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 فكرة اجتياح غزة بعد انتصار المقاومة انتيت ..يطالب الفصائل باحترام التيدئة ىنية: 1
قاؿ أف  ،رئيس الحكومة الفمسطينية في غزة اسماعيؿ ىنيةأف  ،//الحياة، لندن، ذكرت 

السرائيمي ، محذرًا سمطات االحتالؿ ا«الفمسطينييف سيمتزموف اتفاؽ وقؼ اطالؽ النار طالما التزمو العدو»
 «.اف عدتـ عدنا»مف انو 

اف الرئيس محمود عباس )ابو مازف( ىاتؼ رئيس الوزراء لتينئتو »وأفاد بياف صادر عف مكتب ىنية 
 «.بالنصر وتقديـ العزاء بالشيداء

وأكد في خطاب وجّيو الى الشعب الفمسطيني واألمتيف العربية واإلسالمية أمس أف حكومتو راضية عف 
الذي وقعتو الفصائؿ الفمسطينية المقاومة مع االحتالؿ اإلسرائيمي في القاىرة برعاية مصرية.  اتفاؽ التيدئة
نحف في الحكومة عمينا مسؤولية كبيرة مف أجؿ حماية شعبنا وحماية ىذا االتفاؽ، ما التـز »واضاؼ: 

ألجيزة االمنية والحكومية ، مطالبًا فصائؿ المقاومة باحتراـ االتفاؽ والعمؿ بموجبو، وداعيًا ا«االحتالؿ بو
، مؤكدًا اف «األشقاء في مصر مدى التزاـ المحتؿ بو»الى متابعة ذلؾ. ولفت الى أف حكومتو ستتابع مع 

 «.االحتالؿ التقط المحظة ليخرج مف وحؿ ىذه المعركة»
ىنية أكد، أف أي فكرة اجتياح ، أف أحمد المصري عف ،//فمسطين أون الين، وأضافت 

ع غزة مف قبؿ دولة االحتالؿ اإلسرائيمي، انتيت ولف تعود أبدًا، مؤكدًا أف المقاومة غيرت مف قواعد لقطا
 المعبة مع المحتؿ، وأربكت حساباتو العسكرية واألمنية.

وقاؿ ىنية في كممة وجييا لمشعب الفمسطيني في مستيؿ جمسة مجمس الوزراء التي عقدت، في مركز رشاد 
إف غزة أثبتت في العدواف األخير أنيا ليست الحمقة اأَلضعؼ كما كاف يتصور المحتؿ الشوا الثقافي أمس: 

 اإلسرائيمي، وأنيا عصية عمى الكسر بمقاومتيا والتفاؼ الشعب الفمسطيني واألمة حوليا.
وشدد عمى أف وحدة األمة ووقوفيا مع الشعب الفمسطيني، وما جرى مف تغيير في الموقؼ العربي 

يراف كاف سببا ظاىرا في تحقيؽ النصر، مبينًا أف النصر واإلسالمي، وو  قوؼ مصر الثورة وتركيا وقطر وا 
 أكد حقيقة فكرة حكومتو في البناء والمقاومة، وأف نصر المقاومة كاف بسبب احتضاف الحكومة ليا.
فقودة، وأف وذكر أف االحتالؿ خاض الحرب ضمف قراءة استراتيجية خاطئة معتقًدا أنو سيعيد قدرة الردع الم

يميد لحرب إقميمية أوسع، فيما يدخؿ رئيس حكومة االحتالؿ بنياميف نتنياىو وأركاف حكومتو حمبة 
 االنتخابات مف أوسع األبواب، مبينًا أف الحرب دارت في ظؿ معطيات استراتيجية مختمفة.
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أي حرب مع أي  وأكد ىنية أف االنتصار في الحرب أثبت أف االحتالؿ سوؼ يفكر طوياًل قبؿ أف يخوض
دولة إقميمية تمتمؾ إرادة التحدي والصمود، وأف المقاومة في معركتيا واجيت االحتالؿ بالنيابة عف األمة 

 جمعاء، مطالبا األمة بوضع استراتيجية شاممة لدعـ القضية الفمسطينية وتعزيز صمود الشعب.
قامة الدولة المستقمة عمى كامؿ  وذكر أف النصر يعد خطوة ميمة نحو تحرير بقية األرض الفمسطينية، وا 

التراب الفمسطيني، وعاصمتيا القدس، وعودة الالجئيف، موجيا التحية والمباركة لمشعب الفمسطيني والذي 
 احتضف المجاىديف الذيف صنعوا النصر.

وا "في "عمود الغيمة" صنع الشعب رغـ الجراح ممحمة تاريخية واحتضف أبناءه المجاىديف الذيف صنع وتابع:
النصر في حجارة السجيؿ الذيف جعموا جيش االحتالؿ كعصؼ مأكوؿ"، مبديا فخره بأف يكوف عمى رأس 

 حكومة ليذا الشعب التي حممت األمانة في ظؿ ىذه االنتصارات.
وأىدى النصر إلى مؤسس حركة حماس الشيخ الشييد أحمد ياسيف، والرئيس الراحؿ ياسر عرفات، ومؤسس 

العاـ لمجبية الشعبية أبو عمي مصطفى، ولمشييد  واألميفالدكتور فتحي الشقاقي،  ياإلسالمحركة الجياد 
 القائد أحمد الجعبري، واصفًا دماءه بأنيا كانت سبًبا ليذا النصر العظيـ.

كما وقدـ ىنية النصر إلى الشعب الفمسطيني كمو، وشيداء قطاع غزة، والعوائؿ التي تعرضت لمجازر بشعة 
 والسيما عائالت الدلو وبشير وأبو زور وحجازي و أبو كميؿ، وغيرىا مف العائالت. مف قبؿ االحتالؿ،

ورأى ىنية أف اغتياؿ الجعبري مف قبؿ االحتالؿ كاف "حماقة وسياسة قصيرة النظر"، مؤكدًا فشؿ تحقيؽ أي 
انت سببا ىدؼ أو نتائج مف وراء اغتياالت القيادات الفمسطينية بصورة عامة، مؤكدًا أف االغتياالت ك

 ومحركا لنيضة الشعب ووقفة األمة إلى جانبو.
وشدد ىنية عمى أف االحتالؿ وقع في صدمة المفاجأة بعد اغتياؿ الجعبري، وأنو كاف يعتقد أف اغتياؿ 

"كانت  الجعبري سوؼ يشكؿ صدمة يتبعيا بغارات مكثفة ليحطـ معنويات الشعب والمقاومة، مضيفا:
، مف رد المقاومة، ودقتيا، واالنضباط واالنتظاـ والقوة والتواجد في الميداف المفأجاة صدمة حمت في أركانو

 حتى الدقائؽ األخيرة".
ولفت إلى أف االحتالؿ تفاجأ أيضا مف وحدة الشعب الفمسطيني حوؿ المقاومة، وقيادتيا، وىبة الشعب في 

األىداؼ إرىاقو بالسالـ الضفة الغربية، التي حولت ساحات مدنيا إلى ساحات اشتباؾ، بعد أف كانت 
 االقتصادي.

ووجد ىنية في سرعة تفاعؿ الجامعة العربية، ومجيء وزراء الخارجية العرب إلى القطاع وعمى رأسيـ 
األميف العاـ نبيؿ العربي، وتفاعؿ القيادات الفمسطينية خطوات مفاجئة لالحتالؿ، رفعت الغطاء الدولي عف 

 الحرب.
يا محمد مرسي؛ الذي أعاد لمصر دورىا اإلقميمي وىيبتيا، فيما شكر وشكر رئيس الحكومة مصر ورئيس

كؿ مف قدـ لممقاومة الماؿ والسالح، وخاصة جميورية إيراف اإلسالمية، إلى جانب كؿ مف ساىـ وأمف 
 وصولو وتحمؿ تبعات ذلؾ.

اجية ونقؿ عف مرسي قولو في مكالمة ىاتفية، أف مصر لف تتخمى عف غزة ولف تتركيا وحدىا في مو 
 العدواف اإلسرائيمي، وعدـ السماح باستمراره، إلى جانب عدـ التخمي عف دور مصر في تحرير فمسطيف.

وتوجو ىنية بالتحية والتقدير لموفد الفمسطيني المفاوض وعمى رأسو رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" 
أف موقؼ ىذه القيادة ارتقى إلى خالد مشعؿ، واألميف العاـ لحركة الجياد اإلسالمي رمضاف شمح، مؤكدًا 

 مستوى األداء في الميداف ومستوى أداء المقاومة وصمود الشعب والدماء النازفة.
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كما وحيا جياز المخابرات العامة برئاسة المواء رأفت شحادة وطاقـ العمؿ عمى ما بذلوه لمتوصؿ إلى نتائج 
اؽ الموقع، والذي يمثؿ أساسا لوقؼ العدواف التيدئة المشرفة، مؤكدا رضا الحكومة الفمسطينية عف االتف

 ويمكف البناء عميو.
 
 يينىء ىنّية بالنصر  باسع"الحياة":  

ىنأ الرئيس الفمسطيني محمود عباس الخميس رئيس وزراء حكومة حماس في قطاع غزة : الحياة –غزة 
 أبو"الرئيس  إفياف وقاؿ الب اسماعيؿ ىنية "بالنصر" بحسب ما ذكر بياف صادر الخميس عف مكتب ىنية.

 مازف ىاتؼ السيد رئيس الوزراء لتينئتو بالنصر وتقديـ العزاء بالشيداء".
//الحياة، لندن، 

 
 دعميم التوجو لألمم المتحدة لعباسىنية وبحر واليندي يؤكدون وفا":  

، "حماس"كتي في اتصاالت ىاتفية تمقاىا منيـ الرئيس محمود عباس، أكد القياديوف في حر  :راـ اهلل
، إسماعيؿ ىنية، وأحمد بحر، ومحمد اليندي، دعميـ لمخطوة الوطنية بالذىاب إلى "الجياد اإلسالمي"و

 .// في  "مراقب"الجمعية العامة لألمـ المتحدة لمحصوؿ عمى صفة 
بعد وقؼ فقد تمقى الرئيس اتصاال ىاتفيا مف األخ ىنية، حيث اطمع سيادتو عمى األوضاع في قطاع غزة 

إطالؽ النار. كما تمقى سيادتو اتصاليف مماثميف مف القيادي في حماس األخ بحر، والقيادي في الجياد 
 اإلسالمي األخ اليندي، كؿ عمى حدة.

وحيا الرئيس، صمود أبناء شعبنا في وجو العدواف، وأكد أىمية تثبيت وقؼ إطالؽ النار وتجنيب غزة ويالت 
 عـ الجيود لتعزيز الوحدة الوطنية.الحرب، مشددا عمى موقفو بد

 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 
 ينفي مباركة ىنية خطوة عباس الذىاب لألمم المتحدة النونو 

ىنية لخطوة رئيس السمطة محمود  إسماعيؿنفى الناطؽ باسـ الحكومة طاىر النونو مباركة رئيس الوزراء 
وقاؿ النونو في تصريح مكتوب اليـو الخميس، ال صحة لما تردد في  المتحدة. ـاألم إلىعباس لمذىاب 

 اإلعالـالمتحدة، داعيا وسائؿ  األمـ إلىمف مباركة رئيس الوزراء لخطوة "عباس" لمذىاب  اإلعالـوسائؿ 
 .أخبارىالتوخي الدقة في نشر 

 //فمسطين أون الين، 
 
 قاء وطني موسع لبحث تطبيق المصالحةتدعو النعقاد ل "تنفيذية المنظمة" 

الخميس، إلى ضرورة  أمسيو بي اي: دعت المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، مساء  -راـ اهلل 
انعقاد لقاء قيادي وطني موسع وسريع، مف أجؿ البحث في تطبيؽ خطوات المصالحة الوطنية، واالتفاؽ 

 عمى التحرؾ السياسي المقبؿ.
، أف يضـ االجتماع أعضاءىا إلى جانب رئيس المجمس الوطني أمسمجنة في بياف ليا مساء وطالبت ال

 واألمناء العاميف لمفصائؿ وشخصيات مستقمة.
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ضرورة تضافر جيود جميع الفصائؿ والقوى الفمسطينية مف أجؿ صيانة التفاىمات حوؿ وقؼ "ودعت إلى 
 ."اإلسرائيمييف في استئناؼ عدوانيـ عمى شعبنا إطالؽ النار )في غزة( وتفويت الفرصة عمى المعتديف

العمؿ الموحد والمنسؽ مف أجؿ إنياء كؿ أشكاؿ الحصار ضد قطاع غزة سواء كانت أمنية أو "وطالبت بػ
 ."عسكرية أو اقتصادية بالتعاوف مع مصر الشقيقة خالؿ المرحمة المقبمة

الفمسطينييف رجاال ونساء، وبمختمؼ تياراتيـ  ىذه المحظات التي شيدت تكاتؼ"وأكدت المجنة التنفيذية أف 
واتجاىاتيـ، تحتاج إلى أعمى درجات المسؤولية الوطنية لدفع مسيرتنا إلى األماـ مف أجؿ الحرية واالستقالؿ 

قامة دولة فمسطيف المستقمة وعاصمتيا القدس الشريؼ  ."والعودة، وا 
وقؼ العدواف، ما يفسح المجاؿ أماـ عمؿ جاد  الكبير لدور مصر الشقيقة في التوصؿ إلى"وأكدت تقديرىا 

 ."لرفع الحصار الظالـ عف المحافظات الجنوبية مف الوطف
عمى تأكيد وحدة موقؼ جميع القوى الفمسطينية لمساندة الخطوة اليامة في التوجو "وشددت المجنة التنفيذية 

وانضماميا بالتالي إلى األسرة  إلى األمـ المتحدة مف أجؿ االعتراؼ بدولة فمسطيف في الجمعية العامة
 ."الدولية عمى قدـ المساواة مع جميع الشعوب والدوؿ

//القدس العربي، لندن، 
 
 المتحدة لألممما توجو  إذا: كمينتون ىددت عباس بعقوبات عريقات 

لخارجية وزيرة ا إفكشؼ كبير المفاوضيف الفمسطينييف صائب عريقات، اليوـ الخميس  :ا ؼ ب - راـ اهلل
ما توجو، كما  إذاىددا الرئيس محمود عباس بعقوبات  األمريكيىيالري كمينتوف ومجمس الشيوخ  األمريكية

المتحدة لحصوؿ فمسطيف عمى صفة دولة غير عضو  األمـ إلىتشريف الثاني/نوفمبر،  ىو مقرر يوـ 
 في المنظمة الدولية.

عقابية  إجراءاتىددت بعدة  األمريكيةرة الخارجية وزي إفصوت فمسطيف الرسمية " إلذاعةوقاؿ عريقات 
المتحدة لمحصوؿ عمى مكانة دولة غير  األمـ إلىتـ التوجو  إذاضد السمطة الفمسطينية والرئيس عباس 

 المتحدة". لألمـعضو في الجمعية العامة 
 إذااس ىددت بما ىو اخطر مف عقوبات ضد السمطة الفمسطينية، وقالت لمرئيس عب أنيا"بؿ  وأوضح
 المتحدة مف اجؿ الحصوؿ عمى دولة غير عضو ستدمر نفسؾ سياسيا". لألمـتوجيت 
كمينتوف قالت لعباس انؾ ستدمر المشروع السياسي الفمسطيني،  إفعريقات لوكالة فرانس برس " وأوضح

 لمفاوضات".ا إحياء إعادةسنعمؿ مع بداية العاـ القادـ عمى  إنناالمتحدة حيث  لألمـونطالبؾ بعدـ الذىاب 
تيدد بعقوبات ضد  األمريكيالرئيس عباس تمقى اليوـ رسالة مف مجمس الشيوخ  إفكما كشؼ عريقات "
المتحدة ونصت الرسالة انو سيكوف تبعات سمبية عمى ىذه الخطوة  لألمـما تـ التوجو  إذاالسمطة الفمسطينية 

 وعمى عالقاتنا ومساعداتنا المقدمة لمشعب الفمسطيني".
 //القدس، القدس، 

 
 
 عمى الطمب الفمسطيني نتمقى دعم مستمر وفرنسا لم تبمغنا رسميا بالتصويت :المالكي 
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مف  إضافيرسمية يوميا بدعـ  أشاراتالسمطة تتمقى  إفقاؿ وزير الخارجية د. رياض المالكي  :بيت لحـ
المتحدة الذي سيكوف يـو دوؿ جديدة لممسعى الفمسطيني في الحصوؿ عمى صفة دولة غير عضو في األمـ 

 التاسع والعشريف مف الشير الجاري.
حشد اكبر تأييد لمتوجو الفمسطيني لألمـ  إلىالسمطة تسعى  أفوأوضح المالكي في حديث لغرفة تحرير معا 

لمتصويت  أمرىااتصاالت حثيثة تجري حاليا إلقناع العديد مف الدوؿ التي لـ تحسـ  أفالمتحدة، الفتا 
 لفمسطيف.

الميـ بالنسبة لمتصويت عدد الدوؿ وليس قوة الدولة، فالسمطة تيتـ بعدد الدوؿ التي  أفد المالكي وشد
جميع الدوؿ يحسب ليا نفس الصوت وال  أفعدد سكانيا، مؤكدا  أوستصوت بغض النظر عف حجميا 

 .ألحديوجد "فيتو" 
رافضا في الوقت ذاتو الكشؼ عف  ما يكفي إلنجاحو، األصواتالطمب الفمسطيني لديو مف  إفوقاؿ المالكي 

رغبتيا بالتصويت لمطمب خالؿ  أبدتالدوؿ التي  إلى إضافةعدد الدوؿ التي ستصوت لصالح الطمب، 
مثؿ البرلماف مف شأنو  األوروبيقرار يأتي مف مؤسسات االتحاد  أي أف إلىوأشار المالكي  .األخيرةالفترة 

رىا بالتصويت لصالح الطمب في الوقت الذي لـ تستطع فيو التي لـ تحسـ قرا األوروبيةيساعد الدوؿ  أف
 توجو عاـ حوؿ كيفية التصويت لمطمب الفمسطيني. إلى إمكانية إيجاد إلىالتوصؿ  إلى األوربيةالدوؿ 

//وكالة معا اإلخبارية، 
 
 ترمي غزة في الممعب المصري "إسرائيل": "البيان"فياض لة مستشار 

رمت غزة  إسرائيؿ أف "البياف"شار رئاسة الوزراء الفمسطينية عمر الغوؿ في تصريحات لػاعتبر مست: راـ اهلل
سرائيؿالنار بيف القطاع  إطالؽتداعيات اتفاؽ وقؼ  إلى إشارةفي الممعب المصري، في  وما أثاره مف  وا 

سرائيؿاع جدؿ بيف مسؤوليف ومحمميف بشأف شكؿ العالقة الجديدة بيف القطاع ومصر مف جية، وبيف القط  وا 
 مف ناحية التنسيؽ المتبادؿ بعد فتح المعابر.

مبيـ وضبابي حتى "اتفاؽ التيدئة بأنو  "البياف"ووصؼ مستشار رئيس الوزراء سالـ فياض في تصريحاتو لػ
تحاوالف رمي قطاع غزة في المرمى المصري تمييدا لسمخ "والواليات المتحدة  إسرائيؿ، مشيرا إلى أف "اآلف

ىناؾ "، ومؤكدا أف "المزيد مف اإلرباؾ في الساحة الفمسطينية وأحداثشروع الوطني الفمسطيني غزة مف الم
 ."التباسا وعدـ وضوح عند الحديث عف غزة ومصر الجديدة ومنطقة سيناء

واألميركييف  اإلسرائيمييفأكدت مرارا أنيا ال تسعى ألف تكوف مسؤولة عف القطاع ولكف "مصر  إفوقاؿ 
نما سيصب في مصمحة االحتالؿ  أوىذا لف يكوف في مصمحة الفمسطينييف  أفأكد يريدوف ذلؾ، و  مصر، وا 

 .اإلسرائيمي"
 //البيان، دبي، 

 
 دوالر كتقديرات أولية  ماليين أربعةبمغت نحو  التعميم: خسائر المزيني 

 يني اليـو الخميس، إف قاؿ وزير التربية والتعميـ في حكومة حماس المقالة أسامة المز : يو بي أي -غزة 
 أياـ. مدرسة لحؽ بيا دمار جزئي خالؿ اليجـو اإلسرائيمي عمى غزة الذي استمر 

مميوف دوالر كتقديرات أولية، الفتًا  وقاؿ المزيني في مؤتمر صحافي بغزة، إف خسائر التعميـ بمغت نحو 
جئيف "أنروا" والمدرسة األميركية، إلى أف بيف المدارس المتضررة مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيؿ الال
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آخريف ما بيف طمبة ومعمميف  موظفيف مف قطاع التعميـ استشيدوا، وأصيب أكثر مف  وذكر أف "
 خالؿ العدواف".

 //الحياة، لندن، 
 
 خمسة نواب من الضفة بعد مداىمة منازليم  يعتقلاالحتالل  

الجمعة خمسة نواب مف أنحاء مختمفة مف الضفة الغربية  اعتقمت قوات االحتالؿ فجر: الضفة الغربية
وأفادت مصادر برلمانية لوكالة "صفا" أف قّوات االحتالؿ اعتقمت كاًل مف  المحتمة بعد مداىمة منازليـ.

 ، النائب محمود الرمحي مف راـ اهلل، والنائب باسـ الزعارير مف الخميؿ، والنائب فتحي القرعاوي مف طولكـر
 مف قمقيمية عماد نوفؿ ورياض رداد.والنائباف 

 //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
 
 عمى األسرىسمطات االحتالل تجارب طبية  إجراءيؤكد قراقع  

أكد وزير شؤوف األسرى والمحرريف الفمسطينييف عيسى قراقع في حوار خص بو : اهلل رياف عبد – راـ اهلل
وجعمت منيـ حقؿ  األسرىتقوـ بعمؿ تجارب طبية عمى  اإلسرائيمي سمطات سجوف االحتالؿ إف "البياف"

رىائف محتجزيف في دولة  إلىستحوليـ  األمميةعضوية فمسطيف  أف إلىالجدد، مشيرا  لألطباءتدريب 
إسرائيؿ خائفة وىالتيا األمنية سقطت بعد وصوؿ صواريخ المقاومة  أف إلى أخرى، فيما لفت مف جية أخرى
 لقدس المحتمة.وا أبيبتؿ  إلى

 //البيان، دبي، 
 
جازة رسمية   حكومة غزة ُتعمن الخميس "عيًدا وطنًيا لالنتصار" وا 

( "عيًدا وطنًيا لالنتصار"، مشيرة إلى أنو |أعمنت الحكومة الفمسطينية في غزة عف الخميس ): غزة
 يـو إجازة رسمية.

عنو كافة المواطنيف لالحتفاؿ بيذه المناسبة وزيارة ودعت الحكومة في بياف ليا، تمقت "قدس برس" نسخة 
وبدا المواطنوف الفمسطينيوف منذ  أسر الشيداء وتفقد الجرحى وآثار العدواف والتأكيد عمى التكاتؼ الوطني.

ساعات الصباح زيارات إلى بعضيـ البعض لالطمئناف عمييـ، وكذلؾ زيارة لمجرحى وأىالي الشيداء وتفقد 
 العدواف. أثار

 //دس برس، ق
 
 دفنو إلعادةعرفات سيستخرج كامال ومراسم عسكرية  جثمان: "معا" 

موعد استخراج جثماف الشييد الراحؿ ياسر عرفات  أفكشؼ مسؤوؿ رفيع المستوى لوكالة "معا" : بيت لحـ
عينات سيكوف في السادس والعشريف مف شير نوفمبر الجاري، حيث سيتـ استخراج الجثماف كامال ألخذ ال

عادة دفف الجثماف بجنازة عسكرية.  الالزمة لمفحوصات مف قبؿ المختصيف وا 
النيابة العامة الفمسطينية  أفوأوضح المحامي حسف العوري المستشار القانوني لمرئيس محمود عباس 

قضائية" مف القضاء الفرنسي لتولي التحقيؽ في ممؼ التحقيؽ باغتياؿ عرفات، وستقـو  إنابةحصمت عمى "
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الالزمة باستخراج الجثة والفحوصات والتحقيؽ مع الجيات الفمسطينية  اإلجراءاتالنيابة الفمسطينية بجميع 
 في ىذا الممؼ.

ينوب القضاء الفمسطيني عف القضاء الفرنسي في التحقيقات واإلجراءات  أفالقضائية  باإلنابةويقصد 
 المطموبة في ممؼ التحقيؽ داخؿ فمسطيف.

القضاء الفرنسي فّوض النيابة العامة الفمسطينية بالقياـ  أفحديث لغرفة تحرير "معا" وأضاؼ العوري في 
 القضائية. اإلجراءاتداخؿ فمسطيف فيما سيكوف القضاء الفرنسي عمى عمـ بكافة  اإلجراءاتبكافة 

 طباءأميمة الخبراء الفرنسييف ستكوف في فمسطيف فقط كمستشاريف واف الفمسطينييف مف  أفوكشؼ العوري 
 الفمسطينية. األراضيالقانونية الالزمة داخؿ  اإلجراءاتومحققيف ىـ مف سيقوموف بجميع 

لجنة فمسطينية ستقوـ باستخراج جثماف الشييد ياسر عرفات كامال مف مكاف دفنو وسيتـ  إفوقاؿ العوري 
 ف بمراسـ عسكرية.الجثما إعادةبعد ذلؾ اخذ العينات الالزمة وفحصيا داخؿ وخارج فمسطيف ومف ثـ سيتـ 

عممية استخراج الجثماف ستتـ بحضور النيابة العامة الفمسطينية والطب الشرعي الفمسطيني  أف إلىوأشار 
 ، وعائمة الشييد.اإلعالـوبعض الخبراء الفمسطينييف والفرنسييف فيما لف يكوف ىناؾ تواجدا لوسائؿ 

 //وكالة معا اإلخبارية، 
 
 الل فقد صوابو بعد "نصر غزة" وّصعد االعتقاالت بالضفةنائب عن حماس: االحت 

ندد النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني عف حركة حماس، عمي رومانيف، بحممة االعتقاالت : راـ اهلل
الواسعة التي شنيا االحتالؿ اإلسرائيمي في أنحاء متفرقة مف الضفة، وطالت العديد مف القيادات وأساتذة 

 قييف وطالب جامعات.الجامعات وحقو 
وتوقع النائب رومانيف أف تكوف ىذه الحممة مقدمة لحممة اعتقاالت أخرى قد يقوـ بيا االحتالؿ في الفترة 

وأضاؼ النائب  المقبمة، ولـ يستغرب حديث وسائؿ اإلعالـ العبرية عف اعتقاؿ نواب مف المجمس التشريعي.
ا االنتصار المؤزر لممقاومة الفمسطينية في قطاع رومانيف في تصريحات خاصة لػ "قدس برس": "بعد ىذ

غزة وحممة التضامف الواسعة معيا في الضفة الغربية؛ فقد االحتالؿ صوابو وأصبح يبحث عف أي مخرج 
 يرضي مف خاللو الشارع اإلسرائيمي الناقـ عمى نتنياىو وحكومتو التي فشمت في العدواف عمى غزة".

 //قدس برس، 
 
 : حممة االعتقاالت بالضفة تغطية عمى فشل االحتالل بغزةةيشقفالنائب  

أكد النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني عف حركة حماس حاتـ قفيشة أف حممة االعتقاالت : الخميؿ
 ".األخيرالتي شنيا فجر اليـو في أنحاء الضفة "محاولة لمتغطية عمى فشمو وىزيمتو بقطاع غزة في العدواف 

في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" بأف "حسابات االحتالؿ كانت دائما خاطئة، فمثمما أخطأ وأكد قفيشو 
بحساباتو بالعدواف عمى غزة يخطأ في محاولة إظيار جيش االحتالؿ لإلسرائيمييف كمنتصر باعتقالو 

 االنتفاضة بالضفة". إجياضالعشرات مف الفمسطينييف وأنو استطاع 
 //قدس برس، 

 
يران قدمت الخبرة العسكرية ..:المقاومة أحرزت مكاسب خالل العدوان عمى غزة"الزىار 16  والتكنولوجياوا 
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أف المقاومة أحرزت مكاسب  ،”الخميج“د .محمود الزىار لػ ” حماس“أكد القائد البارز في حركة  القدس:
ىار أف كارثة كبيرة خالؿ العدواف عمى غزة أبرزىا وضع الحد لفكرة التيديد واالجتياح البري. وأوضح الز 

ومفاجآت ميمة كانت تنتظر جيش االحتالؿ لو أقدـ عمى اجتياح القطاع، الفتًا لترسانة أسمحة كبيرة 
طائرات االحتالؿ دمرت البيوت “وصواريخ متطورة جدًا مضادة لمدروع تتسمح بيا المقاومة اليوـ. وقاؿ إف 

مرت كرامتيـ وأمنيـ القومي وبعدما أرادوا منع وقتمت األطفاؿ والنساء مف دوف العسكرييف وصواريخنا د
 ”.الصواريخ عف محيط غزة وصمتيـ إلى تؿ أبيب والقدس

الرصاص “أف المقاومة كانت محتاطة ومستعدة ومستخمصة دروس عدواف  ،وردًا عمى سؤاؿ كّرر الزىار
ربما “قوة؟ وتابع تظف أف صواريخ المقاومة ستدوي في عمقيا ب” إسرائيؿ“، وتساءؿ: ىؿ كانت ”المصبوب

كانت تظف أف بحوزتنا عشرات فقط مف الصواريخ ستنفد بعد أياـ ولكف المقاومة ستستمر بقوة حتى لو طاؿ 
وردًا عمى سؤاؿ آخر أشار إلى أف المقاومة الفمسطينية حازت عمى أنواع مختمفة مف ”. العدواف شيرًا كامال

نعـ كاف إليراف دور “نييف مف دوف شروط. وتابع السالح مف كؿ جية أبدت استعدادىا لمساعدة الفمسطي
%، الشعوب العربية تساعد 100كبير في إحراز المقاومة الفمسطينية لممكاسب وقد لعبت دورًا فعااًل بنسبة 

يراف قدمت الخبرة العسكرية والتكنولوجيا، والعقؿ الفمسطيني استفاد كثيرًا مف ىذه  الفمسطينييف بالماؿ وا 
 المساعدة.
في الحرب العالمية “ؼ يمكف القوؿ بأف المقاومة انتصرت مقابؿ ىذا الدمار وقتؿ األبرياء؟، فقاؿ سئؿ كي

الثانية ُدمرت مدف كاممة منيا لندف، وبالتالي انتصرت بريطانيا، االنتصار ليس بتدمير المباني وقتؿ 
اليزيمة، انتصارنا ليس وىميًا  األبرياء، إنما بدرجة التأثير في المجرى الحالي ووجوه قادة العدو تعكس حالة

 ”.وكذا ىزيمتيـ
وعف استمرار الحصار الظالـ عمى غزة قاؿ إف الحصار بدأ ينتيي عمميًا بعد فتح معبر رفح لممارة 
ولمبضائع، أما بالنسبة لمبحر فنحف ال نممؾ المراكب وقد رفعنا ضمف التفاىمات الظمـ عف الصياديف 

 ” .القادمة إلى غزةوسنقبؿ بدولة محايدة تفتش السفف 
اكتووا بنار المغامرة األخيرة وليس سياًل عمييـ المعب بالنار مجددًا. وأوضح ” اإلسرائيمييف“وقاؿ الزىار إف 

وتابع ”. قرارات حاسمة“ أنو يقدر المصاعب الداخمية لمصر، مرجحًا أف تتمكف مف بموغ قدرتيا عمى اتخاذ 
ؽ بيف الصفر والمائة والرئيس مرسي تبنى ما قدمناه لو الفرؽ بيف مصر مبارؾ ومصر مرسي ىو الفر “

وضغط مف أجؿ تحقيقو وحصؿ عمى ما أراد، ورئيس وزراء مصر جاء إلى غزة والجامعة العربية أخذت 
 ”.قرارات حاسمة وأمينيا العاـ جاء أيضًا، ىناؾ تغير حقيقي في الجغرافيا السياسية حوؿ الكياف

اآلف تمنع طائراتيـ مف استيداؼ أي إنساف، “طمبتو المقاومة نفذ. وأضاؼ وبشأف التفاىمات قاؿ إف كؿ ما 
وىي متنفس زراعي لممواطنيف، كما أوقفنا االجتياحات واالغتياالت ” الحراـ“كذلؾ فرضنا دخوؿ المنطقة 

ذا قاموا بخرؽ ىذه البنود سنرد عمييـ بقوة وسيقؼ معنا الذيف رعوا االتفاؽ. وقاؿ  في لـ ُنخرج كؿ ما “وا 
 ”.جعبتنا مف مفاجآت

وأثنى الزىار عمى موقؼ الفمسطينييف في فمسطيف التاريخية وفي الضفة وفي مخيمات الشتات لوقفتيـ إلى 
” إسرائيؿ“جانب القطاع. وقاؿ إف ظيور القائد محمد ضيؼ عمى اإلعالـ لو رمزية كبيرة، فقد استيدفتو 

 اؿ.أكثر مف مرة ولـ تنجح، وىو مستمر في العطاء والنض
وردًا عمى سؤاؿ حوؿ أثر العدواف في الوحدة الوطنية، اعتبر أف الوحدة وحدة رؤية وال مجاؿ لممزاوجة بيف 

ال. بالنسبة إلينا ” اآلف سيبعدىا عف خيار الوحدة؟” حماس“المقاومة والمفاوضات. وىؿ يعني أف ازدياد قوة 
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المفاوضات أف يتراجع عف برنامجو.  وحدة الشعب الفمسطيني مقدسة. عمى الطرؼ اآلخر المراىف عمى
 عندما تفتح دكانًا وتخسر فيؿ تمضي في التجارة عبرىا؟

التغيير سيكمفيـ حياتيـ “وعف سؤاؿ عف تقديره حوؿ مدى قدرة السمطة عمى تغيير برنامجيا التفاوضي، قاؿ 
 ”.كما حصؿ مع أبو عمار

23/11/2012الخميج، الشارقة،   
 

 عالن التيدئة جمع عباس ومشعل لتطبيق المصالحة ً إلمصرية بعد شمح: طرحت عمى المخابرات ا 17
صرح الدكتور رمضاف عبداهلل شمح األميف العاـ لحركة الجياد االسالمي في فمسطيف، أف لقاءًا تـ : القاىرة

بينو وبيف جبريؿ الرجوب، وطرح االخير اجتماعًا عاجاًل لإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير 
 واالمناء العاموف لمفصائؿ والقوى الوطنية واالسالمية. الفمسطينية،

وقاؿ شمح في برنامج متمفز مساء الخميس، أنو طرح عمى المخابرات المصرية، بعد االعالف عف التيدئة 
في غزة، أف يجمعوا كاًل مف الرئيس محمود عباس وخالد مشعؿ في القاىرة، واجراء محادثات مارتونية عمى 

 تفاؽ التيدئة، حتى يخرج الطرفيف باتفاؽ موحد حوؿ المصالحة.غرار ما حدث في ا
وقاؿ شمح أف المخابرات المصرية لـ تعط ردًا عمى اقتراحو، ولكنو قالوا االخوة المصرييف وعدوا بنفض 

 الغبار عف ممؼ المصالحة.
باس بقرار واضاؼ شمح أف المخابرات المصرية طمبت منو ومف خالد مشعؿ بإبداء الدعـ لمرئيس محمود ع

 ذىابو الى االمـ المتحدة نياية الشير الجاري.
 23/11/2012وكالة سما االخبارية، 

 
 وليس من أجل التفاوض إلى النير البردويل لة"قدس برس": نقاتل من أجل تحرير فمسطين من البحر 18

عمؿ عمى غزة: دعا القيادي في حركة "حماس" صالح البردويؿ قادة العمؿ السياسي الفمسطيني، إلى ال
استغالؿ مناخ االنتصار الذي حققتو المقاومة في قطاع غزة مف أجؿ لـ الشمؿ الفمسطيني والوحدة عمى 

 قاعدة التمسؾ بالمقاومة والثوابت الفمسطينية.
وأكد البردويؿ في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" أف ما حققتو المقاومة في معركتيا األخيرة مع االحتالؿ 

فخرة لمفمسطينييف والعرب والمسمميف جميعا، وقاؿ: "ىناؾ شعور بالفخر واالعتزاز لدى اإلسرائيمي يمثؿ م
كافة الفصائؿ الفمسطينية ولدى أبناء الشعب الفمسطيني بما حققتو المقاومة في مواجيتيا لمعدواف اإلسرائيمي 

يداف كفيؿ بتحقيؽ ووصوؿ صواريخيا إلى قمب تؿ أبيب. وىذا المناخ الذي حقؽ وحدة الفمسطينييف في الم
 وحدتيـ السياسية عمى قاعدة التمسؾ بالثوابت والحقوؽ الفمسطينية".

