
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

   
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  

  محضر االتفاق بين حماس وفتح بالقاهرة
  وسط انزعاج إسرائيلي  لهنيةجولة عربية وإسالمية

  رت على األجهزة األمنيةالسلطة الفلسطينية تعتزم رفض المساعدات األمريكية إذا اقتص
   باإلحباط إزاء موقف واشنطن من االستيطانتشعرالدول األوروبية في مجلس األمن 

   في الحربجيش اإلسرائيلي يستحدث سرية تؤدي دور العدوال ":يديعوت"
  " مليون شيكل780"ـزيادة موازنة الجيش اإلسرائيلي بيقرر ست الكني": هآرتس"

: وفداً أردنيـاًخالل استقباله هنية
حل القضية الفلسطينية لن يكـون      

  على حساب األردن
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  35  :كاريكاتير

***  
  

  حل القضية الفلسطينية لن يكون على حساب األردن:  وفداً أردنياًهنية خالل استقباله .1
 إسماعيل هنية، أن الشعب الفلسطيني ال يمكن أن يتعاطى مع أي أكد رئيس الوزراء :محمد القوقا -غزة

مشاريع أو حلول تمس األردن وكيانه وسيادته، مجددا العهد بالتصدي لمشاريع التوطين والوطن البديل، 
  . سياسيا وميدانيا

 برئاسة ، وفدا من الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية2011-12-21جاء ذلك خالل استقباله األربعاء 
السيد أحمد العميان أمين عام الهيئة يرافقه وفد من القوات المسلحة وطاقم المشفى الميداني األردني 

  . ومتبرعين للهيئة لصالح فلسطين
وأعرب رئيس الوزراء عن االرتياح الكبير لتطور العالقات بين األردن وحركة المقاومة اإلسالمية 

يدلل على أن المستقبل واعد في تعميق العالقات مع "ألمر حماس، موضحا أنه من خالل متابعات ا
وأشار إلى االتصاالت التي أجراها لتمتين العالقات  ". األردن وبين كل مكونات الساحة الفلسطينية

  ". السيما وأنه ال غنى عن األردن"
باتت قريبة القدس تتعرض هذه اآلونة إلى أشرس هجمة وأهلنا هناك يؤكدون أن خطة االحتالل : "وقال

، مشيرا إلى الحقد اإلسرائيلي الواضح من "االكتمال والتي بموجبها يتم عزل المدينة والتهام أراضيها
  . خالل المشاريع الخطيرة

نحن ندرك أن القدس ما زالت تحت الوالية الوقفية األردنية، لذا أملنا أن يتصدى األردن : "وأضاف
اعيا إلى أن تستمر وتتطور هذه السياسة كون أن القدس في خطر ، د"لمشاريع االحتالل كما تفعل دائما

  . حقيقي
ورحب هنية بالوفد األردني الزائر، وعبر عن سعادته بتجديد هذا اللقاء وتكرار التواصل وتعميق 
الروابط بين أبناء الشعب الواحد في فلسطين واألردن الشقيق، مشيرا إلى أن بعضهم يتم اللقاء به للمرة 

  . ية أو الثالثةالثان
تعكس الزيارة اإلرادة القيادية والملكية والتوجهات السامية التي رآها شعبنا الفلسطيني في محطاته : "وقال

التاريخية، فنحن ال نتكلم عن عالقات طارئة وال اتصاالت جديدة بل هي ممتدة إلى عمق الزمن، ولم 
ن الماليين من أبناء شعبنا الفلسطيني الالجئين تقتصر على البعد السياسة أو الدبلوماسي فاألردن احتض

واختلط الدعم األردني بالدم الفلسطيني في معركة الكرامة والوقوف معنا في كل المحافل السياسية 
  ". الدولية
كما أن وجود المستشفى الميداني األردني بغزة والذي أوجد خالل العدوان حيث كانت األردن : "وأضاف

نبا إلى جنب معنا لتضميد الجراح وتأييد األخوة، وهذا التواجد يتطور ويتعمق، أول من تحرك لتكون ج
  ". حيث إن المشفى يعد حلقة تواصل بين الشعبين

 يتيم من خالل 1500كما أن الموقف اإلنساني لجاللة الملك عبد اهللا الثاني الذي عبر عن كفالة : "وتابع
، مجددا لهم الشكر على الدعم "التآخي بين الشعبينمؤسسة الوئام يشير إلى مدى البعد اإلنساني و

  . والنصرة وتواصل ذلك، واصلًا الشكر لملك األردن على مواقفه اتجاه فلسطين
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من جهته، شكر السيد أحمد العميان حسن االستقبال والضيافة، مؤكدا على سعادته بالتواجد في غزة، 
يأتي في إطار أوامر جاللة "ن تواجدهم اليوم بغزة وحيا صمود الشعب الفلسطيني في غزة، وأشار إلى أ

  ". الملك بنصرة ودعم أهل فلسطين كونهم أعزاء
  21/12/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  وسط انزعاج إسرائيلي  لهنيةجولة عربية وإسالمية .2

 يوسف رزقة المستشار السياسي . أن دغزة من 21/12/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، نشر 
 الوزراء، أكد أن الزيارة الخارجية المرتقبة لرئيس الوزراء إسماعيل هنية لعدد من الدول العربية لرئيس

  .واإلقليمية ستناقش ملفات إعادة اإلعمار لقطاع غزة والتنمية والبطالة
-21(نسخة عنه، األربعاء " المركز الفلسطيني لإلعالم"وأكد رزقة في تصريح صحفي مكتوب وصل 

 التركيز على هذه الملفات خالل جولة رئيس الوزراء الخارجية، الفتًا إلى أن الجولة ، أنه سيتم)12
  .ستشمل دول قطر وتركيا وتونس والبحرين

وأشار رزقة إلى أنه سيكون لهذه الزيارة أهمية كبيرة ألنها تأتي في ظروف دقيقة وحساسة وستنعكس 
ر السياسي ومعالجة الحصار االقتصادي والمالي إيجابيا على الساحة الفلسطينية من حيث تفكيك الحصا

المفروض على قطاع غزة ألن التغيرات التي حدثت خالل الربيع العربي تعد تغيرات إيجابية بالنسبة 
  .للقضية الفلسطينية بشكل عام ولقطاع غزة على وجه الخصوص

اإلعالن نعامي أن نقال عن مراسلها من غزة صالح ال 22/12/2011الشرق األوسط، لندن،  وجاء في
 أن الحكومة اإلسرائيلية تشعر "جيروزاليم بوست"عن هذه الزيارة أثار انزعاج إسرائيل، وذكرت صحيفة 

بالقلق من جولة هنية العربية واإلسالمية، في بادرة هي األولى من نوعها منذ فوز اإلسالميين في العالم 
ائيلية من النتائج السلبية للربيع العربي، حسب قول العربي، باعتبار أن هذه الزيادة تعزز المخاوف اإلسر

  .الصحيفة
وأرجع يحيى موسى، القيادي البارز في حركة حماس ونائب رئيس كتلتها البرلمانية في المجلس 

وقال موسى . التشريعي، إمكانية تحقيق هذه الزيارة إلى ثورات الربيع العربي وإن كان بشكل إيجابي
 الساحات العربية واإلسالمية أمام حركة حماس وقياداتها لم يكن متاحا قبل  إن فتح"الشرق األوسط"لـ

وأوضح أن النظام العربي القديم لم يكن مستعدا . ثورات التحول الديمقراطي التي اجتاحت العالم العربي
 لالنفتاح على حركة حماس ألنه مرتبط بإسرائيل وبالواليات المتحدة، وبالتالي فهو لم يكن راغبا في

  .القيام بأي خطوة من شأنها إزعاج حكام تل أبيب وواشنطن، كاستقبال هنية
  

   في القاهرة بمشاركة عباس ومشعل"منظمة التحرير"لجنة تبحث تفعيل  .3
تجتمع لجنة منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الخميس في القاهرة بحضور :  نادية سعد الدين–عمان 

ياسي لحركة حماس خالد مشعل لبحث تفعيل المنظمة وسبل الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب الس
  .انضمام كافة الفصائل إليها، بخاصة حماس والجهاد اإلسالمي

ويلتئم أمناء الفصائل الفلسطينية وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئاسة المجلس الوطني، اليوم لمناقشة 
  .لحكومة إلى نهاية الشهر القادمإحدى أبرز قضايا اتفاق المصالحة، بعدما تأجل تشكيل ا

  22/12/2011الغد، عمان، 
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  فبراير المقبل/ الفصائل تتفق على انعقاد المجلس التشريعي في شباط: النائب البرغوثي .4

 عقب "فرانس برس" قال عضو المجلس التشريعي مصطفى البرغوثي لوكالة :  جيهان الحسيني-القاهرة 
اتفقنا على ضرورة انعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني بداية ": ةاجتماعات الفصائل في القاهرانتهاء 
 يدعو الرئيس الفلسطيني أن الفلسطيني ينص على األساسيالقانون " إنوأضاف . "فبراير المقبل/ شباط

  ."المجلس التشريعي الفلسطيني لعقد دورة جديدة للمجلس بموجب مرسوم رئاسي
شريعي في أسرع وقت ممكن، وان تتخذ القرارات في شأن انعقاد اتفقنا على انعقاد المجلس الت": وأضاف

 على معالجة أيضاتم االتفاق ": وتابع. " وقراراته بالتوافق بين الكتل البرلمانيةأعمالهالمجلس وسير 
 حلول لقضية خطف االحتالل إيجاداآلثار الناجمة عن تعطيل المجلس التشريعي بروح التوافق، بما فيها 

 المجلس، وسيتم عقد اجتماعين للكتل البرلمانية، واحد في الضفة الغربية وآخر في اءأعضعدداً من 
 اجتماعات الكتل البرلمانية في غزة أن وأوضح. " للمجلس التشريعياألولىغزة، للتحضير للجلسة 

  .يناير المقبل(/  كانون الثاني15والضفة ستعقد في 
 وإقرارالمصادقة على الحكومة الجديدة "شريعي ستكون  مهمات المجلس التأولى أن إلىوأشار البرغوثي 

  ."قانون االنتخابات التي سيتم إجراؤها في أيار المقبل
  22/12/2011الحياة، لندن، 

  
  مايو المقبل/ إرجاء االنتخابات إلى ما بعد أياراألحمد يتوقع  .5

ها إلى الحوار عزام ، رئيس وفد"فتح"وصف عضو اللجنة المركزية لحركة :  جيهان الحسيني-القاهرة 
روتيني، وليس بحاجة إلى إعداد مسبق ألنه يعقد في إطار "األحمد اللقاء الذي سيجمع مشعل وعباس بأنه 

، لكنه لفت إلى أهميته كونه اللقاء األول الذي يجرى بينهما عقب "المشاورات المستمرة بين الرجلين
 مع القوى والفصائل "حماس" و "فتح" التوصل إلى التفاهمات التي أحرزت خالل اجتماعات حركتي

الفلسطينية، معتبراً هذه االجتماعات بأنها تتويج جدي وحقيقي على صعيد بدء خطوات عملية على 
ودعا إلى ضرورة مضاعفة الجهد في المرحلة المقبلة إلزالة االنقسام بكل . األرض إلنهاء االنقسام

  .عناصره
في القاهرة باجتماع الكتل البرلمانية الممثلة في المجلس وعلى صعيد االجتماعات التي اختتمت أمس 

التشريعي الفلسطيني من أجل تفعيل المجلس ورفع توصية من الرئيس بدعوته إلى االنعقاد بعد تشكيل 
  . "سارت األمور وفق ما هو مخطط لها من دون أي ثغرة": الحكومة، قال

هذا االجتماع مهم ألنه أول تنفيذ " التحرير، قال إن وعلى صعيد االجتماع الذي سيعقد اليوم للجنة منظمة
، موضحاً أنه يتعلق بإعادة "2005مارس عام / إلعالن اتفاق القاهرة الذي وقعه الكل الفلسطيني في آذار

تشكيل األطر القيادية لمنظمة التحرير تمهيداً لعقد المجلس الوطني ودرس برنامج المنظمة السياسي 
تشكيل مجلس وطني جديد بكل ما يعنيه ذلك من توحيد كامل للموقف الفلسطيني بكل للمرحلة المقبلة بعد 

ولفت إلى أن بعض القوى الدولية واإلقليمية طالما ضخم من حجم الشكوك . أطيافه من تيارات واتجاهات
لة أن انعقاد لجنة المنظمة سيرسخ حقيقة غير قاب": في شأن مدى تمثيل المنظمة للكل الفلسطيني، وأوضح

للطعن أو التشكيك أو التأويل وهي أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
  ."الفلسطيني
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وعلى صعيد ما يمكن أن تتعرض له المنظمة من اعتراضات أو ضغوط حال ضمها لقوى إسالمية بين 
 نلتفت ألي اعتراضات أو لن": ، قال"الجهاد اإلسالمي" و"حماس"صفوفها، وعلى رأسها كل من حركتي 

ودعا . "وحدتنا أوالً بل أنها فوق كل عالقتنا سواء مع محيطنا العربي أو على الصعيد الدولي. تحفظات
إلى ضرورة توحيد الصف الفلسطيني خصوصاً في هذه المرحلة، من مراحل التحرر الوطني لتعزيز 

  ."الجهد لمقاومة المحتل
، لكنه توقع إرجاء "كل األمور سار في شكل إيجابي جداً": وعلى صعيد إجراء االنتخابات، أجاب

  .مايو المقبل نظراً ألن اإلعداد لها سيحتاج إلى مزيد من الوقت/ االنتخابات إلى ما بعد أيار
  22/12/2011الحياة، لندن، 

  
  السلطة الفلسطينية تعتزم رفض المساعدات األمريكية إذا اقتصرت على األجهزة األمنية .6

 ما زالت تواصل تقديم األمريكية اإلدارة بان األربعاء "القدس العربي"علمت  :وليد عوض -رام اهللا 
 بوقف تقديم المساعدات التي األمريكي رغم القرار أنواعها الفلسطينية بكل األمنية لألجهزةالمساعدات 

حة مع حركة كانت تقدم للسلطة، وذلك اثر سعي الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتنفيذ اتفاق المصال
  . لذلك التوجهاألمريكي المتحدة رغم الرفض لألممحماس وتقديمه طلب العضوية لدولة فلسطين 

 الفلسطينية تقدم من األمنية للمؤسسة األمريكية بان المساعدات "القدس العربي" المصادر لـوأوضحت
 جميع أوقفتالتي ) USAID ( للتنميةاألمريكية بالقدس، وليس من خالل الوكالة األمريكيةخالل القنصلية 
  . بوقف تقديم المساعدات للشعب الفلسطينياألمريكي الفلسطينية جراء القرار األراضيمشاريعها في 

 الفلسطينية األمنية لألجهزة ما زالت تواصل تقديم مساعداتها األمريكية اإلدارة أن إلى المصادر وأشارت
 في لألموال إضافة تقديم التجهيزات والدعم اللوجستي وأ المقرات إقامةبالضفة الغربية سواء من ناحية 

 األمن باستثناء األخرى مشاريع جديدة لمساعدة الفلسطينيين في القطاعات أية تمويل أوقفتالوقت الذي 
  .الذي تواصل رعايته وتفقده

 بان ربعاءاأل "القدس العربي"لـ لبدة أبو وزير االقتصاد الوطني الفلسطيني الدكتور حسن أكدومن جهته 
 ما اقتصرت على إذا 2012 للفلسطينيين لعام األمريكيةلدى السلطة توجها رسميا برفض المساعدات 

