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 مم المتحدةيالون: ىناك جيات فمسطينية غير السمطة يمكن التحدث معيا حال توجيت لألأ
 االحتالل يخفف القيود عمى أنشطة الصيد والزراعة في غزة

 العربية ومحرك لياالغنوشي لينية: الثورة الفمسطينية أصل ثورات التغيير 
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 41 :كاريكاتير
*** 

 
 وعالقتنا مع إيران قائمة نحن ندافع عن شعبنا ونقوم بالرَّد عمى جرائم االحتاللمشعل:  1

نفى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" خالد مشعؿ وقوؼ حركتو خمؼ عممية 
(، واستغرب دعوتو لالعتراؼ بػ)إسرائيؿ( بينما يحتاج 21/11تفجير الحافمة في )تؿ أبيب( األربعاء )

، نافيًا أف تكوف 1667لة عمى أراضي عاـ الفمسطينيوف إلى اعتراؼ دولي بيـ، مؤكدًا قبوؿ قياـ دو 
 العالقات مع إيراف قد انقطعت بسبب الخالؼ حوؿ سوريا.

( :"إفَّ 22/11/2012الخميس ) CNNوقاؿ مشعؿ في مقابمة مع اإلعالمية كريستياف أمانبور عبر 
اغتالت القيادي )إسرائيؿ( تتحمَّؿ مسؤولية التصعيد األخير في قطاع غزة، بعدما أف قامت بعمميات توغؿ و 

في الجناح العسكري لكتائب القساـ أحمد الجعبري، مضيفًا: "الجانب "اإلسرائيمي" مسؤوؿ عف التصعيد في 
 غزة، موضحًا أفَّ حماس ال تستيدؼ المدنييف.

ولدى سؤالو حوؿ مدى اعتبار حماس أف مف حقيا قتؿ مدنييف في )إسرائيؿ( قاؿ مشعؿ: "المقاومة ال 
، عمينا العودة إلى أصؿ القضية، الشعب الفمسطيني كاف يعيش بيدوء وسالـ قبؿ أف تستيدؼ المدنييف

يحتؿ اإلسرائيميوف أرضنا، ووفقًا لمقانوف الدولي، فإفَّ مف حؽ الشعوب المقاومة بكؿ ما تممؾ، لدى 
 )إسرائيؿ( جيش متقدـ وقد ارتكب العديد مف المجازر مف دير ياسيف إلى صبرا وشاتيال."

: إننا عمى  CNNعؿ بالقوؿ:" نحف ندافع عف شعبنا ونقوـ بالرَّد، وأنا قائد حماس أقوؿ عبر وتابع مش
استعداد لسموؾ سبؿ سممية دوف سفؾ دماء أو استخداـ أسمحة إذا حصمنا عمى مطالبنا الوطنية الفمسطينية 

قامة دولة وتمبية سائر األىداؼ الوطنية."  المتمثمة بإنياء االحتالؿ وا 
عؿ أفَّ الزعيـ الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات أعطى )إسرائيؿ( والمجتمع الدولي فرصة التوصؿ واعتبر مش

لحؿ سممي، ولكف "إسرائيؿ قتمتو،" مضيفًا:" محمود عباس الذي رحب بو العالـ أعطى ىذه الفرصة 
 لػ)إسرائيؿ( والمجتمع الدولي أيضًا وماذا حصؿ؟ لقد خذلوه وتركوه يفشؿ."

رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو، وقبمو كؿ قادة االحتالؿ، يحاصروننا، ىـ يريدوف وأضاؼ:"اليـو )
استمرار االحتالؿ واالستيطاف، ماذا يريد العالـ مف الفمسطينييف؟ نحف الضحايا وىـ يريدوف منا رفع الراية 

 البيضاء؟"
ومدى إمكانية الرجوع عنو الحقًا قاؿ ولدى سؤالو عف قرار الحركة السابؽ بعدـ االعتراؼ بػ)إسرائيؿ( 

مشعؿ:"إفَّ االعتراؼ يجب أف يأتي "مف الطرؼ الذي يشف اليجمات ويمتمؾ ترسانة عسكرية، وليس مف 
 الضحية،" مشيرًا إلى أفَّ العرب قدموا مبادرة لمسالـ قبؿ أعواـ، ولكف القتؿ استمر.

إّما وجود إرادة دولية مف أمريكا وأوروبا والمجتمع  وشرح وجية نظره بالقوؿ:"ليس أمامنا إال طريؽ مف اثنيف،
قامة دولة فمسطينية عمى حدود عاـ  مع حؽ العودة، وىذا  1667الدولي تدفع "إسرائيؿ" إلى مسار السالـ وا 

أمر محؿ توافؽ فمسطيني، أو أف تواصؿ "إسرائيؿ" رفض ذلؾ فنستمر في خيار مقاومتيا، أنا أقبؿ بدولة 
، ولكف كيؼ يمكنني أف أقبؿ "بإسرائيؿ" ىي تحتؿ أرضي؟ أنا الذي أحتاج إلى 1667عمى حدود عاـ 

 اعتراؼ وليس "إسرائيؿ."
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وشّدد مشعؿ عمى أفَّ حركتو لف تتراجع عف قضية "حؽ العودة" لمفمسطينييف قائاًل:" لماذا يصمت المجتمع 
ييود لـ ير فمسطيف في حياتو  الدولي حوؿ القوانيف التي تتيح عودة اإلسرائيمييف، ويصمت حوؿ ذلؾ؟ بعض

 يحؽ لو القدـو إلييا بينما الفمسطيني الذي ولد في فمسطيف أو ولد والده أو جده فييا ليس لو حؽ العودة؟.
وأضاؼ: "أريد قياـ دولة لمفمسطينييف، وبعد قياميا ستقرر )ىذه الدولة( موقفيا مف )إسرائيؿ(، ال يمكف 

 رائيؿ( وأنا في السجوف وتحت الضغط الصييوني.توجيو ىذا السؤاؿ لي )االعتراؼ بإس
مع طرحيا األساسي حوؿ "دولة  1667وعف مدى توافؽ قبوؿ حماس لدولة فمسطينية عمى حدود عاـ 

فمسطينية واحدة مف البحر إلى النير"، قاؿ مشعؿ:" فمسطيف مف البحر إلى النير ومف الشماؿ إلى الجنوب 
سبب ظروؼ المنطقة والحرص عمى وقؼ نزؼ الدماء، فإف ىي أرضي وأرض أبائي وأجدادي، ولكف ب

، وكذلؾ في الماضي، وافقوا  عمى برنامج ينصُّ عمى قبوؿ دولة  -ومعيـ حركة حماس  -الفمسطينييف اليـو
، ولكف الجانب "اإلسرائيمي" يرفض ذلؾ، واألمر كمو متعمؽ "بإسرائيؿ"، والمجتمع 1667ضمف حدود عاـ 

 لعدالة لنا."الدولي عاجز عف توفير ا
ونفى مشعؿ أف تكوف حماس قد أعمنت مسؤوليتيا عف عممية التفجير في تؿ أبيب مف خالؿ الرسائؿ التي 
بثتيا عبر صفحتيا عمى موقع "تويتر"، ولكنَّو أضاؼ:" العممية "جزء مف تداعيات كبيرة" محذرًا مف حصوؿ 

 المزيد مف ردود الفعؿ الغاضبة "بسبب العدواف عمى غزة".
سبب ترؾ حركة حماس لمقرىا في دمشؽ قاؿ مشعؿ: "غادرت سوريا بعد عشرة أشير مف األزمة،  وعف

بعدما أصابني اليأس مف إمكانية معالجة الوضع بشكؿ سياسي  2012وكاف ذلؾ في يناير/كانوف األوؿ 
 بعيدًا عف الدماء".

ة الوضع قائاًل:" قمت لو منذ وأكَّد مشعؿ أنو اختمؼ مع الرئيس السوري بشار األسد، حوؿ أسموب معالج
اليوـ األوؿ أفَّ األزمة السورية داخمية، وأنيا بدأت بدفع مف مطالب شعبية، وبناء عمى تاريخ عالقاتنا مع 
القيادة السورية نصحتو بأف األزمة ىي جزء مف الربيع العربي وتتطمب حصوؿ إصالحات وحموؿ سياسية 

المجوء إلى األمف والجيش، وما نتج عف ذلؾ مف سفؾ لمدماء،  ومبادرات مف القيادة ، ولكف عندما قرروا
 عممت بأفَّ )جيودي( ستفشؿ".

ونفى مشعؿ أف يكوف خروج الحركة مف سوريا قد أدَّى إلى انقطاع عالقاتيا بإيراف قائاًل: "العالقات مع 
ا كاف عميو في السَّابؽ، إيراف قائمة، ولكّنيا تأثرت باختالفاتنا حوؿ الوضع في سوريا، لـ يعد األمر عمى م

ولكف العالقات مستمرة واألمر يتبدؿ بحسب الظروؼ، لقد أثرت األزمة السورية عمى عالقاتنا ولكف 
 الصِّالت ما زالت موجودة".

 23/11/2012، المكتب االعالمي لحركة حماس
 

 تينوباما سينفذ وعوده حول حل الدولأ: مسعانا فرصة أخيرة لتحقيق السالم ونثق أن عباس 2
"وفا": أعرب الرئيس محمود عباس، عف ثقتو بأف ينفذ الرئيس األميركي باراؾ أوباما وعوده التي  -راـ اهلل 

، والذي تحدث فيو عف رؤية حؿ الدولتيف، 2006طرحيا خالؿ خطابو الذي ألقاه في القاىرة في أيار 
 ووقؼ االستيطاف.

هلل، امس، نسخة مف الكتاب الذي أعده طالب ، خالؿ تسممو، في مقر المقاطعة في راـ اعباسوأضاؼ 
مدارس الموثرية في مدينة بيت لحـ، الموجو لمرئيس أوباما وعدد مف زعماء العالـ، لدعـ المطمب الفمسطيني 

 في األمـ المتحدة: إف الرئيس أوباما في فترة واليتو الثانية، لذلؾ نتمنى أف يقؼ إلى جانب تحقيؽ السالـ.
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كوف الفرصة األخيرة لتحقيؽ السالـ واالستقرار، لذلؾ عمى الجميع أف يعمؿ مف اجؿ وتابع: إف ىذه قد ت
تحقيقو، مؤكدا أف الجانب الفمسطيني "مستعد لمعودة إلى طاولة المفاوضات فور الحصوؿ عمى عضوية 

قبؿ دولة فمسطيف بصفة مراقب في الجمعية العامة لألمـ المتحدة، لنشيع السالـ في منطقة الشرؽ األوسط 
وقاؿ الرئيس: ال يوجد ما يمنع مف حصولنا عمى العضوية غير الكاممة في األمـ المتحدة،  فوات األواف".

مف الشير الجاري، وسنطمب التصويت عميو، ونحف متأكدوف بأف دوؿ العالـ  26لذلؾ سنقدـ طمبنا في 
 الحرة ستوافؽ عمى طمبنا وستصوت معنا.

يمة لدعـ التوجو الفمسطيني في األمـ المتحدة، مشيدا بالجيود التي ووصؼ الرئيس، مبادرة الطمبة بالعظ
 بذلوىا إليصاؿ الصوت الفمسطيني إلى العالـ ليقؼ إلى جانب الحؽ والسالـ.

 25/11/2012األيام، رام اهلل، 
 

 "إسرائيل"تحمي التيدئة بانتشارىا عمى الحدود مع في حكومة غزة  األمنقوات  3
في قطاع غزة اف قوات االمف « حماس»ؽ باسـ وزارة الداخمية في حكومة اعمف الناط: ا ؼ ب -غزة 

 الحدودية انتشرت في مواقعيا قرب الحدود مع اسرائيؿ بيدؼ حماية تثبيت اتفاؽ التيدئة.
وزير الداخمية )في الحكومة المقالة فتحي حماد( اعطى لكافة االجيزة االمنية »وقاؿ اسالـ شيواف اف 

ودة الى العمؿ الطبيعي والعودة الى مقارىـ ومراكزىـ في المدف والمناطؽ الحدودية والشرطية امرا بالع
انتشروا منذ صباح اليـو »واوضح اف عناصر قوات االمف الحدودية «. السابقة التي كانوا فييا قبؿ الحرب

يؿ الذي مع اسرائ« )امس( في مواقعيـ عمى طوؿ الحدود لقطاع غزة مف اجؿ حماية تثبيت اتفاؽ التيدئة
 دخؿ حيز التنفيذ مساء االربعاء.

مقر اخرى في  11مقرا ومركز امنيا وشرطيا دمر كميا كما الحقت اضرار تدميرية في  17»واكد شيواف اف 
 «.القطاع نتيجة لمحرب االسرائيمية

ج مف االقتراب كثيرا بشكؿ عمني مف السيا« حماس»وىذه ىي المرة االولى التي يتمكف فييا عناصر شرطة 
الحدودي مع اسرائيؿ مف دوف تعرضيـ الطالؽ نار مف القوات االسرائيمية المتواجدة باستمرار عمى طوؿ 

 الحدود مع القطاع.
وبناء عمى اتصاالت مع مصر تمكف عدد مف عناصر شرطة حماس غير المسمحيف لممرة االولى مف 

شباف والصبية مف السياج الحدودي الوصوؿ الى المنطقة الحدودية في سبيؿ ابعاد عشرات المزارعيف وال
 شرؽ خاف يونس، وفؽ مصادر مطمعة في غزة.

 25/11/2012الحياة، لندن، 
 

 عريقات في القاىرة لتفعيل المصالحة  4
وصؿ إلى القاىرة مساء الجمعة رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفمسطينية، عضو المجنة : لندف

ريقات قادمًا مف راـ اهلل عف طريؽ األردف في زيارة لمصر تستغرؽ أيامًا الدكتور صائب ع« فتح»المركزية لػ
 عدة يمتقي خالليا عددًا مف المسؤوليف المصرييف لبحث ممؼ المصالحة الفمسطينية.
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وقالت مصادر مطمعة لوكالة أنباء الشرؽ االوسط إف مف المقرر أف يمتقي عريقات عددًا مف المسؤوليف 
ات مف الفصائؿ الفمسطينية لبحث تحريؾ ممؼ المصالحة، خصوصًا بعد توحد المصرييف وبعض الشخصي

 كؿ الفمسطينييف في مواجية العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة.
 25/11/2012الحياة، لندن، 

 
 ممثل فمسطين لدى االمم المتحدة يتقدم بشكوى ضد "إسرائيل" بعد خرفيا اتفاق التيدئة  5

دكتور رياض منصور، ممثؿ فمسطيف لدى األمـ المتحدة، بشكوى لألمـ تقدـ ال: غزة: صالح النعامي
طالؽ جنودىا النار وقتؿ شاب فمسطيني مساء يـو الخميس  المتحدة ضد إسرائيؿ بعد خرقيا اتفاؽ التيدئة وا 

 الماضي.
 25/11/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
 عالمالطيراوي: فتح ضريح عرفات الثالثاء بعيدا عن وسائل اإل 6

اعمف المواء توفيؽ الطيراوي رئيس لجنة التحقيؽ الفمسطينية في ظروؼ استشياد  : نائؿ موسى -ـ اهللرا
الرئيس ياسر عرفات امس انو سيتـ فتح ضريح الزعيـ الراحؿ الثالثاء ألخذ عينات مف رفاتو بعيدًا عف 

 «.قرائف عمى تورط اسرائيؿ في اغتيالو»وسائؿ االعالـ، مؤكدا وجود 
سيتـ فتح ضريح عرفات يوـ السابع والعشريف مف ىذا »يراوي في مؤتمر صحفي براـ اهلل امس، وقاؿ الط

سيكوف يوـ الضرورة المؤلمة مف أجؿ اف نصؿ الى الحقيقة في »مضيفا « الشير ألخذ عينات مف جسده
لدييا مف القرائف اف لجنة التحقيؽ الفمسطينية التي تعمؿ ليال نيارا منذ سنتيف »وأكد الطيراوي «. سبب وفاتو

 «.والبينات ما يثبت اف عرفات اغتيؿ مف قبؿ اسرائيؿ
  25/11/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 في المؤسسات الحقوقية "إسرائيل"تدعو إللغاء عضوية  في غزة  الحكومة 7

ية طالب المتحدث الرسمى باسـ الحكومو الفمسطينيو إيياب الغصيف المؤسسات العرب: محمد عيد -غزة
والدولية بالدفاع عف حقوؽ الصحفييف الفمسطينييف، قائاًل: "أنتـ أماـ اختبار حقيقي، تحركوا ودافعوا عف 

 الصحفييف".
وطالب الغصيف بإلغاء عضوية )إسرائيؿ( مف كافة المؤسسات الحقوقية والمعنية بالصحفييف وحمايتيـ، 

 .وذلؾ إثر ارتكابيا لمجازر وانتياكات دولية بحؽ الصحفييف
ودعا جميع وزراء اإلعالـ في الدوؿ العربية واإلسالمية لزيارة قطاع غزة، لمنظر إلى حاؿ وأوضاع 

 الصحفييف الفمسطينييف، وأىـ الجرائـ التي يرتكبيا االحتالؿ بحقيـ.
وأكد رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي مضي حكومتو في دعـ ومساندة الصحفييف الفمسطينييف ومساندتيـ 

 اإلعالمي والوطني.في عمميـ 
وأعمف عف تنظيـ حكومتو لميرجاف تكريمي لوسائؿ االعالـ المحمية والدولية برعاية رئيس الوزراء إسماعيؿ 

 ىنية، يـو اإلثنيف.
 24/11/2012فمسطين أون الين، 
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 االحتالل يعتقل نائبًا من حماس ويجرف أراض زراعية قرب بيت لحم 8
قمت قوات االحتالؿ االسرائيمي فجر امس النائب ياسر منصور عضو اعت: كامؿ ابراىيـ –القدس المحتمة 

 المجمس التشريعي الفمسطيني عف كتمة التغيير واالصالح التابعة لحركة حماس.
عاما( في  46وقالت مصادر محمية فمسطينية اف قوات االحتالؿ االسرائيمي داىمت منزؿ النائب منصور )

االحتالؿ االسرائيمي عمى حركة حماس والجياد االسالمي بعد  نابمس واعتقمتو ضمف حممة تشنيا قوات
 العدواف عمى غزة .

 25/11/2012الرأي، عمان، 
 

 حرام وكبيرٌة ُمَؤثَِّمٌة وفساد في االرض "سرائيل"إفتوى وزارة األوقاف بحكومة غزة: خرق اليدنة مع  9
ـ خرؽ اليدنة مع االحتالؿ أصدرت وزارة األوقاؼ والشئوف الدينية في حكومة غزة فتوى تحر : غزة

 الصييوني بأي شكؿ مف األشكاؿ طالما احتراميا االحتالؿ.
ـَ ىذه اليدنة   التي رعاىا إخوتنا -وكتب الدكتور سمماف نصر الداية في فتواه الصادرة عف الوزارة"إفَّ احترا

 مجاوزة كبيرٌة ُمَؤثَِّمٌة".واجٌب عمى كؿِّ واحٍد ِمنَّا، وأفَّ التَّياوَف بيا بالخرؽ وال -في مصر الشقيقة
 25/11/2012وكالة سما االخبارية، 

 
 مصادر لـ "قدس برس": السمطة كانت عمى عمم مسبق بحممة االعتقاالت اإلسرائيمية ضد النواب 10

كشفت مصادر فمسطينية مطمعة النقاب عف أف السمطة الفمسطينية في الضفة الغربية المحتمة : راـ اهلل 
بحممة االعتقاالت اإلسرائيمية الواسعة التي شرع بيا جيش االحتالؿ ضد عدد مف كانت عمى عمـ مسبؽ 

 النواب الفمسطينييف.
(، "إف أحد القيادات 11|24وقالت المصادر في تصريحات لػػ "قدس برس" أدلت بيا اليوـ السبت )

ب المجمس التشريعي الفمسطينية المحسوبة عمى السمطة في راـ اهلل حّذرت أميف سر المجمس التشريعي ونوا
المحسوبيف عمى حركة حماس مف حممة اعتقاالت واسعة بحقيـ سيشنيا االحتالؿ بعد إتماـ التيدئة ووقؼ 

  إطالؽ النار في قطاع غزة"، عمى حد قوليا.
مف جانبيا، أّكدت عائمة أحد النواب المعتقميف أف شخصية فمسطينية وصفتيا بػ "ثقيمة وبارزة" حّذرت النائب 

ور مف إقداـ االحتالؿ عمى اعتقالو، وأوصتو بمغادرة منزلو وعدـ المكوث فيو غير أنو رفض ذلؾ المذك
وكاف أحد نواب المجمس التشريعي الفمسطيني  ليتفاجأ بقوات االحتالؿ تدىـ منزلو في الميمة ذاتيا وتعتقمو.

أفاد بأف مصادر دبموماسية عف كتمة "التغيير واإلصالح" التابعة لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" قد 
لتجنب اعتقاليـ مف  عربية قدمت نصحًا لمجموعة مف النواب بعدـ التنقؿ عمى الحواجز العسكرية اإلسرائيمية

اإلسرائيمي في عدوانو األخير عمى قطاع  قبؿ قوات االحتالؿ، خاّصة بعد اليزيمة التي حظي بيا الجيش
  غزة.

 24/11/2012قدس برس، 
 

 : االحتالل استيدف غزة بثالثة آالف قذيفة خالل العدوانمسؤول فمسطيني 11
غػػزة: كشػػفت الحكومػػة الفمسػػطينية فػػي غػػزة أف قػػوات االحػػتالؿ اسػػتيدفت قطػػاع غػػزة خػػالؿ العػػدواف األخيػػر 
بثالثة آالؼ قذيفة مختمفة. وأوضح نائػب مػدير شػرطة ىندسػة المتفجػرات فػي الشػرطة الفمسػطينية بغػزة الرائػد 
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" MKقذيفػػػة جويػػػة مػػػف طػػػراز " 1500تصػػػريح مكتػػػوب لػػػو اف طػػػائرات االحػػػتالؿ ألقػػػت حػػػاـز أبػػػو مػػػراد فػػػي 
 أمريكية الصنع طيمة أياـ العدواف الثمانية.

قذيفػػة  1500وأشػػار إلػػى أف مدفعيػػة االحػػتالؿ وبوارجػػو وزوارقػػو الحربيػػة اسػػتيدفت القطػػاع خػػالؿ العػػدواف بػػػ 
 أخرى.

ىندسػػة المتفجػػرات عمػػى إبطػػاؿ مفعوليػػا، بػػيف الرائػػد أبػػو  وفيمػا يتعمػػؽ بالقنابػػؿ والصػػواريخ التػػي عممػػت شػػرطة
أمريكية الصنع تزف الواحدة منيا "طػف" فػي مدينػة غػزة " MKمراد أف طواقميـ جمعت ثالثة قنابؿ مف طراز "

 لوحدىا.
 24/11/2012قدس برس، 

 
 ويجب إيجاد صيغة لمتعامل مع العمالء إسرائيمية طائرات سبعالزىار: أسقطنا  12

أعمف عضو القيادة السياسية لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" محمود الزىار، أف : الشريؼأدىـ  -غزة
حركتو ستعمؿ عمى تقوية نفسيا بكؿ الوسائؿ المتاحة في إطار المقاومة الفمسطينية مستفيدة مف التيدئة 

 الحالية، مؤكدًا أف حماس ممتزمة بيا بقدر التزاـ االحتالؿ بيا.
ي أعمف عنيا في القاىرة مساء األربعاء الماضي، حدًا لمعممية العسكرية "عمود السحاب" ووضعت التيدئة الت

 نوفمبر الجاري باغتياؿ الرجؿ الثاني في كتائب القساـ أحمد الجعبري. 14التي بدأىا جيش االحتالؿ في 
منا سوى أف ندخؿ وقاؿ الزىار خالؿ ندوة سياسية نظميا منتدى اإلعالمييف الفمسطينييف، السبت، "ليس أما
 السالح بكؿ الوسائؿ والسبؿ"، مشددًا عمى ضرورة إيجاد صيغة حاسمة لعمالء االحتالؿ.

وأضاؼ "لف نسمح بوجود العمالء ألف المصائب التي حمت بالناس في الحرب تمت مف خالؿ العمالء"، 
 مشيرًا إلى أف نسبة العمالء في غزة أصبحت قميمة.