واعتبر البردويؿ أف ما أنجزتو المقاومة يمثؿ خطوة في طريؽ التحرير وليس مف أجؿ التفاوض، وقاؿ: 
"نحف نقاتؿ مف أجؿ تحرير فمسطيف مف البحر إلى النير، وليس مف أجؿ التفاوض، ونحف في طريؽ 
التحرير وال نخوض مغامرات التفاوض والتنازؿ، والذيف يراىنوف عمى أف يجروف المقاومة إلى مربع 
التفاوض واىموف، ألف المقاومة ىي التي ستوحد الجميع تحت مظمتيا في الطريؽ إلى التحرير وليس 

 العكس"، عمى حد تعبيره.
 23/11/2012قدس برس، 
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 د المواجية لم تعد حكرًا عمى االحتاللكتائب القسام: المعركة لم تنتو وقواع 19
أكدت كتائب عز الديف القساـ أف "تحديد قواعد المواجية لـ تعد حكرًا عمى االحتالؿ : أحمد المبابيدي -غزة

اإلسرائيمي، فالمقاومة اليوـ تقرر وتحدد خياراتيا، وتمـز المحتؿ بيا، وتفرض شروطيا عمى المعتدي، وال 
ر الواقع، أو الرضوخ لمضربات االستباقية، وعمى العدو وعمى كؿ مف يقؼ خمفو تعرؼ لغة االستسالـ لألم

 أف يدركوا ذلؾ جيدًا".
وقاؿ الناطؽ باسـ الكتائب أبو عبيدة أف القساـ خالؿ أياـ معركة "حجارة السجيؿ"، نفذ ألؼ وخمسمائة 

يوميًا، شممت  ( قذيفة صاروخية200( ىجمة صاروخية، بمعدؿ نحو مائتي )1573وثالث وسبعيف )
 ، وصواريخ غراد، وصواريخ قساـ، وقذائؼ ىاوف، وغيرىا.5و صواريخ فجر M75صواريخ 

وأشارت الكتائب إلى أف بنؾ أىدافيا قد شمؿ، قواعد عسكرية، ومطارات عسكرية، ومواقع عسكرية، ومواقع 
 ، وأسدود المحتمة.في مدف كبرى كالقدس المحتمة وتؿ الربيع وبئر السبع المحتمة، وعسقالف المحتمة

وتابعت كتائب القساـ أنيا كثفت ضرباتيا ضد التحّشدات العسكرية عمى طوؿ الحدود مع قطاع غزة مف 
كـر ابو سالـ وصوفا جنوبًا حتى حدود بيف حانوف شمااًل، وقد أّدت ىذه اليجمات عمى التحّشدات إلى 

يقاع إصابات وقتمى في صفوفيـ.  إحباط جنود االحتالؿ وا 
الكتائب أف "المعركة مع العدو لـ تنتو بعد، فاالحتالؿ ما زاؿ قائمًا، والعدو يمّوح بالعدواف في كؿ  وأكدت

حيف، والغدر صفة غالبة لمصياينة، وعميو فإف كتائب القساـ والمقاومة الفمسطينية ستظؿ دومًا العيف 
 ، وما دامت األرض مغتصبة".الساىرة المرابطة التي ال تعرؼ الركوف إلى الدعة ما داـ األقصى أسيراً 

وتقدمت كتائب القساـ بجزيؿ الشكر والتقدير إلى الحكومة الفمسطينية وكافة األجيزة والمؤسسات األمنية 
والشرطية التي عممت عمى تدعيـ واستمرار تماسؾ الجبية الداخمية أثناء العدواف، كما توجية بالتحية 

فضحوا جرائـ العدو وتعرضوا لمبطش والقصؼ واالغتياؿ  لوسائؿ االعالـ والفضائيات والصحفييف الذيف
 واالستيداؼ.

وتوجيت الكتائب بالشكر لكؿ الدوؿ والحكومات التي قّدمت لممقاومة الفمسطينية الدعـ المالي والمعنوي 
ض والسياسي، "والتي أمدتنا بالسالح والعتاد"، داعيًة إلى المزيد مف المساندة والدعـ لمقاومة األمة عمى أر 

 فمسطيف.
 23/11/2012فمسطين أون الين، 

 
 
 

 حماس: نجاح المقاومة يؤّسس لمرحمة جديدة ال تنتيي إالَّ بالتحرير والعودة 20
غزة: أكدت حركة "حماس" أف المقاومة الفمسطينية، وعمى رأسيا "كتائب الشييد عز الديف القسَّاـ" سطرت 

د ولقّنت العدو دروسًا لف ينساىا، وأرعبت قادتو خالؿ حرب األياـ الثمانية "أروع صور التضحية والجيا
العسكرييف والسياسييف، وزلزلت أركانو، حيث بمغت صواريخيا قمب الكياف، وأصبح االحتالؿ يستجدي تيدئة 

 بعدما بات مذعورًا مف صمود المقاومة وقّوتيا".
ف عدتـ أف ىذه التيدئة بعد فرض المقاومة الفمسطينية شروطيا عمى الم وأكدت الحركة حتؿ تحت شعار: )وا 

عدنا(، وشدد البياف عمى أف "المقاومة ىي السبيؿ لتحرير األرض وردع االحتالؿ الصييوني واسترداد 
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الحقوؽ المسموبة، وىي الخيار القادر عمى توحيد صفوؼ الشعب الفمسطيني وقواه الحّية في الدفاع عف 
 األرض والمقدسات".

فتو بػ "البطولي" الذي قامت بو المقاومة في قطاع غزة وبسالتيا وتطّور وأشادت "حماس" بالدَّور، الذي وص
أساليبيا في الّرد عمى االحتالؿ، كما ثمنت "صمود أىؿ غزة والتفافيـ حوؿ خيار المقاومة، كما ثمنت 

ومساندتيا وتضامنيا مع  48موقؼ الشعب الفمسطيني في الضفة المحتمة والقدس واألراضي المحتمة عاـ 
 غزة، مّما أعاد المحمة الوطنية وأكد تضامف الشعب الفمسطيني بكافة أطيافو وفصائمو".قطاع 

رئيسًا وحكومة وشعبًا في   وكما ثمنت "حماس" المواقؼ الّرسمية والشعبية التي قامت بيا جميورية مصر
خ فييا االحتالؿ االنتصار لمشعب الفمسطيني والوقوؼ معو ضد العدواف اإلسرائيمي ورعاية التيدئة "التي رض

تضامنًا   لشروط المقاومة الفمسطينية"، كما ثمنت وقدرت كؿ الوفود العربية واإلسالمية التي زارت القطاع
 مع شعبو المحاصر.

منظمة التعاوف اإلسالمي وجامعة الدوؿ العربية إلى "تحّمؿ مسؤولياتيما في إعادة إعمار قطاع غزة  ودعت
 ب الفمسطيني في الدفاع عف نفسو ضد جرائـ االحتالؿ".وفتح معبر رفح، ودعـ صمود الشع

كما دعت "حماس" إلى "بذؿ أقصى الجيود القانونية والحقوقية والسياسية واإلعالمية ليزيمة العدو ومالحقتو 
 في المحاكـ الدولية عمى جرائـ الحرب والمجازر التي اقترفيا بحؽ األطفاؿ واألىالي العزؿ".
 23/11/2012قدس برس، 

  
 نغزوكم يا صياينة وال تغزوناة: احتفااًل بانتصار المقاوم ميرجان لمفصائل في غزةالحية خالل  21

قاؿ الدكتور خميؿ الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الذي وقؼ عمى : الضفة الغربية -غزة
حركة  اليوفي الميرجاف الحاشد التي دعت  المنصة إلى جانب قادة الفصائؿ في كممتو أماـ الجماىير

حماس وفصائؿ المقاومة بعد ظير الخميس في أرجاء قطاع غزة كافة؛ لمتعبير عف االحتفاؿ والبيجة 
 بانتصار المقاومة، ودحر العدواف الذي استمر ثمانية أياـ، وخمؼ المئات مف الشيداء والجرحى.

فمسطيني، بالدـ والصاروخ "ننتصر بيذه الموحة العظيمة، الوحدة الوطنية التي تجسدت في ألواف العمـ ال
والبندقية والصبر والثبات بالنصر والتحرير"، داعيًا "الشعب الفمسطيني وفصائمو إلى التخندؽ خمؼ قيادة 

 واحدة تحمي الثوابت والحقوؽ الفمسطينية".
وأضاؼ: "نحف كتؼ إلى كتؼ، حماس والجياد وفتح وبقية الفصائؿ، ووعد عمينا أال نمقي البندقية حتى 

تصار بإذف اهلل، اليـو ينتصر شعبنا وتنتصر مقاومتنا ودمنا عمى الطائرات اإلسرائيمية والجالد االن
 اإلسرائيمي".

وأكد أف "اتفاؽ االنتصار أطمؽ يد المقاومة، وأثبت جدارتيا وكبؿ يد العدو عف بحرنا وسمائنا وأرضنا، 
الكبير أحمد الجعبري، "يا مف كنت صانعا  موجيًا التحية "لمف كاف سببا في ىذا االنتصار؛ لمقائد القسامي

 لألمجاد، وكاف دمؾ صانعا لالنتصار".
وقاؿ الحية: "عزاؤنا الوحيد أف دماءنا اليوـ ىي مقدمة االنتصار والتحرير، وغدا انتصار في القدس، 

 مخاطًبا االحتالؿ "نغزوكـ يا صياينة وال تغزونا بعد اليوـ بإذف اهلل".
الؿ اإلسرائيمي قائاًل: "آف لكـ أف تقروا صاغريف بحقوقنا، وأف تخرجوا مف أرضنا، ووجو الحية كممة لالحت

 فأنتـ رجس مف عمؿ الشيطاف"، مؤكدًا نحف قادروف عمى تحرير فمسطيف.
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مف جانبو، قاؿ القيادي في حركة فتح نبيؿ شعث: "إف صمودكـ اليوـ إذا توج بالوحدة ىو االنتصار الذي 
 حتالؿ لنا مف انقساـ".نريده عمى ما يريده اال

ودعا إلى العمؿ جميعا مف خالؿ المشاركة في كؿ شيء، فال يستبعد أحدنا أحدا، بيد واحدة وعقؿ رجؿ 
 واحد، عاًدا أف الوحدة التي ستحقؽ لنا المزيد مف االنتصار، وترحـ عمى القائد الجعبري وكؿ الشيداء.

ة وتدعو إلى الوحدة. كما ألقى رئيس حزب الوفد وألقى قادة الفصائؿ كممات تعبر عف الفرحة بالمقاوم
 المصري السيد البدوي كممة عبر فييا عف "الفخر باإلنجاز الذي حققتو غزة وصمودىا".

 23/11/2012السبيل، عمان، 
 

 زياد النخالة: سالح فصائل المقاومة في غزة من إيران 22
« المنار»يف زياد النخالة، إلى قناة قاؿ نائب األميف العاـ لحركة الجياد اإلسالمي في فمسط طيراف:

التمفزيونية المبنانية في القاىرة يوـ الثالثاء.  اف سالح فصائؿ المقاومة الفمسطينية في غزة، مف ضمنيا 
 .حركة حماس ىو إيراني مف الطمقة الى الصاروخ

إلى غزة:  تمؾ األسمحة« شحف»التي قدمتيا إيراف مف خالؿ « التضحيات العظيمة»وأضاؼ، مثنيا عمى 
 «.مف دوف تمؾ األسمحة، لكانت أسمحة الجيش اإلسرائيمي قد سارت فوؽ أجساد أطفالنا»

 23/11/2012الشرق األوسط، لندن، 
 

 سرايا القدس تقول إن إمكاناتيا العسكرية لم تتأثر وأنيا ستواصل التسمح 23
مي، الخميس، أف إمكانياتيا غزة ػ يو بي آي: أعمنت سرايا القدس، الذراع المسمح لحركة الجياد اإلسال

العسكرية لـ تتأثر بشكؿ كبير خالؿ اليجوـ اإلسرائيمي األخيرعمى قطاع غزة، مجددة تمسكيا بخيار 
 المقاومة.

وقاؿ الناطؽ بمساف سرايا القدس أبو أحمد، بمؤتمر صحافي في غزة، 'لدينا الحؽ الكامؿ بامتالؾ جميع 
 وانتياء العدواف ال يعني أف المعركة انتيت بيننا وبيف ىذا العدو'. الوسائؿ واإلمكانيات لمدفاع عف شعبنا..

مكانياتنا العسكرية ما زالت بخير.. ونحف عمى استعداد لمواصمة المعركة  وأكد عمى أف 'سالحنا وقدراتنا وا 
لـ تعد إلى أبعد مدى ولـ نفقد إال القميؿ مف ىذه اإلمكانيات'، مشددًا عمى أف مدينة تؿ أبيب وسط إسرائيؿ 

 حصنًا منيعًا بعد اليوـ'، في إشارة إلى استيدافيا بصواريخ خالؿ األياـ األخيرة.
' صاروًخا وقذيفة عمى المدف والمواقع 620وأعمف أف سرايا القدس 'أطمقت خالؿ العدواف عمى غزة '

يخ مضادة لمبوارج. العسكرية اإلسرائيمية'، مبيًنا أف السرايا استخدمت لممرة األولى صواريخ الكورنيت وصوار 
جياز  5000وقاؿ أبو أحمد 'أدخمنا كذلؾ في ىذه المعركة سالح االستخبارات واستطعنا اختراؽ أكثر مف 
شيداء مف  10اتصاؿ لضباط وجنود صياينة شاركوا في العدواف عمى غزة، كما قدمنا في ىذه المعركة 

 خيرة قادتنا ومجاىدينا'.
مواجية آلة الحرب اإلسرائيمية'، معتبرًا أف 'المقاومة لـ تتمكف مف وأكد عمى 'وحدة العمؿ المقاوـ في 

 االنتصار عمى إسرائيؿ إال بوحدتيا في مواجية اليجمة اإلسرائيمية عمى أبناء الشعب الفمسطيني'.
سرائيؿ برعاية مصرية دخمت حيز التنفيذ الساعة  وُأعمف في القاىرة اتفاؽ تيدئة بيف الفصائؿ الفمسطينية وا 

 أياـ مف العدواف عمى قطاع غزة. 8اسعة مف مساء أمس، بعد الت
 23/11/2012القدس العربي، لندن، 
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 "اليجوم عمى حافمة في تل أبيب"عتقال منفذي ااالحتالل يعمن  24

اعمف جياز األمف الداخمي االسرائيمي )شيف بيت( مساء أمس في بياف  -ا.ؼ.ب  -القدس المحتمة 
واعمف البياف  امس األوؿ.« بالوقوؼ وراء اليجوـ عمى حافمة في تؿ أبيبتوقيؼ اعضاء في خمية متيمة »

واضاؼ البياف اف  منو بالقرب مف راـ اهلل.« منفذي ىجوـ األربعاء في تؿ ابيب اوقفوا بعد ساعات»اف 
أعضاء الخمية مف بيت لقيا وىـ عمى صمة بحماس والجياد االسالمي اعترفوا خالؿ استجوابيـ انيـ »

 «.نفيذ ىجمات ضد اسرائيمييف وأعدوا عبوة ناسفة واختاروا تؿ ابيب ىدفاخططوا لت
 «.اعترؼ اعضاء الخمية كذلؾ بأنيـ استقطبوا مواطنا اسرائيميا مف الطيبة لتنفيذ اليجوـ»وتابع البياف 

  23/11/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

سرائيل" فتح ترحب باتفاق وقف إطالق النار بين الفصائل الفمسطينية 25  "وا 
وليد عوض: رحب زكريا األغا عضو المجنة المركزية لحركة فتح باتفاؽ وقؼ إطالؽ النار بيف  -راـ اهلل 

سرائيؿ، وقاؿ: 'ىذه الحرب الدموية غير المتكافئة التي استخدمت فييا إسرائيؿ أحدث  الفصائؿ الفمسطينية وا 
ومة مف ردع العدواف وضرب العمؽ اإلسرائيمي األسمحة عالميًا تمكنت فييا الفصائؿ الفمسطينية المقا

 -ووصوؿ ضرباتيا إلى القدس وتؿ أبيب وبئر السبع والمجدؿ وىو األوؿ في تاريخ الصراع العربي 
الفمسطيني والذي يعد بحد ذاتو انتصارًا كبيرًا لشعبنا الفمسطيني دفع  -اإلسرائيمي، والصراع اإلسرائيمي 
التيدئة ووقؼ إطالؽ النار وشكؿ في الوقت ذاتو رادعًا ألية حماقات باالحتالؿ اإلسرائيمي إلى طمب 

 إسرائيمية مستقبمية ضد الشعب الفمسطيني'.
وأكد األغا 'أف ىذا االنتصار' عزز العمؿ الوحدوي لدى الفصائؿ الفمسطينية في الميداف ومدخاًل نحو إنياء 

إلسالمية إلى التسريع في تحقيؽ المصالحة إلعادة االنقساـ وتحقيؽ المصالحة، داعيًا كافة القوى الوطنية وا
عادة ترتيب األوراؽ بما يصب في حماية المشروع الوطني الفمسطيني  الوحدة والمحمة لشطري الوطف وا 
والتصدي لغطرسة االحتالؿ وعدوانو خاصة في ضوء تصاعد عمميات االستيطاف والتيويد في الضفة 

ة والدبموماسية في األمـ المتحدة لقبوؿ فمسطيف دولة غير عضو الغربية والقدس وخوض المعركة السياسي
 في الجمعية العامة لألمـ المتحدة.

وأكد أنو بعد ىذا النصر باتت األولوية لممصالحة الفمسطينية، مؤكدًا عمى سرعة اجتماع المجنة العميا لقيادة 
إلنياء حالة االنقساـ وتحقيؽ منظمة التحرير الفمسطينية التي تشارؾ فييا حماس والجياد االسالمي 

 المصالحة، تمؾ المجنة التي شكمت بناء عمى اتفاؽ المصالحة الموقع في القاىرة بيف جميع الفصائؿ.
وفي ذلؾ االتجاه نظمت حركة فتح مسيرة جماىيرية حاشدة في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة 

 الخميس تدعو لتحقيؽ المصالحة وانياء االنقساـ.
يى رياح القيادي في حركة فتح: 'يجب اف نتحوؿ االف مف الصمود واالنتصار الميداني الذي وقاؿ يح

توحدت فيو المقاومة والشعب لكسر ىذا العدواف الغاشـ وردعتو، لدفف االنقساـ تحت الركاـ الذي خمفتو 
 الحرب االسرائيمية عمى غزة'.

ح انو توجد لقاءات مستمرة بيف اعضاء مف ومف جيتيا اكدت اماؿ حمد عضو المجنة المركزية لحركة فت
 المجنة المركزية لحركة فتح واعضاء المكتب السياسي لحركة حماس، ودعت لموحدة مف الميداف.

 23/11/2012القدس العربي، لندن، 
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 الغربية الضفةبمسيرات "االنتصار"  فيلممشاركة الواسعة  حماس تدعو 26

ة، إلى اعتبار يوـ غدًا )الجمعة( لموحدة واالنتصار، داعية دعت حركة "حماس" في الضفة الغربية المحتم
 الجماىير لممشاركة الواسعة في المسيرات التي ستنطمؽ بعد صالة الجمعة مف المساجد الرئيسة بالضفة.
وأىابت الحركة في بياف صادر عنيا بجماىير الشعب الفمسطيني لممشاركة الفاعمة في ىذه الفعاليات، 

لمتعبير عمى وحدة الشعب الفمسطيني واحتفااًل بالنصر الذي حققتو المقاومة في غزة بعد أف  مؤكدًة أنيا تأتي
 رضخ االحتالؿ لكافة الشروط التي وضعتيا المقاومة لوقؼ إطالؽ النار.

وقالت: "بعد أسبوٍع مف القصؼ الصييوني الجباف وقتؿ أىمنا في قطاع غزة بنسائيـ وشيوخيـ وأطفاليـ.. 
لمجـر نتنياىو بدـ األبرياء.. وبعدما لقنتو المقاومة الفمسطينية الدرس تمو الدرس حوؿ قيمة وبعدما ولغ ا

 الصمود ومعنى الثبات".
وأضافت "وبعدما وصمت صواريخ القساـ قمب القدس و"تؿ أبيب"، وبعدما استعاد شعبنا وحدتو الوطنية 

وطمبت صاغرًة توقيع ىدنٍة لوقؼ النار تشمؿ وروحو المعنوية ركعت دولة االحتالؿ لصمود مقاومتنا الباسمة 
 كافة شروط حركتنا المجاىدة وكتائبيا المظفرة".

وجّددت الحركة تعبيرىا عف فخرىا بيّبة الضفة الغربية ووقفتيا مع غزة وحالة الوحدة التي تحققت عمى 
 أرض الميداف.

 22/11/2012فمسطين أون الين، 
 

 سكين في القدسسرائيمي بإفمسطينية تحاول طعن شرطي  27
حاولت امراة فمسطينية صباح اليـو الخميس، طعف شرطي مف حرس الحدود االسرائيمي : ا ؼ ب  -القدس 

 بحسب ما اعمنت الشرطة االسرائيمية.
وقالت لوبا سمري في بياف "حاولت شابة مف سكاف احد احياء القدس الشرقية طعف احد افراد شرطة حرس 

 في شارع صالح الديف في القدس الشرقية. الحدود" اماـ مدخؿ مركز شرطة
وبحسب السمري، تـ اعتقاؿ المراة بينما تجمع مئات مف الشباف في المكاف وحاولت الشرطة تفريقيـ مشيرة 

 الى انو تـ اعتقاؿ ثالثة شباف ايضا بينما تـ تفريؽ الشباف.
ائيؿ عممية عسكرية ضد قطاع غزة ويسود التوتر في القدس الشرقية المحتمة والضفة الغربية بعدما شنت اسر 

 اياـ وانتيت باعالف تيدئة مساء االربعاء. 8استغرقت 
 23/11/2012الحياة، لندن، 

 
 

 ضربات قوية جدا لحماس ووجينا "مود السحاباع"إنجازات كبيرة جدا في  : حققنانتنياىو 58
ة نشاطات وتصريحات يتحدث خرج رئيس الوزراء اإلسرائيمي، بنياميف نتنياىو، بعد: نظير مجمي - تؿ أبيب
، في الحرب نفسػيا التػي دامػت ثمانيػة أيػاـ. فقػاؿ أمػس، خػالؿ زيارتػو لمقػر قيػادة «نصر إسرائيمي»فييا عف 

حققنا إنجازات كبيرة جدا في عممية )عمود السحاب(، »الشرطة اإلسرائيمية القائـ في القدس الشرقية المحتمة: 
ولبػػاقي المنظمػػات اإلرىابيػػة. وتػػـ قتػػؿ الكثيػػر مػػف قػػادة ىػػذه  وسػػدد جػػيش الػػدفاع ضػػربات قويػػة جػػدا لحمػػاس

المنظمات، ودمرنا آالؼ الصواريخ التي كانت موجية ضد جنوب البالد وتقريبا جميع الصواريخ التػي كانػت 
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موجية ضد وسطو. عممنا ضد البنية التحتية لممنظمات اإلرىابية، وما تـ بناؤه خالؿ سنوات كثيرة دمر. إننا 
 «.لشف عممية أخرى إذا خرؽ اليدوءمستعدوف 

ولكػػف نتنيػػاىو يػػتكمـ، وفػػي مضػػموف كالمػػو رد عمػػى منتقديػػو الكثيػػريف فػػي السػػاحة اإلسػػرائيمية، الػػذيف اعتبػػروا 
يوجػد مواطنػوف »وقػاؿ إنػو يعمػـ أنػو «. مكاسب سياسية وعسػكرية لحمػاس»ويشيروف إلى « انتخابية»الحرب 

نحػػػف نختػػػار، كمػػػا عممنػػػا فػػػي ىػػػذه »وأضػػػاؼ: «. ف لػػػذلؾ أيضػػػايتوقعػػػوف ردا أكثػػػر تصػػػعيدا، ونحػػػف مسػػػتعدو 
اآلف، نعطػي فرصػة »وتػابع: «. العممية، التوقيت لمقياـ بعممية، ونختار ضد مف سنعمؿ، وكيؼ سػنقوـ بػذلؾ

لوقػػػؼ إطػػػالؽ النػػػار. ىػػػذه ىػػػي الخطػػػوة الصػػػحيحة لدولػػػة إسػػػرائيؿ فػػػي ىػػػذا الحػػػيف، ولكننػػػا مسػػػتعدوف أيضػػػا 
 «.ئذ وفؽ الحاجةإلمكانية خرقو، وسنرد حين

 50/11/5315، الشرق األوسط، لندن
 

 أي ىدف في ىذه الحربموفاز: "إسرائيل" ىزمت أمام حماس ولم تحقق  شاؤول 53
بػػػػيف  تواصػػػػمت ردود الفعػػػؿ فػػػػي السػػػػاحة السياسػػػػية عمػػػى التفاىمػػػػات لوقػػػػؼ النػػػػار: أسػػػػعد تمحمػػػػي –الناصػػػرة 

الصػمت ولػػـ يخرجػوا لمػدفاع عػػف « ليكػود»ـ وزراء ، وفيمػػا التػز "إسػرائيؿ" والفصػائؿ الفمسػطينية فػػي قطػاع غػزة
نتنيػاىو وقػؼ النػار، جػاءت الػردود مػف األحػزاب األخػرى متفقػًة عمػى رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف قرار 
شػػاؤوؿ موفػػاز، داعيػػًا إلػػى التظػػاىر مػػف أجػػؿ « كػػديما»، كمػػا قػػاؿ زعػػيـ «إسػػرائيؿ ىزمػػت أمػػاـ حمػػاس»أف 

إسػرائيؿ لػـ »بحسب أكثر النواب تطرفػًا ميخائيػؿ بػف آري، أو أف « راية البيضاءرفعت ال»إسقاط نتنياىو، أو 
كمػػا انعكسػػت ىػػذه المواقػػؼ لػػدى سػػكاف البمػػدات الجنوبيػػة التػػي تعرضػػت «. تحقػػؽ أي ىػػدؼ فػػي ىػػذه الحػػرب

 لمقصؼ.
 50/11/5315، الحياة، لندن

 
 عباس ىو شريكنا وليس حماس: بيريز 03

الػرئيس اإلسػرائيمى شػيموف ، أف )أ ش أ(عف وكالة  –غزة ، مف 55/11/5315، اليوم السابع، مصرذكرت 
بيريز، أكد أف الموقؼ الرسمى لبالده يتمثؿ فػى حػؿ الػدولتيف وىػو مػا تتحػدث عنػو جميػع األطػراؼ بمػا فييػا 
العػػرب، واصػػفا توقػػؼ المفاوضػػات بسػػبب التوسػػع فػػى بنػػاء المسػػتوطنات فػػى الضػػفة الغربيػػة والقػػدس الشػػرقية 

 رًا خاطئًا".بأنو كاف "أم
وأشاد بيريز فػى تصػريحات أدلػى بيػا لبرنػامج )ىػارد تػوؾ( الػذى يبثػو تميفزيػوف ىيئػة اإلذاعػة البريطانيػة )بػى 
بػى سػى(، بػدور الػرئيس محمػد مرسػى فػى تحقيػؽ اليدنػة بػيف الفمسػطينييف واإلسػرائيمييف، معربػا عػف احترامػػو 

عات مػػػف التوصػػؿ إلػػى ىدنػػة بػػيف الفمسػػػطينييف وتقػػديره لػػو. وزعػػـ فػػى تصػػريحاتو التػػػى تػػـ تسػػجيميا قبػػؿ سػػا
واإلسرائيمييف إف إسرائيؿ لـ تختر قصؼ قطاع غزة، ولكنو كاف ردًا منيا عمى االسػتفزازات التػى تتعػرض ليػا 

 بشكؿ يومى مف إطالؽ الصواريخ صوب المدارس واألطفاؿ والمدنييف األبرياء.
اس، زاعمػًا أف حمػاس ال ترغػب فػى الػدخوؿ فػى وأشار إلى أف إسرائيؿ ال ترغب فى القضاء عمى حركػة حمػ

 أية مفاوضات.
ذكػػرت فػػي موقعيػػا  "يػػديعوت أحرونػػوت" ، أف صػػحيفة 50/11/5315وكالةةة سةةما اإلخباريةةة، ونشػرت موقػػع 

نزاؿ  عمى الشبكة، اليوـ الجمعة، أنو بعد يوـ واحد مف وقؼ إطالؽ النار، وبعد تثبيت مكانة حركة حماس وا 
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لسمطة الفمسطينية محمود عبػاس، فػإف الػرئيس اإلسػرائيمي شػمعوف بيريػز يقػؼ إلػى ضربة أخرى عمى رئيس ا
 جانب عباس، ويطالب بإجراء مفاوضات معو.