  .إسرائيل لصالح األمن لتعزيز األمر الفلسطينية الهادفة في نهاية األمنية، وتعزيز القدرات األمنقطاع 
  22/12/2011القدس العربي، لندن، 

  
  سالميين في سلفيت وقلقيليةاالحتالل يقتحم مكتب النواب اإل .7

اقتحمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس مكاتب النواب اإلسالميين في مدينتي : الضفة الغربية
قلقيلية وسلفيت شمال الضفة الغربية، وقاموا بالعبث بمحتوياتها وسرقة بعض األوراق وأجهزة 

عتداءات االحتالل ضد النواب تأكيدا على عدم ا: "وقال النواب اإلسالميون في الضفة الغربية .الكمبيوتر
، مستنكرين الفعل "رغبته في نجاح الجهود المبذولة للملمة الجرح الفلسطيني وتفعيل المجلس التشريعي

وأكد النائب عن قلقيلية  .الهمجي الذي أقدمت عليه قوات االحتالل من اقتحام مكاتبهم بعد خلع أبوابها
نسخة عنه أن ما أراده االحتالل من خالل هذا االقتحام هو إيصال " سبيلال"عماد نوفل في بيان تلقت 

رسالة مفادها أنّه ال زال موجودا، وأنّه ال حصانة ألحد وتأكيدا منه على عدم رغبته في إتمام المصالحة 
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الفلسطينية بحيث تتصاعد اعتداءاته مع كل جهد يبذل للم الشمل الفلسطيني، وذلك لتفتيت هذه الجهود 
  .وتعطيلها

  22/12/2011السبيل، عمان، 
  

  في غزة يدين اقتحام قوات إسرائيلية مكاتب كتلة التغيير في الضفة" التشريعي" .8
 نواب مداهمة قوات إسرائيلية مكاتبدانت إدارة المجلس التشريعي في غزة، :  يوسف الشايب-رام اهللا 

 وقلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، مشيرة في كتلة التغيير واإلصالح التابعة لحركة حماس، بمدينتي سلفيت
هذه المداهمات محاولة احتاللية مكشوفة لتعطيل عجلة "نسخة عنه، أمس، إلى أن " الغد"بيان تلقت 

   ".المصالحة الفلسطينية الدائرة، وإحباط جهود إحياء المجلس التشريعي المعطل في الضفة الغربية
  22/12/2011الغد، عمان، 

  
  إنهاء خالف معبر رفح بعد اتصاالت دبلوماسية: ابر والحدود بغزةإدارة المع .9

-21أعلن مدير اإلدارة العامة للمعابر والحدود ماهر أبو صبحة، األربعاء :  محمد أبو شحمة- رفح
، عن انتهاء أزمة منع دخول الحافالت الفلسطينية ونقل المسافرين إلى الجانب المصري، 12-2011

الحافالت إلى معبر رفح البري من الجانب المصري بعد تسوية الخالف القائم وبدء حركة دخول أولى 
فلسطين أون "وأكد أبو صبحة في تصريح لـ . بسبب رفض إدارة المعبر المصري استقبال أي حافلة

أن الجانب المصري وعند ساعات الصباح األولى لعمل المعبر رفض استقبال أي حافلة من " الين
ب عدم رضاهم عن التعامل مع شركة الحافالت الجديدة التي تعاقدت معها وزارة المسافرين وذلك بسب

  . النقل والمواصالت من خالل مناقصة أعلنت عنها مسبقًا
  21/12/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  في لبنانمساعدة طالب الجامعات لصندوق عباس  مالحظات على شروط االستفادة من: تقرير .10

، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود 2010ني والعشرين من شهر آب في العام في الثا: زينة برجاوي
عباس قراراً رئاسياً يقضي بإنشاء صندوق لمساعدة طالب الجامعات الخاصة، الذين أنهكت كاهلهم 

 تبرعات األسرى، يعتمد إلىوباإلضافة . األقساط الجامعية، ويعجزون عن تأمين تكاليف السنة الجامعية
 تبرعات أبناء الشعب الفلسطيني والقطاع الخاص داخل فلسطين المحتلة، كما تبرع الصندوق على

موظفو الحكومة بيوم عمل من أجل الصندوق، وقد تم جمع المبالغ إلرسالها من رام اهللا إلى سفارة 
وفي العام الماضي، استفاد من الصندوق أكثر من ألف طالب يتوزعون على مختلف . فلسطين في لبنان

أما في العام الجاري فقد دخل الصندوق عامه الثاني، ومنذ بداية األسبوع، بدأت . يمات الفلسطينيةالمخ
  .تحويالت أقساط الطالب تصل من رام اهللا الى إدارة الجامعات

 "السفير"يشرح الملحق الثقافي في سفارة فلسطين ومدير مكتب الصندوق في لبنان ماهر مشيعل لـو
كل طالب " أنويضيف . » طالبا850ًيشمل هذا العام " الصندوق، الفتاً إلى أنه شروط االستفادة من منح

يستفيد من الصندوق وفقاً لشروط معينة واضحة في استمارة هدفها معرفة أوضاعه االقتصادية 
. "كلّما كان وضعه المادي أكثر سوءاً، حصل على نسبة أكبر من التبرعات"وبالتالي، . "واالجتماعية
سياسة الصندوق تنطبق على متخرجي الثانوية العامة، فيستفيدون منه حتى يتخرجوا، شرط "ويشرح أن 
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جميع الطالب الفلسطينيين يستفيدون من هذا الصندوق، وهناك فترة " أن إلىكما يشير . "أال يرسبوا
ويشدد . "زمنية محددة لفتح باب التسجيل، حيث ال يمكن للطالب أن يتقدم بملفه بعد مرور هذه الفترة

في حال قرر الطالب تغيير اختصاصه أو جامعته، ال يتحمل الصندوق المسؤولية، وهو "مشيعل على أنه 
  ."يتكفّل بالطالب على أساس اختيار االختصاص األول والجامعة التي قرر االنتساب إليها

الذي كان "  أشد–ي  الفلسطينالديمقراطياتحاد الشباب "في المقابل، تواجه آلية عمل الصندوق انتقادات 
وعلى الرغم من اعتراف .  إلى إنشائه"منظمة التحرير الفلسطينية"الجهة الفلسطينية األولى التي دعت 

، إال أنه يعود ليطرح "سياسة إدارة الصندوق لم تميز بين طالب وآخر"رئيس االتحاد يوسف أحمد بأن 
بطلبات متأخرة أليام أو شهر بحده األقصى مئة وعشرين طالباً كانوا قد تقدموا العام الماضي "مشكلة 

للصندوق، بسبب عدم معرفتهم بوجوده، وقد حفظت طلباتهم ضمن ملحق خاص، ولم تتم مساعدتهم، وقد 
أزمة كبيرة لهم بفعل "وشكّل ذلك، بحسب أحمد، . "تبلغوا هذا العام بعدم إمكانية تسديد إقساطهم للجامعات

  ."م للجامعاتتراكم المبلغ المالي المستحق عليه
  22/12/2011السفير، بيروت، 

  
  محضر االتفاق بين حماس وفتح بالقاهرة .11

نشرت مصادر فلسطينية مطلعة تفاصيل االتفاق الفلسطيني بين حركتي حماس وفتح خالل لقاءهما 
 ملفات الحكومة واالنتخابات حولواشتمل محضر االجتماع على تفاصيل االتفاق  .األخير في القاهرة

  . التشريعي، وهي الملفات التي كانت تدور حولها خالفات كبيرة بين الحركتينوالمجلس
  :وفيما يلي نص المحضر

  آليات تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني
 لبحث آليات تنفيذ 2011\12\20 تحت رعاية مصرية اجتمعت الفصائل الفلسطينية بالقاهرة يوم -1

  .2001\5\4تي وقعت عليها الفصائل بالقاهرة في اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني ال
  -: اتفق األطراف على أن تكون اآلليات التي تم التوصل إليها ملزمة للجميع وهي على النحو التالي -2

  :منظمة التحرير: أوالً
 توافقت الفصائل على أن يتم مناقشة موضوع منظمة التحرير الفلسطينية خالل اجتماع لجنة منظمة -3

 المقرر يوم 2011 واتفاقية الوفاق الوطني 2005ر المنصوص عليها في إعالن القاهرة التحري
  . والذي دعا إليه رئيس السلطة محمود عباس2011\12\22
  :االنتخابات: ثانًيا

 توافقت الفصائل على األسماء المقترحة للجنة االنتخابات المركزية وبحيث يتم عرض هذه األسماء -4
مود عباس إلصدار مرسوم رئاسي بتشكيل اللجنة على أن يتم استبدال أي اسم من على رئيس السلطة مح

  :األسماء المقترحة في حال اعتذاره وبالتوافق مع الفصائل، من بين األسماء االحتياطية وهم
 -) غزة( ياسر موسى حرب -) الضفة الغربية( رامي الحمد اهللا -) الضفة الغربية(حنا ناصر .  د-

 أحمد -) الضفة الغربية( شكري النشاشيبي -) الضفة الغربية( خولة الشخشير -) غزة(مازن سيسالم 
  )غزة( يوسف عوض اهللا -) غزة(إسحاق مهنا -) الضفة الغربية(الخالدي 
  :احتياطي

   ناظم عويضة- طالب عوض - عصام يونس -جورج جقمان -
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التالي إلصدار المرسوم الرئاسي بتشكيلها  كما تم التأكيد على أن تمارس هذه اللجنة مهامها في اليوم -5
  .بما في ذلك البدء بإعداد السجل االنتخابي وتجهيز مقارها بقطاع غزة

  المصالحة المجتمعية: ثالثا
 تم االتفاق على تشكيل لجنة المصالحة المجتمعية، على أن تقوم اللجنة بعقد اول اجتماع لها بقطاع -6

  :ئيس ونائب له وأمين صندوق، وتشكيل اللجنة من كال منالنتخاب ر) 2011 -12 -27(غزة يوم 
نزار عوض ( حركة حماس - )  عبد اهللا ابو سمهدانة- أشرف جمعة-ابراهيم ابو النجا( حركة فتح -
 الجبهة الشعبية لتحرير - ) نافذ عزام( الجهاد اإلسالمي - )  زكريا معمر- اسماعيل رضوان-اهللا

 جبهة - ) لؤي القريوطي( القيادة العامة - ) صالح ناصر(الديمقراطية  الجبهة - ) رباح مهنا(فلسطين 
 جبهة التحرير -) صالح ابو ركبة( الجبهة العربية الفلسطينية -) عبد العزيز قديح(النضال الشعبي 

  )عدنان الغريب( الفلسطينية 
) محي الدين ابو دقة ( الصاعقة-) رائف دياب( حزب فدا -) ابراهيم الزعانين( جبهة التحرير العربية -
 ياسر -نبيل ابو معيلق( المستقلون -) عبد اهللا ابو العطا( المبادرة الوطنية -) نافذ غنيم( حزب الشعب -

  ) محمود سليم-الوادية
  :رابًعا الحكومة

، وذلك بعد التشاور مع جميع )2012-1-31( اتفقت الفصائل على أن يتم تشكيل الحكومة بحلول -7
  .اإلجراءات المتفق عليهاالفصائل، وحسب 

  :قضايا الحريات العامة وبناء الثقة: خامًسا
 التوافق على تشكيل لجنتين بالضفة وقطاع غزة، لمتابعة قضايا الحريات العامة وبناء الثقة -8
، على ) ضمان حرية العمل السياسي دون قيود– جوازات السفر – المؤسسات – منع السفر –المعتقلون (

 اللجنتان تحت إشراف مصري كامل لمعالجة هذه القضايا قبل نهاية شهر كانون ثاني أن تعمل هاتان
، وتتشكل هاتا )2011-12-24(، وبحيث تعقدان أول اجتماع لهما بالضفة والقطاع يوم 2012) يناير(

  :اللجنتان على النحو التالي
  :لجنة الضفة

 مصطفى -). مؤسسة الحق (بارين  شعوان ج-). حماس( ناصر الشاعر -). فتح( جمال أبو الرب -
). الجهاد اإلسالمي( خضر عدنان -). حزب الشعب( عصام العاروري -). المبادرة الوطنية(البرغوثي 

  ).مستقل( خليل عساف -
  :لجنة قطاع غزة

 خالد -). مؤسسة الضمير( خليل أبو شمالة -). حماس( إسماعيل األشقر -). فتح( هشام عبد الرازق -
). حزب فدا( خالد الخطيب -). الجبهة العربية الفلسطينية( هاني أبو عمرة -). د اإلسالميالجها(البطش 

جبهة ( عدنان الغريب -). جبهة التحرير العربية( زاهر الجديلي -). قيادة عامة( لؤي القريوطي -
  ).التحرير الفلسطينية

  :المجلس التشريعي: سادًسا
، تعقبه 2012-1-1يعي اجتماعا تشاوريا بالقاهرة يوم  تعقد الكتل البرلمانية بالمجلس التشر-9

اجتماعات تشاورية أخرى بالضفة الغربية وقطاع غزة للتباحث ودراسة سبل استئناف عمل المجلس 
التشريعي، على أن ترفع الكتل نتائج لقاءاتها، وتوصياتها لرئيس السلطة الفلسطينية، وتطلب من الرئيس 
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، لدعوة المجلس التشريعي لالنعقاد، 2012) فبراير(ألول من شهر شباط إصدار مرسوم في األسبوع ا
 .إلقرار القضايا المتوافق عليها بين كافة األطراف

  21/12/2011موقع فلسطين اون الين، 
  

   شهرا لتشكيل الحكومة الفلسطينيةمصر تمهل الفصائل: الغد األردنية .12
فصائل الفلسطينية في اجتماعها أول من أمس أمهلت مصر ال: وكاالت، وال يوسف الشايب–رام اهللا 

وكشف مصدر فلسطيني رفيع المستوى، أن اتفاقا جرى بين حركتي . شهرا لتشكيل الحكومة الفلسطينية
برعاية مصرية على ان إنجاز تشكيل الحكومة االنتقالية المقبلة واالتفاق على وزرائها " فتح وحماس"

وأوضح المصدر الذي  .الذي التأم في القاهرة أول من أمسسيتم خالل شهر فقط من اجتماع الفصائل 
مهلة " فتح وحماس"فضل عدم ذكر اسمه، أن مصر أعطت الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركتا 

وأشار المصدر إلى وجود  .الشهر لالتفاق على تشكيلة الحكومة وإعالنها دون أي عراقيل أو إشكاليات
على الفصائل إلنجاز ملف المصالحة وإعالن حالة الوحدة " القوي"ضغط عربي ومصري وصفه بـ

  .الداخلية
وكانت مصادر مطلعة وصفت االجتماع الذي حضرته الفصائل بالقاهرة باإليجابي، موضحةً أنه تم 

  .المقبل) يناير(  كانون الثاني 26االتفاق فيما بينهما على تأجيل تشكيل الحكومة إلى بعد 
 22/12/2011الغد، عمان، 

  
   مؤشرات حوار المصالحة في القاهرة ال توحي بإنفاذها قريبا:لجبهة الديمقراطيةا .13

 اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن مؤشرات حوار :وكاالت، وال يوسف الشايب–رام اهللا 
ير قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحر و.المصالحة في القاهرة ال توحي بإنفاذها قريبا

أبو ظريفة، إن الجبهة الديمقراطية اعترضت على قانون االنتخابات المبني على الدوائر  فلسطين، طالل
وطالبت الجبهة بقانون انتخابي موحد لكافة مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير . والقوائم

