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 هنية4 يجب رسم استراتيجية موحدة لممقاومة 1
"أراد أف يردع الشعب الفمسطيني  إف االحتالؿ اإلسرائيمي ،قاؿ رئيس الكزراء الفمسطيني إسماعيؿ ىنية

بعدكانو كلكف الشعب ردعو بمقاكمتو كثباتو"، مبيننا أف األياـ الثمانية كانت أماـ مرحمة جديدة مف مراحؿ 
الصراع مع االحتالؿ كتشكؿ نقطة فاصمة بيف مرحمتيف ىي مرحمة اإلعداد كالتطكير كمرحمة التحرير 

 لألرض كالقدس.
ـ رئاسة الكزراء ألىالي الشيداء، اليكـ الثالثاء، فصائؿ المقاكمة الفمسطينية ألف كدعا ىنية خالؿ حفؿ تكري

دارتيا.  تزرع الكثير مف الثقة فيما بينيا كأف تزيؿ كثير مف الشككؾ كتمنح كثير مف الدعـ لممقاكمة كا 
فعؿ كالقدرة كأكد عمى ضركرة االنطالؽ مف المعركة لرسـ استراتيجية مكحدة لممقاكمة كاستجماع أدكات ال

كعكامؿ الصمكد مف أجؿ انجاز الكثر مف االنتصارات، مضيفنا "يستكجب منا أف نعتمد المقاكمة كخيار 
 استراتيجي كنتكافؽ عمى األداء المؤثر، كنمنح أنفسنا النفس الطكيؿ لمقدرة عمى االنجاز".

لمكاجية عدك  األداءكحدة كطالب بضركرة تضييؽ الرقعة عمى عشكائيات المقاكمة كاعتماد كحدة الرؤية ك 
يمتمؾ القكة كال يمتمؾ إرادة، مؤكدنا عمى أف الشعب الفمسطيني كاف في مكاجية مباشرة مع االحتالؿ 

 اإلسرائيمي كغير مباشرة مع مف يسمحو كيغطي جرائمو.
يا كبيف أف صمكد الشعب الفمسطيني كاف عظيمان كاالداء مباركان ككانت المقاكمة عند حسف ظف اهلل كشعب

قميميان  عالميان كا  بيا، مضيفنا "المعركة أرادىا العدك لكسر إرادة الشعب كحضر ليا طكيالن عسكريان كأمنيان كا 
كدكليان كمنح الغطاء األمريكي، معتقدان أف الشعب جريح كأف المقاكمة انشغمت بالحكـ كالسياسية كرضيت 

 جكء المستمر إلى اليدكء".بالغنيمة كمتصكران أف الناس ستدافع عف الحكـ كالمنصب بالم
كأكد ىنية أف الشعب الفمسطيني "الذم احتضف المقاكمة كتربى عمييا في داخؿ فمسطيف كخارجيا" لديو 
مخزكف مف االيماف كالصمكد كاإلرادة كالقدرة عمى التحدم كالمكاصمة أكبر بكثير مف كؿ حسابات االحتالؿ 

 كمف يقؼ كرائو.
المعركة لمتحضير ليكذا مكاجية كلجكلة ربما تككف قادمة، مؤكدان أف ما كبيف أف ىدكء المقاكمة ما قبؿ 

 جرل في المعركة انتصار عمى طريؽ التحرير.
كأكد عمى مكقؼ الشعب الفمسطيني في الضفة الغربية الذم انتفض بالحجارة خالؿ المعركة، مشددان عمى 

 غرافية كالقرب مف مدف المحتؿ.أف الضفة ستشكؿ مركز حسـ الصراع مع المحتؿ لما تمثمو طبيعة ج
كقاؿ : إف "الكحدة تحتاج إلى القرار كاإلرادة كاالستراتيجية، كمعركة غزة األخيرة نجحت في رسـ ىذه 
االستراتيجية، كحينما تتكفر االستراتيجية، كالمقاكمة، كالكحدة كالعمؽ العربي كيغادر البعض المربعات 

قامة كاالمرىقة لشعبنا ننجز التحرير   لدكلة".كا 
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كأضاؼ "عندما ىاتفت الرئيس المصرم محمد مرسي قاؿ لي ال يمكف أف نترؾ غزة، كعندما استمر 
العدكاف، ككاف الرئيس األمريكي باراؾ أكباما يياتفو مف أجؿ التيدئة، رد بأنو إزاء ىذه العدكاف يجب أف 

 يككف ىنالؾ قرارات بكضع جديد في ىذه المنطقة".
يس الكزراء العرب كمصر خصكصان عمى مكقفيا مف العدكاف كالزيارات الميدانية مف ناحية أخرل، شكر رئ

لقطاع غزة، كقاؿ: "إف كقفة العرب كالمسمميف جديدة تدلؿ عمى أف ىناؾ شيء تغير في العالـ العربي 
ف ىناؾ كالـ جديد تسمعو أمريكا مف قادة المنطقة".  كمصر، كا 

شعب الفمسطيني، كأضاؼ: "مصر الحاضنة لشعبنا كقضيتنا كأكد عمى دكر مصر االستراتيجي في دعـ ال
حينما تككف بقكة كعافية األمة كميا بعافية كقكية، فيي بكابة العرب، كمصر إذا فتحت الباب كجد العرب 

 طريقان كاسعان نحك فمسطيف".
عمى أف قكاعد كأكد أف قكاعد الردع التي كانت قبؿ المعركة يممكيا االحتالؿ لـ تبقى عمى حاليا، مشددان 

 الردع في صالح الشعب الفمسطيني كمقاكمتو.
كأشار إلى أف سقكط كزير الحرب اإلسرائيمي أييكد باراؾ أعظـ مما يسجؿ مف نتائج مدكية لالنتصار، 

قامة الدكلة.  مكضحان أنيا مقدمة رحيؿ المحتؿ عمى األرض الفمسطينية كا 
 //فمسطين أون الين، 

 
 بيروت حول دعم القضية الفمسطينيةفي  اً دولي اً مؤتمر د يعقمركز الزيتونة  2

يعقػد مركػز الزيتكنػة لمدراسػات كاالستشػارات يػكمي األربعػاء كالخمػيس فػي فنػدؽ كػراكف : مكفد صػفا -بيركت 
بالزا في بيركت مؤتمران تحت عنكاف: "اإلسالميكف في العالـ العربػي كالقضػية الفمسػطينية فػي ضػكء التغيػرات 

 ربية".كالثكرات الع
كقاؿ المركز في تصريح صحفي إف المؤتمر يمقي الضكء عمػى الخريطػة السياسػية الجديػدة لممنطقػة العربيػة، 
كانعكاسػػاتيا عمػػى القضػػية الفمسػػطينية، كيحػػاكؿ التعػػرؼ عمػػى حقيقػػة مكاقػػؼ التيػػارات اإلسػػالمية مػػف قضػػية 

 مشاريعيا كبرامجيا.فمسطيف، خصكصان تمؾ التي صعدت إلى السمطة؛ كعمى أكلكية فمسطيف في 
كأشار إلى أنو يحاكؿ التعرؼ عمى أبرز التحديات التي يكاجييا المشركع اإلسالمي لفمسطيف، كأبرز الفرص 
التي تتيحيا عممية التغيير في العالـ العربي. كما يسعى لمكصكؿ إلى التصػكر األفضػؿ لمتعامػؿ مػع القضػية 

 لتغيرات كالثكرات في العالـ العربي.الفمسطينية، كمكاجية المشركع الصييكني في ضكء ا
كرقة عمؿ يقدميا عدد مف قيادات الحركػات اإلسػالمية فػي الػدكؿ العربيػة، كخصكصػان  23كيتضمف المؤتمر 

مف دكؿ الطكؽ كدكؿ الربيع العربي، باإلضافة إلى مجمكعة متميزة مف البػاحثيف كاألكػاديمييف. كيشػارؾ فيػو 
مف فمسطيف كمصر كتكنس كاألردف كسكرية كلبناف كالجزائػر كالمغػرب شخصيات كقيادات سياسية كأكاديمية 

يراف... كغيرىا.   كاليمف كالسعكدية كباقي بمداف الخميج كتركيا كا 
كرقػػة عمػػؿ، تشػػمؿ الجمسػػة الرابعػػة الحػػديث عػػف مكقػػؼ  12كينػػاقش اليػػكـ الثػػاني لممػػؤتمر فػػي ثػػالث جمسػػات 

ألردف كلبنػػػاف كسػػػكرية، كيقػػػدـ أمػػػيف عػػػاـ جبيػػػة العمػػػؿ اإلسػػػالمييف تجػػػاه القضػػػية الفمسػػػطينية فػػػي كػػػؿ مػػػف ا
 اإلسالمي حمزة منصكر كرقة اإلسالميكف في األردف كالقضية الفمسطينية )جبية العمػؿ اإلسػالمي نمكذجػان .

 ثـ تنتيي أعماؿ المؤتمر بكممة ختامية لرئيس المؤتمر محسف صالح.
 28/11/2012، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
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  قبل عدًدا من الوفود العربية المهنئة بـ "انتصار الشعب الفمسطيني"هنية يست 
 ، عددنا مف الكفكد العربية |استقبؿ رئيس الحككمة الفمسطينية في غزة إسماعيؿ ىنية، الثالثاء ): غزة

 المينئة بػ "انتصار الشعب الفمسطيني".
آذار" ك"حزب الكتائب"  لبنانينا ممثال عف "قكل كقاؿ مكتب رئاسة الكزراء إف ىنية استقبؿ كفدنا برلمانينا 

 برئاسة النائب عف تيار المستقبؿ جماؿ جراح.
 كما استقبؿ ىنية كفدنا تركينا مف مؤسسة "أطباء بال حدكد التركية"، ككفد قطرم، كثالث مصرم.
تؤكد عمى اف  كأكد ىنية خالؿ المقاءات أف "ىذه الكفكد التي بدأت تصؿ غزة منذ المحظة األكلى لمحرب

النصر الذم تحقؽ قد تحقؽ لفمسطيف كلألمة العربية كاإلسالمية بأسرىا، كأف األمة كقفت بقكة إلى جانب 
 الشعب الفمسطيني"، مثمننا مجيء ىذه الكفكد.

كأشاد ىنية بالكفد المبناني ككصؼ العالقة بيف فمسطيف كلبناف بأنيا "كالجسد الكاحد خاصة مع احتضاف 
ف الفمسطينييف عمى مدار عمر القضية الفمسطينية"، كما كصؼ ىنية العالقات الفمسطينية لبناف لالجئي

 المبنانية بالتاريخية، كأشاد بالعالقات الفمسطينية التركية كالفمسطينية القطرية كالفمسطينية المصرية.
 //قدس برس، 

 
 المتحدة لألمملعضوية تقدم نص مشروع قرار الحصول عمى وضع دولة غير كاممة ا السمطة 

كاالت: كشفت عضك المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية حناف عشراكم، الثالثاء، النقاب ك راـ اهلل
الجمعية العامة لألمـ المتحدة نص مشركع القرار لممطالبة برفع مكانة  إلىعف تقديـ القيادة الفمسطينية 

 فمسطيف الى دكلة غير كاممة العضكية.
الفمسطينية المستقمة اف تقديـ نص مشركع القرار كاف ظير  "معا"ضافت عشركام في تصريح لككالة كأ

 االثنيف كفؽ البنكد المتفؽ عمييا كبكامؿ الحقكؽ المتبعة.
 كأكدت عشراكم اف القيادة الفمسطينية لف تتنازؿ عف ام حؽ مف الحقكؽ المكفكلة في القانكف الدكلي.

ىناؾ تحركات ال زالت  أفعدد الدكؿ التي ستصكت لصالح 'فمسطيف'، مؤكدة  كرفضت عشراكم الحديث في
 جارية حتى المحظة كاف نصيب 'فمسطيف' سيككف كافيا.

كبتقديـ الفمسطينييف لمصيغة النيائية لمطمب الفمسطيني كطرحيا لمتصكيت في الجمعية العامة الخميس 
تغيير صيغة القرار كتضمينو  إلىكاإلسرائيمية اليادفة  يككنكا قد قطعكا بذلؾ الطريؽ اماـ الضغكط االمريكية

 شركطا تمس بجكىر كصؼ الدكلة المقترحة، بحسب ككالة معا.
 //القدس العربي، لندن، 

 
 م عرفات وجه لمحكمة الجنايات الدولية في حال ثبت تسمنتس4 رفاتالعينات من الالطيراوي بعد أخذ  

س إغالؽ ضريح الرئيس الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات في راـ اهلل بعدما أعيد أم: محمد يكنس -راـ اهلل 
تـ أخذ عينات مف رفاتو لفحصيا سعيان لكشؼ لغز كفاتو قبؿ اكثر مف ثمانية أعكاـ، فيما تعيدت السمطة 

 الفمسطينية بمقاضاة إسرائيؿ أماـ محكمة الجنايات الدكلية في حاؿ ثبت ضمكعيا في اغتياؿ عرفات.
انتيت العممية، اغمؽ الضريح مجددان كسممت »سؤكؿ في لجنة التحقيؽ في كفاة الزعيـ الفمسطيني: كقاؿ م

 «.العينات إلى الخبراء الفرنسييف كالسكيسرييف كالركس
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كفتح القبر في الخامسة صباحان بتكقيت القدس، حيث قاـ طبيب شرعي فمسطيني بأخذ العينات تحت إشراؼ 
 الكفكد الثالثة.

لمقرر أف تجرم السمطة جنازة عسكرية إلعادة دفف عرفات، لكنيا ألغت ذلؾ بعد أخذ العينات مف ككاف مف ا
 داخؿ القبر، كعدـ إخراجو، كما كاف مقرران.

كقاؿ الدكتكر ىاني عابديف انو تـ الحفر عمى عمؽ أربعة أمتار لمكصكؿ إلى الرفات، فيما ذكرت بعض 
عب معيا إخراجيا، فقرر أخذ العينات في داخؿ القبر. كحضر المصادر إف الفريؽ كجد الرفات في حاؿ يص

مراسـ فتح القبر المفتي العاـ لألراضي الفمسطينية الشيخ محمد حسيف، حيث قاؿ عقب مغادرتو الضريح 
كبعد انتياء العممية «. حضرت إلى ىنا ألنو يجب أف اككف مكجكدان عند فتح الضريح مف الناحية الشرعية»

رية أماـ الضريح حيث كضع عدد مف كبار المسؤكليف الفمسطينييف عمى رأسيـ رئيس أقيمت مراسـ عسك
 الكزراء سالـ فياض أكاليؿ الزىكر عميو.

في غضكف ذلؾ، أعمف رئيس لجنة التحقيؽ الفمسطينية في كفاة عرفات المكاء تكفيؽ الطيراكم أف السمطة 
ثبت تسمـ عرفات. كقاؿ الطيراكم في مؤتمر الفمسطينية ستتكجو إلى محكمة الجنايات الدكلية في حاؿ 

في حاؿ ثبت تسمـ عرفات، فإننا »صحافي عقب حصكؿ خبراء دكلييف عمى عينات مف رفات عرفات 
كىذه ستككف القضية األكلى لفمسطيف بعد حصكليا عمى »كأضاؼ «. سنتكجو إلى المحكمة الدكلية

سننتظر نتيجة التحقيؽ، كنحف ال نتيـ أحدان »راكم كقاؿ الطي«. االعتراؼ الدكلي بدكلة غير كاممة العضكية
 «.لغاية اآلف، كلكف ميما كانت النتيجة سمبية أـ إيجابية سنتابع البحث لمعرفة حقيقة كفاة الرئيس الراحؿ

كأعمف رئيس المجنة الطبية التابعة لمجنة التحقيؽ الفمسطينية عبد اهلل البشير، بأف الجانب الفمسطيني ابمغ 
، كقاؿ إف نتائج الفحكصات لف تظير قبؿ ثالثة شيكر. الخبراء ا لدكلييف البحث في كؿ أنكاع السمـك

مادة البكلكنيـك ىي مادة سمية تممكيا الدكؿ التي تتعامؿ بالمفاعالت النككية، لكف كتفاديان لعدـ »كأضاؼ أف 
 «.مكـ األخرلاكتشاؼ ىذه المادة فقد طمبنا مف خبراء الكفكد الثالثة البحث عف كؿ أنكاع الس

 //الحياة، لندن، 
 
 حل الدولتين إلنقاذالمتحدة محاولة  لألمم4 التوجه سفير فمسطين في األمم المتحدة 

قاؿ السفير الفمسطيني في االمـ المتحدة، رياض منصكر، اليكـ الثالثاء، اف  :فرح العالكؿ -نيكيكرؾ 
لة لمضغط عمى اسرائيؿ ليصبح حؿ الدكلتيف اكثر الحصكؿ عمى عضكية فمسطيف في االمـ المتحدة، "محاك 

 كاقعية".
كاكضح منصكر، خالؿ مؤتمر صحفي عقده في نيكيكرؾ اليكـ الثالثاء اف التكجو الفمسطيني لالمـ المتحدة 
قانكني كليس كما حاؿ اقامة المستكطنكات مف قبؿ اسرائيؿ كقاؿ "نحف عكس االسرائيمييف لـ نقـ بعمؿ 

 احادم الجانب."
ضاؼ اف التكجو لالمـ المتحدة، جيد فمسطيني مف اجؿ انقاذ حؿ الدكلتيف، كخمؽ ظركؼ مكاتية النياء كا

، كعاصمتيا القدس الشرقية، معتبرا اف  االحتالؿ االسرائيمي، كاقامة الدكلة الفمسطينيو عمى حدكد 
بح حؿ الدكلتيف اكثر "الحصكؿ عمى عضكية فمسطيف في االمـ المتحدة، محاكلة لمضغط عمى اسرائيؿ ليص

 كاقعية".
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كأشار منصكر إلى أف الرئيس محمكد عباس سيمقي بعد ظير الخميس بتكقيت نيكيكرؾ خطابا في الجمعية 
العامة لألمـ المتحدة، يطمب فييا مف الدكؿ االعضاء االعتراؼ بفمسطيف دكلة غير عضك في االمـ 

 المتحدة.
 //القدس، القدس، 

 
 تشريعي4 واقع الحريات في الضفة لم يتغير لألحسنرئيس المجمس ال 

أكد رئيس المجمس التشريعي د. عزيز دكيؾ أف لحتى ىذه المحظة لـ نممس أم شيء : محمد جاسر - غزة
عمى أرض الكاقع بالضفة الغربية مف شأنيا دفع عجمة المصالحة الفمسطينية، محذرا القيادة السياسية مف 

 الفمسطيني بتطبيؽ المصالحة في أقرب كقت.عدـ االلتزاـ بخيار الشارع 
كشدد د. دكيؾ في تصريح لػ"فمسطيف أكف اليف"، الثالثاء، عمى ضركرة إنجاز المصالحة كأكلكية كطنية، 
الستفادة الشعب الفمسطيني مف األجكاء اإليجابية بعد انتصار المقاكمة الفمسطينية عمى دكلة االحتالؿ 

 اإلسرائيمي في قطاع غزة.
ف النصر المبيف في غزة، تجمت أثاره باعتزاؿ كزير جيش االحتالؿ اإلسرائيمي أييكد باراؾ الذم كعد أ

 كصفيا بػ"إعالف ىزيمة".
كأكد القيادم الفمسطيني عمى تحقيؽ كحدة الشعب الفمسطيني عمى أسس كقكاعد جديدة، داعيان األطراؼ 

 شعبنا. الفمسطينية إلى تحقيؽ إنجازات استراتيجية، عبر الدفاع عف
كحكؿ تكجو رئيس السمطة محمكد عباس إلى األمـ المتحدة، أجاب دكيؾ : "نحف مع أم خطكة كحدكية 
تجمع الشمؿ الفمسطيني، كفؽ القكاعد كاألسس أبرزىا عدـ التنازؿ أك التفريط بأم شبر مف أرضنا 

 الفمسطينية مف البحر الى النير".
 يحقؽ إنجازات كمكاسب سياسية لشعبنا الفمسطيني".كأضاؼ: "نحف مع أيي حراؾ دبمكماسي يمكف أف 

ككاف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ، قد أكد فيو دعـ حركتو لمتكجو إلى األمـ المتحدة 
 لرفع مكانة فمسطيف إلى دكلة بصفة مراقب.

 //فمسطين أون الين، 
 
 غير شيئاالقدومي4 الذهاب إلى األمم المتحدة تحرك سياسي لن ي 

قاؿ رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفمسطينية فاركؽ القدكمي إف : الديف نادية سعد -عماف 
"الذىاب إلى األمـ المتحدة بطمب االعتراؼ بفمسطيف "دكلة غير عضك"، يدخؿ في إطار الحراؾ السياسي 

ما يعتـز الجانب الفمسطيني تقديمو  كلف يغير شيئان عمى أرض الكاقع. كأضاؼ، إلى "الغد" مف تكنس، إف
غدان لمتصكيت عمى طمب رفع مكانة فمسطيف إلى "دكلة مراقبة" في المنظمة الدكلية "لف يستفيد منو 

 الفمسطينيكف شيئان كلف يحدث تغييران في كقائع االحتالؿ االستيطانية كالتيكيدية القائمة عمى األرض".
حركة فتح، أف "ىذا المسعى يعٌد حراكان سياسيان لف يغير مف  كأكضح القدكمي، كىك القيادم البارز في

نما ما نحتاجو فعميان حدكث تغيير حقيقي عمى األرض المحتمة".  المشكمة الفمسطينية كال مف المفاكضات، كا 
 -كلفت إلى ما تحفؿ بو األجندة األممية مف قرارات دكلية تخص القضية الفمسطينية كالصراع العربي 

الصادر  كالتي لـ يتـ تنفيذىا حتى اآلف. كأشار في ىذا السياؽ إلى قرار مجمس األمف رقـ  اإلسرائيمي،
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بمكافقة أعضائو، بما فييـ الكاليات المتحدة، كيقضي بتدمير المستكطنات اإلسرائيمية، إال  في العاـ 
 عامة بذلؾ.أنو لـ يجد طريقو لمتنفيذ رغـ إلزاـ القرار ألعضاء مجمس األمف كالجمعية ال

 //الغد، عمان، 
 
 بتجميد عضوية "إسرائيل" في االتحاد الدولي لمصحافةالضفة4 وزارة اإلعالم تطالب  

أعربت كزارة اإلعالـ الفمسطينية عف تأييدىا الشككل التي تقدـ بيا ممثؿ فمسطيف في "االتحاد : الضفة
رائيؿ" فيو كاستدعاء ممثميو لممثكؿ أماـ لجنة الدكلي لمصحافة"، كالتي تتضٌمف دعكة لتجميد عضكية "إس

 تحقيؽ دكلية في الجرائـ اإلسرائيمية المرتكبة بحؽ الصحفييف الفمسطينييف.
كأكدت الكزارة في بياف صحفي أمس الثالثاء أف إجراءات تيبذؿ حاليان لتشكيؿ محكمة جنائية دكلية لمحاكمة 

فد مف "االتحاد الدكلي لمصحافة"؛ لزيارة قطاع غزة مجرمي الحرب اإلسرائيمييف، إضافةن إلى تشكيؿ ك 
كاإلطالع عمى حجـ الدمار الذم لحؽ بالمؤسسات الصحفية ىناؾ جٌراء العدكاف اإلسرائيمي األخير الذم 

 استيدؼ قتؿ الصحفييف، كقصؼ مقراتيـ بشكؿ متعمد.
 //السبيل، عمان، 

 
 أحد العمالء الخطيرينفي قطاع غزة تمقي القبض عمى  األمنيةاألجهزة  

خاص: كشؼ مصدر أمني خاص بمكقع المجد األمني، صباح اليكـ الثالثاء عف تمكف األجيزة  –المجد 
األمنية في قطاع غزة مف إلقاء القبض عمى أحد المتخابريف الخطيريف مع العدك الصييكني. كحسب 

نكفمبر  ، كذلؾ  كـ كاحد )الخميس المصدر، فانو تـ القبض عمى العميؿ )س، أ  بعد انتياء العدكاف بي
 بعد االشتباه بو نتيجة رصده المتكاصؿ أثناء العدكاف األخير عمى قطاع غزة كحركاتو المريبة.