 وفي مقابمة أجرتيا الصحيفة مع بيريز، قاؿ إنو يرى في عباس شريكا، وأنو كؿ الوقت رأى فيو شريكا.
لجزء السياسػػي". وأضػػاؼ أنػػو "بالنسػػبة ألبػػي وبحسػػب بيريػػز فإنػػو بعػػد انتيػػاء "الجػػزء العسػػكري يجػػب البػػدء بػػا

مازف فإف القوؿ بأنو ضد اإلرىاب، ومع السالـ، ومع دولة عربية منزوعة السالح، وأف قضية الالجئيف تحؿ 
بمفاوضات متفؽ عمييا وعادلة، ىذه أمور غير مقبولة في الشارع العربي، ولكنو يقوليا بصوت عاؿ، ولذلؾ 

 ".أنا بالتأكيد أرى فيو شريكا
وأضاؼ أنو يجب اآلف النظر إلى األماـ إلى الفصؿ القادـ، وىو فصؿ سياسي، مشيرا إلى أنػو يجػب العػودة 
إلى المفاوضات. وقاؿ "ىناؾ العبوف جدد، بعضيـ يفػاجئوف لألفضػؿ، وبعضػيـ لألسػوأ، فػإيراف عمػى سػبيؿ 

ؿ إطالقيػا عمػى إسػرائيؿ، المثاؿ ىي التي أرسػمت الصػواريخ والقػذائؼ الصػاروخية إلػى حركػة حمػاس مػف أجػ
وىي التي أرسمتيا إلى حزب اهلل، فقد مألت الشػرؽ األوسػط بالصػورايخ". وادعػى أف إيػراف ليسػت خطيػرة مػف 

نما "ىي الدولة اإلرىابية األولى في العالـ"، عمى حد تعبيره.  الناحية النووية فقط، وا 
 

 واريخ غزة: عممية "عامود السحاب" حققت إنجازات ميمة فى تدمير صزانتغ 01
، إف عمميػة "عػامود السػحاب" غػانتزقاؿ رئيس ىيئة أركػاف الجػيش اإلسػرائيمى، الجنػراؿ بينػى : محمود محيى

حققت إنجازات ميمػة، خاصػة فيمػا يتعمػؽ بتػدمير مخػزوف الصػواريخ بعيػدة المػدى الموجػودة بحػوزة منظمػات 
 المقاومة الفمسطينية فى قطاع غزة.

يمية عف جانتس قولو، خالؿ لقائو مع عدد مف ضباط وجنود االحتيػاط بػالجيش ونقمت اإلذاعة العامة اإلسرائ
اإلسرائيمى، "إف الغرض مف العممية كاف التوصؿ إلى واقع جديد فى المنطقة الجنوبية"، مشػيرًا إلػى أف نتػائج 

 ىذه العممية ستتضح مستقباًل حسب التطورات عمى الساحتيف السياسية واألمنية عمى حد سواء.
 55/11/5315، م السابع، مصراليو 

 
 قميميةإوقف العممية البرية عمى غزة تخوفا من حرب أالشاباك  الثانية: القناة 05

ذكرت القناة الثانية لمتمفزيوف االسرائيمي ليمة الخميس اف رئيس جياز االمف العاـ "الشػاباؾ"  : القدس المحتمة
 مستوى السياسي توصية بذلؾ.ىو الذي اوقؼ اليجـو البري عمى قطاع غزة بعد اف قدـ لم

وقالت القناة اف راف كوىيف رئيس الجياز اكد لممستوى السياسي اف اي عممية برية ستيدد اتفاقية السالـ بيف 
مصر واالردف واسرائيؿ وقد تؤدي الى صداـ اقميمي واسع. واوضحت القناة اف الوسيط االمريكي في اتفاقيػة 

اتصػاؿ تيمفػوني بػيف مرسػي ونتنيػاىو اال اف الػرئيس المصػري ذلػؾ وقؼ النار مػع فصػائؿ غػزة حػاوؿ ترتيػب 
 بشدة.

 50/11/5315، وكالة سما اإلخبارية
 

 رىابا سياسيا إوعباس يمارس  ..ميمة الحكومة القادمة اقتالع حماس :ليبرمان 00
ف الحكػـ زعـ ووزير الخارجية االسرائيمي ليبرماف اف عمى الحكومة القادمة اسػقاط حمػاس مػ : القدس المحتمة

 موضحا اف الحكومة الحالية التي تتاىب لالنتخابات ال تممؾ شعبية العممية البرية في القطاع.
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وحػػوؿ توجػػو الػػرئيس عبػػاس لالمػػـ المتحػػدة قػػاؿ اف الػػرد االسػػرائيمي سػػيكوف قاسػػيا مؤكػػدا اف عبػػاس يمػػارس 
 ارىابا سياسيا قد يكوف اخطر مف االرىاب الذي تمارسو حماس عمى االرض.

يتو قاؿ وزير الحرب باراؾ اف جيشو القى الؼ طف متفجرات عمى غػزة لتحطػيـ البنيػة التحتيػة فيمػا لػـ مف ج
 يصؿ اسرائيؿ مف صواريخ غزة اال اقؿ مف طف حسب زعمو.

 50/11/5315، وكالة سما اإلخبارية
 

 : مرسى يستحق منا كل شكر ونتمنى تعاونًا أكبر مع مصرليبرمان 03
ارجية اإلسرائيمى، أفيجادور ليبرماف، إف الرئيس المصػرى محمػد مرسػى يسػتحؽ قاؿ وزير الخ: محمود محيى

مف إسػرائيؿ كػؿ شػكر لجيػوده الكبيػرة فػى التوصػؿ لمتيدئػة مػع غػزة بػالرغـ مػف جميػع التحفظػات واالنتقػادات 
 السابقة.

واجيػت مرسػى فػى ونقؿ موقع "واال" اإلخبارى اإلسرائيمى عف ليبرماف قولػو: "إنػو بػالرغـ مػف كػؿ القيػود التػى 
التوصػػؿ لتمػػؾ التيدئػػة إال أنػػو اسػػتطاع اتخػػاذ قػػرارات مسػػئولة ومسػػتنيرة"، معربػػا عػػف زيػػادة التعػػاوف مػػع مصػػر 

 بصورة أكبر فى المستقبؿ.
وأشار ليبرماف إلى أف األىداؼ المرجوة مف عمميػة "عػامود السػحاب" قػد تحققػت، مثنيػا عمػى جيػود الوسػاطة 

 واليات المتحدة واألطراؼ الغربية األخرى.التى دارت فى القاىرة بدعـ ال
وقاؿ وزير الخارجية المتشدد: "ما فعمو اإلسرائيميوف بمدف الجنوب مف صبر وتحمػؿ ىػى عبػارة عػف قصػص 
عطػػاء  أسػػطورية ألبطػػاؿ حقيقيػػيف، لتصػػرفيـ الشػػجاع والمسػػئوؿ واسػػتعدادىـ لتحمػػؿ الجمػػوس فػػى المالجػػ ، وا 

 الدعـ الكامؿ لمحكومة وقوات الجيش".
 55/11/5315، اليوم السابع، مصر

 
 "التيدئة"مسؤول إسرائيمي كبير في القاىرة لمتابعة تنفيذ اتفاق "الشرق األوسط":  02

القاىرة: وصؿ إلى القاىرة، أمػس، مسػؤوؿ إسػرائيمي كبيػر، قادمػا عمػى مػتف طػائرة خاصػة مػف تػؿ أبيػب، فػي 
فػػػػي غػػػػزة، يمتقػػػػي خالليػػػػا المسػػػػؤوليف  زيػػػػارة لمصػػػػر تسػػػػتغرؽ عػػػػدة سػػػػاعات، ىػػػػي األولػػػػى منػػػػذ اتفػػػػاؽ اليدنػػػػة

 المصرييف.
ونقمػػػت وكالػػػة أنبػػػاء الشػػػرؽ األوسػػػط عمػػػى لسػػػاف مصػػػادر مطمعػػػة فػػػي مطػػػار القػػػاىرة قوليػػػا، إنػػػو كػػػاف برفقػػػة 
المسػػػؤوؿ ثالثػػػة أفػػػراد، حيػػػث توجػػػو مػػػف أسػػػفؿ الطػػػائرة الخاصػػػة إلػػػى مقػػػر المخػػػابرات المصػػػرية لمقػػػاء رئػػػيس 

 ة بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف واتخاذ الخطوات التنفيذية لبنود االتفاؽ.المخابرات لمتابعة تنفيذ اتفاؽ اليدن
 50/11/5315، الشرق األوسط، لندن

 
 ي ىجومأتنفي تنازليا عن االغتياالت وتموح بالرد عمى  "سرائيلالتيدئة: "إ اتفاق 07

رئػيس الطػاقـ ، أف غػزةمػف اشرؼ اليػور وزىيػر انػدراوس ، عف 50/11/5315، القدس العربي، لندنذكرت 
السياسػػي واألمنػػي بػػوزارة الػػدفاع االسػػرائيمية قػػاؿ عػػاموس غمعػػاد إف إسػػرائيؿ لػػـ تتنػػازؿ فػػي نقػػاط التفػػاىـ مػػع 
مصر عف حرية العمؿ الكاممة فيما يخص الدفاع عف نفسيا بشتى الوسائؿ بما في ذلؾ القياـ بعمميات القتؿ 

 المستيدؼ.
مية الخمػيس إف الغػرض مػف نقػاط التفػاىـ ىػذه ىػو تػوفير الحمايػة وقاؿ غمعاد في مقابمة مع االذاعػة االسػرائي

 لمواطني إسرائيؿ.
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واضاؼ 'سػيتـ االىتمػاـ بػأي تيديػد فػي حػاؿ ظيػوره.. االوضػاع فػي قطػاع غػزة ومحيطػو معقػدة فمػذلؾ يجػب 
 عمينا أف نعرؼ متى سنتوقؼ حتى في حالة ممارسة كؿ ما لدينا مف قوة'.

رية إلػػى قطػػاع غػػزة واالسػػتيالء عميػػو أمػػر ممكػػف ومػػف المتوقػػع أف يحقػػؽ وقػػاؿ أيضػػًا إف إدخػػاؿ قػػوات عسػػك
إنجازات عسكرية ولكف عمميػة مػف ىػذا القبيػؿ قػد تنطػوي عمػى عواقػب وخيمػة فػي كػؿ مػا يخػص العالقػة مػع 

 'جيراننا'.
ومضػػى رئػػيس الطػػاقـ السياسػػي واألمنػػي بػػوزارة الػػدفاع يقػػوؿ إنػػو تػػـ إلحػػاؽ ضػػربة قاصػػمة بالقػػدرات المسػػمحة 

حماس، مشيرًا إلى أف قوات الجيش كانت ستدخؿ القطاع لو انيارت التقييمات السياسية واالسػتراتيجية التػي ل
 أجرتيا إسرائيؿ.

واثػػار وزيػػر الػػدفاع االسػػرائيمي اييػػود بػػاراؾ الخمػػيس احتمػػاؿ اسػػتئناؼ اسػػرائيؿ ىجماتيػػا فػػي حػػاؿ لػػـ تحتػػـر 
 ربعاء بعد اسبوع مف المواجيات.حماس وقؼ اطالؽ النار الذي تـ التوصؿ اليو مساء اال

وقاؿ باراؾ لالذاعة العامة اف وقؼ اطالؽ النار 'يمكف اف يستمر تسعة اياـ، تسعة اسابيع او اكثر لكنػو اذا 
لػػـ يصػػمد فسػػنعرؼ كيػػؼ نتصػػرؼ وسػػننظر بالتأكيػػد حينئػػذ باحتمػػاؿ اسػػتئناؼ انشػػطتنا )العسػػكرية( فػػي حػػاؿ 

 اطالؽ النار او القياـ باستفزازات'.
برر باراؾ قػرار الحكومػة االسػرائيمية العػدوؿ عػف شػف عمميػة بريػة واسػعة النطػاؽ فػي قطػاع غػزة رغػـ تعبئػة و 

 عشرات االؼ الجنود االحتياطييف.
وزير الجيش اإلسػرائيمي إييػود بػاراؾ قػاؿ إف التيدئػة ، أف 55/11/5315، فمسطين أون الينوأضاؼ موقع 

مفاوضػػات غيػػر مباشػػرة ليػػؿ األربعػػاء "مػػف الممكػػف أف تكػػوف  التػػي تػػـ اإلعػػالف عنيػػا مػػع حركػػة "حمػػاس" بعػػد
 طويمة األمد".

وعبر باراؾ في حديث لمقناة الثانية اإلسرائيمية، اليـو الخميس، عف ثقتو بأف التيدئة مع الفصائؿ الفمسػطينية 
فػػي غػػزة يمكػػػف أف تطػػوؿ، رافضػػػًا وصػػؼ التوصػػؿ إلػػػى اتفػػاؽ بأنػػػو انتصػػار لحركػػة حمػػػاس، مشػػيرًا إلػػػى أف 

 "حماس لـ تحقؽ شيئًا فعميًا".
وحوؿ المعارضػة الشػعبية واالحتجاجػات عمػى قػرار )إسػرائيؿ( الػدخوؿ فػي تيدئػة ووصػؼ ذلػؾ بالفشػؿ، ذكػر 

 باراؾ أف الرأي العاـ اإلسرائيمي يرفض االتفاؽ لف يؤثر عمى سياسة اتخاذ القرار في ىذا الممؼ.
االسػػتماع إلػػى الجميػػور فػػي ىػػذه القضػػايا، وأنػػو عمػػى  وفػػي ىػػذا الصػػدد، أكػػد الػػوزير اإلسػػرائيمي أنػػو ال يجػػب

 القيادة أف تتخذ القرارات، مقماًل مف تداعيات االحتجاجات الرافضة لالتفاؽ.
 

 باراك أيد وليبرمان عارض ونتنياىو حسم األمرحول اتفاق التيدئة: حظة األخيرة ملا خالفات 06
عػػػف أف خالفػػػات حػػػادة نشػػػبت فػػػي  ، أمػػػس،«ىػػػآرتس»و« يػػػديعوت أحرونػػػوت»تػػػؿ أبيػػػب: كشػػػفت صػػػحيفتا 

صػػفوؼ القيػػادة اإلسػػرائيمية فػػي اليػػـو األخيػػر مػػف الحػػرب عمػػى غػػزة، بسػػبب المقتػػرح المصػػري لمتيدئػػة. فقػػد 
استصعب قادة إسرائيؿ قبوؿ ىذا االقتراح واختمفػوا فيمػا بيػنيـ حػوؿ طريقػة الػرد عميػو، بػالرفض واالجتيػاح أو 

 بالموافقة ووقؼ النار.
ولى، إف االنطباع السائد بأف القادة السياسييف الثالثة الػذيف تولػوا مسػؤولية قيػادة الحػرب، وقالت الصحيفة األ

وىػـ رئػػيس الػوزراء، بنيػػاميف نتنيػاىو، ونائبػػاه وزيػػر الخارجيػة، أفيغػػدور ليبرمػاف، ووزيػػر الػدفاع، إييػػود بػػاراؾ، 
ـ عمػػػػى بعػػػػض )بشػػػػفاه لقػػػػد أثنػػػػى الثالثػػػػة بعضػػػػي»كػػػػانوا منسػػػػجميف تمامػػػػا، ىػػػػو انطبػػػػاع خػػػػاط . وأضػػػػافت: 

نػػػت فيػػػو التيدئػػػة. ولػػػـ تسػػػتطع اإلطػػػراءات إخفػػػاء حقيقػػػة أف ممتشػػػنجة(، خػػػالؿ المػػػؤتمر الصػػػحافي الػػػذي أع
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اسػػتقرار الػػرأي عمػػى وقػػؼ إطػػالؽ النػػار قػػد تػػـ اتخػػاذه بعػػد مشػػاحنة شػػديدة بيػػنيـ، وكػػذلؾ بػػيف الػػوزراء التسػػعة 
بمسػػػاعدة وزيػػػر الماليػػػة، يوفػػػاؿ شػػػتنتس، الػػػذيف اتخػػػذوا قػػػرار الحػػػرب عمػػػى قطػػػاع غػػػزة. فقػػػد طمػػػب ليبرمػػػاف 

االسػػتمرار فػػي القتػػاؿ بطريقػػة كػػاف يمكػػف أف تتطػػور كمػػا تقػػوؿ جيػػات أمنيػػة إلػػى عمميػػة بريػػة؛ وطالػػب بػػاراؾ 
بتأييد الوزيريف بيني بيغف، مسػؤوؿ ممػؼ القػدس فػي الحكومػة، وداف مريػدور، وزيػر شػؤوف المخػابرات، قبػوؿ 

ىو بػػيف محتػػارا فػػي أمػػره، إذ عمػػـ أف موقػػؼ بػػاراؾ يعتمػػد عمػػى موافقػػة اقتػػراح وقػػؼ إطػػالؽ النػػار. ووقػػؼ نتنيػػا
 «.واسعة لقيادة الجيش اإلسرائيمي العميا. وقد نأى باراؾ في البداية ثـ قبؿ رأيو في نياية األمر

فأشػػارت إلػػى أف الخػػالؼ بػػيف بػػاراؾ وليبرمػػاف بػػدأ خػػالؿ اجتماعػػات الثالثيػػة )الترويكػػا( التػػي « ىػػآرتس»وأمػػا 
حػػرب. فقػػد قػػاؿ ليبرمػػاف إف وقػػؼ الحػػرب اآلف سػػيكوف خطػػأ ألف قػػوة الػػردع اإلسػػرائيمية لػػـ تتحقػػؽ، قػػادت ال

ولذلؾ طمػب أف يػدخؿ الجػيش إلػى غػزة ولػو لمسػافة محػدودة، حتػى ال يعتقػد الفمسػطينيوف أف إسػرائيؿ تخػاؼ 
تمفة. فإذا لػـ تقػرر مف االجتياح. ولكف باراؾ رأى أف الدخوؿ إلى غزة سيكوف مكمفا جدا ولف يحقؽ نتائج مخ

حكومة إسرائيؿ إسقاط حكـ حماس فال جػدوى مػف اجتيػاح غػزة، ألف ىػذا االجتيػاح سػينتيي فػي نيايػة األمػر 
باتفاؽ تيدئة شبيو بالمقترح المصري. لذلؾ يفضؿ أف تقبمو إسرائيؿ وتوقؼ الحػرب. وبسػبب ىػذا الخػالؼ لػـ 

مقػػررا عقػػده فػػي القػػاىرة، يػػـو الثالثػػاء الماضػػي، تعػػط إسػػرائيؿ جوابيػػا وتأجػػؿ المػػؤتمر الصػػحافي الػػذي كػػاف 
 لإلعالف عف التوصؿ إلى اتفاؽ تيدئة.

وتضػػػيؼ الصػػػحيفة أف نتنيػػػاىو احتػػػار بػػػيف الػػػرأييف، فػػػي يػػػـو الثالثػػػاء، لكنػػػو حسػػػـ األمػػػر لصػػػالح االقتػػػراح 
معػػا مػػف  المصػػري بعػػدما نصػػحتو بػػذلؾ وزيػػرة الخارجيػػة األميركيػػة، ىػػيالري كمينتػػوف، التػػي اجتمعػػت بالثالثػػة

العاشرة ليؿ الثالثاء وحتػى الثالثػة مػف فجػر األربعػاء. ولكػف الخػالؼ بػيف ليبرمػاف وبػاراؾ اسػتمر فػي اجتمػاع 
المجنة الوزاريػة التسػاعية ظيػر األربعػاء، إذ حػاوؿ كػؿ منيمػا تجنيػد وزراء آخػريف لصػالح موقفػو. وتمكػف كػؿ 

أييػده القتػراح بػاراؾ، اتخػذ القػرار باإلجمػاع مػع منيما مػف تجنيػد عػدد مػف الػوزراء، لكػف بعػد إعػالف نتنيػاىو ت
 التيدئة.

 50/11/5315، الشرق األوسط، لندن
 

 تضاعف ميزانيات االستيطان "بدون ضجيج" "إسرائيل" 08
قػػاؿ وزيػػر الماليػػة فػػي حكومػػة االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي يوفػػاؿ شػػتاينتس، إف حكومتػػو  :برىػػـو جرايسػػي -الناصػػرة 

الستيطاف، بدوف ضجيج وبيػدوء، كػي ال تثيػر ردود فعػؿ معارضػة عالميػة ضاعفت ميزانيات المستوطنات وا
 ومحمية.

وقػػاؿ شػػتاينتس فػػػي مقابمػػة مػػػع إذاعػػة لممسػػػتوطنيف فػػي الضػػػفة الغربيػػة المحتمػػػة، "فػػي فتػػػرة الحكومػػة الحاليػػػة 
شاؿ ضاعفنا الميزانيات لمستوطنات الضفة الغربية، ولـ نفعؿ ىذا وسط ضجيج، ألننا لـ نرغب في أف يتـ إف

ما نفعمو، اآلف ىناؾ نتػائج عمػى األرض، لقػد فعمنػا ىػذا بتنسػيؽ مػع رؤسػاء البمػديات )المسػتوطنات( وبشػرط 
 أف يتـ كؿ ىذا بيدوء.

وتػػػابع شػػػتاينتس معػػػددا مشػػػاريع اسػػػتيطانية حاليػػػا، منيػػػا بنػػػاء ثالثػػػة "مراكػػػز جماىيريػػػة ضػػػخمة" فػػػي ثػػػالث 
ردف، مثػؿ مضػاعفة الميزانيػات لمبػؤرة االسػتيطانية مستوطنات، ومضاعفة الدعـ لمستوطنات منطقػة غػور األ

في قمب مدينة الخميؿ المحتمة، واألىـ مف ناحية حكومة االحتالؿ، زيادة الميزانيػات لكميػة مسػتوطنة "اريئيػؿ" 
 جنوب منطقة نابمس، مف أجؿ تحويميا الى جامعة.

 نحو "وساـ عزيز االستيطاف".وأقاـ مجمس المستوطنات ىذا األسبوع "حفال تكريميا" لشتاينتس، وتـ م
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 50/11/5315، الغد، عّمان
 

 ألف جندي احتياط 23تسريح باإلسرائيمي يبدأ  الجيش 03
ألفػػا( الػػذيف كػػاف قػػد  50تػؿ أبيػػب: بػػدأ الجػػيش اإلسػػرائيمي، أمػس، فػػي تسػػريح تػػدريجي لجنػػود االحتيػاط )نحػػو 

تخفيػؼ الحشػود لمقػوات النظاميػة مػف استدعاىـ استعدادا الجتياح قطػاع غػزة إذا دعػت الحاجػة. كمػا بػدأ فػي 
عادتيا إلى مواقعيا في الشماؿ. وأمر رئيس األركاف، بيني غانتس، قواتو بالمشاركة في تقديـ  حوؿ القطاع وا 
المساعدات لبمدات الجنوب، التي تعرضت لقصؼ الصواريخ الفمسػطينية. واعتبػرت ىػذه الخطػوة، تعبيػرا عػف 

سػالمي ممتزمتػاف باتفػاؽ وقػؼ إطػالؽ النػار. وأعربػت عػف تقػديرىا بػأف قناعة إسرائيؿ بأف حماس والجيػاد اإل
 إعادة الوضع حوؿ الحدود إلى سابقو، وتحرير كؿ القوات مف حالة التأىب ستستغرؽ ثالثة أياـ.

 50/11/5315، الشرق األوسط، لندن
 

 منيا سقطت في الضفة 13صاروخا  10تنظيمات فمسطينية تطمق  :النار إطالق بعد وقف 33
صػػاروخا بعػػد سػػاعة مػػف وقػػؼ إطػػالؽ النػػار،  13ؿ أبيػػب: قالػػت مصػػادر عسػػكرية إف الفمسػػطينييف أطمقػػوا تػػ

، مثممػا وعػدت. «ستعالجيا حركػة حمػاس»لكنيا رجحت أف يكوف ىذا اإلطالؽ صادرا عف تنظيمات صغيرة 
. وصػػاروخاف صػواريخ منيػػا سػقطت فػػي الضػفة الغربيػػة بػالقرب مػػف البمػدات الفمسػػطينية المحتمػة 10وأكػد أف 

سقطا في منطقة إسرائيمية مفتوحة، والثالث تـ تفجيػره فػي اليػواء. وتوقػؼ اإلطػالؽ تمامػا بعػد سػاعتيف تمامػا 
مف موعد وقؼ إطالؽ النار. وبيذا، تكوف الحرب عمى غزة، قد وضعت أوزارىا بشكؿ نيائي. ومع ذلؾ فإف 

في حاؿ االضػطرار »تبقى عمى أىبة االستعداد الناطؽ بمساف الجيش أعمف أف القوات الضاربة اإلسرائيمية س
 «.لمواجية خرؽ لالتفاؽ، خالؿ األياـ القميمة القادمة

وصػػرح وزيػػر الػػدفاع اإلسػػرائيمي، إييػػود بػػاراؾ، بػػأف جيشػػو قػػرر عػػدـ الػػرد عمػػى الصػػواريخ الجديػػدة بعػػد وقػػؼ 
قػػػاؿ: إف ىػػػذه ظػػػاىرة و «. قػػػذائؼ ىامشػػػية أطمقتيػػػا عناصػػػر شػػػائبة غيػػػر ذات أىميػػػة»النػػػار، ألنػػػو يعتبرىػػػا 

 2006معروفػػػػة، حصػػػػمت فػػػػي كػػػػؿ حػػػػرب سػػػػابقة مػػػػع تنظيمػػػػات مسػػػػمحة، مثػػػػؿ حػػػػزب اهلل فػػػػي لبنػػػػاف سػػػػنة 
. ولػف تنجػر إسػرائيؿ وراءىػا وتشػعؿ الحػدود مػف جديػد، 2009والتنظيمات الفمسطينية الصغيرة فػي غػزة سػنة 

يقفػاف وراء اإلطػػالؽ، « سػالميالجيػػاد اإل»أو « حمػاس»طالمػا أنيػا فػي ىػػذه الحػدود الضػيقة. لكػػف، إذا كػاف 
 فإننا سنرد.

بعػد « حماس»اإلخباري، أمس، فسئؿ عف رأيو في االحتفاالت التي أقامتيا « والال»وكاف باراؾ يتكمـ لموقع 
ىػذه االحتفػاالت ال تثيػر أي اىتمػاـ لػدينا. فيػـ يعرفػوف »، فأجػاب: «انتصار المقاومة»التيدئة، تحت عنواف 

مػف ذلػػؾ الصػنؼ الػػذي يحاسػب نفسػو أو يسػػمح ألحػد بػأف يحاسػػبو. ال يعرفػوف قػػيـ  أنيػـ ىزمػوا، لكػػنيـ ليسػوا
وردا عمػى سػؤاؿ أنيػـ حققػوا «. االعتراؼ بالحقيقة. يحاولوف التغطية عمى فشميـ بواسطة االدعاء باالنتصػار

تقػي نعػـ، ولكػف عمينػا أف ننظػر إلػى الجػوىر. رئػيس أركػاف جيشػنا يم»أيضا المكاسب في ىذه التيدئػة؟ قػاؿ: 
الجنود بعد العممية ويستمع آلرائيـ، بينما رئيس أركاف جيشيـ )أحمد( الجعبري مدفوف في التراب. وكثير مف 
قػػػادتيـ الميػػػدانييف. ومػػػف بقػػػي مػػػف قػػػادتيـ عمػػػى قيػػػد الحيػػػاة، خرجػػػوا مػػػف المخػػػاب  وراحػػػوا يحتفمػػػوف، قبػػػؿ أف 

د دمرنػا ليػـ البنيػة التحتيػة العسػكرية وبنيػة يشاىدوا ما جرى لمكاتبيـ وأحيػائيـ وأنفػاقيـ ومخػازف أسػمحتيـ. لقػ
نظػػاـ حكميػػـ. ومثممػػا فرضػػنا عمػػى حػػزب اهلل أف يغمػػد سػػالحو لسػػنوات طويمػػة، سػػتكوف نتيجػػة ىػػذه العمميػػة 

 «.مشابية
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 ضابط إسرائيمي متأثرًا بإصابتو بصاروخ فمسطيني وفاة 31
ى 'سػػوروكا' فػػي مدينػػة بئػػر السػػبع، الخمػػيس، ضػػابط فػػي قػػوات تػػؿ أبيػػب ػ يػػو بػػي آي: تػػوفي فػػي مستشػػف

 االحتياط اإلسرائيمية، متأثرًا بجروح أصيب بيا أمس جراء سقوط صاروخ فمسطيني.
عامًا، قد أصيب بجػروح خطيػرة جػّراء إصػابتو بصػاروخ أطمػؽ مػف قطػاع غػزة  28وكاف الضابط اإلسرائيمي، 

 ي جنوب إسرائيؿ.وسقط في منطقة المجمس اإلقميمي 'أشكوؿ' ف
ويرتفع بذلؾ عدد القتمى اإلسرائيمييف خالؿ العممية العسكرية اإلسرائيمية 'عمود السحاب' ضد قطػاع غػزة إلػى 

بجػػروح  6شخصػػًا بيػػنيـ  117وأصػػيب خػػالؿ ىػػذه العمميػػة العسػػكرية فػػي إسػػرائيؿ  قتمػػى بيػػنيـ عسػػكرياف. 6
 شخصًا بحاالت ىمع. 326بجروح طفيفة، كما أصيب  101بجروح متوسطة و 7خطيرة و
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 مميون دوالر 03و 52: اعتراض القبة الحديدية لصواريخ غزة كمف ما بين "إسرائيل" 35
القػػػدس ػ رويتػػػرز: قالػػػت الحكومػػػة اإلسػػػرائيمية الخمػػػيس إف تكمفػػػة عمميػػػات اعتػػػراض نظػػػاـ القبػػػة الحديديػػػة 

مميػوف دوالر مؤكػدة أف  30و 25ية مف القتاؿ في غزة بمغت ما بػيف لمصواريخ الفمسطينية خالؿ األياـ الثمان
 ىذه المنظومة المدعومة مف الواليات المتحدة تستحؽ ما دفع فييا مف أمواؿ.

