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 ويتوّعد غزة في حال تّم خرق التيدئة نتنياىو يطالب س ح الجو باالستعداد لممعركة المقبمة 1

رئررنس وزراح وكومررة الوررتام بينررامن  يتينررا و  اطررب ، أ  25/11/2012، وكالااة سااما اإلخباريااةذكرررت 
 عمتم في معركة عامود السواب.طنارنه بالقوم عمنكم الستعداد لممعركة القادمة لصابة ال داف بدقة كما ف

 واضاف اذا ما تم كسر الهدوح الوالي فايكم مطالبو  بالعودة لصابة باقي ال داف في غزة.
وجرردد يتينررا و اسررطواية ا  الطنرررا  السرررائنمي اسررتطاع قصررف عشرررات المواقررل الترري ت ررز  فنهررا الصرروارن  

 ت وماس بت زنيها عمى مدار سيوات.بعندة المدى والصوارن  التي تصنب مد  الجيوب والتي قام
انهود باراك مساح الود ا  الورب المقبمة مل قطراع غرزة لر   اإلسرائنميأكد وزنر الورب وم  ياونة أ رى، 

 تكو  قصنرة وقد تستمر لعدة أشهر)..( مبنيًا ا  وقتها لم نعرف وتى الموظة.
عمى ما برذلو   رام المعركرة ال نررة  ونثم  باراك في تصرنوات صوفنة له جهود ضباط وجيود ساح الجو

مل الفصائم الفمسطنينة )..( مشنرا الرى ايهرم انثبتروا قردرات عالنرة فري العمرم رغرم مصراعبه شراكرا انرا م عمرى 
 ما قاموا به.

واشار باراك الى ا  تودنات اكبر تيتظر اسرائنم وساح الجو، مشرددا عمرى ا   رذا السراح نعتبرر فري قمرب 
 سرائنم.ومركز ال تمام با

ذا سرراد قررام يتينررا و، أ  25/11/2012، 48عاارب وأضرراف  : "لقررد يفررذتم المهررام الموكمررة إلررنكم بكررم دقررة، وا 
ذا تررم  ررر   ررذا الهرردوح فرر يكم سررتعودو   الهرردوح فنمكرريكم السررتمرار بالتوضررر والسررتعداد لمجولررة القادمررة، وا 

 لمهاجمة ما تبقى م  أ داف".
ح التابل لوماس ضربة قونة، ودمرت معظم صروارن هم التري وجهو را وأضاف يتينا و: " تمقى م زو  السا

 إلى وسط الباد، وآلف الصوارن  الموجهة يوو المياط  الجيوبنة".

رئنس أركا  الجنش اإلسرائنمي ، أ  نو بي أي -القدس الموتمة م  ، 26/11/2012، الحياة، لندن وأوردت
منررات العسرركرنة ضررد قطرراع غررزة فرري وررام عرردم الوفرراظ عمررى بنيرري غررايتز،  رردد النرروم اتوررد، باسررتئياف العم

 الهدوح م  جايب وركة وماس والفصائم الفمسطنينة في القطاع.
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وذكر بنا  لمياط  العسكري اإلسرائنمي، أ  غايتز قام  رام زنرارة لمركرز تجينرد ضرم  جولرة لره فري جيروب 
دة لتيفنرذ أنرة مهمرة، ويور  يقرف اة  عردة إسرائنم، "أيا قادم م  الجيروب ونرث لردنيا  يراك قروة  ائمرة ومسرتع

أنرام بعررد )العممنررة العسركرنة( عمررود السررواب، والترري كايرت عممنررة  جومنررة مررل الكنثنرر مرر  الجمررل لممعمومررات 
 والينرا ، ولكمات قونة كايت جا زة ومتأ بة لدى القوات اليظامنة والوتناطنة".

ستنثبت عمى مر الزم ، وفي وام لرم نرتم الوفراظ عمرى  وأردف أ  "إيجازات العممنة العسكرنة توققت واليتائج
 الهدوح ف ييا سيعرف كنف يستأيف العممنات  ياك".

أ  "مجمرم إيجرازات العممنرة العسركرنة بأنردنيا بعرد أ  ألوقيرا ضرربة شردندة بومراس والميظمرات  .وترابل غايرت
تها عمرى القنرادة والسرنطرة وقردرتها عمرى اإلر ابنة ات رى وبقناداتها ومواربنهرا ومواقعهرا وبيا را التوتنرة وبقردر 

 إطا  الصوارن ".
وأضررراف أيررره "سرررنتم ا تبرررار قررروة الرررردع عمرررى مورررور الرررزم  ووسرررب مرررا شرررا دته صرررباح النررروم فررري فرقرررة غرررزة 
العسكرنة )التابعة لمجنش اإلسرائنمي( ف يره نبردو أ  التجرا  إنجرابي وسريقرر بالتيسرن  مرل المسرتوى السناسري 

 ي ودث أو تطور في المستقبم".كنف سيعمم مقابم أ
وتطر  غايتز إلى تقارنر صوفنة تودنثت ع  استئياف إد ام أسموة وصوارن  إنراينة إلى قطاع غزة، وقام 
إ  "قضنة تسّمح وماس  امة ولنست جدندة وسيتمر فري العمرم بهرذا ال صروص وسريبذم كرم جهرد مر  أجرم 

 تشونش  ذا اليشاط".
فمسررطنينن  بجررروح، النرروم، بعررد إطررا  قرروات الجررنش اإلسرررائنمي  3فنرره وتررأتي أقرروام غررايتز فرري وقررت أصررنب 

 أعنرة يارنة تجا  مجموعة م  الفمسطنينن  اقتربوا م  السناج اتميي اإلسرائنمي شر   ا  نويس.
 
 عباس: كل األطياف الفمسطينية تؤّيد الذىاب إلى األمم المتحدة  2

لفمسطنينة مومود عباس اتود، إ  جمنل اتطناف أعم  رئنس السمطة ا: نو بي أي -القدس الموتمة 
م   السناسنة الفمسطنينة تؤّند  طوة الذ اب إلى اتمم المتودة لموصوم عمى صفة دولة مراقب في 

 الشهر الجاري، مشنرًا إلى أ  ال طوة التالنة ستكو  إيجاز المصالوة الوطينة.
وجهه لألمم المتودة، ايتهت في مقر الرئاسة بالمقاطعة وقام عباس في كممة ألقا ا أمام مسنرة شعبنة تدعم ت

برام اهلل، "بعد أ ذ ورد، وعراقنم ومعوقات ويقاشات طونمة ومرنرة استمرت ميذ أكنثر م  عامن ، كا  القرار 
اليهائي أ  يذ ب لألمم المتودة، لرفل مكاية فمسطن  إلى دولة مراقب و ي ال طوة اتولى عمى طرن  

 ".الفمسطنينة التي نثبتيا ا في قرارات المجمس الوطينة ميذ عام  توقن  كم وقوقيا
وأوضح "يو  ذا بو  لألمم المتودة ب طى وانثقة، ونث ندعميا كم موبي السام وكم الدوم التي تتعاطف 

 مل الشرعنة الدولنة والتي تؤم  بتقرنر المصنر لشعبيا و ي كنثنرة".
ة جمنعها دو  استنثياح تقف مل الشعب الفمسطنيي، وأمامه وم  ويو  بأ  "اتطناف السناسنة الفمسطنين

 وراح ، م  أجم الذ اب إلى اتمم المتودة، لتوقن   ذا الهدف، و و ما سييجز   ام اتنام القمنمة القادمة".
ووصف التوّجه إلى اتمم المتودة بأيه "استوقا  وطيي مهم"، مضنفًا "لدنيا استوقا  آ ر و و إيجاز 

وة الوطينة، التي نجب عمنيا أ  ييجز ا، ت  قطاع غزة عايى م  القتم والتدمنر والقهر، عمى مدى المصال
 نثماينة أنام، وكيا يبذم كم الجهود مل كافة اتطراف م  أجم أ  تهدأ الورب الظالمة".

يجاز الستقام الوطيي، وتى  يصم لدولتيا وقام "سيبدأ صفوة جدندة تبدأ باتمم المتودة، نثم بالمصالوة وا 
 المستقمة وعاصمتها القدس الشرنف".
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إلى أييا "وصميا لمتهدئة المشرفة وستسنر اتمور م  وس  توس ، وسييجز كم القضانا عباس وأشار 
العالقة، وتى نتمتل قطاع غزة باتم  واتما  والستقرار"، مضنفًا "يو  طالبيا بالسام المبيي عمى الو ، 

لذي نعطنيا دولة فمسطن  المستقمة وعاصمتها القدس الشرنف، وبدو   ذا ل نوجد وعمى الشرعنة الدولنة ا
 دولة ول أمم عمى اإلطا ".

وجدد القوم بأ  "نثوابتيا معروفة و ي إيهاح الوتام، والوصوم عمى الستقام الكامم الياجز، وتمك 
ي قضنة اتسرى تييا يتمسك القضانا التي سيطروها بعد ذلك ولك  ليا قضنة يتمسك بها جمنعًا، و 

باإلفراج عيهم جمنعًا، و ذ  النثوابت التي قضى م  أجمها آلف القادة والكوادر والقنادات والمياضمن ، ميذ 
 ووتى نوميا  ذا وعمى رأسهم الشهند ناسر عرفات". عام 

 //الحياة، لندن، 
 
 عب الفمسطينيىنية يشيد بدعم رئيس الدولة ومواقف اإلمارات تجاه الش 3

أشاد رئنس الوكومة الفمسطنينة في قطاع غزة إسماعنم  ينة، بدعم صاوب السمو : البنا  -ظبي  أبو
الشن   منفة ب  زاند آم يهنا  رئنس الدولة، وفظه اهلل، وبمواقف دولة اإلمارات العربنة المتودة وكومًة 

 وشعبًا تجا  الشعب الفمسطنيي.
لمجمس الوطيي التوادي رئنس لجية الشؤو  السناسنة وال ارجنة لمبرلما  جاح ذلك  ام استقباله عضو ا

العربي ضم  وفد البرلما  العربي أومد الجروا   ام زنارته لقطاع غزة مؤ را بوضور أومد بور يائب 
 رئنس المجمس التشرنعي الفمسطنيي وعدد م  أعضاح المجمس.

 //البيان، دبي، 
 
 مميار دوالر  1.245ر العدوان اإلسرائيمي بأكثر من حكومة غزة تقدر خسائ 4

أعم  الياط  باسم الوكومة في غزة طا ر اليويو أمس أ  قنمة اتضرار الياجمة ع  : أ ف ب -غزة 
 بمنو  دولر. عمى غزة تتجاوز  "العدوا  اإلسرائنمي"

دوا  اإلسرائنمي عمى القطاعات إجمالي تكمفة اتضرار الياجمة ع  الع"وقام اليويو في مؤتمر صوافي إ  
 ."الم تمفة بمغ بمنويًا ومئتن  و مسة وأربعن  ممنو  دولر

. وتابل أ  "ممنو  دولر ممنو  دولر، وغنر المباشرة  اتضرار المباشرة تبمغ "وأضاف إ  قنمة 
الميشآت والمبايي  ، فنما  دم م "مئتي مبيى سكيي تعرض إلى الهدم الكمي ونثماينة آلف لمهدم الجزئي"

بشكم كمي، وبنيها مبا  ومقار وكومنة وأمينة، فنما تعرض مبيى صوي لمهدم الكمي،  غنر السكينة 
 وكذلك نثانثة مساجد، كما تضررت مئات المقار الوكومنة جزئنًا.

 //الحياة، لندن، 
 

 قيق في إعدام عم ءوتشكل لجنة لمتح 2007 الداخمي عام صدامالتعفو عن معتقمي  حكومة غزة 5
ع  أصواب القضانا ذات العاقة بالصدام الدا مي،  "العفو"غزة في  وكومةالقررت : صالح اليعامي - غزة

 وما تا ، وتشكنم لجية م تصة لمبدح بتيفنذ  ذا القرار. الذي وقل عام 
م  مراوم الوفا   تدشنيا لمرومة جدندة"واعتبر طا ر اليويو، الياط  باسم الوكومة،  ذ  ال طوة 

. وأوضح في مؤتمر صوافي عقد  في غزة صباح أمس، أ  وكومته أصدرت قرارا "الفمسطنيي الدا مي
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بتشكنم لجية وكومنة لدراسة ما ودث في والت إعدامات المتهمن  بالعمالة، التي تمت  ارج القايو  
  ام العدوا  اإلسرائنمي ات نر. 

 //الشرق األوسط، لندن، 
 
 ن التي نّص عمييا اتفاق القاىرةلمتنازل عن رئاسة حكومة المستقميمستعد عباس "القدس العربي":  6

الرئنس الفمسطنيي مومود عباس استعداد  لمتيازم ع  رئاسة وكومة  أبدى :ولند عوض - رام اهلل
لمصالوة الوطينة ا إتمامم  شأيه  اتمركا  ذلك  إذا ،التي يص اتفا  القا رة عمى تشكنمها ،المستقمن 

يهاح  اليقسام الدا مي المتواصم ميذ سيوات. وا 
بأ  عباس عبر ع  رغبته بالتيازم ع  رئاسة وكومة  اتود،م  مصادر مطمعة  "القدس العربي"وعممت 

يهاحالمصالوة الوطينة  إلتمام ،الدووة إعا المستقمن  التي اتف  عمى تشكنمها وف   اليقسام الدا مي  وا 
 . سيةميذ ميتصف المتواصم 

تأكند استعداد عباس لمت مي ع  رئاسة  أووم  جهته رفض يمر وماد المستشار السناسي لعباس يفي 
تولي رئاسة عباس لوكومة المستقمن  التي يص اتفا   أ  إلىاليقسام، مشنرا  إليهاحالوكومة الميتظرة 

القطري الشن  ومد ب   منفة آم  اتمنرتراح المصالوة الفمسطنينة الموقل في القا رة عمى تشكنمها  و اق
التي كايت تدور ووم ش صنة رئنس الوزراح، ونث قبم الرئنس الفمسطنيي ذلك  اتزمة، إليهاحنثايي 

 "إعا القتراح وواف  عمى رئاسة الوكومة لوم تمك المشكمة، وتم التوقنل عمى ذلك فنما بات نعرف لوقا بر
 قطر. أمنرالذي رعا   "الدووة

 //القدس العربي، لندن، 
 
 آالف قذيفة مختمفةث ثة داخمية غزة: جيش االحت ل قصف قطاع غزة ب 7

سما  كشفت اإلدارة العامة لهيدسة المتفجرات في شرطة وكومة غزة أ  الوتام استهدف قطاع  -غزة 
 آلف قذنفة م تمفة  ام العدوا  الذي استمر نثماينة أنام. غزة بر 

ائب مدنر شرطة  يدسة المتفجرات الرائد وازم أبو مراد في تصرنح صوفي أ  طائرات الوتام وأوضح ي
" أمرنكنة الصيل طنمة أنام العدوا , مشنرا إلى أ  مدفعنة قذنفة جونة م  طراز"  ألقت 

 قذنفة أ رى. الوتام وبوارجه وزوارقه الوربنة استهدفت القطاع  ام العدوا  بر 
ا نتعم  بالقيابم والصوارن  التي عممت شرطة  يدسة المتفجرات عمى إبطام مفعولها، بن  أبو مراد أ  وفنم

 " أمرنكنة الصيل تز  الواودة ميها "ط " في مدنية غزة لوود ا.قيابم م  طراز " طواقمهم جمعت 
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 ىدفيا الضغط عمى القيادةالفمسطيني" لتعديل "الطمب : مقترحات الدول حنا عميرة 

م تمف الطمبات  إ  ،قام عضو المجية التيفنذنة لميظمة التورنر الفمسطنينة د. ويا عمنرة :معا –بنت لوم 
الضغط عمى القنادة  إلىكايت تهدف  ،التي قدمتها عدة دوم أوروبنة كمقتروات لتعدنم يص مشروع القرار

 روع وف  ما تم صناغته في الساب .الفمسطنينة لذلك تقرر تقدنم المش
دولة  إلىونقدم الرئنس مومود عباس طمب فمسطنيي لمجمعنة العامة لألمم المتودة لرفل مكاية فمسطن  

كم الطمبات التي قدمتها  أ وأضاف في ودنث لغرفة تورنر معا  غنر كاممة العضونة نوم ال منس المقبم.
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ولك   دفها كا   ،انجابنة قد تدفعها لتغننر موقفها شكامألم تك  مقروية بأي  اتوروبنةبعض الدوم 
 الضغط عمى القنادة الفمسطنينة لتغننر موقفها م  التوجه لألمم المتودة.

ستصوتو  ب نجاب؟. لم نك  الرد انجابنا م   أيكمتم التعدنم.  م نعيي  إذاوقام، عيد سؤاليا لهذ  الدوم: 
 بيسبة كبنرة. اإلعامقدم وف  ما تم يشر  في وسائم يص مشروع القرار سن أ وأكد  تمك الدوم.

بعض الفصائم طالبت بطرح موضوع المفاوضات ضم   إلى أ عمنرة  أشاروووم موضوع المفاوضات، 
طرح المفاوضات ضم  المقدمة ل  نكو   أ وأوضح  مقدمة يص مشروع القرار ولنس ضم  بيود اليص.

