف االستيطاف سيحوؿ دوف الوصوؿ 
 حؿ الدولتيف".إلى 

وشدد الرئيس عباس عمى أننا "المسؤولوف بالدرجة األولى عف كؿ مصالح الشعب الفمسطيني وسنستمر بيذا 
العمؿ، نحف لسنا بعيديف إطالقًا عما يجري فاتصاالتنا مكثفة مع الجميع ونحف نقوـ بواجبنا عمى أكمؿ وجو 

ماس" تعززت أو لـ تتعزز، فالميـ أف تنتيي وبصرؼ النظر نحف لسنا في حالة تسابؽ اآلف لنقوؿ أف "ح
ىذه المأساة اليوـ واف يتوقؼ القتاؿ اليوـ وبعد ذلؾ ىناؾ أمراف أساسياف األوؿ ىو المصالحة الفمسطينية 

 التي نؤمف بيا واألمر الثاني ىو المفاوضات اإلسرائيمية الفمسطينية حوؿ بقية قضايا المرحمة النيائية".
 المقاء مع كمينتوف

اؿ الدكتور صائب عريقات، عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، إف الرئيس عباس أكد انو وق
يأمؿ أف تتمكف وزيرة الخارجية األميركية ىيالري كمينتوف مف التوصؿ إلى اتفاؽ لوقؼ إطالؽ النار في غزة 

انية إلى أف الرئيس ابمغ الوزيرة قبؿ مغادرتيا لمعاصمة المصرية القاىرة، األربعاء، مشيرًا مف جية ث
األميركية انو مصمـ عمى الذىاب إلى األمـ المتحدة في التاسع والعشريف مف الشير الجاري لمحصوؿ عمى 

 مكانة دولة غير عضو.
وقاؿ عقب لقاء الرئيس عباس وكمينتوف في راـ اهلل، قاؿ ليا الرئيس اف غزة تواجو كارثة إنسانية محققة 

ويجب أف يتوقؼ ىذا فورًا، ونحف نأمؿ أف يتـ التوصؿ إلى التيدئة قبؿ مغادرة السيدة ومجزرة بشرية، 
، ألف كؿ لحظة دمار تمر  كمينتوف لمقاىرة، وقاؿ ليا الرئيس، كنت أود أف تتـ التيدئة يوـ أمس وليس اليـو

 ىناؾ ضحايا أكثر ودمار أكثر في قطاع غزة".
مينتوف كررت معارضة الواليات المتحدة لممسعى الفمسطيني في مف جية ثانية، فقد أشار عريقات إلى أف ك

األمـ المتحدة لمحصوؿ عمى مكانة دولة غير عضو واف الرئيس رد بالتأكيد ليا عمى أف القرار الفمسطيني 
 الجاري. 96قد اتخذ وانو سيتـ التوجو إلى األمـ المتحدة يـو 

 22/11/2012األيام، رام اهلل، 
 

 ر.. ونشكر كل من وقف بجانب شعبنا في غزةئة انتصار كبيالتيد اتفاقىنية:  .3
وصؼ رئيس الحكومة الفمسطينية المقالة، إسماعيؿ ىنية، مساء اليـو األربعاء، أي: يو بي  -فمسطيف 

سرائيؿ بػ"االنتصار الكبير"، شاكرًا مصر عمى دورىا في إبرامو.  إتفاؽ التيدئة بيف الفصائؿ الفمسطينية وا 
ياف: "نبارؾ لشعبنا ىذا االنتصار والذي أثبت فيو الشعب الفمسطيني ومقاومتو الباسمة قدرة وقاؿ ىنية في ب

عالية عمى الصمود واإلبداع ورباطة الجأش، وأظيرت األمة وقوفيا الى جانب شعبنا وأنو ليس وحيدًا، 
 ونؤكد أننا راضوف عف ىذا االتفاؽ المشرؼ".

ا طواؿ أياـ العدواف والغدر اإلسرائيمي"، موجيًا التحية لػ"شعبنا ونعى كافة "الشيداء األبرار الذيف ارتقو 
 الفمسطيني البطؿ الذي عّبر عف صمود أسطوري في مواجية آلة الحرب والعدواف اإلسرائيمية".

كما عّبر عف "عميؽ التقدير لممقاومة الفمسطينية الباسمة وبطوالتيا والتي سّجمت قدرة ممموسة في الدفاع عف 
فمسطيني"، مثمنًا "الوقفة العظيمة لجماىير شعبنا الفمسطيني في الضفة المحتمة وفي كؿ مكاف، شعبنا ال

وىّبتيـ الى جانب إخوانيـ وشعبيـ في قطاع غزة والتي أربكت حسابات االحتالؿ وجّسدت وحدة شعبنا 
 والتفافو حوؿ برنامج الصمود والمقاومة".
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اإلنياء المشّرؼ لمعدواف عمى شعبنا"، مقّدرًا "الدور الكبير"  وشكر الدور المصري "مف أجؿ الوصوؿ الى ىذا
الذي قاـ بو الرئيس محمد مرسي وحكومتو. كما ثّمف الجيود "التي قامت بيا جامعة الدوؿ العربية وكافة 
االطراؼ اإلقميمية والدولية وقفت الى جانب شعبنا في ىذه المرحمة الدقيقة والتي سارعت بالقدوـ الى قطاع 

 ة لتعّبر عف موقؼ مشّرؼ وأصيؿ في دعـ الصمود الفمسطيني".غز 
 22/11/2012الحياة، لندن، 

 
 " يرحب باتفاق التيدئة ويؤكد رضوخ االحتالل لشروط المقاومةالتشريعي" .4

رحب الدكتور أحمد بحر، النائب األوؿ لرئيس المجمس التشريعي الفمسطيني، باتفاؽ التيدئة الذي أبـر : غزة
 ة الفمسطينية واالحتالؿ برعاية مصرية.بيف المقاوم

( التوصؿ إلى اتفاؽ تيدئة بيف فصائؿ المقاومة الفمسطينية واالحتالؿ 77|97وتـ مساء اليوـ األربعاء )
اإلسرائيمي، يتـ بمقتضاه وقؼ العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة، المتواصؿ لميوـ الثامف عمى التوالي، 

مقاومة وفتح معابر قطاع غزة المحاصر، ووقؼ كافة اشكاؿ المقاومة مف ووقؼ االغتياالت بحؽ نشطاء ال
 قطاع غزة.

وأكد بحر في تصريح مكتوب لو، تمقت "قدس برس" نسخة عنو أف اتفاؽ التيدئة يضع حد لمعدواف 
 اإلسرائيمي ويؤكد رضوخ االحتالؿ لشروط ومطالب المقاومة.

حتالؿ وأسست لمعركة التحرير الشامؿ لألرض والمقدسات وقاؿ: "المقاومة حققت انتصارا تاريخًيا عمى اال
 وشعبنا الفمسطيني حؽ صمودا اسطوريا عز نظيره في العصر الحديث".

وأشاد بالدور المصري في انجاز اتفاؽ التيدئة وبالدوريف التركي والقطري وكؿ الجيود والمواقؼ العربية 
 ئيمي.الداعمة لمشعب الفمسطيني في مواجية العدواف اإلسرا

 21/11/2012قدس برس، 
 

 تحت أي عنوان لـ"إسرائيل"الرمحي: حماس لن تكون مفاوضًا مباشرًا  محمود .5
نفى أميف سر المجمس التشريعي الفمسطيني، محمود الرمحي، ما أوردتو صحيفة عبرية عمى لسانو : راـ اهلل

إلسالمية "حماس" إذا ما أراد حوؿ ضرورة قياـ الجانب اإلسرائيمي بفتح قناة حوار مع حركة المقاومة ا
 الحفاظ عمى استمرارية وجوده في المنطقة.

(، أف ما صّرح بو 77|97وأوضح الرمحي في تصريحات خاّصة لػ "قدس برس" أدلى بيا اليوـ األربعاء )
لصحيفة /ىآرتس/ العبرية ىو "أف منظمة التحرير الفمسطينية ىي مف تفاوض االحتالؿ وفي حاؿ سمح 

يوني بالمصالحة فإف حركة حماس ومعيا كافة الفصائؿ الفمسطينية ستكوف جزءًا مف المنظمة الكياف الصي
 بعد إعادة تفعيميا عمى أرضية الثوابت الفمسطينية"، كما قاؿ.

ونفى أف يكوف قد تحّدث عف مفاوضات مباشرة بيف "حماس" والحكومة اإلسرائيمية، مضيفًا "أف إعالـ العدو 
ريحات القيادات الفمسطينية في سبيؿ رفع المعنويات لشعبو وتشويو الرموز الوطنية اعتاد تحريؼ كالـ وتص

 لمشعب الفمسطيني". وأكد أف "حماس لف تكوف مفاوًضا مباشًرا إلسرائيؿ تحت أي عنواف".
وكانت صحيفة /ىآرتس/ العبرية قد أوردت في عددىا الصادر قبؿ يوميف، عمى لساف الرمحي تأكيده عمى 

روع في مفاوضات مباشرة بيف الجانب اإلسرائيمي وحركة "حماس" وقوى "اإلسالـ السياسي" إذا ضرورة الش
 ما أراد الحفاظ عمى وجوده في المنطقة.
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 21/11/2012قدس برس، 
 

 يعين العويوي نائبا عاما لفمسطين عباس .6
ؽ العويوي، نائبا عاما اصدر الرئيس محمود عباس، قرارا بتعييف محمد عبد الغني عبد الرزا :وفا -راـ اهلل 

آب  99لدولة فمسطيف، خمفا لمنائب العاـ السابؽ احمد المغني. وكاف المغني استقاؿ مف منصبو في 
 الماضي.

والنائب العاـ العويوي حاصؿ عمى إجازة في الحقوؽ مف كمية العموـ القانونية في جامعة محمد الخامس 
والمرافعة  7/5/7665وحتى تاريخ  7611ماة مف سنة . وزاوؿ مينة المحا7611بالمممكة المغربية عاـ 

 لدى المحاكـ المدنية العسكرية.
. وعضو لجنة 7661ولغاية عاـ  7616وكاف عضو الييئة اإلدارية لمجنة المحاميف العرب مف عاـ 

 7661الدفاع عف المعتقميف الفمسطينييف واألراضي. وعضو لجنة التحقيؽ في مجزرة الحـر االبراىيمي سنة 
، 7661?  7665وشغؿ منصب قاضي صمح الخميؿ مف  بتكميؼ مف منظمة التحرير الفمسطينية.

 9001، ورئيس محكمة بداية الخميؿ منذ سنة 9001ولغاية  7661وقاضي محكمة بداية الخميؿ مف 
 .7/6/9005ولغاية 

 22/11/2012الحياة، لندن، 
 

 قاومةاالحتالل يعمل الكترونيًا لمتجسس عمى المغزة:  داخمية .7
حذرت وزارة الداخمية واألمف الوطني في غزة، أمس، سكاف قطاع غزة مف التعامؿ مع  الخميج: -غزة 

عناويف بريد الكتروني مجيولة المصدر، يستخدميا ضباط مخابرات االحتالؿ ألغراض تجّسسية. وقاؿ 
بإرساؿ ايميالت ” سرائيميةاإل“رصدنا قياـ عناصر مف ضباط المخابرات “الناطؽ باسـ الوزارة إسالـ شيواف، 

 ”.مجيولة المصدر بيدؼ االتصاؿ بالمواطنيف
ادعاء ضباط المخابرات خالؿ اتصاالتيـ بأنيـ مف مؤسسات أجنبية “وكشؼ في تصريح صحفي، عف 

خيرية لتقديـ مساعدات لمفمسطينييف أو االتصاؿ بيـ مف خالؿ انتحاؿ أسماء لوزارات اجتماعية لتقديـ 
 ”.المساعدات

سقاطيـ “د أف ضباط مخابرات االحتالؿ يستخدموف ىذه الوسيمة وأك في محاولة لتجنيد عدد مف المواطنيف وا 
وكشؼ شيواف عف أف عددًا محدودًا مف العمالء سمموا أنفسيـ ”. والتعرؼ إلى مقدرات المقاومة وأماكنيا

 عبر أىالييـ لألجيزة األمنية.
 22/11/2012الخميج، الشارقة، 

 
 
 
 

 اال من خالل القانون وبطريقة قانونيةمعاقبتيم ال يجوز  ينتقد طريقة قتل العمالء: بو مرزوقأ .8
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انتقد موسى ابو مرزوؽ القيادي البارز في حركة حماس قياـ مسمحيف بقتؿ مواطنيف بتيمة التعاوف مع 
يف عف اسرائيؿ في غزة بعد قتؿ سبعة في ظروؼ مماثمة خالؿ االياـ الماضية، مطالبا بمحاسبة المسؤول

 ذلؾ.
وقاؿ ابو مرزوؽ وىو عضو في المكتب السياسي لحماس عمى صفحتو عمى موقع التواصؿ االجتماعي 
فيسبوؾ 'القصاص لمجواسيس وخاصة مف شارؾ فى قتؿ قادتنا ومقاومينا ولكف ال يجوز معاقبة الناس اال 

 س ويحمي الوطف بدمو'.مف خالؿ القانوف وبطريقة قانونية ايضا خاصة لمف يعطي األمف واألماف لمنا
وتابع 'الطريقة التى تـ فييا قتؿ ىؤالء العمالء وصور ما بعد القتؿ غير مقبولة قطعا'، مؤكدا انو 'يجب اف 

 يحاسب المسؤوؿ عف ذلؾ، ويجب اف ال يتكرر ذلؾ أبدا'.
 21/11/2012صفحة أبو مرزوق الرسمية عمى فيس بوك، 

 
 فعل طبيعي لمعدوان عمى غزة"ىا "رد دُتبارك عممية تل أبيب وتع حماس .9

عف إصابة  باركت حركة "حماس" عممية تفجير حافمة إسرائيمية في تؿ أبيب والتي أسفرت حتى اآلف: غزة
وقاؿ فوزي برىوـ، الناطؽ باسـ الحركة  أكثر مف عشريف إسرائيميًا، ووصفتيا بػ "عممية بطولية وشجاعة".

(، "ىذه عممية بطولية ومباركة 11|21يـو األربعاء )في بياف صحفي تمّقت "قدس برس" نسخة عنو، ال
وشجاعة وتأتي كنتيجة ورد فعؿ طبيعي الستمرار العدواف اإلسرائيمي عمى غزة والقتؿ المتعمد لممدنييف 

  الفمسطينييف"، وفؽ تعبيره.
المناطؽ وحّمؿ برىوـ، الحكومة اإلسرائيمية المسؤولية كاممة عف تصعيد األوضاع األمنية في قطاع غزة و 

، قائاًل "الذي أوصؿ النتائج إلى ىذا الحد ىي حكومة 1948الجنوبية لألراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 
وأضاؼ "إذا استمر العدواف عمى غزة وقتؿ  االحتالؿ وىي التي تتحمؿ المسؤولية الكاممة عف ىذه النتائج".
   اراتنا في مواجية ىذا العدواف".المدنييف فإننا سنستمر في المقاومة وبكؿ قوة وسُنبقي عمى خي

 21/11/2012قدس برس، 
 

 حتالل درًسا لن ينساهأبو زىري: المقاومة لّقنت اال .10
أعمنت حركة المقاومة االسالمية "حماس" انتصارىا وانتصار المقاومة الفمسطينية خالؿ العدواف : غزة

 ئة.األخير عمى غزة، وذلؾ بعد خضوع االحتالؿ لشروطيا في إبراـ التيد
، مساء األربعاء  جاء ذلؾ خالؿ مؤتمر صحفي عقده الناطقاف باسـ الحركة سامي أبو زىري وفوزي برىـو

(، في مشفى الشفاء بغزة، بحضور عدد مف قادة حركة "حماس" والمئات مف الجماىير الفمسطينية 21-11)
 التي خرجت لالحتفاؿ بالنصر.

شعب الفمسطيني والمقاومة الفمسطينية انتصرت خالؿ ىذا وأكد أبو زىري خالؿ تالوتو خطاب النصر "إف ال
نيا لقنت االحتالؿ درسا لف ينساه".  العدواف وا 

وأبرؽ أبو زىري بالتحية إلى الشعب الفمسطيني والمقاومة، وأىدى النصر إلى روح الشييد أحمد الجعبري 
نو عمى غزة في الرابع عشر مف الشير نائب القائد العاـ لكتائب القساـ، الذي اغتالو االحتالؿ في بداية عدوا

لى أرواح الشيداء.  الجاري، وا 
 22/11/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
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 الزىار: كل نقطة دم سقطت في ىذا العدوان ىي بداية لتحرير فمسطين من االحتالل .11
ىي بداية أكد القيادي في حركة حماس، الدكتور محمود الزىار بأف كؿ نقطة دـ سقطت في ىذا العدواف 

 لتحرير فمسطيف مف االحتالؿ.
و قاؿ الزىار في حديث صحفي لو مساء االربعاء اف الفترة التي كاف العدو يغزونا فييا انتيت، و جاءت 
المرحمة التي نغزوىـ فييا، مؤكدا اف ىذه ىي مرحمة الدـ و البندقية و ال خيار سوى المقاومة لمشعب 

 الفمسطيني.
ى أف االحتالؿ يعمـ جيدًا و اكثر مف أي وقت مضى اف الدماء التي سقطت ستنير وأشار القيادي بحماس ال

 لنا الطريؽ و اف الحجارة التي ىدمت ىدمت لتبنى في القدس المحتمة.
الى ذلؾ دعا الزىار كؿ مف ييمو االمر ليعيد حساباتو و االلتفاؼ حوؿ خيار البندقية، مؤكدًا اف الجماىير 

 زة الميمة انما ىي استفتاء حقيقي عمى خيار الجياد و المقاومةالتي خرجت تحتفؿ بنصر غ
 22/11/2012فمسطين أون الين، 

 
 ا منذ بداية العدوانصاروخ 1573طمقنا أكتائب القسام: حجارة السجيل انتصرت عمى االحتالل و  .12

ممية "حجارة أكدت كتائب الشييد عز الديف القساـ الجناح العسكري لحركة المقاومة االسالمية حماس أف ع
 السجيؿ" القسامية انتصرت عمى "عمود السحاب" اإلسرائيمية.

 1573وأوضحت الكتائب في بياف ليا ليمة الخميس، أنيا تمكنت مف دؾ مواقع العدو منذ بدء العدواف ب
 قذيفة صاروخية واستيدفت طائرات االحتالؿ وبوارجو وآلياتو.

كمـ في  80المدى بعضيا محمي الصنع ضربت حتى وأضافت أنيا استخدمت ألوؿ مرة صواريخ بعيدة 
ىرتسيميا، ودكت ألوؿ مرة في تاريخ الصراع )تؿ أبيب( والقدس المحتمة وأرغمت قيادة االحتالؿ عمى رفع 

 الراية البيضاء .
، واحد 5صواريخ فجر 6و M75صواريخ  6وأشارت أف كتائب القساـ أطمقت خالؿ معركة حجارة السجيؿ 

 عمى بئر السبع. 1تجاه تؿ الربيع و 7تجاه القدس المحتمة و 3ماؿ )تؿ أبيب( وتجاه ىرتسيميا ش
 22/11/2012فمسطين أون الين، 

 
 صاروخاً " 33الشييد أبو عمى مصطفى تعمن عن قصف البمدات والمواقع العسكرية االسرائيمية بـ"  كتائب .13

عسكري لمجبية الشعبية لتحرير فايز أبوعوف، وكاالت:أعمنت كتائب الشييد أبو عمي مصطفى الجناح ال
صاروخًا، موضحة أنيا قصفت  33فمسطيف أنيا أطمقت، أمس، تجاه البمدات والمواقع العسكرية اإلسرائيمية 

، كما قصفت تجمع اشكوؿ 132وقصؼ عسقالف بصاروخ  107تجمع اشكوؿ االستيطاني بصاروخيف 
ما قصفت سديروت بصاروخيف ، ك128وقصؼ "كريات جات" بصاروخ  128االستيطاني بصاروخيف 

 باالشتراؾ مع كتائب شيداء األقصى جيش الكرامة. 107
الساعة، كما قصفت  107وأضافت الكتائب، إنيا قصفت معبر صوفا العسكري شرؽ رفح بصاروخيف 

عسقالف المحتمة بصاروخ صمود مطور، وقصفت تجمع اشكوؿ االستيطاني شرؽ خاف يونس بصاروخ 
الف بصاروخ جراد، وقصؼ تجمع آليات العدو خمؼ ناحؿ عوز بثالث قذائؼ محمي الصنع، وقصؼ عسق
، وقصؼ 107، وقصؼ ميبط الطيراف شرؽ البريج بصاروخ 107صواريخ  4ىاوف، وقصؼ ناحؿ عوز بػ 

 .132المجدؿ وسديروت واشكوؿ بثالثة صواريخ نوع 
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 22/11/2012األيام، رام اهلل، 
 

 القسام ئبكتا حمد الضيف.. ُمقعد يقودتقرير: م .14
مف فناف مسرحي ساىـ في تأسيس أوؿ فرقة فنية إسالمية بفمسطيف تسمى "العائدوف" إلى أحد أىـ 
المطموبيف إسرائيميا لمتصفية، إنو محمد الضيؼ، القائد العاـ لػكتائب عز الديف القساـ الجناح العسكري 

 لحركة المقاومة اإلسالمية )حماس(.
ة وارتبط اسميا دائما بالحذر والحيطة وسرعة البديية. ال يظير إال ىو شخصية تحاط بالكثير مف السري

أواخر سبتمبر/أيموؿ  -مف بيف محاوالت كثيرة-لماما، أو لنقؿ إنو لـ يظير منذ محاولة اغتياؿ فاشمة 
 ، وكاف حينيا قريبا مف الموت.2002

ال وفؽ ما ىو متداوؿ مف "رأس األفعى" كما تمقبو إسرائيؿ نجا بأعجوبة، وبقي منذ ذلؾ الوقت مشمو 
 معمومات.

 
 المولد والنشأة

في أسرة فمسطينية الجئة أجبرت عمى  1965ولد محمد دياب إبراىيـ المصري، وشيرتو محمد الضيؼ عاـ 
، استقرت ىذه األسرة الفقيرة بداية األمر في أحد 1948مغادرة بمدتيا )القبيبة( داخؿ فمسطيف المحتمة عاـ 

 أف تقيـ في مخيـ خاف يونس جنوب قطاع غزة. مخيمات الالجئيف قبؿ
 فقر أسرتو المدقع، أجبره مبكرا عمى العمؿ في عدة ميف ليساعد والده الذي كاف يعمؿ في محؿ لمغزؿ.

كبر ىذا الطفؿ الصغير وكبرت معو أحالمو، فكاف أف أنشأ مزرعة صغيرة لتربية الدجاج، ثـ حصؿ عمى 
 رخصة القيادة لتحسيف دخمو.

 
 ة والتكوينالدراس

درس العموـ في الجامعة اإلسالمية بغزة، وخالؿ ىذه الفترة برز كطالب نشيط في العمؿ الدعوي والطالبي 
 واإلغاثي، كما أبدع في مجاؿ المسرح.

 التوجو الفكري
تشبع الضيؼ خالؿ فترة دراستو الجامعية، بالفكر اإلسالمي، فانضـ إلى جماعة اإلخواف المسمميف، وكاف 

 ناشطي الكتمة اإلسالمية. والتحؽ بحركة حماس وُعّد مف أبرز رجاليا الميدانييف. مف أبرز
 التجربة السياسية

شيرًا في سجوف االحتالؿ حيث بقي موقوفا دوف محاكمة بتيمة  16، وقضى 1989اعتقمتو إسرائيؿ عاـ 
 العمؿ في الجياز العسكري لحماس.

قساـ بشكؿ بارز عمى ساحة المقاومة الفمسطينية بعد أف خروجو مف السجف تزامف مع بداية ظيور كتائب ال
 نفذت عدة عمميات ضد أىداؼ إسرائيمية.

محمد الضيؼ الذي انتقؿ إلى الضفة الغربية مع عدد مف قادة القساـ في قطاع غزة، ومكث فييا فترة مف 
تياؿ عماد عقؿ عاـ الزمف حيث أشرؼ عمى تأسيس فرع لمقساـ ىناؾ، برز كقيادي لمكتائب القسامية بعد اغ

1993. 
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-أشرؼ عمى عدة عمميات مف بينيا أسر الجندي اإلسرائيمي نخشوف فاكسماف، وبعد اغتياؿ يحيى عياش 
، خطط لسمسمة عمميات فدائية انتقامًا لمرجؿ 1996يناير/كانوف الثاني  5يوـ  -أحد أىـ رموز المقاومة

 أوقعت أكثر مف خمسيف إسرائيميا قتيال.
لكنو تمكف مف الفرار مع بداية انتفاضة األقصى التي  2000طة الفمسطينية في مايو/أيار اعتقمتو السم

 ُعدت محطة نوعية في تطور أداء الجناح العسكري لحماس.
كما كشفت ىذه المرحمة عف قدرة تخطيط وتنفيذ كبيرتيف لمقائد العاـ لكتائب القساـ التي أقّضت مضاجع 

 شرات القتمى ومئات الجرحى.االحتالؿ بعمميات نوعية أوقعت ع
 محاوالت اغتيال

أىمية الرجؿ العسكرية جعمتو مطموبا عمى درجة كبيرة مف األىمية إلسرائيؿ التي ما فتئت أجيزة مخابراتيا 
 تعمؿ ليال ونيارا في تعقبو وتتصيد الفرصة لإليقاع بو.

وزماف، لذلؾ فيو يتعامؿ بحيطة "القائد البطؿ" كما يمقبو الفمسطينيوف، يعمـ أنو مستيدؼ في كؿ مكاف 
ويقظة، ال يستعمؿ أجيزة الياتؼ المحمولة كما ال يستعمؿ األجيزة التكنولوجية الحديثة، يحذر في كؿ 

 تحركاتو تماما كحذره في اختيار دائرتو القريبة منو القميمة العديد.
بو خالد" كاف قريبا مف الموت ورغـ نجاحو في البقاء حيا خالؿ السنوات الماضية، فإف الضيؼ الممقب بػ "أ
، حيث اعترفت إسرائيؿ 2002في خمس محاوالت اغتياؿ تعرض ليا. أشيرىا كانت أواخر سبتمبر/أيموؿ 

بأنو نجا بأعجوبة عندما قصفت مروحياتيا سيارات في حي الشيخ رضواف بغزة، لتتراجع عف تأكيدات سابقة 
 بأف الضيؼ قتؿ في اليجـو المذكور.

إصابة مباشرة جعمتو مشموال يجمس عمى كرسي متحرؾ وفؽ تقارير إعالمية، فإف إسرائيؿ  ورغـ أنو أصيب
 لـ ييدأ ليا باؿ ومازالت حتى اآلف تعتبره أحد أىـ المطموبيف لدييا.

حاولت المخابرات اإلسرائيمية تصفيتو مجددا، وبررت فشميا بأنو ىدؼ يتمتع بقدرة بقاء غير عادية، ويحيط 
 و حرص شديد في االبتعاد عف األنظار.بو الغموض، ولدي

 21/11/2012الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 ن "عامود السحاب" حققت أىدافيا أباراك يزعم و  "سرائيل"إفي صالح  التيدئة نإ يقول نتنياىو .15
رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف ، أف القدس المحتمة، مف 2012/  11/  22وكالة سما اإلخبارية ذكرت 

اؿ اف وقؼ اطالؽ النار ىو االمر الصحيح لصالح اسرائيؿ )..( مشيرا الى انو يعرؼ اف الكثير نتنياىو ق
مف المواطنييف االسرائيمييف كانوا يتوقعوا اجراءات وضربات اكثر قوة لحماس والتي ربما سيتـ تنفيذىا في 

 مراحؿ مقبمة.
رئيس االمريكي بػاراؾ اوبامػا واتفػؽ معػو عمف نتنياىو في مؤتمر صحفي لو مساء االربعاء انو اتصؿ مع الأو 

 عمى العمؿ المشترؾ ضد االرىاب في قطاع غزة.
وقاؿ رئيس الوزراء االسرائيمي في المػؤتمر الصػحفي الػذي حضػره ايضػا وزيػرا الػدفاع اييػود بػاراؾ والخارجيػة 

 افيغدور ليبرماف: "قررنا منح فرصة لميدنة".
ة قوية الى حماس ومنظمات ارىابية بقطار غزة، مشػيرا الػى اف مف جانبو قاؿ باراؾ اف اسرائيؿ سددت ضرب

 عممية "عمود السحاب" حققت اىدافيا بالكامؿ.
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بػدورىـ شػف العديػد مػف رؤوسػػاء االحػزاب السياسػية حممػة انتقػادات واسػػعة لنتنيػاىو وليبرمػاف وبػاراؾ واصػػفيف 
 الموافقة عمى التيدئة بالموقؼ الضعيؼ.

ئيمية شػاؤوؿ موفػاز منتقػدا قػرار التيدئػة انػو لػيس بيػذه الطريقػة يػتـ انيػاء القتػاؿ وقاؿ رئيس المعارضػة االسػرا
 مشيرا الى اف انياءه بيذا الشكؿ الحؽ الضرر بصورة اسرائيؿ وقدراتيا عمى الردع.

كما انتقد نواب مف كديما والبيت الييودي والعديد مف وسائؿ االعالـ االسرائيمية موافقة اسرائيؿ عمى الدخوؿ 
 قؼ اطالؽ النار واسرائيؿ بيذا الوضع .بو 

كمػػا انتقػػد سػػكاف جنػػوب اسػػرائيؿ اتفػػاؽ وقػػؼ اطػػالؽ النػػار وقػػالوا اف الحكومػػة خػػذلتيـ مؤكػػديف اف الفصػػائؿ 
 والتنظيمات الفمسطينية لف تمتـز بوقؼ اطالؽ النار وسرعاف ما سيتعرضوف ىـ لمصواريخ الفمسطينية.

، فػي بيػاف أصػدره مػوازاة اإلعػالف فػي القػاىرة عػف قػاؿ نيػاىونت ، أف22/11/2012، 48عـربوأضاؼ موقع 
وقػػؼ إطػػالؽ النػػار بػػيف إسػػرائيؿ وقطػػاع غػػزة مسػػاء اليػػـو األربعػػاء، إنػػو اسػػتجاب لتوصػػية الػػرئيس األميركػػي 

 باراؾ أوباما بمنح فرصة لوقؼ إطالؽ النار.
قبػؿ وقػت قصػير مػع الػرئيس وجاء في بياف صادر عف مكتب رئيس الوزراء اإلسػرائيمي، أف "نتنيػاىو تحػدث 

بػاراؾ أوبامػػا، واسػػتجاب لتوصػػيتو بمػػنح فرصػػة لالقتػػراح المصػري بوقػػؼ إطػػالؽ النػػار، وبػػذلؾ إعطػػاء فرصػػة 
 الستقرار الوضع وتيدئتو قبؿ أف تكوف ىناؾ حاجة إلى ممارسة قوة أكبر."

عمى دعمو إلسرائيؿ خػالؿ وأضاؼ البياف أف "رئيس الوزراء عّبر عف تقديره العميؽ لرئيس الواليات المتحدة 
 العممية العسكرية، وعمى إسيامو لمنظومة قبة حديدية" العتراض الصواريخ.

وتابع البياف أف "رئيس الوزراء كّرر وشّدد عمى أف إسرائيؿ ستستخدـ كافة الوسائؿ المطموبة مف أجؿ الػدفاع 
 عف مواطني إسرائيؿ".

 
 يرانإسمحة من ن معا تيريب األوالواليات المتحدة ستحاربا "سرائيل"إ: نتنياىو .61

القدس ػ ا ؼ ب: اتفقػت اسػرائيؿ والواليػات المتحػدة عمػى العمػؿ معػا لمحاربػة تيريػب االسػمحة مػف ايػراف الػى 
 المجموعات المسمحة في قطاع غزة بحسب ما اعمف رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو االربعاء.