وقاؿ وزير الدفاع المدني اإلسرائيمي آفي ديختر في مقابمة مع اإلذاعة اإلسرائيمية شػرح فييػا تكمفػة المنظومػة 
ديديػػة يػػتـ تداولػػو فػػي بورصػػة )تػػؿ أبيػػب( أو ناسػػداؾ لتضػػاعفت قيمػػة سػػيمو عػػدة 'لػػو كػػاف )نظػػاـ( القبػػة الح

 مرات'.
وذكػػػر الجػػػيش اإلسػػػرائيمي اف بطاريػػػات القبػػػة الحديديػػػة الخمػػػس اسػػػتطاعت باسػػػتخداـ الصػػػواريخ االعتراضػػػية 

 14صػػاروخ أطمقػػت مػػف قطػػاع غػػزة فػػي الفتػػرة مػػف  1500صػػاروخا مػػف نحػػو  421الموجيػػة بػػالرادار اسػػقاط 
 بر تشريف الثاني وحتى إبراـ اتفاؽ التيدئة الذي توسطت فيو مصر أمس األربعاء.نوفم

بالمئة. ومف أجؿ خفض التكػاليؼ ال تعتػرض المنظومػة  90ويعني ذلؾ نجاح منظومة القبة الحديدية بنسبة 
حػد. سوى الصواريخ التي تيدد المناطؽ السكنية رغـ أنيػا غالبػا مػا تطمػؽ صػاورخيف اعتراضػييف فػي وقػت وا

وقالػػػت الشػػػرطة إف الصػػػواريخ قتمػػػت خمسػػػة أشػػػخاص فػػػي إسػػػرائيؿ وأصػػػابت عشػػػرات آخػػػريف بجػػػروح أثنػػػاء 
الصػػراع. ولقػػي ثالثػػة أشػػخاص حػػتفيـ فػػي اليػػـو الػػذي قالػػت فيػػو شػػركة رافائيػػؿ لألنظمػػة الدفاعيػػة المتطػػورة 

ا حمػػاس اخترقػػت المصػػنعة لمقبػػة الحديديػػة إف المنظومػػة أصػػيبت بعطػػؿ. ولػػو كانػػت الصػػواريخ التػػي أطمقتيػػ
وخمفػت خسػائر بشػرية  -خاصة تمػؾ التػي أطمقػت عمػى تػؿ أبيػب المركػز التجػاري الرئيسػي  -القبة الحديدية 

فادحػة ألصػػبح مػف شػػبو المؤكػد أف تػػرد إسػرائيؿ بقػػوة عمػى ذلػػؾ بيجػـو قػػد يتضػمف غػػزوا بريػا واسػػع النطػػاؽ. 
دوالر يوميػػا. ونظػػرا لتطمػػع الواليػػات  مميػػوف 380وقػػاؿ مسػػؤوؿ بػػارز أف ىػػذا التصػػعيد كػػاف سػػيكمؼ إسػػرائيؿ 

المتحػػدة إلػػى الحػػد مػػف ىػػذا الخطػػر فإنيػػا تسػػاعد فػػي تمويػػؿ القبػػة الحديديػػة. وتعيػػد الػػرئيس األمريكػػي بػػاراؾ 
 أوباما أمس األربعاء بتقديـ المزيد مف الدعـ المالي.

رائيؿ. وأشػار مصػدر بطاريػة إلقامػة نظػاـ دفػاعي يغطػي جميػع أنحػاء إسػ 13وتقوؿ إسرائيؿ إنيا تحتاج إلػى 
 مميوف دوالر. 50دفاعي إلى أف البطارية الواحدة تكمؼ إسرائيؿ نحو 
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 "بيبي الخاسر"آالف اإلسرائيميين يكتبون عمى الة"فيس بوك": نتنياىو..  عشرات 30

، مف محمود أبو عواد -غزة الثمانيػة التػي شػنيا االحػتالؿ انتيت العمميات العسكرية لحػرب األيػاـ  :دوت كـو
االسرائيمي ضد قطػاع غػزة، لتبػدأ حػرب مػف نػوع آخػر عمػى السػاحة الداخميػة االسػرائيمية، اوؿ عناوينيػا وعيػد 

 وتيديد بإسقاط حكومة نتنياىو.
القناة العبرية الثانية، بثت مساء اليـو الخميس، شيادات إلسرائيمييف ىاجموا نتنياىو وتوعػدوا بإسػقاطو خػالؿ 

، كمػػا بثػػت الميمػػة تقريػػرًا عػػف جنػػود إسػػرائيمييف 2013النتخابػػات التػػي سػػتجري فػػي نيايػػة كػػانوف ثػػاني/ ينػػاير ا
سخروا فيو مف رئيس وزراء الحكومة اإلسرائيمية "بنياميف نتياىو" ووزير دفاعػو "اييػود بػاراؾ" ووزيػر خارجيتػو 

 "افغيدور ليبرماف".
خيبػػػة أمػػػؿ كبيػػػرة سػػػادت بػػػيف الجميػػػور والجنػػػود، فيمػػػا كتػػػب عشػػػرات وقالػػػت القنػػػاة التمفزيونيػػػة االسػػػرائيمية أف 

اآلالؼ مػنيـ )االسػػرائيميوف( عمػػى شػػبكات التواصػؿ االجتمػػاعي "بيبػػي الخاسػػر" فػي إشػػارة إلػػى رئػػيس الػػوزراء 
اإلسػػػرائيمي "بنيػػػاميف نتنيػػػاىو"، وبػػػث بعضػػػيـ صػػػورًا لمػػػرئيس األميركػػػي "بػػػاراؾ اوبامػػػا" وىػػػو يحمػػػؿ بػػػيف يديػػػو 

 لطفؿ" ويطالبو باليدوء وعدـ البكاء."نتنياىو ا
وترافؽ ىذا مع نشر صور لجنود اسرائيمييف وىـ مستمقيف عمى األرض وعمػييـ عالمػات اليػأس وكتػب تحتيػا 
"ىػػػػاىـ جنػػػػود بيبػػػػي الخاسػػػػر"، باإلضػػػػافة لصػػػػور أخػػػػرى معظميػػػػا تمحػػػػورت حػػػػوؿ مجمػػػػس الػػػػوزراء الثالثػػػػي 

وليبرمػػاف وكتػػب عمييػػا ال اسػػمع ال ارى ال اتحػػدث، فػػي  )المصػػغر( الػػذي قػػاد الحػػرب ممػػثاًل بنتنيػػاىو وبػػاراؾ
 اشارة مف االسرائيمييف الى امعاف قيادتو في تحركاتيا بعيدا عما يريده الجميور االسرائيمي.
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 و خالل "عامود السحاب"أداء نتنياى غير راضين عن ين% من اإلسرائيمي73: استطالع 33

% مػػػف 60ة الثانيػػػة أف مركػػػز "بالنػػػس بػػػولتكس" نشػػػر اسػػػتطالعًا لمػػػرأي أعػػػرب فيػػػو أوضػػػحت القنػػػاة العبريػػػ
الجميور اإلسػرائيمي عػدـ رضػاىـ مػف أداء نتنيػاىو ومجمسػو المصػغر خػالؿ الحػرب ضػد قطػاع غػزة، مشػيرًة 
 إلى أف "ىذه النتائج مخالفة جػدًا لالسػتطالع الػذي تػـ نشػره فػي ذروة العمميػة العسػكرية عمػى غػزة وكػاف تمقػى

 فيو نتنياىو درجات عالية مف التقييـ االيجابي ألدائو".
% أف يصػمد وقػؼ 4% مف المستطمعيف رفضوا وقػؼ إطػالؽ النػار، فيمػا اعتقػد 60وحسب االستطالع فإف 

عتبػػر  % مػػف سػػكاف مػػدف جنػػوب إسػػرائيؿ اتفػػاؽ التيدئػػة بانػػو خسػػارة 70إطػػالؽ وأف ال يػػتـ خرقػػو مجػػددًا، وا 
% أف قػػػػوة الػػػػردع 69الحػػػػرب فشػػػػمت فػػػػي تحقيػػػػؽ اىػػػػدافيا، فػػػػي حػػػػيف يعتقػػػػد % اف 36لممعركػػػػة، فيمػػػػا قػػػػاؿ 

 اإلسرائيمية لـ تتغير، او لـ يتـ ترميميا كما حدد قادة االحتالؿ احد اىداؼ ىذا العدواف.
% مف المستطمعة آرائيـ أف تفتح الحكومػة اإلسػرائيمية بػاب مفاوضػات مػع حمػاس، فيمػا أيػد ذلػؾ 54ورفض 

درجػػػات فػػػي االنتخابػػػات المقبمػػػة بسػػػبب اخفػػػاؽ  3تراجػػػع حػػػزب الميكػػػود بمقػػػدار %. وأظيػػػر االسػػػتطالع 36
 نتنياىو في الحرب.

% مف اإلسرائيمييف سيتراجعوف عف تصويتيـ لميكود، في حيف لوحظ أف حزب 18وأشار االستطالع إلى أف 
 سابقة.حاز عمييا في استطالعات  21مقعدًا بداًل مف  24العمؿ ارتفعت أصواتو االستطالعية إلى 
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 : األمر بالبدء باجتياح غزة تم إلغاؤه مرتين عمى األقل خالل "عامود السحاب"معاريف 32
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كشفت صحيفة 'معاريؼ' العبرية في عددىا الصادر أمس الخميس، النقاب عف أف : الناصرة ػ زىير أندراوس
اع غزة، تـ إصدارىا عمى األقؿ مرتيف مف قبؿ المستوييف األمر بالبدء بالعممية البرية اإلسرائيمية الجتياح قط

السياسػػي واألمنػػي، إال أنػػو تػػـ إلغػػاء األمػػر، وبحسػػب المراسػػؿ لمشػػؤوف العسػػكرية، فػػإف ىػػذا الكشػػؼ جػػاء بعػػد 
التوصؿ التفاؽ التيدئة مع حماس، مممًحا إلى أف الرقابة العسكرية في الدولػة العبريػة لػـ تسػمح بنشػر الخبػر 

األخيػػرة مػػف عمميػػة )عػػامود السػػحاب(، وأوضػػحت الصػػحيفة، نقػػاًل عػػف مصػػادر أمنيػػة رفيعػػة  خػػالؿ الجولػػة
المسػػتوى فػػي تػػؿ أبيػػب، أف األوامػػر العسػػكرية تػػـ إصػػدارىا لموحػػدات القتاليػػة، ولكػػف بعػػد مػػرور وقػػت قصػػير، 

 تمقت الوحدات عينيا أمرا بأنو تـ إلغاء قرار اجتياح قطاع غزة، عمى حد قوؿ المصادر عينيا. 
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 : نتنياىو الخاسريعمقون عمى عممية "عامود السحاب" االحتالل جنود 37

نشر جنود اسرائيميوف، اليوـ الخميس، صورة لعدد مف الجنود مستمقيف عمى األرض تخامر اليزيمة وجوىيـ، 
 وتبدو معالـ االنكسار جمية واضحة في محياىـ.

عار صغير ُكتب فيو "بيبي ىو الخاسر"، حيث القت صورة الجنود وشعارىـ رواًجػا وأرفؽ الجنود الصورة، بش
 واسًعا وانتشارا كبيرا عمى صفحات موقع التواصؿ االجتماعي "الفيسبوؾ"، ووسائؿ إعالـ عبرية اخرى.
، بػؿ ويقوؿ أحد اإلسرائيمييف ُمعمًقا عمػى الصػورة :" لقػد صػدؽ الجنػود، ولكػف لػيس نتنيػاىو ىػو الخاسػر وحػده

 إنيـ األصفار الثالثة، نتنياىو، وباراؾ، وليبرماف".
 55/11/5315، فمسطين أون الين

 
 

 تمييدية في "العمل" و"الميكود" وتوقعات بترشح ليفني انتخابات 36
مع انتياء الحرب العدوانية عمى قطاع غزة، تتجو األحزاب اإلسرائيمية إلى االنتخابات التمييدية التي ستجري 

ادـ، وتسػػتعد لتجديػػد حمالتيػػا االنتخابيػػة. وبشػػكؿ مػػواز لالنتخابػػات التمييديػػة فػػي حزبػػي "العمػػؿ" األسػػبوع القػػ
و"الميكود"، فمػف المتوقػع أف تعمػف رئيسػة "كاديمػا" السػابقة تسػيبي ليفنػي، فػي األيػاـ القريبػة، عػف عودتيػا إلػى 

 الساحة السياسية، ومف المرجح أف تكوف عمى رأس حزب جديد.
اإلسػرائيمية فػإف األحػزب الكبيػرة تػرددت فػي األيػاـ األخيػرة بشػأف إجػراء االنتخابػات الداخميػة  وبحسب التقػارير

في موعػدىا أو تأجيميػا بسػبب التصػعيد الػذي حصػؿ فػي الجنػوب، خاصػة وأف بعػض المتنافسػيف والناشػطيف 
مػف عػدـ تمكػف  في إطار الحمالت االنتخابية قد تـ تجنيػدىـ فػي إطػار تجنيػد االحتيػاط، إضػافة إلػى الخشػية

 ناخبيف مف التصويت في البمدات التي كانت تتعرض لمقصؼ الصاروخي.
 50/11/5315، 38عرب

 
 فشل جيش االحتالل في عممية "عامود السحاب" خطوط 38

عمى ضوء الفشؿ الكبير الذي حققتو "إسرائيؿ" في عممية "عامود السحاب" في قطػاع غػزة،  -عكا أوف اليف 
رأس جماعػػات وشخصػػيات سياسػػية تطالػػب بإنشػػاء لجنػػة تحقيػػؽ مػػف شػػأنيا أف  فػػإف أحػػد األحػػزاب كػػاف عمػػى

 تفحص تصرفات واإلجراءات التي اتخذتيا القيادة اإلسرائيمية خالؿ العممية العسكرية في القطاع.
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ووفقًا لػ"روتر" فإف ىناؾ ثمة فشؿ كبير حدث خالؿ عممية عػامود السػحاب سػواء عمػى الصػعيد العسػكري أو 
 السياسي، كما ظير فشؿ أيضًا عمى صعيد الجبية الداخمية وذكر منيا:عمى الصعيد 

فشؿ مسألة اتخاذ القرارات داخؿ الحكومة اإلسرائيمية ومنتديات الثالثية والتساعية أو ما يعرؼ بالمجالس  .1
 السياسية واألمنية المصغرة.

بػػؿ كػػاف منػػاورات سياسػػية غيػػر  اتضػػح أنػػو لػػـ يكػػف ىنػػاؾ فػػي داخػػؿ المنتػػديات الثالثيػػة والتسػػاعية نظػػاـ .2
 معروفة المصير.

إف وزيػػػػر الجػػػػيش أييػػػػود بػػػػاراؾ غػػػػض النظػػػػر عػػػػف الحاجيػػػػات األساسػػػػية لمجػػػػيش وعػػػػف قػػػػرارات عسػػػػكرية  .3
 مصيرية، مشيرة إلى أف ىناؾ أشياء ال يمكف اإلفصاح عنيا.

وكأنػو لػيس ىنػاؾ  عمى الرغـ مف أنو كاف معمـو ليس ىناؾ دخوؿ بػري فقػد اسػتمروا فػي تجنيػد االحتيػاط .4
 ثمنًا لذلؾ.

. جمب الكثير مػف المعػدات العسػكرية والعتػاد لمجنػود مقارنػة بالكميػات المتدنيػة نسػبيًا فػي عمميػة الرصػاص 5
 المصبوب التي لـ تتجاوز تمؾ االستعداد عمى الرغـ مف أنيا كانت أكبر مف "عامود السحاب".

ة لمجػػيش اإلسػػرائيمي والػػذيف شػػبيوا ذلػػؾ "بػػاألوز الػػذي كػػاف ىنػػاؾ خمػػؿ فػػي تركيػػز القػػوات العسػػكرية التابعػػ .6
 يجيز لمذبح" في إشارة إلى انتظار جنود االحتياط عمى حدود غزة.

وأشار الموقع إلػى أنػو يػتـ البحػث عػف رجػاؿ متقاعػديف كبػار فػي الجػيش اإلسػرائيمي حتػى يوافقػوا عمػى تػرأس 
ف فػػي عمميػػة الرصػػاص المصػػبوب عمػػى حػػد تمػػؾ المجنػػة مػػف أجػػؿ محاولػػة إعػػادة تصػػوير النجػػاح بيػػذا الشػػأ

 تعبيرىـ.
 55/11/5315، عكا اون الين

 
 
 

 جريحاً  305شييدًا و 30يتصدرون بنك األىداف اإلسرائيمي بة األطفال 33
، حيث «بنؾ األىداؼ»تصّدر األطفاؿ في العدواف اإلسرائيمي الذي شنو عمى قطاع غزة : السبيؿ –غزة 

 خروف.آ 432طفاًل، فيما أصيب  43استشيد 
عدد الشيداء األطفاؿ خالؿ العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة الذي »وذكرت مصادر طبية في غزة أف 

% مف إجمالي عدد الشيداء، وأف عدد األطفاؿ 27طفاًل، أي ما نسبتو  43استمر لمدة ثمانية اياـ، بمغ 
 «.ى% مف إجمالي عدد الجرح35طفاًل؛ أي ما نسبتو  432المصابيف بمغ أكثر مف 

 50/11/5315، السبيل، عّمان
 

  10جثماني شييدين يرفع عدد ضحايا مجزرة عائمة الدلو إلى  انتشالغزة:  23
(، جثماف فمسطينييف مف 11|22غزة: انتشمت األطقـ الطبية وفرؽ الدفاع المدني، مساء اليوـ الخميس )

غرب مدينة غزة، ليرتفع بذلؾ  عائمة الدلو التي دمرتو طائرات االحتالؿ قبؿ عدة أياـ تحت أنقاض منزؿ
عدد شيداء ىذه العائمة إلى ثالثة عشر شييًدا. وقالت مصادر طبية فمسطينية إنو تـ انتشاؿ جثماني 

 محمد ورنيف الدلو، مف تحت انقاض المنزؿ المدمر. الشييديف
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ى قطاع غزة وباستشياد ىذيف الفمسطينييف يكوف عدد الشيداء الذيف سقطوا خالؿ العدواف اإلسرائيمي عم
 شييًدا ومئات الجرحى. 164الذي استمر ثمانية اياـ متواصمة؛ قد ارتفع إلى 

 55/11/5315قدس برس، 
 

  عدوان عمى غزةحصيمة المنزل  370شييد و175 ":الميزان مركز" 21
طالب مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف، اليوـ الخميس، المجتمع الدولي باتخاذ كافة الخطوات الكفيمة  :غزة
نياء احتالؿ األراضي الفمسطينية، والتحقيؽ في الجرائـ التي ارتكبتيا قوات االحتالؿ خالؿ العدواف األخير بإ

 وتقديـ مف أمروا بيا ومف نفذوىا إلى العدالة.
وقاؿ الميزاف إف "الضحايا في انتظار عدالة بحجـ الجرائـ التي ارتكبت في القطاع"، مطالبًا المجتمع الدولي 

تفعيؿ المالحقة والمحاسبة بحؽ مف ارتكبوا أو أمروا بارتكاب جرائـ حرب، وىي قضية لف بالعمؿ عمى 
نتنازؿ عنيا، وعمى المجتمع الدولي أف يتحمؿ مسؤولياتو القانونية واألخالقية، وضماف عدـ إفالت مجرمي 

 الحرب اإلسرائيمييف مف العقاب.
 ياف المدنية، وحولتيـ إلى ىدؼ ليجماتيا الحربية.وأكد أف قوات االحتالؿ تعمدت استيداؼ المدنييف واألع

ونشر المركز قائمة تفصيمية توضح ىذه المعايير وتفضح ادعاءات قوات االحتالؿ حوؿ أىدافيا وحممة 
 التدمير لممنشآت واألعياف التي نفذتيا عمى مدى ثمانية أياـ مف العدواف.

( جريح، مف 1035( سيدة، و )13( طفال و )37) ( مف بينيـ162واشار المركز الى اف عدد الشيداء بمغ )
 ( سيدة.191( طفاًل و)315بينيـ )

واوضح المركز "اف مئات الشقؽ السكنية لحقت بيا أضرار طفيفة، حيث بمغ عدد المنازؿ السكنية المدمرة 
ة ومف ( لحقت بيا أضرار بالغ179( دمرت كميًا، ومف بيف المنازؿ المدمرة جزئيًا )92(، مف بينيا )963)

( منزاًل تـ تحذير سكانيا قبؿ قصفيا 35( استيدفت بشكؿ مباشر، ومنيا )52بيف المنازؿ المدمرة )
 بالصواريخ. "

وقاؿ المركز "دمرت قوات االحتالؿ عشرات المنشآت العامة التي لحقت بيا أضرار متفاوتة، مف بينيا 
( 30( مؤسسات أىمية و)15(، و)2)( مدرسة، ومقر جامعة 35(، و)10مستشفيات ومراكز صحية عددىا )

(، ومركز تمويف تابع 92( مؤسسات إعالمية ومركز بحثي، ومنشآت صناعية وتجارية )14مسجدًا، و)
( يذكر أف مجمع أبو خضرة يحوي الكثير مف المقرات الوزارية وجرى احتسابو 8لألونروا، ومقرات وزارية )

( 34(، و)3(، وفندؽ )3(، ممعب ونادي رياضي )5بنؾ ) ( مقرًا أمنيًا وشرطيًا، ومقر14كحالة واحدة، و)
(. ويشير المركز أف ىذه المعمومات حي حصيمة عمميات الرصد الميداني 2(، جسر )3مركبة، مقابر )

 األولية وىي قابمة لمزيادة." 

 55/11/5315، القدس، القدس
 

 حفيين يؤكد عمق أزمة االحتاللصحفيين الفمسطينيين: استيداف الصال نقابة 25
أكدت نقابة الصحفييف الفمسطينييف فخرىا بكافة الصحفييف ومؤسساتيـ، مشددة عمى أف اإلنجازات ما كاف 
ليا أف تتحقؽ لوال االلتحاـ الكبير وغير المحدود بيف جموع الصحفييف الفمسطينييف ومؤسساتيـ اإلعالمية 

 بيف الحقيقة الفمسطينية المعّمدة بدـ البراءة النازفة.المنحازة لمحؽ الفمسطيني حتى النخاع و 
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وذكرت النقابة أف االستيداؼ اإلسرائيمي المقصود لمصحفييف الفمسطينييف يؤكد عمؽ األزمة التي كاف يمر 
 بيا العدو خالؿ المعركة، والتي ساىـ في تعزيزىا وتعميقيا اإلعالـ الفمسطيني بفرسانو ورجاالتو ومؤسساتو.

 55/11/5315، أون الينفمسطين 
 

 قرب يطا زيتون شجرة 333مستوطنون قطعوا الألقصى و ممسجد االدخول ل عمىقيود  20
اعمنت شرطة االحتالؿ اف دخوؿ المواطنيف الى المسجد األقصى  :وكاالت –الحياة الجديدة  -محافظات 

وحدىـ الرجاؿ الذيف تفوؽ »سيكوف اليوـ محدودا ألسباب امنية. واعمنت المتحدثة باسـ الشرطة لوبا سمري 
اعمارىـ األربعيف سنة وبحوزتيـ بطاقة ىوية اصدرتيا السمطات االسرائيمية سيكوف بامكانيـ الدخوؿ الى 

قوات كبيرة مف »واضافت اف  «.الباحة التي سيكوف الوصوؿ الييا في المقابؿ حرا بالنسبة الى النساء
 «.اعات الحساسة في القدس القديمةالشرطة وحرس الحدود ستنتشر مف جية اخرى في القط

شجرة زيتوف، قرب قرية الديرات شرؽ بمدة يطا، تعود ممكيتيا لممواطف أبو إياد  400وقطع مستوطنوف أمس 
حوشية. وأكد حوشية اف المستوطنيف خطوا شعارات عنصرية عمى األرض وعمى األشجار المقطعة، وكتبوا 

 .«ىذه انتقاما لتؿ أبيب وبئر السبع»شعارا 

«. حاولت طعف أحد افراد شرطة حرس الحدود»وأعمنت شرطة االحتالؿ أمس اعتقاؿ مواطنة في القدس 
تـ اعتقاؿ المرأة بينما تجمع مئات »وتابعت انو «. اصيب بخدوش وصفت بالطفيفة»واضافت اف الشرطي 

 «.فتـ اعتقاؿ سبعة شبا»، مشيرة الى انو «مف الشباف في المكاف وحاولت الشرطة تفريقيـ
 50/11/5315، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 

 تشن حممة اعتقاالت واسعة في الضفة "إسرائيل" 23
مف قيادات حركتي حماس والجياد  60راـ اهلل: في خطوة تبدو انتقامية إلى حد ما، اعتقمت إسرائيؿ نحو 

عد أسبوع متوتر في اإلسالمي، في الضفة الغربية، بعد ساعات مف دخوؿ التيدئة في غزة حيز التنفيذ، وب
 الضفة شيد مظاىرات واشتباكات ومحاوالت طعف جنود إسرائيمييف، وعممية في تؿ أبيب.

يشتبو في ضموعيـ في »فمسطينيا مف شتى التنظيمات  55وقاؿ الجيش اإلسرائيمي إنو اعتقؿ أكثر مف 
 وقؼ إطالؽ النار في غزة.عمى الضفة الغربية بعد اتفاؽ ل« الحاجة إلى السيطرة»، مؤكدا «أعماؿ إرىابية

سمطات االحتالؿ تشف حمالت اعتقاؿ ومداىمات في كؿ »وقالت وزارة شؤوف األسرى، في السمطة، إف 
محافظات الضفة الغربية، وتعتقؿ الشباف الذيف شاركوا في مسيرات التضامف مع قطاع غزة واستنكار 

مواطف معظميـ مف الشباف  200ارب الػما يق»وأوضح تقرير رسمي أف «. العدواف عمى شعبنا في القطاع
 .اعتقموا خالؿ األسبوع األخير

 50/11/5315، الشرق األوسط، لندن
 

 : مواجية الدمار وتحقيق الوحدة الفمسطينيةتنتصرغزة  22
خرج آالؼ الفمسطينييف في قطاع غزة أمس، في مسيرات حاشدة ابتياجا بانتياء العدواف : حامد جاد -غزة

طاع، وشارؾ في المسيرات قيادات الفصائؿ الفمسطينية، بينما ارتفعت رايات حركتي فتح االسرائيمي عمى الق
 وحماس والجياد والجبيتيف الشعبية والديمقراطية لتحرير فمسطيف.



 
 
 

 

 

           01ص                                    5786العدد:                50/11/5315الجمعة  التاريخ:

نياء االنقساـ والتوحد مف أجؿ صد  وطالب المتحدثوف خالؿ المسيرات بضرورة تحقيؽ الوحدة الوطنية، وا 
 جيتو.االحتالؿ اإلسرائيمي وموا

ودعا خميؿ الحية عضو القيادة السياسية لحركة حماس الفصائؿ والقوى الفمسطينية إلى التوحد عمى 
 الخيارات التي توحد الشعب الفمسطيني، مشيدا بكؿ مف ساىـ في انياء العدواف اإلسرائيمي.

الرئيس محمود مف جيتو، نقؿ عضو المجنة المركزية لحركة فتح نبيؿ شعث الذي تحدث لممسيرات، تحيات 
نياء االنقساـ. ولفت الى أف أبناء  عباس، وحركة فتح إلى أبناء قطاع غزة، داعيا إلى الوحدة الوطنية وا 
الضفة يحتفموف بانتصار غزة، مؤكدًا فشؿ االحتالؿ في فصؿ غزة عف باقي المدف الفمسطينية. وتركت آلة 

تخؿ مف أكواـ ركاـ المباني المدمرة سكنية حرب اإلحتالؿ بصماتيا العدوانية عمى شوارع غزة التي لـ 
 وحكومية.

 50/11/5315، الغد، عّمان
 

 عرفات: فتح ضريح عرفات تجربة مؤلمة لكن ضرورية  سيى 27
اكدت ارممة الرئيس الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات، سيى عرفات، اف فتح قبر الزعيـ : ا ؼ ب -راـ اهلل 

"تجربة  2004بحضور قضاة فرنسييف يحققوف في اسباب وفاتو عاـ الفمسطيني في راـ اهلل المرتقب االثنيف 
 مؤلمة لكف ضرورية".

وصرحت عرفات "االمر مؤلـ جدا، انو صدمة، وىو ليس سيال لي وال لعائمتي" وذلؾ في اتصاؿ ىاتفي مع 
طريؽ فرانس برس مف مقر اقامتيا في مالطا، عمما اف القضية التي رفعتيا اماـ القضاء الفرنسي فتحت ال

 اماـ فتح الضريح.
واضافت "لكف ينبغي معرفة الحقيقة، انيا ضرورية لشعبنا ولعائالت شيداء غزة"موضحة "يجب القياـ بذلؾ 

 لطي صفحة ىذا السر الكبير المحيط بوفاتو، واف كانت ىناؾ جريمة فينبغي كشفيا".
ؿ انو مف اجؿ ذكراه"، الفتة وشددت عرفات عمى اف "فتح قبر عرفات سيبعث ذكراه. االمر ليس ميينا، ب

الى انيا تحتـر "رأي الجزء اآلخر مف العائمة" الرافض لذلؾ وال سيما ناصر القدوة مدير مؤسسة ياسر 
 عرفات وابف شقيقة الزعيـ الفمسطيني الراحؿ.

 50/11/5315، الحياة، لندن
 

 وفمسطين لألردننصر غزة.. نصر في األردن:  رئيس مجمس النقباء 26
 األردنيػيفىنأ رئػيس مجمػس النقبػاء، نقيػب الميندسػيف الػزراعييف محمػود ابػو غنيمػة  : )بترا( -د الغ -عماف 

نصػػر غػػزة  ، وأفوفمسػػطيف لػػألردفنصػػر غػػزة.. نصػػر  غنيمػػة عمػػى أف أبػػووشػػدد  والفمسػػطينييف بنصػػر غػػزة.
عدة والعتاد، بالحؽ والثبات عميو عمى قمة ال اإليماف أفيحمؿ في طياتو رسالة واضحة وضوح الشمس، وىي 

 لمنصر. أكيدسبيؿ 
مػػف جيتػػػو اسػػػتنكر مرصػػػد اإلعػػػالـ األردنػػػي فػػي مركػػػز القػػػدس لمدراسػػػات السياسػػػية، "االسػػػتيداؼ اإلسػػػرائيمي 
لمطػػػواقـ اإلعالميػػػة خػػػالؿ العػػػدواف اإلجرامػػػي الجديػػػد عمػػػى قطػػػاع غػػػزة"، والػػػذي أدى إلػػػى استشػػػياد عػػػدد مػػػف 

صػػابة آخػػريف وتػػدمير منشػػآت لمقػػرات  ودعػػا المرصػػد كافػػة المنظمػػات الدوليػػة لحقػػوؽ  إعالميػػة.اإلعالميػيف وا 
دانة ىذه الجرائـ التي يرتكبيا االحتالؿ اإلسرائيمي ضد الشعب الفمسطيني إلىاإلنساف   .توثيؽ وا 

50/11/5315، الغد، عّمان  
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 اتفاق عمى إيفاد ممرضين وممرضات إلى قطاع غزةاألردن:  28

بد المطيؼ وريكػات ونقيػب الممرضػيف والممرضػات والقػابالت عاألردني اتفؽ وزير الصحة : السبيؿ –عماف 
قطاع غزة لتعزيػز قػدرات  إلىعدد مف الممرضيف والممرضات  إليفادالقانونيات محمد حتاممة عمى التنسيؽ؛ 

 مستشفياتو.  
50/11/5315، السبيل، عّمان  

 
 غزة تصل قطاع األردنية "51بمستشفى "غزة  الخاصةقافمة التزويد  23

وصػػػمت إلػػػى قطػػػاع غػػػزة أمػػػس عبػػػر معبػػػر بيػػػت حػػػانوف قافمػػػة التزويػػػد الخاصػػػة بالمستشػػػفى : را(بتػػػ) -غػػػزة 
وقاؿ قائد المستشفى خمدوف الشػمري "إنػو وصػمت ضػمف قافمػة التزويػد  ".21الميداني العسكري األردني "غزة 

 سػػػبع شػػػاحنات تحمػػػؿ أدويػػػة ومسػػػتمزمات طبيػػػة، واحتياجػػػات خاصػػػة بإدامػػػة عمػػػؿ المستشػػػفى". وأضػػػاؼ "اف
وصػػوؿ القافمػػة سيسػػيـ فػػي تعزيػػز دور طػػواقـ المستشػػفى لتقػػديـ الخػػدمات الطبيػػة والعالجيػػة لألىػػؿ بغػػزة بكػػؿ 

 اهلل الثاني بتقديـ خدمة طبية متميزة لألىؿ في القطاع". كفاءة وتميز تنفيذًا لتوجييات الممؾ عبد
قافمػة التزويػد كميػات مػف مف جيتو، قػاؿ مػدير المستشػفى الػدكتور عاىػد العػدواف "انػو وصػمت ضػمف حمولػة 

ومسػتمزمات طبيػة وكراسػي متحركػة سػيتـ توزيعيػا عمػى مسػتحقييا خػالؿ الفتػرة  أدويػةالمساعدات الطبيػة مػف 
 القريبة المقبمة". 