ام السياسي الفلسطيني، الفلسطينية وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل، بوصفه ركيزة أساسية في النظ
  .الماضي) مايو( أيار 4منوهاً الى أن الجبهة الديمقراطية كانت قد تحفظت على ذلك في اتفاق 

ان الجبهة الديمقراطية طالبت بإجراء االنتخابات في : وأضاف أبو ظريفة، في تصريحات صحافية، امس
داعياً . المقبل) يناير(كانون الثاني  26موعدها، كما رفضت مبررات تأجيل تشكيل الحكومة الى ما بعد 

  .الى التسريع بتشكيل الحكومة قبل نهاية الشهر ذاته
وأوضح انه تم االتفاق على تشكيل ثالث لجان وهي لجنة المعتقلين السياسيين ولجنة الحريات ولجنة 

ت مستقلة المصالحة المجتمعية، وان الجبهة قد سمت ممثليها في اللجان الثالث، واقترحت عدة شخصيا
  .للجنة االنتخابات

  22/12/2011الغد، عمان، 
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  حماس ترفض سياسة التفتيش العاري على الحواجز الصهيونية .14
انتقدت حركة المقاومة اإلسالمية حماس بشدة قيام جنود االحتالل اإلسرائيلي بالتفتيش العاري  :غزة

برت ذلك انتهاكا صارخا لحقوق للفلسطينيين على حاجز حوارة العسكري جنوب مدينة نابلس، واعت
  .اإلنسان دعت الفلسطينيين ونشطاء حقوق اإلنسان لرفضه

إنَّنا ": "قدس برس"بهذا الخصوص أرسلت نسخة منه لـ " حماس"وقال بيان لحركة المقاومة اإلسالمية 
نستنكر بشدة االعتداء المشين على شابين فلسطينيين على حاجز عسكري جنوب " حماس"في حركة 

مدينة نابلس، الذي ارتكبه جنود االحتالل الصهيوني، ونعده انتهاكاً صارخاً للحقوق اإلنسانية وكرامة 
شعبنا الفلسطيني، ويدلّل على مدى العنصرية واالنحدار األخالقي الذي يتعامل به االحتالل الغاصب مع 

  ".شعبنا
 21/12/2011قدس برس، 

  
  للرئاسة" جينغرتش"إذا انتخب عباس زكي يدعو لضرب المصالح األمريكية  .15

إلى ضرب مصالح الواليات المتحدة " فتح" دعا عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة :الخليل
  .األمريكية حيثما وجدت، إذا تم انتخاب المرشح الجمهوري نيوت جينغرتش لرئاسة أمريكيا

إن العرب : "مصالحة الفلسطينيةحول ال) جنوب الضفة الغربية(وقال زكي، في لقاء جماهيري بالخليل 
مطالبون بضرب مصالح الواليات المتحدة األمريكية من المحيط إلى الخليج؛ في حالة انتخاب المرشح 
األمريكي الجمهوري جينغريتش للرئاسة، والذي هاجم قبل أيام الشعب الفلسطيني ووصفه بأنه مخترع 

  ".وإرهابي
فيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، من قبل طرفي " التالتناز"من جهة أخرى؛ اعتبر عباس زكي أن 

ال نريد شعارات ليس لها أثر على : "، وقال"أكبر انتصار للشعب الفلسطيني"حماس، هو "و" فتح"الخالف 
صيانة البيت الداخلي باعتباره أكبر ضمانة النتهاء الوضع المتردي "، داعيا في الوقت ذاته إلى "األرض

  .، على حد وصفه"شعبناالذي يعيشه أبناء 
  22/12/2011قدس برس، 

  
  غير موجودة في عين الحلوة" البارد"أمن المخيم ممسوك وأدوات : المقدح .16

هناك من يريد "في لبنان اللواء منير المقدح أن " حركة فتح"أكد قائد المقر العام لـ : ابراهيم درويش
نيين، استجابة لمشروع له ارتباطات أميركية ـ آخر وتهجير الفلسطي" بارد"توتير المخيم وتحويله الى 

اسرائيلية، ويريد تفتيت المنطقة الى مجموعات متناحرة، من ضمنها توطين أو تهجير الالجئين في 
سمعنا أصواتاً اسرائيلية تتحدث عن األردن وطناً بديالً للفلسطينيين، وبالتالي فإن ما : "وقال". المنطقة

  ".المشروع، اال أنّه على الرغم مما حدث نؤكّد أن األدوات ضعيفةيحصل يصب في خدمة هذا 
 قد بين : "، وقال"هناك مشروع يتجاوز تصفية الحسابات"ورأى المقدح أناتفقنا في االجتماع الذي ع

فصائل منظمة التحرير والقوى االسالمية ومن ثم مع كل القوى الفلسطينية، على أن يتم رفع الغطاء عن 
خص يرد اسمه في التحقيق، حيث ستتولى لجنة التحقيق ولجنة المتابعة تحديد المشتبه بهم، على أن أي ش

  ".يتم تسليمهم للجيش اللبناني
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هناك بعض األسماء "، موضحاً أن "تحميل المسؤولية لفريق ما، قبل استكمال التحقيقات"ورفض المقدح 
 لبنان العميد محمود عبد الحميد عيسى الملقّب بـ الموجودة لدى قائد الكفاح المسلح الفلسطيني في

ال وجود لجند الشام في المخيم، إنّما "، مؤكداً أنّه "، كما كان هناك شهود موجودين لحظة االغتيال"اللينو"
  .هناك قوى اسالمية هي صمام

 م ممسوك، واألدوات التي كانت موجودة في م"وختم المقدح بالتأكيد على أنم البارد غير أمن المخيخي
موجودة في مخيم عين الحلوة، فضالً عن حرص القيادات اللبنانية التي نجتمع معها بشكٍل دائم على حفظ 

  ".أمن المخيم
 21/12/2011، ليبانون فايلز

  
  نتنياهو سيواجه أعمال التخريب التي يرتكبها المستوطنون .17

اهو، أمس، أنه سيواجه أعمـال التخريـب التـي          أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتني     : )أ ف ب  (
وقال نتنيـاهو فـي قاعـدة أفـراييم         . يرتكبها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين واإلسرائيليين     

الحكومة لن تتساهل مع الهجمات التي تـستهدف الجـيش          "العسكرية في مناسبة عيد األنوار اليهودي إن        
ن ناحيته، رأى وزير الدفاع إيهود باراك خالل االحتفال نفـسه           وم". والشرطة والعرب واليهود والمساجد   

من المستوطنين يخضعون للقانون، ويجب أن نحميهم، وكذلك الفلسطينيون الذين هـم تحـت              % 99"أن  
  ".سيطرتنا

 22/12/2011، االخبار، بيروت
  

   غضب اسرئيلي بسبب لقاء ابومازن لألسرى المبعدين في تركيا :مكتب نتنياهو .18
المواقع االخبارية االسرائيلية، ما وصف بانه غضب في مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنيـاهو،              ابرزت  

على لقاء الرئيس محمود عباس باألسرى الفلسطينيين الذين تحرروا ضمن صفقة شاليط وابعـدوا الـى                
  .تركيا وعلى رأسهم االسيرة المحررة امنة منى

من المهم رؤية من يدعي امام كل العالم انه يريد          " و قوله ونقلت تلك المواقع، عن مصدر في مكتب نتنياه       
  ".قاتلة "ـصنع السالم مع اسرائيل يذهب حتى تركيا لاللتقاء ب

  22/12/2011، 48موقع عرب
  

   في الحربجيش اإلسرائيلي يستحدث سرية تؤدي دور العدوال ":يديعوت" .19
سرائيلي سيقيم في األشهر المقبلـة      ، أمس، أن الجيش اإل    "يديعوت أحرونوت "ذكرت صحيفة   : علي حيدر 

ويأتي هذا القرار   . سرية كاملة كي تؤدي دور العدو في قتال القوات التي تصل إلى قاعدة تسآليم للتدريب              
بعدما كانت كتائب الجيش وألويته مضطرة إلى تخصيص قوى عاملة داخلها كي تتقمص هذا الدور خالل                

ود االنخراط في التدريب، فضالً عن أن تلك القوى لـم تكـن             التدريبات، األمر الذي حرم كثيراً من الجن      
وتهدف هـذه    .تملك الدافعية والمهنية التي يفترض أن تملكها السرية الجديدة المتخصصة في هذا المجال            

التدريبات إلى تأهيل الجنود على القتال بما يتناسب مع مواجهة الطرق القتالية للمنظمـات الفلـسطينية،                
  .ي هذه التدريبات في قرية تحاكي مدينة فلسطينية مأهولةومن أجل ذلك تجر
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صواريخ دقيقة اإلصابة   " أعداء إسرائيل "في موازاة ذلك، بدأ الجيش اإلسرائيلي يتعامل مع حقيقة امتالك           
قادرة على استهداف منشآته وحتى مخازن الذخيرة لديه، في أي مواجهة مقبلة، على أنها واقع ال يمكـن                  

  .  عنهتجاهله أو القفز
 22/12/2011، االخبار، بيروت

  
  " مليون شيكل780"ـزيادة موازنة الجيش اإلسرائيلي بيقرر الكنيست ": هآرتس" .20

أن لجنة المال في الكنيست، قررت أمس، زيادة موازنـة الجـيش،            " هآرتس"ذكرت صحيفة   : علي حيدر 
يكل، بعدما كان من المقرر أن       مليار ش  60,7 مليون شيكل لتصل خالل العام المقبل إلى         780بمبلغ قدره   

ولم تفـصل اللجنـة طبيعـة       .  مليار شيكل، على أن تُقتطَع من موازنات الوزارات األخرى         59,93تبلغ  
وأضـافت الـصحيفة أن االئـتالف       . صرف الزيادة، مكتفية بالقول إنها تعود لمسائل خارجية وأمنيـة         

ت اليوم، من دون طرح تفاصيل إضافية حـول         الحكومي تمكّن من تجنيد الغالبية في اللجنة قبل التصوي        
هذه الزيادة في موازنة الجيش، وهو ما دفع عضو الكنيست المعارض، غالب مجادلة عن حزب العمـل،         
إلى انتقاد اللجنة التخاذها قرار تحويل ماليين الشواكل من دون تقديم أي تفاصيل عن كيفيـة اسـتخدام                  

  .الجيش لها
 22/12/2011، االخبار، بيروت

  
  النشاط االستيطاني خاطئةبشأن  انتقادات دول اوروبية دالخارجية االسرائيلية تع .21

 قالت وزارة الخارجية االسرائيلية في بيان يوم االربعاء ان االعضاء االوروبيين االربعة بمجلس              :القدس
لفلسطينية المتعثرة  االمن التابع لالمم المتحدة ينبغي لهم ان يدعموا استئناف محادثات السالم االسرائيلية ا            

  .النشاط االستيطاني قد تجعلهم يفقدون دورهم في المفاوضات بشأن الن انتقاداتهم السرائيل
التدخل في الشؤون الداخلية    "ولم يشر بيان وزارة الخارجية االسرائيلية الي مسألة المستوطنات لكنه قال            

لمباشرة ال يعزز الوضع الذي ترغـب       السرائيل بما في ذلك مسائل سيجري حلها في اطار المحادثات ا          
  ."ان يمنح لها) تلك الدول(

وتقول اسرائيل ان المفاوضات يجب ان تستأنف بدون شروط مسبقة وان معظم النشاط االستيطاني يحدث             
  .في مناطق تعتزم االحتفاظ بها في أي اتفاق سالم مستقبلي

اليه الدول االربع ال يؤدي سوى الي وضـع         الذي ذهبت   " التفسيير الخاطيء "وقال البيان االسرائيلي ان     
  .مزيد من العراقيل على الطريق نحو محادثات سالم جديدة

  22/12/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

   الخارجية اإلسرائيلية تتعقب النائب بركة في الخارج بحجة عدم التنسيق معها":يديعوت" .22
على شبكة االنترنت األربعاء، عـن      ' نوتيديعوت أحر 'كشف موقع صحيفة     :زهير أندراوس  - الناصرة

أن وزارة الخارجية اإلسرائيلية، تقدمت بشكوى إلى الكنيست ضد النائب محمد بركة، رئـيس الجبهـة                
الديمقراطية للسالم والمساواة، وهذه المرة، بزعم أنه يسافر إلى الخارج ويعقد لقاءات سياسية، بالتنـسيق               

  .دون أن يبلغ الكنيست سلفا بمسألة سفره، جية أفيغدور ليبرمانمع السلطة الفلسطينية، وليس مع خار
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وأكد النائب بركة في رده لوسائل اإلعالم، على أنه طيلة سنوات عضويته في الكنيست، لم يقم بتنـسيق                  
زيارته وجوالته في العالم مع وزارة الخارجية، ال في عهود الوزراء السابقين، وال في عهـد أفيغـدور                  

  .ليبرمان
  22/12/2011، س العربي، لندنالقد

  
   تهديدات بقتل عضوة الكنيست ميخائيلي.."منع اآلذانقانون " بسبب ":إسرائيل اليوم" .23

بـاألمس  ) إسـرائيل بيتنـا   (تقدمت عضوة الكنيست أناستاسيا ميخائيلي      :  إسرائيل اليوم  –جدعون ألون   
يطرت عليها كما يبـدو عناصـر       بشكوى للشرطة بعد التهديدات بقتلها على صفحات الفايس بوك التي س          

  .التي بادرت به" قانون المؤذنين"عربية أرادت اإلعراب بهذه الطريقة عن معارضتها القاطعة لـ 
 ألـف صـديق علـى       20أن هناك قرابة    ) إسرائيل اليوم (وروت عضوة الكنيست ميخائيلي باألمس لـ       

 إلـى جميـع أصـدقائها بخطـاب         حسابها على الفايس بوك، وأنه فور تقديمها مشروع القانون توجهت         
جيش من المعلقـين    " سيطر"ولكن بعد وقت قصير     . شخصي طلبت منهم طرح الموضوع للنقاش الشعبي      

  .على ثالثة من بين أربعة حسابات تخصها على الفايس بوك
لى وقد قام هؤالء بإغراقها بالسباب بالعربية والعبرية والروسية واإلنجليزية، لدرجة أنهم أرسلوا رسائل إ             

وأشارت عضوة  . وأرسلوا لها نغمات تحمل صوت المؤذن     . هاتفها النقال وحاسبها الشخصي في الكنيست     
  .الكنيست إلى أن المعلقين لم يكتفوا بذلك ولكنهم نشروا لها صورة تظهر خاللها كسيدة مسلمة محجبة

اجبها الستكمال  وقالت عضوة الكنيست باألمس أن جميع أعمال العنف والتحرش ضدها لن تردعها عن و             
والذي يأتي على حد قولها لتمكين المواطنين في الوطن من الحيـاة الهادئـة              ) قانون الضوضاء (تشريع  

  .الخالية من أصوات المؤذن المزعجة والتي تؤرق راحتهم وال تتيح لهم النوم ليال
  21/12/2011، الرأي نيوز

  
   األميركيةةرئاسللنتخابية إالت  حم ضد ايران التهديدات األميركية:اإلعالم اإلسرائيلي .24

باركت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية إيحاءات وزير الدفاع األميركي، ليون بانيتـا، بإمكـان             : يحيى دبوق 
لجوء واشنطن الى الخيار العسكري ضد إيران، لكنّها عبرت في الوقت نفسه عن مخـاوف مـن كـون                   