 ممزما منثم طروه ضم  البيود.
 //خبارية، وكالة معا اإل

 
 نائباً  فروانة: ارتفاع عدد النواب المعتقمين إلى  

قام اتسنر الساب  الباوث الم تص بشؤو  اتسرى عبد الياصر فرواية أّ  عدد اليواب المعتقمن  في : غزة
 يائبا. سجو  الوتام قد ارتفل إلى 

م ر   العتقام اإلداري دو  تهمة ودو  عشرة م  اليواب نيتمو  لوركة وماس وغالبنته"وأضاف أّ  
ونقضي وكما  //مواكمة، باإلضافة إلى اليائب والقائد الفتواوي مروا  البرغونثي المعتقم ميذ 

عامًا، واليائب أومد سعدات اتمن  العام لمجبهة الشعبنة لتورنر فمسطن   بالسج  المؤبد  مس مرات و
عامًا، واليائب الفتواوي جمام الطنراوي المعتقم ميذ  ا بالسج  ونقضي وكم //المعتقم ميذ 

 عامًا. ونقضي وكما بالسج   //
 //السبيل، عمان، 

 
 فشمت في حربيا اإلع مية قبل العسكرية عمى غزة "إسرائيل"الغصين:  

لغصن ، أ  الكنا  أكد رئنس المكتب اإلعام الوكومي بقطاع غزة إنهاب ا: صفاح عاشور - غزة
اإلسرائنمي فشم في وربه التي شيها عمى قطاع غزة إعامنًا قبم فشمه عسكرنًا، وأ  فضح وسائم اإلعام 

وأوضح في ودنث  اص بر"فمسطن "، أ   المومنة والعربنة لمجازر  كايت مقدمة ل سارته العسكرنة.
 باستهدافه لمصوفنن  والمقرات الصوفنة.الوتام اإلسرائنمي ارتكب  ام الورب عمى غزة وماقة كبنرة 

وأشار إلى أ  الوتام عمد إلى تر نب الصوفنن  واستهداف مقراتهم وسناراتهم وقتمهم في آ ر المطاف، 
وكم  ذا لنتوقفوا ع  يقم الوقنقة، مشددًا عمى أ   ذا لم نوصم في الواقل، ونث استمر الصوفنو  في 

ولفت إلى أ  المكتب اإلعامي  م، مما نؤكد ايوناز م لمهيتهم ووطيهم.يقم الوقنقة ويشر ايتهاكات الوتا
الوكومي كا  عمى مدار الساعة  ام الورب بن  الصوفنن  ونسهم أمور م في كم اتماك  المتواجدن  
بها، وعمم عمى تسهنم ال دمات الازمة تعمالهم، ميو ًا إلى القنام بتوفنر كافة اإلمكاينات الازمة ليقم 

 لرسالة اإلعامنة لمعالم بأفضم صورة.ا
 //فمسطين أون الين، 

 
 قفيشة: االحت ل يصطنع نصرا وىمًيا باعتقال النوابالنائب  

أكد اليائب في المجمس التشرنعي الفمسطنيي د.واتم قفنشة، أ  الوتام اإلسرائنمي : أومد المصري - غزة
ته في ورب غزة ات نرة، عبر اعتقام اليواب الفمسطنينن  م  نرند أ  نصطيل يصًرا و مًنا له، بعد  سار 
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"م  الواضح أ  الوتام نت بط ميذ الموظة  وقام لر"فمسطن ": كتمة التغننر واإلصاح وزجهم في السجو .
اتولى لعتداحاته عمى قطاع غزة، فمجأ م  بعد  سارته إلى الضفة لنش  وممة مسعورة ضد كم م  

 م  مل غزة م  مواطين  ويواب".تعاطف وأنَّد وتضا
 //فمسطين أون الين، 

 
 توجو لمثأر من الضفة غداة فشمو في قطاع غزة واصل أبو يوسف: االحت ل 

قام عضو المجية التيفنذنة لميظمة التورنر الفمسطنينة واصم أبو نوسف إ  الرد : بر وم جرانسي -الياصرة 
طمب ينم العتراف "بدولة مراقبة" لمتصونت في اتمم المتودة نوم عمى العدوا  اإلسرائنمي نكو  بتقدنم 

 ال منس القادم، وباجتماع وطيي لممصالوة الشهر المقبم.
وقام، لر"الغد" م  فمسطن  الموتمة، إ  "القنادة الفمسطنينة عاقدة العزم عمى المضي في مسعا ا اتممي، 

لمالنة، والوعند اإلسرائنمي بش  عدوا  جدند عمى قطاع دويما التفات لمتهدند اتمنركي بقطل المساعدات ا
 غزة".

ولم نستبعد أبو نوسف "تيفنذ الوتام لعدوا  جدند عمى غزة، دو  واجته إلى ذرائل لممارسة جرائمه 
 وايتهاكاته ضد الشعب الفمسطنيي"، لفتًا إلى "توجهه لمنثأر م  الضفة الغربنة، غداة فشمه في قطاع غزة".

 //ن، الغد، عما
 

 تدمير منشآت األونروا بغزةبالتعويض عن منظمة التحرير تطالب "إسرائيل"  
دعا مسؤوم ممف الاجئن  في ميظمة التورنر الفمسطنينة زكرنا اةغا الدوم المايوة : بترا -عما  

فقها التي تم ويروا ومراتدمنر ميشآت ات إلىالتي تعمد  إسرائنموالمجتمل لممارسة الضغوط الازمة عمى 
في  ."بالتعونض ع  الدمار الذي أودنثته لهذ  الميشآت إسرائنمتطالب  "إ تيفنذ ا بأموام  ذ  الدوم وعمنها 

 إشارة إلى ما دمر  الوتام في الورب ات نرة عمى غزة.
 //الدستور، عمان، 

 
 لعباسمميون دوالر لشراء طائرة  أكثر من "السبيل":  

ونثائ  جدندة مسربة م  مكتب مومود عباس، تظهر مواولت فادت صونفة السبنم أ  : أعماد الدبك
، والدوم المايوة "لمرئنس"ممنو  دولر لشراح طائرة جدندة وكبنرة  رسمنة مستمنتة، لت صنص أكنثر م  

 مسطنيي.تتردد في القبوم لستغرابها م  الطمب الفمسطنيي في ظم اتزمة القتصادنة المتفاقمة لمشعب الف
عمولت ض مة وا تاسات وتجاوزات مالنة، مصارنف نثابتة ومتوركة وطوارئ وصناية وتراجل وذكرت أ  

ممنو  دولر سيونا  القنمة السوقنة، ترفل التكمفة السيونة لألسطوم الجوي لرئنس السمطة الفمسطنينة إلى 
 قبم ايضمام الطائرة الجدندة والكبنرة.

 //السبيل، عمان، 
 
  "إسرائيل"وزارة األوقاف في غزة تفتي بتحريم خرق اليدنة مع  

أصدرت وزارة اتوقاف والشؤو  الدنينة في الوكومة في غزة فتوى تورم  ر  : نو بي أي - القدس الموتمة
 الهدية مل إسرائنم بأي شكم م  اتشكام طالما اوترمتها ات نرة.
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ع  الوزارة إ َّ "اوتراَم  ذ  الهدية ر التي رعا ا إ وتيا في مصر وقام سمما  يصر الدانة في فتوا  الصادرة 
واجٌب عمى كم واود ميا، وأ  التهاوَ  بها بال ر  والمجاوزة كبنرة ُمَؤنثَِّمة؛ لتسببها في إ افة الياس 
زعاجهم، بما ُنظ  وصوله م  جرأة عدو م عمى مقدساتهم وأيفسهم وأعراضهم وأموالهم، ول ن فى أ  اهلل  وا 

 تعالى قد َعدَّ  ذا فسادًا".
 //الحياة، لندن، 

 
 لمصالحة.. عودة التشريعي وانتخاب مجمس وطني جديدا لتحقيقخطوتان أبو مرزوق:  11

قام يائب رئنس المكتب السناسي لوركة وماس موسى أبو مرزو  في تدونية له عبر موقل التواصم 
أبو ماز  ستعطي الشعب الفمسطنيي أمًا مومود عباس( ) الجتماعي "فنسبوك":  ياك  طوتا  قرار ما بند

كبنرًا لتوقن  المصالوة: اتولى دعوة اإلطار الوطيي المؤقت لإليعقاد وا  نضل عمى جدوم اعماله 
 إيت ابات المجمس الوطيي الجدند تمهندًا لبريامج وطيي واود. 
 اتسرى ميهم.والنثاينة إعادة المجمس التشرنعي لإليعقاد والعمم عمى تورنر 

 22/11/2012صفحة أبو مرزوق الرسمية عمى فيس بوك، 
 
 الفمسطينية لتحقيق المصالحة " خطوات القيادةمعاشعث يكشف لا "نبيل  11

يبنم شعث ع   طوات ستت ذ ا  كشف عضو المجية المركزنة لوركة فتح د.:  اص معا -بنت لوم 
ادرة وس  ينة لتوقن  المصالوة الفمسطنينة،  صوصا بعد القنادة الفمسطنينة  ام النام القرنبة المقبمة كب

مبادرة وركة وماس النوم الود بقرار ا الفراج ع  المتهمن  بقضانا لها عاقة باليقسام الذي وقل عام 
2006. 

وأضاف شعث في ودنث لغرفة تورنر معا ا  اولى ال طوات تتمنثم باإلفراج ع  المعتقمن  الذن  ل نرتقو  
 جيائي م  وركة وماس.تي جرم 

وأكد شعث ايه تم البدح في العمم لإلفراج عيهم والذن   م بضل عشرات مقارية بالساب ، مؤكدا ا  القنادة 
 ففت م  اجراحاتها باتجا  وركة وماس  ام الفترة الوالنة وقد تم الفراج ع  جزح كبنر م  المعتقمن  

ا بالضفة تتمتل بورنة كبنرة والنا ول تت ذ بوقهم اي وشدد عمى ا  وركة وماس وقنادته ميهم قبم فترة.
 اجراحات.

 كما وكشف شعث ا  الرئنس مومود عباس قرر الذ اب الى غزة ولك  المدة لم تودد.
وكشف شعث ا  الرئنس مومود عباس قرر  ام اجتماعه مل وفد وركة وماس الذي استقبمه نوم امس 

الضفة بم تمف اجتماعات القنادة  اصة اجتماعات المجية  بالمقاطعة قرر اشراك قنادة وركة وماس في
 التيفنذنة لميظمة التورنر الفمسطنينة.

 وقام شعث ا  اشراكهم نأتي لمتشاور معهم بالقضانا السناسنة يظرا ايهم جزح م  الشعب الفمسطنيي.
والووار الذي ساد ولفت ايه والقنادة كايوا سعداح بوفد وركة وماس الذي زار الرئنس وبطبنعة الجواح 

 المقاح.
وووم لقاحات المصالوة، كشف شعث لر معا ا  القنادة بايتظار دعوة القا رة لمووار بعد العودة م  المم 
المتودة لرسم " ارطة سناسنة لممستقبم" لوم كافة المور السناسنة، وتشكنم وكومة وودة واإلعداد 

 م  رواتبهم واعادة المؤسسات التي تم السنطرة عمنها. لايت ابات، ووم كافة مشاكم الموظفن  المورومن 
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وأكد شعث ا  قنادة وركة فتح عمى تواصم مل قنادة وركة وماس وا   ياك اش اص معنين  دا م وماس 
 نتم التعامم والتواصم معهم.

 21/11/2012وكالة معا االخبارية، 
 
 ةالمحافظة عمى الثوابت الوطنير في إطاة التوجو لألمم المتحدبويرحب  عباسب لتصيمشعل  :الرشق 11

صفحتو الرسمية عمى فيس بوك، لوركة وماس عمى  السناسيقام عزت الرش  عضو المكتب 
اتخ  الد مشعم رئنس المكتب السناسي لوركة وماس أجرى صباح النوم اتصال  أ  21/11/2012

المتودة لموصوم عمى   اتفنا مل الرئنس مومود عباس أكد  اله ترونب وماس ب طوة الذ اب لألمم
 ...صفة دولة مراقب

مؤكدا عمى ضرورة أ  نكو   ذا التورك في إطار رؤنة واستراتنجنة وطينة توافظ عمى النثوابت والوقو  
 .الوطينة، وتستيد إلى عوامم قوة بند شعبيا الفمسطنيي وعمى رأسها المقاومة

وطينة مستفندن  م  اتجواح اإلنجابنة بعد  كما تم التأكند عمى ضرورة إيجاز المصالوة الوطينة كأولونة
 اليتصار الذي وققه شعبيا في غزة.

اتصرال  اتفنرا مر   عباس تمقى النوم اإلنثيرن ،أ    ،عّما م  21/11/2012وكالة وفا اإلخبارية، وأوردت 
ة رئررنس المكتررب السناسرري لوركررة ومرراس  الررد مشررعم، أكررد فنرره دعررم ومرراس ومباركتهررا التوجرره لألمررم المتوررد

 لرفل مكاية فمسطن  إلى دولة بصفة مراقب.
 
 الوقت الحالي نتيجة أزمة سوريابأسامة حمدان: ع قة حماس وحزب اهلل تمر ببعض الجمود  11

قام أسامة ومدا  مدنر العاقات الدولنة فى وركة وماس، إ  العاقة بن  وماس ووزب اهلل : مى وسن 
سورنا، لكيه نتوقل توس  العاقة قرنبا بعد ايتصار  تمر ببعض الجمود فى الوقت الوالى يتنجة أزمة

 المقاومة فى غزة.
وأوضح ومدا  فى تصرنوات لوكالة أيباح "اتياضوم"، "أ  عاقة وماس ووزب اهلل كايت ممنزة جدا، 
ولكيها أصنبت ببعض الجمود يتنجة التبان  فى الرأى ووم ما نجرى فى سورنا، مشنرا إلى أيه ل نمك  

 طمب م  الفمسطنينن  موقفا نياقض إرادتهم وقياعاتهم.تود أ  ن
وع  ايتصار المقاومة فى غزة، قام ومدا  إيه بعد نثماينة أنام م  العدوا  اإلسرائنمى عمى قطاع غزة 
استطاعت المقاومة أ  تسجم ايتصارا كبنرا فى تارن ها سنكو  له تبعات مهمة، مشنرا إلى أ  إسرائنم لممرة 

 وط المقاومة فى رفل الوصار ع  قطاع غزة.اتولى ترض  لشر 
كما أشاد ومدا  بجهود رئنس الوزراح التركى "رجب طنب أردوغا " لوقف الهجمات، وبزنارة وزنر  ارجنته 
"أومد داود أوغمو" لمقطاع بصوبة الوفد الوزارى العربي، واصفا الموقف التركى باإلنجابى الذى نستو  

 والرسمى.التقدنر عمى المستونن  الشعبى 
وقام مدنر العاقات الدولنة فى وركة وماس، إ  أ م غزة تمقوا وعودا م  تركنا فى ما ن ص المسا مة 

 فى إعادة أعمار غزة، و م نيظرو  لمدور التركى ب نجابنة وسرور.
 22/11/2012اليوم السابع، مصر، 

 
 "األمم المتحدةكن جزءا من مشاورات عباس في فكرتو لمذىاب إلى  لمحماس البردويل: "  20
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لم تك  جزحا م  مشاورات »قام القنادي في وركة وماس صاح البردونم، إ  وركته : غزة: صالح اليعامي
وأضاف: «. عباس في فكرته لمذ اب إلى اتمم المتودة، كما أيها ل  تكو  جزحا م  الفرن  الواقف أمام

ودة، ت  عباس لم نستشر ا في اتساس، وماس لم تك  واقفة في طرن  عباس في الذ اب إلى اتمم المت»
و و كا  ذا با بدعم عربي، أما وماس فكايت لها وجهة يظر باليسبة لمذ اب إلى اتمم المتودة، و ي ترى 
أ  تووند الصف الفمسطنيي عمى بريامج وطيي أولى م  الذ اب إلى اتمم المتودة، ولك  طالما أ  عباس 

ميفردا، فوماس ل ترند أ  تكو  جزحا م  المعارضة التي تجتمل فنها ا تار أ  نذ ب إلى اتمم المتودة 
 «.إسرائنم وأمنركا

 21/11/2012الشرق األوسط، لندن، 
 
 يزور غزة قريباً  مشعل :أحمد يوسف 21

قام القنادي في وركة "وماس" أومد نوسف إ  "رئنس المكتب السناسي لموركة : يادنة سعد الدن  –عما  
غزة قرنبًا"، بنيما نمتقي الرئنس مومود عباس مطمل الشهر المقبم في القا رة   الد مشعم سنصم قطاع

 لبوث المصالوة.
وأضاف، لر"الغد" م  فمسطن  الموتمة، إ  "مشعم أ بر ، مؤ رًا، في ودنث  اتفي بأيه سنكو  قرنبًا في 

عن  أم شهر، وذلك غزة"، موضوًا أيه "لم نتودد وتى اة  عما إذا كايت الزنارة ستتم في غضو  أسبو 
 لعتبارات أمينة".

وأشار إلى أ  "الزنارة ل  تكو  طونمة، يظرًا لستهدافه م  قبم الوتام اإلسرائنمي"، لفتا إلى "ات اذ 
 ترتنبات واوترازات أمينة مشددة عيد تودند موعد زنارته لمقطاع".

 21/11/2012الغد، عمان، 
 
 حة ستنطمق مجددا بعد عودة عباس من األمم المتحدةتطبيق اتفاق المصال لقاءات: جمال محيسن 22

أكد جمام مونس  عضو المجية المركزنة لوركة فتح ا  لقاحات تطبن  اتفا  المصالوة ستيطم  مجددا بعد 
عودة عباس م  اتمم المتودة، ونث سنقدم طمب لينم عضونة دولة فمسطن  بصفة مراقب في الجمعنة 

لى أ  ما سنجري م  لقاحات ل  تكو  م  أجم اإلتفا  عمى شيح، ولك  العامة لألمم المتودة، مشنرا ا
لتطبن  ما إتف  عمنه م  قبم واتسس التي تم وضعها عيدما تم اإلتفا  عمى إرسام لجية اليت ابات 

 المركزنة إلى قطاع غزة لتودنث السجم اإليت ابي  ياك، وتم وقفها بعد ذلك.
سنتم عقد ا ل  تكو  بن  وركتي فتح ووماس فقط كما كايت في وأشار مونس  إلى أ  المقاحات التي 

الساب ، ولك  سنكو  إجتماع تطبن  المصالوة موسعًا ونث سنشمم كم الفصائم الفمسطنينة الفاعمة، 
 وكذلك العدند م  الش صنات الوطينة.

ايه سنتم وم  جهته كشف  منم عساف، رئنس تجمل الش صنات المستقمة بالضفة، عضو لجية الورنات، 
توجنه دعوة م  مصر لمهنئة القنادنة العمنا لمفصائم الفمسطنينة التي تضم المجية التيفنذنة والمياح العامن  
لمفصائم بما فنها فتح ووماس  ام اتنام القمنمة القادمة، لاجتماع في القا رة والذ اب في  طوات عممنة 

 يوو المصالوة الفمسطنينة وتيفنذ بيود ا.
ونته قام صالح زندا  عضو المكتب السناسي لمجبهة الدنمقراطنة أ  المقاح المرتقب والتي سندعو وم  يا

الجاري لهنئة لتطونر وتفعنم الميظمة سنياقش قضنتن   22إلنها الرئنس عباس وسترعا  مصر سنكو  بعد 
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مة المقبمة، والنثاينة: مهمتن : اتولى مواجهة اوتمالت وتودنات ما بعد التصونت والرؤنة السناسنة لممرو
 وما تا  م  اتفاقنات. 4/5/2011موضوع المصالوة والنات تطبن  اتفا  المصالح الموقل بالقا رة في 

 21/11/2012القدس العربي، لندن، 
 
 األخرى حققت نصرا في غزة.. لكن الوساطة المصرية حولتو التفاق مذل والفصائلدح ن: حماس  23

طنيي البارز مومد دوا  في ووار مل صونفة "العرب" بأ  وماس والفصائم اعترف القنادي الفمس –ليد  
ات رى وققت يصرا في غزة، لك  الوساطة المصرنة وولته إلى اتفا  مذم، وأيقذت يتينا و م  الورطة، 

 وأسوأ م  ذلك أيها أسست لبقاح غزة ميفصمة ع  الضفة والقدس الموتمة.
ازا ممموسا نغنر طبنعة العاقة بن  إسرائنم وفمسطن ، و و ودث مهم وقام دوا  إ  "المقاومة أودنثت إيج

نسجم في التارن  الفمسطنيي ولك  لسوح الوظ التفا  السناسي الذي أيجز في مصر كايت بيود  م  أسوأ 
 البيود التي قرأتها في وناتي".

