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 المقبمة الكنيست نتخاباتعمى قائمة الميكود ال  يطريس "المتطرف اليمين" 1
تواصلت منذ الليلة الردود على ىوية المرشحيف فػي ئئحػة مرشػحي اللي ػود لل نيسػت  بعػد أف أظيػرت نتػائ  

المتطرفيف في الحزب فػي أمػا ف متمدمػة  بػدءا مػف رئػيس  ائنتخابات الداخلية في اللي ود فوز عدد  بير مف
ال نيست روبي ريفليف وانتياء بانتخاب زعيـ جماعة "الميادة الييودية" موشيو فيغليف  ممابؿ ىزيمة ثالثة مػف 

  بار الوزراء في ح ومة نتنياىو وىـ بني بيغف وداف مريدور وميخائيؿ إيتاف.
إلػى إعػالف احتفائػو  بالمائمػة واصػفا قائمػة اللي ػود المنتخبػة ببنيػا "نخبػة وقد سارع نتنياىو  بعد نشػر النتػائ  

وطنية وشابة ستضمف عودة اللي ود للح ـ"  ل ف نتنياىو سػارع أيضػا إلػى محاولػة تخفيػؼ ا ضػرار الناجمػة 
ادمة عف قائمة متطرفة فبعلف أنو لف يتخلى عف الوزيريف بيغف ومريدور معلنا عزمو تعينيما في الح ومة الم

ومنحيمػػا حمائػػب وزاريػػة. وأشػػار نتنيػػاىو إلػػى أنػػو  بػػر فػػي المػػدس مػػ، مريػػدور وبػػيغف وريفلػػيف  وأنيػػـ جميعػػا 
 ترعرعوا على ف ر جابوتينس ي وأنو يعتـز الحفاظ على ىذا الف ر والميراث.

يػػاىو ينػػوي ومػػ، أف النتػػائ  بينػػت تراجػػ، قػػوة وم انػػة عػػدد مػػف وزراء الح ومػػة إئ أف ائعتمػػاد السػػائد بػػبف نتن
ترشيحيـ مجددا لمناصب وزارية دوف أخذ موقعيـ على قائمػة المرشػحيف  مميػاس أساسػي. وفػي ىػذا السػياؽ 
أعلػػف الػػوزير يوفػػاؿ شػػطاينتس الػػذي حصػػؿ المموقػػ، السػػادس عشػػر  أف ذلػػؾ لػػف يحػػوؿ دوف مواصػػلتو عملػػو 

 وزيرا للمالية أو وزيرا في وزارة ميمة.
وف ساعر  الذي حاز على الم اف ا وؿ في ائنتخابػات الداخليػة  فبشػار إلػى أما وزير التربية والتعليـ  غدع

وجوب أخذ الجيؿ بالحسػباف  عامػؿ لعػب فػي تحديػد موقػ، ونجػاح مرشػحيف ممابػؿ ىزيمػة وزراء  قػاؿ سػاعر 
 أنيـ في ال نيست منذ الثمانينات )في إشارة منو إلى ميخائيؿ إيتاف وداف مريدور(.

ف الػػػوزيريف غػػػدعوف سػػػاعر وجلعػػػاد أرداف  قػػػد احػػػتال المػػػوقعيف ا وؿ والثػػػاني فػػػي وقالػػػت قنػػػاة ال نيسػػػت  إ
المائمػػة  فيمػػا فػػاز النائػػب المتطػػرؼ  دانػػي دنػػوف بالممعػػد الخػػامس  وتم ػػف رئػػيس مجموعػػة الميػػادة الييوديػػة 

لمعػروؼ موشيو فيغليف مف الفوز بالموق، الراب، عشر.  ما بينت النتائ  فوز رئيس ال نيست  روبػي ريفلػيف ا
بمواقفػػػو اليمينيػػػة المتطرفػػػة ضػػػمف المماعػػػد العشػػػرة ا ولػػػى  فػػػي الموقػػػ، السػػػادس   مػػػا فػػػاز رئػػػيس ائئػػػتالؼ 

 الح ومي  زئيؼ إل يف بالموؽ التاس،.
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وحصلت عضو ال نيست  ميريت ريجؼ التػي شػنت  شػبنيا شػبف دانػي دانػوف حملػة تحػريض عنصػرية ضػد 
 ث عشر. وحصؿ الوزير شطاينتس على الممعد الساب، عشر.عضو ال نيست حنيف زعبي  على الممعد الثال

وعمػػب محللػػوف علػػى النتػػائ  ا وليػػة بػػالموؿ إف المائمػػة التػػي انتخبيػػا اللي ػػود ىػػي قائمػػة "مشا سػػة" ومعارضػػة 
لسياسة نتنياىو  خاصػة وأف غالبيػة الػوزراء لػـ يفػوزوا ببمػا ف متمدمػة فػي ئئحػة اللي ػود. ولعػؿ أبػرز النتػائ  

إلى ضعؼ نتنياىو داخؿ اللي ود ىي عدـ فػوز بنػي بػيغف  نجػؿ الػزعيـ التػاريخي للي ػود  منػاحيـ  التي تشير
 بيغف بم اف في ئئحة المرشحيف  على الرغـ مف تجند نتنياىو لصالحو.

وقاؿ أحد المحلليف في قناة ال نيست إف المائمة المنتخبػة تليػؽ أ ثػر بمائمػة حػزب "البيػت الييػودي" المتطػرؼ 
 ا تليؽ بحزب يحاوؿ تمديـ نفسو للناخب ببنو حزب اليميف والوسط.أ ثر مم

 27/11/2012-26، 48عرب
 
 ىنية: استقالة باراك ىزيمة مدوية ونتيجة انتصار المقاومة  

أ د رئيس الح ومة الفلسطينية في غزة إسماعيؿ ىنية ائثنيف أف استمالة وزير الجيش : صفا –غزة 
لو العمؿ السياسي  يدؿ على وق، اليزيمة المدوية التي أصابت ائحتالؿ اإلسرائيلي إييود باراؾ واعتزا

 اإلسرائيلي خالؿ العدواف ا خير.
جاء تصريح ىنية خالؿ زيارتو لعدد مف المؤسسات اإلعالمية التي استيدفت خالؿ العدواف اإلسرائيلي بينيا 

ىنبىـ على جيودىـ في  شؼ برجي الشروؽ وشوا وحصري وسط غزة  حيث التمى عدد مف اإلعالمييف و 
 الجرائـ اإلسرائيلية.

وقاؿ: "إذا صحت ا خبار المتعلمة باستمالة باراؾ فإنيا واحدة مف النتائ  المدوية للنصر والصمود الذي 
أبدتو غزة واليزيمة التي لحمت بائحتالؿ اإلسرائيلي  وخاصة المؤسسة العس رية التي لدينا معلومات ىي 

 المعر ة وعلى استمرارىا".التي أصرت على بدء 
مف جية أخرى  أ د ىنية أف دعمو للصحافييف في ظؿ ائنتيا ات وائعتداءات التي واجيوىا خالؿ 
العدواف اإلسرائيلي ا خير  مشددًا على وقوفو إلى جانب اإلعالـ الفلسطيني في  شؼ جرائـ ائحتالؿ 

يصاؿ صورة حميمية لما يجري على ا رض. لنعبر عف وقوفنا إلى جانب ـ  ونعبر عف دعمنا وقاؿ: "جئنا  وا 
 ل ـ  في مواجية ائستيداؼ اإلسرائيلي الذي  اف يريد قتؿ الحميمة  ل ن ـ تم نتـ مف إيصاليا للعالـ أجم،".

مؤسسة على ا قؿ  واستشيد ثالثة صحافيوف   ما أصيب ستة آخروف بجراح متفاوتة   ما تضرر نحو 
 تي شيدت غارات م ثفة على قطاع غزة.خالؿ ا ياـ الثمانية ال

//، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 
 رئيس الحكومة األردنية عراقيًا.. ويياتف  برلمانياً ىنية يستقبل وفدًا  

إسماعيؿ ىنية  أ د أف غزة تفتح أبوابيا ل ؿ مف يريد أف  //فمسطين أون الين، نشر موق، 
ىليا  مشدًدا على أف النصر الذي حممتو المماومة الفلسطينية مؤخًرا ىو نصر لألمتيف زيارتيا للتضامف م، أ
جاء ذلؾ خالؿ استمبالو  ائثنيف  الوفد البرلماني العراقي برئاسة رئيس البرلماف العراقي  العربية واإلسالمية.

 د.أسامة النجدي الذي وصؿ أرض قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي.
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ئريف مف العراؽ الشميؽ وحياىـ "بتحية المماومة والنصر الذي تحمؽ وباسـ غزة العزة التي ورحب ب ؿ الزا
 انت مسرح العمليات م، ائحتالؿ"  مشيًدا بالعراؽ "والذي ما إف يذ ر حتى يتـ ذ ر التاريخ والعراقة 

 والعمؽ اإلستراتيجي لفلسطيف وضل، أساسي في المنطمة".
نلتمي في ظالؿ ائنتصار وفي ظالؿ اليزيمة للعدو"  مشيرا إلى استمالة  وأضاؼ: "ىذه لحظة تاريخية أف

 وزير الجيش اإلسرائيلي إييود باراؾ بعد فشؿ جيشو في تحميؽ أىدافو في غزة وثبات المماومة الفلسطينية.
وقاؿ ىنية: "إف ذلؾ يشير إلى تدشيف مرحلة جديدة في الصراع م، العدو وىي مرحلة ائنتصار وىزيمة 

 ئحتالؿ التي ستستمر حتى يتـ تحرير فلسطيف  ليا".ا
سالميتو وقوميتو  ويدلؿ على أف  وأوضح أف ىذا الوفد البرلماني ال بير يمثؿ العراؽ ال بير بعروبتو وا 
فلسطيف محرؾ للوئاـ العربي ل ؿ قطر عربي رغـ ما يمل و  ؿ بلد عربي مف انشغائت  مطمئنا ا متيف 

 حرار في العالـ على قوة الشعب الفلسطيني وصموده وأف مخزوف الصمود  بير لدى العربية واإلسالمية وا
 الشعب الفلسطيني.

وتاب، مخاطًبا الوفد العراقي: " اف بودنا أف نلما ـ في م تبنا في مجلس الوزراء ول ف ائحتالؿ دمره ود و 
ل ـ في قلوبنا"  مؤ دا على تمسؾ بطائراتو  ولذا نحف نستمبل ـ في بيوتنا وفي مخيماتنا وقبؿ ذلؾ نستمب

 الشعب الفلسطيني بحموقو وثوابتو حتى تحرير فلسطيف.
رئيس الح ومة ا ردنية عبد مف عماف وغزة أف الرئيس ىنية ىاتؼ  //قدس برس،  وجاء في

تلمى اتصاًئ وقالت و الة ا نباء ا ردنية الرسمية "بترا" إف النسور  (.|اهلل النسور  مساء ائثنيف )
ىاتفًيا مف إسماعيؿ ىنية  جرى خاللو البحث في مستجدات ا وضاع على الساحة الفلسطينية في ظؿ 

 العدواف اإلسرائيلي ا خير على قطاع غزة.
وذ رت الو الة أف ىنية أعرب عف ش ره وتمديره لألردف على الموقؼ الداعـ للشعب الفلسطيني وقضيتو 

لطبية واإلنسانية والعينية التي يمدميا ا ردف لمطاع غزة   ما أعرب عف تمديره العادلة وعلى المساعدات ا
 لموقؼ ا ردف الداعـ للفلسطينييف والذي تجسد أخيًرا خالؿ اجتماعات وزراء خارجية الدوؿ العربية.

العرب مف جية أخرى؛ أرسلت وزارة الشؤوف الخارجية الفلسطينية في غزة برقيات ش ر إلى وزراء الخارجية 
 على مواقفيـ الداعمة للشعب الفلسطيني خالؿ العدواف اإلسرائيلي على المطاع.

 
 حول حصول فمسطين عمى وضع دولة مراقب القرارنشر مشروع  

مشروع المرار الذي ستحصؿ بموجبو  أمسالمتحدة  ا مـنشرت البعثة الفلسطينية في  :ب ؼ ا –نيويورؾ 
ظمة الدولية والذي سيطرح على التصويت في الجمعية العامة فلسطيف على وض، دولة مراقب في المن

 الخميس الممبؿ.
يعرب عف »"المتحدة  ما  ا مـفي  "دولة مراقب غير عضو"الحصوؿ على وض،  إلىوييدؼ المشروع 

ترشيح فلسطيف للحصوؿ على وض، عضو  امؿ  إلى "بش ؿ ايجابي ا مفينظر مجلس  أففي  ا مؿ
 تحدة.الم ا مـالعضوية في 

والسلطة الفلسطينية  إسرائيؿبيف  "الحاجة الملحة ئستئناؼ وتسري، المفاوضات" إلىمشروع المرار  وأشار
والمياه. وتوقفت ىذه المفاوضات  ا مف وأيضاو ذلؾ بالنسبة للحدود ووض، المدس والالجئيف والمستوطنات 

 منذ عاميف.
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 تض، حدا لالحتالؿ الذي بدأ العاـ   وسطاتسوية سلمية في الشرؽ " إيجاد إلىويدعو المشروع 
جانب م،  إلىوقابلة للحياة تعيش جنبا  وديممراطيةوتحمؽ ف رة الدولتيف: دولة فلسطيف مستملة وذات سيادة 

 ."حدود ما قبؿ  أساسبسالـ وأمف وعلى  إسرائيؿ
 //الشرق األوسط، لندن، 

 
 "الطمب الفمسطيني" ريخية إذا لم تدعم مساعيريطانيا مسؤولية تابتحّمل  شييدليمى  

يو بي آي: حّملت مندوبة فلسطيف لدى اإلتحاد ا وروبي  ليلى شييد  بريطانيا مسؤولية تاريخية إذا  -لندف 
 لـ تدعـ مساعي بالدىا الحصوؿ على وض، دولة مراقب غير عضو با مـ المتحدة.

ئ يم ف لبريطانيا أف تدعي وبعد  ؿ ما حدث في الربي، "و ائثنيف  أن "ديلي تليغراؼ"وأبلغت شييد صحيفة 
العربي  ببنيا تمؼ إلى جانب الديممراطية في ليبيا وسوريو ومصر وتمبؿ أف يستمر الفلسطينيوف في العيش 

إف بريطانيا  دولة استعمارية سابمة  تتحمؿ مسؤولية تاريخية حياؿ فلسطيف انطالقًا "وقالت  ."بظؿ ائحتالؿ
 ."يا دولة ميمة جدًا في الشرؽ ا وسط ولدييا عالقات تجارية واسعة فييامف  ون

 //القدس العربي، لندن، 
 
 دراغمة: الذىاب لألمم المتحدة لم يأت ضمن توافق فمسطيني أيمنالنائب  

 دراغمة عضو المجلس التشريعي الفلسطيني المحسوب على حر ة أيمفالنائب  أ دوليد عوض:  -راـ اهلل 
 لألمـحماس ببف سبب انمساـ الحر ة بشبف خطوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتوجو للجمعية العامة 

دولة غير عضو  إلىورف، م انتيا  المتحدة لمطالبتيا بائعتراؼ بالدولة الفلسطينية على حدود عاـ 
 على تلؾ الخطوة. أصالىو عدـ التوافؽ الفلسطيني 

المتحدة لـ تبت ضمف توافؽ فلسطيني على رؤية  لألمـىذه الخطوة الذىاب " "يالمدس العرب"لػ وأضاؼ
م،  واإلسالميةالموقؼ في المجلس التشريعي وجمي، الموى الوطنية " أف إلىنو نوه أ إئ  "فلسطينية شاملة

تبت  المتحدة لـ لألمـقانوني لصالح الشعب الفلسطيني  ل ف ىذه الخطوة الذىاب  أوانجاز دبلوماسي  أي
 ."ضمف توافؽ فلسطيني على رؤية فلسطينية شاملة

المتحدة  مشيرا  ا مـبشبف خطوة " مختلفة آراءتشيد  أفوتاب، 'ئ شؾ باف حر ة متسعة مثؿ حماس ئ بد 
باف ىناؾ  أرى'"بياناتيا الرسمية  مضيفا  أوم تبيا السياسي  أعضاءقرارىا النيائي يتخذ مف قبؿ  أف إلى

 ." ذلؾ ا سبابلدى الحر ة وىي تداعيات الحرب التي  انت على غزة وىذا احد  أىـانشغائ بما ىو 
 //القدس العربي، لندن، 

 
 حكومة ىنية: اعتزال باراك الحياة السياسية دليل جديد عمى انتصار المقاومة  

اؾ "دلياًل جديًدا على اعتبرت الح ومة الفلسطينية في غزة استمالة وزير الحرب اإلسرائيلي إييود بار : غزة
 انتصار المماومة الفلسطينية وفشؿ العدواف اإلسرائيلي على قطاع غزة في تحميؽ أىدافو".

وقاؿ مدير عاـ الم تب اإلعالمي الح ومي سالمة معروؼ في تصريح م توب لو  تلمت "قدس برس" 
سطينية في قطاع غزة  واف المرار نسخة عنو: "أف إنياء الحياة السياسية لباراؾ ىي مف ثمرات المماومة الفل
  ذلؾ يؤ د على أف المماومة وضعت حًدا للمسيرة السياسية للمجـر باراؾ".
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وأضاؼ: "المرار )قرار باراؾ بإنياء حياتو السياسية نيائًيا( يؤ د أف المعادلة التي استمرت منذ بدء الصراع 
بات اإلسرائيلية عليؾ سفؾ الدماء ل ي تحمؽ النجاح بائنتخا-م، ائحتالؿ والتي تنص على أنو 

 قد تغيرت". -الفلسطينية
 //قدس برس، 

 
 خالد: الدولة "غير العضو" لن تنتقص من صالحيات منظمة التحرير تيسير 

أ د تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  ببف توجو السلطة للحصوؿ على : الخليؿ
دة بصفة "دولة غير عضو" يمثؿ ش ال مف إش اؿ التجاوز الفلسطيني للميود المتح ا مـعضوية 

 اإلسرائيلية  و أف المرار لف ينتمص مف م انة وتمثيؿ منظمة التحرير للشعب الفلسطيني.
وأشار تيسير خالد في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" باف مشروع المرار الذي تمدـ بو الجانب الفلسطيني 

سطيف في ا مـ المتحدة  دولة غير عضو  وئ ينتمص مف موقؼ منظمة التحرير في "سيرف، م انة فل
 قضايا الصراع  الحدود والالجئيف وم انتيا ودورىا في تمثيؿ الفلسطينييف أينما وجدوا".

//قدس برس، 
 
    "إسرائيل"شحادة لي"قدس برس": "دولة غير عضو" تمييا مفاوضات مع جميل  

د عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  جميؿ شحادة  أف السلطة تعتـز التوّجو إلى أ : راـ اهلل
طاولة المفاوضات ئستئناؼ العملية السياسية م، الجانب اإلسرائيلي  حاؿ حصوليا على صفة "دولة غير 

 عضو" في ا مـ المتحدة.
(  "إنو في حاؿ عادت السلطة |ئثنيف )وقاؿ شحادة في تصريحات خاّصة لػ"قدس برس" أدلى بيا ا

بمرار مف الجمعية العامة لألمـ المتحدة وحصوليا على صفة دولة غير عضو أو مراقب على غرار 
بدولة  ائعتراؼالفاتي اف  فإنو سيتـ اللجوء إلى خيار المفاوضات م، الجانب اإلسرائيلي على أساس 

عاصمة ليا  وقضايا الحؿ النيائي التي تضمف عودة  والمدس فلسطينية على حدود أراضي الػ 
عالف    دولة معترؼ بيا دوليًا  مستندة بذلؾ إلى قرارات الشرعية الدولية". ائستمالؿالالجئيف وا 

//قدس برس، 
 
 أول نتائج انتصار المقاومةسبب اعتزال باراك الحياة السياسية البرغوثي:  مصطفى 

العاـ لحر ة المبادرة الوطنية  ا ميفاؿ النائب الد تور مصطفى البرغوثي وليد عوض: ق -راـ اهلل 
نتائ  انتصار المماومة الفلسطينية وىزيمة  أوؿباراؾ الحياة السياسية ىو أييود اعتزاؿ  إفالفلسطينية 

 نتنياىو وليبرماف و ؿ مجرمي أيضااليزيمة ستطاؿ  أف وأضاؼ على المطاع. ا خيرمخططاتو في عدوانو 
 على ما اقترفوه بحؽ الشعب الفلسطيني. إسرائيؿالحرب في 

 //القدس العربي، لندن، 
 
 إخراج رفات عرفات ألخذ عّينات منو بيدف التحقيق في أسباب وفاتو  

بدأت صباح اليـو الثالثاء   ما ىو ممرر  عملية إخراج رفات الرئيس الفلسطيني الراحؿ ياسر : راـ اهلل
 خذ عينات مف رفاتو للتحميؽ في مالبسات وفاتو.عرفات  بيدؼ أ
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وقاؿ مراسؿ "قدس برس" في راـ اهلل: "إف السلطة الفلسطينية حظرت تواجد وسائؿ اإلعالـ أثناء عملية 
أخراج الجثماف  وقامت بإحاطة منطمة الجثماف  بشريط مف المماش ا زرؽ  لمن، عمليات التصوير مف قبؿ 

أمنيا على منطمة الضريح   ما قامت بسحب أجيزة اليواتؼ الخلوية مف  ؿ  وسائؿ اإلعالـ  وفرضت طوقا
الذيف سيشار وف في عملية أخذ العينات وفتح الضريح  وذلؾ  ما تموؿ حفاظًا على  رامة المتوفي  واحترامًا 

 للعادات والتماليد اإلسالمية والعربية.
//قدس برس، 

 
  عمى قطاع غزة كانت "محدودة جداً"الحرب الحرب اإلسرائيمية في  : خسارة الحركة العسكريةمشعل 12

 شؼ رئيس الم تب السياسي لحر ة "حماس" أف خسارة الحر ة العس رية في الحرب : و ائت \الدوحة 
 اإلسرائيلية ا خيرة على قطاع غزة  انت "محدودة جدًا".

مساء ائثنيف أف الشييد أحمد الجعبري  وقاؿ مشعؿ خالؿ برنام  "في العمؽ" الذي قدمتو فضائية الجزيرة
أبلغو قبؿ استشياده أف  تائب المساـ درست  ؿ الثغرات التي وقعت خالؿ الحرب ا ولى أواخر عاـ 

   وعملت على تدارؾ ىذه الثغرات.2008
وأقر مشعؿ بخسارة حماس وا مة العربية واإلسالمية  حد أبطاليا الشييد أحمد الجعبري  ل ف المماومة 
الفلسطينية استطاعت في الحرب ا خيرة أف ت سب جولة مف جوئت الصراع  ئفتا إلى أف ائحتالؿ 
اإلسرائيلي ىروؿ إلى التيدئة بعد يوميف فمط مف اندئع الحرب  ول ف المماومة رفضت وأصرت على 

 ائستجابة لشروطيا مف أجؿ وقؼ إطالؽ النار.
للموافمة علييا قاؿ مشعؿ: وقؼ العدواف  ووقؼ ائجتياحات   وحوؿ شروط المماومة والتي اضطر ائحتالؿ

ووقؼ ائغتيائت  وفتح المعابر  والسماح للصياديف بائستفادة مف بحر غزة  والسماح للمزارعيف بالوصوؿ 
 إلى أراضييـ المريبة مف الشريط الحدودي.

ست منفصلة عف الضفة الغربية  وغزة وتاب، "بالرغـ مف التيدئة فإف غزة لف تخرج مف دائرة الصراع  وىي لي
 والضفة وحدة واحداة".

وحوؿ الموقؼ المصري "لمد تحدث مرسي م، الرئيس ا مري ي ب الـ ينـ عف رجولتو ومبدأيتو وما تمثلو 
 فلسطيف في عملو ووجدانو".

أعلنت وفيما يتعلؽ بخطوة الرئيس محمود عباس بالتوجو إلى ا مـ المتحدة  قاؿ مشعؿ إف حر ة حماس 
 وفؽ قرار مدروس دعميا ىذه الخطوة.

وأوضح أف حماس تتفؽ م، السلطة في التوجو إلى ا مـ المتحدة  خطوة سياسية ل نيا تختلؼ في الرؤية  
فإنيا ترفض  1967حيث أف الحر ة ترفض مثال حؿ الدولتيف  وىي عندما توافؽ على دولة في حدود العاـ 

 وترفض ائعتراؼ بإسرائيؿ.التنازؿ عف أي شبر مف أرض فلسطيف 
وأضاؼ: "لدينا قواسـ مشتر ة  والتوجو لألمـ المتحدة خطوة جيدة بالممياس النسبي  وبما أنيا تؤدي إلى 

 فائدة ضمف رؤية فلسطينية وبرنام  وطني فإننا نؤيدىا".
يراف  قاؿ مشعؿ إف عالقة الحر ة بإيراف تبثرت بسبب الثور  ة السورية إئ وحوؿ العالقة بيف حر ة حماس وا 

أنو ليس ىناؾ قطيعة مؤ دا أف حماس لـ تتلؽ دعما مشروطا ولو للحظة واحدة  وتساءؿ: "لو  اف الدعـ 
 اإليراني لنا مشروطًا ىؿ ي وف موقفنا مف سوريا  ما ىو اآلف؟".
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وتاب،: "نحف نرحب ب ؿ دعـ عربي أو اسالمي أو مف أي جية بشرط أف ئ ي وف مشروطا  ل ف حماس ئ 
م ف ليا أف تمبؿ ببي دعـ ممابؿ أف تمؼ م، ظالـ أو ت وف غطاء  ي ظالـ  وحينما طلب منا ذلؾ ي

 غادرنا سوريا".
  وآخر مف m75وجدد مشعؿ ببف السالح الذي قاتلت فيو المماومة في غزة نوعاف: محلي مثؿ صاروخ 

ارىا مستمؿ ومنذ البداية حددنا إيراف وغيرىا "ىذا الدعـ غير مشروط والسبب في ذلؾ أننا حر ة محترمة قر 
ذلؾ في عالقاتنا ولذلؾ لـ يجرؤ أحد أف يتدخؿ في قراراتنا  وثانيا أف مف يدعـ فلسطيف ىو المستفيد سلفًا 

  نو يدعـ قضية عادلة".
 27/11/2012، وكالة سما اإلخبارية

 
 ه في وقف اليجوم يبحث مع أردوغان ىاتفيا التطورات األخيرة في غزة ويشكره عمى دور بالد مشعل 13

أنمرة ػ يو بي آي: بحث رئيس الم تب السياسي لحر ة حماس خالد مشعؿ ىاتفيا م، رئيس الوزراء التر ي 
رجب طيب أردوغاف التطورات ا خيرة في قطاع غزة  وش ره على دور بالده في تسييؿ التوصؿ لوقؼ 

 اليجوـ على المطاع.
مساء أمس ا حد برئيس الوزراء التر ي أردوغاف وش ره وذ رت و الة أنباء ا ناضوؿ أف مشعؿ اتصؿ 

 على الدور الذي لعبتو تر يا في تسييؿ التوصؿ لوقؼ إطالؽ النار في غزة.
 ما أطل، مشعؿ أردوغاف على التطورات ا خيرة بعد التوصؿ لوقؼ إطالؽ النار  وشدد على أف 

 ة.الفلسطينييف لف ينسوا أبدا جيود أردوغاف في ما يتعلؽ بغز 
 27/11/2012القدس العربي، لندن، 

 
 حماس تدعو إيران لمراجعة موقفيا من سوريا ":نت الجزيرة" 14

اعتبر نائب رئيس الم تب السياسي لحر ة المماومة اإلسالمية حماس موسى أبو مرزوؽ أف على : و ائت
 رأي العاـ العربي.إيراف أف تعيد النظر في دعميا للنظاـ السوري إذا  انت ئ تريد أف تؤلب علييا ال

وفي تصريح للصحفييف فيما وصفتو و الة الصحافة الفرنسية بم تبو الجديد في الماىرة قاؿ أبو مرزوؽ إف 
 موقؼ إيراف "أصبح موقفا غير طيب".

