
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  

  
  

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 الرشق: تمقينا تيديدات وتحذيرات إسرائيمية وصممنا عمى الشيادة في غزة

 بعد استيدافيا عائمة الدلو بخرق قوانين الحرب في غزة "إسرائيل"ىيومن رايتس ووتش تتيم 
 بمناسبة انتصار المقاومة قضوا ثمثي المدة اً محكوم تقرر اإلفراج عن  بغزة الداخميةوزارة 

 ألف وحدة استيطانية جديدة 11"السالم اآلن": حكومة نتنياىو أقّرت في أسبوع خططًا لبناء 
 بة األمنيين ىي األعمى في قائمة ليفنيسن :"يديعوت"

معععععن غعععععزة: فمسعععععطين كعععععل  مشععععععل
االنقسععام نقوم بععوأد فمسععطين لنععا وسعع

 وأتمنى الشيادة عمى أرض فمسطين
 

 3... ص 
 

 1201 3/21/1021 السبت



 
 
 

 

 

           2ص                                    2702العدد:                8/12/2012السبت  التاريخ:

  السمطة:
 6 بمناسبة انتصار المقاومة قضوا ثمثي المدة اً محكوم تقرر اإلفراج عن  بغزة الداخميةوزارة   2

  
  المقاومة:

 6 صفا: المعركة األخيرة بداية التحريرعأبو مرزوق ل  3

 6 الرشق: تمقينا تيديدات وتحذيرات إسرائيمية وصممنا عمى الشيادة في غزة  4

 7 برىوم: استقبال مشعل دليل عمى التفاف الجماىير حول "المقاومة"  5

 7  واحتجاجات بين األسرى االحتالل يعيد الشيخ األسير أبو الييجاء لمعزل  6

 8 تأكيد النتصار المقاومة مشعل غزة: زيارة البردويل  7

 8 "القيادة العامة": زيارة مشعل ثمرة نصر استراتيجي لممقاومة  8

 9 بالمقاومة التمسك 25حماس تجدد في ذكرى انطالقتيا الع   9

 9 رفضت دخول شمح ونائبو إلى غزة "إسرائيل"الجياد اإلسالمي:   01

 01  مشعل األكثر قدرة من بين قادة الحركة عمى تمثيل حماس ":الحياة"  00

  
  :اإلسرائيميالكيان 

 00 ي عزلة ويؤكد نجاح زيارتو أللمانيانتنياىو ينفي أ  02

 00 ليبرمان يمغي زيارة إلى جورجيا بسبب تأييدىا منح فمسطين صفة دولة مراقبة غير عضو  03

 00 لبيت الييودي يدعو لوقف احتفاالت حماس بزيارة مشعلا رئيس حزب  04

 02 "إسرائيل"رئيس دولة فمسطين يقوم بخطوات خطيرة جدا ضد  :اإلسرائيميالتمفزيون   05

 02 معيد إسرائيمي: مشعل يمعب حاليًا دورًا أكثر إيجابية من وجية نظر "إسرائيل"  06

 02 يجب السعي لمتسوية معياكاتب إسرائيمي بارز: حماس ليست إرىابية و   07

 02 فشل المعارضة اإلسرائيمية يخمي الساحة لميكود دير شبيغل:  08

 03 ألف وحدة استيطانية جديدة 11"السالم اآلن": حكومة نتنياىو أقّرت في أسبوع خططًا لبناء   09

 03 : حماس معنية بتقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الجنرال دانغوط"يديعوت"  21

 03 سبة األمنيين ىي األعمى في قائمة ليفنين :"يديعوت"  20

 04 يعتاد العسكر نقل الفي الالما  حيوان يستغنى عن اإلسرائيمي: الجيش "وورلد تريبيون"  22

 04 استطالع: نتنياىو األقوى في انتخابات الكنيست  23

 05 ألف كتاب من مكتبات فمسطينية خالل النكبة 30سرقت  "إسرائيل"  24

 05  لة وتحرش...كحول حتى الثماو اإلسرائيميحفالت سالح الجابرز   25

 05 قراءة لواقع الحال السياسي اإلسرائيمي بعد تقديم لوائح المرشحين  26

  
  األرض، الشعب:

 06 الجيش اإلسرائيمي يقمع المسيرات األسبوعية السممية في الضفة  27

 07 األسرى ضمن صفقة التبادل حررتلم تقل عن فرحتيا ب مشعلة خالد بزيار فرحة غزة   28

 07 بعنوان "مخيمات المجوء الفمسطينية واالنتفاضة"لندن: "مركز العودة" نظم ندوة عممية   29



 
 
 

 

 

           3ص                                    2702العدد:                8/12/2012السبت  التاريخ:

  

  األردن: 

 08 اهلل تعبير عن عمق الدعم األردني لفمسطين: الزيارة الممكية لرام أردنية فاعميات وطنية  31

  

  لبنان: 

 08 سميمان: إعطاء الفمسطينيين حق إقامة دولتيم يرسخ الديمقراطية في المنطقة العربية  30

 08 يش بكرامة% من المبنانيين مع حقوق الفمسطينيين وتمكينيم من الع70ندوة في بيروت:  32

  

  عربي، إسالمي:

 08 اليدنة خدعة من االحتاللو  ...األمم المتحدة لم تقّدم شيئًا لمفمسطينيين :الشيخ حافظ سالمة  33

 09 ماليزيا تتبرع بمميون دوالر لدعم عمميات األونروا في غزة  34

 09 االنجاز الديبموماسي في األمم المتحدة انتصار سياسي لمقضية الفمسطينية :الكويت  35

  

  دولي:

 09 بعد استيدافيا عائمة الدلو بخرق قوانين الحرب في غزة "إسرائيل"ىيومن رايتس ووتش تتيم   36

 21 احتجاجًا عمى مشاريع االستيطان "إسرائيل"موفاكيا تستدعي سفير س  37

 21 شجعيا عمى االستيطان "إسرائيل": تراجع المجتمع الدولي عن معاقبة "العربية لحقوق اإلنسان"  38

 20 ن عزلة دوليةتعيشا" إسرائيل"تشومسكي: الواليات المتحدة و  39

  
  حوارات ومقاالت:

 20 العربي رأي القدس... مشعل في غزة: زلزال سياسي  41

 23 عريب الرنتاوي... مشعل في غزة .. عن السياق والنتائج  40

 24 اسـ قاسـق... سالح من طيران لحماس "أوتوستراد"  42

 27 محمد صالح صدقياف... حوار مع واشنطن مقابل أمن "إسرائيل" كما تراه طيران  43

 29 عمير ربابورت... عندما تيتز األرض في الشرق االوسط  44

  
 33 :كاريكاتير

*** 
 

 وأتمنى الشيادة عمى أرض فمسطين سطين كل فمسطين لنا وسنقوم بوأد اإلنقسامشعل من غزة: فمم 1
خالػد معػعؿ رسػيس ، أف صػالح النعػامي عف مراسػماا غزةمف  ، 8/12/2012، الشرق األوسط، لندن ذكرت

ألوؿ مػػرة و وصػػؿ بعػػد ظاػػر أمػػس  لػػ  قطػػاع غػػزة عػػف طريػػؽ معبػػر ر ػػح، ، المكتػػب السياسػػي لحركػػ  حمػػاس
مي وعػػعبي حاعػػد، عمػػ  رأس و ػػد يمػػـ عػػددا مػػف أعمػػا، المكتػػب السياسػػي، مػػف بيػػناـ ووسػػط اسػػتقباؿ رسػػ

 ناسبه موس  أبو مرزوؽ وعزت الرعؽ ومحمد نصر وصالح العاروري.
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وكػػاف عمػػ  رأس مسػػتقبمي معػػعؿ، رسػػيس الحكومػػ  المقالػػ   ػػي قطػػاع غػػزة  سػػماعيؿ  نيػػ  وأعمػػا، حكومتػػه 
يني ، مػػف بيناػػا حركػػ   ػػتح، وممنمػػوف عػػف أسػػر العػػادا، وقػػادة حركػػ  حمػػاس وممنمػػوف عػػف السصػػاسؿ السمسػػط

واألسػػرا المحػػرريف. وبعػػد أف صػػا ح مسػػتقبميه، انكػػب معػػعؿ عمػػ  األرض سػػاردا  ػػي تعبيػػر عػػف عػػكر    
عمػػػ   ػػػذ  المحظػػػ  وقّبػػػؿ تػػػراب الػػػوطف. بعػػػد ا اسػػػتكمؿ مصػػػا ح  مسػػػتقبميه، وعنػػػدما حاولػػػت بعػػػض وسػػػاسؿ 

اكيػػا، وظػػؿ مراعػػا  ػػي البكػػا، حتػػ  بعػػد أف رمػػس  ػػي صػػال  اسػػتقباؿ اإلعػػ ـ  رػػرا، مقػػاب ت معػػه، انسرػػر ب
الزوار  ي معبر ر ح. وقاـ  ني ، الذي كاف يرمس عم  يسار  واحتمنه وقبمه، نـ أخػذا طريقامػا  لػ  مػدخؿ 

كتاسػب عػػز »المعبػر، حيػث تسقػدا  ػي الطريػؽ، السػػيارة التػي كػاف يسػتقماا أحمػد الرعبػري، ناسػػب القاسػد العػاـ لػػ
، الرناح العسكري لحرك  حماس عندما اغتالته  سػراسيؿ  ػي نػو مبر رتعػريف النػانيا المامػي، «القساـالديف 

 والتي أحمرت  ل  معبر ر ح لاذا الغرض.
 ػػي « يومػػا تاريخيػػا»و ػػي كممػػ  مػػمنرة أمػػاـ الصػػحا ييف، بعػػد خرورػػه مػػف المعبػػر، اعتبػػر معػػعؿ زيارتػػه لغػػزة 

 ػػو يػػـو و دتػػي الطبيعػػي،  2491لقػػد كػػاف عػػاـ »ة نالنػػ . وأمػػاؼ  حياتػػه، مسػػتطردا أنػػه يعػػعر ب نػػه يولػػد مػػر 
نتنيػا و ر ػي  عػارة  لػ  محاولػ  ا غتيػاؿ التػي تعػرض لاػا  ]المػ  وف  عندما نرػوت مػف مخطػط 2442وعاـ 

، و ػذا اليػـو «االموسػاد» ي العاصم  األردني  عماف عم  أيدي رراؿ رااز المخابرات اإلسراسيمي  الخارري  
 ذا يوـ تػاريخي  ػي حيػاتي.. وأسػ ؿ ا  أف يرزقنػي العػاادة عمػ  أرض »وأماؼ  «. دتي النالن  و يوـ و 

غػػػػزة بم حماػػػػا المت حقػػػػ  »وأردؼ قػػػاس   «.  مسػػػطيف، غػػػػزة  ػػػػي قمبػػػػي وعػػػا، ا  أف أزور ػػػػا و ػػػػي منتصػػػػرة
 72 مسػطيني  بعػد ، معيرا  ل  أف زيارته  ػذ  تعتبػر األولػ  ألرض «وبقياداتاا عصي  عم  العدو اإلسراسيمي

 عاما، أي بعد مغادرته بمدته سمواد بعد ا حت ؿ اإلسراسيمي لممس  الغربي . 
بعػد التوصػؿ  تسػاؽ المصػالح ، وحػاوؿ زيارتاػا  1022وكعؼ مععؿ النقػاب عػف أنػه حػاوؿ زيػارة غػزة عػاـ 

نحػػف ا ف  ػػي » وأمػػاؼ «. لقػػد عػػا، ا  أف أزور ػػا و ػػي منتصػػرة»مرػػددا قبػػؿ الحػػرب األخيػػرة، مسػػتدركا  
غزة، وغدا بعوف ا   ي راـ ا  والقدس وحيسا ويا ا،  ػذ  نمػرة مػف نمػرات صػمود غػزة، و ػي تمكػد ل حػت ؿ 

رػػا، بتمػػا ر كػػؿ حركػػات المقاومػػ   ػػػي « صػػمود غػػزة وانتصػػار ا»وعػػدد معػػعؿ عمػػ  أف «. أنػػه  لػػ  زواؿ
ف مدينوف لكـ..  مو  صمودكـ لمػا كنػا نحف السياسيو »القطاع. وختـ مععؿ ك مه موراا حدينه أل ؿ غزة  

 «. نا  ي  ذا الموقؼ المعرؼ
وحظي مععؿ باستقباؿ ععبي مايب..  عم  طوؿ الطريؽ مف معبر ر ح،  ي أقص  رنوب القطاع، وحتػ  
منػػزؿ العػػيم أحمػػد ياسػػيف ممسػػس حمػػاس وزعيماػػا الروحػػي،  ػػي حػػي الصػػبرة، رنػػوب مدينػػ  غػػزة، اصػػطؼ 

النسا، واألطساؿ مف رمػا ير الحركػ  ومميػدياا ممػوحيف بػ ع ـ  مسػطيف ورايػات ععرات ا  ؼ مف الرراؿ و 
الحرك . وانطمؽ مععؿ مف معبر ر ح  ي سيارة مستوح ، وقد سبؽ موكبه، الذي ت لؼ مف ععػرات السػيارات 

ير ، وظػؿ واقسػا يػرد التحيػ  عمػ  الرمػا «القسػاـ»وعدد كبير مف الدرارات الناري  التي كاف يستقماا عناصر 
التػػي اصػػطست عمػػ  الطػػرؼ العػػرقي مػػف عػػارع صػػ ح الػػديف الػػذي يػػربط رنػػوب غػػزة بعػػماله، وقػػد بػػدا عميػػه 

 الت نر.
رسػػيس الػػوزرا، ، أف محمػػد أبػػو عػػحم  عػػف مراسػػماا ر ػػحمػػف  ، 7/12/2012، فمسععطين أون اليععن وأمػػا ت

أ منا وععبنا السمسطيني  ي كػؿ   سماعيؿ  ني ، رحب بزيارة "مععؿ" وناسبه والو د المرا ؽ لاما، قاسً   "باسـ
مكاف، وباسـ العادا، األبرار والمقاتميف مػف أبنػا،  ػذا العػعب، وباسػـ الكبيػر والصػغير نرحػب بالقاسػد الكبيػر 

 وأحد زعما،  ذ  األم  عم  أرض غزة".
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 لػ  وأماؼ  ني   ي كممته  " ذ  لحظ  تاريخي  وانعطا   تاريخي   ي سػيرة العػعب السمسػطيني نحػو العػودة 
كػػػؿ  مسػػػطيف ر..ا، اليػػػـو أنػػػتـ  خواننػػػا عمػػػ  أرض وتحػػػت سػػػما،  مسػػػطيف تتنسػػػموف عبيػػػر  مسػػػطيف، وأناػػػا 

 الخطوات الوانق  نحو العودة والصيح   ي وره ا حت ؿ".
واعتبػػر  نيػػ  دخػػوؿ قيػػادة "حمػػاس" الخارريػػ   لػػ  غػػزة نمػػرة مػػف نمػػرات انتصػػار العػػعب السمسػػطيني  ػػي غػػزة 

ومخيمػػات المرػػو،، وحػػدث تػػاريخي لمعػػعب واألمػػ ، ولحظػػ  المقػػا، بػػيف أبنػػا، العػػعب  والمػػس  الغربيػػ  والقػػدس
وأكػد رسػيس الػوزرا، أف  ػذا المحمػ   السمسطيني الواحد وقيادتػه  ػي لوحػ  مػف لوحػات العػّز والعػودة والتحريػر".

 عتات.و ي ال 2493بيف الععب السمسطيني نمرة صمود   ي غزة والمس  الغربي  وأرامينا المحتم  عاـ 
خالػد معػعؿ، رػدد  ػي كممػ  مػف داخػؿ بيػت العػيم  لػ  أف ، وكعاالتععن  ،7/12/2012، 48ععرب وأعارت

ياسيف ت كيد  عم  تمسؾ حركته بالسير عم  طريؽ المصػالح  وتعزيػز الوحػدة ووأد ا نقسػاـ والمقاومػ  حتػ  
رػوا، النصػر، وعػد منػا تحرير  مسطيف كؿ  مسطيف، كما قاؿ. وقاؿ مععؿ  "مف  ػذا البيػت ومػف غػزة و ػي أ

ومػػف قيػػادة حمػػاس السػػير عمػػ  طريػػؽ المصػػالح  ووأد ا نقسػػاـ وتعزيػػز الوحػػدة لنكػػوف صػػسا واحػػدا، ونتمسػػؾ 
بػدرب المقاومػ  حتػػ  التحريػر". وأمػػاؼ "ونحػف نعػيش  ػػذ  البركػات، رػػزاؾ ا  يػا عػيخنا عػػف أ ػؿ  مسػػطيف 

 ي  مسطيف اتمامػا وامتػدادا لمرػو ت التػي أطمقػت وعف األم  العربي  واإلس مي  خيرا أف أطمقت روح الرااد 
، ولقيػػت ربػػؾ رامػػيا مرمػػيا ر عػػؾ ا   لػػ  العػػ ". وتػػابم معػػعؿ  " ػػذ  الرمػػا ير التػػي 10منػػذ  رػػر القػػرف 

ا عمتني  ي بعض غرسؾ أياا األماـ العايد،  ذا بعض غرسؾ أياا الررؿ العظيـ الذي انتصرت  يه عم  
ماقت باا األرض صعدت  ل  ا  عػز ورػؿ". وقػاؿ  "نعػرؼ  ػي  ػذا البيػت الرسد  امتدت الروح حت   ذا 

المتوامم الذي يساوي عندنا وعند المخمصيف والمرا ديف مكاف القصور العالي ، وعم  خطا  ساسروف وعم  
 ذات الخط ".

العمػؿ وتوره مععؿ بعد ذلؾ ال  منزؿ العايد القاسد أحمد الرعبري و ناؾ عدد  ػي كممتػه عمػ  عػدـ رػدوا 
"   اسػػدة مػػف أي عمػػؿ سياسػػي  مسػػطيني دوف المقاومػػ  ،  السياسػػي دوف ارتكػػاز   لػػ  العمػػؿ المقػػاوـ، وقػػاؿ  

نحف السياسييف  ي خدم  المقاوم . وتابم مععؿ موراًا خطابه لعاسم  العايد الرعبػري " لقػد كػاف أبػو محمػد 
كـ وخدمػػ  كتاسػػب القسػػاـ وخدمػػ   صػػاسؿ رحمػػه ا   ػػي خدمػػ  المقاومػػ  ونحػػف نعمناػػا مػػف  نػػا أننػػا  ػػي خػػدمت

 المقاوم  ".
منػػزؿ عاسمػػ  الػػدلو والتػػي تعرمػػت لمرػػزرة كبيػػرة   ووسػػط احتعػػاد ا  ؼ وصػػؿ معػػعؿ والو ػػد المرا ػػؽ لػػه  لػػ

 عايدًا مف أ راد العاسم  بعد قصؼ المنزؿ  وؽ رموساـ . 27خ ؿ الحرب األخيرة راح محيتاا 
لوارب لعاسم  الدلو ولكؿ العاس ت التي قدمت أبنا، ا عػادا،  ػي سػبيؿ "نحف  نا اليوـ لنمدي ا وقاؿ مععؿ 

 ا  عز ورؿ ".
وعدد مععؿ عم  مرورة الحساظ عم   مسطيف التي تعني األرض والقدس وحؽ العودة وقاؿ  "  مسطيف كؿ 

ر ووحػػدة  مسػطيف لنػػا والقػدس كػػؿ القػدس لنػػا والعػودة حػػؽ لكػػؿ السمسػطينييف و بػػد أف نعمػؿ معػػًا بحكمػ  وصػػب
وطني ". استقبمت حعود مخم  مػف أبنػا، العػعب السمسػطيني موكػب رسػيس المكتػب السياسػي لحركػ  حمػاس 
والو د القيادي الر يم المرا ؽ له عقب خروره مف معبر ر ح ، حيث اصػطست الرمػا ير بكنا ػ  عمػ  رػانبي 

 طريؽ ص ح الديف برانب عناصر كتاسب القساـ التي انتعرت عم  طوؿ الطريؽ.
مععؿ قاؿ خ ؿ زيارته لبيت قاسد القسػاـ العػايد ، أف غزةمف  ، 7/12/2012، وكالة سما اإلخبارية ونقمت

الرعبػػري  ػػي حػػي العػػراعي  بغػػزة "اف السمسػػطينييف سػػيتوحدوف  ػػي السياسػػ  كمػػا توحػػدوا عمػػ  ارض المعركػػ  
بػػا  أف معركػػ  األيػػاـ  وأمػػاؼ معػػعؿ "أقسػػـ عمػػ  قاعػػدة النوابػػت واألرض والقػػدس وحػػؽ العػػودة والحقػػوؽ".
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النماني  و ذا ا نراز والنصر الذي حققته المقاوم  السمسطيني  عم  أرض غزة كػاف ألبػي محمػد  مػؿ كبيػر 
"ممػػيسا "أننػػي أقػػوؿ لػػـ يكػػف أبػػو محمػػد قاسػػًدا وبانيػػا  قػػط بكػػؿ كػػاف مخمًصػػا و  نزكيػػه عمػػ  ا  وببركػػ    يػػه

 أياـ". 3سراسيمي"  ي اخ صه مرغت أنؼ نتنيا و "رسيس الوزرا، اإل
وخاطب مععؿ أ ػؿ غػزة قػاس  "ارعمػوا أيػديكـ عمػ  الزنػاد، وقمػوبكـ متحابػ ، ووحػدوا صػسكـ رنبػا  لػ  رنػب، 

 وابقوا عم  وحدة الصؼ، رسناكـ  رحيف بما مف ا  عميكـ به، وغزة ستبق   ي القمب وعم  الرأس".
كـ نصػيب  ػي غػزة العػزة والمقاومػ  والبطولػ ، وأنػا وحيا أ ؿ العراعي  قاس  "يػا أ ػؿ العػراعي  لكػـ مػف اسػم

وأكػػد أنػػه  ػػي خدمػػ  العػػعب السمسػػطيني وخدمػػ  كتاسػػب   خػػور وقػػامتي تطػػاوؿ عنػػاف السػػما، مػػف العػػراعي ".
 القساـ و صاسؿ المقاوم  كا  ، معددا عم  تمسؾ حركته بدرب العايد الرعبري وخيار المقاوم .