  .ركيةالموقف مرتبطاً بأجندة االنتخابات الرئاسية األمي
، رون بـن يـشاي، أمـس، مـشيداً          "يديعوت أحرونـوت  "وكتب معلق الشؤون العسكرية في صحيفة       

بالتصريحات األميركية األخيرة ضد إيران، وبينها موقفا بانيتا ورئيس هيئة األركان المـشتركة مـارتن               
ـ   شية من أنها   ، لكنه عبر عن خ    "التصريحات التي لم تكن اسرائيل تتوقع أفضل منها       "دمبسي، ووصفها ب

جزء من الحملة االنتخابية للرئيس األميركي، باراك أوباما، وتأتي في          "قد ال تكون موجهة إلى إيران، بل        
  ".سياق الرد على حمالت الجمهوريين ضده، والتي وصفوا فيها مواقفه باللينة تجاه إيران

، بـن   "معـاريف " فـي صـحيفة      ، كتب المحلل السياسي   "إذا لم يهاجم، فليهدد على األقل     "وتحت عنوان   
التصريحات االنهزامية التـي أطلقهـا      "كاسبيت، معلقاً على تصريحات بانيتا ضد إيران، مشيراً الى أن           

األميركيون في السابق، ألحقت ضرراً هائالً ودفعت حكام إيران الى السير قدماً وبكل قوة في مشروعهم                
اعاً في أسعار النفط والوقود، وبالتـالي تقلـيص         فرض العقوبات على إيران سيعني ارتف     "أن  و". النووي
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النووي اإليراني، بالنسبة إلى اسـرائيل هـو        "، مشيراً الى أن     "فرصة أوباما كي ينتخب من جديد رئيساً      
  ".مسألة حياة ووجود، أما بالنسبة إلى أميركا، فهو مسألة غالء معيشة

 22/12/2011، االخبار، بيروت
  

  زن على شكل أنفاق لحماية الصواريخ من أي هجمات محتملة الجيش االسرائيلي سيبني مخا .25
قرر قسم التخطيط التكنولوجي واللوجستي في الجيش الـصهيوني الـشروع ببنـاء مخـازن لألسـلحة                 
والصواريخ على شكل أنفاق كبيرة يمكن للشاحنات العسكرية الدخول من فوهتها، حيث سيتم بنـاء أول                

وفي سياق  . شيكل، كون األنفاق وسيلة ناجعة لحماية السالح والجنود        مليون   10نفق شمال الكيان، بكلفة     
متصل، قرر رئيس الحكومة العبرية، بنيامين نتنياهو، تغيير مكان محطات القطار السريع المنوي إنشاؤه              
في تل أبيب، وجعلها تحت األرض مع زيادة عددها، األمر الذي يعكس توجهاً بتحويل محطات القطـار                 

" إسـرائيل "من جانبه، أعلن محافظ بنـك       . رضية عامة، لحماية الجمهور بأوقات الطوارئ     إلى مالجئ أ  
المركزي، دان بروفر، أن البنك سيبدأ باستعدادات ميدانية تحسباً لحاالت الطوارئ، ومنها تجهيز مبنـى               

حالـة  المال في جميع أنحاء البالد لضمان صرف األموال للسكان فـي            " خزانات"بديل إلدارته، وتوزيع    
  .نشوب حرب

  21/12/2011، موقع ويلال اإلخباري
   21/12/2011التقرير المعلوماتي، 

  
  المصريقلق صهيوني من سيطرة اإلخوان على مصر وتوقعات مواجهة بينهم وبين الجيش  .26

اعتبر الخبير الصهيوني في شؤون الشرق األوسط في الجامعة العبرية، البروفيسور عوزي رابـي، أن               
انتظرت رؤية وضع مختلـف تمامـاً، مطالبـاً       " إسرائيل"دة من مصر تؤدي لإلحباط، ألن       األخبار الوار 

بحذر، ألنهم من سيحدد الوجهة المستقبلية للسياسة المصرية والتـي سـتُبرز   " اإلخوان المسلمين "بدراسة  
ن بيده زمـام  إلى السعي بشكل دائم للحوار مع م      " إسرائيل" "رابي"ودعا  . على منهجهم " النكهة اإلسالمية "

السلطة في مصر، زاعماً أن مصر نفسها في ورطة كبيرة جداً، ومن الصعب معرفـة تطـور األمـور                   
  . هناك

من جهته، توقع المحلل السياسي الصهيوني، دان مرغليت، حصول مواجهة محتمة، ومن تلقاء نفـسها،               
جهة قائمة بين العـسكر الـذين        في البرلمان ألنها موا   " اإلخوان"كلما تعزز موقع    " اإلخوان"بين الجيش و  

يريدون الحفاظ على العالقة مع الغرب، وتلقي المساعدات االقتصاديةوالعسكيرة األمريكية، ومن يسعون            
إلى أن هذه المواجهة ستعزل مصر وسـتغرقها        " مرغليت"ولفت  . لفرض نظام ديني مع قوانين الشريعة     

خوان لن تكون في التقدم االقتصادي واالجتماعي،       في درك اقتصادي، زاعماً أن الحلول التي يعرضها اإل        
  .بل في منظومة إغاثة تعتمد على شبكة المساجد المسيطر عليها من قبلهم

  21/12/2011، القناة السابعة للمستوطنين
   21/12/2011التقرير المعلوماتي، 
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   صالحية اعتقال المستوطنين همنح جنودي الجيش االسرائيلي ":يديعوت" .27
في الجيش االسرائيلي قـرر مـنح       " المنطقة الوسطى "ان قائد   " يديعوت أحرونوت "ادت صحيفة   أف: لندن

جنوده صالحيات جديدة تستند الى أوامر قائمة منذ فترة طويلة لكنها لم تكن مفعله، تسمح للجنود باعتقال                 
د يصنفون خطراً   ، إضافة الى صالحية اعتقال يهو     "جباية الثمن "المستوطنين الناشطين في ما يسمى حملة       

على السالمة العامة، وذلك بعدما استشرى خطرهم وطاول قواعد وضـباط الجـيش االسـرائيلي بعـد                 
  .الفلسطينيين

ووصفت الصحيفة االجراءات واالوامر الجديدة، في حال تطبيقها حرفياً، بالتغيير الجوهري فـي نظـرة              
طر اآلخذ باالزدياد الذي يمثله المستوطنون      الحكومة االسرائيلية والجيش االسرائيلي وتوجهاتهما ضد الخ      

  ". المشاغبون"
  22/12/2011، الحياة، لندن

   
  دعوات صهيونية القتحام األقصى وتعزيزات عسكرية تنتشر بالقدس .28

دعت جماعات يهودية القتحام المسجد األقصى المبارك وتنظيم محاضرات حول الهيكل           : الضفة الغربية 
وشهدت مدينة القدس المحتلة حالة من التوتر        .عاء وعلى مدار أسبوع كامل    المزعوم ابتداء من أمس األرب    

والترقب بعد تلك الدعوات الصهيونية، حيث عززت قوات االحتالل من تواجدها في أنحاء المدينة منـذ                
  .ساعات الصباح، وخاصة في البلدة القديمة منها ومحيط المسجد األقصى المبارك

ت منذ مطلع األسبوع بنشر دعوات في المواقع االلكترونية القتحام المسجد           وكانت الجماعات اليهودية بدأ   
األقصى بشكل جماعي، وأعلنت عن حملة خاصة لكل من يشارك في االقتحام بتقديم وجبة من الطعـام                 

شبيبة "، لما يسمى بفئة     "شعائر الهيكل "كما أعلنت عن حملة تعليمية ومحاضرات تلمودية باسم          .والشراب
عـدم  "، فيما نشرت المواقع اإللكترونية نفسها أخبارا تدعي فيها أن سبب انحباس المطر هـو                "الحريديم

  ".الصعود إلى جبل الهيكل وعدم االهتمام ببناء الهيكل
  22/12/2011، السبيل، عمان

  
  مواجهات في القدس تسفر عن اصابات واعتقاالت .29

هات عنيفة اندلعت في أحد أحيـاء البلـدة         أصيب عدد من المقدسيين بجروح واعتقل آخرون خالل مواج        
وقالت مصادر مقدسية إن جنـود االحـتالل        . 2011-12-21القديمة من القدس المحتلة مساء األربعاء       

العريس الشاب معاذ العجلوني في شارع الواد بالبلدة القديمة، حيث تحول االعتداء إلى             " زفة"اعتدوا على   
الـذي  )  عامـا  16( األقل وسيدتين بينهم الفتى عالء الزغير        مواجهات أدت إلى إصابة خمسة شبان على      

من جهتها ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت      . أصيب بكسر في أنفه، إضافة إلى العشرات بحاالت اختناق        
  .العبرية أن االحتالل اعتقل ثالثة شبان واقتادهم إلى مراكز الشرطة الستجوابهم

  21/12/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   الالتين في القدس يدعو إلى قيام دولة فلسطينية مستقلةبطريرك .30
 دعا بطريرك كنيسة الالتين في القدس البطريرك فؤاد طوال في رسالة الميالد             : أ ف ب   -القدس المحتلة   

وقال  .أمس، إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، مناشداً القيادتين الفلسطينية واإلسرائيلية القبول بحل الدولتين            
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أعتقـد اعتقـاداً   «: يرك طوال في رسالته التي تالها في مقر بطريركية الالتين في القدس القديمـة       البطر
تعبنا من العنـف واالحـتالل      «: وأضاف. »راسخاً ودائماً بأن المفاوضات هي أفضل وسيلة لحل النزاع        

  .»نريد دولتين تعيشان بأمن وسالم وجوار ومحبة للجميع(...) ومن الجدار العازل 
 ما يتعلق بطلب عضوية دولة فلسطين في األمم المتحدة، شدد طوال على التمسك بقـرار الفاتيكـان        وفي

وعن الربيـع العربـي،   . الواضح في شأن حل الدولتين مع حل قضايا األمن والحدود المعترف بها دولياً   
كداً احترام حقـوق    أوضح طوال أنه لطالما دافع عن التغيير لتحقيق مزيد من الديموقراطية والحرية، مؤ            

  .اإلنسان وكرامته
آمل وأصلي من أجل أن تبذل السلطات المختصة كل جهدها لتهدئة الناس من دون عنـف                «: وقال طوال 

لحماية األقليات التي تشكل جزءاً مهماً من السكان في المنطقة، يجب أن ننتهز الفرصة لبناء مجتمع جديد                 
وضح أن الطوائف المسيحية طلبت من أتباعهـا فـي الـشرق            وأ. »قائم على المواطنة المتساوية للجميع    

  .األوسط تحديد يوم للصالة من أجل المصالحة والسالم في الشرق األوسط
  22/12/2011، الحياة، لندن

  
  سيرات شرعن باالضراب عن الطعام احتجاجا على عدم شمولهن في صفقة االسرىأ خمس .31

 اسـيرات فلـسطينيات فـي    5عددة االربعاء شروع كدت مصادر فلسطينية مت أ:رام اهللا ـ وليد عوض 
سجون االحتالل االسرائيلي باالضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على عدم شمولهن في صفقة تبـادل               

وأفاد تقريـر صـادر عـن وزارة         .االسرى بين حماس واسرائيل، والتي نفذت مرحلتها الثانية قبل ايام         
ات المتبقيات يقبعن في سجن الشارون االسرائيلي في ظـل           االسير 5شؤون األسرى والمحررين أن الـ      

  .أوضاع نفسية سيئة
وقالت محامية وزارة األسرى شيرين عراقي التي زارت األسيرات في السجن أن حالة نفسية غير عادية                
ومؤلمة تعيشها األسيرات، وأن مشاعر غضب واستياء تسود صفوفهن على ضوء عدم التـزام حركـة                

ن جميع األسيرات وشعورهن بالخديعة نتيجة عدم تلبية الوعود التي أطلقها قادة حماس             حماس باإلفراج ع  
وقالت المحامية أن األسيرات بدأن بإضراب عن الطعام منذ حـوالي اسـبوع بإرجـاع                .باإلفراج عنهن 

وجبات الطعام، وأن إدارة السجن قد اقتحمت غرفة األسيرات ومصادرة جميع األجهزة الكهربائية بسبب              
  .هذه الخطوة، إضافة الى إجراء تفتيشات استفزازية وإخراج كافة محتويات الكنتين

  22/12/2011، القدس العربي، لندن
  

  33هدم قرية العراقيب للمرة الـ  .32
 قرية العراقيب فـي النقـب       33هدمت جرافات االحتالل، أمس، للمرة ال ،      : ”الخليج “-فلسطين المحتلة   

  .عد إخراج أصحاب البيوت بالقوة من منازلهم أثناء تناولهم وجبة الغداء ب1948الفلسطيني المحتل عام ،
  22/12/2011، الخليج، الشارقة

  
  قضيتنا ال تحتمل مزيدا من االنقسام: المحرر الحموري .33

أكد األسير المحرر صالح الحموري أن القضية الفلسطينية ال تحتمل مزيدا           :  خاص صفا  -القدس المحتلة 
 .فيد الوحيد من ذلك هو االحتالل، واستمرار حالة االنقسام في الوطن يعتبر هدية لـه             من االنقسام، فالمست  
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وشدد الحموري وهو يحمل الجنسية الفرنسية على ضرورة التنازل من قبل الطرفين لكسر الهوة والتقدم               
ئل بالمشروع الوطني وإعادة بناء منظمة التحرير كمثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني لتضم كل الفصا             

إن صفقة التبادل األخيرة هي     "وقال الحموري في حديث خاص لوكالة صفا         .والقوى اإلسالمية والوطنية  
" رأس الحربـة  "دليل على صحة خيار الشعب الفلسطيني، وإثباتا على صوابية خياره بأن المقاومة هـي               

  .ألسرى سنة من المفاوضات واإلهمال بحق ا20، وذلك بعد "الطريق األول لنيل الحرية"و
إنها محاولة أخيـرة    "وعن تصريحات الحاخام عوفاديا يوسف األخيرة وقراره العفو عنه، عقَّب ضاحكًا            

ورغم ذلك سيبقى عوفاديا يوسـف رمـزا        .. من االحتالل إللباس هذا العنصري المتطرف وجهاً إنسانيا       
االنتمـاء للجبهـة    (سنوات بذريعـة    7وتنقل الحموري خالل فترة اعتقاله البالغة       ". للعنصرية والتطرف 

بئر السبع، وهدريم، وريمنويم، وجلبـوع،      (بين عدة سجون    ). الشعبية، وقيامه بعمل مقاوم ضد االحتالل     
  .، وأفرج عنه من الرملة)وأخيرا شطة

  21/12/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  "لزيتونا"االحتالل يهدم آبار سلفيت والمستوطنون يواصلون استهداف  .34
شرعت جرافات االحتالل اإلسرائيلي، صباح أمس، بتجريف عدد مـن آبـار            :  يوسف الشايب  –رام اهللا   

شمال بلـدة كفـر     " ظهر صبح "مياه الجمع وغرف وعرش وأراض زراعية في المنطقة المعروفة باسم           
عيـة فـي    وكانت جرافات االحتالل جرفت قبل فترة عدة آبار جمع وغرفا زرا           .الديك بمحافظة سلفيت  

الموقع ذاته، وهي المنطقة التي قامت اإلغاثة الزراعية الفلسطينية بعمليات استصالح لألراضـي فيهـا               
  .ضمن مشروع ممول من الحكومة الهولندية