السناسي. وبعندا ع   وأضاف أ " اإليجاز العسكري الذي صيعته قوى المقاومة لم نيعكس عمى اإليجاز
التشكنك، ودث إيجاز عسكري ممموس ومهم وتارن ي بالوصوم إلى القدس وتم أبنب لك  ون  تقرأ بيود 

 اتفا  إطا  اليار ستجد أ  "مجرد" وقف إطا  يار مقابم وقف إطا  يار".
سرائنم قام  دوا  إ  "التفا مات وفي يقد  لتفاصنم الوساطة المصرنة التي أشادت بها الولنات المتودة وا 

 لم تتطر  إلى القدس ول الضفة الغربنة ككم وكأ  غزة أصبوت معزولة، وم تمفة ع  القضنة الفمسطنينة".
ولفت دوا  إلى أ  "مصر ورطت يفسها بأ  وضعت يفسها شا دا ومراقبا عمى إطا  اليار عمى تهرنب 

 نجب أّل نتورط فنها". اتسموة و ذا التزام سنومم مصر مرسي مسؤولنة كبنرة كا 
ونشرح القنادي الفمسطنيي وجهة يظر  قائا: "الشعب اإلسرائنمي نرى أ  يتينا و  سر عسكرنا لكيه ربح 
سناسنا بفضم وكومة اإل وا  المسممن  التي كايت تتجيب الودنث مل إسرائنم يا نك ع  التعامم معها، 

مراقبا ينابة عيها ولمصالوها ولعدم إطا  الصوارن  وفجأة أصبووا شركاح في اتفا  سام معها بم وطرفا 
 لنس م  وماس فقط بم وم  الفصائم ات رى".

وفضا ع  دور الوارس اتمن  لمودود اإلسرائنمنة ف   الوساطة اإل واينة "وف  دوا " وققت لرئنس 
ظر : "كايت أمينة يتينا و الوزراح اإلسرائنمي، المعروف بالتشدد ومعاداة الوقو  الفمسطنينة، ما لم نك  نيت

أ  نعترف اإل وا  المسممو  بكامب دنفند نوازي التزام مبارك بها وقد وصم عمى ذلك، م  وجهة يظر 
إسرائنم أصبح مرسي أبعد في اللتزام أكنثر م  مبارك. ولو فعم مبارك ما فعمه مرسي لشهدت مصر 

 إطا  الصوارن  عمى إسرائنم". مظا رات عارمة واإل وا  النوم ندافعو  ببسالة م  أجم وقف
وشدد القنادي الفتواوي "كم  ذ  الورب عمى غزة كايت تمرنيا أراد  يتينا و لتعزنز أم  إسرائنم ففشم وأراد 

 أ  ن تبر مصر مرسي واإل وا  فيجح".
و مص إلى أ  "التفا  مؤقت وغنر قابم لمصمود ت  التدا ات في غزة أصبوت إقمنمنة ودولنة أكنثر 

سرائنم".مي  ها مومنة وأصبوت غزة موطة لتسمنة القوى اإلقمنمنة؛ إنرا  وسورنا ومصر وا 
و تم دوا  في ووار  مل "العرب" بالقوم"كا  عمى مرسي استغام الودث لفرض ميط  الوودة بن  
الفمسطنينن  لغرس وتعزنز اليقسام وكا  ذلك في ند  و و م  نستطنل الضغط تجا  ذلك"، وأ  "ما جرى 

  و تعزنز وبمورة وماس بدنا لميظمة التورنر".
  21/11/2012العرب أون الين، 
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 السياسية واستقالتو من منصبو بعد االنتخابات القادمة  الحياةباراك يعمن اعتزالو  24

أعم  وزنر الورب اإلسرائنمي إنهود باراك في مؤتمر صوفي عقد  صباح النوم النثين ، ع  : القدس الموتمة
 لعمم السناسي، وعدم ترشوه لمكينست القادمة.اعتزاله ا

وقام باراك في مؤتمر صوفي مفاجئ إيه سنبقى في ميصبه وزنررا لألمر  إلرى ورن  تشركنم الوكومرة القادمرة 
 بعد نثانثة أشهر.

سريوات  7.5عامرا، تردرج فري عردد مر  المياصرب، وأمضرى  47وأشار إلى أيه أمضى في الجنش اإلسرائنمي 
 في نثاث وكومات، كايت إودا ا برئاسته. في ميصب وزنر اتم 

وردا عمى سؤام قام إيه سندعم أي طرن  ن تار  أعضاح الكينست م  قائمته "عتسمؤوت". ورفض باراك أ  
 نيفي أيه عمى استعداد إلشغام ميصب وزنر اتم  في وام طمب ميه ذلك بشكم ش صي.

ث عر  طرو  اليجراة السناسري لبراراك، وبضرم  وفي السنا  ذاته ترددت شائعات مفاد ا أ  "عتسرمؤوت" نبور
ذلررك تقرررارنر عرر  اتصرررالت مررل عررروفر عنيرري وتسرررنبي لنفيرري وموشررري كومررو  وشرررنمي نونمرروفنتش وأفنغررردور 

 لنبرما .
م  جهتها كايت قد كتبت "ندنعوت أورويوت" في موقعها عمى الشبكة أيه م  المتوقل أ  نعم  ع  استقالته 

 أشارت إلى ايه نجري مفاوضات مل لنفيي بشأ  تشكنم قائمة جدندة.م  ميصبه في وزارة اتم ، كما 
 26/11/2012وكالة سما اإلخبارية، 

 
 شد خطرًا من صواريخ غزة أالفمسطيني لألمم المتحدة  التوجو: خطوة "سرائيل"إ 25

 تصرراعدت التهدنرردات السرررائنمنة ضررد السررمطة الفمسررطنينة، فرري اعقرراب فشررم: آمررام شرروادة - القرردس الموتمررة
الجهود السرائنمنة والمنركنة لميل السمطة الفمسطنينة ورئنسها مومود عباس م  التوجه الى "المم المتوردة" 
لطمب العتراف بالدولة الفمسطنينة م  دو  عضو. واعتبر وزنر المالنة، نوفام شطانيتس،  ذ  ال طوة اشد 

م عممنرة "عرامود السرواب" مر  قبرم ومراس  طرًا وتهدندًا عمى اسرائنم م  الصوارن  التي تعرضت لهرا  را
 في غزة.

وفنمرا قرام مصرردر كبنرر فرري ال ارجنرة اإلسرررائنمنة، إ  "ال طروة الفمسررطنينة سرتمك  اسرررائنم مر  تفعنررم أدوات 
وأسرالنب تجعرم الفمسرطنينن  نشرعرو  باليردم عمرى قنرامهم بهرذا اتمرر"،  ردد شرطانيتس بتيفنرذ سمسرة عقوبررات 

الموام المستوقة لمسمطة مر  الضررائب التري تجبنهرا اسررائنم والمتيراع عر  مريح عمى السمطة تبدا في وقف 
 تصارح عمم للف العمام الفمسطنينن .

وذكررر شررطانيتس ايرره سررب  واوضررح لرررئنس الوكومررة الفمسررطنينة، سررام فنرراض، ا  برراد  قررد تمجررأ إلررى وقررف 
 نينو  العمم بشكم أوادي الجايب.التعاو  مل السمطة ووقف التوونات المالنة، إذا ما قرر الفمسط

مررر  جهتررره وصرررف وزنرررر ومانرررة البنئرررة، جمعررراد اردا ، ابرررو مررراز  برررالرئنس الومسررراوي المتيكرررر. وقرررام  رررام 
 جومره عمرى السرمطة الفمسررطنينة: "مر  نشرجل ونرردعم إطرا  ومراس الصروارن  باتجررا  اسررائنم، ومر  نشررجل 

 طرروات أوادنررة الجايررب  ررو ومسرراوي متيكررر ببدلررة التورررنض فرري وسررائم إعررام السررمطة الفمسررطنية ونقرروم ب
 رجام أعمام".

 26/11/2012، الحياة، لندن
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 وتركيا "إسرائيل"مساعي المصالحة بين  استئنافاألردنية:  الغد 26
أكرردت مصررادر إسرررائنمنة أمررس اتوررد، أيرره جرررى فرري اتسرربوع الماضرري اسررتئياف : بر رروم جرانسرري -الياصرررة 

سرائ ، 2009نم بهدف وم اتزمة بن  الجايبن ، التري ايردلعت أساسرا فري مطمرل العرام الموادنثات بن  تركنا وا 
، إذ التقررى مدنيررة جينررف السونسرررنة مبعرروث 2010واشررتدت بعررد مجررزرة أسررطوم الورنررة فرري ميتصررف العررام 

بينامن  يتينا و ال اص، نوسنف تشا يوفر بمدنر عام وزارة ال ارجنة التركنرة فرنردو  سرنينرولو وبورث معره 
 إمكاينة إنجاد وم لألزمة.في 

وقالررت صررونفة "معررارنف" اإلسرررائنمنة أمررس، إيرره كررا  نفترررض أ  نعقررد المقرراح بررن  تشررا يوفر وسررنينرولو قبررم 
بضعة أسابنل ولكيه تأجم. وقرر الطرفا  عقد المقاح اتسبوع الماضي، رغم تفجر اتوضاع مل قطراع غرزة، 

ضررا الررى مررا قالرره، رئررنس الوكومررة التركنررة طنررب رجررب وسررب تقرردنر الصررونفة، الترري أشررارت فرري تقرنر ررا ان
أردوغا ، إ  وقف اطا  اليار بن  إسرائنم وغزة، سا مت فنه اتصالت في القرا رة برن  الم رابرات التركنرة 

 كايت عمى اتصام مل جهاز الم ابرات السرائنمنة ال ارجنة "الموساد".
 26/11/2012، الغد، عّمان
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ألمررح قائررد الشرررطة السرررائنمنة أمررس اتوررد، إلررى ينررة برر غا  ممفررات الفسرراد ضررد الرروزنر أفنغرردور : الياصرررة
سريوات، وقالرت مصرادر فري الينابرة، إ   10لنبرما ، بقوله إيه لنس م  المفند الوكم عمى قضرانا مرّر عمنهرا 

 تعّذر وصوم شهود م  ال ارج قد نؤدي إلى إغا  الممفات.
 26/11/2012، عّمان الغد،

 
 
 

 مميار شيكل  ث ثةالحرب عمى غزة كمفت االقتصاد اإلسرائيمي نحو : مجمة "ذي ماركر" 28
ممنرار شررنكم  3كشرفت مجمرة "ذي مراركر" القتصررادنة أ  الوررب عمرى غررزة كمفرت القتصراد اإلسرررائنمي يورو 

% م  منزاينة الدفاع لعام 5و ممنار شنكم م صصة لميفقات العسكرنة و و ما نشكم يو 2عمى اتقم ميها 
ممنار شنكم م  التكمفرة المدينرة, عممرا أ   رذ  المبرالغ ل تشرمم  سرارة اليتراج التري لوقرت  1, ويوو 2012

 بالقتصاد جراح الورب، والكفنمة با  تبمغ مئات مانن  الشواكم.
ئرنس الوكومرة التقردنر بأيره وقام "موتي باسوك" الكاتب الم تص بالشئو  القتصادنة "إيه كا  نيبغي عمى ر 

عيردما أعطرى الضروح ات ضرر باغتنررام رئرنس أركرا  جرنش ومراس، اومررد الجعبرري، ات رذ بالوسربا  أنضررا 
 الكمفة القتصادنة البا ظة لمواجهة عسكرنة واسعة اليطا  في الجيوب". 

 ابررات فرري كررايو  وأضرراف "إ  وجررل الرررأس الوقنقرري سررنتدورج إلررى الوكومررة الجدنرردة، الترري سررتقوم بعررد اليت
النثررايي, وسررنتعن  عمررى  ررذ  الوكومررة أ  تورردد مصررادر التمونررم لررر "عمررود السررواب" فرري وضررل مرر  الضررائقة 

 المالنة غنر المسبوقة تقرنبا". 
فرررور قنامهررا، بنيمرررا ستتضررم  تقمنصرررا  2013وسررنتعن  عمررى الوكومرررة الجدنرردة ا  تقرررر منزاينررة الدولرررة لمعررام 

 ممنار شنكم.  3اليفقات، وزنادة عبح الضرنبة بر  ممنار شنكم في 15 - 13بمقدار 
ممنرار شرنكم آ رر  5برر  2013وأشار الكاتب إلى أ  وزنر الجنش الجدند سرنطمب زنرادة منزاينرة الردفاع لمعرام 

ممنرار شرنكم لتمونرم "عمرود السرواب"؟,  3كي نستوفي مهرام الجهراز, وتسراحم باسروط قرائا "مر  أنر  سرتأتي 
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فري  1لعربح الضررائب. مرنثا إوردى اإلمكاينرات  ري رفرل ضررنبة القنمرة المضرافة أغمب الظ  م  رفرل آ رر 
ممنررار  4فرري المائرة ضرررنبة قنمرة مضررافة نسراوي لممالنررة  1%، ونرث أ  كررم 18% الررى 17المائرة آ ررر مر  

 شنكم. 
لكم معركة عسكرنة  صائصها, وفي "عمود السواب" تمعب "القبة الودندنرة" دور الريجم، ونثمر  كرم صراروخ 

الرف دولر. وتضراف الرى ذلرك يفقرات اعتنادنرة منثرم كمفرة سراعة الطرائرة الصررغنرة  50 - 35هرا نصرم الرى فن
الف  5دولر، كمفررة سرراعة المروونررة فرري الجررو والترري  رري يوررو 10500برردو  طنررار فرري الجررو والترري تقرردر بررر 

ر. وبالطبل تضاف الى كرم الف دول 11دولر وكمفة ساعة الطائرة القتالنة في الجو والتي تقدر بالمتوسط بر 
  ذا كمفة كم قذنفة، ساعة مورك دبابة أو الوقود لمسنارة. 

كمفررة اقتصررادنة با ظررة أ رررى  رري رجررام الوتنرراط. فالكمفررة المتوسررطة لنرروم اوتنرراط لمجيرردي، وسررب التررأمن  
 10يند شنكم، ولك  لكم جيدي اوتناط توجد أنضا كمفة عسكرنة، كالغذاح منثا. كمفة تج 450الوطيي،  ي 

 22.5ألرف جيردي اوتنراط فري النروم  ري  50ممنرو  شرنكم. كمفرة تجينرد  4.5الف جيدي اوتنراط لمنروم  ري 
ممنو  شنكم.  ذا المبمغ ل نتضم  كمفة رجم الوتناط عمى مكا  عممه  225 -ممنو  شنكم، ولعشرة أنام 

 وعمى القتصاد ) سارة ايتاج(، بونث ا  المبالغ كبنرة ومتراكمة. 
ة الررى الكمفررة المباشرررة لموممررة العسرركرنة، فمكررم معركررة عسرركرنة توجررد أنضررا كمفررة غنررر مباشرررة، مدينررة. اضرراف

الضرر الشد بالقتصاد  و الي فاض في اليتاج. في سنا  "عمود السواب" لرم تجررى بعرد الوسرابات فري 
اينة و "رصاص مصربوب"،  ذا الشأ . وتنثبت التجربة بايه بعد كم وممة عسكرنة كبنرة، منثم ورب لبيا  النث

 -تتضرر السناوة لسرائنم بشكم شدند، لمدة سية عمى القم. فالسناح ل نتومسو  لزنارة مياط  المعارك 
 والجيوب اصبح في السبوع الماضي ميطقة قتام. 

مصررايل كبنرررة، متوسررطة وصررغنرة قمصررت وجررم عممهررا، وكايررت  يرراك مصررايل أغمقررت ابوابهررا. فرري الميطقررة 
نث يوررو الررف مصرريل، وعرردد مشررابه آ ررر مرر  الموررات التجارنررة ال رررى. وقرردر اتورراد اربرراب موضررل الوررد

 ممنو  شنكم، ونتعن  عمى الدولة أ  تعوضها.  150الصياعة الضرر لممصايل وتى نوم امس بر 
كما أ  اغا  المدارس وتغنب العمام نضنف الى  سارة اليتاج في القتصاد، والتي قد تبمغ مئات مانرن  

المرررر الرررذي نتعمررر  بمررردة القترررام وبررردفعات الترررأمن  الررروطيي لمعمرررام المتغنبرررن . اضرررافة الرررى ذلرررك  -الشرررواكم 
اصابة صروارن  لمميرازم، الرى جايرب اصرابة سرنارات وامراك ا ررى لمسركا   1.240سجمت وتى ظهر أمس 

 في الجيوب. 
فري وررب لبيرا  النثاينرة تبردي النروم  سمطة الضرائب، التي تعممت دروس اليتقاد الجما نري الشدند لسناسرتها

ممنو  شنكم، ولك   100مراعاة أكبر في اعطاح التعونضات. وفي "رصاص مصبوب" بمغت  ذ  الضرار 
التقدنر في سرمطة الضررائب  رو أ  وجرم الضررر اشرتد فري "عمرود السرواب" اكنثرر بكنثنرر. وأقرام وزنرر المالنرة 

م وزارته دورو  كو  ، لفوص وجم الضرار في الجيوب نوفام شتانيتس أمس فرنقا  اصا برئاسة مدنر عا
 وبمورة التوصنات لتعونض بمدات وسكا  الجيوب مم  تضرروا بالصوارن .

 24/11/2012، عكا اون الين
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وكالررة الرردفاع الصررارو ي المرنكنررة الجولررة الولررى )د ب أ(: اسررتكممت وزارة الرردفاع السرررائنمنة و  -تررم أبنررب
 لا تبارت ال اصة بميظومة العصا السورنة الصارو نة العتراضنة.
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وترررددت تقررارنر أ  ال تبررار كررا  ياجوررا ممررا ننثنررر اوتمررالت ضرر  مزنررد مرر  السررتنثمارات فرري مشررروع ايترراج 
  ذ  الميظومة، بوسب صونفة )ندنعوت اورويوت( السرائنمنة.

جرررى تطررونر الميظومررة الصررارو نة العتراضررنة لوسرراب وزارة الرردفاع السرررائنمنة مرر  جايررب شررركة رافائنررم ون
والميظومررة مصررممة لعتررراض صرروارن  وررزب اهلل الترري  تيظمررة الرردفاع المتطررورة وشررركة راننثنررو  المرنكنررة.