تفاؽ التيدئػة فػي غػزة حيػز التنفيػذ 'ال تسػتطيع اسػرائيؿ اف تجمػس وقاؿ نتنياىو في خطاب متمفز بينما دخؿ ا
مكتوفة االيػدي بينمػا يقػـو اعػداؤىا بتقويػة انفسػيـ باسػمحة االرىػاب وليػذا اتفقػت مػع الػرئيس اوبامػا عمػى اننػا 

 سنعمؿ معا، ضد تيريب االسمحة الى المنظمات االرىابية والتي يأتي معظميا مف ايراف'.
 22/11/2012، نالقدس العربي، لند

 
 تيدد باجتياح الضفة الغربية إذا استمرت العمميات ضدىا "إسرائيل"بعد انفجار تل أبيب..  .17

في أعقاب انفجار عبوة ناسفة في حافمة ركاب في تؿ أبيػب، أمػس، ىػدد : ىبة القدسي ، واشنطف– تؿ أبيب
ضػػفة الغربيػػة، إذا مػػا عػػادت وزيػػر األمػػف الػػداخمي اإلسػػرائيمي، إسػػحؽ أىرونػػوفتش، باجتيػػاح عسػػكري فػػي ال

 الفصائؿ الفمسطينية إلى تنفيذ عمميات تفجير داخؿ المدف اإلسرائيمية.
وقاؿ أىرونوفتش، الذي كاف يتكمـ في الشارع الذي وقعت فيو عممية التفجير، إف "عمميات كيذه تصدر عػف 

اليدوء. ولذلؾ، فإف الرد اإلسػرائيمي تنظيمات تريد إلسرائيؿ الدمار وال تريد لشعبيا أف ينعـ بالحياة الطبيعية و 
عمييا سيكوف شبييا بالرد عمى العمميػات التػي نفػذت فػي إسػرائيؿ خػالؿ االنتفاضػة الثانيػة" )يقصػد مػا يسػمى 
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، والتي تـ خالليا اجتياح الضػفة الغربيػة وقطػاع غػزة ومحاصػرة الػرئيس 2002بعممية السور الواقي في سنة 
 وت(.الفمسطيني، ياسر عرفات، حتى الم

وكانػػػت عمميػػػة التفجيػػػر قػػػد وقعػػػت فػػػي ظييػػػرة يػػػـو أمػػػس، فػػػي شػػػارع مركػػػزي وسػػػط تػػػؿ أبيػػػب: وبعػػػد إنجػػػاز 
التحقيقات األولية، قالت الشرطة إف رجال ذا مالمح عربية في العشرينات مف العمػر صػعد إلػى حافمػة ركػاب 

فجػار، تاركػا وراءه عبػوة تابعة لمخطوط الداخميػة فػي منطقػة تػؿ أبيػب، ونػزؿ فػي محطػة واحػدة قبػؿ موقػع االن
ناسفة. وبعد دقائؽ مف مغادرتو الحافمة، انفجػرت العبػوة. واتضػح أنيػا كانػت عبػوة صػغيرة ال يزيػد وزنيػا عػف 

غػػراـ، لػػذلؾ فػػإف األضػػرار التػػي خمفتيػػا تبػػدو قميمػػة بالمقارنػػة مػػع عمميػػات شػػبيية وقعػػت فػػي سػػنوات  1500
نيـ بإصػػػابات بالغػػػة، وأربعػػػة بإصػػػابات متوسػػػطة، شخصػػػا، اثنػػػاف مػػػ 21االنتفاضػػػة. فقػػػد أدت إلػػػى إصػػػابة 

 والباقوف إصاباتيـ خفيفة.
وقػد فرضػػت قػػوات الشػػرطة والمخػابرات حصػػارا شػػامال عمػػى منطقػة تػػؿ أبيػػب، حتػػى تمنػع ىػػرب منفػػذ العمميػػة 
إلى الضفة الغربية. وراحت توقؼ كؿ عربي "مشبوه"، وأعمنت في البداية عف اعتقاؿ مشبوىيف بينيمػا امػرأة، 

ف بعد تفتيشيما والتحقيؽ القاسي معيما أطمؽ سراحيما وتبيف أف ال عالقة ليما بالعممية. وحتػى سػاعات ولك
 المساء، لـ تتمكف مف إلقاء القبض عميو. ورجحت التقديرات أنو تمكف مف اليرب إلى الضفة.

. فقػاؿ نائػب رئػػيس وزراء فػي حكومػة بنيػاميف نتنيػػاىو باجتيػاح البػري لمقطػاع وباالغتيػػاالت السياسػيةوطالػب 
الحكومػػة وزيػػر تطػػوير النقػػب والجميػػؿ، سػػمفاف شػػالوـ، إف "مػػف المحظػػور التوصػػؿ إلػػى اتفػػاؽ تيدئػػة بعػػد ىػػذه 
العمميػػة وينبغػػي أف يػػدفع قػػادة حمػػاس الػػثمف باىظػػا". وقػػاؿ نائػػب رئػػيس الحكومػػة وزيػػر الشػػؤوف االسػػتراتيجية 

س درسا". وقاؿ رئػيس المعارضػة، شػاؤوؿ موفػاز، موشيو يعموف إف "األوضاع تحتـ عمميات برية لتمقيف حما
إف "حكومة نتنياىو خرجت إلى الحرب لكي تحسف وضػع ردعيػا لمفمسػطينييف. وىػي اليػـو تتجػو لمتيدئػة وقػد 
فقػدت تمامػػا قػػوة الػردع. ولػػذلؾ عمػػى إسػرائيؿ أف تصػػعد مػػف ىجوميػا عمػػى قطػػاع غػزة. وتعمػػؿ عمػػى تقػػويض 

 اوضات السالـ مع السمطة الفمسطينية".حكـ حماس، حتى تستطيع العودة إلى مف
لكػػف المخػػابرات اإلسػػرائيمية أعطػػت تقييمػػا مختمفػػا لألوضػػاع وقالػػت إف ىػػذه العمميػػة فرديػػة، وقػػد تكػػوف صػػادرة 
عف تنظيـ صػغير ولػيس كجػزء مػف مخطػط فمسػطيني لمعػودة إلػى التفجيػرات داخػؿ المػدف اإلسػرائيمية. ووافػؽ 

ى ذلؾ وقاؿ: "إف التيدئة ىي مطمب دولي ومطمب مصري ومف مصمحة رئيس الوزراء، بنياميف نتنياىو، عم
 إسرائيؿ أف تنجحيا حتى لو فعمت ذلؾ مف طرؼ واحد وبال اتفاؽ".

 22/11/2012، الشرق األوسط، لندن
 

 سرائيمية عمى قطاع غزةإغارة  1500 كثر منأسرائيمي شن الجيش اإلحصائية: إ .18
غػػارة جويػػة بسػػالح الجػػو عمػػى  1500االربعػػاء انػػو شػػف حػػوالي القػػدس ػ ا ؼ ب: اعمػػف الجػػيش االسػػرائيمي 

 قطاع غزة منذ بدء عممية 'عمود السحاب' االربعاء الماضي.
غػػػارة' حتػػػى  1500وقالػػػت متحدثػػػة باسػػػـ الجػػػيش لوكالػػػة فػػػرانس بػػػرس 'منػػػذ االربعػػػاء شػػػف سػػػالح الجػػػو نحػػػو 

 ىدؼ. 1400منتصؼ ليؿ الثالثاء االربعاء، اصابت نحو 
 يوجد احصائية دقيقة لعدد غارات اليوـ )امس(' االربعاء. واضافت انو 'ال

فػي  908صػاروخا سػقط منيػا  1466وتابعت انو 'اطمؽ مف قطاع غزة باتجاه اراضينا منذ بدء العممية نحػو 
 صاروخا'. 421اسرائيؿ واعترضت منظومة القبة الحديدة نحو 

 وتسقط بعض الصواريخ في البحر او ال يتـ العثور عمييا.
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صػاروخا االربعػاء سػقط منيػا فػي اسػرائيؿ  92ت الناطقة عمى انػو اطمػؽ مػف قطػاع غػزة باتجػاه اسػرائيؿ واكد
 صاروخا. 20صاروخا واعترضت المنظومة الحديدية  42

الػػؼ جنػػدي احتيػػاط اسػػرائيمي بوحػػداتيـ عمػػى الجبيػػة الجنوبيػػة عمػػى حػػدود قطػػاع غػػزة مػػف  56والتحػػؽ نحػػو 
 اء االسرائيمي عمى استدعائيـ.الؼ جندي وافؽ مجمس الوزر  75اصؿ 

ومػػف جيػػة اخػػرى اعطػػى المفػػتش العػػاـ لمشػػرطة االسػػرائيمية الجنػػراؿ يوحانػػاف دانينػػو تعميماتػػو لضػػباط وقػػوات 
 الشرطة برفع حالة التاىب واليقظة في اعقاب اتساع رقعة مناطؽ سقوط الصواريخ.

 22/11/2012، القدس العربي، لندن

 
 عمى نائب رئيس الوزراء اإلسرائيمي إلكترونية قراصنة يشنون حرباً  .19

شف ناشطو إنترنت قراصػنة، حربػا إلكترونيػة عمػى صػفحة نائػب رئػيس مجمػس الػوزراء اإلسػرائيمي، : تؿ أبيب
، بموقعي التواصؿ االجتماعي "فػيس بػوؾ" و"تػويتر"، وقػاموا بوضػع تعميقػات تؤيػد الفمسػطينييف  سيمفاف شالـو

" ZCompany Hacking Crewغزة. وأعمنػت جيػة أطمقػت عمػى نفسػيا " وتنتقد العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع
مسػػؤوليتيا عػػف تمػػؾ االختراقػػات، كمػػا ادعػػت مجموعػػة أخػػرى أيضػػا أنيػػا اخترقػػت البريػػد اإللكترونػػي لشػػالـو 

 والبريد الشخصي وجيات االتصاؿ والمستندات، وأعمنوا أنيـ سيكشفونيا عمى المأل قريبا.
تػػدعو إلػػى االحتجػػاج ضػػد "الحػػرب الظالمػػة واالحػػتالؿ"، وأخػػرى تقػػوؿ: "مػػف وكػػاف مػػف بػػيف التعميقػػات جمػػؿ 

يستطيع تحمؿ مشاىدة الرعب، األطفاؿ واألبرياء يذبحوف في محاولة حمايػة أراضػييـ المحتمػة؟". ويػأتي ىػذا 
 5اليجػػـو اإللكترونػػي بعػػد أيػػاـ فقػػط مػػف تمكػػف مجموعػػة قراصػػنة مجيػػوليف بتسػػريب معمومػػات شخصػػية عػػف 

 ئيمي، مف بينيـ مسؤولوف.آالؼ إسرا
وعجػػز الكثيػػروف عػػف دخػػوؿ مواقػػع إسػػرائيمية حكوميػػة متعػػددة إضػػافة لموقػػع "بنػػؾ القػػدس" يػػـو الجمعػػة، وبعػػد 
تدارؾ ىذا المأزؽ باالستعانة بالخبراء التقنييف، عاد الشمؿ لقاعدة البيانات في "بنؾ القػدس" صػباح أمػس مػف 

موقعػػا إسػػرائيميا حكوميػػا  663قائمػػة تبػػيف أف ىنػػاؾ أكثػػر مػػف جديػػد. ونشػػرت مجموعػػة القراصػػنة "أنونيمػػوس" 
 وخاصا عمى شبكة اإلنترنت، تأثرت باليجمات أو أغمقت بالكامؿ.

كمػػا اعتػػرؼ وزيػػر الماليػػة اإلسػػرائيمي، يوفػػاؿ شػػطاينتس، بػػالتعرض لموجػػة مػػف اليجمػػات قػػائال: "إف الحكومػػة 
مميػػػوف ىجػػػـو عمػػػى مواقعيػػػا  44ئيؿ مػػػف صػػػد تواجػػػو اآلف حربػػػا عمػػػى جبيػػػة ثانيػػػة، بموجبيػػػا تمكنػػػت إسػػػرا

 اإللكترونية".

 22/11/2012، الشرق األوسط، لندن
 

  "إسرائيل" تشرعن قتل المدنيين بسقف عددي  .20
كشؼ المدعي العاـ العسكري السابؽ في الكياف الصييوني، العميد في االحتياط أفيحاي مندلبميت، أنو يوجد 

ناشػطًا “القتمى المدنييف األبرياء خالؿ تنفيذ عممية اغتياؿ مػا أسػماه نظاـ يحدد عدد ” اإلسرائيمي“في الجيش 
، فيما قاؿ وزير الحرب السابؽ بنيػاميف بػف اليعػازر إف رئيسػي الػوزراء السػابقيف إسػحاؽ رابػيف وأرييػؿ ”إرىابياً 

 أحمد الجعبري، حسب تعبيره.” حماس”شاروف ىما قاتالف مثؿ القائد العسكري ؿ
، إف النظػاـ الػذي يسػمح بقتػؿ ”اإلسػرائيمي“فػي القنػاة العاشػرة لمتمفزيػوف ” وجػو حقيقػي“امج وقاؿ مندلبميت لبرنػ

 ”.ينبغي أف يكوف صغيرًا قدر اإلمكاف“وأنو ” ضرر عَرضي“مدنييف أبرياء خالؿ اغتياؿ ناشط مسمح يسمى 
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ذلػػؾ، لكػػف األفّضػػؿ أال أجيػػب عمػػى “، قػػاؿ إنػػو مػػف ”ضػػرر عرضػػي“وفػػي رده عمػػى العػػدد الػػذي يحػػدده نظػػاـ 
وأضػػاؼ إف القػػرار لتنفيػػذ عمميػػة اغتيػػاؿ يػػتـ اتخػػاذه بعػػد اعتبػػار ىػػدؼ ”. العػػدد ضػػئيؿ جػػدًا ويقػػارب الصػػفر

نمػػا عمػى جػػرائـ أو عمميػػات “، ولكػػف ”محكػـو عميػػو باإلعػداـ“االغتيػاؿ شػػخص  لػػيس بسػبب جػػرائـ الماضػي وا 
 ”.تكوف عقابا أو انتقاما عدائية يخطط لتنفيذىا في المستقبؿ، أي أف عممية االغتياؿ يجب أف ال

 22/11/2012، الخميج، الشارقة

 
 حممة تحريض دموية ضد النائب حنين زعبي .21

قػدمت النائػب حنػيف زعبػي "التجمػع الػوطني الػديموقراطي" شػكوى فػي محطػة شػرطة : الناصرة ػ حسف مواسػي
شػمعوف جابسػو، الناصرة في المسكوبية ضد عضو الكنيست ميخائيؿ بف آري ورئيس بمديػة نتسػيرت عيميػت 

عمػػى خمفيػػة التيديػػدات التػػي وصػػمتيا مػػؤخرًا، وبصػػفتيما المػػروجيف األساسػػييف لألجػػواء العنصػػرية فػػي الػػبالد، 
 .48والتحريض عمى النواب العرب وقيادات فمسطينيي الػ

وقالػػت زعبػػي لػػدى خروجيػػا مػػف محطػػة الشػػرطة "قػػدمت فػػي الشػػرطة ثػػالث شػػكاوى، واحػػدة ضػػد مػػف وضػػعوا 
عبػػي فػي جنػػيف، والثانيػة ضػػد رئػػيس بمديػة نتسػػيرت عيميػت شػػمعوف جابسػو الػػذي وصػػفني نعػي مػػوت حنػيف ز 

بالمخربػػة فػػي رسػػالتو إلػػى وزيػػر الداخميػػة، والشػػكوى الثالثػػة ضػػد النائػػب ميخائيػػؿ بػػف آري وكػػؿ مػػف عقػػب فػػي 
دخاؿ الزجا ج صفحتو عمى الفايسبوؾ والتي دعت إلى قتمي مف خالؿ بتر األعضاء وتعميقي عمى المشنقة وا 

 في جسمي وغيرىا".
 22/11/2012، المستقبل، بيروت

 
 لى غزة لرفضيم العدوانإمستوطنون يطالبون بطرد فمسطينيي الناصرة  .22

طالػػب رئػػيس مسػػتوطنة "نتسػػيرت عيميػػت" العنصػػري شػػمعوف غابسػػو فػػي رسػػالة وجييػػا الػػى وزيػػر : الناصػػرة
، وطػػرد 48رة، كبػػرى مػػدف فمسػػطينيي داخميػػة االحػػتالؿ إيمػػي يشػػاي، بقطػػع كػػؿ الميزانيػػات عػػف مدينػػة الناصػػ

أىميا الى قطاع غزة، بسبب موقؼ المدينة، ورئيسيا رامز جرايسػي مػف الحػرب العدوانيػة عمػى غػزة، وشػممت 
الرسػػالة تحريضػػا عمػػى جرايسػػي والنائبػػة حنػػيف زعبػػي، وىػػو مػػا يػػأتي فػػي خضػػـ موجػػة تحػػريض واسػػعة عمػػى 

 .48فمسطينيي 
مة عمى أراضي مدينة الناصرة والقرى المجاورة، وعمى الرغـ مف أنيا ومستوطنة نتسيرت عيميت مجاورة وجاث

مف أجؿ ابتالع المدينة الكبيرة، إال أف ىذا المخطط يفشؿ في ىػذه السػنوات، فالمدينػة  1956بنيت في العاـ 
% مػػف المػػواطنيف العػػرب، وفعميػػا فػػإف العػػدد  15الػػؼ نسػػمة، ولكػػف مػػف بيػػنيـ أكثػػر مػػف  42تعػػد حاليػػا نحػػو 

 % ولكف ليس جميعيـ نقؿ عنواف اقامتو رسميا الى مكاف سكنو في المدينة،  20مف  اكبر
 

مػا جعػؿ المؤسسػة الحاكمػػة تضػع مخططػات لتشػجيع الييػػود لمسػكف فػي المدينػة لمجػػـ تزايػد العػرب المسػػتمر، 
 واماـ مؤشرات الى أنيا قد تتحوؿ بعد سنوات الى اغمبية عربية.

 22/11/2012، الغد، عّمان

 
 تسرع من انتاج الصواريخ الالزمة لمقبة الحديدية" ئيلسرا"إ .23
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القدس ػ رويترز: ترى اسرائيؿ اف نظاـ القبة الحديديػة المضػاد لمصػواريخ حقػؽ نجاحػا كبيػرا فػي صػراع غػزة. 
وقػاؿ مسػػؤوؿ فػي شػػركة  لكػف المشػكمة كمػػا تراىػا الشػػركة المنتجػة ىػػي تػوفير الصػػواريخ االعتراضػية الالزمػػة.

 الدفاعية المتطورة التي تصنع النظاـ 'نعمؿ في نوبات عمؿ بال توقؼ'. رافائيؿ لالنظمة
صاروخا اعتراضػيا منػذ بػدء عمميػة  360ويقوؿ الجيش االسرائيمي الذي لديو االف خمس بطاريات انو اطمؽ 

 'ركيزة الدفاع' يـو االربعاء الماضي التي تيدؼ الى وقؼ اطالؽ الصواريخ مف قطاع غزة عمى اسرائيؿ.
يدؼ الصواريخ االعتراضية الموجية بالرادار في نظاـ القبة الحديدية فقط الصػواريخ التػي ستسػقط عمػى وتست

 في المئة. 90المناطؽ العمرانية وىي في الجو. وقاؿ مصدر عسكري انيا تحقؽ نجاحا بنسبة 
تمؾ التػي  واذا كاف المزيد مف صواريخ حركة حماس قد تمكف مف االفالت مف الصواريخ االعتراضية خاصة

أطمقػػت عمػػى تػػؿ ابيػػب وتسػػببت فػػي خسػػائر بشػػرية كبيػػرة كػػاف مػػف شػػبو المؤكػػد اف يحػػدث رد اسػػرائيمي مػػدمر 
 يشمؿ اجتياحا بريا شامال لمقطاع الساحمي.

ألػػؼ  50و 30ويقػوؿ عميػػر بيػريتس وزيػػر الػدفاع االسػػرائيمي السػػابؽ اف كػؿ عمميػػة اعتػراض تتكمػػؼ مػا بػػيف 
ضػػربات توقػػع قتمػػى يسػػتحؽ ىػػذه التكمفػػة الف تمػػؾ الضػػربات الصػػاروخية التػػي  دوالر. وتػػرى اسػػرائيؿ اف منػػع

 توقع خسائر بشرية قد تفجر حربا أكثر تكمفة بكثير.
وفي احياف يستخدـ صاروخاف اعتراضياف لتدمير الصواريخ المياجمة. وقبؿ الجولة االخيرة مف الصراع ىذا 

 لتي يعتبر عددىا مف أسرار الدولة.االسبوع كانت اسرائيؿ تخزف الصواريخ االعتراضية ا
وقاؿ آفي ليشيـ المسؤوؿ بشركة )إي.إؿ.تي.ايو( وىي شػركة أصػغر مشػاركة فػي المشػروع 'تحققػت معػدالت 
 نجاح مبيرة حتى اآلف'. وصرح بأف موظفي الشركة يعمموف 'ليؿ نيار' لضماف بقاء البطاريات في الخدمة.

ير جنػػراؿ شػػاحر شػػوحط ىػػذا االسػػبوع اف وحػػدات القبػػة الحديديػػة وقػػاؿ قائػػد سػػالح الجػػو االسػػرائيمي البريجػػاد
 يمكف اف تستمر في القتاؿ 'كما ىو مطموب'.

وقدر مصدر صناعي عمى عمـ بمستويات االنتاج لمثؿ ىذه االسمحة اف تنتج شركة مثؿ رافائيؿ نحػو عشػرة 
.  صواريخ في اليـو

ية وأرسمت الى تؿ ابيب يػـو السػبت وتميػزت بقػدرة وتـ تسريع عممية تصنيع الوحدة الخامسة مف القبة الحديد
 أفضؿ عمى اعتراض الصواريخ االطوؿ مدى.

بطارية لحماية شتى انحاء البالد. ونظرا لجولة العنؼ فػي غػزة تخصػص  13وتقوؿ اسرائيؿ انيا بحاجة الى 
 دات أخرى اضافية.وزارة الدفاع االسرائيمية المزيد مف االمواؿ منيا منح أمريكية سنوية النتاج ثالث وح

وصرح المسؤوؿ بشركة رافائيؿ بأف الشركة االف تحتاج الى 'أشير' النتاج كػؿ نظػاـ كامػؿ بعػد اف كػاف ذلػؾ 
 يتطمب مف قبؿ بضع سنوات.

وقاؿ 'بعد استكماؿ االبحاث االساسية والتطوير سرع ىذا مف االنتػاج. مػف الواضػح االف خاصػة مػع الحركػة 
تنوعة اف ىذا أعطى العممية دفعة أخرى'. وأضاؼ انو ليس مف المتوقع انتاج المتواصمة في انتاج عناصر م

 البطارية السادسة في المستقبؿ القريب.
 ومع كؿ عممية اعتراض تعرؼ اسرائيؿ المزيد عف الصواريخ التي تطمؽ عمييا مف غزة.
سػػتخدـ. ويػػتـ تسػػجيؿ وقػػاؿ المسػػؤوؿ 'يمكػػف اف تعػػرؼ الكثيػػر مػػف شػػدة االنفجػػار' عػػف نػػوع الػػرأس الحربػػي الم

 مسار الصاروخ وسرعتو لدراسة ذلؾ فيما بعد.
 كيمومترا. 250كيمومترا االف الى  70وتأمؿ اسرائيؿ اف تزيد مدى الصواريخ االعتراضية لمقبة الحديدية مف 
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مميػػػػوف دوالر واف كػػػػاف السػػػػعر التصػػػػديري أعمػػػػى عمػػػػى االرجػػػػح. وقالػػػػت  50وتكمػػػػؼ كػػػػؿ بطاريػػػػة اسػػػػرائيؿ 
وقػػاؿ مسػػؤوؿ شػػركة رافائيػػؿ 'كػػؿ  ( فػػي بيػػاف اف ىنػػاؾ 'اىتمامػػا ممموسػػا' بالنظػػاـ فػػي الخػػارج.)إي.إؿ.تي.ايػػو

 تفكيرنا ىو مد اسرائيؿ باحتياجاتيا. اسرائيؿ أوال'.

 22/11/2012، القدس العربي، لندن
 

 لسان بن أليعزر: الجعبري كان رجالً  "زلة" .24
الػدفاع األسػبؽ عضػو الكنيسػت بنيػاميف بػػف تسػاءلت صػحيفة "يػديعوت أحرونػوت" أمػس، عمػا إذا كػاف وزيػر 

اليعػزر أطمػؽ العنػػاف لنفسػو، أـ أنيػا كانػػت مجػرد زلػة لسػػاف بائسػة عنػدما قػػاؿ فػي مقابمػة مػػع أمنػوف ليفػػي إف 
نائػػب القائػػد العػػاـ لػػػ"كتائب عػػز الػػديف القسػػاـ" الجنػػاح العسػػكري لحركػػة حمػػاس الشػػييد أحمػػد الجعبػػري "كػػاف 

 رجال".
صػػػفقات تعقػػػد فقػػػط مػػػع القتمػػػة"، وبعػػػدىا واصػػػؿ وضػػػرب األمثمػػػة، ")الػػػرئيس السػػػوري وقػػػاؿ بػػػف اليعػػػزر إف "ال

األسبؽ( حافظ األسد كاف قاتال، )الرئيس المصري األسبؽ أنور( السادات كاف قاتال، )رئيس الوزراء األسػبؽ 
اسػػػػحؽ( رابػػػػيف كػػػػاف قػػػػاتال، )رئػػػػيس الػػػػوزراء األسػػػػبؽ أرييػػػػؿ شػػػػاروف( اريػػػػؾ كػػػػاف قػػػػاتال ... صػػػػحيح أـ غيػػػػر 

 حيح؟".ص
وكاف بف اليعزر مػف حػزب العمػؿ قػد تحػدث فػي مقابمػة فػي برنػامج ليفػي "وجػوه حقيقيػة" عمػى القنػاة العاشػرة، 

 وسألو ليفي في مرحمة معينة ىؿ كاف يعرؼ أحمد الجعبري، فقاؿ: "اعرفو، لقد كاف رجال".
، فأجػػػاب "احمػػػد وواصػػػؿ ليفػػػي فسػػػأؿ بػػػف اليعػػػزر: "ىػػػؿ صػػػحيح االدعػػػاء بػػػأف الجعبػػػري كػػػاف معتػػػدال نسػػػبيا"

الجعبػػري كػػاف واحػػدا مػػف الرجػػاؿ الػػذيف كانػػت كممػػتيـ كممػػة. أنػػت ال بػػد سػػمعتني أكثػػر مػػف مػػرة واحػػدة أقػػوؿ: 
 حرروا )القيادي في حركة فتح مرواف( البرغوثي. لماذا؟"

يسػػأؿ ليفػػي: "ألنػػو يمكػػف عقػػد الصػػفقات معػػو؟"، ويػػرد فػػؤاد )وىػػو االسػػـ األصػػمي لػػبف أليعػػزر( "أنػػا أقػػوؿ لػػؾ 
ذا. ألف الصػفقات تعقػد فقػط مػع القتمػة. تعمػـ ىػذا، فقػط مػع القتمػة. حػافظ األسػد كػاف قػاتال، السػادات كػاف لما

قػػػاتال، رابػػػيف كػػػاف قػػػاتال، اريػػػؾ كػػػاف قػػػاتال، )الممػػػؾ األردنػػػي الراحػػػؿ( حسػػػيف كػػػاف قػػػاتال، صػػػحيح أـ غيػػػر 
 صحيح؟".

يقصد فيو القػوؿ أنيمػا كانػا شخصػيف  وفي وقت الحؽ، قاؿ بف اليعزر معقبًا بأف تطرقو لرابيف وشاروف كاف
 قوييف.

وبالنسبة لمجعبري، قػاؿ بػف اليعػزر انػو تشػوش وقصػد رئػيس الػذراع العسػكري لحركػة حمػاس فػي غػزة الشػييد 
 .2002صالح شحادة، الذي اغتالتو إسرائيؿ في العاـ 

القوة ويحترمونيا. وكاف بػف وأيا يكف الحاؿ فإف "زلة المساف" ىذه تشير إلى أفكار قيادييف إسرائيمييف يقدسوف 
قد قاؿ إف صػداـ حسػيف "رجػؿ"، وأف كممتػو كممػة، وأنػو وعػد بقصػؼ تػؿ أبيػب  1991أليعزر نفسو في العاـ 

 وقصفيا.
 22/11/2012، السفير، بيروت

 
 اآللي "إسرائيل""الغارديوم".. جندي  .25

 سػرائيميوف اليػوـ بشػكؿ متزايػد.سّمطت مجمة "فوريف بوليسي" األميركية الضوء عمى آلية حراسػة يسػتخدميا اإل
وىذه اآللية ليست الوحيدة ضمف مجموعة اآلليات التكنولوجية الحديثة التي تعتمد عمييا إسػرائيؿ فػي حربيػا. 
واآللية، التي ُتسمى "غارديوـ"، ىي بمثابة "روبوت" عمى شكؿ سيارة مف دوف سائؽ يمكف تسييرىا وتشػغيميا 
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ميػػاـ الحراسػػة منعػػًا لمحػػاوالت التسػػّمؿ عبػػر الحػػدود، كمػػا تسػػتطيع التصػػدي انطالقػػًا مػػف مركػػز قيػػادة. وتقػػوـ ب
 الختراؽ محتمؿ في غضوف دقائؽ.

وتعتبػػر إسػػرائيؿ أف بإمكػػاف "غػػارديوـ"، التػػي تتحػػّرؾ عمػػى أربػػع عجػػالت ويمكػػف تزويػػدىا بكػػاميرات ومعػػدات 
ّية كالرشاشػات، أف تحػّؿ محػّؿ رؤية ليمية وأجيزة استشعار إلكترونية ومكبرات صوتية فضاًل عف معدات حرب

 الجنود الفعمييف في الميمات الخطرة، وذلؾ بغية خفض معّدؿ اإلصابات البشرية.
ـّ عػػف مسػػافة بعيػػدة كمػػا ىػػو نظػػاـ  مػػا سػػبؽ أوردتػػو مدونػػة القػػوات اإلسػػرائيمية مؤكػػدة أف الػػتحكـ بػػػ"غارديوـ" يػػت

دوف أي تدخؿ بشري. وىي تحمػؿ كػاميرات الطائرات مف دوف طّيار، أو عبر برمجتيا وفؽ مسار معّيف مف 
 كيموغراـ(. 300باوندًا )أي حوالي  660تزف 

ووفقًا لمخبراء تستطيع "غارديوـ" أف تقوـ برّد فعؿ مف تمقاء ذاتيا في حاؿ اشػتبيت بوجػود أي تحػرؾ غريػب، 
وف توجيػو أمػر وفي غضوف ثواف تكوف قػد أخطػرت القيػادة بػاألمر محػّددة الموقػع، لكنيػا ال تفػتح النػار مػف د

 بشري ليا بذلؾ.
 22/11/2012، السفير، بيروت

 
  "الرصاص المصبوبباتفق تيدئة عممية " شبيواتفاق تيدئة عممية "عامود السحاب" ىآرتس:  .26

قالت صػحيفة "ىػآرتس" فػي تعميقيػا، عمػى اتفػاؽ وقػؼ إطػالؽ النػار الػذي دخػؿ حيػز التنفيػذ فػي التاسػعة مػف 
التفاؽ ال تختمؼ ىذه المرة أيضا عف شروط اتفاؽ وقؼ إطالؽ النار الػذي مساء أمس االربعاء، إف شروط ا

. ويقػػػوؿ الموقػػػع لقػػػد التزمػػػت 2008تػػػـ التوصػػػؿ إليػػػو فػػػي ختػػػاـ حػػػرب الرصػػػاص المصػػػبوب عمػػػى غػػػزة عػػػاـ 
إسػػػرائيؿ وفػػػؽ االتفػػػاؽ بوقػػػؼ أي ىجػػػـو عمػػػى القطػػػاع، بػػػرا وجػػػوا وبحػػػرا، وأيضػػػا وقػػػؼ عمميػػػات اغتيػػػاؿ قػػػادة 

 نية، واالمتناع عف أي اجتياح بري لألراضي الفمسطينية.المنظمات الفمسطي
ونقؿ الموقع عف مصدر سياسي رفيع المستوى قولو إنو إذا رصدت إسرائيؿ أية تحضيرات لعممية ضدىا مف 
قطػػاع غػػزة فإنيػػا تحػػتفظ بحقيػػا بػػالرد والعمػػؿ إلحبػػاط العمميػػة. فػػي المقابػػؿ التزمػػت حمػػاس وبػػاقي الفصػػائؿ 

 مميات ضد إسرائيؿ مف أراضي القطاع ، بما في ذلؾ إطالؽ الصواريخ عمى الحدود.الفمسطينية بوقؼ الع
وبحسب موقع "ىآرتس" فإف االتفاؽ الذي وقع أمس يعكس انجػازات حققتيػا حركػة حمػاس، التػي طالبػت منػذ 

اع، بداية مفاوضات وقؼ إطالؽ النار، بالحصوؿ عمى التزاـ إسػرائيمي بػأال تقػوـ إسػرائيؿ باجتيػاح بػري لمقطػ
متػػػر مػػػف السػػػياج الحػػػدودي مػػػف الجانػػػب  500وال حتػػػى لمحػػػزاـ األمنػػػي عنػػػد الشػػػريط الحػػػدودي عمػػػى مسػػػافة 

الفمسطيني . إنجاز آخر حققتو حماس تمثؿ في عدـ تحميؿ التفاىمػات لحركػة حمػاس مسػئولية فػرض اتفػاؽ 
 وقؼ إطالؽ النار عمى باقي فصائؿ المقاومة العاممة في القطاع.