 
 بمناسبة انتصار المقاومة قضوا ثمثي المدة محكوماً  ن تقرر اإلفراج ع بغزة الداخميةوزارة  

محكومػًا ممػف قمػوا نمنػي المػدة  ػي سػروناا بمناسػب   قررت وزارة الداخمي  واألمف الػوطني، اإل ػراج عػف 
 انتصار المقاوم  خ ؿ العدواف اإلسراسيمي األخير عم  قطاع غزة.

واف  ػػي بيػػاف صػػحسي، الرمعػػ   " ف وزيػػر الداخميػػ   تحػػي وقػػاؿ النػػاطؽ باسػػـ وزارة الداخميػػ  الراسػػد  سػػ ـ عػػا
محكومػػًا ممػػف قمػػوا نمنػػي  حمػػاد وبنػػا، عمػػ  الصػػ حيات المسػػندة  ليػػه حسػػب القػػانوف قػػرر اإل ػػراج عػػف 

 المدة  ي سروناا".
وأماؼ عاواف  ف قرار حماد را، احتسا  وابتاارًا بمناسب  انتصار الععب السمسطيني ومقاومته الباسم   ي 

عركػػ  "حرػػارة السػػريؿ" التػػي رػػا،ت ردا عمػػ  عمميػػ  "عمػػود الغيمػػ " التػػي أطمقتاػػا ر سػػراسيؿا  ػػي عػػدواناا م
وأعػػار  لػػ  أف وزارتػػه تسػػع  دومػػا لمتخسيػػؼ عػػف أبنػػا، عػػعبنا واسػػتغ ؿ أي مناسػػب  عظيمػػ  إلدخػػاؿ  األخيػػر.

 البار  والسرور عم  العاس ت السمسطيني .
 //، فمسطين أون الين

 
 األخيرة بداية التحرير المعركةمرزوق لعصفا:  أبو 3

قاؿ ناسب رسيس المكتب السياسػي لحركػ  المقاومػ  اإلسػ مي  حمػاس موسػ  أبػو مػرزوؽ   خالد كريـز - غزة
وأومػح أبػو مػرزوؽ  ػي تصػريح خػاص   ّف معرك  "حرػارة السػريؿ" ودمػا، العػادا، أحيػت األمػ  مػف رديػد.

د العػػاـ لكتاسػػب القسػػاـ أحمػػد الرعبػػري ودمػػا، عػػادا،  مسػػطيف  ػػي المعركػػ  لوكالػػ  "صػػسا" أّف دمػػا، ناسػػب القاسػػ
وعّد أّف قدوـ و د حرك  حماس مف الخارج  لػ  غػزة، نمػرة  األخيرة بداي  لتحرير  مسطيف مف دنس ا حت ؿ.

 مف نمرات انتصار المقاوم   ي المعرك  األخيرة ومقدم  لتحرير القدس والمسرد األقص .
 7/12/2012، الفمسطينية )صفا(وكالة الصحافة 

 
 الرشق: تمقينا تيديدات وتحذيرات إسرائيمية وصممنا عمى الشيادة في غزة 4

غزة / سما  قاؿ عمو المكتب السياسي لحرك  حماس، عزت الرعؽ،  ف "الو د القيػادي لمحركػ  الػذي يػزور 
ختراؽ التادس  والتعرض لنا  ي غزة برساس  خالد مععؿ، تمق  تاديدات وتحذيرات  سراسيمي  مف عدة راات با

حاؿ وصمنا  ل  غزة    أننا صممنا عم  الدخوؿ  لياا". وأماؼ الرعؽ  ي حديث صحسي له عبر  ماسي  
األقص  صػباح اليػوـ السػبت، "أبػو الوليػد قػاؿ حػددت زيػارتي ولػف اتررػم حتػ  لػو استعػادت  ػي أرض غػزة 
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العاادة وأف   نترارم وقمنا  ميذ ب نتنيا و وتاديداتػه   اذا عرٌؼ لي وإلخواني". وتابم "رميعنا صممنا عم 
  ل  الرحيـ".

وأكػػد الرعػػؽ أف قيػػادة حمػػاس كانػػت ومػػا زالػػت ت مػػؿ  ػػي أف تػػزور كا ػػ  منػػاطؽ  مسػػطيف محػػررة، قػػاسً  " نػػا 
بنا نمتحـ ب  منا  ي غزة والظػروؼ اإلرباريػ   ػي تمػؾ التػي تمنعنػا مػف البقػا،  نػا، وا لتحػاـ بكا ػ  ا منػا وعػع

 ي كؿ مكاف. وأماؼ " ذ  الزيارة بالنسب  لنا  ي تاريخي  والمحظات الرميمػ   ػي منػذ أف دخمنػا معبػر ر ػح 
ف اردنػػا أف نسػػتذكر المحطػػ   وطػػوؿ عػػارع صػػ ح الػػديف كانػػت تمػػؾ المحظػػات مػػف ارمػػؿ لحظػػات حياتنػػا واح

ف كاف سبقاا عي،،  صسق  و ا، األحرار  التي وصمنا خ لاا  ل  معبر األرمؿ  بالت كيد  ي تمؾ المحظ ، واح
 ر ح وتابعنا وعا دنا عممي  تبادؿ األسرا".

وتابم "معػاد مايػب وعظػيـ ونحػف سػعدا، منػذ أف وطسنػا ارض غػزة الطػا رة ورأينػا حعػود غػزة تحتسػي بنػا .. 
خواننػػا  ػػي بمػػدنا  مسػػطيف و نػػاؾ معػػاني  ونػػاس غػػزة و  ارمػػؿ و  احمػػ  مػػف ذلػػؾ .. ونحػػف  نػػا بػػيف ا منػػا واح

 م  وكنيرة .. عظي
وأكػػػد الرعػػػؽ اسػػػتمرار حركػػػ  حمػػػاس  ػػػي الممػػػي بخيػػػار المقاومػػػ  حتػػػ  التحريػػػر، معػػػددًا عمػػػ  أف صػػػمت 

 المقاوم  كاف وسيكوف  عدادًا لممعرك  الكبرا.
 8/12/2012وكالة سما اإلخبارية، 

 
 دليل عمى التفاف الجماىير حول "المقاومة" مشعلبرىوم: استقبال  5

قػػػاؿ النػػػاطؽ اإلع مػػػي باسػػػـ حركػػػ  المقاومػػػ  اإلسػػػ مي  "حمػػػاس"  ػػػوزي بر ػػػـو  ف   أحمػػػد المبابيػػػدي - غػػػزة
ا سػػتقباؿ الرمػػا يري ال  ػػت لػػرسيس المكتػػب السياسػػي لمحركػػ  خالػػد معػػعؿ أكبػػر دليػػؿ عمػػ  التسػػاؼ رمػػوع 

 الععب السمسطيني حوؿ خيار المقاوم  الذي تقود  "حماس".
ـ تتسار  باألعداد الغسيرة التي خررػت  سػتقباؿ و ػد "حمػاس" وأومح بر وـ لػ" مسطيف أوف  يف" أف حركته ل

، مبينػػػًا أف العػػػعب السمسػػػطيني بػػػات يػػػممف بخيػػػار 19الػػػذي يػػػزور غػػػزة لممعػػػارك   ػػػي ماررػػػاف ا نط قػػػ  الػػػػ
 المقاوم  عم  اعتبار  الطريؽ األمنؿ واألقرب لتحرير كا   األرامي السمسطيني .

المقاوم  بالتصػدي لمارمػ  اإلسػراسيمي  العرسػ  عمػ  غػزة  ػي الستػرة وأماؼ أف نراح كتاسب القساـ و صاسؿ 
األخيرة سا ـ  ي تعزيز خيار المقاوم  لدا السمسطينييف، معددًا عم  أف المقاوم  بر نت مف خػ ؿ األ عػاؿ 

 قدرتاا عم  الد اع عف الععب والتصدي ل حت ؿ اإلسراسيمي بكا   الوساسؿ.
د كا ػػ  السصػػاسؿ السمسػػطيني  التػػي عػػاركت حمػػاس باسػػتقباؿ زعيماػػا وو ػػد ا وأعػػار  لػػ  أف حركتػػه تقػػدر راػػو 

تمػػاـ  خوانػػه بدايػػ  ناايػػ  ا نقسػػاـ السمسػػطيني واح الزاسػػر لقطػػاع غػػزة، معبػػرًا عػػف أممػػه بػػ ف تكػػوف زيػػارة معػػعؿ واح
 المصالح .

 7/12/2012، فمسطين أون الين
 

 بين األسرى  االحتالل يعيد الشيخ األسير أبو الييجاء لمعزل واحتجاجات 6
أعربت عاسم  العيم األسير القيادي  ي حرك  حماس العيم رماؿ عبد الس ـ أبو   صسا –سروف ا حت ؿ 

عاًمػػاا عػػف قمقاػػا بعػػد أف أعادتػػه  دارة سػػرف السػػبم أمػػس لمعػػزؿ ا نسػػرادي بعػػد عػػدة عػػاور مػػف  97الايرػػا ر
 دارة سػػرف بسػػر السػػبم احترػػت عمػػ  خطبػػ  وقالػػت زورػػ  العػػيم أبػػو العبػػد لمراسػػمنا   ف " خرورػػه مػػف العػػزؿ.

الرمعػػ  التػػي ألقا ػػا العػػيم بػػالمعتقميف والتػػي تنػػاوؿ  ياػػا د  ت النصػػر بغػػزة وزيػػارة رسػػيس المكتػػب السياسػػي 
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وأمػػا ت أنػػه "و ػػور انتاػػا، الخطبػػ  اسػػتدعت اإلدارة العػػيم وأبمغتػػه بقػػرار عزلػػه ممػػا  لحمػػاس خالػػد معػػعؿ".
قمػػػيف الػػػذي نسػػػذوا خطػػػوات تصػػػعيدي  وأعػػػادوا وربػػػات الطعػػػاـ و ػػػددوا خمػػػؼ حالػػػ  مػػػف ا حترػػػاج لػػػدا المعت

 بالتصعيد  ي حاؿ لـ يتـ  عادته مف العزؿ".
 8/12/2012، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 تأكيد النتصار المقاومة مشعل غزة: زيارة البردويل 7

كمػػا يقػوؿ المتحػػدث باسػـ حمػػاس د  ت عديػػدة وبميغػ  تحمماػػا زيػارة معػػعؿ، أ ماػا   غػزة –منيػر الرػػالودي 
والقيػػػادي  ياػػػا صػػػ ح البردويػػػؿ لمرزيػػػرة نػػػت،  ناػػػا ت كيػػػد  نتصػػػار المقاومػػػ  وتكميػػػؿ لاػػػا عبػػػر تحقيػػػؽ حػػػٍؽ 
 مسطيني غاسب  و حؽ العودة، وقدرة  ذ  المقاوم  عم  حماي  أي  مسطيني يعود  ل  وطنه. ويرا أف قػوة 

ة ترعػػؿ  سػػراسيؿ تسكػػر عػػوض المػػرة مػػرات  ػػي اسػػتاداؼ أي الػػردع التػػي حققتاػػا المقاومػػ   ػػي الحػػرب األخيػػر 
  مسطيني. 

وبينما يعير البردويػؿ  لػ  د لػ  ذات مغػزا تتمنػؿ  ػي أف اسػتقباؿ معػعؿ مػف قبػؿ كػؿ القطاعػات والسصػاسؿ 
السمسػػطيني  والحمػػور الرمػػا يري الكبيػػر، ُيعػػد بمنابػػ   رمػػاع عمػػ  أف معػػعؿ عخصػػي  وطنيػػ  وقياديػػ  تمنػػؿ 

يني كمػه   حركػ  حمػاس وحػد ا، يتحػدث مػدير مركػز أبحػاث المسػتقبؿ  بػرا يـ المػد وف عػف الععب السمسػط
 مرحم  رديدة تدعناا  ذ  الزيارة بإع ف القطاع منطق  عبه متحررة.

ويقوؿ المد وف لمرزيرة نت  ف  ذ  المرحم  تم ؿ غزة لتكوف مرتكزا يناض بالقمي  السمسطيني  ويدير ا دوف 
ويسػػتذكر أسػػتاذ العمػػوـ السياسػػي  برامعػػ  األز ػػر نػػاري عػػّراب الزيػػارة األولػػ   اإلسػػراسيمي.قيػػود مػػف ا حػػت ؿ 

ويقػػوؿ  التػػي قػػاـ باػػا الػػرسيس السمسػػطيني الراحػػؿ ياسػػر عر ػػات لغػػزة، ومػػا منمتػػه تمػػؾ الزيػػارة مػػف تحػػوؿ كبيػػر.
ارة بعػػد الحػػػرب لمرزيػػرة نػػت  ف زيػػػارة معػػعؿ تكتسػػب األ ميػػػ  نسسػػاا  ف لػػـ تػػػزد عمياػػا، ذلػػؾ أف مرػػػي، الزيػػ

األخيػػرة التػػي انتصػػرت  ياػػا  رادة المقاومػػ  يمػػنح حمػػاس المزيػػد مػػف العػػرعي  ويم ماػػا لػػدور أكبػػر  ػػي القمػػي  
 السمسطيني . 

ويمػيؼ عػػّراب د لػػ  أخػرا يػػرا أناػػا  امػ ،  ذ تمكػػد الػػت حـ بػيف قيػػادة حمػػاس  ػي الػػداخؿ والخػػارج وتقطػػم 
ويقوؿ  نه مف المتوقم أف تعمؿ الزيػارة عمػ  اسػتكماؿ ممسػات  األحاديث التي تمعب عم   ذا الوتر الحساس.

 مام  تتعمؽ بالبني  الداخمي  لحرك  حماس لتتاي  لممرحم  الرديدة والدور الرديد المنوط باا.
ويرا البردويؿ أف الرسال  األبرز بيف كؿ الرساسؿ التي تحمماا زيارة معػعؿ، تتورػه  لػ  حركػ   ػتح مػف أرػؿ 

صػػالح  مػػم حمػػاس، وتعقػػد معاػػا عػػراك  حقيقيػػ  لبنػػا، ممسسػػ  وطنيػػ  بعيػػدة عػػف  مػػ ،ات أف تمػػد يػػد ا لمم
 الخارج.

 7/12/2012، الجزيرة نت، الدوحة
 

 "القيادة العامة": زيارة مشعل ثمرة نصر استراتيجي لممقاومة 8
  حمػػاس أف زيػػارة رسػػيس المكتػػب السياسػػي لحركػػ -القيػػادة العامػػ –اعتبػػرت الرباػػ  العػػعبي  لتحريػػر  مسػػطيف 

لقطاع غزة، " حدا نمار النصػر ا سػتراتيري الػذي حققتػه المقاومػ  السمسػطيني   ػي الحػرب العدوانيػ  األخيػرة 
ورحبػػت القيػػادة العامػػ   ػػي بيػػاف صػػدر عناػػا، الرمعػػ ، بزيػػارة القاسػػد السمسػػطيني الكبيػػر، وقالػػت  عمػػ  القطػػاع.

ناػػا، ا نقسػػاـ واسػػتنمار ا نتصػػار  ناػا "ت مػػؿ أف تعػػكؿ خطػػوة  امػػ  عمػػ  صػػعيد ترتيػب البيػػت السم سػػطيني واح
الكبيػر الػػذي تحقػؽ عمػػ  ا حػت ؿ  ػػي عدوانػه عمػػ  قطػاع غػػزة بخطػوات سياسػػي  داخميػ  لتحقيػػؽ الوحػدة يػػتـ 
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تتويراػػا بعقػػد لقػػا، وطنػػي عػػامؿ لكا ػػ  القػػوا الوطنيػػ  واإلسػػ مي  وخصوصػػا لرنػػ  تسعيػػؿ منظمػػ  التحريػػر 
بياناػا بتوريػه التانسػ  لعػعبنا السمسػطيني عمومػا و ػي قيػادة حركػ  حمػاس  وختمت القيػادة العامػ  السمسطيني ".

وكوادر ا وأبناساا خصوصا "بعودة  ذا القاسد الكبير ومعه  خوانه  ي قيادة حرك  حماس"، معرب  عف تمنياتاا 
 "لاـ التو يؽ وتحقيؽ أمانياـ وأماني ععبنا  ي الحري  وا ستق ؿ والوحدة".

 7/12/2012، فمسطين أون الين
 

 التمسك بالمقاومة 25حماس تجدد في ذكرى انطالقتيا الع  9
غػػزة ػ يػػو بػػي دي  رػػددت حركػػ  حمػػاس، الرمعػػ ، تمسػػكاا بالمقاومػػ ، سػػبيً  لتحريػػر  مسػػطيف، ودعػػت الػػ  

 19وقالػت الحركػ   ػي بيػاف  ػي الػذكرا   ستراتيري   مسطيني  موّحدة ومتكاممػ  مػف أرػؿ تحقيػؽ  ػذا الاػدؼ.
تمقت يونايتد برس انترناعوناؿ نسخ  منه، 'نرّدد العاد عم  أنَّنا لف نساوـ ولف نسّرط ..والمقاوم    نط قتاا،

وعػػددت عمػػ  'التمسػػؾ بالمقاومػػ  سػػبيً  لتحريػػر  مسػػطيف كػػؿ  مسػػطيف'  سػػبيمنا لتحريػػر األرض والمقدسػػات'.
   ػػػػي الػػػػد اع عػػػػف األرض معتبػػػرة أناػػػػا 'الخيػػػػار القػػػػادر عمػػػ  توحيػػػػد صػػػػسوؼ عػػػػعبنا السمسػػػػطيني وقػػػوا  الحّيػػػػ

 والمقدسات وردع ا حت ؿ الصايوني'.
وقالت حماس  فَّ 'رراسـ ا حت ؿ مد ععبنا وأرمنا ومقدساتنا لف تزيدنا   َّ صمودًا ومقاوم ، ولف تسمح  ي 
كسػػر  رادة عػػعبنا المرا ػػد، ولػػف تسػػقط بالتقػػادـ وسػػيحاكـ مررمػػو الحػػرب الصػػااين  عمػػ  مػػا اقتر ػػو  مػػف قتػػؿ 

رر   اـ'.واح
وأما ت 'سنظؿ أو يا، لمقػدس والمسػرد األقصػ  والمقدسػات اإلسػ مي  والمسػيحي  ولػف نسػرءط  ػي رػز، مناػا 

عمػ  الػّرغـ مػف مخططػػات  93ونعػّد عمػ  أيػادي المػرابطيف الصػامديف  ػي القػدس و ػي أرمػنا المحتمػ  عػاـ 
يمي ، وقالػػػت 'تحريػػػر أسػػػرانا التاويػػػد والتاريػػػر'. وتعاػػػدت بالعمػػػؿ عمػػػ  تحريػػػر األسػػػرا مػػػف السػػػروف اإلسػػػراس

األبطاؿ  ي سروف ا حت ؿ الصايوني سػيبق  عمػ  رأس أولوياتنػا، وكمػا أو ينػا  ػي و ػا، األحػرار،  إنَّػه لػف 
 يادأ لنا باؿ حت  ينعموا بالحري  الكامم  عم  أرض وطناـ'.

انتصػػػارات عسػػػكري   ودعػػػت  لػػػ   سػػػتراتيري   مسػػػطيني  موحػػػدة، وقالػػػت  فَّ 'مػػػا حقَّقػػػه عػػػعبنا السمسػػػطيني مػػػف
نرػػازات سياسػػي  وّحػػد رمػػا ير عػػعبنا السمسػػطيني وقػػوا  الحيَّػػ ، عمينػػا رميعػػًا أف نسػػع  لت سػػيس  سػػتراتيري   واح

 نمالي  موّحدة ومتكامم  تدعـ صمود ععبنا ومقاومته وتحقؽ تطمعاته  ي التحرير والعودة'.
حّمػػػؿ مسػػػمولياتاما  ػػػي حمايػػػ  عػػػعبنا كمػػػا دعػػػت رامعػػػ  الػػػدوؿ العربيػػػ  ومنظمػػػ  التعػػػاوف اإلسػػػ مي  لػػػ  'ت

السمسطيني وأرمه ومقدساته مف خطر ا حت ؿ الصػايوني واتخػاذ خطػوات عمميػ   ػي  ناػا، الحصػار عمػ  
 قطاع غزة'.