 تطم  م  لبيا .
ة يظامها لمردفاع الجروي وتروفر ورا لمعدنرد وقالت الصونفة إ  إسرائنم تعوم عمى الميظومة لكي تصبح ركنز 

واذا مامضرررت عممنررررة  مررر  الصررروارن  البالنسرررتنة قصررررنرة المررردى والصررروارن  كبنررررة الوجررررم وصررروارن  كرررروز.
التطونر قدما كما  و م طط لها، فا  الميظومة سوف تستطنل أ  تعترض أي شئ نيطم  م  مسافة لتقم 

 كنمومترا. 70ع  
لودندنة التي يشرتها اسرائنم لعتراض الصوارن  التي تطم  م  غزة  ام عممنرة ونذكر أ  ميظومة القبة ا

 صارو ا فقط. 421لم تتمك  اإل م  اعتراض  1600عامود السواب والبالغ عدد ا
 26/11/2012، القدس العربي، لندن

 
 بتعمد قتل فمسطينيين اثنين بالضفة  اإلسرائيمي الجيش"بتسيمم" تتيم  30

ة تعمررم فرري )إسرررائنم( اليقرراب عرر  تعمررد جيررود الوررتام قتررم فمسررطنينن  انثيررن   ررام كشررفت ميظمررة وقوقنرر
 العدوا  عمى غزة دو  أ  نشكا أي  طر عمى جيود الوتام اإلسرائنمي.
، في بنا  لها إيها بعنثرت 1948وقالت ميظمة "بتسنمم" التي تعيى بوقو  اإليسا  في اتراضي الموتمة عام 

دة الجنش اإلسرائنمي، وقائد القوات العسكرنة في الضفة تطالرب فنهرا باإلنضراح لمجيرود برسالة عاجمة إلى قنا
 ايه نوظر بشكم قاطل إطا  اليار عمى راشقي الوجارة.

وقالت الميظمة إ   ياك قمقا كبنرا م  ميح جنش الوتام جيود  صاونة إطرا  اليرار الوري عمرى راشرقي 
مرى قترم شرابن  فمسرطنينن  فري الضرفة اتسربوع الماضري فري ورالت لرم الوجارة، وذلك بعد أ  أقردم الجيرود ع

 نك   ياك أي تهدند عمى وناتهم.
وأضررررافت أ  إرسررررام  ررررذ  الرسررررالة جرررراح بعررررد أ  قتررررم جررررنش الوررررتام شررررابن  فمسررررطنينن  وجرررررح العشرررررات 

 بالرصاص الوي  ام قمل المظا رات الميددة بالعدوا  عمى قطاع غزة اتسبوع الماضي.
 25/11/2012، ين أون الينفمسط
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وررذرت الهنئررة اإلسررامنة المسررنونة ليصرررة القرردس والمقدسررات مرر  م طررط إلقامررة : السرربنم –القرردس الموتمررة 
وأشرارت الهنئرة  دويًمرا. 22مرى مسراوة ودنقة أنثرنة في ميطقة باب المغاربة قرب المسجد اتقصى المبارك ع

فري بنرا  صروفي أمرس تورد إلررى أيره سرنتم إيشراح ودنقرة مفتووررة؛ بغررض تزننرف ترارن  القردس ووضرراراتها، 
وبياح مركز لمزوار وممرات ومراونض عامة ومكاتب إدارنة وممرات لممشاة ومعابر لممركبات، ووسائم اليقم 

 متوف، وتيظنم فعالنات ومهرجايات تهوندنة.ومدرجات ومظات لمجموس وأسوا  لمزوار و 
وعردت  ررذا الم طررط وغنررر  بأيرره نشرركم تورردًنا فاضرًوا لقرررارات الشرررعنة الدولنررة، ونررث تتعمررد "إسرررائنم" ات رراذ 
ضررفاح الطررابل النهرودي عمنهررا؛ مرر   رام إقامررة معررالم  إجرراحات أوادنررة الجايرب، والسررتمرار بتهونررد القردس وا 

 ة العربنة اإلسامنة المسنونة.نهودنة تطمس  ونة المدني
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 26/11/2012، السبيل، عّمان
 

 تسعى لتصفية اآلثار اإلس مية العريقة في شارع الواد بالقدس  "إسرائيل"قصى: مؤسسة األ 32
ز نر أيدراوس: أبدت مؤسسة اتقصى لموقف والترراث فري بنرا  لهرا أمرس اتورد، وصرمت  القردس  -الياصرة 

فها م  أ  الوتام اإلسرائنمي وأذرعه التيفنذنة فري القردس الموتمرة تسرعى إلرى العربي  عمى يس ة ميه، ت و 
تصرررفنة اةنثرررار اإلسرررامنة فررري شرررارع الرررواد فررري البمررردة القدنمرررة بالقررردس الموتمرررة و رررو الموصرررم إلرررى المسرررجد 
اتقصى، ونث رصدت المؤسسة عممنات تصعند في  مل الوجارة فري الشرارع وتوسرعة رقعرة الوفرنرات فنره، 

ت مسمى الترمنم وتطونر البيى التوتنة، ورجح عدد م  سركا  البمردة القدنمرة بالقردس ا  مر  اورد ا رداف تو
 ذا المشروع  و تقونة البيى التوتنة في الشارع كمقدمة لتعمن  عممنة وفر اتيفا  عمى امترداد اسرفم شرارع 

 الواد، بدانة م  ميطقة البرا  وايتهاًح بميطقة باب العامود.
 26/11/2012، عربي، لندنالقدس ال
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اعتقمررت قرروات الوررتام الشرربا  عنسررى  منررم زنرر ، وضررناح غالررب  : عرراح المشررهراوي - عبرردالرونم وسررن 
ودورا الظا رنررة ورروم سررمامرة، وعنسررى أومررد عمرري سررمامرة، وأومررد إسررماعنم عمرررو فرري ال منررم وبمرردات نطررا 

المدنية، والشاب عياد مومد أبو ال نر طوانية في بمدة السرنمة الوارنثنرة غررب جيرن . كمرا اعتقمرت الشرقنقتن  
نمرا  مينرر صردو  ) عامرًا( فري م رنم الد نشرة لاجئرن  الفمسرطنينن  شرر  بنرت لورم  15عامرًا( و) 16 بة وا 

 أنثياح عودتهما م  مدرسة بنت لوم النثايونة لمبيات.
بالمغرة « تردفنل غرزة الرنثم »سنارات فري وري شرعفاط وسرط القردس، وكتبروا عبرارة  8ونثقب مستوطيو  إطارات 

العبرنررة عمررى إورردا ا. ورشرر  آ رررو  مركبررات فمسررطنينن  بالوجررارة أنثيرراح مرور ررا عمررى الطرنرر  الرررابط بررن  
 ال منم وقرى وبمدات غربي موافظة ال منم.

 26/11/2012، االتحاد، أبو ظبي

 
 "من األىل إلى األىل"إلى دعم غزة...  يبادرونب رام اهلل شبا 34

الترري ايطمقررت مرر  شررباب فرري مدنيرررة رام اهلل،  "مرر  ات ررم إلررى ات ررم" وممررةبررادرت : بدنعررة زنرردا  -رام اهلل 
رسالها إلى غزة، بم وتوفنز الشباب في رام اهلل ومد  الضرفة الغربنرة عمرى  فعممت عمى جمل أدونة م تمفة وا 

رساله عبر وزارة الصوة الفمسطنينة إلى مستشفنات غزة.التبرع با  لدم، وا 
إيها مبادرة شبابنة سعت إلى سد الريقص الرذي نعرايي ميره « م  ات م إلى ات م»وقام القائمو  عمى وممة 

رسرررالها إلرررى مستشرررفنات غرررزة، اضرررافة إلرررى توفنرررز  القطررراع الصررروي فررري غرررزة، وتررروفنر المسرررتمزمات الطبنرررة وا 
الشرركات الدوائنرة الفمسرطنينة لتروفنر عرردد مر  اتدونرة التري تريقص مشرافي القطراع، يتنجررة مسرا مة عردد مر  

 العدوا  اإلسرائنمي ات نر، لفتن  إلى أ  الوممة ستتواصم عمى رغم إعا  وقف إطا  اليار.
 26/11/2012، الحياة، لندن

 
 دلألب "إسرائيل"عار سي حق  الفمسطينيين "اإلندبندنت": قتل األطفال 35



 
 

 

 

 

           19ص                                    2690العدد:                26/11/2012اإلثنين  التاريخ:

ذكررررت صرررونفة "اإليدبيرررديت" البرنطاينرررة أ  عرررار قترررم اتطفرررام الفمسرررطنينن  فررري قطررراع غرررزة  رررام العررردوا  
 ات نر سناو  )إسرائنم( لألبد.

وقام كاتب الصونفة "كنم سنيغوبتا" في تقرنٍر لمصونفة، اتود، بعيوا  "عرار )إسررائنم( اتطفرام الضروانا": 
فرري العرردوا  ات نررر عمررى غررزة  ررم مرر  القَصررر الررذن  لررم نتجرراوزوا  "إ  نُثمررث الضرروانا مرر  شررهداح ومصررابن 

 النثامية عشر".
وأشرار فرري بدانرة تقرنررر  إلررى أ  "الصروارن  تتررابل سرقوطها كررالمطر بشرركم متترابل عمررى اتونراح السرركينة وتررى 

سرعاف ساعات المنم المتأ رة"، مستشهًدا ب صابة فتراة صرغنرة )ويرا  توفنر ( بعردما ُقصرف ميزلهرا ويجراح اإل
 بايتشالها إل أيها وصمت جنثًة عمى سرنر المستشفى".

ولفت سنيغوبتا اليظر إلى ضرورة عدم إغفام م  تنتمروا وأصرنبوا بأضرراٍر يفسرنة، إلرى جايرب عردد "الشرهداح" 
 طفًا فمسطنيًنا نقتمو  سيوًنا. 115الذي نعرفه الجمنل، مبنًيا أ  

 25/11/2012، فمسطين أون الين
 

 النساء في قطاع غزة  جرائم االحت ل بحقب الدولي إلى التحقيق المجتمععو د"الميزان" ي 36
دعرررا مركرررز المنرررزا  لوقرررو  اإليسرررا  النررروم بمياسررربة النررروم الررردولي لمقضررراح عمرررى العيرررف ضرررد المررررأة،  : غرررزة

ا  المجتمل الدولي إلى التوقن  في جرائم قوات الوتام اإلسرائنمي بور  اليسراح فري قطراع غرزة  رام العردو 
 ونصادف النوم اتود النوم الدولي لمقضاح عمى العيف ضد المرأة. ات نر.

مركز في بنرا  ترأتي  رذ  المياسربة فري ظرم ارتفراع وتنررة العيرف ضرد المررأة الفمسرطنينة، واليراجم عر  الوقام  
ممارسرررات قررروات الورررتام مررر  وصرررار واعترررداحات متكرررررة، كرررا  آ ر رررا العررردوا  الرررذي تمنثرررم بعممنرررة عمود 

( سرندة، باإلضرافة إلرى معايرراة 191( سرندة، بنيمرا جرررو )13السرواب ، ونرث بمرغ عردد الشررهداح مر  اليسراح )
( طفررًا 37اليسرروة الشرردندة يتنجررة لفقرردا  أطفرراله  فرري  ررذا العرردوا ، ونررث بمررغ عرردد الشررهداح مرر  اتطفررام )

 ( طفم جرنح. 315و)
( ميررزًل سرركينًا باإلضررافة لمبنايررات الترري 963)وبررن  إ  اليسرروة عايررت مرر  فقررد   المررأوى ونررث دمررر العرردوا  

ألقتهررا قرروات الوررتام وأمرررت فنهررا سرركا  ميرراط  واسررعة بمغررادرة ميررازلهم فقررد تسرربب العرردوا  اإلسرررائنمي فرري 
 تهجنر آلف اتسر وووم وناتها إلى جونم ولو لفترة مودودة. 

جررراح الوصررار، الررذي ألقررى ولررم نررزم وتعررايي اليسرراح الفمسررطنينات فرري قطرراع غررزة أوضرراعًا بالغررة الصررعوبة 
بظالرره السررمبنة عمررى أوجرره ونرراة السرركا  المرردينن  فرري القطرراع وفرري مقرردمتهم المرررأة الترري تعررد اتكنثررر تضررررًا 
وضررناعًا لوقو ررا اتساسررنة بمررا فنهررا الوقررو  الصررونة والتعمنمنررة وتعررد أنضررًا اتكنثررر عرضررة لمفقررر والبطالررة 

 داعنات  ذ  المشكات القتصادنة والجتماعنة. ولتومم ت
وتشنر إوصائنات الجهاز المركزي لإلوصاح إلى أ  عدد اليساح العاطات ع  العمم فري قطراع غرزة نفرو  

(47.)% 
 25/11/2012، وكالة سما اإلخبارية

 
 بتقدير خسائرىم بعد العدوان ينيمكونمالكو أنفاق غزة  37



 
 

 

 

 

           20ص                                    2690العدد:                26/11/2012اإلثنين  التاريخ:

تيفا  الممتدة توت الودود الفمسطنينة المصرنة والعاممو  فنهرا بمعانيرة نيهمك أصواب ا: وامد جاد -غزة 
وجرررم الررردمار الرررذي ألوقررره قصرررف طرررائرات الورررتام عمرررى اتيفرررا ، لتررروفنر مسرررتمزمات إصررراوها وصرررنايتها 

 لستئياف يشاطهم الذي توقف  ام أنام العدوا  النثماينة.
 دم كجسور لميل ايهنرار اليفرا  وتمترن  جردرايها، وسرب وتوتاج صناية اليفا  وترمنمها ألواوا  شبنة تست

ون شى مالكو اتيفا   عدد ميهم الذن  اوضووا أ  مادة اإلسميت شهدت ارتفاعا في أسعار ا عقب العدوا .
اكتشراف مزنررد مر  الضرررار التري الوقتهررا غرارات سرراح جررو الورتام، اذ مررا ترزام أعمررام إزالرة الرردمار الررذي 

 مستمرة بعد مضي نثانثة أنام عمى ايتهاح العدوا . ومت بهذ  اليفا 
 26/11/2012، الغد، عّمان

 
 بالتجسس لمصمحة حزب اهلل من القدس فمسطينيا  مواطناالشاباك يتيم  38

كشف جهاز اتم  العام اإلسرائنمي الشاباك أيه نعتقم مواطيا فمسطنينا م  وي : نو بي أي -القدس الموتمة
 ة لاشتبا  بتجسسه لمصموة وزب اهلل.جبم المكبر بالقدس الشرقن

ويقمت اإلذاعة العامة اإلسرائنمنة ع  مصادر في الشاباك قولها إ  وزب اهلل جّيد عصام مشا رة مر  سركا  
 جبم المكبر في القدس الشرقنة  ام زنارته إلى لبيا  قبم ووالي يصف سية.

ب، اعتررف  رام التوقنر  معره برأ  سرمم وأضافت مصادر الشاباك أ  مشا رة، الذي نعمم سائ  وافمرة ركرا
وررزب اهلل معمومررات ورروم عرردد كبنررر مرر  المواقررل فرري إسرررائنم بنيهررا الكينسررت وميطقررة مبررايي الوكومررة فرري 

  القدس الغربنة.
واعتبر الشاباك أ  قضنة مشرا رة  ري "منثرام آ رر عمرى جهرود ورزب اهلل لتجينرد عمراح إسررائنمنن  أو سركا  

 سرائنمنة م  أجم التجسس لمصموته". نوممو  بطاقة الهونة اإل
 26/11/2012، الحياة، لندن

 
 "ونروااأل "ترفض تقميص خدمات  لمفمسطينيين: الدول المضيفة "الشؤون الفمسطينية" مدير 39

الردوم العربنرة المضرنفة  أ قام مدنر عام دائرة الشؤو  الفمسطنينة المهيدس مومود العقربراوي : بترا –عما  
تراجررل فرري مسررتوى ال رردمات الترري تقرردمها وكالررة غرروث وتشررغنم  ن  ترررفض أي تقمررنص أولاجئررن  الفمسررطنين

ودعرا العقربراوي فري الكممرة التري  ويروا( لفئات الاجئن  بذرنعة العجز في الموازية.الاجئن  الفمسطنينن  )ات
م موازيرة الوكالرة بمرا دعر إلرىالجتماع التيسنقي لمدوم العربنة المضنفة، الدوم المايوة  اتودافتتح بها أمس 

نمكيها م  مواصمة ال دمات التي تقردمها لاجئرن  لهرم فري المجرالت التعمنمنرة والصرونة والجتماعنرة لورن  
 وم قضنتهم وفقا لقرارات الشرعنة الدولنة ذات العاقة.

26/11/2012، الدستور، عّمان  
 

 عمييا إجماع  نصرة غزة والقدس وحق العودة ثوابت األردني: رئيس مجمس األعيان 40
قررام رئررنس مجمررس اتعنررا  طررا ر المصررري إ  يصرررة غررزة البطمررة والقرردس الشرررنف : مومررد الكنررالي -عمررا  

 اتسنرة وو  العودة المقدس كمها نثوابت "عمنها إجماع كبنر وتواف  شامم".
مجمرل وبن  المصري،  رام رعانتره لمهرجرا  "يصررة غرزة والقردس وور  العرودة"، الرذي أقرنم مسراح أمرس فري 

اليقابات المهينرة بتيظرنم مر  تجمرل الهنئرات المقدسرنة فري عّمرا ، أ  المهرجرا  نعرد "تعبنررا ونرا، مر  اترض 



 
 

 

 

 

           21ص                                    2690العدد:                26/11/2012اإلثنين  التاريخ:

اتردينة المباركرة، عر  الررفض القراطل المسرتمر لكرم موراولت العردو اإلسررائنمي، وسرائر م ططاتره البائسرة، 
هونرررد أرضررره الموتمرررة، ومواصرررمة ليترررزاع فمسرررطن  مررر  صررردر شرررعبها المياضرررم، وطمرررس  ونتررره الوطينرررة وت

 إسررائنموأشار إلى أ  كم  ذ  المواولت  ي "ميهجنة صرهنوينة مارسرتها  اغتصاب وقوقه الوطينة النثابتة".
 عاما ولغانة اة ، ولك  بدو  جدوى". 60تكنثر م  

العرالم  بدور ، أكد رئنس جمعنرة ومانرة القردس الشررنف رؤوف أبرو جرابر أ  غرزة، التري قبمرت بالهديرة، تعطري
يرررزام الرعرررب فررري قمررروب  مؤشررررات التغننرررر الكبنرررر، الرررذي "أودنثتررره المقاومرررة برررا ترا  جررردار القبرررة الودندنرررة، وا 

 اإلسرائنمنن ".
16/11/2012، الغد، عّمان  

 
 "إسرائيل"لغير صالح  إستراتيجيةأولية لتحوالت عربية  مؤشرات: ندوة في األردن 41

بعيروا  "توررولت  اتوسررطفري يرردوة عقرد ا مركرز دراسررات الشرر  ، اعتبررر أكرادنمنو  وسناسررنو  :الغرد -عّمرا 
مرررا بعرررد النثرررورات العربنرررة"، ضرررم  صرررالويه السناسررري، وأدار رررا أسرررتاذ العمررروم  "إسرائنمر"لررر اإلسرررتراتنجنةالبنئرررة 

السناسرررنة فررري جامعرررة النرمررروك الررردكتور يظرررام بركرررات، بمشررراركة عررردد مررر  اتكرررادنمنن  والسناسرررنن  وال برررراح 
، في ضوح "إسرائنمر"ل اإلستراتنجنةأ  الوقت "ما نزام مبكرًا" لمودنث ع  توولت جذرنة في البنئة  ،اتردينن 