س" فػػي تعميقػػو إلػػى أف التفاىمػػات التػػي تػػـ التوصػػؿ إلييػػا أمػػس شػػبيية جػػدا بتمػػؾ التػػي تػػـ ويمفػػت موقػػع "ىػػآرت
، إذ أف البنػد العممػي الوحيػد فػي كػال االتفػاقيف 2008التوصؿ إلييا في عممية الرصاص المصبوب في العاـ 

لقػػة بػػيف الجػػانبيف ىػػو وقػػؼ العمميػػات القتاليػػة وفػػؽ مبػػدأ اليػػدوء مقابػػؿ اليػػدوء، أمػػا معالجػػة بػػاقي القضػػايا العا
فسيبقى نظريا ومرىونا بمفاوضات مستقبمية بيف الطرفيف. وكما في تفاىمات عممية الرصاص المصبوب فقد 
تمقت إسػرائيؿ ضػمانات أمريكيػة بمعالجػة موضػوع تيريػب السػالح إلػى القطػاع، لكػف التقػديرات تشػير إلػى أف 

 القدرة الفعمية لتحقيؽ ذلؾ تبقى محدودة. 
سػػػاعة مػػػف دخػػػوؿ وقػػػؼ إطػػػالؽ النػػػار حيػػػز التنفيػػػذ، تطمػػػؽ  24إطػػػالؽ النػػػار أنػػػو خػػػالؿ ويحػػػدد نػػػص وقػػػؼ 

سػػػرائيؿ وبػػػيف قطػػػاع غػػػزة ومصػػػر، وحػػػوؿ التسػػػييالت لحركػػػة  مباحثػػػات لفػػػتح المعػػػابر الحدوديػػػة بػػػيف غػػػزة  وا 
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البضػائع والنػػاس عبػر ىػػذه المعػابر.  كمػػا سػػتتناوؿ المباحثػات رفػػع القيػود المفروضػػة عمػى تنقػػؿ الفمسػػطينييف 
فػػي المنطقػػة األمنيػػة الخػػاص المحاذيػػة لمسػػياج الحػػدودي، حيػػث سػػيتاح لكػػؿ طػػرؼ مػػف األطػػراؼ  أف يطػػرح 

 مسائؿ أخرى  مثؿ قضية تيريب السالح لمقطاع.
سػرائيؿ،  ويخمص الموقع إلى القوؿ إف التفاىمات رسخت مكانػة مصػر باعتبارىػا طػرؼ وسػيط بػيف حمػاس وا 

ذا كانػػت ىنػػاؾ أي تحفظػػات لػػدى أي مػػف الطػػرفيف وكمػػف يراقػػب ويتػػابع تطبيػػؽ اتفػػاؽ وقػػؼ إطػػال ؽ النػػار، وا 
)اإلسػػػرائيمي أو الفمسػػػطيني( فيمكنػػػو التوجػػػو لمصػػػػر التػػػي تقػػػـو بمتابعػػػة األمػػػر . فقػػػػد أثنػػػى كػػػؿ مػػػف رئػػػػيس 
الحكومة، نتنياىو، ووزير األمف، براؾ ووزير الخارجية ليبرماف عمى مصر ودورىا في التوصؿ التفػاؽ وقػؼ 

 إطالؽ النار.
 22/11/2012، 48عرب
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عمػػف الجػػيش االسػػرائيمي االربعػػاء، اف اربعػػة مػػف جنػػود الجػػيش االسػػرائيمي اصػػيبوا بجػػراح : أا ؼ ب -القػػدس
 بيف متوسطة وطفيفة في منطقة اشكوؿ عمى الحدود مع قطاع غزة اثر سقوط صاروخ اطمؽ مف القطاع.

سرائيمي اف "اربعة جنود اصيبوا اليوـ بجراح بػيف متوسػطة وطفيفػة فػي منطقػة وقالت متحدثة باسـ الجيش اال
 اشكوؿ عمى الحدود مع قطاع غزة"، ولـ تعط تفاصيؿ اخرى.

اخػروف، بمػف فػييـ  21واكدت انو منذ "منذ بدء عمميػة عمػود السػحاب االربعػاء الماضػي، قتػؿ جنػدي وجػرح 
 جرحى اليوـ".

 22/11/2012، الحياة، لندن
 

 عوت أحرونوت": تقديرات بإغالق ممف التحقيق ضد ليبرمان"يدي .28
قالت صحيفة يديعوت أحرونػوت إف التقػديرات فػي النيابػة العامػة تشػير إلػى أف المستشػار القضػائي لمحكومػة 
اإلسرائيمية، ييودا فاينشتايف يعتـز إغالؽ ممفات التحقيؽ ضد وزير الخارجية ليبرماف، إذا لـ تحدث مفاجػآت 

 األخيرة. في المحظات
وقالت الصحيفة، إف سبب إغػالؽ الممفػات سػيكوف باألسػاس انعػداـ األدلػة الكافيػة بػالحجـ المطمػوب لضػماف 
اإلدانػػة فػػي المحكمػػة. وأشػػارت الصػػحيفة إلػػى أف نيػػة فاينشػػتايف بػػإغالؽ الممفػػات ضػػد ليبرمػػاف تبمػػورت منػػذ 

ت المخصػص لتحميػؿ األدلػة واإلفػادات شيور الصيؼ، لكنو قرر تأجيؿ تقديـ الممؼ لممحكمة واستغالؿ الوقػ
المتوفرة، مف أجؿ التوجو مجددا لمشيود األجانب الذيف يعيشوف خارج إسرائيؿ ووردت أسػماؤىـ  فػي القضػية 
والتوجػػػو لمجيػػػات القضػػػائية فػػػي تمػػػؾ الػػػدوؿ بطمػػػب إلػػػزاميـ عمػػػى المثػػػوؿ أمػػػاـ المحكمػػػة اإلسػػػرائيمية لػػػإلدالء 

 لقضائي في ىذا المضمار لـ تثمر شيئا.بشياداتيـ، إال أف جيود المستشار ا
وبحسػػػب الصػػػحيفة فػػػإف النيابػػػة العامػػػة توصػػػمت بعػػػد عشػػػرات الجمسػػػات والمػػػداوالت فػػػي الشػػػبيات الموجيػػػة 
لميبرمػػاف، وخاصػػة مػػا يتعمػػؽ بتبيػػيض األمػػواؿ وتحويػػؿ أمػػواؿ مػػف الخػػارج، إلػػى االسػػتنتاج بأنػػو سػػيكوف مػػف 

شتايف يعارض مبدأ الرىاف عمى قػرار المحكمػة ويفضػؿ بدايػة الصعب الحصوؿ عمى إدانة لميبرماف، وأف فاين
 ضماف أدلة راسخة وقوية.

وأشارت الصحيفة إلى أف المستشار القضائي لمحكومة أوعز لنائبو شاي نيتساف بوضع مسودة قانونية تشرح 
لتالي توفير سبب قرار إغالؽ الممفات، تحسبا الحتماالت توجو جيات مختمفة لممحكمة العميا ضد القرار، وبا
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بنيػػة قانونيػػة لقػػرار إغػػالؽ الممفػػات ضػػد ليبرمػػاف. وتشػػمؿ الشػػبيات التػػي دارت حػػوؿ ليبرمػػاف: الغػػش وخيانػػة 
 األمانة العامة، والحصوؿ عمى أمواؿ بطريؽ الخداع وتبييض األمواؿ ومضايقة الشيود.
 22/11/2012، 48عرب

 
 توصل لمتيدئةدار دفة المفاوضات لمأرئيس الموساد ىو من  معاريف تكشف: .29

كشفت صػحيفة معػاريؼ العبريػة عمػى موقعيػا االلكترونػي مسػاء االربعػاء عػف اف الشخصػية : القدس المحتمة
 التي قادت المفاوضات المكوكية بيف تؿ ابيب والقاىرة ىو رئيس جياز الموساد االسرائيمي تامير باردو.

عمػػػى االقػػػؿ والتقػػػى مػػػع مػػػدير المخػػػابرات  وقالػػػت يػػػديعوت اف بػػػاردو زار القػػػاىرة فػػػي االسػػػبوع االخيػػػر مػػػرتيف
شػػحاتة حيػػث ناقشػػا المسػػودة االوليػػة التفػػاؽ التيدئػػة والتػػي اصػػبحت اساسػػا لالتفػػاؽ الػػذي تػػـ  رأفػػتالمصػػرية 

واشػارت الصػػحيفة الػى اف بػاراؾ شػػكر رئػيس جيػاز الموسػػاد الػذي قػاؿ انػػو لػوال وجػوده لعممػػو لمػا كنػػا  توقيعػو
 نقؼ اليوـ ىذا الموقؼ.

يػػة اشػػارت بػػاالمس الػػى اف مبعػػوث اسػػرائيؿ الػػى القػػاىرة ىػػو المبعػػوث الشخصػػي لػػرئيس الػػوزراء مصػػادر غرب
االسرائيمي المحامي اسحاؽ مولخو مشيرة الػى انػو كػاف احػد اعضػاء الوفػد الفمسػطيني الػذي تكػوف مػف ثػالث 

 شخصيات اسرائيمية ذات وزف سياسي وامني.
  2012/  11/  22 ،وكالة سما اإلخبارية    

 
 صاروخًا من غزة بعد إعالن التيدئة 12: إطالق "سرائيلإ" .30

 12أعمف متحدث باسـ الشرطة اإلسرائيمية أف ناشطيف فمسطينييف في قطاع غزة أطمقػوا : رويترز )تؿ أبيب(
 صاروخا عمى إسرائيؿ خالؿ الساعة التي أعقبت إعالف اتفاؽ اليدنة وقبؿ بدء سريانو.

ه الصػػواريخ سػػقطت فػػي منػػاطؽ عػػراء ولػػـ تسػػبب أضػػرارا أو إصػػابات. وقػػاؿ المتحػػدث ميكػػي روزنفيمػػد إف ىػػذ
 وأضاؼ لـ نغير درجة االستعداد وما زلنا يقظيف.

وذكػػرت متحدثػػػة عسػػكرية إسػػػرائيمية أف نظػػاـ القبػػػة الحديديػػػة المضػػاد لمصػػػواريخ اعتػػرض بعػػػض الصػػػواريخ. 
 وقؼ إطالؽ النار.وأكدت أف إسرائيؿ أوقفت جميع اليجمات الجوية عمى غزة فور بدء سرياف 

 22/11/2012، عكاظ، جدة
 

 : تزايد التكاليف المالية لنظام "القبة الحديدية"أحرونوت يديعوت .31
العبريػػة عػػػف توجػػػو تػػؿ أبيػػػب لالسػػػتمرار فػػي إنتػػػاج بطاريػػػات  "يػػػديعوت أحرونػػػوت"كشػػػفت صػػحيفة : الناصػػرة

 ى مئات المالييف مف الدوالرات.النظاـ المضاد لمصواريخ المعروؼ بػ "القبة الحديدية"، وبتكمفة تصؿ إل
وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرتو عمى موقعيا اإللكتروني، أف الدولة العبرية ستستمر في إنتاج بطاريات 

 نظاـ "القبة الحديدية"، وبكمفة مالية تصؿ إلى مائتي مميوف دوالر تقريبًا.
اإلسػػرائيمي منحػػت الجنػػراؿ العػػاـ مػػف وزارة  وأشػػار التقريػػر إلػػى أف المجنػػة الوزاريػػة فػػي "الكنيسػػت" )البرلمػػاف(

الحػػػرب إييػػػود شػػػاني تخػػػوياًل بتوقيػػػع اتفاقيػػػة مػػػع ىيئػػػة الصػػػناعات العسػػػكرية اإلسػػػرائيمية، إلنتػػػاج المزيػػػد مػػػف 
 مميوف دوالر أمريكي تقريًبا. 190البطاريات الخاصة بنظاـ "القبة الحديدية"، بتكمفة قد تبمغ  

ي ُخصصػػت لشػػراء بطاريػػات لنظػػاـ القبػػة الحديديػػة، والتػػي سػػتموؿ بشػػكؿ وحسػػب التقريػػرن فػػإف الميزانيػػة التػػ
كمػػا  جزئػػي مػػف المسػػاعدات األمريكيػػة المقدمػػة لتػػؿ أبيػػب، تػػـ إقرارىػػا قبػػؿ بػػدء العػػدواف األخيػػر عمػػى غػػزة. 
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أفػادت الصػحيفة بػػأف تكػاليؼ تػػوفير معػدات نظػػاـ القبػة الحديديػة وتطػػويره بمغػت نحػػو خمسػمائة مميػػوف دوالر 
 خالؿ السنوات الخمس الماضية.أمريكي 

 21/11/2012قدس برس، 
 

 نتنياىو يعّين سكرتيرًا عسكرًيا جديًدا لو في ظل العدوان عمى غزة .32
(، عػف تعيػيف البريغػادير إيػالف زميػر 11|21أعمف مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيمي، اليوـ األربعػاء ): الناصرة

ف نتنيػػاىو، وذلػػؾ فػػي الوقػػت الػػذي تحػػّدثت فيػػو عػػف فػػي منصػػب السػػكرتير العسػػكري لػػرئيس الحكومػػة بنيػػامي
ومف المقّرر أف تتـ ترقية البريغادير زمير إلى  غضب إسرائيمي عمى فشؿ نتنياىو في إدارة الحرب ضد غزة.

رتبة "ميجر جنراؿ" مع توليو مياـ منصبو الجديد خمفًا لمميجر جنراؿ يوحاناف لوكير، وذلػؾ فػي الوقػت الػذي 
 ف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة.يتصاعد فيو العدوا

 21/11/2012قدس برس، 

 
 جريحًا حصيمة العدوان عمى غزة 1221شييدًا، و  161 : بغزةوزارة الصحة  .33

أكػدت مصػادر طبيػة فػي وزارة الصػحة المقالػة، أف عػدد شػيداء اليػـو الثػامف لمعػدواف  فايز أبوعوف، وكػاالت:
صػابة  17شػييدًا، بيػنيـ  28اإلسرائيمي عمى قطاع غزة، بمغ  جريحػًا فػي سمسػمة غػارات جويػة  121طفػاًل، وا 

شنتيا مختمؼ أنواع الطػائرات الحربيػة اإلسػرائيمية عمػى أنحػاء متفرقػة مػف قطػاع غػزة، كػاف أعنفيػا فػي مخػيـ 
 النصيرات بمحافظة وسط القطاع، وذلؾ قبيؿ بدء سرياف وقؼ اطالؽ النار مساء امس.

مواطنػػًا، يرتفػػع عػػدد  28وزارة الصػػحة لػػػ"األياـ"، إنػػو باستشػػياد الػػػ وقػػاؿ الػػدكتور أشػػرؼ القػػدرة النػػاطؽ باسػػـ 
صابة  17سيدة فوؽ  11طفاًل، و 42شييدًا، بينيـ  161الشيداء خالؿ األياـ الثمانية الماضية إلى  عامًا، وا 

 عامًا. 17سيدات فوؽ  207طفاًل، و 431مواطنًا، بينيـ  1221أكثر مف 
ؿ اإلسرائيمي استأنفت منذ ساعات صباح أمس، عػدوانيا عمػى قطػاع غػزة، وأوضح القدرة أف طائرات االحتال

وذلػػػؾ باسػػػتيداؼ عػػػدة منػػػازؿ فػػػي قطػػػاع غػػػزة إضػػػافة إلػػػى مقػػػرات حكوميػػػة، مػػػا أوقػػػع المزيػػػد مػػػف الشػػػيداء 
 والجرحى.

مػواطنيف مػف  3وذكر أف الطيراف الحربي اإلسرائيمي ارتكب مجػزرة جديػدة بحػؽ عائمػة العسػمي، فقػد استشػيد 
 ة واحدة، في غارة إسرائيمية عمى منزليـ في شارع احمد ياسيف في منطقة الصفطاوي شماؿ غزة.عائم

غارة عمى األنفاؽ برفح، ما  23أوضح شيود عياف أف الطائرات اإلسرائيمية نفذت أكثر مف مف جية أخرى، 
اء الحرائػػؽ نتيجػػة أدى إلػػى اشػػتعاؿ ألسػػنة الميػػب فػػي المكػػاف دوف أف تػػتمكف سػػيارات الػػدفاع المػػدني مػػف إطفػػ

تكػػػرار الغػػػارات منػػػذ منتصػػػؼ الميػػػؿ إلػػػى الصػػػباح، كمػػػا قصػػػفت منػػػزليف فػػػي مخػػػيـ النصػػػيرات، مػػػا أدى إلػػػى 
لحاؽ أضرار مادية بعدد مف المنازؿ المجاورة.  تدميرىما وا 

وأضػػافوا، اف الطػػائرات اإلسػػرائيمية أطمقػػت صػػاروخيف أحػػدىما عمػػى الجسػػر الػػذي يػػربط بػػيف مخػػيـ النصػػيرات 
المغراقػػة واآلخػػر عمػػى جسػػر النصػػيرات عمػػى طريػػؽ البحػػر وسػػط القطػػاع مػػا أدى إلػػى تػػدميرىما وقطػػع وقريػػة 

الطريؽ أماـ حركة المواطنيف مف غزة إلػى محافظػة الوسػطى والعكػس، كمػا دمػرت مركػز شػرطة خػاف يػونس 
 جنوب قطاع غزة.

أمػػس، بقميػؿ أطمقػػت الطػػائرات  وبيَّنػت مصػػادر وزارة داخميػة الحكومػػة المقالػة، أنػػو بعػػد منتصػؼ ليمػػة أوؿ مػف
اإلسرائيمية سبعة صواريخ مف الطائرات الحربية تجاه مجمع أبو خضػرة الحكػومي الػذي يضػـ مقػرات لػوزارات 
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مدنيػػة مػػا أدى إلػػى تػػدميره واشػػتعاؿ النيػػراف فيػػو، كمػػا اسػػتيدفت الطػػائرات مسػػجد الشػػييد غػػرب مخػػيـ البػػريج 
 وسط القطاع، بصاروخ، وجرى تدميره.

أف قصػػؼ مجمػػع أبػػو خضػػرة أدى إلػػى إلحػػاؽ أضػػرار ماديػػة أيضػػًا بعػػدد مػػف المكاتػػب  لمصػػادرت اوضػػحوأ
الصػػػػحافية بينيػػػػا مقػػػػر مكتػػػػب شػػػػبكة قنػػػػاة الجزيػػػػرة القطريػػػػة ومركػػػػز الدوحػػػػة ومقػػػػر وكالػػػػة األنبػػػػاء األميركيػػػػة 

 "االشيوشيتدس برس"، كما اشتعمت النيراف في احد االبراج المقابمة.
 22/11/2012، األيام، رام اهلل

 
   مواجيات وجرحى في الضفة في تظاىرات التضامن مع غزة  .34

اشػػػتبؾ فمسػػػطينيوف مػػػع جػػػيش االحػػػتالؿ فػػػي منػػػاطؽ عػػػدة بالضػػػفة الغربيػػػة المحتمػػػة، أمػػػس، بعػػػد : )وكػػػاالت(
احتجاجات عمى استمرار المحرقة في قطاع غزة. وقاؿ أطبػاء إف فمسػطينييف اثنػيف أصػيبا بطمقػات ناريػة فػي 

تالؿ في تظاىرة أماـ سجف عوفر التابع لجيش االحتالؿ قرب مدينػة راـ اهلل بالضػفة، وىػو الساؽ بنيراف االح
أحػػد النقػػاط التػػي انطمقػػت منيػػا االحتجاجػػات ضػػد االحػػتالؿ. وفػػي ثػػالث مػػدف رئيسػػة فػػي الضػػفة ىػػي راـ اهلل 

بػؿ الغػاز المسػيؿ والخميؿ ونابمس رشؽ عشرات الشباب الفمسطينييف بالحجارة جنود االحتالؿ الذيف أطمقوا قنا
لمػػدموع وقنابػػؿ الصػػوت والرصػػاص المطػػاطي والػػذخيرة الحيػػة. وفػػي نػػابمس رفػػع المئػػات األعػػالـ الفمسػػطينية 

 أثناء مسيرة احتجاج ضد المحرقة المستمرة منذ ثمانية أياـ في غزة.” حماس“وأعالـ حركة 
وجنػود االحػتالؿ فػي بمػدة وأصيب خمسة فمسطينييف بالرصاص المطاطي في مواجيػات انػدلعت بػيف الشػباف 

بيػػػت أمػػػر قػػػرب الخميػػػؿ، عقػػػب مسػػػيرة دعػػػت الييػػػا القػػػوى الوطنيػػػة واإلسػػػالمية والسياسػػػية فػػػي البمػػػدة، لمتنديػػػد 
عػػف محمػػػد عيػػاد عػػوض النػػاطؽ اإلعالمػػػي باسػػـ المجنػػة الشػػػعبية ” معػػا“بالعػػدواف عمػػى غػػزة. ونقمػػػت وكالػػة 

صػػوؿ المسػػيرة الػػى المػػدخؿ الشػػماؿ لمبمػػدة، قػػاموا لمقاومػػة الجػػدار فػػي بيػػت أمػػر، أف جنػػود االحػػتالؿ ولػػدى و 
بإمطارىػػػا بوابػػػؿ مػػػف قنابػػػؿ الغػػػاز المسػػػيؿ لمػػػدموع والرصػػػاص المطػػػاطي مػػػا أدى إلصػػػابة خمسػػػة متظػػػاىريف 

قػػػاـ أحػػػد المسػػػتوطنيف بإيقػػػاؼ سػػػيارتو عمػػػى المػػػدخؿ وتحػػػت حمايػػػة جنػػػود االحػػػتالؿ قػػػاـ “بجػػػروح. وأضػػػاؼ 
 ”.الشباف ولـ تقع اصاباتبإطالؽ الرصاص مف مسدسو الشخصي باتجاه 

وكانػػػت بمػػػدة بيػػػت أمػػػر شػػػيدت اضػػػرابًا وحػػػدادًا عمػػػى أرواح شػػػيداء غػػػزة، اسػػػتجابة لنػػػداء القػػػوى اإلسػػػالمية 
 والسياسية والوطنية في محافظة الخميؿ، تضامنًا مع القطاع.

 واعتقمت قوات االحتالؿ شابيف خالؿ مواجيات اندلعت في منطقة جبؿ جوىر في مدينة الخميؿ.
اف المئات خرجوا في تظاىرة بعد صالة العصر مػف مسػجد الحسػيف بػف عمػي تجػاه خيمػة االعتصػاـ التػي وك

نصػػػبتيا القػػػوى الوطنيػػػة واإلسػػػالمية والسياسػػػية فػػػي محافظػػػة الخميػػػؿ فػػػي سػػػاحة دوار ابػػػف رشػػػد لمتعبيػػػر عػػػف 
 تضامنيـ ورفضيـ الستمرار محرقة غزة.        

 22/11/2012، الخميج، الشارقة

 
 حقوقية لممدعي العسكري العام اإلسرائيمي: قتل عائمة الدلو بغزة جريمة حرب منظمات .35

الناصػرة ػ زىيػػر أنػدراوس: توجػػو مركػػز عدالػػة مػػف حيفػػا ومركػػز الميػػزاف مػػف غػػزة والمركػػز الفمسػػطيني لحقػػوؽ 
 اإلنسػػػاف مػػػف غػػػزة أمػػػس األربعػػػاء، إلػػػى المػػػدعي العسػػػكري اإلسػػػرائيمي العػػػاـ والمستشػػػار القضػػػائي لمحكومػػػة،
المحامي ييودا فاينشطايف، مطالبيف بفتح تحقيؽ جنائي ضد الجيش اإلسرائيمي بشػبية ارتكػاب جريمػة حػرب 
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، قرابػة السػاعة الثانيػة ظيػًرا، 2012تشػريف الثػاني )نػوفمبر(  18في أعقاب مقتؿ عشر مواطنيف يوـ األحد، 
 في قصؼ جوي عمى المبنى السكني الذي يقيموف بو في حي النصر في غزة.

اء فػػي الرسػػالة التػػي بعثػػت بيػػا المحاميػػة فاطمػػة العجػػو مػػف مركػػز عدالػػة أف القصػػؼ فػػي ىػػذه المالبسػػات وجػػ
موجػو نحػػو المػدنييف، بمػػا فيػو تػػدمير ممتمكػػاتيـ، وُيعتبػر جريمػػة بحسػب قػػانوف العقوبػات، وأضػػافت المحاميػػة 

سػػب القػػانوف الػػدولي العجػػو أف ىػػذه االنتياكػػات الخطيػػرة لقػػوانيف الحػػرب، تصػػؿ إلػػى درجػػة جػػرائـ حػػرب بح
ف كانػت أىدافػو  العرفي، عمى حد قوليا. وأشارت العجو في رسالتيا إلى أف ىذا القصؼ غير قانوني حتى وا 
عسػػكرية، كمػػا يػػدعي الجػػيش، فوجػػود مقاتػػؿ عمػػى مقربػػة مػػف مجموعػػة سػػكانية ال يمغػػي كػػونيـ مػػدنييف ُيمنػػع 

 قصفيـ، عمى حد تعبيرىا.
، خػػام س أيػػاـ العػػدواف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة، قػػد شػػيد قصػػؼ طػػائرة تابعػػة وكػػاف ظيػػر يػػـو األحػػد المنصػػـر

لسػالح الجػو اإلسػرائيمي لمبنػى سػكني تقػيـ بػو ثػالث عػائالت، ويتكػوف مػف أربػع طوابػؽ فػي حػي النصػر فػػي 
 غزة. وقد ُدمر المبنى تدميرا كاماًل، وُدفنت تحت أنقاضو جثث ثمانية أبناء عائمة الدلو.

 22/11/2012، القدس العربي، لندن
 

 الفمسطينيون في الضفة وغزة يحتفون بالعممية التفجيرية في تل أبيب  .36
غػزة: احتفػى الفمسػطينيوف فػػي الضػفة الغربيػة وقطػػاع غػزة بالعمميػة التفجيريػػة التػي وقعػت فػػي تػؿ أبيػب ظيػػر 

إسػػرائيميان ففػػي عػػدد مػػف مػػدف الضػػفة الغربيػػة وزع الفمسػػطينيوف الحمػػوى عمػػى  20أمػػس وأسػػفرت عػػف إصػػابة 
المارة بعد ما ترامى إلى مسامعيـ، في حػيف قػاـ الفمسػطينيوف فػي قطػاع غػزة بػإطالؽ النػار احتفػاء بالعمميػة. 

عمػػى اليجومػػات »ردا طبيعيػػا « تػػؿ أبيػػب»مػػف ناحيتيػػا اعتبػػرت فصػػائؿ فمسػػطينية عمميػػة تفجيػػر الحافمػػة فػػي 
 «.اإلسرائيمية عمى قطاع غزة

 22/11/2012، الشرق األوسط، لندن

 
 

 في غزة عالن التيدئةعد ااحتفاالت و"حواجز محبة" في المخيمات الفمسطينية بلبنان:  .37
شيدت المخيمات الفمسطينية في طرابمس وصيدا وصور فور إعػالف التيدئػة بػيف اسػرائيؿ والمقاومػة فػي غػزة 
" أمػػس، مسػػيرات سػػيارة رفعػػت خالليػػا االعػػالـ الفمسػػطينية ورايػػات الفصػػائؿ المقاومػػة. وأقيمػػت "حػػواجز محبػػة

 وزعت خالليا الحموى عمى المارة وتكبيرات مف مآذف المساجد وأطمقت المفرقعات النارية ابتياجا
نظـ طالب جامعة بيروت العربية، بالتنسيؽ مع المكتب الحركي الطالبي لحركة "فػتح"، اعتصػاما تضػامنيا و 

لمعتصػموف المقبػرة المركزيػة مع غزة، واستنكارا لالعتداءات الصييونية عمػى الفمسػطينييف فػي القطػاع. وزار ا
فػػي منطقػػة شػػاتيال، وأضػػاؤوا الشػػموع حػػدادا عمػػى أرواح شػػيداء فمسػػطيف المحتمػػة. وتحػػدث باسػػـ المعتصػػميف 
مسػػؤوؿ الخػػريجيف فػػي بيػػروت بػػديع اليػػابط، الػػذي دعػػا "القيػػاده الفمسػػطينية الػػى التعامػػؿ الجػػاد والمسػػؤوؿ مػػع 

ة التي تواجو قضيتنا الوطنية ومصير شعبنا وارضنا، والتأكيد القضية، واالرتقاء الى مستوى التحديات الخطير 
عمػػى حػػؽ شػػعبنا فػػي مقاومػػة االحػػتالؿ، وتجديػػد الجيػػد لمحصػػوؿ عمػػى عضػػوية فمسػػطيف فػػي االمػػـ المتحػػده، 
وتوجيو دعوه رسمية فمسطينية، لفرض عقوبات، ومقاطعة سياسية واقتصاديو وشعبية ورسمية عمػى اسػرائيؿ، 

ة لمقاطعتيػا، والعمػؿ عمػى عزليػا بصػورة كميػو ورفػض كػؿ اشػكاؿ التطبيػع". وتمنػى عمػى ودعوة الػدوؿ العربيػ
"االشػػػقاء العػػػرب تقػػػديـ المسػػػاندة الحقيقػػػة والفاعمػػػة لمشػػػعب الفمسػػػطيني، سياسػػػيا وماليػػػا ودبموماسػػػيا واعالميػػػا، 
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ينييف طبقػا والسعي الى تحرير االسرى، كشرط مسبؽ ألي مفاوضػات، واالقػرار بحػؽ العػوده لالجئػيف الفمسػط
 ".194لمقرار الدولي 

اقاـ عػدد مػف االعالميػيف والناشػطيف الفمسػطينييف فػي مخػيـ عػيف الحمػوة، بػدعوة مػف منتػدى االعالميػيف كما 
الفمسػػػطينييف "قمػػػـ"، اعتصػػػاما تضػػػامنيا مػػػع زمالئيػػػـ فػػػي غػػػزة، واسػػػتنكارًا لمعػػػدواف االسػػػرائيمي عمػػػى القطػػػاع، 

لفمسػػطينية. ورفػػع المعتصػػػموف االعػػالـ الفمسػػطينية، والفتػػات تحمػػػؿ بمشػػاركة ممثمػػيف عػػف القػػػوى واالحػػزاب ا
عبػػػارات التضػػػامف مػػػع اعالميػػػي غػػػزة، ومنيػػػا "أقالمنػػػا الحػػػرة تفضػػػح جػػػرائـ العػػػدو الصػػػييوني"، و"اسػػػتيداؼ 
االعالميػػػيف فػػػي غػػػزه ىػػػو اسػػػتيداؼ لمحقيقػػػة"، و"أيػػػف المؤسسػػػات االعالميػػػة الدوليػػػة وحقػػػوؽ االعالميػػػيف؟"، 

ف اسػػػػتيداؼ اعالميػػػػي غػػػػزة؟". وتحػػػػدث فػػػػي االعتصػػػػاـ عػػػػدد مػػػػف مسػػػػؤولي المنظمػػػػات و"لمػػػػاذا الصػػػػمت عػػػػ
 الفمسطينية.