 شجرة زيتـون    30من جانب آخر، اعترفت قوات االحتالل االسرائيلي بقيام المستوطنين، أمس، باقتالع            
قرية السموع بالقرب من الخليل، فيما ادعى موقع يديعوت أحرونوت          وكتابة شعارات معادية للعرب في      

  .اإللكتروني أن قوات االحتالل فتحت تحقيقا بالحادث بدون اإلدالء بأي تفاصيل أخرى
  22/12/2011، الغد، عمان

  
   ماليين يورو لدعم برنامج تطوير البلدياتستةالسلطة وفرنسا توقعان اتفاقية بقيمة  .35

علي الجرباوي، مع القنصل الفرنسي العام في القـدس         . زير التخطيط والتنمية اإلدارية د     وقع و  :رام اهللا 
، امس، فـي مقـر وزارة       »هيرفي كونان «، ومدير وكالة التنمية الفرنسية في القدس        »فريدرك ديزينو «

تطـوير   ماليين يورو لدعم برنامج تطوير البلديات التـابع لـصندوق            6التخطيط برام اهللا، اتفاقية بقيمة      
ووقعت االتفاقية بحضور مدير عام صندوق تطـوير واقـراض          . 2013-2012وإقراض البلديات للعام    
  .البلديات عبد المغني نوفل

  22/12/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   الفلسطينيين من جني فوائد من السياحة"سرائيلإ" هكذا تحرم ":لوس أنجلوس تايمز" .36
اليوم االربعاء تحقيقاً صحافياً عن الطرق      " لوس أنجلوس تايمز  "صحيفة   نشرت   :بيت لحم، لوس انجيليس   

التي تستخدمها شركات السياحة االسرائيلية لحمل الحجاج المسيحيين والسياح االجانب الذين يفدون الـى              
  :وهنا نص التحقيق. االراضي الفلسطينية على عدم انفاق اموالهم هناك وانفاقها بدالً من ذلك في اسرائيل
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 قدما فوق ساحة المهد في بيت لحم، كما أن وسط المدينة تنتشر فيه              45ترتفع شجرة عيد ميالد ارتفاعها      "
وال يـشعر    .وهو يعزف على الساكـسوفون    ) سانتا كلوز (بل إن هناك صورة لبابا نويل       . الزينة المتألقة 

  .يادبروح األع" بيت عيد الميالد"نبيل جقمان، وهو شريك في محل للتذكارات يدعى 
ويشاهد هذا الرجل، وهو من الجيل الثالث من صانعي التحف الخشبية، ويبيع تماثيـل مـصنوعة باليـد                  

 من الحافالت السياحية تصل يوميا من اسرائيل لزيارة كنيـسة          200للطفل يسوع والعذراء مريم، حوالي      
 الحافلة حتـى الكنيـسة      لكن السياح تتم مرافقتهم من     .المهد، التي ال تبعد سوى خطوات قليلة عن متجره        

ونادرا ما يمنحون الوقت لتأمل المتاجر القريبة، وال يقضون الليل إطالقا في بيت             . وعند الرجوع للحافلة  
  .لحم

ومتجري في الوسط، لكن الظروف .  دوالر 4,13مجموع مبيعاتي في امس كان      :" عاما   27وقال جقمان،   
  ".صل على أرباحعندنا سياح، ولكن ال نح. تسوء أكثر فأكثر كل عام

وبموازاة الصراع السياسي المتواصل منذ عقود على األراضي المقدسة، هنـاك معركـة حاميـة بـين                 
  .اسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية، التابعة للسلطة الفلسطينية، حول سوق السياحة المسيحية

ون زيارتهم بان هدفها روحي      وهم الذين يصف   - مليون حاج  1,1ويبلغ عدد الحجاج المسيحيين سنويا نحو       
وكثير من المواقع المسيحية المهمة موجودة في الـضفة         .  وهو يفوق حاليا السياحة اليهودية     -في االساس 

  .الغربية، وقد عادت حشود متوالية من السياح بسبب الهدوء الذي ساد اخيراً وتوقف العنف
. متقشفين الذين يبيتون في الفنادق الدينية     وكثير من الحجاج المسيحيين يتناقضون مع صورة المسافرين ال        

 دوالر يوميا علـى     200هؤالء الزوار ومعظمهم من الكاثوليك والمسيحيين البروتستانت، ينفقون حوالي          
 دوالرا، حسب األرقـام     140الفنادق والمطاعم والتذكارات، مقارنة بالمعدل العام لكل السياح الذي يبلغ           

  .االسرائيلية
. والحقيقة هي أكثـر تعقيـدا      .ء جيدة بالنسبة الى جقمان، وغيره من التجار الفلسطينيين        كل هذا يبدو أنبا   

فمعظم زوار االراضي المقدسة يصلون بالطائرات إلى اسـرائيل وينـضمون إلـى جـوالت ينظمهـا                 
ولذلك فإن التجار المحليين ال يربحون بالضرورة حتى من أولئك الذين يزورون األراضـي              . اسرائيليون

  .طينيةالفلس
وتتحرك اسرائيل بشكل هجومي لجلب المزيد من الحجاج الى مهد المسيحية، ويحاول الفلسطينيون زيادة              

وقال أوريـن دروري، النائـب األول لمـدير وزارة الـسياحة             .حصتهم من األموال التي ينفقها الزوار     
لالهتمام " تبا للشؤون الدينية  مك"وافتتحت وزارته   ". نحن نركز تركيزا كبيرا على المسيحيين     : "االسرائيلية

وأطلقت الوزارة االسرائيلية مواقع ذات توجهات مسيحية على االنترنت، وقنـاة علـى              .بقطاع الحجاج 
كما توفر الحكومـة رحـالت مجانيـة        . يمكن للزوار من خاللها تبادل خبراتهم الروحية      " يوتيوب"موقع  

 وافريقيا وأوروبا للمساعدة في إثارة االهتمـام مـن          لمسؤولين حكوميين وقادة دينيين من اميركا الالتينية      
  .خالل األحاديث الشخصية

وخالل العامين الماضيين أنفقت اسرائيل ماليين الدوالرات على ترميم المواقع المسيحية فـي اسـرائيل               
الذي دشنته اخيراً، والـذي يتـيح للمـشاة         " طريق اإلنجيل "ومحاولة إيجاد مواقع جديدة، مثل ما يسمى        

  .اكبي الدراجات النارية والسيارات السير في الطريق الذي ربما سار فيه المسيح عبر منطقة الجليلور
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. واعادت اسرائيل هذا العام فتح طريق الوصول إلى ضفاف نهر األردن الذي يعتقد ان المسيح عمد فيه                
ـ              رائيل مـن االردن    وكانت المنطقة قد أغلقت في معظمها باعتبارها منطقة عسكرية، منذ أن احتلتها اس

  .1967خالل حرب العام 
وفي ما يتعلق بعيد الميالد، فستعرض اسرائيل نقال مجانيا بالحافالت إلى بيـت لحـم لحـضور قـداس                   

  .منتصف ليلة عيد الميالد، ما يتيح للحجاج تجنب فترات االنتظار الطويلة عند الحواجز االسرائيلية
عشية ) الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية    (ل عن بيت لحم     كما تسوق وزارة السياحة االسرائيلية لبدي     

 وذلك بدعوة الحجاج والدبلوماسيين األجانب إلى مدينة الناصرة في اسرائيل، للتمتع بالسوق             -عيد الميالد 
  .المسيحية، والمواكب وعرض لأللعاب النارية وبابا نويل المرح الذي يحبه الصغار

ويقول مسؤولو السياحة الفلسطينيون    . ن السوق التي هيمنوا عليها سابقا     ويشكو الفلسطينيون من عزلهم ع    
إن اسرائيل تضع العراقيل امام الزيارات للمناطق التي تديرها السلطة الفلسطينية، وتشجع التوجـه الـى                

  .مناطق أخرى في الضفة الغربية، مثل موقع التعميد على ضفة نهر األردن
لدينا مواقع كثيرة في جانبنـا، وتـستخدمها اسـرائيل          : " خلود دعيبس  وقالت وزيرة السياحة الفلسطينية   

 في  90وتضيف إن اسرائيل تحصل على      ". لتطوير السياحة إليها، وتترك لنا القطعة االصغر من الكعكة        
  .المائة من إيرادات السياحة، وهم يسوقون األراضي المحتلة على أنها جزء من اسرائيل

.  غرفة فندقيـة العـام الماضـي       1000صتهم من السوق، وقد بنوا حوالي       ويحاول الفلسطينيون زيادة ح   
  . مليون دوالر لكنيسة المهد في بيت لحم20وهناك مخطط للتحديث بكلفة 

لكن الفلسطينيين يقولون إن اسرائيل تتمتع بتفوق هائل، بسبب سهولة الوصول منها إلى الضفة الغربيـة                
عام الماضي في السماح الدالء الـسياحة االسـرائيليين بإرشـاد           وقد بدأت اسرائيل ال   . وسيطرتها األمنية 

وال يسمح إال لعدد قليل من األدالء الفلسطينيين بالعمل في اسرائيل، كما            . مجموعات السياح في بيت لحم    
  .أن القوانين تنص على أن كل األدالء في القدس يجب ان يحملوا الجنسية االسرائيلية

لرئاسة الفلسطينية للشؤون المسيحية في إشارة إلى كنيسة المهد التي بنيـت            وقال زياد البندك، مستشار ا    
وال يمكن ان تكون حاجـا      . هم يسرقون سياحنا، لكنهم ال يستطيعون سرقة هذا المكان        : " عام 1,500قبل  

  ".من دون القدوم إلى هذا المكان
 عربي سابق تحيط به الزهـور       بيت لحم، وهو قصر   " انتركونتيننتال"وليس بعيدا عن الكنيسة يوجد فندق       

 غرفة، كلها محجوزة في االسـبوعين األخيـرين مـن كـانون األول              250والنباتات المكسيكية، ويضم    
 في المائة، رغم أن التسهيالت المتوفرة       60أما خالل باقي العام فإن نسبة اإلشغال تحوم حول          ). ديسمبر(

 بل إن األسعار فـي      -ة على بعد أميال قيلة في القدس      يمكن مقارنتها بتلك المتوفرة في الفنادق االسرائيلي      
ويقول مسؤولو الفنادق ان السبب هو ان شركات السياحة االسرائيلية نـادراً مـا               .الفندق الفلسطيني أقل  

محـسن  " انركونتيننتـال "وقال مـدير مكتـب       .توجه السياح الى بيت لحم ما لم تكن فنادق القدس مليئة          
، لـذا   )اللد(الت السياحية اسرائيليون، والحركة تبدأ من مطار بن غوريون          اكبر مشغلي الرح  : "الشويكي

  ".فان هذه بوابة اسرائيلية
 قـدماً   36وليس من االمور المساعدة ان الفندق ال يبعد سوى بضعة امتار عن جدار اسمنتي ارتفاعـه                 

عين على زوار بيت    وقد ت . وعن برج مراقبة، وهما جزء من جدار الفصل االسرائيلي في الضفة الغربية           
لحم منذ ما يقرب من عقد من الزمن أن يمروا عبر حواجز تفتـيش عـسكرية ليـزوروا مـسقط رأس                     

  .المسيح
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 بتعديل مشاهد المذود التقليدية في      – وارسال رسالة سياسية     –وقد حاول اصحاب الدكاكين خفض التوتر       
ل جدار المسيح الطفل عن ملوك المجوس       ففي النسخ الجديدة يفص   . عيد الميالد والتي يبيعونها كتذكارات    

  .الثالثة
وينظر مسيحيون عرب كثيرون الى المنافسة بعين مريرة، مشيرين الـى ان المـسيحيين مـن سـكان                  

 فـي المئـة فـي       2 الى   1948 في المئة في العام      20االراضي المقدسة االصليين انكمشت نسبتهم من       
  .اسرائيل والضفة الغربية اليوم

  21/12/2011، القدس، القدس
 

  لشعر الشعبي هو األول من نوعه يقام في الضفة الغربيةلمهرجان  .37
 بأنواع مختلفة من الـشعر الـشعبي،        -مساء الثالثاء –تغنّى شعراء فلسطينيون    : عاطف دغلس  - نابلس

وسط إيقاعات أصواتهم وألحان حناجرهم الطبيعية، مبتعدين بذلك عن آلة الموسيقى الحديثة وصـخبها،              
وصدحت أصواتهم وغردوا بالميجنا والعتابا وظريف الطول والحداء، والعديد          .تت تهدد هذا الشعر   التي با 

من ألوان الشعر الشعبي الفلسطيني في مهرجانهم األول، الذي أقيم في مدينة طـولكرم شـمال الـضفة                  
يته ال ينصف   هذا المهرجان رغم أهم   "وقال الشاعر الشعبي الكبير موسى حافظ للجزيرة نت إن           .الغربية

وأقـيم المهرجـان     ".هذا النوع من الشعر وإن تحيز له بعض الشيء، فأنا ضد تكريم الشاعر وهو ميت              
للـشاعر الـشعبي    " حادي فلـسطين  "تخليدا لسادن التراث الفلسطيني عبد العزيز أبو هدبا، وأطلق كتاب           

  .الفلسطيني األول يوسف حسون
  21/12/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  "إسرائيل" من ثمار الزيتون إلى األردن حجم صادرات  طنا726ً: ارة الزراعةوز .38

 من   األردنية  كشفت مصادر مطلعة في وزارة الزراعة عن أن صادرات المملكة          : فرح عطيات  -عمان  
 طنا، مع غلق باب التصدير في منتـصف         726 طن إلى    500، ارتفعت من    "إسرائيل"ثمار الزيتون إلى    
  .نوفمبر الماضي/ يشهر تشرين الثان

22/12/2011، الغد، عمان  
  

  "إسرائيل" طن بندورة لـ181تصدير : األردن .39
كشفت إحصائيات رسمية أن األردن صدر كميات كبيرة من البندورة، منذ بداية شـهر              : عصام مبيضين 

ـ . تشرين الثاني الماضي، تزامنت مع االرتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار البندورة          صائيات وبينت اإلح
  . طنا181 تقدر بـإليه في الوقت المشار "إسرائيل" إلىأن كميات البندورة التي صدرت 

22/12/2011، السبيل، عمان  
  

  "إسرائيل" سنوات بتهمة التعامل مع سبعالحكم على لبناني بالسجن  .40
ي  سنوات على اللبناني شربل قزي الموظف ف       7صدر مساء أمس حكم بالسجن لمدة       : ب.ف. أ -بيروت  

وكان قزي مسؤوال عن الصيانة في شـركة        . شركة اتصاالت للهاتف الجوال، بتهمة التعامل مع إسرائيل       
  .2010) حزيران(وقد أوقف في يونيو . لالتصاالت الجوالة» ألفا«



  

  

 
 

  

            23ص                                     2357: العدد               22/12/2011الخميس  :التاريخ

المحكمة العسكرية الدائمة أصدرت حكمها في حق المـتهم         «وذكرت الوكالة الوطنية لإلعالم اللبنانية أن       
.  سـنوات  7لمـدة   » وقضت المحكمة بإنزال عقوبة األشغال الشاقة به      .  التعامل مع العدو   في جرم (...) 