  إلرررررررررررررررررررررررىالنثرررررررررررررررررررررررورات العربنرررررررررررررررررررررررة، التررررررررررررررررررررررري رافقرررررررررررررررررررررررت الربنرررررررررررررررررررررررل العربررررررررررررررررررررررري. إل أيهرررررررررررررررررررررررم  مصررررررررررررررررررررررروا 
 
لغنررر  اإلسرتراتنجنةيره نمكر  الوردنث عر  "مؤشررات أولنرة" فري دوم الربنرل العربري، تيبرئ بتورولت فري البنئرة أ

 ."إسرائنم"ح صال
16/11/2012، الغد، عّمان  

 
 يا من كريات شمونا حتى إي تانتيت.. وسنستيدف المخيفة "إسرائيل"نصر اهلل:  42

في كممة ألقا ا بمياسبة ذكرى عاشوراح أمس بعد  ،اتمن  العام لوزب اهلل وس  يصر اهلل أمسقام  بنروت:
الررزم  الررذي كررا  نهرروم فنرره عمنيررا ب سرررائنم »  مسررنرات واشرردة جابررت شرروارع الضرراونة الجيوبنررة لبنررروت، أ

كنا  العدو  ز  الصوارن  التري سرقطت عمرى ترم أبنرب »، لفتا إلى أ  «ايتهى، و ذ  إسرائنم الم نفة ايتهت
مرر  غررزة والترري ل تتجرراوز عرردد أصررابل النررد، فكنررف سررنتومم آلف الصرروارن  الترري ستتسرراقط عمررى تررم أبنررب 

إذا كايرت المواجهرة مرل قطراع غرزة، وبسربب وصرار »وأضراف: «. ى لبيرا ؟وغنر ا م  المد  إذا اعتردت عمر
كنمرومترا.. أمرا المعركرة معيرا، شرعاعها  80أو  70كنمرومترا إلرى  40قطاع غزة.. كايت المعركة شعاعها م  

عمى طوم فمسطن  الموتمة م  الودود المبياينة إلى الودود اتردينة إلى البور اتومر.. ولنسمل اإلسررائنمي 
 «.جندا.. م  كرنات شموية إلى إنات

 يراك مر  »، مشرنرا إلرى أ  «فمسطن   ي القضنة المركزنة لمورزب وسرتبقى كرذلك»وشدد يصر اهلل عمى أ  
نسعى م   ام إنثارة الفت  إلرى وضرل الورواجز اليفسرنة برن  غنرر العررب والعررب وبرن  الشرنعة والسرية وبرن  

غرزة وفمسرطن  ل توتراج »برالقوم: « وكومات العربنرة واإلسرامنةال»وتوجه إلى «. الشعوب العربنة وفمسطن 
لرى مسرايدتكم الوقنقرة، وغرزة  لرى دعمهرم، وا  يما توتاج إلى ساوكم وأموالكم، وا  فقط إلى تعاطفكم وزناراتكم، وا 

 «.لئقة وجدنرة بكم دعمكم، تيها صيعت اليتصار تمو اليتصار
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ي واإلسررامي لنقرردم إسرررائنم صرردنقا ونقرردم إنرررا  عرردوا، لكرر   يرراك مرر  نعمررم فرري العررالم العربرر»ووررذر مرر  أ  
إسرررائنم ل تسرراعد م بسرربب طبنعتهررا اإلجرامنررة والعدواينررة و رري تورررجهم مرر   ررام اعتررداحاتها فرري كررم مرررة، 
ونقررف  ررؤلح لنجرردوا أ  كررم مررا فعمررو   ررام سرريوات نررذ ب أدراج الرنرراح، وأيررا أقرروم لهررم إ  كررم مشررارنعهم 

نوما بعد نوم نتأكد لمشرعوب العربنرة واإلسرامنة أ  إنررا  داعمرة لهرم وصردنقة لهرم و رذا » وأكد أيه«. ستفشم
 «.ما تأكد  ام المواجهة ات نرة في قطاع غزة وقبمها في لبيا 

26/11/2012، الشرق األوسط، لندن  

 
 تركيا و"إسرائيل" تبادلتا "وجيات النظر" خ ل العدوان عمى غزة :أوغمو 43

 أ  أمس أوغمووزنر ال ارجنة التركي اومد داود  أعم  .(:ا.ف.ب) ،الوناة الجدندة - أيقرة ،القدس الموتمة
لقرار ا تجمند العاقات الدبموماسنة  العيف في غزة،  افاً  أعمام إليهاح "إسرائنم"اتصالت مل  أجرتتركنا 

 اتمركا   "إذا أوغمو: أجابعمى سؤام في مقابمة تمفزنوينة ووم منثم  ذ  التصالت،  ورداً  مل  ذا البمد.
ذاالدماح،  إراقةنتعم  بميل   ."كا . ل ضرر في ذلك أناً يقابم  ف يياورب،  أجواح اتجواحكايت  وا 

في  بالفعم تبادلً  إسرائنم أجرتفي عممنة غزة، " أنضًا:ع  الوزنر قوله  اتياضوم أيباحويقمت وكالة 
 أشاروغمو ألك   ."الست بارات وأجهزةر وزارة ال ارجنة وجهات اليظر مل تركنا باست دام قيوات تمر عب

عمى انثر  2010بن  الدولتن  المتوقف ميذ  "الووار"  تبادم وجهات اليظر  ذا ل نعيي استئياف ألى إ
جم أم   إسرائنمعمى  أ القوم  أوغمووكرر  عمى السفنية التركنة مافي مرمرة. اإلسرائنمي جوم الجنش 

 .أيقرةتقبم الشروط التي طروتها  أ استئياف الووار، 
 26/11/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 بمشاركة بنكيران غزة في الرباط والدار البيضاء معتظاىرتا تضامن  44

م  المغاربة بالرباط والدار البنضاح في مسنرات تضام   اةلفمومود معروف:  رج عشرات  -الرباط 
عمى قطاع غزة وتجرنم التطبنل مل الدولة  اإلسرائنميلمعدوا   ايتهمإدعمى  مل الشعب الفمسطنيي، تأكنداً 

وجاحت التظا رات والمسنرات بالرباط بدعوة م  مجموعة العمم الوطينة لدعم  .أشكالهالعبرنة بكافة 
 فمسطن  والعرا  والجمعنة المغربنة لمسايدة الكفاح الفمسطنيي.

 فنما قدر م الميظمو  بر ألفًا، 70بر عدد المشاركن  فنها ينةاتمالمصادر التي قدرت  ،وعرفت تظا رة الرباط
عمى تأكند  أصرالذي  ،زعنم وزب العدالة والتيمنة ،بيكنرا  اإللهمشاركة رئنس الوكومة عبد  ألف، 100

 مشاركته كمواط  مغربي. 
وات الشعبنة وزب الستقام والتواد الشتراكي لمق أوزابوزعماح  في المسنرة عدد م  الوزراح، كما شارك

بيكنرا   وأكد والمعاصرة ووزب البدنم الوضاري. اتصالةووزب  لألورارالتقدم والشتراكنة التجمل الوطيي 
جماع عمى يصرة فمسطن  والتصدي لكم الجرائم  أ  مسنرة الشعب المغربي التضامينة بمنثابة تعبنر جدند وا 

نعتبرو  ما جرى ونجري في غزة موجها ضد م  مة وشعباً ووكو  وقام إ  المغاربة ممكاً  الصهنوينة اإلر ابنة.
 عمى يصرة أشقائه في فمسطن . وضد كم أبياح اتمة، وأ  المغرب نعمم دائماً  أنضاً 

مشارك بدعوة م  الهنئة المغربنة ليصرة قضانا  ألف 50م   أكنثروفي الدار البنضاح تجمل بساوة اليصر 
 ،وقام  الد السفنايي النسار الرادنكالي. أوزاب إلى باإلضافة واإلوسا المقربة م  جماعة العدم  اتمة
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مواصمة  أكدت اتودالوشود التي شاركت بمسنرة  إ  ،ميس  مجموعة العمم الوطينة لدعم فمسطن  والعرا 
 التزام الشعب المغربي تجا  الشعب الفمسطنيي وقضنته العادلة.

م  وزب العدالة والتيمنة اوتفاح بايتصار المقاومة  ميظمة التجدند الطابي المقربة أقامتهوفي مهرجا  
عمى العدوا  اإلسرائنمي عمى قطاع غزة، ودعما لصمود الشعب الفمسطنيي بعث مشنر المصري، الياط  

 ينة، ورئنس  إسماعنمالرسمي باسم وركة وماس، برسالة شكر  اصة م  رئنس الوكومة الفمسطنينة 
 إلى كم الفعالنات السناسنة والمدينة والوقوقنة واليقابنة المغربنة. المكتب السناسي لوماس،  الد مشعم،

 26/11/2012، لندن، القدس العربي
 

 عمى غزة انتياك صارخ لممواثيق الدولية العدوان اإلسرائيمياإلنسان  لحقوقالمنظمة المغربية  45
اإلجرامنة التي وقعت عمى مومود معروف: اعتبرت الميظمة المغربنة لوقو  اإليسا  العتداحات  -الرباط 

 ،دولة موتمة "إسرائنم"باعتبار  ،لمموانثن  الدولنة صار اً  قطاع غزة عمى غزة، عمى مدار أسبوع ايتهاكاً 
 ،القدس العربيأرسم لجرندة في بنا   ،وأدايت الميظمة وتوما م  كم اللتزامات ات اقنة لمميتظم الدولي.

 لمتجدد ضد الشعب الفمسطنيي في غزة باستعمام أسموة مورمة...العمم اإلجرامي العسكري اإلسرائنمي ا
 .ووممت الميظمة مجمس اتم  المسؤولنة إزاح  ذ  العتداحات اإلجرامنة

 26/11/2012، لندن، القدس العربي
 

 الجزائر: بمحاج يدعو إلى دعم المقاومة الفمسطينية عسكرياً  46
قادة الجهاد والمقاومة في  ،الشن  عمي بمواج ،اذ في الجزائر يأ يائب رئنس الجبهة اإلسامنة لإليق :الجزائر

"، وايتقد بشدة موقف جزئناً  غزة عمى "اليصر الذي وققو  في مواجهة العدوا  اإلسرائنمي وا   كا  يصراً 
اليظام العربي الرسمي م   ذ  الجرب، والذي قام بأ  مساعدته لغزة اقتصرت عمى اإلعاية المالنة أو 

 ونمنة، بنيما أوجمت كمها ع  اإلعاية العسكرنة.اإلعاية التم
قدس برس، أيه كا  الواجب أ  تقتصر  وكالةورأى بمواج في تصرنح صوفي مكتوب أرسمت يس ة ميه ل

اإلعاية العسكرنة عمى اتيظمة و و المطمب اتساسي الذي تطالب به وركات الجهاد والمقاومة في غزة 
لفصائم المقاومة والمجا دة في فمسطن  فقد أدت ما عمنها في ودود وقام: "ل لوم عمى ا وعموم فمسطن .

استطاعتها وقدرتها ولك  الموم وكم الموم عمى الدوم العربنة واإلسامنة التي تشتري اتسموة بعشرات 
 الممنارات م  الدولرات كما  و الشأ  في السعودنة واإلمارات والجزائر بنيما تمد اإلدارة اتمرنكنة الكنا 

 الصهنويي باتسموة الفتاكة جهرا وعاينة".
 1/11/2012قدس برس، 

 
 القيادة العامة في ريف دمشق -معارضون لمنظام السوري يسيطرون عمى مركز لمجبية الشعبية 

 - لمجبهة الشعبنة لتورنر فمسطن  عائداً  مركزاً  اتود: اقتوم مقاتمو  معارضو  لميظام السوري .(ب.ف.ا)
ميطقة الرنوا  في رنف دوما في رنف دمش  انثر اشتباكات عينفة مل عياصر المركز، في  القنادة العامة

 .اإليسا بوسب ما ذكر المرصد السوري لوقو  
 السبت. أوكا  الهجوم عمى المركز بد
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القنادة العامة في بنا  السبت بالهجوم الذي تقوم به مجموعات مسموة، ويقمت  -ويددت الجبهة الشعبنة 
 الهجوم الذي قامت به المجموعات  إ م  جهتها ع  الجبهة قولها  (سايا)السورنة الرسمنة  يباحاتوكالة 

الموساد بالوكالة ع  العدو  أدواتالمسموة عمى اود معسكرات الجبهة في رنف دمش  يفذته  اإلر ابنة
 ."يفذتها الجبهة التي أبنبالصهنويي بعد عممنة تم 

 26/11/2012، لندن، القدس العربي
 

 من فمسطين وسط بين موقفي مبارك وعبد الناصر مرسياألشعل: موقف  47
عبد اهلل اتشعم، أ  الدور  .أكد أستاذ القايو  الدولي في الجامعة المصري الدنبموماسي الساب  د :القا رة

في عهد مرسي ع  الدور المصري في عهد الرئنس الم موع،  المصري في الشأ  الفمسطنيي ا تمف كنثنراً 
وأشاد اتشعم في تصرنوات  اصة  بن  دوري عبد الياصر ومبارك. رأى أ   ذا الدور ظم وسطاً  لكيه

 قدس برس بما أسما  "التووم" الذي عرفه الدور المصري في الشأ  الفمسطنيي. وكالةل
 1/11/2012قدس برس، 

 
 
 

 طفي الشرق األوسلحل الصراع المتحدة عمى لعب دور رئيسي  الوالياتبريطانيا تحث  48
الولنات المتودة عمى لعب دور رئنسي في البوث ع  وم  ،ونمنام  نغ ،وث وزنر ال ارجنة البرنطايي

"قد تتم ض أزمة غزة ع  شيح إنجابي، إذا فتوت المعابر لمد وم  :وقام  نغ لميزاع في الشر  اتوسط.
جهود كبنرة لوم  "وا  الوقت لبذم :وقام  نغ عمى شاشة بي بي سي ".اتسموةوال روج وميل تهرنب 

اليزاع في الشر  اتوسط. يو  اة  عمى أعتاب الفرصة ات نرة، ربما، م  أجم وم لميزاع اإلسرائنمي 
 الفمسطنيي نقوم عمى أساس الدولتن ".

 25/11/2012ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(، 
 

 1860قم ويدعو لتطبيق القرار ر  ضرورة تثبيت التيدئةيؤكد من غزة  روبرت سيري 49
قام ميس  اتمم المتودة ال اص لعممنة السام في  :الرونم وسن ، عاح المشهراوي عبد – رام اهلل، غزة

الشر  اتوسط روبرت سنري بزنارة قصنرة إلى قطاع غزة ينابة ع  أمن  عام اتمم المتودة با  كي مو ، 
 ."إسرائنم"لتهدئة بن  الفصائم الفمسطنينة وتفقد  الها آنثار العدوا  اإلسرائنمي  ياك وأكد ضرورة تنثبنت ا

عدت اة  م  القا رة و ياك جهود دبموماسنة مصرنة جبارة م  أجم تنثبنت " :وقام لصوفنن  في غزة
التهدئة القائمة ويو  يأمم في أ  نتم ذلك. إ  التفاقنة تتطمب م  جمنل اتطراف العمم بجد م  أجم 

 ياك رسالة لقنادة وماس بأيها نجب أ  تتوقف "وأضاف  ."طراف في ذلكإيجاوها واللتزام بها وسيساعد ات
. "ع  إطا  الصوارن  واتعمام العدائنة كي تصبح الوركة جزحًا فاعًا ومهمًا في عممنة السام المستقبمنة

الداعي إلى فتح معابر قطاع غزة ووقف تهرنب الساح إلى  1860وطالب بتطبن  قرار مجمس اتم  رقم 
طاع. كما طالب بتمكن  الفمسطنينن  م  الوصوم إلى الميطقة اتمينة اإلسرائنمنة العازلة، والصند الق

د ام مواد البياح إلنه.  وتوسن  ظروفهم والتصدنر م  القطاع وا 
 26/11/2012االتحاد، أبو ظبي، 
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 اتيا في قطاع غزةمتقديم خد تعاود األونروا 50

عممناتها في قطاع غزة بعد ساعات م  د وم الهدية بن  وركة  اتويرواعاودت : ماجد القرعا  -عما  
 مدارسها ما نقارب الر إلىعايت اتمرن   ام فترة العدوا  ونث لجأ  أ ونز التيفنذ بعد  "إسرائنم"وماس و

 آلف ش ص. 10
 وااتوير موظف نعممو  لدى  ألف 12في غزة، روبرت تنرير بجهود  اتويروامدنر عممنات  أشادم  جهته 

 .العدوا في قطاع غزة لشجاعتهم وتفاينهم في تقدنم المساعدات  ام أنام 
 26/11/2012الدستور، عمان، 

 
 لمواجية تداعيات العدوان عمى غزة أمريكي مميون دوالر 2.3 األونروا بتدعم االسويد  51

في مواجهة  استجابت وكومة السوند لمياشدة وكالة اتويروا الطارئة لدعمها: ماجد القرعا  -عما  
 .أمرنكيممنو  دولر  2.3تداعنات العدوا  ات نر عمى غزة بتقدنمها مساعدة طارئة بقنمة 

 26/11/2012الدستور، عمان، 

 
 بأسماء مستوطنين سيمنعون من دخول أراضيو قائمةاالتحاد األوروبي يعد  52

تواد اتوروبي بدأت في ذكرت جرندة  آرتس عمى موقعها اإللكترويي صباح النوم اإلنثين ، أ  دوم ال
اةوية ات نرة بوضل قائمة بأسماح مستوطين  إسرائنمنن  شاركوا في عممنات اعتداح عمى مواطين  

 فمسطنينن ، تمهندًا لميعهم م  د وم أراضي الدوم اتعضاح في التواد. 
ى وزراح "لم نت ذ بعد قرار رسمي بهذا ال صوص عمى مستو  ويقم الموقل ع  دبموماسي غربي قوله:

 ارجنة التواد اتوروبي، لك  لجية  براح م تصة بشؤو  الشر  اتوسط أوصت بدعم  ذ  الفكرة 
وتطبنقها في دوم التواد اتوروبي"، مرجوًا أ  نتم طرح الموضوع لممياقشة في المقاح القادم لوزراح  ارجنة 

 التواد اتوروبي.
التواد اتوروبي، والعاممن  في القدس ورام اهلل، كايوا قد ولفتت الجرندة إلى أ  القياصم العامنن  لدوم 

أصدروا في شهر كايو  نثايي الماضي، تقرنرا تياوم فنه العيف الذي نمارسه المستوطيو  ضد فمسطنينن  
في الضفة الغربنة. وأوصى التقرنر مقر قنادة التواد اتوروبي في بروكسم ب عداد قائمة سوداح بأسماح 

لعدة أشهر  عو  م  د وم دوم التواد اتوروبي، وبوسب الجرندة فقد ظم التقرنر مهماً مستوطين  نمي
الماضي البدح ب طوات فعمنة، ردًا عمى ما تقوم  / مانوإلى أ  قرر وزراح  ارجنة التواد اتوروبي في أنار

 " م  الضفة الغربنة.Cبه "إسرائنم" والمستوطيو  في الميطقة "
 26/11/2012، عكا أون الين

 
 في لندن لممطالبة بننياء حصار غزة يتظاىرونالف اآل 53

أمام مبيى الوكومة، ورفعوا شعارات  24/11السبت نوم تظا ر آلف البرنطاينن  في العاصمة ليد ،  :ليد 
مطالبة ب يهاح الوصار المفروض عمى قطاع غزة ووضل ود لممعاياة التي نعنشها الفمسطنينو  ميذ عدة 

متظا رو  بوضل ود لسناسة الوصار التي نعايي ميها الفمسطنينو  ميذ عدة أعوام، وكذا وطالب ال عقود.
 بتد م المجتمل الدولي م  أجم وم يهائي لمقضنة الفمسطنينة.
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 1/11/2012قدس برس، 
 

 القوة الفعمية ىناك بأنياعباس في غزة وباتت تعترف بحماس  بقدرةال تؤمن  "سرائيل"إ 54
سرقطت وررب غرزة  نرار المقاومرة السرممنة، ففري الوقرت الرذي ادى فنره ايتصرار أ رم  ليرد  ر  القردس العربري :

المقاومررة الررى شررعور بررالف ر والتضررام  بررن  ا ررم الضررفة وغررزة ال ايهررا عررززت الشررعور بررن  الفمسررطنينن  فرري 
وقنر  الضفة برأ  المسرار الرذي تتبعره السرمطة الوطينرة مر  المقاومرة السرممنة ومواصرمة الجهرود الدبموماسرنة لت

ومم الدولة وور  تقرنرر المصرنر  نرار غنرر منثمرر، فرالرأي اة   رو ا  ومراس وققرت ايتصرارا عمرى اسررائنم 
 عبر الساح ل الكام.