50/11/5315، الغد، عّمان  
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اهلل تعقيبػًا عمػى إعػالف وقػؼ إطػالؽ  السػيد حسػف نصػر« حػزب اهلل»عػاـ لػػ أمؿ األمػيف ال": الحياة" –بيروت 
خاتمػػػة المواجيػػػة ووقػػػؼ العػػػدواف اإلسػػػرائيمي »تكػػػوف ىػػػذه الميمػػػة »النػػػار فػػػي غػػػزة مسػػػاء أوؿ مػػػف أمػػػس، أف 

، «نيايػػة العػػدواف وانتصػػار المقاومػػة الفمسػػطينية»، متمنيػػًا أف يكػػوف ىػػذا اإلعػػالف «الوحشػػي عمػػى قطػػاع غػػزة
 «.متوقعًا وطبيعياً »أف االنتصار كاف  ومؤكداً 

غػػزة وفمسػػطيف ولبنػػاف »، بمػػا يفيػػد كػػاًل مػػف «يجػػب أخػػذ العبػػر مػػف ىػػذه التجربػػة»ولفػػت نصػػر اهلل إلػػى أنػػو 
 «.، معتبرًا أف ىذه التجربة كبيرة وعظيمة ويجب االستفادة منيا لتعزيز القوة«ومنطقتنا العربية واإلسالمية
أف المبػػػادرة فػػػي غػػػزة اآلف ىػػػي لممقاومػػػة »النائػػػب محمػػػد رعػػػد « فػػػاء لممقاومػػػةالو »إلػػػى ذلػػػؾ رأى رئػػػيس كتمػػػة 

الفمسطينية عمى رغـ تواضع قدراتيا ومحدوديتيا، وفي ظؿ تخمي العرب عنيا وعف القضية الفمسطينية، ومع 
 2006ذلؾ فإف المقاومة ىي التي تممي الشروط عمى العدو لمتيدئة، كما حصؿ مع المقاومة في لبناف عػاـ 

لػػػو أف غػػػزة تحيطيػػػا أنظمػػػة عربيػػػة تػػػدعـ المقاومػػػة لكانػػػت »وقػػػاؿ: «. حتػػػى لػػػـ يعػػػد حينيػػػا يسػػػتطيع الوقػػػوؼ
أسػػػفو لمضػػػغوط »، مبػػػديًا «الفرصػػػة اآلف تاريخيػػػة أمػػػاـ المقاومػػػة مػػػف أجػػػؿ أف تػػػدخؿ وتحػػػرر أرض فمسػػػطيف

روف عمػػى إرسػػاؿ ىػػـ يقػػد»وتػػابع:  «.العربيػػة عمػػى المقاومػػة بعنػػواف التيدئػػة والحػػرص عمػػى األطفػػاؿ والنسػػاء
وسػػأؿ: «. األمػػواؿ والسػػالح لتػػدمير سػػورية، ولكػػنيـ ال يقػػدروف أف يمولػػوا المقاومػػة فػػي غػػزة ضػػد عػػدو األمػػة

ىؿ يتصور أحد أنو بعد ما جرى في غزة أنو بإمكػاف العػدو أف يفكػر فػي االعتػداء عمػى لبنػاف؟ فيػذا العػدو »
 «.لـ يعد بإمكانو أف يفعؿ ما يريد مف دوف أف يتمقى العقاب
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 ب لبنان : ترجيح مسؤولية جية فمسطينية عن إطالق صاروخين من جنو "الحياة" 71
، إف قيػػػادة الجػػػيش المبنػػػاني «الحيػػػاة»قالػػػت مصػػػادر أمنيػػػة لبنانيػػػة رسػػػمية رفيعػػػة لػػػػ : محمػػػد شػػػقير -بيػػػروت 

منطقػة جنػوب الميطػاني لمعرفػة  العاممػة فػي« يونيفيػؿ»انشغمت طواؿ ليؿ أوؿ مف أمس وبالتعاوف مػع قػوات 
، خصوصػػػػًا أف "إسرائيؿػ"مصػػػػدر أصػػػػوات االنفجػػػػارات التػػػػي سػػػػمعت فػػػػي بمػػػػدة الخيػػػػاـ الحدوديػػػػة المتاخمػػػػة لػػػػ

الػػرادارات التابعػػة لمقػػوات الدوليػػة لػػـ تسػػجؿ إطػػالؽ صػػواريخ أو سػػقوطيا فػػي منطقػػة عممياتيػػا المشػػتركة مػػع 
 الجيش المبناني في جنوب الميطاني. 

عيػػار « غػػراد»مػػف نػػوع  ، أف إسػػرائيؿ أبمغػػت قيادتيػػا بػػأف صػػاروخيف«الحيػػاة»لػػػ « يونيفيػػؿ» وأكػػد مصػػدر فػػي
أطمقػػا مػػف منطقػػة الزفاتػػة التػػي أخضػػعيا الجػػيش المبنػػاني لتفتػػيش دقيػػؽ وتبػػيف مػػف خالليػػا تحديػػد  ،ممػػـ 107

 مكاف انطالقيما بعد العثور عمى المنصات الخشبية.
ب الصػػاروخ الثالػػث مػػا حػػاؿ دوف انطالقػػو، وقػػاؿ إف قػػوة مشػػتركة ولفػػت المصػػدر إلػػى أف عطػػاًل مفاجئػػًا أصػػا

 والجيش عاينت المكاف الذي سقط فيو الصاروخاف والحفرتيف المتيف أحدثاىما في األرض.« يونيفيؿ»مف 
ذ تحاشى المصدر الدولي تحديد ىوية الجيػة التػي تقػؼ وراء إطػالؽ الصػاروخيف، فػإف مصػدرًا آخػر َيعتقػد  وا 

بعػد اف وجػدت صػعوبة أمنيػة فػي نقميمػا الػى منطقػة »مسػؤولة عػف إطالقيمػا « نية متشػددةجية فمسػطي»بأف 
 جنوب الميطاني بسبب اإلجراءات والتدابير المشددة المتخذة مف قبؿ يونيفيؿ والجيش المبناني.

 واعتبر أف لتوقيت إطالؽ الصاروخيف عالقة مباشرة بتوصؿ القيادة المصرية مف خالؿ رعايتيػا المفاوضػات
سرائيؿ الى وقؼ إطالؽ النار فػي قطػاع غػزة، وخصوصػًا أف إطالقيمػا « حماس»غير المباشرة بيف حركة  وا 

 «.وربما مف باب االحتجاج عمى الوصوؿ الى ىذا االتفاؽ»جاء قبؿ دقائؽ مف سرياف مفعوؿ التيدئة 
50/11/5315، الحياة، لندن  

 
 تحدة بحماية أطفال غزةيطالب األمم الم لجامعة الدول العربية العاماألمين  75

نبيؿ العربى، األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية، مارثا سانموس، الممثؿ الخاص . د طالب: آماؿ رسالف
لألميف العاـ لألمـ المتحدة لمعنؼ ضد األطفاؿ، بتفعيؿ مذكرة التعاوف الموقعة بيف الجامعة العربية واألمـ 

 فيالمنطقة والتركيز عمى حماية األطفاؿ خاصة  فيات األخيرة المتحدة بشأف الطفولة بحيث تواكب التطور 
لحقت بمناطؽ عدة بالقطاع وما يعانيو  التيقطاع غزة، واطالعيا عمى نتائج زيارتو لغزة خاصة المأساة 

صابات وموت جراء القصؼ   المستمر. اإلسرائيمياألطفاؿ مف تشريد وا 
مجاؿ حماية األطفاؿ، حيث تقـو  فيالجامعة العربية وأكدت الممثؿ الخاص أنيا مستعدة لمساندة جيود 

المنطقة العربية وتتطمع إلى تطبيؽ ىذه  فياألمـ المتحدة حاليًا بعمؿ دراسة حوؿ العنؼ ضد األطفاؿ 
 ظؿ الظروؼ الراىنة. فيالدراسة عمى سوريا وفمسطيف 

 55/11/5315اليوم السابع، القاىرة، 
 

 إعادة إعمار قطاع غزة فيسئولياتيا الدول العربية بتحمل م يطالبصبيح  70
العربية المحتمة  واألراضيوف فمسطيف ؤ األميف العاـ المساعد لش ،أكد السفير محمد صبيح: )أ.ش.أ(

 وحماس برعاية مصر.. مشدداً  "إسرائيؿ"تـ التوصؿ إليو بيف  الذيأىمية اتفاؽ اليدنة  ،بالجامعة العربية
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 .بعة تنفيذ بنود ىذا االتفاؽ ورفع الحصار عف قطاع غزة تماماً عمى ضرورة تضافر الجيود العربية لمتا
"نحف تعودنا مف إسرائيؿ أف تتفؽ ثـ تخرؽ  :بمقر الجامعة العربية بالقاىرة 22/11 وقاؿ صبيح يـو الخميس

شيدتيا  التيتغير بعد التطورات  العربيىذه االتفاقيات، غير أف األمر يختمؼ ىذه المرة باعتبار أف العالـ 
 ولية عربية إلعادة إعمار قطاع غزة.ؤ أف ىناؾ مس العديد مف دوؿ المنطقة".. مؤكداً 

األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية إلى  ي،نبيؿ العرب .األخيرة برئاسة د العربي الوزاريواعتبر أف زيارة الوفد 
 قطاع غزة، شكمت رسالة ميمة تصب ضمف جيود كسر الحصار عف القطاع.

فمسطينية  -إلى أف ىناؾ بوادر لمحاوالت فمسطينية  .. مشيراً الفمسطينيخطورة االنقساـ  وحذر صبيح مف
ىذا اإلطار والجامعة العربية تعمؿ مع مصر ودوؿ عربية أخرى مف أحؿ إنيائو  فيبيف فتح وحماس 

 وتحقيؽ الوحدة الوطنية.
مـ المتحدة لمحصوؿ عمى دولة غير بيف العديد مف الفصائؿ عمى ضرورة التوجو لأل وأوضح أف ىناؾ اتفاقاً 

 عضو بالمنظمة، معتبرىا خطوة ميمة عمى طريؽ الوحدة.
 55/11/5315اليوم السابع، القاىرة، 

 
 
 

 ترحب باتفاق التيدئة بشأن غزة اإلسالميالتعاون  منظمة 73
ى اتفاؽ ، بالتوصؿ إلو، أكمؿ الديف إحساف أوغماإلسالميرحب األميف العاـ لمنظمة التعاوف : يوسؼ أيوب

عمى قطاع غزة، معربًا عف أممو بأف يؤدى ذلؾ إلى رفع الحصار  اإلسرائيميأوقؼ العدواف  الذيالتيدئة 
خالؿ السنوات الماضية، كما دعا الدوؿ  اإلسرائيميعف القطاع وتمكيف أىمو مف إعادة ما دمره العدواف 

شـر الشيخ والشروع فورًا بإعادة إعمار  مؤتمر فيقدمتيا  التيوالمؤسسات المانحة إلى اإليفاء بالتعيدات 
أوقؼ  الذيبذلتيا مصر إلنجاز ىذا االتفاؽ  التيكما أعرب األميف العاـ عف شكره لمجيود الخيرة  غزة.

العدواف، كما أشاد بالروح اإليجابية لمفصائؿ الفمسطينية فيما يختص بالمصالحة الوطنية، ودعا إلى 
موحدًا نحو تحقيؽ حقوقو الوطنية  المضيمف  الفمسطينيف الشعب استئناؼ الجيود إلنجازىا حتى يتمك

 الحرية واالستقالؿ. فيالثابتة 
 55/11/5315اليوم السابع، القاىرة، 

 
 "2في غزة بصواريخ "فجر باتفاق التيدئة في غزة... وتنفي تزويد المقاومة  ترحبإيران  72

وذلؾ في مقابمة  "سرائيؿ"إالنار بيف حماس و رحب الرئيس اإليراني محمود احمدي نجاد بوقؼ إطالؽ :لندف
 ، لكنو عبر عف تحفظات بشأف فعاليتو.22/11 أجرتيا معو قناة تمفزيونية باكستانية يـو الخميس

عف غضبيا ورفضت عمى لساف الناطؽ باسـ وزارة خارجيتيا راميف ميماف برست الميمة  إيرافوعبرت 
 إيرافونفت  مسؤولة عف الصراع في غزة. بأنياراف فابيوس الماضية تصريحات وزير الخارجية الفرنسي لو 

 يـومحمد عمي جعفري  اإليرانيوصرح قائد الحرس الثوري  ،"5نيا قدمت لحركة حماس صواريخ "فجر أ
 ف بالده قدمت مساعدة تقنية فقط.أاألربعاء ب

 إيراف،في  اإلسالميالقومي والسياسة الخارجية في مجمس الشورى  األمفونفى في وقت سابؽ رئيس لجنة 
 ".5قد زودت المقاومة في غزة بصواريخ "فجر  إيرافتكوف  أف ،عالء الديف بروجردي
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تحذو حذو  أفعمى  يوـ األربعاءالدوؿ العربية  اإليرانيلكف مف جانبو حث عمي الريجاني رئيس البرلماف 
 وتقدـ مساعدات عسكرية لمفمسطينييف. إيراف

 55/11/5315، القدس، القدس
 

 ثالث طائرات محممة بالدفعة األولى من المساعدات اإلنسانية لغزة تصل العريش: لمغربا 77
الخميس بمطار العريش الدولي، ثالث طائرات مغربية محممة  أمسمحمود معروؼ: حطت صباح  -الرباط 

ة العدواف بالدفعة األولى مف المساعدات اإلنسانية التي قرر المغرب إرساليا لفائدة الفمسطينييف في مواجي
 عمى قطاع غزة. اإلسرائيمي

لذي سيشرؼ ، واوتتمثؿ المساعدات المرسمة في المستشفى الميداني متعدد االختصاصات والطبي الجراحي
 طبيبا. 26مف بينيـ  شخصاً  90عميو طاقـ طبي مكوف مف 

 50/11/5315، لندن، القدس العربي
 

 مرزوقي يقبل دعوة ىنية لزيارة القطاع... والتونس ترسل طائرة محّممة بالمساعدات إلى غزة 76
، أف طائرة عسكرية محّممة بمساعدات إنسانية 22/11 أعمنت الرئاسة التونسية يوـ الخميس .(:أي.بي.يو)

وقالت الرئاسة التونسية في بياف، إف  الجمعة باتجاه مصر، تمييدًا لنقؿ حمولتيا إلى قطاع غزة. يـوستُقمع 
الخميس، اجتماعًا شارؾ فيو وزير الدفاع عبد الكريـ وعدد  -ليمة األربعاء الرئيس منصؼ المرزوقي ترأس 

 مف الوزراء المعنييف، تـ خالليا "تنسيؽ المساعدات اإلنسانية لألشقاء في غزة".
ولفت بياف الرئاسة إلى أف رئيس الحكومة الفمسطينية في غزة إسماعيؿ ىنية دعا المرزوقي لزيارة غزة، وىي 

 ئيس الجميورية عمى أف يتـ التنسيؽ لتشمؿ الزيارة أيضًا الضفة الغربية"."دعوة قبميا ر 
 50/11/5315الحياة، لندن، 

 
 األخير العدوان خاللتدرس سبل الرد عمى قصف استيدف مدرسة تونسية في قطاع غزة  تونس 78

س سبؿ الرد النقاب عف أف تونس تدر  ،أنور الغربي ،كشؼ مستشار الرئيس التونسي لمشؤوف الدولية :تونس
عمى القصؼ اإلسرائيمي الذي استيدؼ مدرسة تونسية في قطاع غزة عقب زيارة الوفد الوزاري التونسي 

العدواف األخير، وأكد أف بالده ترى أنو مف حؽ أي شعب تحت االحتالؿ أف يرد بالوسائؿ  إبافلمقطاع 
برس أف تونس تقؼ إلى جانب قدس  وكالةوأوضح الغربي في تصريحات خاصة ل .المتعارؼ عمييا دولياً 

الشعب الفمسطيني، وقاؿ: "لقد تابعت تونس العدواف اإلسرائيمي األخير عمى قطاع غزة لحظة بمحظة، وكاف 
الرئيس المنصؼ المرزوقي قد تابع األمر بنفسو مف خالؿ اتصالو المباشر مع رئيس الحكومة الفمسطينية 

وأضاؼ: "تونس تدعـ كفاح الشعب الفمسطيني  إلى غزة". كبيراً  وزارياً  ىنية، ثـ أرسؿ وفداً  إسماعيؿفي غزة 
وتدعـ مؤسساتو الشرعية، وتدعـ المصالحة وترى أنو مف حؽ أي شعب تحت االحتالؿ أف يرد بالوسائؿ 
المتعارؼ عمييا دوليا. ونحف منذ اليوـ األوؿ لمعدواف قررنا أف يذىب وفد مف الرئاسة إلى غزة لمتعبير عف 

لمشعب الفمسطيني في مواجية العدواف. ىذا باإلضافة إلى أف الرئاسة كانت قد التقت بكافة مساندة تونس 
 قيادات الشعب الفمسطيني مف مختمؼ الفصائؿ واالتجاىات".

 55/11/5315قدس برس، 
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 نجازات المقاومة انتصار لفمسطين ولألمة وألحرار العالمإ: الغنوشي 73
بانجازات المقاومة الفمسطينية في مواجية  ،الشيخ راشد الغنوشي ،أشاد زعيـ حركة النيضة التونسية :تونس

 العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة، وأكد أف التيدئة التي تـ التوصؿ إلييا بوساطة مصرية "يمثؿ انتصاراً 
قدس برس  وكالةوأكد الغنوشي في تصريحات خاصة ل لفمسطيف ولألمة العربية واإلسالمية وألحرار العالـ".

المطموب مف العرب والمسمميف وأحرار العالـ الوقوؼ إلى جانب المظمـو ودعـ المقاومة، وقاؿ: "ما جرى  أف
في مصر لجية إعالف التيدئة، ىو بالتأكيد انتصار لفمسطيف وانتصار لألمة العربية واإلسالمية ولمربيع 

ية أف يستمروا في الوقوؼ إلى جانب العربي ولكؿ أحرار العالـ. والمطموب اليوـ مف الدوؿ العربية واإلسالم
 المظمـو حتى يستعيد حقوقو، وأف يقفوا إلى جانب المقاومة الفمسطينية".

في إتماـ المصالحة، وقاؿ: "كؿ عمؿ يقرب إلى الوحدة الفمسطينية في ىذه  لإلسياـوجدد الغنوشي استعداده 
 األجواء ىو عمؿ نبيؿ ولف نقصر في بذؿ أي جيد في ىذا الطريؽ".

وكشؼ زعيـ حركة "النيضة" النقاب عف أف االتحاد العالمي لعمماء المسمميف يفكر في عقد أمانتو العامة 
 ليذا النصر، كما قاؿ. المقبمة في غزة، تأكيداً 

 55/11/5315قدس برس، 
 
 

 اإلمارات: مساعدات إنسانية عاجمة إلى فمسطينيي غزة 63
القاىرة  إلىالعاـ لمييئة  األميف ،محمد عتيؽ الفالحي .دتوجو وفد مف ىيئة اليالؿ األحمر برئاسة (: واـ)

بعد تجييز ىذه  األحمروسيقوـ وفد اليالؿ  غزة. إلىعاجمة ونقميا  إنسانيةأمس ليقوـ بتجييز مساعدات 
المساعدات بزيارة قطاع غزة عبر معبر رفح وتفقد أحواؿ الفمسطينييف ىناؾ الذيف تضرروا مف جراء الغارات 

 العاجمة عمييـ. اإلنسانيةرائيمية عمييـ والتعرؼ عمى احتياجاتيـ وتوزيع المساعدات الجوية اإلس
 50/11/5315البيان، دبي، 

 
 مميون دوالر لغزة ةقيمبالقطري يوفر المستمزمات الطبية  اليالل 61

اع، قاـ اليالؿ األحمر القطري، مف خالؿ مكتبو في قطاع غزة منذ بدء العدواف اإلسرائيمي عمى القط غزة:
بالتواصؿ مع المعنييف في القطاع الصحي لموقوؼ عمى أىـ االحتياجات وأولويات التدخؿ، وبالتنسيؽ مع 
شركائو في البنؾ اإلسالمي لمتنمية والفاخورة تـ تخصيص مبمغ مميوف دوالر أمريكي لتمبية ىذه االحتياجات 

 متخصص مف اليالؿ. مف األدوية والمستمزمات الطبية والتي سيتـ توفيرىا عف طريؽ فريؽ
 50/11/5315الراية، الدوحة، 

 
 المكتب التنفيذي لمتابعة شؤون األسرى الفمسطينيين تنشئالتونسية  الرئاسة 65

النقاب عف أف الرئاسة التونسية  ،أنور الغربي ،كشؼ مستشار الرئيس التونسي لمشؤوف الدولية :تونس
الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ، وقاؿ في أنشأت بالفعؿ المكتب التنفيذي لمتابعة شؤوف األسرى 

قدس برس: "لقد تـ بعث المكتب التنفيذي بأمر مف رئاسة الجميورية لمتابعة  وكالةتصريحات خاصة ل
شؤوف األسرى الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ، لمتابعة مقررات مؤتمر األسرى الدولي الذي احتضنتو 

 48 وأراضيثميف عف الشعب الفمسطيني في القطاع والضفة وف مف ممكتونس مطمع الشير الجاري، وىو مت
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والخارج، ومؤسسات حقوقية أوروبية وممثميف مف منظمات تونسية ومف الرئاسة، وميمة ىذا المكتب متابعة 
 شؤوف األسرى والدفاع عنيا في المحافؿ الدولية"، عمى حد تعبيره.

 55/11/5315قدس برس، 
 

 إطالق النار عمى بيان موحد لمتابعة اتفاق وقف ة ويتوافقيرحب باتفاق التيدئ األمن مجمس 73
باتفاؽ وقؼ إطالؽ النار بيف  وأعضاء مجمس األمف رحب أف، 22/11/2012فمسطين أون الين،  ذكرت

 فصائؿ المقاومة و)إسرائيؿ( والذي دخؿ حيز التنفيذ، مساء األربعاء الماضي، برعاية مصرية.
دعا فيو  -ىارديب سينج بوري بياًنا عمى الصحفييف  اليندي األمف السفير الدورة الحالية لممجمس رئيس وتال

جميع األطراؼ إلى التقيد باالتفاؽ، والعمؿ بجدية عمى تطبيؽ مندرجاتو بنية حسنة. وأعرب عف دعمو 
 المستمر لمجيود الدولية القائمة لتطبيؽ االتفاؽ.

عف التقدير »، وأعرب «حقيؽ وقؼ إطالؽ الناربقوة عمى جيود الرئيس المصري وسواه لت»وأشاد المجمس 
حاجة الشعب اإلسرائيمي والشعب »وأكد «. البالغ لجيود األميف العاـ لألمـ المتحدة في ىذا اإلطار

المساىمة في تحسيف »، داعيًا المجتمع الدولي إلى «الفمسطيني في قطاع غزة لمعيش مف دوف خوؼ
ف مساعدات طارئة إضافية مف خالؿ القنوات المناسبة ظروؼ العيش في غزة، خصوصًا مف خالؿ تأمي

القائمة والعمؿ في ىذا اإلطار مع إسرائيؿ والسمطة ومصر مف أجؿ اإليصاؿ مف دوف عوائؽ لممساعدات 
 «.اإلنسانية، بما فييا الطعاـ والوقود والمواد الطبية

ف وحمايتيـ بالتوافؽ مع القانوف ضرورة اتخاذ خطوات مناسبة لمتأكد مف سالمة المدنيي»وشدد المجمس عمى 
تحقيؽ سالـ شامؿ بناء عمى »، وأىمية «الحاجة الممحة إلعادة اليدوء بالكامؿ»وأكد «. الدولي اإلنساني

رؤية لممنطقة تعيش فييا دولتاف ديموقراطيتاف، إسرائيؿ وفمسطيف، جنبًا الى جنب بسالـ وحدود آمنة 
 «.ومعترؼ بيا
 ، أف مندوبة الواليات المتحدة سوزافراغدة درغاـ عف مراسمتيا، 23/11/2012الحياة، لندن، وأضافت 

ترحب بوقؼ إطالؽ النار المعمف، وتعبر عف االمتناف »رايس قالت في كممة مكتوبة، إف الواليات المتحدة 
االمتناف الخاص لمرئيس المصري مرسي »ونوىت بػ «. البالغ لمف أظير حس القيادة وااللتزاـ لتحقيقو

التقدير لرئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو وعممو مع »، معربة عف «زامو األمف اإلقميمياللت
حماس »وحّممت رايس «. الحكومة المصرية الجديدة لتحقيؽ وقؼ إطالؽ نار دائـ وحؿ مستمر لممشكمة

ف والمدنييف في إطالؽ الصواريخ عمى المد»مسؤولية التسبب باألزمة مف خالؿ « ومنظمات إرىابية أخرى
يجب البناء عمى ما تحقؽ اليوـ والتركيز عمى التوصؿ إلى نتيجة دائمة تدعـ »وقالت إنو «. إسرائيؿ

«. االستقرار في المنطقة وتعزز األمف والكرامة والتطمعات المشروعة لمفمسطينييف واإلسرائيمييف عمى السواء
مة مع الشركاء في المنطقة لتدعيـ التقدـ المحقؽ اليـو ستعمؿ خالؿ األياـ المقب»وقالت إف الواليات المتحدة 

 «.وتحسيف ظروؼ العيش في غزة وتوفير أمف دائـ لإلسرائيمييف والفمسطينييف
الطريؽ »وعف التحرؾ الفمسطيني في األمـ المتحدة لمحصوؿ عمى االعتراؼ بدولة مراقبة، قالت رايس إف 

، معتبرة أف «ي ىو عبر استئناؼ المفاوضات المباشرةالوحيد لتحقيؽ حؿ الدولتيف في العالـ الحقيق
الخطوات األحادية، بما فييا التحرؾ لمحصوؿ عمى صفة الدولة المراقبة في الجمعية العامة، لف يكوف »

 «.منتجًا، ولف يقربنا مف اليدؼ، وليذا نعارضو بقوة
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أف ننجح »، آماًل في «ة بناء غزةما نحتاج إليو ىو تضميد الجراح والبدء في إعاد»مف جانبو، قاؿ منصور: 
في أال نسمح سويًا لمعدو اإلسرائيمي بكسر بنود االتفاؽ لندخؿ مرحمة ىدوء تمكِّف مف البدء بعممية سياسية 

تشريف الثاني )نوفمبر( الحالي سيكوف تاريخيًا في األمـ المتحدة،  29وأشار إلى أف يوـ «. تنيي االحتالؿ
س باسـ الفمسطينييف جميعًا، وفي طميعتيـ األحباء في غزة، لنتمكف مف وسيحضر فيو الرئيس محمود عبا

وقاؿ نائب السفير اإلسرائيمي حاييـ «. أف نشرع االعتراؼ بدولة فمسطينية عضوًا مراقبًا في األمـ المتحدة
حققت أىدافيا مف العممية العسكرية بأف وجيت ضربات مشمة لحماس وسواىا مف »واكسمف، إف إسرائيؿ 

إدانة الدوؿ التي تموؿ اإلرىاب في غزة وتسمِّحو، »، داعيًا مجمس األمف إلى «جموعات اإلرىابية في غزةالم
 «.وعمى رأسيا إيراف

 
 مم المتحدة سيؤدي النييار السمطةلأل متوجو الفمسطينيل ي رد فعل شديدأمن  "إسرائيل" كمينتون حذرت 74

األميركية ىيالري كمينتوف، حذرت إسرائيؿ مف أف رد  قالت صحيفة "ىآرتس"، أف وزيرة الخارجية: يو بي اي
فعؿ شديد مف جانبيا عمى التوجو الفمسطيني إلى األمـ المتحدة لمحصوؿ عمى مكانة دولة غير كاممة 

ف تحذير كمينتوف جاء خالؿ لقائيا مع  العضوية بالمنظمة الدولية، سيؤدي إلى انييار السمطة الفمسطينية. وا 
 ائيمي بنياميف نتنياىو ووزيري الدفاع اييود باراؾ والخارجية أفيغدور ليبرماف األربعاء.رئيس الوزراء اإلسر 

وكانت كمينتوف وصمت إلى إسرائيؿ مساء الثالثاء الماضي مف أجؿ دفع جيود التيدئة في قطاع غزة، 
و الفمسطيني إلى والتقت األربعاء في راـ اهلل مع الرئيس الفمسطيني محمود عباس وبحثت معو التيدئة والتوج

وذكرت الصحيفة أف عباس أبمغ كمينتوف،أف  األمـ المتحدة لمحصوؿ عمى دولة غير كاممة العضوية.
 تشريف الثاني )نوفمبر( الحالي. 29السمطة الفمسطينية مصرة عمى التوجو إلى األمـ المتحدة في 

ود باراؾ بعد لقائيا بأبو مازف في وأشارت الصحيفة إلى أف كمينتوف عادت والتقت نتنياىو ووزير األمف إيي
راـ اهلل، وطمبت مف نتنياىو فحص سبؿ تعزيز مكانة وسمطة أبو مازف في ىذه الفترة، خاصة بعد عممية 

 "عامود السحاب" التي أدت إلى تعزيز وتعاظـ قوة حماس في الشارع الفمسطيني.
ضرار المحتممة الناجمة عف الخطوة وقاؿ المسؤوؿ األميركي "إننا نعتقد أنو ينبغي محاولة تقميص األ

نما ستصعد الوضع  الفمسطينية باألمـ المتحدة بقدر اإلمكاف، وخطوات متطرفة بعد ذلؾ لف تساعد، وا 
 وحسب".

وقاؿ موظؼ إسرائيمي رفيع المستوى، مف جانبو، إف كمينتوف قالت لنتانياىو إف خطوات عقابية إسرائيمية 
ة، وأف ىذا ال يخدـ مصمحة إسرائيؿ، مشيرًا الى أنيا شددت عمى أف ستؤدي إلى إضعاؼ السمطة الفمسطيني

خطوات مف جانب إسرائيؿ مثؿ إلغاء اتفاقيات أوسمو أو تجميد المستحقات المالية الفمسطينية وعدـ تحويميا 
 إلى السمطة مف شأنيا أف تؤدي إلى عواقب خطيرة وقد تصؿ إلى حد انييار السمطة الفمسطينية.

 23/11/2012ن، الحياة، لند
 

 كي يؤكد التزام بالده القوي بأمن "إسرائيل" وبعالقة الدفاع المشتركةيوزير الدفاع األمر  75
وزير الدفاع األميركي ليوف بانيتا أّكد، التزاـ ، أف يو بي أي عف، 23/11/2012الحياة، لندن،  ذكرت

وقاؿ المتحدث باسـ وزارة الدفاع  مديف.بالده القوي بأمف اسرائيؿ، وبعالقة الدفاع المشتركة القوية بيف الب
األميركية، جورج ليتؿ، في بياف، إف "وزير الدفاع بانيتا تحّدث ىاتفيًا مع نظيره االسرائيمي إييود باراؾ، 

 وجدد التزاـ واشنطف القوي بأمف اسرائيؿ، وبعالقة الدفاع الثنائية القوية".



 
 
 

 

 

           03ص                                    5786العدد:                50/11/5315الجمعة  التاريخ:

اليدنة )التي توصمت إلييا مع األفرقاء في غزة(، وأعرب وأضاؼ البياف أف "وزير الدفاع أثنى عمى اتفاقية 
عف أممو بأف ال يطمؽ المزيد مف الصواريخ مف غزة، مؤكدًا التزامو باستكماؿ العمؿ عمى معالجة مسألة 

 تيريب األسمحة إلى غزة".
لدعـ األميركي وتابع أف "وزير الدفاع االسرائيمي إييود باراؾ أعرب عف شكره لبانيتا وإلدارة أوباما عمى ا

% مف الصواريخ الموجية عمى 85لنظاـ القبة الحديدية.. وتمّكف ىذا النظاـ الدفاعي مف اعتراض أكثر مف 
المدنييف االسرايمييف، كما أتاح السرائيؿ المجاؿ التخاذ القرارات المناسبة بيدؼ تحقيؽ أىدافيا االستراتيجية، 

 ية".مف دوف أف تمجأ إلى مزيد مف العمميات العسكر 
بانيتا أّكد، إعجابو بنظاـ القبة الحديدية، ، أف وكاالتالعف ، 23/11/2012الخميج، الشارقة، وأضافت 

 مؤكدًا تطمعو إلى تقديـ مزيد مف الدعـ ليذا النظاـ الدفاعي، لمصمحة أمف إسرائيؿ.
 