كتابع المصدر، حسب التحقيقات األكلية فقد اعترؼ العميؿ أنو كمؼ مف قبؿ مشغميو )جياز الشاباؾ 
ؿ الحرب، كجمع معمكمات أخرل حكؿ تحركات بعض الصييكني  بتقييـ األىداؼ التي تـ استيدافيا خال

 الشخصيات. 
كطالب المصدر مف المكاطنيف أف يكفكا ألسنتيـ عف التحدث في أمكر ال تعنييـ كليس ليـ بيا عمـ، كما 
كطالب المقاكميف تكخي الحيطة كالحذر مف الخكض في احاديث تضر بالمقاكمة كرجاليا كطرؽ التخفي 

كأشار المصدر أف عددا مف العمالء سممكا أنفسيـ خالؿ فترة العدكاف كبعدىا كجارم كالتمكيو المتبعة. كما 
أخذ إفاداتيـ كالتعامؿ معيـ بصكرة مختمفة ممف يتـ إلقاء القبض عميو، داعيان مف سقط في كحؿ العمالة إلى 

 تسميـ نفسو كالخالص مف كحؿ التعامؿ مع العدك.
 //المجد االمني، 

 
 بتهمة االختالس  ن والغرامة لمسئول سابق بالسمطةالحكم بالسج 

أصدرت محكمة بداية راـ اهلل كسط الضفة الغربية اليكـ الثالثاء بصفتيا االستئنافية حكمان يقضي بإدانة 
مميكف شيقؿ بتيمة االختالس  المتيـ حربي صرصكر كالحكـ عميو بالحبس مدة ثالث سنكات ك

 تكلى منصب رئيس ىيئة البتركؿ في حينيا.كاالستثمار الكظيفي كالذم كاف ي



 
 
 

 

 

           10ص                                    2692العدد4                28/11/2012األربعاء  التاريخ4

 
ككانت النيابة العامة قامت بالطعف في حكـ البراءة السابؽ الصادر بحؽ المذككر أماـ محكمة بداية راـ اهلل 

 بصفتيا االستئنافية كذلؾ قبؿ عاميف.
 //فمسطين أون الين، 

 
 المضربين إلى تدويل ممف األسرى ومتابعة أوضاع  يدعونائب فمسطيني  

دعا النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني، حسني البكريني، إلى تدكيؿ ممؼ األسرل المحتجزيف : راـ اهلل
 في سجكف االحتالؿ اإلسرائيمي، ال سٌيما المضربيف عف الطعاـ.

كقاؿ البكريني: "مف الضركرم أف تبقى قضية األسرل بشكؿ عاـ كالمضربيف عف الطعاـ بشكؿ خاص 
بقكة عمى الساحة الفمسطينية ككؿ المحافؿ المحمية كالدكلية كأف ال يغيبيا أم حدث ميما كاف ثقمو حاضرة 

 كأىميتو"، كما قاؿ.
كشٌدد عمى ضركرة التكاصؿ مع الييئات الحقكقية كاإلنسانية الدكلية لمتابعة قضية أيمف الشراكنة المضرب 

يكمان، كالتكاصؿ مع  رب عف الطعاـ  منذ يكمان، كاألسير سامر عيساكم المض عف الطعاـ منذ 
 الجانب المصرم كالسفارات األجنبية في األراضي الفمسطينية لمضغط عمى االحتالؿ في ىذه الخصكص.

 //قدس برس، 
 
 عن حماس قبل ساعات من اإلفراج عنه  نائباالحتالل يمدد اعتقال  

اؿ اإلدارم بستة أشير بحؽ النائب عف "حماس" نايؼ مددت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي االعتق: الخميؿ
الرجكب مف بمدة دكرا الكاقعة في جنكب الخميؿ بجنكب الضفة الغربية، كذلؾ قبؿ ساعات مف إنياء اعتقالو 

 اإلدارم كالمستمر منذ عاميف حيث كاف مف المقرر أف يفرج عنو صباح غد األربعاء.
راسؿ "قدس برس" أف إدارة السجكف اإلسرائيمية في معتقؿ النقب كأكدت "أـ حذيفة" زكجة النائب الرجكب لم

)جنكب فمسطيف المحتمة  أبمغت مساء اليكـ زكجيا بقرار تمديد اعتقالو بستة شيكر أخرل بعد أف مددتو 
 سابقنا ألربع مرات، مشيرة أف محامي الرجكب أكد لمعائمة قرار تمديده بستة أشير.

 //قدس برس، 
 
 % من فمسطين عمى "دولة غير عضو" يعني التخمي عن الحصول ار قاسم4 عبد الست 

أكد الدكتكر عبد الستار قاسـ، أستاذ العمكـ السياسية في جامعات الضفة الغربية، أف ذىاب السمطة : نابمس
الفمسطينية إلى األمـ المتحدة لمحصكؿ عمى صفة "دكلة غير عضك" في الجمعية العامة سيككف لو تبعات 

 مبية كثيرة عمى القضية الفمسطينية.س
  أف "الحصكؿ عمى |كأكضح المحمؿ السياسي في تصريحات خاصة لػ"قدس برس" اليكـ الثالثاء )

في المائة  ىذه العضكية ىي خطكة شكمية لف تغيير أم شيء عمى أرض الكاقع، بؿ إف فييا تخؿ عف 
بعات سمبية كثيرة عمى القضية الفمسطينية كمف ضمنيا مف مساحة فمسطيف"، مشيرنا إلى أف "ليذه الخطكة ت

 إلغاء حؽ العكدة، ككؿ القرارات الدكلية المتعمقة بو"، كما قاؿ.
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كعف مكقؼ حركة "حماس" المؤيد لرئيس السمطة محمكد عباس بالتكجو لألمـ المتحدة، قاؿ قاسـ "إف قرار 
ا حتى اآلف، حيث ظير تضارب في تصريح ات قيادة الحركة حكؿ ىذا حركة حماس ليس كاضحن

 المكضكع".
كشدد المحاضر في قسـ العمكـ السياسية بجامعة النجاح الكطنية عمى أف "المكاقؼ الفمسطينية يجب أف 
ف حصؿ ىناؾ تقاطع مع مكاقؼ  تتخذ بناء عمى ما تحققو ىذه المكاقؼ مف مصالح لمقضية الفمسطينية، كا 

 ائيمي، ألف لكؿ طرؼ تفسيره كأىدافو لذلؾ"، حسب قكلو.جيات مثؿ الكاليات المتحدة كالكياف اإلسر 
 //قدس برس، 

 
 4 اتفاق غزة تهدئة مقابل تهدئة والمصالحة الوطنية أولوية"الحياة"شمح لـ  11

رمضاف شمح، اتفاؽى التيدئة الذم « الجياد اإلسالمي»ثمف األميف العاـ لحركة : جيياف الحسيني -القاىرة 
مف جية كبيف إسرائيؿ « الجياد اإلسالمي»ك« حماس»المقاكمة الفمسطينية ممثمة بحركتي أيبـر أخيران بيف 

نجازان لمشعب الفمسطيني كلممقاكمة، كفشالن استثنائيان  مف جية أخرل بكساطة مصرية، معتبران إياه انتصاران كا 
ف مف فرض أمر عمى لممرة األكلى نتمك»في القاىرة: « الحياة»إلسرائيؿ. كقاؿ في مقابمة أجرتيا معو 

نجازان كبيران لمشعب كلممقاكمة في تاريخ الصراع.«إسرائيؿ ال ترضاه  ، معتبران أف ىذا يعد تطكران كا 
لقد كضعنا »، كقاؿ: «معركة شاقة كمعقدة»كتناكؿ شمح مفاكضات التيدئة، التي كصفيا بأنيا كانت بمثابة 

زمنا في الميداف فمف نسمح لو أف ييزمنا في ىدفان نجحنا في تحقيقو، كىك أف العدك لـ يستطع أف يي
أننا ممتزمكف بالتيدئة »، كىذا يعني «تيدئة مقابؿ تيدئة»، مكضحان أف االتفاؽ الذم أبـر ىك «المفاكضات

حذريف مف « حماس»خالؿ المحادثات كنا نحف كاإلخكة في »كقاؿ: «. عمى قدر التزاـ العدك اإلسرائيمي بيا
اسي يحقؽ مف خاللو العدك مأربو السياسية بفصؿ قطاع غزة عف الجسـ تحكؿ األمر إلى اتفاؽ سي

لقائو في جحر مصر  «.الفمسطيني كا 
كحكؿ ما يتردد مف أف الجياد اإلسالمي كاف أكثر تشددان خالؿ مفاكضات التيدئة مف حماس، أجاب: 

صعيد التمسؾ ليس صحيحان )...  مكاقفنا نحف كاإلخكة في حماس كانت كاحدة كمنسجمة، سكاء عمى »
حداث شركخ بيف «بمطالبنا أك عمى صعيد إبداء أم مركنة ، معتبران أف ىذه محاكالت إسرائيمية لدؽ أسافيف كا 

كنا حريصيف كنحف نتفاكض عمى حقف »أجنحة المقاكمة مف خالؿ التركيج لمثؿ ىذه االدعاءات. كتابع: 
ب، بحيث ال تذىب دماؤه ىدران )...  دماء شعبنا، كفي الكقت ذاتو أف نحقؽ مصالحو كنأتي لو بمكاس

 باختصار كؿ ما كاف يعنينا ىك إنجاز تيدئة مشرفة كبكرامة.
كانكا منذ المحظة األكلى لممفاكضات يريدكف كقؼ إطالؽ النار فقط دكف »كأكضح شمح أف اإلسرائيمييف 

صمت المدافع في التطرؽ ألم مسائؿ أخرل، ككأف ىناؾ دكلتيف كجيشان عمى خطكط النار كالمطمكب أف ت
ىناؾ قضايا نحف نراىا خطكطان حمراء «، كقاؿ:«ساعة محددة دكف أم إشارة لمقضايا التي تمس حياة شعبنا

ال يمكف إغفاليا أك تجاكزىا، مشيران إلى االغتياالت كاالجتياحات كالمنطقة الحدكدية العازلة كحرية حركة 
تمسكنا بضركرة أف تتضمف التيدئة معالجة ىذه »قاؿ: ، ك «السكاف فييا كنشاط الصياديف في البحر كالمعابر

األخكة المصريكف قالكا لنا إف اإلسرائيمييف يرفضكف كبقكة إدراج ىذه القضايا بنكدان في »، كتابع: «القضايا
االتفاؽ )...  لكننا تمسكنا بيا كبقكة عمى أف تتـ معالجتيا مع كقؼ إطالؽ النار كرزمة كاحدة كبالفعؿ 

 «.تحقؽ ذلؾ
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« كأشار شمح إلى االنتقادات التي كجييا مسؤكلكف إسرائيميكف لمرئيس محمد مرسي بأنو قميؿ الخبرة، كقاؿ:
إف الخبرة التي افتقدىا اإلسرائيميكف في الرئيس المصرم الحالي ىي الخبرة التي كانكا يجدكنيا سابقان، كىي 

خدمة إسرائيؿ كبالمقابؿ يمتمؾ خبرة عالية خبرة خدمة إسرائيؿ كتحقيؽ مصالحيا، فالرئيس مرسي يفتقد خبرة 
، الفتان إلى أف مصر تعرضت «في مساندة الشعب الفمسطيني األعزؿ كدعـ حقو في الدفاع عف نفسو

لضغكط كبيرة خالؿ كساطتيا كرعايتيا اتفاؽ التيدئة، كقاؿ: إف مصر كانت مستيدفة كمحؿ اختبار، مشيران 
نياىك، أراد أف يسارع في ىذه الضربات كي ال يعطي مصر الفرصة إلى أف رئيس الحككمة اإلسرائيمية نتا

لرسـ سياسة جديدة تجاه الشعب الفمسطيني، خصكصان في قطاع غزة، مضيفان: نتانياىك أراد أف يحكؿ غزة 
 إلى عبء عمى مصر ككرة نار يخكؼ بيا الشعب المصرم مف االقتراب مف القضية الفمسطينية.

إف ىذا »بات ىي الدافع الذم مف أجمو شنت إسرائيؿ حربيا عمى غزة، أجاب: كحكؿ ما إذا كانت االنتخا
الدافع يظؿ مكجكدان في العقؿ اإلسرائيمي، خصكصان لدل قكل اليميف المييمف اآلف عمى القرار، كىك أف الدـ 
ي الفمسطيني كرقة رابحة في االنتخابات، لكف ىذه الحرب أثبتت ليـ أف ىذا الدـ أكبر كرقة خاسرة ف

 «.االنتخابات، معربان عف أممو في أال يعكدكا سريعان 
 أهداف إسرائيل
إف إسرائيؿ عندما بدأت الحرب كانت لدييا أىداؼ كثيرة، كلكنيا أخطأت في قراءة قطاع غزة »كقاؿ شمح: 
عمى  ربما ىـ فاجأكا العالـ كمو بقتؿ قيادم بحجـ أحمد الجعبرم، لكننا فاجأناىـ بالرد»، كتابع: «كالمقاكمة

لـ نكف »، كتابع: «اغتيالو بإمكانات المقاكمة كأدائيا في الميداف، مؤكدان أف إسرائيؿ ىي التي بدأت الحرب
 «.حريصيف عمى التصعيد، لكف الحرب فرضت عمينا كنحف قبمنا التحدم كخضنا الحرب لمدفاع عف شعبنا

إف إسرائيؿ كانت لدييا أكىاـ »كرأل أف ىذه المعركة فضحت نظرية الردع كاألمف اإلسرائيمي، كقاؿ: 
، كتساءؿ باستنكار: «خرجت مف ىذه المعركة بمزيد مف التدىكر لقكة ردعيا»، مشيران إلى أنيا «كثيرة
عندما تصؿ الصكاريخ الفمسطينية إلى قمب تؿ أبيب في قمب العمؽ اإلسرائيمي، فأيف ىك الردع »

، الفتان «تريد تدمير صكاريخ المقاكمة كالبنية العسكرية ليااإلسرائيمي؟ كماذا تبقى منو؟ إف إسرائيؿ قالت إنيا 
أف ىذا لـ يتحقؽ، ألنو حتى آخر لحظة كانت المقاكمة تطمؽ الصكاريخ عمى المدف اإلسرائيمية، بما »إلى 

 «.يبرىف أنيا لـ تحقؽ شيئان مف أىدافيا
ارتفع عدد مف ينزؿ »قاؿ: كأكضح شمح أف ثالثة مالييف إسرائيمي نزلكا إلى المالجئ خالؿ الحرب، ك 

، الفتان إلى أنو «المالجئ إلى ما يزيد مف نصؼ عدد سكاف إسرائيؿ نتيجة ما أمطرتو المقاكمة مف صكاريخ
في السابؽ كاف ينزؿ إلى المالجئ نحك مميكف إسرائيمي فقط كىـ المكجكدكف في البمدات اإلسرائيمية 

ىذا انتصار لممقاكمة حققت مف »تدىكر قكة ردعيـ، كقاؿ: الجنكبية، مؤكدان أف ىذا يعد مؤشران قكيان عمى 
، مرجحان أف تككف ليذه الحرب نتائجيا «خاللو إنجازات كبيرة عمى المستكل المعنكم كالعسكرم كالمادم

أنا مطمئف أف المستقبؿ سيحمؿ مزيدان »كأثرىا الكبير في تعاظـ قكة المقاكمة كتطكرىا في المستقبؿ، كقاؿ: 
، معتبران أف الضامف الكحيد لمتيدئة ىك قكة المقاكمة كقدرتيا عمى الردع، مؤكدان «مناعة لمقطاعمف القكة كال

 أف التيدئة مرىكنة بالسمكؾ اإلسرائيمي.
 الموقف األميركي 

كبشأف المكقؼ األميركي كما إذا كاف تأخير إبراـ التيدئة متعمؽ بقدكـ كزيرة الخارجية األميركية ىيالرم 
، الفتان إلى أف ىناؾ تعقيدات كمفارقات في المكقؼ )... «ىذه المسألة ال تعنيني : »كمينتكف، أجاب

، الفتان إلى أف أحد «نحف نجـز أف ىذه الحرب لـ تكف لتتـ مف دكف ضكء أخضر أميركي»األميركي، كقاؿ: 
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الجديدة،  أىداؼ نتانياىك السياسية مف ىذه الحرب، ىك محاكلة تحديد اتجاه البكصمة في إدارة أكباما
ىذه »، كقاؿ: «خصكصان في ضكء مراىنتو عمى نجاح المرشح الجميكرم في انتخابات الرئاسة األميركية

االعتبارات التي يدركيا األميركيكف لـ تمنع كمينتكف مف أف تأتي لتؤكد دعميا المطمؽ إلسرائيؿ كحقيا في 
 «.كب بحؽ اإلنسانية عمى يد إسرائيؿالدفاع عف نفسيا في مكاجية شعب أعزؿ يتعرض لمذابح كجرائـ ترت

كحكؿ دكر الرئيس الفمسطيني محمكد عباس )أبك مازف  الذم غاب عف المعركة كعف اتفاؽ التيدئة، قاؿ 
إف غياب أبك مازف مسألة فرضتيا ظركؼ المعركة، فغزة ىي المستيدفة كالطرؼ المباشر المعني »شمح: 

، مؤكدان أنو ليس ىناؾ أم اعتراض عمى «التي تقكد المعركة بمفاكضات التيدئة لكقؼ العدكاف ىي المقاكمة
حضكره لك تكافرت الفرصة )...  بؿ كنا سنرحب بكجكده، ألف لدينا مخاكفنا مف تكريس االنقساـ ليصبح 

أف إسرائيؿ تسعى إلى تعزيز فكرة أف قطاع غزة كياف منفصؿ كمستقؿ عف بقية الجسـ »، الفتان إلى «دائمان 
 «.ي بو في كجو مصرالفمسطيني نمق

 طرحنا مشاركة أبو مازن
، كاشفان أنو طرح مشاركة السمطة أك حركة فتح في محادثات التيدئة، «نحف كنا متنبييف ليذا األمر»كقاؿ: 

، مضيفان: «كي يككف االتفاؽ فمسطينيان كنفٌكت عمى إسرائيؿ فرصة االستفراد بطرؼ أك استبعاد طرؼ»
كنت عمى تكاصؿ معو، كربما كذلؾ اإلخكة في حماس، ككضعناه في عكضان عف حضكره )أبك مازف ، »

كعمى صعيد مساعي مصر الستئناؼ «. الصكرة، كىك مف جانبو كاف حريصان عمى التيدئة كبارؾ االتفاؽ
نحف لـ نكف في حاجة ليذه الدماء الفمسطينية كي تتكلد لدينا قناعة بضركرة إنياء »المصالحة، قاؿ: 

دة الشعب الفسمطيني )...  إال أنو بعد أف انتيت الحرب عمى غزة يجب أف يككف االنقساـ كتحقيؽ كح
ترتيب البيت الفمسطيني عمى سمـ األكلكيات لدل الجميع في الساحة الفمسطينية، كعمى رأسيـ أبك مازف ك 

د لقاء ، الفتان إلى أنو طرح مع المصرييف فكرة عق«، باعتبارىما الطرفيف األساسييف في االنقساـ«حماس»
الكرة اآلف في ممعب السمطة كأبك مازف كي يأخذكا زماـ »، كقاؿ: «فأبمغكني بأنيـ سينقمكف ذلؾ»ثالثي، 
، كطالب شمح بضركرة انتياز ىذه الفرصة بأسرع كقت لفتح ممؼ البيت الداخمي الفمسطيني بكؿ «المبادرة

 تفاصيمو.
نا الداخمية إلعادة القاطرة الفمسطينية إلى لنتفؽ كلك عمى خطكط عامة كخارطة طريؽ في عالقات»كقاؿ: 

 «.السكة في االتجاه الصحيح
، أبك مازف بكقؼ التنسيؽ األمني، «حماس»كحكؿ مكقفو مف مطالبة بعض القكل الفمسطينية، كعمى رأسيا 

إف التنسيؽ األمني ىك ىدؼ، بؿ جكىر، كنحف لـ نتكقؼ عف مطالبتنا األخ أبك مازف كالسمطة »قاؿ: 
، داعيا السمطة إلى أف تسأؿ «لكف ىؿ يممؾ أبك مازف كقؼ التنسيؽ األمني؟»كتساءؿ باستنكار:  ،«بكقفو

إسرائيؿ تفعؿ ما تريد في الضفة »، مكضحان أف «عف جدكل استمراره طالما أف عممية التسكية فشمت
ٌكد، كقاؿ إف الغربية، التي أصبحت مستباحة تمامان، فاألراضي تصادىر كاالستيطاف ال يتكقؼ كالقدس تي

السمطة أصبحت رىينة التفاؽ لـ يعد مكجكدان كمظمة تمنح الشرعية لكؿ االنتياكات كالجرائـ التي تقكـ بيا »
إسرائيؿ في حؽ شعبنا كمقدساتنا، كأصبحت عبئان عمى أبك مازف كعمى حركة فتح كعمى الشعب الفمسطيني 

 «.كعمى القضية برمتيا
ؽ يكمف بالتكافؽ عمى استراتيجية شاممة كجديدة، كليس مف خالؿ كرأل شمح أف الخركج مف ىذا المأز 

 إجراءات ترقع بيا السمطة عالقتيا بإسرائيؿ أك مف خالؿ ترميـ عالقتيا بغزة.
 مشروع الدولة انتهى
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إف المشركع الكطني الفمسطيني الذم قاـ عمى إنشاء دكلة فمسطينية ضمف حدكد الخامس مف »كقاؿ: 
سرائيؿ ال تعترؼ بو، داعيان إلى ضركرة اتخاذ المبادرة في اتجاه آخر، كىك  1691حزيراف )يكنيك   انتيى، كا 

إعادة ترتيب البيت الفمسطيني عمى أساس مراجعة المسيرة السابقة كاعتماد استراتيجية جديدة كشاممة تمحظ 
مكاناتو  «.تطكرات المنطقة كظركؼ المكاجية األخيرة في غزة كقدرات الشعب الفمسطيني كا 

، فيؿ ىذه إسرائيؿ التي «الجياد اإلسالمي»ك « حماس»عندما تضع إسرائيؿ رأسيا برأس »كتساءؿ شمح: 
 ، الفتان إلى أف إسرائيؿ كضعت كزنيا بكزف تنظيمات كليس دكالن.«تيابيا األنظمة العربية؟

طمكب اآلف ىك الم»، مشددا عمى أف «ىذا يجب أف ييحدث انقالبان في التفكير السياسي الفمسطيني»كقاؿ: 
إيجاد إطار كطني جامع يضـ كؿ القكل كيمثؿ قيادة فمسطينية تتكلى مسيرة النضاؿ مف أجؿ استرداد 

 «.األرض كالحقكؽ
إف ترتيب »كحكؿ مكقفو مف المسعى الفمسطيني لمحصكؿ عمى عضك مراقب في األمـ المتحدة، أجاب: 

عتبران أف الذىاب إلى األمـ المتحدة ىك محاكلة ، م«البيت الفمسطيني أكلى مف التكجو إلى األمـ المتحدة
لمؿء حالة الفراغ التي تعانييا السمطة بعد كصكؿ عممية التسكية إلى طريؽ مسدكد، كلفت إلى أف إسرائيؿ 
تريد إفشاؿ ميمة أبك مازف رغـ أنيا تدرؾ أف ىذه الخطكة ال تشكؿ ليا تحديان بؿ ىي خطكة مناكفة تتعمؽ 

ما مصمحة الشعب الفمسطيني في ذلؾ؟ ىؿ »ات، معبران عف دىشتو إزاء ذلؾ، متسائؿ: بالعكدة إلى المفاكض
مصمحتو في البحث عف كسائؿ تعيده إلى المفاكضات التي لـ تحقؽ لو شيئان، ما ىي الدكلة التي سيذىب 

ساس منيا أبك مازف ليطالب باالعتراؼ بيا في األمـ المتحدة ).. ؟ أم دكلة ىذه التي يتحدثكف عنيا كجزء أ
 «.منفصؿ عنو كال يخضع لسمطتو؟!

كلفت شمح إلى أف عامؿ الزمف ليس في مصمحة السمطة في ظؿ المتغيرات اإلقميمية كما يجرم عمى 
األرض في الساحة الفمسطينية، مشددان عمى أف ىناؾ انعطافة كاحدة يجب أف تقكـ بيا السمطة، كىي التكجو 

طاكلة لمحكار لصياغة استراتيجية جديدة عمى أسس جديدة في إلى كؿ القكل الفمسطينية لمجمكس عمى 
 طميعتيا المقاكمة التي أثبتت جدارتيا كقكتيا في ردع العدكاف خالؿ الحرب األخيرة عمى غزة.

