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 الغتيال القيادات السياسية والعسكرية لحماس سيعود اإلسرائيمي الجيشالقناة العاشرة:  1
ذكدددر تقريددر بثدددو التمسزيددلن السدددراليمي القندداة اليا ددرة الميمددد  يسيددد بدددان اسددراليل  مقددد  جدددا مدددن : القدددس المحتمدد 

 دي  بين حركتي حماس لفتح.تداعيات المصالح  السمسطيني  لاحتمالي  اكيدة لرجلع اليال ات الل 
ليدر  محمددل القندداة اليا درة ان رلدديس السددمط  محمددلد عبداس سدديتيذ  ددرارات ايجابيدد  بحد  حركدد  حمدداس منيددا 
الفراج عن السجناء التابيين لمحرك  في الضس  الغربي  لانياء العتقال السياسي، في المقابل سماح حكلمد  

 اع لالكف عن مالحقتيم.غزة برجلع القيادات الستحالي  الى ارض القط
لألضددح التقريددر ان اسددراليل  مقدد  جدددا مددن تددداعيات المصددالح  حيددث ان حركدد  حمدداس فددي الضددس  الغربيدد  
تحدالل ان تطدلر بنيتيدا التحتيد  اليسدكري  لمحاللد  الرجددلع الدى مقالمد  الجديش السدراليمي فدي الضدس  المددر 

القيددادات السياسددي  لاليسددكري  لحركدد  حمدداس فددي  الددذي سدديؤدي الددى اتيدداذ اسددراليل  ددرارات  ددد تكددلن اغتيددال
الضددس  لمندد  اي ىجددلم مددن  بددل كتالددب القسددام ضددد السددراليميين فددي الضددس ، ا ددار التقريددر ال ان السددمط  

 سلف لن تكلن  ادرة عمى مسك زمام الملر لمالحق  القادة اليسكرييين لالمقالمين لحرك  حماس.
 10/12/2012، وكالة سما اإلخبارية

 
 باس: سنرد عمى المشروع االستيطاني في القدسع 

السمسطينيين  أن، أنقرةالثنين في  أمسالرليس السمسطيني محملد عباس،  أكد :دلت كلمالقدس  – أنقرة
 لحدة استيطاني  في القدس ال ر ي . آلف م رلعيا القاضي ببناء  إسراليلنسذت  إذاسيردلن 

يحدد  أن"، من دلن أير حقيق ... فسنرد بلسالل  األمرىذا  أصبح إذاالبرلمان التركي، " أمام عباسل ال 
 طبيي  مثل ىذا الرد.
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 إلىانتقادات دللي  عدة، ييدف  أثارالذي  اإلسراليميم رلع البناء الستيطاني  إعالن أن عباسلاعتبر 
دلل  المرا ب المتحدة عمى منح فمسطين صس  ال لألمم"ميا ب " السمسطينيين بيد تصليت الجميي  اليام  

 نلفمبر./ ت رين الثاني غير اليضل في المنظم  الدللي  في 
 نيطي فرص  لمسالم". أنبيا باليربي  "نريد  أدلىبحسب ترجم  تصريحاتو التي  األتراكالنلاب  أمامل ال 

ح". طري  طليل نسمكو، لكننا نتقدم عمى الطري  الصحي أمامنا"ما زلنا في البداي ، ليبقى  عباس لأضاف
لسيمتقي عباس  دلل  فمسطيني  مستقم  تماما". إلى"نحن عمى الطري  الصحيح الذي سيقلدنا  أيضال ال 

 الرليس التركي عبد اهلل غلل اليلم الثالثاء.
 //القدس، القدس، 

 
 فياض يجتمع مع نظيره العراقي ويشارك بافتتاح المؤتمر الدولي لمتضامن مع األسرى 

، اجتماعًا أمسعقد رليس اللزراء د. سالم فياض فلر لصللو إلى الياصم  اليرا ي  بغداد،  األيام: -بغداد 
ثناليًا م  نظيره اليرا ي نلري المالكي، حيث أطميو رليس اللزراء عمى التطلرات السياسي  في دلل  فمسطين 

لسمسطيني في القدس المحتم  لمياطر السياس  الستيطاني  التلسيي  اإلسراليمي ، لاستيداف اللجلد ا
لاألغلار لغيرىا من المناط ، لالتي تيدف إلى من  إمكاني  تجسيد السيادة اللطني  عمى أرض الدلل  

 السمسطيني  التي احتضنتيا األسرة الدللي  بصس  مرا ب.
كما لض  فياض نظيره اليرا ي في صلرة الصيلبات المالي  المتسا م  التي تياني منيا السمط  اللطني ، 
لالتي ازدادت حدتيا بصلرة يطيرة جراء  يام حكلم  الحتالل اإلسراليمي بحجز أملال اليالدات الضريبي  
السمسطيني ، لل ف لرلد المساعدات الممتزم بيا من الدلل المانح ، لأثر ذلك كمو عمى  درة السمط  اللطني  

ده في لجو الميططات الستيطاني ، في اللفاء باللتزامات األساسي  تجاه  يبنا، لمتطمبات تيزيز صمل 
"، لالتي لحدة استيطاني  في المنطق  المسماة " لأيطرىا ما أعمنت عنو إسراليل مؤيرًا لبناء 

 ُتطب  الحصار عمى القدس لتيزليا عن محيطيا السمسطيني لتسصل  مال الضس  الغربي  عن جنلبيا.
ناة لالظرلف الالإنساني  الصيب  التي يياني منيا األسر  كما أطم  فياض رليس اللزراء اليرا ي عمى الميا

لالميتقملن السمسطينيلن في سجلن الحتالل، ل كره عمى استضاف  اليرا  ال قي  لممؤتمر الدللي لمتضامن 
م  األسر  لالميتقمين السمسطينيين لاليرب في السجلن اإلسراليمي . ميبرًا عن أممو في أن ينجح المؤتمر في 

دعم الدللي لقضي  األسر  لاآلليات الكسيم  بإلزام إسراليل بل ف مياناتيم، لاإلفراج عنيم جمييًا دلن ح د ال
  رلط أل تمييز، لفي مقدمتيم األطسال لالمرضى، لاألسر  القدامى لأعضاء المجمس الت رييي.

 //األيام، رام اهلل، 
 

 لممصالحة : ال آفاق حقيقيةرئيس المجمس التشريعي الفمسطيني 4
 ال رليس المجمس الت رييي السمسطيني عزيز الدليك إن اليلة بين حرك  فتح : علض الرجلب - اليميل

لحرك  حماس ل تزال لاسي ، مستبيدا إنجاز المصالح  في ل ت  ريب طالما لم يتم جسر اليلة بين 
 الحركتين.

مسطيني  بيد الدلل " بجامي  اليميل لأكد الدليك في يتام كممتو يالل مؤتمر عن "اإلستراتيجيات الس
السمسطيني ، أنو ل ير  أمامو "آفا ا حقيقي  لمصالح  يمكن أن تُنجز  ريبا، لبياص  أن الكل بدأ يتمترس 

 يمف إنجازاتو".
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لرأ  أن الرليس السمسطيني محملد عباس "يتمترس لراء إنجاز إعالن الدلل ، لربما اإليلة أيضا في حماس 
إلنجاز التارييي اليظيم لاإلستراتيجي في  ير اليدل لضرب أعما و"، في إ ارة إلى يتمترسلن حلل ا

 اليدلان األيير عمى غزة لرد حماس لفصالل المقالم  األير  بقصف المدن اإلسراليمي .
نياء النقسام المستمر منذ ألاسط   لفي الل ت نسسو،  دد عمى أن تحقي  المصالح  السمسطيني  لا 

 عي  للزم  لطني " ل ييتمف اثنان عمى أىميتيا."ضرلرة  ر 
نجاز المصالح ،  ل ال الدليك إن عباس صرح بأنو سييلد من األمم المتحدة إلى المسالضات م  إسراليل لا 
لكنو عقد اجتماعا لمقيادة السمسطيني  في رام اهلل لم ي مل الجمي ، متسالال "أين نحن من ىذا الجتماع؟"، 

 ماس.في إ ارة لحرك  ح
لاستدرك أن م ارك  اللزير الساب  في حكلم  حماس ناصر الدين ال اعر كانت بصستو فمسطينيا مستقال 
كما صرح ىل بذلك "بمينى أن لاحدا من الطرف اإلسالمي لم ُيدع"، لتساءل ألم يكن من اللاجب دعلة 

 رليس المجمس الت رييي؟ لماذا نغيب؟
كتي فتح لحماس،  دد الدليك عمى أن نجاح المصالح  يتطمب لبيد استيراضو تصريحات لملا ف  ادة حر 

"إنياء الدلر اللظيسي الذي تقلم بو السمط  السمسطيني  لصالح الحتالل، أي إنياء التيالن األمني"، مضيسا 
 أن إسراليل يمقت ميادل  تجيل بقاء السمط  مرتبطا ببقاء دلرىا اللظيسي.

 //الجزيرة.نت، الدوحة، 
 
 انطالقة حماس بالضفةميرجان إقامةتوافق عمى الفمسطينية مطة الس 

أكد الملاء عدنان الضميري المسلض السياسي اليام لالناط  الرسمي باسم المؤسس   :تقرير ميا - بيت لحم
ميرجان انطال   حرك  حماس في الضس  لالذي سيقام في محافظ   إ ام انو تم الملافق  عمى  األمني 

   من المحافظ الملاء جبرين البكري.نابمس، بملافق
في  األملرحرك  حماس ليست حزبا محظلرا ما دامت  أنالضميري في حديث لغرف  تحرير "ميا"  لألضح

ميرجان بالضس ،  إل ام طمب من  بل حرك  حماس بالساب   أيانو لم يتم تقديم  لأكد نطا  القانلن.
 أي إ ام القانلن لم للن يتم منيو من  إطارأيو في تنظيمي سياسي مدني ييبر عن ر  إطار أي أنملضحا 

 الالزم . اإلجراءاتن اطات ضمن القانلن للف  
 //وكالة معا اإلخبارية، 

 
 تحرك عربي فمسطيني الشير المقبل إلطالق مبادرة لدفع عممية السالم لألمامعريقات:  

بان لجن  المتابي  اليربي  لمسالم التي  مصادر فمسطيني  رسمي  الثنين أكدتلليد علض:  -رام اهلل 
مبادرة لدف  عممي  السالم المتل س  بين  إلطال بالدلح   ررت التحرك ال ير القادم  األحداجتميت 

 لألمام. لاإلسراليميينالسمسطينيين 
ديدا تحركًا عربيًا فمسطينيًا ج أنل ال عضل المجن  التنسيذي  لمنظم  التحرير السمسطيني  صالب عريقات 

 الدللي  الساعم . األطرافمبادرة لدف  عممي  السالم بالت الر م   إلطال سيبدأ ال ير المقبل 
اللليات  إلىلفدا رسميا سيحمل ىذه المبادرة  أنالسمسطيني  الرسمي  الثنين  لإلذاع لألضح عريقات 

 المتحدة لالصين لبريطانيا.
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ي  اليربي  ت كيل لجن  مصغرة للض  يط  اليمل ليذه عريقات انو تم يالل اجتماع لجن  المتاب لأضاف
اجتماع الدلح  تكمل بالنجاح بيد ملافق  المجتميين عمى  أنالمبادرة حتى نياي  ال ير الجاري، م ددا عمى 

ما تقدم بو اللفد السمسطيني، ميتبرا أن ذلك يمثل مرحم  جديدة لاعترافا جديدا يتطمب يط  عمل عربي  
 ن.لفمسطيني  جديدتي

يسيى الجانب السمسطيني لالدلل اليربي  لتنظيم مؤتمر دللي لدعم السمط  ماليا في ظل  أير لمن ناحي  
 اليجز الحاد الذي تيانيو في ميزانيتيا.

 "باريس "لينصب السيي السمسطيني لاليربي لتنظيم مؤتمر كبير في الياصم  السرنسي  باريس يحمل اسم 
 بالدلح . األييرلجن  المتابي  اليربي  يالل اجتماعيا  قتياأطماستجاب  لتمك الدعلة التي 

لغادر عباس أمس الدلح  إلى تركيا في مستيل جلل  ت مل كال من فرنسا لعدة دلل ألرلبي  أير  لتقديم 
ال كر ليا عمى التصليت لصالح الطمب السمسطيني برف  تمثيل فمسطين في األمم المتحدة لد'دلل  غير 

 مباحثاتو م  المسؤللين ىناك عمى اليطلات لالستحقا ات التي ستتب  ىذه اليطلة. عضل'، لسيركز في
 //القدس العربي، لندن، 

 
 عريقات: المجنة العربية تبدأ نياية الشير بوضع استراتيجية التحرك دولياً  

في حديث إلى محمد المكي أحمد:   ال كبير المسالضين السمسطينيين الدكتلر صالب عريقات  -الدلح  
راضلن جدًا عن نتالج اجتماع لجن  مبادرة السالم اليربي  في الدلح ، لكن نأمل بأن يصار إلى «: »الحياة»

التزمت فلرًا حصتيا في  بك  األمان المالي  »لأكد أن  طر «. لض  كل ما تم التسا  عميو ملض  التنسيذ
 ."سمال يبمغ مل  مميلن دللرلمسمط  السمسطيني  لالتي  ررىا الجتماع اللزاري برأ

يلمًا في حال الحصلل عمى ردلد  بدء التنسيذ اليربي لقرار  بك  األمان سيتم في غضلن "لفيما  ال إن 
، ألضح أنو تم ا تراح أن تضم المجن  اللزاري  التي  كميا الجتماع برلاس  رليس لجن  "الدلل اليربي 

مد بن جاسم بن جبر آل ثاني، في عضليتيا السيلدي  لالمغرب المتابي ، رليس اللزراء القطري ال يخ ح
 ."لاألردن للبنان لاليرا ، لستقلم بلض  يط  عمل لمتحرك المستقبمي

سيأيذ في العتبار كيسي  استيدام مبادرة السالم اليربي ، بمينى أن النيج القديم "ل دد عمى أن عمل المجن  
لعاصمتيا القدس  فمسطيني  تحت الحتالل عمى حدلد لم ييد صالحًا، ىناك حقيق  اسميا دلل  

ال ر ي ، لىذه الحقيق  تتطمب أن تكلن مرجيي  المسالضات ىي انسحاب إسراليل إلى يط الراب  من حزيران 
فراج عن األسر ، لمن ثم سقف زمنيعام  . لك ف أن "، لأن يكلن ىناك ل ف لالستيطان، لا 

يطتيا لاستراتيجيتيا نياي  ال ير الجاري، ليتم التحرك بيد ذلك إلى علاصم المجن  اليربي  ستبدأ بلض  "
 ."ذات عال   )بالممف السمسطيني(، لي مل ذلك الدلل األعضاء في مجمس األمن

تطبي  اتسا ي »لفي ملضلع المصالح  السمسطيني ، أكد التسا  في اجتماع لجن  المبادرة اليربي  عمى 
 ."عاي  المصري ، لنحن اآلن بانتظار األ قاء في مصر لتلجيو الدعلةالدلح  لالقاىرة تحت الر 

 //الحياة، لندن، 
 
 مندوب فمسطين لدى األمم المتحدة: االحتجاج األوروبي عمى االستيطان خطوة متواضعة 

لصف مندلب فمسطين الدالم لد  األمم المتحدة السسير رياض منصلر استدعاء : أنلر اليطيب -الدلح  
عدد من الدلل األلرلبي ، لفي مقدمتيا بريطانيا لفرنسا، سسراء إسراليل لدييا ل يام عدد أير من الدلل 
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كالسليد لالنرليج باستدعاء سسراليا في تل أبيب لمت الر عمى يمسي  إعالن حكلم  الحتالل بناء 
 للكنيا متلاضي  لصغيرة.مستلطنات جديدة في األراضي السمسطيني  المحتم  بأنيا يطلات عممي  مطملب ، 

في الياصم  القطري  الدلح ، ان  رار الجميي  اليملمي  لألمم « البيان»لاعتبر منصلر، في حلار م  
فتح أمام ال يب السمسطيني لالقيادة السمسطيني  « دلل  مرا ب»الذي منح فمسطين لض   /المتحدة 

القضي  السمسطيني  لعن ال يب السمسطيني بطر   أبلابا جديدة سياسي  لدبملماسي  ل انلني  لمدفاع عن
 لأساليب جديدة.

 //البيان، دبي، 
 
 واصل أبو يوسف: اتفاق أردني فمسطيني عمى ضرورة نيل االستقالل وحقوق الشعب الفمسطيني 

ي  أعاد نيل فمسطين صس  "دلل  غير عضل" في األمم المتحدة؛ طرح الكلنسدرال: دي  سيد الدينان - عمان
األردني  السمسطيني  إلى دالرة البحث، ما اعتبرتو ألساط فمسطيني  "سابقًا أللانو  بل تجسيدىا فيميًا"، بما  د 

 "يضر بالم رلع اللطني لبمصالح األردن".
من جانبو،  ال عضل المجن  التنسيذي  في منظم  التحرير السمسطيني  لاصل أبل يلسف إن "ىناك اتسا ًا 

ًا عمى ضرلرة نيل الستقالل لحقل  ال يب السمسطيني في التحرير لتقرير المصير لعلدة أردنيًا فمسطيني
 ، لمن ثم يجري النقاش حلل صيغ اليال   الثنالي ".الالجلين لا  ام  الدلل  عمى حدلد 

ديل لأضاف لد"الغد" من فمسطين المحتم ، إن من  أن ذلك " ط  الطري  عمى المقلل  الصييلني  باللطن الب
 لالحملل الجزلي  أل المؤ ت  التي تسيل لالحتالل الترليج لدلل  عمى حدلد مؤ ت   د تمح  باألردن".

 //الغد، عمان، 
 
 أوروبا بإعادة النظر في اتفاق الشراكة مع تل أبيب  يطالبقيادي في منظمة التحرير  

ر السمسطيني ، لزراء يارجي  دلل التحاد دعا تيسير يالد، عضل المجن  التنسيذي  لمنظم  التحري: نابمس
، الذين يجتميلن في برلكسل، لمل لف إلى جانب اليدال  الدللي  برسال  لاضح  لمحكلم  األلرلبي

اإلسراليمي  تتجالز استنكار سياستيا الستيطاني  لم اري  البناء الستيطاني الجديدة، "التي تقلض فرص 
 التسلي  السياسي ".
( |كتب السياسي لمجبي  الديمقراطي  لتحرير فمسطين في بيان صحسي الثنين )لطالب عضل الم

تمقت " دس برس" نسي  منو "بسرض عقلبات عمى إسراليل من يالل إعادة النظر باتسا ي  ال راك  مييا بيد 
يمقراطي  مبادئ الد إلىأن أثبتت عدم أىميتيا لحترام التسا  األلرلمتلسطي، لالذي يمزميا بالمتثال 

 ".اإلنسانلحقل  
 //قدس برس، 

 
 حكومة غزة تحذر االحتالل من مواصمة استفزاز مشاعر المسممين باقتحام "األقصى"  

استنكر لزير األل اف لال للن الديني  في غزة إسماعيل رضلان ا تحام عدد كبير من المستلطنين : غزة
ك من باب المغارب ، برفق  حراسات م ددة لميززة من عناصر الييلد، اليلم الثنين، المسجد األ صى المبار 

 اللحدات الياص  ب رط  الحتالل.
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ل ال رضلان في تصريح مكتلب لو، تمقت " دس برس" نسي  عنو: "إن العتداء عمى المسجد األ صى 
ى ىذه يأتي ضمن سياس  اليدل الصيلني في تيليد القدس لتيليد ال يب لاألم  اليربي  لاإلسالمي  عم

 ال تحامات لصلًل من التقسيم الزماني لميبادة إلى التقسيم المكاني".
لأضاف: "ىذا ال تحام يمثل استسزاًزا لم اعر األم  اليربي  لاإلسالمي  لال يب السمسطيني لىل اعتداء عمى 

ن لاستسزاز م اعر المقدسات لحري  العتقاد لاألديان"، محذًرا الحتالل من "مغب  الستمرار في ىذا اليدلا
 األم  اإلسالمي "، محماًل الحتالل "كاف  تداعيات تدنيس ساحات المسجد األ صى".

 //قدس برس، 
 
 تفرج عن قائد مجموعة سمفية جيادية حكومة غزة 

ال ر  األلسط: أفرجت األجيزة األمني  في  طاع غزة عن  يادي في إحد  جماعات السمسي   –غزة 
الميرلف  "أميرىا"إن أجيزة أمن الحكلم  أفرجت عن  "جيش األم "طاع غزة. ل الت جماع  الجيادي  في  

حسص المقدسي، بيد اعتقال دام أكثر من أربي  أ ير.  يبأب
 //الشرق األوسط، لندن، 

 
 موظفي الحكومة الثالثاء رواتبالظاظا: صرف زياد  

سطيني م. زياد الظاظا، عن صرف رلاتب ملظسي أعمن نالب رليس اللزراء السم: محمد جاسر - غزة
 الحكلم  غدًا الثالثاء، حسب آلي  السلات المتبي .