مقاومة في غزة لـ تمض وقتيا عبثًا، ولذلؾ كاف ىناؾ "نسبة عالية مف التوفيؽ وأكد أف األذرع العسكرية ال
 في المعركة".
 استعداد بري

في ذات اإلطار، أكد الزىار أف المقاومة في غزة كانت تتمنى دخوؿ جيش االحتالؿ برًا إلى غزة، 
الحرب البرية ستساىـ في مستحضرًا أقواؿ القائد العاـ لكتائب القساـ محمد الضيؼ خالؿ العدواف، بأف 

 تحرير األسرى، في إشارة إلى إمكانية أسر جنود إسرائيمييف ومبادلتيـ بأسرى فمسطينييف.
أحياًء، ومثميـ أمواتًا مف جنود االحتالؿ في حاؿ دخوليـ برًا إلى  3أو  2وقاؿ "كانت المقاومة ستأسر 

قاومة وصواريخيا واستيداؼ لمدف في حدث غزة"، مشيرًا إلى وجود حالة استيجاف إسرائيمي مف تطور الم
 ىو األوؿ مف نوعو.

ورأى عضو القيادة السياسية لحركة حماس أف معادلة اسقاط الطائرات واستيداؼ الجيبات بالصواريخ مقدمة 
لتحرير فمسطيف، كاشفًا عف تمكف المقاومة مف إسقاط سبع طائرات اكتشؼ حطاـ األخيرة، السبت، فوؽ 

 صيرات، وسط ِقطاع غزة.منزؿ في مخيـ الن
ونفى أف تكوف )إسرائيؿ( قد استنزفت قدرات حماس الصاروخية خالؿ العدواف األخير، إذ تعرضت المدف 
والمستوطنات اإلسرائيمية لمئات الصواريخ التي أطمقيا مقاوموف مف غزة، مؤكدًا أف قدرات حماس العسكرية 

 فاجأت الجميع.
 بأنو دمر قدرات حماس الصاروخية كاذبة". -رئيس حكومة االحتالؿ–وأضاؼ "اتيامات بنياميف نتنياىو 
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وتطرؽ الزىار إلى االتيامات التي توجو لحماس وقادتيا بأنيـ اتجيوا لمسمطة وتركوا المقاومة، رافضًا كؿ 
 ىذه االدعاءات عمى اعتبار أف "مشروعًا كاف يعد ليذه المرحمة".

"الصاروخ األحمؽ" عمى اعتبار أنو "مدمر" بينما الصاروخ كما أكد عمى رفض حركتو القاطع لما وصؼ بػ
 الذكي يكوف "منتجا"، حسب رأيو.

وقاؿ "نحف نمنع الصواريخ العشوائية، والمقاومة لـ تضيع وقتيا عبثًا ولـ تنشغؿ في الكراسي"، معتبرًا أف 
عمى انتصار المقاومة، المسيرات التي خرجت في دوؿ عربية وأجنبية صديقة أثناء العدواف عمى غزة "مؤشر 

 وتعزيز وتكريـ لمدـ الفمسطيني، لذلؾ عمينا االستمرار في برنامجنا".
 تضامن عربي

وثمف دور الشخصيات العربية التي زارت غزة تضامنًا مع أىالي القطاع وخاصة رئيس الوزراء المصري 
 ىشاـ قنديؿ، الذي كاف أوؿ مف زار غزة في العدواف.

إلى أف حركتو قدمت ورقة تحتوي عمى شروطيا لمتيدئة "ولـ يمغ منيا حرؼ وفي سياٍؽ متصؿ، أشار 
 واحد"، مضيفًا "حماس قالت ىذه شروطنا وبغيرىا ال لمتيدئة".

ودعا المواطنيف إلى عدـ خمؽ حالة استفزاز وخاصة في المناطؽ الحدودية حيث تمكف مواطنوف مف 
 منذ سنوات". الوصوؿ إلى أراضييـ عمى الشريط الحدودي لـ يصموىا

وقاؿ: "ال نريد أف تحدثنا مصر حوؿ وجود خروقات مف جانبنا"، مشيرًا إلى أف الواليات المتحدة األمريكية 
لممرة األولى تتحدث عمى لساف وزيرة خارجيتيا ىيالري كمينتوف، بعد وزير خارجية مصر محمد كامؿ 

 لعشريف مف نوفمبر الجاري في القاىرة.عمرو، الذي أعمف التيدئة في مؤتمر صحفي عقد مساء الحادي وا
وأضاؼ "الشعب الفمسطيني بكؿ طوائفو كانوا واقفيف خمؼ المقاومة باستثناء الجواسيس"، مؤكدًا عمى أىمية 

 تقوية الصؼ الداخمي في حركات المقاومة.
 وتابع الزىار: "انتيت فترة يغزوننا، عمينا أف نرتب أوراقنا لمتحرير".

االحتفاؿ في غزة بنصر المقاومة بعد إعالف التيدئة الفرحة التي غمرت فمسطينييف والحظ الزىار خالؿ 
ينتموف لحركة فتح، الذيف خرجوا إلى الشوارع حامميف أعالـ حركة فتح، مبديًا استعداده الكامؿ لمدىـ 

 بالسالح وكؿ ما يمـز مف أجؿ مقاومة االحتالؿ، شرط تصويب فوىات بنادقيـ إلى جنود االحتالؿ.
وفي تقييمو ألوضاع الضفة الغربية، رأى الزىار أنيا أفمتت مف قبضة أجيزة فتح األمنية حيث خرجت 

 المسيرات التضامنية مع أىؿ غزة، كذلؾ مسيرات الفرحة بنصر المقاومة الفمسطينية.
ت ويجب ونوه إلى أف اإلعالـ اإلسرائيمي اعتبر أف ما يجري في الضفة انتفاضة ثالثة، مضيفًا "الضفة تغير 

 دعميا وترتيب مقاومتيا".
 قضية كرامة وطنية

وفي موضوع منفصؿ، بيف الزىار أنو رفع قضية عمى رئيس السمطة محمود عباس بناًء عمى خالؼ 
شخصي، بشأف اتياـ األخير لمزىار بأنو غادر قطاع غزة خالؿ الحرب عمى غزة قبؿ أربعة أعواـ، والتي 

 يومًا. 22استمرت 
السياسية لحركة حماس، ىذه االتيامات "مساسا بكرامتو الوطنية"، متيمًا إياه بالتنازؿ عف وعد عضو القيادة 

 حؽ العودة".
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وفي موضوع المصالحة، أكد عمى ضرورة تطبيؽ ما ورد في اتفاؽ القاىرة، متطرقًا إلى إعالف عباس رفضو 
حرير، وىذا يخالؼ ورقة ، إجراء انتخابات منظمة الت2011بعد التوقيع عمى الورقة المصرية منتصؼ 

 المصالحة، بحسب الزىار.
وخاطب السمطة قائاًل: "أنتـ مشروع تسوية وغير شركاء في النصر. وشرعية برنامج حركة فتح تآكمت عمى 

 مستوى ال يستطيع أحد أف ينكره".
لمخسائر وفي موضوع الخسائر، لفت الزىار النظر إلى الخسائر االقتصادية في غزة ال تقدر بشيء بالنسبة 

 في الضفة الغربية.
ألؼ دوالر  760مميوف دوالر فقط في القبة الحديدية،  30وأشار إلى أف الخسائر اإلسرائيمية وصمت إلى 

دوالر تكمفة طائرة  1500مميوف دوالر خسائر البمديات اإلسرائيمية،  20كتيبة االحتياط في اليوـ الواحد، 
 ".16ألؼ دوالر تكمفة إغارة طائرة "إؼ  15 االستطالع "الزنانة" في الساعة الواحدة،

 مقاطعة أمريكا
وحمؿ الرئيس األمريكي باراؾ أوباما مسؤولية قتؿ األطفاؿ والمدنييف في غزة خالؿ العدواف اإلسرائيمي 
خاصة أف االحتالؿ اإلسرائيمي اعترؼ بأف أوباما أعطاىـ اإلذف بشف عدواف ضد غزة ووعدىـ بتعويضيـ 

 لية.عف الخسائر الما
 وفي ىذا الصدد، أوصى الزىار الفمسطينييف واألمتيف العربية واإلسالمية بضرورة مقاطعة أمريكا ومنتجاتيا.

وفي تقييمو لمموقؼ العربي الرسمي تجاه غزة، رأى الزىار أف جامعة الدوؿ العربية التي زار أمينيا العاـ د. 
 ميجة مختمفة عما كاف سابقًا.نبيؿ العربي، قطاع غزة خالؿ أياـ العدواف، قد تحدثت ب

وأشار عضو القيادة السياسية لحركة حماس إلى أف موضوع التسوية انحصر في جامعة الدوؿ العربية، 
بينما قادة االحتالؿ باتوا يفكروف كثيرًا قبؿ ضرب إيراف خاصة بعد وصوؿ الصواريخ الفمسطينية إلى العمؽ 

 اإلسرائيمي.
 24/11/2012، فمسطين أون الين

 
 ت في اآلراء حول أي قضية أخرىيجب إبقاء القضية الفمسطينية خارج التباينا أسامة حمدان: 13

قاؿ مسؤوؿ العالقات الخارجية في حركة حماس" اسامة حمداف، إثر لقائو في مجدليوف النائب بيية : صيدا
ف مف يختار الحريري، إف الحركة حريصة عمى أف تكوف عالقاتيا عمى أساس دعـ القضية الفمسطينية، و  ا 

أف ينحاز الى المقاومة ويواصؿ دعميا بغض النظر عف أي شيء آخر، ىذا الموقؼ مقّدر لو ونحف نشكره 
عميو. ومف يختار أف ينأى بنفسو، فيذا قراره، معتبرًا أنو أيًا كاف التبايف في اآلراء حوؿ أي قضية أخرى 

عدـ الزج بالوضع الفمسطيني في الشأف يجب أف ال يصؿ الى القضية الفمسطينية. وجدد حمداف تأكيد 
 المبناني.

 رافؽ حمداف في الزيارة ممثؿ حماس في لبناف عمي بركة ومسؤوليا في منطقة صيدا أبو أحمد فضؿ. 
وقاؿ حمداف: جرى التركيز عمى ما جرى في غزة والعدواف اإلسرائيمي عمييا، والصمود واإلنجاز واالنتصار 

دواعي تقديرنا حجـ التعاطؼ والتفاعؿ ىنا في لبناف عمى كؿ المستويات مع  الذي حققتو المقاومة. كاف مف
غزة ومع المقاومة في غزة. وكاف ىذا محؿ شكر مف الحركة ومف أبنائنا في داخؿ فمسطيف ومف أىمنا لما 
لمسوه مف جيد وما بذؿ مف أجؿ دعـ قضيتيـ ودعـ صمودىـ ومقاومتيـ خالؿ ىذا العدواف عمييـ. كما 

لتطرؽ الى مجمؿ أوضاع القضية الفمسطينية خصوصًا واننا نقترب مف اليوـ العالمي لمتضامف مع جرى ا
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الشعب الفمسطيني وما يمكف القياـ بو مف عمؿ مف أجؿ تأكيد الحؽ الفمسطيني في ىذه المناسبة والتأكيد 
قرار عمى االلتزاـ الفمسطيني والعربي تجاه ىذه القضية سواء كقضية تحرير أو قضية عود ة لالجئيف وا 

حقوقيـ ورفض أف تحرؼ قضية الالجئيف عف مسارىا بأي حموؿ ال ترضي الالجئيف وال ترضي أيضًا أبناء 
ىذه األمة. كما جرى التطرؽ الى الشأف الفمسطيني في لبناف. ونحف أكدنا أف موقفنا الدائـ أف الفمسطينييف 

عنييف بتكرار تجارب سابقة مف التورط في شؤوف ليـ قضية وقضيتيـ ىي العودة الى فمسطيف وأنيـ غير م
الدوؿ وىذا رأيناه في ما جرى في كثير مف األحداث في المنطقة أخيرًا. وتركيزنا اليوـ عمى القضية 
 الفمسطينية ونعتقد أف األمة اليـو بوقوفيا الى جانبيا في ما جرى في غزة يعزز ىذا الموقؼ ويؤكد صوابيتو.

ا كاف انتصار غزة سيعيد الحرارة الى العالقة مع بعض األفرقاء وتحديدًا مع حزب وردًا عمى سؤاؿ عما إذ
يراف قاؿ حمداف: كنا دائمًا حريصيف عمى أف تكوف عالقاتنا عمى أساس دعـ القضية الفمسطينية  اهلل وا 
 كقضية حؽ وقضية أمة ودعـ المقاومة الفمسطينية. مف يختار أف ينحاز الى المقاومة ويواصؿ دعميا
بغض النظر عف أي شيء آخر، ىذا الموقؼ مقّدر لو ونحف نشكره عميو. ومف يختار أف ينأى بنفسو ىذا 
فقراره، لكننا نعتقد أف القضية الفمسطينية كانت عمى الدواـ قضية تجمع الشعب الفمسطيني وتجمع األمة 

األمر الى القضية  وبالتالي أيًا كاف التبايف في اآلراء حوؿ أي قضية أخرى يجب أف ال يصؿ ىذا
 الفمسطينية.

وعما إذا كاف مطمئنًا لموضع في المخيمات والموقؼ الفمسطيني بعدـ التدخؿ في الشأف المبناني، قاؿ 
حمداف: أعتقد أف الموقؼ الفمسطيني اليوـ وبإجماع، أف ال يزج بالوضع الفمسطيني في الشأف المبناني. ما 

مف خير يصيبنا أيضًا بالخير، لذلؾ نرجو لمبناف الخير. وفي ما  يضر لبناف ينعكس سمبًا عمينا وما يصيبو
يتعمؽ بالشأف الداخمي المبناني ىو شأف بيف أشقائنا المبنانييف وينقضي ونحف ال نتدخؿ فيو. وتجربتنا في ىذا 
االتجاه أكدت أف ىذا ىو السموؾ الصحيح، وال قدر اهلل إذا تعرض لبناف لعدواف مف الخارج، سنكوف الى 

 جانب لبناف وىذا جزء مف واجبنا.
 25/11/2012المستقبل، بيروت، 

 
 إلى غزة الشير المقبلسيتوجو  مشعل "الحياة":  14

خالد مشعؿ « حماس»أف رئيس المكتب السياسي لحركة « الحياة»عممت : جيياف الحسيني -القاىرة 
 النطالقة الحركة. 25الذكرى الػ سيتوجو إلى قطاع غزة الشير المقبؿ لحضور احتفالية كبيرة ستقاـ ىناؾ في

محمد نصر وصؿ إلى « حماس»إف عضو المكتب السياسي لػ « الحياة»وقالت مصادر فمسطينيو موثوقة لػ 
 القاىرة أمس في اختتاـ زيارة لغزة استغرقت يوميف بغرض ترتيب زيارة مشعؿ.

، خصوصًا في ضوء عف مخاوفيا مف تعرض مشعؿ لمخطر« حماس»في السياؽ ذاتو، عبرت مصادر في 
ىزيمة إسرائيؿ واإلنجاز الذي حققتو المقاومة الفمسطينية عندما نجحت في وقؼ العدواف اإلسرائيمي وتمكنت 

إسرائيؿ اآلف مثؿ النمر المجروح الذي يبحث عف »مف فرض شروطيا عمى الجانب اإلسرائيمي، وقالت: 
 «.نصر ما في محاولة منو لمحفاظ عمى ماء وجيو

 25/11/2012دن، الحياة، لن
 

 فتح: االحتالل "تفاجأ" من موقف الرئيس عباس من العدوان عمى غزة 15
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أكدت حركة "فتح" أف الجانب اإلسرائيمي "تفاجأ" مف موقؼ رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس : راـ اهلل
ياـ عباس خالؿ العدواف األخير عمى قطاع غزة، وذلؾ في الوقت الذي انتقدت فيو تؿ أبيب بشدة عدـ ق
 بإدانة إطالؽ الصواريخ الفمسطينية باتجاه أىداؼ إسرائيمية، والتي كاف يصفيا سابًقا بأنيا "عبثية".

وقاؿ أحمد عساؼ، المتحدث باسـ الحركة في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" معقًبا عمى االنتقادات 
عمى غزة: "إف موقؼ أبو مازف  اإلسرائيمية التي وجيت لرئيس السمطة الفمسطينية بسبب موقفو مف الحرب

)محمود عباس( الرافض لمعدواف وقيادتو لتحرؾ واسع لصده وسعيو المستمر لمتخفيؼ مف أثاره أمر طبيعي 
 كرئيس لمشعب الفمسطيني".

وأضاؼ عساؼ "االحتالؿ توقع ردات فعؿ واسعة مف جانب دوؿ الربيع العربي لكف ردة الفعؿ القوية جاءت 
الرئيس عباس لمتضامف مع الجزء األخر مف الوطف"، مشدًدا عمى "فشؿ رىاف االحتالؿ مف الضفة الغربية و 

 عمى أف وجود االنقساـ ما بيف حركتي "حماس و"فتح" سيفسح المجاؿ لو لالستفراد بغزة".
واعتبر أف ىذه االنتقادات "تؤكد أف االحتالؿ ال يعرؼ القيادة الفمسطينية وطبيعة تفكير الشعب الفمسطيني 

أف معركتو األساسية مع االحتالؿ، وأف أي تناقض ثانوي يوضع عمى جنب في المعركة األساسية، ب
 وبالتالي في ظؿ العدواف مف الطبيعي أف نتوحد".

وأشار المتحدث باسـ "فتح" إلى أف االنتقادات اإلسرائيمية "تأتي كجزء مف الحممة الرئيسة الشاممة عمى أبو 
وجو لألمـ المتحدة ومحاولة إفشاؿ الطمب الفمسطيني لمحصوؿ عمى عضوية مازف والتي تستيدؼ منعو الت

 في األمـ المتحدة لدولة تستخدـ كؿ ىذه الرسائؿ ومحاولة التأثير عمى خط سيره"، حسب قولو.
وحوؿ عدـ استنكار رئيس السمطة إلطالؽ الصواريخ عمى المدف اإلسرائيمية مف غزة وفقا لالنتقادات 

كاف يفعؿ ذلؾ سابقًا، أكد عساؼ أف "الرئيس أبو مازف استنكر اليجمات عمى غزة وحمؿ  اإلسرائيمية، كما
 الكاممة حوؿ ما جري بالقطاع".  المسؤولية  االحتالؿ

 25/11/2012قدس برس، 
 
 ةة في سوريفي الغوط "القيادة العامة"مجموعات مسمحة تياجم موقعًا لـ  16

اف مجموعات مسمحة تياجـ منذ صباح « القيادة العامة -الجبية الشعبية »ذكرت  :أ ؼ ب -راـ اهلل 
 السبت احد معسكرات الجبية في منطقة الريحاف الواقعة ضمف الغوطة الشرقية في سورية.

القيادة العامة، في منطقة الريحاف  –معسكر الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف »وقالت الجبية في بياف إف 
عامًا قد شكؿ قاعدة نضالية تخرج منيا اآلالؼ مف عناصر  الذي مضى عمى وجوده أكثر مف ثالثيف

الشبيبة الفمسطينييف ومئات الفدائييف الذيف أذلوا العدو الصييوني بعمميات نوعية ميمة، منيا عممية 
 «.الطائرات الشراعية

، وتتخذ سورية التي يتزعميا احمد جبريؿ موقفًا مؤيدًا لمنظاـ السوري« الجبية الشعبية لمقيادة العامة»وتتخذ 
مقرًا ليا، وكانت اعمنت في بياف ليا انيا نقمت تصريحاتيا االعالمية الى االراضي الفمسطينية السباب 

 امنية.
25/11/2012الحياة، لندن،   

 
 مم المتحدة: ىناك جيات فمسطينية غير السمطة يمكن التحدث معيا حال توجيت لأليالونأ 17
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ية اإلسرائيمي داني أيػالوف، إإذا توجيػت السػمطة الفمسػطينية لمتصػويت قاؿ نائب وزير الخارج: القدس المحتمة
عمػػى دولػػة غيػػر عضػػو فػػي األمػػـ المتحػػدة، فينػػاؾ جيػػات وشخصػػية فمسػػطينية أخػػرى يمكػػف التحػػدث معيػػا، 

 رافضا الكشؼ عنيا.
اه وأضاؼ أيالوف في حديث لإلذاعة العبرية، مساء السبت، إف ىذا يمكف أف يحدث حاؿ تحركت السمطة تج

 األمـ المتحدة.
الى ذلؾ ادعى الوزير االسرائيمي سيمفاف شالوـ بأف نيػة رئػيس السػمطة الفسػطينية محمػود عبػاس التوجػو إلػى 

 االمـ المتحدة لمحصوؿ عمى مكانة دولة غير عضو فييا تعتبر خرقا التفاقات أوسمو.
ىػػذه الحػػاؿ . وأضػػاؼ شػػالـو  وقػػاؿ شػػالـو إف إسػػرائيؿ سػػتتخذ إجػػراءات مناسػػبة ضػػد السػػمطة الفمسػػطينية فػػي

خالؿ ندوة عقدت في بات ياـ اليـو اف عباس يحاوؿ الظيور بمظير المسكيف بعػد عمميػة "عػامود السػحاب" 
 ويجب عمى المجتمع الدولي أال ينجّر وراء ىذه الخدعة عمى حد زعمو.

 24/11/2012، وكالة سما اإلخبارية
 

 وقف إطالق النار تسييالت لصيادي غزة بعد اتفاق تقر   "إسرائيل" 18
نقؿ موقع يديعوت أحرونوت عمى الشبكة ، ظير السبت عف مسئوليف سياسييف إسرائيمييف قوليـ إف إسرائيؿ  
أقرت ظير اليوـ ، طبقا لتفاىمات "عامود السحاب" تسييالت لمسكاف في قطاع غزة، فػي الوقػت الػذي أعمػف 

أف االتصػػاالت غيػػر المباشػػرة بػػيف إسػػرائيؿ فيػػو رئػػيس المكتػػب السياسػػي لحركػػة حمػػاس، موسػػى أبػػو مػػرزوؽ 
وحماس وبوساطة مصرية ستستأنؼ بعد غد االثنيف، وأف حركة حماس لف تتوقؼ عف التزود باألسمحة التي 

 حمتنا، وبالتالي سنواصؿ شرائيا وتصنيعيا" وفقا لما نقؿ الموقع عف وكالة األنباء الفرنسية.
ات أبػو مػرزوؽ ىػذه أف تغِضػب إسػرائيؿ وتثيػر حفيظتيػا، وقاؿ موقع يديعوت أحرونوت إف مف شأف تصريح

 التي يتوقع أف توافؽ عمى منح تسييالت لسكاف القطاع مقابؿ وقؼ تسمح حركة حماس.
وأشار الموقع، نقال عف رئيس اتحاد صيادي غزة محفوظ الكبريتي ، إلى أف جيش االحتالؿ اإلسرائيمي أتاح 

أي ضػعؼ مػا كػاف مسػموحا ليػـ  -ؽ ستة أميػاؿ عػف شػاطل البحػراليوـ السبت، لصيادي غزة  اإلبحار لعم
ف كػػاف الحػػػديث يػػػدور عػػػف منطقػػة محػػػدودة لمغايػػػة" وفقػػػا  فػػي الماضػػػي، ممػػػا يتػػيح لمصػػػياديف صػػػيد أفضػػػؿ وا 

 لمكبريتي.  
وقػػاؿ الموقػػع إف مصػػادر سياسػػية إسػػرائيمية أقػػرت أنػػو تػػـ توسػػيع نطػػاؽ مجػػاؿ الصػػيد، وأف رئػػيس المخػػابرات 

شػحادة أبمػغ رئػيس حكومػة حمػاس، إسػماعيؿ ىنيػة بيػذه التسػييالت. كمػا نقػؿ عػف مػزارعيف  المصرية، رأفػت
فمسػػطينييف أف جػػيش االحػػتالؿ أتػػاح ليػػـ العمػػؿ فػػي مػػزارعيـ المحاذيػػة لمسػػياج الحػػدودي مػػع إسػػرائيؿ بعػػد أف 

نػع متػر مػف السػياج، وىػو الشػريط الػذي تم 300كانت إسرائيؿ تفرض حظر الدخوؿ إلػى شػريط عمػى مسػافة 
إسرائيؿ الفمسطينييف مف االقتراب إليو والوصوؿ إليو بحجة منع دخوؿ عناصر مف المقاومػة إلػى إسػرائيؿ أو 

 الوصوؿ لمحدود.  
 24/11/2012، 48عرب 
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أف وسػائؿ إعػالـ إيرانيػة نشػرت صػباح اليػـو  أفادت صحيفة "معاريؼ" في موقعيػاعمى الشػبكة، اليػوـ األحػد،
تقػػارير إعالميػػة قالػػت فييػػا إف إسػػرائيؿ تسػػتعد الختبػػار منظومػػة "العصػػا السػػحرية" التػػي طػػورت بالتعػػاوف مػػع 
الواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة العتػػػراض الصػػػواريخ متوسػػػطة المػػػدى وبعيػػػدة المػػػدى. وقػػػاؿ الموقػػػع إف وسػػػائؿ 

 تقارير نشرتيا الصحيفة األمريكية "بوسطف جموب".اإلعالـ اإليرانية اعتمدت عمى 
ووفقػػػا لمتقػػػارير التػػػي بثيػػػا موقػػػع التمفزيػػػوف اإليرانػػػي، فإنػػػو مػػػف المقػػػرر اختبػػػار  منظومػػػة اعتػػػراض الصػػػواريخ 
المذكورة، في الفترة القريبػة فػي صػحراء النقػب. وفػي حػاؿ أثبتػت ىػذه المنظومػة فاعميتيػا  فسػوؼ يػتـ ضػميا 

يػػػدة" لحمايػػػة أجػػػواء تػػػؿ أبيػػػب، بعػػػد أف تعرضػػػت المدينػػػة ليجمػػػات صػػػاروخية بصػػػواريخ لمنظومػػػة "القبػػػة الحد
 متوسطة المدى أطمقتيا المقاومة الفمسطينية خالؿ عدواف "عامود السحاب".