كحكؿ ما يتردد عف إنشاء منطقة حرة عمى الحدكد مع مصر يثير المخاكؼ مف تكريس االنقساـ، أجاب: 
المشاريع األخرل فالمخاكؼ حقيقية كجادة، ألف إسرائيؿ تريد أف تتعامؿ مع الحؿ ىك إنياء الحصار، أما »

غزة ككياف منفصؿ كتحمؿ حماس مسؤكليتو ككذلؾ تحمؿ مصر عبء إمداده بمتطمبات الحياة، كبالتالي 
ترفع يدىا عف غزة لتفصميا عف فمسطيف، كىذا أمر لف نقبمو ألنو خطير عمى شعبنا كقضيتو، مكضحان أف 

خرجت مف داخؿ القطاع لكنيا تحاصره بران كبحران كجكان. الفتا إلى أف السقؼ الذم يمكف أف تقبؿ بو  إسرائيؿ
إسرائيؿ لغزة ىك ما كرد في اتفاؽ أكسمك، ىك حرية السكاف عمى األرض، ألف أكسمك لـ يعط لمفمسطينييف 

ر كؿ شيء كأحيانان تقكـ باغتياالت؛ شيئان في السماء. كالطائرة اإلسرائيمية )الزنانة  ال تغادر سماء غزة تصك 
سرائيؿ ىي صاحبة اليد العميا، باختصار غزة ما زالت سجنان  لذلؾ القطاع مازاؿ خاضعان لمسيادة اإلسرائيمية كا 

 كبيران تسيطر عميو القبضة اإلسرائيمية.
 التوطين في سيناء

الرئيس جماؿ »في سيناء أجاب:  كحكؿ ما أثير في دكائر مصرية عف سيناريك تكطيف الالجئيف الفمسطينييف
عبد الناصر في السابؽ طرح تكطيف الفمسطينييف في سيناء كالشعب الفمسطيني رفض ذلؾ، فحف نرفض 
التكطيف في أم مكاف غير فمسطيف كال نقبؿ بأم كطف بديؿ عنيا. أما المخاكؼ التي تثار بشأف سيناء كما 

ذا أمر مؤسؼ ألف ما يجرم في سيناء اليكـ ىك مشكمة يجرم فييا كتحميؿ غزة مسؤكليتيا بغير كجو حؽ في
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مصرية ال عالقة لمفمسطينييف بيا. استطيع القكؿ إف إسرائيؿ أعادت سيناء إلى مصر بشركطيا فأفقدتيا 
، مشيران إلى الشرط االسرائيمي بأف تككف سيناء منزكعة السالح، كتساءؿ: «قيمتيا كأىميتيا االستراتيجية

 «.لمجتمع غير محمي؟!كيؼ يمكف أف تؤسس »
نسانيان لحماية مصر مف التيديدات »كقاؿ:  إف غزة اليكـ ىي التي أصبحت تشكؿ حاجزان بشريان كحضاريان كا 

اإلسرائيمية، فيي منطقة عازلة في كجو إسرائيؿ )..  كلمف يتحدث عف أف ما يحدث في غزة قد يتسبب في 
تالؿ قطاع غزة حدثكنا حينئذ عف إعادة احتالؿ إعادة احتالؿ سيناء أقكؿ عندما تستطيع إسرائيؿ اح

، الفتان إلى أف إسرائيؿ لـ تتمكف مف اقتحاـ بمده بيت حانكف في معركة برية، مشددان عمى أف تيديد «سيناء
 غزة ىك تيديد لالمف القكمي المصرم.

مصر  كقاؿ شمح: يجب أف تدرؾ إسرائيؿ أف كامب ديفيد ستككف ميددة كعرضة لإللغاء حتى تستعيد
سيادتيا كمقكمات قكتيا فكؽ أرض سيناء بشركط جديدة، يجب أف تشعر إسرائيؿ بعكدة ثقؿ كزف مصر 

 عمى خريطة السياسيو االقميمية ألف مصر ىي الكحيدة القادرة عمى تكبيؿ يد إسرائيؿ.
: كحكؿ اتيامات البعض لممقاكمة بأف الحرب في غزة مصمحة إيرانية لصرؼ األنظار عف سكرية، أجاب

ليس ىناؾ عالقة بيف ما يجرم في غزة كما يجرم في سكرية بدليؿ أف أزمة سكرية مضى عمييا أكثر مف 
شيران الفتان إلى أف إسرائيؿ ىي التي بدأت الحرب باغتياؿ الجعبرم، كالسالح االيراني كاف بغرض دعـ  20

نحف لـ نتكقؼ »يفان: شعب أعزؿ يتعرض لعدكاف يصؿ إلى حد اإلبادة كليس بيدؼ إشعاؿ الحركب. مض
طكاؿ الكقت عف مناشدة الدكؿ العربية كالعالـ أف يزكدكنا بكسائؿ دفاعية لكف لـ يستجب أحد، فعندما 
تستجيب إيراف ليس مف حؽ أحد أف يعيب عمينا أك أف يجرميا أك يحاكميا، بؿ يجب تكجيو المكـ لمف 

مقصريف ىـ مف ترككا الشعب الفمسطيني يذبح قصركا كليس لمف دعمكنا بؿ نقكؿ ليـ شكران لدعميـ، لكف ال
نحف بحاجة لكؿ الدعـ كالمساندة لنعزز مف صمكدنا كقدرتنا في الدفاع عف »، كقاؿ: «كلـ يفعمكا لو شيئان 

 «.شعبنا
نحف »كدعا شمح إلى عدـ خمط األكراؽ مؤكدان أف فمسطيف فكؽ كؿ المحاكر كالمعسكرات أيان كانت. كقاؿ: 

نزاعات داخمية في أم بمد عربي أك إقميمي، ألف فمسطيف فقط ىي البكصمة التي تكجو ننأل بشعبنا عف أم 
 «.الجميع كالجميع يمتؼ حكليا

 22/11/2012الحياة، لندن، 
 

 ولن نتخمى عن خيار المقاومة أصعبالهندي4 نستعد لجولة  11
السمطة كالحككمة  دعا عضك المكتب السياسي لحركة الجياد اإلسالمي الدكتكر محمد اليندم قادة: غزة

كقاؿ اليندم في كممتو  كالفصائؿ إلى ضركرة تعجيؿ التكحد، كااللتفاؼ حكؿ خيار المقاكمة الفمسطينية.
خالؿ حفؿ تكريـ أىالي الشيداء الذم أقامتو الحككمة الفمسطينية الثالثاء: "ما كاف لشعبنا أف يحقؽ ىذا 

كأضاؼ: "السالح ال يقاس عمى ما  كخيارىا كثباتيا". اإلنجاز لكال صمكده كالتفافو حكؿ المقاكمة كرمكزىا
لدل ىذا العدك مف آلة التدمير، كلكف ىي الركح الفمسطينية التي تنتصر، فنحف نراىف عمى ركح شعبنا 

 كصمكده ككحدتو".
كأكد اليندم أف العدك الصييكني جف جنكنو ىذه المرة، بعد أف ضربت المقاكمة الفمسطينية "تؿ أبيب" 

كتابع: "ىذه الجكلة تحتاج  المحتمة، داعيان الشعب الفمسطيني إلى االستعداد لجكلة قادمة أصعب.كالقدس 
 إلى استعداد جيد، أكلو استعادة الكحدة، كلـ يكف الشعب الفمسطيني مكحدان كما كاف في ىذه المعركة".
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تفرقنا في دىاليز السياسة  كمضى يقكؿ: "الشعب الفمسطيني دائمان تكحد في خندؽ الجياد كالمقاكمة، كدائمان 
كأكضح  كتجعمنا نتيو في التفاصيؿ"، داعيان كؿ قيادات الشعب الفمسطيني إلى كقفة صارخة مع النفس".

قائالن: "إذا كنا نريد أف نستعد لجكلة قادمة كىي بدكف أدنى شؾ قادمة؛ ألننا باختصار لف نتخمى عف 
 كاالستعدادات".المقاكمة كفمسطيف كالقدس، عمينا أف نأخذ العبر 

% مف مساحة الضفة الغربية، كأصبحت مناطؽ عسكرية، إذا كاف 00كتابع: "في ظؿ المفاكضات فقدنا 
ىذا ىك الكضع، فنحف عمى أعتاب مرحمة جديدة مف جكالت ىذا الصراع، كىذا يستدعي أف نستعد كطبيعة 

 زز صمكد شعبنا".ىذه المعركة، كنبحث عف أسباب قكة أف نتمسؾ بكحدتنا كثكابتنا، ثـ نع
 22/11/2012السبيل، عمان، 

 
 عاما 13 حكما بسجن القيادي في كتائب القسام جبر أبو عمياتصدر   سرائيميةاإلالمحكمة العسكرية  11

أصدرت المحكمة العسكرية االسرائيمية في معتقؿ "عكفر"، اليكـ الثالثاء، حكما بسجف  -دكت كـك  -راـ اهلل
عامان  مف قرية المغير شماؿ شرؽ راـ اهلل،  00ر حسيف جبر أبك عميا )القيادم في كتائب القساـ جب

ألؼ شيكؿ، كذلؾ بتيمة قيامو اطالؽ النار  12عاما  كدفع غرامة مالية، مقدارىا 16بالسجف الفعمي لمدة )
صابة جندم اسرائيمي عاـ   .2006كا 

ؿ المؤسس لكتائب القساـ، كسبؽ كقالت حركة حماس في بياف اف "االسير أبك عميا يعتبر مف الرعيؿ األك 
مرات، كما تـ  1عامان في سجكف االحتالؿ، كتعرض لالعتقاؿ  22اف أمضى مف حياتو ما مجمكعو 

 أشير، كىك متزكج كلو ستة أبناء".  9لدل السمطة الفمسطينية لمدة  2006اعتقالو في العاـ 
 21/11/2012القدس، القدس، 

 
 لغزة لبناني موحد وفدحماس4 نتمنى زيارة  12

في لبناف عمي بركة، بعد لقائو كزير الخارجية كالمغتربيف عدناف منصكر عمى « حركة حماس»رحب ممثؿ 
يككف »، متمنيا أف «كبكؿ زيارة ألم كفد لبناني الى غزة« آذار 11»زيارة قكل »رأس كفد مف الحركة، بػ

 «.ىناؾ كفد لبناني مكحد رسمي كشعبي حتى نحتفؿ سكية بيذا االنتصار
، مشددا «الفمسطينييف في لبناف لف يككنكا إال الى جانب لبناف الكاحد المكحد كالقكم كالمتعافي»كد أف كأ

أمف لبناف كاستقراره كمستعدكف لبذؿ الجيكد مع كؿ األفرقاء في لبناف لتخفيؼ االحتقاف »عمى أننا مع 
لة المبنانية كي يزكركا قطاع غزة لذا كجينا الدعكة الى الكزير كمف خاللو ألركاف الدك »أضاؼ: «. الداخمي

 «.حتى نحتفؿ سكيا بيذا االنتصار
ككاف بركة قد استقبؿ السفير السكداني في لبناف أحمد حسف يرافقو القنصؿ العاـ لمسكداف سمير بابتكت. 

 «.كقكؼ السكداف إلى جانب الشعب الفمسطيني كقضيتو العادلة»كأكد أحمد 
 22/11/2012السفير، بيروت، 

 
 في تعديل مشروع قرار الدولة الفمسطينية المراقبة باألمم المتحدة  تفشل مة االسرائيميةالحكو  19

أكػد مكظػػؼ رفيػػع المسػػتكل فػػي الحككمػة اإلسػػرائيمية اليػػـك الثالثػػاء، أف جيػػكدا : يػػك بػػي أم -القػدس المحتمػػة 
كية فػي األمػـ المتحػدة قػد إسرائيمية كأميركية لتعديؿ مشركع قرار الدكلػة الفمسػطينية المراقبػة كغيػر كاممػة عضػ

 فشمت، كأف الفمسطينييف مصركف عمى عدـ التعيد بأف ال يطمبكا االنضماـ إلى المحكمة الجنائية الدكلية.
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كنقؿ المكقع االلكتركني لصحيفة "ىآرتس" عف المكظؼ اإلسرائيمي الضالع في االتصاالت الدكلية حكؿ ىذا 
 يمي كاف "ضئيال كمتأخرا كانتيى بالفشؿ".اإلسرائ –المكضكع، قكلو إف الجيد األميركي 

كأضػػاؼ أف مسػػؤكليف فػػػي اإلدارة األميركيػػة تكجيػػكا أمػػػس إلػػى رئػػيس طػػػاقـ المفاكضػػات الفمسػػطيني صػػػائب 
عريقات، كطمبػكا أف يحضػر بشػكؿ عاجػؿ إلػى كاشػنطف إلجػراء مفاكضػات حػكؿ صػيغة مشػركع القػرار، لكػف 

 عريقات رفض ذلؾ.
ييف إف ال كقػػػػت لديػػػػو كأنػػػػو سػػػػيتحدث معيػػػػـ بعػػػػد التصػػػػكيت" عمػػػػى الطمػػػػب كقػػػػاؿ إف "عريقػػػػات قػػػػاؿ لألميػػػػرك

 الفمسطيني في الجمعية العامة لألمـ المتحدة المقرر إجراؤه بعد غد الخميس.
ككانػػت "ىػػآرتس" قػػد افػػادت أمػػس بػػأف رئػػيس الػػكزراء بنيػػاميف نتنيػػاىك بػػات مقتنعػػا بأنػػو لػػف يػػنجح فػػي إحبػػاط 

ة كلػػذلؾ قػػرر أف تسػعى إسػػرائيؿ إلػػى تعػػديؿ مشػركع القػػرار الػػدكلي كأكفػػد الخطػكة الفمسػػطينية فػػي األمػـ المتحػػد
 مبعكثو الخاص المحامي يتسحاؽ مكلخك إلى كاشنطف يكـ األحد الماضي.

كأضػػافت الصػػحيفة أف إسػػرائيؿ معنيػػة بإدخػػاؿ بنػػكد إلػػى مشػػركع قػػرار األمػػـ المتحػػدة تقػػكؿ بشػػكؿ صػػريح أك 
ضماـ كأعضاء إلى المحكمة الجنائية الدكلية في الىام مف أجؿ دفع بالتمميح إف الفمسطينييف لف يطمبكا االن

 خطكات قضائية ضد مسؤكليف عسكرييف كسياسييف إسرائيمييف.
كػػذلؾ سػػتحاكؿ إسػػرائيؿ أف يتضػػمف مشػػركع القػػرار بنػػدا يشػػدد عمػػى أف القػػرار رمزيػػا كحسػػب كال ينطػػكم عمػػى 

القدس الشرقية، كأف يتضػمف القػرار تعيػدا فمسػطينيا منح سيادة لمفمسطينييف عمى الضفة الغربية كقطاع غزة ك 
باستئناؼ المفاكضات المباشرة مع إسرائيؿ مف دكف شركط مسبقة، في إشارة إلى المطمب الفمسطيني بتجميد 

 االستيطاف.
 28/11/2012، الحياة، لندن

 
 وقد عززت من قوتهاالحرب األخيرة  من حزب جديد4 حماس خرجت تشكيل عن عمنتليفني  20

السػػابقة، تسػػيبي ليفنػػي فػػي تػػؿ أبيػػب، ظيػػر أمػػس، « كػػديما»رئيسػػة حػػزب : أعمنػػت نظيػػر مجمػػي - أبيػػب تػػؿ
 تأسيس حزب جديد ليا ستخكض بو االنتخابات بعد أقؿ مف شيريف.

كقالػػػت إف انتخابػػػو  .كقالػػػت إنيػػػا قػػػررت أف تحػػػارب لكػػػيال يعػػػكد رئػػػيس الػػػكزراء اإلسػػػرائيمي، بنيػػػاميف نتنيػػػاىك 
مػػة سػػيككف بمثابػػة كارثػػة إلسػػرائيؿ كلمشػػرؽ األكسػػط بمجممػػو.. كأكػػدت أنيػػا ترشػػح نفسػػيا مجػػددا لرئاسػػة الحكك 

برنامجا سياسيا يحمؿ اآلماؿ بأف ننتيز الفرصػة الناشػئة لتحقيػؽ السػالـ »لرئاسة الحككمة مف جديد، طارحة 
ة، كتحسػػيف مػػع الفمسػػطينييف كالعػػالـ العربػػي كاسػػتنفاد كػػؿ اإلمكانػػات لتسػػكية مشػػكالت المنطقػػة بطػػرؽ سػػممي

العالقػػات مػػع الكاليػػات المتحػػدة كالمجتمػػع الػػدكلي، ككضػػع برنػػامج لمكاجيػػة آثػػار األزمػػة االقتصػػادية العالميػػة 
 «.بطرؽ أنجع

أنػا أعػكد »كقالت ليفني، إف حككمة اليميف تدير سياسة يفيـ منيا كما لك أف السالـ ىك كممة نابية. كأكدت: 
الـ الػػذم ىػك لػػيس )عبػػارة نابيػػة ، كمػػف أجػػؿ األمػػف الحقيقػػي الػػذم إلػى الحيػػاة السياسػػية ألكػػافح مػػف أجػػؿ السػػ

سيتـ تحقيقو مف خالؿ الحصكؿ عمى دعـ دكلػي إلسػرائيؿ، ككػذلؾ مػف أجػؿ )إسػرائيؿ الييكديػة ، ك)إسػرائيؿ 
 «.الديمقراطية ، التي يتمتع جميع مكاطنييا بحقكؽ متساكية، بغض النظر عف انتماءاتيـ القكمية كالدينية

حركة حماس خرجػت مػف المكاجيػة »يفني سياسة نتنياىك في الحرب األخيرة عمى غزة، كقالت إف كىاجمت ل
العسكرية األخيرة في قطاع غزة كقد عززت مف قكتيا كمف مكانتيا السياسية. كىذا ىك ثمف السياسة الخاطئة 

الػػذيف يعممػػكف  التػػي تنتيجيػػا حككمػػة نتنيػػاىك، ككنيػػا تجػػرم مفاكضػػات مػػع )اإلرىػػابييف ، كلػػيس مػػع أكلئػػؾ
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كرأت ليفنػػػي، أف النتيجػػػة التػػػي ستسػػػفر عنيػػػا سياسػػػة «. إلحبػػػاط )عمميػػػات إرىابيػػػة  مػػػف القػػػادة الفمسػػػطينييف
نتنيػػاىك، ىػػي إقامػػة دكلتػػيف فمسػػطينيتيف، إحػػداىما تمػػؾ التػػي سػػتعمف فػػي األمػػـ المتحػػدة عمػػى الػػرغـ مػػف أنػػؼ 

 إسرائيؿ، كاألخرل دكلة حماس في غزة.
ميكػكد ليفنػي، حتػى قبػؿ أف تػدلي بيػذه األقػكاؿ، كقػالكا فػي بيػاف صػحافي عممػكه عمػى كقد ىاجـ قػادة حػزب ال

كسػػائؿ اإلعػػالـ صػػباح أمػػس، إف سياسػػة ليفنػػي معركفػػة كمجربػػة، فيػػي التػػي جمبػػت حمػػاس إلػػى قطػػاع غػػزة 
عندما قادت عممية االنسحاب اإلسرائيمي البائس منو مف طرؼ كاحد. فيما ىاجميا حػزب العمػؿ عمػى قرارىػا 

ض االنتخابػػات بشػػكؿ مسػػتقؿ، مؤكػػدا أف ىػػذا ىػػك تفسػػيخ آخػػر لممعسػػكر المبرالػػي اإلسػػرائيمي سػػيفيد فقػػط خػػك 
 أحزاب اليميف.

 28/11/2012، الشرق األوسط، لندن
 

 نتنياهو وافق عمى التهدئة تمهيدًا لضرب المنشأت النووية االيرانية "4جورنال"وول ستريت  21
سػػػتريت جكرنػػػاؿ" األمريكيػػػة، أف يكػػػكف رئػػػيس كزراء االحػػػتالؿ، قالػػػت صػػػحيفة "ككؿ  :القػػػدس المحتمػػػة / سػػػما

نتنياىك، كافؽ عمى اتفاؽ التيدئػة مػع الفصػائؿ الفمسػطينية ليػدفيف ىمػا: الحفػاظ عمػى مركنػة جيشػو اسػتعدادا 
ألية مكاجية محتممة مع إيراف، كالحفاظ عمى دعـ المجتمع الدكلى لجيكده الرامية لكضع حد لمبرنامج النككم 

كعػػزت الصػػحيفة فػػي تقريػػر ليػػا حػػكؿ ىػػذا الشػػأف أسػػباب سػػعادة إيػػراف باألزمػػة التػػى تعرضػػت ليػػا  نػػي.اإليرا
"إسرائيؿ" عمى حدكدىا الغربية فى كقت سابؽ مف الشير الجارم، كالتي أدت إلى اندالع معركة عنيفػة بينيػا 

 النككم.ك بيف المقاكمة الفمسطينية، إلى حقيقة تحكيؿ مسار االىتماـ الدكلي ببرنامجيا 
كعادت الصحيفة إلى تكرار ما تداكلتػو كسػائؿ اإلعػالـ الغربيػة بشػأف إمػداد المقاكمػة بصػكاريخ طكيمػة المػدل 
مػػػف إيػػػراف بيػػػدؼ اشػػػعاؿ حػػػدة المكاجيػػػة مػػػع "إسػػػرائيؿ"، فضػػػال عػػػف التعػػػاكف الكثيػػػؽ الػػػذم جمػػػع بػػػيف إيػػػراف 

ة كبعيدة المدل فػي ردىػا عمػى العػدكاف كالفصائؿ الفمسطينية في غزة التي استخدمت صكاريخ اإليرانية متطكر 
 االسرائيمي عمى غزة خالؿ المكاجية األخيرة.

 27/11/2012، وكالة سما اإلخبارية

 
 

 باستهدافه منزل عائمة الدلو "رتكب خطأيلم أنه " يعمنالجيش االسرائيمي  22
اؼ فرد مف عائمة الدلك القدس ػ غزة ػ ا ؼ ب ػ د ب ا: اعمف الجيش االسرائيمي الثالثاء مسؤكليتو عف استيد

شخصػا بيػنيـ عشػرة مػف  12الفمسطينية 'ينتمي الى الجناح المسمح لحركة حماس'، في غػارة جكيػة قتػؿ فييػا 
 مف تشريف الثاني )نكفمبر . 18ابناء تمؾ العائمة في قطاع غزة في 

 كقاؿ الجيش االسرائيمي انو 'لـ يرتكب خطأ' باستيدافو منزؿ تمؾ العائمة.
االسػرائيمي اعمػػف فػػي بػادلء االمػػر انػػو اسػتيدؼ قائػػدا عسػكريا فػػي حركػػة حمػاس يػػدعى يحيػػى  ككػاف الجػػيش

 ربيعة دكف اف يكضح اف كاف في المنزؿ اـ ال.
كلكػػف المتحدثػػة باسػػـ الجػػيش افيتػػاؿ ليبػػكفيتش اكػػدت الثالثػػاء لككالػػة فػػرانس بػػرس اف الغػػارة اسػػتيدفت محمػػد 

ا معركفا كينتمي الى الجناح المسمح لحركة حماس. لـ يكف ىنػاؾ جماؿ الدلك. كقالت 'رب العائمة كاف ارىابي
 ام خطا مف الجيش االسرائيمي'.
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كاضػػػاؼ 'مػػػف المؤسػػػؼ اف يختبػػػىء مسػػػؤكؿ ارىػػػابي بػػػيف المػػػدنييف كلكػػػف ىػػػذا لالسػػػؼ جػػػزء مػػػف االسػػػاليب 
 المستخدمة مف قبؿ حماس كالجياد االسالمي'.

 28/11/2012، القدس العربي، لندن
 

 من قدرة الفصائل عمى منع الصواريخ بعد ساعة واحدة من وقف النار تفاجئنائيمي4 الجيش االسرا 23
قػػاؿ قائػػد المنطقػػة الجنكبيػػة فػػي جػػيش االحػػتالؿ االسػػرائيمي تػػاؿ ركسػػك اف االجيػػزة االمنيػػة : القػػدس المحتمػػة

كقػػؼ  متفاجئػػة مػػف سػػيطرة الفصػػائؿ الفمسػػطينية عمػػى اطػػالؽ الصػػكاريخ كمنعيػػا بعػػد سػػاعة كاحػػدة مػػف اتفػػاؽ
 اطالؽ النار.

كقاؿ ركسك في ايجاز لمصحفييف اف الحػدكد مػع غػزة تشػيد ىػدكءا كػامال حيػث تكقفػت االعمػاؿ العدائيػة مػف 
 قبؿ الفصائؿ الفمسطينية فيما تشيد الحدكد بعض اعماؿ الشغب البسيطة حسب كصفو.

ت المالئمػةب كخاصػة فػي كأشار ركسك الى اف الظػركؼ الراىنػة تشػكؿ كاقعػا جديػداب كيجػب دراسػة االسػتعدادا
كأعمف انو شرع فػي اجػراء اسػتخالص العبػر  ظؿ اقتحاـ احد سكاف قطاع غزة امس منزال في منطقة اشككؿ.