 8/12/2012، القدس العربي، لندن
 

 رفضت دخول شمح ونائبو إلى غزة "إسرائيل"الجياد اإلسالمي:  10
ي السمسطيني  الرمع  رسػميا أف  سػراسيؿ ر مػت زيػارة أميناػا العػاـ غزة ػ د ب أ  أكدت حرك  الرااد اإلس م

وذكػػرت الحركػػ ،  ػػي بيػػاف  رممػػاف عبػػد ا  عػػمح وناسبػػه زيػػاد النخالػػ  المقيمػػيف  ػػي سػػوري   لػػ  قطػػاع غػػزة.
 نط قػػ  حركػػ   19صػحا ي،  ف عػػمح وناسبػػه كانػػا مقػػررا وصػػولاما  لػػ  غػزة لممعػػارك   ػػي ماررػػاف الػػذكرا 

 غدا    أف  سراسيؿ أبمغت مصر ر ماا لذلؾ و ددت بإلغا، اتساؽ التادس . حماس المقرر
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وأما ت الحرك  أف مصر 'تتعامؿ مم  ذ  التاديدات بردي  كبيرة لذا لػـ تبػد اسػتعدادًا بتسػايؿ وتنسػيؽ سػسر 
بػدخوؿ  وأكػدت الحركػ  عمػ  'حػؽ األمػيف العػاـ وناسبػه كمػا كػؿ  مسػطيني األخ األميف العاـ وناسبه  ل  غػزة'.

دانتاا لاذا القرار الذي   يمغي حقنا  ي الدخوؿ أو العودة  ل  أرض الوطف'.  القطاع وزيارة أ ماـ وععباـ واح
 8/12/2012، القدس العربي، لندن
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خالػد معػعؿ لقطػاع « حمػاس»السياسػي لحركػ   تعػكؿ الزيػارة األولػ  لػرسيس المكتػب  محمد يػونس –راـ ا  
غػزة واحػدة مػف رممػ  ممعػرات عمػػ  خػروج القطػاع مػف الحصػار الػػ  صػدارة المعػاد السمسػطيني بعػد الحػػرب 
األخيرة التي ألقيت  ياا عم  القطاع كمي  مف المتسررات بمغت كيموغرامًا لكؿ واحد مف سكاف القطػاع البػال  

 عدد ـ مميوف ونصؼ المميوف.
ا وؿ  ػو تكػريس دور  قاسػدًا لحركػ  «  حمػاس»ؽ زيػارة القطػاع  ػد يف لػرسيس المكتػب السياسػي لحركػ  وتحقػ

التػػي « حمػاس»التحػرر السمسػطيني  بعػػد حػرب طاحنػػ  صػمد  ياػا أ ػػالي القطػاع، والنانيػػ  تكػريس مكانتػه  ػػي 
 تعاد نااي  العار الراري انتخابات لمكتباا السياسي ألربم سنوات مقبم .

اف مف غير المسػتبعد أف يعػدؿ معػعؿ عػف قػرار  عػدـ الترعػيح لرساسػ  المكتػب « حماس»مولوف  ي وقاؿ مس
 عبػػًا « حمػػاس»السياسػػي لستػػرة رديػػدة  ػػي مػػو، التطػػورات الرديػػدة التػػي أ رزتاػػا الحػػرب، خصوصػػا تكػػريس 

 رسيسًا، وربما ال عب الرسيس  ي المعادل  السمسطيني .
ف أطرا ػػًا مامػػ   ػػي المنطقػػ ، منػػؿ مصػػر وقطػػر وتركيػػا، تبػػدي ا تمامػػًا ا« الحيػػاة»وقالػػت مصػػادر مطمعػػ  لػػػ 

 ي المرحم  المقبمػ  أل ميػ  دور   ػي المعادلػ  ا قميميػ ، كمػا تػرا  ػي « حماس»كبيرًا ببقا، مععؿ عم  رأس 
 ا خػواف«بقيادته عريكًا مامًا  ي مرحم  مػا بعػد الربيػم العربػي لراػ  الحػوار الرػاري بػيف الغػرب و« حماس»

« حمػاس»وتابعت اف  ذ  الػدوؿ تػرا  ػي معػعؿ األكنػر قػدرة مػف بػيف قػادة الحركػ  عمػ  تمنيػؿ «. المسمميف
 ػػي  ػػذ  المعادلػػ ، والتوصػػؿ الػػ  اتسػػاؽ مصػػالح  وطنيػػ  مػػم الػػرسيس محمػػود عبػػاس يعيػػد توحيػػد السمسػػطينييف 

 تحت قيادة واحدة.
وأعمػػاساا  ػػي القطػػاع الػػذي « حمػػاس»ة ويتوقػػم كنيػػروف أف يكػػوف لوصػػوؿ معػػعؿ الػػ  غػػزة، ومخاطبتػػه قيػػاد

بات صاحب النقؿ الرسيس  ي الحرك ، أنرًا كبيػرًا  ػي  زالػه دنػار الخػ ؼ الػذي ظاػر بينػه وبػيف قيػادة الحركػ  
  ي غزة عقب توصمه ال  اتساؽ الدوح  مم الرسيس عباس.

ر   ػػي القطػػاع يعػػكؿ وأيػػًا تكػػف أ ػػداؼ معػػعؿ مػػف ورا، زيارتػػه األولػػ  غيػػر المسػػبوق  لقطػػاع غػػزة،  ػػإف ظاػػو 
 المتنامي  ي المعاد السمسطيني.« حماس»اعترا ًا بدور القطاع ودور 

 ي الحرب ا سراسيمي  األخيرة و ي كسػر حصػار « حماس»وينظر أ الي المس  الغربي  بإعراب كبير لدور 
غػػزة  داـ عمػ  القطػػاع أكنػػر مػػف خمػػس سػػنوات. كمػػا يػػرا كنيػر مػػف األوسػػاط العػػعبي   ػػي المػػس   ػػي نمػػوذج

المقاوـ أكنر ردوا مف نموذج المساومات والمقاوم  الععبي  التي لـ تسمح  ي وقؼ ا ستيطاف الذي طاولت 
،  سػي «الغزيػ »مخالبه غالبي  أرامي المس . وتحسؿ األنعط  الوطنيػ  والنقا يػ   ػي المػس  برمػوز المقاومػ  

تعبيػػػرًا عػػػف التقػػػدير الكبيػػػر لػػػدور  رامعػػػ  بيرزيػػػت انتعػػػرت مرسػػػمات صػػػواريم غػػػزة بػػػيف القاعػػػات الدراسػػػي 
 المقاوم   ي موارا  الارـو ا سراسيمي وصد .

 8/12/2012، الحياة، لندن
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 نتنياىو ينفي أي عزلة ويؤكد نجاح زيارتو أللمانيا 12
تػػؿ أبيػػب  نسػػ  رسػػيس الػػوزرا، اإلسػػراسيمي، بنيػػاميف نتنيػػا و، لػػدا عودتػػه مػػف رماوريػػا التعػػيؾ وألمانيػػا،  رػػر 

تحػػت قيادتػػه تعػػيش عزلػػ  خانقػػ ، كمػػا تقػػوؿ وسػػاسؿ اإلعػػ ـ وسياسػػيو المعارمػػ .  " سػػراسيؿ"ف أمػػس، أف تكػػو 
 ننػا نتسػؽ عمػ  رميػم ". وتطػرؽ بعػكؿ خػاص  لػ  ألمانيػا،  قػاؿ  "نارحػ  رػدا"وقاؿ  ف زيارته لمبمػديف كانػت 

ننػا نتسػؽ أيمػا عمػ  أف   نتسػؽ عمػ  عػي، واحػد، و ػي  ػذا المو  مػوع لػـ تكػف األمور بعػكؿ معّمػؽ رػدا. واح
 نػػػاؾ  لػػػ  اليػػػـو موا قػػػ  بػػػيف  سػػػراسيؿ وأوروبػػػا، وذلػػػؾ عمػػػ  الػػػرغـ مػػػف أف وامػػػح لكػػػؿ األطػػػراؼ، بمػػػف  ياػػػا 

 ."السمسطينيوف، أف الكتؿ ا ستيطاني  ستبق  تحت السيادة اإلسراسيمي 
 قػ  بيننػا المحادنػات مػم المستعػارة األلمانيػ  أنرػي  ميركػؿ كانػت ريػدة رػدا، وتورػد موا"وأماؼ نتنيػا و أف 

عمػػ  أف التزاماػػا بػػ مف  سػػراسيؿ  ػػو التػػزاـ مطمػػؽ. كانػػت  ػػذ  المحادنػػات تعػػمؿ قمػػايا كنيػػرة، وناقعػػنا كػػؿ 
القمػػايا العالقػػ .  ػػي ناايػػ  األمػػر قمنػػا بزيػػارة نارحػػ  رػػدا  لػػ  ألمانيػػا، وبزيػػارة نارحػػ  رػػدا  لػػ  الرماوريػػ  

 ."التعيكي 
 8/12/2012، الشرق األوسط، لندن

 
 زيارة إلى جورجيا بسبب تأييدىا منح فمسطين صفة دولة مراقبة غير عضو ليبرمان يمغي 13

دور ليبرمػػاف زيػػارة مقػػررة  لػػ  رورريػػا بسػػبب ت ييػػد ا قػػرار رػػأ ي " سػػراسيؿ"ألغػػ  وزيػػر خارريػػ  .ا  أي.بػػي.يػػور
 قبوؿ  مسطيف دول  مراقب  غير كامم  العموي   ي األمـ المتحدة، 

رة الخارريػ  اإلسػراسيمي  قولػه  نػه "ردا عمػ  قػرار رورريػا بالتصػويت ونقمت رريدة  آرتس عف مصػدر  ػي وزا
 لػػػ  رانػػػب الخطػػػوة السمسػػػطيني   ػػػي األمػػػـ المتحػػػدة ألغػػػ  وزيػػػر الخارريػػػ  ليبرمػػػاف زيػػػارة سياسػػػي  مقػػػررة  لػػػ  

 تبميسي".
 8/12/2012، الحياة، لندن

 
 لوقف احتفاالت حماس بزيارة مشعل يدعولبيت الييودي ا رئيس حزب 14

يس حػػػزب البيػػػت الياػػػودي المتطػػػرؼ نستػػػالي، رسػػػيس الػػػوزرا، اإلسػػػراسيمي بنيػػػاميف نتنيػػػا و  لػػػ  وقػػػؼ دعػػػا رسػػػ
وقػاؿ نستػالي  ػي  احتسا ت حركػ  حمػاس الحاليػ  بزيػارة رسػيس مكتباػا السياسػي خالػد معػعؿ، والو ػد المرا ػؽ.
بػيف تصػريحات  تصريح صحسي، الرمعػ   " ف عمػ  حكومػ  نتنيػا و أف تساػـ بػ ف  نػاؾ خيطػا وع قػ  تػربط

وأمػػاؼ  " ف حكومػػ  نتنيػػا و  معػػعؿ لمعػػودة  لػػ  مدينػػ  يا ػػا وبػػيف الصػػواريم التػػي سػػقطت وسػػط المدينػػ ".
الصػواريم ومػػرة أخػرا  عػػمت سياسػيا بعػػد الزيػارة التاريخيػػ  لمعػعؿ الػػذي وصػؿ لغػػزة   طػػ ؽ عػمت  ػػي وقػؼ 

و بحػـز ولػيس بترا ػؿ مػا يحػدث عم  مػرورة أف "تتصػرؼ حكومػ  نتنيػا ًا كمنتصر عم  ر سراسيؿا"، معدد
 بغزة". األرضعم  

 7/12/2012، فمسطين أون الين
 

 "إسرائيل"ضد  دولة فمسطين يقوم بخطوات خطيرة جداً  رئيس :اإلسرائيميالتمفزيون  15
رسػيس دولػػ   مسػطيف محمػود عبػاس يقػـو بخطػوات خطيػرة رػػدا   ف اإلسػراسيميقػاؿ التمسزيػوف   القػدس المحتمػ 

 المتحدة. األمـ  ل ف السمط  كانت تتوقم ردًا قاسيا عم  تورااا ، وا" سراسيؿ"مد 
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تعػػعر بمػػرارة كبيػػرة وكػػذلؾ الو يػػات المتحػػدة  " سػػراسيؿ"  ف ػػي تقريػػرا لػػه الميمػػ   اإلسػػراسيميوأومػػح التمسزيػػوف 
 المتحدة. باألمـتععر  ي األخرا بمرارة كذلؾ عقب حصوؿ السمط  عم  صس  دول  مراقب   األمريكي 

 7/12/2012، سما اإلخبارية وكالة
 

 حاليًا دورًا أكثر إيجابية من وجية نظر "إسرائيل" يمعبمعيد إسرائيمي: مشعل  16
و ػػػو معاػػػد  ،كبيػػػر البػػػاحنيف بمعاػػػد دراسػػػات األمػػػف القػػػومي ،قػػػاؿ عػػػمومو بػػػروـ   كريسػػػبياف بػػػالمر -القػػػدس 

"بوره عػاـ  ."ف ورا  نظر  سراسيؿ"يمعب خالد مععؿ حاليا دورا أكنر  يرابي  م أبيب أبحاث مستقؿ  ي تؿ 
حماس منقسم   ل   صيميف...  صيؿ غزة والسصيؿ الخارري.  ناؾ نقاش بيف ا ننػيف عمػ  عػدة مسػتويات 

 .و صيؿ مععؿ الخارري أكنر اعتدا  بكنير.  ذا سبب أ ميته إلسراسيؿ"
الخارريػ  تحػاوؿ أف تتػرؾ "قيػادة حمػاس   الباحػث  ػي معاػد دراسػات األمػف القػومي ،وقاؿ يواسيػؿ روزينسػكي

ألناػػػـ   يزالػػػوف يعتمػػػدوف عمػػػ  األسػػػمح   المحػػػور اإليرانػػػي.  ػػػذا أمػػػر   ػػػت لمنظػػػر لكنػػػه لػػػف يكػػػوف سػػػا ً 
 إلسراسيؿ." اإليراني ." وأماؼ " ي النااي  يمكف أف يكوف  ذا مسيداً 

مف راد  ستعادة وقاؿ مسموؿ  سراسيمي كبير طمب عدـ نعر اسمه  نه غير مقتنم ب ف مععؿ بذؿ ما يكسي 
بػػػ  منػػػازع. وأمػػػاؼ " نػػػاؾ صػػػراع داسػػػر عمػػػ  السػػػمط ... لكػػػناـ  مصػػػداقيته داخػػػؿ الحركػػػ  بوصػػػسه زعيمػػػاً 

الذي   يقدـ تناز ت  ،الذي تبن  موقؼ رسيس الوزرا، اإلسراسيمي بنياميف نتنيا و ،ور ض المسموؿ ."يخسونه
وأمػاؼ "بػيف الزعمػا، المختمسػيف  نػاؾ  ."سيؿ سػرا"احتماؿ أف يرغب مععؿ ذات يوـ  ي  ررا، محادنات مم 

 اخت  ات محدودة بيف ما يقولونه لكف  ي نااي  المطاؼ  ي اخت  ات طسيس ."
 7/12/2012، وكالة رويترز لألنباء

 
 ليست إرىابية ويجب السعي لمتسوية معيا  حماسكاتب إسرائيمي بارز:  17

ياوعػوع  لػ  التوقػؼ عػف وصػؼ حركػ  حمػاس، ب ناػا  ب. دعا الكاتب اإلسػراسيمي البػارز أ. القدس المحتم  
 منظم   ر ابي  و عتبار ا عدوًا  قط، منمما اعتبرت مصر واألردف  ي السابؽ.

يعرقػػؿ القػػدرة عمػػ  التوصػػؿ  "اإلر ػػاب"وذكػػر ياوعػػوع  ػػي مقػػاؿ نعػػرته رريػػدة  ػػآرتس، أف اسػػتخداـ مصػػطمح 
مػ  منطقػ  ولاػا رػيش وممسسػات حكػـ ومحطػ   ل  اتسػاؽ  تػرة طويمػ  مػم  ػذا العػدو، وأف حمػاس تسػيطر ع

 بث، وأف دوً  كنيرة تعترؼ باا، وأف الحديث يدور عف منظم  لاا دول ،  اي عدو وليست منظم   ر ابي .
 8/12/2012، الخميج، الشارقة

 
 اإلسرائيمية يخمي الساحة لميكود المعارضةفشل  دير شبيغل: 18

يػػرة لتعػػكيؿ لػػواسح معػػترك  بػػيف أحػػزاب يسػػار الوسػػط منيػػت بالسعػػؿ مساومػػات المحظػػ  األخ  روزيػػؼ حػػرب
اإلسػػراسيمي  أمػػس األوؿ، مػػا أخمػػ  السػػاح  أمػػاـ رسػػيس الػػوزرا، الحػػالي بنيػػاميف نتنيػػا و بحيػػث لػػـ يعػػد  نػػاؾ 
مرعح ينا سه عم  رساس  الحكوم ، حسب ما أومػحته مرمػ  ديػر عػبيغؿ. ونقمػت المرمػ  عػف مسػموليف  ػي 

يف أحػػزاب المعارمػػ  يمػػنح الحػػزب السرصػػ  لتحقيػػؽ  ػػوز سػػاؿ ومػػريح  ػػي حػػزب ليكػػود قػػولاـ  ف الخػػ ؼ بػػ
 ا نتخابات المقررة  ي يناير المقبؿ. 

 8/12/2012، عكاظ، جدة
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 ألف وحدة استيطانية جديدة 11أقّرت في أسبوع خططًا لبناء  نتنياىو"السالم اآلن": حكومة  19
ألػؼ وحػدة  22الحكومػ  اإلسػراسيمي  أقػرت بنػا،  القدس  كعست حركػ  السػ ـ ا ف اإلسػراسيمي  النقػاب عػف أف

استيطاني  رديدة  ي المستوطنات اإلسراسيمي   ي المس  الغربي ، بما  ياا القدس العرقي ، خ ؿ أسبوع واحػد 
 ردًا عم  تصويت األمـ المتحدة لصالح حصوؿ  مسطيف عم  مكان  دول  مراقب  غير عمو.

ا عػػرؽ E1وحػػدة اسػػتيطاني   ػػي المعػػروع ا سػػتيطاني ر 7911عػػممت وأعػػارت  لػػ  أف القػػرارات اإلسػػراسيمي  
وحدة استيطاني   ي المس  الغربي  والقدس العرقي ،  مػا    لػ  د ػم خطػط  7000القدس، ومناقصات لبنا، 

وحدات استيطاني   ػي القػدس العػرقي ، وقالػت "بعػض خطػط البنػا، قػد تكػوف قاتمػ  لسػرص حػؿ  9720إلقام  
 الدولتيف".

 8/12/2012، ، رام اهللاأليام
 

 بتقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الجنرال دانغوط  معنية: حماس "يديعوت" 20
 ي محادن  وصست بػ"النادرة" نقمت "يػديعوت أحرونػوت" عػف القيػادي  ػي حركػ  حمػاس  سػماعيؿ    رب93عػ

  الدوليػػ   ػػي  ػػاغ مػػد مػػف يسػػم  األعػػقر قولػػه  ف حركػػ  حمػػاس معنيػػ  بتقػػديـ عػػكوا  لػػ  المحكمػػ  الرناسيػػ
بػ"منسؽ عمميات الحكوم   ي المناطؽ/ المس  الغربي  وقطاع غزة" الرنراؿ  يتاف دانغوط، بادعػا، أنػه يحتػؿ 

 منصب المسموؿ عف حصار قطاع غزة  ي السنوات الست األخيرة.
 7/12/2012، 48عرب 

 
 نسبة األمنيين ىي األعمى في قائمة ليفني 21

يػديعوت أحرونػوت  ػي موقعاػا عمػ  العػبك  أكبػر سػت القػواسـ اإلسػراسيمي  مػف راػ  يػدة رر تناولت   رب93عػ
نسب  ذوي األلقاب األكاديميػ ، وخريرػي األراػزة األمنيػ ، ونسػب  النسػا،، وذلػؾ  ػي المواقػم المتقدمػ   ػي كػؿ 

 قاسم  استنادا  ل  نتاسج ا ستط عات.
  برساس  تسيبي ليسني"، مػم اإلعػارة  لػ  أف ليسنػي نسسػاا وتبيف أف أعم  نسب  أمنييف كانت  ي قاسم  "الحرك

 تعتبر خرير  األرازة األمني ، وذلؾ بسبب نعاطاا السابؽ  ي رااز الموساد.
وكانػػت أعمػػ  نسػػب  أكػػاديمييف وأعمػػ  نسػػب  نسػػا،  ػػي "يػػش عتيػػد" برساسػػ  يػػاسير لبيػػد، وأعمػػ  نسػػب  متػػدينيف 

 ػػت رقميػػا ومػػم "عػػاس"، حيػػث تميػػزت ب ناػػا تحتػػؿ المكػػاف وكػػاف مػػف ال  وأعمػػ  نسػػب  عػػرقييف  ػػي "عػػاس".
%  ي نسب  0%  ي نسب  المتدينيف ونسب  الياود العرقييف، واحتمت المكاف األخير بنسب  200األوؿ بنسب  

 النسا، ونسب  األمنييف.
برساسػ   %ا، والحرك 40%، يمياا "الميكود بيتينو" ر47وتبيف أف نسب  األكاديمييف  ي "يش عتيد" تصؿ  ل  

 %.77%، عاس 12%ا، البيت الياودي 30%ا، و"العمؿ" ر32ليسني ر
%، 70%، يمياػػػا عمػػػ  التػػػوالي  العمػػػؿ 91ووصػػػمت أعمػػػ  نسػػػب  نسػػػا،  ػػػي "يػػػش عتيػػػد" حيػػػث وصػػػمت  لػػػ  

 %.0%، عاس 10%، البيت الياودي 10%، والحرك  برساس  تسيبي ليسني 19الميكود بيتينو 
%، 10األراػػزة األمنيػ ا  ػػي الحركػ  برساسػػ  ليسنػي حيػػث وصػمت  لػػ  ووصػمت أعمػػ  نسػب  أمنيػػيف رخريرػي 