لن لين": "إن صرف الرلاتب ستكلن لف  اآللي  المييلدة في كل أل ال الظاظا في تصريح لد"فمسطين 
إلى أن عممي  صرف  ير عبر مكاتب البريد الميتمدة في القطاع لفرلع البنك اللطني اإلسالمي"، م يًرا 

 الرلاتب ستكلن حسب الطريق  التي تم بيا صرف رلاتب ال ير الماضي.
 //فمسطين أون الين، 

 
 لحماسفي إعادة انتخابو رئيسًا لممكتب السياسي  ةفرصالعززت  لغزة"الحياة": زيارة مشعل  11

د م يل لرفيقيو عضلي يال« حماس»سمطت زيارة رليس المكتب السياسي لحرك  : فتحي صّباح -غزة 
المكتب السياسي عزت الر   لمحمد نصر، األضلاء عمى الحرك  كالعب إ ميمي في المنطق ، لكحرك  

 تحرر لطني فمسطيني  ادرة عمى التصدي، م  فصالل المقالم  األير ، إلسراليل.
اليالفات كما عززت الزيارة مكان  م يل بين صسلف كلادر الحرك  لنا طييا لأنصارىا، عمى رغم 

اللاضح  التي يرجت إلى اليمن منذ نحل عام أل أكثر بينو لبين عدد من  ياديي الحرك ، لما بدا أنو 
 عمى مقيد رليس المكتب السياسي بين الدايل لاليارج.« صراع»

لير  مرا بلن لمحمملن أن الزيارة لما رافقيا، ل بميا صملد ال يب السمسطيني لانتصار المقالم  لعملدىا 
دارة م يل المسالضات غير المبا رة م  إسراليل من « حماس»سقري ال في الحرب األييرة عمى  طاع غزة لا 

 القاىرة، عززت فرصو في إعادة انتيابو رليسًا لممكتب السياسي لمحرك .
المتياظم  لدلرىا اإل ميمي يصبان في « حماس»لي اطر سياسيلن المرا بين لالمحممين الرأي بأن مكان  

عادة انتيابو، عممًا أنو لاجو منافس   لي  من نالبو ملسى أبل مرزل  لرليس الحكلم  التي صالح م  يل لا 
 تقلدىا الحرك  في غزة إسماعيل ىني .



 
 
 

 

 

           10ص                                    2705العدد:                11/12/2012الثالثاء  التاريخ:

لحالل م يل أن يطملن بيض من يتيلفلن من أن يرأس الحرك   الدًا مت ددًا بدًل منو، بالقلل في لقاء 
عامًا في رلاس   11بيد »لليس بأ ياص أل  ادة. ل ال إنو مغم  إن سياس  الحرك  ترتبط بمؤسساتيا 

 «.المكتب السياسي يريد أن يرتاح  مياًل، ليسسح في المجال آلير
لفي إ ارة مازح  تبدل جدي  لمقصلدة،  ال ىني  إن الستقبال ال يبي الحافل الذي استقبل بو م يل في 

 زعيمًا لمحرك .« تجديد البيي  لو ربما يكلن استستاء عمى»غزة من الناس لأنصار الحرك  
لرأ  البيض في مغازل  م يل الدالم  ليني ، مسؤلل الحرك  في  طاع غزة، محالل  إلظيار النسجام ألًل، 

 لالتلاف  عمى إعادة انتيابو ثانيًا. 
ام ، عممًا أن النظ«نظام الحرك  الدايمي الديمل راطي القالم عمى النتيابات»لأ اد م يل بما لصسو 

الدايمي لمحرك  يحظر عمى أي من أعضاء مجمس ال لر  أل ىيلات الحرك ، تر يح نسسو ألي منصب. 
 لييتبر أعضاء المجمس كميم مر حين ل غل عضلي  المكتب السياسي لرلاستو.

ل ال  ياديلن في الحرك  إن الحرك  متمسك  ببقاء م يل في منصبو، يصلصًا في المرحم  المقبم ، فيما 
 يرلن، لمن بينيم القيادي البارز في الحرك  محملد الزىار، عمى بقالو.ييترض آ

لتل    ياديلن في الحرك  لمرا بلن أن ييدل م يل عن رفضو التر ح لرلاس  الحرك  نزلًل عند ضغط 
رفا و لمؤيديو لأنصاره، يصلصًا بيدما طغت  يبيتو عمى  يبي   ادة الحرك  في غزة، لفي مقدميم ىني ، 

ظير يالل ال يلر التي أعقبت تل ي  اتسا  الدلح  اصطساف عدد من  ادة غزة ضده إلى جانب بيدما 
 الزىار.

لكان م يل غادر في أعقاب المقاء إلى مدين  رفح  بل التلجو إلى القاىرة. ل بل مغادرتو، زار منزل عالم  
 المدين .األمين اليام لمجان المقالم  ال يبي  ال ييد كمال النيرب )أبل علض( في 

لكلادرىا، زار م يل يديج   قيق  الرليس الراحل ياسر عرفات « فتح»لفي بادرة مماثم  ل ت ارتياح  يادة 
 في منزليا.

لعن المصالح  اللطني ، أكد م يل أنيا ستتم في المستقبل القريب، مممحًا إلى أن ان غال القيادة المصري  
، ربما يحلل دلن أن تميب القاىرة الدلر «حماس»ي إلييا التي تنتم« اإليلان المسممين»ل يادة جماع  

المنلط بيا في المصالح ، يصلصًا أن ىذا الدلر سيكلن محرجًا لمجماع  لالرليس محمد مرسي أمام 
ال يب المصري، كأن يقال إنيم ييمملن عمى إنياء النقسام السمسطيني لتيزيز النقسام في ال ارع 

 لميارض  المصري .المصري من يالل رفض مطالب ا
 11/12/2012الحياة، لندن، 

 
 
 

 بتنظيم احتفاالت بانطالقتيما في كل من الضفة وغزة الموافقةفتح وحماس تتبادالن  11
تلاصل حركتا فتح لحماس اتياذ يطلات عممي  عمى ارض : ا رف اليلر، لليد علض -غزة  -رام اهلل

 2001ء النقسام الدايمي المتلاصل منذ منتصف عام اللا   لتييل  الجلاء لتنسيذ اتسا  المصالح  لانيا
حيث سمحت كل منيما لالير  با ام  احتسالت بانطال تيما في كل من الضس  الغربي  ل طاع غزة للل 

 مرة منذ حدلث النقسام.
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لفي ذلك التجاه دعت حرك  حماس في محافظتي اليميل لنابمس بالضس  الغربي  الثنين أللس  م ارك  
لسياليات التي ستُنظم يلمي اليميس لالجمي  المقبمين في المحافظتين، احتساًل بذكر  اإلنطال   في ا

  .اليامس  لالي رين لمحرك 
فسي محافظ  نابمس، أعمنت حماس أن السيالي  ستُنظم تحت عنلان 'حجارة السجيل'، لستبدأ بيد صالة 

دلار ال يداء، حيث سيكلن ىناك ميرجان  عصر اليميس بمسيرٍة حا دٍة ستنطم  من مسجد النصر نحل
 يطابي حا د، ُتمقى فيو الكممات لسي ارك فيو ميتمف القل  لالسصالل.

لفي محافظ  اليميل، أعمنت الحرك  عن تنظيميا فياليً  لإلنطال   يلم الجمي  القادم ستبدأ بمسيرة حا دة 
لسط المدين ، حيث سيكلن التجم   ستنطم  من مسجد الحرس بيد صالة الجمي ، باتجاه دلار ابن ر د

 لسُينظم ميرجان يطابي تمقى فييا كممات الم اركين.
لاكد يميل عساف رليس تجم  ال يصيات المستقم  في الضس  الغربي  في تصريحات صحافي  أن السمط  

تي لافقت لب كل رسمي عمى السماح لحماس بإ ام  احتسالت في ذكر  انطال تيا في الضس  الغربي . لتأ
ملافق  الجيزة المني  اليامم  بالضس  الغربي  لالمحسلب  عمى حرك  فتح عمى السماح لحماس بتنظيم 

في الضس  بالتزامن م  تلاصل الستيدادات في فتح بقطاع غزة لتنظيم  22احتسالت بذكر  انطال تيا الد 
كانلن  1حرك  فتح انطال تيا في لستح. لأعمنت  84احتسال مركزي كبير ىناك بمناسب  ذكر  النطال   الد

 ، كلاحدة من حركات التحرر اللطني في ملاجي  الحتالل اإلسراليمي.1692الثاني )يناير( 
لمن جيتو أكد يحيى رباح مسلض حرك  فتح في  طاع غزة ان الحرك  ستنظم ىذا اليام ميرجانا مركزيا 

ذلك في ظل الجلاء التصالحي  لالجلاء لحرك  فتح، ل  84كبيرا في  طاع غزة في ذكر  النطال   الد
 اللحدلي  التي تسلد الساح  السمسطيني .

لأكد عضل الييل  القيادي  لحرك  فتح في غزة عبد اهلل أبل سميدان  أن حركتو تمقت ملافق  مبدلي  من حرك  
 حماس عمى إ ام  ميرجان إلحياء الذكر  الثامن  لاألربيين لنطال   الحرك  في غزة.

أبل سميدان  في تصريح صحافي الثنين إن 'النلايا طيب ، لىناك ملافق  مبدلي ، لليست نيالي ،  ل ال
 لنرجل أن تتم األملر عمى يير'.

إلى جانب ذلك أكد الدكتلر فيصل أبل  يال النالب في المجمس الت رييي أن حرك  فتح ستقيم أللل مرة 
األلل من يناير كانلن الثاني )يناير( المقبل. ل ال  ميرجان إنطال تيا في  طاع غزة منذ يمس سنلات في

ابل  يال في تصريح صحافي 'إن األجلاء التصالحي  السالدة حاليًا بين فتح لحماس ستميب دلرًا في تيزيز 
نياء النقسام لنأمل أن يتم ميرجان فتح بغزة'.  المصالح  لا 

 
 
 

دلن أي م اكل تذكر لنحن في غزة كذلك لأضاف 'حرك  حماس تحظى بحري  كامم  في الضس  الغربي  
حيث مثمنا حرك  فتح أللل مرة في ميرجان إنطال   حماس في ظل األجلاء التصالحي  إلنياء النقسام 

 السياسي لتحقي  اللحدة اللطني '.
 11/12/2012القدس العربي، لندن، 

 
 زواليا تعيش عمى البطوالت الوىمية ونحن نبّشر بقرب "إسرائيل"قيادي في حماس:  11
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سيرت حرك  المقالم  اإلسالمي  "حماس" مما ن رتو الدلل  اليبري  عن تساصيل عممي  اغتيال : غزة
مؤسسيا ال يخ احمد ياسين  بل أكثر من ثماني سنلات لحديثيا عن يط  ميقدة ليذه اليممي ، ميتبرة ذلك 

 بأنو " م  النحطاط، ليقرب زلال دلل  الحتالل".
رة في التمسزيلن اإلسراليمي  د بثت تحقيقا مطلل صّلر عممي  اغتيال ال يخ ياسين لكأنيا لكانت القناة اليا 

عممي  استيباري  ميقدة لعممي  عسكري  تطمبت ميارات متسل  ، مبرزة أىمي  التساصيل التي تك ف أللل 
 مرة طريق  اتياذ القرار باغتيال ال يخ أحمد ياسين لعدد من  ادة "حماس".

، لذلك 2008دلل  اليبري  ال يخ أحمد ياسين في الثاني لالي رين من آذار )مارس( من اليام لاغتالت ال
أثناء يرلجو من صالة السجر في مسجد المجم  اإلسالمي بغزة القريب من منزلو حيث است يد برفق  تسي  

 من المصمين.
ل دلل   اطي  عمى سساى  ىذا يدل ال إسماعيل األ قر القيادي في حرك  "حماس" تيقيًبا عمى ذلك: "

لانحطاط ما تسمى بالدلل  اليبري  المقيط  التي فكر أركانيا لساستيا من اليسكريين لمن السياسيين لمن 
 ".األمنيين أن يغتاللا  ييا  ييدا كان يقيم الميل في مسجد المجم  اإلسالمي

كان يياني من ذبح  صدري  ألمت  أنو حينما تم اغتيال ال يخ ياسين، الذي لأضاف األ قر لد " دس برس":
كان بيدما أ ام الميل لاثنين من حراسو الذين يساعدلنو عمى الحرك  لالتنقل لذلك في  بو  بيل است ياده،

مترا، م يًرا إلى أنو لأثناء  يامو لميل دعا أن يمقى اهلل  ييدا فتحق  لو ما  200المسجد الذي يبيد عن بيتو 
 أراد".

الدلل  اليبري  عن ىذه اليط  لغتيال ال يخ ياسين؛  ال األ قر: "ىذه دلل   لحلل اليدف من إعالن
عا ت عمى الكذب لالبطللت اللىمي ، لتحالل اإليحاء أنيا ممكن أن تقتل  ادة لرملز حرك  "حماس"، لىم 

 ل ييرفلن أن  ادة "حماس" يتمنلن ال يادة لياًل لنياًرا".
ل  اليبري ، ليدل دلل  لاضح  عمى دملي  ىذا المجتم  لأضاف: "ىذا نلع من فرد عضالت الدل 

الصييلني، لعمى إيمانو بالغتيال السياسي لىل جزء من اليقيدة الصييلني ، للذلك نحن نب ر ىذا الكيان 
 المسخ بقرب زلال ىذا الكيان".

 ام بذلك لتبنى  لتاب : "المجتميات التي  امت عمى الظمم ل ير ال يلب لالدم ل يمكن ليا أن تبقى، لمن
 ذلك إلى زلال، فيذا الكيان الصييلني حتما إلى زلال"، عمى حد تيبيره.

 11/12/2012قدس برس، 
 
 
 
 

  المقاومة عمى اختطاف جنود إسرائيميين لمبادلتيم باألسرى فصائلليمى خالد تحث كافة  غزة: 11
مسطين كاف  فصالل المقالم  دعت ليمى يالد عضل المكتب السياسي لمجبي  ال يبي  لتحرير ف: حسن جبر

 إلى ايتطاف جنلد لمستلطنين إسراليميين من أجل إطال  سراح األسر  السمسطينيين في سجلن الحتالل.
ل الت يالد يالل م اركتيا، أمس، في العتصام األسبلعي ألىالي األسر  في مقر المجن  الدللي  

منيا أن تيمل عمى إطال  سراح األسر  لمصميب األحمر بمدين  غزة إن عمى المقالم  لأنا جزء 
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السمسطينيين في سجلن الحتالل بقلة المقالم ، لأكدت أن اللاجب يحتم عمى المقالم  اليمل باستمرار 
 إلطال  سراحيم.

للجيت يالد التي استقبميا أىالي األسر  بحسالة بالغ  رسال  إلى األسر  أحمد سيدات لمرلان البرغلثي 
أبل الييجا لاألسر  كاف  رسال  عيد بملاصم  اليمل بكاف  الطر  لاللسالل من أجل لعباس السيد لجمال 

لياطبت أميات لزلجات األسر   الم  إنيا تدرك تماما كم يتيذبن من أجل أن يصمن إلى  إطال  سراحيم.
لتيايش م  لطالبت يالد بيدم ا أبنالين لأزلاجين إللقاء السالم عمييم بيد سنلات من حرمانين من زيارتيم.

لدعت الرليس محملد عباس  اللا   المر، مؤكدة أن األرض فمسطيني  لأنو يجب عدم التصالح م  األعداء.
ليالد م يل رليس المكتب السياسي لحرك  حماس إلى استغالل األجلاء اليجابي  من أجل تنسيذ اتسا  

تصار عمى الحتالل لبيد النصر المصالح  عمى األرض، ل الت "تياللا من ىنا من غزة التي حققت الن
 في األمم المتحدة من أجل اليمل لتحقي  اللحدة اللطني  لملاجي  الحتالل".

 11/12/2012األيام، رام اهلل، 
 

 عدوان واسع عمى الضفة وتطالب بوقف التنسيق األمني منتحّذر  "لجبية الديمقراطيةا" 11
أن الحديث عن  راطي  لتحرير فمسطين،  يس أبل ليمى،اعتبر عضل المكتب السياسي لمجبي  الديمق: رام اهلل

تل يات إسراليمي  باندلع ملاجيات مسمح  بالضس  م  بداي  اليام القادم، "مؤ ر لاضح عمى نلايا مبيتو 
 لمحكلم  اإلسراليمي  ل ن عدلان لاس  عمى الضس  الغربي  لسحب المل ف باتجاه الصدام المسمح".

ات ياص  لد " دس برس" أن "ملاصم  الحكلم  اإلسراليمي  لسياساتيا اليدلاني  لاعتبر أبل ليمى في تصريح
ضد ال يب السمسطيني، بما في ذلك تلسي  الستيطان لمحالل   ط  الطري  عمى إ ام  دلل  فمسطيني  
ا مستقم ، لمجمل ىذه السياسات ستلدي الى تسا م التلتر بالمنطق  لعدم استقرارىا، ليمكن أن يترتب عميي

 اندلع ملاجيات  ديدة من الينف ناجم  عن ىذه التصرفات اإلسراليمي ".
لطالب السمط  السمسطيني  بإعادة النظر في كاف  التسا يات التي فرضت عمى السمط  بملجب اتسا ي  

 "ألسمل"، لالتي تير يا إسراليل ب كل مستمر، لمن أبرزىا ل ف التنسي  األمني م  الجانب اإلسراليمي.
 10/12/2012برس،  قدس

 
 حماس تتيم أمن السمطة باعتقال أسيرين محررين ومواصمة االستدعاءات 11

اتيمت حرك  المقالم  اإلسالمي  "حماس" أجيزة األمن التابي  لمسمط  السمسطيني  )جناح الضس  : رام اهلل
 اكمات ضد أنصارىا.الغربي (، باعتقال أسيرين محررين في رام اهلل لطللكرم، لملاصم  الستدعاءات لالمح

(: "إن جياز "األمن 12|10ل الت الحرك  في بيان صحسي تمقت " دس برس" نسي  عنو اليلم الثنين )
الل الي" السمسطيني في محافظ  رام اهلل، اعتقل األسير المحرر بياء علض من بيتو في  ري  بدرس، لىل 

األسير   ي محافظ  طللكرم، "اعتقلميتقل ساب  عدة مرات لد  أجيزة"، لأضافت أن الجياز ذاتو ف
 المحرر فادي اليملري بيد محاصرة منزلو، لىل ميتقل ساب  عدة مرات من  بل األجيزة في المحافظ ".

لأ ارت الحرك  إلى أن محكم  تابي  لمسمط  السمسطيني  في مدين  نابمس أصدرت حكمًا بالسجن ثالث  
مي من المدين ، لذلك بتيم  "إثارة النيرات الطالسي "، أ ير عمى الطالب في جامي  النجاح تيملر بسطا

 م يرة إلى أنو ميتقل ساب  "لسب  أن تيرض لمتيذيب في سجلن السمط "، كما  الت.
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لذكرت "حماس" أن جياز الميابرات السمسطيني، في محافظ  اليميل، لجو استدعاء لألسيرين المحررين 
 نافذ  لامرة لأمجد  زاز لمتحقي  مييما.

أتي ىذه العتقالت بالرغم من األجلاء المتسالم  التي تسلد األراضي السمسطيني  بقرب تسييل اتسا  لت
 المصالح  السمسطيني ، بيد تصريحات صدرت من  ياديين في حركتي "حماس" ل"فتح".

المصالح  لكان ممف العتقالت السياسي  في الضس  الغربي  المحتم ، أد  في الساب  إلى تيثر تنسيذ اتسا  
 السمسطيني ، رغم اللساطات الدايمي  لاليارجي  إلنياء ىذا الممف.

 10/12/2012قدس برس، 
 

  ألف يورو ليذا اليدف 250ويخصص عباس في أوروبا  حممة ضدّ  ليبرمان يقترح شنّ  20
ن ا ترح أفيغدلر ليبرما” اإلسراليمي“إن لزير اليارجي  “، أمس، ”إسراليمي“ ال تقرير صحسي : )يل .بي .آي(

أن ت ن منظمات ييلدي  حمم  إعالمي  في ألرلبا ضد الرليس السمسطيني محملد عباس، فيما عدارض ذلدك 
 في اللزارة.” جيات ميني “

اإللكترلنددي أنددو فددي إطددار الحممدد  اإلعالميدد ، التددي تصددل تكمستيددا إلددى نحددل ” يدددييلت أحرلنددلت“لذكدر مل دد  
كبريات الصدحف األلرلبيد  ليدتم تصدلير عبداس فييدا عمدى من  5إعالنات في  5ألف يلرل، يتم ن ر  250

أندددو  دددريك لدددرليس المكتدددب السياسدددي لحركددد  حمددداس يالدددد م ددديل، لكمدددن ل يريدددد التلّصدددل إلدددى سدددالم مددد  
 ”.إسراليل“

إن المنظمدات الييلديد  ىدي التدي تلجيدت إلدى لزارة “لنقمت الصدحيس  عدن مصدادر فدي مكتدب ليبرمدان  لليدا 
 ”.      لطمبت الم لرة من أجل القيام بيطلات ضد عباس” اإلسراليمي “اليارجي  

 11/12/2012، الخميج، الشارقة

 
 طالق يد الجنود" في مواجية المتظاىرين الفمسطينيينإيشاي وموفاز يطالبان با" 21

كل من لزير الدايمي  السراليمي ايمي ي اي لزعيم  ، أنرام اهلل، من 10/12/2012، القدس، القدسذكرت 
 باطال  يد الجنلد السراليميين في التيامل م  المتظاىرين السمسطينيين. ايما  اؤلل ملفاز طالبحزب كاد

فقدد نقمددت القندداة اليا ددرة السددراليمي  عددن لزيددر الدايميدد  السددراليمي ايمددي ي دداي دعلتددو يددالل إجتمدداع لمجمددس 
في اعقداب السيدديل الدي ن در فدي  اللزراء المصّغر بتسييل الامر اطال  النار عمى ال بان السمسطينيين لذلك

 كسر  دلم لاظير جنلدا ييربلن امام المتظاىرين.
لذكددرت القندداة ان ي ددداي ارسددل كتابدددا الددى سدددكرتير الحكلمدد  السددراليمي  يطالبدددو فيددو بددددعلة المجمددس الدددلزاري 

جنددلد المصددغر لإلجتمدداع لمنا  دد  ر دد  الجنددلد بالحجددارة الددذي ل دد  فددي  ريدد  كسددر  دددلم المددر الددذي دفدد  ال
 اليرب في لجو ُممقي الحجارة.