]نظػػـ "المػػؤتمر الشػػعبي المبنػػاني" وجمعيػػات أىميػػة فػػي طػػرابمس، لقػػاء تضػػامنيا مػػع غػػزة، تحػػدث فيػػو عػػدد مػػف 
 غزة.ممثمي األحزاب المبنانية، وفصائؿ الثورة الفمسطينية. ودانوا اإلعتداء الصييوني عمى قطاع 
 22/11/2012، الشرق األوسط، لندن

 
 االحتالل يحرم فمسطينيي الجنوب من وسائل الوقاية من الحرب .38

مساء أوؿ مف أمس، بقذيفػة صػاروخية  1948 أثار مقتؿ شخص مف فمسطينيي: برىوـ جرايسي  -الناصرة 
مالجػئ، بخػالؼ حػاؿ أطمقت مف قطاع غزة عمى الجنوب، مسألة حرماف الفمسطينيييف مف أمػاكف الوقايػة وال

 المستوطنات الييودية المنتشرة في صحراء النقب والجنوب عامة.
وقتؿ عمياف النباري أب لثمانية أبناء وىو مف إحدى عشرات القرى العربية التػي تػرفض السػمطات االسػرائيمية 

سػػري ألػػؼ نسػػمة. ولكػػف الحرمػػاف مػػف المالجػػئ ي 90االعتػػراؼ بوجودىػػا عمػػى األرض، ويسػػكف فييػػا حػػوالي 
 كذلؾ عمى البمدات العربية القائمة في الجنوب وتعترؼ بيا السمطات.

مػػػف عػػػدـ وجػػػود مالجػػػئ عامػػػة، وأسػػػاليب الوقايػػػة التػػػي توزعيػػػا  48الفػػػا مػػػف فمسػػػطينيي  190ويعػػػاني نحػػػو 
 الحكومة االسرائيمية، ما يجعميـ عرضة أكثر مف غيرىـ ألضرار الحروب.

مػػػف الجنػػػوب الفمسػػػطيني، إف حرمػػػاف العػػػرب مػػػف المالجػػػئ وقػػػاؿ عضػػػو الكنيسػػػت طمػػػب الصػػػانع، المتحػػػدر 
ألؼ نسمة، محرومة مػف أي  53ووسائؿ الوقاية ىو سياسة منيجية تستيدفيـ، فمدينة راىط التي تؤوي نحو 

ممجػػػػأ، وفػػػػي االيػػػػاـ األخيػػػػرة وضػػػػعت السػػػػمطات كػػػػتال اسػػػػمنتية ال تكفػػػػي لبضػػػػعة افػػػػراد لموقايػػػػة مػػػػف القػػػػذائؼ 
 الصاروخية.

 22/11/2012، الغد، عّمان
 

 صحافيو غزة في مرمى نيران االحتالل .39
سػػػقط ثالثػػػة صػػحفييف فمسػػػطينييف شػػػيداء اوؿ مػػف امػػػس، فػػػي قصػػؼ طػػػائرات اسػػػرائيمية : حامػػػد جػػاد -غػػزة 

استيدفيـ مباشرة، وىـ المصوراف محمود الكومي وحساـ سالمة، المذاف احترقت سػيارتيما بصػاروخ اسػرائيمي 
صر شماؿ مدينة غزة، بينما سقط  مدير إذاعة القدس التعميميػة محمػد خالؿ توجييما لتغطية مذبحة حي الن

 أبو عيشة في قصؼ سيارتو وسط المدينة.
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وجػػػاء اغتيػػػاؿ الصػػػحفييف الثالثػػػة بعػػػد يػػػوميف مػػػف سمسػػػمة غػػػارات طاولػػػت مقػػػرات ومكاتػػػب اعالميػػػة، حيػػػث 
ريف صحفييف، عرؼ استيدفت طائرات االحتالؿ بصاروخيف مقر فضائية القدس ما ادى إلصابة  ستة مصو 

 مف بينيـ خضر الزىار الذي بترت ساقو .
وقالت إدارة قناة االقصى، إف الػزميميف الكػومي وسػالمة استشػيدا وىمػا يؤديػاف واجبيمػا. وقػاؿ مػدير فضػائية 
القػػدس عمػػاد االفرنجػػي لػػػ"الغد"، إف المصػػور الصػػحفي خضػػر الزىػػار بتػػرت سػػاقو، وحالتػػو الصػػحية خطيػػرة 

براىيـ حسيف لبد وحاـز الداعور ومحمد األخػرس وشػعيب  وأصيب ايضا بالقصؼ المصوروف درويش بمبؿ وا 
 ابو جيؿ واشرؼ ابو عمرة.

 22/11/2012، الغد، عّمان
 

 لفتح ينظم دورة الشييد ياسر عرافات لكرة القدم المكتب الحركي بيروت:  .40
ائػػد ياسػػر عرفػػات لكػػرة القػػدـ، نظػـ المكتػػب الحركػػي لمشػػباب والرياضػػة لحركػػة فػػتح فػي بيػػروت دورة الشػػييد الق

عمى ممعب قصقص، ضمف سمسمة أنشطة احياء الذكرى الثامنة الغتياؿ الرئيس الشييد أبو عمار، بحضور 
اميف سر منظمػة التحريػر الفمسػطينية العميػد سػمير ابػو عفػش وممثػؿ مكتػب القػدس فػي تيػار المسػتقبؿ باسػـ 

وفػي المبػاراة  مسػؤولي الفصػائؿ الفمسػطينية فػي بيػروت.سعد وممثمي االندية الفمسػطينية المشػاركة وعػدد مػف 
 وأحرز بكأس الدورة. 2 - 4جباليا نادي النيائية، فاز نادي الكرمؿ عمى 

لى فصائؿ المقاومة وحّيا صػمودىـ البطػولي ضػد آلػة  ووجو أبو عفش أبو عفش التحية إلى شعبنا في غزة وا 
يادتنا في لبناف موقؼ القيادة الفمسطينية بالتوجو إلى األمـ القتؿ اإلسرائيمية. كما أكد ابو عفش دعـ شعبنا وق

المتحدة لنيؿ عضوية فمسطيف دولة بصفة مراقبة، رافضًا كؿ المواقؼ والضػغوط األميركيػة واإلسػرائيمية عمػى 
 القيادة الفمسطينية والرئيس محمود عباس.

 22/11/2012، المستقبل، بيروت

 
 
 
 

 اتفاق التيدئة في غـزة  إدامةيود يؤكد ضرورة دعم جاالردني الممك  .41
أكد جاللة الممؾ عبداهلل الثاني خالؿ لقائو امس، أميف عاـ األمـ المتحدة، باف كي موف،  :بترا –عماف 

قميميا إلدامة اتفاؽ التيدئة  الذي يزور األردف ضمف جولة في المنطقة، ضرورة دعـ جميع الجيود دوليا وا 
، خالؿ اى إلى وقؼ التصعيد العسكري اإلسرائيمي في قطاع غزة. وشددالذي تـ توصؿ إليو مساء امس، وأد

المقاء، عمى أىمية تكثيؼ المساعي الدولية إلعادة الزخـ لجيود إحياء مفاوضات السالـ في المنطقة وفؽ 
 حؿ الدولتيف.

 22/11/2012، الدستور، عّمان
 

 عباسالرئيس الفمسطيني محمود األردني إلى  العاىلمن  رسالة .42



 
 
 

 

 

           29ص                                    2686العدد:                22/11/2012الخميس  التاريخ:

بعث عاىؿ األردف الممؾ عبداهلل الثاني رسالة إلى الرئيس الفمسطيني محمود عباس تتعمؽ : واـ -افعم
بآخر التطورات بشأف القضية الفمسطينية واألحداث التي تشيدىا المنطقة. ونقؿ الرسالة الشفوية وزير 

ـ في قطاع غزة. وشدد أكد ضرورة الوصوؿ إلى تيدئة لموضع المتفاق، الذي الخارجية األردني ناصر جوده
 عمى ضرورة التوصؿ إلى حؿ شامؿ وعادؿ لمقضية الفمسطينية.

 22/11/2012، البيان، دبي
 

 ترحب باتفاق التيدئة في غزة االردنية الحكومة .43
قاؿ وزير الدولة لشؤوف اإلعالـ وزير الثقافة الناطؽ الرسمي باسـ الحكومة سميح المعايطة : بترا –عماف 

إلسرائيمي عمى غزة وحقف دماء الشعب الفمسطيني كاف اليدؼ الذي سعينا إليو جميعا. اف وقؼ العدواف ا
ف األولوية األولى لمدبموماسية األردنية التي يقودىا جاللة الممؾ عبداهلل الثاني كانت إوأضاؼ المعايطة 

ضوره الدولي وقؼ العدواف عمى غزة وما تعرض لو األشقاء الفمسطينييف وقد عمؿ األردف عمى استثمار ح
لمساندة الفمسطينييف وقضيتيـ العادلة. وقاؿ الناطؽ الرسمي باسـ الحكومة اف القضية المحورية ىي 
االستمرار في السعي لمنح الشعب الفمسطيني حقوقو الوطنية والسياسية وفي مقدمتيا إقامة دولتو المستقمة 

السبب الرئيس لبقاء المنطقة في حالة القمؽ  عمى ترابو الوطني، مؤكدا اف وقؼ العممية السياسية وتعطيميا
 والتوتر السياسي والعسكري.

 22/11/2012، الرأي، عّمان
 

 يدين العدوان اإلسرائيمي عمى غزة ردني األ  األعيان مجمس .44
تواصؿ العدواف اإلسرائيمي الغاشـ عمى قطاع غزة، وما أسفر  االردني مجمس األعياف افد: بترا -عماف 

ذ عنو مف خسائر بش رىاب. وأكد في بياف لو أمس أف "مجمس األعياف وا  رية جسيمة ودمار كبير وترويع وا 
يشجب ويديف ىذا الصمؼ اإلسرائيمي المستمر في التنكر والرفض واالستيتار بمبادئ الشرعية الدولية 

الظمـ البيِّف وقراراتيا ذات الصمة مف جية، وبسائر األعراؼ والمواثيؽ اإلنسانية مف جية ثانية، ليرى أف مف 
أف يتواصؿ الصمت الدولي عمى استمرار نيج العدواف واإلجراـ اإلسرائيمي بحؽ الشعب الفمسطيني بعامة، 
وفي قطاع غزة بخاصة"، مييبا باألمتيف العربية واإلسالمية، أف تتحمال مسؤولياتيما في مطالبة المجتمع 

دعا الشعب كما راـ اإلسرائيمي المتصاعد". الدولي بكؿ ىيئاتو ومنظماتو وفئاتو، لوضع حد ليذا اإلج
 .الفمسطيني لتوحيد صفوفو في مواجية االحتالؿ والعدواف

 22/11/2012، الغد، عّمان
 

 تسير قافمة مساعدات غذائية إلى قطاع غزة "الياشميةالخيرية " .45
مف ثماني  سيرت الييئة الخيرية االردنية الياشمية أمس قافمة مساعدات غذائية مكونة :بترا –عماف 

شاحنات الى قطاع غزة. وقاؿ اميف عاـ الييئة باالنابة رجب زبيدة اف ىذه المساعدات جاءت تنفيذا 
لمتوجييات الممكية السامية بتأميف المساعدات العاجمة وتقديـ مواد االغاثة لمشعب الفمسطيني الشقيؽ في 

الى اف قافمة  مشيراً ر واغالؽ المعابر. قطاع غزة الذي يتعرض لمعدواف االسرائيمي الغاشـ، وسياسة الحصا
بداية لقوافؿ اخرى سيتـ ارساليا الى القطاع في ظؿ الظروؼ ، وىي اطناف 108المساعدات تبمغ حمولتيا 

ف عدد القوافؿ االنسانية أ في ىذا السياؽ، التي يتعرض ليا الشعب الشقيؽ مف العدواف االسرائيمي. يذكر
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قافمة تضـ  101ولغاية االف بمغ نحو  2008الحصار عمى قطاع غزة عاـ  التي ارسمتيا الييئة منذ بداية
طنا مف المواد والمساعدات المتنوعة. اما مجموع القوافؿ المرسمة الى  18034شاحنة تحمؿ نحو  1464

قافمة محممة بآالؼ االطناف مف المساعدات  365ولغاية االف فبمغ  2000فمسطيف منذ بداية االنتفاضة عاـ 
 .انيةاالنس

 22/11/2012، الدستور، عّمان
 

 الوضع الفمسطيني يستدعي تحرك العالموزير خارجية لبنان بعد عودتو من قطاع غزة:  .46
أشار وزير الخارجية والمغتربيف عدناف منصور الى أف "الوضع في فمسطيف، يستدعي تحرؾ العالـ كمو، 

يراف وكوريا، ويصرؼ نظره عما يجري في فمسطيف،  الذي يبحث عف حقوؽ اإلنساف في كؿ مف سوريا وا 
وكأف حقوؽ االنساف تطبؽ في مكاف، ويغض النظر عنيا في أماكف أخرى". وقاؿ بعد وصولو الى مطار 
رفيؽ الحريري الدولي قادمًا مف القاىرة أمس: "وطأت قدماي وأقداـ وزراء الخارجية العرب أرض فمسطيف، 

رأينا مشيد الكرامة عند المواطف الفمسطيني، المناضؿ الذي ومنذ تحركنا مف معبر رفح، وصواًل الى غزة، 
قرر أف يأخذ حقو بالعودة، ولمسنا أف المستقبؿ والحرية واالستقالؿ ستكوف لو". وعف المقاء مع رئيس 
الحكومة الفمسطينية المقالة إسماعيؿ ىنية، أوضح أف "العرب أعربوا عف تضامنيـ الكامؿ مع الشعب 

أف تضامنيـ سيعّبر عنو في المستقبؿ، بإجراءات عمى األرض، تيدؼ الى إنياء الفمسطيني، وأكدوا 
االحتالؿ وفؾ الحصار عف غزة". وذّكر بأف "لبناف يرأس مجمس وزراء الخارجية العرب، وسيالحؽ ما تقرر 

 في االجتماع األخير لوزراء الخارجية، وال يجوز اف نكتفي بالقرارات".
 22/11/2012، المستقبل، بيروت

 
 لـ"حزب اهلل": انتصار المقاومة الفمسطينّية متوّقع العاماألمين  .47

أف  متمنياً عّمؽ األميف العاـ لػ"حزب اهلل" السّيد حسف نصر اهلل عمى إعالف وقؼ إطالؽ النار في غّزة، 
اف "نياية العدواف وانتصار المقاومة الفمسطينية"، معتبرًا أف ىذا االنتصار ك عف التيدئة يكوف اإلعالف

"متوّقعًا وطبيعّيًا". وأمؿ، أف "يكوف اإلخوة في قيادة المقاومة بكؿ فصائميا قد وّفقوا إلى أف يفرضوا شروطيـ 
عمى العالـ ومف موقع القوة، قوة الثبات، والرجاؿ، والدماء، والصبر، والقدرة التي عّبرت عف نفسيا في ىذه 

 المواجية".
 22/11/2012، المستقبل، بيروت

 
 "حزب اهلل"م: انتصار الفمسطينيين انتصار إليران وسوريا وقاسنعيم  .48

الشيخ نعيـ قاسـ، في مجمس عاشورائي، ما يحصؿ في غزة بأنو  "حزب اهلل"وصؼ نائب األميف العاـ لػ
يراف وسوريا وكّؿ "، مشيرًا إلى أنو "إنجاز كبير" عندما يقاؿ إف الفمسطينييف ربحوا ىذا يعني أف حزب اهلل وا 

المقاومة اآلف "أف فقد أكد النائب محمد رعد،  "كتمة الوفاء لممقاومة"رئيس  أما. "المقاومة قد ربحمف يؤمف ب
صورة العدو المتفوؽ انسحقت في تموز "، مشددًا عمى أف "ىي أكثر قدرة عمى فرض معادالتيا عمى العدو

ديو احتماؿ في القياـ بعد كّؿ ىذا، ىؿ نتصور أف يكوف ل»، متسائاًل: "، وىو أصبح يستجدي ىدنة2006
موقؼ بعض النظاـ العربي "كتمة النائب نواؼ الموسوي، أف العضو  في حيف رأى. "بالعدواف عمى لبناف؟
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اتخاذ قرار بتسميح المقاومة الفمسطينية وفؾ الحصار عف "، داعيًا إياىـ إلى "تدرج مف التوسؿ إلى االستنعاج
 . "غزة

 22/11/2012، السفير، بيروت
 

 تمقى ردودًا حول دعوتو البرلمانات العربية لمتضامن مع غزةنبيو بري  .49
نبيو بري، عددا مف الردود عمى الرسائؿ التي وجييا الى البرلمانات المبناني تمقى رئيس المجمس النيابي 

غزة جراء  واالتحادات البرلمانية الدولية واالوروبية واالسالمية والعربية والفرنكوفونية حوؿ الوضع الخطير في
العدواف االسرائيمي ودعوتيا الى "عقد اجتماعات طارئة لدرس ىذا الوضع واتخاذ المواقؼ المناسبة والمنددة 

 بيذا العدواف".
 22/11/2012، المستقبل، بيروت

 
 " تطالب الجامعة العربية بحماية غزةآذار 14"األمانة العامة لقوى  .50

ياف، تضامنيا الكامؿ مع الشعب الفمسطيني، وطالبت الجامعة في ب "آذار 14"عربت األمانة العامة لقوى أ
حماية غزة بقرار يحذر إسرائيؿ مف شف حرب ىي بند في بازارات االنتخابات "العربية والمجتمع الدولي بػ

 ."الداخمية اإلسرائيمية وسياسات التجاذب اإلقميمية
 22/11/2012، السفير، بيروت

 
 متضامنًا  في بيروت ارة فمسطين"المستقبل" يزور سفتيار وفد من  .51

زار وفد مف نواب "المستقبؿ" ضـ النواب محمد قباني، أميف وىبي، سيبوه قالبكياف، باسـ الشاب وخالد 
زىرماف، سفير دولة فمسطيف في لبناف أشرؼ دبور، تضامنًا مع الشعب الفمسطيني، واستنكارًا لمعدواف 

اء أميف سر فصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية وحركة االسرائيمي اليمجي عمى قطاع غزة. وحضر المق
 "فتح" في لبناف فتحي أبو العردات، القنصؿ محمود األسدي والمستشار اإلعالمي في السفارة حساف ششنية.

 22/11/2012، المستقبل، بيروت
 

  "سرائيل"إطمقا نحو أمني لبناني: صاروخان أمصدر  .52
يف اطمقا مساء االربعاء مف جنوب لبناف باتجاه االراضي افاد مصدر امني لبناني اف صاروخ: ا ؼ ب

ف "احد ىذيف الصاروخيف سقط في االراضي المبنانية في حيف تابع الثاني مساره في أ موضحاً االسرائيمية. 
 اتجاه اسرائيؿ"، مف دوف اف يوضح مكاف سقوط الصاروخ الثاني.

 22/11/2012، الحياة، لندن
 

 طين سينتزعون حّقيم في الحياة من االحتالل فاعور: أطفال فمسأبو  ائلو  .53
أحيا المجمس الوطني لمخدمة االجتماعية في لبناف ذكرى توقيع اتفاؽ حقوؽ الطفؿ ،المتزامف مع "يوـ العمـ" 
وعيد االستقالؿ، باحتفاؿ ترفييي في قصر األونيسكو، برعاية وزير الشؤوف االجتماعية وائؿ أبو فاعور 

باذف اهلل منيـ، وقاؿ:  باسـ أطفاؿ لبناف اطفاؿ فمسطيف وخصوصًا الشيداءاعور أبو فحيا قد وحضوره. و 
 سينتصر اطفاؿ فمسطيف وينتزع حقيـ في الحياة في وجو االحتالؿ االسرائيمي.
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 22/11/2012، المستقبل، بيروت
 

  "إسرائيل"يعمنان التوّصل لتيدئة بين الفمسطينيين و والواليات المتحدةمصر  خارجيةوزيرا  .54
، مف القاىرة األمريكيةأعمف وزيرا خارجية مصر والواليات المتحدة  :القاىرة ػ القدس ػ يو بي اي ػ رويترز

سرائيؿ يدخؿ حّيز التنفيذ بحموؿ  األربعاء، التوّصؿ إلى اتفاؽ ىدنة بيف الفصائؿ الفمسطينية في غزة وا 
 التاسعة مف مساء االربعاء بتوقيت القاىرة.

 األمريكيةالمصري محمد كامؿ عمرو، في مؤتمر صحافي مشترؾ مع نظيرتو  وأعمف وزير الخارجية
سرائيؿ األربعاءىيالري كمينتوف في ختاـ مباحثات أجروىا في القاىرة مساء  ، أف الفصائؿ الفمسطينية وا 

توصموا، برعاية مصرية، إلى اتفاؽ لمتيدئة بينيـ يدخؿ حيز النفاذ بحموؿ الساعة التاسعة مف مساء 
 عاءبتوقيت القاىرة.االرب

وأكد عمرو أف مصر رعت التوّصؿ لإلتفاؽ إنطالقًا مف مسؤولياتيا التاريخية وحرصيا عمى استقرار 
 األوضاع في منطقة الشرؽ األوسط.

وقدَّر عمرو الجيود التي بذلتيا امريكا وتركيا وقطر واألميف العاـ لألمـ المتحدة باف كي موف، مف أجؿ 
 تيدئة، داعيًا "الجميع إلى تنفيذ ما تـ التوصؿ إليو".التوّصؿ إلى اتفاؽ ال

وجدَّد وزير الخارجية المصري التزاـ بالده التاريخي بالقضية الفمسطينية والتوّصؿ إلى سالـ عادؿ وشامؿ، 
 مؤكدًا أف القاىرة ستواصؿ جيودىا مف أجؿ رأب الصدع الفمسطيني حفاظًا عمى ثوابتو ومقدراتو.

ينتوف أف شعوب منطقة الشرؽ األوسط تستحؽ العيش في أمف وسالـ، مشيرة إلى أف ومف جيتيا، أكدت كم
 الواليات المتحدة ستركز عمى دعـ االستقرار اإلقميمي ودعـ أمف الفمسطينييف والشعب اإلسرائيمي.

وة وأضافت كمينتوف "أننا سنعمؿ في األياـ المقبمة عمى تحسيف األمف لإلسرائيمييف ولمفمسطينييف، وكؿ خط
 يجب أف نوجييا لصالح شعوب المنطقة".

وقالت وزير الخارجية االمريكية إلى أنيا أكدت في لقائيا مع الرئيس المصري محمد مرسي ومع رئيس 
 الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نيتانياىو، أنو "ليس ىناؾ بديؿ عف التوّصؿ إلى سالـ عادؿ وشامؿ".

 خارجية المصري لدفع ىذه الخطوة )اتفاؽ التيدئة( قدمًا.وأضافت أنني أتطمع إلى العمؿ مع وزير ال
 22/11/2012القدس العربي، لندن، 

 
 لبحث إيقاف تصعيد الموقف في غزة يستقبل كمينتون مرسي .55

استقبؿ الرئيس محمد مرسي بعد ظير اليوـ بمقر رئاسة الجميورية بمصر الجديدة وزيرة الخارجية االمريكية 
 زير الخارجية محمد كامؿ عمرو والسفيرة االمريكية اف باترسوف.ىيالري كمينتوف، بحضور و 

تناوؿ المقاء سبؿ التوصؿ الى وقؼ تصعيد الوضع فى قطاع غزة، ووقؼ اطالؽ النار، والمضي قدما نحو 
 تحقيؽ سالـ شامؿ لكؿ شعوب المنطقة، وتحقيؽ االستقرار فى المنطقة.

قاىرة قادمة مف راـ اهلل حيث التقت بالرئيس الفمسطيني كانت ىيالري كمينتوف قد وصمت قبؿ قميؿ الي ال
 محمود عباس والتقت قبميا بعدد مف القادة اإلسرائيمييف.

 22/11/2012األىرام، مصر، 
 

 شاىدناه في غزة وصمة عار عمى الضمير اإلنساني العالمي لعربي: ماا نبيل .56
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عربية د. نبيؿ العربي عـز الجامعة التوجو أعمف األميف العاـ لجامعة الدوؿ ال: أحمد إسماعيؿ -القاىرة 
مباشرة لمجمس األمف الدولي لمطالبتو بتنفيذ قراراتو السابقة بشأف الفمسطينييف، معتبرًا أف ما يجري في غزة 

 وصمة عار عمى جبيف اإلنسانية.
يارتو إلى قطاع وعقد العربي مؤتمرًا صحافيًا بمقر الجامعة في القاىرة أمس )األربعاء( في اليوـ التالي لز 

 غزة، برفقة عشرة مف وزراء الخارجية العرب، ووزير خارجية تركيا.
وطالب العربي بأف تصطؼ الدوؿ العربية صفًا واحدًا، مشيرًا إلى أنو سيتـ التوجو إلى مجمس األمف مباشرة، 

نما فقط لتنفيذ قراراتو، خاصة القرار رقـ  يتـ االنسحاب  ، الذي ينص عمى ضرورة أف919ال لشيء جديد وا 
، مشيرًا إلى أنو موضوع أكثر مف 91اإلسرائيمي بناء مف جميع األراضي الفمسطينية المحتمة عمى حدود 

عاجؿ، وبأف غزة ال تزاؿ محتمة، ومؤكدًا عمى حؽ الفمسطينييف في الرد عمى إسرائيؿ لمدفاع عف أنفسيـ 
 كشعب مقاـو لالحتالؿ.

بعقد قمة عربية طارئة بشأف غزة، تـ تعميمو عمى الدوؿ العربية وفي  كما لفت العربي إلى الطمب الفمسطيني
 دولة عمى طمب القمة. 71انتظار أف تكتمؿ موافقة 

وكشؼ عف طمب عراقي قدـ لمجامعة العربية منذ عشرة أياـ لعقد اجتماع طارئ لرؤساء أركاف الجيوش 
 العربية، وقد وزع أيضًا عمى الدوؿ العربية.

أوراؽ الضغط التي استخدمت خالؿ حرب »دوؿ العربية بالضغط عمى إسرائيؿ، وقاؿ: إف وطالب العربي ال
 «.مف باب أولى أف يستخدـ العرب ما يستطيعوف اآلف منيا لكف المسألة مسألة إرادة 11

ىذا » وقّدـ العربي في بداية المؤتمر فيممًا تسجيميًا لمزيارة التي قاـ بيا الوفد الوزاري العربي الى غزة، وقاؿ
الفيمـ أعطى فكرة عما يسيؿ مف دماء في غزة فقد رأينا رجااًل ونساًء وأطفااًل ماتوا وعند مرورنا في 
المستشفى رأينا أطفااًل صغارًا مقتوليف ومنيـ عمى قيد الحياة، ومنيـ مف فقئت عيناه ومصاب بإصابات 

 «.خطيرة، وىي مشاىد ال يمكف أف تمحى مف الذاكرة
 22/11/2012البيان، دبي، 

 
 غزة ىعمرو يؤكد رفض مصر استمرار العدوان عم محمد .57

أكد وزير الخارجية محمد عمرو رفض مصر الستمرار العدواف اإلسرائيمي عمي غزة وكذلؾ   : باسؿ يسري 
  . الستمرار األوضاع اإلنسانية المتردية ألبناء الشعب الفمسطيني في القطاع

حمد عمرو لنظيره األلماني جيدو فيستر فيمو في ساعة متأخرة مف جاء ذلؾ خالؿ مقابمة وزير الخارجية م
مساء أمس األوؿ, والتي جرت في مطار القاىرة بيف الوزير عمرو الذي كاف عائدا لتوه مف زيارة الوفد 
الوزاري العربي لقطاع غزة, والوزير األلماني الذي حرص عمي التوقؼ في القاىرة في طريؽ عودتو إلي 

 مف إسرائيؿ, وذلؾ لالستماع إلي الرؤية المصرية لمتعامؿ مع األزمة.بالده قادما 
وصرح الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسـ وزارة الخارجية بأف الوزير محمد عمرو 
طالعو عمي الخسائر الفادحة في األرواح  استعرض خالؿ المقابمة وقائع زيارة الوفد الوزاري العربي لمقطاع وا 

لدمار الذي يحدثو العدواف اإلسرائيمي في المباني والبنية التحتية في غزة, مؤكدا رفض مصر استمرار وآثار ا
 مثؿ ىذه األوضاع, وعـز مصر عمي مواصمة القياـ بكؿ جيد ممكف لوقؼ العدواف.

لوقؼ ومف جانبو, استعرض وزير الخارجية األلماني مباحثاتو في تؿ أبيب واالتصاالت التي تقوـ بيا بالده 
 القتاؿ واستعادة التيدئة.
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 22/11/2012األىرام، مصر، 
 

 بالضغط عمى إسرائيل لوقف العدوان عمى غزة "األوروبي"طالبنا  أوغمى: إحسان .58
أكد أكمؿ الديف إحساف أوغمى األميف العاـ لمنظمة التعاوف اإلسالمي في حديث لػ : حسف باسويد )جدة(

والتي تمثمت في االعتداء اإلسرائيمي عمى غزة « امود السحابع»أف موقؼ المنظمة حياؿ عممية « عكاظ»
جاء مبكرا، خصوصا وأف اجتماع المنظمة الوزاري في جيبوتي تزامف مع ىذا االعتداء الغاشـ مؤكدًا أف 

 المنظمة طالبت االتحاد األوروبي بالضغط عمى إسرائيؿ لوقؼ العدواف عمى غزة.
عدات اإلنسانية عف طريؽ المؤسسات الخيرية والتي تعمؿ تحت بدأنا عمى الفور بتوفير المسا»وأضاؼ 

موضحا أنو «. غطاء المنظمة، ووصمت المساعدات عمى الفور إلى داخؿ غزة برفقة وفد كبير مف المنظمة
في اليوـ الثاني لألحداث اجتمع مع المنسؽ العاـ في االتحاد األوروبي كاثريف آشتوف مطالبا بالتدخؿ 

 تداءات اإلسرائيمية والضغط عمى إسرائيؿ لوقؼ عممياتيا العسكرية في غزة.العاجؿ لوقؼ االع
 22/11/2012عكاظ، جدة، 

 
 الدول العربية واإلسالمية تجاه أحداث غزةينتقد  خامئني .59

انتقد قائد الثورة اإلسالمية اإليرانية عمي خامنئي تعامؿ الدوؿ العربية واإلسالمية تجاه : رويترز – أ ؼ ب
، ومؤكدًا أف عمى ىذه الدوؿ أف تساعد أىالي غزة وتسعى لرفع «لـ يكف مناسباً »معتبرًا أنو  أحداث غزة،

 الحصار عنيـ.
دعـ قادة االستكبار »، وانتقد «الجرائـ التي يرتكبيا الكياف الصييوني في قطاع غزة»وندد خامنئي بػ 

ركا وبريطانيا وفرنسا في تأييدىا الصالفة الفظيعة ألمي»، خصوصًا «العالمي بشكؿ سافر جرائـ الصياينة
جرائـ الصياينة في قطاع غزة كشفت اليوية الحقيقية ألعداء العالـ »ولفت إلى أف «. قتؿ أىالي غزة

، الفتًا إلى «ارتباؾ الكياف الصييوني واستعجالو إقرار اليدنة»وأشار إلى «. اإلسالمي في األوساط الدولية
وا ضربات أكثر، بحيث أخذوا يستعجموف اليدنة أكثر مف أىالي غزة الذيف بدأوا العدواف )...( تمق»أف 

 «.القالئؿ
 22/11/2012الحياة، لندن، 

 
 توطين الفمسطينيين في سيناء مجرد شائعات  : الكتاتني .60

الذراع السياسية   , صرح الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة  : ىاني عزت -القاىرة 
  . بأف كؿ ما يتردد عف سعي اإلخواف لتوطيف الفمسطينييف في سيناء مجرد شائعات  , ميفلإلخواف المسم

وقاؿ ػ في تصريحات لػ األىراـ ػ إف الجماعة وحزبيا يرفضاف رفضا قاطعا أف يترؾ الفمسطينيوف وطنيـ ألف 
 ىذا سيضيع حقيـ في وطنيـ, ويدعـ خطط االحتالؿ الصييوني.