 مف عممية عامكد السحاب كتقصي ايجابياتيا كسمبياتيا.
 27/11/2012، وكالة سما اإلخبارية

 
 موفاز4 عنصر الردع لم يتحقق في الحرب األخيرة عمى قطاع غزة 24

شػػػاؤكف مكفػػػاز رئػػػيس حػػػزب كاديمػػػا المعػػػارض اف مسػػػألة سػػػقكط الصػػػكاريخ الفمسػػػطينية عمػػػى البمػػػدات قػػػاؿ 
كالتجمعػات فػػي جنػػكب الدكلػػة العبريػػة مػػا ىػػك اإل مسػػألة كقػت، مبينػػان أف عنصػػر الػػردع لػػـ يتحقػػؽ فػػي الحػػرب 

 األخيرة عمى قطاع غزة.
ر الػردع فػي قطػاع غػزة ىػك أف كأضاؼ مكفاز خػالؿ كممػة لػو أمػاـ طػالب مدرسػة:"إف الحصػكؿ عمػى عنصػ

تفكػػػػر حركػػػػة حمػػػػاس كالفصػػػػائؿ الفمسػػػػطينية عشػػػػرات المػػػػرات قبػػػػؿ أف تطمػػػػؽ صػػػػاركخان كاحػػػػدان عمػػػػى البمػػػػدات 
 اإلسرائيمية في الجنكب"، مشيران إلى أف ذلؾ لـ يتحقؽ.

ـ كتابع :" "لألسؼ الشديد إف كقػؼ إطػالؽ الصػكاريخ أك الرجػكع فػي قػدرة الفصػائؿ عمػى إطػالؽ الصػكاريخ لػ
 تتحقؽ كأف سقكط الصكاريخ عمى الجنكب ىي مسألة كقت فقط كستسمعكف أخبار مسيئة في الجنكب".

 27/11/2012، فمسطين أون الين

 
 

 محاوالت إلسقاط طائراته 10من  بأكثراالحتالل يعترف  25
كشػػػؼ مسػػػؤكؿ عسػػػكرم إسػػػرائيمي عػػػف تعػػػرض طػػػائرات سػػػالح الجػػػك اإلسػػػرائيمي لعػػػدة : ترجمػػػة صػػػفا -غػػػزة 
كبعػد  نكفمبر الحالي. 21حتى  14ت إسقاط خالؿ العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة الذم امتد مف محاكال

قكلػػو إنػو لػـ يكػػف عمػى الطػائرات فػػي  Aسػتة أيػاـ مػػف انتيػاء العػدكاف، نقمػػت القنػاة الثانيػة العبريػػة عػف ميجػر 
الطػػػائرات باسػػػتخداـ  اليػػكاء خطػػػر حقيقػػي خػػػالؿ ىػػػذه المرحمػػة رغػػػـ أنػػو كانػػػت ىنػػػاؾ عػػدة محػػػاكالت إلسػػقاط

 صكاريخ ستريال المضادة لمطائرات.
محػػاكالت تػػـ تحديػػدىا إلطػػالؽ ىػػذه الصػػكاريخ عمػػى طػػائرات  10كقػػاؿ مسػػؤكلكف بسػػالح الجػػك إف أكثػػر مػػف 

كنسػػبت القنػػاة العبريػػة لمصػػادر اسػػتخبارية  سػػالح الجػػك اإلسػػرائيمي خػػالؿ العػػدكاف األخيػػر عمػػى قطػػاع غػػزة.
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سػػتثمرت جيػػكدنا كبيػػرة لمحصػػكؿ عمػػى صػػكاريخ ذات مػػديات كبيػػرة مػػف مسػػتكدعات القػػكؿ إف المقاكمػػة بغػػزة ا
 الجيش الميبي كنقميا عبر األنفاؽ لغزة.

 27/11/201، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 مركز األمن القومي4 تفاقم األزمة السورية وسع مجال المصالح المشتركة لتل أبيب وأنقرة  26

ل الخبيػر فػي مركػز أبحػاث األمػف القػكمي اإلسػرائيمي، التػابع لجامعػة تػؿ أبيػب، رأ: الناصػرة ػ زىيػر أنػدراكس
أكدم ديكؿ، أنو عمى الرغـ مف انعداـ اليقيف بالنسبة لطبيعة تطكرات األحػداث فػي سػكرية، فإنػو يتحػتـ عمػى 

 الدكلة العبرية أف تعمؿ ضمف االفتراض بأف نظاـ األسد في صيغتو الحالية لف يبقى.
سة نشرىا عمى مكقػع المركػز االلكتركنػي إلػى أنػو لسػقكط نظػاـ بشػار األسػد جكانػب ايجابيػة مػع كلفت في درا

التشػػػديد عمػػػى إضػػػعاؼ المحػػػكر الراديكػػػالي بقيػػػادة إيػػػراف، كلكػػػف أيضػػػا آثػػػار سػػػمبية كنشػػػكء تحػػػديات جديػػػدة 
ا  إلسػػرائيؿ، كبالتػػالي عمػػى دكائػػر صػػنع القػػرار فػػي تػػؿ أبيػػب، رغػػـ رافعػػات التػػأثير المحػػدكدة، أف تبػػدم نشػػاطن ن

زائدنا لغرض بناء الظركؼ لمكاصمة بمكرة سياسة مبادرة تككف في الكسط بيف البديؿ األمني كالبديؿ المصمـ، 
كيككف أساسو نشاطا في ظؿ منخفض إلضعاؼ الدعـ لنظاـ بشار كحزب اهلل، لمنع تسريب الكسائؿ القتالية 

، كردع بشػػػار األسػػػد مػػػف اسػػػتخداـ مػػػكاد الحػػػرب اإلسػػػتراتيجية كمػػػكاد الحػػػرب الكيماكيػػػة إلػػػى جيػػػات متطرفػػػة
قامػػة قنػػكات حػكار مػػع محافػػؿ المعارضػػة أك القيػادة البديمػػة، كالتكجػػو إلػى الجميػػكر السػػكرم عبػػر  الكيماكيػة، كا 
قامػػػة مراكػػػز مسػػػاعدة إنسػػػانية فػػػي حالػػػة كصػػػكؿ الجئػػػيف إلػػػى ىضػػػبة  كسػػػائط االتصػػػاؿ القديمػػػة كالحديثػػػة، كا 

 الجكالف.
و فػػي ظػػؿ التغييػػر فػػي الكضػػع االسػػتراتيجي اتسػػع مجػػاؿ المصػػالحة المشػػتركة إلسػػرائيؿ كتػػابع ديكػػؿ قػػائالن إنػػ

كلتركيا، بالتشديد عمى التطمػع السػتقرار نظػاـ مركػزم كمسػؤكؿ فػي سػكرية، كمنػع انتقػاؿ األحػداث إلػى الػدكؿ 
عكدية تكجػد المجاكرة، كتقميص نفكذ محافؿ جيادية متطرفة كمنع االنتشار، إضػافة إلػى ذلػؾ فػإف لتركيػا كالسػ

دكافع التأثير الرئيسة عمػى المعارضػة، كبالتػالي مػف المجػدم النظػر مػرة أخػرل فػي إمكانيػة اسػتئناؼ التعػاكف 
 االستراتيجي مع تركيا، عمى حد تعبيره.

كتابع قائالن إف صكرة الكضع الحالية تؤدم إلى جممة مػف السػيناريكىات المحتممػة، معظميػا سػمبية إلسػرائيؿ، 
أك متطػػػكر بالتػػػدريج، كالسػػػيناريكىات األساسػػػية ىػػػي: سػػػقكط نظػػػاـ بشػػػار األسػػػد كانحػػػالؿ  كبعضػػػيا متػػػداخؿ

المنظكمة السمطكية كالجسـ السياسي، كنشكب حرب أىمية كصراعات طائفية ال ىػكادة فييػا، كفػي ظػؿ ذلػؾ، 
)بشػار  تطيير عرقي كتحركات لمسكاف إلى تجمعات كمراكز نفكذ لمطكائؼ. الثاني، قدرة حكـ جزئية، النظػاـ

نفسػػو، زعػػيـ آخػػر، أك مجمكعػػة زعمػػاء عمػػكييف  يػػنجح فػػي البقػػاء كلكػػف يبقػػى ضػػعيفا كيفقػػد شػػرعيتو، كيبقػػي 
يسيطر بالقكة عمى المحكر الطكيؿ المركػز، دمشػؽ ػ حمػص ػ حمػب كقػاطع الشػاطئ، كيفقػد السػيطرة الناجعػة 

 عمى مناطؽ في المحيط، كمع ذلؾ تبقى سكرية تؤدم دكرىا جزئيا كدكلة.
سػػػيناريك الثالػػػث، بحسػػػب الخبيػػػر اإلسػػػرائيمي، ىػػػك نشػػػكء منظكمػػػة سياسػػػية مختمفػػػة، تتشػػػكؿ داخػػػؿ سػػػكرية، ال

كصعكد نظاـ مختمؼ عمى أساس اتحاد قكل في المعارضة، كينجح في األداء بنجاعة كيثبت االستقرار، في 
داـ السػػيطرة، أم أف ظػػؿ خمػػؽ تكازنػػات بػػيف الطكائػػؼ كالقػػكل المختمفػػة، أمػػا الرابػػع، فيمثػػؿ فػػي الفكضػػى كانعػػ

نظػػاـ بشػػار األسػػد يسػػقط بينمػػا ال يكجػػد نظػػاـ مركػػزم نػػاجع، سػػكرية تصػػبح ميػػداف قتػػاؿ عػػاـ لقػػكل متطرفػػة، 
بػػدعـ مػػف العبػػيف خػػارجييف، يتنافسػػكف الكاحػػد مػػع اآلخػػر، إيػػراف مقابػػؿ السػػعكدية كدكؿ الخمػػيج، تركيػػا مقابػػؿ 
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ظػؿ ذلػؾ اسػتمرار اجتػذاب محافػؿ متطرفػة مػف الخػارج األكراد، الكاليػات المتحػدة مقابػؿ ركسػيا كغيرىػا، كفػي 
 إلى سكرية، كنشكء حرب المبعكثيف.

أمػػا السػػيناريك األخيػػر، فيػػك التػػدخؿ الخػػارجي بقيػػادة األسػػرة الدكليػػة، فػػي أعقػػاب حػػدث شػػاذ جػػدان فػػي بدايتػػو، 
تتضػػمف كعمػػؿ عسػػكرم يػػؤدم إلػػى إسػػقاط حكػػـ بشػػار األسػػد، كالحقنػػا إقامػػة نظػػاـ جديػػد فػػي عمميػػة طكيمػػة، 

صالحات ديمقراطية. كبرأم ديكؿ، فإنو مػف كجيػة النظػر اإلسػرائيمية معظػـ السػيناريكىات  مصالحة داخمية كا 
التي فيصمت أعػاله، تنطػكم بػداخميا عمػى إمكانيػة كامنػة لنشػكء تحػديات جديػدة كتيديػدات إلسػرائيؿ، كالسػيما 

غمو منظمػػػات متطرفػػػة كمعاديػػػة التخػػػكؼ مػػػف تحػػػكؿ ىضػػػبة الجػػػكالف إلػػػى منطقػػػة جبيػػػة، األمػػػر الػػػذم ستسػػػت
لتتحدل إسرائيؿ، عبر تسريب كسائؿ قتاؿ إسػتراتيجية كمػكاد كيماكيػة إلػى حػزب اهلل كمحافػؿ متطرفػة أخػرل، 

 أك مف خالؿ مبادرة إيرانية لمياجمة إسرائيؿ مف خالؿ حزب اهلل أك مبعكثيف آخريف.
ة قمقػػػة مػػػف صػػػرؼ االنتبػػػاه عػػػف المكضػػػكع إضػػػافة إلػػػى ذلػػػؾ، قالػػػت الدراسػػػة اإلسػػػرائيمية، فػػػإف الدكلػػػة العبريػػػ
 .اإليراني، األمر الذم سيسمح إليراف بمكاصمة برنامجيا النككم

 28/11/2012، القدس العربي، لندن
 

 النتخابات  "الميكود"يتصدرون قائمة  "األقصى"الهيكل المزعوم وتقسيم  دعاةقصى4مؤسسة األ 27
ـ مف تنامي 27/11/2012في بياف ليا الثالثاء ” ثمؤسسة االقصى لمكقؼ كالترا“حٌذرت : محمكد ابك عطا

كتعاظـ التيارات في المؤسسة االسرائيمية االحتاللية التي تدعك الى تسريع بناء الييكؿ المزعكـ كتقسيـ 
فيو، كالتي تمثمت بتصدر عدد مف ” الصمكات الييكدية”المسجد االقصى المبارؾ كتصعيد االقتحامات ك

النتخابات الكنيست ” الميككد ” السياسية االسرائيمية في انتخابات قائمة حزب اعضاء الكنيست كالشخصيات 
” ك” داني دانكف” ك” زئيؼ ألكايف”ك” مكشيو فيجميف“القادمة، كالتي أعمنت نتائجيا يكـ أمس، مف أبرزىـ 

ى ىذه الى االنتباه ال” مؤسسة االقصى“كغيرىـ مف المرشحيف العشريف االكائؿ ، كدعت ” تيسبي حكطبيمي
الظاىرة التي تزيد مف المخاطر التي تيدد كتستيدؼ المسجد االقصى، األمر الذم يكجب مزيدا مف 
التكاصؿ كالرباط الدائـ كالباكر في المسجد االقصى المبارؾ، كيضع االمة عند مسؤكليتيا النقاذ المسجد 

 االقصى مف المخاطر المحدقة بو.
 27/11/2012 ،مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم

 
 رفضًا لالنقسام ودعمًا لتوجه القيادة إلى األمم المتحدة يعتصمون الفمسطينيين غزة4 مئات 28

شارؾ مئات الفمسطينييف في غزة امس في اعتصاـ سممي دعا اليو االتحاد العاـ لممرأة  :حامد جاد -غزة 
كطنية كلدعـ خطكة القيادة الفمسطينية في الفمسطينية لمتنديد باالنقساـ كلممطالبة بإنيائو كاستعادة الكحدة ال

التكجو الى االمـ المتحدة لمحصكؿ عمى دكلة فمسطينية بصفة مراقب. كرفع المشارككف الذيف احتشدكا في 
ساحة الجندم المجيكؿ كسط مدينة غزة أمس االعالـ الفمسطينية كالالفتات كرددكا اليتافات الداعية لكقؼ 

كضع اكميؿ مف الزىكر بجانب اسماء شيداء العدكاف االخير عمى غزة التي االنقساـ الفمسطيني كقامكا ب
 كضعت قرب نصب الجندم المجيكؿ.

كطالبت رئيسة االتحاد العاـ لممرأة الفمسطينية انتصار الكزير "اـ جياد" في كممة ليا، المجتمع الدكلي 
مف امكانية تكرار اليجكـ االسرائيمي بتكفير الحماية الدكلية لمشعب الفمسطيني في االراضي المحتمة محذرة 

نياء االنقساـ كدعـ تكجو الرئيس  عمى غزة كاستباحة الدـ الفمسطيني داعية الى تمتيف الجبية الداخمية كا 
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محمكد عباس الى االمـ المتحدة مشيرة الى ضركرة اف يعترؼ العالـ اآلف بحؽ الشعب الفمسطيني بدكلة 
 ككياف مستقميف.

 28/11/2012، الغد، عّمان
 

 "إسرائيل"إيران عمى مساعدتهم في قتالهم األخير ضد  يشكرونسكان غزة  29
غزة ػ "ركيترز": عبر سكاف غزة عف شكرىـ العمني إليراف، امس، عمى مساعدتيـ في القتاؿ ىذا الشير ضد 

ى ككتب عم اسرائيؿ حيف تـ اطالؽ صكاريخ ايرانية الصنع مف القطاع الفمسطيني نحك القدس كتؿ ابيب.
لكحات كبيرة في ثالثة تقاطعات طرؽ رئيسية في قطاع غزة "شكرا ايراف" كىي المرة االكلى التي يتـ فييا 

ككتبت الرسالة بالمغات العربية  عالنية االقرار بدكر ايراف في تسميح ناشطيف اسالمييف في القطاع.
االيرانية التي استخدمت لممرة  5كاالنجميزية كالعبرية كالفارسية. كصكرت الممصقات أيضا صكاريخ فجر 

 االكلى في استيداؼ أكبر مركزيف بيما تجمع سكاني في اسرائيؿ.
 28/11/2012، األيام، رام اهلل

 
 يس المقبل تأييدًا لمطمب االمميتعمق دوامها الخم الحكوميةالمؤسسات رام اهلل4  30

اعمنت نقابة العامميف في الكظيفة العمكمية كاتحاد نقابات الميف الصحية كاالتحاد العاـ لمعامميف في  :راـ اهلل
صباحان؛ لتمكيف المكظفيف  10:30الجامعات كالكميات الحككمية عف تعميؽ الدكاـ بعد غد الخميس، الساعة 

 المركزية التي ستنظـ في المحافظات؛ تأييدان لتكجو القيادة إلى األمـ المتحدة. مف المشاركة في االحتفاالت
كأكدت النقابات ضركرة حشد كافة الجيكد إلنجاح الفعاليات الكطنية، كالتي ستنطمؽ في مسيرات مف 
الكزارات كالمؤسسات الحككمية باتجاه الساحات العامة كمراكز االحتفاؿ، رافعيف الرايات كاألعالـ 

 الفمسطينية. 

 27/11/2012، القدس، القدس
 
 
 

 في تقديم خدمات المواصالت في القرى الفمسطينية في الداخل  عنصريةتقرير4 تفرقة  31
زىير أندراكس: عمى مدل سنكات طكيمة يعاني السكاف الفمسطينيكف في القرل المجاكرة لمقرل  -الناصرة 

فرقة العنصرية كعدـ المساكاة مقارنة بالسكاف اإلسرائيمية، داخؿ ما يسمى بالخط األخضر، مف الت
اإلسرائيمييف، ففي مجاؿ المكاصالت العامة يمكف قياس ذلؾ مف خالؿ حقائؽ أثبتتيا جمعية )سيككم  في 

 تقرير ليا قارف بيف ثالث مدف فمسطينية كأخرل إسرائيمية تقع في منطقة جغرافية كاحدة.
ذاعة جيش االحتالؿ اإلسرائيمي فإنو عمى الرغـ مف تساكم عدد كبحسب التقرير الذم أعدتو أمس الثالثاء إ

السكاف في تمؾ القرل فإف عدد الرحالت لمحافالت في القرل اإلسرائيمية تككف أضعاؼ تمؾ الرحالت التي 
تككف في القرل الفمسطينية، مشيرة إلى أف ىذا يأتي بشكؿ متعمد في محاكلة لمتضييؽ عمى المكاطنيف 

 الفمسطينييف.
أضاؼ التقرير أنو كلدل المقارنة بيف رحالت الحافالت في القرل الفمسطينية كاإلسرائيمية نجد أف قرية ك 

رحمة لمحافالت في خطكط المكاصالت العامة، بينما في قرية  232)شكىـ  اإلسرائيمية تجرم فييا يكميان 
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ي المجمس المحمي )بردس حنا رحمة فقط. كف 62كفر قاسـ التي ال تبعد سكل أمتار عف )شكىـ  يجرم فييا 
رحمة، بينما في مدينة أـ المفحـ المجاكرة لممجمس كعمى الرغـ مف أف  694كرككر  تيجرل كبشكؿ يكمي 

رحمة فقط، فيما يجرم في مدينة )رأس العيف  اإلسرائيمية، التي  184عدد السكاف أكثر إال أنو يجرم فييا 
 مف تمؾ التي تجرم في مدينة الطيرة.تـ تغيير اسميا إلى )ركش ىعايف  عشر أضعاؼ 

 28/11/2012، القدس العربي، لندن
 

 الجيش اإلسرائيمي جنوب قطاع غزة  برصاصإصابة فمسطيني  32
أصيب شاب فمسطيني بجركح، بعد إطالؽ قكات الجيش اإلسرائيمي أعيرة نارية : يك بي أم -القدس المحتمة

كذكر أف  األمني اإلسرائيمي شرؽ رفح جنكب قطاع غزة.تجاه مجمكعة مف الفمسطينييف اقتربكا مف السياج 
القكات اإلسرائيمية أطمقت النار تجاه مجمكعة مف المكاطنيف كانكا يتفقدكف أراضييـ كيقكمكف بزيارة لممنطقة 
العازلة القريبة مف السياج األمني اإلسرائيمي التي بات مف الممكف الكصكؿ ليا بعد اتفاؽ التيدئة بيف 

سرائيؿ. الفصائؿ ال  فمسطينية كا 
 28/11/2012، الحياة، لندن

 
 ة في إقميم الخروبالحجاج في وادي الزين تكرمحماس ركة لبنان4 ح 33

كرمت حركة حماس في منطقة كادم الزينة حجاج بيت اهلل الحراـ في قاعة : اقميـ الخركب ػ "المستقبؿ"
ج أبك أحمد فضؿ كممثميف عف مسجد داكد العمي بحضكر مسكؤؿ منطقة الجنكب في حركة حماس الحا

كفي نياية  الفصائؿ الفمسطينية كاألحزاب المبنانية كالمجاف األىمية كالشعبية كالمتابعة كالحجاج كاألىالي.
 اإلحتفاؿ تسمـ الحجاج دركعا تقديرية.

 28/11/2012، المستقبل، بيروت
 
 
 

 ويمتقي هنية يزور غزة متضامنا مع أهمها "آذار 14قوى "وفد من  34
 14قػػكل »مػػف  ان كفػػد ، أفضػػياء الكحمػػكت مػػف غػػزة عػػف مراسػػميا، 28/11/2012، الســفير، بيــروت تذكػػر 
أمس قطاع غزة لساعات لمتعبير عػف التضػامف مػع الغػزييف الػذيف تعرضػكا لعػدكاف عنيػؼ انتيػى  زار، «آذار

 األربعاء الماضي بيدنة برعاية مصرية.
انطكاف زىرا كأميف كىبي، إضافة إلػى تسػعة صػحافييف،  كجاؿ الكفد المبناني الذم ضـ النكاب جماؿ الجراح،

ككاف كاحدان مف عدة كفكد عربية كدكلية كصمت إلى القطاع، عمى أماكف تعرضت لمقصؼ. كما التقى رئيس 
، «حمػاس»الكزراء في الحككمة المقالة اسػماعيؿ ىنيػة، إضػافة إلػى نػكاب فػي المجمػس التشػريعي عػف حركػة 

 «.فرانس برس»ـ الحككمة طاىر النكنك لػبحسب ما أعمف المتحدث باس
الكفػػػػد ىنػػػػأ رئػػػػيس الػػػػكزراء باالنتصػػػػار عمػػػػى إسػػػػرائيؿ كنقػػػػؿ اليػػػػو التضػػػػامف مػػػػع الشػػػػعب »كقػػػػاؿ النكنػػػػك إف 

 «.الفمسطيني
كأكػػػد لػػػو أف «. بيػػػذا االنتصػػار لمشػػػعب الفمسػػػطيني كالػػػذم ىػػػك أيضػػا انتصػػػار لمبنػػػاف»بػػدكره ىنػػػأ ىنيػػػة الكفػػػد 

 «.تمع مع فمسطيفاالمة تتناسى خالفاتيا كتج»
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ككاف الكفد قد التقى النائب األكؿ لرئيس المجمس التشػريعي الفمسػطيني أحمػد بحػر، فػي مقػر المجمػس. كقػاؿ 
إف الكفػد يعبػر عػف أصػالة الشػعب المبنػاني الشػقيؽ كتضػامنو بكػؿ مككناتػو مػع »بحر، فػي مػؤتمر صػحافي: 

سػػمية الراميػػة لػػدعـ القضػػية الفمسػػطينية عمػػى مػػدار ، مشػػيدان بػػالجيكد المبنانيػػة الشػػعبية كالر «شػػعبنا الفمسػػطيني
كػػػؿ »، مضػػيفا اف «العػػالـ أصػػبح اليػػـك يفػػاخر بمقاكمػػة شػػعبنا الفمسػػطيني»كأكػػد بحػػر اف  العقػػكد الماضػػية.

 «.األطياؼ السياسية المبنانية تساند حؽ الشعب الفمسطيني بالتحرر كنيؿ حقكقو المغتصبة كدحر االحتالؿ
ادة الكفد بالزيارة كتكاجده عمى أرض فمسطيف، معتبرا أف انصياع إسرائيؿ لشركط بدكره، عبر الجراح عف سع

، كفػػػؽ بيػػػاف أصػػػدرتو دائػػػرة العالقػػػات العامػػػة «يعتبػػػر نصػػػرا مػػػؤزرا كتراجعػػػا فػػػي اسػػػتراتيجية العػػػدك»المقاكمػػػة 
 كاإلعالـ في مجمس غزة التشريعي.