وسررجمت صرررونفة  واشررريط  بوسرررت   رررذا الورررس فررري مقررابات دا رررم الضرررفة الغربنرررة ونرررث يقمرررت عررر  طالبرررة 
مى اليسواب . ونرى كنثنر م  الفمسرطنينن  جامعنة قولها ا  وماس  وضعت اسرائنم في مكايها واجبرتها ع

ا  ورب النثماينة انام عمى غزة ستعطي وناة لجهود المصالوة بن  وماس وفتح و ري الجهرود التري تعنثررت. 
وتضنف الصونفة ا  الورب اكدت عمى ال افات الواضوة بن  استراتنجنتي الوركتن ، ونث نقوم موممو  

قدنمرة وعفرا عمنهرا الرزم ، فنمرا اعطرت قروة ومراس الجدنردة دفعرة لم نرار  ا  رؤنة فتح الوطينة العمماينة تبدو
 المتشدد ضد اسرائنم.

وفي الوقت الذي قممت فنه ويا  عشراوي، المسؤولة البارزة م  ا منة صعود السامنن  ال ايها عبرت ع  
   الهررا دفررل اسرررائنم قمقهررا مرر  ا  نرررى الفمسررطنينو  فرري المقاومررة المسررموة اللنررة الوونرردة الترري نمكرريهم مرر

لتقدنم تيازلت. وقالت ايه م  السهم الوصوم عمى ايتبرا  العرالم مر   رام العيرف لكيهرا اضرافت ايره لنسرت 
الوسنمة التي  يرند است دامها ل   ياك الكنثنر م  ال سائر الفادوة لارواح . وتضرنف الصرونفة ا  صرعود 

طوام الزمة فنما كا  زعنم وماس في الميفى نتفراوض  وماس نمنثم تودنا مباشرا لعباس الذي وقف متفرجا
لمتوصم لوقف اطا  اليار. وفي الوقت الذي سافر فنه مبعونثرو عبراس لغرزة ال ايره لرم نرذ ب  يراك. ويقمرت 
عرر  مهرردي عبرردالهادي مرردنر الجمعنررة الكادنمنررة الفمسررطنينة لمدراسررات الدولنررة ا  ورررب غررزة تركررت عبرراس 

د عبراس ومؤنرد  المتعمقرة بالمقاومرة السرممنة ضرد اسررائنم، والوصروم عمرى صرفة عارنا، كما ا   سفت جهرو 
عضو كامم في الجمعنة العامة التي م  المتوقل ا  نصوت عمنها ال منس القادم والتي ستمك  الفمسطنينن  

اب مرر  مواجهررة اسرررائنم قايوينررا فرري موافررم العدالررة الدولنررة. وتقرروم ا  عبرراس رفررض طمبررا امرنكنررا بعرردم الررذ 
لامم المتودة وذلك انثياح زنارة  ناري كمنيتو  التي توقفت في رام اهلل في طرنقها لمقا رة. كما رفض عباس 
اعتراضررات اسرررائنم الترري تقرروم ا  المفاوضررات معهررا  رري الكفنمررة بتوقنرر  دولررة فمسررطنينة، و ررددت اسرررائنم 

السنا  تقوم صرونفة  صرايدي تمغرراف  عباس بوجب الموام الفمسطنينة لدنها بم وبالطاوة به. وفي يفس 
ا  كمنيتررو  وتررويي بمنررر مبعرروث الرباعنررة زارا عبرراس والقررذائف تيررزم عمررى غررزة ونررث توقررل ا  نتمقررى ميهمررا 

 تعازي عمى الضوانا ال ايهما جاحا نطمبا  ميه عدم الذ اب الى ينونورك.
 حماس الواثقة في الضفة

واسرائنمنو  ا  اسرائنم بضربها غزة وتفاوضها مرل ومراس قرد  وفي الوقت الذي نقوم فنه معمقو  فمسطنينو 
رفعت م  شعبنة الوركة عمى وسراب السرمطة، لكر  مسرؤول اسررائنمنا برارزا وا  يفرى ا  تكرو  اسررائنم فعمرت 
 ررذا لكيرره قررام ا  اسرررائنم توصررمت لوقنقررة و رري ا  ومرراس  رري القرروة الفعمنررة فرري غررزة ممررا نمقرري بظررام مرر  

  و ممنثم كم الفمسطنينن . الشك عمى ا  عباس
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ونقوم  ل يرند انذاح ابو ماز   لك  فكررة قنرام ابرو مراز  باعرادة فررض يفسره فري غرزة  ل يرؤم  بهرا . ومرل ا  
وماس عبرت ع  دعمها لجهود عباس في المم المتودة ال ا  افراد ا نيظررو  النره كراداة فري نرد اسررائنم. 

م اود المشاركن  ا  المقاومة يجوت فري دفرل السررائنمنن  لا تبراح ففي تظا رة مؤندة لوماس في رام اهلل قا
في الماجىح واقترح عمى ابو ماز  ا  نأ ذ اجازة. وترى في التظا رة نثقة جدندة باليفس م  وماس الضرفة 
الغربنة التي دفعتها السرمطة لمعمرم تورت الرض بسربب اسرتهدافها بعرد سرنطرة الوركرة عمرى القطراع فري عرام 

ومل ا  قادة في فتح ل نظهرو  قمقا م  صعود السامنن ، رغرم ا  بعرض الدبموماسرنن  الغرربنن  . 2007
نشررعرو  بوجررود يرروع مرر  القمرر  لرردى فررتح ال ا  قادتهررا نقولررو  ايهررم غنررر  ررائفن  مرر  صررعود السررامنن ، 

الصررراعد مشرررنرن  الرررى ا  السرررمطة ستكشرررف عررر  ضرررعف قنرررادتهم فنمرررا نقررروم ا ررررو  ايررره مهمرررا كرررا  التنرررار 
والندنولوجنة المتسندة فالربنل العربي سنسهم فري دعرم القضرنة الفمسرطنينة. ونررى ا ررو  ا  التغننرر صروي 

 ونث سندفل فتح لمتغنر.
 المشاكل في االنتظار

وفرري تقرنررر لصررونفة  صرريدي تمغررراف  يقررم فنرره صررورة عرر  المشرراكم الترري سررتواجهها ومرراس فرري غررزة، مشررنرا 
 طبررراح المسررراجد لمتأكنررد عمرررى دور ومرراس فررري توقنرر  اليتصرررار وتغننرررب دور كاتبرره فنررره الررى يزعرررة بعررض 

ال رن . وتعترف الصونفة ا  الوركة  ي فعا م  صعدت لنس عبر اعامهرا ولكر  فري العرالم. وتشرنرالى 
اقوام بعض الموممن  الذن  نرو  ا  وماس في النام القادمرة سرتواجه توردنات كبنررة والشرعبنة التري وظنرت 

تاشررى بعررد اسررابنل،  اصررة ا  الرردمار الررذي وصررم عمررى غررزة اكبررر ممررا سررببته  ابررواب جهرريم  عمررى بهررا ست
 اسرائنم.

ويقمررت عرر  مومررم سناسرري مرر  جامعررة الز ررر قولرره ا  تجربررة الغررزنن  مررل ومرراس لررم تكرر  جنرردة وسنكتشررفو  
س فري النرام المقبمرة سرنعا ايها لم تك  تعمم م  اجمهم ولك  لومانة يفسها. ولعم ا م امتورا  تواجهره ومرا

 و ا  كايت اسرائنم سرترفل الوصرار عر  القطراع مرل ا  الكنثنررن  نشركو  ونقولرو  ا  اسررائنم غنرر معينرة 
بهذا فكم ما كايت ترند   و وقف المقاومة ع  اطا  الصوارن . ولعم ا م ما ايجمت ع  الوممة عمى غزة 

ة عيهرا ول تمقري برال لمتغنررات والوقرائ  الجدنردة ايها كشفت ع  وضل اسرائنم في الميطقة، ونث ترزداد عزلر
التي فرضتها النثورات العربنة والى  ذا اشار روبرت فنسك ونث قام في مقام له في  ايدبيرديت او  صريدي  
ا  القبة الودندنة التري يصربتها اسررائنم يجورت فري اعترراض عردد مر  الصروارن  التري اطمقرت مر  غرزة لكر  

ف السرائنمنن  وتعرزلهم عر  الواقرل، واتهرم فنسرك بينرامن  يتينرا و، رئرنس الوكومرة  ياك قبة ودندنة ا ر تغم
 السرائنمنة بايه نقود اسرائنم يوو العزلة.

 وروبيون نحنأ
وقررام ايرره فرري الوقررت الررذي نهيررىح السرررائنمنو  ايفسررهم عمررى يجرراح القبررة الودندنررة،  يرراك قبررة ا رررى برردأت 

ماضنة والتي توجبهم ع  واقل الشر  الوسط، مر  غرزة والضرفة الغربنرة تغطي السرائنمنن   ام العوام ال
الررى لبيررا  وبقنررة العررالم العربرري. ونقرروم ا  الي بررة السررررائنمنة المنبرالنررة تعبررر عرر  م اوفهررا مرر   ررذ  العزلرررة 
وال ررواح الررذي تعنشرره اسرررائنم. ونتسرراحم كنررف نمكرر  التعامررم مررل وزنررر  رردد باعررادة غررزة لمعصررور الوسررطى 

تهدندات التي تعرضت لها العارضة السرائنمنة بار رفائنمي التي قالت ايها تصمي م  اجم المردينن  عمرى وال
 الجايبن .

وكما تودنثت صونفة   آرتس  السرائنمنة ع  شعور الكنثنرن  بالرعب مر  التغرنردات التري يشرر ا المسرؤولو  
  والتعاطف والرومة ما  ي ال تعبنر ع  كرا نة العسكرنو  والجيود عمى التوتنر والتي قالوا فنها ا    الوز 
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لسرائنم ، فنما كتب جدعو  لنفي في يفس الصونفة متوسرا عمى القايو  السرائنمي الذي نميل الصوافنن  
مرر  د رروم غررزة ونررث قررام ايرره  عمررى السرررائنمنن  التعرررف عمررى مررا ارتكررب باسررمهم ، مضررنفا ايهررم ل نرنرردو  

نهتم السرائنمنو  بنثم  اليسا  لمورب عمى الجايب الفمسطنيي فالنثم  القتصادي  معرفة ذلك. ونقوم ايه لم
لمورررب نبرردو واضرروا ال  ونررث كمررف اكنثررر مرر  ممنررار دولر، فتومنرر  طررائرة برردو  طنررار لمرردة سرراعة تكمررف 

ولر، الرف د 15الف دولر اما المقاتمة فالكمفرة تصرم الرى  5دولر اما المروونة فكمفة ساعة تومن   1500
لك  لنست  ذ  مشكمة لسرائنم ل  الرجم الذي أمم يتينا و  سارته في اليت ابات وعد  بمساعدات مالنرة 

 وعسكرنة.
ونيقم ما قاله الدبموماسي الو  لنم الذي عمم في تركنا وجيوب افرنقنا قبرم ا  نصربح مردنرا لروزارة ال ارجنرة 

ه يشررأ فرري ظررم ابررا انبررا  وموشررنه شررطرنت ونررث كايررا والررذي قررام ايرره ن شررى مرر  عزلررة اسرررائنم ونررث قررام ايرر
نعتقدا  ايه نجب عمى ا  تتووم اسرائنم لاعب مقبوم في الميطقة  كا   ذا  و الومم  و ا  يصبح جزحا 
م  الميطقة، كايت لدنيا دولة مسممة كشرنك استراتنجي ليا، وقد يشأت في وزارة  ارجنة كايت تومم بتوقنر  

قرة . لكر  وزنرر ال ارجنرة المتطررف برم والمجيرو  افنغردور لنبرمرا  نقروم ا  اسررائنم شرعنة وجوديا في الميط
  ي جزح م  اوروبا ولنس الميطقة وا  اسرائنم ل  تتوصم لوم مل الفمسطنينن .

ونقوم لنم ايه م  الصعب ا  نوصم السرائنمنو  عمى دعم لوروبنتهم م  غررب اوروبرا ولكر  مر  السرهم 
الشرقنة، ل  روماينا وبمغارنا والنويا  وقبرص م  الدوم ذات الصمة الونثنقة باسررائنم  توقن   ذا م  اوروبا

  كما ا  القبة الودندنة تنثبت لمرأي العام ايه م  السهم العنش بدو  جنرا  .
 نتصار عباسإ

 ونأمم لنم ا  نيجح مومود عباس في الوصوم عمى دعم لمدولرة الفمسرطنينة فري التصرونت عمنهرا فري المرم
 عاما. 65م  الشهر الوالي و و النوم الذي صدر فنه قرار تقسنم فمسطن  قبم  29المتودة في نوم 

ونضنف قائا ا  يتينا و نيظر النه في اسرائنم كساور فهرو نتوردث كمواضرر فري جامعرة ترم ابنرب و يراك 
ا ا  تعررنش برردو  شرركر لرره بعررد وقررف اطررا  اليررار فرري غررزة، فهررو ولنبرمررا   مقررا ايطباعررا ا  اسرررائنم نمكيهرر

الشر  الوسط وبدو  وم اي مشكمة، لك  دعما كبنرا لمومود عباس سرنكو  اوم فشرم ذرنرل ليتينرا و عمرى 
المسرح الدولي. وفي والة صوت الغرب لصالح اسرائنم فعيد ا سنقوم يتينا و ايه وق  ايتصارا معيونا ل  

عمى قوم  ذا والة وقف الغرب مل عبراس ، فقرد  العالم الدنمقراطي نقف الى جايب اسرائنم، ول  نكو  قادرا
 قالت فريسا ا  ستصوت لصالح الدولة.

ونتوررردث عررر  مرررا قالررره اسرررتاذ الكنمنررراح فررري الجامعرررة العبرنرررة امنررررام غولررردبام عررر  انهرررود بررراراك ونرررث وممررره 
 مسرررؤولنة ايهنرررار موادنثرررات كامرررب دنفنرررد عيررردما طمرررب مررر  عرفرررات العترررراف بسرررنادة اسررررائنمنة عمرررى الوررررم
الشرنف وقد اكد كام الستاذ  ذا كتاب لكانتو  سونشر  وقنقة موادنثرات كامرب دنفنرد  والرذي نوتروي عمرى 

 ادلة دامغة ع  دور باراك والذي نتومم مسؤولنة ايهنار الموادنثات.
 26/11/2012، القدس العربي، لندن
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 د.أسعد أبوشرخ
ورب الصهانية م  المستونن  السناسي والعسكري قترم القائرد الشرهند ابرو مومرد الجعبرري ون  قرر مجرمو ال

بطائرة امرنكنة الصيل والتسمنح و التدرنب قدروا ووسبوا ا  الشعب الفمسطنيي سرنبتمل الطعرم وقرد نكرو  الررد 
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بيي عمى اساس ورب قذنفة  ياك او  ياك،وكا  العامم الساسي في تقدنراتهم الفاشمة ووساباتهم ال اطئة م
التي اسمو ا صهنوينًا الرصاص المصبوب والورب اليفسنة التي شيو ا دومًا تذكنرا لمشعب  9/2008البادة 

الفمسطنيي بما سببته  ذ  الورب م  ونات والتصرنح في كم مياسبة ا  أي ورب ا رى عمى غرزة سرتكو  
الرر ... ،ومرر  نراجررل  4،3،2رصرراص المصرربوباكنثررر  رروًل وترردمنرًا مرر  الرصرراص المصرربوب،والتي سررتتبل بال

التصرنوات الصادرة ع   ؤلح المجرمن  م  عسكرنن  وسناسنن  و وا امات وصروفنن  واعامنرن  نتبرن  
" الترري لررم PSYCHOLOGICAL WAR FAREلرره شراسررة  ررذ  الوممررة اليفسررنة بررم الورررب اليفسررنة "

صرررنوات تصرردر مرر  برراب الترربجح والغطرسررة تتوقررف عمررى مرردى السرريوات الربررل الماضررنة ولررم تكرر   ررذ  الت
فوسرررب،بم كايرررت وسرررب  طرررة مميهجرررة قائمرررة عمرررى يظرنرررات فررري وررررب الدعانرررة المسرررتمدةم  عمرررم الررريفس 

 "القائم عمى اتسس التالنة:BEHAVIOURIST PSYCHOLOGYالسموكي "
 واإلستجابة  الحافز-
 التكرار-
 التعزيز-
 الربط-
 اإلشراط-

وتكرار الفكرة وتعزنز ا وربطها بالونات التي سببتها  9/2008بورب البادة  اذ ا  تذكنر الشعب الفمسطنيي
بالصررررورة والصرررروت ووضررررل شررررروط بررررأ  الورررررب لرررر  تتوقررررف ال بتوقنرررر  أ رررردافها الصررررهنوينة وال فالونررررم و 
النثبور... كم ذلك قرد نجعرم المقاومرة الفمسرطنينة توجرم عر  الرد،ظيرًا مر  الصرهانية أيهرا مردوعرة،كما نهريح 

،كررا   برراح الوررب اليفسرنة الصرهانية سرواح فرري وزارة  2009/2008هرم  نرالهم المررنض ميرذ وررب البرادة ل
الورب او مكتب يتينا و او لنبرما   م وكبار الجيررالت والساسرة نتبيرو   رذا الررأي الرذي كرا  نأ رذ صرنغة 