 %.0%، عاس 2%، البيت الياودي 2%، يش عتيد 20%، والميكود بيتينو 20يمياا عم  التوالي  العمؿ 
%، يمياػػا عمػػ  التػػوالي البيػػت الياػػودي 200كمػػا وصػػمت أعمػػ  نسػػب  متػػدينيف  ػػي عػػاس حيػػث وصػػمت  لػػ  

 %.0%، العمؿ 2%، الحرك  برساس  تسيبي ليسني 27يش عتيد  %،29%، الميكود بيتينو 47
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%، يمياػػا عمػػ  التػػوالي  العمػػؿ 200ووصػػمت أعمػػ  نسػػب  ياػػود عػػرقييف  ػػي عػػاس حيػػث وصػػمت النسػػب   لػػ  
 %.11%، الميكود بيتينو 77%، يش عتيد 77%، البيت الياودي 90%، الحرك  برساس  تسيبي ليسني 90

 7/12/2012، 48عرب 
 

  ينقل العتاد العسكر في الالما  حيوان يستغنى عن اإلسرائيمي: الجيش "يبيونوورلد تر " 22
تخمػػ  عػػف اسػػتخداـ حيػػواف  اإلسػػراسيميذكػػرت رريػػدة "وورلػػد ترييبػػوف" األمريكيػػ ، أف الرػػيش   القػػدس المحتمػػ 

ت ، بصػػورة سػػري  لعم سػػه عبػػر خطػػوط العػػدو، واسػػتعاف بػػد  مناػػا بػػالمظ ينقػػؿ العتػػاد العسػػكر  يال مػػا  ػػ
 يتـ توريااا عبر أقمار اصطناعي .  ياإللكتروني  الت

 7/12/2012، وكالة سما اإلخبارية
 

 في انتخابات الكنيست األقوىاستطالع: نتنياىو  23
أ ػػاد اسػػتط ع لمػػرأي نعػػر أمػػس، بػػ ف ا سػػت ؼ اليمينػػي بقيػػادة رسػػيس الػػوزرا، اإلسػػراسيمي بنيػػاميف   رأ ؼ با

المعارم  المعتت ، وذلؾ قبؿ عار ونصؼ العػار مػف  رػرا، ا نتخابػات  نتنيا و ما زاؿ األقوا  ي موارا 
 كانوف الناني المقبؿ. 11التعريعي  المرتقب   ي 

 سػراسيؿ "، و ي عبارة عف تحالؼ انتخابي بيف حزبي الميكود بزعام  نتنيػا و و"الميكود بيتنا"وستحصؿ قاسم  
مقعػػػدًا  ػػػي الكنيسػػػت بحسػػػب  73ور ليبرمػػػاف، عمػػػ  درػػػالقػػػومي المتطػػػرؼ بزعامػػػ  وزيػػػر الخارريػػػ  أ ي "بيتنػػػا

 ."معاريؼ"ا ستط ع الذي نعرته رريدة 
البيػػت "مقعػدًا، و 27الػديني المتطػرؼ عمػ   "عػاس"وبالنسػب  لحمسػا، نتنيػا و،  مػف المتوقػم أف يحصػؿ حػػزب 

 عم  ست  مقاعد. "ياودي  التوراة"مقعدًا، وقاسم   21رقومي متطرؼا عم   "الياودي
مقعػدًا،  يمػا مػف المتوقػم  24د المعارم ، سيحصؿ حزب العمؿ بزعام  عيمي يحيمػو يتش عمػ  وعم  صعي

الرديد الذي أسسته وزيرة الخارري  السابق  تسيبي ليسني بععرة مقاعد، مقابػؿ خمسػ   "الحرك "أف يسوز حزب 
ع، سيحصػػؿ الػػذي أسسػػه الصػػحا ي السػػابؽ يػػاسير  بيػػد. كػػذلؾ، بحسػػب ا سػػتط  "يػػش عاتيػػد" قػػط لحػػزب 

 اليساري عم  مقعديف. "ميرتس"الذي يترأسه عاموؿ مو از عم  مقعديف، وحزب  "كاديما"حزب 
 .210عموًا مف أصؿ  14و ي المرموع،  إف ا ست ؼ اليميني سيسيطر عم  الكنيست المقبم  بحوالي 

 8/12/2012، السفير، بيروت
 
 

 ل النكبة ألف كتاب من مكتبات فمسطينية خال  30سرقت  "إسرائيل" 24
يحكػي  ػيمـ ونػاسقي رديػد أخررػه اإلسػراسيمي المقػيـ  ػي سويسػرا بينػي برونػر تحػت    اسػعد تمحمػي –الناصرة 
، قصَ  قياـ الريش اإلسراسيمي  ي األعار األول  لقياـ الدول  العبريػ  عػاـ "السطو الكبير عم  الكتب"عنواف 
ػر أصػحاباا خػ ؿ الحػرب بحنػًا عػف بحمم  تمعيط لبيوت  مسػطيني   ػي مدينػ  القػدس ومػوا 2493 حياا ُ رء

ألؼ كتاب، مناا  70اإلسراسيمي  باا. ويمكد السيمـ أنه تـ ناب اكنر مف « المكتب  القومي »كتب عربي  إلنرا، 
أمػ ؾ متروكػ ا،  - Abandoned Propertyرأي  " يػه بػي"د ؼ   تػزاؿ تحمػؿ ممصػقًا عميػه الحر ػاف  3

 ألؼ كتاب دخر لمحو أنر  ومصدر . 10أكنر مف  بينما تمت  زال  الممصؽ عف
 8/12/2012، الحياة، لندن
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  وتحرشحول حتى الثمالة ...ك اإلسرائيميسالح الجو  حفالتابرز  25

بات عرب الكحوؿ حت  النمال ، ابرز الحس ت التي يقـو باا رنود ومباط    دماؿ عحادة -القدس المحتم  
بم حقػػػ  مػػػابطات ومحاولػػػ   األحيػػػافلمسػػػا، لتنتاػػػي  ػػػي بعػػػض  ػػػي سػػػاعات ا اإلسػػػراسيمي ػػػي سػػػ ح الرػػػو 

 ػي مكاتػب مسػوض عػكاوا الرنػود  األيػاـا عتدا، عمياف رنسيًا،  ذا ما كعؼ عنه الممؼ الذي يبحث  ذ  
قواعد س ح الرػو، لسػبب عػرباـ   حدا، الذي وره انتقادات  ذع  لسموؾ مباط  ي اإلسراسيمي ي الريش 

 حقػػ  احػػد ـ لمػابط  ومحاولػػ  ا عتػػدا، الرنسػي عمياػػا. و ػػذ   ػي القمػػي  النالنػػ  لمكحػوؿ حتػػ  النمالػ  وم
 التي يتـ التحقيؽ  ياا داخؿ س ح الرو اإلسراسيمي، منذ مطمم السن .

 8/12/2012، الحياة، لندن
 

 السياسي اإلسرائيمي بعد تقديم لوائح المرشحين الحالقراءة لواقع  26
، بنتػػػاسج ا نتخابػػػات الداخميػػػ   حسػػػف مواسػػػي  انعػػػغمت وسػػػاسؿ ا عػػػ ـ ا سػػػراسيمي  خػػػ ؿ ا سػػػبوع المنصػػػـر

لألحزاب الكبيرة، ال  رانب ا تماماا بالتطورات التي عادتاا الحمب  السياسي  ا سراسيمي  خ ؿ السترة ا خيرة 
 والتي اسسرت عف بروز تركيب  رديدة لمحركات واألحزاب السياسي  ا سراسيمي .

، يتبػػيف مػػف قػػرا،ة ألسػػما، المرعػػحيف 24مػػم انتاػػا، تقػػديـ لػػواسح المرعػػحيف لمكنيسػػت الػػػ ػػ وؿ امػػس الخمػػيس و 
ورمسػػا، ا حػػزاب المتنا سػػ   ػػي ا نتخابػػات اف "الحػػروب الداخميػػ " بػػيف اقطػػاب ا حػػزاب ا سػػراسيمي  اف كػػاف 

 ذلؾ مف اليميف او اليسار، اف اسراسيؿ تتره وبوتيرة عالي  نحو اليميف اكنر  اكنر.
ت ا حػػزاب ا سػػراسيمي   ػػي السػػاعات ا خيػػرة ععػػي  تقػػديـ القػػواسـ تطػػورات غيػػر متوقعػػ ، ابرز ػػا اقػػداـ وعػػاد

زعػػيـ حػػزب "العمػػؿ" السػػابؽ عميػػر بيػػرتس با نعػػقاؽ عػػف الحػػزب، وانمػػمامه لرسيسػػ  حػػزب "كاديمػػا" السػػابق  
يه اسـ " تنوعا  ػ الحرك " بعد تسيبي ليسني، والتي كانت قد أعمنت ممخرًا عف تعكيماا حزبًا رديدًا اطمقت عم

اف اعتزلػػت الحيػػاة السياسػػي  بعػػد خسػػارتاا سػػباؽ الزعامػػ  لرساسػػ  حػػزب "كاديمػػا"  ػػي دذار امػػاـ رسػػيس الحػػزب 
 الحالي عاموؿ مو از.

 ذا باإلما   ال  اتااـ قادة وأقطاب حزب "الميكود" الحاكـ لرسيس الوزرا، ا سراسيمي ورسيس الحزب بنيػاميف 
م "الميكػػود" لميبرمػػاف والػػذي نعتػػو  بػػػ"بوتيف  سػػراسيؿ" وذلػػؾ مقابػػؿ احتساظػػه بكرسػػي رساسػػ  الػػوزرا،، نتنيػػا و بيػػ

معيريف ال  اف ليبرماف اختار مرعحي حزبه  ي  سح  تحالؼ "الميكود ػ يسراسيؿ بيتنا" و ؽ الو ، العخصي 
"معػػاغبوف" ويعرمػػوف حزبػػه  لػػه والػػذي قػػاـ مػػف خ لاػػا باإلطاحػػ  بن نػػ  مػػف ابػػرز اعمػػا، حزبػػه بػػزعـ اناػػـ

 لمسخري .
و ػػي المقابػػؿ سػػيطرت نررسػػي  قػػادة احػػزاب اليسػػار الوسػػط وخصوصػػًا حزبػػي "العمػػؿ" و"كاديمػػا" المعارمػػيف 
عمػػ  تصػػر اتاما، حيػػث انعػػؽ عميػػر بيػػرتس عػػف حزبػػه والتحػػؽ بتسػػيبي ليسنػػي ليكػػوف الػػزعيـ النػػاني لحػػزب 

مػف  1009ناع، التػي سػبقت وانعػقت مػم عػاروف  ػي العػاـ "العمؿ" سابقًا الذي ينمـ لميسنػي بعػد عمػراـ متسػ
"الميكػػود"و و ػػي مطمػػم العػػاـ الحػػالي اعتزلػػت الحيػػاة السياسػػي  بعػػد خسػػارتاا ا نتخابػػات لرساسػػ  الحػػزب امػػاـ 

 عاووؿ مو از.
و ي حزب "كاديما" المعارض ادا تمسؾ الرنراؿ مو از وغرور  ال  تسكؾ الحزب، و روب أكنػر مػف نصػؼ 

تػػه  ػػي الكنيسػػت بحنػػًا عػػف قػػارب النرػػاة مػػف خسػػارة متوقعػػ ، الػػ  رانػػب اعتػػزاؿ عػػدد مػػف اقطػػاب اعمػػا، كتم
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الحزب البارزيف مف العمؿ السياسي ابرز ـ رسيسػ  الكنيسػت السػابق  داليػا ايتسػؾ والػوزير السػابؽ رونػي بػار ػ 
 اوف.

لمتنا س  ل نتخابات البرلمانيػ ، ومف خ ؿ قرا،ة ومتابع  لما نعرته الصحؼ ا سراسيمي  حوؿ تركيب  القواسـ ا
لـ يخؿ مما يرري مف مظا ر الد ع ، عم  الرغـ مف تكرار نسس السيناريو تقريبًا لحرك  التقمبات والتنق ت 

 .1004 ي الحمب  السياسي  ا سراسيمي   ي انتخابات 
يمي  ا نزيػػاح نحػػو  ػػذا با مػػا   الػػ  انكعػػاؼ حقيقػػ  ورػػود عػػبه ارمػػاع  ػػي اوسػػاط النخػػب السياسػػي  ا سػػراس

اليميف اكنر  اكنر،  زعيم  حزب "العمؿ" عيمي يحيمو يتش اعتر ت باف حزباا لـ يكف يومًا مػف ا يػاـ حزبػًا 
 يساريًا، عم  الرغـ مف كوف الحزب يعرؼ  ي العالـ عم  انه يساري وحامؿ لوا، راي  ا عتراكي .

ي سػػػريد  ػػػي قرا،تػػػه لممرريػػػات ترتيػػػب القػػػواسـ وقػػػد كتػػػب الػػػوزير السػػػابؽ والمحمػػػؿ  ػػػي صػػػحيس  " ػػػآرتس" يوسػػػ
، ينتقػػد التصػػر ات التػػي دلػػت الياػػا ا ومػػاع السياسػػي   ػػي اسػػراسيؿ، متباكيػػًا عمػػ  24ا نتخابيػػ  لمكنيسػػت الػػػ

 اط ؿ ا حزاب التاريخي   سراسيؿ، معيرا ال  اف المرتمم ا سراسيمي بات يبحث عف  وي  سياسي  وحزبي .
تخابيػػ  يرػػرب العػػعب ا سػػراسيمي تقميعػػ  رديػػدة مػػف ا حػػزاب الموسػػمي  وخصوصػػًا امػػاؼ  " ػػي كػػؿ دورة ان

عندما يطمؽ عم   ذا الحزب او ذلؾ حزب الوسط او حزب ا مؿ وغير مػا مػف المسػميات التػي تحػاوؿ د ػم 
 ا سراسيمييف نحو حزب رديد  ي كؿ انتخابات. ول سؼ  إف الد م ي تي مف دوف ا  تمػاـ بالاويػ  السياسػي 

 او السكري  لمحزب.
واخيرًا   بد مف رمي  واقم وحقيق  الحاؿ السياسي  ي اسراسيؿ واستغ ؿ الديمقراطي  لممارس  الزن  السياسي 

 مف قبؿ مرا قيف سياسييف حولوا الحمب  الحزبي  لساح  لممارس   واياتاـ.
 8/12/2012المستقبل، بيروت، 

 
 ة السممية في الضفةالجيش اإلسرائيمي يقمع المسيرات األسبوعي 27

حسف عبد الرواد  أصيب، أمس، أربع  مواطنيف بالرصاص المغمؼ بالمطػاط، والععػرات بحػا ت  - راـ ا 
اختنػػػاؽ،  ػػػي قريػػػ  النبػػػي صػػػالح، عػػػماؿ غربػػػي راـ ا ، رػػػرا، قمػػػم قػػػوات ا حػػػت ؿ، مسػػػيرة القريػػػ  السػػػممي  

 األسبوعي  المنا م  ل ستيطاف، ولردار السصؿ العنصري.
وانطمقػػػػت المسػػػػيرة، التػػػػي حممػػػػت عنػػػػواف ' ػػػػي حمػػػػرة العػػػػادا، وذكػػػػرا ا نط قػػػػ '، لمناسػػػػب  الػػػػذكرا النالنػػػػ  
 نط ؽ  عاليات المقاوم  الععبي   ي القري ، بعد ص ة الرمع ، بمعارك  الععرات مف أ الي القري  والقرا 

با سػػتمرار  ػػي النمػػاؿ حتػػ  انتػػزاع المرػػاورة والعديػػد مػػف المتمػػامنيف األرانػػب، مػػردديف الاتا ػػات المطالبػػ  
وقاؿ معاركوف  ي المسيرة  ف قوات ا حت ؿ، التي تواردت بكنا   أغمقػت المػدخؿ  كا   الحقوؽ المعروع .

الرسيسي لقري  المعصرة، وقمعت أبنا، القري  والمتمامنيف السرنسييف واإليطالييف واإلسراسيمييف المعاركيف  ػي 
 المسيرة.

المػػواطنيف والمتمػػامنيف األرانػػب با ختنػػاؽ العػػديد،  ػػي قريػػ  بمعػػيف، غػػرب راـ ا ،  الععػػرات مػػف أصػػيبو 
رػػػرا، استنعػػػاقاـ لمغػػػاز المسػػػيؿ لمػػػدموع، الػػػذي أطمقتػػػه قػػػوات ا حػػػت ؿ لقمػػػم المعػػػاركيف  ػػػي مسػػػيرة القريػػػ  
ار األسػػبوعي  السػػػممي  المنا مػػػ  ل سػػػتيطاف ورػػدار السصػػػؿ العنصػػػري والتػػػي حممػػت عػػػعار "رمعػػػ  ا نتصػػػ

 لألسرا".
 8/12/2012، األيام، رام اهلل
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 األسرى ضمن صفقة التبادل  حررتمشعل لم تقل عن فرحتيا ببزيارة خالد فرحة غزة  28
لـ تكف  رح  أ ػؿ قطػاع غػزة بالزيػارة التاريخيػ  لػرسيس المكتػب السياسػي لحركػ  حمػاس   أحمد  ياض - غزة

التبػػادؿ بالرنػػدي اإلسػػراسيمي رمعػػاد عػػاليط قبػػؿ خالػػد معػػعؿ، أقػػؿ مػػف  ػػرحتاـ  بتحػػرر األسػػرا مػػمف صػػسق  
 عاـ ونيؼ.

 سػماعيؿ  نيػ  مػف   ي قطػاع غػزة ما  ف برزت السيارة المكعو   التي تقؿ مععؿ وبصحبته رسيس الحكوم  
معبر ر ح، حت  تدا م المستقبموف مرحبيف ومصسقيف،  ي معاد أعاد  ل  األذ اف صورة استقباؿ المحػرريف 

الاـ عناصػػر الرنػػاح العسػػكري لحركػػ  حمػػاس والمواطنػػوف وررػػاؿ األمػػف عمػػ  طػػوؿ الػػذيف اصػػطؼ  سػػتقب
طريؽ ص ح الديف الرسيسػي المػمدي مػف المعبػر  لػ  مدينػ  غػزة، حػامميف األعػ ـ السمسػطيني  ورايػات حركػ  

 حماس الخمرا،.
 7/12/2012، الجزيرة نت، الدوحة

 
 المجوء الفمسطينية واالنتفاضة" بعنوان "مخيماتعممية  ندوةلندن: "مركز العودة" نظم  29

نػػدوة عمميػػ  بعنػػواف "مخيمػػات المرػػو،  1/21لنػػدف  نظػػـ مركػػز العػػودة السمسػػطيني بمنػػدف مسػػا، يػػـو الخمػػيس 
السمسػػػطيني  وا نتسامػػػ "، بالمغػػػ  اإلنرميزيػػػ  وذلػػػؾ  ػػػي الػػػذكرا الخامسػػػ  والععػػػريف  نتسامػػػ  الحرػػػارة والتػػػي 

 .2432كانوف أوؿ/ ديسمبر  3انطمقت  ي 
وتمحور المقا،، الذي رمم ماتميف بالع ف السمسطيني والحقوقي عام ، حوؿ دور مخيمات المرو، السمسطيني  
 ػػي المػػس  الغربيػػ  وقطػػاع غػػزة ومسػػا متاا  ػػي الحسػػاظ عمػػ  القمػػي  الوطنيػػ  السمسػػطيني  عمػػ  مػػدار العقػػود 

 وامتدت تداعياتاا  ل  ا ف. 2432المنصرم  خاص  دور ا  ي ا نتسام  الععبي  التي بدأت نااي  العاـ 
 7/12/2012قدس برس، 

 
 
 

 الممكية لرام اهلل تعبير عن عمق الدعم األردني لفمسطين الزيارة: أردنية فاعميات وطنية 30
ا   عبػد األردف اعتبرت  اعميات وطني  وحزبي  وسياسػي ، الزيػارة الرسػمي  لممػؾ  ا  الربيحات عبد –عماف 

وعػددوا  مف أمس، ت كيدا عم  حرـ وعمؽ الدعـ الذي يقدمه ر لتػه لمسمسػطينييف. الناني لدول   مسطيف أوؿ
رانب األعقا، السمسطينييف ومساندتاـ الداسم  لاـ،  ي سػعياـ   ل عم  وقوؼ األردف قيادة وععبا وحكوم ، 

 تحقيؽ دولتاـ المستقم ، كامم  السيادة عم  التراب الوطني السمسطيني.  ل 
8/12/2012، الغد، عّمان  

 
 الديمقراطية في المنطقة العربيةيرسخ  محق إقامة دولتي الفمسطينيينسميمان: إعطاء  31

"أف الديموقراطيػ   ػي المنطقػ  العربيػ    يمكػف أف  خػ ؿ زيارتػه لميونػاف أكد رسيس الرماوري  ميعاؿ سميماف
ي حػػؽ تقريػػر مصػػير  تترسػػم وتسػػتقر     ػػي مػػو، تػػ ميف معطيػػات  مػػا ي ، أولاػػا  عطػػا، العػػعب السمسػػطين

قام  دولته المستقم . والعرط الناني  و  عراؾ مكونات دوؿ منطق  العرؽ  ،  ػي األقميات، و  سيما األوسطواح
 ".األقمياتالحمارة التي تحمماا  ذ    ل العدد بؿ   ل  دارة الع ف السياسي دوف النظر 

8/12/2012، النيار، بيروت  



 
 
 

 

 

           18ص                                    2702العدد:                8/12/2012السبت  التاريخ:

 
 مع حقوق الفمسطينيين وتمكينيم من العيش بكرامة نمن المبنانيي% 70:بيروتندوة في  32

نظػػـ "معاػد عصػػاـ  ػارس لمسياسػػات العامػ  والعػػموف الدوليػ "  ػػي الرامعػ  األميركيػػ   ػي بيػػروت،   المسػتقبؿ
بالتعػػاوف مػػم حممػػ  "حػػؽ العمػػؿ" التػػي أطمقتاػػا رمعيػػ  النرػػدة، و ػػي منظمػػ  غيػػر حكوميػػ  مسػػرم   ػػي لبنػػاف 

وأكػػدت األسػػتاذة  ػػي  ف، نػػدوة بعنػػواف "حػػؽ السمسػطينييف  ػػي لبنػػاف  ػػي العمػؿ".وتعمػؿ عمػػ  تمكػػيف السمسػطينيي
داسػػػرة الصػػػح  العامػػػ   ػػػي الرامعػػػ  سوسػػػف عبػػػد الػػػرحيـ "أف العمػػػاؿ السمسػػػطينييف يقبمػػػوف راتبػػػًا أقػػػؿ لمػػػماف 
الحصوؿ عم  وظيس  وأف أصحاب العمؿ يخرقوف القانوف بتوظيساـ لسمسػطينييف ولكػناـ يقومػوف بػذلؾ ألناػـ 

 ستسيدوف مف األك ؼ المنخسم ".ي
مواطنًا لبنانيًا حوؿ  ذا الموموع. وأومحت عبد الرحيـ التي  990وأبرزت الندوة نتاسج دراس  استبينت درا، 

عطػػػاساـ كامػػػؿ 27قػػػادت الدراسػػػ  "أف  % مػػػف المبنػػػانييف  ػػػـ مػػػم تػػػوطيف السمسػػػطينييف وترنيسػػػاـ كمبنػػػانييف واح
% مػػف المػػواطنيف عمػػ  20بالعمػػؿ مػػف دوف عػػروط،  يمػػا وا ػػؽ  % عمػػ   عطػػاساـ الحػػؽ11حقػػوقاـ، ووا ػػؽ 

% مػػػػػف 34السػػػػػماح لمسمسػػػػػطينييف بالعمػػػػػؿ  ػػػػػي وظػػػػػاسؼ   ينا سػػػػػوف  ياػػػػػا المبنػػػػػانييف، ووا قػػػػػت أكنريػػػػػ  مػػػػػف 
وخمصػت عبػد  المستطمعيف عم  ورػوب أف يتمتػم السمسػطينيوف بالمقومػات التػي تمػمف لاػـ العػيش بكرامػ ".