ييكنية كتحريػػػر كػػػؿ األراضػػػي العربيػػػة إف ىػػػذا يقربنػػػا أكثػػػر فػػػأكثر مػػػف النصػػػر عمػػػى الصػػػ»كأضػػػاؼ الجػػػراح: 
تضػػامف الكتػػؿ البرلمانيػػة المبنانيػػة كافػػة مػػع شػػعب »كعبػػر عػػف «. المحتمػػة مػػف قبػػؿ الكيػػاف الزائػػؿ ال محالػػة

 «.فمسطيف كقضيتو كتأييد الشعب المبناني لممكقؼ الفمسطيني كثكابتو كحقكقو الكطنية
آذار  14كفػد قػػكل ، أف عمػر حرقػكصيا مراسػػم عػفغػزة مػف ، 28/11/2012، المسـتقبل، بيــروت كأضػافت

التقػػى ىنيػػة الػػذم أكػػد اف انتصػػار الشػػعب الفمسػػطيني فػػي غػػزة ىػػك "انتصػػار لمبنػػاف كشػػعبو كلألمػػة العربيػػة"، 
كاشاد خالؿ استقبالو الكفد فػي منزلػو فػي مخػيـ الشػاطئ بمكقػؼ الشػعب المبنػاني الػداعـ لمقضػية الفمسػطينية، 

طيني "بمكقػؼ الشػػعب السػكرم الػذم رفػع الالفتػات المؤيػدة لغػزة، فػػي كأشػار إلػى اعجػاب كفخػر الشػعب الفمسػ
كاشػار الػى خػالؼ "حركػة المقاكمػة  الكقت الذم كاف النظاـ السكرم ينفذ مجازره ضٌد األبريػاء كالعػزؿ مػنيـ".

اإلسػػػالمية" )حمػػػاس  مػػػع ايػػػراف حػػػػكؿ الممػػػؼ السػػػكرم بػػػرغـ تأكيػػػده التكافػػػػؽ معيػػػا "حػػػكؿ حػػػؽ اقامػػػة دكلػػػػة 
 فمسطينية".

آذار داـ أكثػػػر مػػػف سػػػػاعة، كشػػػيد منػػػػذ لحظاتػػػو االكلػػػى حفػػػػاكة كبيػػػرة فػػػػي  14اجتمػػػاع ىنيػػػة مػػػػع كفػػػد قػػػػكل 
االستقباؿ، كفي نيايتو أصٌر ىنية عمى الخركج مع الكفد لكداعو برغـ االجراءات األمنية المشٌددة التي تمنعو 

اف يقػبض بيػده عمػى يػد الجػراح آذار لمدة ربع ساعة حيػث كػ 14مف الظيكر عمنان في الشارع، كبقي مع كفد 
آذار تحيػة مػف الرئيسػػيف سػعد الحريػرم كفػؤاد السػػنيكرة  14كقػػد نقػؿ كفػد  كيتحػدث إلػى اإلعالميػيف المبنػانييف.

 ككذلؾ مف رئيس حزب القكات المبنانية سمير جعجع لمفمسطينييف في نضاليـ لطرد االحتالؿ مف بالدىـ.
 

 ن بوابة القدس وليس غزة!ندخل الى فمسطين م "4الكتائب"4 "السفير" 35
بالػػذىاب الػػى غػػزة عظيمػػة، كلكننػػا « آذار 14»أف مبػػادرة »سػػجعاف قػػزم  «الكتائػػب»رأل نائػػب رئػػيس حػػزب 

ف نتضامف مع غزة أينما كاف، كاذا أردنا الػذىاب الييػا ال بػد مػف الػذىاب الػى راـ اهلل مكػاف أنعتبر انو يمكف 
 «.الشرعية الفمسطينية

أننػػا ال يمكػػف اف نؤيػػد فريقػػا خارجػػا عػػف السػػمطة الفمسػػطينية كىػػك حركػػة »ني، عمػػى كشػػٌدد، فػػي حػػديث تمفزيػػك 
الكتائب تمتـز بالصراع العربي االسرائيمي كلكنيا تمتػـز بمبػدأ الحيػاد كتنػأل »، كلفت االنتباه إلى أف «حماس»

 «.الفمسطيني -بنفسيا عف الصراع الفمسطيني 
لقػػدس كال نريػػد اف نػػذىب الييػػا عبػػر االردف أك مصػػر أك نحػػف نػػدخؿ الػػى فمسػػطيف مػػف بكابػػة ا»كقػػاؿ قػػزم: 

 «.سكريا، كطريقنا الى القدس تمر بالبر كال تمر بالجٌك كعالقتنا مع فمسطيف كجدانية
 28/11/2012، السفير، بيروت
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 عمى أحد التأكيد عمى أن القضية الفمسطينية ليست حكراً غزة هو زيارة  منفارس سعيد4 الهدف  36
آذار مػػع خيػػارات  14»النائػػب السػػابؽ فػػارس سػػعيد أف « آذار 14»ؽ األمانػػة العامػػة لقػػكل أٌكػػد منٌسػػ بيػػركت:

زيارتنػا اليػـك »مضػيفا  «.لػو الحػؽ أف يختػار قياداتػو 48الشعكب، كالشػعب الفمسػطيني الػذم يعػاني منػذ عػاـ 
رائيمي كاضح إلى غزة خطكة شجاعة تؤكد أف جميع المبنانييف مع الشعب الفمسطيني الذم تعٌرض العتداء إس

التضػػامف مػػع »، مشػػٌددا عمػػى أف «كخػػرج منتصػػرا بفضػػؿ إرادتػػو كبفضػػؿ التفػػاؼ دكائػػر القػػرار العربػػي حكلػػو
القضية الفمسػطينية لػيس حكػرا عمػى أحػد كعمػى حػزب اهلل أف يعيػد حسػاباتو كيكػٌؼ عػف لصػؽ تيمػة التخػكيف 

معتبػػرا أف «. ة الشػػعب الفمسػػطينيبيػػذا الفريػػؽ أك غيػػره، كمػػا أنػػو ال يحػػؽ ألم طػػرؼ إقميمػػي أف يحتكػػر قضػػي
ىذه القضية الميمة أسست لخالؼ عالمي، كاالنتصػار األخيػر الػذم حٌققػو الشػعب الفمسػطيني ىػك انتصػار »

لمنطػػػؽ الربيػػػع العربػػػي كانتصػػػار ضػػػٌد كػػػٌؿ األفرقػػػاء الػػػذيف يخٌكنػػػكف العػػػرب كيتيمػػػكنيـ بػػػأٌنيـ تخمٌػػػكا عػػػف عمػػػـ 
 «.فمسطيف

 28/11/2012، الشرق األوسط، لندن
 
 رئيس وزراء قطر يستقبل خالد مشعل 

د ب أ: استقبؿ رئيس الكزراء كزير الخارجية القطرم الشيخ حمد بف جاسـ بف جبر آؿ ثاني  -الدكحة 
كذكرت ككالة )قنا  إنو تـ خالؿ المقابمة  الثالثاء خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

 ة، دكف المزيد مف التفاصيؿ.استعراض آخر المستجدات عمى الساحة الفمسطيني
 //القدس العربي، لندن، 

 
 
 
 
 عمى قطاع غزة ويعمن تضامنه مع الشعب الفمسطيني اإلسرائيميالبرلمان المغربي يدين العدوان  

في ختاـ  كأكدعمى قطاع غزة،  اإلسرائيميمحمكد معركؼ: أداف البرلماف المغربي بغرفتيو العدكاف  - الرباط
كاقامة دكلتو المستقمة  أرضوتضامنو مع الشعب الفمسطيني في حقو بتحرير  أمس أكؿمساء  جمسة عقدىا

 كعاصمتيا القدس الشريؼ.
كحضر الجمسة التضامنية مع الشعب الفمسطيني كأبناء غزة رئيس الحككمة عبد اإللو بف كيراف، كجؿ 

عة العمؿ الكطني لمساندة فمسطيف الكزراء، كأحمد الصبح سفير دكلة فمسطيف، كخالد السفياني منسؽ مجمك 
 كالعراؽ كممثؿ ككالة بيت ماؿ القدس كبرلمانيتاف جزائريتاف كعدد مف الشخصيات.

 //القدس العربي، لندن، 
 
 بـ"الجنايات" يستمزم قوة ضغط عربية كبيرة "إسرائيل"وزير العدل التونسي4 مقاضاة  

كر الديف البحيرم: إف طرح قضية فمسطيف في المحافؿ قاؿ كزير العدؿ التكنسي ن: حسني مينا - تكنس
" قكة ضغط عربية كبيرةن جدنا تفرض  "إسرائيؿ"العربية كالدكلية كما ترتكبو  مف جرائـ بحؽ الفمسطينييف "يستمـز

 عمى محكمة الجنايات الدكلية مناقشة ىذه القضايا إف أثيرت.
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الحاجة إلى القكة العربية لتعقيدات اإلجراءات بيف  كعزا البحيرم في حكار خاص بمكفد "فمسطيف" إلى تكنس،
 عمى ميثاؽ المحكمة الدكلية ما يجعميا خارج إطار المتابعة. "إسرائيؿ"الدكؿ كعدـ مصادقة 

، تكقيعيما عمى قانكف محكمة الجنايات الدكلية، كأشارتا إلى أنيما ال كأمريكا عاـ  "إسرائيؿ"كسحبت 
كبذلؾ لـ يعد ىناؾ ما يحمميما عمى تنفيذ ما يترتب عمييما مف التزامات تجاه  ترغباف بعد اآلف بالعضكية،

 المحكمة.
 //فمسطين أون الين، 

 
 قافمة مساعدات إماراتية تدخل غزة من معبر رفح 

استقبؿ معبر رفح البرم بسيناء أمس قافمة المساعدات الغذائية كالطبية التي سيرتيا ىيئة اليالؿ األحمر 
اراتي لتكفير احتياجات أىالي قطاع غزة كذلؾ تكجييات مف قيادة الدكلة كمتابعة سمك الشيخ حمداف بف اإلم

زايد آؿ نيياف ممثؿ الحاكـ في المنطقة الغربية رئيس ىيئة اليالؿ األحمر لمساعدة كدعـ األسر 
 الفمسطينية.

ئية المتنكعة كالمستمزمات الطبية كضمت القافمة عشرات الشاحنات محممة بمئات األطناف مف المكاد الغذا
كاألدكية التي تـ شراؤىا مف السكؽ المصرية ضمف البرنامج اإلنساني الذم تنفذه ىيئة اليالؿ األحمر 

 اإلماراتي لتخفيؼ المعاناة عف الشعب الفمسطيني بقطاع غزة.
 //االتحاد، أبو ظبي، 

 
 وفد اتحاد الصحفيين العرب يبدأ زيارة لغزة  

  كفد اتحاد الصحفييف العرب لإلطالع عمى االنتياكات |يصؿ إلى قطاع غزة يكـ األربعاء ): غزة
 اإلسرائيمية بحؽ الصحفييف خالؿ الحرب األخيرة عمى القطاع.

كقاؿ نقيب الصحفييف في غزة ياسر أبك ىيف: "إنو تـ تشكيؿ لجنة تمثؿ كافة الصحفييف الفمسطينييف 
شخصان كيرأسو األميف العاـ التحاد الصحفييف العرب مكـر محمد أحمد،  مف الستقباؿ الكفد المككف 

حيث يضـ نقباء صحافة عرب كصحفييف مف مصر كاألردف كالعراؽ كالسكداف كالمغرب كتكنس كمكريتانيا 
 كالصكماؿ كالككيت كليبيا كلبناف".

 //قدس برس، 
 
 مستشارًا له بمركز حوار األديان بالنمسايديعوت4الممك السعودي يعين حاخاما إسرائيميا  

اهلل عاىؿ  ذكرت صحيفة يديعكت آحركنكت العبرية في تقرير ليا، أف الممؾ عبد :سما -القدس المحتمة 
السعكدية، عيف رسمينا كألكؿ مرة "ديفيد ركزف" الحاخاـ اإلسرائيمي الجنسية، مستشارنا لو في مركز الممؾ عبد 

 أتباع األدياف كالثقافات بالنمسا.  اهلل العالمي لمحكار بيف
ركزف سيككف كاحد مف ثالثة رجاؿ ديف يديركف ىذا المركز المعني بالحكار مع أبناء الديانات التكحيدية. 
يذكر أف ىذا المركز يتبع مباشرة الديكاف الممكي السعكدم، كجميع رجاؿ الديف كالعامميف فى بو، كالبالغ 

ا يتبعكف مب عددىـ نحك   اشرة الديكاف الممكي.شخصن
 //وكالة سما اإلخبارية، 
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 سممان العودة4 جهود مصر في احتواء أزمة غزة ستتوج بمصالحة فمسطينية  
دعا األميف العاـ المساعد التحاد العمماء المسمميف، الدكتكر سمماف بف فيد العكدة إلى كحدة الصؼ : القاىرة

يرا إلى أف معظـ فصائؿ غزة متكافقة عمى ىذا المبدأ باعتباره أحد الفمسطيني كضركرة إتماـ المصالحة، مش
أسباب النصر، كأكد أف ىذه الظركؼ كحدت الفرقاء الفمسطينييف كساعدتيـ في تكحيد أىدافيـ كتحديد العدك 

 الحقيقي.
 كذكر العكدة في تصريح صحفي مكتكب أرسؿ نسخة منو لػ"قدس برس"، أنو أجرل اتصاالن باألميف العاـ

" رمضاف شمح ككجده متفقا عمى ىذا المبدأ، مشيرا إلى أف الفصائؿ الفمسطينية اإلسالميلػ"حركة الجياد 
عمى الرغـ مف اختالفيا في الرؤية لبعض األمكر، إال أنيا ضربت مثال في االتفاؽ كالتعاكف كاالنسجاـ 

الذم عده ىزيمة أكيدة لمغطرسة  كالتضحية كتغميب المصمحة العامة، كىك ما بدا كاضحا في اتفاؽ التيدئة،
الصييكنية ككاحدة مف أىـ األسباب التي جعمت أييكد بارؾ يعمف اعتزالو الحياة السياسية بعد ىزيمتيـ في 

 غزة.
 //قدس برس، 

 
 مشروع القرار بشأن االعتراف بالدولة الفمسطينية "تمطيف"كية فشمت في يمر األ الجهود "4هآرتس" 44

العبرية أف الجيكد األميركية اإلسرائيمية « ىآرتس»أفادت صحيفة : ككاالت–نيكيكرؾ  -القدس المحتمة 
 لتمطيؼ نص مشركع القرار بشأف االعتراؼ بالدكلة الفمسطينية، قد فشمت.

كأضافت الصحيفة أف الفمسطينييف رفضكا إدخاؿ بند عمى اقتراح القرار يمنعيـ مف التكجو إلى المحكمة 
الىام. كأشارت إلى أف الفمسطينييف كزعكا مسكدة اقتراح القرار النيائية في نيكيكرؾ  الجنائية الدكلية في

 رافضيف أم نقاش آخر حكؿ القرار.
كما أشارت الصحيفة إلى أف الكاليات المتحدة حاكلت في األياـ األخيرة تغيير نص القرار مف أجؿ تقميص 

يتكقع أف يحصؿ الفمسطينيكف عمى أغمبية  األضرار السياسية التي يمكف أف تنجـ عف التصكيت، حيث
 كبيرة.

كنقمت الصحيفة عف مسؤكؿ إسرائيمي، كصؼ بأنو مطمع عمى االتصاالت الدكلية لتمطيؼ القرار، أف 
الجيكد التي بذلت كانت أقؿ مف الالـز كمتأخرة، كأنيا انتيت بالفشؿ. كبحسبو فإف كبار المسؤكليف في 

الكؿ إلى رئيس طاقـ المفاكضات الفمسطيني صائب عريقات، كطمبكا منو اإلدارة األميركية تكجيكا أمس ا
القدكـ بسرعة إلى كاشنطف مف أجؿ إجراء مفاكضات حكؿ نص القرار، إال أف األخير رفض، كنقؿ عنو 

كبحسب المسؤكؿ اإلسرائيمي «. ال يكجد لديو متسع مف الكقت، كأنو سيتحدث معيـ بعد التصكيت»قكلو إنو 
 نييف ليسكا عمى استعداد لممزيد مف النقاش حكؿ القرار.فإف الفمسطي
إلى أف الجانب الفمسطيني أصر باألساس عمى رفض طمب إدخاؿ بند يمـز بعدـ « ىآرتس»كما أشارت 

التكجو إلى المحكمة الجنائية الدكلية لتقديـ شكاكل ضد إسرائيمييف. كأكضحت بريطانيا مف جيتيا أنيا 
شرط ضماف عدـ التكجو إلى المحكمة الدكلية، دكف اإلشارة إلى طبيعة ستدعـ المسعى الفمسطيني ب

 الضمانات سكاء كانت مكتكبة أـ شفكية.
كنقمت الصحيفة عف الجانب الفمسطيني أف الفمسطينييف أكضحكا لمكاليات المتحدة كدكؿ بارزة في االتحاد 

إلى المحكمة الدكلية لمدة نصؼ سنة،  األكركبي بأنيـ عمى استعداد لتقديـ ضمانات شفكية فقط بعدـ التكجو
 كبعد ذلؾ سيككنكف في حؿ مف ىذا التعيد.
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  22/11/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 فمسطين في األمم المتحدة تدعمانفرنسا والنمسا  41
كزير الخارجية ، أف رندة تقي الديف نقالن عف مراسمتياباريس  مف 22/11/2012الحياة، لندن،  ذكرت

أكد امس اف فرنسا ستصكت في الجمعية العامة لالمـ المتحدة مع مشركع القرار ، كراف فابيكسالفرنسي ل
 الذم قدمتو السمطة الفمسطينية يمنح االعتراؼ بفمسطيف دكلة غير عضك في المنظمة الدكلية.

بتجانس  سنصكت عمى ىذا القرار»كقاؿ فابيكس، ردان عمى اسئمة النكاب في الجمعية الكطنية الفرنسية أمس 
ككعي. كانتـ عمى عمـ اف مكقؼ فرنسا منذ سنكات كاف االعتراؼ بالدكلة الفمسطينية. كجاء ذلؾ في خطاب 

اماـ الكنسيت االسرائيمي، كايضان في السنة الماضية عندما صكتت فرنسا  1696الرئيس فرنسكا ميتراف في 
فرنسكا ىكالند خالؿ حممتو االنتخابية. ، إضافة الى التزاـ الرئيس «يكنسكك»لمصمحة انضماـ فمسطيف الى 

 «.لذا ستصكت فرنسا ايجابان عمى القرار
ينبغي في الكقت نفسو االنتباه ألف نص المشركع الحالي مكضع تفاكض. كقد اتصمت »كأضاؼ فابيكس 

)ليذا الغرض  بالرئيس عباس صباح )أكؿ  امس. كايضان ألف الفترة التي ستطرح فييا ىذه المسألة بالغة 
لحساسية ألف كقؼ اطالؽ النار ىش، كألف ىناؾ انتخابات )قريبة  في اسرائيؿ. كايضان ىناؾ تغيير في ا

 «.المسؤكليف في االدارة االميركية الجديدة
نائب ، ككاالتكالعالء المشيراكم  نقالن عف مراسميا 22/11/2012اإلتحاد، أبو ظبي،  كأضافت

قاؿ لصحفييف في فيينا إف قرار تصكيت النمسا  ،سبينديميجرالمستشار ككزير الخارجية النمساكم مايكؿ 
لمصمحة الطمب اتخذه المستشار فيرنر فايماف كالرئيس ىاينز فيشر كىك بالتكافؽ، ككاف كاردان التكصؿ إلى 

كرأل أنو «. المحظة األخيرة»مكقؼ مشترؾ بشأنو داخؿ االتحاد األكركبي، إال أف ذلؾ األمر فشؿ في 
كثر مف نصؼ دكؿ االتحاد، مقابؿ معارضة دكلة أك اثنتيف كامتناع الدكؿ الباقية عف سيحظى بتأييد أ

 التصكيت.
 

 صحيفة ألمانية4 خطة أوروبية لمنع تهريب األسمحة إلى غزة 41
بػػػرليف: كشػػػفت صػػػحيفة زكد دكيتشػػػو تسػػػايتكنغ األلمانيػػػة الصػػػادرة الثالثػػػاء أف كزارة الخارجيػػػة  -خالػػػد شػػػمت 

يمػة أكركبيػة جديػدة تيػدؼ لمنػػع تيريػب األسػمحة إلػى قطػاع غػزة كتحسػيف أكضػػاعو األلمانيػة أعػدت خطػة لم
 .االقتصادية

ككفقا لما ذكرتو الصحيفة األلمانية فإف الخطة المقرر مناقشتيا الثالثاء في المجنة السياسية كاألمنية باالتحاد 
بيػدؼ مراقبػة  2000كبػي عػاـ األكركبي )بي أس كي  تعد تطكيرا لميمػة )يكبػاـ  التػي أسسػيا االتحػاد األكر 

جراءات المركر عمى المعابر مع قطاع غزة، كىي الميمة التي تكقفت عاـ  بعد فػرض حركػة  2001حركة كا 
 .المقاكمة اإلسالمية )حماس  سيطرتيا عمى القطاع

بػػي كذكػػرت زكد دكيتشػػو تسػػايتكنغ أف الشػػركاء المعنيػػيف بتنفيػػذ الميمػػة األكركبيػػة الجديػػدة ىػػـ االتحػػاد األكرك 
سػػػرائيؿ كالسػػػمطة الفمسػػػطينية "كحركػػػة حمػػػاس التػػػي يجػػػرم البحػػػث حاليػػػا عػػػف طريػػػؽ إلدماجيػػػا فػػػي  كمصػػر كا 

 ."الخطة باعتبارىا السمطة المييمنة كاقعيا عمى األكضاع في قطاع غزة
 ثالث مجمكعات
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ا "ممكف كيعد عقد اتفاؽ ىدنة طكيمة بيف إسرائيؿ كقطاع غزة اليدؼ الرئيسي لمخطة التي أشارت إلى أف ىذ
التحقؽ إذا منع تيريب األسمحة لقطاع غزة، كتحسنت األكضاع االقتصػادية لمسػكاف الفمسػطينييف ىنػاؾ، مػف 

سرائيؿ  ."خالؿ فتح المعابر بيف غزة كمصر كا 
كتركػػز الخطػػة عمػػى أىميػػة تفعيػػؿ دكر ممثمػػي االتحػػاد األكركبػػي فػػي متابعػػة كمراقبػػة حركػػة المػػركر فػػي معبػػر 

غػزة كمصػر، كمػا تتضػمف تأسػيس ثػالث مجمكعػات عمػؿ يسػتد إلييػا التطبيػؽ العممػي رفح الكاقع بيف قطػاع 
لمخطة، كىي مجمكعة منع تيريب األسمحة، كمجمكعة فتح المعابر، كمجمكعة تحسيف األكضاع االقتصادية 

 .بقطاع غزة
الجديدة عمى أىمية التكصؿ إلى تفاىـ حكؿ الميمة األكركبية -حسب زكد دكيتشو تسايتكنغ-كشددت الخطة 

مع مصر التي لـ تكقع عمى اتفاقية ميمة )يكبػاـ ، كيسػند لمصػر فػي الميمػة األكركبيػة الجديػدة دكر رئيسػي 
ىك "تفعيؿ عمؿ شرطتيا في الرقابة الحدكدية مع قطاع غزة كمنع تيريب األسمحة إلى ىناؾ مػف شػبو جزيػرة 

 ."سيناء، كىك ما تعده إسرائيؿ أكبر مشكمة أمنية تكاجييا
ت بنػػكد الخطػػة الجديػػدة إلػػى تعيػػد االتحػػاد األكركبػػي بتقػػديـ دعػػـ كاسػػع لمصػػر لتمكينيػػا مػػف أداء دكرىػػا كأشػػار 

المحػػدد بشػػأف معبػػر رفػػح، كأكضػػحت أف ىػػذا الػػدعـ سيشػػمؿ تػػدريب الشػػرطة المصػػرية فػػي إجػػراءات المنافػػذ 
 .الحدكدية كمنحيا أسمحة كأنظمة خاصة لمعمؿ في ىذا المجاؿ

ىمية تأكيد االتحاد األكركبي عمى عػدـ مسػاس ميمتػو الجديػدة بسػيادة مصػر بػأم كشدد معدك الخطة "عمى أ
حاؿ، أك إلزاـ القاىرة بتحمػؿ مسػؤكلية تجػاه قطػاع غػزة"، كنكىػت زكد دكيتشػو تسػايتكنغ بػأف ىػذا التأكيػد ميػـ 

رائيؿ فػػي لمغايػػة لممصػػرييف بعػػدما تػػردد فػػي حػػرب األيػػاـ الثمانيػػة اإلسػػرائيمية األخيػػرة ضػػد غػػزة، عػػف رغبػػة إسػػ
 .تحميؿ القاىرة ميمة الرقابة عمى سكاحؿ القطاع

 
 

كنقمت الصحيفة عف دبمكماسييف ألمػاف شػارككا بإعػداد الخطػة الجديػدة قػكليـ إف األكركبيػيف مطػالبكف بالبنػاء 
 .عمى االىتماـ المصرم البالغ بفتح كؿ المعابر الحدكدية مع قطاع غزة كليس معبر رفح فقط

 22/11/2012 الجزيرة نت، الدوحة،

 
 "حل الدولتين"مشروع بان كي مون يدعو لتطبيق  41

دعا األميف العاـ لألمـ المتحدة باف كي مكف، إلى "استئناؼ الجيكد بيف الفمسطينييف ك)إسرائيؿ  لمتكصؿ 
 إلى حؿ قائـ عمى دكلتيف".