 
 

 توني بمير: يجب معالجة جذور النزاع في الشرق االوسط 76
رح توني بمير المبعوث الخاص لمجنة الرباعية لمشرؽ االوسط الخميس في ابوجا )نيجيريا( ػ ا ؼ ب: ص

نيجيريا اف عمى االسرائيمييف والفمسطينييف معالجة 'جذور' التوتر في الشرؽ االوسط االف وبعد اف وضع 
اف  اتفاؽ وقؼ اطالؽ النار حدا لثمانية اياـ مف اعماؿ العنؼ بينيما. وقاؿ رئيس الوزراء البريطاني السابؽ

'العنصر الرئيسي كاف دائما التوصؿ الى وقؼ الطالؽ النار )...( واالف مف الضروري معالجة جذور 
 المشكمة'.

وتابع مبعوث المجنة الرباعية التي تشمؿ االتحاد االوروبي وروسيا والواليات المتحدة واالمـ المتحدة انو لـ 
الطويؿ' عمى غرار تدفؽ االسمحة الى غزة تتوقؼ المعارؾ لكاف مف االصعب حؿ 'المسائؿ عمى المدى 

 واطالؽ الصواريخ باتجاه اسرائيؿ و'ظروؼ الحياة القاسية لسكاف غزة'.
 23/11/2012، لندن، القدس العربي

 
 "التيدئة"  اتفاق انيديؤ االتحاد األوروبي والصين  77

األمف في االتحاد األوروبي رحب االتحاد األوروبي عمى لساف الممثمة العميا لمسياسة الخارجية و : وكاالتال
كاثريف آشتوف باتفاؽ التيدئة، مؤكدًا استمرار الجيود لمتوصؿ إلى حؿ دائـ وقياـ دولتيف يعيش فييما 

نرحب “بأمف وسالـ. وقاؿ رئيس مجمس االتحاد األوروبي ىيرماف فاف رومبوي ” اإلسرائيميوف”الفمسطينيوف و
 ”.الذي دعا إليو بشدة االتحاد األوروبي والمجتمع الدوليبوقؼ إطالؽ النار الذي تـ إعالنو في غزة و 

ترحب الصيف بإعالف “ورحبت الصيف باالتفاؽ. وقالت المتحدثة باسـ وزارة الخارجية الصينية ىوا تشوف ينغ 
والفمسطينييف. وتعبر الصيف أيضًا عف تقديرىا لممجتمع الدولي ” إسرائيؿ“وقؼ اطالؽ النار مف جانب 

 ”.وؿ إقميمية أخرى عمى الجيود الجبارةالسيما مصر ود
التفاؽ التيدئة، واصفا إياه بالخطوة ” االرتياح الكبير“وأعرب وزير الخارجية اإليطالي جوليو تيرسي عف 

 الميمة نحو حؿ األزمة بالشرؽ األوسط.
 23/11/2012الخميج، الشارقة، 
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 اق التيدئةوترحب باتف لى اجتماع فوري بشأن غزةإتدعو "الرباعية"  روسيا 78
سرائيؿ ودعت الطرفيف : يو بي أي -روسيا  رّحبت روسيا، اليوـ الخميس، باتفاؽ اليدنة بيف الفمسطينييف وا 

إلى ضبط النفس، وجّددت دعوتيا الرباعية الدولية لعقد لقاء فوري عمى مستوى الوزراء، لبذؿ جيود مشتركة 
" الروسية عف المتحدث باسـ  ونقمت لمتوّصؿ إلى تسوية سممية شاممة في الشرؽ الوسط. قناة "روسيا اليـو

الخارجية الكسندر لوكاشيفيتش، قولو "نحف نرّحب بوقؼ إطالؽ النار في غزة ونثّمف عاليًا ونساند جيود 
 السالـ التي بذلتيا مصر، التي ضمنت إجراء المفاوضات بنجاح".

ي بضبط النفس وعدـ السماح بتكرار وأشار لوكاشيفيتش إلى أف "موسكو تدعو كافة أطراؼ النزاع التحم
 المواجية التي يتحمؿ المدنييف أضرارىا بالدرجة األولى".

ولفت إلى "ضرورة التوّصؿ إلى تسوية سممية شاممة لممشكمة"، وقاؿ "نحف عمى ثقة، أنو عمى ىذا األساس 
اة سممية وىانئة يجب السير قدمَا والتوّصؿ إلى تسوية سممية شاممة لممشكمة، تضمف أمف إسرائيؿ وحي

 لسكاف قطاع غزة باعتباره جزء مف األراضي الفمسطينية مف دوف حصار أو عزؿ".
وقاؿ إف روسيا تيدؼ مف عمميا في "رباعية" الوسطاء الدولية الخاصة بالشرؽ األوسط وغيرىا مف 

سرائيؿ مف ال عيش جنبًا إلى المنتديات الدولية، إلى التوّصؿ لتسوية سممية شاممة، لكي تتمكف فمسطيف وا 
 جنب في أمف وسالـ.

 23/11/2012الحياة، لندن، 
 

 فرنسا تميل لمتصويت لصالح قرار فمسطين دولة غير عضو في األمم المتحدة 79
يبدو أف باريس اقتربت مف حسـ موقفيا مف موضوع التصويت عمى مشروع القرار : باريس: ميشاؿ أبو نجـ

تشريف الثاني الجاري  /نوفمبر 29عية العامة لألمـ المتحدة في الذي سيتقدـ بو الجانب الفمسطيني إلى الجم
 لفمسطيف في المنظمة الدولية.« دولة غير عضو»لمحصوؿ عمى صفة 

أماـ مجمس الشيوخ ما يمكف اعتباره الموقؼ الفرنسي الذي أمس لمح  غير أف وزير الخارجية لوراف فابيوس
سطيني مف غير أف يقوؿ صراحة إنو الموقؼ الفرنسي يشير إلى ميؿ باريس لمتصويت لصالح القرار الفم

الرسمي. وفي كممتو أماـ الشيوخ، ذكر فابيوس بعدة عناصر أوليا أف الحكومة السابقة حثت الرئيس 
الفمسطيني عمى التخمي عف مجمس األمف لمحصوؿ عمى العضوية الكاممة والتوجو إلى الجمعية العامة 

األوروبييف. كذلؾ أشار فابيوس إلى أف االعتراؼ بالدولة الفمسطينية جاء  واعدا إياه بدعـ باريس والكثير مف
مف التزامات المرشح االشتراكي فرنسوا ىوالند. فضال عف ذلؾ، ذكر الوزير الفرنسي بأف  59في المرتبة الػ

الحكومة السابقة صوتت لصالح قبوؿ فمسطيف عضوا كامؿ العضوية في اليونيسكو عمى الرغـ مف 
ات األميركية بقطع التمويؿ عنيا. وأخيرا، أشار إلى أف فرنسا كانت دائما سباقة في الوقوؼ إلى التيديد

وخمص فابيوس إلى القوؿ إنو مف  جانب حؽ الفمسطينييف بالحصوؿ عمى دولتيـ إلى جانب دولة إسرائيؿ.
تخاذ موقؼ في حاؿ في توقيت الطمب الفمسطيني. لكنو اعتبر أنو يتعيف عمى بالده ا« المجادلة»الممكف 

طالب الفمسطينيوف بالتصويت وىو ما أكده الرئيس الفمسطيني مؤخرا عمى الرغـ مف الضغوطات اليائمة 
 التي يتعرض ليا خصوصا مف واشنطف وتؿ أبيب.

 23/11/2012الشرق األوسط، لندن، 
 

 دول أمريكا الالتينية: إقامة دولة فمسطينية مستقمة الحل الوحيد إلنياء األزمة 80
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قالت صحيفة إيو بى سى األسبانية، إف دوؿ أمريكا الالتينية تطالب بإقامة دولة فمسطينية ي: فاطمة شوق
ىذا األسبوع، وتصدرت فنزويال قائمة الدوؿ األكثر تنديدًا بإسرائيؿ، حيث قاؿ الرئيس ىوجو شافيز، إف 

 دولة فمسطينية.ىجمات إسرائيؿ بمثابة اعتداء وحشى، وطالب البرلماف الفنزويمى بإقامة 
وأشارت الصحيفة إلى أف بوليفيا قامت بإصدار بياف أدانت فيو االعتداءات اإلسرائيمية فى فمسطيف، 
وتطالب األمـ المتحدة بعدـ الوقوؼ صامتة لممشاىدة فقط، مطالبة األمـ المتحدة باتخاذ اإلجراءات السريعة 

بسحب  2009إيفو موراليس، إنو قاـ فى عاـ  لوقؼ سقوط عدد أكثر مف الضحايا، وقاؿ الرئيس البوليفى
 السفير البوليفى وطرد السفير اإلسرائيمى مف بوليفيا، بسبب االعتداءات اإلسرائيمية فى قطاع غزة.

أما رئيسة األرجنتيف كريستينا فيرنانديز، فاعتبرت أف الحؿ الوحيد ليذه األزمة ىو إقامة الدولة الفمسطينية 
الشرؽ األوسط، أما كوبا فقد نددت بشكؿ واضح اليجمات عمى غزة، وأعربت عف  لتحقيؽ السالـ فى منطقة

 تأييدىا لفمسطيف فى مواجية إسرائيؿ.
وقامت البرازيؿ بإجراء اتصاالت مع األمـ المتحدة إلنياء ىذا الصراع، ولكنيا رفضت االتصاؿ بإسرائيؿ، 

اس، لكنيا استعممت لفظ التنديد فى وقامت اإلكوادور، فى بياف لخارجيتيا، برفض صواريخ حركة حم
 وصؼ اليجمات اإلسرائيمية وحممت إسرائيؿ مسئولية اندالع العنؼ.

 22/11/2012اليوم السابع، القاىرة، 
 

  تحذر من تداعيات العدوان عمى األطفال المتحدةاألمم  81
تي عانى منيا جنيؼ ػ ا ؼ ب: دانت لجنة حقوؽ الطفؿ في االمـ المتحدة الخميس الصدمات العميقة ال

 االطفاؿ لدى طرفي النزاع في قطاع غزة في اثناء االياـ الثمانية مف المواجيات بيف اسرائيؿ وحماس.
وقالت المجنة في بياف 'في االسبوع الفائت عاش مئات االؼ االطفاؿ الفمسطينييف واالسرائيمييف رعب 

انعكست العواقب عمى االطفاؿ 'في عدد و  االنفجارات الناجمة عف اطالؽ الصواريخ او الغارات الجوية'.
 كبير مف القتمى والجرحى في غزة الى جانب صدمات عميقة وتبعات نفسية اخرى عمى طرفي الحدود'.

طفال فمسطينيا  26وقتؿ  واوضحت اف 'ىذه التجارب قد تؤثر عمييـ طواؿ سنوات بما فييا بعد سف الرشد'.
اليجمات االسرائيمية عمى غزة بحسب المجنة التي ذكرت  بجروح في 400عمى االقؿ فيما اصيب اكثر مف 

 ارقاما نقال عف وزارة الصحة في حكومة حماس.
كما انتقدت المجنة اسرائيؿ لشنيا غارات جوية وقصؼ بحري 'عمى مناطؽ ذات كثافة ديموغرافية مرتفعة في 

حة' التفاقيات حقوؽ الطفؿ غزة وتشمؿ الكثير مف االطفاؿ'، مشددة عمى اف ىذه اليجمات 'انتياكات فاد
 والقانوف االنساني الدولي.

وقالت المجنة اف 'الكثير مف االطفاؿ في غزة فقدوا اىميـ او اقاربيـ واصيبوا بصدمة عميقة'، مشيرة الى اف 
 الكثيريف منيـ بدت عمييـ 'اعراض التوتر البارزة كاالفراط بالبكاء... والصراخ في اثناء االنفجارات'.

الى اف اطفاال في جنوب اسرائيؿ كذلؾ 'عاشوا في اجواء خوؼ واضطروا الى االحتماء في  كما اشارت
 مالج  مضادة لمقذائؼ'.

 23/11/2012، لندن، القدس العربي
 

 نياء حصار غزة بعد اليدنةإتدعو إلى  "أوكسفام"غاثة والتنمية الدولية وكالة اإل 82
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ة الدولية )أوكسفاـ( اليوـ الخميس إلى انياء حصار غزة، دعت وكالة االغاثة والتنمي: يو بي اي -بريطانيا 
 وقالت إف أحداث العنؼ في األسابيع الماضية كاف ليا تأثير مدمر عمى الناس في القطاع وفي اسرائيؿ.

وقالت المنظمة الخيرية البريطانية "إف المدارس في غزة وجنوب اسرائيؿ جرى اغالقيا ألكثر مف أسبوع، في 
 ؽ العادية لكسب العيش في غزة، مثؿ الصيد والزراعة، محفوفة بالمخاطر".حيف كانت الطر 

واضافت "نحف بحاجة إلى أكثر مف وقؼ الطالؽ النار، وغير قادريف عمى ممارسة عممنا كالمعتاد بسبب 
الحصار الخانؽ المفروض عمى قطاع غزة منذ خمس سنوات، والذي قّيد ما يمكنو استيراده وتصديره ودّمر 

 % مف سكاف القطاع يعتمدوف عمى المساعدات".80% مف الشركات وجعؿ 30ده، وادى إلى اغالؽ اقتصا
واشارت أوكسفاـ إلى أف حصار غزة "جعؿ األمـ المتحدة ووكاالت المعونة تكافح العادة بناء المنازؿ 

غزة أواخر  وشبكات المياه التي دمرتيا عممية الرصاص المسكوب التي شنيا الجيش االسرائيمي عمى قطاع
، بسبب القيود المفروضة عمى استيراد االسمنت مما جعؿ مياه الصرؼ الصحي 2009ومطمع  2008

 تغمر شوارع غزة في ذلؾ الوقت".
ودعت المجتمع الدولي إلى "التحمي بالشجاعة والعمؿ عمى رفع الحصار عف غزة"، والذي اعتبرتو "الفرصة 

وقالت "إف حؿ الدلتيف سيكوف مف  لتي دمرت حياة المالييف".الوحيدة لوضع حد لدوامة العنؼ المستمرة 
 المستحيؿ تحقيقو في ظؿ استمرار حصار غزة وانقساـ الفمسطينييف بيف القطاع والضفة الغربية". 

 23/11/2012الحياة، لندن، 
 

 تتبرع بأدوية ومستمزمات طبية حيوية لغزة "األونروا" 83
لالجئيف الفمسطينييف )االونروا( بأدوية ومستمزمات طبية تبرعت وكالة غوث وتشغيؿ ا: بترا –عماف 
الؼ دوالر أمريكي لعالج االعداد المتزايدة مف الجرحى الفمسطينييف في غزة جراء العدواف  400بمبمغ

 االسرائيمي.
وبحسب البياف الصحفي الذي اصدرتو االونروا أمس الخميس فانو تـ توفير ىذه االمدادات الطبية مف 

ونروا مف أجؿ تغطية النقص الذي قامت بالتبميغ عنو منظمة الصحة العالمية لمساعدة المراكز مخزوف اال
 الطبية في القطاع.

وأشار البياف الى أف مدير عمميات األونروا في إقميـ غزة بوب تيرنر اكد أف الغالبية العظمى مف المراكز 
بينا انو حتى قبؿ ىذا التصعيد األخير، كاف الصحية في الوكالة بقيت مفتوحة عمى مدار فترة االقتتاؿ، م

 ىناؾ نقص ممموس في األدوية والمستمزمات الطبية في مستشفيات غزة.
 23/11/2012الدستور، عمان، 

 
 

 من أربعين ألف قتيل خالل عشرين شيرًا من النزاع  أكثرسوريا:  83
معظميـ مف المدنييف منذ أوقعت أعماؿ العنؼ في سورية أكثر مف أربعيف ألؼ قتيؿ : ا ؼ ب -بيروت 

بدء الحركة االحتجاجية ضد نظاـ الرئيس بشار األسد قبؿ عشريف شيرًا، بحسب حصيمة أوردىا المرصد 
 السوري لحقوؽ اإلنساف أمس.

بحسب المرصد في عدد  2011آذار )مارس(  15مدنيًا منذ  26ألفًا و 28أ ؼ بقؿ عف  -وقتؿ ما ال ي
 وا السالح ضد القوات النظامية.يشمؿ أيضًا المدنييف الذيف حمم
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، بحسب ىذه المنظمة 1379وعدد المنشقيف  150ويبمغ عدد الجنود النظامييف الذيف قتموا عشرة آالؼ و
غير الحكومية التي تتخذ مف لندف مقرًا ليا وتؤكد أنيا تعتمد عمى شبكة مف الناشطيف والمصادر الطبية في 

 د.المستشفيات المدنية والعسكرية في البال
 ويقوؿ المرصد إف األرقاـ التي ينشرىا تشمؿ الضحايا المدنييف والعسكرييف ومقاتمي المعارضة.

، ما يرفع عدد القتمى خالؿ عشريف شيرًا إلى «شخصًا قتموا لـ تعرؼ ىوياتيـ 574يجب إضافة »وتابع: 
 .129أربعيف ألفًا و

 المواليف لمنظاـ.« الشبيحة»معظـ القتمى مف  لكف ىذه األرقاـ ال تشمؿ آالؼ المفقوديف في المعتقالت وال
 50/11/5315، الحياة، لندن
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'القدس العربي': اثبتت حممة بنياميف نتنياىو عمػى غػزة اف لغػة القػوة والقػوة المتفوقػة ال تنفػع فػي حػؿ  -لندف 
في ظؿ عالـ عربي جديد يتشكؿ، فعوضا عف تدمير حماس واخراجيا مػف المعادلػة عممػت اسػرائيؿ المشاكؿ 

عمى رفع شعبيتيا وجعمتيا مرشحا قويا لقيادة الفمسطينييف بدال مف القيادة الفمسطينية فػي راـ اهلل، كمػا وعمػؿ 
المريكيػػػػة، فالصػػػػحؼ بػػػػدوف اف يعمػػػػـ عمػػػػى تػػػػذويب الجميػػػػد بػػػػيف مصػػػػر التػػػػي يحكميػػػػا االسػػػػالميوف واالدارة ا

االمريكية ثمنػت نجػاح الػرئيس محمػد مرسػي واعتبرتػو بدايػة تحػالؼ جديػد بينػو وبػيف الػرئيس االمريكػي بػاراؾ 
 اوباما.

وفػػي المحصػػمة النيائيػػة فحسػػابات الػػربح والخسػػارة لػػدى الطػػرفيف االسػػرائيمي مختمفػػة، فالفمسػػطينيوف اعتبػػروا 
قاض، واالسرائيميوف زعموا انيـ انتصروا وقالوا انيـ دمروا مواقػع الحممة نصرا ليـ واحتفموا بالنصر وسط االن

 اطالؽ الصواريخ ومصانع االسمحة التي يزعموف اف حماس تممكيا.
وتػػرى صػػحيفة 'الغارديػػاف' فػػي افتتاحيتيػػا انػػو عمػػى الػػرغـ مػػف زعػػـ نتنيػػاىو شػػؿ حمػػاس فانػػو قواىػػا وجعميػػا 

انو بعيدا عف الحمالت االنتخابية االسػرائيمية فمػف الصػعب  مرشحة لقيادة منظمة التحرير الفمسطينية. وتقوؿ
النظػر الػى حممػػة الثمانيػة ايػاـ الجويػػة عمػى غػزة بانيػػا نصػر تكتيكػي، فمػػا بػدأت بػو المؤسسػػة العسػكرية بقتػػؿ 
قائػػد كتائػػب عػػز الػػديف القسػػاـ وكمحظػػة نشػػوة انتيػػى بحمػػاس وغيرىػػا مػػف الفصػػائؿ الفمسػػطينية وىػػي تكسػػر 

صواريخ عمػى تػؿ ابيػب وىػو مػا لػـ يفعمػو حػزب اهلل اثنػاء الحػرب المبنانيػة الثانيػة، والعػودة محرميف: اطالؽ ال
الػػى اسػػموب تفجيػػر الحػػافالت. وتضػػيؼ الصػػحيفة اف نتنيػػاىو ووزيػػر دفاعػػو اييػػود بػػاراؾ وجػػدا نفسػػييما فػػي 

سػكوب' عػاـ نفس الوضع الذي واجيو اييود اولمرت ووزيػرة خارجيتػو تسػيبي ليفنػي بعػد عمميػة 'الرصػاص الم
 ، اي محاولة اخراج شيء مف انقاض غزة كي يبررا قرارىما باليجـو عمى حماس.2008-2009

وتحدثت الصحيفة عف بنود االتفاؽ الذي رعتو مصر، واشارت فيو تحديدا الى فتح المعابر وليس معبر رفح 
مػػف اجػػؿ اسػػتمراره قػػد  فقػػط لحركػػة المسػػافريف والبضػػائع ممػػا يعنػػي اف الحصػػار الػػذي قاتمػػت اسػػرائيؿ وبقسػػوة

انتيى. وتقوؿ انو لػو قمنػا بػالحكـ عمػى حػرب االسػبوع الماضػي ومػف الناحيػة االسػتراتيجية فانيػا كانػت سػيئة 
ظمػػت صػػامتة ولػػـ يتجػػرأ احػػد  2008لمطػػرؼ الفمسػػطيني فػػي الضػػفة، مشػػيرة انيػػا واثنػػاء الحػػرب االولػػى عػػاـ 

نػػت قػػوات االمػػف الفمسػػطيني تتػػربص بكػػؿ صػػوت عمػػى التفػػوه بكممػػة لمػػدعـ والتضػػامف مػػع الغػػزييف، حيػػث كا
يخرج عف اجماع السمطة كي تضػعو فػي سػجونيا، لكػف الوضػع فػي الحػرب االخيػرة تغيػر، مظػاىرات وقنابػؿ 

 مولوتوؼ وشيداء اضافة الضرابات دعت الييا القوى الوطنية واالسالمية.
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حيػث يبػدو اف الصػمة انفصػاؿ حمػاس فػي  وتقوؿ 'الغاردياف' انو ىذه المشاىد لـ نرىا منػذ االنتفاضػة الثالثػة،
غزة قد ذابت اخيرا، وعميو فالمحـر عمى ظيورىا في الضفة مف جديد قد انصير، وىذه اخبار مرعبة لمرئيس 
الفمسطيني محمود عبػاس، فقػد تػـ عقػد وحػدة بػيف حمػاس وفػتح عمػى الػرغـ مػف جيػود امريكػا والرباعيػة التػي 

 ماس والفصائؿ المسمحة مف العممية السممية حتى يعترفوا باسرائيؿ.يمثميا توني بمير الحثيثة الستبعاد ح
وتشير الى اف ليمة االربعاء انتيت بكيؿ الثناء عمػى الػرئيس المصػري، مػف اسػرائيؿ وىػيالري كمينتػوف، وزيػرة 
الخارجيػػػة االمريكيػػػة مػػػع انيػػػـ حػػػاولوا اضػػػعافو منػػػذ تسػػػممو المنصػػػب قبػػػؿ خمسػػػة اشػػػير. وتشػػػير الػػػى مػػػزاعـ 

بأنو شؿ حماس، واستجابتو لعدـ المضي في غػزو بػري ادى الػى توثيػؽ عالقتػو بػالغرب، ولكػف بػأي  نتنياىو
ثمػػف؟ تقػػوؿ الصػػحيفة انػػو دفعػػو بتعزيػػز موقػػؼ حمػػاس فػػي العػػالـ العربػػي، لقػػد اعطػػى لحمػػاس مػػا اعطػػاه ليػػا 

 ة لو.عندما حاوؿ اغتياؿ رئيس مكتبيا السياسي خالد مشعؿ في عماف، وىو الحادث الذي اعطى دفع
وتنيػػػي بػػػالقوؿ اف نتينػػػاىو رفػػػع رصػػػيد حمػػػاس ووضػػػعيا فػػػي موقػػػع المنػػػافس القػػػوي لقيػػػادة منظمػػػة التحريػػػر 
الفمسػػطينية. وتتسػػاءؿ ىػػؿ ىػػذا مػػا كػػاف يطمػػح اليػػو رئػػيس الػػوزراء االسػػرائيمي اـ انػػو اكتشػػؼ حػػدود اسػػتخداـ 

 ا.القوة، فبدال مف محاولتو مسح حماس عف الوجود مف االولى بو اف يتحدث معي
 العودة لمحياة والعممية السممية

وترى 'نيويورؾ تايمز' اف االتفاؽ عمى وقؼ اطػالؽ النػار سيسػمح لالسػرائيمييف والفمسػطينييف العػودة لحيػاتيـ 
الطبيعية، ولكف فترة اليدوء التي ستنتج عػف وقػؼ اليجمػات لػف تسػتمر طالمػا لػـ تتبعيػا جيػود جػادة لتحقيػؽ 

الصػػحيفة اف ال تعػػود حمػػاس وتخػػزف االسػػمحة مػػف جديػػد. والصػػحيفة ليسػػت  السػػالـ وحػػؿ الػػدولتيف. ومػػا ييػػـ
 متأكدة مف كيفية حؿ المشاكؿ والمطالب التي وضعيا الطرفاف بعد دخوؿ وقؼ اطالؽ النار مرحمة التنفيذ.

موقػػع  1500واشػػارت الػػى مػػزاعـ نتنيػػاىو حػػوؿ انجػػازات العمميػػة والتػػي قػػاؿ انيػػا دمػػرت مػػف بػػيف مػػا دمرتػػو 
 ماس وما قالتو االخيرة.عسكري لح

وقالػػت انػػو فػػي الوقػػت الػػذي كانػػت فيػػو حمػػاس فػػي مركػػز االتفػػاؽ ىمػػش محمػػود عبػػاس الػػذي يحسػػبو الغػػرب 
بصفتو معتدال شريكا في العممية السممية. وقالت انو يجب التعبير عػف االعجػاب بالطريقػة التػي توصػؿ فييػا 

ازنػػػة دقيقػػة بػػػيف عالقػػات مصػػػر مػػع اسػػػرائيؿ مرسػػي لوقػػؼ اطػػػالؽ النػػار، الف الجيػػػود كانػػت تحتػػػاج الػػى مو 
وتعاطؼ مصر مع حمػاس. وبػالطبع تقػوؿ الصػحيفة اف مرسػي كػاف سيخسػر الكثيػر لػو لػـ يمعػب دورا بنػاء، 
فمو لـ يفعؿ ذلؾ لفكرت امريكا وحمفاؤىا الغربيوف بحجػب الػدعـ المػالي عػف بػالده حالػة تمكػأ او رفػض جمػب 

حتو حمايػػة مصػػالح مصػػر والمعاىػػدة مػػع اسػػرائيؿ. وتعتقػػد اف حمػػاس لطاولػػة المفاوضػػات، كمػػا اف مػػف مصػػم
اقنػػاع حمػػاس لاللتػػزاـ بالتيدئػػة سػػيكوف امتحػػاف مرسػػي القػػادـ. ورحبػػت الصػػحيفة بعػػودة اوبامػػا وبصػػورة جديػػة 
الى ممؼ الصراع العربي االسرائيمي بعد اف تجاىمو لمػدة عػاميف، ومػا يشػجع اكثػر ىػو التػزاـ البيػت االبػيض 

 ج لممشكمة.بتحقيؽ حؿ مزدو 
 العب رئيسي

ولعؿ اىػـ مػا بػرز فػي التعميقػات االمريكيػة ىػي مػا رأتػو ظيػور مرسػى عمػى المسػرح الػدولي كالعػب رئيسػي، 
مما يعمـ اوؿ خروج قوي لمصر فيما بعػد الثػورة. ونجػح مرسػي بػالخروج مػف االزمػة التػي تعتبػر االولػى التػي 

الذي مدحتو امريكا. وتعتبػر مػا حػدث فػي القػاىرة عمػى  يواجييا منذ توليو السمطة قبؿ شيور بتحقيؽ االتفاؽ
انػو عػودة لمصػػر لمسػاحة الدوليػػة وىػي التػػي افتخػرت فػي الماضػػي عمػى انيػػا الحكػـ الدبموماسػػي والثقػافي فػػي 

 المنطقة لكنيا فقدت اىميتيا خالؿ ثالثيف عاما مف حكـ حسني مبارؾ.
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ئيؿ امػاـ شػريؾ غيػر سػيؿ ولكنػو قػوي. وتنقػؿ وتقوؿ الصحيفة اف التغير في وضع مصر يضع امريكا واسػرا
عػػػف محممػػػيف قػػػوليـ اف مرسػػػي عمػػػى خػػػالؼ مبػػػارؾ يمكنػػػو التحػػػدث باسػػػـ كػػػؿ المصػػػرييف باعتبػػػاره الػػػرئيس 
المنتخب منيـ. ومف ىنا فتعيػد مصػر برعايػة االتفػاؽ ومراقبتػو قػد يجعميػا فػي المسػتقبؿ الحميػؼ الموثػوؽ بػو 

. فقد استطاع مرسي االحتفاظ بثقة اسرائيؿ وعكػس المشػاعر المصػرية لمتوسط بيف الفمسطينييف واالسرائيمييف
في نفس الوقت. فعمى خالؼ مبارؾ اعمف مرسي عف وقوفو وبقػوة الػى جانػب الفمسػطينييف ومػف جيػة اخػرى 

 حافظ عمى المعاىدة مع اسرائيؿ.
ؼ ببعضػػيما الػػبعض وتػػرى اف الجيػػود اثمػػرت اتفاقػػا بػػيف اسػػرائيؿ وحمػػاس المتػػيف رفضػػتا فػػي السػػابؽ االعتػػرا

وىو امر لـ يكف يفكر احد بو قبؿ الربيع العربي. وتعكس تصريحات كمينتوف ونتنياىو دور مصر الميـ كما 
اف مشػػعؿ اكػػد عمػػى اف مصػػر لػػـ تػػنس موقعيػػا كدولػػة عربيػػة. وعمػػى خػػالؼ طيػػب رجػػب اردوغػػاف، رئػػيس 

يػػر عرقػػي فػػي غػػزة، شػػجب مرسػػي الحكومػػة التركػػي، الػػذي اطمػػؽ تصػػريحات ناريػػة واتيػػـ اسػػرائيؿ بحممػػة تطي
العمػػػؿ االسػػػرائيمي لتطمػػػيف الػػػرأي العػػػاـ وبػػػدأ فػػػي الوقػػػت نفسػػػو الجيػػػود الدبموماسػػػية لوقػػػؼ العنػػػؼ. فمػػػع انػػػو 
اسػػػػتدعى سػػػػفيره فػػػػي تػػػػؿ ابيػػػػب وارسػػػػؿ رئػػػػيس وزرائػػػػو لغػػػػزة اال انػػػػو ابقػػػػى عمػػػػى االتصػػػػاالت بػػػػيف مسػػػػؤولي 

ي كاف موجػودا قبػؿ الثػورة، كمػا انػو تحػدث مػع اوبامػا االستخبارات بنظرائيـ االسرائيمييف مبقيا عمى الخط الذ
سػػػت مػػػرات ليقنعػػػو بضػػػرورة التوصػػػؿ التفػػػاؽ، خاصػػػة انػػػو لػػػو تواصػػػمت العمميػػػات واجتػػػاح االسػػػرائيميوف غػػػزة 
لتعػرض مرسػػي لضػغوط كبيػػرة والضػطر لفػػتح حػدود بػػالده لتػدفؽ الالجئػػيف مػف غػػزة وىػو مػػا لػـ يفعمػػو مبػػارؾ 

ويػػػأتي نجػػاح مرسػػي عمػػى المسػػرح الػػػدولي فػػي وقػػت يواجػػو فيػػو تحػػػديات الػػذي احكػػـ اغػػالؽ الحػػدود معيػػا. 
 داخمية، مظاىرات وصدـ قطار لحافمة اطفاؿ، ووضع اقتصادي ينتظر الحموؿ.

 ساعة 53ثالث مكالمات في 
وتقوؿ صحيفة 'نيويورؾ تايمز' اف الرئيس اوباما قػرر اف ال يتنػاوؿ الحمػوى اثنػاء عشػاء فػي اقػيـ عمػى شػرفو 

، واسرع الى جناحو في الفندؽ وتناوؿ الياتؼ لمحػديث مػع الػرئيس مرسػي، التػي تقػوؿ انػو الورقػة في كمبوديا
 الجديدة في لعبة الشرؽ االوسط.