% توا ؽ عم   عطا، السمسطينييف حقوقًا وتمكيػناـ مػف 20ألمور تظار أف نسب  الرحيـ  " ف مقارب  واقعي  ل
 العيش بكرام ".

8/12/2012، المستقبل، بيروت  
 

 اليدنة خدعة من االحتاللو  ...األمم المتحدة لم تقّدم شيئًا لمفمسطينيين :الشيخ حافظ سالمة 33
لععبي   ي السويس، العيم حا ظ س م  عيم المرا ديف أو قاسد المقاوم  ا تحّدث  نبيؿ سنونو - غزة
"رسنا مف مصر  ل  غزة، ألف  مسطيف تمنُؿ العمؽ  غزة،  قاؿ قطاع  مسطيف عف زيارته لرريدة ل

ا ستراتيري لرماوري  مصر العربي ، كما أّف مصر والعالـ اإلس مي، يقسوف مم ععب  مسطيف، حت  
   ياا وحولاا، وذكر ا  ي القردف الكريـ".تتحرر مقدساتاـ،  ي األرض المقدس  التي بارؾ ا 

ورأا  ي انتصار المقاوم  عم  ا حت ؿ،  مً  مف ا ، ألف قادة ا حت ؿ توسموا  ل  الرسيس المصري 
محمد مرسي، كما  ل  الدوؿ العربي  وأوروبا، كي يتوقؼ  ط ؽ النار، معتبرًا أناا مسخرٌة لممقاوم  

ٌ، عظيـ إلخواننا  ي حرك  المقاوم  اإلس مي  حماس، وكتاسب القساـ، أف " نه لعي وقاؿ  السمسطيني .
يمطر "العدو اإلسراسيمي"، لمناعدة العالـ، ويطالب أبطالنا وأبنا،نا  ي  صاسؿ المقاوم ، بوقؼ صواريخاـ 

 مد ، وذلؾ ألوؿ مرة، أف يطمبوا الرحم  مف مربات المرا ديف".
ِته ب ف تصؿ الصواريم السمسطيني ، التي تمكنت مف مرب رتؿ أبيبا، وأعاد بدور مصَر، معبرًا عف أمنيا

وتمن  أف يكسي اُ  األم  العربي  واإلس مي  و مسطيف عّر العم ،، والمواليف   ل  س ح ا حت ؿ الروي.
. ديدةور ض عقد الادن  مم ا حت ؿ اإلسراسيمي، عم  اعتبار أناا خدع   سراسيمي  رل حت ؿ اإلسراسيمي.

وعّبر عف عدـ ا تمامه بحصوؿ  مسطيف عم  صس  "دول  مراقب غير عمو"  ي األمـ المتحدة،  ذ قاؿ  
" ف مرمس األمف الدولي، واألمـ المتحدة، لـ يقّدموا عيسًا لمععب السمسطيني، وما أخذ بالقّوة   ُيسترُد    

 بالقوة".
 7/12/2012فمسطين أون الين، 
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 لدعم عمميات األونروا في غزة دوالر ماليزيا تتبرع بمميون 34
  ي قطاع غزة. األونرواتبرعت حكوم  ماليزيا بمميوف دو ر أمريكي لدعـ عمميات   القدس المحتم 
، أف ماليزيا 2/21 و ا نسخ  عنه يوـ الرمع وكال  األونروا  ي بياف صحا ي وصمت وكال  وأومحت 

لؼ دو ر أمريكي لدعـ الخدمات العادي  التي تقدماا أ 100 قدمت العار المامي مسا م  مالي  تقدر بػ
 الوكال   ي المس  الغربي ، وغزة، واألردف، ولبناف، وسوريا.

وقاؿ رسيس الوزرا، الماليزي داتوؾ سيري نريب توف رزاؽ، بحسب البياف،  ف المسا م  المالي  األخيرة 
 ل رسيف السمسطينييف. ستمراري  تقديـ المساعدة  ي الب د كانت مروري  وأساسي   

 7/12/2012وكالة سما اإلخبارية، 
 

 االنجاز الديبموماسي في األمم المتحدة انتصار سياسي لمقضية الفمسطينية :الكويت 35
العيم صباح الخالد أف رسيس السمط   الكويتي أعمف ناسب رسيس الوزرا، وزير الخارري  ناصر قديح 

العيم صباح  الكويتيرة  ل  الكويت قريبًا ردًا لمتباحث مم أمير السمسطيني  محمود عباس سيقوـ بزيارة قص
ووصؼ الخالد  خاص  بعد نيؿ  مسطيف عموي  "دول  مراقب "  ي األمـ المتحدة. ،األحمد  ي دخر التطورات

 ، ي تصريح  ل  "السياس " ا نراز الديبموماسي  ي األمـ المتحدة ب نه "انتصار سياسي لمقمي  السمسطيني "
يرًا  ل  أف "سسير دول   مسطيف  ي الكويت رامي طابوب سيصؿ  ل  الب د  ي غموف األسابيم القميم  مع

 المقبم ".
 8/12/2012، السياسة، الكويت

 
 بعد استيدافيا عائمة الدلو بخرق قوانين الحرب في غزة "إسرائيل"ىيومن رايتس ووتش تتيم  36

 ،ساا رادو، و داف وليامز -القدس عف مراسماا  ي نقً   7/12/2012وكالة رويترز لألنباء، نعرت 
عم  تقديـ تسسير واؼ  ،يوـ الرمع  "، سراسيؿ"منظم   يومف رايتس ووتش حنت ، أف مصطس  صالحو 

عاسم  الدلو العار المامي وقالت  ف مف  مدنياً  21لغارة عنتاا عم  منزؿ  ي قطاع غزة أسسرت عف مقتؿ 
أف تتوقم حرـ  " سراسيؿ" نه كاف عم   ، ي تقرير لاا المنظم ،وقالت  دو.الغارة كانت غير قانوني   يما يب

"أي  رـو تتراوز خساسر  المدني   أف وذكرت  ستاداؼ المنزؿ. القتم  المدنييف وانتقدتاا ألناا لـ تقدـ مبرراً 
 ."لقوانيف الحرب رسيماً  المتوقع  مكاسبه العسكري  يمنؿ انتااكاً 

 ي غزة "لـ تميد الحقاسؽ  أررا بحناً  يالذ ،مستعار الخاص  ي  يومف رايتس ووتشال ،وقاؿ  ريد أبرا امز
. يقم العب، عم  السمطات اإلسراسيمي  ألف تسسر مزاعـ  سراسيؿ ب ف الاروـ عم  منزؿ الدلو كاف مبرراً 

بقصؼ وأماؼ "عم   سراسيؿ تسسير سبب قياماا  ."عخصاً  21بالمدنييف  قتمت  لماذا قصست منز  مميساً 
 ." ذا المنزؿ وينبغي توقيم العقاب المناسب عم  أي عخص انتاؾ القانوف

نه سيرد عم  تقرير  يومف رايتس ووتش  وقاؿ مكتب كبير المتحدنيف باسـ الريش اإلسراسيمي يوـ الرمع  
نب وقوع " لتر ررا،اتاتخذت "عدة  " سراسيؿ"  فوأصدر بيانا ممقتا قاؿ  يه  بالكامؿ خ ؿ األياـ المقبم .

وقاؿ الريش  ف  بيف األبريا، واتاـ المسمحيف السمسطينييف بتعريض المدنييف لمخطر بالقتاؿ بيناـ.  صابات
 ي البني   ماماً  حددت منزؿ الدلو عم  انه "مخب  لمسمح بارز  ي حماس لعب دوراً  اإلسراسيمي المخابرات 
 دي.الصواريم بالحرك ." ولـ يحدد اسـ القيا إلط ؽاألساسي  
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 قالت ،ناطق  باسـ الريش اإلسراسيمي.ا، أف ب.ؼ.انقً  عف وكال  ر 8/12/2012الحياة، لندن، وأما ت 
ممسؼ، لكف المسمولي  تقم عم   أمرخسارة األرواح عم  الرانبيف "لوكال   رانس برس،  ف  أمس،

 ."المدني  ك ماكف ل ختبا،الناعطيف اإلر ابييف الذيف يستخدموف المدنييف كدروع بعري  باستخداـ المباني 
 ف الغارة استاد ت محمد  12/22/1021وكانت ناطق  باسـ الريش اإلسراسيمي قالت لوكال   رانس برس  ي 

خط   أيكاف  ر ابيًا معرو ًا وينتمي  ل  الرناح المسمح لحماس. لـ يكف  ناؾ "ب نه   يا رماؿ الدلو، متام  
 ."مف الريش اإلسراسيمي

 
 احتجاجًا عمى مشاريع االستيطان "إسرائيل"عي سفير سموفاكيا تستد 37

استدع  المدير السياسي لوزارة العموف الخارري  واألوروبي   ي الرماوري  السمو اكي  لوبومير ريااؾ، 
، ليطمب  ليه تقديـ تسسير لقرار الحكوم  اإلسراسيمي  بالسماح ببنا، حوالي ن ن  د ؼ " سراسيؿ"أمس، سسير 
وأعرب ريااؾ عف  ديدة  ي المنطق  الواقع  ما بيف عرقي القدس ومستوطن  معاليه أدوميـ.وحدة سكني  ر

عم   ذ  الخطوة، وذلؾ ألفَّ بنا، المستوطنات  " سراسيؿ"قمؽ الرماوري  السمو اكي  البال   زا،  قداـ 
السمسطيني اإلسراسيمي وتوسيعاا ُيادءد، عم  نحو ُمباعر، د اؽ مباحنات الس ـ الااد    ل   ناا، الصراع 

 عبر تنسيذ حؿء الدَّولتيف.
 ل   " سراسيؿ"واألوروبي  السمو اكي ،  الخارري ودعت سمو اكيا، بحسب البياف الصادر عف وزارة العموف 

الترارم عف قرار ا  ذا الذي مف ع نه أْف يستدرج سمسم  مف ردود السعؿ واألعماؿ ا نتقامي  اإلما ي . 
 بالعودة  ورًا  ل  طاول  المساومات مم السمسطينييف. " سراسيؿ"وطالبت 

 8/12/2012البيان، دبي، 
 

 شجعيا عمى االستيطان "إسرائيل": تراجع المجتمع الدولي عن معاقبة "العربية لحقوق اإلنسان" 38
 7900اإلسراسيمي ببنا،  ا حت ؿاعتبرت المنظم  العربي  لحقوؽ اإلنساف  ي بريطانيا قرار حكوم    لندف

"  ي مدين  القدس، ب ناا خطوة ممرة بعممي  الس ـ وحؿ 2وحدة سكني  استيطاني   ي ما يسم  منطق  "ي 
 تمنؿ باستدعا، السسرا، اإلسراسيمييف  ي عدد مف دوؿ العالـ. الدولتيف، و ناؾ مف كاف له موقؼ متقدـ قمي ً 
قدس برس، عف خيب  أمماا مف  وكال أرسمت نسخ  منه ل 2/21وأعربت المنظم   ي بياف لاا يوـ الرمع  

الموقؼ الدولي ترا  سياس  ا ستيطاف، وقاؿ البياف  " ف الرد الدولي السريم والحاد كاف مسارسا لمرميم، 
 حازماً  ما كاف يصدر موقساً   ي القدس ومختمؼ األرامي المحتم  لـ يتوقؼ لحظ  واحدة ونادراً   ا ستيطاف

 انطباعاً ؿ األحواؿ وعم  الرغـ مف ت خر  وتوامعه اعتبر عيسا ريدا أعط  معاباا مف الدوؿ المعني ،  ي ك
 ا عتقادأف  ذ  الدوؿ ستتخذ  ررا،ات عممي  عم  األرض تتررـ حرـ غمباا مف  ذ  الخطوة.    أف  ذا 

ت ع  عندما صدرت تصريحات عف الحكوم  البريطاني  والسرنسي  ب نه مف غير الوارد  رض عقوبات عم  
التي عقدت عم  مور  الغمب العارم  وعرم  ا ماؿاسيؿ ردا عم  قرار البنا، األمر الذي أراض كؿ  سر 

 والداعـ لاا". الممالئ سراسيؿ عم  الممي قدما  ي معروعاا غير مكترن  بالموقؼ الدولي 
 7/12/2012قدس برس، 

 
 تعيشان عزلة دولية" إسرائيل"تشومسكي: الواليات المتحدة و 39
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األمريكي نعـو تعومسكي  " ف الو يات المتحدة األمريكي  ور سراسيؿا دخمتا  ي عزل  دولي   قاؿ المسكر
 وموارا  مم العالـ ب سر  خ ؿ التصويت األممي مف أرؿ منح  مسطيف صس  دول  مراقب غير عمو".

  مراقب غير  ي معرض تقييمه لمنتاسج المستقبمي  لر م التمنيؿ السمسطيني  ي األمـ المتحدة  ل ،وأماؼ
عمو  " ف الو يات المتحدة األمريكي  حاولت  قناع  مسطيف بالعدوؿ عف طمباا بالحصوؿ عم  صس  

 "مراقب غير عمو"  ي المنظم  الدولي ،    أناا لـ تسمح، ولاذا تعيش  ي عزل  دولي  عميق ".
عم  أي خطوة تزعج الو يات ولست النظر  ل  أنه مف غير الممكف توقم  قداـ المحكم  الرناسي  الدولي  

عف اعتقاد  ب ف  مسطيف ستظؿ، بعد ر م تمنيماا  ي األمـ المتحدة، " دً ا  المتحدة األمريكي ، معرباً 
لف يتغير مم ومم  مسطيف الرديد، رغـ ا ماؿ  لمسياسات العداسي  اإلسراسيمي  واألمريكي  ألف عيًسا كنيراً 

صوؿ تغييرات  يرابي ، والتوصؿ  ل  حموؿ سممي   ي العرؽ وأومح أف توقم ح والرغبات بالتغيير".
األوسط أمر غير واقعي،  ي ظؿ النظاـ العالمي الحالي، مميًسا  " ف الو يات المتحدة األمريكي  تدعـ عمًنا 
منذ ععرات السنيف ر سراسيؿا، التي تعيم الخوؼ وعدـ ا ستقرار  ي المنطق ، وستواصؿ الو يات المتحدة 

وأعار  ل  أف العالـ لـ يسعؿ عيًسا  ي  سيؿا سياساتاما ا بتزازي  والعقابي ، التي مارستا ا حت  ا ف".ور سرا
 موارا  الموقؼ والعناد األمريكي، وأف عميه بذؿ راد أكبر لكي تصبح  مسطيف دول  مستقم  وذات سيادة.

 7/12/2012فمسطين أون الين، 
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اف يزور السيد خالد مععؿ رسيس المكتب السياسي لحركػ  المقاومػ  ا سػ مي  'حمػاس' قطػاع غػزة لممعػارك  
 ػػي احتسػػا ت الحركػػ  بالػػذكرا الخامسػػ  والععػػريف  نط قاػػا،  اػػذا حػػدث تػػاريخي يرػػب التوقػػؼ عنػػد  بكػػؿ 

 ت مؿ لمعر   معانيه وار اصاته الرا ن  والمستقبمي  معا.
 و اوؿ ارض  مسطيني  تنسحب مناا القوات العسكري  ا سراسيمي  مرغم ، ومعتر   بالازيمػ  امػاـ قطاع غزة 

مػػػربات حركػػػات المقاومػػػ ، ولاػػػذا يتسػػػـ  ػػػذا القطػػػاع بطػػػابم خػػػاص كونػػػه الحامػػػن  عػػػبه الوحيػػػدة لممقاومػػػ  
 المحتم .السمسطيني  وحركاتاا التي ما زالت تتمسؾ بالكساح المسمح لتحرير ا رامي السمسطيني  

صػػػحيح اف القطػػػاع مػػػا زاؿ محاصػػػرا بػػػرا وبحػػػرا ورػػػوا مػػػف قبػػػؿ ا حػػػت ؿ ا سػػػراسيمي، اي اف صػػػس  التحريػػػر 
الكامؿ   تنطبؽ عميه، وصحيح ايما اف اسراسيؿ تواصؿ غاراتاا عميه بػيف الحػيف وا خػر منممػا حػدث قبػؿ 

اسيمي    تػتحكـ بحركػ  ا  ػراد عبػر ن ن  اسابيم كرد عمػ  الصػواريم، ولكػف الصػحيح ايمػا اف القػوات ا سػر 
 معبر ر ح منمما كاف عميه الحاؿ  ي السابؽ.

زيػػارة السػػيد معػػعؿ تكتسػػب ا ميتاػػا مػػف عػػدة روانػػب رسيسػػي  يمكػػف تسػػميط ا مػػوا، عمياػػا مػػف خػػ ؿ النقػػاط 
 التالي  

عارمػػيه مػػف ' او   اف  ػػذ  الزيػػارة ترسػػد المصػػالح  السياسػػي  والعخصػػي  بػػيف رنػػاح السػػيد معػػعؿ وبعػػض م
قيػادات حركػػ  حمػاس داخػػؿ القطػاع، و  نكعػػؼ سػرا اف اعػػ ف السػيد معػػعؿ عػدـ رغبتػػه  ػي الترعػػح لرساسػػ  
المكتػػب السياسػػي لمحركػػ  لػػدورة رديػػدة نػػارـ عػػف الخػػ ؼ بينػػه وبػػيف  ػػذ  القيػػادات، وخاصػػ  السػػيد محمػػود 

حمػػاس  ػي القطػػاع اف الرميػد قػػد  الز ػار، وكػاف وامػػحا ومػف خػػ ؿ حػرارة المقػا، بػػيف الػررميف، بػػؿ وكػؿ قػادة
 ذاب، واف المصالح  ربما تكوف اكتممت.
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' نانيا  ترتيب البيت الحمساوي الداخمي مف خ ؿ  ذ  الزيارة، وتحقيؽ المصالح  بيف رنػاحي الحركػ ، ربمػا 
 يقود او يعزز المصالح  السمسطيني  ا كبر، اي بيف حركتػي ' ػتح' و'حمػاس'، ومعػارك  و ػد كبيػر مػف حركػ 
' ػػتح' برساسػػ  السػػيد زكريػػا ا غػػا القاسػػد الستحػػاوي المخمػػـر  ػػي مراسػػـ اسػػتقباؿ السػػيد معػػعؿ  ػػي معبػػر ر ػػح، 
وكذلؾ  ي احتسا ت حماس بذكرا انط قتاا ممعر ماػـ عمػ  احتمػا ت حػدوث  ػذ  المصػالح  بػيف قطبػي 

 المعادل  السياسي  السمسطيني .
حركػػ  حمػاس انتصػارا مامػا عمػ  العػدو ا سػراسيمي ترسػد مػػف ' نالنػا  زيػارة السػيد معػعؿ رػا،ت بعػد تحقيػؽ 

خ ؿ قصؼ تؿ ابيب والقدس المحتم  وبسر السػبم وبػاقي البمػدات والمسػتوطنات ا سػراسيمي ، رنبػا الػ  رنػب 
مم  صاسؿ المقاوم  ا خرا وعم  رأساا الرااد ا س مي، و ذا ا نتصار العسكري يمكف اف يرسد ارمي  

بحركػػ  حمػػاس و ػػتح ابػػواب التسػػاوض معاػػا بطػػرؽ مباعػػرة او غيػػر مباعػػرة حػػوؿ ترتيبػػات  سياسػػي  ل عتػػراؼ
 مستقبمي  او حت  تسوي .