مف أم كقت مضى  كصرح باف عند افتتاح المركز الجديد لمحكار بيف األدياف في فيينا:" نحف بحاجة أكثر
 إلى حؿ يقكـ عمى أساس دكلتيف إلنياء االحتالؿ كالنزاع".

كأضاؼ في إشارة إلى التيدئة التي تـ التكصؿ إلييا األربعاء الماضي بيف )إسرائيؿ  كالمقاكمة الفمسطينية 
ر تطبيؽ في غزة، بعد ثمانية أياـ مف العدكاف اإلسرائيمي عمى القطاع:" أنا مصمـ عمى العمؿ عمى استمرا

 التيدئة كعمى الجانبيف االلتزاـ باالتفاؽ".
أال أف باف اعتبر أف ذلؾ ليس كافيان. كشدد عمى "ضركرة حؿ القضايا األساسية ألف ذلؾ ميـ بالنسبة إلى 
استقرار المنطقة. فيدفنا النيائي ىك التكصؿ إلى سالـ شامؿ كعادؿ ألنو السبيؿ الكحيد الحالؿ االستقرار 
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لى باف بكممتو عند افتتاح مركز الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز الدكلي لمحكار بيف األدياف كأد لمجميع".
 كالثقافات المثير لمجدؿ.

 21/11/2012، فمسطين أون الين
 

 4 عمى الفمسطينيين االلتفات الى خطوات ما بعد االعتراف االمميالمتحدةفي األمم مسؤول  42
"حقكؽ الفمسطينييف غير القابمة لمتصرؼ" في إدارة األمـ لمشؤكف  قاؿ مدير شعبة :فرح العالكؿ- نيكيكرؾ 

السياسية في األمـ المتحدة ككلفغانغ غريغر، انو يعمؿ حاليا عمى إنجاح سعي الفمسطينييف لمحصكؿ عمى 
 صفة دكلة غير عضك في األمـ المتحدة.

تتبع االعتراؼ بفمسطيف كدكلة كشدد غريغر عمى اىمية اف يمتفت الفمسطينيكف الى الخطكات التي يجب اف 
 غير عضك في االمـ المتحدة، التي تتضمف التفاكض مع الجانب االسرائيمي عمى قضايا الحؿ النيائي.

كأضاؼ غريغر إف الشعبة عممت إلى جانب القيادة الفمسطينية لدل تقدميا بالحصكؿ عمى عضكية كاممة 
أنحاء العالـ باإلضافة إلى الضغط عمى مجمس العاـ الماضي، كراسمت منظمات غير حككمية في مختمؼ 

األمف في اتجاه قبكؿ االعتراؼ بالدكلة كاممة العضكية، كلكف بعد فشؿ المسعى السابؽ، يعمؿ القسـ جنبا 
الى جنب مع البعثة الفمسطينية في االمـ المتحدة لمحصكؿ عمى صفة الدكلة غير العضك، مف خالؿ 

قد تتخذىا الدكؿ المناكئة لالعتراؼ بالدكلة، مع الجيات المختمفة، كمف مناقشة مختمؼ السيناريكىات، التي 
 ثـ ابالغ البعثة الفمسطينية بالخيارات المتحة لمساعدتيا عمى تجنب الكقكع في المجيكؿ.

كقاؿ غريغر: "نتأمؿ أف نحتفؿ باالعتراؼ بفمسطيف ضمف نشاطات يكـ التضامف مع الشعب الفمسطيني"، 
ضية االعتراؼ بالدكلة عمى القضية الفمسطينية في االمـ المتحدة، فالبعثة الفمسطينية مؤكدا عدـ تأثير ق

 تعتبر احدل اقكل البعثات الدكلية..
كبخصكص االنقساـ الفمسطيني قاؿ غريغر انو أمر مقمؽ دكليا مؤكدا عمى عدـ امكانية إيجاد أم حؿ 

 لمقضية الفمسطينية دكف إتماـ ممؼ المصالحة.
 21/11/2012س، القدس، القد

 
 بحاجة العادة النظر في خطتها من اجل السالم في الشرق االوسط المتحدةخبراء4 الواليات  43

كاشنطف ػ ا ؼ ب: لفت خبراء االثنيف الى ضركرة اف تعيد االدارة االمريكية النظر بشكؿ جذرم في سبؿ 
بيف اسرائيؿ كالفمسطينييف  التكصؿ الى سالـ دائـ في الشرؽ االكسط حتى ال تضيع فرصة تسكية النزاع

 عمى اساس حؿ الدكلتيف.
كقاؿ خبراء في ندكة عقدت في كاشنطف الطالؽ كتاب اف الكقائع الجديدة في الشرؽ االكسط كمف بينيا 

 التغييرات التي طرات اثر الربيع العربي، باتت تفرض التخمي عف السبؿ القديمة في التعامؿ مع االزمة.
شارؾ بصفتو عضكا في مجمس االمف القكمي في التكصؿ الى اتفاؽ كامب ديفيد كصرح كلياـ ككانت الذم 

'ما لـ نغتـ ام فرصة تتاح االف فاف احتماالت التفاكض عمى حؿ في المستقبؿ  1619التاريخي في العاـ 
 القريب ستككف ضئيمة جدا'.

ـ بمحاكلة جدية'، مضيفا اف كاضاؼ ككانت 'ربما تاخر الكقت بالفعؿ، ال اعتقد اننا سنعرؼ فعال ما لـ نق
 مف المصمحة االمنية لمكاليات المتحدة اف تعمؿ عمى التكصؿ الى اتفاؽ سالـ.
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كحذر ركبرت مالي الباحث في مجمكعة االزمات الدكلية مف اف المعارؾ االخيرة في غزة 'كانت بمثابة 
 نمكذج مصغر لمتغييرات الجذرية التي سيتعيف عمى اكباما مكاجياتيا'.

ؼ مالي اف االسس الثالثة الضركرية الحالؿ السالـ كىي كياناف قكياف فمسطيني كاسرائيمي كاستعداد كاضا
مف قبؿ الدكؿ العربية لدعـ الكاليات المتحدة كممارسة ضغكط عمى الفمسطينييف كادارة امريكية تحظى 

 بالمصداقية 'قد تآكمت كميا'.
 تغير طريقتيا في التعامؿ مع النزاع المستمر منذ عقكد'.كتابع مالي 'لذلؾ بات عمى الكاليات المتحدة اف 

كقاؿ مالي في كممة اماـ مركز 'كارنغي انداكمنت فكر انترناشكناؿ بيس' بمناسبة نشر كتاب بعنكاف 'باثكيز 
تك بيس' )سبؿ الكصكؿ الى سالـ  انو 'ككما ال يمكننا شف حرب االمس... ال يمكننا ايضا احالؿ سالـ 

 اعادة النظر في الحؿ الذم كنا نعتقد انو المناسب'. االمس.. عمينا
كاقترح عدد مف الخبراء شارككا في اعداد الكتاب سبال الكباما مف اجؿ بذؿ جيكد جدية خالؿ كاليتو 

 الرئاسية الثانية مف اجؿ تحقيؽ السالـ بيف اسرائيؿ كالفمسطينييف.
في اسرائيؿ كمصر كالذم يعمؿ استاذا في جامعة مف جيتو، اعتبر دانياؿ ككرتزر السفير االمريكي السابؽ 

برينستكف كاشرؼ عمى الكتاب انو مف االساسي ترسيـ حدكد الدكلتيف. كقاؿ 'عمينا اف نعرؼ تماما ايف تبدا 
حدكد اسرائيؿ كتنتيي كايف تبدا حدكد فمسطيف كتنتيي كاال فكؿ شيء مجرد تعميقات'، مضيفا اف عمال 

كاضاؼ اف اكباما 'كاف مصيبا' عندما قاؿ اف المفاكضات يجب اف تبدا مف  حثيثا قد بدا حكؿ المسألة.
، مع العمـ انيا قد تتغير مع تقدـ المفاكضات كمع حصكؿ تبادالت في االراضي 1691نقطة حدكد 

 بالتكافؽ بيف الجانبيف.
ي محمكد عباس، كسيتعيف عمى الكاليات المتحدة، التي تقيـ عالقات مع حركة فتح بزعامة الرئيس الفمسطين

 اف تتعامؿ ايضا مع حركة حماس المدرجة عمى القائمة االميركية لممنظمات االرىابية.
مف جيتو، اعتبر المحمؿ ديفيد ميمر انو مف الحيكم الكباما اف 'يختار فريقو'، كاف يعطي صالحيات لكزير 

 خارجيتو الجديد بينما تستعد ىيالرم كمينتكف لمتنحي عف المنصب.
مر الذم يشغؿ منصب نائب رئيس المبادرات الجيدة في مركز ككدرك كيمسكف الدكلي لمباحثيف، كامضى مي

 عقديف في كزارة الخارجية االمريكية كىك يشارؾ في اعداد سياسات بالده لمشرؽ االكسط.
 كقاؿ اف ما نحتاج اليو ىك 'اتفاؽ عمى فض النزاع' مف شانو حؿ كؿ المسائؿ العالقة.

رل حتى االف اف افاؽ مثؿ ىذا االتفاؽ تمكح في المستقبؿ القريب'، مضيفا اف الجانبيف كحذر ميمر 'ال ا
 يعيشاف االف في منطقة كسطى بيف السالـ كالمكاجية.

كختـ بالقكؿ 'ارل اف السعي كراء حؿ الدكليف في الكقت الحالي اكثر تعقيدا مف اف ينجح لكنو مف االىمية 
 بحيث ال ينبغي اف يفشؿ'. 

 22/11/2012العربي، لندن، القدس 
 

 في غزة سيعيد بناء استاد فمسطينالفيفا  4الدولي لكرة القدم لالتحاداألمين العام  10
كعد األميف العاـ لالتحاد الدكلي لكرة القدـ، جيرـك فالكو، أمس الثالثاء، في ساك باكلك بإعادة بناء استاد 

 ي قبؿ بضعة أياـ.فمسطيف في غزة، الذم دمره القصؼ اإلسرائيمي بشكؿ جزئ
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نعتقد بأف إعادة بناء البنى التحتية الكركية التي تيدمت »كأكد فالكو في مكقع الفيفا عمى شبكة اإلنترنت 
لعبة كرة القدـ تجمع الناس، كنحف سكؼ ندعـ إعادة »، كأضاؼ «جراء القصؼ ىي مف أبرز اىتماماتنا

 «.ؿ أم كارثةبناء كؿ ما ىك ضركرم في البنى التحتية التي تتضرر خال
ككاف الطيراف الحربي اإلسرائيمي قد قصؼ استاد فمسطيف الذم يستضيؼ مباريات المنتخب الفمسطيني 

 آالؼ مقعد، ما أدل الى أضرار جسيمة قدرت بمالييف الدكالرات. 10كيتسع لنحك 
 22/11/2012األخبار، بيروت، 
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كثيػػػر مػػػف المتػػػابعيف لمجريػػػات المعركػػػة التػػػي خاضػػػتيا المقاكمػػػة فػػػي غػػػزة مػػػع االحػػػتالؿ : خػػػاص - المجػػػد
الصييكني ككاف أحد أىـ نتائجيا ما أعمنتو إسرائيؿ بشكؿ رسمي التنازؿ عف الحزاـ األمنػي الحػدكدمب كثيػر 

 ذا الحزاـ األمني.منيـ ال يعرفكف البعد األمني كالعسكرم "التكتيكي كاالستراتيجي" لي
ب عنػػدما 2005جػػيش االحػػتالؿ حػػاكؿ فػػرض ىػػذا الحػػزاـ بعػػد االنسػػحاب اإلسػػرائيمي مػػف قطػػاع غػػزة فػػي عػػاـ 

بػػػدأت المقاكمػػػة الفمسػػػطينية فػػػي قطػػػاع غػػػزة بتكجيػػػو عممياتيػػػا إلػػػى مػػػا خمػػػؼ الحػػػدكد بعػػػد نجاحيػػػا فػػػي دحػػػر 
لمتناميػػة التػػي كانػػت تتعػػرض ليػػا االحػػتالؿ مػػف مسػػتكطنات قطػػاع غػػزة بسػػبب حػػرب االسػػتنزاؼ المتكاصػػمة كا

 قكاتو كمستكطنيو عمى األرض.
ككػػاف جػػيش االحػػتالؿ يحػػاكؿ فػػرض ىػػذا الحػػزاـ تػػدريجيا عبػػر التػػكغالت كاالجتياحػػات كالتجريػػؼ كعمميػػات 

سرائيؿ بكساطة مصرية. 2008إطالؽ النار عف بعد حتى جاءت تيدئة يكنيك   التي أبرمت بيف حماس كا 
كفػػي أثنػػاء جػػكالت المفاكضػػات فػػي القػػاىرة  2009ب الرصػػاص المصػػبكب عػػاـ فػػي األسػػبكع األخيػػر مػػف حػػر 

بيف الكفد الفمسطيني كالجانب اإلسرائيمي عبر المخابرات المصرية أصرت إسرائيؿ عمى بند إقامة حزاـ أمنػي 
متر باإلضافة إلى شركط أخرلب إال أف كفد حمػاس رفػض فػي حينػو ىػذه  300في أراضي قطاع غزة بعمؽ 

 الجممةب ليستمر االحتالؿ بفرض ىذا الحزاـ عمى أرض الكاقع بالقكةب مف خالؿ:الشركط ب
متر داخػؿ  600 – 300التجريؼ المستمر لجميع األراضي الزراعية المحاذية لمسمؾ الحدكدم بعمؽ مف  -

 قطاع غزة.
 اـ األمني.إطالؽ النار باألسمحة المتكسطة كالثقيمة كبنيراف الدبابات عمى كؿ مف يدخؿ منطقة الحز  -
في بعض الحاالت كاف يتـ إرساؿ قكات خاصة الختطاؼ أشػخاص يػدخمكف إلػى ىػذا الحػزاـ" كىػذا الفعػؿ  -

 كاف نادران"
 ككاف االحتالؿ يسعى لتحقيؽ جممة مف األىداؼ مف خالؿ خمؽ ىذا الحزاـب كمف أىميا:

 كجكا. إشعار أىالي غزة بأف القطاع مازاؿ محتال كمنقكص السيادة أرضا كبحرا –أ
 اتخاذ الحزاـ كذريعة لقتؿ المدنييف كالمزارعيف الفمسطينييف الذيف يقتربكف مف الجدار لفالحة أراضييـ. -ب
 كاف الحزاـ بمثابة ذريعة لمتكغالت المتعمدة كاالجتياحات المحدكدة. -ج
 جعمو حدان فاصالن آمنان داخؿ األراضي الفمسطينية كليس في األراضي اإلسرائيمية. -د
% 20سػاىـ الحػػزاـ األمنػي فػػي اإلضػػرار باالقتصػاد الفمسػػطيني حيػث تمثػػؿ أراضػػي الحػزاـ األمنػػي نحػػك  -ق

 مف أراضي المزارعيف ككانت مزركعة بالزيتكف كالحمضيات كغيرىا.
بػػدأت المقاكمػػة فػػي مقاكمػػة ىػػذا الحػػزاـ األمنػػي بشػػكؿ عممػػي عمػػى األرض ككػػاف امػػتالؾ  2010فػػي ديسػػمبر

دة لمدركع أحد أىـ العكامؿ المسػاىمة فػي تطػكر األداء لمقاكمػة ىػذا الحػزاـب كبػدأت الصكاريخ المكجية المضا
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المقاكمة في تكجيو الضربات لمدبابات كاآلليات العسكرية التي تتكغؿ داخؿ منطقة الحػزاـب مػا اضػطر رئػيس 
نظكمػة "تركفػي" " المجيػز بم401األركاف السابؽ "غابي أشكنازم" إرساؿ كتيبة "عشت" التابعة لمكاء المػدرع "

المحصػػػنة ضػػػد الصػػػكاريخ المضػػػادة لمػػػدركع لمعمػػػؿ فػػػي حػػػدكد قطػػػاع غػػػزة كتػػػـ سػػػحب الػػػدبابات مػػػف طػػػراز 
 " مف قطاع غزة.2" ك"ميركافاة3"ميركافاة

كبػػدأت المكاجيػػة الخفيػػة بػػيف المقاكمػػة الفمسػػطينية كجػػيش االحػػتالؿ كشػػممت عمميػػات قػػنص كتفجيػػر عبػػكات 
االحػتالؿ بػالقكة العسػكرية عمػى التخمػي عػف ىػذا الحػزاـب كبمغػت تمػؾ  بشكؿ متصاعد لفرض كاقع جديد يجبر

أكتػػػكبر  23العمميػػػات ذركتيػػػا بعػػػد اإلصػػػابة البالغػػػة التػػػي تعػػػرض ليػػػا قائػػػد سػػػرية فػػػي لػػػكاء جفعػػػاتي بتػػػاريخ 
نػكفمبر الحػاليب ككػذلؾ تفجيػر جيػب  8الماضيب ثـ تفجير جيب صييكني عف طريؽ حقؿ ألغاـ أرضي فػي 

نػػػكفمبر الحػػػاليب ككانػػػت تمػػػؾ األحػػػداث جػػػزء مػػػف جممػػػة  10شػػػرؽ مدينػػػة غػػػزة  بتػػػاريخ  آخػػػر بصػػػاركخ مكجػػػو
عمميػػػات قكيػػػة أحرجػػػت جػػػيش االحػػػتالؿ ككضػػػعتو فػػػي الزاكيػػػةب كجعمتػػػو أمػػػاـ خيػػػاريف إمػػػا االستسػػػالـ إلرادة 

 المقاكمة أك مكاجية ىذه القضية بقكة النار كالحديد.
نكفمبر الحالي  14ة "عامكد السحاب" التي استمرت مف كمع انحسار الخيارات قاـ الجيش بالدخكؿ في عممي

مػػف نفػس الشػػير كانتيػػت بػإعالف كقػػؼ إطػالؽ النػػار مػػف القػاىرة كتضػػمف االتفػاؽ كألكؿ مػػرة عػػكدة  21حتػى 
 منطقة الحزاـ األمني إلى السيادة الفمسطينية بشكؿ كامؿب ككاف مف أىـ نتائجيا:

راضػي قطػاع غػزة التػي كانػت تحتميػا إسػرائيؿ بشػكؿ مباشػر % مف أ6إعادة السيادة الفمسطينية عمى نحك  -
 كغير مباشر.

% مػػػف إجمػػػالي األراضػػػي المخصصػػػة لمزراعػػػة فػػػي قطػػػاع غػػػزة لالقتصػػػاد الزراعػػػي 20تػػػـ إضػػػافة نحػػػك  -
 الفمسطيني.

كبالتالي سمب االحتالؿ  1948يفتح الباب أماـ الصراع داخؿ حدكد  1967انتياء المعركة في حدكد عاـ  -
 مف قدراتو التكتيكية الدفاعية كاليجكمية.مجمكعة 

كبالمجمػػؿ فػػإف المقاكمػػة كاالحػػتالؿ خاضػػا معركػػة فػػرض السػػيادة كسػػمب السػػيادة، كقػػد انتصػػرت المقاكمػػة فػػي 
معركة السيادة بإرغاـ العدك عمى التنازؿ عف ىذه المنطقة كفرض السيادة الفمسطينية عمى ىػذا الجػزء الغػالي 

 مف الكطف....
 27/11/2012، المجد االمني
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 منير شفيؽ 
ال بد مف أف ييقرىأ العدكاف الصييكني عمى قطاع غزة ابتداءن مف العدكاف الصييكني عمى مصػنع اليرمػكؾ فػي 
الخرطكـ حيػث اسػتيدؼ عػدة حاكيػات قيػؿ إنيػا كانػت فػي طريقيػا إلػى غػزة. كلػـ تكػف ىػذه ىػي المػرة األكلػى 

يػػا الطيػػراف الصػػييكني أرضػػان سػػكدانية، فػػي اعتػػداء سػػافر عمػػى سػػيادة الدكلػػة. كلكػػف ليعطػػي التػػي يقصػػؼ في
لمسكداف شيادة في كقكفو إلى جانب تسميح قطاع غزة، كما ىك الحاؿ بالنسبة إلػى إيػراف كسػكريا كحػزب اهلل، 

 كربما آخركف.
ضػػربة قاسػػية لقػػكات عػػز الػػديف كحانػػت لمعػػدك الصػػييكني الفرصػػة النػػادرة بعػػد العػػدكاف عمػػى الخرطػػـك بتكجيػػو 

القسػػاـ الجنػػاح العسػػكرم لحركػػة حمػػاس كذلػػؾ باسػػتيداؼ القائػػد الفػػذ أحمػػد الجعبػػرم الػػذم سػػقط شػػييدان. كىػػك 
المنتصػػػرة فػػػي قطػػػاع غػػػزة. كىػػػك الػػػذم تػػػرؾ كراءه إنجػػػازات  2009-2008القائػػػد العسػػػكرم، عمميػػػان، لحػػػرب 
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عػػدادان عسػػكريان، سػػجؿ ا  2012لنصػػر المػػدٌكم فػػي حػػرب نكفمبر/تشػػريف الثػػاني تسػػميحية كتدريبيػػة كتنظيميػػة كا 
 األخيرة.