لجاء في كتاب ي اي "حسب عممي فإن عمى الجندلد ان يسدتيدملا السدالح الملجدلد بحدلزتيم با صدى درجد  
في حال   يلرىم ان حياتيم ميرض  لميطر، لعمييم ان ييمملا انيم سيحظلن با صى درجات الدعم لالتسيم 

 م ذلك".من  بل كاف  اللساط في حال إضطرلا إلستيدا
لمدددن جانبدددو طالدددب زعددديم حدددزب كاديمدددا لزعددديم الميارضددد   ددداؤلل ملفددداز بددداطال  يدددد الجندددلد فدددي ملاجيددد  
المتظدداىرين السمسددطينيين ل ددال "ل تكبمددلا ايدددي الجنددلد، بددأن ىددذا ممنددلع لىددذا مسددملح، ممنددلع عمددى الجنددلد 

 اليرب امام المتظاىرين م  ان ىذا ليس ذنبيم".
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ندددي فددي الميدددان، بانددو غيددر محمددي لانددو سدديقّدم غدددًا لممحكمدد  فددي حددال  يامددو لاضدداف ملفدداز "ان  دديلر الج
 بإطال  النار يجيمو بيذه الحال ".

لتاب  ملفاز  للو "فسي عممي  السلر اللا ي  منا بما يجب ان نقلم بو المر الدذي فدرض اليددلء فدي المنطقد  
 .الردع بسبب التيميمات التي تُقّيد الجنلد"لغاي  ىذه اليام، ال اننا في ىذه اليام بدأنا نسقد  درة 

حددذر مددن أن النتساضدد  السمسددطيني  الثالثدد  ،  أن ملفدداز 10/12/2012، فمسااطين أون الياانلأضدداف مل دد  
 باتت ل يك ، داعًيا  لات جيش الحتالل إلى أن تظير  لة الردع التي تممكيا عمى أرض اللا  .

 
 لى حزب اهلل في لبنان إالكيماوية  سمحتوأسرائيمي: األسد نقل معظم إتقرير  22

حددذرت اسددراليل عبددر سددسيرىا فددي المددم المتحدددة، مايكددل الريددن، مددن ان نقددل : القدددس المحتمدد  -امددال  ددحادة 
اسددمح  كيماليدد  مددن سددلري  الددى حددزب اهلل فددي لبنددان ييتبددر يطددًا احمددر ل يمكددن ان تسددمح بددو اسددراليل فيمددا 

بكدل مدا يتيمد  بالسدمح  الكيماليد  لبالسياسد  السدراليمي  تجداه الجبيد  تنسيذه سيؤدي الى تغيير  لاعدد الميبد  
 ال مالي . 

ل ال الرين ان تزليد الترسان  الصارليي  لحزب اهلل بأسمح  كيمالي  ستؤدي الدى لضد  يطيدر فدي المنطقد  
 ألن الحزب سيصبح  ادرا عمى  تل اللف في حال لجو ضرب  عمى اسراليل، لف  ما  ال الرين. 

لفي اير تقرير ن رتو مصادر مقرب  من الملساد،  الت اسراليل ان ىناك ادل  ت ير الى ان الرليس السلري 
ب ددار السددد، نقددل اسددمح  كيماليدد  الددى حددزب اهلل فددي منطقدد  البقدداع المبندداني لتددم تلزيييددا عمددى عدددة  لاعددد 

 لمحزب لتصييب عممي  ضربيا. 
السددتيباراتي الغربددي لاإلسددراليمي يددر  ان السددد اصدددر الامددره الددى لبملجددب التقريددر السددراليمي، فددإن التقيدديم 

اللحدات السلري  في دم   باستيدام السالح الكيمالي، في حال نجح المتمردلن فدي ا تحدام المطدار الددللي 
 في دم   لاحتاللو ال حتى احتالل جزء منو. 

يد  بدالقرب مدن الطدالرات يضد  احتمدالين لبملجب التل يدات التدي  دمميا التقريدر، فدإن لضد  السدمح  الكيمال 
لمتيامل م  ىذه السمح  يالل ستين يلمًا. الًل، استيدام طالرات سالح الجل السلري ىذه السدمح  ال ثانيدًا 
تدددميرىا لتسكيكيددا، بمددا يضددمن السدديطرة عمييددا. للفدد  التقريددر السددراليمي لالميملمددات المتددلفرة لددد  اسددراليل 

 ري  يبراء ل لة ب ري  لتسكيك السالح الكيمالي. لالغرب، ل يلجد لد  سل 
 11/12/2012، الحياة، لندن

 
 النواب العرب ومطالبة بمنعيم من خوض االنتخابات  سرائيمي ضدّ إتحريض  23

ذكدددرت تقدددارير صدددحافي  أن ثمددد  غالبيددد  متدددلافرة فدددي لجنددد  النتيابدددات المركزيددد ، التدددي تت دددكل مدددن : الناصدددرة
التجمدد  »لحددزب « الحركدد  اليربيدد  لمتغييددر–القالمدد  اليربيدد  الملحدددة»ب  ددطب األحددزاب الميتمسدد ، تؤيددد طمدد

 حنين زعبي من يلض النتيابات.« التجم »، لمن  النالب في «اللطني الديمل راطي
لأكد النالب الفير اكلنيس مقدم طمب  طب تر يح زعبي، أنو جم  التلا يد  الكافيد  مدن أعضداء فدي المجند  

لددم تتل ددف عددن التدد مر ضددد »بددرر طمبددو بددالقلل إنددو منددذ ديددلل زعبددي الكنيسددت لبحددث طمددب  ددطب زعبددي. ل 
إسراليل لالتحريض عمى حكلمتيا لمؤسساتيا لجنلد الجيش ل يادتو عمى المأل، ل اركت في أسطلل الحري  
إلددى غددزة، الددذي تيددرض فيددو الجنددلد اإلسددراليميلن إلددى العتددداء لاإلصدداب  لالتسددبب فددي يطددر حقيقددي عمددى 
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أفيال زعبي تيكس نسييا لجلد إسراليل كدللد  ديمل راطيد  ييلديد ، لمدن ييدالف ىدذا »لأضاف أن  «.حياتيم
 «.البند ل يمكن أن يكلن مر حًا لمكنيست

للقيت أ لال أكلنيس التأييد من أترابو في اليمين، الذين تبارلا في التيجم عمى زعبي. لدعا نالدب مدن حركد  
 «.كي تكف عن تنغيص حياتنا في الكنيست»تركيا الديني  إلى ترحيل زعبي إلى «  اس»

ىددل كددل  دديبنا لحقدددو فددي ايتيددار ممثميدددو، لأن »فددي بيدددان أصدددره، إن المسددتيدف الحقيقدددي « التجمدد »ل ددال 
 «.التجم  ما ىل إل جبي  أمامي  يتم من يالليا النقضاض عمى كل من يكسر اإلجماع الصييلني

 11/12/2012، الحياة، لندن
 

 يميان يتيمان نتنياىو أمام ميركل بقمع أساتذة الجامعات سياسياً باحثان إسرائ 24
ك ددف النقدداب، أمددس، أللل مددرة، عددن تساصدديل محرجدد  لددرليس الددلزراء اإلسددراليمي، : تددل أبيددب: نظيددر مجمددي

بنيامين نتنياىل، يالل جمس  مغمق  عقدت في برلين حضرىا إلى جانب نتنياىل، المست ارة األلمانيد  أنجديال 
مجملعددد  مدددن البددداحثين األكددداديميين اإلسدددراليميين لاأللمدددان.. فقدددد ىددداجم باحثدددان إسدددراليميان لزميدددل ميركدددل، ل 

ألماني ليما سياس  نتنياىل لاتيمله بتكميم األفلاه لكبت الحريات ألساتذة الجاميات. لحظي الباحثلن الثالث  
 باإلطراء من ميركل.

 11/12/2012، الشرق األوسط، لندن
 

 عمى خط المصالحة الفمسطينية لعرقمة تنفيذىا تدخل  "سرائيل"إ 25
رام اهلل د لليد علض:  الت اذاعد  جديش الحدتالل السدراليمي الثندين نقدال عدن مصدادر اسدراليمي  مطميد  ان 
اسددراليل سددتجند كافدد  امكانياتيددا المنيدد  لالسددتيباري  لف ددال المصددالح  السمسددطيني  التددي لصددستيا بدداليطر 

مى ان 'المصالح  لامتناع اجيزة المن السمسطيني  من مالحق  عناصر حمداس' بالضدس  الداىم ليا، م ددة ع
الغربيدد  يطددر ييدددد أمددن اسددراليل، م دديرة الددى ان الامددر م ددددة صدددرت مددن عبدداس  بددل عدددة ايددام لالجيددزة 

 المني  السمسطيني  بيدم مالحق  عناصر حماس لاطال  سراحيم لفتح مؤسساتيم.
يمي  فان الحدرب الييدرة عمدى غدزة عدززت التقدارب بدين الضدس  الغربيد  ل طداع غدزة، لحسب المصادر السرال

منلى  الى انو بيد بدء اليمميات اليسكري  بغزة بيدة ايام حاللت مصدادر ا ميميد  لدلليد  جدس ندبض الدرليس 
رفضدا  السمسطيني فيما اذا كان عمى استيداد لتسمم غزة حال القضاء عمى حماس فما كدان مندو ال ان رفدض

 اطيددا لكددان لددو رد فيددل عكسددي بتحدددي اسددراليل دلليددا لنقددل الميركدد  مدد  'الرىدداب' بغددزة الددى ارل دد  المددم 
 المتحدة لاستغالليا لمحصلل عمى الدعم الدللي لدللتو غير اليضل، عمى حد  لل تمك المصادر.

كتددب رلدديس الددلزراء حددلل لاضددافت المصددادر المنيدد  ان يالفددا  ددديدا ن ددب فددي لزارة الدددفاع السددراليمي  لم
طبيي  استمرار اليمميات بغزة حيث كان السؤال المركزي يتيم  باليلم الذي يمي القضاء حماس لمن سيكلن 

 يلر عمى ال ل من احتالليا لىل امر مرفلض من  بل المقاطي  برام اهلل  6لديو استيداد لتسمميا بيد فترة 
 بصلرة  طيي  عمى حد  لل تمك المصادر.

 11/12/2012، العربي، لندن القدس
 

 لجنة إسرائيمية خاصة لدفع خطط بناء اآلالف من الوحدات االستيطانية في القدس 26
ك ف النقاب عن أن الحكلمد  اإلسدراليمي  اسدتحدثت آليد  ياصد  لتسدري  اعتمداد عددد  عبد الرؤلف ارناؤلط:

 ي  يصلصددًا اليطدد  السددتيطاني  لبندداء مددن الم دداري  السددتيطاني  اإلسددراليمي  اليالقدد  فددي مديندد  القدددس ال ددر 
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لحدددددة اسددددتيطاني  فددددي مسددددتلطن  )رامددددات  ددددململ( لاليطددددط لبندددداء ملددددات اللحدددددات السددددتيطاني  فددددي  1600
 ل"ج"(. ل"ب" "أ" مستلطن  )جسيات ىمتلس

لذكددرت ىاجيددت الفددران، المسددؤلل  فددي حركدد  السددالم اآلن، أن المجندد  اإل ميميدد  لمتيطدديط لالبندداء فددي القدددس 
أعضدداء لىددم  3ممددثاًل عنيددا ليضددلي  لجندد  ياصدد  تسددمى "لجندد  اسددتكمال اليطددط" لالتددي تتددألف مددن  سددمت

ممثل عن لزارة الدايمي  اإلسراليمي  لممثل عدن المجند  اإل ميميد  لمتيطديط لالبنداء لممثدل عدن المجند  المحميد  
دفدد  م دداري  اسددتيطاني "  لمتيطدديط لالبندداء ل الددت، "تددتم إ امدد  ىكددذا لجندد  فقددط فددي حددالت فريدددة لذلددك بيدددف

 عالق  "منذ فترة طليم ".
 8ل الت الفران، "لقد  ال لي عضل في المجن  اإل ميمي  لمتيطيط لالبناء في القدس إنيدا المدرة األللدى يدالل 

سددنلات التددي تددتم فييددا إ امدد  ىكددذا لجندد  فددي منطقدد  القدددس"، لأضددافت، "يبدددل أن ىندداك  ددل  دايددل الحكلمدد  
ه إ رار اكبر عدد ممكن من الم اري  الستيطاني  فدي القددس ال در ي   بدل النتيابدات مدن تحالل الدف  باتجا

اجددل يمدد  الكثيددر مددن الحقددال  عمددى األرض  بددل أن تجددري أي تغييددرات سياسددي  لتقددلم ىددذه القددل  باسددتيدام 
 ىذه المجن  من اجل تحقي  ذلك".

 دفييا إلى األمام ت مل:لأ ارت إلى أن اليطط التي سيتم عرضيا عمى المجن  من اجل 
لحدددة اسددتيطاني  فددي )رامددات  ددململ( لىددي اليطدد  التددي تددم إعالنيددا أثندداء زيددارة سددابق   1600ددد يطدد  لبندداء 

 لنالب الرليس األميركي جل بايدن لتم تأجيميا.
لحدة اسدتيطاني  فدي )جسيدات ىمتدلس( حيدث تدم ن در اليطد  فدي  دير كدانلن الثداني مدن  549د يط  لبناء 

 .2010اليام 
 لحدة في مستلطن  )جسيات ىمتلس(. 814د يط  لبناء 
 غرف  فند ي  في مستلطن  )جسيات ىمتلس(. 1100د يط  لبناء 

 د يط  لصالح جمييات استيطاني  إل ام  مركز لمزلار في سملان.
 لحدة استيطاني  في مستلطن  )غيمل(. 57د يط  لبناء 

القادم لالستماع إلى العتراضات عمدى اليطدط السدتيطاني   لذكرت أن "لجن  المسار السري  ستمتلم األسبلع
فددي )رامددات  ددململ( ل)جسيددات ىمتددلس( دلن أن يكددلن مددن اللاضددح متددى سددتجتم  مددن اجددل السددتماع إلددى 

 العتراضات عمى الميططات األير ".
 
 
 

كدن مدن الحقدال  ل الت، "من اللاضح أن ىناك جيدًا استراتيجيًا من  بل حكلمد  نتنيداىل ليمد  اكبدر عددد مم
لحددة اسدتيطاني ،  بدل أي تغييدر فدي األجدلاء  3000( لبناء E1عمى األرض، مثل دف  اليط  الستيطاني  )

 السياسي  القالم "، لأضافت، "ىذه الحقال  عمى األرض  د تكلن  اتم  لحل الدللتين".
 11/12/2012، األيام، رام اهلل

 
 مقاس نتائج شرعنة االستيطان لجنة ليفي عمى فصمتالحكومة  سيمفان شالوم: 27

ك ف مل   "لال" اإليباري تسجيال لنالب رلديس الحكلمد  اإلسدراليمي  سديمسان  داللم، : القدس المحتم  / سما
يممدددح فيدددو  ددداللم إلدددى أن ايتيدددار أعضددداء لجنددد  أدملندددد ليسدددي، لالقاضدددي المتقاعدددد ليسدددي لرلاسددد  المجنددد  التدددي 
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في األراضي المحتم  لم يكدن صددف ، لأن أدملندد ليسدي كدان فدي  يرجت بتلصيات ت رعن الستيطان لالبناء
 يتجو لمقضاء. نبداي  حياتو نا طا ليكلديا في فرع الرمم ،  بل أ

ل ال المل  ، إن التسجيل الدذي تدم الك دف عندو ييدلد إلدى إحدد  المقداءات التدي عقددىا سديمسان  داللم يدالل 
عمدى سدؤال لجدو لدو عدن القاضدي أدملندد ليسدي أن األييدر كدان الميرك  النتيابي  التمييديد  لميكدلد،  دال ردا 

نالبا لرليس بمدي  الرمم  من  بل كتم  الميكلد لأن اللزير ملير  طريت )من حزب اليمل(  ام بتيييندو  اضديا 
عبددر صددسق  مدد  رلدديس محكمدد  اليدددل اليميددا السدداب  أىددرلن بددراك، لكنددو لددم ينسددجم مدد  األجددلاء السددالدة فددي 

ا لاستقال، فيل تظنلن أنو عندما  ام نتنياىل بتييينو رليسا لمجن ، فإنو لدم ييدرف ال ديص، أل المحكم  اليمي
 من ييين في ىذه المجن ؟

لتطر   اللم أيضا يالل الجتماع إلى عضلين آيرين من أعضاء المجن  ىما، ألن بيكدر لالقاضدي  تحيدا 
 ل لليتدي، فيدل تيتقددلن أنندا لدم نيدرف مدن الرجدل؟لقد كان مست دارا  انلنيدا لدلزارة اليارجيد  يدال  بيرا فقال:

ل دال مل د  ، لبالنسب  لمقاضي  تحيا  بيرا، فقد  ال  اللم، إنيدا ابند  الدراب  داللم غدلرن "راب حدالط المبكدى"
مياريف ألذي ألرد النبأ إن ديلان  اللم نسمى أن تكلن المجند  عيندت  بيددف اليدرلج بنتدالج ميرلفد  مسدبقا، 

 لجن  غير ملضلعي .أل أنيا كانت 
 11/12/2012، وكالة سما اإلخبارية

 
 وراء تسريبات الوثائق السرية لموكالة الذرية حول النووي االيراني "سرائيل"إ: "الجارديان" 28

ذكدددرت صدددحيس  "الجارديدددان" البريطانيددد  فدددي تقريدددر ن دددرتو مسددداء الثندددين ان اسدددراليل لراء : القددددس المحتمددد 
 لمتيمق  بالممف النللي اليراني لايصاليا لملكال  الدللي  لمطا   الذري .التسريبات لملثال  السري  ا

ل الت الصحيس  ان اسراليل تقلم بتسريب اللثال  لالتي تيتبرىا ميم  جدا لملكال  الذريد  بيددف زيدادة الدلعي 
مي  أجددرت اليددالمي لمتطددلر الددذي يحصددل فددي المن دد ت النلييدد  اليرانيدد ، لالتددي تسيددد بددأن الجميلريدد  اإلسددال

 عمميات محاكاة لمتسجيرات النللي  في السنلات الماضي .
 10/12/2012، وكالة سما اإلخبارية

 
 

  يقتحمون "األقصى" ودعوات ألداء طقوس تممودية فيو المستوطنينشرات مؤسسة األقصى: ع 29
ملا المسجد : أفادت "مؤسس  األ صى لمل ف لالتراث"، بأن أكثر من ستين مستلطًنا ا تحالقدس المحتم 

( من باب المغارب ، لنظملا جلل  في أنحاء متسر   من 12|10األ صى  بيل صالة ظير اليلم الثنين )
 المسجد األ صى تيمميا محالل  أداء بيض ال يالر التمملدي ، لسط حراس  م ددة من  بل  لات الحتالل.

تحام تم ب كل جماعي لعمى ل الت المؤسس  في بيان صحسي تمقت " دس برس" نسي  عنو: "إن ال 
دفيتين"، م يرة إلى أنو سادت أجلاء من التلتر لالغضب ليذا ال تحام لالتدنيس، حيث تلاجد الملات من 

 الم اركين في م رلع إحياء مساطب اليمم في المسجد األ صى، لكذلك طالب مدارس القدس.
يد الحانلكا" )األنلار/الم اعل( لالذي لألضحت أن ىذا ال تحام الجماعي جاء بمناسب  ما يطم  عميو "ع

يستمر ألسبلع، م يرة إلى أن دعلات ل"فتال " ديني  ييلدي  ن رت عمى عدد من صسحات النترنت تدعل 
إلى إضاءة "م اعل الييكل" بمناسب  "الحانلكا" في المسجد األ صى، كجزء من مراسيم الحتسال بيذا الييد 

في "مييد الييكل"  16/12/2012لى عقد مؤتمر يلم األحد القادم اليبري، كما دعت جماعات ييلدي  إ
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لىل السم الذي يطمقو الحتالل لأذرعو زلرا لبيتانًا عمى المسجد  -بينلان "ميا نيلد إلى جبل الميبد"
 يسبقو دعلة ل تحام لممسجد األ صى بيد ظييرة يلم األحد القادم بمناسب  ايتتام "عيد الحانلكا". -األ صى

 10/12/2012سة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم، مؤس
 

 حكومة فياض بانتياج "سياسة اإلحباط" تتيم نقابة العاممين بالوظيفة العمومية 30
رام اهلل: اتيمت نقاب  الياممين في اللظيس  اليملمي  رليس الحكلم  السمسطيني  في رام اهلل سالم فياض 

يني بيد كل انتصار يحققو"، م يرة إلى أن من أىم ميالم ىذه بانتياج "سياس  اإلحباط بح  ال يب السمسط
 السياس  "التيتيم الحكلمي فيما يتيم  بملعد صرف رلاتب الملظسين".

لطالب رليس النقاب  بسام زكارن  الحكلم  برلاس  سالم فياض بتحديد ملعد صرف الرلاتب، لتحمل 
 ال يكات لالم اكل األير . مسؤللياتيا عن نتالج التأيير من فلالد البنلك لتأيير

لأكد أن "الحكلم  تترك الملظف يتيبط ليييش حال   م  بسبب عدم ميرف  ملعد صرف راتبو، لأنو ي ير 
بأن الحكلم  تستبيح راتبو لتحمل الملظف نتالج عدم المسؤللي  التي تتحمميا الحكلم "، عمى حد تيبيره. 

م الثالثاء اجتماًعا ي مل كل أعضالو "لملاجي  سياس  التيتيم لأ ار إلى أن مجمس نقاب  الياممين سييقد اليل 
التي تنتيجيا الحكلم "، مطالًبا الجمي  من القيادات "بيدم ترك الحكلم  تستمر في سياس  اإلحباط بيد كل 

 انتصار حيث ل يلجد لزير يجيب عمى استسسارات الملظف"، كما  ال.
 11/12/2012قدس برس، 

 
 ويسعى لمرئاسة جديداً  فمسطينياً  حزباً يشكل  يالتميمالشيخ تيسير  31

ا ف ب: يستيد  اض  رعي فمسطيني متقاعد لالعالن عن تأسيس حزب فمسطيني جديد تحت  -رام اهلل 
 اسم 'حارس' ليسيى لتر يح نسسو في الل انتيابات رلاسي  فمسطيني .