' رابعا  السيد مععؿ ما كاف مف الممكف لػه زيػارة القطػاع لػو  المظمػ  المصػري  والموا قػ  ا سػراسيمي  بالتػالي، 
قػػد رػػرا ر عػػه اسػػراسيميا، والتسسػػير ا بػػرز لاػػذ   ممػػا يعنػػي اف 'السيتػػو' ا سػػراسيمي عميػػه، وبػػاقي قػػادة الحركػػ 

الخطػػػوة، اف اسػػػراسيؿ تريػػػد تنبيػػػت اتسػػػاؽ التادسػػػ ، وتعػػػريم حركػػػ  'حمػػػاس' عمػػػ  التمسػػػؾ بػػػه، وكػػػبح رمػػػاح 
التنظيمات ا خرا التي تريد مواصم  المقاوم  واط ؽ الصواريم، واخيرا تعريم الرناح المعتدؿ  ي الحركػ  

   حساب الرناح المتطرؼ.الذي يقود  السيد مععؿ عم
' خامسا  تردد الخط  ا ستراتيري  ا سراسيمي  التي ترمي ال  اعادة قطاع غزة ال  ا دارة المصػري  مرػددا، 

، مػػف خػػ ؿ تخسيػػؼ القبمػػ  ا سػػراسيمي  عمػػ  2412اي عػػودة ا مػػور الػػ  مػػا كانػػت عميػػه قبػػؿ احػػت ؿ عػػاـ 
حيات اكبػػر  ػػي ادارة بعػػض عػػمونه، خاصػػ  اف القطػػاع القطػػاع مقابػػؿ زيػػادة مسػػمولي  مصػػر واعطاساػػا صػػ 

 بات محكوما بحرك  حماس التي تعكؿ ا متداد الطبيعي لحرك  ا خواف المسمميف الحاكم  حاليا  ي مصر.
السيد مععؿ سيستغؿ  ذ  الزيػارة حتمػا مػف ارػؿ الػد م باترػا  المصػالح  السمسػطيني  العػامم  التػي يػممف باػا 

و ػػذا مػػا اكػػد  لاػػذ  الصػػحيس   ػػي اتصػػاؿ مػػم رسػػيس تحرير ػػا، وت كيػػد  عمػػ  اف  ػػذ  ويعمػػؿ عمػػ  تعزيز ػػا، 
المصالح  تحتؿ قم  سمـ اولوياته المستقبمي ، وكعػؼ ايمػا اف زيارتػه المقبمػ  الػ  القطػاع قػد تكػوف بصػحب  

 الرسيس محمود عباس كتكريس لاذ  المصالح .
كدولػػ  عمػو مراقػػب، وانتصػار المقاومػػ   ػي القطػػاع زيػارة معػػعؿ لمقطػاع، واعتػػراؼ ا مػـ المتحػػدة بسمسػطيف 

اننػػا، العػػدواف ا سػػراسيمي ا خيػػر، ن نػػ  عوامػػؿ اعػػادت القمػػي  السمسػػطيني  الػػ  الخارطػػ  السياسػػي  العالميػػ  
 مرددا وبقوة، والماـ ا ف  و البنا، عم   ذ  ا رمي  الصمب   ستمرار  ذا ا نراز.

 8/12/2012، القدس العربي، لندن
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تعود  كرة زيارة غزة ألكنر مػف عػاـ ممػ ، لكػف ظرو ػًا أمنيػ  بامتيػاز، حالػت دوف وصػوؿ خالػد معػعؿ  لػ  
القطاع ألوؿ مرة  ي حياته..بعد اتساؽ التادس  الػذي أناػ  حػرب األيػاـ النمانيػ  عمػ  ورػه الخصػوص، بػدت 

ألف المخابرات المصري  ما كانت لتسمح لمععؿ ب ف يرازؼ ” دمن “ونقوؿ ”..نسبياً  دمن ”الزيارة ممكن ، بؿ و
 ػػي “ألف أحػػدًا مػػا زاؿ ” نسػػبياً “مػػم الرانػػب اإلسػػراسيمي، ونقػػوؿ ” ترتيبػػات مسػػبق “بالػػذ اب  لػػ  غػػزة مػػف دوف 

 ،   يمكف أف ي مف لمرانب اإلسراسيمي.”رأسه ذرًة مف عقؿ
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 ٌد قيادي كبير مػف حمػاس  ػي  ػذ  الزيػارة التاريخيػ ..لكف  ػؿ كػاف مػف كاف مف المسترض أف يرا ؽ مععؿ و 
الحصا   المقامرة برمم قيادة حماس  ػي الػداخؿ والخػارج تحػت سػقؼ واحػد، أو بػاألحرا تحػت مرمػ  قذيسػ  

بانمػػماـ زعػيـ حركػ  الراػػاد اإلسػ مي رممػاف عبػػد ا  ” نناسيػ “واحػدة..وكاف مػف الممكػف لمزيػػارة أف تكػوف 
ياػػا، ولكػػف ورػػود معػػعؿ وعػػمح  ػػي مكػػاف واحػػد، مػػف عػػ نه  سػػال  لعػػاب األراػػزة األمنيػػ  اإلسػػراسيمي ، عػػمح  ل

 المصري  الحازم   تذ با سويً .” النصيح “لمتادس ، لذؿ را،ت ” رسيـ“ويغرياا لمقار   خرؽ 
سيس اإلقميمػي، مععؿ اختار أف يذ ب لغزة منسردًا، مف دوف أف يستظؿ بعبا،ة  ذا األمير العربي أو ذاؾ الر 

ومف دوف أف يصػطحب معػه  ػذا الػوزير أو ذاؾ المو ػد مػم أف عرومػًا قػد  ّبػت مػف عواصػـ عػدة ومحػاور 
مصػػػطرع ...الزيارة  مسػػػطيني  بامتيػػػاز، حمسػػػاوي  باألسػػػاس، ومػػػا كػػػاف ينبغػػػي ألرنػػػدتاا أف تخػػػتمط بػػػ ي مػػػف 

اؾ مػف القػادة والزعمػا،،  منػؿ  ػذا باػذا أو ذ” يحتمػي“أرندات اإلقميـ وحسػاباته، ومػا كػاف لػرسيس حمػاس أف 
 السموؾ لو حصؿ، ما كاف ليميؽ بنصر غزة وصمود ا ومقاومتاا.

مععؿ  ي زيارته لغزة، سيرمي أكنر مف عصػسور بحرػر واحػد  األوؿ، سػيبني عمػ  نصػر المقاومػ   ػي غػزة 
مػ  انطاقتاػا، بما ير م مف أ ميته ويعظـ مف نتاسره، وبصورة تكػرس حمػاس التػي تحتسػؿ بمػرور ربػم قػرف ع

ك عػػب رسػػيس عمػػ  السػػاح  السمسػػطيني ، قػػادر عمػػ  صػػنم انتصػػارات ومكاسػػب، ولػػيس اسػػتر ب الحصػػار 
والعقوبػػات  قػػط، وبمػػا يكسػػؿ  عػػادة تػػرميـ صػػورة الحركػػ  ومكانتاا..والنػػاني، أف الزيػػارة، وبعػػد األدا، المو ػػؽ 

ًا   منػا س لػه  ػي أوسػاط الحركػ  لمععؿ وعمح  ي  دارة ممؼ التساوض حػوؿ التادسػ ، سػتكرس معػعؿ زعيمػ
حػوؿ مػف يخمػؼ معػعؿ  ػي قيػادة ” بػازار التكانػات“ذاتاا، وستمم حدًا ألحاديػث ا سػتقال  والتنحػي، وتغمػؽ 

حمػػاس، وأيػػف سػػتتره الحركػػ  مػػف بعػػد ...ا ف بتنػػا نعػػرؼ أف معػػعؿ لػػف يغػػادر زعامػػ  الحركػػ ، وأف الررػػؿ 
 ي  رديدة.سيكوف مرعحاا الرسيس  ف لـ يكف الوحيد، لو 

ستكوف لمزيارة تداعيات طيب  عم  أ ؿ غزة، وتحديدًا عمػ  حمػاس ورماور ػا وأصػدقاساا، و ػذا أمػٌر   ريػب 
منعػػػار “التػػػي اعترمػػػت ” العقػػػدة الغزاويػػػ “ يػػػه..لكف النتيرػػػ  األ ػػػـ التػػػي سػػػتترتب عمياػػػا سػػػتترم  بتسكيػػػؾ 

الػذي تحمػؿ المسػمولي  األولػ  رولػػيس   ػي حمػاس،  ػػو” تيػار غػزة“ مػيس خا يػًا عمػ  أحػػد، أف ”...المصػالح 
الوحيدةا عف تعطيؿ اتساؽ الدوح  ومسار المصالح .. ذا العػاسؽ قػد يصػبح ورا، ظاورنػا،  ػور عػودة معػعؿ 

 مف زيارته األول  لمقطاع.
حمػػاس رالػػداخؿ والخػػارجا باتػػت أقػػرب لممصػػالح  مػػف أي وقػػت ممػػ  رسػػتظؿ  نػػاؾ أصػػوات متطر ػػ   نػػا 

س المعني  بإدام  التادس  أطوؿ  ترة ممكنػ ، تػدرؾ أف ذلػؾ متعػذر مػف دوف غطػا، وأخرا نعاز  ناؾا..حما
دور الربيػػػػم العربػػػػي  ػػػػي تغييػػػػر ميػػػػزاف القػػػػوا “مصػػػػالح  وطنيػػػػ ..حماس الػػػػذي را ػػػػف بعػػػػض قادتاػػػػا عمػػػػ  

، باتػػت أكنػػر توامػػعًا  ػػي تقػػديراتاا لمػػا يمكػػف أف يػػ تي بػػه الربيػػم العربػػي  لياا..حمػػاس التػػي تكػػاد ”السمسػطيني 
تنتقؿ مف محور  ل  محور دخر، تعرؼ أف ذلؾ سيرتب عمياا استحقاقات رديدة، يتعذر التعاطي معاا، مف 

 دوف ا نموا،  ي المظم  الوطني  السمسطيني  الرامع .
سػػيبق   نػػاؾ تيػػار المسػػتسيديف مػػف ا نقسػػاـ، مػػف أ ػػؿ السػػمط  والنػػروة،  ػػم ، لػػف يقػػنعاـ أحػػد بػػالتخمي عػػف 

ونػػرواتاـ، لكػػف صػػوتاـ سػػيخست وتػػ نير ـ سػػيترارم، بعػػد زيػػارة معػػعؿ لغػػزة، وبعػػد اترػػا   مكاسػػباـ وامتيػػازاتاـ
 كتم  وازن  مف حماس، صوب التادس  والمصالح .

نػػـ أف  نػػاؾ تطػػورات عمػػ  المػػس  األخػػرا  ػػي معادلػػ  ا نقسػػاـ السمسػػطيني،   يمكػػف لحمػػاس أف تترا ماػػا  
  غػػزة، كػػاف أ مػػؿ كنيػػرًا مػػف المػػرات السػػابق ، والمػػس  أدا، الػػرسيس عبػػاس والسػػمط   ػػي الحػػرب األخيػػرة عمػػ

عمػػ  ا حػػت ؿ طيمػػ   تػػرة الحػػرب والعػػدواف، والػػرسيس عػػاد مػػف نيويػػورؾ، ” المقاومػػ  العػػعبي “الغربيػػ  أعمنػػت 
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بنصر سياسػي تكتيكػي   يقػؿ أ ميػ  عػف نصػر غػزة العسػكري التكتيكػي، والررػؿ بػر ف أنػه يسػتطيم أف يمػج 
عرز عناا حمػاس، تمامػًا منممػا نرحػت حمػاس  ػي البر نػ  عمػ  أناػا وبعػض حمساساػا، عوالـ وي تي بنتاسج، ت

ما زالوا قادريف عم  ممارس  المقاوم  والصمود وا نتصار،  بات مف الصعب تسادي لقا، األنداد المتساويف، 
  ي الطريؽ  ل  استرداد المصالح  واستعادة الوحدة الوطني .

أرض غزة، لو  صػمود أ ماػا ومقاومتاػا لمعػدواف األخيػر، و ػو الصػمود الػذي وأخيرًا، ما كاف لمععؿ أف يط  
زّخػػػـ وذّخػػػر لارػػػوـ نيويػػػورؾ الدبموماسػػػي،  تحيػػػ  لغػػػزة و ػػػي تكتػػػب  صػػػً  رديػػػدًا  ػػػي سػػػسر الحركػػػ  الوطنيػػػ  

 السمسطيني  المعاصرة.
 8/12/2012، الدستور، عّمان
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 قاسـ قاسـ
مرموع  مػف العنػاويف  حتسالاػا المركػزي  ػي « حماس»را الخامس  والععريف لت سيساا، ترد حرك   ي الذك

قطاع غزة.  ما ً   ل  الت سيس، يبق  ا حتساؿ األكبر  و بانتصار ا العسكري، مدعومًا بآخر سياسي تمّنؿ 
 ذ  السنوات،  ذ بػدأت با عتراؼ بعرعي  حكـ ت خر ست سنوات. كنير مف التحو ت عادتاا الحرك  خ ؿ 

دعويػػ  نػػـ مقاومػػ ، قبػػؿ أف تتحػػوؿ سياسػػي  خامػػع  لحسػػابات المتغّيػػرات  ػػي المنطقػػ . خػػ ؿ األيػػاـ القميمػػ  
المامي  دخمت الحرك  اإلس مي   ي معاد ت  قميمي  مم تبدؿ سياسات المحاور. قيؿ الكنير عف قسز ا مف 

  أف الحركػػػ    تػػػزاؿ،  لػػػ  ا ف، قابعػػػ   ػػػي خنػػػدؽ محػػػور  لػػػ  دخػػػر. غيػػػر أف المعطيػػػات األخيػػػرة تمعػػػر  لػػػ
المقاومػ  وتحالساتػػه، رغػـ بعػػض التبػػد ت التػي طػػرأت عمػ  سياسػػتاا وأخررتاػػا مػف سػػوريا، لكػف ع قتاػػا مػػم 

  يراف   تزاؿ عم  حالاا
 

رسػػاؿ رمػػم األمػػيف العػػاـ لحػػزب ا ، السػػيد حسػػف نصػػر ا ، قػػادة المقاومػػ . أبمغاػػـ التورػػه الرديػػد القػػديـ.  
بػيف الطػر يف. أعمػف نصػر ا  ذلػؾ « منم الحديث السياسي»مم « حماس»أسمح  نوعي  وبكميات كبيرة ال  

عمػاد العممػي  لػ  طاػراف. زيػارة العممػي كانػت لترطيػب ا رػوا، بػيف الحركػ  « حماس»بعد زيارة القيادي  ي 
 ػػػتح اوتوسػػػترادات »طمػػػب  يػػػراف  والرماوريػػػ  ا سػػػ مي  والت سػػػيس لع قػػػ  رديػػػدة بينامػػػا. وكانػػػت خ صػػػتاا

ال  غزة. القادة الحمساويوف تبمغوا التوره الرديد، لكف بقي ا مر ممف حمق  ميق . امػا  ػي « اسمح  وماؿ
 ػػػي وسػػػاسؿ  ع مػػػه وحتػػػ  عبػػػر مواقػػػم التواصػػػؿ « حمػػػاس»لبنػػػاف،   صػػػدر حػػػزب ا  تعميمػػػًا بمنػػػم انتقػػػاد 

 ا رتماعي، بالنسب   ل  المنتسبيف  ليه.
بالنظػػاـ السػػوري، لػػـ يػػمد ذلػػؾ الػػ  قطػػم ع قػػ  الحركػػ  بػػإيراف، « حمػػاس»، وبػػالرغـ مػػف انقطػػاع ع قػػ   كػػذا

الحميػػؼ الرسيسػػي لمػػرسيس السػػوري بعػػار ا سػػد. وحتػػ  المحظػػ ،   تػػزاؿ  يػػراف تتواصػػؿ مػػم المكتػػب السياسػػي 
الع قػػ  مػػم »س  ػػإف لحمػػاس لمسػػماؿ عػػف احتياراتػػه الصػػاروخي  والماليػػ  عمػػ  حػػد سػػوا،. وبالنسػػب   لػػ  حمػػا

، كمػػػا يقػػػوؿ احػػػد المسػػػموليف  ػػػي الحركػػػ . ويقػػػوؿ مسػػػموؿ « يػػػراف اسػػػتراتيري  و  يمكػػػف ا سػػػتغنا، عناػػػا ابػػػداً 
ا نتاػػا، مػػف الحػػرب عمػػ  غػػزة وبػػرغـ مػػا رػػرا اع ميػػًا   يػػزاؿ الػػدعـ اإليرانػػي المػػالي »حمسػػاوي  نػػه بعػػد 

 «.والعسكري لمقطاع عم  حاله
قويماػػا ا يرػػابي لػػدور  يػػراف،  ذ  ػػي الػػزمف الػػذي تخمػػ   يػػه العػػالـ أرمػػم عػػف يعػػود الػػ  ت« حمػػاس»موقػػؼ 

الحرك  ا سػ مي  ا كبػر عمػ  السػاح  السمسػطيني  كانػت  يػراف بقرباػا، ماديػًا ولورسػتيًا. وبعػد تػ ليؼ حكومػ  
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مػا خالسػت  يػراف اسماعيؿ  ني  ر مت الدوؿ العربي  والغربي  التعاطي معاا، نزوً  عند الرغب  ا ميركي ، بين
وحكومته.  مدته بالماؿ الذي احتاج  ليه،  ي السترة التي كانػت تعػاني « ابو العبد»القاعدة ووقست ال  رانب 

حكومته  ياا مف صعوب  ادارة قطاع يسكنه ما يقارب مميوني عخص. و ػو رد الرميػؿ بػ ف كانػت أوؿ رحمػ  
اي دولػػ  عربيػػ ل  ػػذلؾ ألف تمػػؾ الػػدوؿ ر مػػت « العبػػدابػػو »لػه كػػرسيس لمػػوزرا، الػػ   يػػراف. امػػا لمػػاذا لػػـ يػزر 

 ببساط  استقباله.
بعد زيارته الرسػمي ، عػاد الررػؿ مرػددًا الػ  قطاعػه محمػً  بالػدعـ المعنػوي والمػالي اإليرانػي. وبػالطبم يػذكر 
 الػػبعض الصػػورة العػػايرة لانيػػ  و ػػو رػػالس بػػالقرب مػػف معبػػر ر ػػح، والػػ  رانبػػه حقيبػػ  كبيػػرة، قيػػؿ حيناػػا  نػػه

 يحمؿ  ياا امواً   يراني  وانه عاد ب كنر مف واحدة منماا، لكف سمطات ا حت ؿ صادرتاا.
 ػػي تمػػؾ الستػػرة، لػػـ يػػرد الحمسػػاويوف ا رتمػػا، كميػػًا  ػػي الحمػػف اإليرانػػي، ا  أف التخمػػي العربػػي أربػػر ـ عمػػ  

  اف معرك   مسػطيف  ػي اساس الع ق  مم  يراف  ي رمي  الحرك»ذلؾ. ويقوؿ مسموؿ بارز  ي الحرك  اف 
مػا »ويميؼ اف «. معرك  األمتيف العربي  وا س مي ، و  بد مف حعد كؿ الطاقات حت  تحقيؽ  ذا الادؼ

، لكػف «ميز الع ق  مم  يراف أناػا تػدعـ وتقػوؿ  ناػا تػدعـ، بينمػا يػدعـ ا خػروف و  يترػرأوف عمػ  قػوؿ ذلػؾ
 «.ل   يراف التي اعطتنا ما نريد بدوف اي مقابؿالعرب لـ يحتمنونا، لذلؾ لر نا ا»دخر يقوؿ  ف 

مم  يراف لـ تكف وليػدة المحظػ .  قػد أدا حػزب « حماس» كذا، لـ ت ت زيارة طاراف مف  راغ،  ذ  ف ع ق  
ا  دورًا كبيػػػرًا  ػػػي بناساػػػا منػػػذ مطمػػػم تسػػػعينيات القػػػرف المامػػػي، عنػػػدما طػػػردت اسػػػراسيؿ قػػػادة  مسػػػطينييف، 

 ي الرنػوب المبنػاني. يوماػا تعػرؼ حػزب ا  « مرج الز ور»ال  منطق  « حماس»در غالبيتاـ مف قادة وكوا
 لػػ  أولسػػؾ القػػادة. وأدرؾ الطر ػػاف، رغػػـ الخػػ ؼ العقاسػػدي بينامػػا، أنػػه يمكػػف الت سػػيس لع قػػ  طويمػػ  ا مػػد، 

 لػػ  العقميػػ  العسػػكريوف زيػػاراتاـ السػػري  الػػ   يػػراف لمتعػػرؼ اكنػػر « حمػػاس»رو ر ػػا المقاومػػ . نػػـ باعػػر قػػادة 
 اإليراني ، ولكسب خبرات الحرس النوري.