واليجمنزنررة،بم وبعررض  تصرررنوات تصرردر عرريهم مباشرررة أو مسررربة الررى وسررائم العررام الصررهنوينة العبرنررة
وسررائم العررام الغربنررة المرئنررة والمسررموعة والمكتوبررة والصرروفنة،و ذا بالضرربط ماوصررم أنضررا أنثيرراح الورررب 

والتررررري تكممرررررت بهزنمرررررة يكراح،كهرررررزنمتهم الوالنرررررة فررررري غرررررزة  2006الجرامنررررة الصرررررهنوينة عرررررالى لبيرررررا  عرررررام 
لرى فشرم ولهرذا سرارع لك  الوسابات ال اطئة والتقدنرات السنئة ترؤد2012يوفمبر ي دومرًا إلرى يترائج  اطئرة وا 

الموممرررو  وال برررراح إلرررى اإلسرررتيتاج أ  وررررب إسررررائنم عمرررى غرررزة كايرررت كمرررا قرررام أورررد ال برررراح الغرررربن  بأيهرررا 
Fiascoإي فشررم ذرنررل ولررنسFailure  أي فشررم فوسررب.إ  العرردو الصررهنويي الررذي ظرر  ايرره فاجررأ المقاومررة

ممنة تضمنم قبمها بنومن  باإلتفا  عمى تهدئة مل الجايب المصري نثم قام بقتم القائد الجعبري , اصًة بعد ع
بال ررداع و ال دنعررة ,فرروجئ بررالرد الفمسررطنيي العررزوم والوررزوم والوسرروم فرري عقررر مسررتوطياته وضرررب بقرترره 
المقدسة تم ابنب ,واكتشف أيه م  اقصا  إلى اقصرا  مكشروف وقرد أمسرك بره وقرد سرقط بيطالره عر  مؤ رتره 

!"فرالرد الفمسرطنيي ,فري He Was Taken With His Pants Downأورد م نقروم باإليجمنزنرة "كمرا كترب 
تقررردنريا بيررري عمرررى مربرررل العياصرررر التالنرررة: صمود,تصررردي,رد,ردع)أي ترررواز  الرعرررب( عمرررى المسرررتوى القترررالي 

ف الواقرل والعممنراتي والميري واليفسري والمنردايي وكايرت أضراع  رذا المربرل تطرو   رذا العردو,وكا   رو الهرد
في مركز  ذا المربل تونط به أضمعه اتربعة م  كم جايب وكايت القنادة الفمسرطنينة السناسرنة كمرا القتالنرة 
دارة المعركة بكفاحة متمنزة وروح قتالنة متمنزة  تتومى بأقصى درجات التماسك والنثبات واتعصاب الودندنة وا 

عيونرات القنرادة اإلسررائنمنة والمسرتوطين  ,كمرا رأنيرا م وروح معيونة فو  السواب في وقٍت كايت تيهاُر فنره م
نهرولررو  إلررى الماجررئ أمررام ضررربات المجا رردن  الترري زلزلررت أقرردامهم فعررًا وقرروًل وعاشرروا فرري جوررور م  وفررًا 
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يتظررارًا فنمررا نوممرره المجهرروم القررادم مرر  سررماح غررزة مرر  رسررائم صررارو نة م تمفررة اتوزا  واتوجررام  ورعبررًا وا 
 شكام والمفاجئات.واتطوام وات

ومفاجآت غزة لنس كمفاجآت أي مدنية أ رى ,تيها مرتبطة في الاشعور النهودي الصهنويي بقتم شمشو  
الجبررار و ررزائمهم ونيظرررو  إلنهررا كمدنيررٍة لعنيررة كمررا نعتقرردو  ,تميررى ذات نرروٍم مجرررم الورررب رابررن  أ  نبتمعهررا 

جرردم ذات نرروٍم مجرررم الوررررب رفائنررم إنتررا  وقذفرره بورررر البوررر ,فرر ذا ببوررر غرررزة نبررتمعهم! كمررا إبتمررل بورررر الم
المجدم إلى الشاطئ مذمومًا مدوورًا مقتوًل ! وعيد الودنث والتهدند بالورب البرنة كجزح مر  الوررب اليفسرنة 

 عمى أ م غزة، رج وفي الوقت المياسب  رج القائد العام لمقسام أبو  الد...
بسرربباته ،مهررددًا ومتوعرردًا ،وكايررت الصررورة السرروداح الغامضررة اتسررطورة الشرربح وعمررى شرركم شرربح مرعررب نمرروح 

والكممرات القمنمرة الجمنرة الواسرمة ترذكر م بمرا جررى لردباباتهم ومردرعاتهم مر  إبرادة وتردمنر فري سرهوم وودنرا  
عمررى نررد أبطررام وررزب اهلل ،فغررزة تيتظررر دبابرراتكم عمررى أوررر مرر  الجمررر لترردمنر ا  2006وجبررام لبيررا  عمررى 

ر جنثث جيودكم كما تيانثرت عيدما أصاب صاروخ كوريت أود عرباتكم العسكرنة عمى الوردود وسوقها فتتيانث
فايفجرت العربة بم  فنها كما أوضوت الصورة التي يشرتها وسائم اإلعام فهرزم العردو يفسرنًا قبرم أ  نيهرزم 

 ذا اإليجاز الكبنر عسكرنًا مما أجبر  عمى الت مي ع  جمنل شروطه والقبوم بالمطالب الفمسطنينة وم   يا 
الذي أكم كسر صورة الجيدي الصهنويي الذي أصبح مقهرورًا ومبهرورًا. بعرض اإلسرتيتاجات والردروس والعبرر 

 عمى الجايب الفمسطنيي 
أنثبتررررت المعركررررة أ  الرررررأي ،الرررررأي الفنصررررم  ررررو لممقاومررررة ولررررنس لممفاوضررررة ت  المقاومررررة تررررأتي باليتررررائج -

 والمفاوضة بالعبث.
و اصرررة الغرررزي ،عمرررى إوتررررام وتقررردنر كبنرررر فررري العرررالم وأصررربوت غرررزة القنرررادة ومركرررز  ي ،وررراز الفمسرررطني-

 المقاومة وموط اتيظار واةمام !.
والميرررافي  48تجمرررت الووررردة الوطينرررة لمشرررعب الفمسرررطنيي فررري أفضرررم صرررور ا فررري الضرررفة وغرررزة وفمسرررطن  -

الوطينرة القائمرة عمرى  نرار المقاومرة  والدا م وال رارج ،وأكردت عمرى الواجرة تيهراح اإليقسرام وتوقنر  الووردة
 والتمسك بالنثوابت وعمى رأسها و  العودة .

أنثبترت المعركرة أ   رذا العردو  مرر  ليفسره  الرة كاذبرة مرر  القروة ،لكر  فري وقنقترره أو ر  مر  بنرت العيكبرروت -
 وايكشفت يقاط ضعفه لدى المقاومة الفمسطنينة.

 ررذا شررعار أو مبرردأ فمسررطنيي قرردنم برردأ مررل بدانررة النثررورة عررام تأكررد عمررى أرض الواقررل أ  القنررادة لمرر  نقرراوم ،و -
اذا كايت اتطرووة التي وجهت لألوزاب السناسنة الفمسطنينة التي كايرت تضرنل الوقرت فري التيظنرر  1965

 ي أ  المقاح عمى أرض المعركة وم  التو  بالمعركة شارك في القنادة وم  ت مف أصبح عمى الهامش أو 
 ذلك الزم  .يسنه التارن  ميذ 

أوضوت المعركة إمكاينة  زنمة العدو ودور  بم وطرد  مر  فمسرطن  إذا مرا أوسر  اتعرداد الجنرد وامتمكيرا -
 القدرات والعزنمة واإلرادة الصمبة .

أوضرروت المعركررة اسررتعداد الشررعب الفمسررطنيي عمررى التضررونة بررا ورردود فرري سرربنم تورررر  وتوقنرر  أ دافرره -
 وتورنر وطيه.

ة مرردى عجررز اليظررام الرسررمي العربرري رغررم إمتاكرره لكررم  ررذ  اإلمكايررات الهائمررة مرر  يفررط أوضرروت المعركرر-
وأموام وجنوش ولكيه ل نستفند ميها في توقن  مصالوه او مصالح أمته بم أيره نتواطرأ ضرد ذاتره وأ   مرم 

 اتمة نتركز في اليظام الرسمي ورموز  الواكمة م  مموك وأمراح ورؤساح ووكام وشنوخ!
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المعركة أ منة استمرار الربنل العربي في تغننر اتيظمة التابعة لمغرب وا  كم الدلئم تشنر إلى اوضوت -
 أ منة تغننر  ذ  اليظمة كي تيسجم مل طمووات شعوبها .

كشررفت المعركررة,ومازالت الوجرره القبررنح تمرنكررا والغرررب الررذي نؤكررد سررموكًا وقرروًل وفعررًا أ  إسرررائنم "لنسررت -
 صمنبنة غربنة"تهدد اتم  والسمم الغربي واإلسامي بم العالمي.سوى دولة مارقة 

 انقظت المعركة الروح لدى الشعوب اإلسامنة بتورنر فمسطن  م  البور إلى اليهر.-
 عمى الجايب اإلسرائنمي:

 .كشفت أكذوبة الردع التي تغيى بها  ذا العدو الصهنويي,واصبح العدو يفسه نعايي م  الردع المضاد.1
فت الهالة الكاذبة ووم جنش اإلوتام الذي اواط يفسه بهالة يفسنه ومر  الوررب اليفسرنة التري تجعمره .كش2

نستمر فري اكذوبرة ايره "جيردي سروبر" لدرجرة ايره صرد  يفسره فايكشرفت ال دنعرة والكذوبره عمرى وقنقتهرا برا 
 رتوش.

م مر  بيرك ات رداف سروى قترم اتطفرام .انثبتت المعركة ارتباك قادة العدو في إدارة المعركة إذا لم نك  لردنه3
 والمدين  وتدمنر المبايي ولم نتمكيوا م  ميصات الصوارن  او أبطام المقاومة.

 انثبتت المعركة  طأ القنادة اإلسرائنمنة في وساباتها وفي قدرتها-
 عمى التومنم فنما سنكو  عمنه رد الفعم الفمسطنيي  اصة المقاومة.

لنبرمررا  أمررام اإلسرررائنمن  ت  نثررالوث الشررر أراد بهررذ  المعركررة كسررب -برراراك-ايكشررفت نثررالوث الشررر يتينررا و-
 معركة اإليت ابات المقبمة ف ذا به نتورط ونتمأز  وتتراجل شعبنتة. 

أنثبتررت المعركررة مرردى  شاشررة  ررذا التجمررل الصررهنويي الررذي قضررى أنررام المعركررة فرري جوررور  وم ابررأ  توررت -
 اترض.

انن  م  الشواقم ,وظهرت عمى وجهها القبنح اإلجرامي أمام العالم وايكشرفت  سرت  ذ  الدولة المارقة الب-
 أكذوبة الجنش الذي ل نهزم لمعالم.

أفهمت  ذ  المعركة الصهانية أ  الشعب الفمسطنيي متمسك بوطيه فمسطن  أكنثر م  أي وقت مضى وأيه -
 .مصر عمى الصمود و التصدي والتورنر ب رادة فولذنة وعزنمة ل تمن 

تبن  لإلسرائنمن  واتمرنكن  والعرالم أ  مر  نقرود الشرعب الفمسرطنيي  رو مر  نقراوم أي أ  مشرروع المقاومرة -
  و صاوب القرار ولنس مشروع المفاوضة.

كشفت  ذ  المعركة مدى  شاشة  ذا العدو وتهدنداته لمدوم اإلقمنمنة والجونم الذي نتوقعه إ  فكر بوماقة -
 ي قد نكمفه وجود .الهجوم عمى أي دولة والذ

ادرك اإلسرائنمنو  ايهم ا  عادوا إلى الوماقة ف   مشعم بعزنمته سنشعمها عمرنهم يرارًا وامنرة وشرمح ب رادتره -
 نشموهم م  كم او ام القوة وغرور ا وصمفها.

  وبا تصار، ف    ذ  المعركة دلمت لمعالم عمى أ  قنادة المقاومة  ي قنادة الشرعب الفمسرطنيي وايره ل نمكر
التوصم إلى وم أو تسونة إل عبر قنادة المقاومة ,التي تممك وسائم وادوات القتام والصراع والمقاومة ولهذا 
رأنيررا جعجعررة المرردافل وقعقعررة و رردنر الصرروارن  "الغزاونررة" تفرررض معادلررة جدنرردة و رأنهررا القرراطل عمررى طاولررة 

 مقاومة!المفاوضات غنرالمباشرة مجسدة مقولة التفاوض بالساح وعبر ال
وبهذا توجت غزة يفسها مركزًا ومقرًا لقنادة الشعب الفمسطنيي وعاصمة المقاومة الفمسطنينة التي نمتف وولها 
الشعب الفسطنيي في الدا م وال ارج وأ تًا عزنزًة مينعًة لمقدس العاصمة ال الدة لفمسطن  برم لكرم العررب و 

 المسممن .
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24/11/2012 
 

 في حرب غزة تشاركأسمحة لم  56
 د.فانز أبو شمالة
ايتبه الجمنل إلى اتسموة المتطورة التي است دمتها المقاومة الفمسطنينة في وربها ضرد الورتام، ولرم نيتبره 
أوٌد إلى اتسموة التي لم تست دمها المقاومة بعد، تمك اتسموة التي ظمت طي الكتما ، وسرًّا مجهوًل، و ي 

 تيتهي ما وجد صهنويي واود نغتصب أرض فمسطن . تيتظر الجولة القادمة م  الورب التي ل 
 م  تمك اتسموة التي لم تست دمها المقاومة، وظمت وبنسة الم ابئ:

ر الساح المضاد لمدروع، و ذا الساح الذي أنثبت جدارته قبم الورب عمى غزة بأنام، ون  يجح المقاومو  1
ح تمتمك ميه المقاومة الفمسطنينة آلف القطل في تفجنر دبابة صهنوينة عمى مسافة آلف اتمتار،  ذا سا

القادرة عمى مواجهرة دروع الورتام، وأزعرم أ  م رابرات الورتام تعررف بوجرود  رذا السراح، ولكيهرا تجهرم 
أيواعرره، وأعررداد ، وأمرراك  ايتشررار ، ومرردى فعالنترره، وأزعررم أ   ررذا السرراح قررد أرعررب الجررنش الصررهنويي قبررم 

 الورب البرنة عمى قطاع غزة. است دامه، ووام دو  يشوب
ر ساح اتيفا ، و ذا الساح ال طنر الذي تعررف بره م رابرات الورتام، ولكيهرا تجهرم تفاصرنمه، فهري ل 2

تعرررف مرر  أي يقطررة ستيشرر  أرض فمسررطن ؛ لن رررج ميهررا رجررام أشررداح، نقصررمو  ظهررر الجررنش المتجرره إلررى 
نينن  مرررر  الوصررروم إلررررى مسررررافات بعنرررردة دا ررررم أرض غرررزة، سرررراح اتيفررررا   ررررذا سرررنمك  المقرررراومن  الفمسررررط

(، ونقطرل 48م، وسنمكيهم م  ش  عممنات عسكرنة دا م عمر  أراضري الرر)1948اتراضي المغتصبة سية 
 طرروط اإلمررداد عرر  الجررنش الصررهنويي، وسررنعطي  ررذا السرراح لممقرراومن  فرصررة الكررر والفررر دو  ايكشرراف 

مر  اتراضري المغتصربة، إيره السراح الرذي لرم نرد م  أمر م، وسنمك  المقاومرة مر  تورنرر مسراوات شاسرعة
 المعركة بعد.

ر ساح العبوات الياسفة الشدندة اليفجرار، التري تفري  المقراومو  فري إ فائهرا تورت اترض، وفري أمراك  ل 3
ت طر في بام جيود الوتام، وبأشكام إبداعنرة تتجراوز المرألوف فري التفكنرر، فقرد اسرتوعب رجرام المقاومرة 

لورب التي شيت عمى غزة قبم أربل سريوات، وأعردوا عبرواتهم لسرو  آلنرات العردو، ولكر   رذا السراح درس ا
 ظم عمى واله، ولم نست دم بعد.

رر سراح الغواصرن ، و رم أولئرك الرجرام الرذن  ترردربوا عمرى فر  العروم، وتعرودوا الغروص تورت المراح مسررافات 4
ودننثة، وكا  بمقردور م أ  نردمروا الكنثنرر مر  قطرل البورنرة  بعندة،  ؤلح الذن  ُدربوا، وُسمووا بمعدات بورنة

المعادنررة فرري وررام اوترردام القتررام، واقتررراب سررف  العرردو مرر  شررواطئ قطرراع غررزة،  ررذا السرراح مررازام لغررًزا، ولررم 
 نشارك في المعركة بعد.

مرررة رررر ولكررر  السررراح ات رررم مررر  كرررم مرررا سرررب  كرررا  سررراح اإليسرررا  الفمسرررطنيي الجدنرررد، فقرررد أعررردت المقاو 5
الفمسررطنينة رجرراًل ل نعرفررو  ال رروف، ول نهررابو  الررردى، رجرراًل أسررقطوا مرر  قاموسررهم لفظررة الهزنمررة، رجرراًل 
صدقوا ما عا دوا اهلل عمنه، وكظموا غرنظهم، وكتمروا سرر م، واسرتعدوا إلرى ماقراة عردو م، وكرمع مريهم نعررف 

لذي تردرب عمرى تفجنرر ،  رؤلح ظمروا بعنرًدا مهمته، وكمع ميهم نعرف الموظة التي سنيقض فنها عمى الهدف ا
 ع  أرض المعركة، في ايتظار الجولة القادمة.