واتهم قزي في األساس بإعطاء معلومات لعمالء إسرائيليين ساعدتهم في حربهم ضد حزب اهللا في عـام                 
وبعد قزي، أوقف موظفون آخرون في قطاع االتصاالت في لبنان، أفرج عن أحدهم لعدم وجود               . 2006

ة كافية لمحاكمته، بينما تؤكد عائلة موقوف آخر براءته وتعرضه للتعذيب خالل التحقيق لالعتـراف               أدل
  .بالذنب

22/12/2011، الشرق األوسط، لندن  
  

  "إسرائيل"عارض إجراء مفاوضات مع نال : اإلسرائيلي الجيش ذاعة إلالمصري "النور"الناطق باسم  .41
 الناطق باسم حزب النور السلفي ، أنالقدس المحتلة  من21/12/2011وكالة سما اإلخبارية، نشرت 

كد أ  األربعاء  صباح يوماإلسرائيليدلى بتصريحات مفاجئة لراديو الجيش أ يسري حماد .دالمصري 
 وانه سيحترم االتفاقيات الموقعة مع الدولة ،"إسرائيل" مفاوضات مع إجراءن حزبه ال يعارض أفيها 

ي أجراء إن أ  مؤكداً،" وصورة حزبهاإلسالم يحاول تشويه صورة ماإلعال "إن :وقال حماد .العبرية
جل أنحن لم ننتخب من " تتم عبر التفاوض أن ومصر يجب "سرائيلإ"تغييرات حول اتفاقية السالم بين 

 وهم اإلسرائيليين نرحب بكل السياح حتى إننا ":وتابع".  البناء والسالمإعادة إلىالحرب فمصر بحاجة 
  ".  بالدناإلى وال مانع لدينا من قدومهم ماًمرحب بهم دائ

يسرى حماد أكد ، أن محمد إسماعيلنقالً عن مراسلها  21/12/2011اليوم السابع، القاهرة، وأضافت 
 إليه اإلسرائيلي بثتها إذاعة الجيش التيصحة نسبة التصريحات " اليوم السابع" تصريحات خاصة لـفي

وروى حماد قصة  .ئل اإلعالم تداولتها بطريقة خاطئة الوقت نفسه أن بعض وسافيلكنه أكد 
 اإلسرائيلي، وأشار إلى أن الحوار مع المراسل اإلسرائيليذاعة الجيش  أدلى بها إلالتيالتصريحات 

 االنتخابات البرلمانية أما النقطة في التعليق على صعود حزب النور هيتركز حول نقطتين األولى 
 أعلنوا فيها تمسكهم باتفاقية التيتصريحات المنسوبة لقيادات حزب النور  تعليقه على أن الفهيالثانية 

  . باالرتياحاإلسرائيليالسالم أشعرت المجتمع 
 حوار فيأكد فيها أن الحزب لديه استعداد لدراسة البدء " اليوم السابع" لـتصريحات أدلى ب قدكان حمادو

 ي فمشدداً، ار عن طريق وزارة الخارجية المصريةمع الخارجية اإلسرائيلية إذا تلقى دعوة رسمية بالحو
، لكن ربما اإلسرائيلي الحوار مع الطرف فيالوقت نفسه على أن حزب النور لن يكون له أية مصلحة 

 من السلطة إذا أصبح حزب النور جزءاً: "وتابع حماد قائالً . المصلحة العليا للبالدفييصب هذا الحوار 
 إطار المصالح العليا للبالد، في، اإلسرائيليعوة تأتى للحوار مع الجانب  مصر سنبحث أية دفيالحاكمة 

ألن هناك من يظن أننا إذا وصلنا للسلطة سنعلن الحرب ضد إسرائيل، ونلغى اتفاقية كامب ديفيد، ونحن 
كان نؤكد أن هذا الكالم غير صحيح، ألننا إذا تسلمنا الدولة سنحافظ على جميع االتفاقيات الدولية، وإذا 

، " هذه االتفاقيات سنبحث تعديلها عن طريق المفاوضاتفيهناك من يشكو من وجود نصوص مجحفة 
 الحفاظ على األمن واالستقرار، وأن حزب النور سيسعى في يرغب المصري إلى أن المواطن مشيراً

  . فلسطينفيفقط لما يحقق المصلحة العليا للبالد، وما يحافظ على حقوق األخوة 
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 طلب عدم كشف اً كبيراً إسرائيلي مسؤوالً، إلى أنالقاهرة من 22/12/2011حياة، لندن، الوأشارت 
حماد إجراء مقابلة مع إذاعة الجيش يسري  بقبول "تفاجئه"اسمه أعرب لوكالة فرانس برس عن 

  ."من دون شك يدفعنا إلى التفكير في ما يحدث في مصر "وأضاف أن ذلك. اإلسرائيلي
منهجنا في . لو كنت أعلم أن المتصل من إسرائيل لما أجبت على الهاتف": "الحياة"أن حماد قال لـغير 

فوجئت أثناء ": وأضاف. "الحزب عدم فتح حوار أو قنوات اتصال مع الكيان الصهيوني أو أي وسيط عنه
الحديث مع الصحافي أنه يعمل مراسالً إلذاعة إسرائيل، فسعيت إلى إنهاء الحوار بعد أن تطرق إلى 

قطتين فقط هما شعبية حزب النور في الشارع المصري، وما قال الصحافي إنها تطمينات وردت على ن
تحريف تصريحاتي "واتهم اإلذاعة بـ. "لسان عدد من قيادات الحزب في شأن عدم إلغاء معاهدة السالم

  .، من دون أن يوضح ما تمت إضافته"وإضافة أشياء أخرى عليها
  

   ونتخذ كافة التدابير االحتياطية"إسرائيل"نتحسب لمخططات : لحة السودانيةالناطق باسم القوات المس .42
 العقيد الصوارمي خالد أن  السودانيةأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة: محمد سعيد محمد الحسن

القوات المسلحة ماضية في تنفيذ كافة برامجها وخططها من أجل إشاعة األمن واالستقرار والحفاظ على 
حدود السودان ولن تلتفت لمن يحاول تعويق المسيرة، وأكد على أن القوات المسلحة تتحسب وتتحوط 

  . تجاه السودان"إسرائيل"ألي نوع من المخططات المعادية من 
إن ": "إسرائيل" السودان مع  حكومة جنوبةعالق حول الصوارمي في حوار مع الشرق األوسطوقال 

، وأكبر من حجمها وال تمثل هذه العالقات خطورة  تعتبر متضخمة إعالمياً"]إسرائيل"مع  [عالقة الجنوب
بمثل ما يتصورها اإلعالم، والجنوبيون في تمردهم الطويل فإنه ال يخفى تعاون إسرائيل ودعمها لهم، 

 وأكد ."ولذلك فإن التقارب والتواصل بين الدولتين متوقع بصورة كبيرة بعد انفصال الجنوب عن السودان
كافة التدابير االحتياطية واالحترازية للدفاع عن حدودنا حال حدوث أي " اتخذتالقوات المسلحة  أن

  ." بأن إسرائيل نفسها لها وجود وتمثيل دبلوماسي مع دول عربية علماً،اعتداء علينا
  22/12/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   مناورات عسكرية  والواليات المتحدة ستجريان أكبر"إسرائيل": "جيروزاليم بوست" .43

اإلسرائيلية أمس أن إسرائيل والواليات المتحـدة تعتزمـان         » جيروزاليم بوست «ذكرت صحيفة   : أ ش أ  
تزايـد  «إجراء أكبر مناورات عسكرية مشتركة على الدفاع الصاروخي خالل الربيـع المقبـل، وسـط         

  . »المساعي اإليرانية الرامية للحصول على سالح نووي
ات المشتركة ستتضمن نشر اآلالف من الجنود األميركيين في إسـرائيل وإنـشاء             وأوضحت أن المناور  

  . مراكز قيادة أميركية ومراكز قيادة للجيش اإلسرائيلي في مقر القيادة األميركية في ألمانيا
وذكرت أن الواليات المتحدة ستقوم بنشر نظام للدفاع الجوي لالرتفاعات الشاهقة، إضافة إلـى أنظمـة                

.  المنصوبة على مدمرات بحرية، والتي ستعمل إلى جانب أنظمة الدفاع الصاروخي اإلسرائيلية            »ايجيس«
الهدف من المناورات هو إنشاء فرق مهام أميركية ـ إسرائيلية مشتركة تحسباً لوقوع  «وأشارت إلى أن 

  .»نزاع في الشرق األوسط في المستقبل
  21/12/2011، الجمل بما حمل
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  واألونروا  الفلسطينية وروبا لدى السلطةجون راوتر ممثال أل .44
أعلنت ممثلة االتحاد األوروبي للشؤون الخارجية والسياسات األمنيـة نائبـة رئـيس             :  صفا –بروكسل  

المفوضية األوروبية كاثرين آشتون األربعاء عزمها تعيين ثالثة أشخاص في خدمـة العمـل الخـارجي            
  . األوروبي

ان صحفي أنه سيتم تعيين جون جـات راوتـر ممـثال لالتحـاد              وأوضحت المفوضية األوروبية في بي    
األوروبي للضفة الغربية وقطاع غزة، ووكالة األمم المتحدة إلغاثـة وتـشغيل الالجئـين الفلـسطينيين                

  .'األونروا'
ويعمل راوتر حاليا كقائم بأعمال ممثل االتحاد األوروبي للضفة الغربية وقطاع غـزة ووكالـة األمـم                 

ة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا، وهو متخصص في منطقة الشرق األوسط بعد أن             المتحدة إلغاث 
  .عمل سابقا بشأن هذا األمر لمؤسسات االتحاد األوروبي ووزارة خارجية مالطا

   21/12/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  ة ردا على االستيطانالحزب االشتراكي السويدي يدعو بالده لالعتراف بالدولة الفلسطيني .45
 طالب رئيس الحزب االشتراكي الديمقراطي السويدي هوكان يوهولت حكومة بالده بـاالعتراف             :رام اهللا 

 وحدة استيطانية في القـدس الـشرقية        1000بالدولة الفلسطينية ردا على قرار الحكومة االسرائيلية بناء         
الفلسطينية المحتلة يجـب أن يكـون لـه         ان كل بناء استيطاني على األراضي       «وقال يوهولت    .مؤخرا

لقد آن األوان للسويد واالتحاد االوروبي العمل على االعتراف بفلسطين، وإال فإننا            . عواقبه على اسرائيل  
. »نسمح السرائيل القوة المحتلة ودون عوائق أن تدمر إمكانيات التوصل إلى حل الدولتين في المـستقبل               

مقراطي السويدي يؤمن بـأن الـسويد يجـب أن تعتـرف بدولـة      أن الحزب االشتراكي الدي   « واضاف  
  .»فلسطين

، لتوضـيح  2012كما طالب يوهولت بعقد جلسة للمجلس االستشاري للشؤون الخارجية في كانون الثاني         
الموقف السويدي من قضية االعتراف بالدولة الفلسطينية، والتخاذ قرار في حال تقدمت فلسطين بطلـب               

واضاف يوهولت ان على وزير الخارجية كارل بيلـت ان يوضـح             .متحدة مستقبالً العضوية في األمم ال   
  .موقف الحكومة حيال هذه القضية الن الصمت ما عاد كافيا، بحسب البيان

  22/12/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   باإلحباط إزاء موقف واشنطن من االستيطانتشعرالدول األوروبية في مجلس األمن  .46
دانت الدول األوروبية في مجلس األمن الواليـات        : حنان البدري -، واشنطن   ”الخليج “-حتلة  فلسطين الم 

وأصدر هؤالء هـذه     .المتحدة بسبب رفض إدارة أوباما وعرقلتها تمرير قرار ينتقد استمرار االستيطان          
انيا وفرنـسا   اإلدانة في بيان عقب جلسة مغلقة، الليلة قبل الماضية، وجاء في البيان الذي أصدرته بريط              

وألمانيا والبرتغال، أنهم جميعاً  يشعرون باإلحباط إزاء موقف إدارة أوباما التـي تقـوم منفـردة بمنـع                   
وقال السفير رياض منصور مندوب فلسطين لدى األمـم المتحـدة           . ”إسرائيل“وعرقلة تمرير قرار إدانة     

وال نـستطيع إصـدار قـرار إدانـة         كان أمراً مؤسفاً أن يكون لدينا كل هذا التأييد في مجلس األمـن              “
  .وقفه” إسرائيل“لالستيطان المستمر أو أن نطلب من 

  22/12/2011، الخليج، الشارقة
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  فريدمان ل على خلفية مقال هوونتنيا» نيويورك تايمز«حرب كالمية تتزايد اشتعاال بين  .47

، »نيويورك تـايمز   «تتصاعد حرب الكالمية بين الحكومة اإلسرائيلية وصحيفة      :  هبة القدسي  - واشنطن
الحالي، انتقد فيـه سياسـات      ) كانون األول ( ديسمبر   13على خلفية مقال رأي كتبه توماس فريدمان في         

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد الفلسطينيين، وقال إن الحفاوة والتصفيق اللـذين اسـتقبال               
  .ه، وإنما دفع ثمنهما اللوبي اإلسرائيليبهما نتنياهو في الكونغرس هذا العام، لم يكونا لسياسات

واتسع . وأثار المقال كثيرا من الجدل واالنتقادات من الكتاب األميركيين اليهود والمسؤولين اإلسرائيليين           
كما اتسع نطـاق    . نطاق االنتقاد ليصيب سياسات الصحيفة بصفة عامة وكتابها واتهامها بمناوأة إسرائيل          

يديرها قادة من المحافظين واليمين اليهودي ويكتب بها عدد         » يورك تايمز نيو«الجدل، خاصة أن صحيفة     
وانقـسم العـاملون فـي      ). ايباك(كبير من الكتاب اليهود، وبعضهم من اللجنة األميركية للشؤون العامة           

الصحيفة بين مدافع عن فريدمان وحقه في االنتقاد وحرية التعبير الصحافية، ومهاجم لعـداوة الـصحيفة                
  .ئيل، والكلمات غير الالئقة التي استخدمها فريدمان في انتقاد نتنياهوإلسرا

وفي محاولة المتصاص الغضب، اقترحت الصحيفة أن يرد رئيس الوزراء اإلسرائيلي على المقال، وأن              
وأرسل دون ديرمر   . يتم تخصيص مساحة كبيرة لرده على صفحات الرأي، إال أن مكتبه رفض العرض            

» تراجعـوا بـاحترام   «الة إلى الصحيفة تتضمن بعض التهديدات الدبلوماسية بعنوان         مستشار نتنياهو رس  
انتقد فيها سياساتها المعادية إلسرائيل، واستشهد بعشرين عددا من إصدارات الجريدة كانت سلبية تجاه تل               

، »زنيويورك تايم «ورفض مستشار نتنياهو إرسال مقال للرد على مقال فريدمان وقال إن صحيفة             . أبيب
  .»ليست المكان الصالح لنشر مقال لرئيس الوزراء«

التـي  » جيروزاليم بوسـت  «وسربت رسالة ديرمر إلى عدد من وسائل اإلعالم اإلسرائيلية منها صحيفة            
إن التشهير وتشويه   «وكتب ديرمر يقول    . »نيويورك تايمز «نشرتها وأبرزت رد ديرمر وانتقاداته لكتاب       

ة العظمى للمؤيدين إلسرائيل في الواليات المتحدة من قبل فريدمان، هـو            صورة إسرائيل وصورة الغالبي   
تشويه حاقد ومدمر وضار بإسرائيل ومؤيديها وهذا التحريض ليس خاطئا فحـسب، بـل يـساعد فـي                  

من المعروف جيـدا أن آراء      «وأضاف ديرمر   . »التحريض الخطير على العالقة بين واشنطن وتل أبيب       
لذين يكتبون عن إسرائيل تأتي سلبية، بما يشوه باستمرار موقـف حكومتنـا             بعض الكتاب في الصحيفة ا    