يسا لمجمس القضاء ال رعي عاما(، الذي عمل رل 58ليترأس ىذا الحزب ال يخ تيسير بيلض التميمي )
العمى  بل ان يحال الى التقاعد، اضاف  الى كلنو رليسا لمييل  المسيحي  السالمي  لمدفاع عن الماكن 

ل ال التميمي للكال  فرانس برس ان حزبو الجديد 'يدعم المقالم ، لان ح  ال يب السمسطيني في  المقدس .
  انلنيا، لنحن سنداف  عن ىذا الح  لندعم المقالم  لتحقيقو'.ارضو التارييي  ح  ثابت دينيا لتاريييا ل 

لاضاف التميمي 'المسالضات لم تلصمنا الى اي حل م  الجانب السراليمي، لتم تجريبيا منذ مدريد 
 ( لغاي  الن، لكانت المسالضات فرص  لسراليل لمتيليد لا ام  المستلطنات لنحن نتسالض'.1993)

ايتصار لحزب الحري  لالستقالل لمدفاع عن المقدسات لالثلابت، حيث سييمن  لاسم الحزب 'حارس' ىل
 عن انطال تو الربياء المقبل، في حسل ياص، في رام اهلل في الضس  الغربي .

 11/12/2012، القدس العربي، لندن
 

 48فمسطينية في أراضي الا جامعةوضع حجر األساس ألول  32
غدا بلض   48دين  الناصرة لالمدن لالقر  اليربي  في مناط  الد يحتسل أىالي م: كمال زكارن  -عمان 

حجر الساس للل أكاديمي  عربي  فمسطيني  سيتم تطليرىا الى جامي  مستقبال. لتكمن أىمي  ىذا الحدث 
بدعم  1948بان الكاديمي  ستكلن نلاة للل جامي  فمسطيني  تبنى في الراضي السمسطيني  المحتم  عام 

لستقام الحتسالي  تحت رعاي  رليس  ن رجل العمال السمسطيني، الميندس منيب ر يد المصري.رليسي م
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ل ال المصري في تصريح  بمدي  الناصرة رامز جرايس  بحضلر ح د كبير من جمي  الراضي السمسطيني .
يلبات. إن الحصلل عمى ترييص ليذه الجامي  استغر  ل تا طليال للاجو اليديد من الص« الدستلر«لد

من  48لاضاف ان اليدف الساسي من ان اء الجامي  ىل تمكين الطمب  اليرب السمسطينيين في مناط  الد 
الدراس  الجاميي   ريبا من اماكن ا امتيم لايتيار التيصصات اليممي  التي يرغبلن بدراستيا لتيزيز الثقاف  

 السمسطيني  لاليربي  لالسالمي .
 11/12/2012، الدستور، عّمان

 
 موظًفا 130فصل باألونروا تنظم فعاليات احتجاج عمى قرارات  الضفةفي مخيمات  المجان الشعبية 33

أكدت المجان ال يبي  في مييمات الضس  الغربي  المحتم  أنيا ستنظم سمسم  من : محمد أبل  حم  -زةغ
 130رت من ياللو فصل فياليات الحتجاج عمى  رار لكال  الغلث لت غل الالجلين "األلنرلا"، الذي  ر 
آيرين م  نياي  اليام  700ملظسا ييمملن عمى نظام اليقلد، متيمين اللكال  الدللي  بالتيطيط لسصل نحل 

 .2013المقبل 
ل الت المجان ال يبي : "إن "األلنرلا" تتحمل المسؤللي  عن اليمل المالي في ميزانيتيا لتدني مستل  

إلى جانب تحليل اليمل في البرامج األساسي  في التيميم لالصح   اليدمات التي تقدميا لالجلين، لذلك
لال ؤلن الجتماعي  من مؤسس  دالم  إلى مؤسس  مؤ ت  تيمل لف  أجندات سياسي  ىدفيا ممارس  
الضغلط ال تصادي  عمى الالجلين لربطيم يدماتيا بالمؤسسات الرسمي "، مضيس : "إن ىذا األمر ييتبر 

ب ىذه المؤسس  الدللي  التي يرمز بقاؤىا لمجريم  التي ارتكبيا المجتم  الدللي بح  كمقدم  لتسريغ ل ط
 ال يب السمسطيني".

 10/12/2012، فمسطين أون الين
 
 

 "فمسطين في المحكمة الجنائية الدولية"حممة يطمق  اإلنسانالمركز الفمسطيني لحقوق  34
نالي  الدللي  لالضطالع بمسؤللياتيا تجاه ما تزايدت الدعلات السمسطيني  لممحكم  الج: ضياء الكحملت

 ترتكبو إسراليل بح  السمسطينيين، لياص  حربيا األييرة ضد  طاع غزة لارتكابيا جرالم حرب ضد مدنيين.
اليلم »، لمناسب  «فمسطين في المحكم  الجنالي  الدللي »حمم  « المركز السمسطيني لحقل  اإلنسان»لأطم  

الذي صادف يلم أمس. أما اليدف، بحسب المركز، فيل ت جي  األطراف ذات « اليالمي لحقل  اإلنسان
اليال  ، لىي دلل  فمسطين لالمدعي اليام لممحكم  الجنالي  الدللي  لالمجتم  الدللي، إلى الضطالع 
بمسؤللياتيا في ضمان تحقي  اليدال  لاإلنصاف القضالي لمضحايا السمسطينيين الذين ارُتكبت بحقيم 

 اكات لمقانلن الدللي.انتي
 11/12/2012، السفير، بيروت

 
 ؟تجاه األسرى حقوق اإلنسانمؤسسات  دور بغزة: أين اعتصاميمأىالي األسرى في  35

تساءل أىالي األسر ، اليلم الثنين، عن دلر مؤسسات حقل  اإلنسان تجاه أبناليم : أدىم ال ريف -غزة
اعد حدة النتياكات بحقيم من ِ بل إدارة السجلن التي ل الميتقمين في سجلن الحتالل اإلسراليمي م  تص

 تراعي حقل  ىؤلء األسر  التي كسميا ليم القانلن الدللي.
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لرددلا يالل اعتصاميم األسبلعي في باح  مقر المجن  الدللي  لمصميب األحمر بغزة،  يارات منددة 
 بإجراءات الحتالل لممارساتو بح  األسر  لذلييم.

 10/12/2012، الين فمسطين أون
 

  ألف فمسطيني خاضوا تجربة االعتقال منذ االنتفاضة األولى 299 :"أسرى فمسطين"مركز  36
ألف ملاطن فمسطيني ياضلا تجرب  العتقال لسنلات أل أليام أل  299أكد تقرير حقل ي أن أكثر من  غزة:

 .1987أللل ديسمبر/كانلن ا 8حتى لساعات، لذلك منذ اندلع النتساض  األللى في 
 210ل ال مركز أسر  فمسطين لمدراسات في تقرير أصدره، أمس، إن من بين من ياضلا تجرب  العتقال 

آلف حال   10ل 1994آلف حال  اعتقال من بداي  النتساض  حتى  دلم السمط  السمسطيني  في منتصف،
ألف حال   79ل 2000يملل،سبتمبر/أ 28لحتى اندلع انتساض  األ صى في  1994اعتقال ما بين عام 

ليصل مجملع من ذا لا مرارة العتقال في سجلن “اعتقال يالل سنلات انتساض  األ صى لحتى اآلن، 
ألف ملاطن من ميتمف األعمار لالسلات لال رالح، بما فييم النساء لاألطسال لكبار السن  299الحتالل 

لأكد المركز في تقريره بمناسب   ”.الجامياتلأعضاء المجمس الت رييي لاألكاديميلن لاألطباء لطالب 
أن الحتالل حالل من يالل تكثيف سياس  “(، 1993-1987لندلع النتساض  األللى ) 25الذكر  ال 

أن يبث اليأس  1967العتقال لاليتطاف ألبناء ال يب السمسطيني منذ احتاللو لألرض السمسطيني  عام،
يني، لأن يل ف مقالمتو أل يثنيو عن طري  الجياد لالتضحي  من لاليلف في صدلر أبناء ال يب السمسط

أجل إنياء الحتالل استياده حقل و في أرضو، للكنو ف ل ب كل كامل في تحقي  أىدافو من لراء استمرار 
ألف  750سياس  العتقالت، رغم األعداد اليالم  التي ديمت السجلن لالتي لصمت إلى ما يقارب من 

 في المال  من ال يب السمسطيني. 20ن ما نسبتو فمسطيني، ي كمل 
 11/12/2012، الخميج، الشارقة

 
  وتعتقل تسعة مواطنين فجرًا نابمسقوات االحتالل تقتحم  37

مدين  نابمس لعدة  ر  محيط   (،12|10نابمس: ا تحمت  لات الحتالل اإلسراليمي، فجر اليلم الثنين )
 بيد دىم منازليم لاليبث في محتلياتيا. ،بييا، لاعتقمت تسي  ملاطنين فمسطينيين

 لة من جيش الحتالل  عبد الناصر بدلي، رليس مجمس  رلي  ريلت جنلب نابمس لد" دس برس" إن ل ال
الساع  اللاحدة من فجر اليلم ل ن جنلد الحتالل حمم  دىم لتستيش لاسي  لمنازل  ا تحمت البمدة عند

م يًرا إلى أن "الميتقمين ىم في الي رينات من أعمارىم لأن اعتقاليم  الملاطنين، ل املا باعتقال ست   بان،
جاء في إطار استيداف النا طين الم اركين في فياليات مناىض  الستيطان في البمدة"، كما  ال. لفي 

أن  لات الحتالل اعتقمت  ابين بيد  أفادت مصادر أمني  فمسطيني  لمراسل " دس برس" اإلطار ذاتو؛
ا لبمدة عصيرة ال مالي   رب نابمس لدىم منزلييما، باإلضاف  لعتقال  اب آير من حي الضاحي  ا تحامي

  ر  المدين ، حيث تم نقل جمي  الميتقمين الى ميسكر حلارة التاب  لجيش الحتالل جنلب المدين .
 10/12/2012قدس برس، 

 
 ""دير القديس ىيالريونع الثانية من مشروع ترميم موق المرحمةوزارة السياحة بغزة تبدأ  38
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غزة: بدأت لزارة السياح  لاآلثار في غزة باستكمال المرحم  الثاني  من م رلع ترميم لتأىيل مل   "دير 
م، 329القديس ىيالريلن" الميرلف باسم "تل أم عامر" األثري، لسط  طاع غزة، لالذي ييلد إلى اليام 

 .لييتبر من أىم األديرة الملجلدة في بالد ال ام
لي رف عمى تنسيذ الم رلع كل من لزارة السياح  لاآلثار لمنظم  اليلنسكل التابي  لألمم 

لالقنصمي  السرنسي  في رام اهلل لالمدرس  السرنسي  في القدس لالجامي  السالمي  بغزة، حيث تأتي  المتحدة،
ف الحساظ عمى المل   لتحليمو ىذه المرحم  استكماًل لممراحل السابق  التي تمت يالل األعلام الماضي  بيد

 لمزار لكاف  الملاطنين لالسياح لزيادة اللعي لد  الملاطنين بالقيم  الثقافي  لممل  .
 10/12/2012قدس برس، 

 
 "M75"زة تنتج عطرا باسم الصاروخ في غ شركة لمعطور 39

مى تل أبيب ، لىي الصلاريخ التي أطمقتيا حرك  حماس ع"M75"لندن: أطمقت  رك  في  طاع غزة اسم 
في ردىا عمى اليدلان اإلسراليمي األيير، عمى عطر فمسطيني لمرجال لالنساء. لينتج ىذا اليطر  رك  

عن اليطر، « اليربي . نت»لميطلر، لىي  رك  يديرىا الميندس  ادي عدلان الذي حدث « يميك ستايل»
 ال. كما  «  بيو برالح  صلاريخ المقالم  لمنيش لفلاح»لاصسا أريجو بأنو 

 11/12/2012، الشرق األوسط، لندن
 

 " لمؤسسة فمسطين لمثقافةرسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في المسجد األقصى"كتيب  40
يصدر  ريبًا عن مؤسس  فمسطين لمثقاف  ضمن سمسم  مقامات  دسي  كتيب صغير الحجم عظيم السالدة 

ن الت ّل  إلى الستحقا " لمؤلسو د.أسام  تحت اسم "رسلل اهلل صمى اهلل عميو لسمم في المسجد األ صى م
 جمي  األ قر.

 11/12/2012، وكالة معًا اإلخبارية
 

 ينئ حماس بذكرى تأسيسيات " في األردنجبية العمل اإلسالمي" 41
ىندددأ األمدددين اليدددام لحدددزب جبيددد  اليمدددل اإلسدددالمي حمدددزة منصدددلر حركددد  المقالمددد  اإلسدددالمي  : الغدددد –عمددان 

ل ال منصلر في رسال  بيث بيا أمدس لدرليس  السمسطيني  )حماس(  بالذكر  اليامس  لالي رين لنطال تيا.
سدطيني المكتب السياسي لمحرك  يالد م يل إن انطال  "حمداس  دكل انيطافد  ىامد  فدي تداريخ النضدال السم

لالقضي  السمسطيني "، م يرا الى ان ىذه الحرك  انطمقت من عقيدة األم  لرصيدىا الحضداري بيدد أن تاىدت 
 القضي  السمسطيني  في دىاليز المسالمات السياسي .

نجازاتيدا"، م ديرًا الدى ان احتساليدا ىدذا اليدام كدان مميدزًا،  لأ اد منصلر "برجالت الحرك  الملات لالحيداء لا 
تتليجدًا لنتصدارين "ألليمدا انتصدار الطيدر األبابيدل، لثانييمدا النتصدار السياسدي باضدطرار اليددل إلدى  لجاء

  رلط المقالم ". إلىالنزلل 
 السمسطيني، لرفض التلطين لاللطن البديل".

11/12/2012، الغد، عّمان  
 

قامة دولتيم المسنريد : من غزة بيية الحريري 42  تقمةتحقيق العدالة لمفمسطينيين وا 
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زارت عضدددل كتمددد  "المسدددتقبل" النالدددب بييددد  الحريدددري  طددداع غدددزة، عمدددى رأس لفدددد : رأفدددت نيددديم - طددداع غدددزة 
لراف  اللفد ممثل حرك  "حماس" في لبنان عمي برك . لأكدت أن "ىذه الزيارة ىي تيبيدر عمدا حمدم  ،صيدالي

ل استيادة أرضدو، لا  امد  دللتدو بو كل عربي لعربي ، بأن تتحق  اليدال  لم يب السمسطيني ال قي ، من يال
 المستقم  لعاصمتيا القدس ال ريف، أللى القبمتين لثالث الحرمين ال ريسين".

فدددي الجاندددب السمسدددطيني لزيدددرة  دددؤلن المدددرأة جميمددد  ال دددنطي، عضدددل  رفدددح لكدددان فدددي اسدددتقباليا عمدددى ميبدددر
"فتح" آمال حمد، لعضلي  المجمس الت رييي النالب عن "حماس" ىد  نييم، لعضل المجن  المركزي  لحرك 

  يادة "حماس" سامي أبل زىري لفلزي برىلم.
لكانت محط  اللفد األللدى فدي غدزة، فدي مندزل عالمد  ال دييد الجيبدري، حيدث التقدت الحريدري لالدتدو ل دقيقو 

ليددالل جللتيددا فددي غددزة،  الددت الحريددري "أننددي كنددت عمددى اتصددال مدد  األيددلة فددي  لعدددد مددن أفددراد اليالمدد .
نظم  التحرير السمسطيني  لالسمط  اللطني ، منذ المحظ  األللى لميدلان اإلسراليمي عمى غزة، من "حماس" لم

 أجل أن نأتي الى ىنا، لنكلن مييم في تمك األيام الصيب ".
لتابيت "إن لجلدنا ىنا اليلم، من أجل أن نقدلل كممد  لاحددة، إن ىدذا الصدملد لىدذا النصدر لىدذا اإلصدرار، 

 يدام الدللد  السمسدطيني  لعاصدمتيا القددس، لجلندا لننقدل رسدال  أساسدي  فدي اليدلم اليدالمي  ل بد أن يصل الدى
ل رع  حقل  اإلنسان، ىدي رسدال  لاضدح ، بدأن الحد  ل بدد أن ينتصدر فدي النيايد ، لدعدم صدملد غدزة بيدد 

 بد  فدي األمدم النصر الذي تحق  أييرًا، لدعم الديبملماسي  أيضًا، التي لصمت الدى  بدلل فمسدطين كدللد  مرا
، بيد  بلليا كيضل كامل اليضلي  في األلنيسكل، فكل ىذه األمدلر مجتميد ، تؤكدد عمدى أحقيد  ىدذا المتحدة

ال ديب لحقدو فدي دللتدو للطندو، لفدي سدكنو، لفدي كرامتدو، لفدي اسدتقراره، لنحدن نبدارك لدد"حماس فدي الددذكر  
المكتب السياسي لد"حماس"( األخ يالد م يل في سن  لنطال تيا، لنتاب  بد   الكالم الذي  الو )رليس  25الد

الزيددارة األللدددى الددى غدددزة، لتأكيددده عمدددى المصددالح  اللطنيددد ، للددذا نقدددلل لمسمسددطينيين، إنيدددم سدديبقلن القضدددي  
 الحري  لالديمل راطي  لاليدال " . إلىالمركزي  األللى لكل ال يلب اليربي ، في تل يا 

قددداء رلددديس الحكلمددد  اسدددماعيل ىنيددد ، الدددذي رحدددب بدددد"الحريري لاللفدددد لايتتمدددت الحريدددري زيارتيدددا الدددى غدددزة، بم
المرافددد "، م ددديرًا الدددى أندددو "ل يسددديني، باسدددمي لباسدددم الحكلمددد ، لباسدددم  ددديبنا السمسدددطيني، لباسدددم المقالمددد  
السمسددطيني ، إل أن أرحددب باأليددت النالددب بييدد  الحريددري، لاأليددلة الكددرام فددي اللفددد المرافدد ، لىددذا ىددل لبنددان، 

صيل بيرلبتو لملا سو ل لميتو، لبكل مكلناتو لطلالسو، لكيف ضم ىذا المجلء السمسدطيني، لاحتضدن أل  لفيّ 
أن ل دددد  مددددا ل دددد ، ليددددرج الثددددلار  إلددددى، السددددبييناتالمقالمدددد  السمسددددطيني ، منددددذ أن يرجددددت مددددن األردن فددددي 
ر عن تقديري اليالي ليذه ، لذلك كمو، أعبالسمسطينيالسمسطينيلن من لبنان، لما يزال لبنان لفّي لكل ال يب 

نمدا لكدل األمد  اليربيد ، للكدل الددلل اليربيد ،  الزيارة، لأىدي اليكم ىدذا النصدر، ألندو لديس نصدرًا فقدط لغدزة، لا 
  لألحرار اليالم، للكل من يقلل ل لالحتالل اإلسراليمي عمى ىذه األرض المبارك ".

11/12/2012، المستقبل، بيروت  

 
 لغزة: إنو زمن الدجل السياسي "آذار 14"ة وفود التنظيم الناصري عن زيار  43

انتقددادات سياسددي   إلددىتيددرض اللفددد الصدديدالي الددذي يددزلر غددزة برلاسدد  النالبدد  بييدد  الحريددري : محمددد صددالح
أن تكددلن زيدارة اللفددد الصدديدالي  أمدلمدن رلدديس بمديد  صدديدا السداب  عبددد الددرحمن البدزري، الددذي  أبرزىدداحدادة 

لددل أن ىددؤلء الددبيض »لددبيض بددأن مددل سيم مددن ييددار المقالمدد  كددان ياطلددًا. ل ددال لغددزة تيبيددرًا عددن  ناعدد  ا
، لايتدارلا دعدم غدزة بددل حصدارىا 2006ايتارلا الل لف الى جانب المقالم  بيدد انتصدارىا فدي لبندان اليدام 
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نقسدامات لكانت األلضاع الحالي  ميتمس  لللّفرنا عمى المبنانيين لالسمسطينيين المزيدد مدن ال 2008في اليام 
 «.لالمياناة
أن يدددنيكس ىدددذا التغييدددر فدددي مدددلا سيم إذا كدددان صددداد ًا انيساضدددًا فدددي منسدددلب التدددلتر عمدددى السددداح  »لتمندددى 

المبناني ، لدعلة جدي  لمحلار حلل القضايا اللطني  الممّح  لمن بينيا السياس  الدفاعي ، لاأللضاع الميي ي  
 «.الجتماعي  الحياتي  الصيب  لمملاطنين

أسددام  سدديد، اثندداء اسددتقبالو فددي مكتبددو فددي « التنظدديم ال دديبي الناصددري»جيدد  ثانيدد ،  ددال المددين اليددام لدددمددن 
بدالل  اسدم، عمدى رأس لفدد مدن الجبيد ، إن « جبي  التحرير السمسدطيني »صيدا، أمين سر المكتب السياسي لد

، األييرةالمبناني   األلضاع ىناك حكم  عالي  جدا لد  السصالل السمسطيني  في مييم عين الحملة، في ظل»
السصدددالل »، ميتبدددرا ان «لىدددي  دددادرة عمدددى ميالجددد   ضدددايا الميددديم، عمدددى الدددرغم مدددن التضددديي  الدددذي نرفضدددو

إنددو زمددن »لغددزة،  ددال: « آذار 14»لعددن زيددارة لفددلد «. السمسددطيني  تقددلم بجيددد كبيددر لمحسدداظ عمددى السددتقرار
 «.الدجل السياسي

11/12/2012، السفير، بيروت  

 
 ياالمجتمع الدولي لموقوف بوجيتدعوو عودية تجدد إدانتيا بناء مستوطنات جديدة الس 44

الرياض: جدد مجمس اللزراء السيلدي إدان  السيلدي  تجاه ما تقلم بو السمطات اإلسراليمي ، ببناء 
  المستلطنات في األراضي السمسطيني  المحتم ، آيرىا  رار بناء ثالث  آلف لحدة استيطاني  في الضس

 المجتم   ،لجمس  التي عقدىا في الرياض أمس، يالل االغربي  لمدين  القدس المحتم ، لدعا المجمس
 

الدللي إلى الل لف في لجو ىذه الم رلعات الحتاللي ، التي تؤثر عمى مجر  عممي  السالم، لتزعزع 
 الستقرار في المنطق .