والقوي المصرية والشعب لف يتخموا عف مناصرة القضية الفمسطينية بكؿ ما  وأضاؼ أف الحرية والعدالة
يممكوف مف قوة, لكف ال يقبموف أف يترؾ الفمسطينيوف أراضييـ ويمجأوا إلي أي دولة أخري, ألف ىذا يساعد 

 المحتؿ عمي تنفيذ خططو في االستيطاف.
 22/11/2012األىرام، مصر، 
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 ألف دوالر لفمسطينيي قطاع غزة 100)أجفند( يتبرع بـ الخميج العربي لمتنمية  برنامج .61
ألؼ  700لندف: تبرع برنامج الخميج العربي لمتنمية )أجفند( الذي يترأسو األمير طالؿ بف عبد العزيز بمبمغ 

 أياـ لعممية عسكرية إسرائيمية متواصمة. 1دوالر مساعدة عاجمة ألىالي قطاع غزة الذي يتعرض منذ 
ألؼ دوالر'مساعدة عاجمة، لسكاف قطاع غزة، لتخفيؼ  700ؿ عف تبرع البرنامج بمبمغ وأعمف األمير طال

األوضاع المأسوية التي يعيشونيا جراء العدواف اإلسرائيمي عمى القطاع، الذي أدى إلى استشياد أكثر مف 
صابة المئات خاصة مف األطفاؿ والنساء والمسنيف، فضاًل عف تدمير المساكف  700 والبنية فمسطيني، وا 

 التحتية'.
وقاؿ البرنامج الذي يتخذ مف الرياض مقرا في بياف األربعاء اف ىذا 'التبرع يأتي امتدادًا لدور برنامج الخميج 
العربي لمتنمية، ومواقفو اإلنسانية في تخفيؼ معاناة المنكوبيف، وسيوجو المبمغ إلى جمعية اليالؿ األحمر 

 غاثة'.الفمسطيني لالستفادة منو في أعماؿ اإل
 22/11/2012القدس العربي، لندن، 

 
 العربي يدعو لقمة طارئة لبحث العدوان عمى قطاع غزة البرلمان .62

دعا البرلماف العربي إلى االستجابة لمدعوة الفمسطينية لعقد قمة عربية طارئة التخاذ المواقؼ الكفيمة : القاىرة
 لمواجية العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة. 

( جامعة الدوؿ العربية بإعادة النظر في أسموب 77|97لييئة البرلماف صدر اليوـ األربعاء )وطالب بياف 
التعامؿ مع الكياف الصييوني بإعادة تنشيط سالح المقاطعة العربية والتعامؿ مع دوؿ العالـ وفؽ مواقفيا مف 

 الصراع العربي الصييوني". 
( تعبيرا عف تضامنو الكامؿ مع الشعب 77|99) وأعمف البرلماف العربي إيفاد وفد إلى غزة الخميس

الفمسطيني وكسر الحصار الجائر المفروض عمى القطاع... وطالب البياف البرلمانات العربية واإلقميمية 
والدولية والدوؿ العربية والمنظمات الدولية بسرعة التحرؾ الفوري والعاجؿ لمعمؿ عمى وقؼ المجازر التي 

ضد أبناء الشعب الفمسطيني في قطاع غزة والتي أدت إلى سقوط العشرات مف  يرتكبيا الكياف الصييوني
 الشيداء والمصابيف وتدمير العديد مف المباني السكنية والبنى التحتية في غزة...

 21/11/2012قدس برس، 
 

 لحقوق اإلنسان" تطالب الرئيس المصري بدعم أقوى لغزة العربية" .63
ؽ اإلنساف في بريطانيا الشعب المصري بأف يقود حممة الدعـ طالبت المنظمة العربية لحقو : لندف

لمفمسطينييف بحشد كافة الجيود اإلنسانية ليكوف شرياف حياة لسكاف قطاع غزة بإمداده بالدواء والغذاء، ورأت 
 بأف ذلؾ يمثؿ أقؿ الواجب وفيو تجسيد لمعاني الثورة المصرية ومبادئيا. 

( أرسمت نسخة منو لػ "قدس برس" الرئيس المصري 77|97الربعاء )ودعت المنظمة في بياف ليا اليـو ا
محمد مرسي بأف يرفع سقؼ مصر في مواجية العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة، وقاؿ البياف: "مف غير 
المقبوؿ أف يقتصر األمر عمى التفاوض عمى ىدنة ومؤشر الشيداء والجرحى في تصاعد مستمر، فبيد 

استخداميا في مواجية العدواف اإلسرائيمي المدعوـ أمريكيًا، فقد آف األواف لتغيير  مصر أوراؽ كثيرة ممكف
 استراتيجة التعامؿ مع إسرائيؿ وداعمييا بما يتالءـ والمتغيرات القيمية في دوؿ الربيع العربي".

 21/11/2012قدس برس، 
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 غزة إلىي العربي مغربية من عدم مشاركة وزير خارجيتيم لموفد الوزار  أوساطفي  أمل خيبة .64

الرباط محمود معروؼ: خيبت الحكومة المغربية انتظارات المغاربة الذيف طالبوا بزيارة مسؤوليف الى قطاع 
غزة رمزا لتضامف المغرب الرسمي مع الشعب الفمسطيني ضد العدواف االسرائيمي عمى قطاع غزة في وقت 

 يتصاعد التفاعؿ الحزبي والشعبي مع ما يجري بالقطاع.
نباء كثيرة ترددت عف زيارة وزيرالخارجية المغربي الدكتور سعد الديف العثماني لغزة اما منفردا عمى غرار ا

رئيس الحكومة المصري او وزير الخارجية التونسي او في اطار وفد وزراء الخارجية العرب الذي زار غزة 
 اوؿ امس الخميس.

يا، فاالثنيف كاف البرلماف يناقش ميزانية وزارتو، والثالثاء رسميا العثماني كاف مرتبطا بمواعيد بالرباط وخارج
كاف عمى موعد مع الرئيس االيطالي السابؽ رومانز برودي مبعوث االمـ المتحدة لمنطقة الساحؿ، وامس 

 بدأ في باريس جولة اوروبية تقوده الى بولونيا والمانيا.
ىسبرس'، غير مناقشة مشروع قانوف المالية لسنة ولـ يجد وزير الخارجية سعد الديف العثماني، حسب موقع '

، لتبرير عدـ زيارة سبؽ أف أعمف عنيا لقطاع غزة، رفقة وفد وزاري عربي لتأكيد التضامف مع 9071
 الشعب الفمسطيني في القطاع، الذي يتعرض لعدواف عسكري إسرائيمي منذ األربعاء الماضي.

موعد الزيادة مع برمجة مناقشة ميزانية الوزارة'، وأنو لـ يعد وقاؿ العثماني 'لـ أزر قطاع غزة بسبب تزامف 
 ىناؾ الكثير مف الوقت أماـ ىذا المشروع قبؿ عرضو عمى التصويت في الجمسة العامة.

 22/11/2012القدس العربي، لندن، 
 
 

  ة ة في غز " في أيدي المقاومة الفمسطيني5: وضعنا تقنية "فجر إيران .65
قائد الحرس الثوري اإليراني محمد عمي جعفري أمس، أف إيراف نقمت تقنية كشؼ  ستار ناصر: -طيراف 

عددًا كبيرًا مف صواريخ فجر “إف ” العالـ“إلى المقاومة الفمسطينية في غزة . وقاؿ لقناة ” 5فجر “صواريخ 
 ” .تدعـ ىدنة تخدـ مصالح المقاومة في فمسطيف“وشدد عمى أف إيراف ” . يتـ إنتاجيا في غزة 5

جعفري أف يكوف إليراف موقؼ مف وقؼ إطالؽ النار واليدنة، وقاؿ إننا ال نرفض وقؼ إطالؽ النار  ونفى
، وأضاؼ أف ”إسرائيؿ”مف الناحية الكمية، لكننا نريد أف تكوف اليدنة لمصمحة أبناء غزة، وليس ؿ

 ” .أرضيـالمجاىديف يرفضوف اليدنة التي يممييا عمييـ األعداء وسيقفوف بكؿ شجاعة دفاعا عف “
المقاومة في فمسطيف انتصرت لممرة “وأكد مسعود جزائري نائب رئيس ىيئة األركاف العامة اإليرانية أف 

منيت بيزيمة عمى يد المقاومة المبنانية والمقاومة ” إسرائيؿ“، وقاؿ إف ”الرابعة عمى الكياف الصييوني
 لخاوية في القبة الحديدية .لمعالـ عف عضالتيا ا” إسرائيؿ“الفمسطينية، وىذه المرة كشفت 

 22/11/2012الخميج، الشارقة، 
 

 يدعو السويد لدعم الحقوق الفمسطينية ووقف العدوان عمى غزة الغنوشي .66
دعا عضو األمانة لالتحاد العالمي لعمماء المسمميف زعيـ حركة النيضة التونسية الشيخ راشد : تونس

يني والمساىمة في وقؼ العدواف اإلسرائيمي المستمر الغنوشي دولة السويد إلى دعـ حقوؽ الشعب الفمسط
 ضد قطاع غزة.
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جاء ذلؾ خالؿ استقباؿ الشيخ راشد الغنوشي لسفير السويد بتونس جوف شاسالؼ بمقر الحركة بتونس 
(، وقد دار الحديث حوؿ العالقات الثنائية وحوؿ المستجدات االقميمية، ومنيا 77|97العاصمة األربعاء )

كري اإلسرائيمي ضد قطاع غزة، حيث دعا الشيخ راشد السويد الى دعـ حقوؽ الشعب التصعيد العس
يقاؼ العدواف عمى غزة.  الفمسطيني وا 

 21/11/2012قدس برس، 
 

 : موقف دول التغيير العربي من العدوان عمى غزة دون المستوى بمحاج .67
ر الشيخ عمي بمحاج مف أف مؤامرة حذر الرجؿ الثاني في "الجبية اإلسالمية لإلنقاذ" في الجزائ: الجزائر

وصفيا بػ "الكبرى" تحاؾ ضد "أخطر وأنبؿ قضية لدى المسمميف، وىي القضية الفمسطينية" عمى حد تعبيره، 
ودعا عمماء األمة إلى االجتماع لبحث ما يمكف أف يقدموه مف عوف لممقاومة ونصح لحكوماتيـ مف أجؿ 

 كات زائفة.عدـ المناورة أو خذالف المبادئ بحجة تكتي
وطالب بمحاج في تصريحات لػ "قدس برس" قادة جامعة الدوؿ العربية والعالـ اإلسالمي عامة بتحديد 
سنادىـ لممقاومة، وقاؿ: "ىناؾ أمر غريب في الفضائيات  أىدافيـ مف الوقوؼ إلى جانب قطاع غزة وا 

عمى توجيات معينة، كما لو أف األمر  العربية ىذه األياـ، ىناؾ تغييب كامؿ لعمماء األمة الربانييف، وتركيز
 يتعمؽ بمؤامرة ضد األمة يبدأ تمريرىا مف فمسطيف والقضاء عمى المقاومة فييا".

واعتبر أف األىداؼ التي يجب أف يحددىا العرب في غزة ىي "إنيـ مع المقاومة قمبا وقالبا، وأنيـ عندما 
موقؼ جاد وحقيقي وبالتالي فإف عمييـ أف فرحوا ألف المقاومة دكت تؿ أبيب بالصواريخ يعبروف عف 

 يدعموىا بالسالح لالستمرار في ذلؾ، بعدما تبيف أف العدو )اإلسرائيمي( أوىى مف بيت".
وانتقد بمحاج بشدة إعالف وزير خارجية السمطة الفمسطينية رياض المالكي عف  أنو تـ االتفاؽ أف يترأس 

ربي، وفدا عربيا مماثال لزيارة الضفة الغربية بما فييا القدس األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية نبيؿ الع
الشريؼ، واعتبر ذلؾ "طعنا لممقاومة في الظير وضربا لألمة في أنبؿ قضية وأكثرىا قداسة، وىي القضية 
الفمسطينية"، وقاؿ "زيارة غزة والتضامف مع مقاومتيا شيء وزيارة القدس والضفة وىما تحت االحتالؿ شيء 

 .ما، ال يمكف المقارنة بينيما عمى اإلطالؽ"آخر تما
 21/11/2012قدس برس، 

 
 وفد دبموماسي ليبي يصل غزة ويؤكد وقوفو وتضامنو مع سكانيا .68

(، وفد دبموماسي ليبي مكوف مف اربعيف شخصية دبموماسية ليبية 77|97وصؿ بعد ظير االربعاء ): غزة
ؿ الوفد والذي يضـ نائب رئيس المؤتمر الوطني وكاف في استقبا الى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

الميبي صالح المخزوف، و نائب رئيس الوزراء الصديؽ كريـ، عدد مف النواب والشخصيات الفمسطينية حيث 
 اصطحبوىـ الى مشفى الشفاء في زيارة لالطالع عمى أوضاع الجرحى ىناؾ.

عرب بنفس سياستيـ تجاه القضية الفمسطينية وقاؿ الكريـ في مؤتمر صحفي إنو مف غير المقبوؿ استمرار ال
 والعدواف عمى غزة، خصوصا مع ثورات الربيع العربي .

وطالب بضرورة اتخاذ مواقؼ مغايرة تجاه إسرائيؿ إلنياء االحتالؿ، مطالبا بتغيير الموقؼ العربي مما 
 يسمى عممية السالـ .
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فمسطينييف وحقيـ بالحرية والعيش الكريـ، ودعا المجتمع الدولي ومنظمات حقوؽ اإلنساف لموقوؼ مع ال
 معتبرا أف التغاضي عف جرائـ االحتالؿ يشجعو عمى ارتكاب المزيد مف الجرائـ .

وجدد الكريـ إدانتو لمعدواف المتواصؿ عمى غزة ،مؤكدا أف صمود الشعب الفمسطيني والدعـ العربي لو كفيؿ 
 بإيصاؿ القضية الفمسطينية لحؿ عادؿ.

 21/11/2012قدس برس، 
 

 العودة: العقالء مطالبون بدعم المقاومة الفمسطينية بكل قوة  سممان .69
قاؿ األميف العاـ المساعد التحاد العمماء المسمميف الدكتور سمماف بف فيد العودة، إف "الوصوؿ : الرياض

و عمى الرغـ إلى تؿ أبيب لـ يعد يتوقؼ عمى المرور بأي مف العواصـ العربية أو اإلسالمية"، مشيرا إلى أن
مف أف "أىداؼ الصياينة منع إطالؽ الصواريخ عمى اإلسرائيمييف.. ورغـ االغتياالت والقصؼ إال أف 
صواريخ المقاومة الفمسطينية لـ تقؼ بؿ وصمت مدى أبعد وقد رأينا الرعب والخوؼ في حركة ووجوه 

 اإلسرائيمييف في تؿ أبيب".
( أرسؿ نسخة منو لػ "قدس برس"، أف 77|99ميس )واعتبر العودة في تصريح صحفي لو اليوـ الخ

قميميًا ودوليًا"، مشيرا إلى أف "مف  "اليجمات اإلسرائيمية رسخت وجود حماس وفصائؿ المقاومة محميًا وا 
نياء المقاومة، وفي كؿ مرة تخرج المقاومة بفصائميا  قوية فتية".   أىداؼ الصياينة كسر حماس وا 

وني عمى الصعيد العالمي يُمني بخسائر فادحة أضرت بسمعتو وبمف يسانده, كما لفت إلى أف "الكياف الصيي
 وارتفعت شعبية المقاومة بشفافيتيا وانقمبت المعادلة لصالحيا".

وأضاؼ: "إف التنادي الجتماعات عربية أو أممية وصدور بيانات تنديد لـ َيُعد يغطي ضعؼ الموقؼ 
ميداني وتوصيات تنفيذية مباشرة لف يكوف إال دلياًل آخر عمى العربي"، وأكد "أف أي اجتماع ال يخرج بعمؿ 

 الضعؼ".
وشدد  عمى ضرورة أف يقؼ العرب بقوة في مواجية ىذا العدواف قائال: "يا  قادة العرب: إّف الوقوؼ 
بصراحة وقوة أماـ إسرائيؿ ىو مطمب وطني وشعبي ال يمكف إخفاؤه.. وأنتـ األمناء عمى مطالب شعوبكـ 

 وأمتكـ".
 21/11/2012قدس برس، 

 
 دورات تدريبية لمفمسطينيين خمسجمعية الصحافيين تنظم  .70

أعمف محمد يوسؼ رئيس مجمس ادارة جمعية الصحافييف في اإلمارات خالؿ الجمسة : البياف -ظبي أبو
مف الشير  90و  76الختامية لمقاء االقميمي لالتحاد الدولى لمصحافييف الذى عقد في أبوظبي يومى 

ي ، أف الجمعية ستقدـ دعمًا لتنظيـ خمس دورات تدريبية حوؿ السالمة المينية لمصحافييف الجار 
صحافي سيستفيدوف مف ىذه الدورات التى تتضمف تدريبًا عمميًا  700الفمسطينييف، الفتا الى أف أكثر مف 

يـ لعمميـ فى مف خبراء في االتحاد الدولى لمصحافييف إلعدادىـ لمواجية الحاالت الطارئة خالؿ أدائ
االوقات الطارئة ، بناء عمى دعوة نقابة الصحافييف الفمسطينييف بعد تزايد حاالت االصابة والوفيات بيف 

 الصحافييف خالؿ تغطيتيـ لألحداث فى االراضي المحتمة.
 22/11/2012البيان، دبي، 
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  اتفاق وقف إطالق النار مع غزة  عمى  يثني عمى موافقة نتنياىو وباماأ .71
أعمف البيت األبيض أف "الرئيس باراؾ أوباما تحدث ىاتفيًا إلى رئيس الحكومة : يو بي أي -ركا امي

اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو " اليوـ األربعاء، وأثنى عمى تمبيتو لتوصيتو بػ"الموافقة عمى االقتراح المصري 
 لوقؼ إطالؽ النار".

ث مع رئيس الوزراء نتياىو اليوـ وجدد تأكيده عمى وقاؿ البيت األبيض في بياف إف "الرئيس أوباما تحد
 االلتزاـ بأمف إسرائيؿ".

 وأضاؼ البياف "أوضح الرئيس أنو ال يمكف التوقع مف أي دولة تحّمؿ ىجمات صاروخية ضد المدنييف".
وقاؿ إف الرئيس أعرب عف "تقديره لجيود رئيس الحكومة اإلسرائيمي بالعمؿ مع الحكومة المصرية الجديدة 

 بيدؼ تحقيؽ وقؼ إطالؽ نار مستديـ وحّؿ أكثر استدامة ليذه المشكمة".
وأشار البياف إلى أف الرئيس "أثنى عمى رئيس الوزراء لموافقتو عمى االقتراح المصري لوقؼ إطالؽ النار، 

بحقيا الذي أوصى الرئيس )أوباما( رئيس الوزراء )نتنياىو( عمى القياـ بو، فيما أكد عمى أف إسرائيؿ تحتفظ 
 بالدفاع عف نفسيا".

وتابع أف أوباما قاؿ إف الواليات المتحدة ستستغؿ الفرصة التي وفّرىا وقؼ إطالؽ النار لتعزيز جيود 
مساعدة إسرائيؿ في تمبية حاجاتيا األمنية، عمى األخص في ما يتعمؽ بتيريب األسمحة والمتفجرات إلى 

 غزة.
 

ويؿ إضافي لمقبة الحديدة وغيرىا مف البرامج الصاروخية الدفاعية وأعرب عف االلتزاـ تجاه السعي لتأميف تم
سرائيؿ.  بيف الواليات المتحدة وا 

 22/11/2012الحياة، لندن، 
 

 البيت األبيض يدين تفجير حافمة في تل أبيب  .72
أداف البيت األبيض أمس تفجير حافمة في تؿ أبيب في محيط وزارة الدفاع : واشنطف: ىبة القدسي

شخصا بجروح خطيرة. ووصؼ البيت األبيض الحادث بأنو إرىابي،  11ة، مما أدي إلى إصابة اإلسرائيمي
واعدا بمساعدة إسرائيؿ في إلقاء القبض عمى المتورطيف في الحادث. وأعرب المتحدث باسـ البيت األبيض 

دانة اإلدارة األميركية لتفجير القنبمة عمى الحاف مة بالقرب مف مقر جاي كارني عف تعاطؼ الرئيس أوباما وا 
 لمجيش اإلسرائيمي.

إف أفكارنا وصمواتنا مع عائالت المصابيف ومع شعب إسرائيؿ، وىذه اليجمات ضد المدنييف »وقاؿ كارني: 
الواليات المتحدة ستقؼ مع حمفائنا »وأضاؼ كارني: «. اإلسرائيمييف األبرياء ىي ىجمات وحشية

وأكد أف الواليات «. د مرتكبي ىذا اليجوـ وتقديميـ لمعدالةاإلسرائيمييف وتوفر كؿ مساعدة مطموبة لتحدي
 المتحدة ممزمة التزاما ال يتزعزع بأمف إسرائيؿ.

 22/11/2012الشرق األوسط، لندن، 
 

 ةلتيدئابان كي مون يدين تفجير حافمة في تل أبيب ويرحب باتفاق  .73
أداف انفجار عبوة ناسفة في  األميف العاـ باف كي موفأن  22/11/2012الشرق األوسط، لندن، ذكرت 

لقد صدمنا مف أنباء ىذا اليجـو »حافمة ركاب في تؿ أبيب معربا عف تعاطفو مع المصابيف، وقاؿ موف: 
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وناشد «. اإلرىابي، وليس ىناؾ ظروؼ تبرر استيداؼ المدنييف، ونديف بأشد العبارات الممكنة ىذا الحادث
ث بقوة كؿ األطراؼ إلى التوصؿ إلى وقؼ إطالؽ النار أميف عاـ األمـ المتحدة إلى وضع حد لمعنؼ وح

أكرر دعوتي لوقؼ فوري لميجمات »فوريا. وقاؿ في مؤتمر صحافي بعد لقائو بالرئيس محمود عباس: 
الصاروخية العشوائية التي تستيدؼ فمسطينييف ومراكز مأىولة بالسكاف اإلسرائيمييف، وىذا أمر غير مقبوؿ، 

  «.لمدبموماسية ووقؼ العنؼ واآلف ىو الوقت المناسب
االربعاء  رحب كي موف: أف ا ؼ ب نقاًل عف وكالةعماف مف  22/11/2012الحياة، لندن،  وأضافت

باتفاؽ التيدئة الرامي النياء اسبوع مف المواجيات المسمحة بيف اسرائيؿ وحماس، مشيرًا الى انو ال يزاؿ 
 ر.يتعيف االتفاؽ عمى نقاط عدة بشأف وقؼ اطالؽ النا

وقاؿ باف لمصحافييف عقب لقاء مع العاىؿ االردني الممؾ عبد اهلل الثاني في عماف "اننا مرتاحوف النيـ 
توصموا الى اتفاؽ لوقؼ اطالؽ النار". واضاؼ "ما يزاؿ يتعيف حؿ تفاصيؿ عدة مف اجؿ التوصؿ الى 

 وقؼ دائـ الطالؽ النار". 
ات بناءة مع الرئيس المصري في ثاني زيارة لو إلى مف جية أخرى، أعمف باف كي موف انو اجرى محادث

القاىرة خالؿ ثالثة أياـ، وأعرب عف دعمو لجيود الرئيس مرسي مف أجؿ التوصؿ إلى وقؼ إطالؽ النار 
سرائيؿ. وأضاؼ انو ناقش أيضًا مع مرسي االنفجار الذي وقع في تؿ أبيب  .بيف غزة وا 

يدة في المنطقة الذي يمكنو أف يساىـ في التوصؿ إلى الرئيس مرسي ىو الشخصية الوح»وأضاؼ باف أف 
ضرورة العمؿ عمى ضماف امف وحياة المدنييف، وضماف »، وشدد عمى «تسوية ونحف ندعو في ىذا الجيود

، مشيرًا عمى أف األمـ المتحدة ستحشد كؿ إمكاناتيا «وصوؿ المساعدات اإلنسانية لممحتاجيف في غزة
غزة، ودعا إلى ضرورة إقامة الدولة الفمسطينية مف خالؿ حؿ إقامة دولتيف لمساعدة ىؤالء المحتاجيف في 

عبر المفاوضات وتجاوز األزمة الحالية. وأضاؼ باف كي موف انو سيترؾ في القاىرة مساعده روبرت 
 سيرس، وىو المنسؽ الخاص ألميف عاـ األمـ المتحدة لمواصمة المشاورات مع السمطات المصرية.

 
ــون ىــيالري .74 ــل المســاعدة  كمينت ــديم ك ــل أبيــب وتعــرب عــن اســتعداد بالدىــا لتق ــي ت ــة ف ــدين تفجيــر حافم ت

 لـ"إسرائيل"
وبدورىا أدانت وزيرة الخارجية األميركية ىيالري كمينتوف الحادث وأعربت عف استعداد بالدىا لتقديـ كؿ 

منذ »وأضافت كمينتوف: ، «الواليات المتحدة تديف بشدة ىذا اليجوـ اإلرىابي»المساعدة إلسرائيؿ، وقالت: 
وصولي إلى القاىرة وأنا أراقب عف كثب التقارير الواردة مف تؿ أبيب، وسأبقى عمى اتصاؿ وثيؽ مع فريؽ 
رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو، والواليات المتحدة مستعدة لتقديـ أي مساعدة تحتاج إلييا 

 «.إسرائيؿ
 22/11/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
 السادس عشر يشجع المبادرات لمتوصل إلى ىدنة في غزة يكتوسبند .75

مبادرات وجيود جميع الذيف يسعوف »أمس شجع فيو « نداء»وجو البابا بنديكتوس السادس عشر " –روما 
بيف إسرائيؿ وحماس التي تسيطر عمى غزة. وقاؿ البابا خالؿ « لمتوصؿ إلى ىدنة وتشجيع المفاوضات

تفاقـ العنؼ بيف اإلسرائيمييف »لمواجية « الكراىية والعنؼ ليسا حال»اتيكاف إف المقاء األسبوعي في الف
 «.سمطات الطرفيف إلى اتخاذ قرارات شجاعة لمصمحة السالـ»، داعيا «والفمسطينييف في قطاع غزة
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 22/11/2012الشرق األوسط، لندن، 
 

 ليا الحق في الدفاع عن نفسيا "إسرائيل"ميركل:  .76
دت المستشارة األلمانية أنجيال ميركؿ مجددا مساندتيا إلسرائيؿ في نزاع الشرؽ األوسط. د.ب.أ: أك -برليف 

وقالت ميركؿ في البرلماف األلماني )بوندستاج( أمس إف حماس في قطاع غزة بدأت بالقصؼ. وأضافت: 
ذؿ كافة وفي المقابؿ أكدت ميركؿ ضرورة ب«. ىناؾ حؽ لمدفاع، وىذا الحؽ تمتمكو الدولة اإلسرائيمية»

الجيود لتيدئة النزاع، معربة عف شكرىا لوزير خارجيتيا غيدو فسترفيمي عمى جيوده في المنطقة خالؿ 
 األياـ الماضية.

 22/11/2012الشرق األوسط، لندن، 
 

 تل أبيب في عقب تفجير حافمة "اسرائيل"تغمق سفارتيا في واشنطن  .77
يؿ ابوابيا وجمدت كؿ الخدمات القنصمية عقب تفجير واشنطف ػ د ب أ: اغمقت السفارة االمريكية في اسرائ
 وقع في حافمة في تؿ أبيب عقب تحذيرات االربعاء.

ونصحت السفارة طاقـ العامميف وكؿ المواطنيف االمريكييف في اسرائيؿ بالبقاء في منازليـ حتي تقبض 
 االسرائيمية.الشرطة عمى الشخص المشتبو بتنفيذه بالتفجير، بحسب صحيفة 'يديعوت احرونوت' 

 إسرائيميا جميعيـ تقريبا بجروح طفيفة. 21وأدانت الواليات المتحدة''التفجير الذي أسفر عف إصابة 
ووصؼ جاي كارني المتحدث باسـ البيت األبيض في بياف نشرتو مواقع أمريكية 'ىذه اليجمات ضد 

 المدنييف اإلسرائيمييف األبرياء' بأنيا 'شنيعة'. 
 22/11/2012، القدس العربي، لندن

 
 دولة فمسطينية بإقامةمطالبة والعمى غزة  "إسرائيل"مريكا الالتينية باعتداءات أ دول تنديد .78

عكس دوؿ االتحاد األوروبي التي لـ تتخذ مواقؼ حاسمة بؿ تميؿ الى إسرائيؿ في  حسيف مجدوبي: -مدريد
ة في التنديد بتؿ أبيب بؿ والتعاطؼ عدوانيا عمى قطاع غزة، لـ يتردد عدد مف زعماء دوؿ أمريكا الالتيني

 والتضامف مع فمسطيف بشكؿ كبير لمغاية والتشديد عمى ضرورة تأييد دولة فمسطينية في أقرب وقت ممكف.
وبينما يستمر القصؼ اإلسرائيمي لقطاع غزة وردود الحركات الفمسطينية بالصواريخ تتزايد ردود الفعؿ الدولية 

أمريكا الالتينية التي يتخذ أغمبيا مواقؼ لمدفاع عف القضية الفمسطينية في  والمنظمات ومنيا ردود فعؿ دوؿ
 مواجية إسرائيؿ.

وتتصدر فنزويال الئحة الدوؿ األكثر تنديدا بإسرائيؿ، حيث بادر الرئيس ىوغو شافيز في األياـ األولى الى 
وـ الثالثاء مف األسبوع الجاري اعتبار ىجمات إسرائيؿ بمثابة اعتداء وحشي، ثـ أصدر البرلماف الفنزويمي ي

بيانا تمت المصادقة عميو باألغمبية يديف إسرائيؿ ويطالب بإقامة دولية فمسطينية. وشيدت الجمسة البرلمانية 
تدخالت لبعض النواب صرحوا بإدانات ىي األقسى مف نوعيا التي يشيدىا برلماف في أمريكا الالتينية ضد 

 اإلسرائيمي.-اإلسرائيمي وخاصة في شقو الفمسطيني -يإسرائيؿ منذ اندالع النزاع العرب
وتعتبر بوليفيا ثاني دولة مف المنطقة التي لـ تتردد في توجيو اتيامات صريحة إلسرائيؿ بنشر بياف أمس 
األربعاء يؤكد أف 'بوليفيا تديف بشدة االعتداءات اإلسرائيمية عمى فمسطيف وتطالب األمـ المتحدة بعدـ البقاء 

المتفرج'. واعتبرت أف األمـ المتحدة يجب أف تتخذ اإلجراءات السريعة لوقؼ سقوط الضحايا، في موقؼ 
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سحب السفير البوليفي وطرد اإلسرائيمي  2009وّذكرت بأف الرئيس البوليفي إيفو موراليس كاف قد قرر سنة 
 بسبب االعتداءات اإلسرائيمية عمى قطاع غزة حينئد والتي تتكرر ىذه األياـ.

انبيا قامت اإلكوادور في بياف لخارجيتيا برفض صواريخ حركة حماس لكنيا استعممت لفظ التنديد ومف ج
 في وصؼ اليجمات اإلسرائيمية وحّممت إسرائيؿ مسؤولية اندالع العنؼ.

وتعتبر كوبا رابع دولة تتبنى موقفا مساندا لفمسطيف ومتضامنا مع الفمسطينييف في ىذه اليجمات، وتعتبر 
وائؿ الدوؿ في أمريكا الالتينية التي ساعدت تاريخيا وأيدت فمسطيف في مواجية إسرائيؿ. وبدورىا، كوبا مف أ

 تندد نيكاراغوا بإسرائيؿ. بشكؿ واضح وصريح.
واعتبرت رئيسة األرجنتيف كريستينا فيرنانديث أف مجمس األمف الدولي مطالب بالدعوة الى وقؼ إطالؽ 

تمؾ الجيات التي تعيؽ تأسيس دولة فمسطيف. ورغـ الطابع المحافظ النار ووقؼ العنؼ الذي يخدـ فقط 
الذي يتميز بو رئيس التشيمي سيباستياف بنيرا، فقد اعتبر أف الحؿ الوحيد ىو إقامة الدولة الفمسطينية إلرساء 

 السالـ في منطقة الشرؽ األوسط.
 