كمف ىنا يمكف القكؿ إف الشييد أحمد الجعبرم ظٌؿ حيان بعػد مقتمػو فػي مػكقعيف: األكؿ المكقػع الػذم كعػد اهلل 
الشيداء بأف يبقكا أحياء فيو، كالثػاني فػي ميػداف المعركػة الكاقعيػة نفسػيا إذ بقػي الجعبػرم حٌيػان فػي مػف تػركيـ 

 راءه يقكدكف الحرب بجدارة عالية لك كاف بينيـ في تمؾ المحظات.ك 
فميػػػذا يمكػػػف القػػػكؿ لمشػػػامتيف الػػػذيف قتمػػػكه: لقػػػد تػػػأخرتـ كثيػػػران كسػػػرعاف مػػػا ارتػػػٌد عػػػدكانكـ إلػػػى نحػػػكركـ بفضػػػؿ 
تالمذتو في عز الديف القساـ كبفضؿ المجنػة التنسػيقية لفصػائؿ المقاكمػة، التػي سػير عمػى تثبيتيػا كبنػاء ركح 

 خكة السالح بيف مقاتمييا مف كؿ الفصائؿ ممف أبمكا البالء الحسف في حرب الثمانية أياـ.أ
عنػدما قػػاـ الطيػػراف الصػػييكني باسػػتيداؼ الشػػييد أحمػػد الجعبػػرم ظػػف أف الػػرٌد سيقتصػػر عمػػى إطػػالؽ بضػػعة 

ت ثػػـ انطمقػػت صػػكاريخ، فػػي أقصػػى الحػػاالت، أك بكعيػػد االنتقػػاـ الحقػػان. كلكػػف الػػرٌد تػػأخر نسػػبيان لبضػػع سػػاعا
الصكاريخ متالحقة عمى نطاؽ كاسع، مما كٌذب ادعاء العدك إصابتو لمكاقع غالبية الصكاريخ البعيدة المدل، 
بعد القصؼ الذم أطمقو إثر اغتياؿ الشييد أحمد الجعبرم، استكماالن لعممية الخرطكـ. كىنػا بػدأ االرتبػاؾ فػي 

 ردكد أفعاؿ نتنياىك كقيادة جيشو.
قػكؿ إف القػرار الػذم اتخذتػو حمػاس كالفصػائؿ المسػمحة األخػرل فػي لجنػة التنسػيؽ تمثػؿ فػي مف ىنػا يمكػف ال

الػػرد الشػػامؿ كفػػي العمػػؽ. األمػػر الػػذم فػػرض عمػػى نتنيػػاىك أف يكاجػػو حربػػان بكػػؿ معنػػى الكممػػة، كقػػد ظػػف أف 
ط، كاألىـ عدكانو سيككف نزىة سريعة. كىذا يفٌسر ترٌدده في خكض ىذه الحرب كتخبطو في استدعاء االحتيا

 خكفو مف االنتقاؿ إلى الحرب البرٌية كقد أعمف أنو حشد مف االحتياط حكالي سبعيف ألفان.
إنيػػا المػػٌرة األكلػػى عمػػى مسػػتكل المقاكمػػة أف تبػػادر ىػػي إلػػى اليجػػكـ كخػػكض الحػػرب كىػػي المػػٌرة األكلػػى التػػي 

المقاكمة. األمر الذم يتطمب  يجد العدك فييا نفسو مضطران لكقؼ إطالؽ النار باتفاؽ قاـ عمى أساس شركط
أف تػدرس جيػدان معادلػة الصػراع مػع الكيػاف الصػييكني الػػذم راح كمػا بػدا، فعميػان، يفقػد زمػاـ المبػادرة، كيعػػاني 

 مف شيخكخة كتصمب عقؿ كشراييف. كىذه كميا مف عالمات السير باتجاه االنحطاط كاالنحدار.
عالـ كبداية انحداره. فما فاقـ الكضع الصييكني االنييار ىذا إلى جانب فقداف الغرب عمكمان لسيطرتو عمى ال

في مكقؼ نتنياىك أماـ شػركط المقاكمػة لػـ يكػف بسػبب مػا أبدتػو المقاكمػة فحسػب، ال سػيما حمػاس كالجيػاد، 
ف كانػت  مف عزيمة كقٌكة شكيمة كأيدو طاكلت العمؽ في القػدس كتػؿ أبيػب، كاسػتعٌدت لمعركػة برٌيػة طاحنػة )كا 

نمػػا أيضػػان يجػػب أف تيػػرل األىميػػة السياسػػية لػػدكر مصػػر الرسػػمية كالشػػعبية فػػي إعػػالف األكليػػة ليػػذا  كمػػو ، كا 
الكقػػكؼ إلػػى جانػػب المقاكمػػة، كباتخػػاذ إجػػراءات دبمكماسػػية مؤكػػدة ليػػذا المكقػػؼ مثػػؿ سػػحب السػػفير، كتكٌجػػو 

 النار.رئيس الكزراء ىشاـ قنديؿ إلى القطاع كىك تحت القصؼ، كما في المفاكضات حكؿ كقؼ إطالؽ 
ككػػذلؾ يجػػب أف تيسػػٌجؿ أىميػػة مقػػٌدرة لممكقػػؼ التكنسػػي الرئاسػػي كالحكػػكمي كالشػػعبي، كزيػػارة كزيػػر الخارجيػػة 
رفيؽ عبد السالـ لغزة تحت القصؼ، ثـ قرار مجمػس الجامعػة العربيػة الػذم داف العػدكاف كأرسػؿ كفػدان برئاسػة 

يػػػراف األمػػػيف العػػػاـ نبيػػػؿ العربػػػي إلػػػى قطػػػاع غػػػزة تحػػػت القصػػػؼ أيضػػػان. كأ ضػػػؼ المكقػػػؼ السياسػػػي لمبنػػػاف كا 
كتصػػػريحات شػػػجب العػػػدكاف التركيػػػة كالقطريػػػة. األمػػػر الػػػذم أكػػػد لنتنيػػػاىك كمػػػف كرائػػػو أميركػػػا كأكركبػػػا المتػػػيف 

سالمية، كمف ثـ عالمية.  اعتبرتا عدكانو "دفاعان عف النفس" أنيـ يكاجيكف عيزلة عربية كا 
رم كمينتػػكف فػػي إنقػػاذ نتنيػػاىك مػػف القبػػكؿ الػػذليؿ بشػػركط كىػػك مػػا يفٌسػػر فشػػؿ كزيػػرة الخارجيػػة األميركيػػة ىػػيال

المقاكمة، مما اضطرىا بدكرىا إلى أف تخضع ليذه الشركط مف خالؿ ما أيعمف مف اتفاؽ لكقؼ إطالؽ النار 
 متأخران يكمان إضافيان بسبب زيارتيا الفاشمة.
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كاألمػػيف العػػاـ لحركػػة الجيػػاد  يجػػب أف يينػػٌكه ىنػػا بالػػدكر المشػػترؾ بػػيف رئػػيس المكتػػب السياسػػي خالػػد مشػػعؿ
رمضػػاف عبػػد اهلل بػػإدارة المفاكضػػات إدارة حازمػػة كناجحػػة بتعػػاكف كثيػػؽ مػػع الػػرئيس المصػػرم محمػػد مرسػػي 
كرئػػيس دائػػرة المخػػابرات العامػػة محمػػد رأفػػت شػػحاتة، كىػػك مػػا أٌدل إلػػى تحقيػػؽ ىػػذه النتيجػػة المنتصػػرة لحػػرب 

 الثمانية أياـ المجيدة.
كية في ىذا االنتصػار لمعامػؿ العسػكرم مػف جانػب المقاكمػة لمعكامػؿ السياسػية العربيػة طبعان، إف إعطاء األكل

كاإلسالمية كالدكلية، يجب أف يصاحب تمؾ األكلية ما أبدتو الجماىير الشعبية فػي قطػاع غػزة مػف تضػحيات 
ب كصػمكد كصػػبر عمػى األذل كالجػػراح كالػدمار. كذلػػؾ مػع إعطػػاء أىميػة خاصػػة لمػا سػػبؽ مػف تسػػميح كتػػدري

كجيػػكد فػػي إيصػػاؿ السػػالح، كىنػػا يجػػب أف تيػػذكر إيػػراف كسػػكريا كحػػزب اهلل كالسػػكداف كالعشػػرات كالمئػػات مػػف 
 الذيف عممكا بصمت لمكصكؿ إلى ىذه النتيجة.

المسممكف يؤمنكف بأف النصر مف عند اهلل. كلكف نصر اهلل في الميداف العسكرم كالسياسي يأتي بعد اإلعداد 
ة سػنف اهلل مػف حيػث مػكازيف القػكل كالظػركؼ المؤاتيػة. كبالمناسػبة الػبعض يظػف أف كاألخذ باألسػباب كمراعػا

مػػكازيف القػػكل تيحسػػب بالعػػدة كالعديػػد كاألسػػمحة كلكنيػػا تهحسػػب أيضػػان بحالػػة الخصػػـ مػػف حيػػث الشػػيخكخة أك 
ف التػػػرؼ أك الفسػػػاد كلػػػك تفػػػٌكؽ فػػػي العديػػػد كالسػػػالح، كمػػػا تيحسػػػب مػػػف ناحيػػػة القػػػكل الصػػػاعدة بمػػػا تمتمكػػػو مػػػ

ف قػػػٌؿ عديػػػدىا كتخمٌػػػؼ سػػػالحيا. ىػػػذا كتحسػػػب أيضػػػان بقػػػٌكة التحالفػػػات  معنكيػػػات كتصػػػميـ كحيكيػػػة كذكػػػاء، كا 
 السياسية كالرأم العاـ.

-2008فػػي لبنػػػاف ك 2006فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ، إف الػػػذم أطػػاؿ الحػػرب كاالنتصػػار فػػػي حػػرب يكليك/تمػػكز 
ارؾ كعمػر سػميماف كأيضػا األمػيف العػاـ في قطاع غزة تمثؿ في التكاطػؤ السياسػي مػف قبػؿ حسػني مبػ 2009

لمجمػػس الجامعػػػة العربيػػػة عمػػػرك مكسػػػى، كدكؿ االعتػػػداؿ العربػػػي، ضػػػد حػػػزب اهلل كضػػػد حمػػػاس، ممػػػا يؤكػػػد  
 عمى أىمية البعد السياسي الذم تكفٌر في مصمحة المقاكمة في الحرب األخيرة.
ػػػع مجمكعػػػة مػػػف إف كقػػػائع حػػػرب الثمانيػػػة أيػػػاـ، كمػػػا عرفتػػػو مػػػف مكاقػػػؼ لمختمػػػؼ األطػػػراؼ،  تفػػػرض أف تيراجى

األطركحات السياسية التي راحت تنقؿ خالفيا مػع حمػاس، أك مػع محمػد مرسػي، حػكؿ ىػذه السياسػة أك تمػؾ 
دارة الظيػػر لقضػػية  إلػػى مسػػتكل التخمػػي عػػف المقاكمػػة كاالنتقػػاؿ إلػػى "المقمػػب اآلخػػر" بالنسػػبة إلػػى حمػػاس، كا 

عادة إنتاج سياسات حسني مبارؾ، أميركي ان، بالنسبة إلى محمد مرسي. كناىيؾ عف تيمة التػدجيف فمسطيف كا 
 كما شابو. ليس مثؿ الحرب كشافان لحقيقة المكاقؼ كمداىا كطبيعتيا.

نمػا لمتخمػي عػف الغمػك كالتجنػي كلضػركرة االعتػداؿ كالعػدؿ فػي  ىذه المراجعة كاجبة ليس لتصفية حسػابات، كا 
فػي مػا بػيف قػكل ييفتػرض بيػا أف تكػكف فػي جبيػة الخالؼ كالخصكمة. كذلؾ بيدؼ إعادة تصحيح العالقػات 
 كاحدة، أك عمى األقؿ، ال تصؿ إلى حد القطيعة كالعداكة.

 حرب الثمانية أياـ في غزة كمف غزة كضعت جميع المعنييف في صؼ كاحد مع المقاكمة كضد العدكاف.
الػػدكر كالثقػػؿ فػػي ىػػذه لقػػد لعبػػت حمػػاس الػػدكر القائػػد، ككانػػت الثقػػؿ األكبػػر، كتمتيػػا حركػػة الجيػػاد مػػف حيػػث 

الحرب، كفي المفاكضات التي دارت حكليا كفي النتائج. كىذا دكف غمط أدكار الفصائؿ الفمسػطينية األخػرل 
 التي أسيمت في إطالؽ الصكاريخ كاالستعداد لخكض الحرب البرٌية.

سػػتكل اتيػػاـ فكيػػؼ يمكػػف أف تمتقػػي ىػػذه الحقيقػػة السػػاطعة كتمػػؾ المكاقػػؼ التػػي غالػػت فػػي نقػػؿ الخػػالؼ إلػػى م
ف كالمنتًقػؿ إلػى المقمػب اآلخػر  حماس بالتخمي عف المقاكمة كاالنتقاؿ إلى "المقمب اآلخر" في مكقفيا. فالميٌدجَّ
كالميتخمػػي عػػف المقاكمػػة ال يفػػتح بابػػان لمحػػرب كمػػا حػػدث بقػػرار حماسػػي جمػػاعي فػػي الػػرٌد عمػػى اغتيػػاؿ أحمػػد 

 ة كالشعب الفمسطيني كاألٌمة العربية كاإلسالمية.الجعبرم شييد حماس كقكات عز الديف القساـ كالمقاكم
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فقػػد كػػػاف بإمكػػاف حمػػػاس، كىػػي غيػػػر ممكمػػة، أف تتكٌعػػػد باالنتقػػاـ الحقػػػان، أك تكٌجػػو صػػػاركخان أك صػػػاركخيف. 
نما كانػت كراء تسػعير  فحماس لـ تتخذ مكقؼ المدافع الذم يسعى لكقؼ العدكاف كتجنب تحٌكلو إلى حرب، كا 

اٌل مػػف كػػاف يمنػػع أف تصػػبح حربػػان بعػػد الحػػرب كاسػػتعدت أف تػػذىب  كشػػركاؤىا إلػػى الحػػرب البرٌيػػة الحاسػػمة، كا 
التطاكؿ عمى تؿ أبيب "قدس األقداس" بالنسبة إلى القيادة الصييكنية المسعِّرة لمحػركب تاريخيػان. فػاألمر كػاف 

ٍف جبيفى نتنياىك عف اإلقداـ عميو.  ًجدَّان لمغاية كا 
مرسػػي الػػذم لعػػب دكران حاسػػمان فػػي الكقػػكؼ مػػف المحظػػة األكلػػى إلػػى  كفيمػػا يتعمػػؽ بػػالرئيس المصػػرم محمػػد

جانب المقاكمػة فػي قطػاع غػزة كتبنػى شػركطيا لكقػؼ إطػالؽ النػار، فضػالن دكره فػي تحريػؾ الجامعػة العربيػة 
كفػػي التػػأثير فػػي مكاقػػؼ عػػدد مػػف الػػدكؿ األخػػرل. فمصػػر كانػػت، عمميػػان، طرفػػان فػػي ىػػذه الحػػرب مػػف الناحيػػة 

وى إليو مف اتيامات كضعتو في مصاؼ حسػني مبػارؾ كلػـ تػرى فرقػان السياسية. األ مر الذم ال يمتقي مع ما كيجِّ
. ناىيػػػؾ عػػػف الحػػػرب 2009-2008ك 2006جكىريػػػان بػػػيف مكقفػػػو ىنػػػا كمكاقػػػؼ حسػػػني مبػػػارؾ فػػػي حربىػػػٍي 

 .2003األميركية ضٌد العراؽ 
العيػد الجديػد بعػد نجػاح ثكرتييمػا. ىنا أيضان يفترض أف تيصٌحح المكاقؼ إزاء كؿ مف مصر كتكنس في ظؿ 

كاليدؼ مف مراجعة المكاقؼ عمى ضكء حرب الثمانية أياـ يستيدؼ العمؿ لتشكيؿ الجبية المتحػدة بػيف قػكل 
يفترض بيا أف تككف في صؼ كاحػد، أك عمػى األقػؿ عػدـ الكصػكؿ فػي مػا بػيف ىػذه القػكل إلػى حػٌد القطيعػة 

نكار الكقائع التي ال   يمكف إنكارىا.كالعداكة كالتجني كا 
كيؼ يمكف ليذه األطركحات أف تصػمد كىػي تػرل الصػكاريخ تنطمػؽ مػف قطػاع غػزة فتضػرب حتػى تػؿ أبيػب 
كالقدس، كترل مئات األلكؼ كأكثر مستكطني الكياف الصييكني القدماء كالجػدد ييرعػكف إلػى المالجػئ. فمػف 

 ؟أيف أتى السالح كمف أيف مٌر، ككذلؾ التدريب عميو، أك تقانة صناعتو
ذا جئنػػا إلػػى النتػػائج اإلسػػتراتيجية لمػػا تحقػػؽ فػػي الحػػركب الػػثالث  كحػػرب  2009-2008)لبنػػاف  ك 2006كا 

يصػػالو إلػػى مرحمػػة العػػٌد  2012 )قطػػاع غػػزة  مػػف إفشػػاؿ لقػػدرة الكيػػاف الصػػييكني عمػػى العػػدكاف كاالحػػتالؿ كا 
 كاإلسالمية.العكسي. كىذه مسألة في منتيى األىمية بالنسبة إلى فمسطيف كاألٌمة العربية 

ثػـ إذا كضػػعنا قبالتيػا األطركحػػات التػي كضػػعت الثػكرات كأنيػػا مناقضػة لقضػػية فمسػطيف أك لممقاكمػػة، كآكمػػة 
ف اختمفت تمػؾ األطركحػات فػي منطمقاتيػا كالمكاقػع التػي كقفػت عمييػا ، فسػكؼ نػدرؾ كػـ مػف  مف حسابيا )كا 

حتػاج إلػى إعػادة النظػر عمػى ضػكء تجربػة األطركحات السػائدة فػي سػاحة السياسػة كاإلعػالـ فػي ىػذه األيػاـ ت
 حرب الثمانية أياـ المجيدة.

 27/11/2012الجزيرة نت، الدوحة، 
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 خالد بف نايؼ اليباس
كاضػػح أف العػػدكاف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة اختمػػؼ كثيػػران ىػػذه المػػرة فػػي مضػػامينو كنتائجػػو عػػف سػػابقو عنػػدما 

، مػا تسػبب فػي الكثيػر مػف 2008بحػران كبػران لنحػك شػير أكاخػر كػانكف األكؿ )ديسػمبر  ىاجمت إسرائيؿ عػزة 
الخسائر البشرية كالمادية. ىذه المرة، كقع العدكاف في ظؿ معطيات مختمفة مف الناحية العسػكرية كأيضػان فػي 

رات المسػػتقبمية مػػا يتعمػػؽ بالمعطيػػات اإلقميميػػة. فمػػا الػػذم تغيػػر؟ كمػػا ىػػي الػػدركس المسػػتقاة؟ كمػػا ىػػي التػػأثي
 المحتممة لما حصؿ؟
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بناء ترسانتيا العسكرية بمسػاعدة « حماس»خالؿ الثالث سنكات كنيؼ التي أعقبت العدكاف السابؽ، حاكلت 
إقميمية، السيما مػف إيػراف، فػزادت قػدراتيا الصػاركخية كاكتسػبت خبػرة أكثػر فػي التكتيػؾ العسػكرم. فمػا يكجػع 

رىا بػػػدالن مػػػف أف تظػػػؿ مػػػدافعان أك تجيػػػز انتحاريػػػان قػػػد تفشػػػؿ ميمتػػػو أك ال إسػػػرائيؿ ىػػػك أف تيػػػدد أمنيػػػا كاسػػػتقرا
تصيب إسػرائيؿ فػي مقتػؿ. اليجمػات الصػاركخية عمػى إسػرائيؿ تسػببت فػي رعػب كىمػع سػيككلكجي، كتعطيػؿ 
لقطاع الماؿ كاألعماؿ، ما كٌلد خسائر اقتصػادية قػدرىا بعػض الجيػات ببميػكف دكالر فػي أسػبكع. كميمػا يكػف 

فارؽ في تكازنات القكة لمصػمحة إسػرائيؿ، فػإف المعركػة ىػذه المػرة كانػت كفػؽ منطػؽ الػردع كالػردع ىناؾ مف 
 المقابؿ بدالن مف اليجكـ كالدفاع.

ف فكجئػػت بتطػػكر قػػدرات  الصػػاركخية، لػػـ تكػػف تبحػػث عػػف نصػػر عسػػكرم سػػاحؽ، بػػؿ « حمػػاس»إسػػرائيؿ، كا 
طفػػة. كأىميػػا ىػػك مػػا يتعمػػؽ بإبقػػاء العامػػؿ كانػػت ليػػا أىػػداؼ سياسػػية تسػػعى إلػػى تحقيقيػػا مػػف جػػراء حػػرب خا

األمني أحد محددات الربح كالخسارة في االنتخابات اإلسرائيمية المقررة إقامتيا بعػد أقػؿ مػف شػير. ىػذا يعػزز 
بطبيعة الحاؿ حظكظ اليميف المتطرؼ اإلسرائيمي الذم يتخذ مف القكة في التعامؿ مع الفمسطينييف، كتعطيػؿ 

الء عمى مزيد مف األرض الفمسطينية تجاه عممية السالـ برمتيا، مرتكزات أساسية فػي عممية السالـ، كاالستي
سياستو عمكمان. يضاؼ إلى ذلؾ أف إضعاؼ السمطة الكطنية الفمسػطينية التػي كقفػت متفرجػة عمػى العػدكاف، 

لػة غيػر ىك إضعاؼ لشرعيتيا في الداخؿ الفمسػطيني كأمػاـ العػالـ، لعرقمػة مسػاعييا لمحصػكؿ عمػى مكانػة دك 
 عضك في األمـ المتحدة.

الضػػػفة الغربيػػػة أصػػػبحت اليػػػكـ أكثػػػر عزلػػػةن مػػػف ذم قبػػػؿ، فاالسػػػتيطاف يػػػنيش القػػػدس الشػػػرقية كبقيػػػة منػػػاطؽ 
الضػػػػفة، فيمػػػػا تبػػػػدك اإلدارة األميركيػػػػة غيػػػػر عابئػػػػة بمسػػػػألة السػػػػالـ فػػػػي الشػػػػرؽ األكسػػػػط، بمقػػػػدار اىتماميػػػػا 

يفيؾ، كىػػي ال تػػزاؿ داخميػػان رىينػػة الكصػػكؿ إلػػى اتفػػاؽ مػػع بػػالتطكرات السياسػػية كاالقتصػػادية فػػي آسػػيا كالباسػػ
مجمسػػي النػػكاب كالكػػكنغرس لتمريػػر خططيػػا االقتصػػادية تفاديػػان لسػػقكط اقتصػػادم سػػيككف ىػػائالن. ىػػذا جعػػؿ 
السمطة الفمسطينية تعيش مأزقان ماليان كآخر سياسيان، أصبحت في ظميما غير قادرة عمى دفع ركاتب مكظفييػا 

مة الشػرعية السياسػية مػف ناحيػة أخػرل. كمػا ىػدؼ العػدكاف إلػى تعزيػز عزلػة الضػفة الغربيػة مف ناحية، كمتآك
 عف غزة جغرافيان كسياسيان، األمر الذم بدا كاضحان في كيفية معالجة العدكاف كالكصكؿ إلى كقؼ النار.

ي تفاىمػػػات لعبػػػت الػػػدكر األكبػػػر فػػػ« حمػػػاس»فالضػػػمانات اإلقميميػػػة كالدكليػػػة، بػػػيف مصػػػر كأميركػػػا كتركيػػػا ك 
اليدنػػػة، كمػػػع أف التفاصػػػيؿ الكميػػػة لػػػذلؾ ال تػػػزاؿ فػػػي طػػػكر التبمػػػكر، فإنػػػو مػػػف الكاضػػػح أف سياسػػػة المحػػػاكر 
اإلقميميػػة كاالنقسػػاـ العربػػي الػػذم طغػػى عمػػى السػػاحة العربيػػة خػػالؿ العػػدكاف اإلسػػرائيمي السػػابؽ عمػػى غػػزة لػػـ 

غػزة المقاكمػة. كىػذا مػا يؤكػد مػرة  يعكدا مكجكديف، بػؿ عمػى العكػس مػف ذلػؾ كػاف ىنػاؾ تضػامف صػريح مػع
 أخرل أف نمط التحالفات اإلقميمية في المستقبؿ سكؼ يرتكز عمى اإلسالـ السياسي المدعـك بالدفع الثكرم.

كأدركػػت إسػػرائيؿ أنيػػا قػػد تخسػػر أكثػػر إذا قامػػت بعػػدكاف بػػرم، تخسػػر ماديػػان كبشػػريان نظػػران إلػػى تطػػكر قػػدرات 
ميمػػػي ألف الربيػػػع العربػػػي غٌيػػػر كجػػػو الػػػكطف العربػػػي عمػػػى المسػػػتكييف المقاكمػػػة، كتخسػػػر عمػػػى المسػػػتكل اإلق

 الشعبي كالرسمي.
كػػػػؿ ىػػػػذه المعطيػػػػات تقكدنػػػػا إلػػػػى القػػػػكؿ إف الديبمكماسػػػػية تصػػػػبح غيػػػػر فاعمػػػػة مػػػػا لػػػػـ تكػػػػف مدعكمػػػػة بػػػػالقكة، 
كالمفاكضػات مػػف مكقػػؼ ضػػعؼ تقػػكد إلػى مزيػػد مػػف الضػػعؼ، كبنػػاءن عمػى ذلػػؾ فػػإف عمميػػة السػػالـ تضػػاءلت 

احيػػػا. يضػػػاؼ إلػػػى ذلػػػؾ أف المعطيػػػات الجغرافيػػػة عمػػػى أرض الكاقػػػع تغيػػػرت منػػػذ صػػػدكر القػػػراريف فػػػرص نج
، فعشػػرات اآلالؼ مػػف المنػػازؿ الفمسػػطينية تػػـ ىػػدميا كاالسػػتيالء عمييػػا، بمػػا فػػي ذلػػؾ 338ك  242األمميػػيف 

ػػمت إلػػى إسػػرائيؿ لجعػػؿ القػػدس العاصػػمة ا ألبديػػة لمدكلػػة أجػػزاء كبيػػرة مػػف القػػدس الشػػرقية ىيػػٌكدت تيكدييػػا كضي
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، إلػى أف إسػرائيؿ ICAHDالييكدية. عمى سبيؿ المثاؿ، أشارت المجنة اإلسرائيمية المناىضة ليػدـ المنػازؿ، 
تمارس سياسة متعمدة لتيجير الفمسطينييف مف القدس الشرقية، كأف ذلؾ يرقى إلى اعتباره جريمة حرب. كقػد 

 222مبنػػى، منيػػا  622ف كىػػدـ منػػازليـ، إذ ىيػػدـ أكبػػر نشػػاط إسػػرائيمي لتيجيػػر الفمسػػطينيي 2011شػػيد عػػاـ 
 .2010فمسطينيان، كىك ضعفا الرقـ لمعاـ  1094منزالن، ما أسفر عف تشريد كتيجير 

ألػػؼ منػػزؿ كتسػػببت فػػي تشػػريد أكثػػر مػػف  25ىػػدمت إسػػرائيؿ أكثػػر مػػف  1967بقػػي أف نقػػكؿ إنػػو منػػذ العػػاـ 
سػػراب منيػػا إلػػى الكاقػػع، مػػا يقتضػػي إعػػادة نظػػر ألػػؼ فمسػػطيني كىػػذا يجعػػؿ عمميػػة السػػالـ أقػػرب إلػػى ال 170

حقيقية في مجمػؿ المقاربػات المطركحػة فػي ىػذا الشػأف، كفػي طريقػة التعامػؿ مػع الصػراع العربػي اإلسػرائيمي 
 بشكؿ كمي في ضكء المعطيات الجديدة.