ويتجاهل الخطوات التي اتخذتها لدفع عملية السالم، وهذا تشويه متعجرف لبلـدنا، وأن إدانـة رئـيس                  
  .»الحكومة والمسؤولين هي تشويه لكل شخص في إسرائيل

األجواء المتوترة بين واشنطن وتل أبيب،      وخلقت رسالة نتنياهو الرافضة ضجة مع واشنطن، وزادت من          
وجعلت بعض المسؤولين األميركيين من الجماعات المؤيدة إلسرائيل في حيرة من أمرهم، ويقولون إنهم              

ـ     لكنهم ال يتفقون على رفض نشر مقال يرد فيه نتنياهو على           » نيويورك تايمز «يتفقون مع تقييم ديرمر ل
وبرزت آراء أخرى تشير إلـى      . ألكثر نفوذا في الواليات المتحدة    المقال في صفحات الجريدة التي تعد ا      

حساسية اليهود تجاه أي انتقادات توجه لهم، ألنها تذكرهم بالخطوات التي بدأها النازيون قبل اسـتهدافهم                
  . واضطهادهم

تـه  وحاول فريدمان الدفاع عن نفسه، وأوضح أنه لم يتغير في دعمه الثابت لدولة إسرائيل رغـم انتقادا                
الحادة في بعض األحيان، وأكد أن صوته كان الوحيد الداعم إلسرائيل في الصحافة خالل حمالت الجيش                
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ما زلت نفس الشخص لكني أعكس بعض المخـاوف  «اإلسرائيلي ضد حماس وحزب اهللا، وقال فريدمان      
 . »العميقة

 22/12/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   وحماس بعد لقاء مشعل وعباس"إسرائيل" .48
  علي بدوان

والمستقاة من خـالل المـواد اإلعالميـة        " إسرائيل"بدا مؤخرا ومن خالل المعطيات المتوفرة من داخل         
المنشورة على صفحات العديد من الصحف العبرية، والمستقاة أيضا من التصريحات المتتالية لعدد مـن               

ا مؤثرا بدأ ينمو داخـل مراكـز        أن هناك اتجاه  " اإلسرائيلية"قادة األذرع األمنية، وبعض قادة األحزاب       
واضعا قضية التعامل مع حركة حماس على جدول أعمالـه بعـد سـنوات              " اإلسرائيلي"القرار السياسي   

طويلة من محاوالت إنهاء وجودها المادي على األرض في الضفة الغربية والقـدس وقطـاع غـزة، أو            
  .إقصائها وعزلها ومحاصرتها في أفضل األحوال

إياه، وقوع اللقاء األخير بين الرئيس محمود عباس ورئـيس          " اإلسرائيلي"وتيرة التفكير   وما زاد من نمو     
تشرين الثـاني   /المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في القاهرة يوم الرابع والعشرين من نوفمبر            

، وتوصل كل من حركتي حماس وفتح النجازات ملموسة على طريق تحقيق وترجمة كامل بنـود               2011
، وهو ما أشارت إليه بوضح      2011أيار  /ق المصالحة الوطنية الفلسطينية الموقع في القاهرة في مايو        اتفا

  .في عددها الصادر في اليوم نفسه من عقد لقاء عباس ومشعل" اإلسرائيلية"صحيفة معاريف 
أو غيـر   فما التقديرات بهذا الجانب، وهل يمكن أن نشهد في الفترات القريبة اندالع اتصاالت مباشـرة                

سيكون في نهاية المطاف هو العامل      " اإلسرائيلي"مباشرة بين حركة حماس والدولة العبرية، أم أن التشدد          
  والداعية لفتح دائرة الحوار مع حركة حماس؟" إسرائيل"الكابح لوجهات نظر البعض في 

  أسباب ومستوجبات
والمناديـة  " إسرائيل"صوات من داخل    في البداية، ال بد من القول إن الموضوع المتعلق ببروز بعض األ           

بفتح خط اتصاالت مباشرة أو غير مباشرة مع حركة حماس لم يكن وليد اللحظة الراهنة، بل سـبق أن                   
وهي تطالب بفتح دائرة االتصاالت مع كل الخريطة السياسية         " إسرائيل"تعالت العديد من األصوات داخل      

 كان أولها أن حركة حماس قوة كبيرة ومؤثرة وموجودة          الفلسطينية انطالقا من عدة أسباب ومستوجبات،     
  .على األرض وال يمكن تجاهلها بأي حال

وهي تقر بأن حركة حماس باتـت       " اإلسرائيليين"وكان ثانيها أن هناك قناعة تشكلت عند العديد من القادة           
سـساتي مـؤثّر،    جزءا أساسياً من النسيج المجتمعي الفلسطيني، تتمتع بتأييد اجتماعي قوي وحضور مؤ           

وتأثير سياسي غير متناه داخل الرأي العام الفلسطيني، وقدرة على التكيـف فـي الظـروف الـصعبة،                  
وخاصية مميزة بصفتها حركة جماهيرية تربطها المؤسسات بترابط متين لحاجات المجتمع، ممـا جعـل               

  .منها قوة سياسية من الصعب تجاهلها من حيث حضورها ونشاطها
 قوس العالقات الدولية مع حركة حماس ازداد وتوسع في السنوات الماضية، وقـد باتـت             وكان ثالثها أن  

هناك اتصاالت وزيارات مباشرة لوفود من حركة حماس إلى موسكو على سبيل المثال، واتصاالت مـع                 
ميخائيـل  (بعض دول غرب أوروبا بشكل غير مباشر، وسبق لموسـكو أن نـصحت وعلـى لـسان                  
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" إسـرائيل ) "أحد مجلسي البرلمـان   ( الشؤون الدولية في مجلس االتحاد الروسي        رئيس لجنة ) مارغيلوف
  .نفسه يحتاج إلى هذا الحوار" اإلسرائيلي"ببدء الحوار مع حركة حماس، مشيرا إلى أن الجانب 

التي سعت لعزل حركة حماس بعيد االنتخابـات        " اإلسرائيلية"وكان رابعها فشل كل الضغوط األميركية و      
، وتوجت بإنجازات هامة لحركة حماس      2007 التي جرت في الداخل الفلسطيني منتصف العام         التشريعية

التي حصدت أغلبية في المقاعد البرلمانية، وهو ما جعل من حركة حماس رقما صعبا ال يمكن تجاوزه،                 
بـات  ودفع بكل من يريد التعامل مع الملف الفلسطيني باالتجاه صوب حماس والتعامل، فقد جاءت بانتخا              

  .ديمقراطية نزيهة تمت تحت إشراف دولي محايد
التي تمت لشطب حركة حماس أو حتى إضعافها أو مـن           " اإلسرائيلية"وكان خامسها أن كل المحاوالت      

تحييدها ووضعها خارج دائرة الفعل والتأثير، بما في ذلك من خالل الحمالت العسكرية الدموية، بـاءت                
دوان األخير على قطاع غزة متعافية نسبيا، بل واسـتطاعت إدارة           بالفشل، فخرجت حركة حماس بعد الع     

أمور الناس في عموم قطاع غزة بدرجة ال بأس بها رغم الحصار الطويل المستمر منذ عـدة سـنوات،                   
وبغض النظر عن المالحظات التي قد تقال هنا أو هناك بشأن إدارة حركة حماس لقطاع غزة، فأصـبح                  

  .د أن يتعرف أو يتدخل أو يسعى للحل في القضية الفلسطينيةقطاع غزة بوابة لكل من يري
، بل تدرس وتتابع الواقع المتغير فـي المنطقـة          )نائمة أو في غفوة   (ليست  " إسرائيل"وكان سادسها، أن    

والحراكات الجارية في الساحات الفلسطينية والعربية والدولية جيدا، وتحاول اآلن أن تتعامل وأن تتعاطى              
في (يدة في ظل الفوز والنجاح والحضور المتزايد للتيارات واألحزاب والقوى اإلسالمية            مع معطيات جد  

وتسعى للتكيف مع كل جديد، مدركة عمق العالقات التي تربط بـين حركـة              ...) مصر وتونس واليمن    
  .حماس وتيارات القوى اإلسالمية الوسطية والمعتدلة

  اصطدام بجبال التعنت الشاهقة
 من المعطيات الواردة أعاله، فان نقاشات من نوع جديد، فرضت نفسها تلقائيـا داخـل                وعليه، وانطالقاً 

المتبعة تجاه حركـة حمـاس      " اإلسرائيلية"بشأن جدوى السياسة    " اإلسرائيلية"الخريطة السياسية واألمنية    
شـات  خاصة وعموم قوى المقاومة الفلسطينية عموما، وكيفية التعاطي معها، وإن كانت كـل تلـك النقا               

مازالت تصطدم بجبال كبيرة وشاهقة من قناعات ومواقف اليمين الصهيوني وحتى بعض تالويـن مـا                
  ".اليسار الصهيوني"يسمى بـ

، لكنهـا   "اإلسـرائيلي "مع حركة حماس مازالت تتفاعل وتعتمل في الداخل         " اإلسرائيلي"ففكرة االتصال   
لى أعلى المستويات السياسية واألمنية فـي       مازالت بحاجة إلنضاج وبلورة، وقد هبت اآلن بشكل جدي ع         

على خلفية اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وبروز إمكانية تشكيل حكومـة وحـدة               " إسرائيل"
  .وكيفية التعامل معها" إسرائيل"وطنية فلسطينية، وتداعيات هذه الخطوة على 

فإذا رفضت  . ة فلسطينية موحدة  من تداعيات رفض التعامل مع حكوم     " إسرائيل"حيث يتخوف البعض في     
التعامل معها فإنها ستضع نفسها بكل تأكيد في موقف حرج أمام المجتمع الدولي، خصوصا إذا               " إسرائيل"

  .ما قامت واشنطن والعواصم األوروبية والعربية بالتعامل مع الحكومة المقبلة
" إسرائيل"معلومات المتوفرة، أن    في هذا السياق، تعتقد مصادر القرار في حركة حماس، وكما تشير كل ال            

الخافتة معها والـصادرة مـن قبـل        " اإلسرائيلية"وأن دعوات الحوار    . لم ولن تغير جلدها أو تخرج منه      
، مدروسة وليست بريئة، وهدفها الرئيسي يتمثل في إبقـاء          "إسرائيل"بعض رجاالت السياسة واألمن في      

وغربي إلدخالها نـادي العمليـة الـسياسية وفـق          " إسرائيلي"الباب مواربا أمام حركة حماس في سعي        
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، وتحت سقف ما بات يعرف بشروط اللجنة الرباعية الدولية، وهي الشروط التـي              "اإلسرائيلي"المنطوق  
  .ترفضها حركة حماس بشدة

وفي المقابل فان قياديا في حركة حماس هو الدكتور محمود الزهار، ألمح قبل أيام خلت إلى أن حركـة                   
ولكن  بطرق غير مباشرة كتلك الطريقة التي أفضت لـصفقة التبـادل           " إسرائيل" أن تحاور    حماس يمكن 

األخيرة، وحول قضايا تقنية بحتة، كالمعابر واألسرى واألوبئة باعتبارها قضايا ملحة تفتـرض تـداخال               
ض يكون هناك شهود وضامنون حتى ال يتم نق       (على األرض، مشيرا إلى أنه في التفاوض غير المباشر          

  ).العهود
  التعاطي مع حماس واتجاهات المواقف

بالنسبة للموقف  " إسرائيل"إلى ذلك، يمكن رصد وتلخيص مواقف الخريطة السياسية الحزبية واألمنية في            
من مسألة فتح قنوات وخطوط اتصال مباشرة أو غير مباشرة مع حركة حماس، فبعـضها منـدفع فـي                   

لـيس أكثـر،    " اإلسرائيلي"عتبارات لها عالقة بالوضع الداخلي      المناداة بالحوار معها، وبعضها متحفظ ال     
  :وبعضها يرى ضرورة الحوار معها للوصول إلى هدنة طويلة األمد فقط، وفق التالي

االتجاه األول، ويدعو أصحابه وبقوة لفتح دائرة االتصاالت مع حركة حماس انطالقـا مـن حيثيـات                 • 
أساسيا من مكونات الخريطة السياسية الفلسطينية، ويتـصدر        حجمها ووجودها، واعتبارها جزءا ومكونا      

حـزب  " (اإلسـرائيلي "والحزب الـشيوعي    ) ستة أحزاب " (إسرائيل"هذا الموقف األحزاب العربية داخل      
ـ    ) راكاح عربي (وهو حزب مختلط    ) الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة   (وقائمته في الكنيست المسماة ب

  .السابقة) ميرتس(تل اليسار الصهيوني من مجموعة ، ومعهما بعض ك)يهودي+ 
، وهـو رئـيس سـابق لجهـاز         )إفرايم هليفـي  (ويضاف لهم بعض القادة األمنيين السابقين كالجنرال        

للدراسات اإلستراتيجية في الجامعة    " ساسا"ورئيس مركز   ) الموساد" (اإلسرائيلية"االستخبارات الخارجية   
صفقة تبادل األسرى   "قترح فتح بوابات للحوار مع حركة حماس معتقدا أن        العبرية في القدس حاليا، الذي ي     

التغييرات الدرامية المتواصلة في مـصر      "، محذرا من    "تدلل على أن حركة حماس تجيد قراءة الخريطة       
بعد إسقاط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، مشددا على أهمية اإلسراع فـي تـسوية مؤقتـة مـع                   

 إمكانية التفاوض مع حركة حماس، إذ ليس حكيما تجاهلها فهناك ثمن يترتب علـى             الفلسطينيين، ودراسة 
، وكان هاليفي قد أعلن مبكرا ومنذ خمس سنوات أن الحوار مع حركة حماس يعد إسـتراتيجية                 "التجاهل

  .باتجاه إقرارها والبدء بها" اإلسرائيلية"عاقلة يجب أن تسير الحكومة 
للحوار المشروط مع حركة حماس، من خالل مـصر وبعـض األطـراف             أما االتجاه الثاني، فيدعو     • 

األوروبية بعد استجابتها لشروط الرباعية الدولية المعروفة، وهي الشروط التي ترفضها حركة حمـاس              
وتعدها شروطا مجحفة ومقزمة ومهينة للنضال الوطني التحرري العادل للشعب الفلسطيني عندما تساويه             

عة أصحاب هذا االتجاه قادة حزبي العمل وكاديما، وهما اثنان مـن األحـزاب              ويقف في طلي  . باإلرهاب
  .اآلن" إسرائيل"الرئيسية الثالثة في 

أما االتجاه الثالث، فانه يدعو للحوار غير المباشر مع حركة حماس، وفتح قنوات اتصال معهـا عبـر                  • 
ادل األسرى األخيـرة التـي      أطراف مختلفة مثل مصر لحل القضايا الضرورية كما حصل في عملية تب           

  .تمت برعاية ودور مصري أساسي
ويقف بنيامين نتنياهو وحزبه الليكود على رأس قائمة هؤالء ومعه صف كبير من قادة حزبه وقادة بعض                 

رئيس الوزراء بنيامين   ) نحمان يشاي (وبعض نواب حزبي العمل وكاديما، ومنهم النائب        . األذرع األمنية 
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لفرصة التي سنحت لدى اإلفراج عن الجندي جلعاد شاليط بإطالق عملية التحاور مع             نتنياهو إلى اغتنام ا   
حركة حماس عبر جهات أوروبية أو مصرية، معتبرا في الوقت نفسه بأن تخفيف الطوق المفروض على                