 11/12/2012الشرق األوسط، لندن، 
 

 اس ويبحث معو التطورات عمى الساحة الفمسطينيةأمير قطر يستقبل عب 45
: ذكرت لكال  األنباء القطري  ) نا( أن أمير  طر ال يخ حمد بن يميس  آل ثاني، التقى في .(آي.بي.يل)

مكتبو بالديلان األميري م  الرليس السمسطيني محملد عباس، الذي يزلر البالد لمم ارك  في الجتماع 
بحث اليال ات الثنالي  لسبل دعميا لتطليرىا،  الجتماعلجر  يالل  الم اليربي .اللزاري لمجن  مبادرة الس

 إضاف  إلى استيراض آير التطلرات عمى الساح  السمسطيني .
 11/12/2012، لندن، القدس العربي

 
 طارق الياشمي يبارك لينية رفع مكانة فمسطين في األمم المتحدة 46

بر ي  تينل  لمبارك  من نالب الرليس اليرا ي  ،السمسطيني  في غزة رليس الحكلم  ،تمقى إسماعيل ىني  :غزة
 طار  اليا مي، بمناسب  حصلل فمسطين عمى صس  "دلل  مرا ب غير عضل" في األمم المتحدة، مؤكداً 

 لمنضال األسطلري لم يب السمسطيني". عمى أن "ىذا اإلنجاز الكبير جاء تتليجاً 
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يرة بما ىل أفضل، لل أ ل أن تتقمد لضييا الطبييي كدلل  كامم  ل ال اليا مي: "إن فمسطين تبقى جد
ما،  عمى أن الظمم ل بد أن ينتيي يلماً  اليضلي  في المجتم  الدللي، لسلف يتحق  ذلك ل ريب"، مؤكداً 

 بلحدة صف ال يب السمسطيني لاستمرار النضال الم رلع". ذلك "مرىلناً  ميتبراً 
سب يبر صحسي صادر عن مكتب اإلعالمي الحكلمي في غزة، عمى أن ل دد نالب الرليس اليرا ي، بح

 "اليرا  م  فمسطين في نضاليا الم رلع، ن د أزركم لندعل لكم بالتلفي  لالسداد".
 10/12/2012قدس برس، 

 
 مع الصحوة اإلسالمية بات تحرير فمسطين أقرب: فمسطين لدعموبحسن البنا  اً شيدمواليتي  47

مؤتمر األساتذة الجامييين لالصحلة اإلسالمي  في طيران برعاي  المجم  اليالمي  افتتح: محمد نلر الدين
مست ار المر د األعمى لم ؤلن  ،رليس المجم  اليالمي لمصحلة اإليراني  لصفل  لمصحلة اإلسالمي .

لسمط  إسالمي، ليرفض احتكار ا"لليتي الحراك ال يبي في اليالم اليربي بأنو  ،عمي أكبر لليتي ،الدللي 
من أ مي  مستبدة لفاسدة، كما يرفض الييمن  لالتبيي ، فضال أن ليذا الحراك مطالب اجتماعي  يتلجب 

 ."ايالؤىا أىمي   صل  نظرا لتأثيراتيا
لأ اد لليتي بمؤسس جماع  اإليلان المسممين حسن البنا، عندما  ال انو كان يؤمن بأن دعم فمسطين 

م  الصحلة اإلسالمي  بات تحرير "ثلرة اإليراني . ل ال لليتي انو لاجب  رعي لىل ما فيمتو أيضا ال
حرب غزة األييرة أطمقت منايات جديدة لمقضي  السمسطيني  في اتجاه "أن  ، ميتبراً "فمسطين أ رب من  بل

المزيد من عزل الكيان الصييلني، يصلصا أن الديبملماسي  اإل ميمي  كانت ن ط  إلى جانب المقالم  
 ."ني السمسطي

 11/12/2012السفير، بيروت، 
 

 مميون دوالر 22 ابغزة إلعمار مشروعاً  24قطر تدشن  48
، رزم  من يستتح رليس المجن  القطري  إلعادة إعمار غزة السسير محمد اليمادي غداً : حامد جاد -غزة 

قلد م   ركات م اري  الطر  حيث سيتم اليلم "الثالثاء" النتياء من ترسي  كاف  اليطاءات لتل ي  الي
  رك . 52 المقاللت التي ستنسذ ىذه الم اري  التي تقدم ليطاءاتيا مؤيراً 

 إلى إضاف  م رلعاً  24أن تكمس  تنسيذ م اري  الطر  البالغ عددىا  إلىلأ ار اليمادي في تصريح صحسي 
 مميلن دللر. 22م رلع تأىيل الميتبرات الزراعي  تقدر بنحل 

 11/12/2012الغد، عّمان، 
 

 عن األسرى الفمسطينيين في بغداد اليوم لمدفاع العربي يفتتح مؤتمراً  49
لسط إجراءات أمني  م ددة، ينيقد في بغداد اليلم المؤتمر الدللي لمدفاع عن : سلسن أبل حسين - بغداد

اء نبيل اليربي، لرليس اللزر  .األسر  السمسطينيين، الذي يستتحو األمين اليام لجامي  الدلل اليربي ، د
السمسطيني سالم فياض نياب  عن الرليس محملد عباس، لي ارك فيو ممثملن عن منظمات دللي  لألرلبي ، 
إضاف  إلى ممثل ال ؤلن السياسي  لألمم المتحدة في القدس، لممثل األمين اليام لألمم المتحدة بان كي 

 .ملن في اليرا . ليتل   أن ي ارك من البمد المضيف الرليس جالل طالباني
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لينا ش المؤتمر  ضي  األسر  السمسطينيين لالميتقمين في سجلن الحتالل اإلسراليمي، الذين يطب  عمييم 
القانلن اإلداري. لييد ىذا المؤتمر األلل من نلعو الذي ييقد حلل ىذه القضي  تحت رعاي  الجامي  

دراس   40لمين أكثر من دلل ، عمى مد  ي 70اليربي . لسينا ش المؤتمر الذي سي ارك فيو أكثر من 
للر   بحثي  حلل ألضاع األسر  لالميتقمين السمسطينيين لاليرب في سجلن الحتالل، بيدف تسميط 

 األضلاء عمى النتياكات اإلسراليمي  المتلاصم  بح  ىؤلء األسر .
ي  إعادة تأىيل كما سينا ش أربي  محالر رليسي  ىي النتياكات لالممارسات اإلسراليمي  بح  األسر ، لكيس

ىؤلء األسر  لالميتقمين حال اإلفراج عنيم، لدلر مؤسسات المجتم  المدني الدللي  في تلفير الحماي ، 
 لح  الدفاع عن األسر .

 11/12/2012الشرق األوسط، لندن، 
 

 اإلسرائيمية الجديدة يةخطط االستيطانالمن  استياءه الشديديعرب عن  األوروبياالتحاد  50
كتسى التحاد األلرلبي بإدان  الستيطان اإلسراليمي في األراضي السمسطيني  لالتحذير من علا ب ا :رام اهلل

تنسيذ الم رلع الستيطاني لتلسي  مستلطن  "مياليو ادلميم" باتجاه القدس، دلن تبني أي يطلات عقابي  
ن كان أ ار إلى أن التسا ات اإلسراليمي   لرلبي  ل ت مل المستلطنات في األ –ضد الحكلم  اإلسراليمي ، لا 

 األراضي السمسطيني  لاليربي  المحتم .
التحاد األلرلبي مستاء ب دة لييارض بقلة اليطط اإلسراليمي  لتلسي  المستلطنات في " إن ل ال البيان:

، في E1إن يط   .E1الضس  الغربي ، بما في ذلك في القدس ال ر ي ، لياص  يطط تطلير المنطق  
يذىا، تقلض ب كل يطير فرص التلصل إلى حل عن طري  التسالض لمصراع من يالل تيريض حال  تنس

إمكاني   يام دلل  فمسطيني   ابم  لمحياة لمتلاصم  جغرافيا لالقدس كياصم  مستقبمي  لمدللتين لميطر. كما 
ثل في تحقي  انو يمكن أن يترتب عمييا أيضا نقل  سري لمسكان المدنيين. في ضلء ىدفو األساسي المتم

حل الدللتين، فإن التحاد األلرلبي سلف يرا ب عن كثب اللض  لاآلثار األلس ، ليتصرف عمى ىذا 
النحل. يؤكد التحاد األلرلبي من جديد أن المستلطنات غير  رعي  بملجب القانلن الدللي لت كل عقب  

 ."أمام السالم
فان البيان  ،"إسراليل"رلبي  جماعي  لميا ب  لبيد أن كانت الحكلم  اإلسراليمي  تي ى من يطلات أل 

الصادر عن لزراء يارجي  التحاد األلرلبي في يتام اجتماعيم في برلكسل تضمن عبارات "التنديد" 
لم  ذلك فقد انتقدت لزارة اليارجي  اإلسراليمي  البيان لاعتبرتو مكافأة  ل"التحذير" من الم اري  الستيطاني .

 مى تلجيو إلى األمم المتحدة.لمرليس محملد عباس ع
بأن اآلن ىل الل ت المناسب لتياذ يطلات  راسياً  اعتقاداً "التحاد األلرلبي ييتقد لأضاف البيان أن 

جريل  لممملس  نحل السالم. يجب عمى الطرفين الديلل في مسالضات مبا رة لجلىري  دلن  رلط مسبق  
جمي  لدعا البيان " ."السمسطيني، ينيي جمي  المطالبات من أجل لمتلصل إلى حل دالم لمصراع اإلسراليمي

التحاد األلرلبي  لأكد البيان أن ."األطراف تجنب األعمال التي تقلض الثق  ل درة حل الدللتين عمى البقاء
، بما في ذلك فيما يتيم  بالقدس غير تمك التي يتس  1967لن ييترف بأي تغييرات عمى حدلد ما  بل عام "

إسراليل إلى تجنب أي يطلة تقلض اللض  المالي " في بيانو التحاد األلرلبي ادع كما ."رفانعمييا الط
 ."لمسمط  السمسطيني 
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سراليلد"رحب التحاد األلرلبي بل  جيلد مصر لجمي  الذين " " مثنيًا عمىل ف إطال  النار في  طاع غزة لا 
 بين السمسطينيين.التحاد دعلتو لممصالح  كما جدد  ." اركلا في تمك اللساط 

التحاد األلرلبي يجد أن التصريحات إن " ل ال البيان:، "إسراليل"جدد التحاد التزامو األساسي ألمن كما 
 ."الممتيب  من  بل  ادة حماس التي تنكر ح  إسراليل في اللجلد غير مقبلل 

 10/12/2012، القدس، القدس
 

 ل الناعم تجاه نتنياىوينتيج سياسة اإلىما أوباماكاتب ييودي أمريكي:  51
 لباما لن يديل في ملاجي  م  رليس الحكلم  اإلسراليمي  بنيامين نتنياىل، بل سيقف جانباً أ :القدس المحتم 

ليترك المجتم  الدللي لبالذات التحاد األلرلبي يضغط عمى نتنياىل. فقط عندىا، عندما ي ير نتنياىل 
 اه سيره ليلاف  عمى التقدم في المسالضات م  السمسطينيين.بالضغط الدللي ب كل جدي يمكنو أن يغير اتج

ىذا ما يقللو بيتر باينرت، ال يصي  الميبرالي  البارزة في الجالي  الييلدي  في اللليات المتحدة لالمقرب من 
 ارةإد إنليقلل باينرت  .إسراليمي  إعالمفي مجم  نيلزليك لتناللتو لسالل  أمس، في مقال ن ره ألباما إدارة

لم ر  األلسط للن تطرح يط  لمسالم م   ألباما لن تمد لنتنياىل طل  النجاة، فيي لن تيين مبيلثاً 
التيمص من عزلتو الدللي  عبر مسرحي  المسالضات دلن  إلىنتنياىل يسيى  أنالسمسطينيين، ألنيا تدرك 

 إلىستو،عندىا فقط سيضطر (، لن تمد يدىا لو بل ستدعو يقطف ثمار سيااألمريكي  اإلدارةطالل، لىي )
 تغيير التجاه.

، نقل باينرت عن مصادر أمريكي  رسمي  "إسراليل ألبامالماذا سيتجاىل "لفي مقال ن ره تحت عنلان 
 -فيما يتيم  بيممي  السالم السمسطيني   "اإلىمال الناعم"ينلي تبني سياس   ألباماتأكيدىا أن الرليس 

يرت  راراتيا األللى عبر عدم بذل اإلدارة األمريكي  جيلدا ذات مغز  اإلسراليمي  تمك السياسي  التي ظ
لتقميص عدد  أللمن  تصليت الجميي  اليام  لألمم المتحدة عمى طمب السمط   بلل فمسطين دلل  مرا ب  

 الحادة عمى  رار نتنياىل البناء في األلرلبي الدلل التي دعمت ىذا القرار لكذلك لم تس  لمجم ردة السيل 
 ."E1"منطق  
 إستراتيجي  جديدة تتمثل بالل لف جانباً  ألبامامن التصادم مبا رة م  نتنياىل بملر طا م  نو بدلً أ لأضاف

فساح المجال لبقي  اليالم أن يتصادم م  نتنياىل لفي المحظ  التي تتل ف فييا اللليات المتحدة عن إنقاذ  لا 
تأثير اليزل  الدللي  بكامل  لتيا ل دتيا  "إسراليل"تست ير من تبيات أعماليا لتصرفاتيا لحين  "إسراليل"

 سي ير  ادتيا باليلف لسيغيرلن اتجاىيم.
، لفي "إسراليلد"التجاه اليام في الرأي اليام الدللي مياد ل إنلتاب  باينرت، نقال عن مصدر أمريكي كبير، 

لأبمغت  .ميماً  ييتبر عمالً  تسيل  يلاً  ا دلن أنمثل ىذه األجلاء فان مجرد ل لف اللليات المتحدة جانبً 
مصادر أمريكي  رفيي  باينرت بأن اللليات المتحدة لعمى الرغم من سياستيا الجديدة ستلاصل مساعدة 

منظلمات جديدة من صلاريخ  "إسراليل"لستلاصل تمليل  راء  في مجال األمن، كما فيمت دالماً  "إسراليل"
ط اليطلات السمسطيني  الرامي  لمتلجو لمحكم  الجنايات الدللي ، لالى كما ستلاصل إحبا "القب  الحديدي "

جانب ذلك ستلاصل من  انييار السمط  السمسطيني  لا تيال اللض  األمني في الضس  أل استلناف إطال  
 الصلاريخ من غزة .

 11/12/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 
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 جو طويمة المدى -أرضإنتاج صواريخ  يتتعاونان ف "إسرائيل"اليند و 52
ل يت  رك  "بيارات لإللكترلنيات" اليندي  م  ىيل  الصناعات الجلي  اإلسراليمي  عمى مذكرة : (.)أ.ش.أ

جل طليم  المد  الميصص  لنظم الدفاع  –حلل صلاريخ أرض يتساىم تستيدف تيزيز التيالن المستقبم
لمتيالن يتم من ياللو  التساىم تض  إطاراً  لذكرت لكال  برس ترست ألف انديا أمس، أن مذكرة الجلي .

السماح ل رك  "بيارات لإللكترلنيات" بإنتاج النظم السرعي ، بينما ستستمر ىيل  الصناعات الجلي  
نتاج النظم السرعي  كمقالل فرعى رليس ياإلسراليمي  ف لنقمت اللكال   ل رك  بيارات. يكلنيا ىيل  التصميم لا 

لييل  الصناعات الجلي  اإلسراليمي  أن ىذه المذكرة  يلزيف فايس، الرليس التنسيذاإليباري  اليندي   لل ج
 تيد يطلة ىام  نحل اليمل الم ترك لمييل  م  اليند".

 11/12/2012اليوم السابع، القاىرة، 
 

 اإليراني يرسم مستقبل الشرق األوسط "النووي": 2030كية بحمول يتوقعات االستخبارات األمر  53
بحملل السن  « األنماط اليالمي »يمص تقرير أعدتو الستيبارات األميركي  لرصد : يس كرمجل  -لا نطن 

، فيما «يط عدم الستقرار»، إلى اعتبار أن امتالك ايران سالحًا نلليًا سيض  ال ر  األلسط عمى 2030
اإلرىاب »تلّ   نياي   ستقّرر التحلّلت السياسي  التي ت يدىا المنطق  اليربي ،  كل النزاعات المقبم . كما

 ، مرّجحًا حتمي  تنلي  دلل المنطق  ا تصاداتيا، أبيد من الغاز لالنسط.«اإلسالمي
ليحمل عنلان  2008للرد في التقرير الصادر عن الستيبارات اللطني  األميركي ، لىل األلل منذ اليام 

ي سيكلن أحد أبرز اليلامل لرسم ، أن الممف النللي اإليران«: عالم متبّدل2030أنماط عالمي  السن  »
 سن . 18مستقبل المنطق  يالل 

صسح  لالذي تيده مراكز الستيبارات األميركي  بالتيالن م  مسكرين  140لأ ار التقرير، اللا   في 
نظامًا أكثر ليبرالي  في ايران سيأتي بضغلط أكبر إلنياء اليقلبات لالتسالض حلل لض  »لباحثين، إلى أن 

إذا تيمت ايران عن طملحيا في تطلير سالح نللي لركزت عمى التحديث »، مضيسًا: «احد ليزلتي
الجميلري  »في المقابل، إذا لاصمت «. ال تصادي، سييّزز ذلك فرص زيادة الستقرار في ال ر  األلسط

 .«اإلسالمي  حكم ايران لطّلرت سالحًا نلليًا، سيلاجو ال ر  األلسط مستقباًل من عدم الستقرار
 -، لبرلز حكلمات أكثر اعتداًل لديمل راطي ، لتسلي  النزاع السمسطيني «نتالج جد إيجابي »لرّجح التقرير 

 اإلسراليمي.
، ألن دلًل  د «، من دلن نياي  اإلرىاب عملماً 2030احتمال نياي  اإلرىاب اإلسالمي السن  »للست إلى 

، متل يًا ازدياد الحرلب اإللكترلني  لاألسمح  «من يلر  لي بانيدام األ»تستغّل تنظيمات م ابي  بسبب 
 التي  د تير ل الن اط ال تصادي لالمالي في اليالم.« إرىابي  -البيل »

لتحدث التقرير عن ضرلرة تنلي  دلل المنطق  ا تصاداتيا، أبيد من اعتماد دلليا عمى الغاز لالنسط. 
، إلى جانب كلللمبيا لنيجيريا لاليند 2030ن  لأعطى ال تصاد التركي أبرز فرص  لمنمل بحملل الس

 عالميًا.
لحذر من نزاعات إ ميمي  بسبب نقص الطا   لالملاد الغذالي  لالمياه، في ال ر  األلسط لأفريقيا، منبيًا إلى 

 أن عدم الستقرار  د يساىم في انييار ا تصادي عالمي.
لمنافسو « تيطي ال تصاد الصيني»، ل «أفراد لة »لتلّ   التقرير انتياء الييمن  األميركي  لصيلد 

 «.2030أ ل من عقدين، فيما ستأيذ آسيا من ألرلبا لأميركا ال مالي   يادة اليالم السن  »األميركي يالل 
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لرّجح تلاصل تراج  ا تصاد رلسيا لألرلبا لاليابان، لأن يتيطى ال تصادي الصيني نظيره األميركي يالل 
. كما تلّ   2030تبدأ اليند بردم اليلة لال تراب من اليمال  الصيني بحملل السن  أ ل من عقدين،  بل أن 

 أن تتيطى آسيا، ألرلبا لأميركا ال مالي  ميًا.
لرصد التقرير تيالنًا لثيقًا بين بكين للا نطن عمى المستل  اليالمي، لفي  طاعات التكنلللجيا لالمال 

عالميًا، لتتلاصل بلاسط  لسالل اإلعالم الحديث . لأ ار إلى  لالصح . لرأ  أن الطبق  اللسطى ستتنامى
أن ثمثي سكان الكرة األرضي  سيقيملن في مدن، لستكلن غالبيتيم من الطبق  اللسطى، تتلاصل في ما 

 بينيا عبر أحدث التكنلللجيات، لتتمّت  بحماي  نظام صحي متطلر.
 11/12/2012، الحياة، لندن

 
 لبنان تفرض قانونيا اتمخيمالمجان األمنية في  54

لكأن السقدر لالحرمدان الدذي ييي دو الالجلدلن السمسدطينيلن فدي لبندان ل : عمر لىبو -مييم  اتيال )بيرلت( 
يكسيددان لتنغدديص حيدداتيم التددي تددزداد سددلءًا يلمددًا بيددد يددلم، فتطددل مجملعددات مسددمح  تابيدد  لسصددالل فمسددطيني  

حقدل  لُيقتدل ضديساء لُتيددر مكتسدبات عمدى مدرأ  مدن لتتالعب بمصير ع رات اآللف منيم، حيث تُنتيدك 
 الناس لمسمييم... لل أحد يحرك ساكنًا.