ونقمت بوسطف جموب عف البروفيسور ثيودر أيي بوستؿ، الذي عمؿ مستشارا لسالح البحرية األمريكي، قولو 
مػػى تحويػػؿ منظومػػة العصػػا السػػحرية أو "مقػػالع داوود" إلػػى منظومػػة عمميػػة عمػػى إف إسػػرائيؿ تعكػػؼ حاليػػا ع

 أمؿ أف تتمكف مف اعتراض صواريخ كثيرة في المستقبؿ.
وبحسب ما نشر في الواليػات المتحػدة فقػد اسػتثمرت الصػناعات الجويػة اإلسػرائيمية، التػي تعمػؿ عمػى تطػوير 

مميوف دوالر في السنوات الػثالث األخيػرة، لتطػوير  130ة  ىذه المنظومة بالتعاوف مع شركة ريثاوف األمريكي
 منظومة العتراض صواريخ قصيرة المدى ومتوسطة المدى وحتى صواريخ موجية.

 25/11/2012، 48عرب 
 

 إذا واصمت الفصائل الفمسطينية تسمحيا من جديد قطاع غزةتيديد إسرائيمي باجتياح  20
ف اف اسػػرائيؿ ستضػطر عػػاجال اـ اجػػال الػى تنفيػػذ عمميػػة حػذر مصػػدر سياسػػي اسػرائيمي مػػ: وكػػاالت -لنػدف 

عسػػكرية اشػػد فػػي القطػػاع، اذا مػػا أقػػدمت حركػػة حمػػاس فػػي قطػػاع غػػزة عمػػى التسػػمح مػػف جديػػد "فػػي اعقػػاب 
 االضرار التي لحقت بمستودعات اسمحتيا خالؿ عممية "عامود السحاب" كما وصؼ.

ة "اليػػدوء مقابػػؿ اليػػدوء"، موضػػحا اف اليػػدوء فػػي وقػػاؿ المصػػدر اف اسػػرائيؿ لػػف تكتفػػي فػػي المسػػتقبؿ بمعادلػػ
 القطاع ومحيطو ال ييدؼ الى إتاحة الفرصة لتعاظـ حماس وغيرىا مف المنظمات الفمسطينية.

ونقمت صحيفة  ساندي تايمز البريطانيػة عػف مصػدر فػي وزارة الحػرب االسػرائيمية اف اسػرائيؿ سػتقـو بتػدمير 
 ع غزة.اي شحنة اسمحة ايرانية موجية الى قطا

وقاؿ المصدر اف اقمار التجسس االسرائيمية رصدت االسبوع الماضي في ميناء بندر عباس في ايراف سفينة 
واسمحة اخرى، ُيعتقد بانيا في طريقيا الى القطاع عبر البحر االحمػر  5يتـ تحميميا بصواريخ مف نوع فجر 

 والسوداف ومصر.
 25/11/2012، وكالة سما اإلخبارية

 
 يمي: الرئيس عباس "حمساوي مقنع"سرائإوزير  21

 وصؼ الوزير االسرائيمي غمعاد إرداف الرئيس الفمسطيني محمود عباس بأنو حمساوي مقّنع.: القدس المحتمة
وقاؿ إرداف إف عباس ىنأ حركة حماس عمى قياميا باطالؽ صواريخ عمى مدنييف كما انػو يشػجع التحػريض 

 مبادرات أحادية الجانب عمى الساحةضد اسرائيؿ في السمطة الفمسطينية ويقـو ب
 25/11/2012، وكالة سما اإلخبارية
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 "العمل" حزب تدعو ليفني لالنضمام إلى يحيموفيتش 22
في تعقيبيا عمى التوقعات بأف تعمف رئيسة "كاديمػا" السػابقة تسػيبي ليفنػي فػي األيػاـ القريبػة عػف عودتيػا إلػى 

ونقػػػؿ عػػػف  ي يحيمػػػوفيتش إلػػػى االنضػػػماـ إلػػػى حزبيػػػا.الحيػػػاة السياسػػػية، دعتيػػػا رئيسػػػة حػػػزب "العمػػػؿ" شػػػيم
 يحيموفيتش قوليا إنو عمى ليفني أف تنضـ إلييا، وأال تقـو بتقسيـ ما أسمتو "كتمة المركز".

ونقؿ عنيا قوليا إف مف يسعى إلى جمب سمطة جديدة إلسرائيؿ، واسػتبداؿ نتانيػاىو، وتشػكيؿ حكومػة أفضػؿ 
ا سػتبقى صػػغيرة وتنػػافس عمػػى نفػػس مخػزوف األصػػوات، كمػػا لػػف تكػػوف إلسػرائيؿ، ال يسػػتطيع أف يشػػكؿ أحزابػػ

 بديال حقيقيا.
وبحسػػػب يحيمػػػوفيتش فػػػإف البػػػديؿ الوحيػػػد لنتانيػػػاىو ىػػػو حػػػزب العمػػػؿ برئاسػػػتيا، وأف مػػػف يسػػػعى إلػػػى إسػػػقاط 

 نتانياىو وتعزيز "كتمة المركز" يجب أف ينضـ إلى "العمؿ" وأال يقـو بتشكيؿ شظايا أحزاب.
مة أي حػزب جديػد تمػس بحػزب العمػؿ بنسػبة قميمػة جػدا، وأف حزبيػا سػيبقى األقػوى، وأف مػف وأضافت أف إقا

 يسعى إلى استبداؿ السمطة يجب أف ينضـ إلى "العمؿ".
 24/11/2012، 48عرب 

 
 االحتالل يخفف القيود عمى أنشطة الصيد والزراعة في غزة 23

لذي أوقؼ العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة، في ما يعد أوؿ إنجازات اتفاؽ التيدئة ا: غزة: صالح النعامي
وافقت إسرائيؿ ألوؿ منذ سنوات طويمة عمى توسػيع منطقػة الصػيد البحػري لمصػياديف الفمسػطينييف فػي قطػاع 

أمياؿ. وقد أبمغ وزير المخػابرات المصػري رأفػت شػحاتة، رئػيس الحكومػة المقالػة فػي  6أمياؿ إلى  3غزة مف 
ىػػاتفي تػػـ بينيمػػا الميمػػة قبػػؿ الماضػػية، بػػأف إسػػرائيؿ ستسػػمح لمصػػياديف فػػي  غػػزة إسػػماعيؿ ىنيػػة، فػػي اتصػػاؿ

 أمياؿ. 6إطار متابعة اتفاؽ التيدئة بالدخوؿ إلى مسافة 
ويأمػؿ الصػيادوف فػي أف يسػيـ ىػذا التطػور فػي تغييػر واقػع الصػيد فػي قطػاع غػزة، الػذي تراجػع بشػكؿ كبيػػر 

قبػؿ الجػيش اإلسػرائيمي، الػذي كػاف يطمػؽ النػار عمػى  خالؿ العقد الماضي بسبب المضػايقات المتواصػمة مػف
الصػػياديف ويقػػـو باعتقػػاليـ. وقػػاؿ أحمػػد عابػػد، وىػػو صػػياد يعمػػؿ فػػي قطػػاع الصػػيد، إنػػو يأمػػؿ فػػي أف يػػؤدي 
التطور الجديد إلى تحسيف أوضاع الصياديف السيئة، عمى اعتبار أنػو يسػمح ليػـ بمضػاعفة منػاطؽ الصػيد، 

اإلنتػاج. ويؤكػد الصػياد أحمػد أف الكثيػر مػف زمالئػو شػرعوا بالفعػؿ فػي اإلبحػار مما يعني زيػادة قػدرتيـ عمػى 
. 6لمسافة   أمياؿ، مشيرا إلى أنو وزمالء آخريف سيقتفوف آثار زمالئيـ بدءا مف فجر اليـو

وقاؿ خميؿ عطوي، وىػو مػزارع يممػؾ أراضػي بػالقرب مػف الخػط الحػدودي، شػرؽ قريػة القػرارة، وسػط القطػاع، 
نػػو اسػػتعاف فػػي جنػػي ثمػػار الزيتػػوف إنػػو لػػـ يػػتمك ف مػػف الوصػػوؿ إلػػى كػػـر الزيتػػوف الخػػاص بػػو منػػذ عػػاميف، وا 

 بنساء مف عائمتو، خوفا مف تعرضو لنيراف االحتالؿ.
يشػػار إلػػى أف الكثيػػر مػػف المػػزارعيف لػػـ يتمكنػػوا مػػف قطػػؼ محاصػػيميـ إال بعػػد االسػػتعانة بمتضػػامنيف أجانػػب 

لممسػػاعدة فػػي قطػػؼ الثمػػار وتحمػػؿ المخػػاطر، وىػػي األنشػػطة التػػي وعػػدد كبيػػر مػػف الشػػبيبة، الػػذيف تطوعػػوا 
 انتيت في كثير مف األحياف بإصابات في صفوؼ المتطوعيف.

 25/11/2012، الشرق األوسط، لندن
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قطػػاع غػػزة أبوابيػػا، أمػػس، بعػػد قرابػػة عشػػرة أيػػاـ  فتحػػت المػػدارس والجامعػػات والمعاىػػد فػػي رائػػد الفػػي: -غػػزة 
وتوجػو الطمبػة فػي جميػع المراحػؿ التعميميػة إلػى مدارسػيـ ” . اإلسرائيمي“توقفت خالليا الدراسة بفعؿ العدواف 

 وجامعاتيـ التي حرموا منيا، والتزموا منازليـ ألكثر مف أسبوع.
يػا المػدارس، التػي تعرضػت لمقصػؼ والتػدمير كميػًا ولـ تستثف ىذه الغارات الجويػة أي منشػأة فػي غػزة، بمػا في

 أو جزئيًا، واضطر مئات الطمبة إلى العودة لمنازليـ بعدما صدمتيـ مشاىد مدارسيـ المدمرة.
وأعمنػػت وزارة التربيػػة والتعمػػيـ فػػي الحكومػػة المقالػػة أنيػػا عممػػت عمػػى تػػوفير أمػػاكف بديمػػة لمطمبػػة الػػذي دمػػرت 

الفترة المسائية، إلى حػيف إعػادة إعمػار المػدارس المػدمرة، بحسػب مػدير عػاـ  مدارسيـ، وألحقتيـ بالدراسة في
التعمػػػيـ العػػػاـ محمػػػود مطػػػر. وقػػػاؿ مطػػػر إف الػػػوزارة حرصػػػت فػػػي اليػػػـو األوؿ بعػػػد اسػػػتئناؼ الدراسػػػة عمػػػى 
تخصيصػػو لمػػدعـ النفسػػي، وبخاصػػة لتالميػػذ المرحمػػة األساسػػية، الػػذيف عايشػػوا أيامػػًا صػػعبة ومأسػػاوية خػػالؿ 

 اف.العدو 
مدرسة ما بيف تدمير كمي وجزئي، أعاد لمطػر ولمطمبػة عمػى حػد سػواء،  52الدمار الكبير الذي أصاب نحو 

جػػػػرائـ ال تقػػػػؿ خطػػػػورة ” إسػػػػرائيؿ“فػػػػي ثمانيػػػػة أيػػػػاـ ارتكبػػػػت “. وقػػػػاؿ مطػػػػر  2009-2008ذكريػػػػات محرقػػػػة 
وقػػػدر حجػػػـ ” . اـيومػػػًا مػػػف الحػػػرب عمػػػى غػػػزة قبػػػؿ أربعػػػة أعػػػو  22ومأسػػػاوية عػػػف تمػػػؾ التػػػي ارتكبتيػػػا خػػػالؿ 

الخسػائر التػي لحقػػت بقطػاع التعمػيـ جػػراء الػدمار الػذي أصػػاب المػدارس والمؤسسػات التعميميػػة بحػوالي أربعػػة 
 مالييف دوالر.

اسػػتيدفت الكثيػػر مػػف المػػدارس بشػػكؿ مباشػػر ومتعمػػد ولػػيس ” اإلسػػرائيمية“ويعتقػػد مطػػر أف الطػػائرات الحربيػػة 
 مار الكبير الذي أصاب الكثير مف المدارس عمى مستوى غزة.عف طريؽ الخطأ، مدلاًل عمى ذلؾ بحجـ الد

 25/11/2012، الخميج، الشارقة
 

 عمى جرائميا بحق الصحفيين "سرائيل"إالمطالبة بمالحقة  25
قاؿ المعيد الفمسطيني لالتصاؿ والتنميػة اف إفػالت قػوات االحػتالؿ االسػرائيمي مػف العقػاب عمػى : بترا –غزة 

صابة عشرات الصحاف ييف عمى مدى السنوات الماضية لعب دورًا ميمًا في تشجيعيا عمى المس بحيػاة قتؿ وا 
وسػػالمة الصػػحافييف وتعمػػد قػػتميـ وتػػدمير مقػػراتيـ وممتمكػػاتيـ. وشػػدد المعيػػد فػػي بيػػاف صػػدر امػػس بمناسػػبة 

 تشػريف الثػاني مػف كػؿ 23اليوـ العالمي لمنع االفالت مف العقاب لقتمة الصحفييف حوؿ العالـ، الػذي يصػاؼ
عاـ عمى ضرورة تضافر جيود الصحافييف حػوؿ العػالـ مػف أجػؿ معاقبػة دولػة االحػتالؿ عمػى جرائميػا بحػؽ 
الصػػحافة والصػػحافييف فػػي األراضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة. كمػػا دعػػا المعيػػد الصػػحافييف الفمسػػطينييف لمشػػروع 

اإلحػتالؿ عمػى جرائمػو بالتعاوف مع المؤسسات الحقوقية فػي التجييػز إلطػالؽ عمػؿ مػنظـ مػف أجػؿ مالحقػة 
 بحؽ زمالئيـ الصحفييف كي نضع حدًا لقتؿ واستيداؼ الصحافييف كوسيمة لمنع نقؿ الحقيقة.
 25/11/2012، الدستور، عم ان
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طانية تقريرا بعنواف "الفمسطينيوف في غزة يعتبروف نشرت صحيفة الفاينانشؿ تايمز البري: وكاالت - 48عرب
اسرائيؿ خصػما اقػؿ قػوة ممػا كػاف متصػورا"، ويقػوؿ التقريػر، الػذي اعػده توبايػاس بػاؾ، إف اىػؿ غػزة تعرضػوا 

 لخسائر اكبر في االرواح ولكنيـ يزعموف إنيـ اثاروا الفزع في قموب االسرائيمييف.
يـ بعد ثمانية اياـ مف القصؼ االسرائيمي بدا أف اىؿ غزة كػانوا فػي ويقوؿ "باؾ" انيـ بعد اف خرجوا مف بيوت

رغبػػػة عارمػػػة فػػػي تنػػػاوؿ الحمػػػوى واالحتفػػػاؿ. ويقػػػوؿ التقريػػػر إف محػػػاؿ الحمػػػوى كانػػػت مميئػػػة بالمشػػػتريف يػػػـو 
 الخميس بعد يـو مف اليدنة التي تمت بوساطة مصرية.

بوقػػػؼ اطػػػالؽ النػػػار، ولكػػػف لشػػػعورىـ بالنصػػػر ولكػػػف الفمسػػػطينييف لػػػـ يكونػػػوا يشػػػتروف الحمػػػوى فقػػػط احتفػػػاال 
 فمسطينيا واصابة الؼ آخريف. 162واالبتياج، عمى الرغـ مف مقتؿ 

ويضػػيؼ التقريػػر إنػػو إذا نظرنػػا بصػػورة تقميديػػة الػػى احػػداث اليجمػػات االسػػرائيمية عمػػى غػػزة، يمكننػػا القػػوؿ إف 
يؿ ولكػػف القميػػؿ منيػػا نجػػح فػػي حمػػاس لػػـ تحقػػؽ نصػػرا ممموسػػا حيػػث اطمقػػت سػػيال مػػف الصػػواريخ عمػػى اسػػرائ

 الوصوؿ الى اىدافو.
ولكف عمى الرغـ مف ذلؾ يؤكد قادة حماس واىؿ غزة إف اليجمػات االسػرائيمية ىػذه المػرة بػدت مختمفػة تمامػا 

 عف االجتياح االسرائيمي منذ اربع سنوات.
نية نجحػػػت فػػػي ففػػػي ىػػػذه المػػػرة لػػػـ تشػػػف اسػػػرائيؿ ىجومػػػا بريػػػا عمػػػى غػػػزة كمػػػا أف بعػػػض الصػػػواريخ الفمسػػػطي

الوصوؿ الى تؿ ابيب والقػدس. ولػـ تحػدث ىػذه الصػواريخ خسػائر، ولكػف االمػر اليػاـ ىػو رؤيػة االسػرائيمييف 
 يفروف الى المخابل لالحتماء وقد ارتسـ الخوؼ عمى وجوىيـ.

وقاؿ احمد يوسؼ القيادي في حماس "رأينا االسػرائيمييف فػزعيف وجػراحيـ تنػزؼ. كنػا دائمػا نتعػرض ليجمػات 
 مفردنا ولكف ىذه المرة كاف االسرائيميوف يعانوف مثؿ معاناتنا".ب

ويقوؿ باؾ إف رؤية الفمسطينييف لالمر ذات مغزى كبير، خاصػة أف اسػرائيؿ شػنت اليجمػات لتؤكػد وتسػتعيد 
 قدرتيا عمى الردع.

لفمسطينييف ولكف نتيجة اليجمات كانت عمى العكس مما كانت اسرائيؿ تريد تحقيقو، حيث ينظر الكثير مف ا
 الى اسرائيؿ عمى انيا خصـ اضعؼ مما كاف متخيال.

ويقػػوؿ ماجػػد نوفػػؿ، وىػػو قصػػاب فػػي جباليػػا، إف اسػػرائيؿ بػػدت دولػػة ىشػػة واجبػػرت عمػػى طمػػب اليدنػػة ألنيػػا 
 تشعر بالضعؼ.

 25/11/2012، 48عرب 
 

 االحتالل يجرف أراض زراعية قرب بيت لحم 27
االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي امػػس، بتجريػػؼ أراض زراعيػػة فػػي بمػػدة  شػػرعت قػػوات: كامػػؿ ابػػراىيـ –القػػدس المحتمػػة 

 الخضر جنوب بيت لحـ.
وأفػػاد منسػػؽ لجنػػة مقاومػػة الجػػدار فػػي الخضػػر احمػػد صػػالح بػػأف جرافػػات االحػػتالؿ شػػرعت ومنػػذ الصػػباح 

 ، تعود لمواطنيف مف بيت جاال، ألغراض استيطانية.‹خمة الفحـ›بتجريؼ أراض في منطقة 
المقامػػػة عمػػػى ‹ دانيػػػاؿ›التصػػعيد اإلسػػػرائيمي وصػػػؿ إلػػػى حػػد توسػػػيع حػػػدود مسػػتوطنة وأشػػار صػػػالح إلػػػى أف 

 ‹.خمة ظير العيف›أراضي الخضر مف خالؿ الشروع في بناء وحدات سكنية إضافية في منطقة 
كمػػا تػػـ إغػػالؽ الطريػػؽ الواصػػمة مػػا بػػيف بمػػدة الخضػػر وقريػػة نحػػاليف غػػرب بيػػت لحػػـ، بشػػكؿ محكػػـ بواسػػطة 

 والصخور الكبيرة.األكواـ الترابية 
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 25/11/2012، الرأي، عم ان

 
 خطة لـ"عبرنة" أسماء الشوارع واألحياء المقدسيةبمدية االحتالل بالقدس تناقش  28

تناقش بمديػة االحػتالؿ فػي القػدس المحتمػة غػًدا األحػد، تغييػر أسػماء الشػوارع فػي عػدة أحيػاء : القدس المحتمة
 ف فييا.مقدسية قالت إنو "نزوال عند رغبة" المغتصبي

وأوضػػحت البمديػػة بأنيػػا سػػتناقش تغييػػر أسػػماء الشػػوارع فػػي بمػػدة سػػمواف جنػػوب المسػػجد األقصػػى، وعػػدد مػػف 
أحيائيا، ال سيما وادي حموة، وشوارع وأزقة حي وادي الربابة، ومحػيط حيػي البسػتاف والثػوري، باإلضػافة إلػى 

قديمػػػة، وحػػػي الصػػػوانة قػػػرب أسػػػوار حػػػي وسػػػوؽ المصػػػرارة قبالػػػة بػػػاب العػػػامود، أحػػػد أشػػػير بوابػػػات القػػػدس ال
 القدس.

(، بػػأف بمديػػة االحػػتالؿ سػػتبحث 11-24وأوضػػح مركػػز معمومػػات وادي حمػػوة فػػي بيػػاف أصػػدره اليػػـو السػػبت )
غًدا تغيير وتسمية ىذه األحياء، وذلؾ ضمف المخطط الذي طرحو رئيسيا "نير بركات" لتسمية شوارع شرقي 

 يف المواطنيف وسمطات االحتالؿ الرسمية.القدس، بدعوى تسييؿ االتصاؿ والتواصؿ ب
وقاؿ مركز المعمومات "إف ذلؾ يأتي ضمف المخطط التيويػدي الػذي يسػتيدؼ مدينػة القػدس، واسػتمراًرا لػنيج 

 المغتصبيف والمؤسسة الرسمية الصييونية في تغييب التواجد الفمسطيني".
مية لمشػػػوارع، بأسػػػماء عبريػػػة ذات مػػػدلوؿ ولفػػػت بيػػػاف المركػػػز إلػػػى أنػػػو سػػػيتـ تغييػػػر األسػػػماء العربيػػػة اإلسػػػال

 تممودي.
 24/11/2012، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 الكشف عن مخطط إسرائيمي إلقامة حديقة أثرية مالصقة لمحائط الجنوبي لألقصى 29

كشػػػؼ "تجمػػػع بالقػػػدس ييتػػػدوف"، السػػػبت، عػػػف مخطػػػط إسػػػرائيمي إلقامػػػة حديقػػػة أثريػػػة عمػػػى : القػػػدس المحتمػػػة
 مالصقة لمحائط الجنوبي لممسجد األقصى المبارؾ في القدس المحتمة.دونـ،  22مساحة 

وأفاد األميف العاـ لمتجمع وليد عبد الػرازؽ بوجػود عػدة مخططػات تػـ الموافقػة عمييػا مػف قبػؿ إالمجنػة المحميػة 
مكمػػاًل لػػو، مشػػيرًا إلػػى إقػػرار  10294، ويعتبػػر المخطػػط الجديػػد رقػػـ 3253لمتخطػػيط والبنػػاءإ، مثػػؿ مخطػػط 

، لبنػػاء حديقػػة أثريػػة فػػي منطقػػة بػػاب 2011، فػػي السػػابع مػػف ديسػػمبر 10294مجنػػة الموائيػػة المخطػػط رقػػـ ال
دونػػـ، ابتػػداءًا مػػف أراضػػي المدرسػػة الدينيػػة إبػػورات يوسػػؼإ غػػرب حػػائط البػػراؽ،  22المغاربػػة عمػػى مسػػاحة 

 وأسوار المسجد األقصى المبارؾ مف ناحية الشرؽ والجنوب.
ي وافقت عمى ىذه المخططات ىي إالمجنة المحمية لمتخطيط والبناءإ لتطػوير شػرقي ولفت إلى أف الجيات الت

 القدس، وإسمطة اآلثارإ وإدائرة أراضي إسرائيؿإ وإشركة تطوير الحي الييودي في البمدة القديمةإ.
وأضػػػاؼ: إيتضػػػمف ىػػػذا المخطػػػط إنشػػػاء حديقػػػة أثريػػػة مفتوحػػػة سػػػيتـ مػػػف خالليػػػا إظيػػػار العصػػػور التاريخيػػػة 

تمفػػة، كمػػا يشػػمؿ المخطػػط بنػػاء مركػػز لمػػزوار وممػػرات ومػػراحيض عامػػة ومكاتػػب إداريػػة وممػػرات لممشػػاة المخ
ومعػػابر لممركبػػات ووسػػائؿ النقػػؿ ومػػدرجات ومظػػالت لمجمػػوس، باإلضػػافة لتنظػػيـ الشػػوارع فػػي بػػاب المغاربػػة 

وكافتيريػػا ومتحػػؼ والوصػػوؿ إلػػى سػػاحة البػػراؽ ومحطػػة توليػػد كيربػػاء وأكشػػاؾ لبيػػع التػػذاكر وأسػػواؽ لمػػزوار 
 وسيكوف ىنالؾ فعاليات وميرجانات وصاالت عرض.