لقد يجا جنش الوتام م   زنمة موققة، وفاز بالتهدئة، و ذا ما دفل رئنس اتركا  لنقوم: "كا  قرار وقف 
 الورب عمى غزة أكبر يصر نوققه الجنش )اإلسرائنمي("!
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 25/11/2012، فمسطين أون الين
 

 «!سي إن إن»مشعل في الا 57
 دنبأ عماد الدن 

الورروار الررذي أدلررى برره السررند  الررد مشررعم، رئررنس المكتررب السناسرري لوركررة ومرراس، إلررى اإلعامنررة الشررهنرة 
فرري رأنرري  ررو مرر  أ ررم المقرراحات الصرروافنة الترري أدلررى بهررا مسررؤوم « سرري إ  إ »ور فرري قيرراة بكرنسررتنا  أمرراي

 فمسطنيي لوسنمة إعامنة.
 في  ذا الووار؟« أبو الولند» ماذا قام

 أو المقاومة في وسم الصراع مل إسرائنم.« العيف»استعداد وماس لقبوم مبدأ عدم المجوح إلى  - 1
 قبوم مبدأ التسونة السناسنة عبر التفاوض مل إسرائنم. - 2
ولرة ، بمعيرى أ  ومراس ل تررى أ  فمسرطن   ري د1967قبوم  الد مشرعم دولرة فمسرطنينة عمرى وردود  - 3

ل أصربح ذلرك  نايرة تارن نرة سناسرنة، وقررارا مر   ودود ا م  اليهر إلى البور، وأيها نجب أ  تعود كاممة وا 
 فرض الجهاد الشرعي.
كاشرف لرؤنرة جدنردة ويقمرة كبررى فري الكنثنرر مر  النثوابرت التارن نرة التري « أبو الولند» ذا الموقف الذي تبيا  

 تتبيا ا وماس.
ص اتصررمي والعربرري لهرذا الورروار ولررنس الترجمرة اإليجمنزنررة، وسرروف تكتشررف أ  الري -دائمررا  -ولكر  لوررظ 

 «.إذا كا  ساما عادل»، أو «لو قامت إسرائنم ب عادة» الد مشعم نضل عبارات مهمة، منثم 
إذ ، كم تصورات وماس في  رذ  المقابمرة مشرروطة بوجرود طررف رئنسري ) رو إسررائنم( راغرب وقرادر عمرى 

 ادلة لمشعب الفمسطنيي، وأنضا عمى وجود رعانة دولنة لمنثم  ذا المشروع.التفاوض ووم وقو  ع
أ طر ما جاح في كام مشعم  و إصرار  عمى و  الفمسرطنينن  الرذن  نعنشرو  فري الشرتات فري العرودة إلرى 

 بنوتهم وأراضنهم التي اغتصبت.
ور  السرتنطا  فري إسررائنم  وأكد مشعم أ   ياك معاننر مزدوجة وظالمة فري  رذا العرالم تعطري نهرود العرالم

دو  أ  نكو  قد زار ا  و أو والد  أو جد  أو جد جد ، بنيما الفمسطنيي الذي فقد ميزله ميذ سيوات لرنس لره 
 و  العودة!!

 و المبدأ أو الص رة التي نمك  أ  تيكسر عيرد ا أي أورام أو أو رام لمسرام التفاوضري برن  « و  العودة»
 .الفمسطنينن  واإلسرائنمنن 

ورقرررة » رررو الممرررف ات طرررر مررر  ممرررف القررردس القابمرررة لتسرررونة مرررا ظهررررت بشررركم واضرررح فررري « وررر  العرررودة»
 التي برزت في اتسابنل ات نرة في مفاوضات واشيط  قبم يهانة فترة رئاسته النثاينة.« كمنيتو 

 ، نسقط و  التفكنر أو و  اإلدلح بتصرنوات ووم السام!!«و  العودة»م  دو  
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 توماس فرندما 
كايرررت الوررررب اإلسررررائنمنة الموررردودة ضرررد ومررراس اتسررربوع الماضررري ال تبرررار اتوم ليظرررام مرررا بعرررد الصرررووة 
العربنرة فرري الشرر  اتوسررط. كايرت ومرراس، بتورطهرا فرري صررراع صرارو ي مررل إسررائنم نثررم طمرب دعررم الرردوم 
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كما تفعم مل إسرائنم. والسؤام الذي طروته وماس عمرى المصررنن   العربنة، وب اصة مصر، ت تبر القا رة
كررا  بسرررنطا:  رررم قامرررت مصرررر بنثررورة دنمقراطنرررة العرررام الماضررري كررري تصرربح أكنثرررر شررربها بررر نرا  أو الصرررن ؟ 
وبعبارة أ رى،  م مصر مستعدة لمتضونة بمعا دة كامب دنفند والمساعدات اتمنركنرة والتيمنرة القتصرادنة 

 ولنة واتجيدة المؤندة إلنرا ، أم ل؟لدعم وماس اتص
كايت اإلجابة م  القا رة  ي ل. لم نرغرب الررئنس مومرد مرسري فري اليجررار إلرى ايتهراك كامرم لممعا ردات 
مل إسرائنم لصالح وماس، وبدل م  ذلك ألقت مصر بنثقمها في التوسط لوقف إطا  اليار. لك  ذلرك ننثنرر 

 تمام، عما إذا كا  لدى مرسري، الرذي أظهرر أيره نفضرم فري الوقرت الررا   مزندا م  اتسئمة اتكنثر إنثارة لا
أ  نكو  أشبه بدنيغ شرناو بنيرغ ميره بآنرة اهلل ال منيري، أي منرم ت  نكرو  أيرور السرادات النثرايي، مر   رام 
 اسررت دامه يفرروذ  لتوقنرر  ايفراجررة بررن  الفمسررطنينن  واإلسرررائنمنن  وتررى ل تسررقط مصررر فرري  ررذ  الرذنمررة مرررة

 أ رى، أم ل.
ربما نكو  م  المستونم إدراك كم اليفوذ الذي سنتمتل به مرسي في عممنة السام، إذا ما ا تار الد وم في 

، وتودنردا تيره ايت رب دنمقراطنرا، فر ذا ألقرى «اإل روا  المسرممن »مفاوضات مل إسرائنم. وتيه نمنثرم تودنردا 
فسوف نكو  ذلك أكنثر قنمة باليسربة إلسررائنم مر  السرام  الفمسطنيي، -بنثقمه  مف اتفا  السام اإلسرائنمي 

البارد الذي وقعه السادات ووافظ عمنه وسيي مبارك. عرض السرادات السرام عمرى إسررائنم، ونمكر  لمرسري 
 عرض السام عمى إسرائنم مل الشعب المصري وعبر م، والعالم اإلسامي م  ورائهم.

مى أل نصبح مرسي دنكتراتورا منثرم مبرارك، برم فري أ  نظرم رئنسرا بند أ  المنثنر لمعجب أ  كم  ذا نعتمد ع
ميت بررا شرررعنا، ونمنثررم بورر  الشررعب المصررري. وقررد أد ررم ذلررك مرسرري اة  فرري يررزاع عمررى السررمطة اتسرربوع 
الماضري، وكررا   يرراك رد عينررف مرر  الشررارع المصررري. وكرا  الرررئنس أوبامررا وررذرا فرري أل نشررند بالدنمقراطنررة 

سرررائنم وومرراس. وقررد واوليررا ذلررك أنثيرراح وكررم مبررارك ولررم نيترره اتمررر المصرررنة، لصررالح الت هدئررة بررن  مصررر وا 
 -عمررى يوررو صررونح. مررا مرر  شررك فرري أ  نثمرر  مرسرري لمتفرراوض مررل إسرررائنم سررنكو  مبررادرة السررام العربنررة 

تي تم اليسواب اإلسرائنمي الكامم م  الضفة الغربنة والقدس الشرقنة العربنة باستنثياح مقانضات اتراضي ال
ذا مرا قردم مرسري منثرم  التفا  عمنها نثيائنا، وعودة عردد مر  الاجئرن ، فري مقابرم تطبنرل العاقرات الكامرم. وا 

  ذا العرض في موادنثات مباشرة مل اإلسرائنمنن  فنمكيه أ  نعند إوناح معسكر السام اإلسرائنمي بمفرد .
نوممو  كر ا طونا « اإل وا  المسممو »فر  م أتوقل  ذا؟ أتوقل أ  أفوز بالنايصنب عوضا ع  توقل  ذا.

إلسررررائنم، والتعددنرررة الدنينرررة والسناسرررنة واليسرررائنة. ومررر  نثرررم، فأيرررا أتوقرررل مزنررردا مررر  المشررركات برررن  إسررررائنم 
وومرررراس تهرررردد باسررررتمرار بجررررر مصررررر إلررررى اليررررزاع. ومرررراس ميظمررررة غنررررر رشررررندة، ت ضررررل مصررررالح الشررررعب 

لتررري ترنرررد مررر  ومررراس القنرررام بكرررم مرررا فررري وسرررعها إلفشرررام ورررم الفمسرررطنيي إلنررررا  )ومررر  قبرررم إلرررى سرررورنا(، ا
الرردولتن ، ت  ذلررك سنضررل إسرررائنم فرري قبضررة المرروت دائمررا فرري الضررفة الغربنررة، والمتمنثمررة فرري ترردمنر الدولررة 

 النهودنة وصرف ايتبا  العالم ع  اتعمام السورنة واإلنراينة.
ب مكايها أ  تعترف ب سرائنم وتوظرى بوردود  وكا  لوماس ا تنار.. كا  2005تركت إسرائنم غزة في عام 

مفتوورررة واسرررتنراد واسررربات، أو أ  تواصرررم رفرررض الوجرررود اإلسررررائنمي واإلبقررراح عمرررى غمررر  الوررردود وتهرنرررب 
الصررروارن . ا ترررارت ومررراس الصررروارن  عمرررى الواسررربات، ومرررل كرررم صررراروخ نسرررقط برررالقرب مررر  ترررم أبنرررب أو 

اطر باليسررواب مرر  الضررفة الغربنررة وي رراطر بتعرررنض كنررف نمكييررا أ  ي رر»القرردس، نقرروم إسرررائنمي آ ررر: 
نررا  «مطاراتيا لمقصف؟ تقرونض الدنمقراطنرة بشركم دائرم، وتردمنر الشررعنة وعرزم  -،  ذا ما ترنرد  ومراس وا 
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و مرا سرعندتا  لمغانرة باسرت دام الشرعب الفمسرطنيي كتضرونات  -الوتام اإلسرائنمي لمضفة الغربنرة عالمنرا 
 بشرنة لهذا الهدف.

بنم اتمنثم لتقونض وماس نأتي عبر تمكن  السمطة الفمسطنينة العمماينة، التي نقود ا مومود عباس في الس
الضفة الغربنة لموصوم عمى مزند م  الستقالنة وبياح اقتصاد مزد ر، ولذا نمك  لكم فمسرطنيي أ  نقرار  

كومررة اإلسرررائنمنة فرري القنررام أي ال طتررن  أكنثررر يجاوررا، أ رري العمررم مررل إسرررائنم أم ضررد إسرررائنم. فشررمت الو
بذلك، و ي بذلك قاصرة اليظر، لك  وماس تنسر عمى إسرائنم عمم ما نرو  لها، متجا مرة مرا تعمميرا  مر  
التررارن ، مرر  أ  مرر  نجعررم اتغمبنررة الصررامتة فرري إسرررائنم غنررر آميررة مررل الوررتام، وآميررة اسررتراتنجنا دا ررم 

كرا  اإلسررائنمنو  نعممرو  أيهرم ل نسرتطنعو  أ اقنرا البقراح فري  إسرائنم، نفوز. فبعدما زار السرادات إسررائنم
سررنياح، ومرر  نثررم لررم نشررعروا بواجررة اسررتراتنجنة إلنهررا. وعيرردما فعررم ناسررر عرفررات والممررك وسررن  اتمررر ذاترره، 
اسررتعاد كررم أرضرره. النرروم ل شرريح نجعررم اإلسرررائنمنن  نشررعرو  بررال وف السررتراتنجي واتمرر  ات اقرري مررل 

   صوارن  وماس الغبنة وتى بعد اليسواب اإلسرائنمي.الوتام م
ونثرررم، فكمرررا تررررى، فررر   الصرررراع الفمسرررطنيي اإلسررررائنمي الرررذي لرررم نورررم بعرررد، ومسرررتقبم الدنمقراطنرررة المصررررنة، 
والصراع العربي اإلسرائنمي اتمنركري مرل إنررا  وسرورنا، كمهرا أمرور متدا مرة اة . والقنرادة الذكنرة والشرجاعة 

اإلسررررائنمي، وتقررردم الدنمقراطنرررة المصررررنة، وعرررزم  -أ  تيرررزع فتنرررم أزمرررة الصرررراع الفمسرررطنيي  النررروم نمكيهرررا
اتيظمة اإلنراينة والسرورنة وومراس. والقنرادة الضرعنفة والمتهرورة سرتميح  رذ  اتيظمرة النثانثرة القروة.  رذ   ري 

 الموظة الكبنرة.
 «نيويورك تايمز»
 26/11/2012الشرق االوسط، لندن، 
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 جدعو  لنفي
ا  قائمررة اوصرراح القتمررى مرر  الفمسررطنينن  والسرررائنمنن  ميررذ ا  سررقط أوم صرراروخ قسررام عمررى اسرررائنم فرري 

تُبن  ايه ل نوجد تياسب ألبترة برن  عردد القتمرى الضر م مر  الفمسرطنينن  وعردد القتمرى الضرئنم  2001ينسا  
 م  السرائنمنن 

ضا ول نمك  تجا م  ذا الواقل: ميذ ا  سقط أوم صاروخ قسام عمى اسرائنم تكو  المعطنات اونايا واقعا ان
فمسطنينا. والقائمة ل تكرذب كمرا نقولرو  فري فررع  4717اسرائنمنا و 59الى أوم أمس ُقتم  2001في ينسا  

 أقم قتًا، و ذ  اليسبة م نفة، كا  نجب ا  تقم  كم اسرائنمي.
أمررس، لكرر  نبرردو أيهررا ل تقمرر  فرري  ررذ  النثيرراح سرروى العررالم، فقررد  يشرررت صررونفة   ررآرتس   ررذ  القائمررة أوم

يشررررت صرررونفة  النكويومنسرررت  البرنطاينرررة الموافظرررة والميضررربطة والتررري ل تعرررادي اسررررائنم بصرررورة سرررافرة، 
يشرت في السبوع الماضي قائمة مشابهة في موقعها عمى اليتريرت تورت عيروا : ورقرة وسراب غرزة. وتُبمرغ 

وعنة ُقراح ا أيه ُقتم ميرذ مطمرل السرية الرى يشروب عممنرة  عمرود السرواب  اسررائنمي واورد فقرط الصونفة السب
 78برراطا  صرروارن  مرر  غررزة )نثانثررة بوسررب معطنررات صررونفة   ررآرتس (؛ وفرري تمررك المرردة قتمررت اسرررائنم 

نف الرى فمسطنينا في غزة عمى اتقم في فترة تهدئة يقضها الفمسطنينو  كما زعمت اسررائنم. ونجرب ا  يضر
اسرررررائنمنن . وتررررذكر ليررررا صررررونفة  6قتررررنا فمسررررطنينا و 156 ررررذ  اترقررررام معطنررررات  عمررررود السررررواب  و رررري 

 م  القتمى اولد. 19 النكويومنست  ا  
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عمى يوو عام. و ياك  100الى  1في اوصاح الموت  ذا توجد ميذ سين  يسبة  الرصاص المصبوب  و ي 
 26ي  الرصاص المصبوب ، وعدد م  القتمرى الفمسرطنينن  نزنرد برر فمسطنيي ف 100قتنم اسرائنمي واود لكم 

. وفري  رذ  2001تقرنبرا ميرذ  100الرى  1ضعفا ع  السررائنمنن  فري  عمرود السرواب  ومتوسرط سريوي نبمرغ 
قذنفة صارو نة عمى اسرائنم؛ ونصعب ا  يجد معطنات تُبن  كم صارو ا  7361الفترة أطم  الفمسطنينو  

 مقت اسرائنم لك  المعطنات كايت ستكو  أعمى بما ل نقبم التياسب.وقذنفة وقيبمة أط
و ري  2001بقي السؤام اتبدي و و م  بدأ برا جرواب، والجرواب عيره بعنرد مر  ا  نكرو  قاطعرا: ففري سرية 

قذائف صارو نة م  غزة وكا  ذلك اطاقرا ُقترم بره اسررائنمي واورد. فكرم  4سية ولدة صاروخ القسام ُأطمقت 
قذنفة صارو نة لرم ُنقترم بهرا أي اسررائنمي وُقترم  34ُأطمقت  2002. وفي 179ا ُقتم في ذلك العام؟ فمسطنين

 370و 2003قذنفة صارو نة في  155فمسطنينا. وفي السيتن  بعد ذلك أصبوت الصورة أكنثر وّدة:  373
 7ا فمسررطنينا وقتررن 625قذنفررة صررارو نة و 281 2004قتررنا فمسررطنينا ولررم نوجررد أي قتنررم اسرررائنمي، وفرري 

اسرررائنمنن . لررم نبرردأ اطررا  صرروارن  القسررام مررل اليفصررام كررزعم النمررن  الكرراذب، ولررم نقررف قررط قتررم اسرررائنم 
لمفمسررطنينن  بالجممررة. ا  عممنررة  الرصرراص المصرربوب  مررل معطناتهررا القاسررنة عرر  قتررم الفمسررطنينن  جرراحت 

ا  تسرتمر سرتة اشرهر )ويقضرتها اسررائنم   صوصا بعد فترة كا  أكنثر ا  ادئا في أعقاب  ديرة كرا  نفتررض
فمسرطنينا فقرط اذا اسرتنثينيا تشررن  النثرايي  16الى الغزو لم ُنقتم اسررائنمنو  برم ُقترم  2008فورا(: وم  تموز 

 ونيما لم ُتطم  صوارن  قسام تقرنبا انضا.
عررر  اتجوبرررة ا  اتجوبرررة عررر  سرررؤالي مررر  الضرررونة ومررر  المعتررردي والمرررذن  ل نقرررا  أ منرررة، مركبرررة وبعنررردة 

القاطعررة الترري تبررذلها وسررائم العررام السرررائنمنة، فاسرررائنم قتمررت أكنثررر دائمررا. صررونح ا  معطنررات القتررم ل 
ُتصررور الصررورة الكاممررة، وصررونح ا  كررم قتنررم  ررو عررالم كامررم، وا  اطررا  صرروارن  القسررام عمررى الجيرروب 

 نمكر  ا  يتجا رم اليترائج القاتمرة فري الذي نجعم السكا   ياك نعنشو  في رعب دائم أمر ل ُنطا ، لكر  ل
 الطرف النثايي فهي با أي تياسب ايسايي وميطقي.

وما الذي توراوم الدعانرة السررائنمنة ا  تفعمره؟ ا  تعررض الجيروب عمرى ايره الضرونة الوونردة التري ل نوجرد 
يبرري نصررف أبعرراد سرروا ا. وكعررادة الدعانررة الر نصررة فررا   ررذا المررر نشررو  الواقررل شررنئا مررا. ا  كررم مراسررم اج

القترم والردمار فرري غرزة ُنورردد فرورا عمررى ايره معرراٍد لمسرامنة وكرار  لسرررائنم، فرا ترنررد اسررائنم سرروى صرور مرر  
عسررقا . لكرر  الضررونة الولررى اتشررد يزفررا  رري غررزة وتررأتي اسرررائنم بعررد ا فقررط، ول نمكرر  ا  يتجا ررم  ررذا. 

الورررتام و رررو اورررتام جزئررري ميرررذ وقرررل  فالقترررم فررري غرررزة ضررر م واليضرررام  يررراك  رررو فررري مواجهرررة اسرررتمرار
اليفصررام لكيرره مررا نررزام اوررتال. واقتصرراد القطرراع متعمرر  باسرررائنم، والشررنكم  ررو العممررة الوونرردة، والوصررار 
البوري كامم وصعب وما نزام الوصار البري يافذ الفعم جزئنا. وقد قتمت اسررائنم أوم أمرس فري غرد اورراز 

ا آ ر قرب الجدار في غزة لكر  مر  ذا نعرد، فالفمسرطنينو   رم المعتردو  وقف اطا  اليار متظا را فمسطنين
 والسرائنمنو   م الضوانا.
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