ائيؿ ولكنيا تقوـ باتصاالت مع األميف العاـ البرازيؿ الدولة األكثر تأثيرا في أمريكا الالتينية لـ تندد بإسر 
لألمـ المتحدة والرئيس المصري محمد مرسي لوضع حد لمعنؼ، ولكنيا في المقابؿ رفضت االتصاؿ 

 بإسرائيؿ وأعمنت تأييدىا الكامؿ لمدولة الفمسطينية.
 22/11/2012القدس العربي، لندن، 

 
 تأمل بيدنة دائمة في غزة فرنسا .79

رب الرئيس الفرنسي فرنسوا ىوالند االربعاء، عف امؿ فرنسا في اف "يكوف وقؼ اع: ا ؼ ب -باريس 
اطالؽ النار بيف اسرائيؿ وحركة المقاومة االسالمية )حماس( دائمًا، وذلؾ بعيد دخوؿ اتفاؽ وقؼ اطالؽ 

 النار حيز التطبيؽ.
وحماس ويينىء السمطات وجاء في بياف لمرئاسة الفرنسية اف ىوالند "يرحب باعالف اتفاؽ بيف اسرائيؿ 

 المصرية عمى دورىا الفعاؿ بيدؼ التوصؿ اليو".
 واضاؼ الرئيس في البياف "في الوقت الراىف ينبغي القياـ بكؿ شيء لكي يتـ احتراـ وترسيخ التيدئة فورا".
ؽ وخمصت الرئاسة الفرنسية الى القوؿ اف "فرنسا تدعو الجميع الى التحمي بالمسؤولية لكي يكوف وقؼ اطال

 النار دائما ويسمح بحماية فعالة لمسكاف الذيف عانوا االمريف مف اعماؿ العنؼ". 
 22/11/2012الحياة، لندن، 

 
 بيب وتدعو لمتيدئةأفي تل تفجير حافمة  تدينروسيا  .80

جريحا في حافمة بوسط تؿ  17دانت روسيا "االعتداء االرىابي االجرامي" الذي اوقع : ا ؼ ب -موسكو 
ـ الثامف مف العممية االسرائيمية ضد المجموعات المسمحة الفمسطينية في قطاع غزة ودعت ابيب في اليو 

الطرفيف الى انياء المواجية المسمحة. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بياف اف "روسيا تديف بشدة ىذا 
 االعتداء االرىابي االجرامي".

وقع في اليوـ الثامف مف المواجية بيف االسرائيمييف واضافت "مف الضروري االشارة الى اف اعتداء تؿ ابيب 
 والفمسطينييف في غزة. وفي ىذا االطار نكرر دعواتنا الى الطرفيف لوقؼ فورا المواجية المسمحة".
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 22/11/2012الحياة، لندن، 
 

 غزة حرب فابيوس يحمل ايران "مسؤولية كبرى" في .81
ابيوس بايراف وحمميا "مسؤولية كبرى جدا" في نزاعات ندد وزير الخارجية الفرنسي لوراف ف: ا ؼ ب -باريس

 الشرؽ االوسط وخصوصا في قطاع غزة.
كمـ، انيا اسمحة  75وقاؿ الوزير الفرنسي الذاعة "فرانس كولتور" اف في غزة اسمحة بعيدة المدى تصؿ الى 

والعراؽ وغزة، وفي كؿ مرة  وتابع  "نجد ايراف في لبناف وسورية ايرانية، اف المسؤولية االيرانية كبيرة جدا".
 بنوايا سمبية جدا".

 واضاؼ اف "اتجاه الحكومة االيرانية خطير جدا بالنسبة عمى السالـ في العالـ".
 22/11/2012الحياة، لندن، 

 
 مميون يورو ألطفال غزة 1.5ونالد يتبرع بـ"لاير مدريد" ر  العب .82

مميوف يورو لألطفاؿ  1.5و جناح لاير مدريد بمبمغ أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى تبرع كريستيانو رونالد
 في قطاع غزة.

وذكرت النسخة العربية مف موقع كالسيكو لاير مدريد الجماىيري أف الالعب تبرع بقيمة جائزة الحذاء الذىبي 
 لصالح أطفاؿ غزة. 2011ليداؼ أوروبا التي حصؿ عمييا عاـ 

تبرع الالعب البرتغالي ألطفاؿ غزة عمى رأسيا روسيا اليـو ونقمت شبكات إخبارية كبرى مساء األربعاء نبأ 
 وديجيتاؿ جورناؿ، وفقًا لما ذكره موقع فيمجوؿ.

ولـ يصدر بعد أي تعميؽ رسمي مف الالعب عبر حساباتو الشخصية أو موقع لاير مدريد الرسمي عف نبأ 
 التبرع.

 22/11/2012البيان، دبي، 
 

  ترّدد: اضرب اضرب تل أبيب! غزة .83
مساء أمس األوؿ بدا لمجميع أف التيدئة صػارت عمػى األبػواب، وخػالؿ بضػع سػاعات سػتعود : مي موسىحم

الحياة في غػزة إلػى سػابؽ عيػدىا. الػبعض، مػف األصػحاب القػدامى، تواعػد عمػى المقػاء فػي المقػاىي البحريػة 
التيدئػة بػدت مفرحػػة المنتشػرة عمػى شػاطئ بحػػر المدينػة. وآخػروف قػرروا القيػػاـ بزيػارات بعػد منتصػؼ الميػػؿ. ف

لمناس ممف ارتوى ظمأىـ الوطني بضرب تؿ أبيب ولـ يعودوا يرغبوف في شيء، اآلف، أكثر مف ذلؾ. ولكف 
الساعات التي سبقت الموعد المفترض لمتيدئة كانت بيف األشػد قسػوة لجيػة القصػؼ اإلسػرائيمي. وخػالؿ يػـو 

 المدنييف.واحد ارتفع بشكؿ ممحوظ عدد الشيداء، خػػصوصًا في صفوؼ 
وافترض الكثيروف أنيا الساعات التي يرغػػب اإلسرائيميوف في تعديؿ ميزاف الدـ فييػا لتػػػبرير قبػوليـ بالتيدئػة. 
فالبػػػعض يعػػػتقد أنػػو بضػرب تػؿ أبيػػب بصػواريخ محمػػػية الصػػنع تشػػػعر إسرائيػػػؿ أنيػػا صػػػارت مكشػػوفة وأف ال 

ممػف يريػػػدوف، فػي « متفيمػاً »ئيمي فػي السػاعات الباقيػة سػيكوف معنى البتة لقدرة الردع. وأف كؿ رد فعؿ إسرا
 العالـ، فرض التيدئة. لذلؾ بمغ التوتر في النفوس ذروتو بانتػػظار انقضاء تمؾ الساعات.

والواقػػع أف اإلسػػرائيمي لػػـ يتػػرؾ مجػػااًل أمػػاـ النػػاس فػػي غػػزة لالعتقػػاد بغيػػر ذلػػؾ، بػػرغـ اإليمػػاف بأنػػو ال يريػػد 
بغير ذلؾ. لـ تكف ساعات رمادية بؿ ساعات حمػراء. أضػاءت القنابػؿ سػماء غػزة وانتشػرت لمناس أف يؤمنوا 
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النيراف في أكثر مف مكاف وشاعت رائحة البػارود فػي كػؿ مكػاف. وبػدا كػأف إسػرائيؿ تسػتخدـ دفعػة واحػدة كػؿ 
وخػاؿ لػي قواتيػا الجويػة والبحريػة والبريػة لػدؾ منػاطؽ مختمفػة مػف القطػاع وخصوصػًا فػي وحػوؿ مدينػة غػزة. 

فعاًل أنني أشيد فيممًا مف أفالـ الحرب العالميػة الثانيػة، حيػث االنفجػارات والنيػراف والػدوي وبالتػالي الضػحايا، 
 ولكف حقيقة ال خيااًل.

قبؿ أف تعمـ أيف كانت الضربة التي سمعتيا لمتو تأتي ضربة أخرى لتقفز بؾ إلى السؤاؿ عف الثانية ونسياف 
يريد مف الناس أف تفيػـ أنػو لػف يتػرؾ زاويػة مػف دوف دكيػا. تأتيػؾ األخبػار مػف ىنػا  األولى. وكأف اإلسرائيمي

وىناؾ، شييد ىنا وبيت مقصوؼ ىنػاؾ، وجرحػى ىنػا وىنػاؾ، ومؤسسػات تقصػؼ، وسػيارات ودراجػات ناريػة 
تدمر. ويجد البعض عػزاء فػي أنيػا سػاعة أو بضػع سػاعة ويعمػف وقػؼ النػار. ومػا أف تمػر التاسػعة مػف دوف 

حتػى يشػػرع النػاس فػػي التسػاؤؿ: مػػا الػذي جػػرى؟ ولمػاذا لػػـ تعمػف التيدئػػة. قمػة تنػػاقش فػي التفاصػػيؿ..  إعػالف
الكثػػػرة تريػػػد التيدئػػػة. تممػػػس األمػػػر حتػػػى فػػػي خطػػػاب بعػػػض القػػػادة أو المسػػػؤوليف اإلعالميػػػيف فػػػي الفصػػػائؿ 

المشكمة ىنا، أف فرحػة الفمسطينية. الجميع يحاوؿ تبرير ما جرى مف دوف معرفة وافية باألسباب والتفاصيؿ. 
 الناس بضرب تؿ أبيب وباستمرار إطالؽ الصواريخ، تتضاءؿ تحت القصؼ خصوصًا مع اقتراب الخطر.

وما أف تبيف أف التيدئة مؤجمة حتى ازداد القمؽ. فالبعض ظػّف أف التيدئػة باتػت فػي اليػد، وىنػاؾ مػف يخشػى 
، وىػـ كثػر فػي «الػال مبػاليف»دفػع حتػى بعػض أنيا طارت ولف تعود. القصؼ اإلسرائيمي الوحشي ليمة أمػس 

غزة، لمبدء في اتخاذ جوانب حيطة لـ يتخذوىا في السابؽ. وصار االبتعاد عف النوافذ الزجاجية أمرًا ضروريًا 
كػػإجراء وقػػائي. فالنػػاس ىنػػا، بتجػػربتيـ الخاصػػة، طػػوروا ألنفسػػيـ منظومػػة إجػػراءات مػػف دوف انتظػػار جيػػػة 

 نبغي فعمو.رسمية أو أىمية تخبرىـ بما ي
ونظػػرًا السػػتمرار اسػػتيداؼ األبػػراج السػػكنية، جػػراء عػػدـ القػػدرة عمػػى معرفػػة كػػؿ سػػاكنييا أو مػػف يصػػؿ إلػػييـ، 
صػػػػار الخػػػػوؼ ينتػػػػاب سػػػػكاف األبػػػػراج. ولممػػػػرة األولػػػػى يختػػػػار الصػػػػحافيوف، مػػػػثاًل، المجػػػػوء إلػػػػى الفنػػػػادؽ أو 

مثمػي إلػى الحيطػة فينتقمػوف مػف « حػذروف»المستشفيات إلدارة أعماليـ مف ىنػاؾ. ولممػرة األولػى يمجػأ سػكاف 
برج مطؿ عمى كؿ غزة إلى بيت ىادئ في محيط سكني أكثر اكتظاظًا. ولكف، مثؿ ىذا اإلجػراء، بداىػة، ال 
يضمف شيئًا. فال أحد يعرؼ بالضبط مف أيف تخرج الصواريخ، ومػف ىػـ الػذيف تسػتيدفيـ إسػرائيؿ، وال يمكػف 

مػر مجػرد اعتقػاد ال أكثػر. ومػا يػريح المػرء يفعمػو حتػى لػو كػاف وقوعػًا معرفة مقدار األماف فػي أي مكػاف. األ
 في الجحيـ.

غير أف المشػكمة األكبػر ىػي التػنقالت. ففػي غػزة نػوع مػف الحركػة االضػطرارية ولكػف فػي ظػؿ الخطػر. ومػف 
مػػف مسػػتخدمييا عػػدـ الخػػروج مػػف منػػاطؽ « وكالػػة الغػػوث الدوليػػة»الجػػائز أف أشػػد مػػا يػػدؿ عمػػى ذلػػؾ طمػػب 

ىـ. وحتى األطباء االختصاصييف ممػف كانػت ميمػتيـ زيػارة العيػادات فػي كػؿ أنحػاء القطػاع منعػوا مػف سكنا
لػػى أقػرب مركػػز طبػػي ليػػـ. وىػػذا يجػػري مػػع مػػف يحممػػوف  السػفر بسػػياراتيـ إلػػى مػػا ىػػو خػػارج محػػيط سػػكنيـ وا 

كبيػرة جػدًا عمػى « UN»عمى سياراتيـ رايات األمـ المتحدة، وال يتحركوف إال في سيارات بيضاء تحمػؿ شػارة 
 كؿ مناحي السيارة.

وقػػد أردت الخػػروج أمػػس مػػف البػػرج فػػي اتجػػاه سػػكني الجديػػد. لكػػف قمػػت فػػي نفسػػي أف بوسػػعي إنجػػاز ميمػػات 
أخػػرى بينيػػا تنػػاوؿ الغػػداء مػػع صػػديؽ. ومػػا أف ركبنػػا السػػيارة وانطمقػػت حتػػى الحظػػت أف السػػائؽ يأخػػذنا فػػي 

ؼ مػػػرارًا. قمػػػت لمسػػػائؽ بحػػػذر لػػػـ أعيػػػده فػػػي نفسػػػي: التػػػي تعػػػرض ممعبيػػػا لمقصػػػ« مدرسػػػة فمسػػػطيف»طريػػػؽ 
كػػػؿ الطػػػرؽ مثػػػؿ بعضػػػػيا. كػػػؿ المنػػػاطؽ تقصػػػؼ وال داعػػػػي »، رد جازمػػػػًا: «أليسػػػت ىنػػػاؾ طريػػػؽ أخػػػرى؟»

 «.لمخوؼ!
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ال »لـ تمض دقائؽ قميمة حتى سقط أوؿ صاروخ، والثاني والثالث. لـ يرتبؾ السائؽ وقػاؿ:  لسػنا مسػتيدفيف وا 
ومػف النافػذة الخمفيػة لمسػيارة «. ال»قمػت «. ىػؿ تريػد منػي التوقػؼ والنػزوؿ»وسأؿ: ، «لـ نبؽ عمى قيد الحياة

كػػاف بالوسػػع أف تػػرى بسػػيولة أعمػػدة النػػار تتصػػاعد فػػي نيايػػة الشػػارع. لقػػد قصػػؼ اإلسػػرائيميوف جػػوار ممعػػب 
 اليرموؾ.

الػػػذىاب إلػػػى البيػػػت  الميػػػـ وصػػػمنا إلػػػى مطػػػػػعـ عمػػػػػى دوار المينػػػػػاء. تناولػػػػػت وصػػػديقًا الغػػػداء ىنػػػاؾ وقػػػػػررت
« السػػػػودانية»و« المشػػتؿ»اليػػادئ. وبعػػدما وصػػمت بػػدأ دوي القصػػؼ. قػػالوا فػػي البػػػػيت إف القصػػؼ يسػػػػتيدؼ 

شػػمااًل لشػػػػدة دوي صوتػػػػو. ولكػػف سػػرعاف مػػا قالػػت اإلذاعػػػػات المحميػػة إف القصػػؼ الجديػػػػد استػػػػيدؼ الميػػػػناء 
 جنوبًا. ىناؾ حيث كنت وصػػديقي قبػؿ قميؿ.

قصؼ أثار مخاوؼ األطفاؿ وشحػػبت وجوىيػػـ، توقؼ قميال. ارتاحت النفوس مؤقتًا بانتظار الجولة التػػالية. ال
غػزة بتضػرب »وفجأة تتػػذكر أف أكثر ما يشيع اآلف في غزة مف رنات ىاتؼ، أغنػػية شعبػػية جديػدة الزمتػػػيا: 

اضػرب اضػرب تػؿ أبيػب. اضػرب تػؿ »الشػعبي: وتقػػػوؿ كممػات األغػػػنية التػي تعػػػبر عػف المػزاج «. تؿ أبيػب
أبيب اضربيا والصييػػونية ارعبيػا.. يػا بتعمػر يػا بنخػػػربيا.. اضػػػرب اضػرب تػؿ أبيػب. الـز تعػرؼ يػا محتػؿ 
الفمسطيني ما بينذؿ. ما بدنا ال ىػػدنة وال حؿ... بػدنا نضػرب تػؿ أبيػب. يػا جػيش إسػرائيؿ الغاشػـ... كمػو إال 

لػػػو غػػػزة »وتمضػػي األغنيػػػة لتقػػوؿ: «. د الحاسػػـ... واضػػػرب اضػػرب تػػػؿ أبيػػػبغػػزة ىاشػػػـ... ىػػاي جػػػاؾ الػػػر 
 «.تصفي منكوبة رح نبنييا طوبة طوبة. بيكفي إنيا مييوبة... اضرب اضرب تؿ أبيب

وتمػػضي األغنػػية لمتحدث بفخر عف رد غزة بقصؼ تؿ أبيػب التػي لػـ يجػرؤ حكػاـ عػرب عمػى ضػربيا بػرغـ 
 إسرائيؿ ليـ. ما يمتمكوف مف قدرات، وبرغـ ضرب

 22/11/2012السفير، بيروت، 
 

 نتنياىو  رىانات .84
 عريب الرنتاوي
يسعى نتنياىو في فرض ىدنة طويمػة األمػد عمػى حمػاس والمقاومػة وقطػاع غػزة، ىدنػة تسػتمر لخمسػة عشػر 

تػرح عامًا عمى أقؿ تقدير، وىذا الرقـ يذكرنا بمشروع شاروف القديـ عف الحؿ االنتقػالي بعيػد المػدى، والػذي اق
رجػاء قضػايا الحػؿ النيػائي لخمسػة عشػر عامػًا ”بعض الضفة وكؿ القطػاع“فييا إقامة دولة فمسطينية في  ، وا 

قادمة، عمى أف تصمت المدافع والحدود طواؿ ىذه الفترة، ومػف دوف الحاجػة لموصػوؿ إلػى اتفاقػات أو توقيػع 
 معاىدات، بؿ ومف دوف الحاجة لمتفاوض عمى األمر.

الزج بمصر في األزمة مع غزة مف بوابتيف: األولى، أف ترعى مصر اتفاؽ التيدئة طويمػة  نتنياىو يريد أيضاً 
األجؿ، وأف تتعيد بمنع حماس والمقاومة مف تجديد ترسانتيا الصػاروخية، تمامػًا مثممػا فعػؿ مػع نظػاـ مبػارؾ 

تيريػػب حػػرب الرصػػاص المصػػبوب، حػػيف أوكػػؿ لمصػػر، ميمػػة مطػػاردة وقمػػع ” تيدئػػة“فػػي شػػـر الشػػيخ، بعػػد 
السالح بكؿ أنواعو لمقطاع المحاصر...أما البوابة الثانية التػي يػراد لمصػر أف تمػج عبرىػا إلػى القطػاع، فيػي 
بقائيا مغمقة مع إسرائيؿ، أي إلقاء غزة عمميًا في حضف مصر، وتكريس انفصاليا  فتح المعابر مع مصر، وا 

ف أفضػػى األمػػر إلػػى إعالنيػػا  إمػػارة إسػػالمية مسػػتقمة..ىذا لػػيس ميمػػًا، عػػف الػػوطف الفمسػػطيني األـ، حتػػى وا 
 طالما أف ىناؾ مف يمتـز التيدئة وىناؾ مف يضمنيا.
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كػػػػػػػؿ ذلػػػػػػػؾ مقابػػػػػػػؿ أف توقػػػػػػػؼ إسػػػػػػػرائيؿ عػػػػػػػدوانيا الػػػػػػػدائر، وأف تتعيػػػػػػػد االمتنػػػػػػػاع عػػػػػػػف تكػػػػػػػراره أو اسػػػػػػػتئناؼ 
حػدث عػف لمقطػاع، ىػو لػـ يت” تسػييالت“االغتياالت...وىو إف حصؿ عمى ما يريد، فإنو لف يمانع في تقديـ 

 رفع الحصار، ففي نظره غزة ليست تحت الحصار.
ىو صؾ إذعاف، يريد نتنياىو أف يفرضػو عمػى حمػاس والمقاومػة والفمسػطينييف، مػع أنػو لػيس فػي وضػع مػف 

فػال المقاومػة رفعػت الرايػات البيضػاء، وال ”...صػكوؾ اإلذعػاف“يممي الشػروط والفرمانػات، ناىيػؾ عػف فػرض 
 و...والحساب ما زاؿ مفتوحًا بيف الُمعتدي والُمعتدى عميو، بيف الجالد والضحية.غزة تنتظر الفرج مف نتنياى

لكف نتنياىو وىو يذىب بعيدًا في مطالبو ومماطمتو، يبني رىاناتػو عمػى شػيء آخر...أنػو يتػابع حاجػة مصػر 
ترؾ غزة في عيد مرسي لمتيدئة، وىي حاجة قد تفوؽ حاجة القطاع إلييا...فمصر التي قاؿ مرسي أنيا لف ت

الموقؼ مع إسرائيؿ ومف خمفيا الواليات المتحدة ” تصعيد“وحدىا، ال تريد أف تذىب أبعد مما ذىبت إليو في 
واالتحػػػاد األوروبي...ىػػػي تريػػػد بػػػال شػػػؾ ليػػػذه المعركػػػة أف تنتيػػػي، وأف تنتيػػػي قريبػػػًا، ولكنيػػػا ال تريػػػد ليػػػا أف 

” القديمة“لدور مصر ” القص والمصؽ“ف نوعًا مف تنتيي إلى ىزيمة حماس وغزة، كما ال تريد لدورىا أف يكو 
 في ظروؼ مماثمة وأزمات سابقة.

، الػذيف ال ”العػرب الحمػالف“كما أف نتنياىو قرأ بال شؾ، بعض المواقؼ العربية، التي بشرت بامتػداد عصػر 
 شػؾ ميػؿ خيار أماميـ سوى التوسؿ والتسوؿ عمى أعتػاب السػيد األمريكػي والُمحتػؿ اإلسػرائيمي...ىو قػرأ بػال

بعض العرب ودوؿ اإلقميـ )تركيا( الستعجاؿ إقفاؿ ىذا الممػؼ، حتػى ال ُيمقػي بظاللػو الشػائكة عمػى مسػعاىـ 
مػف جيػة، وتأىيميػا لػدور ” محػور المقاومػة والممانعػة“الحثيث لتكريس انفصاؿ حماس عّما كاف ُيعػرؼ باسػـ 

لػبعض مػف ىػذه األطػراؼ، تجربػة االعتػراؼ الشريؾ أو البديؿ لمسػمطة والمنظمػة، وربمػا فػي خمفيػات مواقػؼ ا
” الجديػدة“بالدولي باالئتالؼ السػوري الجديػد، كممثػؿ شػرعي وحيػد لتطمعػات الشػعب السػوري، فتكػوف حمػاس 

 ممثاًل شرعيًا وحيدًا لتطمعات الشعب الفمسطيني.
أىدافػو عمػى لكف ليس كؿ ما يتطمع إليػو نتنيػاىو سػينالو...فالرجؿ لػيس فػي وضػع ميػداني يسػمح لػو بتحقيػؽ 

األرض ليقطؼ ثمارىا عمى موائد التفاوض...فال الحرب البرية المفتوحة باتت خيارًا ممكنًا، وال المواجية مع 
حماس والمقاومة، مرشحة لالنتيػاء بالضػربة القاضػية الفنيػة، وفػي المثػؿ العربػي الشػيير أف الضػربة التػي ال 

 مف ىذه المعركة أشد مضاًء وأقوى عودًا.ُتميتؾ تقويؾ، واألرجح أف حماس والمقاومة، ستخرج 
ثػػػـ، إذا كػػػاف الػػػبعض فػػػي حمػػػاس قػػػد اسػػػتمرأ خػػػالؿ السػػػنوات القميمػػػة الفائتػػػة، طػػػرؽ النضػػػاؿ السػػػيمة وبريػػػؽ 
الدبموماسية واإلعالـ والسػمطة، فػإف مػا جػرى فػي غػزة خػالؿ األيػاـ الماضػية، قػد أعػاد االعتبػار مجػددًا لتيػار 

ف كػاف ىػذا التيػار قػد فقػد أحػد أىػـ المقاومة داخؿ حمػاس وأىػؿ غػزة و  الضػفة والشػعب الفمسػطيني بمجممػو، وا 
رمػػوزه باستشػػياد أحمػػد الجعبػػري، فػػاألرجح أنػػو اكتسػػب عشػػرات المؤيػػديف الكبػػار مػػف قػػادة حمػػاس وكوادرىػػا 

 ونشطائيا.
ف وجدت نفسيا عمى مسافة بعيدة مف  لػـ  إال أنيػا” محور المقاومة والممانعػة“يضاؼ إلى ذلؾ، أف حماس وا 

، في طبعتو الخميجية بخاصة، ”محور االعتداؿ“تنخرط بعد، أو باألحرى لـ تتورط حتى أذنييا بالتماىي مع 
، قاعػدة ارتكػػاز ليػا، فػإف ىػػذا سػيمكنيا مػف القػػدرة عمػى المنػاورة والمراوغػػة، ”الجديػدة“وىػي إذ تجػد فػي مصػػر 

ر األوؿ، وال باالنػػدماج فػػي المحػػور وعػػدـ االضػػطرار لمػػذىاب حتػػى آخػػر الشػػوط، ال فػػي االبتعػػاد عػػف المحػػو 
 الثاني.

البسػالة فػي مقاومػة العػدواف، والجػرأة عمػػى ضػرب القػدس وتػؿ أبيػب، سػػوؼ تتػرجـ بشػكؿ دقيػؽ فػي نصػػوص 
ف بعد تأخير...وحينيا سوؼ يكوف بمقدورنا التعرؼ ال عمى الوجية ” التيدئة“ومضاميف اتفاؽ  الذي سيبـر وا 
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مقبمة، بؿ وعمػى المعادلػة الجديػدة لميػزاف القػوى داخػؿ المنظومػة العربيػة، التي ستسمكيا حماس في المرحمة ال
مف جية وبعض دوؿ الخميج مف جيػة ثانيػة، وسػوؼ ُيختبػر أيضػًا شػير ” الربيع العربي“خصوصًا بيف دوؿ 
 العسؿ بيف الكتمتيف.

 22/11/2012، الدستور، عّمان

 
 
 

 بائسان حول العدوان عمى غزة  خطابان .85
 ياسر الزعاترة
فػػي سػػياؽ العػػدواف الصػػييوني عمػػى قطػػاع غػػزة، كنػػا أمػػاـ خطػػابيف بائسػػيفن األوؿ يػػتيـ حمػػاس بأنيػػا تغػػامر 
بأرواح الشعب الفمسطيني وال تتوخى الحكمة في التعاطي مع الوضع، بينما يشكؾ الثاني فييا إذ يراىػا تميػؿ 

، إثػر حػرب 2009ماف مطمػع إلى التيدئة عبر وساطة مصرية جديدة، ال تختمؼ برأيو عف وساطة عمر سمي
 ، أو حرب الفرقاف بحسب تسمية حماس.”الرصاص المصبوب“

في الخطاب األوؿ، ال ندري كيؼ تكػوف الحكمػة بػرأي أولئػؾ؟! وكيػؼ تثبػت حمػاس أنيػا عاقمػة؟! ىػؿ يكػوف 
 ذلؾ بإعالنيا االستسالـ إلرادة العدو، وقبوؿ معادلة العيشن مجرد العيش تحػت الحصػار، وفػي ظػؿ احػتالؿ

 البحر والجو، واستمرار االغتياالت؟!
ما ينساه ىؤالء أف الكياف الصييوني ىو مف بدأ العػدواف باغتيالػو لمقائػد أحمػد الجعبػري حػيف تػوفرت إمكانيػة 
اغتيالون ىو الذي ُيعد صيدا ثمينا ال تحوؿ دوف اغتيالو أية تيدئة ميما كانت. سيقولوف إف ذلؾ قد تػـ عمػى 

ني عمػى مشػارؼ القطػاع، وىػذا غيػر صػحيح ابتػداًء ألف حمػاس ال يمكنيػا منػع خمفية استيداؼ جيب صػييو 
عمؿ مف ىذا النوع يتـ خارج المناطؽ التي تسيطر عمييا، كما أف شيئا كيذا قد سبؽ ووقػع مػف دوف أف ُيػرد 

 عميو بعدواف واسع )سباؽ االنتخابات حضر في عقؿ نتنياىو وباراؾ مف دوف شؾ(.
عمػى حمػاس أف تتحػوؿ إلػى حارسػة ألمػف الكيػاف الصػييوني، حتػى فػي المنػاطؽ ىؿ يعني ىػذا الخطػاب أف 

 التي ىي جزء مف القطاع وال تزاؿ محتمة، حتى لو تعاممنا ىنا مع منطؽ ما يسمى قرارات الشرعية الدولية؟!
ضرب الجيب الصييوني حتى وفؽ القرارات الدولية يعتبػر مقاومػة مشػروعة، وحمػاس ال يمكػف أف تقبػؿ دور 

حارس ألمف الصياينة. وفيما خصَّ الصواريخ، فإف حماس تمنعيا ألف كمفتيا عالية، وليس التزاما بالتيدئة ال
فقػػط، السػػيما أف إطػػالؽ مقاومػػة مػػف القطػػاع المحاصػػر والمعػػزوؿ، فػػي ظػػؿ رفػػض محمػػود عبػػاس لػػذلؾ فػػي 

 ني.الضفة غير ممكف بحاؿ. ولو فعمت لكالوا ليا االتيامات بالمغامرة بالدـ الفمسطي
والخالصػػة أف حمػػاس تػػرفض، ويجػػب أف تػػرفض، أف يتحػػوؿ قطػػاع غػػزة إلػػى دولػػة جػػوار لمكيػػاف الصػػييوني 
مقابؿ العيش واليدوء مع استمرار الحصار مف البحػر والجػو، وىػي تصػر عمػى أف تبقػى جػزءا مػف فمسػطيف، 

جنػود العػدو وتصر عمى أف التيدئة يجب أف تكوف متبادلػة، وليسػت مػف طػرؼ واحػد، فضػال عػف أف حمايػة 
فػي محػػيط قطػػاع غػػزة ليسػػت جػػزءا مػػف ميماتيػػا حتػػى لػػو وقػػع االسػػتيداؼ مػػف قبػػؿ أنػػاس خرجػػوا مػػف القطػػاع 

 نفسو، وليس ليا أكثر مف التفاىـ مع قوى المقاومة عمى ما يخدـ الوضع الفمسطيني.
عمػى قطػاع  مف ىنا كاف مف الطبيعي أف ترد حماس عمى العدواف حتى ال يعتقد العدو أنو فػرض االستسػالـ

 غزة، وحتى ال يعتبر أف ما ىو قائـ وضع نيائي ال يمكف التمرد عميو.
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نػأتي إلػػى المزايػدة األخػػرى )المعاكسػة لممفارقػػة(، والتػػي تػرى أف حمػػاس قػد تركػػت محػور المقاومػػة والممانعػػة، 
ى جانػب وانضمت لمحور االنبطاح بحسب رأييـ. ىذا الفريؽ لـ يردد ىػذا الكػالـ إال بسػبب وقػوؼ حمػاس إلػ
 .2009الشعب السوري، بدليؿ أف الوضع في القطاع لـ يتغير منذ اتفاؽ التيدئة بعد نياية حرب الفرقاف 

كاف مف الطبيعي أف يصاب ىذا الفريؽ باإلحباط في ظؿ المواجيػة الجديػدة ورد حمػاس عمييػا بإبػاء واقتػدار 
ح يتحدث عف التيدئة الجديدة التي يتوسط وصوال إلى قصؼ تؿ أبيب والقدس. وألنو ال يعدـ المزايدة، فقد را

فييا النظاـ المصري، وليضرب عصفوريف بحجر واحػد، يػديف الػرئيس المصػري، فػي ذات الوقػت الػذي يؤكػد 
 أف حماس ال تريد المقاومة!!