ذراعاا العسكري ، دخذة تررب  حزب ا   ي عيف ا عتبار. وعندما استعاد « حماس» ي  ترة  حق  طورت 
، تول  ت مذته التواصػؿ مباعػرة مػم  يػراف، ومػناـ العػايد «كتاسب عز الديف القساـ»ص ح عحادة، ممسس 
 غتيؿ  ي دبي و و  ي طريقه ال  طاراف.محمد المبحوح، الذي ا

الع ق  مم  يراف  رمي ، و ناؾ سقؼ   يمكف لمطػر يف ترػاوز  مامػا اختمسػا » ف « حمساوي»ويقوؿ مسموؿ 
الخػ ؼ بيننػا وبػيف  يػراف حػوؿ الممػؼ السػوري الػ  مرحمػ  »ويذكر انه  ػي مػرات عػدة وصػؿ «.  ي السياس 

 «.بت مف الطر يف التادس ، وررا ذلؾمتقدم ، لكف أعم  مررعي   ي  يراف طم
بػػالطبم لػػـ تكػػف الزيػػارات حكػػرًا  قػػط عمػػ  الحمسػػاوييف.  ػػ  بػػد مػػف الػػرّد بػػ خرا أحسػػف مناػػا. و ػػو مػػا حصػػؿ 
بالسعؿ، اذ لـ يتوقؼ توا د عناصر مف الحرس النوري ال  قطاع غزة لمتعػرؼ  لػ  طبيعػ  القطػاع العسػكري ، 

 «.الخمد»د ا السمسطينوف تحت األرض و ؽ تقنّي  ودليات تخزيف الس ح  يه، التي يعتم
بعػػد زيػػارات الحػػرس النػػوري الػػ  القطػػاع وا طػػ ع عػػف قػػرب عمػػ  حارػػات القسػػاـ، بػػدأت مرحمػػ  اخػػرا مػػف 
الع ق ، و ي كيسي  تاريب الس ح ال  غزة المحاصرة. قاـ الحػرس النػوري بنقػؿ صػواريخه الػ  سػوريا، التػي 

مناػػا الػػ  السػػوداف نػػـ الػػ  صػػحرا، سػػينا،، حيػػث تػػول  حػػزب ا  تسػػايؿ  تحػػت أيمػػًا مصػػانعاا لحمػػاس، و 
، التي كانت تسّكؾ «9 رر »عمميات التاريب ال  القطاع. أنساؽ غزة كانت الطريق  الوحيدة لتمرير صواريم 

ال  ارزا، صغيرة ليرري ترميعاا داخؿ القطاع، لكف وبما اف اإليرانييف عم نيػوف،  ػإف  ػذ  الطريقػ  كانػت 
زيد مف مخاطر انكعاؼ عممي  التاريب، لذا بنوا مصانم محمي   نتاج الصواريم  ي غزة بدً  مف تاريباػا. ت

حرػػارة »التػػي اطمقػػت عمػػ  تػػؿ ابيػػب وكعػػؼ عناػػا لممػػرة ا ولػػ  خػػ ؿ عمميػػ  « M-75»وكانػػت صػػواريم 
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عنػدما »حركػ  ، لكػف محميػ  الصػنم. ويقػوؿ مسػموؿ بػارز  ػي ال«9 رر »، و ي عبارة عف صواريم «سريؿ
ولر نا ال  « 9 رر »بدأنا بتطوير الصواريم المتوسط  والبعيدة المدا   عؾ أننا استسدنا مف تقني  صاروخ 

مػػف  يػػراف  9أرسػػمت الينػػا صػػواريم  رػػر »ويمػػيؼ «. اصػػدقاسنا الػػذيف يممكػػوف خبػػرة تصػػنيم  ػػذ  الصػػواريم
وبػػالطبم   «. السػػابق  وطبيعػػ  ارض القطػػاعونحػػف اسػػتسدنا مػػف تكنولوريتاػػا وقمنػػا بتطوير ػػا بحسػػب خبراتنػػا 

يمكف تصنيم وترريب تكنولوريا اإليرانييف بدوف اف يكونوا موروديف ليروا المنتج ا خير. مػا يعػزز ا عتقػاد 
وقػد أباػرت  ػذ  »باف اإليرانييف كانوا  ي قطاع غزة عندما بػدأ ابنػا، حركػ  العػيم احمػد ياسػيف باسػتخداماا. 

، يقػػوؿ « ناػػـ لػػـ يتوقعػػوا اف يػػنرح ابنػػا، القطػػاع المحاصػػر  ػػي تطوير ػػا باػػذ  الساعميػػ  الصػػواريم اإليػػرانييف
 «.حمساوي»مسموؿ 

  تنحصر الع ق  بػيف  يػراف وحمػاس عمػ  الصػعيد العسػكري  قػط، اذ  نػاؾ تنسػيؽ  ػي المواقػؼ السياسػي ، 
بالنسب  « حماس»أ مي   رغـ الخ ؼ حوؿ سوريا.  اخت ؼ وراات النظر بع ف ما يرري  ناؾ لـ يم  مف

 لػ   يػراف والعكػس صػحيح.  السػػقؼ الػذي يرمػم ا ننػيف، أي المقاومػ ، ُيمنػػم ا قتػراب منػه أو المسػاس بػػه. 
بػػذلؾ مػػف خػػ ؿ مػػا يحكػػ  عػػف  دنػػ  طويمػػ  « حمػػاس»كمػػا يمنػػم ا بتعػػاد عػػف  ػػذا الممػػؼ، حتػػ  لػػو أوحػػت 

 ا مد مم اسراسيؿ.
و ػو صػراع رنػاحي «. حمػاس»ع الخػ ؼ الػذي كػاف مخسيػًا داخػؿ  كذا، أظارت الحرب األخيرة عم  القطػا

ا خػػػػواف »الحركػػػػ ، ا وؿ المػػػػوالي إليػػػػراف، والنػػػػاني الػػػػذي يعػػػػّد نسسػػػػه رػػػػز،ًا مػػػػف التنظػػػػيـ العػػػػالمي لرماعػػػػ  
،  ذ يػػػزور بعػػػض قػػػادة حمػػػاس، محمػػػود الز ػػػار مػػػنً ،  يػػػراف بػػػدوف التنسػػػيؽ المسػػػبؽ مػػػم المكتػػػب «المسػػػمميف

مسػػموليف بػػارزيف  ػػي الحركػػ  يقولػػوف اف الز ػػار   يمكنػػه ا  اف يعػػود الػػ  المكتػػب  السياسػػي لمحركػػ ، لكػػفّ 
 السياسي  ي أي قرار يرب اتخاذ .

 8/12/2012األخبار، بيروت، 
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" 9اإلسػ مي السمسػطينيتيف بصػواريم " رػر  طاراف أنار اإلع ف اإليراني عف تزويػد حركتػي حمػاس والراػاد
الكنيػػػر مػػػف األسػػػسم  حػػػوؿ دوا ػػػم  ػػػذا اإلعػػػ ف، بعػػػد أف كانػػػت القيػػػادة اإليرانيػػػ  تنػػػ ا بنسسػػػاا عػػػف منػػػؿ  ػػػذا 

، لػـ  1001التصريح، وتحرج عندما يتـ الحديث عف دعـ عسكري تقدمه لحزب ا   ي لبناف. وخػ ؿ العػاـ 
 صواريم لمرب " سراسيؿ"، كما أف قادة حزب ا  لـ يتحػدنوا عػف منػؿ تتحدث طاراف عف تزويد ا حزب ا 

 ذ  المعمومات، واستمرت  يراف  ي الت كيػد عمػي دعماػا "المػادي والمعنػوي والسياسػي" لممقاومػ   ػي لبنػاف أو 
 مسطيف، عم  الرغـ مف أف الرميم كاف يدرؾ أف  يراف تقػؼ ورا، تسػميح حركػات المقاومػ   ػي لبنػاف أو  ػي 

  مسطيف.
ا ف ما الذي تغير مف معطيات لدا القيادة اإليراني  لإلع ف عف الدعـ العسكري لحركػات المقاومػ ، وعمػ  
نما  أي أساس استندت طاراف لتعمف عف  ذا الدعـ الذي لـ يقتصر عمي مررد الحديث عف دعـ عسكري، واح

رة ا سػتط ع "أيػوب" التػي أعمػف تعدا ذلؾ  ل  الحديث عف حصولاا عم  صػور مواقػم  سػراسيمي  عبػر طػاس
 حزب ا  عف  ط قاا ودخولاا األروا، اإلسراسيمي  وقياماا بتصوير المواقم  ناؾ.
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اإليرانيػػوف يتحػػدنوف عػػف اسػػتراتيري  "تػػوازف قػػوا" رديػػدة تسػػتند  لػػ  ن نػػ  محػػاور  "القػػوة العسػػكري " و"الػػرأي 
   ناػا موراػ  تحديػدًا إلدارة الػرسيس بػاراؾ أوبامػا الػذي العاـ"، و"األمف"، و ي مورا  لمحكوم  اإلسراسيمي ،  

 يستعد لطرح معروعه "كما وعد" لستح باب الحوار مم الرماوري  اإلس مي .
وبحسب المصادر  إف مرعد الرماوري  اإلس مي  عمي خػامنسي يمسػؾ بممػؼ الع قػ  مػم الو يػات المتحػدة، 

أربم مرات خ ؿ السنوات األربػم المامػي ، أدرؾ أف الػدخوؿ  لػ  والرسيس أوباما الذي راسؿ المرعد اإليراني 
طاػػراف  بػػد أف يػػتـ عبػػر بوابػػ  المرعػػد ولػػيس عبػػر أيػػ  بوابػػ  أخػػرا، ألف الترػػارب السػػابق  دلػػت عمػػي عقػػـ 
البحث عػف أبػواب أخػرا   تػمدي  لػ  بيػت المرعػد، ولػذلؾ  ػإف ا سػتراتيري  الرديػدة أعمناػا المرعػد بنسسػه، 

عف استعداد  يػراف لتسػميح أي حركػ  أو مرموعػ  تريػد  ػتح بػاب المواراػ  مػم " سػراسيؿ"، ورػا،  عندما أعرب
اإلع ف متزامنًا مم المعمومات التي تحدنت عف اتصاؿ بيف مندوبيف عف الرسيس األميركي والمرعد اإليراني 

وموحًا را، بعد أف أعرب  بادؼ  تح باب الحوار بيف البمديف لحؿ المعاكؿ العالق ،    أف اإلع ف األكنر
رسيس مرمس العورا اإليراني، عمي  ريراني، عف اعتزاز ب د  بتقديـ الػدعـ المػالي والعسػكري لقطػاع غػزة 
 ي حربه مم " سراسيؿ" خ ؿ المعركػ  األخيػرة، والتػي دعماػا قاسػد الحػرس النػوري محمػد عمػي رعسػري عنػدما 

يـ التػػػي قػػػدمتاا  يػػػراف لحركػػػ  حمػػػاس مػػػف أرػػػؿ تصػػػنيم قػػػاؿ  ف الػػػدعـ رػػػا،  ػػػي  طػػػار المعمومػػػات والتصػػػام
الصواريم التي مربت تؿ أبيب، والتي د عت بالمسموليف  ي غزة  ل  تقديـ العكر اعترا ًا بالرميؿ، و و ما 
انعكػػػس أيمػػػًا عمػػػي تصػػػريحات لػػػزعيـ حركػػػ  الراػػػاد اإلسػػػ مي رممػػػاف عبػػػد ا  عػػػّمح، قػػػاؿ  ياػػػا  ف كػػػؿ 

يرانيػػػػ  التػػػػي وصػػػػمت غػػػػزة كانػػػػت بتمويػػػػؿ ومسػػػػاع  يرانيػػػػ ، كمػػػػا انعكسػػػػت عمػػػػي األسػػػػمح  اإليرانيػػػػ  وغيػػػػر اإل
تصػػػريحات األمػػػػيف العػػػػاـ لحػػػزب ا  حسػػػػف نصػػػػر ا  الػػػذي قػػػػاؿ  ف حزبػػػػه سػػػوؼ يمطػػػػر " سػػػػراسيؿ" بػػػػآ ؼ 

 الصواريم  ذا حاولت ا عتدا، عمي لبناف.
 رفض الموت البطيء

لػـ يكػف بعيػدًا عػف ظػروؼ المقاطعػ  ا قتصػادي   وتعتقد المصادر أف اإلع ف عف الػدعـ العسػكري لممقاومػ 
التي  رمتاا الو يات المتحدة عمي  يراف، وتحديدًا عمي البنؾ المركزي اإليراني "ألف القيادة اإليرانيػ    تريػد 
المػػوت البطػػي، لعػػعباا كمػػا حػػدث مػػم العػػعب العراقػػي خػػ ؿ المقاطعػػ  التػػي  رمػػتاا الػػدوؿ الغربيػػ  عمػػي 

"، وبالتػػالي  إناػػا لرػػ ت  لػػ  أسػػموب المواراػػ  المباعػػرة مػػم الو يػػات 1007 -2442اـ العػػراؽ خػػ ؿ األعػػو 
المتحػػػدة عبػػػر البوابػػػ  اإلسػػػراسيمي  مػػػف ارػػػؿ تحقيػػػؽ أ ػػػداؼ عػػػدة، األوؿ ممارسػػػ  المزيػػػد مػػػف المػػػغوط عمػػػي 

ي الياػػػودي الو يػػػات المتحػػػدة عبػػػر البوابػػػ  اإلسػػػراسيمي ، ألف ذلػػػؾ يحػػػرج اإلدارة األميركيػػػ  التػػػي تتػػػ نر بػػػالموب
األميركػػي، ويػػد عاا لمتسكيػػر بػػدوؿ اإلقمػػيـ والتقميػػؿ مػػف ا عتمػػاد عمػػي الػػدور اإلسػػراسيمي  ػػي المنطقػػ ، والعمػػؿ 
عم   يراد حال  مف التوازف ا سػتراتيري  ػي تعاطياػا مػم  سػراسيؿ مػف راػ ، ودوؿ اإلقمػيـ مػف راػ  أخػرا، 

سػير باترػا  تحقيػؽ المصػالح اإليرانيػ  عمػي حسػاب و و ما يرعؿ المباحنات المحتمم  مم الو يػات المتحػدة ت
 الدعـ ال محدود الذي كانت " سراسيؿ" تتمقا  مف واعنطف.

أمػا الاػػدؼ ا خػر،  اػػو التػ نير  ػػي أ ػـ حمسػػا، الو يػػات المتحػدة  ػػي المنطقػ ، والمػػغط عمػ  " سػػراسيؿ" التػػي 
يؿ" عارمػػت  ػػتح أي حػػوار بػػيف واعػػنطف تعػػارض الحػػوار اإليرانػػي األميركػػي، ألف ا عتقػػاد السػػاسد أف " سػػراس

وطاراف ما لـ يمر عبر بوابتاا، بمعن  أناا كانت تعترط أف يػتـ التسػا ـ األميركػي اإليرانػي  ػي مػوازاة تسػا ـ 
 يراني  سراسيمي يتـ بعكؿ مباعر أو غير مباعر مف ارؿ احتراـ "األمف اإلسراسيمي"، و ذا مػا أراػض العديػد 

ععػػريف المامػػي ، وبالتػػالي  ػػإف الرسػػال  اإليرانيػػ  كانػػت وامػػح  عنػػدما أعمػػف مػػف السػػرص خػػ ؿ السػػنوات ال
اإليرانيوف عف دعماـ العسكري لممرموعات المقاوم ، ما يعني أف  يراف أرادت أف تقوؿ لمحكوم  اإلسػراسيمي  
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نما  ي ولرسيساا المتعدد نتنيا و"  ف مخازف الصواريم اإليراني  لـ تعد  ي كرمنعا  أو أصسااف أو عيرا ز، واح
رنػػػوب األرامػػػي السمسػػػطيني  وعػػػمالاا"، أي  ػػػي غػػػزة، و ػػػي العػػػريط الحػػػدودي مػػػم لبنػػػاف، بمعنػػػ  أف  يػػػراف 
أصػػػبحت عمػػػ  معػػػارؼ تػػػؿ أبيػػػب، وأف السػػػسف الحربيػػػ  اإليرانيػػػ  التػػػي كانػػػت ممنوعػػػ  مػػػف العبػػػور عبػػػر قنػػػاة 

حر األبيض المتوسط  ي الميػا  السويس، أصبحت ا ف تمر بالقرب مف مينا،  ي ت اإلسراسيمي، وتروب الب
المقابمػػػ  لمسػػػاحؿ اإلسػػػراسيمي، و ػػػذا يعنػػػي أيمػػػًا، أف  يػػػراف أرادت أف تمػػػم الحكومػػػ  اإلسػػػراسيمي  أمػػػاـ األمػػػر 
الواقم،  اي ا ف تمعب لعب  "الحوار مم واعػنطف مقابػؿ األمػف اإلسػراسيمي"، و ػذا يعنػي  ػي تساصػيؿ الرسػال  

لمػػغوط عمػػي اإلدارة األميركيػػ  بعػػ ف  يػػراف، مػػف ارػػؿ كسػػب "األمػػف اإليرانيػػ  مػػرورة الكػػؼ عػػف ممارسػػ  ا
نما عم  المقاسات اإليراني .  اإلسراسيمي"، لكف ليس عمي المقاسات اإلسراسيمي ، واح

وبعبارة أخرا،  ذا نرح الحرس النػوري اإليرانػي اليػوـ  ػي  عطػا، تصػاميـ وتقنيػات الصػواريم لحركػ  حمػاس 
يؿ،  ما الذي يمنم مف تقػديـ تصػاميـ وتقنيػات أخػرا لاػاتيف الحػركتيف ومعاػا وحزب ا ، لتستخدـ مد  سراس

 المراميم السمسطيني  األخرا لموارا  " سراسيؿ" ومرب المواقم  ي العمؽ اإلسراسيمي!.
 ػػي الرانػػب ا خػػر  ػػإف طاػػراف أرادت أيمػػًا أف تنبػػت لػػإلدارة األميركيػػ  عرػػز حميستاػػا " سػػراسيؿ" عػػف القيػػاـ 

لعػرؽ األوسػط، وأف الػدور اإلسػراسيمي الػذي كػاف يخػدـ المصػالح األميركيػ   ػي المنطقػ  لػـ يعػد بمامات  ي ا
كما كاف  ي سنوات الحرب الباردة، وأف الظروؼ اإلسراسيمي  التي يقود ا نتنيا و  رص  سانح  إلعػادة تقيػيـ 

المػػوبي الياػػودي األميركػػي الع قػػ  األميركيػػ  اإلسػػراسيمي ، خصوصػػًا بعػػد الػػدعـ الػػذي قدمتػػه  سػػراسيؿ ومعاػػا 
 لمنا سه الرماوري ميت رومني  ي ا نتخابات الرساسي  األميركي .

 12وليس بعيدًا عف ذالؾ، أومح الموا، رحيـ صسوي كبير مستعاري المرعد اإليرانػي لمعػموف العسػكري   ػي 
لسػػن  القادمػػ "،  ػػي تعػػريف النػػاني/ نػػو مبر عػػف اعتقػػاد  "أننػػا نسػػير باترػػا  تطػػورات كبيػػرة سػػوؼ تتحقػػؽ  ػػي ا

 عػػػارة وامػػػح  لأل ػػػداؼ التػػػي يحػػػاوؿ اإليرانيػػػوف تحقيقاػػػا مػػػم األسػػػرة الدوليػػػ  والتػػػي تزامنػػػت مػػػم تصػػػريحات 
لممرعد اإليراني عمي خامنسي  ي ذات اليوـ نسسه رأا  ياا "أف التسوؽ اإليراني أصبح وامػحًا  ػي التطػورات 

 ػػدا اا"  ػػي العػػرؽ األوسػػط، و ػػذا مػػا كانػػت تاػػدؼ  ليػػه اإلقميميػػ  والدوليػػ "، وأف طاػػراف "تقتػػرب مػػف تحقيػػؽ أ
القيػػادة اإليرانيػػ  وتحديػػدًا المرعػػد األعمػػ  كعػػرط ماػػـ يرػػب أف يتحقػػؽ لمرمػػوس  لػػ  طاولػػ  المساومػػات مػػم 
الو يات المتحدة األميركي  لتحقيػؽ التػوازف المطمػوب مػم الرانػب ا خػر مػف ارػؿ التوصػؿ  لػ  نتػاسج تصػب 

 ست  ي مصمح  رانب واحد كما كانت  ي السابؽ. ي مصمح  الرانبيف ولي
ذا صػػػحت التوقعػػػات مػػػف أف اإلدارة األميركيػػػ  قػػػد غيػػػرت أولوياتاػػػا مػػػف العػػػرؽ األوسػػػط  لػػػ  عػػػرؽ القػػػارة  واح
ا سيوي ،  إف ذلؾ يعني أف الطريؽ أصبحت سالك  أماـ طاراف لمحوار مم واعنطف مف ارػؿ غمػؽ الممسػات 

إلدارة األميركيػ  لمتسػرغ لمرػـ التسػوؽ ا قتصػادي والعسػكري الصػيني الػذي العرؽ أوسطي  العاسك ، والسماح لػ
يادد حمسا، الو يات المتحدة  ي الياباف وكوريا الرنوبي ، والػذي يػنعكس عمػي األومػاع  ػي العػرؽ األوسػط، 

التػػػي طرحػػػت مػػػف وزارة  12حيػػث تسػػػتند  ػػػذ  التوقعػػػات عمػػػي ا سػػػتراتيري  الد اعيػػ  األميركيػػػ  خػػػ ؿ القػػػرف 
 الد اع األميركي  والتي اقترحت خمس  أعواـ مف ارؿ تركيز العمؿ  ي عرؽ دسيا.