وأوضح أبو مرزوؽ أف "إيراف طلبت مف حماس اتخاذ موقؼ أقرب إلى سوريا. وحماس رفضت  وقد أثر 
 ".ذلؾ على العالقة م، إيراف

 27/11/2012، الجزيرة نت، الدوحة
 

 والحقوق الوطنية : "حماس" أيدت الذىاب لألمم المتحدة مع التمسك بالثوابتالبردويل 15
غزة: دعا الميادي في حر ة "حماس" صالح البردويؿ إلى ال ؼ عف إطالؽ التصريحات التي تتحدث عف 

 خطوة التوجو إلى ا مـ المتحدة. خالفات "حماس" الداخؿ والخارج في الموقؼ مف المصالحة ومف 
وأ د البردويؿ في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" أف الموقؼ الذي أعلف عنو رئيس الم تب السياسي 

( م، الرئيس محمود عباس  دعـ 11|26لحر ة "حماس" خالد مشعؿ  خالؿ اتصالو الياتفي اليـو ائثنيف )
لى صفة "دولة مراقب"  وتب يده على ضرورة أف ي وف حر تو لخطوة الذىاب إلى ا مـ المتحدة للحصوؿ ع
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ستراتيجية وطنية تحافظ على الثوابت والحموؽ الوطنية  وتستند إلى عوامؿ قوة  ىذا التحرؾ في إطار رؤية وا 
 بيد شعبنا الفلسطيني  وعلى رأسيا المماومة"  يمثؿ الموقؼ ا ساسي لحر ة المماومة اإلسالمية "حماس".

اس" مف خطوة الذىاب إلى ا مـ المتحدة ئ يحمؿ أي تناقض  وليس فيو ما يشير إلى وقاؿ: "موقؼ "حم
وجود تباينات في موقؼ "حماس" في الداخؿ والخارج  وأعتمد أف مف يطلؽ مثؿ ىذه التصريحات عف 

ـ  تباينات في حر ة "حماس" في الموقؼ مف المماومة والذىاب إلى ا مـ المتحدة  وفي الني  السياسي العا
يخطئ  ثيرا ويجب أف يتوقؼ عف ىذه التصريحات  في ظؿ ىذه أجواء ائنتصار التي صنعنا فييا بدمائنا 

 الوحدة  فال يجوز أف يعبث بيا أحد بتصريحات طائشة مف شبنيا تسميـ أجواء المصالحة".
ثوابتو  وأضاؼ: "لمد أ دت "حماس" أنيا م،  ؿ خطوة سياسية تدعـ حموؽ شعبنا الفلسطيني وتمس و ب

ووقوفيا اليوـ إلى جانب خطوة الذىاب إلى ا مـ المتحدة قرنتيا بعدـ التنازؿ عف الحموؽ الثوابت والتمسؾ 
بالمماومة  وىذا ىو الموقؼ ا صيؿ لحر ة "حماس"  وبالتالي الحديث عف تغير في موقؼ "حماس" ليس 

 أي معنى على ا رض". 
 26/11/2012قدس برس، 

 
 إلنجاز المصالحة الثة شروط حماس تضع ث :الحية 16

قاؿ عضو الم تب السياسي لحر ة حماس  خليؿ الحية  إف حر تو تض، ثالثة شروط : غزة: صالح النعامي
إلنجاز المصالحة  تتعلؽ بالمماومة  والبرنام  السياسي  ومنظمة التحرير الفلسطينية. وفي ممابلة م، قناة 

فال »ؿ الحية إنو في حاؿ تـ التوافؽ بشبف ىذه المضايا  الفضائية التابعة لحر ة حماس  قا« ا قصى»
ىي التي  انت تعيؽ المصالحة »  مشيرا إلى أف الملفات الثالثة «حاجة لمزيد مف اللماءات وائجتماعات

وشدد الحية على ضرورة التوافؽ «. وائتفاؽ في  ؿ مرة  وأف حر تو اليوـ وفية للمصالحة أ ثر مف ذي قبؿ
لف ينفي بعد ما حصؿ »؛ مؤ دا أف أي فلسطيني «السبيؿ إلنياء ائحتالؿ»على اعتبار أنيا  بشبف المماومة

ونوه الحية إلى أف «. في غزة أف المماومة المسلحة ىي السبيؿ الوحيد للخالص مف ائحتالؿ اإلسرائيلي
وأنيا ح ر علييـ  فئة تعتبر مف منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتيا و بنما ورثوىا عف آبائيـ  »ىناؾ 

وىذا خاطئ ب ؿ تب يد   ف المنظمة ىي ممثؿ الشعب الفلسطيني في  ؿ أما ف وجوده في الداخؿ 
ووصؼ الحية ما قامت بو ح ومة غزة أوؿ مف أمس مف اإلفراج والعفو عف  ؿ مف لو عالقة «. والخارج

الطرؼ اآلخر في الضفة الغربية خطوة سليمة وفي م انيا  وأنو مف الطبيعي أف يموـ »بائنمساـ  ببنيا 
   مطالبا حر ة فتح بعدـ العودة بالمصالحة للمربعات ا وؿ.«بال ثير مف الخطوات  رد على ىذه الخطوة

 27/11/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

 
 

 فتح: دعم مشعل لمذىاب إلى األمم المتحدة "خطوة في االتجاه الصحيح" 17
 ة "فتح" عزاـ ا حمد موقؼ حر ة "حماس" المؤيد لخطوة الذىاب عّماف: ثمف عضو اللجنة المر زية لحر 

إلى ا مـ المتحدة  ووصؼ ذلؾ ببنو: "خطوة إيجابية جًدا وفي ائتجاه الصحيح سياسيا"  وقاؿ "إف مف 
 شبنيا إنياء ائنمساـ".
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إلى ا مـ ودعا ا حمد في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" إلى البناء على تبييد "حماس" لخطوة الذىاب 
المتحدة إلنياء ائنمساـ  وقاؿ: "خطوة تبييد "حماس" لذىاب الرئيس محمود عباس إلى ا مـ المتحدة 
لالعتراؼ بدولة مراقب  ىو خطوة إيجابية جدا وفي ائتجاه الصحيح سياسًيا  ومف شبنيا إنياء ائنمساـ  

ياسي الفلسطيني  ونميد الطريؽ لغلؽ ملؼ وتنسجـ م، ما  نا قد اتفمنا عليو سابما  حتى نوحد الموقؼ الس
 ائنمساـ  ونبمؿ أف ي وف ىذا تعبير عف موقؼ "حماس" بال امؿ".

وعف الخطوة السياسية الممبلة  قاؿ ا حمد: "نحف على صلة يومية م، اإلخوة في حر ة "حماس"  وىناؾ 
ـ ا مناء العاموف للفصائؿ اجتماع للجنة تفعيؿ منظمة التحرير الفلسطينية وىي أعلى ىيئة قيادية تض

 وقيادة منظمة التحرير ورئيس المجلس الوطني ستلتئـ بعد عودة الرئيس مف ا مـ المتحدة.
عالنيا  وأشاد عضو المجلس الثوري لحر ة "فتح" زياد أبو عيف بالخطوة التي أقدمت علييا حر ة "حماس" وا 

دة للمطالبة بصفة دولة مراقب  واعتبر ذلؾ تبييد رئيس السلطة محمود عباس في ذىابو إلى ا مـ المتح
 تحرً ا إيجابًيا ودلياًل ملموسا على وحدة الدـ الفلسطيني في مواجية العدواف اإلسرائيلي.

 26/11/2012قدس برس، 
 

 ممقاومةلفمسطينية: استقالة باراك إقرار باليزيمة ونصر  فصائل 18
ية  اليوـ ائثنيف استمالة وزير الحرب اإلسرائيلي اعتبرت فصائؿ المماومة الفلسطين: محمد أبو شحمة - غزة

أييود باراؾ مف الحياة السياسية  دليال على فشؿ ائحتالؿ سياسيًا وعس ريًا في حربو ا خيرة على قطاع 
 غزة.

وقالت الفصائؿ :"إف استمالة باراؾ إقرار باليزيمة مف قبؿ ائحتالؿ أماـ المماومة في الحرب ا خيرة على 
 ة  بعد ارت ابو لمجازر بحؽ العائالت الفلسطينية وا طفاؿ في المطاع.قطاع غز 

بدورىا  أ دت حر ة "حماس" أف اعتزاؿ باراؾ دليؿ على فشؿ ائحتالؿ السياسي والعس ري في حربو على 
 قطاع غزة.

اؾ وقاؿ المتحدث باسـ الحر ة فوزي برىوـ في تعميب لو على صفحتو عبر الػ"فيس بوؾ":" استمالة بار 
 واعتزالو العمؿ السياسي ىو تب يد على فشؿ ح ومة ائحتالؿ بتحميؽ أي مف أىدافيا".

" ما أنو بمثابة انتصار إضافي ئنتصارات عملية حجارة السجيؿ والمماومة الفلسطينية  وأضاؼ برىوـ :
 ونجاح المماومة".ودليؿ على حالة اإلرباؾ وا زمة الحميمية التي تعاني منيا قيادات ائحتالؿ جراء ثبات 

 ما اعتبرت سرايا المدس الجناح العس ري لحر ة الجياد اإلسالمي في فلسطيف  اعتزاؿ وزير الحرب باراؾ 
الحياة السياسية واستمالتو مف منصبو  إقرارًا منو باليزيمة الن راء أماـ المماومة في الحرب ا خيرة على 

 قطاع غزة.
في بياٍف صحفي:" إف باراؾ بيذه الخطوة ُيمر باليزيمة المدوية أماـ  وقاؿ الناطؽ باسـ السرايا أبو أحمد 

المماومة  وضرباتيا النوعية التي ىزت "تؿ أبيب"  مضيفًا:" سيتساقط باقي قادة العدو الذيف قرروا خوض 
 الحرب على غزة تباعًا".

اف الحرب العدوانية وأوضح أف الرعب الذي أحدثتو صواريخ المماومة في مدف ائحتالؿ ومستوطناتو إب
ا خيرة عاشو باراؾ  باقي المحتليف  واليوـ ي توي بنار اليزيمة لذلؾ آثر ائنسحاب بيدوء قبؿ أف ُتالحمو 

 حمـ المساءلة الرسمية والشعبية.
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ولفت أبو أحمد إلى أف تاريخ باراؾ العس ري ارتبط دومًا باليزائـ التي تلماىا على أيدي المجاىديف في غزة 
لبناف  متوجيًا في ذات السياؽ بالتحية للمماوميف الذيف لمنوا جنرائت ائحتالؿ وجنوده دروسًا في وجنوب 

 فف المواجية والمتاؿ.
مف جانبو  اعتبر أبو مجاىد الناطؽ باسـ لجاف المماومة أف اعتزاؿ باراؾ الحياة السياسية إعالف رسمي 

 لسطيني ومماومتو في قطاع غزة.للفشؿ واليزيمة في الحرب العدوانية على الشعب الف
وأوضح " أبو مجاىد" في تصريح صحفي أف باراؾ دخؿ الحرب على قطاع غزة ونفذ المجازر في العائالت 
الفلسطينية  عائالت الدلو وعزاـ وحجازي ودغمش وقتؿ ا طفاؿ في الشوارع مف أجؿ أف يرف، رصيده 

 ائنتخابي.
ة ائسرائيلية أف يتنافسوا انتخابيا على حساب دماء وأشالء وشدد على أف غزة لف تسمح  قطاب السياس

صرار مجاىدييا على ائنتصار بوابة اليزيمة ل ؿ مف يتجرأ على  أطفالنا بؿ ست وف غزة بصمود أبنائيا وا 
 شعبنا الصامد .

اع غزة وقاؿ :"يبدو أف قادة ال ياف اإلسرائيلي ئ يبخذوف العبرة ممف سبميـ فلمد أحالت المماومة في قط
 سابمًا اإلرىابي المجـر أولمرت إلى التماعد السياسي بعد ىزيمتو في حرب الفرقاف" .

بدوره  قاؿ ا ميف العاـ لحر ة المبادرة الوطنية الفلسطينية النائب مصطفى البرغوثي :"إف اعتزاؿ باراؾ ىو 
 على المطاع.أوؿ نتائ  انتصار المماومة الفلسطينية وىزيمة مخططاتو في عدوانو ا خير 

وأضاؼ في تصريح صحفي أف اليزيمة ستطاؿ أيًضا رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنياميف نتنياىو ووزير 
 خارجيتو أفيغدور ليبرماف و ؿ مجرمي الحرب في )إسرائيؿ( على ما اقترفوه بحؽ الشعب الفلسطيني.

الجنايات الدولية على جرائمو وأ د أف ىروب باراؾ لف يمن، مف مالحمتو وتمديمو للمحا مة أماـ مح مة 
 وجرائـ جيشو سواء في غزة أو الضفة الغربية.

رادتيـ الموية سينجر  وأوضح البرغوثي أف فشؿ باراؾ وجيشو رغـ حجـ جرائميـ في غزة أماـ صمود أىلنا وا 
وأف مصير على باقي المسؤوليف اإلسرائيلييف  مؤ ًدا أف التاريخ والوقائ، أثبتت أف إرادة الشعوب ئ تمير  

 ائحتالؿ إلى زواؿ.
وتوّصلت الفصائؿ الفلسطينية والدولة العربية في النياية إلى اتفاؽ لوقؼ إطالؽ النار  تضّمف وقؼ  ؿ 
ائنتيا ات اإلسرائيلية على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا  بما في ذلؾ ائجتياحات وعمليات استيداؼ 

 ر. ا شخاص والسماح بحرية الحر ة وفتح المعاب
 26/11/2012فمسطين أون الين، 

 
 القسام: استقالة باراك دليل فشمو في القضاء عمى المقاومة كتائب 19

اعتبرت  تائب عز الديف المساـ الجناح العس ري لحر ة "حماس"  اليوـ ائثنيف  أف : محمد جاسر -غزة
اسي والعس ري في المضاء على استمالة وزير جيش ائحتالؿ اإلسرائيلي إييود باراؾ  دلياًل على فشلو السي

 المماومة خالؿ العدواف اإلسرائيلي على غزة.
وقاؿ الناطؽ باسـ ال تائب أبو عبيدة في لماء م، فضائية ا قصى  إف  تائب المساـ لـ تمـ بمواجية 
 ائحتالؿ بش ؿ عشوائي  ولـ ي ف ىناؾ ارتباؾ أو صدمة جراء اغتياؿ المائد أحمد الجعبري"  والدليؿ على
 4ذلؾ تم ف المساـ مف الرد على الجريمة بمصؼ المستوطنات اإلسرائيلية المحاذية لمطاع غزة بعد 

 ساعات".
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وبيف أبو عبيدة أف رد  تائب المساـ ش ؿ صدمة  بيرة لدى قادة ائحتالؿ  ئسيما قصؼ مدينة "تؿ أيب" 
ئحتالؿ لتطاؿ اآلليات المحتلة بصاروخ محلي مصن،  مشيرًا إلى أف المساـ وسعت ضرباتيا ضد ا

العس رية المتمر زة على الشريط الحدودي للمطاع  والبوارج الحربية في بحر غزة  باإلضافة إلى الطائرات 
 التي تحلؽ في سماء قطاع غزة.

وذ ر أف المساـ وضعت خططًا ل افة السيناريوىات التي قد تحدث خالؿ المواجيو م، ائحتالؿ  مضيفًا: 
مة خططًا مسبمة  و انت لدييا عدة خيارات  إذا أقدـ العدو على ارت اب أي حماقة بحؽ "لمد أعدت المماو 

 الشعب الفلسطيني".
نما ضمف استراتيجيات وخطط  وأشار الناطؽ باسـ  تائب المساـ إلى أف المماومة ئ تعمؿ بش ؿ عشوائي وا 

الؿ وما ظير بالحرب ليس إئ مح مة  مؤ دًا على أف "ما زاؿ في يد المماومة المزيد المفاجبت لالحت
 المليؿ".

وشدد أبو عبيدة على أنو ما زاؿ في جعبة المماومة ال ثير مف الوسائؿ التي يم ف مف خالليا إيالـ 
ائحتالؿ  مطالبًا الشعب الفلسطيني بإسناد المماومة وتمديـ الدعـ ليا  ف المعر ة م، ائحتالؿ طويلة ا مد 

 ف تخذؿ المماومة أحدًا في يومًا مف ا ياـ". "حتى تحرير  امؿ فلسطيف  ول
 27/11/2012فمسطين أون الين، 

 
 القدس تنشر الدفعة الثانية من بيانات الضباط والجنود اإلسرائيميين سرايا 20

نشرت سرايا المدس الجناح العس ري لحر ة الجياد اإلسالمي في فلسطيف  اليوـ ائثنيف  ملفات الدفعة 
 .2012ود اإلسرائيلييف والتي تتضمف بيانات جديدة لعاـ الثانية للضباط والجن

وقالت السرايا على صفحتيا عبر ائنترنت إف جياز ائستخبارات التاب، أرسؿ ليـ رسائؿ تحذيرية عبر 
 اليواتؼ خالؿ العدواف ا خير الذي استمر ثمانية أياـ.

بنجاح جياز ائستخبارات التاب، ليا وذ رت السرايا أف ائحتالؿ اإلسرائيلي اعترؼ أمس ا حد رسميًا 
ىاتؼ خلوي تاب، لجنود وضباط احتياط وممف يخدموف بالموات النظامية وأرسلت ليـ  5000باختراؽ 

 رسائؿ قصيرة تتوعدىـ بالموت في حاؿ دخلوا غزة.
ة ووفما لمصادر الجيش  أرسلت سرايا المدس للجنود والضباط رسالة قصيرة جاء فييا : "سنحوؿ قطاع غز 

إلى ممبرة ل ـ وتؿ ابيب  تلة ليب"  وفؽ السرايا التي أشارت إلى أف ذلؾ يبتي في سياؽ الحرب النفسية 
 التي خاضتيا خالؿ العدواف.

 26/11/2012، فمسطين أون الين
 

 من كوادرىا 17تتيم "أمن السمطة" باعتقال صحفي واستدعاء  حماس 21
مف أنصار الحر ة بالخليؿ  17نابلس واستدعاء  اتيمت حر ة "حماس"  أمف السلطة باعتماؿ صحفي في

 في الضفة الغربية.
وأوضحت الحر ة في بياٍف صحفي  اليوـ ائثنيف  أف ا مف الوقائي اعتمؿ الصحفي طارؽ السر جي في 
نابلس وىو نجؿ الشييد قائد  تائب المساـ في الضفة يوسؼ السر جي بعد عدة أياـ على عودتو مف 

 مف نشطاء و وادر حر ة حماس. وفؽ البياف. 17أجيزة أمف السلطة في الخليؿ  ا ردف.  ما استدعت
 26/11/2012، فمسطين أون الين
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 الشعبية تؤيد التوجو إلى األمم المتحدة عمى قاعدة المقاومة وليس العودة لممفاوضات الجبية 22

د تور ماىر الطاىر دمشؽ: رحب الميادي في الجبية الشعبية لتحرير فلسطيف ومسؤوليا في الخارج ال
بإعالف حر ة المماومة اإلسالمية "حماس" تبييدىا لخطوة الذىاب إلى ا مـ المتحدة لالعتراؼ بصفة الدولة 

نياء ائنمساـ.  المراقب لفلسطيف  واعتبر ذلؾ خطوة ميمة مف شبنيا أف تعزز مناخات المصالحة وا 
موقؼ حر ة المماومة اإلسالمية "حماس": وقاؿ الطاىر في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" تعليما على 

"أعتمد أف ترحيب حر ة"حماس" بخطوة الذىاب إلى ا مـ المتحدة سيساعد في خلؽ مناخات إيجابية مف 
شبنيا أف تعزز النصر الذي حصؿ في غزة  وتعزيز صمود شعبنا الذي أفشؿ مخططات العدو في تدمير 

قوة الردع وفرض ائستسالـ على الشعب الفلسطيني  فصمود البنية التحتية للمماومة ومحاوئتو استعادة 
 شعبنا في غزة يجب أف تتبعو خطوة انياء ائنمساـ وبناء وحدة فلسطينية حميمية".

وأ د الطاىر أف الجبية الشعبية تؤيد خطوة الذىاب إلى ا مـ المتحدة  "ول ف على قاعدة دعـ المماومة 
قاؿ: "ىذه الخطوة يجب أف ت وف مرتبطة بتصور سياسي شامؿ وليس العودة إلى الني  التفاوضي"  و 

واستراتيجي جديد وليس على قاعدة العودة إلى المفاوضات  نحف نؤيد ىذه الخطوة على قاعدة الخروج مف 
ني  أوسلو  وعلى قاعدة التمسؾ بالمماومة ب ؿ أش اليا  وبناء وحدة فلسطينية حميمية  بمعنى مغادرة الني  

ا ترتب عنو  ىذه معر ة سياسية مف شبنيا تعزيز المماومة وليس العودة إلى المفاوضات"  التفاوضي وم
 على حد تعبيره.

 26/11/2012قدس برس، 
 

 القيادة العامة: أدوات الموساد اإلسرائيمي تنتقم من مقاتمينا -الشعبية  الجبية 23
ب، للجبية الشعبية لتحرير فلسطيف سيطرتو على معس ر الريحانية التا« الجيش السوري الحر»أعلف  بيروت:

 الميادة العامة في منطمة الغوطة الشرقية في ريؼ دمشؽ.  –
منذ صباح »اعترفت الميادة العامة للجبية بالعملية  ونشرت على موقعيا على اإلنترنت بيانا جاء فيو: و 

الميادة  –رير فلسطيف اليوـ )أمس( تموـ العصابات اإلرىابية بمياجمة أحد معس رات الجبية الشعبية لتح
العامة  في منطمة الريحاف الواقعة ضمف الغوطة الشرقية  وأماـ ىذا ائعتداء الذي تنفذه أدوات الموساد 

الميادة العامة  في منطمة  –الصييوني ييمنا اإلشارة إلى أف معس ر الجبية الشعبية لتحرير فلسطيف 
قد ش ؿ قاعدة نضالية تخرج منيا اآلئؼ مف  الريحاف الذي مضى على وجوده أ ثر مف ثالثيف عاما

عناصر الشبيبة الفلسطينييف ومئات الفدائييف الذيف أذلوا العدو الصييوني بعمليات نوعية ىامة  منيا عملية 
 «.الطائرات الشراعية  وحظي ىذا المعس ر باحتراـ س اف المنطمة وتمديرىـ

مة على جبيتنا تبتي مف بوابة ائنتماـ مف جبيتنا بسبب ندرؾ أف اليج»وذ رت الميادة العامة في بيانيا أف 
إفشاليا لمشروع الزج بالمخيمات الفلسطينية في ا زمة السورية  ونظرا لموقفنا السياسي الذي يديف المؤامرة 

 «.الدولية ضد سوريا بسبب موقفيا المبدئي المماوـ إلى جانب قضية شعبنا الفلسطيني
 27/11/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
 ": نتنياىو قرر تغيير الموقف الرسمي من تصويت األمم المتحدة لمدولة الفمسطينيةىآرتس" 24
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موق، ىآرتس  شؼ  مساء ائثنيف  النماب عف أف رئيس الح ومة   أف 26/11/2012، 48عربذ ر موق، 
ت ا مػػـ المتحػػدة  اإلسػػرائيلية  بنيػػاميف نتنيػػاىو قػػرر تغييػػر السياسػػة اإلسػػرائيلية والموقػػؼ الرسػػمي مػػف تصػػوي

الخمػػيس علػػػى قػػرار بػػػائعتراؼ بفلسػػػطيف دولػػة غيػػػر عضػػػو فػػي المنظمػػػة الدوليػػػة. وقػػاؿ الموقػػػ، إف ح ومػػػة 
نتنياىو التي حاولت حتى ا ياـ ا خيرة إحباط المرار والتصويت في ا مـ المتحدة  والتلويح بفرض عموبػات 

 الدولي المتوق، إصداره الخميس.على سلطة عباس تسعى حاليا إلى تخفيؼ حدة وصيغة المرار 
وقاؿ الموق، إف إسرائيؿ تجري مفاوضات حثيثة بيذا الشبف م، اإلدارة ا مري يػة  سػعيا للتوصػؿ إلػى صػيغة 
متفػػؽ علييػػا مػػ، اإلدارة ا مري يػػة. وقػػد أوفػػد نتنيػػاىو  أمػػس ا حػػد إلػػى واشػػنطف مبعوثػػو الخػػاص المحػػامي 

دارة ىذه المفاوض  ات.يتسحاؽ مولخو لتولي وا 
ويػػػبتي ىػػػذا التطػػػػور بعػػػد أف  انػػػػت رفضػػػت إسػػػػرائيؿ أي تفػػػاوض حػػػوؿ صػػػػيغة المػػػرار  وطلبػػػػت مػػػف الػػػػدوؿ 
دارة أوبامػػا عػػدـ إجػػراء اتصػػائت معيػػا بيػػذا الخصػػوص  وتر يػػز الضػػغوط علػػى رئػػيس السػػلطة  ا وروبيػػة وا 

 الفلسطينية محمود عباس.
يف  بػػػار فػػػي اإلدارة ا مري يػػػة أوضػػػحوا ونمػػػؿ الموقػػػ، عػػػف مسػػػئوؿ إسػػػرائيلي رفيػػػ، المسػػػتوى قولػػػو إف مسػػػئول

لنتنياىو ومستشاريو  أف أبػو مػازف مصػمـ علػى موقفػو وأف تمػديراتيـ تشػير إلػى عػدـ إم انيػة ثنيػو عػف ذلػؾ. 
وأبلغت اإلدارة ا مري ية الح ومة اإلسرائيلية أنيا تعتـز التفاوض على صيغة المرار لتمليػؿ ا ضػرار التػي قػد 

 تلحؽ بإسرائيؿ.
لمسئوؿ اإلسرائيلي فمػد قػرر نتنيػاىو تغييػر موقفػو وائنضػماـ للموقػؼ ا مري ػي وتبنػي الجيػود الراميػة ووفما ل

دخػػاؿ مضػػاميف ترغػػب إسػػرائيؿ بترسػػيخيا فػػي ىػػذا المػػرار. إذ تريػػد إسػػرائيؿ أف  لتخفيػػؼ حػػدة المػػرار ونصػػو وا 
لف يطلبوا ائنضماـ لمح مة  يتضمف قرار ائعتراؼ بفلسطيف بنودا تموؿ صراحة أو تلميحا ببف الفلسطينييف

الجنايات الدولية في ئىاي لتمديـ طلبات لمماضاة مسئوليف إسرائيلييف.  ما تسعى إسرائيؿ  ف يػنص المػرار 
على أنو قرار رمزي فمط وئ يمػنح الفلسػطينييف أيػة سػيادة علػى الضػفة الغربيػة وقطػاع غػزة والمػدس المحتلػة. 