لحػزب  2006قد انتيى بتيدئػة، وأف انتصػار تمػوز  2009ىؤالء يدركوف أكثر مف غيرىـ حقيقة أف انتصار 
يى أيضا باتفاؽ عمى نشر قوات اليونيفيؿ في كامؿ مناطؽ التماس مع االحػتالؿ، األمػر الػذي قيَّػد اهلل قد انت

حػزب اهلل كمػا لػـ يحػػدث مػف قبػؿ. وحػيف أطمقػػت بعػض الصػواريخ عمػى الكيػػاف الصػييوني مػف الجنػوب عػػاـ 
 وصفيا الحزب بأنيا مشبوىة. 2008

الصػػييوني، وكػػؿ مػػا يمكنيػػا أف تفعمػػو ىػػو أف ىػػـ يػػدركوف أف حمػػاس ال يمكنيػػا إعػػالف حػػرب عمػػى الكيػػاف 
ترفض االستسالـ وتصر عمى خيار المقاومة، وىو خيار لف يكوف فاعال إال في حاؿ أجمعت عميو كؿ قوى 

 الشعب الفمسطيني، بخاصة حركة فتح، وفي كؿ األرض الفمسطينية.
تخرج حمػاس منتصػرة فػػي فػي نيايػة المطػاؼ لػف يفمػح أي مػف الخطػابيف إياىمػػا فػي تزييػؼ وعػي النػاس، وسػ

ىذه المواجية، تماما كما انتصرت في المواجية السابقة، وسيوقؼ الصػياينة العػدواف مػف طػرفيـ وفػؽ تيدئػة 
 .2009متبادلة ومتوازنة، وسيجرُّ نتنياىو أذياؿ الخيبة، تماما كما جرىا إييود أولمرت عاـ 

 22/11/2012، الدستور، عّمان
 

 و جيديريدون الخروج عمى نح الجميع .86
 ناحوـ برنياع
حينمػػا يصػػبح الطرفػػاف عمػػى يقػػيف مػػف أف ىػػذا آخػػر ايػػاـ الصػػداـ فإنيمػػا يبػػذالف أقصػػى قػػدرتيما فػػي اطػػالؽ 
الصواريخ والقصؼ واطالؽ النار، وكؿ ذلؾ لجعؿ احتفاؿ نياية الطرؼ المقابؿ عكرا. كاف أمس يوما كيذا، 

معيا بعضيا عمى بعض. كاف ذلػؾ يومػا قاسػيا  ففي القاىرة جرى تفاوض لكف القوات المتقاتمة صبت كؿ ما
 ويوما سيئا.

كانػػت ىػػيالري كمينتػػوف التػػي ىبطػػت ىنػػا أمػػس سػػعيدة لتبشػػيرىا بنيايػػة القتػػاؿ عمػػى لسػػانيا. بػػدؿ ذلػػؾ اكتفػػت 
بالتأسػػؼ عمػػى الضػػحايا المػػدنييف مػػف الطػػرفيف. سػػتحاوؿ جعػػؿ الجولػػة االسػػرائيمية الحماسػػية انتصػػارا سياسػػيا 

 أميركيا.
ي القيػػػادة السياسػػػية العميػػػا لحكومػػػة اسػػػرائيؿ اف حمػػػاس ىػػػي الجيػػػة الُمفشػػػمة. فالنػػػاس الػػػذيف يجػػػروف زعمػػػوا فػػػ

االتصاالت مف قبؿ حماس ُيصروف عمى ورقة تفصؿ اإلنجازات التي سيحصموف عمييػا مقابػؿ وقػؼ اطػالؽ 
السػػمـ الػػذي  النػػار. ويفتػػرض اف تقػػدـ حكومػػة مصػػر تمػػؾ الورقػػة. وسػػتكوف الورقػػة كمػػا زعػػـ االسػػرائيميوف ىػػي

ُيمّكف قيػادة حمػاس مػف النػزوؿ عػف الشػجرة العاليػة التػي تسػمقتيا، ولتسػويغ القتػؿ والمعانػاة التػي جمبتيػا عمػى 
جميورىػػا فػػي نظػػره. انػػػو سػػمـ ورقػػي،  يقػػوؿ االسػػػرائيميوف، سػػمـ وىمػػي. فحمػػاس تناضػػػؿ فػػي التفػػاوض عػػػف 

 الكممات وعف التفضالت ال عف الحاجات الحقيقية.
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لوف في اسرائيؿ، تخطئ بتركيزىا عمى النقاط الصغيرة، أي باالصرار الذي ال داعػي لػو عمػى اف حماس، يقو 
 التفصيالت في جيد جاىد. وستكوف الورقة التي تطمبيا وثيقة "متحفية أو أرشيفية".

تزعـ جيات دبموماسية اف التصرؼ االسرائيمي في التفاوض ال يختمؼ كثيرا عف تصرؼ حماس. فيو صورة 
. ويمثؿ اسرائيؿ في التفاوض شخص مختص لكف التوجييػات يتمقاىػا مػف المسػتوى السياسػي عشػية مرآة منو

انتخابػػات. مػػف الميػػـ جػػدا لػػرئيس الػػوزراء ووزراء الميكػػود اف يخرجػػوا بصػػورة جيػػدة مػػف ىػػذا األمػػر، فػػاذا كػػاف 
 ذلؾ يحتاج الى يـو آخر مف القصؼ المتبادؿ ويـو آخر مف الخسائر والمخاوؼ، فميكف.

 يريػػد المسػػػتوى السياسػػػي فػػػي اسػػػرائيؿ ورقػػػة، لػػػنفس السػػػبب الػػػذي يجعػػػؿ حمػػػاس تريػػػد ورقػػػة. فاالسػػػرائيميوف ال
يفضػػموف االكتفػػاء بتفاىمػػات شػػفيية. وكتابػػة شػػروط تقيػػد حريػػة العمػػؿ العسػػكرية السػػرائيؿ فػػي المسػػتقبؿ بػػازاء 

 اءه النتقاد عاـ.االميركييف وبازاء المصرييف. والوثيقة المكتوبة ُتعرض رئيس الوزراء ووزر 
وفيمػػا بػػػيف ذلػػػؾ ال يػػػؤمف أحػػػد فػػػي المسػػػتوى السياسػػػي فػػػي اسػػػرائيؿ بػػػأف الشػػػروط سػػػواء أكانػػػت مكتوبػػػة أـ ال 
ستصػػمد زمنػػا طػػويال ألف واحػػدة مػػف المنظمػػات سػػتطمؽ فػػي وقػػت مػػا قذيفػػة صػػاروخية عمػػى الجنػػوب. وقػػد 

بقصػؼ أىػداؼ، وسػتوجد شػحنة ناسػفة  تضبط اسرائيؿ نفسيا في الرشقة االولى لكف بعد الرشقة الثانية سػترد
فػػي وقػػت مػػا عنػػد الجػػدار ويضػػطر الجػػيش االسػػرائيمي الػػى اف يعػػود ويعمػػؿ خمػػؼ الجػػدار إلبطػػاؿ شػػحنات 
ناسفة اخرى. اف طوؿ عمر اليدنة ستحدده العوامؿ القسرية ومصالح الطرفيف فػي المسػتقبؿ ال جممػة شػروط 

سرائيمي الػى عمميػة "عمػود السػحاب" مػع تحديػد ألىػداؼ، اتجو وزير الدفاع والجيش اال مكتوبة في مكاف ما.
في الحد األدنى، تـ احراز أكثرىا في ساعات العممية االولى. وقػد تحػدثوا عػف ضػربة قاسػية ولػـ يتحػدثوا قػط 
عف ضربة حاسمة. لكف كؿ يـو آخر مف التصػادـ وكػؿ يػـو مػف صػافرات االنػذار فػي الجنػوب وفػي المركػز 

متمكػػػػات واالضػػػػرار بالنػػػػاس، وكػػػػؿ يػػػػـو مػػػػف الخطػػػػب الحماسػػػػية عمػػػػى ألسػػػػنة وزراء والخسػػػػائر واالضػػػػرار بالم
اف مجػػرد  الحكومػػة وكػػؿ ثمػػف آخػػر ُيجبػػى يرفػػع سػػقؼ التوقعػػات. وحينمػػا يصػػعب التفسػػير يصػػعب االنيػػاء.

ف كػاف ال يمكػف اف  الخروج لمعممية كاف ُمسػوغا بسػبب التػدىور فػي الجنػوب. والػردع الػذي ُأحػرز ىػو كنػز وا 
حياتػػػو مسػػػبقا. لكػػػف ىػػػذيف االنجػػػازيف أصػػػبحا مػػػف خمفنػػػا والفائػػػدة التػػػي يمكػػػف استخالصػػػيا قػػػد نقػػػيس طػػػوؿ 

 استنفدناىا، فكمما طاؿ الصداـ تضاءلت الفائدة وزاد الثمف.
ويوجػد جانػػب آخػػر ذو طاقػة كامنػػة تثيػػر العنايػة ليػػذه العمميػػة ولمتفاىمػات التػػي قػػد تولػد عنيػػا. تحػػاوؿ االدارة 

تعزيػػز المحػػور السػػني فػػي العػػالـ العربػػي فػػي مواجيػػة المحػػور الشػػيعي. اف العػػدو ىػػو االميركيػػة اف تسػػتعممو ل
ايراف الشػيعية، وحػزب اهلل وسػورية االسػد المػذاف ترعاىمػا ايػراف. ويشػتمؿ الحمػؼ السػني عمػى مصػر االخػواف 

مػارات الخمػيج. وستضػطر  حمػاس المسمميف وعمى السعودية وتركيا وعمى االردف وعمى السمطة الفمسػطينية وا 
التي استعانت بايراف حتى اآلف الى اختيار الحمؼ الذي تخدـ سياستو أىو حمؼ ايراف أـ حمؼ مصر. فيػي 
تسػػتطيع اف تحصػػؿ مػػف ايػػراف عمػػى صػػواريخ ومػػاؿ ومرشػػديف عسػػكرييف وتعزيػػز عقائػػدي. ومػػف مصػػر عمػػى 

 سيادة عمى غزة واعتراؼ بيا وباب مفتوح لمعالـ وحصانة مف ىجـو اسرائيمي.
ىف الحمؼ السني عمى قدرة زعامة وقدرة عمؿ، فسيكوف ذلؾ انجػازا كبيػرا لمسياسػة الخارجيػة االميركيػة، اذا بر 

انجػػازا ربمػػا فػػي سػػيناريو بعيػػد األمػػد قػػد يشػػجع قػػرارا اميركيػػا عمػػى مياجمػػة المنشػػآت الذريػػة فػػي ايػػراف. ليسػػت 
الشػػيعي ايضػػا. لكػػف اسػػرائيؿ اسػػرائيؿ جػػزءا مػػف ىػػذا التطػػور، فيػػي مكروىػػة فػػي الشػػارع السػػني وفػػي الشػػارع 

ايضػػا ال تشػػؾ فػػي أي جيػػة ىػػي الجيػػة المعتدلػػة فػػي معركػػة الييمنػػة فػػي العػػالـ االسػػالمي ومػػا ىػػي الجيػػة 
الخطيرة. اف امتحاف مصر األوؿ ىو ترويض حماس. وىػذا تحػدل لكنػو فرصػة ايضػا. وتريػد ىػيالري كمينتػوف 
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مػػف خزانػػة صػػندوؽ النقػػد الػػدولي. ربمػػا يوجػػد ىنػػا مميػػار دوالر  4.5تشػػجيع ىػػذا المسػػار مسػػتعينة بشػػيؾ يبمػػغ 
 طرؼ فرصة يضاؼ عمى المعاناة التي يشتمؿ عمييا استمرار الجولة الحالية.

 يديعوت أحرونوت
 22/11/2012، الغد، عّمان

 
 إسرائيل في تحقيق أىداف "عامود السحاب" فشمت .87

 رؤوبيف بدىتسور
العامػػة. فبعػػد ايػػاـ النشػػوة االولػػى، حينمػػا تمػػت اليجمػػات سػادت حيػػرة فػػي ىػػذه األيػػاـ فػػي دىػػاليز ىيئػػة القيػػادة 

عمى غزة بتخطيط ونجاح كبيريف، ظير سؤاؿ كاف يفترض أف ُيسأؿ قبؿ بدء المعػارؾ وىػو كيػؼ ننيػي ىػذه 
 القضية؟.

يمتػػدحوف فػػي جيػػاز األمػػف بنجػػاح اليجػػـو الجػػوي عمػػى غػػزة، ويػػذكروف انػػو يعتمػػد عمػػى اسػػتخالص دروس 
شبو المؤكد اف ىذا صحيح، وتشيد قمة المصابيف مف المدنييف في القطػاع عمػى "الرصاص المصبوب". مف 

تخطػػيط دقيػػؽ وعمػػى جمػػع لممعمومػػات االسػػتخبارية مػػدىش وعمػػى قػػدرة تنفيػػذ ممتػػازة لسػػالح الجػػو. لكػػنيـ فػػي 
ىيئػػػػة القيػػػػادة العامػػػػة لػػػػـ يتعممػػػػوا درسػػػػًا واحػػػػدًا ميمػػػػًا وىػػػػو اف دخػػػػوؿ الحػػػػرب دوف أف يػػػػتـ التخطػػػػيط مسػػػػبقا 

 تراتيجية الخروج، خطأ. ويشترؾ في ىذا الخطأ ايضا بالطبع المستوى السياسي.الس
دخػػػؿ الجػػػيش اإلسػػػرائيمي فػػػي ىػػػذه المػػػرة القتػػػاؿ فػػػي غػػػزة كمػػػا حػػػدث بالضػػػبط فػػػي حػػػرب لبنػػػاف الثانيػػػة وفػػػي 
"الرصػػاص المصػػبوب" دوف اف يتضػػح البتػػة كيػػؼ يتقػػرر أنػػو تػػـ إحػػراز أىػػداؼ العمميػػة، وانػػو يمكػػف اعػػالف 

إطالؽ النار. حدد وزير الدفاع، اييود باراؾ، ثالثة أىداؼ لممعركة وىػي تقميػؿ إطػالؽ القػذائؼ  نصر ووقؼ
الصاروخية، وتعزيز الردع، وتحسيف الواقع األمني اليومي لسكاف الجنوب. وىي فػي الحقيقػة أىػداؼ مناسػبة 

لػػػى تسػػػوية تشػػػترؾ فييػػػا مشػػػكمتيا الوحيػػػدة ىػػػي انػػػو ال يمكػػػف اف نعمػػػـ ألبتػػػة ىػػػؿ تػػػـ احرازىػػػا اذا لػػػـ نتوصػػػؿ ا
 "حماس"، بيد انو يبدو أف القتاؿ ُيبعد احرازىا.

إذا كػػاف القصػػد اف تفضػػي اليجمػػات فػػي القطػػاع الػػى المػػس بدافعيػػة "حمػػاس" والػػى "تقميػػؿ اطػػالؽ صػػواريخ 
القسػػاـ" فمػػف الواضػػح أف ىػػذا فشػػؿ. فقػػد ُأطمػػؽ نحػػو ألػػؼ قذيفػػة صػػاروخية مػػف غػػزة فػػي سػػتة ايػػاـ، ووسػػعت 

الصابة الى تػؿ ابيػب والقػدس. وفيمػا يتعمػؽ بػالردع فانػو يوجػد فشػؿ منطقػي فػي كػالـ ضػباط "حماس" مدى ا
كبار زعموا، ىذا االسبوع، أف ىجمػات سػالح الجػو الناجحػة زادت ردع "حمػاس". لػيس واضػحًا عػف أي ردع 

.  يتحدثوف في الوقت الذي تطمؽ فيو "حماس" مئات القذائؼ الصاروخية كؿ يـو
قر رأيػو عمػى تنفيػذ عمميػة "عػامود السػحاب" اف يخطػط بموازاتيػا لنقطػة النيايػة. لكػف كاف يجب عمى مف اسػت

يبػدو اف ذلػؾ لػـ يػتـ فعمػو. اذا كػاف القصػد اعػػالف نصػر حينمػا يتوقػؼ اطػالؽ القػذائؼ الصػاروخية فقػد كػػاف 
طػأ ىنا فشؿ في تقدير تصميـ "حماس". والذي توقع اف تفضي اليجمات الجوية الى ركػوع "حمػاس" أخطػأ خ

مطمقػػا بػػالطبع. لكػػف حتػػى لػػو توقػػؼ اطػػالؽ القػػذائؼ الصػػاروخية واسػػتقر رأي بنيػػاميف نتنيػػاىو وبػػاراؾ عمػػى 
اعػػالف نصػػر وانيػػاء المعركػػة العسػػكرية فمػػاذا سػػيحدث إذا عػػادت "حمػػاس" وأطمقػػت صػػواريخ قسػػاـ بعػػد يػػـو 

 واحد؟.
ؽ قبػػؿ العمػػؿ والحقيقػػة معاكسػػة امتػػدح بػػاراؾ فػػي مطمػػع االسػػبوع بػػأف الخػػروج لمعمميػػة يشػػيد عمػػى تفكيػػر مسػػب

بالطبع. وىذا ما يجعميـ في ىيئة القيادة العامة يبحثػوف فػي يػأس عػف "صػورة النصػر" التػي ُتمّكػف مػف انيػاء 
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القتاؿ دوف اف ُيرى فشال إلسرائيؿ. المشػكمة ىػي انػو كممػا مػرت االيػاـ ولػـ ُتحػرز صػورة النصػر يكبػر خطػر 
دخاؿ القوات البرية الى القطاع.اف يضطر الجيش اإلسرائيمي الى االرتفا  ع منزلة وا 

يصعب أف نصدؽ أف رئيس الوزراء ووزيػر الػدفاع خططػا لتحسػيف مكانػة وفخامػة شػأف رئػيس مصػر، محمػد 
مرسي، حينما استقر رأييما عمى الخروج لمعممية. لكػف ىػذا بالضػبط مػا حػدث. فقػد أصػبحت إسػرائيؿ متعمقػة 

ؿ الوحيد الحراز اتفاؽ وقؼ اطالؽ نار. في الوقت الذي كتبنا فيػو ىػذه باالرادة الخّيرة لمرسي الذي بقي األم
الجمؿ كاف يجري تفاوض في القاىرة بيف إسرائيؿ وبيف مف أعمف رئيس الوزراء أننا لف ُنحادثيػا ألبتػة، أعنػي 

لػػػ  "حمػػاس". نأمػػؿ أف يكػػوف قػػد ُأحػػرز اتفػػاؽ واف يقػػؼ اطػػالؽ النػػار. لػػـ يتوقػػع نتنيػػاىو وبػػاراؾ ىػػذه النيايػػة
 "عامود السحاب" لكف ىذا ما يحدث حينما ال تكوف النياية واضحة مسبقًا.

 "ىآرتس"
 22/11/2012، األيام، رام اهلل
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 عبد الباري عطواف
اصػبت بخيبػة امػػؿ كبيػرة عنػدما لػػـ أجػد رفػػع الحصػار عػف قطػػاع غػزة احػػد البنػود الرئيسػية فػػي اتفػاؽ التيدئػػة 

امس في القاىرة، بحضور السيدة ىيالري كمينتوف وزيرة الخارجيػة االمريكيػة، ولكػف األمػر الذي جرى اعالنو 
الالفت اف المقاومػة لػـ تستسػمـ، ولػـ تخضػع لمشػروط االسػرائيمية االبتزازيػة، وخاصػة تمػؾ التػي تطالػب بيدنػة 

 طويمة غير مشروطة، وتسميـ االسمحة، ومنع تيريب الصواريخ.
شخصػا، ومػا يقػرب مػف األلػؼ جػريح لػـ  161لمقطاع الذي اسػفر عػف استشػياد  القصؼ الوحشي االسرائيمي

يحقػػؽ اليػػدؼ منػػو، اي القضػػاء عمػػى مخػػزوف المقاومػػة مػػف الصػػواريخ واغتيػػاؿ قياداتيػػا، بػػؿ مػػا حػػدث ىػػو 
العكػػس تمامػػا، فقػػد عػػزز شػػرعية ىػػذه القيػػادات ونيجيػػا السياسػػي، ووضػػعيا عمػػى الخريطػػة االقميميػػة والدوليػػة 

مػػا تراجعػػت حظػػوظ السػػمطة الوطنيػػة الفمسػػطينية المعتدلػػة، التػػي نبػػذت 'االرىػػاب' واعتمػػدت التفػػاوض بقػػوة، بين
 كطريؽ لمسالـ.

متغيرات عديدة برزت بقوة وسط الدمار المادي والخسائر البشرية التي وقعػت فػي قطػاع غػزة، يمكػف رصػدىا 
 يا، في ما ىو قادـ مف اياـ:والتأكيد عمى اىميتيا في الوقت نفسو، والتأثيرات التي ستترتب عمي

اوال: نتنيػػػاىو كشػػػؼ عػػػف سػػػوء تقػػػديره وغبائػػػو السياسػػػي عنػػػدما اعتقػػػد اف الشػػػعب فػػػي القطػػػاع، ومعػػػو رجػػػاؿ 
المقاومػػة، سػػييربوف 'ىمعػػا' مػػف شػػدة القصػػؼ، مثممػػا كػػاف عميػػو حػػاؿ جيػػوش عربيػػة رسػػمية، ومػػا حػػدث ىػػو 

عبر الحدود عشرات بػؿ مئػات اضػعاؼ مغادريػو، النقيض تماما، فمـ ييرب احد، وكاف القادموف الى القطاع 
 ومعظـ المغادريف كانوا مف طالبي العالج في المشافي المصرية نتيجة اصابتيـ.

ثانيا: تمّرد الضفة الغربية واىميا الشرفاء ضد حالة الجمود الػوطني التػي فرضػتيا السػمطة وقػوات امنيػا عمػى 
ت اآلالؼ مػػػف ابنػػػاء الضػػػفة يتػػػدفقوف الػػػى الحػػػواجز، مػػػدى السػػػنوات العشػػػر الماضػػػية تقريبػػػا، وشػػػاىدنا مئػػػا

ويصػػػطدموف بقػػػوات االحػػػتالؿ، ويمحقػػػوف خسػػػائر بشػػػرية فػػػي صػػػفوفيـ، ويقػػػدموف الشػػػيداء تضػػػامنا ومسػػػاندة 
البناء القطاع، في خطوة تضامنية اعادت التأكيد، وبقوة، عمى وحدة المصػير، ووحػدة الكفػاح بأشػكالو كافػة، 

بعػض افػراد األمػف، وقيػادات مػف 'فػتح' فػي ىػذه االحتجاجػات، ممػا يعنػي اف وقد توقفت طػويال عنػد مشػاركة 
 'ثقافة الجنراؿ دايتوف' و'السالـ االقتصادي' بدأت تتياوى.
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ثالثػػػا: عػػػودة القضػػػية الفمسػػػطينية بقػػػوة، وعمػػػى مػػػدى ايػػػاـ الحػػػرب الثمانيػػػة، الػػػى الواجيػػػة السياسػػػية العالميػػػة 
ات الربيػػع العربػػي، ومحاولػػة بعػػض الحكومػػات العربيػػة 'المعتدلػػة'، واالقميميػػة بقػػوة، بعػػد اف تراجعػػت بفعػػؿ ثػػور 

حػرؼ االنظػار عنيػػا، واسػتبداؿ ايػػراف بإسػرائيؿ كعػػدو اوؿ لألمػة. فكمينتػوف طػػارت الػى المنطقػػة لممػرة االولػػى 
منذ عشريف شيرا مف اجؿ التوصؿ الى التيدئة، وىي التي كانت تزورىا مف اجػؿ قضػايا عربيػة اخػرى تراىػا 

حاحػػا، لػػيس مػػف بينيػػا االحػػتالؿ االسػػرائيمي. وال ننسػػى اتصػػاالت رئيسػػيا بػػاراؾ اوبامػػا بقػػادة المنطقػػة، اكثػػر ال
 وىرولة باف كي موف اميف عاـ االمـ المتحدة الى القاىرة.

 15رابعا: احياء ظاىرة العمميات االستشيادية في قمب تؿ ابيب، وربما مدف اخرى، وىي ظػاىرة اختفػت منػذ 
 اسرائيميا، بعضيـ في حاؿ خطرة. 19نبمة تمقى عمى حافمة وتصيب عاما، وشاىدنا ق

خامسػػا: سػػقوط خيػػار الحػػرب البريػػة الػػذي اسػػتخدمتو اسػػرائيؿ سػػيفا مسػػمطا عمػػى رقػػاب الشػػعب الفمسػػطيني، 
بسػبب تػوازف الرعػب النػػاجـ عػف وجػود صػػواريخ مضػادة لمػدبابات، وتصػاعد احتمػػاالت خطػؼ او أسػر جنػػود 

 ث مثؿ ىذا االجتياح.اسرائيمييف في حاؿ حدو 
اسػػرائيؿ تفػػرض الحصػػار عمػػى القطػػاع تحػػت ذريعػػة منػػع وصػػوؿ االسػػمحة، وىػػا ىػػي تكتشػػؼ عمميػػا، اف ىػػذا 
الحصػػار فشػػؿ فػػي ىػػذه الميمػػة، واف مػػا خسػػرتو المقاومػػة مػػف صػػواريخ ستعوضػػو فػػي اسػػابيع معػػدودة، وربمػػا 

 اريخ مضادة لمطائرات.بأنواع اكثر قوة وابعد مدى، ولف نستغرب اف تضاؼ الى المجموعة صو 
ىناؾ نظريات تآمرية عديدة تتردد في بعض االوساط حوؿ وجود صفقة بيف حماس واسرائيؿ، لتعزيػز مكانػة 
االولى، وابراز مكانة حميفيا االخواني الرئيس المصري محمد مرسي، مف خالؿ الحرب االخيرة، والػرد عمييػا 

كمػا اف قيادتيػا التػي قػدمت ابناءىػا شػيداء ال يمكػف بسيط وىو اف حركة حماس ليست الوحيػدة فػي القطػاع، 
اف توقػػع صػػفقات عمػػى حسػػاب الشػػعب الفمسػػطيني، ومضػػافا الػػى ذلػػؾ اف العمميػػة الفدائيػػة التػػي اشػػعمت ىػػذه 

 الحرب نفذتيا خمية تابعة لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف، وىي جبية عممانية قومية.
تي كسرت كبرياءه وغروره، عنػدما اجبرتػو عمػى توقيػع اتفػاؽ المقاومة ىي التي فرضت عمى نتنياىو، وىي ال

التيدئة بعد تمكؤ، وتحدتو اف يقدـ عمى تنفيذ تيديداتو باجتياح قطاع غزة، واألكثر مف ذلؾ لـ تكتِؼ بضرب 
تؿ ابيب بالصواريخ، وانما بتنفيذ عممية استشيادية في قمبيا، في رسالة مفادىا انيا قادرة عمػى الوصػوؿ اليػو 

 الجو وعمى االرض معا، وربما مف البحر في المستقبؿ.مف 
شير العسؿ االسرائيمي مع اليدوء واالستقرار والرخاء االقتصادي اوشؾ عمى نيايتػو، وبػدأت االبقػار السػماف 
تيزؿ مقدمة لالختفػاء، فقػد اوشػكت دورة االذعػاف الفمسػطيني والعربػي مػف الوصػوؿ الػى نقطػة النيايػة، لتعػود 

 مقاومة وبقوة، ليس في القطاع فقط، وانما في الضفة، وربما جنوب لبناف واالردف ايضا.بعدىا دورة ال
نعـ.. اعترؼ انني مغرؽ بالتفاؤؿ، وقد ابدو مغّردا خارج سرب اليػواف واالذعػاف السػائد حاليػا، ولكننػي قػارئ 

اتو ومبادراتو بعد جيد لمتاريخ، ومستوعب اجود لدروسو وعظاتو، فمف يجرؤ عمى الحديث عف السالـ ومعاىد
وصػػػوؿ صػػػواريخ المقاومػػػة الػػػى معظػػػـ المػػػدف االسػػػرائيمية، وخاصػػػة القػػػدس المحتمػػػة ومسػػػتوطناتيا حتػػػى فػػػي 

 االحالـ؟!
 22/11/2012، القدس العربي، لندن
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جديػػدة عمػػى غػػزة تسػػتيدؼ حمػػاس وقػػوى المقاومػػة األخػػرى يخطػػىء مػػف يظػػف أف ىػػدؼ الحػػرب اإلسػػرائيمية ال
وحسب. ىذه الحرب ىػي اختبػار مبكػر لمقيػادة المصػرية الجديػدة، ولممنػاخ الجيػو ػ سياسػي الػذي ولدتػو حركػة 

 الثورة العربية.
ويخطئ مف يظف أف الحرب أشعمت بفعػؿ ضػغوط إيرانيػة إلليػاء الػرأي العػاـ العربػي بصػواريخ حمػاس، بػداًل 

تفػػات لصػػواريخ النظػػاـ السػػوري التػػي تػػدمر مػػدف سػػورية وشػػعبيا. الػػذيف غرقػػوا فػػي ىػػذه الوسػػاوس، ال مػػف االل
يػػػروف وحػػػدة المصػػػير التػػػي تجمػػػع أبنػػػاء فمسػػػطيف وسػػػورية، أو ال يريػػػدوف لسػػػورية المسػػػتقبؿ أف تحػػػافظ عمػػػى 

 لمحرب ودوافعيا.موقعيا في قمب الخارطة والحدث العربييف. ولكف الخطأ ال يقتصر عمى القراءات األولية 
الخطػػػأ األكبػػػر ارتكبػػػو رئػػػيس الحكومػػػة اإلسػػػرائيمية، بنيػػػاميف نتنيػػػاىو، الػػػذي يعػػػرؼ بانخفػػػاض مسػػػتوى حسػػػو 
االستراتيجي. ما ظنيا حربًا سيمة، ستحقؽ أىدافيا خالؿ يوميف أو يوميف، وباستخداـ أدوات القصؼ الجوي 

 .2009 2008واألرض اآلمف، تحولت إلى معركة ال تقؿ تعقيدًا عف حرب 
لـ يكف الفمسطينيوف ىـ الذيف دفعوا األمور باتجاه الحرب. انتيت الحرب عمى غزة قبؿ أقؿ مف أربع سػنوات 
بقميؿ بيدنة ما، ساعد نظاـ الرئيس المصري السابؽ مبارؾ فػي التوصػؿ إلييػا. ولكػف اإلسػرائيمييف لػـ يمتزمػوا 

يداؼ إسػرائيمي مباشػر أو بفعػؿ القصػؼ العشػوائي، قط باليدنةن وقد قتؿ مف أبناء قطػاع غػزة، سػواء فػي اسػت
فمسػػػطينيًا فػػػي الفتػػػرة بػػػيف الحػػػربيف. خػػػالؿ األسػػػابيع القميمػػػة الماضػػػية، تصػػػاعدت معػػػدالت  270اكثػػػر مػػػف 

رسػػػاؿ  االسػػتيداؼ والقتػػػؿ فػػي صػػػفوؼ أبنػػاء قطػػػاع غػػزة، وتصػػػاعدت فػػي مواجيتيػػػا وتيػػرة الػػػرد الفمسػػطيني وا 
أة، تذكر الجانب اإلسرائيمي أف ىذا القصؼ بالصواريخ لـ يعد محػتماًل، الصواريخ إلى أىداؼ إسرائيمية. وفج

وأف الدولة العبرية البد أف تضع حدًا لمتيديد الذي يشكمو تسميح حماس والجيػاد وغيرىمػا مػف قػوى المقاومػة. 
مػػػػة اختػػػػارت القيػػػػادة اإلسػػػػرائيمية أف تبػػػػدأ الحػػػػرب باغتيػػػػاؿ واحػػػػد مػػػػف أفضػػػػؿ العقػػػػوؿ االسػػػػتراتيجية فػػػػي المقاو 

الفمسطينية، وأحد أبرز قادتيا في السنوات األخيرة: أحمد الجعبػري. اختيػار مثػؿ ىػذا اليػدؼ قصػد بػو إرسػاؿ 
رسالة ضمنية حوؿ حجـ اليجمة التي تنتظر قطاع غزة وقوى المقاومة. فإف كانت خطوة الحرب األولى ىي 

 تالية؟أحمد الجعبري، فما الذي يمكف أف يعيشو القطاع مف ىوؿ في الخطوات ال
المدىش في حرب نتنياىو كاف ضآلة المعرفة االستخباراتية بقطاع غزة، بالرغـ مف االختػراؽ الػذي حقػؽ فػي 

، وعرفػػوه عائمػػة عائمػػة وشػػبرًا شػػبرًا. 2005إلػػى  1967اغتيػػاؿ الجعبػػرى. احتػػؿ اإلسػػرائيميوف قطػػاع غػػزة مػػف 
األسػػير شػػاليت طػػواؿ سػػنوات، يشػػيد  ولكػف عجػػز االسػػتخبارات اإلسػػرائيمية عػػف تحديػػد موقػػع احتجػاز الجنػػدي

عمػػػى اإلنجػػػاز األمنػػػي الكبيػػػر الػػػذي حققتػػػو حكومػػػة حمػػػاس فػػػي تحصػػػيف القطػػػاع مػػػف التسػػػمؿ االسػػػتخباراتي 
اإلسػػرائيمي. وىػػذا مػػا أكدتػػو مجريػػات الحػػرب فػػي أياميػػا األولػػىن فبينمػػا أعمنػػت حكومػػة نتنيػػاىو أف القصػػؼ 

مف مخزوف الصواريخ فػي القطػاع، أكػدت مصػادر حمػاس اإلسرائيمي عمى قطاع غزة قد دمر سبعيف بالمائة 
أف الغارات اإلسػرائيمية لػـ تػدمر صػاروخًا واحػدا. وسػرعاف مػا اتضػح مػف ردود المقاومػة األوليػة، التػي طالػت 
تػػؿ أبيػػب وىرتسػػميا والقػػدس الغربيػػة وبئػػر السػػبع، أف توكيػػدات المقػػاوميف الفمسػػطينييف ىػػي الصػػحيحة، ولػػيس 

دت حكومة نتنياىو مف حربيا الجديدة 'استعادة مستوى مرض مف الردع،' بمعنى تدمير ادعاءات نتنياىو. أرا
الجزء األكبر مف مخزوف الصواريخ ولجـ اإلرادة الفمسطينية عمى المقاومة. وبعد مػرور أسػبوع عمػى الحػرب، 

 مى حماس.لـ يكف ثمة إنجاز يذكر قد تحقؽ، ال الصواريخ دمرت، وال اإلرادة كسرت، وال الشعب انقمب ع
وألف الحرب عمى القطاع اندلعت عمى خمفية مف الثورة السػورية، التػي احتمػت طػواؿ العشػريف شػيرًا الماضػية 
مركز االىتماـ والقمؽ العربييف، فإف أصػواتًا ارتفعػت لتشػكؾ فػي دوافػع قػوى المقاومػة الفمسػطينية، وكػأف قػرار 

كػأف الحػرب بػدأىا الفمسػطينيوف ولػيس اإلسػرائيمييف، أو قوى المقاومة الفمسطينية بات أسػيرًا فػي يػد إيػراف، أو 
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كأف مف واجب فمسطينيي قطاع غػزة تمقػي العػدواف بالتسػامح وغػض النظػر. بعػض ىػذه األصػوات يعػود إلػى 
أغػػرار، قصػػيري النظػػر، ال يعرفػػوف تػػاريخ المجػػاؿ العربػػي وتعقيػػدات سياسػػاتون وبعضػػيا يعػػود إلػػى متسػػمقي 

بكوا عمى نظامي مبارؾ وبف عمي حزنًا، ويػدعوف اآلف الوقػوؼ إلػى جانػب الثػورة حركة الثورة العربية، الذيف 
 السورية.