 ػػذا   يعنػػي أف الو يػػات المتحػػدة سػػوؼ تتخمػػ  عػػف "األمػػف اإلسػػراسيمي" بعػػكؿ كامػػؿ،    أف ذلػػؾ يعنػػي أف 
حػػ ؿ  ػػذا األمػػف سػػوؼ يػػرتبط بعػػامميف رديػػديف، األوؿ رغبػػ  اإلدارة األميركيػػ   ػػي طػػرح معػػروع الػػدولتيف إل

الس ـ  ي العرؽ األوسط، وأف  ذا المعروع   يمكف له أف ينسذ    مف خ ؿ البواب  اإليراني ، وبالتالي  إف 
التسػػا ـ اإليرانػػي األميركػػي سػػيكوف مػػف المػػرورات، بمعنػػ  ا عتػػراؼ بالػػدور اإليرانػػي األمنػػي والسياسػػي  ػػي 

 العرؽ األوسط و ذا ما تادؼ  ليه القيادة اإليراني .
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 عندما تيتز األرض في الشرق االوسط 44
 عمير ربابورت

  عػػدـ ا سػػتقرار. ولكػػف  ػػي الوقػػت الػػذي 1021كػػاف  ػػذا اسػػبوعا رسػػد الميػػزة المركزيػػ  لمعػػرؽ ا وسػػط  ػػي 
ش تنعغؿ  يه الساح  السياسي  عندنا  ي ا نتخابات،  اف مكتب وزير الد اع اياود باراؾ ينحؿ، وقيػادة الرػي

 ا سراسيمي تورد عم  عسا ا نسرار بسبب اعتبارات عخصي .
 ػػي منػػؿ  ػػذ  ا رػػوا،   غػػرو أف القميػػؿ رػػدا مػػف ا عػػخاص  ػػي راػػاز ا مػػف ينعػػغموف  ػػي مسػػ ل   ػػؿ يػػرد 
الريش ا سراسيمي كما ينبغي عم  التطورات الدراماتيكي  ا قميمي  أـ أنه يواصؿ بنا، قوته و قا لسػيناريو ات 

   قؿ ذات صم .  ؿ الريش أسير المساـو المغموط الرديدل تصبح اقؿ
 االسد ينيار

ومم الرسيس السوري بعار ا سد الميموس منه كسيؿ باف يكوف معرعا مف ناحي  اسراسيؿ.  قد كاف  ذا  و 
سػد ا سبوع الذي  قد  يه الرسيس بعكؿ عممي السيطرة عم  ب د .  قد تبقت ل سد امكانيتاف   ما السػرار را 

 حػص خيػػار المرػو، الػػ  روسػػيا، دبػي او  نػػزوي ا، أو التمتػرس  ػػي ريػػب لطاسستػه العمويػػ ، ليػدير مػػف  نػػاؾ 
حربا أ مي  يمكػف أف تسػتمر بمػم سػنوات اخػرا، ولكػف ناايتاػا روناايتػها وامػح .  ػي  ػذ  ا ننػا، يواصػؿ 

 القتاؿ.
نايار بعار ا سد.  الريش السوري، أي مف ناحي  عسكري ، وقعت  ي ا ياـ ا خيرة عدة أحداث تدؿ عم  ا

القسػػـ الػػذي   يػػزاؿ مواليػػا لمػػرسيس روبا سػػاس ذاؾ الػػذي يسػػتند الػػ  القيػػادة العمويػػ ا،  قػػد معسػػكرات ووسػػاسؿ 
قتالي  قرب حمب ودمعؽ، وا خطر مف ذلؾ السيطرة عم  الطرؽ الممدي ال  المطار العسكري قرب دمعػؽ 

 ا التطور ال  الوقؼ التاـ لمرح ت الروي  مف وال  سوريا.والمطار الدولي لممدين . وأدا  ذ
ميؿ تعاظـ قوات المعارم  ر'الريش السوري الحر'ا وامػح، ولػيس صػد   أف النػوار يحظػوف بتمػويف سػخي 
مف الس ح. ولعدة المسارق  مف ناحي  ا سد،  اف معظـ الس ح يصؿ ال  النوار عبػر لبنػاف، عمػ  مػا يبػدو 

لمتسكػػؾ  ػػي ليبيػػا، بتمويػػؿ قطػػري وسػػعودي. ولمغػػرب ايمػػا مصػػمح  وامػػح   ػػي تسػػميح مػػف مخػػازف الرػػيش ا
 النوار.  الرسيس السوري يد م ا ف نمف سنوات مف تسميح حزب ا ، ولعمويته  ي المحور ا يراني.

 ػي  ولكف الدراما ا كنر أ مي  لاذا ا سبوع كانت  ي مس ل  الس ح الكيماوي. يبدو أنه يورد مػا  ػو حقيقػي
المنعورات  ي ا ياـ ا خيرة  ي وساسؿ ا ع ـ العالميػ  بػاف الرػيش السػوري المػوالي ل سػد عػو د و ػو يعػد 
مخزونػات السػ ح الكيمػاوي  سػتخداـ محتمػؿ مػد النػػوار. وبالمقابػؿ، النعػر بػاف اسػراسيؿ نسػقت مػػم ا ردف 

،. لػػو كانػػت اسػػراسيؿ تريػػد أف تقػػرر  رومػػا عمػػ  مخزونػػات السػػ ح الكيمػػاوي لسػػوريا، عبػػر أرامػػيه،  ػػو  ػػرا
الاروـ  اي   حار  باا ال  التنسػيؽ مػم ا ردف  ػي أي عػي،.  مػدياا حػدود معػترك  طويمػ  بمػا يكسػي مػم 

 سوريا، يمكناا مف خ لاا اف تبعث بطاسرات س ح الرو.
، ا عػار ا خيػرة كانػت ماذا نعـل ل مريكييف تورد قوات  ي ا ردف بقيت بعد مناورة اقميمي  كبيرة. و ي اننا

اسراسيؿ عريك   ي نقؿ رسػاسؿ الػ  قيػادة النظػاـ السػوري، بمورباػا يعتبػر سػقوط مخزونػات السػ ح الكيمػاوي 
  ي أياد غير مسمول  ربالتررم  الحرة  نصرا ا  و خط أحمر.

مستوحػػ  مػػم دمعػػؽ  يبػػدو أف الرسػػاسؿ التػػي نقماػػا الغػػرب مػػمخرا  ػػي القنػػوات الدبموماسػػي  القميمػػ  التػػي   تػػزاؿ
المقصو  ، و ي تترا ؽ وحرب نسسي  صاخب ، قامت بالعمؿ. مخػازف السػ ح الكيمػاوي اغمقػت حاليػا. وحتػ  
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لو طاب ل سد او لرراله اف يبيدوا بعما مف أبنا، ععباـ بواسط  الس ح الكيماوي،  اف نزع  البقا، السوري 
 لدياـ أقوا.

ا قػرب الينػا، بمحػاذاة الحػدود  ػي  مػب  الرػو ف،  قػد بعػار ا سػد  وا ف بات ممكنا القوؿ انه  ي المنػاطؽ
السيطرة منذ قبؿ نحو اسبوعيف،  ي تمؾ المعارؾ التي ترا قت والنار الطاسع  نحػو اسػراسيؿ، والتػي اسػتريبت 
بقصػػؼ الرػػيش ا سػػراسيمي   ػػداؼ داخػػؿ ا رامػػي السػػوري . وترا قػػت المعػػارؾ قبػػؿ اسػػبوعيف بارػػـو عمػػ  

الرػػيش السػػوري ادا الػػ   ػػرار قسػػـ مػػف القػػوات وقتػػؿ الععػػرات مػػف المػػواليف ل سػػد. و ػػي ا سػػبوع  معسػػكرات
ا خير ساد الاػدو،  ػي المنطقػ . الرػيش ا سػراسيمي رػا ز  سػتيعاب  رسػيف مػف الطػرؼ ا سػراسيمي لرػدار 

 محمييف.الحدود  ي  مب  الرو ف،  ي حال  عودة الريش السوري ال  الربا  لتاريب السكاف ال
و ي  ذ  ا ننا، تتراكـ الممعرات عم  أف كؿ ا طراؼ باتت تتعامؿ مم بعار ا سد بصسته حصانا منتايا  
الروس يواصموف اخ ، ررالاـ مف قواعد ـ  ي سوريا، بما  ػي ذلػؾ القاعػدة البحريػ  الوحيػدة لاػـ  ػي البحػر 

يس تركيػػػا، ررػػػب طيػػػب اردوغػػػاف، يػػػديراف المتوسػػػط،  ػػػي ال ذقيػػػ ا الػػػرسيس الروسػػػي،   ديميػػػر بػػػوتيف، ورسػػػ
محادنات عم  مستقبؿ سورياا وحت  الزعيـ ا س مي المبناني، سعد الحريري، الذي   يزاؿ يرتعػد خو ػا مػف 
تصػػسي  ابيػػه بتكميػػؼ مػػف الػػرسيس  ػػي العقػػد المامػػي، يترػػرأ عمػػ   ػػتح  مػػه مػػد بعػػار والوقػػوؼ مػػد   ػػي 

   ي سوريا ممخرا ال  منطق  طرابمس  ي عػمالي لبنػاف ايمػا، تصريحات حماسي . لقد انتقمت الحرب ا  مي
 حيث ترري معارؾ بيف مميدي بعار ا سد ومعارميه.

مف لـ يي س  ػـ ا يرانيػوف الػذيف يواصػموف نقػؿ السػ ح والوقػود لبعػار ا سػد. قسػـ كبيػر مػف التمػويف يصػؿ 
الكي، يسػػمح باػػذ  الػػرح ت الرويػػ ،  ػػي رحػػ ت رويػػ  تمػػر  ػػوؽ ارامػػي العػػراؽ الحػػر. الػػرسيس العراقػػي، المػػ

ولكنه أمر ممخرا باعتراض بعض  ذ  الرح ت، ولكف  قط  ي طريؽ عودتاػا مػف سػوريا الػ  ايػراف. وكانػت 
 الطاسرات بالطبم  ارغ .

 عبداهلل ومحمود
  يمكػػف  حػػد  ػػي العػػرؽ ا وسػػط اف يحسػػد بعػػار ا سػػد، ولكػػف ومػػم الزعمػػا، ا خػػريف لػػيس  معػػا ايمػػا. 

يف نتنيا و يمكنه أف يػرا نسسػه محظوظػا  ذ لػـ يعػاني ا  مػف كتػؼ بػاردة مػف انرػي  ميركيػؿ  ػي اننػا، بنيام
 زيارته  ي المانيا، ومف مغوط را قت تعكيؿ قاسم  الميكود بيتنا ل نتخابات.

طيني  اننػػػاف مػػػف المكتسبػػػيف التقيػػػا  ػػػي ناايػػػ  ا سػػػبوع  ػػػي راـ ا   ممػػػؾ ا ردف عبػػػدا  ورسػػػيس السػػػمط  السمسػػػ
محمود عباس رابو مازفا. عبدا  يتصدا لمعاكؿ عديدة  ي الداخؿ اساساا اقتصادي. وبقيػت المسػاعدات 

مػف  1021التي يحصؿ عمياا مػف ا مػريكييف مسػتقرة، ولكػف الػدعـ السػنوي مػف دوؿ الخمػيج  ػبط  ػي العػاـ 
الػػ  'ربيػػم اردنػػي' والػػذي  ػػو مميػػوف  قػػط. ويمكػػف لممعػػاكؿ ا قتصػػادي  أف تػػمدي  99مميػػار دو ر الػػ   2.9

 بتعبير دخر، نااي  طريؽ عبدا .
الؼ  ري، سوري  ي أراميه ولوقؼ توريد الغاز مف مصر. ولكف  210كما يتصدا عبدا  ايما لمعكم  

اذا كػػػاف كػػػؿ  ػػػذا   يكسيػػػه،  مديػػػه عمػػػ  رأسػػػه ايمػػػا اسػػػتيا، وراػػػا، الععػػػاسر البدويػػػ  الػػػذيف يعػػػززوف ريعػػػه 
مكػ  رانيػ  باناػا 'سػارة اردنيػ ' اي يتاموناػا باناػا  ػي التػي تمسػؾ بػالخيوط حقػا  ػي المممكػ  ويتعامموف مم الم

وتسمؿ بعكؿ وامػح ابنػا، عػعباا السمسػطينييف عمػ  البػدو. وحػاوؿ عبػدا  ارمػا، زعمػا، البػدو مػمخرا بعػدة 
 مكرمات بما  ي ذلؾ ر م الرواتب  ي القيادة العسكري .

زف  ػػو ا حسػػاس بانامػػا  قػػدا مػػا تبقػػ  مػػف مكانتامػػا ا قميميػػ .  حممػػ  'عمػػود المعػػترؾ بػػيف عبػػدا  وابػػو مػػا
السحاب' انتات بمساومات اسراسيؿ مم حماس، دوف أف ت به مصر باما. الرسيس السريف مبارؾ، بالمقابػؿ، 
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كاف درج عم  اعراؾ ابو مازف  ي كػؿ خطػوة، وعػكؿ سػندا اقميميػا  امػا لعبػدا . رغػـ احسػاس ا ردف و ػتح 
بػػاف اسػػراسيؿ ممػػت بعيػػدا رػػدا نحػػو حمػػاس،  ػػاف التنسػػيؽ ا منػػي بػػيف اسػػراسيؿ والسػػمط  السمسػػطيني  وا ردف 
محسػػػوظ. وكمػػػا كتػػػب  نػػػا ا سػػػبوع المامػػػي،  قػػػد قػػػرر ابػػػو مػػػازف اف يعػػػرم مػػػمخرا 'احترارػػػا عػػػعبيا' وتكنػػػر 

يم . و ذا ا سبوع ورد الممعرات عم  عودة مور  ار اب  ي ياودا والسامرة، مور  ستكوف معتدل  ولكف طو 
الميؿ تعبير   ي عممي   روـ مخرب مم بمطػ  عمػ  سػيارة عسػكري   ػي السػامرة  ػاطمؽ النػار عميػه ررػؿ مػف 

 المخابرات ا سراسيمي  وأردا  قتي .
 مرسي في مشاكل

وماذا  ي مصرل الرسيس المصري ايما، ررؿ ا خػواف المسػمميف، محمػود مرسػي،  ػي معػاكؿ عويصػ   ػي 
محاولته  رض دستور،  ي ظؿ استغ ؿ نراحه الدبموماسػي  ػي حممػ  'عمػود السػحاب' النرػاح الػذي أعقاب 

  ناؾ مف يقوؿ انه نسم رأسه.
ظػػا را، مسػػ ل  الدسػػتور  ػػي السػػب لمارػػـو الرمػػا يري عمػػ  قصػػر الػػرسيس مػػف رانػػب العممػػانييف والميبػػرالييف 

بػاط الرمػا ير ينبػم أو  وقبػؿ كػؿ عػي، مػف أف القػردف الذيف كانوا المحرؾ الحقيقي لمنورة. أما عمميا،  ػاف اح
 مميوف  ـ  ي مصر. 33ا س مي لـ يرمب بعد تحسينا لمومم ا قتصادي، ولـ يرد السبيؿ  طعاـ 

ومم نااي  ا سبوع بدا وك ف مرسي سيمطر الػ  ايرػاد سػبيؿ  رمػا، الرمػا ير والتخمػي عػف الصػ حيات 
مقػػت عمػػ  ا قػػؿ. مػػف الزاويػػ  ا سػػراسيمي  ماػػـ ايمػػا ا عػػارة الػػ  أنػػه  ػػي العميػػا التػػي أخػػذ ا لنسسػػه، بعػػكؿ م

الوقت الذي تعتعؿ  يه القا رة، استمرت  ذا ا سبوع ايمػا المػداو ت عمػ  تساصػيؿ التسا مػات بػيف اسػراسيؿ 
وحماس  ي أعقاب حمم  'عمود السحاب'.  ذ  المداو ت عديم  الردوا، وذلؾ  نه مف المحظ  التي  دأت 
 ياا النار  ػي اسػراسيؿ و ػي غػزة،  قػد الطر ػاف الػدا م ا سػاس ليامػا لمتنػازؿ عػف مطالبامػا. وسػيبق  الومػم 
الرا ف حت  الرول  التالي .  ذا الومم الرا ف ليس سيسا مػف ناحيػ  اسػراسيؿ، حاليػا عمػ  ا قػؿ. ادا، حمػاس 

ات العاقػػػ ' تسػػػوؽ توقعػػػات قيػػػادة  ػػػي  ػػػرض النظػػػاـ عمػػػ  طػػػوؿ الرػػػدار ومنػػػم ا عمػػػاؿ المعاديػػػ  مػػػف 'المنظمػػػ
 المنطق  الرنوبي .
 المفيوم المغموط

الػدراما ا قميميػ  تواصػؿ الترسػيد، لعػػدة القمػؽ،  نعػداـ الرغبػ  أو انعػداـ القػػدرة لػدا الو يػات المتحػدة لسػػرض 
قميمييف. ما نعر اراداتاا  ي المنطق ، منمما كانت ذات مرة، وحقيق  أننا  قدنا، بحكـ ا مر الواقم، حمسا،نا ا 

عػػف اسػػتسناؼ ا تصػػا ت لتنسػػيؽ البػػث بػػيف اسػػراسيؿ وتركيػػا  ػػي اعقػػاب أحػػداث مرمػػرة  ػػو صػػحيح، ولكػػف 
احتمػػػا ت ايرػػػاد صػػػيغ  حػػػؿ وسػػػط متدنيػػػ .  اردوغػػػاف يواصػػػؿ ا صػػػرار عمػػػ  اعتػػػذار اسػػػراسيمي، تعػػػويض 

 تواصػػػؿ الموا قػػػ   قػػػط عمػػػ   عػػػاس ت القتمػػػ  وازالػػػ  الحصػػػار عػػػف قطػػػاع غػػػزة تمامػػػا. امػػػا اسػػػراسيؿ بالمقابػػػؿ،
'ا عػػراب عػػف ا سػػؼ' ونقػػؿ أمػػواؿ تعويمػػات لصػػندوؽ انسػػاني دوف أخػػذ المسػػمولي  عػػف الكارنػػ   ػػي قمػػب 

 .1020البحر  ي ايار 
لػو كػاف الرػيش ا سػراسيمي ريعػا منقسػا، لكػاف العديػد مػف قادتػه قمقػيف ليػؿ ناػار مػف دنػار التغييػرات ا قميميػ  

الرػػيش قوتػػه عمػػ  المػػدا البعيػػد. ولكػػف الرػػيش ا سػػراسيمي بمسػػا يـ كنيػػرة،  ػػو  عمػػ  العػػكؿ الػػذي يبنػػي  يػػه
رػيش منػا ض لمنقا ػ .  ػي ا مػور الراريػ ، معظػـ ررالػػه منعػغموف بارمػا، القػادة بحيػث يتر عػوا  ػي الرتػػب 

 مؽ.باسرع وقت ممكف. قم   قط تقمقاـ مساسؿ استراتيري  ويكمسوف أنسساـ عنا، قرا،ة المواد ذات الصم  بع
كمػػا أف حقيقػػ  أف الرػػيش ا سػػراسيمي يتصػػرؼ عمػػ  مػػدا و يػػ  رسػػيس ا ركػػاف، السريػػؽ بينػػي غػػانتس، دوف 
خط  متعددة السنيف   تقمؽ حقا أحدا تقريبا. لقد أعد غانتس  ي عاد و يته خطتيف متعددة السنيف ولكنامػا 
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سػتراتيريا  ػي السػنوات ا خيػرة رغػـ التغيػرات لـ تقرا ولـ تمو  ابدا. عمميا لـ يرتز الرػيش ا سػراسيمي تغييػرا ا
ا قميمي  الااسم . و سباب تتعمؽ بالميزانيػ  تبقػ  القػوة تبنػ  و قػا لسػيناريو ات نابتػ    يمػمف أحػد أف يكػوف 
الواقػػم اكنػػر خطػػورة مناػػا.  ػػاذا مػػا وقعػػت   سػػمح ا  مصػػيب  ظاػػر  ياػػا أف قػػوة الرػػيش ليسػػت كا يػػ ،  اننػػا 

'.  ػػذ  المسػػمولي  لمقيػػادة السياسػػي  1ا مػػر  ػػي نظػػرة الػػ  الػػورا، بانػػه 'المساػػـو المغمػػوط  يمكػػف أف نسػػمي  ػػذا
 عم  المساوـ   تقؿ عف مسمولي  القيادة العسكري  بؿ وربما أكنر.

بالمناسب ،  اف بعما مف نقاط الخمؿ السكري  والبنيوي   ي الريش ا سراسيمي ترسدت  ي ا عار ا خيرة  ي 
دات الكبػػػرا لايسػػػ  ا ركػػػاف و ػػػي المنػػػاورة مػػػم الرػػػيش ا مريكػػػي. و سػػػباب مساومػػػ    يمكػػػف أف منػػػاورة القيػػػا

نسصػػؿ نقػػاط الخمػػؿ  نػػا. يمكػػف  قػػط القػػوؿ انػػه كرػػز، مػػف الػػدروس تبنػػ  لػػرسيس ا ركػػاف غر ػػ  رديػػدة داخػػؿ 
 'البسر'  ي وزارة الد اع. طوب  لغانتس.
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