دا يشػػمؿ التزامػػا فلسػػطينيا ئسػػتئناؼ المفاوضػػات المباشػػرة مػػ، إسػػرائيؿ  مػػا تحبػػذ إسػػرائيؿ أف يضػػـ المػػرار بنػػ
 ودوف شروط مسبمة.

سػػرائيلية قالػػت إف إمصػػادر   أف الناصػػرة مػػف برىػػـو جرايسػػي  عػػف 27/11/2012، ، الغييد، عّمييانونشػػرت 
بصػفة  ح ومة ائحتالؿ لـ تحسػـ بعػد شػ ؿ مواجيتيػا لمػرار متوقػ، فػي ا مػـ المتحػدة يعتػرؼ بفلسػطيف دولػة

 مراقب في ىذه الييئة الدولية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" ائسرائيلية أمس  إنػو قبػؿ ثالثػة أيػاـ مػف التصػويت فػي ا مػـ المتحػدة  لػـ 
تحسـ ح ومة بنياميف نتنياىو شػ ؿ التعامػؿ مػ، قيػادة منظمػة التحريػر والسػلطة الفلسػطينية بعػد صػدور قػرار 

 ائعتراؼ بفلسطيف.
 
 

 عتراض الصواريخ طويمة المدى اثالث سنوات إضافية لنظام  :"إسرائيل" 25
قػػػاؿ مسػػػؤوؿ إسػػرائيلي ائثنػػػيف إف نسػػػخة أ ثػػر  فػػػاءة مػػػف نظػػاـ اعتػػػراض قالػػػت : رويتػػرز –المػػدس المحتلػػػة 

فػي المئػة مػف الصػواريخ التػي أطلميػا نشػطاء حمػاس قبػؿ التوصػؿ إلػى وقػؼ إلطػالؽ  90اسرائيؿ إنو أسػمط 
 ي ست وف جاىزة للنشر خالؿ ثالث سنوات.النار في ا سبوع الماض
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وأضاؼ أف اسرائيؿ ستحتاج إلى بطارية واحدة أو اثنتيف فمط مف ىػذه المنظومػة التػي توصػؼ ببنيػا سػت وف 
ردىػػا علػػى صػػواريخ حػػزب اهلل اللبنػػاني وسػػورية ا طػػوؿ مػػدى بعػػد اإلعػػالف أمػػس ا حػػد عػػف اجتيازىػػا أوؿ 

 تجربة بالذخيرة الحية.
سرائيؿ وىو عميد متماعد  ػاف قػد صػمـ فػي السػابؽ منظومػات ا سػلحة ائسػتراتيجية لػوزارة وقاؿ إسحؽ بف ي

الدفاع ويرأس حاليا و الة الفضاء ائسرائيلية في ممابلة اذاعية إف اليدؼ مف المنظومػة ىػو إسػماط صػواريخ 
  يلومتر. 200و 100يتراوح مداىا بيف 

مبػػة الحديديػػة الػػذي يتصػػدى للصػػواريخ قصػػيرة المػػدى مػػف واضػػاؼ أف المنظومػػة الجديػػدة سػػتربط بػػيف نظػػاـ ال
غزة ونظاـ آرو ئعتراض الصواريخ الباليستية المنشور بالفعؿ لتش يؿ درع متعددة المستويات تسعى اسرائيؿ 

 لت وينيا بمساعدة الوئيات المتحدة لدرء تيديدات مف ايراف وحلفائيا على الحدود ائسرائيلية.
ة الجػيش ائسػرائيلي "فػي ظػؿ منظومػة مثػؿ ىػذه يم نػؾ اف تػرى صػاروخا قادمػا مػف وقاؿ بػف يسػرائيؿ ئذاعػ

مسػافة بعيػدة قبػؿ أف يصػيب ىدفػو" مضػيفًا "يم نػؾ تنفيػذه ببطاريػة واحػدة علػى مسػتوى الػبالد وربمػا اثنتػػيف." 
مػػا وردا علػػى سػػؤاؿ بشػػاف مػػا إذا  انػػت المنظومػػة جػػاىزة للنشػػر قػػاؿ "سػػنتاف او ثػػالث سػػنوات مػػف ائف علػػى 

 أعتمد."
ويجري تطوير المنظومة المعروفة باسـ العصا السحرية بائشتراؾ بيف شػر ة رافائيػؿ المملو ػة للدولػة لصػن، 

 ا نظمة الدفاعية المتمدمة وشر ة رايثيوف ائمير ية.
ووصؼ داف شابيرو سفير الوئيات المتحدة في إسرائيؿ اختبار المنظومة بانيا "حجر زاوية آخر في التعاوف 

 في مجاؿ الدفاع الصاروخي" بيف البلديف.
 27/11/2012، الحياة، لندن

 
 إسرائيميون: باراك اعتزل الحياة السياسية خوفًا من إخفاق حزبو بانتخابات الكنيست محممون 26

فاجب وزير الحرب اإلسرائيلي إييود باراؾ اإلسرائيلييف أمس بإعالنػو : )ا ؼ ب( -برىـو جرايسي -الناصرة  
ب را ومفاجئا مػف الحيػاة السياسػية  ورجػح محللػوف قػرار الرجػؿ بخوفػو مػف خسػارة مدويػة قػد يتعػرض اعتزائ م

 ليا حزبو في ائنتخابات الممبلة التي ستجري بعد شيريف.
ورفػػػض بػػػاراؾ أف يجيػػػب بالتب يػػػد أو النفػػػي إف  ػػػاف سػػػيمبؿ ترشػػػيحو "بشػػػ ؿ شخصػػػي" مػػػف قبػػػؿ نتنيػػػاىو فػػػي 

يػػاىو المرشػػح ائقػػوى للفػػوز تعيػػيف شخصػػية ليسػػت عضػػوا فػػي ال نيسػػت الح ومػػة الممبلػػة حيػػث يسػػتطي، نتن
 )البرلماف( على رأس أحد الوزارات.

وباعتزاؿ باراؾ الحياة السياسية  فإف حزبو أيضا في طريؽ الزواؿ  ممػا يجعػؿ بعضػا مػف نوابػو يبحثػوف عػف 
قطػاع المػرى التعاونيػة  وزيػر أحزاب تحمليـ  ي يبموا في ال نيست  وأبرز ىؤئء مف يعتبر الرجػؿ المػوى فػي 

الصػػناعة والتجػػارة والتشػػغيؿ شػػالـو سػػمحوف  بينمػػا الرجػػؿ الثػػاني فػػي مجموعػػة بػػاراؾ  الجنػػراؿ احتيػػاط متػػاف 
 فلنائي  فمد فاز قبؿ أشير قليلة بمنصب سفير إسرائيؿ في الصيف  وبدأ مزاولة ميامو قبؿ نحو ثالثة أشير.

اع"  دوف اعتػػػراض علػػػى قػػػراره  ووجػػػو رئػػػيس ح ومػػػة ائحػػػتالؿ ىػػػذا وئقػػػت خطػػػوة بػػػاراؾ بيانػػػات "شػػػ ر وود
بنياميف نتنياىو ش ره لباراؾ وللتعاوف الذي  اف بينيما على مدى السنوات ا خيرة  و"ما قدمو  مف اسرائيؿ" 

 حسب تعبير نتنياىو.
اراؾ" وش ره على وأ د م تب نتنياىو في تغريدة على موق، التواصؿ ائجتماعي تويتر "احترامو لمرار إييود ب

 "عملو المشترؾ في الح ومة".
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أما تسيبي ليفني وزيرة الخارجية السابمة ورئيسة حزب  اديما السابمة فمالت "آمػؿ أف يواصػؿ بػاراؾ مسػاىمتو 
 في تحميؽ الرؤية الصييونية لدولة ييودية وديممراطية وأمنة مف شبنيا أف تعيش بسالـ م، جيرانيا".

بػػاراؾ متعلمػػة باسػػتطالعات الػػرأي التػػي تمػػوؿ إف حزبػػو لػػف يحصػػؿ علػػى اي ممعػػد  ورأى محللػػوف أف اسػػتمالة
 واحد.

 27/11/2012، الغد، عّمان
 

 ": قوات أمريكية في سيناء لمنع تيريب السالح إلى غزةديبكا"تيك  27
ت و ػػائت: ذ ػػر موقػػ، "تيػػؾ ديب ػػا" الممػػرب مػػف ائسػػتخبارات العسػػ رية ائسػػرائيلية أف المػػاىرة وافمػػ - المػػدس

مػػف أجػػؿ حمايػػة نظػػاـ حر ػػة حمػػاس بغػػزة وعػػدـ تم ػػيف اسػػرائيؿ مػػف المضػػاء عليػػو علػػى نشػػر قػػوات أمير يػػة 
 خاصة في سيناء.

وزعـ الموقػ، أف المػوات ا مير يػة سػتموـ بمراقبػة عمليػات تيريػب السػالح اإليرانيػة الػى فصػائؿ غػزة موضػحًا 
 ا سبوع المادـ.أف الموات ا مير ية المذ ورة سيتـ نشرىا في سيناء خالؿ 

وأضافت أف وقؼ إطالؽ النار ووقؼ العملية البرية في غزة تـ بعد م المة ىاتفية ليلة وقؼ النار بيف رئيس 
الػػوزراء ائسػػرائيلي نتنيػػاىو والػػرئيس اوبامػػا تػػـ ائتفػػاؽ خالليػػا علػػى نشػػر قػػوات المػػارينز ا مير يػػة فػػي شػػبو 

 جزيرة سيناء.
 27/11/2012، األيام، رام اهلل
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اعتبػػػػر قائػػػػد شػػػػعبة ائسػػػػتخبارات العسػػػػ رية اإلسػػػػرائيلية ا سػػػػبؽ الجنػػػػراؿ أىػػػػروف زئيفػػػػي أف : حلمػػػػي موسػػػػى
ي وف مطلوبًا "التسونامي العربي يش ؿ تيديدًا خطيرًا... وأف حماس جمعت أسلحة تخؿ بالتوازف  وأنو ربما س

منػػا تنفيػػذ عمليػػػة مػػرة  ػػػؿ عػػاميف". وجػػػاءت أقػػواؿ زئيفػػػي ىػػذه بعػػػد إعػػالف وقػػػؼ إطػػالؽ النػػػار بػػيف إسػػػرائيؿ 
 والمماومة الفلسطينية في غزة في ممابلة شاملة م، صحيفة " ل ليست" ائقتصادية.

ب" والثانيػة "عمػود وأشارت الصحيفة إلى أنو مف الطبيعي الممارنة بيف حربي غزة ا ولى "الرصػاص المسػ و 
السػػحاب" ومالحظػػة أف ا ىػػداؼ المعلنػػة لػػـ تتغيػػر  أي تػػوفير ا مػػف لسػػ اف الجنػػوب وتعزيػػز قػػدرة إسػػرائيؿ 
الردعيػػة. ولفتػػت إلػػى أف الفػػارؽ بػػيف الحػػربيف ىػػو اختفػػاء مطلػػب تحريػػر الجنػػدي ا سػػير جلعػػاد شػػاليت مػػف 

". ل ػػف رئػػيس شػػعبة ائسػػتخبارات 2دسػػتوف جيػػة  وا مػػؿ أف تنتيػػي الحػػرب مػػف دوف التػػورط فػػي تمريػػر "غول
ا سػػبؽ ئ يوصػػي أحػػدًا بالممارنػػة بػػيف الحػػربيف اللتػػيف تتشػػابياف شػػ اًل  ل نيمػػا تختلفػػاف جػػذريًا لجيػػة الظػػرؼ 
اإلقليمي وتوازنات الموى في أعماب ما يسميو "التسونامي العربي"  وىو التعبير الذي يستخدمو رفضػًا لتعبيػر 

إلػػى وجػػود عػػازفيف جػػدد علػػى  2006ر زئيفػػي الػػذي تػػرؾ الخدمػػة النظاميػػة فػػي العػػاـ "الربيػػ، العربػػي". ويشػػي
الحلبة  وىـ يوجيوف آئتيـ الموسيمية  ويتعلموف تحت النيراف الموسيمى التي ينتجيا الواق، الشرؽ ا وسطي 

 الجديد.
تنطػػوي علػػى فػػرص ويمػػوؿ زئيفػػي حػػوؿ التشػػابو بػػيف الحػػربيف  "أظػػف أف الصػػورة اليػػوـ مغػػايرة تمامػػًا  وىػػي 

ذا لػػـ تسػر ا مػػور  مػا ينبغػػي فػإنيـ فػي النيايػػة سيصػلوف إلػػى موقػ، ضػػعؼ  مػا حػػزب  ومخػاطر لحمػاس. وا 
اهلل  الػػذي يعػػيش فػػي المالجػػئ منػػذ سػػت سػػنوات"  مضػػيفًا انػػو "يتعػػذر جػػدا توقػػ، الصػػورة التػػي سػػتنتيي إلييػػا 

تجاىػػات علػػى حمػاس  أوئ مػػف جانػػب الجولػة الحاليػػة  ل ننػي أود تصػػديؽ أف الضػػغوط الممارسػة مػػف  ػؿ ائ
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إسػػػػرائيؿ  التػػػػي ئ مفػػػػر أماميػػػػا سػػػػوى الػػػػدفاع عػػػػف مواطنييػػػػا  ستسػػػػمح ربمػػػػا بسػػػػنوات معػػػػدودة مػػػػف الحيػػػػاة 
 ائعتيادية".

وفػػي سػػياؽ حديثػػو عػػف سػػعي حر ػػة حمػػاس حاليػػًا لتحديػػد معسػػ ري ا صػػدقاء وا عػػداء  أعػػرب زئيفػػي عػػف 
لنفسيا ببف ت وف فائمة التطرؼ ضد إسرائيؿ  نيػا تعػاني مشػا ؿ  اعتماده أف "تر يا مثال ئ يم نيا أف تسمح

شػػديدة مػػ، سػػوريا. وىػػذا اختبػػار أعلػػى وأشػػد جوىريػػة فػػي زمػػف تتحػػرؾ فيػػو السياسػػة فػػي الشػػرؽ ا وسػػط مػػف 
م انيا  ما في اليزة ا رضية. فيذه سيرورات عميمػة تػؤثر فػي صػن، المػرارات لػدى الجميػ،  وتحػت النيػراف"  

فػػي ا يػػاـ ا خيػػرة  بػػدا لػػي أف حمػػاس فػػي ىػػذه المرحلػػة أشػػد تطرفػػًا فػػي نظرتيػػا إلػػى العػػالـ. وىػػـ شػػارحًا أنػػو "
يؤمنوف ببنيـ بواسطة الموة سيجبروف إسرائيؿ على أف ترد بشدة وأف توق، خسػائر  بيػرة فػي صػفوؼ السػ اف 

يف يثيػػػر العػػػالميف غيػػػر المشػػػار يف فػػػي المتػػػاؿ  والمسػػػتخدميف  ػػػدروع بشػػػرية حيػػػة  فالمسػػػاس بالسػػػ اف المػػػدني
 العربي والغربي للضغط على إسرائيؿ للتراج،".

ويعرض زئيفي في ممابلتو تشريحًا لخريطة الشرؽ ا وسط السياسية الراىنة التي شيدت تغييرًا جوىريػًا خػالؿ 
العاميف ا خيريف. وىو يموؿ  "أرفض تسمية ما حدث في المنطمة العربية بربي، عربي  بؿ أسميو تسونامي  

ىػػو ينطػػوي علػػى تطػػور فػػائؽ ا ىميػػة: اإلسػػالـ السياسػػي السػػني رفػػ، رأسػػو"  مضػػيفًا "فػػاهلل عػػاد ليػػؤثر فػػي و 
ح ومػػات وأنظمػػة مػػف تػػونس وليبيػػا إلػػى الػػيمف ومصػػر. ونحػػف نػػرى  مػػثال  أف النػػواة الصػػلبة للمعارضػػة فػػي 

ف التسػػونامي العربػػي  سػوريا متمثلػػة بػػاإلخواف المسػلميف. وىػػذا ىػػو أحػد الميػػوؿ ا شػػد خطػورة التػػي نجمػػت عػ
فيو يشيد على أف اإلسالـ السني الرادي ػالي بػات يشػ ؿ الخطػر الػرقـ واحػدا علػى إسػرائيؿ  إذا حيػدت جانبػًا 

 المنبلة النووية اإليرانية".
وبحسب زئيفي  فإنو "مف ناحية أخرى  يفيـ الرئيس المصري محمد مرسي أف الوض، ائقتصادي لمصر ئ 

يػر محػػدود لحمػاس. وىػو يواجػو اقتصػادا ينيػػار  فمػداخيؿ مصػر مػف السػياحة حتػػى يسػمح ليػا بتمػديـ دعػـ غ
 انػػت تبلػػر عشػرة مليػػارات دوئر  ل نيػػا نمصػت اآلف إلػػى الثلػػث". وتػاب، أنػػو "منػػذ  2011 ػانوف الثػػاني العػاـ 

رة الثورة ولد في مصر حوالي مليوف ونصؼ مليوف طفػؿ  وئ أريػد التػذ ير بػبف نصػؼ المصػرييف فمػراء. الثػو 
نمػػا بسػػبب مشػػا ؿ الشػػعب المصػػري. فػػي وضػػ،  يػػذا  إذا لػػـ  المصػػرية أصػػيلة  وىػػي لػػـ تثػػر ضػػد إسػػرائيؿ وا 

 ت ف حماس حساسة أو تتجاوز الحدود  فليس بوس، مرسي المساعدة".
وشدد زئيفي على اعتماده أف "مصلحة المحافظة على اتفاقية السالـ وملحميا العس ري ىامة لمصر بمػدر ئ 

ئيؿ. و ذا الحاؿ م، ا ردف. وفي ضوء المش الت ا ساسية التي يعانونيا ليس بوسعيـ تحطيـ يمؿ عف إسرا
 ؿ ا واني دفعة واحدة". ويتاب، شػارحًا "للمػرة ا ولػى  ىنػاؾ ح ػـ حمػاس فػي غػزة  وللمػرة ا ولػى منػذ عمػود 

ذا تصرفنا بح مػة يصؿ اإلخواف المسلموف إلى سدة الح ـ في مصر. وىذا اختبار أعلى لتناقض ا ف ار . وا 
فإف المشا ؿ الداخلية ستلـز مرسي اتخاذ خطوات حذرة إزاء إسرائيؿ  أوئ بسػبب مصػالح داخليػة  ولػيس حبػًا 
فػي إسػػرائيؿ أو جػػراء أي التػػزاـ آخػػر"  مضػػيفًا "إذا تصػػرفنا بحػػذر وحساسػػية مػػ، المشػػا ؿ الصػػعبة فػػي مصػػر 

 جانبيف مواصلة إقامة ىذا السالـ".وم، المصالح المصرية  إلى جانب مصالحنا  فبوس، ال
واعتبػػر زئيفػػي أف وضػػ، إسػػرائيؿ ائقتصػػادي إبػػاف ا زمػػة العالميػػة  ػػاف جيػػدا إئ أنػػو "فػػي العػػاميف ا خيػػريف 
حػػدثت عػػدة أمػػور  ا حػػداث فػػي غػػزة  وخطػػر تحػػوؿ سػػيناء إلػػى بػػؤرة ل رىػػاب  والخشػػية مػػف وصػػوؿ سػػالح 

الشػػػبف اإليرانػػػي  وجميعيػػػا تفػػػرض علػػػى إسػػػرائيؿ نفمػػػات   يمػػػاوي سػػػوري إلػػػى أيػػػد غيػػػر مسػػػؤولة  فضػػػاًل عػػػف
اقتصػػادية باىظػػة جػػدًا  تمػػ، فػػي نيايػػة المطػػاؼ علػػى  اىػػؿ المػػواطنيف والمطػػاع ائقتصػػادي". وتوقػػ، ازديػػاد 
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ا عبػػاء ائقتصػػادية فػػي ظػػؿ توقعػػات بانعػػداـ ائسػػتمرار فػػي سػػوؽ الػػنفط العػػالمي فػػي السػػنوات الممبلػػة جػػراء 
 وي في الخلي .التسلح اإليراني النو 

وأشار قائد شعبة ائستخبارات العس رية إلى أف حماس استخلصت العبر مف الحرب السابمة وحشدت أسلحة 
". وبالنسػبة لػو  ىػذه 5مخلة بالتوازف مثؿ صواريخ متطورة مضادة للدروع وصواريخ بعيػدة المػدى مثػؿ "فجػر 

 و"حزب اهلل".استخالصات نابعة مف تبادؿ ا ف ار م،  ؿ مف إيراف وسوريا 
وأوضػػح أف "أحػػد الػػدروس الواجبػػة ائسػػتخالص إلسػػرائيؿ تتمثػػؿ فػػي أف علينػػا تحديػػد نمطػػة التػػوازف التػػي يبػػدأ 
الػػردع فييػػا بػػائختالؿ. فمػػد اسػػتمر الػػردع جػػراء عمليػػة الرصػػاص المسػػ وب لمػػدة عػػاميف تمريبػػا"  مضػػيفًا انػػو 

محدوديػة  وئ تسػتلـز عمػاًل بريػًا  ل ػف بيػا يصػاف  "مف الجائز أنو بعد عاميف ينبغي تنفيذ عملية  يذه  أ ثػر
الردع لفترة أطوؿ ونستطي، العيش بيدوء لزمف أطوؿ. وأنا ئ أؤمف ببف الحؿ ي مف فمط في الصراع العنيؼ 

 بيننا".
وفي نوع مف ائنتماد ئغتياؿ نائػب المائػد العػاـ لػػ" تائب عػز الػديف المسػاـ" الجنػاح العسػ ري لحمػاس الشػييد 

الجعبري  قاؿ زئيفي اف "ل ػؿ شػخص بػديال  ل ػف علػى المػدى ا بعػد إذا أصػبنا الميػادة العسػ رية التػي أحمد 
را مت خبرة وبنت قدرات ػ والجعبػري أحػد ميندسػي المػدرة العسػ رية لحمػاس ػ فسػي وف ىنػاؾ أنػاس أقػؿ خبػرة 

 في الح ـ فيمترفوف أخطاء أ ثر".
 27/11/2012، السفير، بيروت
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أصػػػدر مر ػػػز المعلومػػػات الصػػػحية الفلسػػػطيني التػػػاب، لػػػوزارة الصػػػحة التمريػػػر النيػػػائي للبيانػػػات اإلحصػػػائية 
 -14المتعلمػػة لحصػػاد العػػدواف اإلسػػرائيلي الغاشػػـ ضػػد المػػدنييف العػػزؿ فػػي محافظػػات غػػزة الػػذي بػػدأ بتػػاريخ 

21/11/2012. 
( جػريح  1399( شػييد و)175د التمريػر أف إجمػالي عػدد الشػيداء المسػجليف رسػميًا لػدى وزارة الصػحة )وأفا

 ( شييد أقؿ مف خمس سنوات.16( مسنيف و)19( سيدة و)12( طفؿ و)34بينيـ )
( مػف المسػنيف و ػاف 91سػنة  و) 18( سػيدة فػوؽ 254( طفػؿ و )465( بينيـ )1399وبلر عدد الجرحى )
 ( طفؿ أقؿ مف خمس سنوات.141)مف بيف الجرحى 

 ( مصاب حالتيـ بالغة الخطورة.27وأشار التمرير إلى أف عدد الجرحى الراقديف ببقساـ العناية المر زة )
واشار تمرير مر ز المعلومات الصحية إلى حصيلة العدواف الغاشـ ضد الطػواقـ الطبيػة  حيػث  ػاف مػف بػيف 

 ات.اصاب 5الشيداء شيديف مف الطواقـ الطبية و
مستشػفيات  ومر ػزي رعايػة أوليػة  وا رشػيؼ  4مرا ز صحية  اف مف بينيػا ) 10 ذلؾ بيف التمرير تضرر 

 المر زي للوزارة ودائرة المومسيوف الطبي في مجم، ابو خضرة الح ومي(.
 26/11/2012وزراة الصحة في غزة، 

 
 سقطت خالل العدوانسرائيمية أإ: مواطنون يعثرون عمى برميل وقود يعتقد أنو لطائرة رفح 30

و ػػائت: عثػػر مواطنػػوف علػػى برميػػؿ  بيػػر ألمتػػو أمػػواج البحػػر علػػى شػػاطئ بحػػر مدينػػة رفػػح جنػػوب  -غػػزة 
 قطاع غزة.
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 4وقاؿ س اف محليوف انيـ عثروا  مساء أمس  على برميؿ يعتمد أنو خزاف وقود لطػائرة حربيػة  وىػو بطػوؿ 
تسػػتبعد مصػػادر أمنيػػة أف ي ػػوف البرميػػؿ يتبػػ، لطػػائرة  "سػػنتيميترًا ولونػػو رصاصػػي  فيمػػا لػػـ80أمتػػار وبمطػػر "

 حربية.
 27/11/2012، األيام، رام اهلل

 
 العاممين فييا  بين الموظفين االمتيازاتينتقد التمييز بالرواتب و  "االونروابالعاممين "اتحاد  31

فػػي « ائونػروا»اتيػـ اتحػاد العػػامليف فػي و الػة غػػوث وتشػغيؿ الالجئػيف الفلسػػطينييف : ماجػد المرعػػاف –عمػاف
ائردف ادارة الو الػػػة بتمييزىػػػا بػػػيف المػػػوظفيف العػػػامليف فييػػػا مػػػف حيػػػث ائمتيػػػازات وائىتمػػػاـ  مشػػػيرا الػػػى اف 

 الموظفيف الدولييف يحظوف بامتيازات افضؿ مف باقي العامليف.
ي يتماضػونيا وىدد ائتحاد في بياف اصدره امس  بالتصػعيد اف لػـ تمػـ الو الػة باعػادة النظػر فػي الرواتػب التػ

في اعماب رف، الح ومة الدعـ عف اسعار المشتمات النفطية الذي تسبب في ارتفاع اسعار العديػد مػف السػل، 
 الى جانب زيادة ت لفة المعيشة.

وقاؿ ائتحاد في بياف وصؿ الدستور نسخة عنو اف الو الة تمنح الموظفيف الدولييف رواتب عاليػة وامتيػازات 
ـ وتعػػامليـ مػػ، بػػاقي العػػامليف فػػي الو الػػة مػػف الالجئػػيف الفلسػػطينيف الػػذيف يتعرضػػوف  بيػػرة وئ تراقػػب سػػلو ي

لالىانػػة مػػف قبػػؿ الػػبعض  معتبػػرا مثػػؿ ىػػذه التصػػرفات تػػنـ عػػف عنصػػرية واضػػحة وتسػػيء الػػى الالجئػػيف مػػف 
 جية والعامليف في الو الة.