ما تعرفو قوى الثورة السورية معرفة اليقيف أف الشعب الفمسطيني بأسره يقؼ إلػى جانػب الشػعب السػوري، وأف 
ة التغييػػر القػػوى الفمسػػطينية اإلسػػالمية، وعمػػى رأسػػيا حمػػاس، كانػػت صػػريحة وواضػػحة فػػي وقوفيػػا مػػع حركػػ

والثػػػورة فػػػي المجػػػاؿ العربػػػي منػػػذ البدايػػػة، ومػػػع الثػػػورة السػػػورية عمػػػى وجػػػو الخصػػػوص، بػػػالرغـ مػػػف التكػػػاليؼ 
السياسية اآلنية التي ترتبت عمى ىذا الموقؼ. المسألة األىـ، أف حركة النيوض الفمسطيني، انتفاضة شعبية 

وتجمياتيػػا فػػي مختمػػؼ البمػػداف العربيػػة.  ومقاومػػة لالحػػتالؿ والعػػدواف، تقػػؼ فػػي أصػػؿ حركػػة النيػػوض العربػػي
صمود وبسالة الفمسطينييف والمبنانييف في مواجية الغػزاة خػالؿ العقػد األوؿ مػف ىػذا القػرف كػاف عػاماًل حيويػًا 
فػػػي إطػػػالؽ حركػػػة الثػػػورة العربيػػػة، وتبمػػػور طموحػػػات الشػػػعوب فػػػي الحريػػػة وثقتيػػػا فػػػي إمكانيػػػة اسػػػتعادة ىػػػذه 

نكسػػار اليجمػة عمػػى قطػػاع غػزة، سيصػػب أيضػًا لصػػالح الثػورة والشػػعب فػػي الحريػة. ولػػيس ثمػة شػػؾ فػي أف ا
 سورية.

وتتعمػػؽ المسػػألة الثالثػػة فػػي ىػػذه الحػػرب بالمنػػاخ العربػػي الجديػػد، وبػػالمتغيرات السياسػػية فػػي مصػػر عمػػى وجػػو 
ن الخصوص. فبخالؼ الشائع، يدرؾ اإلسرائيميوف أف المحيط العربي تغير وأنػو فػي طريقػو لمزيػد مػف التغييػر

 ولعؿ التغيير السياسي في مصر ما يثير أبمغ القمؽ في الدولة العبرية.
أف يطاح بنظاـ مبارؾ كاف في حد ذاتو خسارة استراتيجية ىائمة لمدولة العبرية، ولكف أف يأتي الػرئيس األوؿ 

. كمػا لمجميورية المصرية الجديدة مػف صػفوؼ اإلخػواف المسػمميف، فػانقالب لػـ يكػف فػي حسػباف اإلسػرائيمييف
فػػي دوائػػػر غربيػػة وعربيػػػة متعػػددة، لػػػـ يػػدرؾ اإلسػػػرائيميوف الػػدالالت التاريخيػػػة الكبػػرى لحركػػػة الثػػورة العربيػػػة، 
وظنوا، عشية سقوط نظاـ مبارؾ، أف ىناؾ فسػحة مػف الوقػت الحتػواء اآلثػار الخطػرة لمثػورة المصػرية. ولكػف 

رائيمية أف تجػد وسػيمة مػا لالسػتجابة ليػذا حركة التغيير في مصر مضت بال ىوادة، وأصبح عمى القيادة اإلس
االنقالب في وضع مصر السياسي وفي طبيعة عالقاتيا بالدولػة العبريػة. حاولػت الحكومػة اإلسػرائيمية طػواؿ 
الشػػيور القميمػػة الماضػػية إعػػادة بنػػاء قنػػوات االتصػػاؿ عمػػى المسػػتوى السياسػػي بػػيف البمػػديفن وىػػي التػػي ظمػػت 

لكػػف الػػرئيس المصػػري الجديػػد، الػػذي لػػـ يخػػؼ توجياتػػو إلعػػادة بنػػاء موقػػع مقصػػورة عمػػى المسػػتوى األمنػػي. و 
مصػر العربػي ودورىػػا اإلقميمػي، لػػـ يبػد اىتمامػًا ال بالمحػػاوالت اإلسػرائيمية وال بػػالجيود االمريكيػة واألوروبيػػة، 

 التي سعت ىي األخرى إلى إعادة الدؼء لمعالقات بيف القاىرة وتؿ أبيب.
اليدؼ الذي عممت عمى تحقيقػو اإلمبراطوريػة البريطانيػة عنػدما بػدأت خطواتيػا كاف تحجيـ مصر أصاًل ىو 

األولى إلقامة كياف لمييود فػي فمسػطيف منػذ النصػؼ الثػاني لمقػرف التاسػع عشػر. وظمػت مصػر حجػر الرحػى 
. ولػػيس ثمػػة شػػؾ فػػي أف 1948فػػي الصػػراع العربػػي اإلسػػرائيمي منػػذ الحػػرب العربيػػة اإلسػػرائيمية األولػػى فػػي 

دة السالـ المصرية اإلسرائيمية صنعت مناخًا وسياقًا استراتيجيًا مواتيًا لمدولة العبرية طواؿ العقود الثالثة معاى
 الماضية.

ينػاير/ كػانوف ثػاني، تجػاه الصػراع عمػى  25فأي طريػؽ يمكػف أف تنػتيج مصػر الجديػدة، مصػر مػا بعػد ثػورة 
اإلسرائيميوف في حربيـ عمى غزة إلى سياسة الضربة فمسطيف والدولة العبرية؟ لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ، لجأ 

االسػتباقية، التػػي طالمػػا قػػادت مقػػاربتيـ لممتغيػػرات السياسػية والسياسػػية االسػػتراتيجية فػػي المحػػيط العربػػي. فػػي 
بعػػدىا اليػػاـ الثػػاني، الحػػرب عمػػى غػػزة ىػػي أيضػػًا رسػػالة لمرئاسػػة المصػػرية، ولمشػػعب المصػػري، ولمػػرأي العػػاـ 
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أف ثمػػة حػػدودًا لمػػا يسػػتطيع الػػرئيس مرسػػي القيػػاـ بػػو فػػي الشػػأف الفمسػػطيني، ميمػػا كانػػت العربػػي ككػػؿ، فػػي 
 طموحات الموقع والدور المصرية، وأف الدولة العبرية ىي مف يضع ىذه الحدود.

بيد أف مرسي لـ يكف عمػى اسػتعداد السػتالـ الرسػالة اإلسػرائيمية. وفػي افتػراؽ ال يمكػف تجاىمػو عػف سياسػات 
ي السػػػابؽ، أصػػػدرت القػػػاىرة إدانػػػة سػػػريعة لمعػػػدواف، اسػػػتدعت سػػػفيرىا فػػػي تػػػؿ أبيػػػب، دعػػػت النظػػػاـ المصػػػر 

الجتماعيف لممجمس الوزاري لمجامعة العربية ومجمس األمف الدولين ثـ أرسمت رئيس الوزراء إلى قطاع غزة، 
دارتػو، وعمػى أف مصػر لػـ تعػد وسػيطًا فػي الصػراع ع مػى في توكيد واضح عمى تضامف مصر مػع القطػاع وا 

 فمسطيف.
وفي كممة لو في اليـو الرابع لمحرب، قاؿ الػرئيس مرسػي 'أف مصػر قػادرة عمػى اقػتالع جػذور العػدواف'. لػيس 
مػػػف المتوقػػػع، وال يجػػػب ألحػػػد أف يتوقػػػع، أف تتحػػػوؿ الحػػػرب عمػػػى قطػػػاع غػػػزة إلػػػى حػػػرب مصػػػرية إسػػػرائيمية. 

مصػػر الداخميػػة، ال تسػػمح بمثػػؿ ىػػذه فخارطػػة القػػوة العالميػػة، وعالقػػات القػػوة فػػي المشػػرؽ العربػػي، وأوضػػاع 
الحػػرب، وربمػػا سػػيمر بعػػض مػػف الوقػػت قبػػؿ أف نتعػػرؼ عمػػى مالمػػح المرحمػػة القادمػػة مػػف الصػػراع العربػػي 
اإلسرائيمي. ولكف المؤكد أف الػدور الػذي افترضػتو مصػر لنفسػيا منػذ معاىػدة السػالـ لػف يسػتمر عمػى مػا ىػو 

ف تصػػػبح مصػػػر نػػػدًا اسػػػتراتيجيًا لمدولػػػة العبريػػػة، ال ممحقػػػًا عميػػو، وأف القيػػػادة المصػػػرية الجديػػػدة تعمػػػؿ عمػػػى أ
 استراتيجيًا ليا.

لػػـ تنػػػو الحػػػرب أسػػػبوعيا األوؿ إال وغػػػزة تتحػػػوؿ إلػػػى قبمػػػة لمسياسػػػييف والقػػػوى الشػػػعبية العربيػػػة. قػػػادت مصػػػر 
عة العربية، بإرساؿ رئيس وزرائيا، ليتموه وزير الخارجية التونسي، وفد وزاري عربي برئاسة االميف العاـ لمجام

ووزيػػر خارجيػػة تركيػػا. كمػػا انػػدفعت الوفػػود الشػػعبية مػػف الشػػباب العػػرب، وفػػي مقػػدمتيـ المئػػات مػػف الشػػباف 
المصرييف، والقيادات الحزبية والشخصيات العامة. لـ تكف ىذه النتيجة التي أرادىػا نتنيػاىو مػف الحػرب عمػى 

العربيػػػة أخرجػػػت القضػػػية الفمسػػػطينية مػػػف سػػػمـ القطػػػاعن وال ىػػػي النتيجػػػة التػػػي توقعيػػػا مػػػف ظنػػػوا أف الثػػػورات 
األولوليػػػات العربيػػػة، الرسػػػمية والشػػػعبية. صػػػمود الحفنػػػة الصػػػغيرة فػػػي الثالثمئػػػة وسػػػتيف كيمػػػومترًا مربعػػػًا مػػػف 

 فمسطيف يعيد االعتبار لمقضية الفمسطينية ولحركة الثورة العربية عمى السواء.
 كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث
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 البروفيسور عوزي رابي
ليسػػت حممػػة 'عمػػود السػػحاب' المواجيػػة االولػػى بػػيف اسػػرائيؿ وحمػػاس، غيػػر أنيػػا ىػػذه المػػرة تجػػري فػػي محػػيط 

سواء عمى طبيعة سموؾ المشاركيف المباشػريف  استراتيجي مختمؼ عما كاف في الماضي وليذا فاف ليا معنى
في المواجية أـ عمى طريقة موقؼ الالعبيف االقميمييف. وأكثر مما تػدؿ التطػورات عمػى المواجيػة االسػرائيمية 
الحماسية المباشرة ، فانيا تدؿ عمى طبيعة الظػروؼ االقميميػة المتغيػرة وعمػى معػادالت القػوة الجديػدة الناشػئة 

 العربي. في اعقاب الربيع
كحركة تنتمي الى التيار االسالمي السياسي استمدت حماس تشجيعا مف الثورات العربية مف تعزز الحركات 
التػػػي عممػػػت فػػػي شػػػكميا وفػػػي صػػػورتيا. والتغييػػػر االكثػػػر اىميػػػة، فػػػي صػػػورة مصػػػر مػػػا بعػػػد مبػػػارؾ، وكػػػذا 

قػػت فػػي اوسػػاط الحركػػة المغػػازالت مػػف جانػػب تركيػػا وقطػػر وتفضػػيميما الواضػػح لحمػػاس عمػػى ابػػو مػػازف، خم
 االحساس باف قواعد المعبة تغيرت بشكؿ عميؽ ييدؼ اىدافيا بشكؿ افضؿ مما في الماضي.
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واعتبػػرت حمػػاس اسػػرائيؿ، بقػػدر كبيػػر مػػف الحػػؽ، كالعػػب قػػوي مػػف ناحيػػة عسػػكرية، ولكنػػو محػػدود جػػدا مػػف 
أو دعمػػػػت ضػػػػمنا اطػػػػالؽ ناحيػػػػة قػػػػدرة المنػػػػاورة الدبموماسػػػػية والسياسػػػػية لديػػػػو. وبالتػػػػالي فقػػػػد غضػػػػت النظػػػػر 

الصػػواريخ مػػف جانػػب المنظمػػات االخػػرى فػػي غػػزة نحػػو الجنػػوب االسػػرائيمي بػػؿ وسػػاىمت فػػي اعمػػاؿ مختمفػػة 
وحفػػػر النفػػػػؽ المتفجػػػػر الػػػذي تفجػػػػر قبػػػػؿ نحػػػػو  2011كػػػاطالؽ الصػػػػاروخ عمػػػػى بػػػاص االطفػػػػاؿ فػػػػي نيسػػػػاف 

اس جزءا ىاما مػف اسػتنتاجاتيا اسبوعيف. التجمد االسرائيمي المستمر في ضوء ىذه االعماؿ اكد في نظر حم
المسبقة: اسرائيؿ ال ترغب في التورط مع مصر ما بعد مبارؾن والػرئيس اوبامػا فػي واليتػو الثانيػة لػف يمنحيػا 

 التأييد ومف ىنا معقوؿ االفتراض بانيا ستمتنع عف اليجوـ عمى غزة.
ري لحمػػاس، كتائػػب عػػز الػػديف حممػػة 'عمػػود السػػحاب' وتصػػفية احمػػد الجعبػػري، القائػػد الفعمػػي لمػػذراع العسػػك

القسػػػاـ، حبسػػػت حمػػػاس فػػػي مفتػػػرؽ اشػػػكالي. فبعػػػد الصػػػدمة االولػػػى انتعشػػػت الحركػػػة وردت بثالثػػػة اشػػػكاؿ: 
معنويػػا اعمنػػػت حمػػػاس عػػػف اسػػػتعدادىا وقػػػدرتيا الف تمػػػتص وتحتمػػػؿ عػػػبء اليجػػػـو االسػػػرائيمين دبموماسػػػيا، 

ذلػػؾ قطػػع العالقػػات الدبموماسػػية معيػػان  اطمقػػت الحركػػة دعػػوة الػػى مصػػر لمػػرد بحػػدة عمػػى اسػػرائيؿ، بمػػا فػػي
عممياتيػػا اطػػالؽ مكثػػؼ ومتواصػػؿ لمصػػواريخ عمػػى بمػػدات الجنػػوب بػػؿ وعمػػى مػػدف المركػػز، وعمػػى رأسػػيا تػػؿ 

 أبيب عمى أىميتيا الرمزية في نظر حماس بصفتيا العاصمة الحقيقية لمكياف الصييوني.
آكال حقيقيا في قوة الردع لدييا. وقد ولدت حممة اما اسرائيؿ مف جيتيا فقد رأت في أحداث االشير االخيرة ت

'عمود السحاب' كما أسمفنا بعد فترة طويمة مف ضبط النفس فػي ضػوء تشػويش حيػاة نحػو مميػوف مػواطف فػي 
جنػػػوب اسػػػرائيؿ بشػػػكؿ منيػػػاجي ودائػػػـ. ويخيػػػؿ أف اسػػػرائيؿ أعػػػدت االرضػػػية جيػػػدا، وأساسػػػا عمػػػى المسػػػتوى 

الواسع في أوساط دوؿ مختمفػة فػي العػالـ الدعائيػا بػاف دولػة سػيادية السياسي االعالمي، في ضوء االجماع 
 ال يمكنيا أف تسمح بوجود وضع كيذا عمى مدى الزمف.

واستعدت اسرائيؿ لمحممة الحالية بعناية وأخرجت الى حيز التنفيذ سمسمة مف العمميات 'الجراحية'، التي جبت 
اسػػرائيؿ التشػػديد عمػػى التفػػوؽ التكنولػػوجي والعسػػكري اصػػابات قميمػػة فػػي الطػػرؼ االخػػر. وبيػػذا تكػػوف حاولػػت 

لػدييا، واطػػالؽ رسػػالة مصػممة اكثػػر مػػف الماضػػي عػف نواياىػػا فػػي تصػػفية التيديػد المسػػتمر. وعمػػى اي حػػاؿ 
ففي 'عمود السحاب' ايضا مثمما في المواجيات غير المتماثمة االخرى قبميا )رصاص مصبوب، حرب لبناف 

لسابقة في لبناف( مف شأف استمرار المواجية أف يسحؽ مخػزوف الشػرعية الػذي الثانية وسمسمة مف الحمالت ا
تتمتع بو اسرائيؿ في ىذه المحظة وتضعيا في ضوء سمبي فػي العيػوف الدوليػة. ومفػاىيـ مثػؿ 'بنػؾ االىػداؼ' 
و 'صعود درجة' جاءت لتأكيد االحساس باف اسرائيؿ تعمؿ بصػيغ تكتيكيػة واسػتراتيجية منياجيػة مخطػط ليػا 
مسػػػبقا. وسػػػتظير االيػػػاـ القادمػػػة كػػػـ ىػػػي اسػػػرائيؿ بالفعػػػؿ خرجػػػت الػػػى الحممػػػة مػػػزودة بالحكمػػػة الالزمػػػة كػػػي 
توصػػميا الػػى خػػط النيايػػة والحسػػـ المرغػػوب فيػػو. ولػػيس مثممػػا فػػي المواجيػػات السػػابقة، فػػاف 'عمػػود السػػحاب' 

وىػػذه ىػػي عمميػػا  تجػػري فػػي محػػيط اسػػتراتيجي جديػػد، فػػي شػػرؽ اوسػػط مختمػػؼ تمامػػا عػػف ذلػػؾ الػػذي عرفنػػاه،
 الحكمة المركزية.

ولمػػا كانػػت اسػػرائيؿ وحمػػاس عمػػى حػػد سػػواء تفيمػػاف بػػاف الحسػػـ ىػػو عمػػى مسػػتوى الػػوعي، فػػاف ثمػػف االتفػػاؽ 
عمى وقؼ النار مف ناحيتيما أعمى مف اي وقت مضى. مف الصعب االفتراض باف حماس ستنيي المعركػة 

رائيؿ بػػاف االىػػداؼ التػػي مػػف أجميػػا انطمقػػت الػػى بػػاالعتراؼ بػػاف يػػدىا كانػػت ىػػي السػػفمى أو اف تعتػػرؼ اسػػ
المواجيػػة لػػػـ تتحقػػػؽ. وفضػػػال عػػػف طمػػب وقػػػؼ نػػػار الصػػػواريخ مػػػف جانػػب كػػػؿ الفصػػػائؿ الفمسػػػطينية سػػػتركز 
اسرائيؿ عمى طمب التيدئة لفترة زمنية طويمة عمى نحو خػاص والوقػؼ الفػوري لتيريػب السػالح الػى القطػاع. 

سػتترؾ حمػاس بػاعتراؼ فػي أنيػا اذا مػا غيػرت عمميػا، فسػيجر االمػر  وتأمؿ اسػرائيؿ اف فػي نيايػة المواجيػة
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بالتأكيػػد الػػى نتػػائج ىدامػػة مػػف ناحيتيػػا. السػػيناريو االسػػرائيمي المرغػػوب فيػػو فػػي ىػػذه الحالػػة ىػػو أف تعتػػرؼ 
حماس بخطأىا مثمما حصؿ في حالة حزب اهلل بعد حرب لبناف الثانية، وبالتالي تفكر في المسػتقبؿ بخطاىػا 

قبػػؿ اف تسػػمح بػػاطالؽ الصػػواريخ عمػػى بمػػدات الجنػػوب. اضػػافة الػػى ذلػػؾ فػػاف اداء ناجعػػا فػػي 'عمػػود  بعنايػػة
السػػحاب' سػػيبث رسػػالة رادعػػة مػػف ناحيػػة اسػػرائيؿ الػػى حػػزب اهلل بػػؿ والػػى سػػوريا التػػي تصػػاعد التػػوتر عمػػى 

 الحدود المشتركة معيا مؤخرا.
تقيػػد مجػػاؿ عمميػػا. مػػف ناحيتيػػا، فػػاف سػػترفض حمػػاس عمػػى مػػا يبػػدو وقػػؼ نػػار يتضػػمف شػػروط لعػػب جديػػدة 

استمرار نار الصواريخ، وباالساس اظيار القدرة عمى اطالؽ الصواريخ نحو وسط البالد، يشكؿ انتصارا مػف 
حيث الوعي. وبالتالي، فاف وقفا لمنار يوقع عميو بينما تواصؿ الحركة 'الوقوؼ عمى قدمييا' سيشػكؿ بالنسػبة 

لممبػادىء االساسػػية لمعسػكر المقاومػػة الػػذي تنتمػي اليػػو الػى جانػػب منظمػػات  ليػا انتصػػارا حقيقيػا، وذلػػؾ وفقػػا
اخػػرى وعمػػى راسػػيا حػػزب اهلل. وعميػػو فػػاف كػػؿ صػػاروخ اضػػافي تطمقػػو حمػػاس أو المنظمػػات االخػػرى يثبػػت 
التصدي الناجح لمتحدي االسرائيمي. واالمر سيستوجب مف اسرائيؿ رفع درجة واليجػوـ عمػى أىػداؼ قػد تجػر 

لممػدنييف، فػػي ظػؿ الفيػـ بػاف معػػدالت أكبػر مػف الخسػائر فػػي االرواح سػتبعث احتجاجػا اقميميػػا  اصػابة اوسػع
ودوليػا. فػػي ضػػوء ذلػػؾ، وفػػي غيػػاب وسػػيط مسػػيطر فػػي ىػػذه االثنػػاء، مػػف غيػػر المسػػتبعد أف تسػػتمر المعركػػة 

ة، واضػح أف لزمف آخر. وحتى اذا ما تبمور وقؼ نػار سػريع بسػبب رغبػة الطػرفيف بانيػاء جولػة القتػاؿ الحاليػ
 المواجية المتجددة ىي مسألة وقت فقط.

في ىوامش الصورة تبرز في شحوبيا زعامة ابو مازف. فػ 'عمود السحاب' واالحداث التي سػبقتيا ىػزت بقػدر 
أكبػػر مػػف ذلػػؾ مكانتػػو كػػزعيـ لكػػؿ الفمسػػطينييف. فقػػد جػػاءت زيػػارة أميػػر قطػػر الػػى غػػزة والتفضػػيؿ المعمػػف مػػف 

بصفتيا الجية الرائدة في الساحة الفمسطينية، لتقمص مدى صمة ابو مازف. وفي جانب مصر وتركيا لحماس 
ظؿ عدـ وجود مخرج وبسبب الحاجة لعػرض موقػؼ حػاـز تجػاه اسػرائيؿ، سيضػطر ابػو مػازف عمػى مػا يبػدو 
الى التمسؾ أكثر فأكثر بورقة التوجو الى االمـ المتحدة لطمب االعتراؼ بفمسطيف كدولة مراقبة غير عضو. 

ع أفوؿ المواجية، أو ربما في اثنائيا، سيتعيف عمى اسرائيؿ أف تبمور موقفا موحدا بالنسبة لمنصؼ الثاني، وم
االكثػػػر اعتػػػداال، لمعممػػػة الفمسػػػطينية، واف تخمػػػؽ حيالػػػو صػػػيغة عمػػػؿ سياسػػػية. مثػػػؿ ىػػػذه الصػػػيغة كفيمػػػة بػػػاف 

الحتياجاتيا االمنية في اثناء الحممة.  تنسجـ وتوقعات الدوؿ الغربية التي منحت اسرائيؿ تأييدىا وأبدت تفيما
فػي ظػؿ غيػػاب اختػراؽ سياسػي ذي مغػػزى، مػف غيػر المسػػتبعد اف فػي المػدى القصػػير أو المتوسػط اف ينيػػي 
معسكر ابو مازف وكؿ ما تمثمو فتح بفروعيا المختمفة دورىما التػاريخي، فتبتمعػا فػي نطػاؽ االسػالـ السياسػي 

 لحماس.
عػاد المشػػيد الجغرافػي السياسػي الجديػػد فػي الشػرؽ االوسػػط وتػؤدي الػى عػػدد تكشػؼ حممػة 'عمػػود السػحاب' أب

مف االستنتاجات في مسائؿ الوسػاطة والزعامػة االقميميػة. فتركيػا تفقػد االرتفػاع وروافعيػا الدبموماسػية محػدودة 
لمتوسط  جدا. ومنذ بداية الحممة واف كانت تطمؽ صوتيا بفظاظة تجاه اسرائيؿ، ولكف ليس لدييا قدرة حقيقية

والتػػأثير. فالتأييػػد غيػػر المػػتحفظ الػػذي منحػػو اردوغػػاف لحمػػاس والتصػػاقو الطويػػؿ لمخػػط المنػػاىض السػػرائيؿ 
بوضػػوح كمػػؼ دولتػػو فقػػداف ذخػػائر جغرافيػػة سياسػػية. بخطواتػػو ىػػذه فقػػد اردوغػػاف اوراؽ المسػػاومة التػػي كػػاف 

ى خمفيػة ضػعؼ الػدوؿ العربيػة وعمػى يخيؿ أف تركيا حصػمت عمييػا، وعمػى رأسػيا مكانػة القيػادة االقميميػة عمػ
 رأسيا مصر.

في ضوء ضعؼ تركيا ىذا، فاف مصر مرسي بالذات تحصؿ عمى فرصة الف تتبوأ مػف جديػد دورا ىامػا فػي 
الفراغ السياسي الناشيء. لقد فرضت 'عمود السحاب' عمػى الػرئيس المصػري اختبػار زعامػة فػي زمػف حقيقػي 
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ومصر مػرابح اقميميػة ودوليػة. عنػدما تكػوف العيػوف فػي الػداخؿ وفػي السموؾ الناجح فيو كفيؿ باف يمنحو ىو 
الخارج تتطمع الى مػا سيصػدر عػف لسػانو، فانػو توجػد بالتػالي لمنظػاـ المصػري مصػمحة واضػحة فػي أف يػري 
باف بوسعو اف يحقػؽ اليػدوء. فالتصػعيد المتواصػؿ يتعػارض والمصػمحة المصػرية وذلػؾ النػو سيشػدد االنتقػاد 

صػفوؼ االخػواف المسػمميف وسيسػتدعي مػف مرسػي خطػوات أكثػر تطرفػا مػف اعػادة السػفير، في الداخؿ ومف 
كالغاء اتفاؽ السػالـ مػثال. وسػتجبي مثػؿ ىػذه التطػورات بالضػرورة ثمنػا اقتصػاديا وسياسػيا باىظػا مػف مصػر 
 في الساحة الدولية. وعميو فاف مصر مرسي تسير عمى حبؿ دقيػؽ والػى جانػب التأييػد الصػاخب ومسػرحيات
التأييػػد لمفمسػػطينييف )زيػػارة رئػػيس الػػوزراء قنػػديؿ الػػى غػػزة، فػػتح معبػػر رفػػح لعبػػور الجرحػػى( امتنػػع مرسػػي عػػف 
خطوات مف شأنيا أف توجو ضػربة شػديدة لالقتصػاد المصػري. ينبغػي االفتػراض بالتػالي بانػو سػيكوف لمصػر 

قػة ىػي الوحيػدة القػادرة عمػى دور مركزي في كؿ وقؼ لمنػار، وذلػؾ النػو فػي معادلػة القػوى الجديػدة فػي المنط
 ضماف االتفاؽ.

في ظؿ غياب دور أمريكي نشط أو دور اوروبػي نػاجع، وفػي ضػوء وجػود محػور مشػاورات حماسػي مصػري 
)بدور محدود مف قطر وتركيا( نشأ وضػع تجػري فيػو مفاوضػات فػي قنػاتيف منفصػمتيف ال تمتقيػاف حاليػا. فػي 

شروط مقبولة لوقؼ النار يصػبح ميمػة صػعبة عمػى نحػو  ىذه الظروؼ، فاف الوصوؿ الى اتفاقات وصياغة
خػػاص. ىػػذا السػػموؾ المتمثػػؿ بخطػػوط وسػػاطة طويمػػة ومعقػػدة تمػػر بػػيف القػػدس، واشػػنطف ومنيػػا الػػى القػػاىرة 
وبالعكس، يوفر أيضا طوؿ حياة أطػوؿ لممواجيػة. امػا إنيائيػا االسػرع فكفيػؿ أف يبشػر بعمميػة تشػاور منسػقة 

 عبوف اقميميوف ودوليوف عمى حد سواء.وأكثر نشاطا يشارؾ فييا ال
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