لددم يتل دد  أن تنتيددي حياتددو سددرييًا، لىددل الددذي عدداد ليسددتقر فددي ميدديم « أبددل يزندد »محمددد مصددطسى الممقددب بددد 
اًل عمى أيددي المجند   اتيال بيد سنلات طليم  من اليجرة إلى ألمانيا بحثًا عن حياة أفضل. فإذا بو يسقط  تي

دايل المييم. تمك حادث  ييرفيا أبناء  اتيال عن ظير  مب، « حسظ األمن»األمني  المسؤلل  المسترض  عن 
حتى أن  قيقو الدذي عداد مدن ألمانيدا لتقدديم  دكل ، جلبدو بالتسدتر عمدى المدتيم لرفدض فدتح تحقيد  لتسدميمو 

 إلى القضاء المبناني.
ضحي  عابرة لستيتار عناصر المجن  األمني  بحياة النداس. فسدي تمدلز )يلليدل( ليس « أبل يزن »لاللا   أن 

عامدًا( عمدى حداجز تداب  لمجند  األمنيد  عندد مدديل  داتيال، لمدّرت القضدي  مدن  17 تمت ال اب  ريدم ) 2008
 دلن محاسب  أل تسميم القاتل لمسمطات.

الثدد  عقددلد احتددرف المسددمحلن تحددت اسددم دايددل حدددلد البنايددات المتراصدد  عمددى أطددراف الميدديم لألكثددر مددن ث
عمميددات العتقددال التيسددسي لفددتح تحقيقددات مددن دلن صددالحيات، للصددل بيددم األمددر إلددى « المجندد  األمنيدد »

التسدددتر عمدددى تجدددار الميددددرات دايدددل الميددديم لالمنددداط  المجدددالرة، عممدددًا أن المدددرلجين ميرلفدددلن بدددين النددداس 
 لالمجن  عمى السلاء.

عمى طبييتيا دايل أز   الميديم المدزدحم بالسدكان لالحركد  المكلكيد . لل يددرك المداّر في  اتيال تبدل الحياة 
لملىمددد  األللدددى أن تمدددك الددددىاليز تيسدددي حكايدددات عدددن الظمدددم لغيددداب األمدددان لاليدالددد  لسدددكان الميددديم ل دددبابو 

 ال طالل.الياطمين من اليمل. ليلمًا بيد يلم ينزل  ال باب في متاىات اإلدمان لضياع سنلات اليمر ب
كان الالجللن فيو يديرلن  ؤلن حيداتيم اليلميد  بأنسسديم لييدالجلن م داكميم عبدر اللجيداء لكبدار اليدالالت 

جاميد  كدلا السصدالل. حيدث « منظمد  التحريدر»لكاندت  1975إلى أن اندليت الحرب األىمي  في لبندان عدام 
بيدد  ل ددراء اليقددارات...( لأن دد  جيدداز   ددكمت لجندد   دديبي  إلدارة ال ددؤلن اليدماتيدد  )ميدداه لكيربدداء، عقددلد

 .1982ُيدعى الكساح المسمح لييمل بمثاب   رط  دايمي  عام 
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لكن، م  ان قا  حرك  فتح النتساض  ليرلج منظم  التحرير من بيرلت لديلل القلات السلري  إلى لبنان، 
القيددددادة اليامدددد ، لاندددددلع حددددرب المييمددددات، سدددديطرت المنظمددددات المدعلمدددد  مددددن سددددلري  )فددددتح النتساضدددد ، 

 الصاعق ( عمى المجان ال يبي  ل كمت لجان أمني  بدًل من الكساح المسمح.
لفرضت المجان األمني  سطلتيا دايدل المييمدات كدأمر لا د  فدي ظدل غيداب تسداىم لبنداني فمسدطيني م دترك 

 طات المبناني .لكيسي  إدارة المييمات، مستغمً   لاتيا المسمح  لجلد المييم في منطق  ل تطاليا السم
نملذجددًا لضددحايا تمددك المقدداىي، حيددث يمددارس المرلجددلن عمميددم مسددتيدفين  ددبابًا يبحثددلن عمددن  "ىدداني"ييددد 

يحتدلييم. لالمجندد  األمنيد  المنددلط بيدا أمددن الميديم عدداجزة عدن لضدد  حدد ليددم، فيدي إمددا تغمدض عينييددا عمددا 
ما تدعي القب ض عمى الجاني إذا كدان حدديث الييدد يجري يصلصًا إذا كان التاجر صاحب سطلة لنسلذ، لا 

 بالمين ، فتستغل ضيسو.
 3ليقلل كميل )اسم مستيار( لىدل  داب تدلرط فدي تجدارة الميددرات مد  مجملعد  يقلدىدا )م. ج.( أن ىنداك 

الددذين ل تسددتطي  القددل  األمنيدد  ال تددراب « خ. إ.( ل)أبددل م. ش.( ل )عمددي. أ(»)مددن كبددار تجددار الميدددرات 
س، ىندداك عال دد  صدددا   لتسدداىم بددين أحدددىم لبيددض اليناصددر األمنيدد  ييززىددا انتمدداؤىم مددنيم. بددل عمددى اليكدد

 لتنظيم لاحد.
لل تقف تجارة الممنلعات عند حدلد مييم  اتيال حيث تتدايل م  أطرافدو أحيداء لبنانيد  فقيدرة ل أثدر للجدلد 

ابك الجغرافدي أفدرز ت دابكًا الدلل  فييا، من حي الرحاب إلى صبرا لمن الحي الغربي إلى حي فرحات. فالت د
فددي الم دداكل األمنيدد  لالجتماعيدد ، حيددث رصدددت حركدد  عدددد مددن مرلجددي الميدددرات. )ع. ي( لبندداني يتددردد 
إلى المناط  المحاذي  لممييم ليبي  الميدرات في اليمن. لكدن، كدان عناصدر المجند  يتغاضدلن عندو حتدى ل 

 نيين.تتطلر الم كم  إلى ميرك  بين المبنانيين لالسمسطي
إلددى أن عدددد السمسدطينيين فددي  داتيال يقددارب يمسدد  آلف، أي ثمدث عدددد سددكان « ألندرلا»لت دير إحصدداءات 

ألدددف ميظميدددم مدددن السدددلريين لبيدددض المبندددانيين لاألكدددراد لالبددددل. لييدددد ىدددؤلء  15الميددديم المقددددر عدددددىم بدددد
ي يّلة ل تيض  لقانلن أل أ« جباي »أكثر عرض  لتجالزات المجن  األمني  من يالل ما يسمى « األجانب»

عددرف. فتسددّير المجندد  دلريددات عمددى المقيمددين لبيددض أصددحاب المحددال لالدددكاكين يصلصددًا مددن السددلريين 
 لتجم  منيم ماًل مقابل أمنيم لىل ما يتحلل تدريجًا إلى نلع من البتزاز.

ييا لديس أفضدل. فدال ر ابد  أما المجن  ال ديبي ، التدي تتدللى إدارة  دؤلن الميديم مدن الناحيد  اليدماتيد ، فلضد
عمى صندل يا أل عمدى الجبايدات التدي تجنييدا، كمدا تسدرض مبدالغ مضداعس  عمدى عقدلد اإليجدار لالبيد  لغيدر 
السمسطينيين. لليس أمام الضييف سل  الستجاب  يلفًا من التيرض لو أل طرده يارج المييم. ليقلل رأفت 

الجيدات المسدؤلل  فدي المجند  ال ديبي  تيمدل عمدى بيد  »مّرة المسؤلل السياسي لحرك  حمداس فدي بيدرلت إن 
 «.الماء لالكيرباء الميصص  لممييم

لكدن، لعمدى رغددم كدل التجدالزات يسددتمر األىدالي، كمدا المسددؤلللن فدي تقدديم دعميددم لمجدان األمنيد  لال دديبي ، 
 ، كما يقلل مّرة.«بقاءىا يبقى أفضل من عدميا»ألن 

 تركيبة المجان األمنية في المخيمات
المجن  األمني  كانت تت كل في البدء من عناصدر ينتمدلن الدى فصدالل فمسدطيني  انتددبتيم القيدادة فدي منظمد  
التحرير التي كانت تضم جمي  السصالل لمم ارك  في مسؤللي  حسظ الميديم دايميدًا إبدان الحدرب األىميد  فدي 

تددان ال دديبي  لالديمل راطيدد ، لجبيدد  فصددياًل أبرزىددا حركدد  فددتح لالجبي 11لبنددان. لتتددألف منظمدد  التحريددر مددن 
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القيددادة اليامدد  فقددد عمقددت عضددليتيا فددي المنظمدد   -التحريددر لجبيدد  النضددال ال دديبي. أمددا الجبيدد  ال دديبي  
 «. ل  التحالف السمسطيني »النتساض  لحركتي حماس لالجياد  -ل كمت م  فتح 

لحقددًا فددتح النتساضدد  لالجبيدد   فددي مييمددات بيددرلت ثددم سدديطرت عمييددا 1985 ددكمت المجددان األمنيدد  عددام 
بيددد حددرب المييمددات فددي بيددرلت ل ددمال لبنددان،  1988عددام « الصدداعق »القيددادة اليامدد  لتنظدديم  -ال دديبي  

أما في المييمدات «. فتح»النتساض  عن حرك   -لذلك عقب ديلل القلات السلري  إلى لبنان لان قا  فتح 
تح لسالر فصالل منظم  التحريدر تسديطر مدن يدالل جيازىدا السمسطيني  في صيدا لالجنلب فال تزال حرك  ف

 «.الكساح المسمح»
لتتسددالت درجدد  تجددالزات المجندد  األمنيدد  بددين ميدديم لآيددر. لل تيتددرف الدللدد  المبنانيدد  ب ددرعي  المجندد  األمنيدد  

إن أمكن لفي الل ت ذاتو تحالل الستسادة من لجلدىا. لفرلع الميابرات عمى اتصال بيا لتسميم المطملبين 
 في حال ديلليم إلى المييمات كما يقلل الباحث السمسطيني أحمد الحاج.

 خصوصية شاتيال
ي كل مييم  اتيال حال  ياص  ل تنطب  عمى سالر المييمات حتى تمك التي تسيطر عمييا  ل  التحالف، 

كبيددر. إل أن التقصددير ألن التركيبدد  السددكاني  ميتمسدد  لالمندداط  المحيطدد  )اليارجدد  عددن القددانلن( ليددا تددأثير 
لاضح في أداء المجان في بقي  المييمات. لل تستطي  المجان األمني  تسميم جمي  المطملبين لمدلل  المبنانيد  
إل فددي حددالت نددادرة )بيددد حصددلل إجمدداع مددن  بددل كددل السصددالل كمددا حدددث فددي ميدديم البدددالي أثندداء فددرار 

(، ألن ذلدك  دد يسدتح البداب 2007فدي طدرابمس فدي عدام عناصر من فدتح اإلسدالم إليدو مدن ميديم نيدر البدارد 
 لاسيًا أمام م اكل دايمي  لعالمي .

القيددددادة اليامدددد   -ليسدددديطر عمددددى المجندددد  األمنيدددد  عناصددددر مددددن فصدددديمي فددددتح النتساضدددد  لالجبيدددد  ال دددديبي  
ل  دللر بدًل عن انتدداب عناصدر مدن فصديميا بددعل  أنيدا 1000لالصاعق ، فيما تدف  حرك  حماس مبمغ 

، لمدن المستدرض أن يددالم 12تممك جناحًا عسكريًا في لبنان. عدد اليناصر فدي المجند  األمنيد  ل يتجدالز الدد
فردًا بالتنالب بحيث ينظم من كدل فصديل اثندان. لىنداك أعضداء يأيدذلن ميصصدات مدن دلن أن يدأتلا  20

في الدلريات، لىل ما ييزز نسدلذ إلى دلاميم. في المقابل يأتي عناصر من تنظيم فتح النتساض  لي اركلن 
 ىذا السصيل دايل المجن . لحتى المحظ  ل ت ارك فصالل منظم  التحرير في المجن  األمني  في  اتيال.

النتساضدد  فددي  -لفددي تيميقددو عمددى السسدداد فددي المجنتددين ال دديبي  لاألمنيدد ، يقددلل حسددن زيدددان مسددؤلل فددتح 
طلدلن مثدل بقيد  المدلظسين فدي أي مل د  إداري، لكدن ل يلجدد مدن الياممين ليسلا  ّديسدين ل دد يي»لبنان، إن 
لي ددير زيدددان إلددى عدددم لجددلد لجددان  دديبي  ملحدددة كمددا أن النقسددام بددين  ددل  التحددالف لمنظمدد  «. يحاسددب

 التحرير أفرز لا يًا أمنيًا سيلًا.
لل يلجددد أحددد إل المجندد  األمنيدد   ددغميا ال دداغل القددبض عمددى مرلجددي الميدددرات لتجارىددا »ليؤكددد زيدددان أن 

 «.ليتم تسميمو، لالمستسيد اللحيد من غيابيا ىل ألللك التجار لال بيح 
تددددرفض الم ددددارك  فييددددا بحجدددد  غيدددداب التغطيدددد  الماليدددد   -باسددددتثناء القيددددادة اليامدددد   -السصددددالل السمسددددطيني  

الدددعم، أمددا ليناصددرىا التددي ستنضددم لمجندد ، لفدد  زيدددان. لحركدد  حمدداس لددم تددرد جلابددًا فددي  ددأن طمددب تقددديم 
منظمدد  التحريددر فتضدد   ددرلطًا لمم ددارك ، بددل تيتبددر الكسدداح المسددمح المنبثدد  منيددا مددا زال ملجددلدًا. مدد  ذلددك 

المجند  با يد  عمدى رغدم ضديسيا حتدى يدأتي يدلم يددعميا فيدو النداس »النتساض  عمى أن  -ي دد مسؤلل فتح 
 «.لبقي  السصالل

 راف الزميم  بيسان ال يخلا  « أريج»* أنجز ىذا التحقي  بدعم من  بك  
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 11/12/2012، الحياة، لندن
 

 إلى األمام وأخرى إلى الوراء خطوةٌ المصالحُة ..  55
 ىاني المصري
ىل أصبحت المصالحُ  ممكنً  بيد انتصار المقالم ، لالحصلل عمدى الدللد  المرا بد ، لبيدد الزيدارة التارييّيد  

 لم يل إلى  طاع غزة؟
ألجدددلاء اإليجابّيددد  التدددي انت دددرت بيدددد اللحددددة الميدانّيددد  التدددي تجسددددت فدددي ىدددذا السدددؤال طدددرح نسسدددو فدددي ظدددل ا

ملاجي  اليدالن اإلسراليمي، لتأييد التحرك السمسطيني في األمم المتحددة. لانت درت ملجد  التسداؤل بيدد مقابمد  
ىنداك يالد م يل م  "السي إن إن" لما طرحو من ملا ف ميتدل ؛ جيمت اليديد من  ادة "فتح" ييتبرلن أن 

 إمكانّي  أللل مرة لالتسا  عمى برنامج سياسي م ترك يسد النقص السادح في اتسا ات المصالح .
لتلاصمت األجلاء اإليجابّي  إلى حد الغزل المتبادل بين "فتح" ل"حماس"، كما ظير فدي الزيدارات الجتماعّيد  

طددال  سددراح ميتقمددين، لدعددلة أليددت الددرليس الراحددل ياسددر عرفددات فددي غددزة، لأيددت ىنّيدد  فددي نددابمس، لفددي إ
ممثمين عن التجاه اإلسالمي إلى حضلر اجتماع القيادة السمسطينّي  األيير فدي رام اهلل، إلدى السدماح بحرّيد  
الن دداط السياسددي لم ددارك  "فددتح" فددي ميرجددان انطال دد  "حمدداس"، لالسددماح بإحيدداء ذكددر  انطال دد  "فددتح" فددي 

 غزة.
ا   الذي يظير في أن اليالفات لاليرا يل كبيرة لتيددد السرصد  التدي تمدلح إن األجلاء اإليجابّي  لم تحجب الل 

في األفد  إلنجداز المصدالح ، لييززىدا أن الحكلمد  اإلسدراليمّي  تسدتيدف الجميد  مدن دلن اسدتثناء، لل تسدر  
بدددين "فدددتح" ل"حمددداس"، بدددين ميتددددل لمتطدددرف، بدددين "أبدددل مدددازن" لم ددديل، المدددذْين يمدددارس أحددددىما "اإلرىددداب 

 سياسي" لاآلير "اإلرىاب اليسكري".ال
بيد ملج  التساؤل أطدل اللا د  لأد  إلدى تأجيدل عقدد اجتمداع اإلطدار القيدادي المؤ دت الدذي تمدت الددعلة إلدى 
عقددده ألايددر ال ددير الماضددي، لتراجدد  الحددديث عنددو فددي ظددل التصددريحات المتبايندد  التددي تؤكددد جميييددا عمددى 

تركز عمى ضرلرة تنسيذ ما تم التسا  عميو سابًقا في اتسا  القاىرة اللحدة، للكن ضمن رؤ  ميتمس . فد"فتح" 
ل"إعددالن الدلحدد "، لتركددز عمددى ضددرلرة اسددتلناف لجندد  النتيابددات ليمميددا عمددى أسدداس أن النتيابددات تسددب  
لىي مستاح المصالح . أما "حماس" فيي تيطي األلللّي  لت كيل الحكلمد  لتحقيد  المصدالح  لتدلفير أجدلاء 

إلجراء النتيابات، لأصبحت تيّرج مؤيًرا بصلرة متزايددة عمدى ضدرلرة التسدا  عمدى برندامج سياسدي  مناسب 
عادة بناء منظم  التحريدر، لىدذا يقددم مقاربد  أيدر  لممصدالح ؛ يقتضدي األيدذ بيدا  يجسد القلاسم الم ترك  لا 

 تغيير المسار الميتمد حتى اآلن.
محّيدًرا، فيدل طدرح مل سدا مت ددًدا ع در ض  فيدو  -  إلدى  طداع غدزة أثنداء زيارتدو التارييّيد -لجاء يطاب م يل 

ثلابددت "حمدداس" ليطيددا التقميدددي الميددرلف، لبصددلرة ميتمسدد  عّمددا جدداء فددي مقابمتددو مدد  "السددي إن إن" الددذي 
أبد  فييا استيداًدا لالعتراف بإسراليل من يالل  للو: "إن ىذا األمر تبت بو الدلل  السمسطينّي  بيد  ياميا"، 

 ل"ليس أمًرا مرفلًضا في كل األحلال لاألزمان" كما جاء في يطابو في ميرجان انطال   "حماس".
اعتبر المرا بلن يطاب م يل طبيييًّدا، ألندو يناسدب "حمداس" فدي غدزة، لنلًعدا مدن الدعايد  النتيابّيد ، لسدط 

ب السياسدي لدد"حماس". فبيدد تزايد المؤ رات عمى أنو عداد ليكدلن األلفدر حًظدا لمسدلز مدرة أيدر  برلاسد  المكتد
أن أعمن م يل منذ عام بأندو لدن يتر دح مجددًدا لتدلار  عدن األنظدار طدلال أ دير طليمد ، عداد إلدى اللاجيد  
من يالل  يادتو لمسالضات التلصل إلى التيدل  أثناء الحرب األييرة عمى غزة، لزيارتو التارييّي  إلى  طاع 
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عيًما لد"حماس" فحسب، بل يستيد لقيادة ال ديب السمسدطيني، فيدل غزة، ليطابو اللطني الذي يبدل فيو ليس ز 
سدراليل لاللليدات المتحددة تراىندان عمدى أندو يمكدن أن يلاصدل مسديرة "حمداس"  يحظى بدعم عربي لا  ميمدي، لا 
لالبتيدداد عددن دم دد  لطيددران لالمقالمدد ، لالنضددمام إلددى محددلر العتدددال الددذي يدددف  المنطقدد  إلددى تحددالف، 

 إسراليمي إسالمي سني، في ملاجي  ما يرلجلن لو بأنو المد اإليراني لال ييي في المنطق .أميركي غربي 
ليس من المحّتم نجاح الرىان األميركي اإلسراليمي، لكدن عمدى "حمداس" أن تسكدر جيدًدا فدي يطلاتيدا القادمد ، 

لدد  "حمدداس" مددن  المدد  لمغددز  صددرف النظددر عددن زيددارة م دديل إلددى غددزة، لالمطالبدد  اإلسددراليمّي  المتزايدددة بإزا
زالدد  ىدددف إسددقاط "حمدداس" لسددمطتيا، لرفددض زيددارة  ددّمح لنالبددو تحددت طالمدد  التيديددد  المنظمددات اإلرىابّيدد ، لا 

 باغتياليما، لما يينيو ذلك من انييار التيدل .
نمدددا النتصدددار اليسدددكري  مدددا جيدددل زيدددارة م ددديل ممكنددد  إلدددى غدددزة لددديس الضدددلء األيضدددر اإلسدددراليمي فقدددط، لا 

ت اليربّيددد ، التدددي ل يجدددب المبالغددد  بيدددا أيًضدددا، بددددليل أنيدددا مجدددرد زيدددارة مؤ تددد . ىنددداك فدددرص يجدددب لالمتغيدددرا
انتيازىا لميارك يجب يلضيا لالستيداد ليا، لىناك مياطر يجب التصدي ليا، لأفياخ ينبغي الحدذر مدن 

 الل لع فييا.
دة النظام السياسي، لعمى أىمّيد  لقد أكد م يل في يطابو في غزة عمى أىمّي  المصالح ، لما تينيو من لح

ذا أضسنا إلى ما سب   النتيابات، للكن   دد عمى أىمّي  التسا  عمى برنامج سياسي يقلم عمى المقالم ، لا 
أن انتيابات "حماس" لم تستكمل حتى اآلن، ل"حماس" لن تكدلن  دادرة عمدى إنجداز المصدالح   بدل اسدتكمال 

ل ىدددذه األيدددام بصدددلرة تمنيدددو مدددن اسدددتغالل السرصددد  السدددانح  حالًيدددا انتياباتيدددا، لأن الراعدددي المصدددري م دددغل 
لتحريك المصالح ، بالرغم من أنو اآلن في مسيس الحاج  إلييدا، ليتيدذ مل سًدا متلازًندا يسداعد عمدى تحقيقيدا، 

 بالرغم من تحالسو م  "حماس".
لياًل، يصلًصدا أن جماعدات لمطملب التحرك إلنجاز المصالح  فلًرا  بل فقدان  لة الدف  التي لن تستمر طد

النقسام ىنا لىناك تغذيو، إضاف  إلى علامدل لأطدراف عديددة عمدى رأسديا إسدراليل، التدي سدتيمل كدل مدا فدي 
 لسييا عمى من  تحقي  المصالح .