في احد المخيمات الفلسطينية في ائردف  ما انتمد البياف قياـ احد الموظفيف الدولييف باثارة مشاعر الالجئيف 
حػيف اقػدـ علػى تمزيػػؽ صػور عػدد مػػف الشػيداء وبعػض التصػػرفات ا خػرى التػي تيػػدؼ الػى طمػس الحمػػائؽ 

 التي تتعلؽ بالمضية الفلسطينية وحؽ العودة.
 27/11/2012، الدستور، عّمان

 
 القوات اإلسرائيمية تقتل فمسطينيا تسمل من قطاع غزة 32

أ: قتلت الموات اإلسرائيلية فلسطينيا تسلؿ مف قطاع غزة إلى إسرائيؿ فػي وقػت مب ػر صػباح تؿ أبيب ػ د ب 
 ائثنيف واقتحـ منزئ قرب الحدود.

وذ رت متحدثة باسـ الجيش اإلسرائيلي اف الفلسطيني  الذى لـ يتـ ال شؼ عف ىويتو  طعف امػرأة وأصػابيا 
 بجروح طفيفة عندما اقتحـ المنزؿ.

لػذيف انػػدفعوا نحػػو المنطمػة المتسػػلؿ الفلسػػطيني  وأطلمػوا عليػػو النػػار بعػد أف رفػػض ائسػػتجابة وئحػؽ الجنػػود ا
  وامرىـ لو بالتوقؼ واقترب منيـ على نحو 'يش ؿ تيديدا' على حد وصؼ المتحدثة..

ويحمػػؽ الجػػيش اإلسػػرائيلي فػػي  يفيػػة تسػػلؿ الفلسػػطيني مػػف منطمػػة حدوديػػة علييػػا حراسػػة مشػػددة إلػػى داخػػؿ 
 ؿ.إسرائي

 27/11/2012، القدس العربي، لندن
 

 اإلعالم الفمسطيني أثبت حضوره في ساحة المقاومة قناة القدس:  33
أ ػػد مػػدير قنػػاة المػػدس الفضػػائية عمػػاد اإلفرنجػػي  متحػػدثًا بالنيابػػة عػػف المؤسسػػات : عبػػد اهلل التر مػػاني -غػػزة

سػػطيني أثبػػت حضػػوره فػػي سػػاحة اإلعالميػػة التػػي تعرضػػت للمصػػؼ والػػدمار خػػالؿ العػػدواف  أف اإلعػػالـ الفل
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وقػػػاؿ: "إف الصػػػورة تػػػدعـ الصػػػاروخ  المماومػػػة وأزاح وىػػػـ عمػػػود الغيمػػػة خػػػالؿ تغطيتػػػو العػػػدواف اإلسػػػرائيلي.
وال لمػػػة تسػػػند المذيفػػػة   مػػػا شػػػ ؿ اإلعػػػالـ سػػػدًا منيعػػػًا ي شػػػؼ للعػػػالـ الجريمػػػة ووحشػػػية ائحػػػتالؿ وبطوئتػػػو 

شيرًا إلى أف اإلعالـ وقؼ وقفة بطولية وصور فببدع و تب المزعومة ضد ا طفاؿ والمدنييف والمؤسسات"  م
 فبوج،.

وتػػػاب،: "نمػػػوؿ ل سػػػرائيلييف إف أشػػػالء زمالئنػػػا الصػػػحفييف تحضػػػنا علػػػى ائسػػػتمرار وتصػػػرخ فػػػي أعماقنػػػا ئ 
 تسمطوا الراية فإعالمنا ومؤسساتنا لـ تعد مف الجمادات بؿ تصرخ بنا امضوا حيث الحميمة والوطف".

نميب الصحفييف الفلسطينييف ياسر أبو ىيف: "إننا اليـو أماـ مرحلة جديػدة  ففػي الوقػت الػذي مف جيتو  قاؿ 
 انػػت فيػػو المماومػػة تخػػوض معر ػػة حجػػارة السػػجيؿ   ػػاف الصػػحفيوف يخوضػػوف أقػػالـ السػػجيؿ التػػي دعمػػت 

 ووقؼ بجوار المماومة والتحمت معيا وسجلت نصرًا تاريخيًا".
 ستمالة وزير جيش ائحتالؿ أييود باراؾ مف الحياة السياسية.وأوضح أف أوؿ بشائر النصر ىو ا

 26/11/2012، فمسطين أون الين
 

  غزة: الفمسطينيون يزيمون السياج الحدودي شرق مخيم البريج وبمدة "جحر الديك" 34
(  مػف إزالػة السػياج الحػدودي 11|26الفلسػطينييف  ظيػر اليػوـ ائثنػيف ) تم ف العشػرات مػف المػواطنيفغزة: 

 شرؽ بلدة جحر الديؾ ومخيـ البري  لالجئيف وسط قطاع غزة. أقامو ائحتالؿ لذيا
وقػػػاؿ راصػػػد ميػػػداني لػػػػ "قػػػدس بػػػرس" إف العشػػػرات مػػػف المػػػواطنيف الفلسػػػطينييف الػػػذيف وصػػػلوا إلػػػى أراضػػػييـ 

راضػي الزراعية شرؽ بلدة جحر الديؾ ومخيـ البري  قاموا بإزالة السياج الحدودي الفاصؿ بيف قطاع غزة وا 
وأضاؼ أف جنود ائحتالؿ فتحوا نيراف اسػلحتيـ بػاليواء وفػوؽ رؤوس المػواطنيف حتػى  .1948المحتلة عاـ 
 تـ تفريميـ.

 26/11/2012قدس برس، 
 

                              ست قنوات تمفزيونية تشارك في حممة إلغاثة غزة مساء اليوم 35
حملػة تلفزيونيػة مشػتر ة إلغاثػة الشػعب الفلسػطيني فػي قطػاع ( 11|27بيروت: تنطلؽ مسػاء اليػوـ الثالثػاء )

غزة  الذي تعّرض لعدواف إسرائيلي على مدى ثمانية أياـ  أسفر عف استشياد مائة وأربعة وسػبعيف فلسػطينًيا 
 وجرح نحو ألؼ وأربعمائة آخريف.

ة  أف عػدد المنػوات وعلمت "قدس بػرس" مػف مصػادر فػي "حملػة الوفػاء ا وروبيػة"  التػي تتبنػى إطػالؽ الحملػ
التلفزيونية المشار ة في حملة إغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ارتفعت إلى ست قنوات  وذلؾ بعد أف 
 اف عددىا ثالثة فمط  مشيرة إلى أف ىػذه المنػوات سػتبث بػالتزامف ىػذه الحملػة  والمنػوات ىػي: الرسػالة  فػور 

ف الحملة  التي ست وف تحت شعار "مًعا نبني غػزة .. مًعػا شباب  المدس  بغداد  ا قصى  اليرموؾ. وُذ ر أ
نضّمد الجراح"  ستنطلؽ عند الساعة العاشرة وحتى الثانية عشرة مف مساء يوـ الثالثاء بتوقيت مدينة المدس 

 المحتلة.
 27/11/2012قدس برس، 

 
 حممة شعبية عمى الفيس بوك لتعزيز الوحدة السياسية تحت مرجعية منظمة التحرير 36
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دشػػػف عشػػػرات مػػػف النشػػػطاء علػػػى مواقػػػ، التواصػػػؿ ائجتمػػػاعيد حملػػػة شػػػعبية لتعزيػػػز الوحػػػدة  :سػػػما \زة غػػػ
السياسية والوطنية لشطري الوطف تحت مرجعية منظمػة التحريػر الفلسػطينية معلنػيف رفضػيـ  افػة المسػميات 

 الغريبة التي شاع استخداميا بعد ست سنوات مف ائنمساـ .
نيـ  "أننػػا  مػػواطنيف عػػادييف  ئ نعتبػػر أنفسػػنا إئ جػػزءا مػػف مجتمػػ، فلسػػطيني وقػػاؿ نشػػطاء الحملػػة فػػي بيػػا

متجانس في ىويتو وثمافتو وممانعتو ونزفػو المسػتمر  بمرجعيػة سياسػية ووطنيػة وأخالقيػة واحػدة  فػي الػداخؿ 
يؼ  والشتات  وأف غزة ىي المعادؿ الموضوعي لنابلس وراـ اهلل وجنيف  وىف جمعيا على يمػيف المػدس الشػر 

لى الوراء منيا بخطوتيف."  وا 
وناشػػد نشػػطاء الحملػػة الشػػعبية فػػي بيػػانيـ وسػػائؿ ائعػػالـ العربيػػة والدوليػػة "التوقػػؼ عػػف اسػػتخداـ اصػػطالح 

 ضفاوي أو غزاوي وائ تفاء بفلسطينيتنا  تعريفا في ا خبار وسائر ا مصار." 
 26/11/2012، وكالة سما اإلخبارية

 
 اليرموك مخيم ي ُقتموا منذ اندالع الثورة غالبيتيم فيفمسطين 700: بوست" واشنطن" 37

فلسػطيني ُقتلػوا خػالؿ الصػراع الػدموي  700أف أ ثػر مػف   أمػس   شفت صحيفة "واشنطف بوست" ا مير ية
وأشارت إلى أف مخيـ اليرموؾ في ضواحي دمشؽ والذي يضـ أ بر تجمػ، لالجئػيف الفلسػطينييف  في سورية.

اط المستيدفة مف قبػؿ جػيش النظػاـ الػذي ارت ػب مجػازر بحػؽ أىلػو فػي غضػوف في سوريةد ش ؿ إحدى النم
ألػػػؼ ئجػػػئ فلسػػػطيني فػػػي سػػػورية أنفسػػػيـ مضػػػطريف  ف يػػػدعموا أحػػػد  500ويجػػػد حػػػوالي  الثػػػورة السػػػورية.

ونملػػت الصػحيفة عػػف مصػػادر داخػؿ المعارضػػة السػػورية أف ىنػاؾ وحػػدات  املػػة فػػي  الجػانبيف المتصػػارعيف.
 حر" تت وف مف مماتليف فلسطينييف."الجيش السوري ال

27/11/2012، السياسة، الكويت  

 
 الفمسطينيالسياسي عمٌل مسرحّي يعكس صورة الوضع  "محطة" 38

تثير المخرجة الفلسطينية ايمػاف عػوف فػي مسػرحيتيا الجديػدة )محطػة(  حالػة نمػاش حػوؿ الوضػ، : )رويترز(
اب إلػػى ا مػػـ المتحػػدة لرفػػ، م انػػة فلسػػطيف إلػػى السياسػػي الفلسػػطيني الحػػالي  خصوصػػًا فػػي مػػا يتعلػػؽ بالػػذى

 دولة بصفة مراقب.
ىػذا عمػؿ مسػرحي »وقالت إيماف بعد العرض ا وؿ لمسرحيتيا على خشبة مسرح عشتار في مدينة راـ اهلل  

يتنػػاوؿ الوضػػ، السياسػػي الػػذي يغيػػب فيػػو ا فػػؽ  رغػػـ توجػػو الميػػادة الفلسػػطينية إلػػى محطػػة جديػػدة تتمثػػؿ فػػي 
 «.ا مـ المتحدة الذىاب إلى

 27/11/2012، السفير، بيروت
 
 

 المجتمع الدولي بالتصدي لسياسة االحتالل المقوضة لحل الدولتين يطالباألردن  39
طالػػػب ا ردف المجتمػػػ، الػػػدولي  بوقػػػؼ سياسػػػة ائحػػػتالؿ اإلسػػػرائيلي الممّوضػػػة : ناديػػػة سػػػعد الػػػديف –عمػػػاف 

طينية ومسػػػاندة و الػػػة ا مػػـ المتحػػػدة إلغاثػػػة وتشػػػغيؿ  سػػس السػػػالـ و"لحػػػؿ الػػدولتيف"  ودعػػػـ الحمػػػوؽ الفلسػػ
 الالجئيف الفلسطينييف )ا ونروا( في تمديـ خدماتيا.
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وندد ا ردف  في  لمة ألماىا وزير التنمية ائجتماعيػة وجيػو العزايػزة  نيابػة عػف وزيػر الخارجيػة ناصػر جػودة 
بحػر الميػت بػػ"إجراءات ائحػتالؿ غيػر المانونيػة خالؿ افتتاح أعماؿ اللجنة ائستشارية لػ"ا ونروا" أمس فػي ال

 وئ الشرعية بحؽ المدس المحتلة  التي تعّد خطًا أحمر بالنسبة لألردف".
% مف إجمػالي  42وتحدث عزايزة عف ا عباء ائقتصادية اإلضافية التي يتحمليا ا ردف نتيجة وجود زىاء 

أراضيو  عدا عف "استضافتو لنحو ألفي ئجئ فلسطيني الالجئيف الفلسطينييف المسجليف لدى "ا ونروا" على 
 غادروا سورية م، آئؼ مف السورييف صوبو  نتيجة ا حداث الدائرة ىناؾ".

وفي ال لمػة التػي ألماىػا عزايػزة  أ ػد أف "أي تراجػ، فػي خػدمات الو الػة لالجئػيف الفلسػطينييف  فػي ظػؿ تعثػر 
مبعثًا للملؽ لدى الػدوؿ المضػيفة"  داعيػًا "المػانحيف لػدعـ  جيود السالـ  سيؤثر سلبًا على أوضاعيـ  ويش ؿ

 ميزانية ا ونروا حتى تتم ف مف أداء مياميا".
27/11/2012، الغد، عّمان  

 
  شرط أن ال تكون مقترنة بتنازالتتوجو عباس لألمم المتحدة خطوة تكتيكية  :الحمدجواد  40

لشػػرؽ ا وسػػط فػػي ا ردف الػػد تور جػػواد الحمػػد أف الخبيػػر ائسػػتراتيجي ومػػدير مر ػػز دراسػػات ا أ ػػد عّمػػاف: 
خطوة السلطة في الذىاب إلػى ا مػـ المتحػدة لالعتػراؼ بصػفة دولػة مراقػب ىػي "خطػوة ت تي يػة"  مػف شػبنيا 
أف تفيد الشعب الفلسػطيني وتخػدـ تػرا ـ نضػالو  "شػريطة أف ئ ت ػوف ممترنػة بتنػازئت عػف الحمػوؽ والثوابػت 

 الفلسطينية".
ورأى الحمد في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" أف إعالف حر ة "حماس" موافمتيا على خطوة الػذىاب إلػى 
ا مػػـ المتحػػدة "خطػػوة سياسػػية ح يمػػة"  وىػػي ئ تمثػػؿ خطػػوة فػػي طريػػؽ قبػػوؿ "حمػػاس" بالتسػػوية السياسػػية 

 لى أي مبررات. وائنخراط ضمنيا  وأي تحليؿ في ىذا ائتجاه ىو تحليؿ انطباعي وتخميف ئ يستند إ
26/11/2012وكالة قدس برس،   

 

 : بدء مشاورات في القاىرة حول تنفيذ المرحمة الثانية من وقف إطالق النارعثمانياسر  41
عبد الرؤوؼ ارناؤوط: أعلف السفير ياسر عثماف  سفير مصر لدى السلطة الوطنية الفلسطينية  في تصريح 

س  في الماىرة  برعاية مصرية  لبحػث تنفيػذ المرحلػة الثانيػة مػف لػ"ا ياـ" أف مشاورات غير مباشرة بدأت  أم
وقؼ إطالؽ النار وخاصة المتعلمة بالتسييالت على المعابر  مؤ دًا على انو سيتـ التشاور م، لجنة خاصة 
ش ليا الرئيس محمود عباس حوؿ المعابر في غزة بشبف أي تفاىمات يتـ التوصؿ إلييػا. وأشػار عثمػاف إلػى 

ا حد  بالفعؿ تنفيذ جزء مف التسييالت فػي قطػاع غػزة بالسػماح للصػياديف بممارسػة أعمػاليـ بشػ ؿ  انو "تـ 
 أمياؿ طبمًا ئتفاؽ التيدئة". 3أمياؿ مف شواطئ غزة بدًئ مف  6طبيعي ودخوليـ للصيد على مسافة 

 ػات وقػؼ إطػالؽ النػار وبشبف ائنتيا ػات اإلسػرائيلية ئتفػاؽ وقػؼ إطػالؽ النػار قػاؿ عثمػاف: بالنسػبة ئنتيا
فاف ائتفاؽ يدعو إلى التزاـ ا طراؼ بعدـ انتياؾ ائتفػاؽ  مػا ويػدعو ا طػراؼ انػو عنػد وجػود أي مالحظػة 

 عف أي انتياؾ أف يتـ الرجوع إلى الطرؼ المصري الذي بدوره يموـ بمراجعة الطرؼ الذي انتيؾ ائتفاؽ".
ية بشبف ما يتـ مف تفاىمػات فػي المػاىرة وقػاؿ "ىنػاؾ لجنػة وشدد على انو سيتـ التشاور م، السلطة الفلسطين

ش ليا الرئيس محمود عباس قبؿ نحو الشػير فػي إطػار السػلطة الفلسػطينية تخػتص بمسػبلة المعػابر والحػدود 
في غزة وبالتػالي فانػو عنػدما ت ػوف ىنػاؾ أمػور تػدخؿ فػي نطػاؽ اللجنػة فإنػو سػيتـ إحاطتيػا بػا مر والتشػاور 

 معيا".
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 عراقي يصل إلى قطاع غزة برلمانيوفد  42
غزة ػ د ب أ: وصؿ إلى قطاع غزة ائثنيف وفد برلماني عراقي برئاسة رئػيس البرلمػاف أسػامة النجيفػي حػامال 
معو مساعدات طبية. ودخؿ الوفد العراقي قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي م، مصر  و اف في استمبالو 

  ة حماس ومسؤولوف في ح ومتيا الممالة.نواب عف حر 
مليػػوف دوئر  1. 6نائبػػا  ويحمػػؿ معػػو مسػػاعدات طبيػػة بميمػػة  50شخصػػية عراقيػػة بيػػنيـ  85ويضػػـ الوفػػد 

 مساعدات عاجلة إلى عدد مف المستشفيات في غػزة. وتسػتمر الزيػارة عػدة سػاعات يجتمػ، خالليػا الوفػد مػ، 
متضررة بفعؿ اليجـو اإلسرائيلي ا خير على المطاع. وىػذه  نواب حماس ويجروف جولة تفمدية على مناطؽ

 ىي المرة ا ولى التي يصؿ فييا وفد عراقي إلى غزة منذ سيطرة حر ة حماس على ا وضاع في المطاع.
 27/11/2012القدس العربي، لندن، 

 
 لدعم الجيود الفمسطينية لكشف مالبسات اغتيال عرفات عربيةلجنة  43

في الماىرة أمس تش يؿ لجنة مف  28رر مجلس وزراء العدؿ العرب في ختاـ اعماؿ دورتو )بترا(: ق-الماىرة 
الجامعة العربيػة ووزارة العػدؿ الفلسػطينية ومػف يرغػب مػف الػدوؿ العربيػة لتمػديـ الػدعـ الػالـز للسػلطة الوطنيػة 

 لراحؿ عرفات.الفلسطينية في اإلجراءات المانونية لل شؼ عما أثير بشبف مالبسات اغتياؿ الرئيس ا
وأ د المجلس ضرورة دعـ مشروع تطوير وزارة العدؿ الفلسطينية وتمديـ الدعـ ليا إلنشاء المح مة الدستورية 

 الفلسطينية والمح مة اإلدارية العليا ولبناء التجمعات العدلية والمباني الالزمة لدعـ المضاء الفلسطيني.
 27/11/2012الغد، عّمان، 

 
 شّمعت مكاتب حماس بسبب لواء "أحفاد الرسول" : دمشق العربيالقدس  44

دمشػػؽ ػ  امػػؿ صػػمر: قالػػت مصػػادر فلسػػطينية فػػي الػػداخؿ السػػوري لػػػ'المدس العربػػي' اف السػػلطات السػػورية 
أقػػػدمت علػػػى إغػػػالؽ م اتػػػب حمػػػاس بػػػػ'الشم، ا حمػػػر' فػػػى دمشػػػؽ إثػػػر معلومػػػات لػػػدى جيػػػاز ائسػػػتخبارات 

اد الرسػػوؿ' والػػذي ينشػػط فػػي الجػػزء الجنػػوبي مػػف محػػيط العاصػػمة السػػورية تمػػوؿ بػػبف معظػػـ ممػػاتلي لػػواء 'أحفػػ
 دمشؽ وضمف بعض أحياء مخيمي اليرموؾ وفلسطيف ىـ مف مناصري حر ة حماس.

 ما تفيد المعلومات بتلمي ىؤئء المماتليف دعمًا لوجستيًا مػف بعػض قيػادات الصػؼ الثػاني فػي حر ػة حمػاس 
وقػػت مػػاٍض غيػػر بعيػػد قبػػؿ مغػػادرتيـ إلػػى ا ردف ومصػػر والػػذيف بمػػي عػػدد مػػنيـ فػػي مخػػيـ اليرمػػوؾ حتػػى 

 وقطر. 
المصػػادر الفلسػػطينية التػػػي تحػػدثت لػػػ 'المػػػدس العربػػي' أ ػػدت اف وفػػػدًا مػػف قيػػادات تحػػػالؼ فصػػائؿ المماومػػػة 
الفلسطينية التي بميت م اتبيا في دمشؽ  حر ة النضاؿ والجبية الشعبية وحر ة الجياد مػف بػيف ىػذا الوفػد. 

د المجيػد رئػيس حر ػة النضػاؿ  التمػى فػي المػاىرة منػذ فتػرة بعػض قيػادات حر ػة حمػاس وعلػى و اف خالد عب
رأسػػيـ موسػػى أبػػو مػػرزوؽ وعلػػى ىػػامش اللمػػاء أبلػػر الوفػػد قيػػادة حمػػاس أف السػػلطات السػػورية مسػػتاءة مػػػف 

ي انخراط مناصري حماس داخؿ سورية في المتاؿ المسلح الػذي تمارسػو ميليشػيات عديػدة ضػد الجػيش السػور 
 ومف الدعـ الذي يتلماه ىؤئء مف قيادات الصؼ الثاني في حماس.
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وحسػػب مػػا  شػػؼ أحػػد أعضػػاء ىػػذا الوفػػد لػػػ 'المػػدس العربػػي' فػػإف رد قيػػادة حمػػاس  ػػاف ببنيػػا ئ تمػػان، علػػى 
اإلطالؽ أف تتصرؼ قوات الجيش السوري بالطريمة المناسبة عس ريًا وأمنيًا م، ىؤئء المنخرطيف في مماتلػة 

السػػوري  وأنيػػا ليسػػت مسػػؤولة عػػف أي مػػنيـ ولػػف تػػوفر ليػػـ الغطػػاء وأف قيػػادة حمػػاس ئ ترغػػب فػػي الجػػيش 
 ائنخراط بالمتاؿ الدائر في سورية.

 27/11/2012القدس العربي، لندن، 
 

 تجدد دعميا المسعى الفمسطيني لمحصول عمى صفة "دولة مراقب" في األمم المتحدة  ليبيا 45
دت ليبيػا اليػـو ائثنػيف  تب يػد موقفيػا الػداعـ للمسػعى الفلسػطيني للحصػوؿ يو بػي أي: جػدّ  -طرابلس الغرب 

على صفة دولة مراقب في ا مـ المتحدة. وأشارت وزارة الخارجية الليبية  في بياف إلى أف ىذا الموقؼ سػبؽ 
إلتحػاد وأف عّبرت عنو خالؿ اجتماعات مجلس جامعة الدوؿ العربيػة والػذي دعػا  افػة التجمعػات اإلقليميػة وا

 ا وروبي  لدعـ ومساندة الطلب الفلسطيني.
تشػريف الثػاني/نوفمبر  29ودعت في بيانيا " افة دوؿ العالـ للتصويت لصالح مشػروع المػرار الفلسػطيني فػي 

الجاري  بما سيساىـ في تثبيت ا راضي الفلسطينية الميّددة في ظؿ استمرار إسػرائيؿ فػي بنػاء المسػتوطنات 
 وتجريؼ ا راضي".

 27/11/2012الحياة، لندن، 
 

 أنقرة وتل أبيب تبحثان عالقتيما المتأزمة 46
تػػػؿ أبيػػػب: فػػػي وقػػػت  انػػػت فيػػػو جيػػػود الوسػػػاطة فػػػي أوجييػػػا للتوصػػػؿ إلػػػى اتفػػػاؽ وقػػػؼ النػػػار بػػػيف إسػػػرائيؿ 
وحماس  قبؿ أسبوع  عمد اجتماعاف ميماف بيف مسؤوليف رفيعيف مف إسرائيؿ وتر يػا  جػرى خالليمػا البحػث 

 بيف أنمرة وتؿ أبيب  و ذلؾ العالقات ا منية والسياسية بيف البلديف.في مصالحة 
)جيػاز المخػابرات الخارجيػة(  « الموسػاد»وقد عمد ائجتماع ا وؿ ا ربعاء الماضي في الماىرة  بػيف رئػيس 

تميػػر فيػػدرو  ونظيػػره التر ػػي  ىا ػػاف فيػػراف  علػػى ىػػامش المحادثػػات التػػي جػػرت خػػالؿ الوسػػاطة المصػػرية. 
ما عمد ائجتماع الثاني في اليوـ التالي  بيف مبعوث رئيس الوزراء اإلسػرائيلي  يوسػؼ تشػاحونوفر  الػذي بين

شغؿ في الماضي مديرا عاما لوزارة الخارجية اإلسرائيلية و اف مندوبا عف بنياميف نتنياىو فػي لجنػة التحميػؽ 
  وبيف فريدوف سينرلولو  مػدير عػاـ «التر يةمرمرة »التابعة لألمـ المتحدة في اليجـو اإلسرائيلي على سفينة 

وزارة الخارجية التر ي  الػذي شػغؿ فػي الماضػي منصػب سػفير تر يػا فػي تػؿ أبيػب وقػاد جيػود الوسػاطة بػيف 
   ئستئناؼ مفاوضات السالـ.2007إسرائيؿ وسوريا في سنة 

سػي »قػاؿ فػي تصػريح لشػب ة  وقد أ د وزير الخارجية التر ي  أحمد داود أوغلو  وجود ىذه المحادثات  ل نو
فػػي سػػبيؿ حمػػف دمػػاء البشػػر  »  أمػػس  ببنيػػا اسػػتيدفت وقػػؼ النػػار بػػيف إسػػرائيؿ وحمػػاس. وأضػػاؼ: «إف إف

 «.نحف مستعدوف إلجراء أي لماء
وم، أف أوغلو نفى أف ي وف ىناؾ أي اختراؽ لألزمة بػيف البلػديف طالمػا أف إسػرائيؿ لػـ توافػؽ علػى شػروطنا 

ودفػػ، التعويضػػات لعػػائالت الضػػحايا  فػػإف مصػػادر إسػػرائيلية تفيػػد بػػبف صػػياغات عػػدة  بائعتػػذار عػػف فعلتيػػا
 لتسوية ا زمة  بحثت في اللماءات.