مػف جانبػػو، أوضػح الباحػػث الميػداني والمخػػتص بشػؤوف االسػػتيطاف أحمػد صػػب لػبف أف ىػػذا المخطػط ييػػدؼ 
إلى توسيع ساحات حائط البراؽ مف الناحية الغربية لمناحية الجنوبيػة الشػرقية، حيػث كانػت سػاحة البػراؽ قبػؿ 
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ي فمسػػػطيني اسػػػمو حػػػي بػػػاب المغاربػػػة، ومػػػع بدايػػػة االحػػػتالؿ أزالػػػت إسػػػرائيؿ ىػػػذا الحػػػي ىػػػي حػػػ 1967عػػػاـ 
بناءا عمى ذلؾ سيتـ توسيع حائط البراؽ ضمف مساحات اكبر "بالكامؿ وأقامت عميو ساحة البراؽ، وأضاؼ: 

 ."وأوسع، كما سيتـ توسيع مبنى إديفتسوفإ القريب مف القصور األموية والمسجد األقصى المبارؾ
 24/11/2012، كالة سما اإلخباريةو 

 
 مميون دوالر 200أكثر من من العدوان  القطاعخسائر في قطاع غزة: وكيل وزارة االقتصاد  30

أعمف حاتـ عويضة وكيؿ وزارة االقتصػاد لػدى الحكومػة المقالػة التػي تػديرىا حركػة حمػاس : حامد جاد -غزة 
المباشػػػرة التػػػي لحقػػػت بقطاعػػػات الصػػػناعة والتجػػػارة  فػػػي غػػػزة أف التقػػػديرات االوليػػػة لمخسػػػائر المباشػػػرة وغيػػػر

 مميوف دوالر. 213والخدمات اثر عدواف االحتالؿ االخير عمى غزة الذي استمر ثمانية اياـ قدرت بنحو 
وفػػي سػػياؽ أحاديػػث منفصػػمة أجرتيػػا الغػػد حػػوؿ اجمػػالي الخسػػائر التػػي ألحقيػػا عػػدواف االحػػتالؿ عمػػى غػػزة 

إجمػػالي االضػػرار التػػي لحقػػت بكافػػة القطاعػػات، مبينػػا أف خسػػائر  أوضػػح عويضػػة أف وزارتػػو بصػػدد حصػػر
مميػوف دوالر وقطػاعي التجػارة والخػدمات بمغػت  9005القطاع الصناعي بمغت مف اجمالي الخسائر المػذكورة 

 مميوف دوالر. 122نحو 
لزراعػػة والسػػياحة واعتبػػر أف الخسػػائر المػػذكورة تعػػد تقػػديرات أوليػػة، الفتػػا الػػى مػػالحؽ بقطػػاع البنيػػة التحتيػػة وا

وتعطؿ كافة انشطة عجمة اقتصاد غزة عف العمؿ خالؿ اياـ العدواف عمى غزة ما يعني اف إجمالي الخسائر 
 تقدر بمئات مالييف الدوالرات .

مف جيتو أشار رئيس جمعية رجاؿ االعماؿ واالتحاد العػاـ لمصػناعات فػي غػزة عمػي الحايػؾ الػى أف مػا قػاـ 
أولية في قطاع الصناعة شممت حصر أضرار مباشرة وغير مباشرة لحقػت بنحػو االتحاد بحصره مف خسائر 
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وناشػػد الحايػػؾ االمتػػيف العربيػػة واالسػػالمية بالعمػػؿ عمػػى دعػػـ وتمويػػؿ متطمبػػات إعػػادة اعمػػار مػػا دمرتػػو آلػػة 

تالؿ فػي عػػدوانيا االخيػر عمػى غػزة واف ال يتعامػػؿ العػالـ مػع غػزة بػػنفس الطريقػة التػي تعامػؿ بيػػا حػرب االحػ
الفتػػا الػػى أف مػػا تمقػػاه القطػػاع  2009ومطمػػع عػػاـ  2008عقػػب الحػػرب التػػي شػػنيا االحػػتالؿ فػػي نيايػػة عػػاـ 

لممتضػػرريف الصػػناعي مػػف مسػػاعدات ماليػػة آنػػذاؾ اقتصػػر عمػػى مػػا قدمػػو االتحػػاد االوروبػػي مػػف دعػػـ مػػالي 
مميػػوف دوالر فػػي الوقػػت الػػذي قػػدرت فيػػو الخسػػائر بمئػػات ماليػػيف الػػدوالرات. وشػػدد الحايػػؾ عمػػى  33بقيمػػة 

ضػػرورة فػػتح معبػػر كػػـر ابػػو سػػالـ وسػػائر معػػابر القطػػاع الدخػػاؿ مسػػتمزمات اعػػادة االعمػػار، مبينػػا أف الطاقػػة 
االمػر الػذي يتطمػب ضػرورة اعػادة فػتح معبػر االستيعابية لمعبر كـر ابو سالـ ال تفي بتمبية ىذه االحتياجػات 

" والعمػػػؿ عمػػػى فػػػتح الجانػػػب  2009المنطػػػار الػػػذي اغمقػػػو االحػػػتالؿ كميػػػا عقػػػب الحػػػرب االولػػػى عمػػػى غػػػزة "
 التجاري مف معبر رفح خاصة واف قطاع غزة بحاجة الى كميات كبيرة مف مواد البناء.

 25/11/2012الغد، عمان، 
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رة أوضػػاع مػػدارس وكالػػة غػػوث وتشػػغيؿ الالجئػػيف فػػي االردف واحتياجاتيػػا لتطويرىػػا. واكػػد فػػي العربيػػة بالقػػاى
الكممػػة التػػي القاىػػا اىميػػة تحسػػيف العمميػػة التعميميػػة فػػي مػػدارس الوكالػػة مػػف خػػالؿ بنػػاء غػػرؼ صػػفية جديػػدة 

تجييػػزات االلكترونيػػة السػػتيعاب االعػػداد المتزايػػدة مػػف الطمبػػة وكػػذلؾ تجييزىػػا باألثػػاث والوسػػائؿ التعميميػػة وال
والمعموماتيػػة باالضػػافة الػػى بنػػاء مػػدارس جديػػدة بػػػدال مػػف المػػدارس المسػػتأجرة التػػي أصػػبحت غيػػر صػػػالحة 
لمعمميػة التعميميػػة. ولفػت العقربػػاوي الػػى اف الغالبيػة العظمػػى مػػف مػدارس الوكالػػة تعمػػؿ بنظػاـ الفتػػرتيف االمػػر 

طمبػػة. كمػػا طالػػب بزيػػادة أعػػداد المقبػػوليف فػػي كميػػات الػػذي يػػؤثر سػػمبا عمػػى مسػػتوى التحصػػيؿ العممػػي لػػدى ال
التدريب الميني وكمية العموـ التربوية إلتاحة المجاؿ أماـ أبناء الالجئيف لمواصمة دراساتيـ المينية والجامعية 
لمحصوؿ عمى درجة البكالوريوس في التخصصات التربوية وكػذلؾ زيػادة عػدد المػنح الدراسػية المقدمػة ألبنػاء 

الفمسػػطينييف مشػػيرا الػػى اف الحكومػػة االردنيػػة أنشػػأت فػػي المخيمػػات مػػدارس ثانويػػة لمبنػػيف والبنػػات  الالجئػػيف
بيػدؼ تمكيػػنيـ مػف مواصػػمة دراسػتيـ الثانويػػة بسػيولة ويسػػر. وقػاؿ انػػو اسػتفاد مػػف المكرمػة الممكيػػة الخاصػػة 

 طالب وطالبة. 3500بأبناء المخيمات لمدراسة في الجامعات الرسمية أكثر مف 
 25/11/2012، دستور، عم انال
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نسػخة منيػا، الػى أف االسػرى االردنيػيف « الدسػتور»أشارت رسالة ميربة مف خمؼ القضباف، وصػمت : عماف
تػي تعرضػوا ليػا مػف إىمػاؿ في سجوف االحػتالؿ يشػكوف سػوء أوضػاعيـ ويشػرحوف خيبػات األمػؿ المتكػررة ال

الحكومات المتعاقبة لقضيتيـ وتفويتيا فرصًا عديدة كانت تستطيع أف تضغط فييا إلخراجيـ، أو عمػى األقػؿ 
 تحسيف ظروفيـ االعتقالية.

دوف استعماؿ ىذه الورقة لمضػغط « مجانا»وينتقد األسرى في رسالتيـ تعييف سفير اردني جديد لدى اسرائيؿ 
 وني في ممؼ االسرى والمفقوديف االردنييف.عمى الكياف الصيي

كما تكشؼ الرسالة المكونة مف ست صفحات أف القائـ بأعماؿ السفارة االردنية آنذاؾ ضيؼ اهلل عمي الفايز 
قد زار بعض االسرى االردنييف اثناء االضراب عف الطعاـ الذي بدأ فػي شػير ايػار الماضػي واسػتمر لثمانيػة 

سرى االردنييف عف اضػرابيـ )الػذي اسػتمروا بػو بعػد انيػاء األسػرى الفمسػطينييف وعشريف يوما وحاوؿ ثني اال
اضػرابيـ(، بغػرض الضػغط عمػى الحكومػة األردنيػة والسػفارة فػي تػؿ أبيػب، ووعػدىـ آنػذاؾ بػأف ىنػاؾ زيػارات 

 الىالي االسرى االردنييف ستكوف متزامنة مع زيارات اىؿ غزة، وىذا ما أكدوا أنو لـ يتـ حتى االف.
 25/11/2012، الدستور، عم ان
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عقػػد فػػي دار الفتػػوى أمػػس، لقػػاء تضػػامني مػػع الشػػعب الفمسػػطيني فػػي مواجيػػة العػػدواف عمػػى غػػزة وفمسػػطيف، 

سػطيف فػي لبنػاف أشػرؼ دبػور وقػادة بدعوة مف مفتي الجميوريػة الشػيخ محمػد رشػيد قبػاني، وحضػور سػفير فم
 الفصائؿ الفمسطينية في لبناف وعمماء.
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وصػػدر عػػف دار الفتػػوى بيػػاف تػػاله أمػػيف الفتػػوى الشػػيخ أمػػيف الكػػردي قػػّدـ فيػػو "التيػػاني بالنصػػر عمػػى العػػدو 
يمي الصييوني والدعاء بالرحمة لمشيداء والتمني بالشفاء العاجؿ لمجرحى والمصػابيف". وداف "العػدواف اإلسػرائ

والجرائـ التي ارتكبيا في غزة وفي األراضي الفمسطينّية كافة"، مطالبًا بػ"اتخاذ كؿ اإلجػراءات التػي تمكػف مػف 
 تقديـ القادة الصياينة الى محكمة الجرائـ الدولية واعتبار ما قاموا بو جريمة مف جرائـ الحرب".

ائؿ وحقػػو فػػي عودتػػو الػػى أرضػػو فػػي وشػػدد عمػػى "حػػّؽ الشػػعب الفمسػػطيني فػػي مقاومػػة االحػػتالؿ بشػػتى الوسػػ
فمسطيف المحتمة"، مؤكدًا "دعـ جيود القيادة الفمسطينّية في التوّجو إلى األمـ المتحدة لنيؿ مقعد لفمسطيف في 
األمػػـ المتحػػدة ورفػػض كػػؿ أشػػكاؿ الضػػغوط والتيديػػد، ودعػػـ الشػػعب الفمسػػطيني فػػي إنجػػاز وحدتػػو الوطنيػػة 

نياء االنقساـ  وبذؿ كؿ الجيود المخمصة مف أجؿ تعزيز ىذه الوحدة التي تجّمت بأبيى صػورىا فػي معركػة وا 
 غزة حيث جسد الشعب الفمسطيني وحدتو عمى أرض المواجية وفي الداخؿ والخارج والشتات".

وأشػػػار إلػػػى وجػػػوب "دعػػػـ صػػػمود الشػػػعب الفمسػػػطيني ومقاومتػػػو فػػػي مواجيػػػة العػػػدواف واالحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي 
حتػػػى اليػػػـو ومػػػف خػػػالؿ عمميػػػات تيويػػػد القػػػدس والمسػػػجد  1948والمتواصػػػؿ منػػػذ النكبػػػة فػػػي العػػػاـ المسػػػتمر 

األقصػػى وتيجيػػر أىميػػا"، داعيػػًا "الػػدوؿ العربيػػة واإلسػػالمية إلػػى تقػػديـ كػػؿ أشػػكاؿ الػػدعـ والمسػػاندة لمشػػعب 
 الفمسطيني لتحرير أرضو واإلسراع في إعادة إعمار غزة".

وقفػػوا ضػػد العػػػدواف الصػػييوني مػػػع فمسػػطيف وغػػزة، والػػػى االخػػوة الفمسػػػطينييف ووّجػػو التحيػػة إلػػػى "كػػؿ الػػػذيف 
 المعتقميف في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي"، مطالبًا بإطالؽ سراحيـ وتحريرىـ.

ودعػػػا خطبػػػاء الجمعػػػة فػػػي جميػػػع مسػػػاجد لبنػػػاف إلػػػى "تخصػػػيص خطػػػبيـ لػػػدعـ الشػػػعب الفمسػػػطيني وجمػػػع 
وة المنكوبيف في غزة مف خالؿ المديرية العامػة لألوقػاؼ اإلسػالمية التبرعات في مساجدىـ لتقديميا إلى اإلخ

 في لبناف".
بعد المقاء، قاؿ دبور: "حضرنا كفمسطينييف موحديف مجتمعيف الى دار الفتوى والتي تمثؿ مكانػة مرموقػة فػي 

دت فػػي غػػزة لبنػػاف لجميػػع المسػػمميف بمػػذاىبيـ كافػػة، وأكػػدنا لسػػماحتو وحػػدتنا الوطنيػػة الفمسػػطينية والتػػي تجسػػ
وفػػػي الضػػػفة الغربيػػػة خػػػالؿ العػػػدواف اإلسػػػرائيمي، وأف دمػػػاء شػػػيدائنا التػػػي سػػػالت وسػػػقطوا فييػػػا عمػػػى أرض 
فمسطيف أنارت لنا طريػؽ الوحػدة الفمسػطينية. كػذلؾ ناقشػنا مػع سػماحتو موضػوع أىمنػا الالجئػيف الفمسػطينييف 

 لمتابعة ىذا الممؼ الميـ".في لبناف وحياة البؤس التي يعيشونيا واالستمرارية في المقاءات 
 25/11/2012، المستقبل، بيروت

 
يران السالح لممقاومة الفمسطينية 34  حزب اهلل: قدمنا وسورية وا 

قػػاؿ القيػػادي فػػي حػػزب اهلل الشػػيخ حسػػف عػػز الػػديف إف "قػػوى المقاومػػة الفمسػػطينية : ناديػػة سػػعدالديف -عمػػاف 
يراف وسورية أرست قاعدة ردعية لـ تكف موجودة قبؿ العدواف اإلسرائ يمي عمى قطاع غزة"، مبينًا دعـ حزبو وا 

 ليا بالسالح والماؿ والتدريب.
وتوقع عز الديف، وىو مسؤوؿ العالقػات العربيػة فػي حػزب اهلل، فػي حديثػو إلػى "الغػد"، التػأثير السػمبي لنػواتج 

بػؿ، بمػا قػد "يػؤدي إلػى عدواف غزة عمى مسار االنتخابػات اإلسػرائيمية، المقػررة فػي كػانوف الثػاني )ينػاير( المق
 إخفاؽ رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو فييا".

وأوضػح أف "الكيػػاف الصػييوني فشػػؿ فػي تحقيػػؽ أىدافػو السياسػػية والعسػكرية واألمنيػػة المتوخػاة مػػف العػػدواف"، 
بػت معتبرًا أف "ما ذىبت إليو المقاومة الفمسطينية، في منطقيا وأدائيػا وعمميػا وحركتيػا، يثبػت صػوابية مػا ذى

 إليو المقاومة، سواء في لبناف أو فمسطيف، في مواجية العدو".
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 25/11/2012، الغد، عم ان
 

 لقاء تضامنيًا مع الشعب الفمسطيني في غزة ينظم منتدى صور الثقافي 35
نظـ منتدى صور الثقافي لقاء تضامنيًا مع الشعب الفمسطيني في غزة، بدعوة مف الجمعيات االىمية المبنانية 

نية فػػي منطقػػة صػػور ومخيماتيػػا، حضػػره عضػػو قيػػادة لبنػػاف لحركػػة "حمػػاس" فػػي لبنػػاف جيػػاد طػػو، والفمسػػطي
نائب رئيس بمدية صور صالح صبراوي، عف حركة "فتح" المواء محمد زيداني، ممثؿ الحزب السوري القومي 

بنانيػػػة االجتمػػػاعي باسػػػؿ حػػػالوي، عػػػف "الجيػػػاد االسػػػالمي" ابػػػو سػػػامر، وممثمػػػيف عػػػف الفصػػػائؿ واالحػػػزاب الم
والفمسطينية. وشدد رئيس المنتدى ناصر فراف عمى "بطولة الشعب الفمسطيني ومقاومتو في التصدي لمعدواف 
اإلسػػػرائيمي"، مؤكػػػدًا اف "فمسػػػطيف ىػػػي دومػػػًا البوصػػػمة التػػػي توحػػػدنا جميعػػػًا". ودعػػػا كػػػؿ االطيػػػاؼ والفصػػػائؿ 

يؿ، منتقػػدًا "سياسػػات الغػػرب وانحيػػازه، الفمسػػطينية الػػى التوحػػد حػػوؿ القضػػية الفمسػػطينية مػػف اجػػؿ دحػػر إسػػرائ
والصمت العربي حياؿ القضية الفمسطينية". ولفت الى اف "الشعب الفمسطيني ومقاومتو في غزة اصبحا اليـو 

وحيا صبراوي أبطاؿ  توازنًا لمرعب ضد العدو اإلسرائيمي الذي يرتكب أفظع الجرائـ اإلنسانية عمى االطالؽ".
 .69استقاللو الػ  غزة في فمسطيف، ولبناف في

وألقيػػػت كممػػػات أشػػػادت "بصػػػمود غػػػزة وشػػػعبيا ومقاومتيػػػا"، داعيػػػة اللػػػى "إنيػػػاء االنقسػػػاـ واسػػػتعادة الوحػػػدة". 
وتوجيػػت بالتحيػػة الػػى "جمػػاىير الشػػعب الفمسػػطيني فػػي الضػػفة والقطػػاع والقػػدس لػػوقفتيـ البطوليػػة فػػي وجػػو 

 فو".العدواف، ولقوى المقاومة التي تصدت لمعدواف وأفشمت أىدا
 25/11/2012، المستقبل، بيروت

 
 خيرسرائيمي عمى القطاع ليس االول ولن يكون األمنصور: العدوان اإل 36

ال مبػػػرر ألي عػػػدواف اسػػػرائيمي ضػػػد لبنػػػاف ألف اسػػػرائيؿ »رأى وزيػػػر الخارجيػػػة عػػػدناف منصػػػور اف : بيػػػروت
ربتيػػا االخيػػرة فػػي غػػزة ليسػػت فػػي وارد الػػدخوؿ بمغػػامرة سػػتدفع ثمنيػػا غاليػػًا خصوصػػًا بعػػدما كشػػفت فػػي تج

 «.الغطاء عف القبة الحديد التي تمتمكيا
القضػية الفمسػطينية لػـ ولػف تحجػب ايػًا كانػت »أمس، اف « صوت لبناف»وأكد منصور في حديث الى اذاعة 

االوضاع في المنطقة العربية التي قد تتصاعد وتيرتيا او تيبط عمى رغـ تراجع التعاطي معيا نظرًا لممسائؿ 
، «العػػػدواف االسػػػرائيمي عمػػػى القطػػػاع لػػػيس االوؿ ولػػػف يكػػػوف االخيػػػر»، موضػػػحًا اف «فػػػي المنطقػػػةالشػػػائكة 

 «.االتفاقات التي تحصؿ وال تؤدي الى نتيجة يكتب ليا الفشؿ عاجاًل اـ اجالً »ومشددًا عمى اف 
 25/11/2012، الحياة، لندن

 
 

 الفمسطينيين لالجئينالفمسطيني يعرض مع "شاىد" شؤون ا -رئيس لجنة الحوار المبناني  37
الفمسػطيني خمػدوف الشػريؼ فػي مكتبػو فػي السػرايا الحكوميػة فػي بيػروت  -التقى رئيس لجنػة الحػوار المبنػاني 

وفدا مف المؤسسة الفمسػطينية لحقػوؽ اإلنسػاف "شػاىد"، ضػـ منسػؽ العالقػات العامػة واإلعػالـ محمػد الشػولي 
 ومدير الموارد مصطفى اليونس.

ذليؿ العقبات التي تواجو الالجئيف الفمسطينييف في لبناف، في العديد مف الممفات ال سػيما ونوه الوفد بجيود "ت
ممػػؼ فاقػػدي األوراؽ الثبوتيػػة". وأكػػد الشػػريؼ "اسػػتعداده لمتابعػػة القضػػايا المتعمقػػة بػػالالجئيف الفمسػػطينييف فػػي 
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 لػدوائر المبنانيػة المختمفػة".لبناف، وخصوصا القضايا الواضحة والموثقػة والتػي تحتػاج الػى متابعػة وحػؿ لػدى ا
إلػػى ذلػػؾ اسػػتقبؿ الشػػريؼ مسػػؤوؿ العالقػػات المبنانيػػة فػػي حركػػة حمػػاس رأفػػت مػػرة الػػذي وضػػعو فػػي أجػػواء 

 أحداث غزة.
 25/11/2012، المستقبل، بيروت
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تونسية الشيخ راشد الغنوشي رئيس الحكومة الفمسطينية في غزة، بػ "نصر ىّنأ زعيـ حركة "النيضة" ال: غزة
وقاؿ،  المقاومة الفمسطينية" عمى قوات االحتالؿ اإلسرائيمي، مشيًدا بإنجازات المقاومة في مواجية العدواف.