فددي ىدددذا السددديا  لدديس مدددن المسدددتبيد أن ن دديد محددداللت حثيثددد  تسددتيدف إبقددداء القيدددادة السمسددطينّي  فدددي دالدددرة 
المحداللت الراميد  إلدى اسدتلناف المسالضدات بيدد النتيابدات اإلسدراليمّي  عمدى أسداس تدرليج  النتظار لنجداح

يدعدد  جديدددة عددن أن إدارة ألبامددا فددي فتددرة رلاسددت  الثانيدد  سددتمارس الضددغط عمددى حكلمدد  نتنيدداىل القادمدد ، 
 لتصسي حسابيا الطليل مييا.

بد  الرىدان عمدى إمكانّيد  نجداح المسالضدات فدي ل بديل عن المصالح ، للكنيا لن تتحق  من دلن مغدادرة مر 
ظل ميزان القل  الميتل لصالح إسدراليل، لمدن دلن الكدف عدن الرىدان المبدالغ فيدو عمدى الربيد  اليربدي الدذي 

إذا لم ييض السمسطينيلن مياركيم الياص ، بما فييدا ميركد  فدرض دللدتيم عمدى األرض مدن دلن  -سيؤدي
إلدددى تيمددديش القضدددّي  انتظددداًرا  -مدددن ثدددم تتسدددالض، لل تللدددد بالمسالضددداتانتظدددار المسالضدددات. فالددددلل تقدددام ل 

لنيلض المارد اإلسالمي، لتبرير استمرار حال  من التيدل  لالتيايش م  الحتالل حتى يقضي اهلل أمًرا كان 
 مسيلًل.

الح  إن المصددالح  الحقيقّيدد  تتطمددب الكددف عددن البحددث عددن محاصصدد  فصددالمّي  ثنالّيدد  أل جماعّيدد . فالمصدد
التي ل تستند إلى رؤي  إستراتيجّي  جديدة  ادرة عمى ملاجي  التحديات لالمياطر القالم  لالمحتممد ، لانتيداز 
السرص لاللعلد المتاحد  بييدًدا عدن األلىدام لالمراىندات الياسدرة محكدلم عمييدا بالس دل، سدلاء مدن يدالل بقداء 

 ، التدي تيددف إلدى امتصداص الغضدب ال ديبي النقسام عمى حالو، م  بيدض المسدكنات مدا بدين فتدرة لأيدر 
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مددن النقسددام لاألطددراف التددي تغذيددو، أل مددن يددالل تطبيدد  أعددرج لانتقددالي لتسا ددات المصددالح ، بحيددث تبقددى 
 ميرض  لالنييار أمام أي ايتبار.

ّي ، مدن المصالح  الحقيقّي  ممكن  إذا تم النظر إلييا لالتيامل مييا فدي سديا  اليمدل إلنقداذ القضدّي  السمسدطين
عدددادة ت ددكيل المنظمدد  عمددى أسدددس لطنّيدد  لديمقراطّيدد ، ل ددراك  سياسدددّي ،  يددالل إحيدداء الم ددرلع الددلطني، لا 
لبصلرة يتم فييا استيياب الدرلس لاليبر السدابق  لأيدذ المسدتجدات لالتطدلرات لالتغييدرات القالمد  لالمحتممد  

 بالحسبان.
 11/12/2012، المركز الفمسطيني لالعالم واألبحاث )بدائل(

 
 بعد النجاح الجزئي باألمم المتحدة الفمسطينيينإستراتيجية  56

 نبيل السيمي
يلمدًا تاريييدًا فدي حيداة ال ديب  2012نلفمبر/ت درين الثداني  29بكل المقاييس لالمياني ييتبدر يدلم اليمديس 

يددر السمسددطيني فددي الدددايل السمسددطيني لمندداط  المجددلء فددي ال ددتات حيددث أصددبحت فمسددطين دللدد  مرا ددب غ
 عضل في األمم المتحدة.

دلل ، في حين صلتت تس  دلل ضده، لفي مقددمتيا اللليدات  138ل د صلت إلى جانب الح  السمسطيني 
 دلل  منيا بريطانيا. 41المتحدة لكندا، لامتنيت عن التصليت 

ليمكددددن الجددددزم بددددأن نضددددالت ال دددديب السمسددددطيني لتضددددحياتو ىددددي التددددي أدت إلددددى ىددددذا النصددددر السياسددددي 
 بملماسي الجزلي.لالد

فقددد مثددل العتددراف الدددللي الكبيددر بالدللدد  السمسددطيني  اعترافددًا بددالح  السمسددطيني لبالتددالي الظمددم الددذي لحدد  
عامًا. لكن فدي مقابدل النجداح الجزلدي الدذي  64بالسمسطينيين منذ النكب  الكبر  التي حمت بيم  بل أكثر من 

ىددام حددلل إسددتراتيجيتيم القادمدد  لنيددل الحريدد  لالسددتقالل  حققددو السمسددطينيلن فددي األمددم المتحدددة يبددرز سددؤال
 بالمينى الحقيقي لمكمم .

 الحق الفمسطيني والقوة الناعمة األميركية
يمحظ المتاب  ليال ات اللليات المتحدة األميركي  م  دلل اليالم تراج   لتيا الناعم  التي كاندت عمدى الددلام 

 ساتيا لملا سيا في إطار اليال ات الدللي .سببًا ليضلع دلل عديدة في اليالم لسيا
لالالفدددت أن اللليدددات المتحددددة األميركيددد  ف دددمت فدددي إ نددداع دلل التحددداد األلرلبدددي ككتمددد  فدددي رفدددض الطمدددب 
السمسدددطيني فدددي الجمييددد  اليامددد  لألمدددم المتحددددة حيدددث صدددلتت إلدددى جاندددب الحددد  السمسدددطيني دلل ليدددا لزنيدددا 

سبانيا.السياسي لال تصادي النسبي في التح يطاليا، لا   اد األلرلبي مثل فرنسا، لا 
كمددا بددات لاضدددحًا أن الضددغلط األميركيددد  السياسددي  لال تصدددادي  عمددى السمسدددطينيين لددم تسمدددح بإ ندداعيم بيددددم 

 الذىاب إلى األمم المتحدة.
حساسي   ل د كان لنطال   الربي  اليربي لانتصار الثلرات في أكثر من دلل  عربي  آثارًا مبا رة عمى ارتساع

أي مل ددف أميركددي مددن  ضددي  مييندد  مددن  ضددايا المنطقدد  لفددي المقدمدد  منيددا القضددي  السمسددطيني  التددي تيتبددر 
 جلىر القضايا اليربي .

لفي حال تمت ضغلط كبيرة عمى السمسطينيين من  بل اللليات المتحدة األميركي  بيد نيل فمسطين عضلي  
ملا دف اإلسدراليمي ، فدإن لا دنطن سدتلاجو عزلد  دلليد  لعربيد  مرا ب في األمم المتحدة من أجدل إيضداعيا لم
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فددي آن، نظددرًا لتراجدد  القددلة الناعمدد  األميركيدد  لالتددي تلضددحت ميالميددا بيددد التصددليت الكبيددر فددي المنظمدد  
 الدللي  إلى جانب الح  السمسطيني.

 واقع ما بعد االعتراف
 ددب غيددر عضددل سدديجيل السمسددطينيين يغيددرلن بددات مددن  ددبو المؤكددد أن انتددزاع العتددراف بسمسددطين دللدد  مرا

  لاعد الميب  السياسي  ياص  بيد ملافق  أكثري  أعضاء األمم المتحدة عمى نيل ح  من حقل يم.
لليددذا فددإن مبدددأ التسددالض إن تددم فسدديكلن محكلمددا بمرجييددات القددانلن الدددللي التددي تمندد  المتغيددرات الجغرافيدد  

، لنقصد ىنا الضس  الغربي  ل طداع غدزة لالقددس أيضدًا، حيدث اعتبدرت لالديمغرافي  في الدلل  المحتم  أرضيا
 دددرارات دلليددد  عديددددة الن ددداطات السدددتيطاني  لفدددرض الدددديمغرافيا الييلديددد  مدددن األعمدددال اإلسدددراليمي  الباطمددد  

 لالالغي  لب كل ياص في مدين  القدس لاليميل.
المنظمدات لالمؤسسدات الدلليد  المرتبطد   ل د ييدزز ىدذا التلجدو لالمرجييد  فدي آن  بدلل فمسدطين كيضدل فدي

 بالمنظم  الدللي  األم كالمحكم  الجنالي  الدللي ، لمحكم  اليدل الدللي ، لمنظم  اليسل الدللي  لغيرىا.
ل ددد تييدد  الظددرلف النا ددل  بيددد  بددلل فمسددطين عضددلا مرا بددا فددي األمددم المتحدددة لرفدد  دعددال  ضددد مجرمددي 

نين، لمدن ثددم ا تيدادىم إلددى المحداكم الدلليدد  لميدا بتيم بيددد تجدريميم فددي الحدرب فدي إسددراليل لكدذلك المسددتلط
ارتكاب مجازر، لمنيا عمدى سدبيل المثدال المجدازر المتكدررة فدي باحدات األ صدى المبدارك لمجدزرة جندين فدي 

، لكدذلك اليددلان عمدى غدزة 2009لبدايد  عدام  2008، لاليدلان عمدى  طداع غدزة فدي نيايد  عدام 2002عام 
 فمبر/ت رين الثاني المنصرم.في  ير نل 

بيد نيل السمسطينيين لدلل  بصس  مرا ب غير عضل في األمم المتحدة يجدب تغييدر  لاعدد الميبد  بكدل تأكيدد، 
سددديتم التركيدددز عمدددى تطبيددد  القدددرارات الدلليددد  الياصددد  بسمسدددطين، لب دددكل يددداص تمدددك الداعيددد  إلدددى تسكيدددك 

مسددتلطن  تمددف القدددس مددن  21غربيدد  إضدداف  إلددى مسددتلطن  فددي الضددس  ال 151المسددتلطنات لعددددىا نحددل 
ألدددف  500جميددد  الجيدددات، ىدددذا فضددداًل عدددن المطالبددد  بترحيدددل المسدددتلطنين الدددذين يصدددل عدددددىم إلدددى نحدددل 

 مستلطن في الضس  الغربي  بما فييا القدس.
طينيين لثم   رارات دللي  أير  يجب اليمل عمى تطبيقيا، لمنيا تمك الداعي  إلى ضرلرة إعادة سيادة السمسد

% منيدا، ناىيدك عدن ضدرلرة المطالبد  81عمى ملاردىم المالي  التي تسيطر السمطات اإلسراليمي  عمدى نحدل 
بتطبي  القرارات الدللي  الداعي  إلى علدة النازحين السمسطينيين الذين ىجرلا من الضس  الغربيد  ل طداع غدزة 

مميلن  1.6بنحل  2012ل اليام الحالي لبيده، حيث يقدر مجملعيم يال 1967يالل عدلان يلنيل/حزيران 
 نازح فمسطيني، لالقسم األكبر منيم يتركز في األردن.

 حماية القدس أوالً 
مددن الناحيدد  اليمميدد  لضدديت ميططددات إسددراليمي  تسددتيدف جيددل الييددلد أكثريدد  سدداحق  فددي القدددس ال ددر ي  

  عمددى اسددتيياب الييددلد القددادمين مددن ، بحيددث سددتيتمد الزيددادة المقترحدد  لمييددلد فددي المديندد1967المحتمدد  عددام 
اليددارج عبدددر محددداللت فدددتح  ندددلات لميجددرة الييلديددد  الكثيسددد  بيدددد تراجييدددا مددن الددددلل األلرلبيددد ، فضددداًل عدددن 
اإلعالن عن مغريات إسراليمي  لرف  عدد الللدات لممرأة الييلدي  المستلطن  في القدس لذلك بغي  الرفد  مدن 

 د.ميدلت الزيادة الطبييي  لمييل 
لفي نسس الل ت ستلاكب ىذه الزيادة لمييلد في مديند  القددس لدد  الميططدات اإلسدراليمي  سياسدات إجالليد  
مبرمجدد  إزاء اليددرب المقدسدديين لتددرحيميم بصددمت عنيددا عبددر إبطددال  ددرعي  إ ددامتيم فددي مدددينتيم مددن يددالل 
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ليد ، أل إذا حصدل عمدى جنسدي  اتباع اإلجراءات التاليد : إذا عداش السمسدطيني يدارج القددس سدب  سدنلات متتا
 أير ، أل إذا سجل إ امتو في بمد آير.

لتبيدًا ليددذه الحدالت فددإن المصدادر اإلسددراليمي  تقددر عدددد اليدرب فددي القددس الميرضددين لسقددان بطا دد  اليليدد  
 اليالدة ليم بنحل يمسين إلى ستين ألف عربي، لىذا ييني ترحيميم من مدين  القدس أل إبقاءىم يارجيا.

الفددت لمنظددر أن كافدد  اإلجددراءات اإلسددراليمي  لترحيددل عددرب القدددس لضدديت لفدد  مددا يسددمى أحكددام القددانلن لال
ميددرض فددي أي  -لفقددًا لنسدد  تطددلر الممكيدد  لالسددكان-اإلسددراليمي الددد ي  لالميططدد  سددمسًا فصدداحب األرض 

 لحظ  لسمب حقو لا  امتو.
أن ييمددن نيدد  القدددلم إلددى فمسددطين حتددى يصددبح فددي المقابددل، يكسددي الييددلدي اآلتددي مددن دلل اليددالم الميتمسدد  

ملاطنًا في القدس، لل يسقدىا حتى لل غاب سب  سنلات أل سبيين سن  أل حمل جنسي  أيدر ، عمدى عكدس 
اليربي صاحب األرض الذي يسرض عميو  لانين إسراليمي  جدالرة، لسدتالب أرضدو لتيليددىا بكافد  اللسدالل، 

فدددي القددددس لبنددداء المسدددتلطنات عمييدددا لتمدددف المدينددد  مدددن كافددد  لياصددد  عبدددر مصدددادرة مزيدددد مدددن األراضدددي 
 التجاىات لتيزليا عن با ي المدن لالقر  السمسطيني  في الضس .

ليتطمدددب ىدددذا األمدددر جيدددل  ضدددي  ل دددف الن ددداط السدددتيطاني فدددي القددددس لدددد  السمسدددطينيين أللليددد  بيدددد نيدددل 
 فمسطين صس  عضل مرا ب في األمم المتحدة.

 التاليةفمسطين والخطوات 
لم ييف اإلسراليميلن امتياضيم لغضبيم من القرار األممي الذي نالت بملجبو فمسطين عضلي  مرا دب فدي 
األمم المتحدة حيث أ ار رليس اللزراء اإلسراليمي بنيامين نتنياىل إلى أن اللض  الجديد لن يغير  يلًا عمى 

إلددى ضدرلرة محاصددرة السمسددطينيين بمزيددد  األرض، لذىدب اليديددد مددن لزرالدو إلددى أبيددد مددن ذلدك حيددث أ ددارلا
مددن المسددتلطنات عبددر تكثيددف الن دداط السددتيطاني لياصدد  فددي مديندد  القدددس لحلليددا لسددرض األمددر اللا دد  

 اإلسراليمي عمى األرض.
لفددي نسددس السدديا  تيتبددر دعددلة األميددركيين لتسددري  المسالضددات بددين السمسددطينيين لاإلسددراليميين التسافددًا عمددى 

 الت بملجبو فمسطين صس  عضل مرا ب في األمم المتحدة.القرار الذي ن
فدددي مقابدددل التلجيدددات اإلسدددراليمي  لاألميركيددد  لمحاصدددرة التطميدددات السمسدددطيني  لجيددد  دللددد  مسدددتقم  فدددي نيايددد  
المطدداف، يجدددب تركيددز الجيدددلد السمسددطيني  مدددن أجددل يطدددلات سياسددي  مدرلسددد  لجيدد  اعتدددراف دللددي بدللددد  

 فمسطيني  ذات سيادة.
يتطمددب بطبييدد  الحددال التسددا  عمددى إسددتراتيجي  لطنيدد   ددامم  تأيددذ بيددين العتبددار التمسددك بالثلابددت لىددذا 

 السمسطيني .
نياء النقسام  بيد الم يد السياسي السمسطيني الدذي سداد -ل د تيزز عممي  التسري  بالمصالح  السمسطيني  لا 

رسدم إسدتراتيجيتيم، لكدذلك تييلد  الظدرلف  مدن فدرص السمسدطينيين فدي -لرد اليدلان اإلسراليمي عمدى القطداع
لالمنايدددات السياسدددي  الصدددحيح  لبنددداء عال دددات دلليددد  جيددددة مددد  دلل اليدددالم، ممدددا يددددف  إلدددى العتقددداد بدددأن 

نلفمبر/ت ددرين  29السمسددطينيين باتجدداه دللدد  فمسددطيني  ذات سدديادة بيددد ندديميم صددس  مرا ددب غيددر عضددل فددي 
 الثاني المنصرم.

 10/12/2012، الجزيرة نت، الدوحة
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 ماجد كيالي
أييرًا، ىذا إنجاز سياسي حققتو القيادة السمسطيني  في الصراع المديد لالمريدر لالميقدد ضدد إسدراليل، مد  نيدل 

أييددرًا فيددذه ميركدد  العتددراف بسمسددطين دللدد  فددي األمددم المتحدددة، للددل إنددو انجدداز مينددلي، لنددا ص لجزلددي. ل 
ياضدددتيا تمدددك القيدددادة، للدددل بتدددأير  ددددره عقدددد لنصدددف مدددن الدددزمن تقريبدددا، ظمدددت فدددي غضدددلنو رىينددد  المسدددار 
التسالضددي لحددده. السددؤال اآلن، مدداذا بيددد؟ لمددا ىددي اليطددلة التاليدد ؟ لمددثاًل، ىددل المطمددلب اليددلدة إلددى مسددار 

تحريدددر؟ ىددددذه بيدددض أىددددم التسدددداؤلت المسالضدددات؟ لمدددداذا ب دددأن كيددددان السدددمط ؟ لمددددا ىددددل مصدددير منظمدددد  ال
لالتحددديات، التددي تطددرح نسسدديا عمددى السمسددطينيين، لعمددى كياندداتيم السياسددي  )المنظمدد  لالسددمط  لالسصددالل(، 
لبالتأكيد فإن  كل اإلجاب  عن ىذه التساؤلت ىل الذي سيحّدد طريقد  اسدتثمار النجداز السياسدي الحاصدل، 

 لالبناء عميو، من عدم ذلك.
طار، ليس ثم  في الميطيات الراىن  ما يلحي بأن ما تحق  في األمم المتحدة يمكن أن يغّير من في ىذا اإل

مكان  السمسطينيين في اليممي  التسالضي  إزاء إسراليل، لىذا ما دلت عميدو التصدريحات المتينتد  لالمتغطرسد  
طان فدي الضدس  الغربيد ، لغيدر لميظم المسؤللين اإلسدراليميين، لمدا تبييدا مدن تلجيدات تتيمد  بتيزيدز السدتي

ذلك من يطلات ضاغط  عمدى السدمط  السمسدطيني . لدذلك فدإن القيدادة السمسدطيني  ليسدت فدي حاجد ، لل ىدي 
مضددطّرة، لميددالدة النيددراط فددي مسددار المسالضددات، بددل إنيددا، عمددى اليكددس مددن ذلددك، مطالبدد  بالمضددي إلددى 

بكدل ىيلاتيدا، لمطالبد  المجتمد  الددللي بإنسداذ  راراتدو  النياي  في  أن نقل  ضي  فمسطين إلى األمم المتحددة،
المتيمق  بحقل  ال يب السمسطيني، للض  إسراليل في ملاجي  األطدراف الددلليين. لينبغدي أن ل ننسدى ىندا 
نمددا ىددل ينبدد   أن حدد  السمسددطينيين فددي إ امدد  دللدد  ليددم، ل يددنجم فقددط عددن العتددراف الددذي حصددل أييددرًا، لا 

(، لمددن  ددرارات الجمييدد  اليملميدد  التددي تيتبددر  يددام دللدد  فمسددطيني  حقددًا مددن 1947) 181أيضددًا، مددن القددرار 
الحقل  غير القابم  لمتصرف ل يب فمسطين )م  ح  اليلدة لتقرير المصير(، ىذا إضاف  إلى  درار صدادر 

 (.2002)ليام  1397عن مجمس األمن الدللي ذاتو، لر مو 
، ل يممكددلن مددلازين القددل  التددي يمكنيددا أن تقندد  حكلمددات إسددراليل فددإذا كددان السمسددطينيلن، فددي ىددذه الظددرلف

بحقل يم، عبر التسالض، فدإنيم بداتلا يكسدبلن عمدى الصدييد الددللي، فدي حدين أن إسدراليل باتدت تيسدر، بيدد 
أن باتدت تظيددر أمدام اليددالم عمدى  ددكل دللد  اسددتيماري  لاسدتيطاني  لعنصددري  لدينيد ، بدددليل يسدارتيا مكاندد  

لمكان  الديمل راطي  اللحيدة في المنطق ، م  الثلرات اليربي . ىدذا ييندي أندو ينبغدي السدتثمار فدي الضحي ، 
اللض  الدللي، الذي بات يتغير لصالح الحري  لاليدال  لمسمسطينيين، عمى صييدي الحكلمات لالمجتميات، 

األيال يد  عدن سياسدات إسدراليل لمتيليض عن اليمل في ملازين القدل ، للندزع ال درعي  السياسدي  لالقانلنيد  ل 
لملا سيدددا، ليزليدددا لتيزيدددز الضدددغلط عمييدددا، بددددًل مدددن المضدددي فدددي مسالضدددات عبثيددد ، لغيدددر مجديددد . فبيدددد 
العتراف الددللي، لعمدى ضدلء ردة السيدل السدراليمي  المتغطرسد ، لدم ييدد ثمد  مدا يمكدن التسدالض فدي  دأنو، 

مسأل  منتيي  في عدرف القدانلن الددللي، ليبقدى انسداذ بيصلص األراضي لالحدلد لالمستلطنات، فيذه باتت 
 الحقل  السمسطيني  في  أنيا، بمسالضات أل من غير مسالضات.