 27/11/2012الشرق األوسط، لندن، 
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 ليفني سرًا لزعزعة حكم مرسي ىلتقا ىموسيكشف أن عمرو  عطوان": عبد الباري محيط" 47
نيتور" المستمؿ اليـو أف ال اتب والصحفي الفلسطيني عبد ذ ر موق، "ميدؿ ايست مو  قسـ الترجمة: -محيط 
المرشػػح السػػابؽ لرئاسػػػة  ى شػػؼ عػػػف وجػػود مسػػتندات اسػػػتخباراتية توضػػح أف عمػػرو موسػػػ عطػػواف  البػػاري

لػراـ  ىوتسػيبي ليفنػي وذلػؾ أثنػاء زيػارة موسػ ىقد التمػ  الجميورية وا ميف العاـ السابؽ لجامعة الدوؿ العربية
 أياـ مف اليجوـ على قطاع غزة بيدؼ زعزعة ح ـ الرئيس محمد مرسي. 10فمبر قبؿ نو  4اهلل في الػ 

إشػغاؿ مرسػي بالشػئوف الداخليػة لػبالده وأنػو قػػد  ىأف ليفنػي قػد طلبػت مػف موسػ تأف التمػارير أوضػح توأفػاد
 ا للعامة.ممنع االعديد مف أعضاء اللجنة التبسيسية للدستور بائنسحاب دوف تمديـ سببم، قاـ بناء على ذلؾ 

و شػػؼ الموقػػ، عػػف أف عطػػواف قػػاؿ أف أمػػر ائنسػػحاب مػػف اللجنػػة التبسيسػػية شػػغؿ الػػرأي العػػاـ فػػي مصػػر 
 وبرام  التوؾ شو وأدى إلى ازدياد اليجـو الموجو لمرسي م، تصاعد اليجوـ على غزة.

 27/11/2012  شب ة ائعالـ العربي )محيط(

 
 لبرية عمى غزةبيب في شن الحرب اأيدت تل أ: واشنطن "رتسآى" 48

رتس ائل ترونػػػي خفايػػػا وأسػػػرار الػػػدور ا مري ػػػي والتػػػدخؿ الرئاسػػػي آنشػػػر موقػػػ، ىػػػ :سػػػما -المػػػدس المحتلػػػة 
 ا مري ي في الحرب اإلسرائيلية ا خيرة على غزة "عامود السحاب".

تػػي تفاصػػيؿ الػػدور ا مري ػػي وائتصػػائت السياسػػية وا منيػػة ال أمري ػػيعػػف ديبلوماسػػي  أمػػسونمػػؿ الموقػػ، 
ونمػػؿ الموقػػ، عػػف مسػػؤوؿ أمري ػػي  بيػػر قولػػو بػػاف   أجراىػػا الػػرئيس اوبامػػا بنتنيػػاىو ومرسػػي وبميػػة اإلطػػراؼ

بصػػػورة الوضػػػ،  14/11نتنيػػػاىو وضػػػ، الػػػرئيس ا مري ػػػي خػػػالؿ المحادثػػػة الياتفيػػػة ا ولػػػى التػػػي جػػػرت يػػػـو 
يؿ سػتنفذ عمليػة بريػة وأطلعو على أىػداؼ العمليػة ومخططػات الجػيش  موضػحا للػرئيس ا مري ػي بػاف إسػرائ

ووفمػػا للمسػػؤوؿ ا مري ػػي أوضػػح الػػرئيس اوبامػػا لنتنيػػاىو موقفػػو . إذا لػػـ يتوقػػؼ إطػػالؽ الصػػواريخ مػػف غػػزة
فػػي الػػدفاع عػػف نفسػػيا واتفاقػػو معػػو علػػى ضػػرورة وقػػؼ حمػػاس إطػػالؽ الصػػواريخ أوئ  "إسػػرائيؿ"الػػداعـ لحػػؽ 

 وقبؿ  ؿ شيء.
" لػػـ ت ػػف ىنػػاؾ ضػػغوطا أمري يػػة علػػى إسػػرائيؿ   وقػػ، اسػػمووأضػػاؼ المسػػؤوؿ ا مري ػػي الػػذي لػػـ يػػذ ر الم

لمنعيا مف تنفيذ عملية برية ل ف اتفؽ الرئيس اوباما ونتنياىو في جمي، الم المات الياتفية التػي جػرت بيػنيـ 
على أفضلية إيجاد حؿ دبلوماسي يحوؿ دوف الميػاـ بعمليػة بريػة ئف ثمػف ىػذه العمليػة سػي وف باىظػا ونظػر 

وضػػوع مػػف ذات الزاويػػة ل ننػػا " ا مري يػػوف " علمنػػا بػػاف الخيػػار البػػري ىػػو خيػػار مم ػػف بالنسػػبة ائثنػػاف للم
 إلسرائيلييف الذيف استدعوا ائحتياط ومف المم ف أف يستخدموا ىذه الموات ".

وبػػالتوازي ئتصػػائتو الياتفيػػة مػػ، نتنيػػاىو مػػارس اوبامػػا ضػػغوطا  بيػػرة علػػى الػػرئيس المصػػري محمػػد مرسػػي 
فو بمفتاح حؿ ا زمة وأجرى معو على ا قؿ ست محادثات ىاتفية خالؿ أياـ الحرب الثمانية  رر الذي وص

فييػا الػرئيس ا مري ػػي ذات الرسػالة وذات المضػموف "حمػػاس مسػئولة عػف التصػػعيد وعليػؾ ممارسػة الضػػغط 
 علييا حتى توقؼ إطالؽ الصواريخ ".

 مري ػػي إلسػػرائيؿ عنػػد حػػدود ائتصػػائت الياتفيػػة بػػؿ ووفمػػا للمسػػؤوؿ ا مري ػػي لػػـ يتوقػػؼ الػػدعـ والغطػػاء ا
 . انتمؿ فورا إلى ساحة ا مـ المتحدة

وأشار المسؤوؿ ا مري ي إلػى ثػالث عبػر ودروس يم ػف استخالصػيا مػف عمليػة "عنػاف السػحاب " أوليػا أف 
ى وقػػؼ الػػدعـ ا مري ػػي ال بيػػر لحػػؽ إسػػرائيؿ فػػي الػػدفاع عػػف نفسػػيا ىػػو مػػف سػػاعد وسػػاىـ فػػي التوصػػؿ إلػػ

 إطالؽ النار.
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أمػػا الػػدرس الثػػاني فيتمثػػؿ بالتعػػاوف ا مري ػػي اإلسػػرائيلي فػػي بلػػورة تفاىمػػات وقػػؼ النػػار إذ دوف التنسػػيؽ بػػيف 
  لينتوف ونتنياىو وباراؾ وليبرماف لـ ي ف مم نا التوصؿ إلى وقؼ النار خالؿ زيارة  لينتوف للماىرة.

صػرية حيػث فيمػت الوئيػات المتحػدة ومنػذ اللحظػة ا ولػى بػاف ويتعلؽ الدرس الثالث بالعالقات ا مري يػة الم
جبػارىـ علػى الموافمػة علػى أشػياء لػـ  المصرييف فمط يم نيـ التبثير على حماس وبمية الفصائؿ الفلسػطينية وا 

 يمبلوىا بداية ا مر وىذا ما قاـ بو المصريوف في النياية " حسب المسؤوؿ ا مري ي.
27/11/2012، وكالة سما اإلخبارية  

 
 المتحدة تنيي الحظر السياسي عمى االتصاالت مع حماس  األمممريكية: أ صحيفة 49

 ا وسػطالمتحدة لعملية السالـ فػي الشػرؽ  لألمـالعاـ  ا ميف د روبرت سري ممثؿ : أسما -المدس المحتلة 
غػـ انػو يجػري منػذ فتػرة اتصػائت مػ، حر ػة حمػاس ر   "McClatchy Newspapersفػي لمػاء مػ، جريػدة "

 أف المتحدة تنيي الحظر السياسي علػى حمػاس" ا مـالمماطعة الدولية للحر ة. وقالت الجريدة تحت عنواف "
ف م تبػػو أالماضػػية مػػرر العديػػد مػػف الرسػػائؿ لحمػػاس و  ا عػػواـخػػالؿ  ببنػػوخبػػر مراسػػليا فػػي المػػدس أسػػيري 

 يجري اتصائت بصورة مستمرة م، الحر ة.
وعملنػا دائمػا  و"إسرائيؿ"التيدئة بيف حماس  إقرارولنا دور  بر في  رضا وقاؿ سيري نحف موجودوف على 

النػػار عبػر اتصػػائت غيػػر رسػػمية مررنػػا مػػف خالليػػا رسػػائؿ  إطػػالؽتيػػدئات سػػابمة ووقػػؼ  إلقػػرارمػ، حمػػاس 
عػػػف  ا خيػػػرةعربػػػوا فػػػي الفتػػػرة أقػػػادة حمػػػاس  أفوتػػػاب،  تتعلػػػؽ بالتيدئػػػة والمصػػػالحة الفلسػػػطينية. دبلوماسػػػية
  ؿ الجيود تصب في مصلحة السلـ وائستمرار. أف ىـ لتلييف مواقفيـ مف قضايا معينة معتبراً استعداد

26/11/2012، وكالة سما اإلخبارية  

 
 

 بسبب جرائم الحرب "إسرائيل"عدم مقاضاة  شريطةاألمم المتحدة عباس بدعم تبريطانيا "الغارديان":  50
لب العضوية الػذي سػيتمدـ بػو رئػيس السػلطة الفلسػطينية إف بريطانيا مستعدة لدعـ ط فالغاردياقالت صحيفة 

بسػػبب جػرائـ الحػػرب واسػتئناؼ مباحثػػات  "إسػرائيؿ"محمػود عبػاس إلػػى ا مػـ المتحػػدة إذا تعيػد بعػػدـ مماضػاة 
  السالـ معيا.

و انػت الح ومػة البريطانيػػة رفضػت سػػابما دعػـ الطلػػب الفلسػطيني علػى أسػػاس أنيػا  انػػت تواجػو اعتراضػػات 
سرائيؿ ومخافة تعرض مسار المفاوضات إلى أضرار على المدى البعيد فػي قوية مف ق بؿ الوئيات المتحدة وا 

ل ف الح ومة البريطانية غيرت رأييا ليلة البارحة  قائلة إنيا ستصوت لصالح  حاؿ اإلقداـ على ىذه الخطوة.
 ومػػػة البريطانيػػػة إف وقػػػاؿ مسػػػؤولوف فػػػي الح إدخػػػاؿ بعػػػض التعػػػديالت عليػػػو. الفلسػػػطينيوفالطلػػػب إذا قبػػػؿ 

الفلسػػطينييف ُطلػػب مػػنيـ اإلحجػػاـ عػػف طلػػب عضػػوية المح مػػة الجنائيػػة الدوليػػة أو مح مػػة العػػدؿ الدوليػػة  
و لتاىمػػػػا يم ػػػػف أف يرفػػػػ، الفلسػػػػطينيوف أماميػػػػا قضػػػػايا جػػػػرائـ الحػػػػرب أو أي اتيامػػػػات قانونيػػػػة أخػػػػرى ضػػػػد 

باسػػتئناؼ مفاوضػػات السػػالـ فػػورا وبػػدوف  وأضػػافت الصػػحيفة أف عبػػاس ُطلػػب منػػو أيضػػا ائلتػػزاـ ."إسػػرائيؿ"
 "شروط مسبمة".

أما الشرط الثالػث الػذي ُطلػب مػف عبػاس ائلتػزاـ بػو فيتمثػؿ فػي عػدـ السػعي للحصػوؿ علػى اعتػراؼ مجلػس 
 ا مف الدولي التاب، لألمـ المتحدة أسوة بمرار الجمعية العامة المنتظر في ا مـ المتحدة.
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سػػػرائيؿ ألمحتػػػا إلػػػى إم انيػػػة اتخػػػاذ إجػػػراءات عمابيػػػة ضػػػد السػػػلطة وقالػػػت الصػػػحيفة إف الوئيػػػات المت حػػػدة وا 
الفلسػػػػطينية فػػػػي حػػػػاؿ إقػػػػداميا علػػػػى ىػػػػذه الخطػػػػوة مثػػػػؿ اعتػػػػراض ال ػػػػونغرس علػػػػى المسػػػػاعدات ا مري يػػػػة 
المخصصػػػة للسػػػلطة الفلسػػػطينية أو تجميػػػػد إسػػػرائيؿ عائػػػدات الضػػػرائب التػػػػي تحوليػػػا إلػػػى السػػػلطة بموجػػػػب 

 .1993ة عاـ اتفاقيات أوسلو الموقع
قػد تضػـ المسػتوطنات التػي أقيمػت فػي الضػفة الغربيػة إلػى أراضػييا فػي  "إسرائيؿ"وتابعت الصحيفة قائلة إف 

 حاؿ اتخاذ ىذه الخطوة.
وقالػػت الغارديػػاف إف بريطانيػػا تسػػعى مػػػف وراء خطوتيػػا إلػػى تمليػػؿ ىػػذه المخػػػاطر فػػي حػػاؿ حصػػوليا ودعػػػـ 

نظػػر إليػػو علػػى نطػػاؽ واسػػ، علػػى أنػػو تعػػرض للتيمػػيش مػػف قبػػؿ المعتػػدليف الفلسػػطينييف علمػػا بػػبف عبػػاس يُ 
 منافسيو في حر ة حماس وفشلو في انتزاع تنازئت مف إسرائيؿ.

27/11/2012، ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(  
 

 إيران تبحث طرق جديدة إليصال األسمحة والصواريخ إلى قطاع غزة: أمريكي مسؤول 51
ؤوؿ أمري ي إف إيراف بػدأت بإيجػاد طػرؽ جديػدة إليصػاؿ ا سػلحة والصػواريخ قاؿ مس: المدس المحتلة / سما

البعيػػدة المػػدى إلػػى قطػػاع غػػزة  بعػػد انتيػػاء المعػػارؾ التػػي دارت قبػػؿ أيػػاـ بػػيف الفصػػائؿ الفلسػػطينية والجػػيش 
بػيف اإلسرائيلي  وذلؾ في وقت تجري فيو مباحثات تيدؼ إلى است ماؿ البت في بنود متعلمة باتفػاؽ التيدئػة 

 الجانبيف.
وذ ػػر المسػػؤوؿ الرفيػػ، المسػػتوى أف وزيػػر ا مػػف اإلسػػرائيلي  أييػػود بػػاراؾ  الػػذي أعلػػف ائثنػػيف نيتػػو اعتػػزاؿ 
الحياة السياسية قريبػا  سػيزور واشػنطف ا ربعػاء  متوقعػًا أف يمػوـ بطػرح ىػذه المضػية خػالؿ زيارتػو إلػى وزارة 

ناوؿ ميناء "بندر عباس" اإليراني الذي يخض، لرقابة مشػددة  ما أشار إلى أف البحث قد يت الدفاع ا مري ية.
مػػػف إسػػػرائيؿ والوئيػػػات المتحػػػدة مػػػف خػػػالؿ ا قمػػػار ائصػػػطناعية لتحديػػػد التحر ػػػات المشػػػبوىة فيػػػو  إذ مػػػف 
المػػرجح أف ا سػػلحة اإليرانيػػة تنطلػػؽ منػػو نحػػو مينػػاء "بػػور سػػوداف" علػػى البحػػر ا حمػػر  لتيػػّرب بعػػدىا إلػػى 

 غزة عبر ا نفاؽ. مصر ومف ثـ إلى
 27/11/2012، وكالة سما اإلخبارية

 
 ألف الجئ فمسطيني متضرر في سوريا جرّاء الصراع العنيف ىناك 300": األونروا" 52

نادية سعد الديف: أشار مفوض ا ونروا العاـ فيليبو جراندي خالؿ افتتاح أعماؿ اللجنة ائستشػارية  -عماف 
ألػػؼ ئجػػئ فلسػػطيني فػػي سػػورية  مػػف إجمػػالي نصػػؼ  300إلػػى تضػػرر لػػػ"ا ونروا" أمػػس فػػي البحػػر الميػػت  

مليػػوف  فػػي الصػػراع "الشػػرس والعنيػػؼ الػػدائر ىنػػاؾ"  محمػػاًل " افػػة ا طػػراؼ المعنيػػة  مسػػؤولية عػػدـ احتػػراـ 
 حياة المدنييف وخرؽ ائتفاقيات والمواثيؽ الدولية ذات العالقة".

ة   مػا فػي قطػاع غػزة"  الػذي تعػرض مػؤخرًا إلػى عػدواف وأعرب عف قلمو مما سماه "المتؿ المجاني في سػوري
 ائحتالؿ  مما يعد "انتيا ات غير ممبولة لحموؽ اإلنساف".

وطالب "باغتناـ فرصة وقؼ إطالؽ النار في غزة  ورف، الحصار اإلسرائيلي غير المشروع عف المطاع )..( 
حػػػالؿ السػػػالـ فػػػي سػػػورية )..( فتحميػػػؽ السػػػلـ ا ىلػػػي  عػػػادة تبىيػػػؿ اإلنسػػػاف السػػػوري و ـ ووقػػػؼ العنػػػؼ وا  وا 

 جراحو  أصعب  ثيرًا مف إعادة إعمار البناء  ول نو يحتؿ ا ولوية عندما تحيف الفرصة".
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لػى  14ولفت إلى "حاجة الو الة لحػوالي   53مليػوف دوئر إلعػادة بنػاء مػا دمػره عػدواف ائحػتالؿ فػي غػزة  وا 
 ييف في سورية".مليوف دوئر لتغطية احتياجات الالجئيف الفلسطين

مليػوف دوئر  بينمػا تمػدر ميزانيتيػا العاديػة  68وتعاني "ا ونروا" مف عجز مالي يصؿ ىػذا العػاـ إلػى حػوالي 
 مالييف ئجئ  منيـ مليوناف في ا ردف. 5مليوف دوئر مف أجؿ تمديـ خدماتيا لزىاء  600بنحو 

بمػػا يتطلػػب عمػػال سياسػػيا مغػػايرا  ودعػػـ اإلسػػرائيلي   –ولفػػت إلػػى مخػػاطر عػػدـ بلػػوغ حػػؿ للصػػراع العربػػي 
الوحدة الفلسطينية"  محذرًا مف تبعات "الرجوع بغزة إلى وض، السجف السابؽ  بمػا يسػمح بانػدئع ا زمػة مػف 

 جديد".
وعّبر عف قلؽ "ا ونروا" مف سياسة ائحػتالؿ فػي "التوسػ، ائسػتيطاني  ئ سػيما فػي محػيط المػدس المحتلػة  

 ىالي ورفض تصاريح البناء".وىدـ المنازؿ وطرد ا 
واسػػػػتعرض جرانػػػػدي  مػػػػ، أعضػػػػاء اللجنػػػػة ائستشػػػػارية  ا زمػػػػة فػػػػي سػػػػورية  مشػػػػيرًا إلػػػػى أف "بواعػػػػث الملػػػػؽ 

 بخصوص رفاه نصؼ المليوف ئجئ فلسطيني قد تنامت".
وأضػػاؼ "حاولػػت الغالبيػػة العظمػػى مػػف الفلسػػطينييف فػػي سػػورية التػػزاـ موقػػؼ الحيػػاد"  ول ػػف ىنػػاؾ "محػػاوئت 

ريحة لجػػػرىـ إلػػػى النػػػزاع  بمػػػا قػػػد يجعليػػػـ أىػػػدافًا لليجمػػػات  فػػػي خضػػػـ وضػػػ، أصػػػبح فيػػػو قتػػػؿ المػػػدنييف صػػػ
 واختطافيـ وتدمير منازليـ وانتشار الخوؼ  أمرًا شائعًا لدرجة أنو لـ يعد يحتؿ عناويف ا خبار".

27/11/2012الغد، عّمان،   
 

 ية بأسرع وقتاإلسرائيم -تدعو الستئناف المفاوضات الفمسطينية  روسيا 53
يو بي آي: قاؿ وزير الخارجية الروسي سيرغي ئفػروؼ  ائثنػيف  إف روسػيا تػدعو إلػى اسػتئناؼ  -موس و 

 .اإلسرائيلية في أسرع وقت - المفاوضات الفلسطينية
ونملػػت وسػػائؿ إعػػالـ روسػػية عػػف ئفػػروؼ قولػػو فػػي خطػػاب خػػالؿ حفػػؿ اسػػتمباؿ أقػػيـ بمناسػػبة رأس السػػنة 

يوّحدنا ىو التصميـ على العودة السػريعة للمفاوضػات بػيف الفلسػطينييف واإلسػرائيلييف وبوجػو اليجرية  إف 'ما 
اإلسرائيلية الشاملة على قاعدة المانوف الدولي السارية  وىػو مػا يتضػمف  ػذلؾ المبػادرة  -عاـ التسوية العربية

  العربية للتسوية السلمية التي أيدتيا جمي، دوؿ منظمة التعاوف اإلسالمي'.
27/11/2012، القدس العربي، لندن  

 
 ممصالحة بين فتح وحماسل: ينبغي عمى مصر أن تعيد إطالق مبادرتيا "الدولية زماتاأل " 54

نسػػػػخة منػػػػو  أرسػػػػلتالدوليػػػػة فػػػػي تمريػػػػر حػػػديث ليػػػػا  ا زمػػػات مجموعػػػػة أ ػػػػدت ي:المحػػػرر السياسػػػػ –راـ اهلل 
ينبغي علػى  . في الحد ا دنى  و خطوة أولى : إف الدف، باتجاه تحميؽ سالـ حميمي لف ي وف سيالً ػ"المدس"ل

مصػر أف تعيػد إطػػالؽ مبادرتيػا لتحميػػؽ المصػالحة بػػيف فػتح وحمػاس  بحيػػث تػتم ف السػػلطة الفلسػطينية مػػف 
العػػػودة بشػػػ ؿ  امػػػؿ إلػػػى غػػػزة  ويصػػػبح باإلم ػػػاف تشػػػ يؿ ح ومػػػة وحػػػدة وطنيػػػة  ويم ػػػف إجػػػراء انتخابػػػػات 

وينبغػي أف تسػتعمؿ تعاونيػا المتجػدد مػ، الوئيػات  طنيػة موحػدة؛واستئناؼ المفاوضات بيف إسػرائيؿ وحر ػة و 
: وأضػافت المتحدة وأف تحاوؿ إقناع واشنطف بتبني موقؼ أ ثػر مرونػة وبراغماتيػة حيػاؿ الوحػدة الفلسػطينية.

في المرحلة الراىنة  ينبغي أف ي وف اليدؼ المباشر ضماف التوقؼ الفعلي للمتاؿ وأف يػتـ الوفػاء بائلتزامػات 
 خرى الواردة في اتفاؽ وقؼ إطالؽ النار. ا 

27/11/2012، القدس، القدس  
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 المتحدة لألمم: بقاء حل الدولتين يعتمد عمى التصويت في الجمعية العامة وبرونتالندكارتر  55

في صفحة الرأي ممػاؿ اشػترؾ فػي  تابتػو  ا مير يةنشرت صحيفة "ذي انترناشوناؿ ىيرالد تربيوف"  :واشنطف
 ا مير ػػػيغػػػرو ىػػػارلـ برونتالنػػػد والػػػرئيس  1993ة النػػػروي  عنػػػدما وقعػػػت اتفاقػػػات اوسػػػلو فػػػي رئيسػػػة ح ومػػػ

المتحػدة  لألمـتصويتًا بتبييد مشروع المرار الفلسطيني في الجمعية العامة  أفالسابؽ جيمي  ارتر يموئف فيو 
فػػي الفتػػرة  إسػػرائيؿلػػى ع أطلمػػت"اذا  ػػاف وراء الصػػواريخ التػػي وأنػػو سيسػػاعد فػػي الحفػػاظ علػػى حػػؿ الػػدولتيف. 

على غزة ما يم ف اف نستخلص منو أي شػيء  فيػو اف الوضػ،  اإلسرائيليوعمليات المصؼ الجوي  ا خيرة
 وئ للفلسطينييف. ل سرائيلييفليس اختيارا مبمونا ئ  ا وسطالمائـ حاليًا في الشرؽ 

المتحػدة ئ يحمػؿ فػي طياتػو اي  لألمـالجمعية العامة  إلىف قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس التوجو وأ
فعػػػؿ اسػػػتفزازي.  مػػػا انػػػو ئ يػػػؤدي الػػػى زعزعػػػة الثمػػػة وئ ينػػػبى عػػػف متابعػػػة عمليػػػة السػػػالـ  حسػػػب ادعػػػاءات 

 وح ـ المانوف.  اإلنسافانو تصويت لصالح حموؽ  المناوئيف لو.
27/11/2012، القدس، القدس  

 
 ابية في باريسموت عرفات ممف محرج لمحام مرشح النتخابات نق قضية 56

ا ؼ ب: نجح بيار اوليفييو سور محامي ارملة ياسر عرفات فػي تجنػب  ػؿ العمبػات للتوصػؿ الػى  -باريس 
فصػػاعدا التعامػػؿ مػػ، ىػػذا  اآلففػػتح تحميػػؽ حػػوؿ وفػػاة الػػزعيـ الفلسػػطيني الراحػػؿ  غيػػر انػػو يترتػػب عليػػو مػػف 

 الملؼ السياسي المحرج.
المػػانوف الجزائػي والػذي يخػػوض حملػة ئنتخابػػات رئػيس نمابػػة وعلػى ىػذا المحػػامي الباريسػي المتخصػػص فػي 

 ػػانوف ائوؿ )ديسػػمبر(  اف يراعػػي جميػػ، الحساسػػيات لػػدى زمالئػػو ومنػػ، اي  13و 11محػػامي بػػاريس فػػي 
 تجاوزات او انحرافات في التحميؽ الذي يجري على ساحة سياسية اسرائيلية فلسطينية فائمة الحساسية.

يرب الذي درب سور ويشيد ب'ثمافتو ائستثنائية' اف ي وف ملؼ عرفات قػد يسػيء ونفى المحامي اوليفييو شن
الػػى مسػػعى المحػػامي للفػػوز برئاسػػة النمابػػة معتبػػرا اف المحػػاميف علػػى يمػػيف بانػػو التػػزاـ 'مينػػي' بعيػػد عػػف اي 

 'ايديولوجيا'.
27/11/2012، القدس العربي، لندن  

 

واريخ صمتبعَد  57  المدافع والصَّ
 ىاني المصري

د صػػمت المػػػداف، والصػػواريخ  يم ػػف المػػػوؿ بثمػػة: إّف غػػزة انتصػػػرت علػػى إسػػرائيؿ فػػػي معر ػػة مػػف حػػػرب بعػػ
ـّ التوصػػؿ إلػػى تيدئػػة جديػػدة برعايػػة نظػػاـ محمػػد مرسػػي. وقػػد ت ػػوف ىػػذه التيدئػػة مجػػرد اسػػتراحة  طويلػػة  وتػػ

ئيؿ  وتوصػيؼ قػوة محارب وممدمة لمعر ة أ بر  وبالتالي يجب ائستعداد ليا وليس ائستخفاؼ بمدرات إسرا
"حماس" العس رّية و بنيا قوة عظمى  وقد تؤدي ىذه التيدئة إلى ترويض "حمػاس"  وتبىيليػا لتمثيػؿ الشػعب 
الفلسػػطيني فػػي إطػػار النظػػاـ الجديػػد  الػػذي تػػتـ إقامتػػو فػػي المنطمػػة بزعامػػة جماعػػة اإلخػػواف المسػػلميف  مػػف 

فػػػي الحػػػد ا دنػػػى  وائعتػػػراؼ بشػػػروط اللجنػػػة  خػػػالؿ تجميػػػد المماومػػػة علػػػى ا قػػػؿ  والتعػػػايش مػػػ، ائحػػػتالؿ
 الرباعّية بصيغتيا المديمة  أو بصيغتيا الجديدة  حد أقصى.