 في اتصاؿ ىاتفي: "إف ىذا النصر مفخرة لألمة التي اتجيت كميا نحو فمسطيف وغزة"، 
 ف الثورة الفمسطينية كانت أصؿ الثورات ومحرًكا لمربيع العربي"، عمى حد تعبيره.مشيًرا إلى أ

 24/11/2012، قدس برس
 

 بمميون وستمائة الف دوالرليقدم مساعدات مالية تقدر وفد برلماني عراقي يعتزم زيارة غزة  39
وقاؿ مقرر  الثنيف المقبؿ.يعتـز رئيس مجمس النواب العراقي اسامو النجيفي زيارة قطاع غزة ا :بترا –بغداد 

ف النجيفي سيرأس وفدا برلمانيا كبيرا لزيارة غزة وتأكيد تضامف الشعب إمجمس محمد الخالدي امس ال
ف الوفد الذي أواضاؼ  العراقي مع سكاف القطاع الذيف اثبتوا صمودىـ بوجو اآللة العسكرية االسرائيمية.

قدر بمميوف وستمائة الؼ دوالر سيتـ توزيعيا ىناؾ سيمكث في غزة ساعات عدة سيقدـ مساعدات مالية ت
 بإشراؼ الجيات الفمسطينية المسؤولة.

 25/11/2012، الدستور، عم ان
 

 الجزائر ترسل الدفعة الثانية من المساعدات االنسانية لغزة 40
العاجمة أعمنت الخارجية الجزائرية، عف إرساؿ الدفعة الثانية مف المساعدات اإلنسانية  :وكاالت -الجزائر

طنا مف المواد  14، أنو سيتـ تسميـ ىذه الدفعة التي تتألؼ مف تالتي منحتيا الجزائر لسكاف غزة. وأوضح
طنا مف  40الجزائر قررت إرساؿ تجدر اإلشارة إلى أف الغذائية واألدوية إلى اليالؿ األحمر الفمسطيني. 

 ي األخيرة.المساعدات اإلنسانية إلى غزة بعد ىجمات االحتالؿ اإلسرائيم
 24/11/2012، الشرق، الدوحة

 
 
 

 بضرب منشآتيا النووية  "إسرائيل"تيديد  ىإيران تحتج عم 41
شكت إيراف في رسالة وجييا مندوبيا لدى األمـ المتحدة محمد خزاعي : محمد صالح صدقياف –طيراف 

في بنياميف نتنياىو ائيمي إلى األميف العاـ لممنظمة الدولية ورئيس مجمس األمف، تيديد رئيس الوزراء اإلسر 
األوؿ مف الشير الجاري بضرب منشآتيا النووية، داعية المنظمة الدولية إلى اتخاذ التدابير الالزمة في 

، "بتيديد إسرائيؿ باستخداـ القوة والعنؼ الذي يعرض أمف المنطقة واستقرارىا لمخطر"شأنيا. وندد خزاعي 
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استفزازية وانتياؾ صارخ لممواثيؽ الدولية ال "ف اإلسرائيمييف بأنيا واصفًا تصريحات نتانياىو وباقي المسؤولي
 . "يمكف تبريره

 25/11/2012، الحياة، لندن
 

 جعل منطقة الشرق األوسط خالية من السالح النوويواشنطن تعمن إلغاء مؤتمر ل 42
الشير المقبؿ  كية إلغاء مؤتمر كانت ستستضيفو فنمندايأعمنت وزارة الخارجية األمر  :أ ؼ ب –واشنطف 

بسبب الوضع الراىف في المنطقة "لبحث كيفية جعؿ منطقة الشرؽ األوسط خالية مف السالح النووي، وذلؾ 
، فيما طالبت روسيا بتحديد " كما جاء في بياف لوزارة الخارجية األمريكيةوعدـ وجود اتفاؽ بيف الدوؿ المعنية

االختالفات في وجيات النظر ال "ريا نوالند في بياف أف الناطقة باسـ الخارجية فيكتو وذكرت موعد جديد لو. 
 يمكف أف يعالجيا إال التزاـ مشترؾ واتفاؽ بيف مختمؼ دوؿ المنطقة.

ال يمكننا أف ندعـ ". وأكدت نوالند "ال يمكف دواًل خارجية أف تفرض عمى المنطقة توافقًا وال أف تممي نتائجو 
 ."إسرائيؿ"، في إشارة واضحة إلى "بأنو معزوؿ أو تحت ضغطمؤتمرًا يشعر فيو بمد مف بمداف المنطقة 

 25/11/2012، الحياة، لندن
    

 ى"الشبكة األوروبية" تدعو لتدخل دولي لإلفراج عن النواب الفمسطينيين األسر  43
أدانت الشبكة األوروبية لمدفاع عف حقوؽ األسرى الفمسطينييف بشدة إعادة اعتقاؿ قوات االحتالؿ :أوسمو
، في بياف صحفي عف خشيتيا عبرتو  .الغربية ئيمي لنواب المجمس التشريعي الفمسطيني في الضفةاإلسرا

مف تزايد حمالت االعتقاؿ في األياـ القادمة، "السيما بعد الفشؿ الذريع لقوات االحتالؿ اإلسرائيمي في 
ؿ اإلسرائيمية مف وأوضحت أف "ما قامت بو سمطات االحتال تحقيؽ أىدافيا في العدواف عمى قطاع غزة".

اختطاؼ نواب المجمس التشريعي الفمسطيني وأخذىـ كرىائف يشكؿ جريمة حرب كما جاء في االتفاقيات 
جنيؼ الثالثة والرابعة"، داعية إلى "تدخؿ دولي عاجؿ مف أجؿ اإلفراج عف النواب المختطفيف في سجوف 

 االحتالؿ اإلسرائيمي".
 24/11/2012، قدس برس
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، «عمػود السػحاب»النشػوة التػي عاشػتيا إسػرائيؿ فػي اليػـو األوؿ مػف عمميػة : أمػاؿ شػحادة -القدس المحتمػة 
أحمػػد الجعبػػري، فقػػدتيا فػػي يوميػػا « حمػػاس»بعػػد نجاحيػػا فػػي اغتيػػاؿ القائػػد الفعمػػي لمجنػػاح العسػػكري لحركػػة 

لحػػرب. وكانػػت تػػؿ أبيػػب رسػػمت خػػالؿ السػػاعات األخيػػرة، قبػػؿ التوقيػػع عمػػى اتفػػاؽ وقػػؼ النػػار، األخيػػر مػػف ا
عبر قصفيا المكثؼ فػي غػزة والػذي أحػدث دخانػًا كثيفػًا ظيػر وكأنػو يغطػي مسػاحة شاسػعة مػف غػزة، صػورة 

تظيػر فػي الوقػت ليبرماف نصرًا حقيقيػًا لكػؿ مػنيـ فػي معػركتيـ االنتخابيػة و -باراؾ-أراد منيا الثالثي نتانياىو
 نفسو جبروت الجيش اإلسرائيمي.

ولػـ يتكبػد خسػائر بشػرية فػي « عمػود السػحاب»صحيح أف الجيش كقوة عسكرية لـ يخرج ميزومًا مػف حممػة 
صفوفو، وكؿ ما خسره مػف ماليػيف الػدوالرات خػالؿ سػتة أيػاـ مػف حممػة التيديػد والتػرويج السػتعداداتو لحممػة 

بات إسرائيؿ لدى تمخيصيا الخسارة والربح في المعركة، لكنو أمػاـ تسػاؤالت برية عمى غزة، لف يؤثر في حسا
عػػدة حػػوؿ مػػا حققػػو مػػف أىػػداؼ. ورئػػيس الحكومػػة بنيػػاميف نتانيػػاىو، ووزيػػرا الػػدفاع اييػػود بػػاراؾ والخارجيػػة 
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يػـ افيغدور ليبرماف، الذيف حاولوا في ظيورىـ في المؤتمر الصحافي بعد توقيع االتفػاؽ رسػـ صػورة النصػر ل
مػػف العمميػػة وتحقيػػؽ إنجػػازات، يجػػدوف أنفسػػيـ مػػف اآلف أمػػاـ معركػػة داخميػػة لمحاسػػبتيـ عمػػى ىػػذه العمميػػة، 
معركػػة ال تختمػػؼ كثيػػرًا عػػف تمػػؾ التػػي قادىػػا نتانيػػاىو بنفسػػو بعػػد عمميػػة الرصػػاص المصػػبوب، ضػػد خصػػمو 

ؼ العمميػػة، يقولػػوف إنػػو ال اييػػود اولمػػرت. وأكثػػر الحيػػادييف فػػي تقيػػيـ نجػػاح حكومػػة إسػػرائيؿ فػػي تحقيػػؽ أىػػدا
أعادت مف جديد « عمود السحاب»يمكف حسابو اليوـ، فاألمر يتطمب وقتًا ليتأكد فيو اإلسرائيميوف أف عممية 

والتنظيمات الفمسطينية في غزة وبأنيا جمبت اليدوء لسػكاف الجنػوب وحولػت « حماس»قوة ردع إسرائيؿ أماـ 
وال تعزيز لمقدرات « حزب اهلل»يريب مف ليبيا وال دعـ مف إيراف و غزة إلى مدينة شبو منزوعة السالح. فال ت

العسكرية... كؿ ىػذا يتطمػب وقتػًا مػف الػزمف حتػى يعمػف متخػذو قػرار الحػرب أنيػا بالفعػؿ حققػت أىػدافيا وأف 
 «.عمود سحاب»، سقفيا في السماء عاِؿ، كانت فعاًل «عمود السحاب»المعركة التي اختير ليا اسـ 

لنتائج األولية أف ىذه العممية، التػي يقػوؿ قػادة فػي األجيػزة األمنيػة إنيػا نفػذت بعػد دراسػة جيػدة الواضح مف ا
، لـ تحقؽ أىدافًا حاسمة مف ناحية قوة الردع «الرصاص المصبوب»الستخالصات الحرب األولى عمى غزة 

المسػػمحة. ومػػا  وبقيػػة التنظيمػػات الفمسػػطينية« الجيػػاد اإلسػػالمي»و « حمػػاس»أو مػػف ناحيػػة ضػػرب قػػدرات 
وحػرب غػزة األولػى  2006فعمتو إسرائيؿ أنيا دخمت إلى ىذه الحرب كما دخمت فػي حػرب لبنػاف الثانيػة عػاـ 

 ، مف دوف أف تخطط استراتيجية لمخروج منيا ومف دوف أي تخطيط لنقطة النياية.2008-2009
 الضربة الشعبية

ؽ أىدافػػو مػػف ىػػذه العمميػػة، اسػػتفاؽ عمػػى معارضػػة نتانيػػاىو الػػذي نػػاـ ليمػػة التوقيػػع عمػػى االتفػػاؽ بنشػػوة تحقيػػ
واسعة وانتقادات الذعة، ال تقتصر عمى اليميف والمتطػرفيف والمتعصػبيف، الػذيف اعتبػروا اتفػاؽ التيدئػة وعػدـ 
الػدخوؿ إلػى عمميػػة بريػة خنوعػػًا لحمػاس، بػػؿ شػممت أمنيػيف وعسػػكرييف سػابقيف وخبػػراء، اعتبػروا أف نتانيػػاىو 

ى غػزة ألىػداؼ انتخابيػة تعػزز مكانتػو الشػعبية، أكثػر ممػا ىػي معركػة لتحقيػؽ األىػداؼ اتخذ قرار الػدخوؿ إلػ
عادة اليدوء لسكاف الجنوب ومنع تيريب األسمحة»األساسية المعمنة:   «.استعادة قوة الردع وا 

القبػػػة »إذا أراد متخػػػذو قػػػرار العمميػػػة أف يتحػػػدثوا عػػػف إنجػػػازات فمػػػـ يجػػػدوا سػػػوى التفػػػوؽ فػػػي قػػػدرة منظومػػػة 
فػػػي مواجيػػػة الصػػواريخ ونجػػػاح نتانيػػػاىو فػػي الحصػػػوؿ عمػػػى الشػػرعية الدوليػػػة والتعػػػاوف المصػػػري « حديديػػةال

والػػتفيـ األوروبػػي واألىػػـ المسػػاندة األميركيػػة. ففػػي عمميتػػو ىػػذه تجػػاوز نتانيػػاىو أزمتػػو مػػع الػػرئيس األميركػػي 
كومػػة اإلسػػرائيمية بالػػدعـ العمنػػي بػػاراؾ أوبامػػا، التػػي تفاقمػػت بعػػد االنتخابػػات األميركيػػة بسػػبب قيػػاـ رئػػيس الح

باتػت « عمػود السػحاب»لمنافس أوباما ميت رومني، والتدخؿ المباشر في االنتخابػات األميركيػة. اليػوـ، بعػد 
العالقػػػة مختمفػػػة. فػػػإلى جانػػػب الجيػػػود الكبيػػػرة التػػػي بػػػذليا أوبامػػػا ووزيػػػرة الخارجيػػػة ىػػػيالري كمينتػػػوف، تنتظػػػر 

التػزاـ أميركػا بػدعـ »تحػت عنػواف « القبة الحديدية»صب المزيد مف منظومات إسرائيؿ دعمًا أميركيًا جديدًا لن
 «.أمف إسرائيؿ

لكػػف مػػف يجػػد نفسػػو مضػػطرًا لمػػدفاع عػػف القػػرار اإلسػػرائيمي فػػي ىػػذه العمميػػة، يبحػػث عػػف تعػػابير تظيػػر نصػػرًا 
جاجػػًا وتػذمرًا بػػيف إسػرائيميًا. رئػيس أركػػاف الجػيش بينػػي غػانتس، الػػذي واجػو فػي اليػػوـ األخيػر مػػف العمميػة احت

جنود االحتياط الذيف وصموا إلى قطاع غزة ينتظروف أمر الدخوؿ إلى عممية برية، اختار بعد يـو مف توقيػع 
االتفػػاؽ لقػػاء مجموعػػة مػػنيـ ليتفػػاخر بإنجػػازات مؤسسػػتو العسػػكرية. وكػػرر مػػا اسػػمع عمػػى مػػدار الخمسػػة أيػػاـ 

ققت إنجػازات ميمػة وكبيػرة بكػؿ مػا يتعمػؽ بتػدمير مخػزوف األخيرة لمعممية مف نتانياىو وباراؾ، أف إسرائيؿ ح
الصػػواريخ البعيػػدة المػػدى الموجػػودة بحػػوزة التنظيمػػات الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غػػزة. وفػػي محاولػػة لمتخفيػػؼ مػػف 
تػػأثير األصػػوات التػػي أطمقػػت ضػػد االتفػػاؽ مػػع حمػػاس، راح يقػػوؿ إف الغػػرض مػػف العمميػػة كػػاف التوصػػؿ إلػػى 
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نتػػائج ىػػذه العمميػػة ستتضػػح رويػػدًا رويػػدًا فػػي المسػػتقبؿ وفػػؽ »جنوبيػػة. وأضػػاؼ: واقػػع جديػػد فػػي المنطقػػة ال
وسػاند غػانتس فػي حممػة رفػع المعنويػات ىػذه، «. التطورات عمى الساحتيف السياسػية واألمنيػة عمػى حػد سػواء

و رئيس الطاقـ السياسي واألمني في وزارة الدفاع عاموس جمعػاد، الػذي قػاؿ إف الغػرض مػف اتفػاؽ التيدئػة ىػ
توفير الحماية لسكاف الجنوب فيمػا إدخػاؿ قػوات عسػكرية إلػى قطػاع غػزة واالسػتيالء عميػو أمػر ممكػف. ومػف 
المتوقع أف يحقؽ إنجازات عسػكرية. ولكػف عمميػة مػف ىػذا القبيػؿ قػد تنطػوي عمػى عواقػب وخيمػة فػي كػؿ مػا 

ذو قػػرار العمميػػة إلػػى ، بحسػػب جمعػػاد. وأكػػد ىػػو اآلخػػر اليػػدؼ الػػذي يسػػعى متخػػ«يخػػص العالقػػة مػػع جيراننػػا
 إبرازه في كؿ مناسبة ممكنة وىو أف حماس تمقت ضربات قاصمة لمقدرات العسكرية.

وفػػي حسػػابات اإلنجػػازات اعتبػػر اإلسػػرائيميوف اغتيػػاؿ الجعبػػري أوؿ وأبػػرز إنجػػاز، ثػػـ ىنػػاؾ القبػػة الحديديػػة. 
عمميػة. وفيمػا أطمقػت صػواريخ فجػر والقائمة الطويمة التي تطرح ال تشمؿ واحدًا مف األىداؼ التي وضعتيا ال

وغػػػراد فػػػي األيػػػاـ األخيػػػرة مػػػف العمميػػػة، تصػػػر إسػػػرائيؿ عمػػػى أنيػػػا حققػػػت إنجػػػازًا كبيػػػرًا فػػػي ضػػػرب منظومػػػة 
فػػي المئػػة مػػف ترسػػانة الصػػواريخ . وإلظيػػار المزيػػد مػػف اإلنجػػازات  30الصػػواريخ لممػػدى المتوسػػط، ودمػػرت 

رت مبػاني حكػـ فػي غػزة: محطػات شػرطة، بنػى ىػدؼ ودمػ 1400راحت تتحدث عػف أنيػا ضػربت أكثػر مػف 
 تحتية ومخزونات وسائؿ قتالية.

لسػػالح الجػػو، فيػػذه، بحسػػب اإلسػػرائيمييف، كانػػت دافعػػًا لمنػػع « النشػػاطات الجراحيػػة»أمػػا مػػا اسػػمتيا إسػػرائيؿ 
في أف يحقؽ أثبت الجيش في ىذه النشاطات تفوقًا استخباريًا واستراتيجيًا كبيرًا ونجح »االنتقادات الدولية، إذ 

 «.الزمف والشرعية الدولية لمواصمة الحممة
أمػػا مػػف حيػػث العالقػػة مػػع مصػػر والتعيػػد المصػػري لمكافحػػة تيريػػب السػػالح وضػػماف االتفػػاؽ، فينػػا إسػػرائيؿ 
تػػروج لألمػػر كمػػا لػػو كػػاف إنجػػازًا غيػػر متوقػػع. وبحسػػب مػػا يػػرى اإلسػػرائيميوف، فػػإنيـ نجحػػوا فػػي ربػػط نظػػاـ 

فسػػتخاطر  –إذا خرقػػت حمػػاس التفاىمػػات »مػػع حمػػاس. ويكمػػف اإلنجػػاز فػػي أنػػو  اإلخػػواف المسػػمميف لمتوسػػط
بنزاع مع سيدىا، اإلخواف المسمميف. وعميو فقد نجحت إسرائيؿ في أف تحوؿ مصر إلػى وسػيط يسػاىـ أيضػًا 
فػػي الحفػػاظ عمػػى اتفػػاؽ وقػػؼ النػػار بينيػػا وبػػيف حمػػاس، والحقػػًا اتفػػاؽ تيدئػػة وربمػػا ىدنػػة طويمػػة األمػػد. فيػػي 

سرائيؿ، وتتعيد حماس بأف تت وقع مف مصر أف تضمف تثبيت قاطع أمني قريب مف الجدار بيف قطاع غزة وا 
تمتنع عف وضع عبوات ناسفة عمى طرفو وتكؼ عف استخدامو لتفجير سيارات الدورية العسكرية اإلسػرائيمية 

تعيػػد حمػاس باالمتنػاع عػػف أو لخطػؼ الجنػود اإلسػرائيمييف. وتتػػوخى إسػرائيؿ مػف اتفػػاؽ التيدئػة المقبػؿ، أف ت
تنفيذ عمميات تفجيػر ضػد إسػرائيؿ وأف تأخػذ عمػى عاتقيػا منػع المنظمػات والفصػائؿ األخػرى فػي القطػاع مػف 

 إطالؽ الصواريخ.
كؿ ىذه الطموحات اإلسرائيمية، جرى الحديث عنيا خالؿ المفاوضػات حػوؿ وقػؼ النػار مػف خػالؿ الوسػطاء 

صر أبدت توجيًا إيجابيا نحوىا، وىو ما تعتبره إسرائيؿ إنجازًا. لكف ىػذه المصرييف. ووفقًا لإلسرائيمييف فإف م
األمػػور لػػـ تتبمػػور بعػػد فػػي اتفػػاؽ مكتػػوب، لػػذلؾ يخػػرج أولئػػؾ الػػذيف تحمسػػوا لمحػػرب وسػػاندوىا خصوصػػًا فػػي 

روا ليبرماف عمى موافقتيـ عمى اتفاؽ وقؼ النار واعتب -باراؾ -اليميف المتطرؼ، ويياجموف الثالثي نتانياىو
 أف إسرائيؿ خرجت ميزومة مف ىذه الحرب ورفعت الراية البيضاء.

انتخابية لنتانياىو، فإف معارضػي نتانيػاىو جعمػوا مػف  –وبما أف ىذه المعركة انطمقت ضمف أىداؼ سياسية 
االتفاؽ سالحًا حادًا ضده في معركتيـ االنتخابية. وكاف زعيـ المعارضة شاؤوؿ موفاز، أوؿ مف استغؿ ذلؾ 

لػـ تحقػؽ « عمػود السػحاب»أطمؽ فػي اليػوـ األوؿ بعػد التيدئػة تصػريحات انتخابيػة أكػد خالليػا أف عمميػة  إذ
أىػػدافيا إذ أف سػػكاف جنػػوب الػػبالد ال يتمتعػػوف بػػاألمف ولػػـ تػػتـ اسػػتعادة قػػوة الػػردع اإلسػػرائيمية. أمػػا حمػػاس 
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بأف المرحمة المقبمة في الصػراع  فحققت مطالبيا مف خالؿ اتفاؽ وقؼ إطالؽ النار، فيما يشعر اإلسرائيميوف
 قريبة.

وصػػرحت تسػػيبي لفنػػي، التػػي تنػػوي خػػوض االنتخابػػات عمػػى رأس حػػزب جديػػد، بػػأف نتانيػػاىو عػػزز مػػف قػػوة 
أنػا أيػدت العمميػة ودافعػت »، الػذي قػاؿ: «يوجػد مسػتقبؿ»حركة حماس. وكذلؾ فعػؿ يػائير لبيػد، زعػيـ حػزب 

ب فػي ىػذه الحكومػػة. كػاف عمييػا أف توقػؼ الحػرب فػػي أوؿ عنيػا وعػف الحكومػة طيمػة أياميػا. لكػػف أممػي خػا
 «.يوميف أو أف تستمر بيا حتى تصفي قوة حماس تماماً 

ولكػػف ىػػذا لػػيس موقػػؼ المعارضػػة اإلسػػرائيمية وحػػدىا، فػػإف اسػػتطالعات الػػرأي تشػػير إلػػى أف الجميػػور الػػذي 
ضده. فقد دؿ استطالع رأي بثتو  في المئة في بداية الحرب، أصبح حاليًا يقؼ 84كاف يؤيد نتانياىو بنسبة 

فػي  31فػي المئػة فقػط راضػوف عنػو ) 41القناة الثانية المستقمة لمتمفزيوف في إسرائيؿ مسػاء الخمػيس إلػى أف 
فػي المئػػة يعطونػو عالمػة متوسػطة(. والسػؤاؿ ىػػو كيػؼ سػتكوف نيايػة الصػراع بػػيف  28المئػة غيػر راضػيف و

 .جرى بعد شيريف؟نتانياىو ومنافسيو في االنتخابات، التي ست
 25/11/2012الحياة، لندن، 
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 مؤمف بسيسو
وأخيػػرا.. انتصػػرت غػػزة بشػػعبيا العظػػيـ ومقاومتيػػا الباسػػمة التػػي تقودىػػا وتشػػكؿ رأس حربتيػػا حركػػة حمػػاس، 

  يقير.وأذلت ناصية الكياف اإلسرائيمي وجيشو الغاشـ الذي أزعجوا أسماعنا دىرا بأنو ال
لـ تّدِع حماس والمقاومة النصر ادعاًء، فقد تكفؿ ساسػة االحػتالؿ وقػادة أحزابػو ومختمػؼ أوسػاطو اإلعالميػة 
والمجتمعيػػة بتوشػػيح غػػزة ومقاومتيػػا بأكاليػػؿ الغػػار، ولسػػانيـ يقطػػر بأحاديػػث االنكسػػار أمػػاـ حمػػاس، ويصػػب 

ا في إدارة الحرب عمى غزة وتحقيػؽ أي ىػدؼ حمـ الغضب تجاه الثالثي نتنياىو وباراؾ وليبرماف الذيف فشمو 
مف أىدافيا، وىو ما عبرت عنو وجوىيـ الكالحة التػي تصػدرت مشػيد المػؤتمر الصػحفي المػذؿ قبيػؿ سػرياف 
التيدئػػة، الػػذي لػػـ تفمػػح سػػيوؿ األكاذيػػب واألباطيػػؿ التػػي اجتاحتػػو فػػي إقنػػاع المجتمػػع اإلسػػرائيمي بعػػد شػػواىد 

لتػػػي تركػػػت آثارىػػػا الماديػػػة الغػػػائرة فػػػي معظػػػـ المػػػدف والبمػػػدات اإلسػػػرائيمية، االنتصػػػار الفمسػػػطيني العسػػػكرية ا
 وحفرت أخاديدىا العميقة في صمب وعييـ وبنية تكوينيـ النفسي والمعنوي.