دقيقة تناوال فييػا الوضػع واقتراحػات مرسػي النيػاء العنػؼ قػرر بعػدىا اوبامػا ارسػاؿ  25وفي مكالمة استمرت 
ي كانػت بدايػة صػمة بينيمػا، حيػث تحادثػا مػرة اخػرى بعػد كمينتوف لممنطقة. وتقػوؿ اف حػديث اوبامػا مػع مرسػ

المكالمػػػػة االولػػػػى بػػػػثالث سػػػػاعات. وتعتقػػػػد اف اتفػػػػاؽ وقػػػػؼ اطػػػػالؽ النػػػػار ادى لمكشػػػػؼ عػػػػف ىػػػػذه الشػػػػراكة 
 الجيوبوليتكية والتي تحمؿ لكؿ مف اوباما ومرسي مخاطر كثيرة.

باما اف يستثمر وبشكؿ كبير في وتضيؼ انو بعد بداية صعبة في العالقات بعد وصوؿ مرسي لمحكـ قرر او 
رئػػيس عبػػرت االدارة عػػف قمقيػػا منػػو نظػػرا لصػػالتو مػػع االخػػواف المسػػمميف وصػػار ينظػػر اليػػو االف عمػػى انػػو 
وسيط يمكف اف يحدث تقدما في المنطقة ابعد مف االزمة الحالية. ويظير سجؿ مكالمػات البيػت االبػيض اف 

 ث مكالمات اخرى.ساعة وثال 24مرات خالؿ  3اوباما اتصؿ مع مرسي 
واخبػػر اوبامػػا مسػػاعديو انػػو معجػػب بثقػػة الػػرئيس مرسػػي وبراغماتيتػػو. واكثػػر مػػف ىػػذا قػػاؿ اوبامػػا اف مرسػػي 
العب واضح حقؽ مػا وعػد بػو ولػـ يعػد مػا لػـ يكػف غيػر قػادر عمػى تحقيقػو. ويقػوؿ مسػؤوؿ كبيػر نقمػت عنػو 

عمميػػة' حيػػث تػػـ فييػػا تحديػػد صػػورة  الصػػحيفة اف مػػا جػػذب الػػرئيس اكثػػر ىػػي طبيعػػة المكالمػػات التػػي كانػػت
المعبة والقضايا الميمة. وظير مرسي مف خالؿ ىذا كمو كرجؿ مصمـ عمى حؿ المشكمة يضػيؼ المسػؤوؿ. 
وعبر الجانب المصري عف موقؼ ايجابي مف التعاوف بيف الرئيسيف حيث نقمت عف عصاـ الحداد، مسشتار 
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نػػا يناقشػػاف وجيػػة نظػػر اسػػرائيؿ اال انيمػػا تفيمػػا موقػػؼ الػػرئيس لمشػػؤوف الخارجيػػة قولػػو اف الرئيسػػيف واف كا
 الطرؼ االخر، اي الفمسطينييف.

 البحث في االطالل
وفي نياية االمر، فالغزيوف الذيف احتفموا كانوا يعاينوف اليجمة االسرائيمية التي لـ تكف تيدؼ اال لتدمير كػؿ 

ى الرغـ مػف زعػـ القػادة االسػرائيمييف انيػـ كػانوا البنى التحتية او ما تبقى منيا في الحممة االولى، كؿ ىذا عم
يقوموف بعمميات جراحية واستئصاؿ موضعي، حيث تـ استيداؼ مؤسسات عامة مف مثؿ البمديات والمجمس 
التشريعي ومقر الحكومة فػي غػزة ومراكػز الشػرطة، ولػـ تسػمـ المصػالح الخاصػة، مكاتػب محػاميف او سػياحة 

 كما اظير تقرير لصحيفة 'اندبندنت' مف غزة.وسفر، وعيادات اطباء مف الدمار 
ومف ىنا ترى صحيفة 'ديمي تمغػراؼ' اف الحممػة االسػرائيمية انتيػت بيزيمػة حمػاس، فقػد اغتالػت اسػرائيؿ قائػد 
كتائبيػػا الجعبػػري ودمػػرت البنيػػة التحتيػػة لغػػزة، ولكنيػػا تعتػػرؼ اف العمميػػة ادت الػػى خروجيػػا كقػػوة دبموماسػػية 

 بدعـ مف تركيا ومصر وقطر وىي دوؿ محسوبة عمى معسكر االعتداؿ.ميمة في المنطقة تحظى 
 50/11/5315، القدس العربي، لندن
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 باتريؾ سيؿ
كيؼ يجػب أف يكػوف رّد فعػؿ الػدوؿ العربيػة حيػاؿ المجػزرة الحاصػمة فػي قطػاع غػزة؟ ال شػّؾ أّف مػا عرضػتو 

ـّ انتشاليـ مف تحػت شاشات التمفزة مف لقطات  تفطر القموب ممؤىا القتؿ والدمار، واألوالد المشّوىوف الذيف يت
أنقاض منازليـ، أثارت الذعر في نفوس كّؿ عائمة وىّزت ضميرىا، بدءًا مف القاىرة وصػواًل إلػى بغػداد، ومػف 

 الرياض وصواًل إلى الرباط. فما الذي ينتظره العرب اآلف مف قادتيـ؟
ويف فكػػرة عػػف الػػرأي العػػاـ العربػػي، أجريػػُت بنفسػػي اسػػتطالعًا محػػدود النطػػاؽ. فاتصػػمُت كػػي أتمّكػػف مػػف تكػػ

بمعارفي في مختمؼ البمداف العربية ىاتفيًا أو عبر البريد اإللكتروني. وحاولُت أف أفيـ شعورىـ حياؿ العقاب 
ـّ إنزالو عمى قطاع غزة. ىؿ كاف رد فعميػـ غاضػبًا ومتعّطشػًا إلػى الثػأر؟ أـ أّف شػعورًا مؤلمػًا بػالخزي  الذي يت

 راودىـ، مترافقًا بنفاد صبر حياؿ قادتيـ؟
جاء رّد فعؿ معظـ األشخاص الذيف تحّدثُت إلييـ قويػًا. فػاعتبروا أنػو يجػدر بمصػر واألردف تجميػد معاىػدتي 

غالؽ السػفارة اإلسػرائيمية فػي القػاىرة وعّمػاف. وتسػاءؿ أحػدىـ،  دة العػرب أال يفيػـ القػا»السالـ مع إسرائيؿ، وا 
أّف الجيػؿ العربػػي الجديػد الػػذي تحػّرر مػػف القػػادة الػديكتاتورييف السػػابقيف لػف يتقّبػػؿ بعػد اآلف سياسػػات خشػػوع؟ 

 «.يجب أف ُيبرز العرب والمسمموف اليوـ قّوتيـ
وسػػػمعُت اقتػػػراحيف مػػػف الحػػػرّي نقميمػػػا إلػػػى جميػػػور أوسػػػع: ويقضػػػي االقتػػػراح األّوؿ بضػػػرورة مبػػػادرة الػػػرئيس 

د مرسػػي وعػػدد آخػػر مػػف القػػادة العػػرب إلػػى عقػػد اجتمػػاع طػػارئ مػػع الػػرئيس أوبامػػا. ويجػػب أف المصػػري محّمػػ
يبعثػػوا إليػػو برسػػالة واضػػحة، مفادىػػا أّف الحصػػار الػػذي تفرضػػو إسػػرائيؿ عمػػى قطػػاع غػػزة واحتالليػػا وسػػرقتيا 

مػػػى تػػػدمير المسػػػتمرة ألراضػػػي الضػػػفة الغربيػػػة لػػػـ تعػػػد أمػػػورًا مقبولػػػة. لػػػـ تعمػػػؿ سياسػػػات إسػػػرائيؿ العنيفػػػة ع
الفمسطينييف فحسب، بؿ ىي تقّوض أيضًا شرعية كّؿ نظاـ عربي. كما أّنيا تشّكؿ خطرًا عمى النظاـ العربي 
ـّ استخالصػو مػف  برّمتو. وما مف حكومة عربية بمنأى عف غضب شعبيا. كاف ىذا الدرس األساسػي الػذي تػ

 الربيع العربي.
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ي عمى ىػؤالء القػادة اإلقميميػيف فػرض خيػار واضػح عمػى ورأى بعض األشخاص الذيف تحّدثُت معيـ أّنو ينبغ
، أي خػالؿ السػنة األولػى مػف واليتػو الرئاسػية 2013أوباما. يجػب أف ُيعممػوه بأّنػو فػي حػاؿ أخفػؽ، فػي العػاـ 

الجديػدة، فػػي جمػب إسػػرائيؿ إلػى طاولػػة التفػاوض عمػػى السػالـ وقيػػاـ دولػة فمسػػطينية عمػى أسػػاس حػدود العػػاـ 
مؿ أيضًا عمى عمميات تبادؿ أراٍض متّفؽ عمييا(، سيرى العرب أنفسيـ مجبريف عمػى )مع اتفاؽ محت 1967

 تقميص عالقتيـ بالواليات المتحّدة.
غػػالؽ القواعػػد األميركيػػة فػػي الخمػػيج، مػػع إمكػػاف  وبالتػػالي، يػػتـ تجميػػد عمميػػات شػػراء األسػػمحة األميركيػػة، وا 

وحًا بػػػأف تتػػػدّخؿ الواليػػػات المتحػػػدة فػػػي الشػػػؤوف االسػػػتغناء عػػػف المسػػػاعدة األميركيػػػة أيضػػػًا. ولػػػف يعػػػود مسػػػم
العربية. لـ ُتجِد الحماية األميركية نفعًا، ولـ يكف مرحبًا بيا أصػاًل، ال سػّيما أّنيػا عّرضػت العػرب العتػداءات 

 إسرائيمية.
يمػػة وأشػػار بعػػض معػػارفي إلػػى أّف الػػدوؿ العربيػػة المنتجػػة لمػػنفط تػػدرؾ تمامػػًا أّف الواليػػات المتحػػّدة لػػـ تعػػد عم

رئيسػػية لمػػنفط العربػػي. فقػػد انتقمػػت تجػػارة الػػنفط الدوليػػة باتجػػاه آسػػيا. وحػػاف الوقػػت بالنسػػبة إلػػى العػػرب كػػي 
ينضػػػموا إلػػػى الصػػػيف لحمايػػػة طػػػرؽ الػػػنفط اإلسػػػتراتيجية الجديػػػدة. وفػػػي حػػػاؿ أرادت الواليػػػات المتحػػػدة فػػػرض 

ف لػػـ يكػػف ذلػػؾ  نفوذىػػا عمػػى المنطقػػة العربيػػة، يجػػب أف تغّيػػر سياسػػاتيا وأف تصػػبح وسػػيطاً  حياديػػًا حقيقيػػًا. وا 
ممكنًا، يجػدر بػالعرب البحػث عػف المسػاعدة فػي مكػاف آخػر. أمػا القػادة العػرب، فيترتػب عمػييـ أف يػدركوا أّف 
تغّيرات عميقة تحصؿ عمى الساحة الدولية. وقد حاف الوقت كي يرّسخوا مكانًا جديدًا لمعرب في العالـ خػارج 

 المدار األميركي.
اإلسرائيمي بالحرب غير المعمنة التي تشػّنيا الواليػات المتحػدة حاليػًا ضػد  -ارفي النزاع العربي ربط بعض مع

يػػراف.  إيػراف، وىػي حػرب بتوجيػو مػف إسػرائيؿ. واعتبػروا أنػو يجػدر بػالعرب أال يحشػروا أنفسػيـ بػيف إسػرائيؿ وا 
فػػي منطقػػة الخمػػيج إنػػو ينبغػػي كمػػا يجػػب أف يحػػّددوا أّي االثنػػيف ىػػو عػػدّوىـ الحقيقػػي. وقػػاؿ لػػي مسػػؤوؿ رفيػػع 

عمػى دوؿ الخمػػيج التوّصػؿ إلػػى اتفاقيػة عػػدـ اعتػداء مػػع إيػػراف وجػّر طيػػراف لاللتػزاـ بتػػدابير أمنيػة إقميميػػة مػػع 
العػػػرب. وفػػػي حػػػاؿ تحػػػالؼ العػػػرب مػػػع إيػػػراف وتركيػػػا، سيصػػػبحوف أقويػػػاء بمػػػا فيػػػو الكفايػػػة الحتػػػواء العػػػدواف 

المصػير القاسػي الػذي يخضػع لػو الفمسػطينيوف يشػّكؿ وصػمة عػار  اإلسرائيمي وحماية الفمسػطينييف، عممػًا أف
 بالنسبة إلى كّؿ شخص عربي.

كمػػا سػػمعُت اقتراحػػًا آخػػر مػػف مصػػادر عػػّدة، مفػػاده أنػػو يجػػدر بالػػدوؿ العربيػػة الثريػػة المنتجػػة لمػػنفط أف تنّسػػؽ 
والػيمف. كمػا يجػب وتعّزز مساعدتيا المالية لدعـ االقتصاديات العربية عمػى غػرار اقتصػادات مصػر وتػونس 

ـّ إيجػاد مخػػرج مػف الكػابوس الحػالي فػي ىػذا البمػد. ولػف يكػػوف  أف تعػّد خططػًا إلعػادة إعمػار سػورية مػا أف يػت
 االستقالؿ العربي حقيقيًا فعاًل إال عندما يتـ استخداـ الماؿ العربي لمدفاع عف القضايا العربية.

رب مػع إسػرائيؿ؟ فأجػابني الجميػع بػالنفي، معتبػريف وسألُت إف كاف ينبغي عمى العػرب بالتػالي االسػتعداد لمحػ
أّف الحػػّؿ يجػػب أف يكػػوف سياسػػيًا ولػػيس عسػػكريًا. غيػػر أّف معظػػـ معػػارفي فػػي دوؿ شػػديدة االخػػتالؼ، مثػػؿ 
اليمف والجزائر والكويت، حّمموا الواليات المتحّدة مسػؤولية المجػزرة الػدائرة فػي قطػاع غػزة. واعتبػروا أّف الػدعـ 

ذي سػػمح إلسػػرائيؿ بقتػػؿ الفمسػػطينييف واإلفػػالت مػػف العقػػاب. واشػػتكوا مػػف كػػوف أوبامػػا انيػػار األميركػػي ىػػو الػػ
مجددًا في وجو إسرائيؿ ومجموعة الضغط الييوديػة. وكػاف تبنػى ذريعػة إسػرائيؿ القائمػة بأّنيػا تممػؾ الحػّؽ فػي 

. ال شػّؾ فػي أنػو منظمة إرىابية. وشّكؿ ذلؾ صفعة في وجػو العػرب« حماس»الدفاع عف نفسيا وبأّف حركة 
يجدر بالحكومػة اإلسػرائيمية الػدفاع عػف شػعبيا. لكػف، أال يممػؾ أحػد غيرىػا ىػذا الحػؽ؟ أال يحػّؽ لدولػة أخػرى 
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ـّ انتخػاب حكومػة حركػة  بالسػبؿ الديموقراطيػة. أليسػت مسػؤولة ىػي « حمػاس»حيازة القدرة عمى الػردع؟ لقػد تػ
 ايضًا عف الدفاع عف شعبيا؟
ىػػدؼ العمميػػة يقضػػي »رب حػػيف صػػّرح وزيػػر الداخميػػة اإلسػػرائيمي إيمػػي يشػػاي إّف وتسػػاءلُت عػػف رّد فعػػؿ العػػ

أو حػػيف أعمػػف غمعػػاد شػػاروف، نجػػؿ رئػػيس الػػوزراء األسػػبؽ آرييػػؿ « بإعػػادة قطػػاع غػػزة إلػػى القػػروف الوسػػطى
يجػػب تػػدمير قطػػاع غػػزة وحرمانػػو مػػف الكيربػػاء والوقػػود والمواصػػالت. وعنػػدىا سػػيطالبوف فعػػاًل »شػػاروف أنػػو 

 «إلطالؽ النار؟بوقؼ 
إسػػرائيمييف مػػف ىػػذا النػػوع يعػػانوف اضػػطرابًا عقميػػًا. فيػػـ قتمػػة مجػػانيف يعيشػػوف فػػي »واعتبػػر أحػػد معػػارفي أّف 

عػػالميـ المغمػػؽ والمتعّصػػب. ويبػػدو أنيػػـ ال يفيمػػوف أّف التفػػّوه بيػػذه الكممػػات مػػف شػػأنو إزكػػاء مشػػاعر العػػداء 
يجػب تحميػؿ »شخصًا آخػر مػف معػارفي لفػت إلػى أّنػو  لكفّ «. لمسامية وتعريض الييود في كّؿ مكاف لمخطر

المسؤولية. لماذا عّرضت شعبيا لميجػوـ؟ لمػاذا أحرجػت الػرئيس محّمػد مرسػي؟ فيػو بحاجػة « حماس»حركة 
 «إلى صّب تركيزه الكامؿ عمى االقتصاد المصري. لماذا وضعتو في موقؼ تعجيزي؟

ىؿ يجب أف يقبػؿ العػرب أف يػتـّ ضػربيـ فػي : »ووصؼ أحد األشخاص الذيف تواصمُت معيـ المسألة بقسوة
 «.األميركي؟ -الصميـ كؿ بضع سنوات حتى يشعر اإلسرائيميوف باألماف وحتى يزدىر التحالؼ اإلسرائيمي 

إلػػى ذلػػؾ، سػػمعُت رأيػػًا آخػػر مفػػاده أّف إسػػرائيؿ تسػػتغؿ الفػػراغ الػػذي أنشػػأتو حػػرب سػػورية الداخميػػة، معتبػػرًا أّف 
، تنوي إسرائيؿ تذكير إيراف والواليات المتحّدة بقوتيا. فيي ترغػب أف تبػرىف ليػـ مف خالؿ سحؽ قطاع غزة»

أنيا تسػتطيع القيػاـ بمػا يحمػو ليػا متػى شػاءت. كمػا ّأنيػا ترغػب فػي أف تثبػت أّف حريتيػا فػي التحػّرؾ ُمطمقػة، 
 «.بغض النظر عّما يفكر فيو العالـ

يػاـ القميمػػة الماضػية. وسػُتظير األسػػابيع المقبمػة مػػا إذا كػاف ىػذا عرضػػًا لػاراء التػي تبػػادرت إلػّي عمػػى مػّر األ
كاف القادة العرب سيصغوف إلى أصوات شعوبيـ أو إذا كانوا سيقّرروف استئناؼ أعماليـ كالعادة، ميما كاف 

 عدد الفمسطينييف الذيف يموتوف.
 50/11/5315، الحياة، لندن
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 بشير عبد الفتاح
ـ يكػػف العػػدواف اإلسػػرائيمي األخيػػر عمػػى قطػػاع غػػزة مجػػرد اعتػػداء عسػػكري عمػػى أرض عربيػػة محتمػػة تػػرتبط لػػ

نما شكؿ تحديا جسيما ومفتعال لمرئيس المصري المنتخب ونظامػو، ال سػبيؿ  ستراتيجيا بمصر فحسب، وا  جيوا 
ي سياسػػات تخولػػو لمتغمػػب عميػػو سػػوى تحقيػػؽ معادلػػة صػػعبة ومركبػػة تتمثػػؿ فػػي قػػدرة الػػرئيس مرسػػي عمػػى تبنػػ

أداء الواجػػب القػػومي المتمثػػؿ فػػي وقػػؼ ذلػػؾ العػػدواف والحيمولػػة دوف تفاقمػػو ونصػػرة الشػػعب الفمسػػطيني قػػدر 
المسػتطاع بتكمفػة محتممػة أو صػفرية إف أمكػف، بحيػث ال يػػتـ النيػؿ مػف مسػاحة التفػاىـ والتنسػيؽ القائمػة مػػع 

رائيؿ، مػػع ضػػماف عػػدـ التػػورط فػػي مغػػامرات أو واشػػنطف، أو اإلطاحػػة بركػػائز السػػالـ البػػارد والقمػػؽ مػػع إسػػ
مواجيػػات عسػػكرية غيػػر مضػػمونة العواقػػب، عمػػى نحػػو يكفػػؿ فػػي نيايػػة المطػػاؼ اإلبقػػاء عمػػى رصػػيد الثقػػة 

 والتأييد الشعبي لنظاـ الرئيس مرسي في الداخؿ. 
 طفرة المقاومة

ؿ العػػدواف اإلسػػرائيمي األخيػػر الفػػت ىػػو التطػػور النػػوعي الػػذي اعتػػرى أداء المقاومػػة الفمسػػطينية المسػػمحة خػػال
عمى قطاع غزة، إف مف حيث القدرة عمى الصمود ورفػض اليرولػة نحػو إبػراـ اليدنػة، أو مػف خػالؿ اسػتخداـ 
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صػػواريخ متطػػورة وأكثػػر دقػػة وأطػػوؿ مػػدى وذات أثػػر تػػدميري أعظػػـ مػػف طراز"فجػػر" و "كاتيوشػػا" إضػػافة إلػػى 
مقاومػة الوصػوؿ إلػى العمػؽ اإلسػرائيمي حتػى تػؿ أبيػب صواريخ أخرى مضادة لمطػائرات، األمػر الػذي أتػاح لم

 والقدس الغربية.
ىػػذا عػػالوة عمػػى منصػػات الصػػواريخ، التػػي تعمػػؿ إليكترونيػػا مسػػتخدمة أشػػعة الميػػزر فػػي التوجيػػو، كمػػا تتمتػػع 

 بقدرة عمى التخفي تحت األرض.
صػاب ة األىػداؼ، حيػث لػـ تعػد كذلؾ، أضحت القدرة الصاروخية لممقاومة الفمسػطينية أكثػر دقػة فػي اختيػار وا 

نمػػا نجحػػت غالبيتيػػا فػػي إصػػابة البنايػػات والتجمعػػات السػػكنية  صػػواريخيا تسػػقط فػػي المػػزارع أو الصػػحراء وا 
واألىػػداؼ الحيويػػة عمػػى مسػػافات تصػػؿ إلػػى مائػػة كيمػػومتر، كمبػػاني االسػػتخبارات والكنيسػػت ومنػػازؿ بعػػض 

كػػاف، كمػػػا أعمنػػت كتائػػب القسػػػاـ إسػػقاطيا طػػػائرة كبػػار المسػػؤوليف اإلسػػػرائيمييف كػػوزير الخارجيػػة ورئػػػيس األر 
 استطالع إسرائيمية كانت تحمؽ فوؽ القطاع فضال عف أخرى مروحية مف طراز أباتشي.

وبفضؿ ىذا التطور النوعي في القدرات العسكرية كما األداء العممياتي لممقاومة الفمسػطينية ومػا صػاحبو مػف 
 يجية بتوازف الرعب أو الردع مع إسرائيؿ.دعـ مصري وعربي، تسنى ليا بموغ حالة إسترات

ولقد كاف ليذه الحالة اإلستراتيجية الجديدة، بالغ األثر في تعزيز القدرات التفاوضػية لمفمسػطينييف مػع الجانػب 
اإلسػػػرائيمي والمجتمػػػع الػػػدولي، كمػػػا أسػػػيمت بدرجػػػة كبيػػػرة فػػػي تقمػػػيص سػػػقؼ أي تصػػػعيد إسػػػرائيمي محتمػػػؿ، 

المية في ذات الوقت تنوعا في الخيارات وحيزا أوسع لممناورة وممارسػة الضػغوط وأتاحت لمدوؿ العربية واإلس
 عمى إسرائيؿ وحمفائيا.

 مصر تنتفض
ربما ال يختمؼ اثناف عمى أف رد الفعؿ الرسمي المصري حياؿ العدواف اإلسرائيمي األخير عمى قطاع غزة قد 

ضػػافة إلػػى سػػرعة االسػػتجابة، تجمػػت تحركػػات أتػػى مغػػايرا لػػذلؾ الػػذي أعقػػب أي عػػدواف إسػػرائيمي سػػابؽ. فباإل
النظػاـ المصػػري الجديػد فػػي اتجاىػات ثالثػػة متوازيػة: انصػػرؼ أوليػا إلػػى إزالػة أيػػة قيػود عمػػى العمػؿ اإلغػػاثي 
الرسػػمي وغيػػر الرسػػمي، حيػػث فتحػػت المعػػابر عمػػى مػػدار السػػاعة أمػػاـ البضػػائع واألفػػراد ووضػػعت المشػػافي 

قصػػوى، وقػػدمت كافػػة التسػػييالت لممعونػػات والمسػػاعدات الغذائيػػة المصػػرية بػػرفح والعػػريش فػػي حالػػة تأىػػب 
 والطبية المقدمة لسكاف غزة.

أما ثانييا، فتمثؿ المواقؼ العممية، التي حرص الػرئيس مرسػي مػف خالليػا عمػى تالفػي مثالػب سػمفو المخمػوع 
شػتى، كونػو أوؿ فيما يخص التعاطي مع العدواف اإلسرائيمي عمى قطػاع غػزة، واضػعا فػي حسػبانو اعتبػارات 

رئػػيس مػػدني منتخػػب بعػػد ثػػورة شػػعبية كػػاف مػػف بػػيف أىػػدافيا إعػػادة الحيويػػة لمػػدور اإلقميمػػي المصػػري وكػػبح 
حػػداث شػػيء مػػف التػػوازف والنديػػة فػػي العالقػػة مػػع الواليػػات المتحػػدة، ىػػذا عػػالوة  جمػػاح الغطرسػػة اإلسػػرائيمية وا 

المسػػمميف، التػػي ينتمػػى إلييػػا الػػرئيس مرسػػي،  عمػػى العالقػػة العضػػوية والتاريخيػػة التػػي تػػربط جماعػػة اإلخػػواف
 بحركة حماس.

وقػد اسػتيؿ مرسػي مواقفػػو العقابيػة التصػعيدية بتنفيػذ تيديػػده الػذي أطمقػو قبػؿ سػػاعات مػف اليجػـو اإلسػػرائيمي 
بسحب السفير المصري مف تؿ أبيب حالة تنفيذ األخيرة تيديداتيا بشف عدواف عمى قطاع غزة. وفػي السػياؽ 

يارة رئيس الوزراء المصري غيػر المسػبوقة إلػى قطػاع غػزة فػي خضػـ العػدواف اإلسػرائيمي عمػى ذاتو، جاءت ز 
رأس وفػػد مصػػري رفيػػع المسػػتوى، ومػػف بعػػدىا زيػػارة الوفػػد الشػػعبي المصػػري، لتأكيػػد تضػػامف مصػػر، حكومػػة 

مصػػر  وشػػعبا، مػػع الفمسػػطينييف فػػي محنػػتيـ، وتوصػػيؿ رسػػالة ميمػػة إلسػػرائيؿ والواليػػات المتحػػدة مفادىػػا أف
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، وأنيا ال يمكف أف تقبؿ بمثؿ ىذا العػدواف ولػف تتػردد فػي نصػرة 2011اليوـ ليست كمصر ما قبؿ ثورة يناير
 الشعب الفمسطيني.

وجاء ثالثيا في تحرير الخطاب السياسػي المصػري الرسػمي مػف قيػود الماضػي بػإعالف دعػـ الدولػة المصػرية 
طػاع سػاحة لمعربػدة اإلسػرائيمية، حتػى أف سػفير مصػر لػدى الكامؿ لغزة ولممقاومة وأنيػا ال يمكػف أف تتػرؾ الق

نمػػا ىػػي  السػػمطة الفمسػػطينية ياسػػر عثمػػاف أكػػد أف مصػػر ليسػػت وسػػيطا محايػػدا بػػيف إسػػرائيؿ والفمسػػطينييف وا 
مؤيػػدة وداعمػػة لمطػػرؼ األخيػػر. وىػػو التصػػريح الػػذي ربمػػا حمػػؿ ردودا مصػػرية حاسػػمة عمػػى مطالبػػة الػػرئيس 

 لتوسط والضغط عمى حركة حماس لمنع تفاقـ األزمة.األميركي لنظيره المصري با
ويبػػػدو أف القػػػاىرة قػػػد أبػػػت إال التخمػػػي عػػػف دور العػػػراب الضػػػعيؼ أو التػػػابع، الػػػذى ينحصػػػر دوره فػػػي تمقػػػي 
اإلمالءات مف واشنطف أو تؿ أبيػب توطئػة لفرضػيا عمػى الفمسػطينييف أو إقنػاعيـ بيػا حتػى يػتـ إدراؾ اتفػاؽ 

ا ظيػػر بجػػالء عقػػب اإلعػػالف عػػف التوصػػؿ التفػػاؽ اليدنػػة، حيػػث أثنػػى خالػػد مجحػػؼ أو تيدئػػة ىشػػة، وىػػو مػػ
دراؾ ىذا االتفاؽ، مؤكػدا أنػو  مشعؿ عمى جيود القاىرة ودور الرئيس مرسي في مساندة الموقؼ الفمسطيني وا 

 لـ يمارس أية ضغوط عمى المفاوضيف الفمسطينييف ولـ يسع لفرض أية حموؿ أو مقترحات عمييـ إلبرامو.
 اإلسرائيميالفخ 

تشػػي السػػرعة والصػػرامة المتػػاف اتسػػـ بيمػػا رد الػػرئيس مرسػػي عمػػى العػػدواف اإلسػػرائيمي بإصػػرار واضػػح عمػػى 
حراجو أمػاـ شػعبو والفمسػطينييف. فمثممػا فعػؿ أسػالفو، جػنح  إفشاؿ مخطط نتنياىو الرامي إلى المزايدة عميو وا 

صػػرية الجديػػدة فػػي فػػخ الحػػوارات الوىميػػة والعبثيػػة نتنيػػاىو قبػػؿ العػػدواف األخيػػر عمػػى غػػزة لإليقػػاع بالقيػػادة الم
بشأف التيدئة واليدنة واستئناؼ مفاوضات السػالـ، والتػي غالبػا مػا تسػبؽ العػدواف المبيػت عمػى الفمسػطينييف، 
والذي ال يمبث أف يباشره في غضوف ساعات. وىى اإلستراتيجية التي توحي وكأف تنسيقا إسرائيميا مصريا قد 

 اإلسرائيمي عمى الفمسطينييف. جرى بشأف العدواف
وربما تراءى لمرئيس مرسي أيضا سعى نتنياىو الختبار نوايا النظاـ الجديد في القاىرة حياؿ إسػرائيؿ ومعرفػة 
سػػقؼ ردود أفعالػػو المتوقعػػة عمػػى اسػػتفزازاتيا، سػػواء مػػف خػػالؿ العػػدواف عمػػى غػػزة أو عبػػر إثػػارة التػػوترات فػػي 

ية منذ تولي الدكتور مرسي الرئاسة في مصر، حينما أقدمت تؿ أبيب سيناء. وىو مخطط بدت إرىاصاتو جم
عمى تسريب بعض مكاتباتو واتصاالتو السرية الرسمية مع كبار المسؤوليف اإلسرائيمييف، والتي تظير حرص 
اإلدارة الجديػدة عمػى التقػارب مػع تػؿ أبيػب، بخػالؼ مػا ىػو معمػف لممصػرييف مػف مواقػؼ رسػمية تبػدو مغػػايرة 

 حياليا.
ولعػػؿ الػػرئيس مرسػػي قػػد اشػػتـ فػػي المسػػاعي اإلسػػرائيمية والدوليػػة لإللقػػاء بكػػرة الميػػب فػػي يػػده والتعويػػؿ عمػػى 
القػػاىرة فػػي نػػزع فتيػػؿ التػػوتر، رائحػػة مخطػػط إسػػرائيمي إلحراجػػو والنيػػؿ مػػف صػػدقيتو أمػػاـ شػػعبو فيمػػا يخػػص 

طف ىذه األياـ بفعؿ الربيع العربػي موقفو مف العالقة مع الدولة العبرية، فضال عف وضع عالقتو القمقة بواشن
 عمى المحؾ.

فػػرغـ أنػػو يفتػػرض فػػي الػػرئيس األميركػػي الػػذي يعػػاد انتخابػػو أف يتمتػػع بمسػػاحة أكبػػر مػػف الحريػػة فػػي سياسػػتو 
الخارجية كونو ليس مضطرا لمتفكير في الفوز بواليػة رئاسػية ثالثػة، ممػا يحػرره مػف ضػغوط وابتػزاز جماعػات 

ضاع عمى األرض بأف موقؼ البيت األبيض مف تؿ أبيب ال يأبو بيكذا طرح، الضغط والمصالح، تشى األو 
فدعـ إسرائيؿ يعد مف الثوابت التي ال تتزعزع لمسياسة الخارجية األميركية، كمػا أف الػديمقراطييف بحاجػة إلػى 

الثانيػة،  تعظيـ حظوظيـ بالبقاء في البيت األبيض عبر تقديـ مرشحيف رئاسييف جدد بعد انتيػاء واليػة أوبامػا
 وىو الرئيس الديمقراطي الثاني منذ الحرب الكونية الثانية الذى فاز بواليتيف متتاليتيف بعد بيؿ كمينتوف.