انتصر الصاروخ على الطائرة وا سلحة ا حدث في العالـ بسبب إرادة الصمود والمماومة  بدليؿ عدـ تحميؽ 
مضػاء علػى مخػزوف المماومػة مػف الصػواريخ  العدواف  ىدافو المتمثلة فػي اسػتعادة قػوة الػردع اإلسػرائيلّية  وال
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وفرض ىدنة طويلة تتمتػ، فييػا إسػرائيؿ بحػؽ المطػاردة السػاخنة. لمػد حافظػت المماومػة بميػادة "حمػاس" علػى 
قدرتيا على إطالؽ الصواريخ  ولػذلؾ تسػتطي، الػرد علػى أي عػدواف جديػد  ولػـ يػتـ ائتفػاؽ علػى نػزع سػالح 

سػرائيلّية بػبف نظػاـ المماومة وئ على المطلب اإلسرائي لي بمن، تيريب السالح إلى غزة  وسط آمػاؿ أمير ّيػة وا 
محمد مرسي سيعمؿ على تحميؽ ىػذا ا مػر  ئسترضػاء اإلدارة ا مير ّيػة  وللحػد مػف النفػوذ اإليرانػي  الػذي 

 اف.  اف واضًحا  بالرغـ مف الحرص على إخفائو مف خالؿ الصواريخ الفلسطينّية التي جليا قادمة مف إير 
علػػػى أىمّيػػػة نػػػص اتفػػػاؽ وقػػػؼ إطػػػالؽ النػػػار  إئ أنػػػو لػػػـ يتضػػػمف مػػػف نػػػص علػػػى ضػػػرورة إنيػػػاء الحصػػػار  
وتضمف مف نص على ا عماؿ العدائّية الفلسطينّية واإلسرائيلّية في مساواة ما بيف الضحّية والجالد  ما بػيف 

نمػا جػوىره الػذي العدواف وبيف الشعب الفلسطيني الذي يحؽ لو مماومة العدواف  فليس المي ـ نص ائتفػاؽ  وا 
ينص على وقؼ العدواف ممابؿ وقؼ المماومة  وذلؾ  نو لـ يرتبط آلليات تطبيػؽ ومراقبػة ملزمػة  مػا يجعلػو 
قائًما مػا داـ الطرفػاف يريػداف ائسػتمرار بػو  وعنػدما يمػرر طػرؼ أو  الىمػا خرقػو  فإنػو سػينيار  مػا انيػارت 

 اتفاقات التيدئة السابمة.
حربػػي  مػػا يمػػاؿ ىػػو امتػػداد للسياسػػة بوسػػائؿ عنيفػػة  وفػػي ضػػوء تحميػػؽ ا ىػػداؼ أو عػػدميا مػػف  أي عمػػؿ

الحػػرب يػػتـ حسػػـ مػػف ىػػو المنتصػػر ومػػف ىػػو الميػػزـو فييػػا  ومػػف ضػػمف التميػػيـ؛ السػػياؽ الػػذي تجػػري فيػػو 
أسبابيا في الحرب  والنتائ  التي حممتيا  وتلؾ التي يم ف الوصوؿ إلييا  فإذا  انت إسرائيؿ قد خسرت أحد 

 الحرب  إئ أف ىناؾ أىداؼ أخرى حممتيا أو في طريميا نحو التحميؽ.
فمػد  ػاف مػف أىػـ ا ىػػداؼ السياسػّية إلسػرائيؿ اختبػار الوضػ، العربػػي الجديػد  وخصوًصػا الح ػـ فػي مصػػر  
لػػى أي مػػدى سػػيمارس نفػػوذه علػػى  ورؤّيػػة إلػػى حػػد ىػػو معنػػي بالحفػػاظ علػػى معاىػػدة السػػالـ مػػ، إسػػرائيؿ  وا 

لفلسػػػطينييف  وخصوًصػػػا "حمػػػاس"  لػػػدفعيـ لضػػػماف ائسػػػتمرار  والحفػػػاظ علػػػى التيدئػػػة  ومواصػػػلة ائعتػػػداؿ ا
لتبىيليا للعب دور إيجابي في المنطمة  ما يفتح المجاؿ أماميا نحو ائعتراؼ بيا  العب فلسطيني رئيسي  

مسػبلة فػي منتيػى ا ىمّيػة ونحػف بمشار ة "فتح" والفصائؿ ا خرى  وربما قائد للفلسطينييف. ئ يم ػف إسػماط 
نميـ نتائ  المعر ة  أف إسرائيؿ تفاجبت بمدى تجاوب النظاـ المصري وحرصو على التيدئػة وممارسػة نفػوذه 

 لدى "حماس" مف أجؿ الوصوؿ إلييا.
إف معر ػػػة "عمػػػود السػػػحاب" مجػػػرد حلمػػػة فػػػي سػػػياؽ سلسػػػلة مػػػف الحلمػػػات التػػػي تسػػػتيدؼ  سػػػر إرادة الشػػػعب 

جبػػاره علػػى قبػػوؿ مػػا تعرضػػو إسػػرائيؿ مػػف حلػػوؿ تصػػفوّية للمضػػّية الفلسػػطينّية  أو  الفلسػػطيني  و ػػي وعيػػو  وا 
التعايش م، واق، ائحتالؿ الػراىف وعػدـ مماومتػو   مػا تسػتيدؼ تػرويض "حمػاس"  وتبىيليػا بمسػاعدة الػدور 

مػة والممانعػة المصري للعب الدور المبموؿ منيا  عنصػر أمػف واسػتمرار فػي المنطمػة يبتعػد عػف محػور المماو 
 ويندم  في محور ائعتداؿ.

ئ يجب التسرع بالمفز وائسػتنتاج أف "حمػاس" ُروتضػت فعػاًل  أو أنيػا سػتروض حتًمػا  وستسػتخدـ ائنتصػار 
واستشياد أحمد الجعبري  مثلما استخدـ السادات ثغرة الدسرفوار لعمد معاىدة ائستسالـ مػ، إسػرائيؿ  ومثلمػا 

  التػي 1991إلى العػاـ  1987وائنتفاضة الشعبّية العظيمة طواؿ الفترة مف أواخر  أدى استشياد "أبو جياد"
حممػت أىػـ ائنتصػارات الفلسػطينّية علػى اإلطػالؽ منصػة لعمػد اتفػاؽ أوسػلو  الػذي أجيػض ائنتفاضػة وفػػتح 

 الطريؽ أماـ ضياع المضّية الفلسطينّية.
: ىػػؿ ستمضػػي فػػي سياسػػة تغليػػب سػػػيطرتيا إف ا مػػر الحاسػػـ الػػذي سػػيحدد إلػػى أيػػف ستسػػير "حمػػاس" ىػػو

ائنفرادّية على السلطة وتعليؽ المماومة ومسبلة ائعتراؼ العربي والدولي بيا وبسلطتيا على أي شيء آخر  
وتمضػػي بالتػػالي فػػي ائنمسػػاـ الػػذي يم ػػف أف يتحػػوؿ إلػػى انفصػػاؿ  أـ أنيػػا سػػتعتمد سياسػػة أخػػرى  أصػػبحت 
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أ ثػػر مػػف السػػابؽ  ترت ػػز علػػى إعطػػاء ا ولوّيػػة الحاسػػمة لمسػػبلة إنيػػاء  قػػادرة علػػى الميػػاـ بيػػا بعػػد انتصػػارىا
ائنمسػػاـ واسػػتعادة الوحػػدة فػػي سػػياؽ إعػػادة تشػػ يؿ منظمػػة التحريػػر  بحيػػث تضػػـ الجميػػ، علػػى أسػػاس إحيػػاء 
المشػػػروع الػػػوطني  وبمػػػا يضػػػمف ائحت ػػػاـ إلػػػى الشػػػعب مػػػف خػػػالؿ إجػػػراء ائنتخابػػػات علػػػى  ػػػؿ المسػػػتويات 

دوري ومنتػنظـ  لمػػا أم ػف ذلػؾ  وتحميػػؽ شػرا ة حميمّيػة لوحػػدىا يم ػف أف تعطػي الشػػرعّية  والمطاعػات بشػ ؿ
 والميادة  ي طرؼ فلسطيني؟

على "حماس" أيًضا أئ تبالر في انتصػارىا  لدرجػة الجػـز بػبف الحػرب البرّيػة قػد انتيػت  وأف تػوازف الػردع قػد 
وما منعيا مف تصعيد الحرب ليس فمط الخشية مف تحمؽ إلى غير رجعة. فإسرائيؿ ئ تزاؿ متفوقة عس رًيا  

نمػػا أنيػػا لػػـ تضػػ، فػػي مياميػػا فػػي ىػػذه الحػػرب المضػػاء علػػى  الخسػػائر وعػػدـ المػػدرة علػػى إنيائيػػا بسػػرعة  وا 
"حمػػاس" أو إسػػماط ح ميػػا   مػػا طالبػػت أوسػػاط إسػػرائيلّية متعػػددة   ف وجػػود "حمػػاس" المسػػيطرة علػػى غػػزة 

الذي اعتبره شمعوف بيرس واحًدا مف أىـ اإلنجازات اإلسػرائيلّية  لدرجػة  ساىـ في حدوث ائنمساـ الفلسطيني
 .1967وضعو ببىمّية قياـ إسرائيؿ وىزيمة العرب في حرب حزيراف 

علػػػى "حمػػػاس" والفلسػػػطينييف جميًعػػػا أئ ينسػػػوا أف مػػػا دفػػػ، اإلدارة ا مير ّيػػػة  التػػػي سػػػاندت إسػػػرائيؿ بصػػػورة 
وض،  ؿ ثمليا لعدـ تصعيد الحػرب مػف خػالؿ حػرب برّيػة؛  نيػا خشػيت  تجاوزت التوقعات اإلسرائيلّية  إلى

أف مثؿ ىذه الحرب  في ظؿ المتغيرات العاصفة في المنطمة العربّية  يم ف أف تيدد مصالحيا في المنطمة  
والمساس بمعاىدتي السالـ المصػرّية وا ردنّيػة مػ، إسػرائيؿ  وفػتح الطريػؽ نحػو حػرب إقليمّيػة أوسػ،  وحػرؼ 

نظػػار عمػػا يجػػري فػػي سػػوريا  وتمػػويض النجاحػػات البػػاىرة التػػي حممتيػػا بػػاحتواء الربيػػ، العربػػي  مػػف خػػالؿ ا 
نسػػ  تحػػالؼ أمير ػػي مػػ، الح ػػاـ الجػػدد  وتحويلػػو إلػػى بنػػاء تحػػالؼ عربػػي أمير ػػي غربػػي  وبالتػػالي إسػػرائيلي 

و احتوائو أو إسماطو  بما يحرؼ ضد إيراف  واذ اء الفتنة بيف السنة والشيعة تمييًدا لضرب النظاـ اإليراني أ
الصراع في المنطمة عف طبيعتو ا صلّية بوصػفو صػراًعا تحررًيػا وطنًيػا ديممراطًيػا يسػعى إلػى إنيػاء الييمنػة 
الخارجّيػػة  ومػػف أجػػؿ الحرّيػػة وال رامػػة والعػػيش ال ػػريـ وائسػػتمالؿ الػػوطني  إلػػى صػػراع داخػػؿ  ػػؿ بلػػد عربػػي  

مػػى مػػثاًل شاخًصػػا أمامنػػا   ف مػػا يجػػري فػػي عػػدة بلػػداف شػػيدت أو لػػـ ولعػػؿ مػػا جػػرى فػػي العػػراؽ يجػػب أف يب
تشػيد ريػاح التغييػر ىػي محػػاوئت لتعميمػو  بحيػث يصػبح الصػراع داخلًيػػا  بػيف العػرب أنفسػيـ  وبيػنيـ وبػػيف 
إيػػراف  وبػػيف اإلسػػالـ المعتػػدؿ واإلسػػالـ المتطػػرؼ  وتبمػػى إسػػرائيؿ خػػارج الصػػراع  بػػالرغـ مػػف أنيػػا المصػػدر 

 للتوتر في المنطمة. الرئيسي
لمػػد تحمػػؽ ائنتصػػار واسػػتعادت المماومػػة روحيػػا. والسػػؤاؿ ىػػو: إلػػى أيػػف سػػيبخذنا ىػػذا ائنتصػػار  ىػػؿ إلػػى 
الوحػدة علػػى أسػػاس وطنػػي لنمضػػي فػي طريػػؽ تحميػػؽ أىػػدافنا الوطنّيػػة  أـ إلػى وحػػدة ت ػػرس مػػف جديػػد خيػػار 

ا  ولف تمود سوى إلى استمرار الوض، الراىف أو المفاوضات وعملّية السالـ  التي فشلت سابًما وستفشؿ ئحمً 
تسوية تصفوّية مؤقتة أو نيائّية   ف إسرائيؿ ئ تريد السالـ وئ تزاؿ متفوقػة عسػ رًيا  وتجػد الػدعـ ا مير ػي 
المطلػػؽ والضػػعؼ والتخػػاذؿ والتمػػزؽ العربػػي  والنفػػاؽ الػػدولي  والفلسػػطينيوف منمسػػموف وضػػعفاء  وئ يمل ػػوف 

ب الموة ال افّية التي تم نيـ مف تحميؽ أىدافيـ ولو بالحػد ا دنػى  أـ سػيبخذنا ىػذا ائنتصػار حتى اآلف أسبا
إلػى تػبجي  التنػػافس بػيف "فػتح" و"حمػػاس" مػف أجػؿ الحصػػوؿ علػى ائعتػراؼ ا مير ػػي والػدولي واإلسػػرائيلي  

 ليتمرر مف بوابة ىذا ائعتراؼ مف سيمود الفلسطينييف "فتح" أـ "حماس"؟
 27/11/2012، لفمسطيني لالعالم واألبحاث )بدائل(المركز ا
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 د. عدناف أبو عامر
ىدفت العملية اإلسرائيلية لتحميؽ عدد مف ا ىداؼ وا غراض  أىميا استعادة الردع اإلسرائيلي المفمود أمػاـ 

ييف للفصائؿ المسلحة  وتدمير منػازليـ  وتػدمير قواعػد المماومة الفلسطينية  واستيداؼ عدد مف المادة الميدان
إطػالؽ الصػواريخ ومخػػازف السػالح والػػذخيرة  والمضػاء علػػى مػا يم ػف مػػف البنيػة العسػػ رية للمماومػة  وتػػبميف 
دراؾ )إسػػرائيؿ( بمػػا ئ يمبػػؿ الشػػؾ أف أي دولػػة عربيػػة غيػػر  ىدنػػة مػػ، حمػػاس فػػي غػػزة  لػػـ يػػبف أوانيػػا بعػػد  وا 

وأنيػػا مػػا زالػػت الدولػػة ا قػػوى وا قػػدر فػػي ىػػذا المحػػيط العربػػي ال بيػػر  رغػػـ ثػػورات الربيػػ،  جػػاىزة لمواجيتيػػا 
 العربي.

وتسػػػربت العديػػػد مػػػف الخطػػػط العسػػػ رية اإلسػػػرائيلية ائفتراضػػػية  التػػػي تنػػػاقش فرضػػػيات العمليػػػة المتدحرجػػػة 
ضد ُبَنػى ح ومػة حمػاس  و"تغيير الوض، في غزة"  على توجيو سلسلة مف الضربات الجوية والبرية والبحرية

 والميادات والمؤسسات وال وادر والمنشآت  م ثفة ومتتالية.
وقد أنببت المواجيات التي وقعت بغّزة فػي ا سػابي، ا خيػرة بتجربػة جديػدة واجييػا اإلسػرائيليوف  تفػتح البػاب 

واجيونػو اليػـو لػـ أماـ نماش مختلؼ   نو ميمػا تصػوروا إنجػازاتيـ عنػد أطػراؼ المطػاع فيػـ يعرفػوف أف مػا ي
يخطر بباليـ قبؿ عشر سنوات  ما يعني أف المعارؾ التي ستدور م، المماوميف ستشػبو "الحػرب الضػروس"  
 نيـ سيماتلوف مف بيت إلى بيت  يتمدموف ببطء وحذر   وف الجنود قد يفاجؤوف ببيوت مفخخة  فضاًل عف 

زؿ لخطػػؼ جنػػػود  ومحاولػػة جػػػر الجػػيش لحػػػرب إعػػداد الممػػاوميف لػػػدراجات ناريػػة  ومنافػػػذ عبػػر جػػػدراف المنػػا
 شوارع.

ولذلؾ أخذت العملية العس رية الجوية ش اًل قاسيًا  سريعًا جدًا؛ لتمضي علػى البنػى التحتيػة  وت سػر اليرميػة 
الميادية  وتخطػؼ أرواح المػادة السياسػييف و ػوادر المماومػة العسػ رييف  وىػو مػا تبمػؿ )إسػرائيؿ( منػو إضػافة 

الرعػػب ضػػد الفلسػػطينييف   نيػػا تعتمػػد أف مشػػاىد الحشػػود والػػدبابات علػػى مشػػارؼ المطػػاع جرعػػة جديػػدة مػػف 
 بيف حيف وآخر لـ ت ف  افية لتحميؽ العرض.

وفي حيف أف الحروب عادة ما تبدأ بمواجيات  ثـ تنتيي بتدمير ومجازر  فإف حرب )إسرائيؿ( ا خيرة على 
ب  وىػذه ليسػت صػدفة   ف لػدييا إسػتراتيجية جديػدة توجػو غزة جاءت مف نوع مختلؼ  التدمير أوًئ ثػـ الحػر 

رسالة للجمي، مفادىا: إذا تعرضنا  ي ىجـو فػإف سياسػتنا فػي الػرد ىػي الجنػوف  ىػذا مػا يمولػو اإلسػرائيليوف 
 عف أنفسيـ  وترجمة الجنوف على ا رض ىي التدمير الواس، والشامؿ.

إسػرائيؿ( بغػارة جويػة تػدمر أحيػاء  املػة  أو سلسػلة مػف فإذا تـ قصؼ المستوطنات الجنوبية بصاروخ  تػرد )
المصػػان،  لعػػؿ ىػػذا يػػردع الفلسػػطينييف عػػف مياجمتيػػا  يريػػد اإلسػػرائيليوف أف ت ػػوف إسػػتراتيجية الجنػػوف ومػػا 
يرافميا مف تػدمير واسػ، أداة رادعػة تجبػر الفلسػطينييف وسػواىـ علػى التف يػر طػويال قبػؿ أف يتحر ػوا ضػدىـ  

تجعػؿ مػف "إسػتراتيجية الجنػوف"  والمصػؼ الجػوي الواسػ، والمػدمر  وارت ػاب المجػازر بسػرعة و بنيا تريد أف 
فائمػة ومدروسػػة سػالًحا رادعػػا آخػر يػػؤدي ذات رسػالة السػػالح النػووي  وىػػي تع ػس أيضػػًا حالػة مػػف الضػػعؼ 

 تستحؽ المراقبة  تموؿ ببف الجيش اإلسرائيلي لـ يعد الجيش الذي ئ يمير.
سرائيؿ( تشف عمليتيا ضد غزة لتمضي على صواريخيا  ل ف المواجية ا خيرة أثبتت أنو وبات واضحًا أف )إ

بعد أياـ ثمانية مف التدمير الشامؿ  ردت المماومة بتجديد قصؼ الصواريخ  ليتبلور الدرس ا وؿ الذي يموؿ 
عػد يػـو واحػد إضػافي ببف إرادة المتاؿ ما زالػت صػامدة  ولػـ تسػتط، المجػزرة اإلسػرائيلية أف تمضػي علييػا  وب

تبلػػػور الػػػدرس الثػػػاني  حػػػيف أطلػػػؽ الممػػػاتلوف الفلسػػػطينيوف صػػػواريخ ذات مػػػدى أبعػػػد  وشػػػ ؿ ذلػػػؾ "ىزيمػػػة" 
 لجنرائت إستراتيجية الجنوف  وبدًئ مف المضاء على الصواريخ ىا ىـ أماـ صواريخ أبعد مدى وأشد تبثيرا.
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لعملّية أو فشليا مف خالؿ مدى سالمة قادة حمػاس بعػد أخيرًا.. في قراءة تحليلية ختامية  يم ف تمييـ نجاح ا
الغػػػارات الجوّيػػػة  وسػػػرعة تمػػػّدـ الجػػػيش داخػػػؿ غػػػّزة أو تباطئػػػو  وجاىزيػػػة المنظومػػػة الدفاعّيػػػة التػػػي حّضػػػرتيا 

 المماومة بعد المصؼ الجوّي  ومستوى المخزوف اللوجستّي مف الصواريخ التي إذا ما استمّرت بائنطالؽ.
ذه الحرب اإلسرائيلية على غزة أف مجموعة مف المماتليف وحفنة مف الصواريخ ئ تستطي، الدرس ا ىـ في ى

أف تمضي على الجػيش الميػاجـ  ل نيػا فػي ذات الوقػت ئ تتػيح لػو فرصػة تحميػؽ أىدافػو  وحػيف ئ يسػتطي، 
جػػػيش جػػػرار ذلػػػؾ فيػػػذه ىػػػي ىزيمتػػػو  حصػػػؿ ىػػػذا فػػػي "الرصػػػاص المصػػػبوب" حػػػيف واجيتػػػو "بمعػػػة الزيػػػت" 

 !2012  ويحصؿ ثانية في "عامود السحاب" الذي تواجيو "حجارة السجيؿ" عاـ 2008سطينية في الفل
 26/11/2012، فمسطين أون الين
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 عبدالرحمف فرحانة
ر اللجنػة   تنفيػذا لمػرا13/11بدأ ال ياف اإلسرائيلي عدوانو على قطاع غػزة باغتيػاؿ المائػد أحمػد الجعبػري فػي 

  علػػػى الػػرغـ مػػػف 13/11الوزاريػػة المصػػغرة للشػػػؤوف ا منيػػة )التسػػاعية( الػػػذي اتخذتػػو سػػرًا فػػػي صػػباح يػػوـ 
 التوصؿ إلى مسودة اتفاؽ تيدئة م، المماومة بوساطة مصرية.

 قامت دولة ال ياف بعملية خداع ما رة باتجاىيف: إذ جرى قبيؿ الحرب ا خيرة اإلعداد لحملة إعالمية قاـ بيا
عػػػدد مػػػف المسػػػؤوليف "اإلسػػػرائيلييف" بػػػإعالف قػػػرب التوصػػػؿ لتيدئػػػة بيػػػدؼ اسػػػترخاء المماومػػػة  ول يحػػػاء بػػػبف 
المصػػػرييف يعلمػػػوف بموعػػػد اليجػػػـو مػػػف خػػػالؿ صػػػورة ائتصػػػائت التػػػي جػػػرت بػػػيف تػػػؿ أبيػػػب والمػػػاىرة قبيػػػؿ 

 الحرب  للتش يؾ في موقؼ مصر  وىز الثمة بيف غزة والح ـ الجديد في مصر.
صرييف شعروا بالشرؾ "اإلسرائيلي"  فببلغوا حماس ئتخاذ الحيطة قبيؿ بدء اليجـو في الحرب  وفيـ ل ف الم

المصريوف ذلؾ  ف الذي  اف يتفػاوض معيػـ الشػاباؾ ولػيس جػيش ائحػتالؿ  إذ امتنػ، الجػيش "اإلسػرائيلي" 
 بة لدى المصرييف.عف تمديـ رده للميادة المصرية بشبف التيدئة التي سبمت الحرب  مما أثار الري

 أىداف الحرب وتداعياتيا
ا ىػػداؼ المعلنػػة بحسػػب المصػػادر الرسػػمية "اإلسػػرائيلية" ىػػي وقػػؼ إطػػالؽ الصػػواريخ  ومنػػ، المماومػػة مػػف 

 تغيير قواعد ائشتباؾ  واستعادة ىيبة الردع للجيش "اإلسرائيلي".
 ىدافًا أخرى منيا:ل ف ا ىداؼ المعلنة لـ ت ف  ؿ الصورة. فمد أرادت ح ومة نتنياىو أ

أراد نتنياىو تصعيد حظوظو في ائنتخابات الممبلة عبر صورة انتصػار فػي غػزة  وفػرض ا جنػدة ا منيػة  -
 والتغطية على المطالب ائقتصادية وائجتماعية التي أنتجتيا ا زمة ائقتصادية.

حراجػػػو فػػػي ظػػػؿ - عػػػدـ ائسػػػتمرار السياسػػػي  اختبػػػار النظػػػاـ المصػػػري الجديػػػد بشػػػبف المسػػػبلة الفلسػػػطينية  وا 
 وائقتصادي في مصر  وليّز عالقة النظاـ الجديد بواشنطف.