ذالؿ إسػرائيؿ، فقػد  لـ تنتصر حماس وجناحيا العسكري "كتائب القسػاـ" وحػدىا فػي معركػة الػدفاع عػف غػزة وا 
قاومػػة الفمسػػطينية فػػي صػػناعة اإلنجػػاز الفمسػػطيني الكبيػػر، لكػػف حمػػاس تبقػػى شػػاركتيا بقيػػة قػػوى وفصػػائؿ الم

الفصػػيؿ الفمسػػطيني األكبػػر واألكثػػر تسػػميحا وتنظيمػػا الػػذي قػػاد المواجيػػة األخيػػرة مػػع االحػػتالؿ بقػػوة وحكمػػة 
واقتدار، مما يعني أف التركيز عمى حماس ال يمغي دور وجيد اآلخػريف بقػدر مػا يحفػظ قػدر وفضػؿ الفصػيؿ 

 مقاـو األىـ الذي تكمؼ عبء إدارة المعركة في مواجية االحتالؿ.ال
بيف يدي االنتصار التاريخي الكبير لحماس والمقاومة والشعب الفمسػطيني تسػاؤالت مشػروعة وبالغػة األىميػة 
نجػػاز النصػػر التػػي اعتمػػدتيا حمػػاس سياسػػيا وأمنيػػا، وأذىمػػت  عػػف تكتيكػػات المواجيػػة وآليػػات إدارة المعركػػة وا 

 االحتالؿ طيمة األياـ الثمانية المجيدة التي استغرقيا العدواف.قادة 
 اإلدارة العسكرية
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أولى المفاجآت المذىمة التي أذىبت عقوؿ قادة االحػتالؿ وأربكػت حسػاباتيـ تمثمػت فػي دقػة اإلدارة العسػكرية 
 لممعركة التي نجحت فييا حماس بكؿ جدارة وامتياز.

الؿ العسػػػكرييف والسياسػػػييف عمػػػى السػػػواء أف ترتقػػػي اإلدارة العسػػػكرية لػػػـ يكػػػف واردا فػػػي حسػػػابات قػػػادة االحػػػت
لحمػػػاس إلػػػى ىػػػذا المسػػػتوى الرفيػػػع الػػػذي يحػػػاكي اإلدارة المؤسسػػػية ألي جػػػيش نظػػػامي قػػػوي فػػػي العػػػالـ، وأف 
تتمكف حماس في غضوف فتػرة زمنيػة وجيػزة تقػؿ عػف أربػع سػنوات مػف تحقيػؽ طفػرة عسػكرية كبػرى تجػاوزت 

وبدايػة عػاـ  2008مبيات التػي كشػفتيا حػرب "الرصػاص المصػبوب" عمػى غػزة نيايػة عػاـ معيا الثغػرات والسػ
2009. 

وىػـ يرسػموف مالمػح قػرار الحػرب األخيػرة عمػى غػزة اسػتنادا -ولعؿ أقصى ما جاؿ في خاطر قادة االحتالؿ 
العتػػاد أف حمػػاس التػػي تمكنػػت مػػف امػػتالؾ كميػػة ال بػػأس بيػػا مػػف الصػػواريخ و  -إلػػى معمومػػاتيـ االسػػتخبارية

الحربي بعمميات التيريب المتواصمة عبر األنفػاؽ الحدوديػة، لػف تقػوى سػوى عمػى اسػتخداـ جػزء محػدود منيػا 
جبػار حمػاس عمػى رفػع  في بداية المعركة، فيما يتكفؿ سالح الجػو اإلسػرائيمي بالقضػاء عمػى البقيػة الباقيػة، وا 

 الراية البيضاء والرضوخ الشتراطات االحتالؿ.
يمة االستخبارية اإلسرائيمية معطيات كثيػرة حػوؿ النشػاط الواضػح والفعاليػات المتالحقػة التػي لقد راكمت الحص

تجترحيا حماس وجناحيا العسكري في مختمؼ المجاالت العسكرية، لكف الغرور اإلسرائيمي المعروؼ حجب 
العسػػػكرية إمكانيػػػة تحقػػػؽ سػػػيناريو النيضػػػة  -وخصوصػػػا قادتػػػو العسػػػكرييف واألمنيػػػيف-عػػػف قػػػادة االحػػػتالؿ 

الشػػاممة لتنظػػيـ عسػػكري صػػغير بالمقػػاييس العسػػكرية اإلسػػرائيمية، أو إمكانيػػة قيامػػو بػػالوقوؼ فػػي وجػػو اآللػػة 
 العسكرية اإلسرائيمية المدعومة بروافد أمنية واستخبارية واسعة في يـو مف األياـ.

واألمنيػػة واالسػػتخبارية  وال ريػػب أف شػػيئا مػػف المعمومػػات قػػد بمػػغ مسػػامع قػػادة االحػػتالؿ ومؤسسػػاتو العسػػكرية
حػػوؿ التطػػور المؤسسػػي المطػػرد الػػذي غػػزا كتائػػب القسػػاـ فػػي مرحمػػة مػػا بعػػد حػػرب "الرصػػاص المصػػبوب"، 
والجيود اليائمة الستخالص العبر واستدراؾ األخطاء التي باشرىا القسػاـ، والعمػؿ الػدؤوب الػذي وصػؿ الميػؿ 

ومػػػة المؤسسػػػية لمجيػػػوش النظاميػػػة، لكػػػف تقػػػديرات بالنيػػػار إلنتػػػاج حالػػػة مؤسسػػػية رائػػػدة ال تختمػػػؼ عػػػف المنظ
المست ىػذه التطػورات بنػوع مػف االسػتخفاؼ، ولػـ تتوقػع أف تتحػوؿ مجموعػات  -أمنيا واستخباريا-االحتالؿ 

عسكرية ذات تسميح محدود إلى ما يشبو الجيش النظامي الذي تحكمو مؤسسة قوية وفاعمة، ويحيط بو نظاـ 
عسكرية مبدعة في مختمػؼ المجػاالت، اسػتطاعت فػي غضػوف مرحمػة زمنيػة أمني محكـ، وتتفرع عنو دوائر 

 قصيرة نسبيا بناء منظومة عسكرية متكاممة ذات أىمية كاممة لمواجية االحتالؿ والتصدي لمعدواف.
وىكػػػذا، لػػػـ تسػػػتطع إسػػػرائيؿ بكػػػؿ ترسػػػانتيا الحربيػػػة وقػػػدراتيا االسػػػتخبارية المسػػػاس بالمنظومػػػة الصػػػاروخية 

مػػف مقاومييػػا سػػوى عػػدد محػػدود ال يزيػػد عمػػى أصػػابع اليػػد الواحػػدة، وبقيػػت حمػػاس كمػػا  لحمػػاس، ولػػـ تصػػب
مكانات، لـ تتأثر بحمـ ونيراف العدواف، ولـ تفقد سوى مئات الصواريخ التي أطمقتيا عمى مدف  ىي، قدرات وا 

مػى مػا يقػارب وبمدات االحتالؿ، في إطار منظومتيا الصاروخية التي يعتقد االحتالؿ أنيػا مػا زالػت تحتػوي ع
 صاروخ. 10000

لقػػد كانػػت صػػدمة قػػادة االحػػتالؿ مدويػػة، وذىػػوليـ صػػارخا، حػػيف تكّسػػرت مخططػػاتيـ العسػػكرية عمػػى نصػػاؿ 
جػػراءات  غػزة، وسػقطت مراحػؿ عػدوانيـ الواحػدة تمػو األخػرى، فػي ضػوء تكتيكػات محسػوبة ومػنيج مػدروس وا 

تيا عبػر جيػود شػاقة لػـ تتوقػؼ يومػا عمػى دقيقة ابتدرتيا حماس منذ نياية حرب "الرصاص المصبوب"، ورع
طريػػؽ اإلعػػداد والتػػدريب واالسػػتعداد لممواجيػػة، وتّوجتيػػا قبػػؿ عػػدة أسػػابيع بوحػػدة تنسػػيؽ ميػػداني مػػع حركػػة 
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الجيػػاد اإلسػػالمي، قبػػؿ أف تكتمػػؿ الػػدائرة بتشػػكيؿ غرفػػة عمميػػات مركزيػػة شػػممت قػػوى المقاومػػة الحيػػة، وتػػـ 
 اإلعالف عنيا مع بداية العدواف.

أوزارىا، وبػدأت فػي إعػداد  2009-2008يف شمرت حماس عف ساعد الجّد والعمؿ عندما وضعت حرب وح
العّدة ليوـ النزاؿ ومعركة المواجية القادمة مػع االحػتالؿ، كانػت تػدرؾ تمامػا أنيػا تسػابؽ الػزمف، وأف مسػتقبؿ 

طور واالرتقاء عسكريا بما مشروعيا الوطني والجيادي يرتبط بمدى جاىزيتيا لممعركة، ومدى قدرتيا عمى الت
يتناسب مع التحدي العسكري اإلسرائيمي الذي لـ يخِؼ يومػا نوايػاه العدوانيػة لالنقضػاض عمػى غػزة والقضػاء 

 عمى مقاومتيا وتدمير قدراتيا وبنيتيا التحتية.
وىكػػذا، حشػػدت حمػػاس كافػػة عقوليػػا العسػػكرية وشػػحذت قرائحيػػا المفكػػرة فػػي السػػياقيف: العسػػكري واألمنػػي، 
وعقدت مئات ورش العمؿ عمى امتداد أشير طويمة حتى أنجزت خالصات رائعة ارتكػزت عمػى مقاربػة بالغػة 

، وتجربػػػة الحػػػرب عمػػػى غػػػزة 2006الدقػػػة واألىميػػػة، اسػػػتوعبت تجربػػػة الحػػػرب اإلسػػػرائيمية عمػػػى لبنػػػاف عػػػاـ 
السػػنوات  ، فضػػال عػػف دراسػػة طبيعػػة ومضػػاميف السػػموؾ العسػػكري اإلسػػرائيمي المبثػػوث طيمػػة2008-2009

الماضػػػػية ضػػػػد قطػػػػاع غػػػػزة والمنطقػػػػة العربيػػػػة عمومػػػػا، ومجػػػػاراة المخططػػػػات العسػػػػكرية والتطػػػػور العسػػػػكري 
 اإلسرائيمي الذي يرشح أو يتـ الكشؼ عنو إسرائيميا.

ومػف ىنػػا فقػػد أعػػدت حمػػاس خطػػة المواجيػػة العسػػكرية بكػػؿ دقػػة وثقػػة واقتػػدار، ولػػـ تضػػيع فػػي سػػبيؿ إنجازىػػا 
وئيا مئات األنفاؽ الحدودية واألرضية في طوؿ وعرض قطاع غزة طيمة المرحمػة لحظة واحدة، وبنت في ض

الماضػػية، وأفنػػت أوقاتيػػا فػػي تػػدريب وتأىيػػؿ عناصػػرىا وكوادرىػػا فػػي مختمػػؼ الميػػاديف والمجػػاالت العسػػكرية، 
وعكفػػت عمػػى تطػػوير منظومتيػػا الصػػاروخية المحميػػة الصػػنع بوسػػاطة عقوليػػا العسػػكرية الفػػذة مثػػؿ صػػاروخ 

"M75 كيمػػػومترا، واسػػتجمبت تقنيػػػات مػػا تسػػػتطيع مػػف القػػػذائؼ  80و 75" المطػػور الػػذي يتػػػراوح مػػداه مػػػا بػػيف
كيمػػومترا، والقػػذائؼ  75" التػػي يزيػػد مػػداىا عمػػى 5الصػػاروخية المتطػػورة البعيػػدة المػػدى مثػػؿ صػػواريخ "فجػػر 

عػد خمسػػة كيمػػومترات، الفعالػة المضػػادة لمػدبابات مػػف طػػراز "كورنيػت" التػػي تختػػرؽ الػدبابات المحصػػنة عمػػى ب
ناىيؾ عف صواريخ أرض/جو المضادة لمطائرات، وصواريخ أرض/بحر المضادة لمسفف والبارجػات الحربيػة، 

 األمر الذي غّير قواعد المعبة ومسار المعركة وحّوليا إلى معركة مكمفة لالحتالؿ.
 
 

 اإلدارة األمنية
 بالنجاح لوال قدرة حماس عمى إدارة المعركة أمنيا. مف البدييي أف اإلدارة العسكرية لممعركة لـ تكف لتتكمؿ

فالواضػػػح تمامػػػا أف إدارة حمػػػاس لممعركػػػة أمنيػػػا لػػػـ تقػػػؿ كفػػػاءة عػػػف اإلدارة العسػػػكرية، وأف األمػػػف العسػػػكري 
الخاص لحماس تزاوج مع األمف الفمسطيني العػاـ فػي توليفػة مينيػة رفيعػة، شػكمت تحػديا بالغػا ألجيػزة األمػف 

 كرية اإلسرائيمية.واالستخبارات العس
لقد تجمت مالمح اإلدارة األمنية الرفيعة لممعركة في قدرة حماس عمى حفظ أمف عناصرىا وكوادرىا وقياداتيا 
خفػاء  وعموـ قواتيا العاممة، وحفظ أمف عتادىا ومعداتيا ومواقعيا العسكرية السرية، واعتماد أساليب تمويػو وا 

ا تكػػػوف باألشػػػباح التػػػي ال يمكػػػف بموغيػػػا وتجسػػػيد مواقعيػػػا متقنػػػة جعمػػػت منصػػػات إطػػػالؽ الصػػػواريخ أشػػػبو مػػػ
وأماكف وجودىا، وىو ما أحػبط االحػتالؿ فأسػقط فػي يػده وُحػـر مػف المعمومػات األمنيػة الدقيقػة التػي يحتاجيػا 
لتغذية بنؾ أىدافو الػذي تفػاخر بإعػداده وىػدد باسػتيدافو قبػؿ انػدالع العػدواف، وجعػؿ منػو بنكػا فػارغ المحتػوى 
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ى المواقػػع الحكوميػػة والمنشػػآت العامػػة المعروفػػة، وىػػو مػػا اضػػطره لمضػػرب العشػػوائي فػػي عمػػؽ وقاصػػرا عمػػ
 المدنييف في ظؿ حالة مف التخبط الواسع واإلرباؾ الكبير.

عػػالوة عمػػى ذلػػؾ، فقػػد أقػػدمت كتائػػب القسػػاـ عمػػى تحصػػيف ذاتيػػا األمنيػػة عبػػر شػػبكة اتصػػاالت خاصػػة عمػػى 
هلل المبناني، وأدارت كافة اتصاالتيا وفعالياتيا في سياقات المواجية شاكمة شبكة االتصاالت الخاصة بحزب ا

المختمفة بأماف تاـ وأريحية كاممػة، خالفػا لمحػرب السػابقة التػي اسػتطاع فييػا االحػتالؿ آنػذاؾ اختػراؽ خطػوط 
وشػػبكات االتصػػاؿ التػػي يسػػتخدميا المقػػاوموف، مسػػتغال الكثيػػر مػػف الثغػػرات التػػي أثخنػػت المقاومػػة وأرىقػػت 

 كاىميا، وحققت العديد مف اإلنجازات لصالح االحتالؿ.
ولػػػيس بعيػػػدا مػػػا أنجػػػزه األمػػػف الخػػػاص بحمػػػاس حػػػيف اسػػػتطاع تدشػػػيف بنػػػؾ أىػػػداؼ إسػػػرائيمي بػػػالغ األىميػػػة 
والخطػػورة، وخصوصػػا فػػي المجػػاليف: العسػػكري واألمنػػي، بمػػا اشػػتمؿ عميػػو مػػف تحديػػد جغرافػػي دقيػػؽ لقواعػػد 

بالغة الخطػورة، ومػف بينيػا موقػع مبنػى "الكنيسػت" اإلسػرائيمي )البرلمػاف( فػي ومواقع سياسية وعسكرية وأمنية 
مدينة القدس، وموقعا وزارة الحرب وىيئة األركاف في مدينة تؿ أبيػب، والكثيػر مػف القواعػد العسػكرية التػي تػـ 

 ضربيا واستيدافيا مف قبؿ كتائب القساـ في المواجية األخيرة.
ف شئنا مزيدا مف الدقة، فإف الصراخ والغضب اإلسرائيمي الرسػمي الػذي بمػغ ذروتػو بعػد قصػؼ مػدينتْي تػؿ  وا 

أبيب والقػدس يرجػع فػي أحػد أىػـ جوانبػو إلػى دقػة اسػتيداؼ القسػاـ لػبعض المواقػع والقواعػد العسػكرية جنػوب 
خفػػاء كافػػة المعمومػػات ذات  إسػػرائيؿ، ممػػا فػػرض عمػػى حكومػػة وجػػيش االحػػتالؿ ممارسػػة التعتػػيـ اإلعالمػػي وا 

خضػػػاع أخبػػػار القصػػػؼ الصػػػاروخي العال قػػػة بػػػالمواقع المسػػػتيدفة، ومنػػػع نشػػػرىا بػػػأي حػػػاؿ مػػػف األحػػػواؿ، وا 
الفمسػػػػطيني لمقػػػػص الرقيػػػػب اإلسػػػػرائيمي الرسػػػػمي، والسػػػػماح فقػػػػط بنشػػػػر األخبػػػػار ذات العالقػػػػة باالسػػػػتيدافات 

 الصاروخية العامة التي ال تؤثر عمى األمف اإلسرائيمي.
ف بنؾ أىدافيا إسرائيميا في يـو وليمة، بؿ كاف ذلؾ نتاجػا لسػنوات طويمػة وبكؿ تأكيد، لـ تستطع حماس تدشي

مف الجيد البالغ والعمؿ المضني والبحث الدقيؽ الذي شاركت فيو طواقـ عمؿ أمنية متخصصة، لـ تغفؿ أو 
، تـ وضع جزء ىػاـ منػو  -مع وسائؿ أخرى-تيمؿ معمومة واحدة حتى تمكنت  مف إعداد بنؾ أىداؼ محتـر

 ئرة االستيداؼ القسامي خالؿ المعركة األخيرة.في دا
وقد نشرت حماس أدواتيا وعيونيا الرقابية في كؿ مكػاف فػي إطػار جيػدىا األمنػي الرامػي إلػى فضػح وكشػؼ 
عمػػالء االحػػتالؿ الػػذيف ينشػػطوف فػػي تزويػػده بالمعمومػػات اليامػػة عػػف مواقػػع وجػػود المقػػاوميف الفمسػػطينييف، 

، ونجحػت فػي اكتشػاؼ عػدد مػنيـ إبػاف المعركػة، وتػـ إعػداميـ عمػى الفػور وأماكف إطالؽ وتخزيف الصػواريخ
بعػػد التحقيػػؽ معيػػـ، وىػػو مػػا شػػكؿ ضػػربة أمنيػػة ومعنويػػة لالحػػتالؿ، فاضػػطر عػػدد آخػػر مػػف العمػػالء لتسػػميـ 

 أنفسيـ لوزارة الداخمية التابعة لحكومة حماس.
تنتزع اإلنجاز مف قمب الموت والدمار، لذا، لـ يكف مستغربا أف تصنع حماس النصر مف رحـ المعركة، وأف 

فقد أبمت بالء حسنا، وأتقنت اإلعداد والتخطيط والعمؿ والتنفيذ، وأدارت معركتيا مع االحتالؿ عسكريا وأمنيا 
 بكؿ جدارة واقتدار، فكانت النتيجة: جزاًء وفاقا ومجدا تميدا ونصرا مجيدا.

 23/11/2012، الجزيرة نت، الدوحة
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الفرح المنفجر في شوارع غزة ليػؿ األربعػاء الفائػت، لحظػة اإلعػالف عػف وقػؼ إطػالؽ النػار، لػـ يكػف فحسػب 
احتفػػااًل باالنتصػػار فػػي المعركػػة المحػػددة التػػي انػػدلعت قبػػؿ ذلػػؾ بأسػػبوع، بػػؿ كػػاف أيضػػًا، وخصوصػػًا، فرحػػًا 

فجػػػػأة السػػػػتمرارىا كمقابػػػػؿ لممػػػػوت الػػػػذي حممػػػػو القصػػػػؼ الرىيػػػػب  مشػػػػروعًا تمامػػػػًا بالحيػػػػاة، بالفسػػػػحة المتاحػػػػة
لمطػػائرات والمػػدافع، ووَعػػد بػػو التيديػػد باجتيػػاح بػػري. وىػػذا صػػحيح، بػػالرغـ مػػف أف الفمسػػطينييف ال يمتمكػػوف 
بالدرجة األولى سوى حيواتيـ يقػدمونيا، أو ُيبػدوف االسػتعداد لتقػديميا مػف أجػؿ تصػحيح االخػتالؿ فػي تػوازف 

مػػا تيابػػو إسػػرائيؿ فػػوؽ كػػؿ شػػيء ىػػو الػػدخوؿ فػػي مواجيػػة مباشػػرة، ألف االرواح التػػي سػػتتكبدىا،  القػػوى، وأف
حتػػى لػػو عادلػػت واحػػدًا بالمئػػة ممػػا يتكبػػده الطػػرؼ اآلخػػر، تبقػػى حكمػػًا غيػػر مقبولػػة وال تطػػاؽ بالنسػػبة إلييػػا. 