 
 
 

 

 

           21ص                                    5786العدد:                50/11/5315الجمعة  التاريخ:

وبذلؾ، يكوف نتنياىو قد حشر الرئيس مرسي في الزاوية، بدفعو نحو تجشـ معاناة الموازنة ما بيف الذود عػف 
ومية واإلسالمية بنصرة فمسطينيي غزة مف جية، وحرصػو شعبيتو في الداخؿ إلى جانب قناعاتو والتزاماتو الق

عمى عػدـ تصػعيد التػوتر مػع تػؿ أبيػب عمػى نحػو يفضػي بالتبعيػة إلػى تيديػد عالقتػو بػالحميؼ األميركػي مػف 
 الجية األخرى.
 الرابح األكبر

اومػػػة إذا مػػػا سػػػممنا بػػػأف كافػػػة األطػػػراؼ قػػػد غنمػػػت مػػػف وراء اتفػػػاؽ التيدئػػػة الػػػذي تػػػـ التوصػػػؿ إليػػػو بػػػيف المق
سػػرائيؿ، فإنػػو يجػػوز لنػػا االدعػػاء مػػف جيػػة أخػػرى بػػأف مصػػر ورئيسػػيا كانػػا ىمػػا الطػػرؼ األكثػػر  الفمسػػطينية وا 
مغنما جراء ىذا االتفاؽ، ليس ألنيما أصحاب الفضؿ األوؿ في إدراكو واحتضانو، بشيادة القاصػي والػداني، 

ف بشػػػكؿ متفػػػاوت، مػػػف أ جػػػؿ تحقيػػػؽ مكاسػػػبو مػػػف وراء ولكػػػف ألف كػػػؿ طػػػرؼ قػػػد تكبػػػد ثمنػػػا، ال بػػػأس بػػػو، وا 
 االتفاؽ، بينما حصد الطرؼ المصري وحده نصيب األسد مف عائدات توقيع االتفاؽ وبأقؿ تكمفة.

ففػػي حػػيف تفػػادت حكومػػة نتنيػػاىو التػػداعيات األمنيػػة والسياسػػية واإلنسػػانية الخطيػػرة لعمميػػة االجتيػػاح البػػري 
فمسػػطينية وبنيتيػػا التحتيػػة، إال أنيػػا تكبػػدت قتمػػى لقطػػاع غػػزة، وتسػػنى ليػػا توجيػػو ضػػربات موجعػػة لممقاومػػة ال

وجرحى ما اضطرىا لطمب وقؼ إطالؽ النار، كما بدت لمعالميف مثالب قبتيا الحديديػة إلػى الحػد الػذي جػدد 
الجػدؿ داخػػؿ الػدوائر السياسػػية واألمنيػة اإلسػػرائيمية بشػػأف جػدواىا وفعاليتيػػا، األمػر الػػذي دفػع بشػػاؤوؿ موفػػاز 

 ى وصؼ عممية نتنياىو العسكرية ضد غزة بالفاشمة.زعيـ المعارضة إل
وبينما استعرضت المقاومة الفمسطينية ما لحؽ بقدرتيا العسكرية مف تطور نوعي تجمى في القوة الصاروخية 
التي تضمنت صواريخ أطوؿ مدى وأكثر دقة وأشد تدميرا، وىو ما جنبيػا الميػث وراء اليدنػة، وأجبػر إسػرائيؿ 

يا بوقػػؼ العػػدواف واالمتنػػاع عػػف اسػػتيداؼ قيػػادات المقاومػػة وتسػػييؿ عبػػور وانتقػػاؿ عمػػى االنصػػياع لشػػروط
فمسطينيي غزة مف البوابات والمعابر اإلسرائيمية، إال أف العدواف اإلسرائيمي عمى القطػاع كبػد الفمسػطينييف مػا 

حقػت بالبنيػة يربو عمى مائة وستيف شييدا فضال عف قرابة ألفي مصػاب وجػريح عػالوة عمػى األضػرار التػي ل
التحتية العسكرية لممقاومػة والخسػائر الماديػة التػي طالػت القطػاع، كمػا أمػاط المثػاـ عػف االختػراؽ المعمومػاتي 
واالسػػتخباراتي الواضػػح لصػػفوؼ المقاومػػة، وعػػزز مػػف حالػػة الجفػػاء التػػي تخػػيـ عمػػى العالقػػات بػػيف فصػػائؿ 

 آخر.المقاومة مف جانب وحركة فتح والسمطة الفمسطينية مف جانب 
أما مصػر، التػي بػدأت إجراءاتيػا العقابيػة ضػد حكومػة نتنيػاىو إثػر العػدواف بخطػوة سياسػية تصػعيدية تمثمػت 
عػالف التأييػد التػاـ لمجانػب الفمسػطيني، مػا ضػيؽ الفرصػة أماميػا نحػو مزيػد مػف القػرارات  في سحب السفير وا 

تػػداءات اإلسػػرائيمية، وذلػػؾ فػػي ضػػوء والخطػػوات التصػػعيدية ضػػد إسػػرائيؿ بػػالتزامف مػػع تفػػاقـ الخروقػػات واالع
خصوصية الظرؼ التاريخي الراىف وتعقيػدات المرحمػة االنتقاليػة فػي مصػر مػا بعػد مبػارؾ، فقػد نجػح رئيسػيا 
الجديد في اإلفالت مف الفخ اإلسرائيمي بعد أف تمكف مف تحقيؽ المعادلة الصعبة المتمثمػة فػي إظيػار الػدعـ 

بداء شيء مف الندية واالستقاللية في مواجيػة الضػغوط الكامؿ لمفمسطينييف وكبح جماح العر  بدة اإلسرائيمية وا 
واإلمالءات األميركية بما خولو اسػتعادة دور مصػر اإلقميمػي كصػانعة سػالـ وحافظػة لالسػتقرار فػي المنطقػة 
بػػػال منػػػافس، األمػػػر الػػػذي أىمػػػو فػػػي نيايػػػة المطػػػاؼ لإلبقػػػاء عمػػػى رصػػػيده الشػػػعبي داخػػػؿ بػػػالده بػػػالتوازي مػػػع 

 ذاب إعجاب وتقدير العالـ الخارجي.اجت
قػد تجمػت بشػكؿ  2011ومف رحـ تمؾ المعطيات، تراءى لمراقبيف كثر وكأف التداعيات اإليجابية لثورة ينػاير 

ف تػأخر ظيورىػا وبػدت أكثػر  أوضح وبوتيرة أسػرع فػي السياسػة الخارجيػة لمصػر فػي عيػد الػرئيس مرسػي، وا 
 عالت الداخؿ المصري.تعثرا واضطرابا بعض الشىء عمى مستوى تفا
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 تعززت مكانة حماس 88
 عميرة ىاس
مػػف الطبيعػػي اف يقػػوؿ كػػؿ واحػػد مػػف الطػػرفيف الصػػقريف انػػو ىػػو المنتصػػر فػػي وقػػؼ النػػار. مػػف ناحيػػة ميػػزاف 
ؿ القتمػػى وحجػػـو الػػدمار واضػػح مػػف ىػػو المنتصػػر، وىنػػاؾ مػػف ال يػػزاؿ يجػػري ىػػذه الحسػػابات السػػاخرة فػػي ظػػ

طمػػس االعػػداد العاليػػة لمنسػػاء واالطفػػاؿ الفمسػػطينييف بػػيف القتمػػى والجرحػػى. ولكػػف اذا كػػاف 'النصػػر' سػػيقاس 
 حسب تأييد كؿ طرؼ لقيادتو، يبدو أنو يمكف اف يقرر باف كأس الفوز لدى حماس بالفعؿ.

سػػائؿ اطػػالؽ لخيبػػة أمػػؿ الكثيػػر مػػف االسػػرائيمييف، ال يوجػػد ىجػػوـ بػػري ووقػػؼ النػػار تحقػػؽ قبػػؿ أف تبػػدي و 
الصواريخ مف غزة بوادر التعب. يختمؼ الوضع لػدى الفمسػطينييف فػي غػزة، الػذيف يؤيػدوف وقػؼ النػار ولػيس 
فقػػػط الف قصػػػؼ الجػػػيش االسػػػرائيمي أعطػػػى مؤشػػػراتو والخػػػوؼ مػػػف تواصػػػؿ ارتفػػػاع عػػػدد القتمػػػى بمتواليػػػات 

 ىندسية.
ينو لـ تنجح في اقناع الجميػور حتى بعد ىجوـ 'رصاص مصبوب' أعمنت حماس عف النصر، ولكنيا في ح

الغفيػػر فػػي غػػزة. 'انتصػػار آخػػر كيػػذا فاننػػا سػػنرى رفػػح مػػف بيػػت حػػانوف'، ىكػػذا تفكيػػوا بمػػرارة وقصػػدوا الػػدمار 
اليائؿ الذي خمفو الجيش االسرائيمي وراءه. كما اف الناس الحظوا أف وعػود حمػاس بمفاجػآت عسػكرية كانػت 

 ت مجرد تبجحات فارغة.تطمقيا قبؿ اليجـو البري وفي اثنائو كان
وقبؿ أربع سنوات ايضا طمبت حماس رفع الحصار الغاشـ وفتح رفح اماـ العبور الحر لالشخاص، وفشمت. 
ما بدأ يتشقؽ في حينو في الموقؼ االسرائيمي ويجعؿ غزة موضػوعا ال يشػطب عػف جػدوؿ االعمػاؿ العػالمي 

 ذروتيا اسطوؿ مرمرة.كانت الصدمة مف مشاىد اليجـو وأعماؿ التضامف الدولية، و 
ىػػػذه المػػػرة، حتػػػى مػػػف ال يؤيػػػد حمػػػاس يقػػػدر االنجػػػاز السياسػػػي الكػػػامف فػػػي المفاجػػػآت العسػػػكرية التػػػي كانػػػت 
لحمػػاس. فالقػػدرة عمػػى مواصػػمة اطػػالؽ النػػار حتػػى فػػي اثنػػاء اليجػػـو المكثػػؼ تشػػير الػػى قػػدرة تخطػػيط ىػػذه 

 الحركة وقدرتيا عمى التعمـ مف اخطائيا.
ا فقػػط بطولػػة فػػي مواصػػمة اطػػالؽ الصػػواريخ مػػف كػػؿ االنػػواع، بػػؿ الحظػػوا ايضػػا تفكيػػرا والفمسػػطينيوف لػػـ يػػرو 

لممػػدى البعيػػد لػػدى حمػػاس، وىػػي ميػػزة تػػنقص بػػرأي الكثيػػريف جػػدا لػػدى الحركػػة الخصػػـ فػػتح، وال سػػيما منػػذ 
تحولت الى حركػة سػمطة مقيتػة. وىكػذا، فػاف جانبػا واحػدا ىامػا فػي انتصػار حمػاس ىػو فػي التعزيػز الواضػح 

مكانتيا في أوساط ابنػاء شػعبيا. لػيس مؤكػدا انػو مػف المجػدي لفػتح أف تصػر فػي الػزمف القريػب القػادـ عمػى ل
 اجراء انتخابات عامة لممجمس التشريعي.

واضح اف التفكير لممدى البعيد ما كاف سيساعد حماس لوال صعود االخواف المسمميف الى الحكـ. ولكف جزء 
فػي تآمرىػا ضػد حكػـ السػمطة كػاف توقػع االنتفاضػات الشػعبية االسػالمية مف الثقة بالنفس التي ميزت حماس 

فػػي المنطقػػة العربيػػة. فػػي ـ.ت.ؼ يقولػػوف دومػػا اف القضػػية الفمسػػطينية ىػػي القضػػية المركزيػػة فػػي االسػػتقرار 
والسالـ االقميمي إف لـ يكف العالمي، ولكف ىذه المنظمة أبقت ىذه الحجػة لرحمػة احػداث عرضػية ال سػيطرة 

وتعتمد حماس عمى قدرة االحتماؿ التي ال تنضب لدى الغزييف بشكؿ خاص، حيف وجيت قطػاع  مييا.ليا ع
غزة نحو كياف منفصؿ ينفتح عمى العالـ العربي واالسالمي. وكجزء مف االخواف المسػمميف فانيػا تفعػؿ اليػـو 

اقميميػػة يجػػب مراعػػاة  أمػػريف: تعيػػد القضػػية الفمسػػطينية لتكػػوف مركػػز االىتمػػاـ الػػدولي، وتتصػػرؼ ايضػػا كقػػوة
 قدرتيا ورأييا.
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 55/11/5315ىآرتس 
 50/11/5315، القدس العربي، لندن

 
 إنجازات كبيرة في االتفاق حققتحماس  83

 عمير ربابورت
، خرج زعماء الذراع العسكرية والقيادة السياسية لػ "حماس" مف المخػاب ، 21:00أوؿ مف أمس، بالضبط في 

سػػرائيمي. تنبػػأ اليجػػـو االعالمػػي لمجػػيش االسػػرائيمي أف يػػذىموا مػػف حجػػـ ممػػف نجػػوا مػػف اليجػػـو العسػػكري اإل
 الدمار الذي خمفو اليجوـ عمى غزة. ربما.

ولكف، بالضبط في ذاؾ الوقت استمر اطالؽ الصواريخ عمى النقب الغربي. وحتى لو اجتيدنا كثيرًا، يصعب 
بع، تصفية أحمد الجعبري وضرب منصػات عمينًا أف نتجاىؿ أنو رغـ الضرر المادي الجسيـ في غزة )وبالط

 اطالؽ الصواريخ بعيدة المدى(، فقد سجمت "حماس" سمسمة مف االنجازات ذات مغزى مف ناحيتيا.
أواًل وقبؿ كؿ شيء، حظيػت بالشػرعية الدوليػة بفضػؿ حقيقػة أف اسػرائيؿ أدارت مػع المنظمػة مفاوضػات غيػر 

 مباشرة بوساطة مصرية.
كمػػا عرضػػتيا "حمػػاس" ومصػػر، مقمقػػة عمػػى نحػػو خػػاص: فػػػ "حمػػاس" تػػدعي اف تفاصػػيؿ اتفػػاؽ وقػػؼ النػػار، 

إسرائيؿ تعيدت، ضمف أمور اخػرى، بوقػؼ التصػفيات المركػزة، وباالمتنػاع عػف النشػاط فػي "القػاطع األمنػي" 
غرب الجدار الفاصػؿ المحػيط بقطػاع غػزة، والسػماح بمػرور مزيػد مػف البضػائع واألشػخاص فػي المعػابر إلػى 

 القطاع.
فيات حقا تتوقؼ، ىذا صحيح. فابتػداء فقػد دخمػت الػى حيػز التنفيػذ تعميمػات فػتح النػار التػي تتػيح النػار التص

فػػي قطػػاع غػػزة فقػػط نحػػو تيديػػد يعػػرض لمخطػػر بشػػكؿ مباشػػر قػػوات الجػػيش االسػػرائيمي أو الجبيػػة الداخميػػة 
 اإلسرائيمية.

الحديث يدور بالفعؿ عف جزء مف االتفاؽ،  اذا كاف –بالنسبة لمتفاىمات بشأف "القاطع األمني" وفتح المعابر 
فاف "حماس" تكوف حققت بوسائؿ عسكرية انجازات ذات مغزى كبير عمى االرض. وىذه سابقة. وحتى لو لـ 
يكػػػف ىػػػذا صػػػحيحًا، فيكػػػذا يفيمػػػوف الوضػػػع فػػػي الشػػػارع الفمسػػػطيني وفػػػي الشػػػرؽ االوسػػػط باسػػػره )باسػػػتثناء 

 اسرائيؿ(.
اي اتفػػاؽ مػػع "حمػػاس". ىػػذا أيضػػا صػػحيح. ولكػػف المصػػرييف يػػدعوف انيػػـ وتشػػدد القػػدس عمػػى أنػػو لػػـ يوقػػع 

سػػيكونوف الجيػػة التػػي يتوجػػو إلييػػا الطرفػػاف فػػي حالػػة الخروقػػات. إذا كػػاف يوجػػد بالفعػػؿ مثػػؿ ىػػذا البنػػد فػػي 
االتفػػاؽ، فانػػو يػػذكر بتفاىمػػات "عناقيػػد الغضػػب" الفظيعػػة فػػي التسػػعينيات. مكػػاف "حػػزب اهلل" فػػي التفاىمػػات 

 تحتمو، ىذه المرة، "حماس".ذاتيا، 
أدارت القيادة السياسية والجيش االسرائيمي حممػة "عػامود السػحاب" بشػكؿ مػوزوف، ونجحػت فػي إحػالؿ وقػؼ 
لمنػػار دوف التػػػورط فػػػي عمميػػػة بريػػة ودوف إثػػػارة االنتقػػػاد الػػػدولي الشػػػديد عمػػى اسػػػرائيؿ. المشػػػكمة ىػػػي أف ىػػػذا 

مى الجيش واالقتصاد(، ومعانػاة ماليػيف المػواطنيف الػذيف كػانوا االنجاز كمؼ مميارات الشواقؿ )كمفة الحممة ع
 تحت النار.

 وحتى اليـو القتالي "الرسمي" األخير في "عامود السحاب"، أوؿ مف امس، لـ يكف سيال مف ناحية اسرائيؿ.
أصيب ضابط احتياط بجراح خطيرة جراء صاروخ كاتيوشا اطمؽ نحو قاطع اشكوؿ؛ والعممية في الباص في 

ؿ أبيػػػب لػػػـ تكػػػف متزامنػػػة مػػػع وقػػػؼ النػػػار، بػػػؿ انطمقػػػت، أغمػػػب الظػػػف، مػػػف قبػػػؿ خميػػػة نائمػػػة مػػػف "ييػػػودا" تػػػ
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و"السامرة"، بدأت االستعداد لمعممية بعد وقت قصير مف تصفية أحمد الجعبري )المخابرات ال تزاؿ تحقؽ في 
 مالبسات العممية(.

البػذرة لجولػة القتػاؿ التاليػة. لػيس لػػ "حمػاس" المشكمة الكبرى ىػي أنػو فػي "تفاىمػات عػامود السػحاب" ُغرسػت 
مصمحة في الخروج الى مثؿ ىذه الجولة في الفترة القريبة القادمة )بعض الردع حياليا تحقؽ بالفعػؿ(، ولكػف 
اذا لـ تنتو مطالباتيا في التخفيؼ مف الحصار عمى غزة عمى مدى الزمف، أو اذا ما كاف الجيش االسرائيمي 

كز في غزة لمنع عممية مخطط ليػا مػف سػيناء، مػثال، فسػتبدأ عمميػة تصػعيد يمكػف أف مضطرا الى احباط مر 
 تكوف سريعة جدا.

فػػي كػػؿ االحػػواؿ، فػػاف "عػػامود السػػحاب" لػػف يجمػػب سػػنتيف وشػػيريف مػػف اليػػدوء التػػاـ حيػػاؿ غػػزة مثػػؿ حممػػة 
فػي الجػيش  "رصاص مصبوب". إذا كاف ممكنا ضػماف سػنة كاممػة مػف اليػدوء ابتػداء مػف االف، فػاف ضػباطا

 وعمى ما يبدو أيضا رئيس الوزراء، وزير الدفاع ووزير الخارجية كانوا سيوقعوف عمى ذلؾ.
 55/11/5315، "معاريف"
 50/11/5315، األيام، رام اهلل
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 ناحوـ برنياع
العمميػة تدلت سحابة حموضة فوؽ قاعة إعالـ ديواف رئيس الوزراء، أوؿ مف أمػس. امتػدح نتنيػاىو انجػازات 

 العسكرية، لكنو عمـ أنو لـ يكف يأمؿ بيذه االنجازات وىذه النتيجة.
أثنى الثالثة بعضيـ عمى بعض بشفاه متشنجة. ولـ تستطع اإلطراءات اخفػاء حقيقػة اف اسػتقرار الػرأي عمػى 

اينيتس، وقؼ اطالؽ النار تـ اتخاذه بعد مشاحنة شديدة بيف الوزراء التسعة. فقد طمب ليبرماف، بمسػاعدة شػت
االستمرار في القتاؿ بطريقة كاف يمكف اف تتطور كما تقوؿ جيات أمنية إلى عممية برية؛ وطمب باراؾ تأييػد 
بػيغف ومريػػدور قبػوؿ اقتػػراح وقػػؼ اطػالؽ النػػار، وتمػػوى نتنيػاىو فقػػد عمػـ اف موقػػؼ بػػاراؾ يعتمػد عمػػى موافقػػة 

 بؿ الحكـ في نياية االمر.واسعة لقيادة الجيش االسرائيمي العميا. وقد ناوأ باراؾ وق
بخالؼ االنطباع الذي نشأ، أوؿ مف أمس، ال يوجد اتفاؽ وقؼ اطالؽ نػار، ويبػدو انػو لػف يكػوف أيضػا، بػؿ 
سػػرائيؿ فػػي حاجػػات "حمػػاس"  يوجػػد التػػزاـ متبػػادؿ لوقػػؼ اطػػالؽ النػػار سػػتجري بعػػده مباحثػػات بػػيف مصػػر وا 

ؽ النػػػار فقػػػد تسػػػمح اسػػػرائيؿ باسػػػتيراد عػػػدد مػػػف ومطالبيػػػا وحاجػػػات إسػػػرائيؿ ومطالبيػػػا. إذا ثبػػػت وقػػػؼ إطػػػال
المنتوجػػات الػػى القطػػاع ال يجػػوز اسػػتيرادىا اليػػوـ أو تُبطػػؿ بعػػض عناصػػر الحصػػار ومػػا ُيفػػتح قػػد ُيغمػػؽ وال 

 يتوقع أي شيء حاد في ىذا المجاؿ.
احتمػػػاؿ اف تنضػػػج ىػػػذه المباحثػػػات لتصػػػبح تفاىمػػػات بػػػيف اسػػػرائيؿ و"حمػػػاس" غيػػػر كبيػػػر، فيػػػـ فػػػي حكومػػػة 

ائيؿ يفترضػػوف أنيػػا لػػف تنضػػج. ويتعمػػؽ طػػوؿ ثبػػات وقػػؼ اطػػالؽ النػػار بطػػوؿ ذاكػػرة الطػػرفيف. فمػػا بقيػػت اسػػر 
"حماس" تتذكر وتستوعب قتمى مستواىا القيادي، وما بقيت ُتحصي الصواريخ التي تـ القضاء عمييا والبيوت 

ناؼ اطػػالؽ الصػػواريخ، التػػي ُىػػدمت والمعانػػاة التػػي جمبتيػػا عمػػى السػػكاف فينػػاؾ احتمػػاؿ اف تحجػػـ عػػف اسػػتئ
وتكػػبح جمػػاح المنظمػػات االخػػرى؛ ومػػا بقػػوا فػػي حكومػػة اسػػرائيؿ يتػػذكروف الخسػػائر والػػدمار المػػادي والػػثمف 
المالي الباىظ السػبوع العمميػة فينػاؾ احتمػاؿ أال ُتغػرى الحكومػة بػاجراءات تحػرش بػالطرؼ الثػاني. كػؿ ذلػؾ 

 متعمؽ بنوع الذاكرة.
 تحدث عقب العممية تتجاوز المجاؿ الضيؽ لعالقات إسرائيؿ بػ "حماس".اف التغييرات الميمة التي قد 
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بّينػػت االدارة األميركيػػة السػػرائيؿ اثنػػاء زيػػارة ىػػيالري كمينتػػوف أف ليػػا منظومػػة مصػػالح خاصػػة فػػي الشػػرؽ  •
االوسػط. وىػي تعتمػد عمػى مصػر وتركيػا اإلسػػالميتيف. وقػد انتخبػت حكومتاىمػا انتخابػا ديمقراطيػا. وىمػا مػػع 

مػػارات الخمػػيج  –حكومػػات السػػنية األخػػرى ال تريػػاف ايػػراف الشػػيعية  –السػػعودية واالردف والسػػمطة الفمسػػطينية وا 
 العدو المدود. وىما في تحالؼ واحد مع الواليات المتحدة ضد سورية االسد.

. يجػػب يتوقػػع األميركيػػوف مػػف اسػػرائيؿ اف تسػػاعدىـ عمػػى تعزيػػز الكتمػػة العربيػػة المعتدلػػة، وأف تفعػػؿ ذلػػؾ فػػوراً 
عمييا أواًل أف تجعؿ سياسػتيا مرنػة مػع أبػو مػازف. ويجػب عمييػا أف تجػد سػبياًل لمتخفيػؼ عػف تركيػا اردوغػاف 
وعف مصر مرسي. وىذا يعني توقػع تحػوؿ حقيقػي فػي السياسػة الخارجيػة لحكومػة نتنيػاىو، ويحػدث ىػذا فػي 

 وقت غير مريح عشية االنتخابات.
األميركية توجو الفمسطينييف الى االمـ المتحدة ليػتـ االعتػراؼ ليػـ بدولػة تتناوؿ المادة األولى مف المطالب  •

مراقب. وبّينت كمينتوف أف أبو مازف عاـز ومصمـ عمى فعؿ ذلؾ، فال داعي لمحاولة عقابو. يجب بدؿ ذلؾ 
مضاءلة الضرر وضػماف أال يتواجػو الفمسػطينيوف واسػرائيؿ إلػى المحكمػة فػي الىػاي، والشػيء األساسػي ىػو 

 تئناؼ مسيرة السالـ.اس
برىنػػػػت العمميػػػػة العسػػػػكرية بطريقػػػػة مؤلمػػػػة عمػػػػى تعمػػػػؽ إسػػػػرائيؿ العسػػػػكري والسياسػػػػي بالواليػػػػات المتحػػػػدة.  •

واحتاجػػت إسػػرائيؿ إلنجػػاز تعػػاوف مػػع مصػػر الػػى اوبامػػا الػػذي خصػػص جػػزءا كبيػػرا مػػف رحمتػػو التاريخيػػة الػػى 
سػػػرائيؿ اآلف مسػػػاعدة ماليػػػة خاصػػػة آسػػػيا لحػػػديث ىػػػاتفي مػػػع الػػػرئيس مرسػػػي مػػػف أجػػػؿ اسػػػرائيؿ. وتطمػػػب ا

 لالستمرار في التسمح بالقبة الحديدية.
بخالؼ الكالـ الذي قالو ليبرماف، أوؿ مػف أمػس، برىنػت العمميػة العسػكرية عمػى تػدىور عالقػة الحكومػات  •

باسػػػرائيؿ. ففػػػي عمميػػػة "الرصػػػاص المصػػػبوب" لحكومػػػة اولمػػػرت قبػػػؿ أربػػػع سػػػنيف جػػػاء الػػػوزراء الػػػى اسػػػرائيؿ 
ىا. وقد أيدوا إسرائيؿ بال تحفظ برغـ القتؿ في غزة وبرغـ العمميػة البريػة. وقػد جػاءوا ىػذه المػرة لمضػغط لتأييد

 عمييا ومنع عممية برية.
فػػػي خػػػالؿ العمميػػػة العسػػػكرية تصػػػرفت مصػػػر وتركيػػػا وقطػػػر عمػػػى أنيػػػا وكيمػػػة "حمػػػاس". وخطػػػت حكومػػػة  •

لػـ يكػف نظريػا بحكميػا فػي القطػاع، ولػػيس  "حمػاس" فػي غػزة خطػوة واسػعة جػدًا نحػو اعتػراؼ دولػي فعمػي إف
 ىذا الشيء سيئا إلسرائيؿ بالضرورة لكنو يمقي ضوءا سيئا عمى تصريحات "إسقاط" سمطة "حماس".

إف التقارب بػيف حكومػة مصػر اإلسػالمية و"حمػاس" حقيقػي وىػو يضػائؿ مجػاؿ مػداورة اسػرائيؿ، ومػع ذلػؾ  •
 كبح جماح "حماس" فعندىا ثمة احتماؿ جيد لفعؿ ذلؾ.ثمة فرصة أيضا ألنو إذا أرادت حكومة مصر اف ت

لػـ تػػدفع العمميػػة الػػى األمػػاـ بحػؿ مسػػألة التيريػػب مػػف سػػيناء. اف إشػراؾ األميػػركييف فػػي جيػػد منػػع التيريػػب  •
ف كاف تـ الحديث ىناؾ عف  غير جديد، فقد اشتممت عميو ايضا المذكرة التي أنيت "الرصاص المصبوب" وا 

ر. ال يوجػػد لممشػػاركة األميركيػػة وزف حقيقػػي ألف كػػؿ شػػيء متعمػػؽ بػػارادة حكومػػة تيريبػػات عػػف طريػػؽ البحػػ
 مصر وبمستقبؿ العالقات بينيا وبيف اسرائيؿ.

مع كؿ الثناء عمى "القبة الحديدية" كاف يوجد شيء جديد جدًا غير اسرائيمي في إدمػاف وسػائؿ الػدفاع. فقػد • 
مػف جيػة ماليػة ربمػا أبيػظ مػف اف تحتمػؿ. ُخصصػت  نجحت "حماس" في جعؿ محاربتيا باىظػة الكمفػة جػداً 

"القبة الحديدية" لتكوف الوسيمة األخيرة بعد أف ال ينجح الجيش اإلسػرائيمي فػي إبطػاؿ إطػالؽ الصػواريخ، وقػد 
 أصبحت ىي الوسيمة األولى في حاالت كثيرة جدًا.
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جػيش االسػرائيمي. اف العمميػة أثبتت "حماس" قدرة عمى الصمود وقػدرة عمػى اطػالؽ أكبػر ممػا توقعػوه فػي ال •
لػػـ تنتػػو بتعػػادؿ مػػف جيػػة عسػػكرية فقػػط بػػؿ خمفػػت وراءىػػا تركػػة حربيػػة تسػػتطيع المنظمػػات فػػي غػػزة اف تفخػػر 

 بيا.
يتولى نتنياىو رئاسة الوزراء منذ سبع سنوات واليتيف مسػتقمتيف. ولػـ توجػد حػرب وال عمميػة عسػكرية طػواؿ  •

ر. كانػػت "عػامود السػحاب" ىػي العمميػػة االولػى التػي أدارىػا، فيػػؿ سػنوات واليتػو كميػا كمػا قػػاؿ ىػو نفسػو بفخػ
أدارىػػػا؟ نشػػػؾ فػػػي ىػػػذا كثيػػػرا. يشػػػير تمخػػػيص أولػػػي لمعمميػػػة الػػػى عػػػدة نقػػػاط: تػػػرؾ نتنيػػػاىو لبػػػاراؾ والجػػػيش 
االسػػرائيمي اف يػػديرا العمميػػة كمػػا يشػػاءاف. وكانػػت األىػػداؼ التػػي تػػـ تحديػػدىا متواضػػعة قابمػػة لمتنفيػػذ وكػػاف 

ا. أخرت المراوحة نياية القتاؿ بال فائدة، لكػف اسػتقرار الػرأي عمػى االمتنػاع عػف عمػؿ بػري وقبػوؿ التنفيذ حذر 
وقؼ اطالؽ النار كػاف صػحيحا. اف الشػيء الصػارخ الػى السػماء ىػو الفػرؽ بػيف خطابػة نتنيػاىو حينمػا كػاف 

وؿ يتنكػر لكػؿ مػا وعػد رئيس معارضة وسياستو بالفعؿ. ُيسمي نتنياىو ىذا "مسػؤولية"، فػرئيس الػوزراء المسػؤ 
بو حينما كاف رئيس معارضة غير مسؤوؿ. وىذا تفكير فاسد غيػر جػدي. قػاؿ ليبرمػاف إف الحكومػة لػـ تػأمر 
الجػػػػيش االسػػػػرائيمي باسػػػػقاط "حمػػػػاس" بسػػػػبب قػػػػرب االنتخابػػػػات. وىػػػػذا الػػػػزعـ أيضػػػػًا كػػػػاذب وُيحقػػػػر المسػػػػيرة 

 الديمقراطية أيضًا.
 55/11/5315، "يديعوت"
 50/11/5315، األيام، رام اهلل
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