 ىروب نتنياىو مف ردة فعؿ أوباما  حيث ناصر خصمو السياسي المرشح الجميوري رومني. -
ائسػػػتطالع بالنػػػار ل شػػػؼ ممػػػدرات المماومػػػة الجديػػػدة والتعػػػاطي معيػػػا  إف فػػػي المواجيػػػة الحاليػػػة أو فػػػي  -

 ت المادمة  واست شاؼ قدرات ا سلحة "اإلسرائيلية" الجديدة  المبة الحديدية وغيرىا.المواجيا
 أما أىداف المقاومة فتمخصت في:

 تب يد حؽ المماومة في مواجية العدواف والتصدي ئعتداءاتو. -
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 محاولػػة  سػػر ىيبػػة الػػردع الصػػييونية  وفػػرض قواعػػد اشػػتباؾ جديػػدة  وخلػػؽ معادلػػة رعػػب جديػػدة  وربمػػا -
 إرساء معادلة ردع جديدة.
 إطاللة عمى ساحة الحرب

حػػاوؿ الجػػيش الصػػييوني مفاجػػبة المماومػػة بالصػػدمة عبػػر اسػػتيداؼ عناصػػر الميػػادة العليػػا ل تائػػب المسػػاـ  
فنجح جزئيا باغتيػاؿ الشػييد الجعبػري ل نػو أخفػؽ فػي إصػابة المػادة اآلخػريف.  مػا اسػتخدمت طائراتػو المنابػؿ 

غػػػارة جويػػػة   1500ثافػػػة عدديػػػة وجغرافيػػػة  فوصػػػؿ عػػػدد غاراتػػػو إلػػػى مػػػا يربػػػو عػػػف الثميلػػػة مػػػف وزف طػػػف ب 
وتمددت أىدافو على  افة خريطة المطاع  بيدؼ إثارة الرعب وتعظيـ التػبثيرات النفسػية والماديػة فػي الجانػب 

 الفلسطيني.
العسػػػػ رية ل ػػػػف تفاصػػػػيؿ المواجيػػػػة أبػػػػرزت أف بنػػػػؾ ا ىػػػػداؼ ذات الطػػػػاب، العسػػػػ ري فػػػػي غػػػػزة لػػػػدى الميػػػػادة 

"اإلسػػرائيلية" قػػد نضػػب أثنػػاء ا يػػاـ ا ولػػى للحػػرب  وقػػد  ػػاف محػػدودا فػػي ا صػػؿ. يضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ إماطػػة 
ف  انػت  اللثاـ عف حميمة العمى ائستخباري لدى الجيش  فسرتو  ثافة المواق، المدنيػة التػي تػـ اسػتيدافيا  وا 

 جزءا مف ا ىداؼ بحد ذاتيا.
ديرات قػػدمتيا شػػعبة ائسػػتخبارات العسػػ رية "أمػػاف"  مفادىػػا أف قػػوة الصػػدمة اسػػتندت الدولػػة العبريػػة علػػى تمػػ

صابة المادة النوعييف سيربؾ المماومة  ويبػدو أف نتنيػاىو  ػاف فػي مخططػو أف تمػؼ الحػرب  و ثافة النيراف وا 
الحسػاب عند اليوـ الثالث  إذ لـ ي ف ائستعداد للحرب البرية جديًا  ما بػدا مػف أ ثػر مػف مؤشػر  ل ػف جػردة 

 ا ولية للحرب أزاحت الحملة بعيدًا عف تمديرات الميادة "اإلسرائيلية".
ت تي ػػات المماومػػة قامػػت علػػى اسػػتيعاب الصػػدمة وامتصاصػػيا  وسػػتر جسػػـ المماومػػة تحػػت ا رض بشػػب ة 
. معمدة مف ا نفاؽ  واسػتيداؼ الطػائرات المعاديػة  وؿ مػرة  فػي محاولػة إلصػابتيا أو تحييػدىا عػف أىػدافيا

وقػػػػد نجحػػػػت فػػػػي إصػػػػابة بعضػػػػيا. إضػػػػافة إلػػػػى ذلػػػػؾ تطػػػػور أدوات المماومػػػػة باسػػػػتخداميا منصػػػػات إطػػػػالؽ 
صاروخية ذات تح ـ إل تروني وموجية بالليزر. وا خير تطور ئفت في أدوات الموة  أنبب عف تحسف نسبي 

 في ميزاف الموة لصالح المماومة  أفضى لتم ينيا مف تعظيـ قدرتيا على المناورة.
ريخ المماومة ومدياتيا وأعدادىا وأزمنة انطالقيا  انت جزءا أساسيا مف ت تي اتيا  وقد تم نت مف  سػر صوا

الخطػػوط الحمػػر السػػابمة فػػي قواعػػد ائشػػتباؾ  إذ اسػػتيدفت تػػؿ أبيػػب وشػػماليا فػػي ىرتسػػليا  و ػػذلؾ المػػدس 
حتػى للمسػتوطنات فػي  لـ  وىددت رموز دولة ال ياف  ال نيسػت الصػييوني  ووصػلت  80لمديات تعدت اؿ
 الضفة الغربية.

وتمخضت المواجية عف معطيات جديدة  إذ أظيرت أف المماومة  سرت ىيبػة الػردع "اإلسػرائيلية"  وفرضػت 
قواعد اشتباؾ جديدة على الرغـ مػف اخػتالؿ ميػزاف المػوى بػيف الطػرفيف  وخلمػت معادلػة رعػب جديػدة بإدخػاؿ 

أس ىػـر السػلطة  وفػي منطمػة جغرافيػة تعطلػت مصػانعيا التػي مالييف ييودي فػي المالجػئ مػف بيػنيـ ر  3.5
 مليار دوئر. 17تنت  حوالي 

والمماومػػة تمػػؼ اآلف علػػى حافػػة معادلػػة ردع جديػػدة بإجبارىػػا العػػدو علػػى الخنػػوع لشػػروطيا. وفػػي المحصػػلة 
يدئػة حاليػًا  سددت ضربة إستراتيجية لصػورة المػوة الصػييونية فػي المنطمػة. ل ػف الميػادة الصػييونية تخػرؽ الت

 و  ثر مف مرة ولو بمستوى منخفض لتؤ د عدـ خضوعيا لشروط المماومة.
 صورة االشتباك السياسي

أرادت الدولة العبرية فتح المواجيػة مػ، المماومػة الفلسػطينية فػي غػزة عبػر ائسػتطالع بالنػار ئختبػار مواقػؼ 
فالحملػػة شػػ لت ضػػػغطًا علػػى الرئاسػػػة  عديػػدة علػػى أثػػػر متغيػػرات الربيػػػ، العربػػي  مػػف بينيػػػا مصػػر الجديػػػدة.
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المصػػػرية الجديػػػدة باعتبارىػػػا اختبػػػارًا ليػػػا للموازنػػػة بػػػيف متضػػػاديف ىمػػػا: دعػػػـ المضػػػية الفلسػػػطينية  والحاجػػػة 
 المصرية لواشنطف في مسبلتي ائقتصاد والشرعية الدولية للنظاـ الجديد في الماىرة.

ي إدارة ا زمػػػة  إذ قػػػاـ الػػػرئيس مرسػػػي بسلسػػػلة مفاعيػػػؿ ا زمػػػة  شػػػفت عػػػف قػػػدرة عاليػػػة للرئاسػػػة المصػػػرية فػػػ
خطوات فورية لدعـ قطاع غزة أثناء العدواف  وفي الوقت ذاتو أشرفت الرئاسة المصرية على معر ػة سياسػية 
بيف طرفي المواجية   انت الماىرة فييا أقرب لطرؼ المماومة مف الطرؼ اآلخر. وقد عبػر السػفير المصػري 

صػػػرح بػػػبف مصػػػر ليسػػػت وسػػػيطا بػػػيف الطػػػرفيف  بػػػؿ تمػػػؼ فػػػي صػػػؼ الطػػػرؼ  فػػػي راـ اهلل عػػػف ذلػػػؾ  حينمػػػا
 الفلسطيني.

ومجمؿ ا داء بتفاصيلو طػواؿ ا زمػة أوصػؿ رسػالة لتػؿ أبيػب بػبف مصػر الجديػدة تغيػرت  وىػي فػي طريميػا 
لترسػػـ دورا مسػػتمال فػػي المنطمػػة. وبػػذلؾ تمػػت اإلجابػػة علػػى أحػػد أسػػئلة ائختبػػار "اإلسػػرائيلي". وقػػد نجحػػت 

 ادة المصرية الجديدة بموازنة المعادلة بدقة بالغة بيف مثلث غزة تؿ أبيب واشنطف.المي
في صورة المعر ة السياسية  ظير الدور التر ي مساندًا للمػاىرة وللطػرؼ الفلسػطيني علػى حػد سػواء  مضػافًا 

ادىػا أف اإلقلػيـ إلى ذلؾ الدور المطري. وىذا الجزء مػف الصػورة بعػث برسػالة أ ثػر خطػورة للدولػة العبريػة  مف
 تغير  ذلؾ  وتلؾ ىي اإلجابة الثانية.

ائختبػػػار اآلخػػػر  ػػػاف لحمػػػاس فػػػي تموضػػػعيا الجغرافػػػي الجديػػػد بعػػػد خروجيػػػا مػػػف دمشػػػؽ إلػػػى الدوحػػػة. وقػػػد 
أظيرت الحر ة صالبة سياسية عالية أثناء ائشتباؾ السياسي  وبذلؾ قالت حماس لنتنياىو إنيا ىي ىػي لػـ 

 الجغرافي الجديد على سلو يا السياسي. تتغير  وئ أثر للتموض،
و انت حزمة ا جوبة وتفريعاتيا المحيطة بيا بمثابة تحٍد  بير لنتنياىو  ووضعتو في مبزؽ خطير العواقب. 
فتػػداعيات المواجيػػة جعلتػػو أمػػاـ خيػػاريف صػػعبيف: إمػػا الخضػػوع للمماومػػة وشػػروطيا  وتعػػريض ىيبػػة الػػردع 

ما ال مغامرة بالمضي في الحملة البريػة التػي يرىبيػا أصػاًل  بسػبب تػداعياتيا السػلبية "اإلسرائيلية" لالن سار  وا 
 على الصعيديف الميداني واإلقليمي.

فػػاليجوـ البػػري علػػى غػػزة ميػػدانيا قػػد يملػػب الوضػػ، فػػي الضػػفة الغربيػػة  فيتضػػرر وجػػود السػػلطة الفلسػػطينية  
 ائنتخابات "اإلسرائيلية" الممبلة.وينيار التنسيؽ ا مني. باإلضافة لتخوفات نتنياىو مف نتائ  

قليما  قد تجر الحرب البرية الطرؼ المصػري لخيػارات جريئػة ربمػا تمػس بالمعاىػدة. وتػبثيرات أخػرى أعظػـ  وا 
وزنػػػًا تتصػػػؿ بتسػػػري، تغيػػػرات اإلقلػػػيـ لغيػػػر صػػػالح الدولػػػة العبريػػػة  وفػػػي قلػػػب ذلػػػؾ المسػػػاس بالحالػػػة ا ردنيػػػة 

عارضػة تجػاه معاىػدة وادي عربػة. ناىيػؾ عػف التػبثيرات السػلبية علػى بتعرض النظػاـ فػي ا ردف لضػغوط الم
الملؼ اإليراني  وعلػى م انػة "إسػرائيؿ" الدوليػة فيمػا لػو تزايػدت أعػداد الشػيداء الفلسػطينييف جػراء المواجيػات 

 البرية.
تصػار وفي المحصلة خض، نتنياىو وانتصرت المماومة سياسيًا  وقد شار ت عوامؿ عدة في تحميؽ ىػذا ائن

 السياسي منيا:
صػػػمود المماومػػػة وجرأتيػػػا بػػػاختراؽ الخطػػػوط الحمػػػر لمواعػػػد ائشػػػتباؾ بوصػػػوليا لمػػػدف مر زيػػػة فػػػي الدولػػػة  -

 العبرية  مما صعد مف معادلة الرعب  لتمترب مف مشارؼ معادلة الردع.
ية للمماومػة   ومتانػة الحاضػنة الشػعب48توحد الفلسطينييف في الضفة والمطاع وفي الشػتات وفػي فلسػطيف  -

 في غزة التي لـ تتضعض، رغـ  ثافة النيراف وضخامتيا وشراسة اليجمة الجوية.
التغير اإلقليمي الذي أنببت عنو ا حداث  وفي قلبو التغير المصري الذي لمي إسنادًا مف قبؿ دوؿ أخػرى  -

  تر يا وقطر  وفي المجمؿ ش ؿ عاماًل ضاغطا على تؿ أبيب.
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فػػي مسػػاندة الحملػػة البريػػة "اإلسػػرائيلية" بسػػبب إدرا يػػا لحجػػـ التحػػوئت فػػي المنطمػػة  تػػردد المػػوى الغربيػػة  -
 وبسبب تبثيرات ا زمة ائقتصادية على أقطارىا التي تضغط على خياراتيا السياسية.

 اآلثار السياسية واإلستراتيجية لمحرب
قليميػػة والدوليػػة  وفيمػػا يلػػي إطاللػػة تػػرؾ العػػدواف ا خيػػر علػػى غػػزة آثػػارًا بالغػػة علػػى  افػػة الصػػعد المحليػػة واإل

 على حزمة منيا:
الحػػرب أعػػادت لمصػػر دورىػػا وبلونيػػا اإلسػػالمي الجديػػد  ممػػا يعنػػي تػػبثيرات بالغػػة علػػى مسػػتمبؿ اإلقلػػيـ   -

 وداعمة لدور اإلسالمييف فيو في ا فؽ اإلستراتيجي.
 انتيا  وفتحػت اآلفػاؽ أماميػا رسخت الحرب دور حماس في الخريطة السياسية الفلسطينية  ورفعت مف م -

 لفرص جديدة على الصعيديف اإلقليمي والدولي.
الػدوراف المصػري والتر ػي أثنػاء الحػرب يشػيراف إلػػى تغيػرات بنيويػة فػي ىي ػؿ اإلقلػيـ  وفػي أحجػػاـ ا دوار  -

الخليجػي  للدوؿ المر زية فيو  وينبئاف عف بداية انحسار الدور اإليرانػي وغيػاب السػوري  و ػذلؾ عػودة الػدور
 لجموده الذي برز أثناء الربي، العربي  باستثناء دولة قطر.

تفاىمات التيدئة دلػت علػى تراجػ، م انػة "إسػرائيؿ" فػي المنطمػة  وتغيػر مواقػؼ الػدوؿ المر زيػة فييػا تجػاه  -
تؿ أبيب  مصر وتر يا. وعززت صورة عػودة الدولػة العبريػة للػدفاع عػف وجودىػا  بػدًئ مػف البحػث عػف دور 

 المنطمة  ما حدث عمب أوسلو. في
مخرجات الحرب أبرزت زيادة انحسار النفوذ ا مير ي  فعلػى الػرغـ مػف أف واشػنطف قػادت التحر ػات مػف  -

 الخلؼ عبر مصر وتر يا  فإف محصلة المواجية لـ ت ف لصالحيا  وئ لصالح "إسرائيؿ".
خيػػار التسػػوية وتب ػػد إفالسػػو  إذ الحػػرب صػػعدت خيػػار التسػػوية وعػػززت منطػػؽ إثمػػاره  فػػي حػػيف تراجػػ،  -

 أثبتت المواجية ا خيرة أف صاروخًا واحدا أ ثر تبثيرًا مف مائة جولة تفاوض.
سػػتدف، نتػػائ  المواجيػػة ا خيػػرة أبػػو مػػازف ل صػػرار علػػى خيػػاره المتعلػػؽ بالػػذىاب لألمػػـ المتحػػدة لمحاولػػة  -

 إرفاد خيار التسوية بزخـ جديد إلبمائو على قيد الحياة.
ة أخيرة  صػواريخ المماومػة البسػيطة ىػزت الصػورة النمطيػة لميػزاف المػوى فػي المنطمػة  وزادت مػف طاقػة ب لم

التحػوئت الجاريػػة فييػا  ول ػػف المفاعيػػؿ التػي أعمبتيػػا تحتػاج مػػف المنتصػػريف فػي ىػػذه الجولػة لجيػػود مضػػنية 
 لتثمير النتائ  المائمة إلى م اسب إستراتيجية ثابتة.

 26/11/2012 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 فايز رشيد
وفمًا لألنباء الراشػحة مػف المػاىرة بعػد ائتفػاؽ علػى وقػؼ إطػالؽ النػار فػي غػزة  فػإف مفاوضػات تجػري ىنػاؾ 

فػي المطػاع مثلمػا جػرى بعػد عػدواف ” اليدنػة“  ومػف ثػـ إلػى ”التيدئػة“بيف أطراؼ عديػدة ىػدفيا الوصػوؿ إلػى 
الفلسػػطينية و مػػا طرحيػػا ممػػثال حر تػػي حمػػاس والجيػػاد اإلسػػالمي   بالنسػػبة إلػػى الشػػروط 2009  - 2008

ال امؿ عف قطاع غزة  وقؼ تػوغالت جػيش ائحػتالؿ فػي المطػاع  ” اإلسرائيلي“فتتلخص في: رف، الحصار 
طػػالؽ النػػار علػػييـ. أمػػا الشػػروط  وقػػؼ ائغتيػػائت لمػػادة الفصػػائؿ   ػػذلؾ وقػػؼ ائعتػػداء علػػى الصػػياديف وا 

سنوات أو أ ثر  وقؼ دخوؿ ا سلحة إلى غزة فورًا  10تمثؿ بما يلي: ىدنة طويلة ا مد تمتد فت” اإلسرائيلية“
وأي أسػػلحة جديػػدة يػػتـ إدخاليػػا تعتبػػر خرقػػًا لليدنػػة . وقػػؼ إطػػالؽ الصػػواريخ مػػف حمػػاس والجيػػاد اإلسػػالمي 
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” إسػػػرائيؿ“ علػػػى الشػػػريط الحػػػدودي . مػػػف حػػػؽ” اإلسػػػرائيلييف“و ػػػؿ الفصػػػائؿ و ػػػذلؾ عػػػدـ اسػػػتيداؼ الجنػػػود 
المطػػادرة السػػاخنة حػػاؿ تعرضػػت ليجػػـو أو لػػدييا معلومػػات عػػف ىجػػوـ. رفػػ، الحصػػار عػػف المطػػاع يػػتـ مػػف 
خالؿ معبر رفح وبالتنسيؽ بيف مصر وحماس. رعاية ائتفاؽ ت وف سياسية وليس أمنية  أي تػتـ مػف خػالؿ 

 مصر والرئيس مرسي وليس أجيزة ا مف المصرية.
والتيديػد باجتيػاح المطػاع مػف خػالؿ ” إسػرائيؿ“ألفػًا مػف ائحتيػاط فػي  75اسػتدعاء بداية: ثبػت بػالملموس أف 

البػػدء ” إسػػرائيؿ“لػػيس إئ   نػػو لػػو اسػػتطاعت ” اإلسػػرائيلية“اليجػػوـ البػػري   انػػت مػػف وسػػائؿ الحػػرب النفسػػية 
لفعلػت  بالحملة البرية )وتطيير( غزة مف ح ـ حماس ومف فصائؿ المماومػة مػف دوف خسػائر بشػرية وماديػة 

ومػاذا  انػت الحصػيلة؟ فشػؿ  2009-2008ذلؾ دوف أدنى تبخير. مارسػت اليجػـو البػري علػى المطػاع فػي 
فػػػي تحميػػػؽ ىػػػدؼ إسػػػماط حمػػػاس  وتعػػػززت ا خيػػػرة ببسػػػلحة صػػػاروخية بعيػػػدة المػػػدى )بػػػالمعنى ” إسػػػرائيلي“

 النسبي( ىي و افة الفصائؿ الفلسطينية.
ئمتالؾ فصائؿ المماومة نوعية صػواريخ ” إسرائيؿ“ا تشاؼ  2012مف ناحية ثانية: فإف الجديد في عدواف  

جديػػدة وأسػػلحة حديثة)أيضػػًا بػػالمعنى النسػػبي بػػالطب،( لػػـ ترصػػدىا أجيػػزة العػػدو ا منيػػة . ىػػذا يعنػػي إم انيػػة 
امػػػتالؾ فصػػػائؿ المماومػػػة  سػػػلحة حديثػػػة ضػػػد الػػػدبابات والمػػػدرعات و ػػػؿ أنػػػواع الػػػدروع  ا مػػػر الػػػذي عنػػػى 

خسػػػائر بشػػػرية وماديػػػة  بيػػػرة فػػػي حالػػػة دخوليػػػا أراضػػػي ” اإلسػػػرائيلية“يػػػة ت بيػػػد المػػػوات البريػػػة ويعنػػػي: إم ان
 المطاع  وىذا الذي منعيا مف دخولو عف طريؽ الحرب البرية.

ئ اآلف وئ  2006لف ت ػرر تجربػة دخػوؿ جيشػيا البػري إلػى الجنػوب اللبنػاني فػي عػاـ ” إسرائيؿ“ ذلؾ  فإف 
 بد جيشيا في لبناف خسائر بشرية  بيرة  ىي تستطي، المصؼ مػف خػالؿ الغػارات على المدى المريب  فمد ت

 الجوية والبوارج والمداف، دوف مخاطرة الدخوؿ إلى غزة.
ئ تسػػتطي، خػػوض حػػرب طويلػػة  سػػباب عديػػدة مػػف أبرزىػػا  الت لفػػة ائقتصػػادية ” إسػػرائيؿ“مػػف ناحيػػة أخػػرى 

فػي إحصػاء ت لفػة العػدواف ا خيػر. رصػدوا أرقامػًا  بيػرة ” يليوفاإلسػرائ“ال بيرة للحرب  وقػد بػدأ ائقتصػاديوف 
ائقتصادية بعػد ثمانيػة أيػاـ مػف المصػؼ المتتػالي للمطػاع . أيضػًا فػإف عشػرات اآلئؼ ” إسرائيؿ“في خسائر 

مػػف ائحتيػػاطي الػػذي يعمػػؿ فػػي مواقػػ، مدنيػػة  ثيػػرة  ئ يسػػتطيعوف الغيػػاب عػػف وظػػائفيـ لفتػػرة طويلػػة  فيػػذا 
فة الخسائر ائقتصادية وسط وضػ، تػـ فيػو اسػتمطاع المئػات مػف ماليػيف الشػواقؿ بسػبب العجػز يعني مضاع
 في الميزانية.

علػى نمػػؿ المعر ػة إلػػى أرض عػدوىا . جبيتيػػا الداخليػة ئ تسػػتطي، تحمػؿ أعبػػاء الحػػرب. ” إسػػرائيؿ“اعتػادت 
سػػطينية مػػف الصػػواريخ . فػػي  انػػت قػػد أعلنػػت فػػي اليػػـو ا وؿ للمصػػؼ ببنػػو تػػـ تػػدمير مخػػزوف المماومػػة الفل

نفس اليوـ جػرت المفبجػاة  عػدـ نضػوب صػواريخ المماومػة التػي جػرى إطالقيػا بالعشػرات والمئػات ووصػوليا 
إلػػى مػػديات أبعػػد علػػى مػػدى ثمانيػػة أيػػاـ  بمعنػػى أف المماومػػة أصػػبحت قػػادرة علػػى ممارسػػة نػػوع مػػف الػػردع) 

 ”.إسرائيؿ“زادت وتائره( ضد 
لػـ تلتػـز باليدنػة طػواؿ ” إسػرائيؿ“حصػلت ىدنػة .  2009-2008يا فػي عػامي على صعيد آخر  بعد عػدوان

ما يزيد عف الثالث سنوات  فبيف الفينة وا خرى قامت بغارات علػى غػزة  اّدعػت دومػًا: ببنيػا تمصػؼ أىػدافًا 
ة  ىػػي المغتصػػبة لػػألرض الفلسػػطيني” إسػػرائيؿ“بيدنػػة جديػػدة. ” إسػػرائيؿ“عسػػ رية  لػػذا لػػيس منتظػػرًا أف تلتػػـز 

والفلسػػطينيوف فػػي حالػػة مماومػػة لفعػػؿ ائحػػتالؿ  لػػذا مػػف حميػػـ المماومػػة وفمػػًا ل ػػؿ نػػواميس الطبيعػػة  وقػػوانيف 
ا رض بما فييا قرارات الجمعية العامة لألمـ المتحػدة التػي شػّرعت المماومػة ب ػؿ أشػ اليا ووسػائليا بمػا فييػا 

ىدنػػػة بػػػيف مػػػف يمػػػـو بمماومػػػة ائحػػػتالؿ وبػػػيف  ال فػػػاح المسػػػلح ضػػػد ائحػػػتالؿ . لػػػذا قانونػػػًا وشػػػرعًا ئ تجػػػوز
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الغاصب  فيذا يعني أنو تـ ت ريس ائحتالؿ . اليدنة تتـ بيف دولتيف  وليس بيف حر ة تحرر وطني مماومة 
يمضػي بعػدـ عبػور أسػػلحة دفاعيػة إلػى الممػػاوميف ” اإلسػػرائيلي“وبػيف دولػة محتلػة  راضػػييا  ثػـ أف ائشػتراط 

 ػػؿ أنػػواع ا سػػلحة بمػػا فييػػا النوويػػة ” إسػػرائيؿ“لـ  فػػي الوقػػت الػػذي تمتلػػؾ فيػػو فػػي المطػػاع وىػػذا اشػػتراط ظػػا
 وال يماوية وا سلحة الحديثة ا خرى  وىي لـ تتوقؼ ولف تتوقؼ عف استيراد المزيد مف ا سلحة.

لػذا مصػّرة علػى إبمػاء احتالليػا ا رض الفلسػطينية . ” إسػرائيؿ“تتوقؼ المماومة فمط عندما يزوؿ ائحتالؿ . 
مػػف واجبنػػا أف ُنّصػػر  فلسػػطينييف وعربػػًا  علػػى حمنػػا فػػي المماومػػة وال فػػاح المسػػلح منيػػا تحديػػدًا طالمػػا بمػػي 

 ائحتالؿ الصييوني  رضنا قائمًا وموجودًا.
مػ، ” اليدنػة“ل ؿ ما سبؽ على الفصائؿ الفلسطينية )وبخاصػة حر ػة حمػاس( عػدـ الوقػوع فػي مطػب خديعػة 

 ”.إسرائيؿ“
 27/11/2012قة، الخميج، الشار 
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 دريسإمحمد السعيد 
أخيػػرًا وبعػػد ثمانيػػة أيػػاـ مػػف العػػدواف اإلجرامػػي الصػػييوني علػػى قطػػاع غػػزة  تػػـ توقيػػ، اتفػػاؽ التيدئػػة بضػػمانة 
دًا مصرية  أمري ية  وىو ائتفاؽ الذي اقتصر علػى وقػؼ متبػادؿ بػيف ال يػاف وفصػائؿ المماومػة )لػـ يػذ ر أبػ

اسـ المماومة  ل ف النص اقتصر على  لمتي الفصائؿ الفلسطينية( وفتح المعػابر وتسػييؿ حر ػة ا شػخاص 
والبضائ، وعدـ تمييد حر ة الس اف )لـ ينص علػى  لمػة أبنػاء الشػعب الفلسػطيني أو المػواطنيف الفلسػطينييف 

سػػاعة مػػف بػػدء سػػرياف التيدئػػة   24و ػػبنيـ مسػػتبجروف لػػوطنيـ(  أو اسػػتيدافيـ فػػي المنػػاطؽ الحدوديػػة بعػػد 
 ” .يتـ تناوؿ المضايا ا خرى إذا ما تـ طلب ذلؾ“وزاد نص ائتفاؽ على بند إضافي غامض يموؿ 

المضايا ا خرى  ثيرة   ف ائ تفاء بتيدئة تبمي أوضاع قطػاع غػزة علػى مػا  انػت عليػو قبػؿ العػدواف معنػاه 
خصوصًا بعد تػوريط مصػر  ضػامف للتيدئػة أي  ضػامف المضاء التدريجي على  ؿ عوامؿ الصمود والبماء 

 لصمت المماومة إلى ما ئ نياية  وخطورة ىذا الموقؼ تتب د في ظؿ الوعي والتدبر بالحمائؽ اآلتية:
إف قػػادة ال يػػاف الصػػييوني ىػػـ مػػف خططػػوا للعػػدواف حسػػب تصػػريحات منسػػوبة لػػوزير الحػػرب الصػػييوني  1

تت ػػوف مػػف ” عمػػود السػػحاب“ثيػػة للعمليػػة الجديػػدة التػػي حملػػت اسػػـ اييػػود بػػاراؾ الػػذي تحػػدث عػػف قيػػادة ثال
نحػف ئ “بنياميف نتنياىو رئيس الح ومػة وأييػود بػاراؾ وزيػر الحػرب وأفيغػدور ليبرمػاف وزيػر الخارجيػة  وقػاؿ 

نعرؼ التنبؤ بدقة ما ىػي نمطػة النيايػة  فيػذه ليسػت ىندسػة بنػاء  مػف الواضػح أننػا لػف ننتيػي قبػؿ أف نحمػؽ 
ؼ التػػػي اسػػػتمر رأي المجلػػػس الػػػوزاري المصػػػغر علييػػػا  وىػػػي: تمليػػػؿ صػػػواريخ المسػػػاـ  وزيػػػادة الػػػردع  ا ىػػػدا

ئ م ػاف للتوقػؼ اآلف  إف “  باراؾ قاؿ ىذا واعترؼ بو وزاد متباىيػًا: ”وتحسيف الواق، ا مني لس اف الجنوب
وُدمػػرت أ ثػػر الصػػواريخ حمػػاس تتلمػػى ضػػربات قاسػػية جػػدًا بعػػد أف ُصػػفي قائػػدىا )الشػػييد أحمػػد الجعبػػري(  

ال ػػالـ ” . للمػػدى البعيػػد . إذا ر عػػت حمػػاس فػػي الغػػد وتوسػػلت لنتوقػػؼ فسػػي وف ىنػػاؾ م ػػاف لنػػزف التوقػػؼ
صػػػريح وواضػػػح  العػػػدواف اإلجرامػػػي مػػػدبر  والنوايػػػا تجػػػاوزت حػػػدود ائنتمػػػاـ والتػػػدمير وارت ػػػاب جػػػرائـ حػػػرب 

 مؤ دة  والتباىي بالنصر وتحميؽ ا ىداؼ.
التػي  انػت تتبػاىى وتضػ، شػروطيا لوقػؼ ” الميػادة السياسػية الثالثيػة“على اليدنة ىي تلػؾ إف مف تيافت  2

ف التيافػػت امتػػد إلػػى  ػػؿ ا صػػدقاء ابتػػداء بػػاإلدارة ا مري يػػة ومػػرورًا بح ومػػات أوروبيػػة )فرنسػػا   العػػدواف  وا 
ة لألسػؼ أزعجيػا أف بريطانيا  ألمانيا على وجو الخصػوص(  وا مػيف العػاـ لألمػـ المتحػدة  وح ومػات عربيػ
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روح المماومػػة تجػػاوزت حػػدود قطػػاع غػػزة إلػػى الضػػفة الغربيػػة المحتلػػة  ومنيػػا إلػػى الشػػعب العربػػي فػػي أقطػػاره 
المتناثرة  وأف الوعي بحميمة العدو بعد زواؿ الغشاوة أخذ يفرض نفسو على ال ثيريف رغـ  ؿ أجيزة التضػليؿ 

ىبت إلى الضفة وغزة أمواًئ وسالحًا لتغيرت معادلػة تػوازف اإلعالمية التي يصرؼ علييا المليارات التي لو ذ
 الموى على ا رض جذريًا.