لكن ما ينبغي النتباه إليو ىنا ىل أن ىذه الميرك ، التي ل بد سدتكلن  دا   لطليمد  لمضدني ، ل ينبغدي أن 
ضدددس اء الحيليددد  لالساعميددد  عمدددى بنددداىم، لتجديدددد تصدددرف السمسدددطينيين عدددن الىتمدددام بإعدددادة ترتيدددب بيدددتيم، لا 

يطاباتيم، فمن دلن ذلك ل يمكن إدارة الميرك  السياسي  عمى الصييد الدللي بطريق  ناجيد ، كمدا ل يمكدن 
 استثمارىا عمى النحل األمثل.
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، لعمدى ىذا يحيمنا إلى السؤال المتيم  بلا   السمط ، لماىي  لظالسيا، فسي غضلن السنلات القميم  الماضي 
يمسي  استيصاء المسالضات، لأفلل حل الددللتين، بسدبب الممارسدات لالمل دف اإلسدراليمي ، باتدت مكاند  ىدذه 
السدددمط ، فدددي اليمميددد  اللطنيددد  السمسدددطيني ، ملضددد   دددّك، باعتبدددار انيدددا تحجدددب لا ددد  الحدددتالل اإلسدددراليمي، 

 ددد ، بيدددد العتدددراف الددددللي، ينبغدددي لتحدددافظ عمدددى أمدددن إسدددراليل، لتيمدددي مسدددؤلليتيا كدللددد  محتمددد . ىدددذا اللا
(، لالددذي لدم يددنص 1993ال دتغال عمدى تغييددره، لضدمنو تجدالز اليمددل اليطيدر الدذي تضددمنو اتسدا  ألسدمل )

عمددى تيريددف إسددراليل كدللدد  محتمدد ، لل عمددى تيريددف الضددس  لالقطدداع باعتبارىمددا أراضددي محتمدد ، لحتددى أنددو 
 أ( ل)ب( ل)ج(!أتاح إلسراليل تقطي  الصال الضس  الى مناط  )

عمددى ذلددك، لبيددد كددل مددا جددر ، لددم ييددد مددن المناسددب الحددديث عددن إنيدداء السددمط ، ال حّميددا، ألن ىددذا انجدداز 
ينبغي البناء عميو، ل تصريسو بطريق  ياطل ، لىذا ييني أن البناء عمى ما جر  فدي األمدم المتحددة يستدرض 

السددمط ، لىددذا ي ددمل حصددر ميمتيددا فددي إدارة  إعددادة تيريددف الكيددان السمسددطيني المتمثددل فددي السددمط ، ل حددلّ 
ألضدداع السمسددطينيين فددي األراضددي المحتمدد ، لالتيبيددر عددنيم، لتددأمين اليدددمات ليددم، مددن ميتمددف النددلاحي، 
لتيزيدددز مقلمدددات صدددملدىم، بميتمدددف األ دددكال، لضدددمن ذلدددك إنيددداء المزالجددد  المضدددرة بدددين رلاسددد  السدددمط  

يسترض النتياء، ما أمكن، مدن اللظدالف األمنيد  لالتسالضدي   لالمنظم . بمينى آير فإن ىذا اللض  الجديد
لالسياسي  لمسمط ، باعتبارىا مجرد سمط  تحت الحتالل، لىل ما يتناسب م  منطل  القرار الدللي المتمثدل 

(، مددا يحّمددل إسددراليل كددل المسددؤللي  عددن 1967فددي العتددراف بدللدد  فمسددطين فددي نطددا  األراضددي المحتمدد  )
 ه األراضي، بلصسيا دلل  احتالل.اللضاع في ىذ

أيضًا، فإن ىذا يقلدنا إلى البحث فدي تحديدد اليال د  بدين كيداني السدمط  لمنظمد  التحريدر، لتاليدًا البحدث فدي 
مستقبل المنظمد ، فمدم ييدد مدن المقبدلل، لل مدن المجددي، السدكلت عدن ذلدك أل تجدالزه، بياصد  أن التجربد  

السدددمط ، لالجمددد  بدددين الرلاسدددتين، ألن ىدددذا التمددداىي أضددديف مكانددد  بّيندددت يطدددلرة التمددداىي بدددين المنظمددد  ل 
المنظم  لىّمش من دلرىا، لأثار الميالف في صسلف الالجلين، لألجد فجلة بينيم لبين كياناتيم السياسي ، 
فضاًل عن أن ذلك حّمل كيان السدمط  ميمدات أكبدر مدن  ددرتيا، ل سديما بالنسدب  الدى الضدغلط المتأتيد  مدن 

 تالل. بل الح
القصد أن ىذه الحال  ينبغي حسميا تمامًا، لصالح تلضيح لتر يد مكان  السدمط ، لأيضدًا لصدالح اسدتنياض 
مكان  منظم  التحرير، باعتبارىا الكيان السياسي الجام  لكل السمسطينيين في الدايل لاليدارج، لالميّبدر عدن 

مسطيني  لم تصدبح لا يدًا ممملسدًا بيدد، للدم يتبدين  ضيتيم، لالممثل ال رعي اللحيد ليم، ل سيما أن الدلل  الس
بيد كيسي  تمثيميا لالجلين، للمجمل جلانب  ضي  السمسطينيين. كما ييني ذلك ضدرلرة الحسداظ عمدى منظمد  
ن اتيذت بييكميتيا لأجيزتيا  كل كيان دللد   التحرير، باعتبارىا كيان حرك  التحرر اللطني لمسمسطينيين، لا 

 تحمل ىي مسؤللي  إدارة الصراع السياسي ضد اسراليل، بميتمف أ كالو.في المنسى، بحيث ت
أييددرًا، ثمدد  مسددألتان فددي غايدد  األىميدد  ينبغددي ايددذىما فددي العتبددار فددي ىددذا السدديا : اللىمددا، أن لدديس ثمدد  

تل ييدات ، ل المبراطلريدات لل الكياندات لل الحددلد لل اليليدات لل التسا يدات لل ال«الى األبد» يء اسمو 
لل القرارات، لىذا ينطب  عميندا، أي عمدى كياناتندا، كمدا ينطبد  ذلدك بياصد  عمدى اسدراليل ذاتيدا. لأ صدد ان 
التطدددلرات السياسدددي  لال تصدددادي  لالجتماعيددد  لالثقافيددد  التدددي تحددددث دايدددل المجتميدددات، فدددي منطقددد  ال دددر  

لمنطق ، الحبمى بالتغيرات، فدي كدل حقبد  األلسط، لفي منطق  الم ر  اليربي، ىي التي تحدد مستقبل ىذه ا
 من الحقب التارييي ، لىذه نقط  عملمي ، تيّص السمسطينيين لغيرىم.
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أما النقط  الثاني ، فيي تيّص السمسدطينيين، لتتيمد  بضدرلرة لسدت انتبداىيم إلدى أن أي رؤيد  سياسدي  أل أي 
اليليدد  اللطنيدد  لمسمسددطينيين، لترسدديخ ييددار سياسددي ينتيجلنددو، ينبغددي ان يأيددذ فددي العتبددار أىميدد  تيزيددز 

لحدتيم ك ديب، ألن مدن دلن ذلدك ل يمكدن اعتبدار أي  ديء انجدازًا ميمدا كدان أمدره. لىدذا يستدرض، أيضدًا، 
تأسدددديس أيدددد  رؤيدددد  سياسددددي ، لأي ييددددار سياسددددي، عمددددى الحقيقدددد  لاليدالدددد ، لعمددددى متطمبددددات حددددل المسددددألتين 

  فمسددطين ل دديب فمسددطين لأرض فمسددطين، للددل عمددى الصددييد السمسددطيني  لاإلسددراليمي ، لالمطابقدد  بددين  ضددي
 المستقبمي، ألن من دلن ذلك ل يمكن اللصلل إلى أي مكان.

إذًا، مبدددرلك ل ددديب فمسدددطين مدددا تحقددد  فدددي األمدددم المتحددددة، فيدددذه يسدددارة إلسدددراليل، لكدددن ىدددذه يطدددلة عمدددى 
د عميددو، فيددذه مددا زالددت دللدد  تحددت الطريدد ، لليسددت نيايدد  الطريدد ، لىددذا انجدداز ينبغددي البندداء عميددو ل القيددل 

الحتالل. لمبرلك لميالم انتصداره المتدأّير لالجزلدي لالندا ص لم درعي  القانلنيد  لاأليال يد  لالسياسدي  ليدالد  
 السمسطينيين لتضحياتيم من أجل حقل يم.

 11/12/2012، الحياة، لندن
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 تيد. أحمد محمد الساعا
 تقديم:

 (1947-11-29الصادر عن الجميي  اليام  لألمم المتحدة بتقسيم فمسطين ) 181 رار ر م 
م( انددددليت الحدددرب اليالميددد  الثانيددد  لتسدددارعت األحدددداث السياسدددي  عمدددى ارض 1945-1939يدددالل الستدددرة )

إدراج  2/4/1947 فمسطين، لاتيذت  ضي  فمسطين بيًدا دللًيا عندما طمبت بريطانيا مدن األمدم المتحددة فدي
القضددي  ضددمن جدددلل أعماليددا، ثددم ت ددكمت لجندد  تحقيدد  دلليدد  ياصدد  بسمسددطين )انسددكلب( لدراسدد  اللضدد  

 لتقديم تقرير عنو، ل د ألصت المجن  في تقريرىا عمى:
 إنياء النتداب البريطاني عمى فمسطين. -
 حت لصاي  دللي .تقسيم فمسطين إلى دللتين مستقمتين: عربي  لييلدي ، م  لض  القدس ت -

م إلدى 29/11/1947بتقسيم فمسطين فدي  181لعميو، فقد أصدرت الجميي  اليام  لألمم المتحدة  رارىا ر م 
دللتين عربيد  لييلديد ، ل دد رفدض السمسدطينيلن لاليدرب لالمسدمملن ىدذا القدرار "فدأرض فمسدطين أرض ل دف 

يط بيا، أل بجزء منيا، أل التنازل عنيدا أل عدن إسالمي عمى أجيال المسممين إلى يلم القيام ، ل يصح التسر 
 حماس(. –جزء منيا.." )الماة الحادي  ع رة من ميثا  حرك  المقالم  اإلسالمي  

لىددذا القددرار صدددر ميالسًددا لألسدداس الددذي  امددت عميددو األمددم المتحدددة لىددل حدد  ال دديلب فددي الحريدد  لتقريددر 
يدد  اليامدد  ل تمتمددك سددمط  التصددرف فددي  ددللن األ دداليم مصدديرىا بنسسدديا، ليستقددد إلددى أي سددند  ددانلني  فالجمي

تلصددي  غيددر ممزمدد ،  –السددالد فددي حينددو  –الملضددلع  تحددت النتددداب، لىددذا القددرار ييددد فددي السقددو الدددللي 
% مدن أرض فمسدطين التاريييد  فدي حدين 54لييتبر مجافًيا ألبسط  لاعد اليدل إذ أعطى لمييلد دللد  عمدى 

% في حين أنيم 46% من األرض، لأعطى لميرب السمسطينيين دلل  عمى 6من  أنيم كانلا ل يممكلن أكثر
 %.94كانلا يممكلن 
 1948حرب عام 
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لقدددد انددددليت الحدددرب فدددلر صددددلر  دددرار التقسددديم لتحمدددل أبنددداء فمسدددطين أعباءىدددا فدددي األ دددير السدددت  األللدددى، 
أن تيددرج بريطانيددا مددن  بمسدداعدة عدددد محدددد مددن المتطددلعين، إذ رفضددت الدددلل اليربيدد  إرسددال جيل دديا إلددى

 م.15/5/1948فمسطين في 
ل ددكل السمسددطينيلن جدديش الجيدداد المقدددس بقيددادة عبددد القددادر الحسدديني، كمددا  ددكمت الجاميدد  اليربيدد  "جدديش 
اإلنقاذ" من متطلعي البالد اليربي  لاإلسدالمي ، ل دد  داركت الددلل اليربيد  فدي ىدذه الحدرب بإرسدال الجيدلش 

 اليربي  السبي  لسمسطين.
 م1948نتائج حرب عام 

عدددالن دللدد  الكيدددان الصددييلني عمدددى  1948انتيددت حددرب عدددام  بيزيمدد  الجيدددلش اليربيدد  لسدددقلط فمسددطين لا 
 % من أرض فمسطين التارييي .78

لمن أسباب اليزيم  في ىذه الحرب أن القلات اليربي  لالسمسطيني  المقاتم  كانت أ ل عدًدا لكساءة لعددة مدن 
ف  إلى عدم لجلد تنسي  بين القلات المقاتم ؛ فالقلات النظامي  تتب   يادتيا السياسي  القلات الصييلني ، إضا

 في بمدانيا، عاللة عمى أن الح د اليربي الرسمي لال يبي كان محدًدا جًدا.
عن انييار التكلينات ال تصادي  لالجتماعي  لالسياسي  لم يب السمسدطيني، إذ  1948لقد أسسرت نكب  عام 

إلغاء اليلي  الذاتي  لم ديب السمسدطيني لتجزلد  اللحددة الجغرافيد  لتددمير البنيد  ال تصدادي  ألغمبيد   أدت إلى
 فمسطيني يارج لطنو. 700,000ال يب السمسطيني، لتيجير أكثر من 

 (1948 – 1947دور اإلخوان المسممين في حرب فمسطين )
، فقدد  دكمت  ديب 1948 – 1947ليت حدرب  ارك اإليلان المسدمملن السمسدطينيلن فدي الجيداد عنددما اندد

اإليلان في فمسدطين  دلات غيدر نظاميد  مندذ بدايد  الحدرب، عممدت فدي أمداكن اسدتقرارىا فدي ال دمال لاللسدط 
تحت القيادات اليربي  المحمي  ىنداك )التدي تتبد  جديش اإلنقداذ أل جديش الجيداد المقددس(. ل دد  امدت بغدارات 

 صالتيم.ناجح  عمى مستيمرات الييلد لطر  ملا
لكانددت أن ددط  دديب اإليددلان م ددارك  فددي الجيدداد  دديب  اإليددلان المسددممين فددي يافددا، ل ددد كددان ىندداك )تنظدديم 
عسكري سري ياص( ضمن أعضاء اإليدلان فدي يافدا،  دارك فيدو عددد محددلد مدن اإليدلان ممدن يصدمحلن 

 ليذا اليمل.
ن لالتصدددي لميجمدد  الصددييلني  فسددي الل ددت الددذي عجددزت فيددو الجيددلش اليربيدد  النظاميدد  عددن تحريددر فمسددطي

بسددبب تددد مر لفسددداد أنظمتيددا،  دددكمت  ددديب اإليدددلان المسددممين فدددي فمسدددطين  دددلات غيددر نظاميددد  مندددذ بدايددد  
الحددرب عممددت تحددت  يددادات عربيدد  مجاىدددة التددي تتبدد  جدديش اإلنقدداذ بقيددادة فددلزي القددال جي لجدديش الجيدداد 

عمدى المسدتيمرات الصدييلني  لطدر  ملاصدالتيم  المقدس بقيادة عبد القادر الحسيني، ل امت بغدارات ناجحد 
رغددم تلاضدد  التسددميح لالتدددريب ل ددد أبمددلا بددالًء حسددنًا فددي ىددذه الحددرب ب دديادة الرلايدد  الرسددمي  )اإلسددراليمي ( 

 لالقيادة اليسكري  لاإلسراليمي .
 دور اإلخوان المسممين المصريين

، بددأ اإليدلان المسدمملن المصدريلن بالتلجدو  ارك اإليلان المسمملن في مصر بجيدلد كبيدرة إلنقداذ فمسدطين
م، أي  بددل بدددء الحددرب فددي فمسددطين بددأكثر مددن  ددير، لتطددلع 1947فيدداًل لمجيدداد فددي فمسددطين منددذ أكتددلبر 

ال ددييد حسددن البنددا بدددماء ع ددرة آلف مددن اإليددلان كدفيدد  أللددى لمميركدد ، لكددن الحكلمدد  المصددري  ضدديقت 
 فإن الملات استطاعلا الم ارك  في الميارك.الينا  عمييم لمنيتيم من السسر، لم  ذلك 
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ل د سافرت ألل كتيب  من اإليلان بإمارة محمد فرغمي ل يادة محملد لبيب، ل املا بأدلار بطلليد  للكدن كدان 
مصدديرىم العتقددال فددي السددجلن  بددل عددلدتيم إلددى مصددر لتددم حددل جماعدد  اإليددلان المسددممين  بددل أن تنتيددي 

 .11/2/1949الميابرات المصري  باغتيال اإلمام حسن البنا في ل امت  1948الميارك في ديسمبر 
م فكان اإليدلان المسدمملن 1948-1947كما  ارك اإليلان المسمملن من سلريا لاألردن لاليرا  في حرب 

السددلريلن بقيددادة المرا ددب اليددام مصددطسى السددباعي ل دداركلا فددي ميركدد  القسددطل )القدددس( بقيددادة عبددد القددادر 
 د لجرح منيم اليديد.الحسيني لاست ي

لاإليدلان المسدمملن األردنيددلن كدانلا بقيددادة المرا دب اليددام الحداج عبددد المطيدف أبددل  دلرة ل دداركلا فدي مياجمدد  
 المستيمرات القريب  من الحدلد لاست يد لجرح منيم الكثيرلن.

ن في اليرا  ال يخ محمد لاإليلان المسمملن اليرا يلن بقيادة أمجد الزىالي الذي انتدبو المرا ب اليام لإليلا
 محملد الصلاف ل اركلا في الحرب ضمن  لات جيش اإلنقاذ بقيادة فلزي القال جي.

لىكذا نر  أن اإليدلان المسدممين ل سدلا إلدى جاندب ال ديب السمسدطيني فدي كدل مراحدل نضدالو بالددعم لالتأييدد 
(، 1933-1924 – 1923 – 1921 – 1920لممظاىرات السمسطيني  التي اندليت في فمسطين )مظاىرات 

 .1948( لالم ارك  في حرب عام 1939-1936لالثلرة الكبر   – 1929لالثلرات )ثلرة البرا  
 البريطاني-دور المقاومة اإلسالمية ضد المحتل الصييوني

م )لاست يد في نسس اليدام(  دد لضد  الندلاة 1935فالقالد عز الدين القسام الذي أعمن ثلرتو في نلفمبر عام 
 1936ى لمجياد في فمسطين لرسم ثقاف  المقالم  لم يب السمسطيني لالتدي كاندت بيددىا الثدلرة الكبدر  )األلل
 (، لالتي  ارك فييا جماع  القسام.1939 –

لالحاج أمين الحسيني الذي دعم المقالمد  اإلسدالمي  فدي فمسدطين مدن يدالل التنسدي  مد  اإليدلان المسدممين 
لمجملعددات عبددد القددادر الحسدديني لت ددكيل الييلدد  اليربيدد  اليميددا بيددد فددي مصددر لكددان يتدداب  الن دداط السددري 

 .1946علدتو من المنسى عام 
لالقالددد عبددد القددادر الحسدديني الددذي  ددام بت ددكيل جدديش الجيدداد المقدددس لا ددترك فددي ميددارك القدددس )القسددطل( 

 .1948لاست يد في عام 
-التصددددي لممدددؤامرة الصدددييلني  فدددي -كمدددا ألضدددحنا-لقدددد  ددداركت  ددديب اإليدددلان المسدددممين فدددي فمسدددطين 

 البريطاني  لالستيالء عمى فمسطين.
 1948اإلخوان المسممون بعد نكبة عام 

بيددد اإلعددالن عددن تأسدديس دللدد  الكيددان الصددييلني )إسددراليل( بددادرت الييلدد  اليربيدد  اليميددا إلددى اإلعددالن عددن 
بددددا ي لكددددان ذلددددك فددددي ت ددددكيل حكلمدددد  أطمقددددت عمييددددا اسددددم حكلمدددد  "عمددددلم فمسددددطين" برلاسدددد  أحمددددد عبددددد ال

 في مدين  غزة. 23/9/1948
لعندما حاللت حكلم  عملم فمسطين ممارس  صالحياتيا في غزة تديمت السمطات المصري ، فنقمدت الحداج 

 أمين الحسيني بالقلة إلى القاىرة، لأجبرت عدًدا من أعضاء المجمس اللطني عمى مغادرة غزة إلى القاىرة.
 –كدم المصدري، الدذي اتيدذ  دراًرا بحدل جماعد  اإليدلان المسدممين فدي مصدر لكان  طاع غزة لا ًيدا تحدت الح

 .1952لانسحب القرار عمى  طاع غزة، لاستمر القرار حتى  يام ثلرة يلليل عام  –كما ذكرنا 
لىكدددذا انتيدددت مرحمددد  مدددن مراحدددل الصدددراع فدددي فمسدددطين، لاحتدددل اليددددل الصدددييلني األجدددزاء األساسدددي  مدددن 

اع غددزة لالضددس  الغربيدد ، لتبدددأ مرحمدد  جديدددة فددي حيدداة ال دديب السمسددطيني عامدد  فمسددطين، للددم يبدد  إل  طدد
 لتاريخ جماع  اإليلان المسممين بصس  ياص .
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لى أن نمتقي في الحمق  القادم  نستلدعكم اهلل لالسالم عميكم لرحم  اهلل لبركاتو.  لا 
 10/12/2012، فمسطين أون الين
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