ميػا، وثمػة مػف ال يػرى فيػو وثمة مف يظف ذلؾ حرصًا عمى الحياة مف قبؿ اإلسرائيمييف، واحترامًا ليا كقيمػة ع
إال جبنًا موصوفًا. ولكػف ىنػاؾ احتمػااًل ثالثػًا غالبػًا مػا يػتـ تجاىمػو، مػع زعمػي أنػو األسػاس: كػوف األمػر يػدؿ 

 عمى وصوؿ المشروع اإلسرائيمي/الصييوني إلى نيايتو.
ضرورة إليجاد ممجأ  فما ُيْدعى اليوـ اإلسرائيميوف لمدفاع عنو لـ يعد ذا صمة بفترة التأسيس، حيف بدت ىناؾ

آمػػف لييػػود العػػالـ بمواجيػػة اضػػطياد تػػاريخي فػػي أوروبػػا تكمػػؿ بالمحرقػػة النازيػػة. وحػػيف ُمػػزج ذلػػؾ بنجػػاح مػػع 
األساطير التوراتية عف المنفى والسبي والعػودة، وىػو مػزج جػرى تحديثػو لػيالئـ والدة إسػرائيؿ، ترافػؽ التبريػراف 

ف كالىمػا مػع مفيػػوـ عػف الػػذات مسػاواتي إلػى حػػد  بعيػد، يبتػػدع نموذجػًا متفوقػًا أخالقيػػًا )انظػر الكيبػػوتس(، وا 
ولػـ «. لمسػكاف المحميػيف»كاف ذلؾ بالمعنى الكولونيالي الذي يتغاضى عما يتسبب بو مػف عػػذاب واضػطياد 

يكف مػف الممكػف تخيػؿ القػادة المؤسسػيف إلسػرائيؿ وىػـ يالَحقػوف بػتيـ مػف قبيػؿ الفسػاد واالحتيػاؿ واغتصػاب 
 المجندات. السكرتيرات

أمػػا اليػػوـ، فنتانيػػاىو وبػػاراؾ وليبرمػػاف يشػػحذوف ىمػػـ اإلسػػرائيمييف لمقتػػاؿ بحجػػة ضػػعيفة لمغايػػة ومبتذلػػة، وىػػي 
تػػػوفير الحمايػػػة ليػػػـ مػػػف قػػػذائؼ الكاتيوشػػػا المنطمقػػػة مػػػف غػػػزة، والتػػػي إف أصػػػابت أحػػػدًا فيػػػي تصػػػيب سػػػكاف 

ائيؿ. وفػػي خمفيػػة الحجػػة كػػالـ مضػػمر عػػف المسػػتعمرات المحيطػػة بالقطػػاع، وىػػـ حصػػرًا أفقػػر الفقػػراء فػػي إسػػر 
إسػرائيؿ التػػي ال تتحمػؿ أي ىزيمػػة مػػف أي نػوع، والتػػي يحاصػرىا األعػػداء وينتظػػروف المحظػة المناسػػبة لمفتػػؾ 
بيػػا، وتحتػػاج لتأكيػػد تفوقيػػا فػػي كػػؿ لحظػػة وبصػػورة مطمقػػة. وفػػي ذلػػؾ تنػػاقض مربػػؾ، فإسػػرائيؿ األولػػى التػػي 

كما قاؿ قادتيا )ومعيـ باراؾ أوباما وقتيػا وبػاف -ف واجبيا ومف حقيا ، م«عادية»تنزعج مف الكاتيوشا دولة 
أمػػا إسػػرائيؿ الثانيػػة، تمػػؾ التػػي تُػػرى مػػف بػػيف السػػطور «. تػػدافع عػػف نفسػػيا»أف  -كػػي مػػوف والعديػػد سػػواىما(

 التيويمية، فيي القمعة المحاصرة التي إف تساىمت مرًة سقطت.
، بػػػػؿ محفوفػػػػة بالمخػػػػاطر، أقمػػػػو أف ذلػػػػؾ بػػػػال نيايػػػػة، أي أف معػػػػًا عمميػػػػة شػػػػاقة« االسػػػػرائيمَيف»لكػػػػف تظييػػػػر 

اإلسرائيمييف موعودوف وفؽ ىذه الصيغة بأف يبقوا مقاتميف جياًل بعد جيػؿ، ومقتػوليف بالضػرورة، بينمػا تزدىػر 
طبقة مف المترفيف الذيف يضعوف ابنػاءىـ وأمػواليـ فػي مػأمف مػف الخطػر. ومػف لػـ يقػرأ خطػاب قائػد األركػاف 

لمجنود حيف استدعاء االحتياط فاتو الكثير، فقد ذّكرىـ في بيانو إلى األمػة، بػأنيـ اسػتعّدوا وتػدربوا اإلسرائيمي 
مػػف أجػػؿ ىػػذا، ويعرفػػوف أنػػو ضػػروري، فكػػاف خطابػػو أشػػبو باالعتػػذار، أو أنػػو كػػاف يسػػعى إلػػى ربطيػػـ بػػالتزاـ 

 أعطوه وتمنوا في سرىـ أال يضطروا أبدًا الحترامو.
ى، تمػػػؾ المتعمقػػػة بمنػػػع الكاتيوشػػػان وبػػػدا أنػػػو مػػػف الصػػػعب إقنػػػاع المجنػػػديف وذوييػػػـ لػػػذا غمبػػػت الصػػػيغة األولػػػ

بالذىاب إلى غزة وتطيير كؿ حي فييا. فذلؾ مخيؼ وىو مجيوؿ النتائج والػثمف... ال سػيما إف كػاف االمػر 
 سينتيي حكمًا، وميما نجح، بانسحاب وبعودة األمور رويدًا إلى ما كانت عميو.
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ائيمييف ال يريدوف الموت مف أجؿ ىذا. والستطالعات الرأي التػي أجريػت بيػنيـ فػي عػز مف المرجح أف اإلسر 
بالمئػػة( العمميػػة واسػػتمرار  87أيػػاـ القصػػؼ داللػػة أكيػػدة عمػػى ىػػذا االتجػػاه، فقػػد أيػػدت أغمبيػػة سػػاحقة تمامػػًا )

 بالمئة أيدوا اجتياحًا بريًا. 30القصؼ الجوي وتكثيفو، مقابؿ أقؿ مف 
لكاتيوشا، انيالت عمى تؿ أبيب وعمى ضواحي القدس آالؼ الصواريخ سميت بعيدة المدى لكْف عوضًا عف ا

)مػػع أف المسػػافة ال تصػػؿ فػػي أي حػػاؿ لمئػػة كمػػـ(، وقػػد عطمػػت القبػػة الحديديػػة معظميػػا، ولكػػف بضػػعة منيػػا 
مية إنيػا سقط. ومف جية أخرى، فإف ىوؿ أصواتيا وىي تنفجر في الجو لػـ يكػف قمػياًل. قالػت القيػادة اإلسػرائي

ضػػػربت منصػػػات ىػػػذه الصػػػواريخ فػػػي المحظػػػة األولػػػى مػػػف العمميػػػة، وىػػػذا إنجػػػاز، لكػػػف القمػػػة التػػػي لػػػـ تػػػدمر 
انطمقػػت. وتقػػوؿ االجػػواء العامػػة فػػي إسػػرائيؿ اليػػوـ، إف النػػاس اسػػتبطنوا وجػػود تمػػؾ الصػػواريخ، ويعرفػػوف أف 

مي مػرارًا وتكػرارًا عمػى مصػانع األسػمحة الفصائؿ الفمسطينية ستعود لمتزود بيا حتى لو أغػار الطيػراف االسػرائي
في السوداف وعمى القوافؿ الناقمة، وعمى األنفاؽ المسربة ليا. وىـ عادوا يتأسفوف عمى حقبػة مبػارؾ، وأدركػوا 
بشكؿ ممموس التغيير الذي وقع، وأف براغماتية اإلخواف المسػمميف ميمػا بمغػت، وميمػا اىتمَّػت بكسػب حسػف 

ًا ووظيفػػة معػًا، مضػطرة مػػف جيػة أخػػرى لمتعامػؿ مػع موضػػوعات غػزة وفمسػػطيف الظػف االميركػي، فيػػي تكوينػ
سرائيؿ ... إلخ بػ   وىذا ال تطيقو إسرائيؿ. فما ىي فاعمة؟«. توازف»وا 

بيذا المعنى، يحػؽ لمفمسػطينييف أف يشػعروا بػأنيـ حققػوا انتصػارًا، وأف يحتفمػوا بػو فػي شػوارع غػزة بػذلؾ الفػرح 
ر إلػػػػى اليتػػػػاؼ الحماسػػػػي الػػػػذي صػػػػاحب إطػػػػالؽ الصػػػػواريخ نحػػػػو تػػػػؿ أبيػػػػب، المػػػػؤثر. وبيػػػػذا المعنػػػػى ُينظػػػػ

فالفمسطينيوف يعرفوف حدود ىذا الحدث، ولكنيـ بخبرتيـ التاريخيػة بإسػرائيؿ يعرفػوف أيضػًا، وبالمقػدار نفسػو، 
أنيا ال تتحمؿ حتى تمؾ الجزئية، وال بد مػف توقػع نشػاط اسػتخباراتي وعسػكري محمػـو مػف قبميػا لتعػديؿ ىػذه 

محصمة. وقد ترتكب إسرائيؿ حماقات وجرائـ في فمسطيف وخارجيا، مما ال بد مف التحوط منو، ولكنيػا فػي ال
عامػًا مػف التأسػػيس  64لػذا، وألنػو بعػد «. حػدود القػوة»نيايػة المطػاؼ وحقيقػة األمػر، وميمػا فعمػت، اكتشػفت 

يػػع ممكنػػًا وال الغمبػػة المطمقػػة تبػػدو األمػػور عنػػد خػػط بػػدايتيا بػػال رجػػاء، فيػػي تظيػػر كحمقػػة مفرغػػة: لػػيس التطب
ممكنػػة، ولػػف يكػػوف مسػػتغَربًا أف يقػػوى بشػػكؿ خطيػػر ذلػػؾ الميػػؿ االنتحػػاري الكػػامف فػػي أسػػاس فكػػرة إسػػرائيؿ 

 نفسيا: عميَّ وعمى أعدائي يا ربن

 25/11/2012، الحياة، لندن
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اىتماميـ المتقدـ بالبحػث العممػي ووضػعيـ االسػتراتيجيات بعيػدة المػدى، كثيرا ما كنا نغبط اإلسرائيمييف عمى 
التػػػػػي تشػػػػػترؾ فييػػػػػا مؤسسػػػػػات اكاديميػػػػػة وبحثيػػػػػػة، تقػػػػػدـ لممسػػػػػتوييف السياسػػػػػي واالمنػػػػػي، قػػػػػراءات معمقػػػػػػة، 
واستخالصػػػات ونصػػػائح تؤسػػػس التخػػػاذ القػػػرارات. معمػػػـو اف مػػػف بػػػيف ىػػػذه المؤسسػػػات النشػػػطة، مػػػا يعػػػرؼ 

ينعقػػػػد سػػػػنويا، وتحضػػػػره نخبػػػػة النخبػػػػة فػػػػي اسػػػػرائيؿ مػػػػف مفكػػػػريف وخبػػػػراء ومثقفػػػػيف  بمػػػػؤتمر ىرتسػػػػيميا الػػػػذي
 وسياسييف، وامنييف وعسكرييف واعالمييف.

لست ىنا بصدد المقارنة بػيف المؤسسػاتية االسػرائيمية، والعشػوائية العربيػة، فيػذه ليػا مجػاؿ آخػر، وانمػا اسػتند 
ـ القميمػػػة الماضػػػية، وىػػػو أف المؤسسػػػات االسػػػرائيمية الػػػى مػػػا تقػػػدـ، لكػػػي اسػػػتخمص درسػػػا عميقػػػا، اثبتتػػػو األيػػػا

البحثية والسياسػية واالسػتخباراتية كميػا فشػمت فشػاًل ذريعػًا فػي قػراءة المتغيػرات فػي المنطقػة، واف اسػرائيؿ، لػـ 
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تعد، في الوضعية التي تنظر الى نفسيا فييػا، باعتبارىػا التػي تحػدد قواعػد المعبػة فػي المنطقػة او حتػى عمػى 
 اؿ بينيا وبيف الفمسطينييف.مستوى الح

ثمػػة درس لػػـ يجػػرؤ االسػػرائيميوف عمػػى تناولػػو او االقتػػراب منػػو، وىػػو اف اسػػرائيؿ، التػػي زرعتيػػا فػػي المنطقػػة 
القوى االمبريالية، إلجياض اي مشروع قومي عربي، ولضماف ىيمنة تمؾ القوى عمى مقدرات األمة العربية، 

ذه الوظيفػة، وىػي شػيئًا فشػيئًا تتحػوؿ الػى عػبء عمػى مػف صػنعوىا، ىذه االسرائيؿ لـ تعد قادرة عمى تأدية ىػ
 عبء يزداد ثقمو كمما اوغمت اسرائيؿ في سياساتيا العدوانية، ونرجسيتيا وتطاوليا.

الواليػػات المتحػػدة التػػي ورثػػت مكانػػة االمبراطوريػػة التػػي ال تغيػػب عنيػػا الشػػمس )بريطانيػػا( التػػي اخػػذت عمػػى 
، اقامػػة دولػػة اسػرائيؿ، الواليػػات المتحػدة لػػـ تعػػد تػركف فقػػط الػى اسػػرائيؿ كقاعػػدة عاتقيػا ابتػػداء مػف وعػػد بمفػور

عسكرية متقدمة ليا في المنطقة لمقياـ بالوظيفة االستراتيجية التي عيدتيا الييا القوى االمبريالية. فمقد نشرت 
اة االقميميػػػة والدوليػػػة، الواليػػات المتحػػػدة قواعػػػدىا العسػػػكرية فػػػي الكثيػػػر مػػف دوؿ المنطقػػػة واالقمػػػيـ، وفػػػي الحيػػػ

بحيث اصبح بمقدورىا اف تعتمد لتأميف مصالحيا عمى ادواتيا المباشرة واذرعيػا العسػكرية بػدال مػف االعتمػاد 
 الكمي عمى اسرائيؿ كقاعدة عسكرية متخمة بأسمحة الدمار.

ية، عبػػر عالقاتيػػا وفػي ضػػوء نجػػاح الواليػػات المتحػدة، بتػػأميف احتياجاتيػػا مػػف الػػنفط والمػواد الخػػاـ االسػػتراتيج
المباشػػرة مػػع دوؿ المنطقػػة، ونجاحيػػا فػػي اقامػػة تحالفػػات مػػع عػػدد مػػف الػػدوؿ العربيػػة ودوؿ االقمػػيـ، وبالتػػالي 
فانيا لـ تعد بحاجة الى اسرائيؿ بوظيفة حماية ىذه المصالح. تدرؾ الواليات المتحػدة بصػورة متزايػدة، انػو لػـ 

يػؿ، عبػر االنحيػاز لدولػة اسػرائيؿ العدوانيػة، وبػدوف مراعػاة، يعد بامكانيػا المحافظػة عمػى مصػالحيا ألمػد طو 
ألثػػػر ذلػػػؾ عمػػػى دوؿ وشػػػعوب المنطقػػػة، ولػػػذلؾ فإنيػػػا اي اميركػػػا مضػػػطرة، ألف تأخػػػذ فػػػي اعتبارىػػػا مصػػػالح 
ومواقؼ العرب، واف كاف ببطء شديد، وبدوف اف تتخمى عف حميفتيا االستراتيجية في المنطقة وىي اسػرائيؿ. 

الوجيػػة العامػػة التػػي تتػػدحرج نحوىػػا االوضػػاع فػػي المنطقػػة، فػػإف مػػا ظيػػر حتػػى اآلف مػػف اذا كانػػت ىػػذه ىػػي 
مخرجػػات الربيػػع العربػػي، يشػػير الػػى اف الواليػػات المتحػػدة، مضػػطرة العػػادة بنػػاء شػػركائيا فػػي المنطقػػة، عمػػى 

يا، عنػد نحو يأخذ فػي االعتبػار اف منطػؽ الييمنػة، واالحتكػار، واالرغػاـ ال يفيػد فػي المحافظػة عمػى مصػالح
ىػػذه النقطػػة اريػػد اف اسػػجؿ، بػػأف قػػراءة البرنػػامج االجتمػػاعي لجماعػػة االخػػواف المسػػمميف فػػي مصػػر او فػػي 
غيرىا مف بمداف الربيع، ىي امػر ممكػف، وممكػف البنػاء عمػى ىػذه القػراءة، ولكػف مػف الصػعب قػراءة البرنػامج 

ة، فيػذه الجماعػة تتميػز ببراغماتيػة السياسي، عمى نحو مف الوضوح الكامؿ والثقة بما يؤسس لسياسات الحق
واسػػعة المػػدى، ولنػػا فػػي مػػا تقدمػػو حمػػاس باعتبارىػػا الفػػرع الفمسػػطيني لمجماعػػة نمػػوذج. الػػبعض مػػف مواقػػع 
المعارضة يعتقػدوف اف حركػة االخػواف فػي الحكػـ تتبنػى سياسػات انقالبيػة عمػى البػرامج والشػعارات واالىػداؼ 

ىػذا المنطمػؽ، يجػري تقيػيـ قػرار الػرئيس محمػد مرسػي حػيف أمػر  التي كانت تتبناىػا وىػي خػارج الحكػـ، ومػف
باسػتدعاء السػفير المصػػري مػف تػػؿ ابيػب عمػػى انػو لػػـ يخػرج عػػف اطػار الموقػػؼ المشػابو الػػذي اتخػذه الػػرئيس 

، صػحيح انػو قػد مضػى ثمانيػة ايػاـ عمػى العػدواف 2000السابؽ مبارؾ حيف اندلعت انتفاضة االقصػى العػاـ 
غزة، وعمى قرار الرئيس مرسي، ولكف اسرائيؿ ال تدع فرصة اماـ الرئيس مرسي لكػي  االسرائيمي عمى قطاع

يسػػتقر موقفػػو عنػػد االجػػراءات التػػي اتخػػذىا فػػي بدايػػة العػػدواف، وبالتػػالي وفػػي ضػػوء السػػموؾ االسػػرائيمي تجػػاه 
مفاوضػػػات التيدئػػػة، فػػػإف عمينػػػا اف نتوقػػػع تصػػػعيدا فػػػي الموقػػػؼ المصػػػري رغػػػـ كػػػؿ مػػػا تعانيػػػو مصػػػر مػػػف 

 ضطرابات داخمية وعدـ استقرار.ا
مػػا الػػذي يفعمػػو نتنيػػاىو؟ مػػف الواضػػح اف حكومػػة اسػػرائيؿ فػػي ورطػػة تتزايػػد مؤشػػراتيا، فيػػي غيػػر قػػادرة عمػػى 
تصػعيد عػػدوانيا باجتيػاح بػػري لمقطػاع، بسػػبب مػا تتوقعػػو مػف خسػػائر، وبسػبب االعتراضػػات الدوليػة الجمعيػػة 
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ذي اصػػابيا بمػػا ينطػػوي عميػػو ذلػػؾ مػػف خسػػارة متوقعػػة لميكػػود القويػػة، وال ىػػي قػػادرة عمػػى اف تبتمػػع الفشػػؿ الػػ
 في االنتخابات التي ستجري بعد اقؿ مف شيريف.« اسرائيؿ بيتنا»وحميفو 

المجتمػػع الػػدولي كمػػؼ مصػػر ادارة ممػػؼ المفاوضػػات حػػوؿ التيدئػػة، وجػػرت المفاوضػػات، وحػػاوؿ كػػؿ طػػرؼ 
انػػت تنتظػػر موافقػػة نتنيػػاىو حتػػى يػػتـ التوقيػػع، تحسػػيف شػػروطو، لكػػف الصػػيغة النيائيػػة تػػـ االتقػػاؽ عمييػػا، وك

والبدء بالتنفيذ. ىذا ما اعمنتو مصػر ومػا اعمنػو الفمسػطينيوف ومػا اعمنػو وزيػر الخارجيػة التركػي اوغمػو، ولكػف 
نتنياىو ماطؿ ورفض التوقيع، رغـ ما يقاؿ عف اف الرئيس اوباما نصح اسرائيؿ بأف توقع فورًا عمى االتفاؽ، 

 مف قبؿ نتنياىو، ومرة اخرى يقع في شرور افكاره واوىامو وقراءاتو المتغطرسة. ثمة قراءة خاطئة
أراد نتنياىو بتأخير التوقيع اف يبث رسالة لمواطنيو مػف انػو صػاحب القػرار فػي البدايػة والنيايػة، واف اسػرائيؿ 

الخسػػػػائر مػػػػا تػػػػزاؿ فػػػػي موقػػػػع االفضػػػػمية، واراد تصػػػػعيد القصػػػػؼ الجػػػػوي والبػػػػري والبحػػػػري، لتضػػػػخيـ فػػػػاتورة 
الفمسطينية، والضغط اكثر لتحسيف شروط التفاوض بشأف التيدئة، زادت ىيالري كمينتػوف طػيف نتنيػاىو بمػة، 
حػػيف ارادت اسػػتثمار ممػػؼ التصػػعيد والتيدئػػة، لثنػػي الػػرئيس محمػػود عبػػاس عػػف مواصػػمة التوجػػو الػػى االمػػـ 

ئسة، سوى الغضب الذي تتركو ىػذه المتحدة، فخاب ظنو وخاب ظنيا ايضا، ولـ يبؽ مف ىذه المحاوالت البا
 المحاوالت لدى الرئيس مرسي، وتصاعد العنؼ الصييوني.

مف الواضح اف نتنياىو ال يدرؾ التػداعيات التػي يمكػف اف تنشػأ عػف رفضػو او تأجيمػو التوقيػع عمػى التيدئػة. 
مػػف الممكػػف  ومواصػػمة التصػػعيد، وكػػاف مػػف بينيػػا. تصػػاعد الحػػراؾ الشػػعبي فػػي الضػػفة الغربيػػة الػػذي لػػـ يعػػد

تصػػنيفو فػػي خانػػة التضػػامف مػػع غػػزة، بقػػدر مػػا انػػو يتجػػو ربمػػا نحػػو انتفاضػػة شػػعبية جديػػدة، تخشػػى اسػػرائيؿ 
 اندالعيا.

عمػػى اف نتنيػػاىو ايضػػا لػػـ يػػدرؾ مػػدى العنػػؼ الػػذي يولػػده العنػػؼ االسػػرائيمي االعمػػى والمنفمػػت مػػف عقالػػو، 
تخبارية بالعمميػة التػي وقعػت فػي تػؿ ابيػب بػالقرب ولذلؾ فإنو فوجل مرة اخرى وفوجئت اجيزتو االمنية واالس

 مف وزارة الدفاع يـو امس، وربما يتفاجأ بالمزيد مف التداعيات الصعبة.
% يدعموف الحكومة واف حربًا برية ال تحظى سوى 80يقاؿ اف آخر استطالعات الرأي في اسرائيؿ تفيد بأف 

بػاراؾ قػد اخػذ يتيػاوى، حيػث بػدأت ترتفػع اصػوات  ليبرماف -%، لكف االرجح اف تحالؼ نتنياىو 30بموافقة 
النقػػد والمطالبػػة باسػػتقالة ىػػذا الثالثػػي، بعػػد جممػػة االخفاقػػات التػػي وقػػع ومػػا يػػزاؿ يقػػع فييػػا، فػػي النيايػػة فػػإف 
التيدئػػة سػػتقع، ولكػػف ىامػػات كبيػػرة فػػي اسػػرائيؿ سػػتقع، فيمػػا يسػػتعد الفمسػػطينيوف العػػادة صػػياغة اوضػػاعيـ، 

التػػػي تشػػػكؿ حجػػػر االسػػػاس فػػػي ىػػػدـ النظريػػػات السياسػػػية االسػػػرائيمية بشػػػأف كيفيػػػة  والتوجػػػو نحػػػو المصػػػالحة
 التعامؿ مع الفمسطينييف وحقوقيـ.

 25/11/2012، الدستور، عم ان
 

 فمسطين بدون ضفة؟  48
 جميؿ مطر
واضح تماـ الوضوح أف القيادة الحاكمة فى راـ اهلل ليست راضية عف تطػور األمػور فػى غػزة، وتفضػؿ عػودة 

ف بػػػػأى ثمػػػػف، وفػػػػى أقػػػػرب فرصػػػػة. تفضػػػػؿ أيضػػػػا انفضػػػػاض االىتمػػػػاـ الػػػػدولى واالقميمػػػػى بحػػػػرب اليػػػػدوء ، وا 
سػػػرائيؿ واحتمػػػاالت تطورىػػػا. عاشػػػت حكومػػػة السػػػمطة الفمسػػػطينية فػػػى راـ اهلل  الصػػػواريخ الطػػػائرة بػػػيف غػػػزة وا 

مطة، سنوات فى حالة كموف ووداعة، تحسدىا عمييا كؿ النخػب الحاكمػة، فيػى جماعػة تسػتمتع بحواشػى السػ
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سػػرائيؿ، أى تمعػػب دور المنطقػػة  ال تحكػػـ وال يحاسػػبيا محاسػػب، كػػؿ وظيفتيػػا أف تفصػػؿ بػػيف شػػعب الضػػفة وا 
 العازلة بيف عامة الشعب والسمطة الفعمية فى الضفة الغربية.

يتوقع المنطؽ، فى ىذه الحالػة، أال تكػوف السػمطة سػعيدة بمػف يعكػر صػفو ىػذا اليػدوء، وييػدد اسػتمرار حالػة 
بخاصة فى وقت تستعد فيو السمطة لمحصوؿ مف الجمعية العامة لألمـ المتحدة عمػى مكانػة الكيػاف السكينة، 

المراقب فى األمـ المتحػدة، وىػى مكانػة ال تختمػؼ كثيػرا عػف مكانػة فمسػطيف الحاليػة فػى المؤسسػات الدوليػة، 
ر نبيػؿ العربػى، األمػيف باستثناء يتحمس لو بعض المفكريف الفمسطينييف وكذلؾ مسئولوف دوليوف مثػؿ الػدكتو 

العاـ لمجامعة العربية، الذى يقوؿ إف ىذه المكانة التى تسعى إلييا السػمطة الفمسػطينية بػدعـ مػف دوؿ عربيػة 
 ستجعؿ فمسطيف فى نظر القانوف الدولى دولة محتمة وليس مجرد أراٍض محتمة.