الدور المصري  اف رئيسيًا في انضاج ائتفاؽ حرصًا على دماء وأرواح أبناء الشػعب الفلسػطيني  ل ػف يبػدو 
ر ائمتنػاف والغبطػة أف ىذا الدور  اف إنماذيًا لل ياف أ ثر منو بالنسػبة للفلسػطينييف  وىػذا يت شػؼ مػف مشػاع

 ”.اإلسرائيلية“وعبرت عنيا الصحافة ” إسرائيليوف“التي أبداىا قادة 
أصػبحت “الصييونية يمػوؿ ” ىاآرتس“ تب رؤوبيف بدىتسور في صحيفة ” ى ذا طورنا مرسي“فتحت عنواف 

تفػػػاؽ وقػػػؼ متعلمػػػة بػػػاإلرادة الخيػػػرة لمرسػػػي )الػػػرئيس المصػػػري( الػػػذي بمػػػي ا مػػػؿ الوحيػػػد إلحػػػراز ا” إسػػػرائيؿ“
شػػمعوف بيريػػز ” اإلسػرائيلي“أيضػًا عػػف دىشػة الػػرئيس ” ىػػاآرتس“أمػا تسػػفي برئيػؿ ف تػػب فػي ” . اطػالؽ النػػار

  وامتػد ا مػػر لالعتػػراؼ ”إسػػرائيلياً “بالػدور المصػػري لوقػؼ ائقتتػػاؿ  مػػا يؤ ػد أف وقػػؼ المعػػارؾ  ػاف طموحػػًا 
وئ تعػػزز قػػوة ردعيػػا ” إسػػرائيؿ“ئ تػػوفر أمػػف  بفشػػؿ العػػدواف فػػي تحميػػؽ أىدافػػو وائعتػػراؼ بػػبف المػػوة المفرطػػة

 ا سبؽ موشيو أرينز.” اإلسرائيلي“على حد اعتراؼ وزير الحرب 
علػػػى قطػػػاع غػػػزة مرجعػػػو ا سػػػاس اسػػػتنياض روح المماومػػػة ” اإلسػػػرائيلي“إف الفشػػػؿ الػػػذي واجػػػو العػػػدواف  3

 وامتالؾ قدرات ردع صاروخية  انت صادمة ل ؿ حسابات قادة ال ياف.
فػػي مػػوازيف المػػوة الػػذي أمػػف نفسػػو فػػي ىػػذه الجولػػة لػػـ ي ػػف تمسػػؾ فصػػائؿ المماومػػة بمواعػػد وقػػوانيف  التحػػوؿ

التسػػوية الفاسػػدة  ول ػػف بػػالعودة لخيػػار المماومػػة وامػػتالؾ السػػالح المػػادر علػػى فػػرض تػػوازف الػػردع ىػػو  أىػػـ 
 الحمائؽ في ىذه الجولة.

ئ تيػـز وئ تميػر  فػالواق، العملػي يؤ ػد  ع ػس ال ثيػر إف ال ياف الصييوني لـ يعد تلؾ الموة الجبػارة التػي  4
ممػػا يروجػػو إعػػالـ عربػػي  ومػػا ي تبػػو محللػػوف و تػػاب اليزيمػػة الدائمػػة  أف ىػػذا ال يػػاف لػػـ ي سػػب حربػػًا ضػػد 

 .1973العرب منذ حرب أ توبر/تشريف ا وؿ عاـ 
رادتيا فػي عػدوانيا علػى وىزمت إ 2000فمد أجبرت قوات ىذا ال ياف على ائنسحاب مف جنوب لبناف عاـ  

وىا ىي اليوـ تمير مجددًا في  2009   2008وفشلت في قير المماومة في غزة شتاء  2006لبناف صيؼ  
 وفي غزة أيضًا. 2012خريؼ 

 ثيرة  أوليا أنيـ اختاروا الحلمة ا ضػعؼ مػف وجيػة نظػرىـ لشػف عػدواف يسػيـ ” اإلسرائيلي“مؤشرات العجز 
بػػاراؾ  ليبرمػػاف فػػي ائنتخابػػات الممبلػػة  فمػػد اختػػاروا غػػزة رغػػـ أنيػػـ يعػػدوف العػػدة فػي إنجػػاح تحػػالؼ نتنيػػاىو  

 للحرب على إيراف  ولـ يختاروا لبناف إلدرا يـ بتوازف الردع م، المماومة اللبنانية.
ىػػذه الحمػػائؽ ا ربػػ، يجػػب أئ تغيػػب أبػػدًا عػػف حسػػابات مػػا بعػػد التيدئػػة خصوصػػًا وأف الطػػرؼ الثػػاني يخطػػط 

تيدئة إلى مصدر  منو على حساب اإلقرار بالحموؽ الفلسطينية المشروعة ومطالب أىؿ غزة فػي لتوظيؼ ال
نياء التعامؿ م، منظمات المماومة  منظمات إرىابية.  ضرورة  سر الحصار ب ؿ صوره وفتح المعابر وا 

ىـ تحميليػا انيـ يخططوف لتوريط مصر  ضامف للتيدئة وتحميليا مسؤولية تجدد أي اطالؽ للصواريخ  وا 
وتحميليا مسؤولية دخوؿ أسلحة إلى ” اإلسرائيلية“على الحدود المصرية  ” اإلسرائيلي“مسؤولية حماية ا مف 

تنشب آلية دولية تضمف أئ يدخؿ إلى غزة وأئ ينت  فػي غػزة “غزة وخاصة الصواريخ مف خالؿ المطالبة ببف 
ما يدعو إليو الوزير الممػرب مػف نتنيػاىو يسػرائيؿ ل ف ا خطر ىو ” سالح الصواريخ والممذوفات الصاروخية

لمائو بال امؿ على عاتؽ مصر. منذ سنوات  اف حلػـ اسػحاؽ   اتس إلى التخلص  لية مف العبء الغزاوي وا 
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ا سػبؽ إلمػػاء غػػزة فػػي البحػػر  اآلف يطالػب  ػػاتس بتحويليػػا إلػػى مسػػؤولية ” اإلسػػرائيلية“رابػيف رئػػيس الح ومػػة 
وعي بػو ضػمف حسػابات التيدئػة  ل ػف مػا يجػب اإلصػرار عليػو ىػو انيػاء الحصػار مصرية  وىذا ما يجب الػ

وتجديد خيار المماومة  و ذلؾ المماطعة العربية الشػاملة لل يػاف  ثػـ اإلعػداد لمشػروع سػالح جديػد يمػـو علػى 
التػػػػوازف ويحمػػػػي الحمػػػػوؽ ويفتػػػػرض بدايػػػػة وحػػػػدة نضػػػػالية فلسػػػػطينية  شػػػػرط أساسػػػػي للتوجػػػػو نحػػػػو  ػػػػؿ ىػػػػذه 

 ت.الحسابا
 27/11/2012الخميج، الشارقة، 

 
 
 

 باراك يختار اليرب سياسيًا .. مكروىًا ومعزواًل وميزوماً  62
 حلمي موسى
فػػي أوؿ أثػػر لنتػػائ  حػػرب غػػزة الثانيػػة  أعلػػف وزيػػر الػػدفاع اإلسػػرائيلي إييػػود بػػاراؾ اعتزالػػو الحيػػاة السياسػػية. 

نوعًا مف تفجير قنبلة مدوية  إئ أف البعض في وبالرغـ مف أف المرار  اف مفاجئًا مف ناحية التوقيت  وشّ ؿ 
إسػػرائيؿ لػػـ يتفاجػػب  وقاليػػا مػػرة أخػػرى: إييػػود ىػػرب. وبػػدييي أف ائعتػػزاؿ فػػي توقيتػػو ئ يم ػػف فصػػلو ئ عػػف 

 الحرب التي انتيت للتو  وئ عف ائنتخابات العامة الوشي ة.
يرة بضعة أسابي، م، أصػحاب وأصػدقاء. بػودي تبادلت الح»وأعلف إييود باراؾ اعتزالو الحياة السياسية قائاًل 
اتخػػػذت المػػػرار لػػػيس مػػػف دوف حيػػػرة  ل ػػػف بملػػػب »  مضػػػيفًا «أف أتعلػػػـ  أ تػػػب  أعػػػيش وأيضػػػًا أتمتػػػ، بالحيػػػاة

قػػػراري اعتػػػزاؿ الحيػػػاة السياسػػػية ينبػػػ، مػػػف واقػػػ، رغبتػػػي فػػػي ت ػػػريس المزيػػػد مػػػف الوقػػػت »وتػػػاب، اف «. سػػػليـ
تنفدت اىتمامػاتي السياسػية التػي لػـ ت ػف أبػدًا بالنسػبة الػي شػيئًا أتػوؽ انني أشعر ببنني اس»  شارحًا «لعائلتي

 «.إليو. ىناؾ طرؽ  ثيرة ل سياـ للوطف  وليس فمط عبر السياسة
وأوضح أنو سينيي بش ؿ عملي مياـ عملو م، تش يؿ الح ومة اإلسػرائيلية الممبلػة بعػد حػوالي ثالثػة أشػير. 

وضػػ، »وضػػ، حزبػػو الصػػعب فػػي اسػػتطالعات الػػرأي  مشػػيرًا إلػػى أف وأن ػػر بػػاراؾ أف ي ػػوف قػػراره نابعػػًا مػػف 
«. ممعػدًا فػي ائنتخابػات 11الحزب اآلف في استطالعات الػرأي لػيس سػيئًا  وأننػا بيػذه الػوتيرة قػد نصػؿ إلػى 

بمعنػػى مػػا أنػػا أتبػػ، خطػػى موشػػي  حلػػوف )وزيػػر مػػف حػػزب اللي ػػود »ومػػازح وزيػػر الػػدفاع الصػػحافييف قػػائاًل 
  أي خطػػى ال بػػار. أنػػا أخلػػي الميػػداف لػػرئيس الػػوزراء ا سػػبؽ إييػػود أولمػػرت  مػػف أجػػؿ أف اعتػػزؿ منػػذ فتػػرة(

 «.تتم نوا أنتـ الصحافيوف  مف مواصلة العمؿ
وأثػػػار إعػػػالف بػػػاراؾ ردود فعػػػؿ متضػػػاربة فػػػي الحلبػػػة السياسػػػية مالػػػت ببغلبيػػػا نحػػػو الترحيػػػب  وبعضػػػيا إلػػػى 

 وف معدوـ الشعبية في الحلبة السياسية  وم روىًا مػف اليمػيف الشماتة  وقليؿ منيا إلى ا سى. وي اد باراؾ ي
واليسار على حد سواء. وينظر إليو أغلػب السياسػييف علػى أنػو مدرسػة  املػة فػي ائنتيازيػة السياسػية  سػواء 
بسبب تملب مواقفو  أو بفضؿ انتمائتو مف معس ر إلى آخر. بؿ اف سمعة باراؾ ا منيػة التػي طالمػا منحتػو 

 ميزة  سمطت في اختبارات عديدة  آخرىا حرب غزة.م انة م
وئ ينسػػى اليسػػار لبػػاراؾ أنػػو  ػػاف مػػف بػػيف أشػػد مػػف وجيػػوا ضػػربات قاتلػػة للعمليػػة السياسػػية مػػ، الفلسػػطينييف. 
ففي عيده تـ اإلعالف عف انعداـ الشريؾ في الجانػب الفلسػطيني بعػد مفاوضػات  امػب ديفيػد  التػي قػاؿ انػو 

يػػؽ المنػػاع عػػف وجػػو الػػرئيس الفلسػػطيني الراحػػؿ ياسػػر عرفػػات. وفػػي عيػػده  ػػرئيس ىػػدؼ مػػف خالليػػا إلػػى تمز 
ح ومػػػة نشػػػبت ائنتفاضػػػة الفلسػػػطينية الثانيػػػة التػػػي ت ػػػاد لػػػـ تنتػػػو حتػػػى اآلف  وقػػػادت العالقػػػات اإلسػػػرائيلية 
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إلػى  الفلسطينية إلى الدرؾ ا سفؿ بتتويجيا اليميف على رئاسة الح ومة مف أرييؿ شاروف إلى إييػود أولمػرت
 رئيس الح ومة الحالي بنياميف نتنياىو.

التػػػي  ثيػػػرًا مػػػا « الشػػارة اليسػػػارية» مػػا أف اليمػػػيف اإلسػػػرائيلي ئ ينسػػػى لبػػػاراؾ أنػػو  ػػػاف فػػػي ح ومػػػة نتنيػػػاىو 
أشاعت ا وىاـ بشبف التسوية م، الفلسػطينييف  ومّثلػت ائختػراؽ ا مير ػي لتلػؾ الح ومػة خصوصػًا فػي  ػؿ 

طاف. و اف الغضب على أشده حيف فرضت اإلدارة ا مير ية على إسرائيؿ بالتعػاوف ما يتعلؽ بسياسة ائستي
 م، باراؾ مسبلة تجميد ائستيطاف لتسعة أشير.

وعف الوسط  حدث وئ حرج. فإييود باراؾ  اف مف بيف العوامؿ التي قػادت إلػى إسػماط ح ػـ إييػود أولمػرت. 
إلػػى مواقػػ، « العمػػؿ»بعػػدما  ػػاف جػػّر « ائسػػتمالؿحػػزب » مػػا أنػػو قػػاد ائنشػػماؽ فػػي حػػزب العمػػؿ وتشػػ يؿ 

 اليميف اإلسرائيلي.
إلى ذلؾ  تشير تفاصيؿ ما جرى م، باراؾ في اآلونة ا خيرة بوضوح إلى العزلة التي بات يعػيش فييػا جػراء 
. ال راىيػة العميمػػة التػػي تطػػورت نحػوه مػػف جميػػ، ائتجاىػػات تمريبػػًا فػي المجتمػػ، والحلبػػة السياسػػية اإلسػػرائيلية

فالسػيرة السياسػية لػوزير الػدفاع معروفػة وىػي قادتػو   مػا ىػو معلػـو فػي العػاميف ا خيػريف  إلػى ائرتمػاء فػػي 
ومنػذ ذلػؾ «. حػزب ائسػتمالؿ»أحضاف نتنياىو وصوًئ   ما سلؼ  إلى ائنشماؽ عف حػزب العمػؿ وتشػ يؿ 
يف: محاولة تش يؿ حزب وسط الحيف وجيود باراؾ تنصب على تبميف مستمبلو السياسي الذي دار في اتجاى

ي ػػػوف فيػػػو الشػػػخص ا وؿ أو الثػػػاني  أو ضػػػماف موقػػػ، لػػػو ضػػػمف اللي ػػػود يتػػػيح لػػػو تػػػولي وزارة الػػػدفاع فػػػي 
 الح ومة الممبلة.

غير أف ىػذه الجيػود بػاءت بالفشػؿ فػي ائتجػاىيف. علػى صػعيد الوسػط ت ػاد ت ػوف الثمػة ببػاراؾ معدومػة فػي 
أف اسمو لـ تعد لو قيمة  بيرة على الصعيد الشعبي مػف جيػة ثانيػة.  ا وساط السياسية مف جية  فضاًل عف

وفػػػي اللي ػػػود ت تلػػػت ضػػػده قػػػوة ىائلػػػة حالػػػت دوف تحصػػػيف أي موقػػػ، لػػػو داخػػػؿ الحػػػزب  وطالبػػػت بػػػبف ينػػػاؿ 
العضػوية  ػػبي شػػخص آخػر ويخػػوض ائنتخابػػات مػػف أدنػى. وىػػذا يعنػػي أف م انػػو غيػر مضػػموف فػػي قائمػػة 

 فييا أيضًا.« حزب ائستمالؿ»الفرصة لرفاقو مف اللي ود فضاًل عف انعداـ 
وحوؿ تف يره في البمػاء  حػزب سياسػي ُمنػي بفشػؿ ذريػ،  إذ أظيػرت اسػتطالعات الػرأي أنػو غيػر قػادر علػى 
تجاوز نسبة الحسـ في أي انتخابات. وىذا ما دف،  ثيريف لالعتماد أنو  اف محفزًا لنتنياىو لشف الحرب على 

 ستحسف فرصتو ائنتخابية. غزة اعتمادًا منو أنيا
وأشارت ائستطالعات ا خيرة إلى أف الفرصة تحسنت فعاًل  ل ف بش ؿ ئ يضمف فعاًل النجاح. فمد أعطتػو 

 مػػا ادعػػى. وظلػػت ىػػذه المماعػػد فػػي دائػػرة نسػػبة الخطػػب  11ائسػػتطالعات بػػيف ثالثػػة وأربعػػة مماعػػد ولػػيس 
حيػػػاة السياسػػػية  بػػػدئ مػػػف ت بػػػد عنػػػاء مواجيػػػة الجميػػػور العلمػػػي المتوقػػػ،. ليػػػذا السػػػبب قػػػرر بػػػاراؾ اعتػػػزاؿ ال

 اإلسرائيلي في انتخابات عامة بعد حرب فاشلة.
 27/11/2012، السفير، بيروت
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 سحؽ ليئورإ
ُوضػػعت فػػي ىػػذه الحػػرب ايضػػا مػػ، نيايتيػػا  أسػػس الحػػرب التاليػػة.  ػػاف ي فػػي اف نصػػغي الػػى  ػػالـ يعمػػوب 

ر ائمػف المػػومي  فػي برنػػام  'لمػاء الصػػحافة' فػي المنػػاة الثانيػة  حينمػػا تحػدث عػػف الحاجػػة عميػدرور  مستشػػا
الى احتالؿ المطاع   ي نفيـ ما الذي ي مف وراء ال لمات ودّوى مف  الـ الجنػرائت وساسػة آخػريف بمػوليـ: 
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الردع' وئ يحب ايضا اقامة 'لـ ُننو العمؿ'. اف الجيش ائسرائيلي ئ يحتمؿ التعادؿ فيذا ىو اسـ 'فمداف قدرة 
اتفاقات م، جيات أضعؼ منو ليا بيميف مصالح فػي تػبجي  العػداء: الحصػار والمعانػاة اليوميػة وائغتيػائت 
 واطالؽ النار على متظاىريف قرب الجدار  ونوع مف سلوؾ بربري   بفضؿ التراث ائستعماري في افريمية.

لجملػة ائفتتاحيػة الداىيػػة وىػي 'ئ جػدؿ فػي اف ئسػػرائيؿ تلخصػت اسػيامات اخػرى فػي الحػػرب التاليػة حػوؿ ا
الحؽ في الدفاع عف نفسيا'. ستعتمد الحرب التالية على ىذا التعريؼ مف جديػد لالجمػاع الييػودي الػذي ىػو 
مف انتاج البث الدعائي لمػدة ثمانيػة ايػاـ. مػف المتفػؽ عليػو اآلف اف للح ومػة وللجػيش ائسػرائيلي 'الحػؽ فػي 

ـ ذلؾ 'ا تفينا فمط' بالتدمير والمتؿ. وى ػذا ُأعػد مػف جديػد تبييػد 'الشػعب' الم ثػؼ للحػرب التاليػة. العمؿ' وبرغ
فلػـ ي ػف الشػعب موحػدا بيػػذا المػدر منػذ سػنيف. ىػػذه ىػي المػادة التػي مػف اجليػػا يصػنعوف الحػروب وىػذه ىػػي 

 المادة التي معيا يصنعوف الحروب.
ة العمليات وعدد المتلى مف الجانبيف في السػنوات ا خيػرة أحسنت صحيفة 'ىآرتس' الصن، حينما نشرت قائم

 ف ائسرائيلييف ينسوف. اف  ؿ زراعة جديدة للنػار تغطػي علػى حمػوؿ المػوت السػابمة. مػف يف ػر أصػال فػي 
آئؼ ا ميػػات واآلبػػاء الفلسػػطينييف الػػذيف دفنػػوا أبنػػاءىـ فػػي 'قػػوس قػػزح' و'عشػػرة ايػػاـ رد' و'أمطػػار الصػػيؼ' 

و'الرصاص المصبوب' و'عمود السحاب'. ىذا ىو سياؽ معاناة الجنوب الذي ىو منزؿ ترفيو  و'شتاء ساخف'
اذا قيس بالحيػاة فػي غػزة. وئ احتمػاؿ لليػدوء فػي ىػذا السػياؽ الػذي تسػتحؽ فيػو أنػَت باسػـ 'الحػؽ فػي الػدفاع 

د مػػا يجػػوز ومػػا ئ عػػف نفسػػؾ' اف تخنػػؽ واف تحاصػػر واف تغتػػاؿ واف تُميػػد واف تُبػػِئس وأف تحػػدد  بنػػاء الػػبال
 يجوز في ا ساس.

 يػػؼ ُينسػػػى جمػػوع المػػػوتى الفلسػػػطينيوف؟ اف دميػػـ رخػػػيص فػػػي نظػػر ائسػػػرائيلييف. فػػػي داخػػؿ ىػػػذا ائطػػػار 
ائسػػػتعماري يصػػػبح ائسػػػرائيليوف محميػػػيف ايضػػػا مػػػف عالقػػػة السػػػبب بالنتيجػػػة: ؼ 'ىػػػـ بػػػدأوا' ىػػػي رخصػػػة 

لػـ ُتحػِص وأن ػرت عػدد ائغتيػائت التػي أفضػت الػػى  للنسػياف. بػؿ اف المائمػة التػي نشػرتيا صػحيفة 'ىػآرتس'
اطػػالؽ الصػػواريخ والتػػي سػػببت 'عمليػػات' وقػػتال جماعيػػا. ل ػػف يم ػػف اف نػػرى فػػي طريمػػة بػػدء الحػػرب ا خيػػرة 
مبلر تعمػد  ػؿ اطػالؽ نػار ومبلػر تعلػؽ الحػرب بزنػاد متعجػؿ. ُقتػؿ ولػد فلسػطيني فػي تبػادؿ اطػالؽ نػار وفمػد 

قدمو  بعد ذلؾ قتػؿ ح ماؤنػا الجعبػري و ػاف واضػحا اف ىػذا ائغتيػاؿ يفتػرض  ضابط مف الجيش ائسرائيلي
 اف يؤدي الى حرب. اف الجيش ائسرائيلي فوؽ الجدؿ  فال اعتراض عندنا على نشاط الجيش.

اف اولئػػؾ الػػذيف يمػػرروف ائغتيػػاؿ  أعنػػي قادتنػػا ال بػػار  يجػػب الحػػذر مػػنيـ والتحػػذير مػػنيـ. ىػػؿ يف ػػروف فػػي 
علػػػى سػػػدروت ردا علػػػى ذلػػػؾ؟ نعػػػـ بصػػػورة رسػػػمية. انيػػػـ يغتػػػالوف مػػػف اجػػػؿ اليػػػدوء ل ػػػف ىػػػذه اطػػػالؽ النػػػار 

ايديولوجيػػػة فمػػػط  ل ػػػف منطمػػػا مختلفػػػا تمامػػػا يح ميػػػـ فػػػي الحميمػػػة. فالػػػذيف يمػػػرروف ائغتيػػػاؿ ئ يف ػػػروف فػػػي 
يتبوه في  الموتى في غزة  ل نيـ ئ يف روف ايضا في الطفلة التي تصرخ خوفا في عسمالف أو في الولد الذي

 أحالمو في أسدود. وم، بالدة الحس بحياة ائنساف ىذه تُنسى ايضا آئـ الجنوب حتى جولة المتاؿ التالية.
دراؾ روح الػػتي ـ ال امنػػة فػػي دائػػرة المػػوت  ئ يعوزنػػا منظومػػات دفاعيػػة ىنػػاؾ بػػؿ فيػػـ عػػدـ مبػػائة السػػلطة وا 

ذا سنخرج بػيف الفينػة وائخػرى لنحصػد الجثػث. اف ىذه: يموؿ الح اـ انو ئ حؿ للصراع م، الفلسطينييف ولي
رفض حؿ الصراع م، الفلسطينييف يضمف استمرار دوراف زراعػة المػوت وحصػاد الػدـ ىػذيف. اف مػف لػـ ُيػرد 
الوفاء بائلتزامػات لياسػر عرفػات المػوي ولػـ ُيػرد اف ُيحػادث محمػود عبػاس الضػعيؼ سيضػطر الػى مفاوضػة 

 .احنا سيد الحرب ببف نياجر الى فنلندة وسويسر اسماعيؿ ىنية. وفي اثناء ذلؾ نص
 26/11/2012ىآرتس 
 27/11/2012، القدس العربي، لندن
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