 * مستشار األميف العاـ لجامعة الدكؿ العربية
 28/11/2012، الحياة، لندن
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 حممي مكسى
ما اف كضعت حرب غزة الثانية أكزارىا حتى انتابت الفمسطينييف في قطاع غزة حمى مزدكجة: فرحة بإنجاز 
تحقػػػؽ تمثػػػؿ فػػػي انتيػػػاء الحػػػرب كأنيػػػا لممػػػرة األكلػػػى كٌحػػػدت الفمسػػػطينييف، كتسػػػاؤالت حػػػكؿ الػػػثمف السياسػػػي 

ة. كالحقيقػػة أف احتفػػاؿ النصػػر فػػي غػػزة كػػاف حقيقيػػان عٌبػػر عػػف مشػػاعر المحتمػػؿ دفعػػو عمػػى مسػػتكل القضػػي
 الغالبية الساحقة مف الفمسطينييف، كأظير الفارؽ بينو كبيف ما حدث في حرب غزة األكلى.

كبحسب شاب مػف أنصػار حركػة فػتح، فػإف الفرحػة ىػذه المػرة كانػت عارمػة ألف المقاكمػة عمكمػان كانػت بقػدر 
فحػرب غػزة األكلػى جػرت بعػد كقػت قصػير «. الجػرح كػاف قػد بػرد»ت مضػى، كألف المكاجية أكثر مف أم كقػ

الذم أخرج فتح مف مكاقع السيطرة في القطاع ككٌرس حماس سمطة كحيدة. كنظر « الحسـ أك االنقالب»مف 
قسـ مف الشعب الفمسطيني في حينو إلى القسـ اآلخر كعدك يجػكز التشػفي بػو إف لػـ يكػف التحػالؼ حتػى مػع 

فػي الحػرب « الحمسػاكم»التعػاطؼ مػع « الفتحػاكم»ضده. كبحسب ىػذا الشػاب كػاف يصػعب عمػى  الشيطاف
السػػابقة جػػراء اإلىانػػات التػػي لحقػػت بفتحػػاكييف حتػػى مػػف المعارضػػيف لمفسػػاد. ككػػاف يصػػعب التعػػاطؼ معيػػـ 

الفتحػػاكم، ألف قسػمان مػػنيـ كػاف فػػي القبػػر أك مصػابان أك ميجػػران كالكػؿ ميانػػان. كالحػػاؿ يختمػؼ اليػػكـ، فػي نظػػر 
 عما كاف عميو حينيا.

صبيحة االحتفاؿ بيـك النصر، كانت رايات حركة فػتح تػكازم أك تزيػد عػف رايػات حركػة حمػاس، األمػر الػذم 
اسػػتغمت فػػتح انشػػغاؿ نشػػطاء حمػػاس بػػالعكدة إلػػى بيػػكتيـ كنيػػؿ الراحػػة بعػػد القتػػاؿ »دفػػع الػػبعض لمتنػػدر قػػائالن 

مػف يػرى الرايػات يظػف أنكػـ كنػتـ مػف »ىػك كزيػر سػابؽ أيضػان، قػائالن مازحت أحد قادة فتح، ك «. فمألكا الشكارع
 «.فقط عممنا كاجبنا»ضحؾ، كىك الكطني األصيؿ، ربما بمرارة، كرد «. تقاتمكف

كخػػػالؿ نقػػػاش قصػػػير مػػػع ىػػػذا القيػػػادم الفتحػػػاكم كػػػاف كاضػػػحان أف الكجيػػػة ىػػػي مراجعػػػة األحػػػكاؿ. لػػػـ يخػػػؼ 
شػان فػي أداء حركػة فػتح، خصكصػػان عمػى الصػعيد السياسػي. كفػػي تكقعػات بػأف المسػتقبؿ القريػب سػػيحمؿ انتعا

نمػا، كػذلؾ، عمػى  نظره، سيضغط العالـ مف جديد لتحريػؾ المسػألة الفمسػطينية لػيس فقػط فػي األمػـ المتحػدة كا 
نمػا أصػالن بسػبب  طاكلة المفاكضػات. كػاف يصػعب اإلقنػاع بػأف المراجعػة ضػركرية لػيس فقػط بسػبب األداء كا 

 ما عميو الحاؿ: تكقعات بتحريؾ سياسي قريب لممسألة الفمسطينية.الكجية. كلكف ىذا 
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كمف الجائز أف ىذه التكقعات، كتمؾ اآلماؿ، ىي ما يفتح الباب أماـ التساؤالت حكؿ الثمف السياسي. كاألمر 
ليس حكران عمى حركة فتح بؿ اف الكثيػر مػف نشػطاء كقػادة التيػارات اليسػارية فػي القطػاع يعرضػكف مثػؿ ىػذه 

ساؤالت. كالكاقع أنيا في حقيقة األمر ليست تساؤالت بقدر ما ىي شككؾ تختفي تحت عالمػات االسػتفياـ الت
 بسبب حقيقة بسيطة: يصعب التشكيؾ في مف حقؽ إنجازان لممقاكمة الفمسطينية في أياـ االحتفاؿ بالنصر.

سػػرت « تسػػاؤالت»حػػؽ أنيػا كتحػت سػػتار التسػاؤالت تختبػػئ أفكػػار كتكجيػات سياسػػية كأيديكلكجيػة مختمفػػة. كال
أيضػػػان فػػػي صػػػفكؼ بعػػػض اإلسػػػالمييف عنػػػدما تكلػػػت حركػػػة حمػػػاس الحكػػػـ فػػػي القطػػػاع بعػػػد انتخابػػػات العػػػاـ 

كما يشاع عف اتفاقات أبرمتيا مع « اإلخكاف المسمميف». كيذىب قسـ مف ىذه التساؤالت إلى جماعة 2006
 ى تسكية سياسية مع إسرائيؿ.اإلدارة األميركية لتسمـ الحكـ في الدكؿ العربية كصكالن إل

كبالرغـ مف أنو في سجاؿ سياسي مف ىػذا النػكع يصػعب تأكيػد أك نفػي أم شػيء، خصكصػان ألف كػؿ طػرؼ 
، إال أف المنطػؽ فػي مػا يتعمػؽ بإسػرائيؿ يفػرض نفسػو. فالػذم يتػابع «دحضػيا»يصعب عميو « شكاىد»يممؾ 

أتمػت تنازليػا « المسػاكمة»أف القيػادة الفمسػطينية  القضية الفمسطينية، عمى األقؿ في العقػديف األخيػريف، يػرل
كتقػديـ خدمػة لفظيػة لحػؽ العػكدة. كلػـ يكػف الفمسػطيني،  1967التاريخي بإعالف قبكليا دكلة في حدكد العػاـ 

في ىذه الحدكد، ىك مف حاؿ دكف إبراـ التسكية مع إسرائيؿ. إذ ظؿ القادة اإلسرائيميكف، مف رئػيس الحككمػة 
يف إلػى الحػالي بنيػاميف نتنيػػاىك فػي كاليتػو الثانيػة، مػركران بشػمعكف بيريػز، كنتنيػػاىك األكؿ، األسػبؽ اسػحؽ رابػ

ييػػػكد أكلمػػرت، فػػػي كػػؿ عركضػػػيـ، يصػػركف عمػػػى تحقيػػؽ مكاسػػػب إقميميػػة داخػػػؿ مػػا يعػػػرؼ  ييػػكد بػػاراؾ كا  كا 
 .1967بمناطؽ العاـ 

ات، كرابع عمػى عنػؽ الزجاجػة كاحد يصر عمى القدس الشرقية، كآخر عمى غكر األردف، كثالث عمى المرتفع
قرب طكلكـر كقمقيمية، كخامس عمى األماكف الدينية في الخميؿ كنابمس كسادس... ككػاف جميػان أف أقصػى مػا 
يمكف لإلسرائيمييف تقديمو ال يتناسب مع الحد األدنى الذم يمكف لمفمسطينييف قبكلو. كىذا ما خمؽ مػع مػركر 

ال »ي كقػػت مػػف األكقػػات أبػػك عمػػار شػػريكان، قبػػؿ أف يتحػػكؿ إلػػى التفاكضػػي. كػػاف فػػ« الشػػريؾ»األيػػاـ أزمػػة 
ربمػا يعتقػد الػبعض أف حمػاس قػد تكػكف شػريكان، «. ال شػريؾ»صار أبك مازف شريكان، قبػؿ أف يغػدك «. شريؾ

 األمكر ىذه المرة؟« تضبط»كلكف لماذا نتكقع أف 
ا أبرمػت اتفاقيػات أكسػمك؟ أـ أنيػا عنػدم 1993ىؿ ألف إسرائيؿ اليػكـ أكثػر مركنػة ممػا كانػت عميػو فػي العػاـ 
 أقؿ تطرفان اليكـ مما كانت عميو عند مفاكضات كامب ديفيد؟

ليس المرء بحاجة لقراءة الخريطة السياسية في إسرائيؿ كالتدقيؽ فييا. إنيا تفرض نفسيا فرضان عمينا جميعػان، 
يمػيف تاريخيػان ينحػك إلػى الفاشػية. كتصدمنا بكضكحيا: الميؿ فػي إسػرائيؿ تاريخيػان ينحػك نحػك اليمػيف. كميػؿ ال

)تحػػالؼ حػػزب الميكػػكد مػػع حػػزب إسػػرائيؿ بيتنػػا  أشػػد تطرفػػان مػػف الميكػػكد. مػػف اآلف فصػػاعدا « الميكػػكد بيتنػػا»
احفظكا ىذه األسماء: مكشي فايغميف، جمعاد أرداف، داني دانكف. قد يككف نتنياىك المتطرؼ معتػدالن جػدان فػي 

ئيؿ الجػدد. حتػػى أسػماء يعرفيػا الجميػع مثػؿ داف ميريػدكر، بنػي بيغػيف لػػـ حسػاب ىػؤالء. ىػؤالء ىػـ قػادة إسػرا
 «.يسارياف»تجد ليا مكانان لدل المتطرفيف الجدد في إسرائيؿ، ألنيما في نظرىـ 

اإلخكاف »ال حاجة لتبديد الجيد كالفكر في مناقشات غير مجدية عمى ىذا الصعيد. مف يرد منافسة حماس ك
لدييـ ألػؼ نقطػة ضػعؼ حقيقيػة يركػز عمييػا. فػإف مسػألة التسػكية مػع إسػرائيؿ فػي يمكنو أف يجد « المسمميف

 الغالب ليست بينيا، إف لـ يكف بفضميـ، فعمى األقؿ بفضؿ عدكنا جميعا!
 28/11/2012، السفير، بيروت
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 غزة ونظرية غيورا إيالند 55
 نبيؿ عمرك

 «.ة بشأف غزةال تغيير في قكاعد المعبة، كلكف استنساخ درس الضاحية الجنكبي»
الجنراؿ غيكرا إيالند، كىك مستشار ذك شأف في المؤسسة الحاكمة بإسرائيؿ، اعترض عمى تصنيؼ األىداؼ 
العسػػكرية لمجػػيش اإلسػػرائيمي فػػي غػػزة، عمػػى أنيػػا عسػػكرية مشػػركعة كمدنيػػة ممنكعػػة، مضػػيفا ىػػدفا ثالثػػا ىػػك 

عمى الحكـ، كبالتالي قدرتو عمػى إلحػاؽ األذل  البنية التحتية التي حيف تدمر فإنيا تعكؽ قدرة النظاـ في غزة
 بإسرائيؿ.

 كما يسمييا، إذ قاؿ:« دكلة غزة»كلقد أكضح إيالند ما يعتبره أىدافا مشركعة في حالة الحرب مع 
لػػك كػػاف فػػي غػػزة نقػػص متكاصػػؿ فػػي المػػاء كالكقػػكد، كلػػك كانػػت شػػبكة الكيربػػاء تضػػررت بشػػدة، كلػػك كانػػت »

ؽ العمػؿ، كلػك كانػت مبػاني الحكػـ كمحطػات الشػرطة مػدمرة، لكػاف يمكػف شبكة االتصاالت خرجػت عػف نطػا
التصديؽ بثقة أكبر أف الردع تحقؽ، ىذا درس ميـ لمحرب القادمة في غػزة، كلػيس أقػؿ أىميػة أيضػا بالنسػبة 

 «.لمبناف
فػػػي كضػػػع كيػػػذا، أم حػػػيف تحػػػدث حػػػرب جديػػػدة كعمػػػى األرجػػػح أف يكػػػكف تكقيتيػػػا الربيػػػع المقبػػػؿ، أم بعػػػد 

ابات اإلسرائيمية، كاستقرار الحككمة المنبثقة عنيا، فكيؼ ستككف الصػكرة آنػذاؾ.. كيػؼ سػيككف كضػع االنتخ
السػػػمطة فػػػي راـ اهلل أكال، كالتػػػي سػػػتككف قػػػد فػػػازت فػػػي تصػػػكيت األمػػػـ المتحػػػدة كدخمػػػت مرحمػػػة جديػػػدة مػػػف 

ى مجػرل حػرب المكاجية غير العسكرية مع إسرائيؿ؟ ثـ كيؼ سيككف الكضع في مصر التي دخمػت بقػكة عمػ
األياـ الثمانية كأخرجت بجيدىا كؿ األطراؼ مف عنؽ زجاجة، بحكـ حاجة الجميػع إلػى كقػؼ إطػالؽ النػار، 
ثـ كيؼ سيككف مكقؼ تركيا كقطر شريكتي مصر في العممية السياسية؟ كأخيرا كيؼ سيككف مكقؼ الكاليات 

 لنار؟المتحدة التي غطت الحرب بذات الكفاءة التي غطت بيا كقؼ إطالؽ ا
كلنحاكؿ قراءة المكاقػؼ كلػك بصػكرة تقريبيػة كلنبػدأ بالسػمطة فػي راـ اهلل، فمػيس لػدييا فػي كاقػع األمػر مػا تفعػؿ 
أكثر مما فعمت في الحرب التي سيككف اسميا آنذاؾ الحػرب السػابقة، سػكؼ تنػدد كتػدعك العػرب كالعػالـ إلػى 

فإنيػػا سترسػػؿ مػػا تسػػتطيع مػػف دعػػـ مػػادم  تحمػػؿ مسػػؤكلياتيـ، كبالتأكيػػد كرغػػـ صػػعكبة المكقػػؼ مػػع إسػػرائيؿ
ظيار الدعـ لغزة كالتضامف األخكم معيا.  كستسمح لمجماىير بالنزكؿ إلى الشكارع كا 

أمػػػػا مصػػػػر التػػػػي ال يعػػػػرؼ أحػػػػد حتػػػػى اآلف متػػػػى سيسػػػػتقر الكضػػػػع فييػػػػا بحكػػػػـ الصػػػػراع الػػػػداخمي المتكالػػػػد 
ر تحػػػت عنػػػكاف اليدنػػػة الثانيػػػة، كالمتصػػػاعد، فإنيػػػا سػػػتبذؿ أقصػػػى مػػػا تسػػػتطيع مػػػف جيػػػد لكقػػػؼ إطػػػالؽ النػػػا

كستضػػاعؼ الػػدعـ الطبػػي المكجيسػػتي لغػػزة كقػػد تزيػػد مػػف نشػػاطيا العسػػكرم كاألمنػػي فػػي شػػبو جزيػػرة سػػيناء 
خشية استئناؼ أنشطة القكل الخارجة عف السيطرة ىناؾ، مسػتغمة االشػتعاؿ القػكم الػذم سػينجـ عػف الحػرب 

 رة ما.الجديدة عمى غزة، كقد تطاليا بعض ألسنة النار بصك 
لػػك تحققػػت رغبػػات إيالنػػد كأخػػذت بيػػا القيػػادة السياسػػية كالعسػػكرية فػػي إسػػرائيؿ، فمػػاذا بكسػػع الػػدكؿ العربيػػة 
كالصديقة أف تقدـ مف دعـ لغزة الصامدة حتما؟ لقد التيمت الحرب كؿ ما قدمتو قطػر مػف دعػـ كفكقػو ثالثػة 

أف إيالنػػػد ال يغيػػػب عػػػف ذىنػػػو ىػػػذا  أضػػػعافو، حسػػػب ركايػػػة حمػػػاس ذاتيػػػا كتقػػػديرىا لمخسػػػائر الماديػػػة، ذلػػػؾ
الكضع، فمف يكاصؿ مػد غػزة بعشػرات المميػارات بينمػا كػؿ مػا يبنػى يظػؿ عرضػة لإلبػادة فػي حػرب راىنػة أك 

 أخرل قادمة؟
أما أميركا التي أسندت لمرئيس مرسي دكر الضامف لكقؼ إطالؽ النار بصكرة مؤقتة، فإنيا ال تممؾ إال حث 

ألميركػػي ليػػا الحػػؽ فػػي الحفػػاظ عمػػى أمنيػػا، عمػػى عػػدـ اإلفػػراط فػػي اسػػتخداـ إسػػرائيؿ، التػػي حسػػب المنطػػؽ ا
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ذا ما قامت إسرائيؿ بالتكغؿ البرم جزئيا أك كميا، فسكؼ تدعكىا إلى عدـ إطالة البقػاء فػي غػزة، مػع  القكة، كا 
يد تجنب إلحاؽ المزيد مف الخسائر بالمدنييف، كحيف يتحرؾ جيد نحك مجمس األمف، فإف أميركا سػكؼ تسػتع
 مف األرشيؼ كثائؽ الحرب األخيرة عمى لبناف، لبمكغ قرار يكمؼ العالـ كمو بحراسة إسرائيؿ برا كبحرا كجكا.

ىذا ما سيحدث لك مرت نظرية غيكرا إيالند، كفرضػت منطقيػا عمػى القػرار السياسػي كالعسػكرم اإلسػرائيمي.. 
الضػربة التػي ال تميتنػا »بتكديػع نظريػة نأمؿ أف تتحقؽ معجػزة، كال تقػكـ حػرب أخػرل عمػى غػزة، مثممػا نأمػؿ 

 كىي نظرية استعاف بيا المضركبكف عقكدا مف الزمف، كال مجاؿ إلحصاء خسائرىا المادية كالبشرية.« تقكينا
إف تفادم الحرب الكارثية التي ينذر بيا غيكرا إيالند ربما يكمف في استنساخ سيناريك الضاحية الجنكبية بػأف 

ف إسرائيؿ قد كصمت إلى ذات الكضع الذم كصمت إليو مػع حػزب اهلل فػي جنػكب ينفذ دكف حرب كبذلؾ تكك 
 لبناف، حيث اليدكء التاـ. رغـ الميجة العسكرية القكية الصادرة عف الجانبيف.

 28/11/2012، الشرق األوسط، لندن
 

 يمينية جدا حكومة 56
 ناحكـ برنياع

سػػنة اخػػرل كػػي يػػتخمص اليمػػيف مػػف جميػػع  35. كاحتػػيج الػػى 1977فػػاز اليمػػيف باالنتخابػػات ألكؿ مػػرة فػػي 
مخاكفو كجميع االنحراؼ الى مركز الخريطة السياسية، كمف فكرات األشكاؽ الى جابكتنسكي كمناحيـ بػيغف، 
ليينػزؿ منتخبػو الحقيقػػي الػى الممعػب مػػف غيػر خجػؿ كمػػف غيػر نػدـ كمػػف غيػر حقػكؽ انسػػاف. انتخػب فػػايغميف 

 لمحكـ.
ياـ القريبة شيئا مػف التحسػيف. كسػييبيف قػائال لػف تبػدك حكػكمتي عمػى ىػذا سيحاكؿ نتنياىك اف يستعمؿ في اال

النحك كسيتكسؿ الى ليبرماف كي يضـ الى قائمتو كاحدا أك اثنيف مف الميبعديف كي ييحدث كٍىـ تكازف. فالكيؿ 
 .لرئيس كزراء يحتاج الى ليبرماف كي يجعؿ قائمة حزبو معتدلة. كالكيؿ لميككد الذم انحرؼ عف الخط

اف قائمػة الميكػػكد الحزبيػػة ىػي بشػػرل غيػػر طيبػة لنتنيػػاىك الػػذم سػيؽ ميجبػػرا الػػى اليػامش اليمينػػي. كقػػد يكػػكف 
لالنحػراؼ الػى اليمػيف ثمػف فػي صػناديؽ االقتػراع. كىػذه قاعػدة جيػدة تبػدأ منيػا تسػيبي لفنػي التػي يفتػػرض اف 

الىكد اكلمرت ايضا اذا استقر رأيو في  تعمف اليكـ قرارىا عمى المنافسة في قائمة خاصة بيا لمكنيست. كربما
نياية االمر عمى الترشح. كلحزب العمؿ كلبيد ايضا بػالطبع. ألكؿ مػرة منػذ بػدأت المعركػة االنتخابيػة بػدا اف 
سػمت مسػبقا لػػيس يقينػا. فمصػػكتك كػديما فػي السػػابؽ الػذيف كػانكا ينػػككف العػكدة الػػى  الحػديث عػف انتخابػػات حي

 لمحيرة مف جديد األكؿ ىك الكحدة مع ليبرماف كتأليؼ القائمة اآلف.الميككد تمقكا سببيف جيديف 
كىذه البشرل غير طيبة لنتنياىك لسبب آخر كىك انو حتى لػك نجػح فػي تػأليؼ حككمػة فسػتككف األكثريػة فػي 
كتمػػة الميكػػكد الحزبيػػة معارضػػة. ككػػؿ اجػػراء سياسػػي منػػو سػػيمقى جبيػػة رفػػض قكيػػة فػػي داخػػؿ كتمتػػو الحزبيػػة. 

 و شاركف كضعا مشابيا اتجو الى االنقساـ لكف نتنياىك مبني مف مكاد مختمفة.حينما كاج
أضاع في الطريؽ بيني بيغف كداف مريدكر كىما كزيراف كانا كرقة التيف لمحككمػة اآلفمػة. فمػف غيرىمػا )كمػف 

يػا بمحػاؼ غير ميخائيؿ ايتاف الذم أيبعد ىك ايضا، كاىكد باراؾ الذم أعمف اعتزالو أمس  ال يكجػد مػف يغطي
القانكنية. اف حككمتو عارية في مكاجيػة جيػاز القضػاء كرقابػة الدكلػة، كفػي مكاجيػة حككمػات اجنبيػة كالػرأم 

 العاـ في الغرب.
قػػػدت بػػػيف مكشػػػيو فػػػايغميف زعػػػيـ كتمػػػة المسػػػتكطنيف  اف ترتيػػػب المنتخبػػػيف ىػػػك فػػػي األسػػػاس نتيجػػػة صػػػفقة عي

عة الجكيػػػة. كىػػػي صػػػفقة فاسػػػدة كمػػػا تبػػػيف فػػػي المتػػػدينيف، كبػػػيف حػػػاييـ كػػػاتس رئػػػيس مجمػػػس عمػػػاؿ الصػػػنا
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الماضي. اف المنتسبيف مف معسكر فايغميف يصكتكف في جد في صناديؽ اقتراع الميككد لكنيـ في انتخابػات 
الكنيست يصكتكف لقكائـ حزبية اخرل أكثر تطرفا؛ كالمنتسبكف مف الصناعة الجكية يخضعكف ألكامػر كػاتس 

 و. 'ىذه ديمقراطية'، قاؿ لي أمس متحدث كاتس كلـ يكف ىازال.ألنيـ يعتمدكف في مصدر رزقيـ عمي
اف القائمة التي انتخبت تيعرؼ في األساس بأسماء اكلئؾ الػذيف تػـ ابعػادىـ، لكػف الػذيف انتخبػكا ايضػا يعنػكف 
شيئا ما. انتيخب أكال جدعكف ساعر كىك انتيازم ييبدؿ باحدل يديو األشرطة في حانات في تؿ ابيب كييػدخؿ 

الثانيػػة الػػى جيػػاز التربيػػة تسييسػػا خطيػػرا. فػػي المحظػػة التػػي أعمػػف فييػػا نتنيػػاىك تقػػديـ مكعػػد االنتخابػػات  بيػػده
 انحرؼ ساعر نحك اليميف كما كاف أم تصكر عاـ ليستطيع اف يكقفو.

كبعد ذلؾ داني دنكف كاسرائيؿ كاتس كتسيبي حكطكبمي كزئيؼ ألكيف كياريؼ لفيف الذم يشتاؽ الى تخميص 
سػـ' لخػالص االيتسػؿ. بػؿ اف النػاس الييكؿ ا لصدمء لسفينة السالح 'ألتمينا' كجعميا نيصبان كطنيا يشبو 'يػد كا 

 األشد يمينية في كتمة الميككد يقكلكف عف لفيف اف شيئا ما قد اختؿ عنده.
سيضطر نتنياىك مع ىؤالء الى اقناع الناخب بأنػو سيينشػيء حككمػة ذات مسػؤكلية كمتزنػة كحككمػة لمجميػع. 

 يقرر ىؤالء ىؿ يياجمكف ايراف كىؿ يحتمكف غزة مف جديد كىؿ يستكطنكف نابمس كراـ اهلل كبيت لحـ.كس
 27/11/2012يديعكت 
 28/11/2012، القدس العربي، لندن
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