األوروبيػة ضػد مسػاعى السػمطة  أمريكا مثػؿ إسػرائيؿ ال تريػد، وضػغطت عمػى االتحػاد األوروبػى لتقػؼ الػدوؿ
الفمسطينية، وىناؾ دوؿ عربية غير متحمسة ربما ألف أمريكا ال تريػد، أو ألنيػا ال تػرى فائػدة كبػرى مػف وراء 
ىػػذا القػػرار الػػذى قػػد يػػؤدى عمػػى العكػػس إلػػى تعطيػػؿ مسػػيرة السػػالـ التػػى يػػأمموف أف تكػػوف نيػػة الػػرئيس أوبامػػا 

 ى غير عودة.العودة إلييا قبؿ أف يغادر واشنطف إل
ولكف أمريكا ال تريد ألنيا أيضا قمقة أكثر مف أى وقت مضى. أمريكا قمقة ألف لدى حكومة أوباما تصػورات 
شػػػبو واضػػػحة عػػػف تحػػػوالت كبػػػرى فػػػى السياسػػػة الخارجيػػػة األمريكيػػػة لػػػيس بينيػػػا مػػػا يتعمػػػؽ بتسػػػويات الشػػػرؽ 

إلسػرائيؿ باقيػا فػى البيػت األبػيض، ومػا  األوسط وبخاصة الصػراع العربػى اإلسػرائيمى. مػا زاؿ الجيػاز المؤيػد
زالت مواقؼ أوباما المنبثقػة تجػاه الصػراع تثيػر الجػدؿ بػيف حمفائػو وخصػومو عمػى حػد سػواء، يبػدو أيضػا أف 

 The Crisisبعنواف  Beinartأوباما ما زاؿ فى نظر أصدقائو فى شيكاغو الصييونى المعتدؿ . )راجع كتاب 

of Zionism .الصادر مؤخرا 
أوباما قمقة ألسباب أخػرى، قمقػة ألنيػا تعػرؼ معرفػة أكيػدة أف الكػونجرس يسػتعد ليػا بأسػوأ معاممػة وأشػد  إدارة

سرائيؿ، ومستعد لفرض الشمؿ التاـ عمى أداء الحكومػة  عناد، بخاصة فى موضوعيف ىما اإلصالح المالى وا 
 لو حاوؿ أوباما تحقيؽ تقدـ فى أى مف الموضوعيف.

قربيف مف بعض أجيزة صنع السياسة الخارجية األمريكيػة أف واشػنطف ال تريػد مف ناحية أخرى، صدر عف م
أف تكوف العالقات اإلسرائيمية المصرية الضحية الثانية بعد العالقات اإلسرائيمية التركية. إف مصر، رغـ كؿ 

ا فػػى مػػا يبػػدو عمييػػا مػػف مظػػاىر ضػػعؼ وفوضػػى، مػػا زالػػت الثمػػرة الكبػػرى لعمميػػة السػػالـ التػػى بػػدأتيا أمريكػػ
كامب ديفيد. وىى ال تريد أف تفقدىا ولف تسمح بذلؾ. المؤكد أف واشػنطف ال تتمنػى أف تػرى إسػرائيؿ منعزلػة 
أو تشػعر بالوحػػدة، ألنيػػا تعػػرؼ أف إسػػرائيؿ المنعزلػػة أخطػػر عمػػى السػػالـ واالسػػتقرار مػػف أى طػػرؼ آخػػر فػػى 

خػػالؿ الشػػيريف القػػادميف اسػػتعدادا  االقمػػيـ. وىػػى تخشػػى أف يكػػوف ىػػذا ىػػو ىػػدؼ نتنيػػاىو وحمفائػػو اليمينيػػيف
 النتخابات يناير القادـ.

ف ظيػر لمكثيػػر مػف الػدوؿ أنػو خمػد أو فقػػد زىػوه، مػا زاؿ يفػرز صػورا جديػػدة  وىػى قمقػة ألف الربيػع العربػى، وا 
لمسياسة والسياسييف فى العالـ العربى، وما زالت أمريكا تحقؽ بسػببو أو فػى ظمػو، مكاسػب ال بػأس بيػا عمػى 

قاتيػػا بأنظمػػة الحكػػـ الجديػػدة، كمػػا فػػى مصػػر وتػػونس. تبقػػى المشػػكمة الكبػػرى لػػدى أمريكػػا والػػدافع صػػعيد عال
 األساسى لقمقيا وىى أف الربيع العربى غير قابؿ لمتنبؤ أو استخدامو الستشراؼ المستقبؿ.

ـ الجدد فػى المثاؿ عمى ذلؾ عالقة أمريكا بمصر، إذ بينما تبدو إسرائيؿ غير واثقة أو مطمئنة إلى أف الحكا
مصػػػر يحممػػػوف التفاقيػػػات السػػػالـ نوايػػػا طيبػػػة، تبػػػدو أمريكػػػا ضػػػاغطة عمػػػى إسػػػرائيؿ لتطػػػوير منظومػػػة أمنيػػػا 
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وسياساتيا الخارجية لتكوف أكثر تقبال لمتعامؿ مع حكومات إسالمية، ليس فقط فى مصر وتونس، ولكف فػى 
 كؿ أنحاء العالـ العربى ومنو قطاع غزة ووسط آسيا.

نفسو تطػورات ميمػة عمػى صػعيد الطػرؼ الفمسػطينى فػى الصػراع. ال شػؾ أف غػزة اختمفػت تحدث فى الوقت 
مكانة وقوة عف غزة فى أى وقت آخر، يتأكد ىذا األمر مػف مالحظػة أف إسػرائيؿ تفرغػت فصػارت تخصػص 
عداء أوفر وأعنؼ لغزة مف مخزوف عدائيا لمفمسطينييف عموما وبخاصة أىػؿ الضػفة. بػؿ يكػاد المراقػب يثػؽ 

أنػػػو ال عػػػداء يػػػذكر يتبادلػػػو فػػػى الظػػػاىر عمػػػى األقػػػؿ حكػػػاـ راـ اهلل وحكػػػاـ تػػػؿ أبيػػػب، حتػػػى إف الطيػػػب فػػػى 
عبػػػدالرحيـ، أحػػػد أعػػػواف الػػػرئيس الفمسػػػطينى، تنبػػػأ مػػػؤخرا بػػػأف إسػػػرائيؿ سػػػينتيى بيػػػا األمػػػر أف تعامػػػؿ غػػػزة 

و اعتراؼ بما آلت إليو كفمسطيف وتعامؿ الضفة الغربية كييودا والسامرة. كثيروف فيموا ىذا التصريح عمى أن
أحػػواؿ الضػػفة مػػف خضػػوع أو إخضػػاع شػػبو كامػػؿ إلرادة إسػػرائيؿ، ويكػػاد الصػػراع بالنسػػبة ليػػا يتػػدنى إلػػى مػػا 
تمنت إسرائيؿ أف يتدنى إليو، ويكػاد الػرئيس عبػاس يػدعـ ىػذا الػرأى بتصػريحو الشػيير عػف نيتػو عػدـ العػودة 

معنػػػى آخػػػر وواضػػػح كػػػؿ الوضػػػوح تنػػػازؿ الػػػرئيس إلػػػى مسػػػقط رأسػػػو فػػػى مدينػػػة صػػػفد بالجميػػػؿ إال سػػػائحا. ب
الفمسطينى عف حؽ فمسطينى بدوف تفاوض أو مقابؿ. تركنا ولسنا مف الفمسطينييف نطالب بحؽ الفمسطينييف 

 فى العودة، أو لعميا رسالة لنا جميعا بالكؼ عف المطالبة بيذا الحؽ.
يػراف فػراح ناحيػة  فجأة الحظنا كيؼ تبدؿ اىتماـ الحكومات األوروبية والعربية ذات الفوائض المالية وتركيػا وا 

غزة، وبعضيا أعطى ظيره كمية إلى فمسطيف السػمطة كمػا صػاروا يسػموف الضػفة.. لمػاذا ىػذه االسػتدارة إلػى 
ناحيػػة غػػزة عمػػى حسػػاب السػػمطة والضػػفة وربمػػا عمػػى حسػػاب فمسػػطيف الكبػػرى ، الطػػرؼ األساسػػى سػػابقا فػػى 

ى الصػػػراع العربػػػى ػػػػػ اإلسػػػرائيمى. زاد اىتمػػػامى بمراقبػػػة تبػػػدؿ االىتمػػػاـ الصػػػراع الفمسػػػطينى ػػػػػ اإلسػػػرائيمى، وفػػػ
بقطاع غزة، منذ أف لفتت انتباىى التقارير التى تصدرىا مؤسسات دولية ميتمة بالقطاع. يقوؿ تقرير منظمػة 

ماليا مميونير فى غػزة كونػوا ثػرواتيـ مػف تجػارة األنفػاؽ وأف تراكمػا رأسػ 600العمؿ الدولية إف ىناؾ أكثر مف 
قد حدث، وأف معدؿ البطالة انخفض، وأف استثمارات خميجية ضخمة، بخاصة مف اإلمارات وأخيرا مف قطر 
والسعودية، انيمرت عمى غزة فى العاميف األخيريف وأف بعػض ىػذه االسػتثمارات وكثيػر مػف المعونػات كانػت 

اسػييف األتػراؾ، أنيػـ وأغنيػاء موجية فى األصؿ إلى الضفة وجرى تحويميػا إلػى قطػاع غػزة. ويػذكر أحػد السي
كثيروف مف العرب حولوا اىتماميـ إلى غزة عندما شعروا أف معونػاتيـ لمضػفة تػدعـ ىيمنػة االحػتالؿ وتسػيـ 

 فى عزؿ شعب الضفة عف العرب وتساعده عمى القبوؿ باألمر الواقع.
ة مػػا يبػػرر خػػوفيـ ىػػؤالء لػػدييـ معمومػػات عػػف تطػػورات األوضػػاع فػػى األراضػػى الخاضػػعة لمسػػمطة الفمسػػطيني

عمػػػى مسػػػتقبؿ فمسػػػطينيى الضػػػفة. يشػػػرح أحػػػد المطمعػػػيف عمػػػى مجريػػػات األمػػػور فػػػى الضػػػفة تجربػػػة إسػػػرائيمية 
إلػى  150أوروبية فمسطينية تقضى بتقديـ قروض لشػباب الضػفة، الجػامعييف وغيػرىـ، بمبػالغ فػى حػدود مػف 

بشػروط عديػدة. بمػا يعنػى أف ىنػاؾ ألؼ دوالر، يسددىا الشاب الفمسػطينى عمػى أقسػاط طويمػة األجػؿ،  200
عػالـ السػمطة ودعايتيػا،  50محاوالت، غير ما أقػدمت عميػو قػوى األمػف الػداخمى وعػدد أفرادىػا تجػاوز  ألفػا وا 

إلثناء الشباب الفمسطينى عف العمػؿ بالسياسػة أو النضػاؿ ضػد إسػرائيؿ أو كشػؼ الفسػاد فػى دوائػر السػمطة، 
 لسياسية باعتبارىا ضمانة لسداد القرض.والتعويض عنيا بااللتزاـ باالستقامة ا

اآلف، أفيـ، ىػذا الغمػوض الغريػب الػذى يمػؼ أجػواء الضػفة. أفيػـ أيضػا لمػاذا تمتنػع ريػح الربيػع العربػى عػف 
الػػدخوؿ إلػػى فمسػػطيف، وأفيػػـ لمػػاذا اختمفػػت غػػزة واختمػػؼ نمػػط تعامػػؿ الػػدوؿ العربيػػة معيػػا عػػف تعامميػػا مػػع 

 السمطة.
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عودة القدس والضفة ونقنع بدولة فمسطينية فى غزة. لػف نفقػد ىػذا األمػؿ ولػف نقنػع يريدوف أف نفقد األمؿ فى 
 بغزة.

 25/11/2012، الدستور، عم ان
 

 واقعة غزة: اإلمكانيات والُفرص 49
 د. رضواف السيد

(، أقّؿ سوءًا بما ال ُيقاُس مػف مجريػات ونتػائج حػرب عػاـ 2012كانت مجريات وتداعيات الحرب عمى غزة )
فالخسائر البشرية أقػؿ بكثيػر، واإلسػرائيميوف بػدوا أقػؿ قػدرًة عمػى اإلفػادة والمتابعػة، والغربيػوف  .2008/2009

بدوا أكثر حرصًا عمى إيقاؼ الحرب بأي ثمف. وظؿ العنصر السمبي الرئيسي متمثاًل في أف إيػراف ىػي التػي 
اء مػػدة اليدنػػة بػػيف ، وبحجػػة انتيػػ2008. إذ فػػي عػػاـ 2008دفعػػت باتجػػاه الحػػرب مثممػػا حػػدث أواخػػر عػػاـ 

إسػػرائيؿ و"حمػػاس"، أمطػػر الحماسػػيوف والتنظيمػػات األخػػرى العػػدو الصػػييوني بصػػواريخ "جػػراد"، ىػػادفيف ىػػـ 
سػرائيؿ عػاـ  يراف إلى تكرار ما حػدث بػيف "حػزب اهلل" وا  . وقػد تحقػؽ لإليػرانييف والحماسػييف مػا أرادوا 2006وا 

ال فميقولػػػوا لنػػػا لمػػػاذا آنػػذاؾ، رغػػػـ الخسػػػائر اليائمػػػة التػػػي ال تعنػػػي شػػػيئًا بم قػػػاييس أىػػػؿ المقاومػػػة والممانعػػػة، وا 
يقاتموف مع األسد بسوريا ضد الشعب السوري الثائر، والذي فقد حتى اليوـ أكثر مػف خمسػيف ألػؼ قتيػؿن لقػد 
تحقػػؽ إليػػراف آنػػذاؾ االسػػتيالء عمػػى رايػػة فمسػػطيف مػػف غػػزة ومػػف لبنػػاف، ومحاصػػرة مصػػر، والسػػير قُػػُدمًا فػػي 

 لبناف بعد العراؽ. االستيالء عمى
ذا كانػت سػمبيُتيا الرئيسػية التػزاؿ أف إيػراف ىػي التػي  كانت حػرب غػزة ىػذه المػرة إذف أقػؿ سػوءًا وتػداعيات. وا 

عػػف طريػػؽ تنظػػيـ "الجيػػاد اإلسػػالمي"، فػػإف  2012عػػف طريػػؽ "حمػػاس"، وعػػاـ  2008/2009أثارتيػػا، عػػاـ 
كػانوا حاضػريف. فمصػر  –عبػر الجامعػة -العرب  اإليجابية الرئيسية أف مصر كانت حاضرًة ىذه المرة، وأف

وبطمػػٍب إسػػرائيمي و"حماسػػي" وأميركػػي، ومػػف األمػػـ المتحػػدة أيضػػًا، توسػػطت لوقػػؼ النػػار. والعػػرب اجتمعػػوا 
بالجامعة، وأعمنػوا دعميػـ لغػزة، وذىػب وزراء الخارجيػة العػرب ووزيػر الخارجيػة التركػي، وأمػيف عػاـ الجامعػة 

 29/11/2012العػرب، أيػدوا ذىػػاب السػمطة الفمسػطينية إلػى األمػـ المتحػدة فػػي  إلػى غػزة. واألىػـ والبػارز أف
لمحصػػوؿ عمػػػى وضػػػع دولػػػة غيػػػر عضػػػو بالمنظمػػػة الدوليػػػة، وأف "حمػػػاس"، عمػػػى لسػػػاف مشػػػعؿ، قالػػػت بػػػذلؾ 
أيضًا، وأعمنت عف االستمرار في سياسة المصالحة الفمسطينية. والمندوبة األميركية قالت بمجمس األمػف إنػو 

 ـ في حؿ المشكمة إال عف طريؽ الدولتيف.ال تقد
كانت إيراف تتابع سياساتيا في شف حروب بالواسطة مف أجؿ السػيطرة فػي المنطقػة العربيػة:  2008في عاـ 

مف  2008/2009أدت إلى استيالئيـ بالتدريج، عبر "حزب اهلل"، عمى لبناف، وحرب عاـ  2006حرب عاـ 
عػة ليػـ ىنػاؾ لتكػوف شػوكة فػي خاصػرة مصػر. ومشػاركتيـ لألميػركييف غزة أدت إلى اسػتفراد التنظيمػات التاب

، أدت إلى تسػويدىـ ىنػاؾ مػف جانػب األميػركييف وىػـ يخرجػوف عػف طريػؽ 2003في العراؽ منذ الغزو عاـ 
المالكي. ومف ىذا الطريؽ أيضػًا )أي مقاتمػة العػرب، وميادنػة األميػركييف: عػدـ التحػرش بإسػرائيؿ فػي مقابػؿ 

 بعد أف كانت إدارة بوش قد سحبتو. 2010ن( أعاد األميركيوف سفيرىـ إلى سوريا عاـ مناطؽ النفوذ
إف العنصػػر األوؿ فػػي تغيػػر الموقػػؼ فػػي المشػػرؽ العربػػي والخمػػيج، كػػاف الثػػورات العربيػػة التػػي خمخمػػت، بػػؿ 

فػي الشػعب  أنيت عيود وقيػود الميادنػة واالبتػزاز، وبخاصػة فػي سػوريا. والمقتمػة الحاصػمة منػذ قرابػة العػاميف
السػػوري، بمشػػاركة مػػف سػػميماني واإليػػرانييف، والمػػالكي وبعػػض التنظيمػػات التابعػػة، و"حػػزب اهلل" والتنظيمػػات 
التابعة، ىي التي أخرجت "حمػاس" مػف االحتضػاف اإليرانػي الخػانؽ، وىػي التػي غيػرت الموقػؼ االسػتراتيجي 
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"األنظمػػػػة" الصػػػػديقة لألميػػػػركييف  بالمنطقػػػػة. كانػػػػت إيػػػػراف تسػػػػتخدـ عواطػػػػؼ الشػػػػعوب العربيػػػػة فػػػػي مواجيػػػػة
واإلسػػرائيمييف، كمػػا كانػػت تسػػتخدـ الحركػػات اإلسػػالمية المعارضػػة لألنظمػػة، واألقميػػات الشػػيعية التػػي تمتمػػؾ 
بػػداخميا تنظيمػػات مسػػمحة أو غيػػر مسػػمحة. وبػػالثورات العربيػػة، وتغيُّػػر الموقػػؼ االسػػتراتيجي، خػػرج المتغيػػراف 

يػػػا( فػػػي مواجيػػػة أنظمػػػة، وحركػػػات إسػػػالمية تسػػػتخدميا إيػػػراف إلقػػػالؽ األوالف: شػػػعوب )تػػػزعـ إيػػػراف أنيػػػا مع
 األنظمة، ومساومة إسرائيؿ وأميركا.

كاف العنصر األوؿ في تغير الموقؼ ىو الثورات، والعنصر الثاني ىػو حضػور العػرب عبػر مجمػس التعػاوف 
ود الفيصػؿ قػد تحػدث الخميجي، ثـ مصر، ثـ "الجماعة العربية" مف خالؿ مؤسسة الجامعة. كػاف األميػر سػع

عػف "الخػواء االسػتراتيجي" الػذي أتػاح لإليػرانييف التػدخؿ والتقسػيـ  2010في مػؤتمر القمػة بِسػرت الميبيػة عػاـ 
، وحػاوؿ اإليرانيػوف واليزالػوف تخريبيػا، 2011والِفَتف واالستيالء عمى الرايػة الفمسػطينية. وقامػت الثػورات عػاـ 

ف لالستقرار في البحريف واليمف، وساعدوا في ليبيا بإسػقاط القػذافي، فحمى الخميجيوف ِحماُىـ بالتدخؿ الضام
وىـ يساعدوف في سوريا إلسقاط األسد. وفي كؿ مكاف مف ديػار العػربك كػانوا واليزالػوف مضػطريف لمواجيػة 

 إيراف والمتعاونيف معيا.
سػػػرائيؿ. لجيػػػة إيػػػراف انطمػػػؽ الصػػػراع ضػػػد تػػػدخميا فػػػي الػػػيمف  لقػػػد حػػػدث الفػػػرُؽ بعػػػد الثػػػورات لجيتػػػي إيػػػراف وا 

والبحػػػريف وسػػػوريا ولبنػػػاف وفمسػػػطيف. ولجيػػػة إسػػػرائيؿ لػػػيس فػػػي غػػػزة وحْسػػػبك بػػػؿ وفػػػي حمػػػؿ العػػػرب لمرايػػػة 
الفمسػػطينية مػػف خػػالؿ مصػػر والجامعػػة، بمػػا فػػي ذلػػؾ احتضػػاف "حمػػاس"، ومػػف خػػالؿ إعػػادة توجيػػو القضػػية 

مكاف الوصوؿ ب الفعؿ ألفػؽ الدولػة الفمسػطينية المسػتقمة، الفمسطينية باتجاه المجتمع الدولي واألمـ المتحدة، وا 
ولمػػؤتمر دولػػي لمسػػالـ. بػػاألمس تحركػػت "حمػػاس" بعػػد وفػػاة مؤسسػػيا أحمػػد ياسػػيف، وعزليػػا بعػػد فوزىػػا فػػي 

نشاء الدويمة في غزة، ومصارعة مصػر لمصػمحة سػمطة ىزيمػة، وواليػة 2006انتخابات عاـ  ، إلى االنقساـ وا 
تعمػػف "حمػػاس" الخػػروج عمػػى األسػػد، وعمػػى االنقسػػامية اإليرانيػػة،  -يرانػػيورغػػـ الفػػّخ اإل-الػػولي الفقيػػو. واليػػـو 

واالنضػواء فػي المصػالحة الفمسػطينية، تحػػت رعايػة مصػر الجديػدة. فمػا تغيػػرت "حمػاس" أو مػا ُأرغمػت عمػػى 
لى الحضور بداًل مف استمرار الخواء والفراغ. تخرج  ذلؾ إال ألف العرب تغيرت رؤيتيـ إلى العناية بشأنيـ، وا 
إيػػػراف مػػػف الشػػػأف العربػػػي. ونمضػػػي بتحويػػػؿ اإلمكانيػػػات العربيػػػة إلػػػى قػػػدرات مػػػع المجتمػػػع الػػػدولي لمواجيػػػة 
التعجرؼ اإلسرائيمي، ومواجية االستضعاؼ األميركي. وتعمؿ شعوب الثورات العربيػة عمػى إقامػة مجتمعػات 

 سياسية عصية عمى االختراؽ واالستخداـ.
جديػدة. ومػف الفُػَرص أو أىميػا: السػير الحثيػث والمسػتقيـ أخيػرًا نحػو  ىناؾ إذف واقع جديد يجمػب معػو ُفَرصػاً 

حؿ عادؿ وشامؿ في فمسطيف. وتبقى ىناؾ مخاطر، وىي عديدة وقوية: ىناؾ التعجػرؼ اإلسػرائيمي والتعػود 
عمػػػػى الغيػػػػاب العربػػػػي، وعمػػػػى "التعقػػػػؿ" اإليرانػػػػي وممارسػػػػات التحػػػػرش واالبتػػػػزاز، فيػػػػؿ يمكػػػػف إعػػػػادة اليمػػػػيف 

مي إلػػى حػػؿ الػػدولتيف؟ن وىنػػاؾ التػػدخؿ اإليرانػػي الػػذي اعتقػػد اإليرانيػػوف أنػػو مفيػػد ليػػـ كثيػػرًا فػػي نشػػر اإلسػػرائي
النفػػوذ، وفػػي تبػػادؿ األوراؽ مػػع الواليػػات المتحػػدة ومػػع إسػػرائيؿ، وفػػي اسػػتخداـ الجماعػػات المسػػمحة الشػػيعية 

 يف وغيرىا.والسنية لتخريب الوحدات الداخمية، والتخريب عمى الحموؿ الممكنة في فمسط
وىناؾ "القبضة الناعمػة" ألوبامػا، والتػي تميػؿ لممسػاومة عمػى حقػوؽ اآلخػريف، بينمػا كانػت إدارة بػوش تعتمػد 

 الحرب لالستيالء عمى حقوؽ اآلخريفن
وىناؾ أخيرًا وليس آِخرًا التفاوتات الباقية في التكتيكات العربية بشأف فمسػطيف وسػوريا ولبنػاف واألردف.. إلػخ. 

 ات إف كانت مبررة في حقبة ماضية فيي ليست كذلؾ اآلف.وىي تكتيك
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إنو زمف جديد. وىي فرصة تاريخية لمخروج مف مستنقع القضية إلى ُأُفؽ الدولة، ليس فػي فمسػطيف فقػط، بػؿ 
 وفي سائر بمداف الثورات العربية.

 25/11/2012، االتحاد، ابوظبي
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