المرفق باالتصال غير المباشر قد يؤدي إلى الحـد مـن رغبـة             " السالم االقتصادي "قطاع غزة وتعميم    
  ".إسرائيل"في ارتكاب هجمات على جنوب " اإلرهابية'ات التنظيم"

ويبقى االتجاه الرابع، الذي يدعو أصحابه الستبعاد أي شكل من أشكال الحوار مع حركة حماس حتـى                 • 
الفرصة الوحيدة المتاحة للعالقة مع حركة حماس تتمثل        "لو قبلت بكل شروط الرباعية الدولية، معتقدا أن         

، ويتصدر هذا الموقف غالة اليمين الصهيوني بشقيه القومي العقائـدي           "ألمد معها بتكريس هدنة طويلة ا   
والتوراتي، وعلى رأسهم مجموعات المستوطنين في مستعمرات الضفة الغربية والقدس وممثليهم، ووزير          

الذي قال عقب لقاء عباس ومشعل األخيـر فـي          " إسرائيل بيتنا "الخارجية أفيغدور ليبرمان رئيس حزب      
إن إسرائيل لن تعترف بحكومة وحدة فلسطينية مؤلفة من حركتي فتح وحماس إذا لـم تـستجب                 "هرة  القا

االستجابة لشروط الرباعية الدولية من قبل حركة حمـاس يـدفعنا           "مضيفا أن   " لشروط الرباعية الدولية  
  ".لالعتراف بالحكومة الجديدة لكنه ال يعني قبول إسرائيل بالحوار مع حركة حماس

" إسـرائيل "مشعل األخير في القاهرة، أعاد إيقاد وإشعال المواقف داخل          - القول، إن لقاء عباس    وخالصة
ولكن يبقـى   . بشأن العالقة مع حركة حماس وكيفية التعاطي مع المستجدات القادمة في البيت الفلسطيني            

باب لها عالقـة    مع حركة حماس حاليا مستبعد في الوقت الراهن ألس        " إسرائيل"القول بأن إمكانية حوار     
ال تستطيع أن تدخل مفاوضـات      " إسرائيل"بحركة حماس، وألسباب لها عالقة بوجود حكومة يمينية في          

  .حقيقية مع أي جهة فلسطينية
  21/12/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
   بين مصر وإسرائيل» السالم«حجج لتبرير إلغاء معاهدة  .49

  محمد المجذوب
، تُحدد شروط انقضاء المعاهـدات،      1969دة من اتفاقية قانون المعاهدات لعام       إن القواعد الدولية، المستم   

  :فإذا كان باتفاقها فإنه يتم. ويتم ذلك باتفاق األطراف أو بدون اتفاقها. أو إنهاء العمل بها
 إما باتفاق سابق تتضمنه المعاهدة، مثل التنفيذ الكامل والشامل لاللتزامات المنـصوص عليهـا فـي                 -1
  .عاهدة، أو حلول أجل انتهاء المعاهدة، أو تحقّق شرط فاسخٍ يترتّب عليه زوال رضاء األطرافالم
  . وإما باتفاق الحق على إبرام المعاهدة، سواء أكان صريحاً أم ضمنياً-2

  :ويكون ذلك. وقد تنتهي المعاهدة أو تفسخ بدون اتفاق األطراف
  .دة، كالتنصل منها أو مخالفة نص أساسي فيهاأوال ـ نتيجة اإلخالل الجوهري بأحكام المعاه

  .ثانيا ـ أو نتيجة استحالة تنفيذ المعاهدة، كزوال أمرٍ ال يستغنى عنه لتنفيذها
وهذا األمر يستبعد حالة التحلّل مـن أحكـام المعاهـدة           . ـ أو نتيجة التغير الجوهري في الظروف       ثالثا

  : يجب أن تتوافر لالعتداد بالتغير الجوهري باألمور اآلتيةويمكن إجمال الشروط التي. باإلرادة المنفردة
  . أن يكون التغير الذي ُأبرمت المعاهدة في ظله جوهرياً يعجز أي تغيير آخر عن إحداث األثر ذاته-1
  . أالّ يكون هذا التغير متوقّعاً عند إبرام المعاهدة-2
ضاء األطراف، بمعنى أن هذه الظروف لو كانت         أن يتناول هذا التغير الظروف التي كانت أساساً لر         -3

  .موجودة عند إبرام المعاهدة لما أقدم األطراف على إبرامها
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  . أن يترتّب على تغير الظروف تبديل جذري في مضمون االلتزامات-4
  :وتلحظ اتفاقية قانون المعاهدات هنا استثناءين

يار بين إنهاء المعاهدة أو إيقـاف العمـل          حق الطرف، الذي يدفع بتغير الظروف الجوهرية، في الخ         -1
  .بها
الذي ( استثناء المعاهدات المنشئة للحدود، والحاالت التي يكون فيها التغير ناجماً عن إخالل الطرف               -2

  .استثناؤها من تطبيق حكم التغير الجوهري... بالتزاماته المترتبة على المعاهدة) يدفع به
وقواعد . ة جديدة تتعارض مع المعاهدة النافذة، أو مع حكمٍ معين فيها          ـ أو نتيجة ظهور قاعدة دولي      رابعا

قواعد مقررة يجوز االتفاق على خالفها، وقواعـد آمـرة ال يجـوز             : القانون الدولي العام على نوعين    
 اإلخالل بها، أو االتفاق على خالفها أو مخالفتها، وال يمكن تعديلها إالّ بقاعدة الحقة من القواعد العامـة                 

 مـن اتفاقيـة قـانون       64وهذا ما نصت عليه المـادة       . للقانون الدولي لها الطابع ذاته، أي قاعدة آمرة       
المعاهدات التي اعتبرت أن جميع االتفاقيات السابقة أو الالحقة لنشأة قاعدة دولية آمرة، مناقضة لهـا أو                 

  .متعارضة معها، باطلةٌ ومنقضية
  مشروعية الحجج المطالبة بإلغاء

  المصرية ـ اإلسرائيلية» السالم«هدة معا
الرضى في المعاهدات شرط أساسي لصحة انعقادها، فال قيمة لمعاهدة تُبرمها الدولـة بغيـر رضـاها                 

  .ورغبتها الحرة في االلتزام
وأحكام القانون الدولي الحديث تُقّر لكل دولة تشكو من أي عيب من عيوب الرضى بالحق فـي اعتبـار                   

اإلكراه، والتـدليس، والخطـأ،     : وأشهر عيوب الرضى  .  أو بالحق في المطالبة ببطالنها     المعاهدة باطلةً، 
وقد نال، باعتباره عيباً مفسداً للرضـى، حظـاً   . واإلكراه هو أهمها على صعيد العالقات الدولية . والغبن

  .وافراً من تحليالت الفقهاء الدوليين
كان، قبل الحرب العالمية الثانية، يعتـرف بـصحة         ) قليديومعه غالبية الفقه الت   (فالقانون الدولي التقليدي    

معاهدات الصلح، ولو تمت باإلكراه، فكان بذلك يضحي باعتبارات العدالة والقـيم اإلنـسانية بـدعوى                
  .المحافظة على األوضاع التي أقرتها تلك المعاهدات

ولعـّل العنـصر    . القاعدة الجائرة وبعد قيام األمم المتحدة ظهرت بوادر تحول مهم تهدف إلى تغيير تلك             
األهم في هذا التطور هو ما ورد في الميثاق األممي من مواد متعلقة بتحريم الحرب واستخدام القـوة أو                   

وانعكس هذا التطور على موقف الغالبية من الفقهاء الدوليين التي أخـذت تعـارض              . التهديد باستخدامها 
  .هدات المعقودة تحت تأثير اإلكراه أو العنف أو االحتاللاالتّجاه القديم وتطالب بجواز إبطال المعا

األول هـو  : ونكتفي بمثلين. وهناك أمثلة عديدة عن بطالن المعاهدات المبرمة في ظّل اإلكراه واالحتالل      
، إلى مجلس األمن الدولي ضد االتحاد السوفياتي الذي كان يحتّل           1946الشكوى التي رفعتها إيران، عام      

ويعتبر أن االحتالل تم بناء على اتفاق سابق عقد بينه وبين إيران            ) مقاطعة أذربيجان (يها  جزءاً من أراض  
ولكن إيران أكدت أن االتفاق المذكور كان باطالً لم تتوافر فيه حرية الرضى ألنه وقّع فـي                 . 1942عام  

  .ظل االحتالل
وسبب . 1936بريطانية المعقودة عام ، المعاهدة المصرية ـ ال 1951والمثل الثاني هو إلغاء مصر، عام 

اإللغاء هو أن المعاهدة عقدت في ظل الضغط الناشئ عن االحتالل البريطاني، وأن المقـصود بـضغط                 
  .االحتالل ليس اإلكراه المادي فقط، بل كذلك اإلكراه األدبي أو المعنوي الذي نتج من االحتالل
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وفـي عـام    .  الصلح التي تُبرم في ظل االحتالل باطلـةً        فاالتجاه القانوني والفقهي الحديث يعتبر معاهدةَ     
، بطالن كل معاهدة مبرمـة فـي ظـل          52 جاءت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تُعلن، في المادة          1969

 منها إلى أبعد من ذلك عندما اعتبرت المعاهدةَ باطلـةً      53وذهبت المادة   . التهديد بالقوة أو باستخدام القوة    
  .ذا كانت، عند إبرامها، تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العامبطالناً مطلقاً إ

وهناك حجج دامغة وواضحة تثبت غياب عنصر الرضى عن المعاهدة المصريةـ اإلسرائيلية، وتـستند              
ويمكننـا ذكرهـا    . إلى أحكام الــقانون الدولي وثــوابت الحقوق القومية المعترف بها قانوناً وفقهـاً           

  :ضابباقت
 إن المعاهدة لم تُعرض على الشعب المصري إلبـداء رأيـه فيهـا، مـع أن التـاريخ الـسياسي                     -أوالً

والدبلوماسي في بالد العالم ينبئنا بأن معاهدات من هذا النوع والوزن واألهمية تخضع، قبـل إقرارهـا،                 
من صـحتها   ) بية منهم أو على األقل، موقف الغال    (الستفتاء شعبي بغرض التعرف إلى موقف المواطنين        

وقد أجرى معهد أميركي استطالعاً للرأي لدى المـصريين،        . أو صالحيتها أو مالءمتها للرغبات الشعبية     
  .منهم يرفضون تلك المعاهدة% 54في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، فاكتشف أن 

رح المعاهدة علـى    ونشير إلى أن قوى سياسية عديدة وفاعلة في مصر طالبت، في مناسبات مختلفة، بط             
  .االستفتاء الشعبي، فكان المسؤولون يتحايلون ويتذرعون بحجج واهية لعدم تلبية الطلب

وبذلك لم تكـن    .  إن المعاهدة تم توقيعها في ظل مرابطة الجيش اإلسرائيلي في األراضي المصرية            -ثانياً
لمعاهدات، في فرض قيـود     وتجلّى اإلكراه، المفسد لعنصر الرضى في ا      . إرادة المفاوض المصري حرة   

قاسية على السيادة المصرية، فسيناء باتت منطقة شبه منزوعة السالح وتفتقر إلى أية حماية فعليـة مـن                 
وعدم التكافؤ في المعاهدة أخّل بمبدأ التوازن وجاء على حساب السيادة المصرية لـصالح              . جانب مصر 

  . اإلكراهوالسبب يعود إلى إجراء التفاوض تحت. األمن اإلسرائيلي
فقد ذكر الـرئيس    .  المعاهدة ُأبرمت في ظل تهديد أميركي سافر وموجه للرئيس السادات ولمصر           -ثالثاً

األميركي آنذاك، جيمي كارتر، أنه، عندما علم بأن السادات قرر االنسحاب من المفاوضات التي كانـت                
تائج الخطرة والوخيمة التي سـتترتب      والعودة إلى بلده، سارع إلى تنبيهه إلى الن       ) كامب ديفيد (تجري في   

على إنهاء المفاوضات، وإلى أن تصرفه سينزل ضرراً بالغاً بالعالقة بين مصر والواليات المتحدة، وأن               
، 25/3/1979وقبل توقيع المعاهدة بيـوم واحـد، أي فـي           . مسؤولية الفشل سيتحملها السادات شخصياً    
ات المتحدة تؤكد حق هذه الدولة في اتخاذ التدابير التي تراها           تسلّمت الحكومة المصرية رسالةً من الوالي     

مالئمةً في حال حدوث انتهاك لمعاهدة السالم، بما فـي ذلـك اإلجـراءات الدبلوماسـية واالقتـصادية                  
والعسكرية، وتؤكد كذلك حقها في تقديم الدعم الالزم لما تقوم به إسرائيل من أعمال لمواجهة أي انتهاك                 

وصاً إذا هدد االنتهاك أمن إسرائيل، فعرضها، مثالً، لحـصارٍ يمنعهـا مـن اسـتخدام                للمعاهدة، وخص 
الممرات المائية الدولية، أو أدى إلى انتهاك بنود المعاهدة بشأن الحد من القوات العسكرية، أو شن هجوم                 

 عاجلة بغيـة تعزيـز      وأكدت الرسالة أيضاً استعداد الواليات المتحدة التّخاذ تدابير       . مسلّح على إسرائيل  
  .وجودها في المنطقة، وتزويد إسرائيل بالسالح الالزم لممارسة حقوقها البحرية ووضع حد لالنتهاكات

فقد تتغير الظـروف    .  إن إلغاء المعاهدة يمكن أن يتم استناداً إلى شرط التغير الجوهري للظروف            -رابعاً
 عنه خلٌل بااللتزامات المتبادلة، أو يجعل االستمرار فـي          التي تُبرم المعاهدة في ظلّها تغيراً جوهرياً ينجم       

فبعض الفقهاء يرى أن الدول التي يتغيـر نظامهـا الـسياسي            . تطبيق المعاهدة أمراً صعباً أو مستحيالً     
 وتغيير نظام الحكم    2011الداخلي، وهذا األمر ينطبق على وضع مصر بعد انتفاضتها الثورية في يناير             
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جاج بمبدأ التغير الجوهري للظروف، والمطالبة بإلغاء أو تعديل المعاهدات التي سـبق             فيها، يمكنها االحت  
أوالً، عندما قامت عـام     : وقد ُأتيح لمصر استخدام هذا الحق مرتين في تاريخها الحديث         . لها أن أبرمتها  

، 1976 عام   وثانياً، عندما قررت حكومة أنور السادات،     . 1936 بإلغاء معاهدتها مع بريطانيا لعام       1951
  .1971إلغاء معاهدة الصداقة المبرمة مع االتحاد السوفياتي عام 

 إن إلغاء المعاهدة يمكن أن يتـم أيضاً استــناداً إلى تعـارضها مع أحكام المعاهدة العربيـة                -خامساً
، وإلى إلغاء الدور القيادي والريادي لمصر على الـصعـيد          1950للدفـاع المشــترك، الموقّعة عام     

تعتــبر، في المادة الثانية منها،     ) وهي جميع الدول العربية   (فالدول األعضاء في هذه المعاهدة      . لعربيا
أن كّل اعتداء مسلّح يقع على أية دولة عضو يشكل اعتداء عليـها جميعاً، وأن من حقها المستمد من حق        

ردةً ومجتمـعةً، واستخدام كـل     الدفاع المشــروع، الفردي أو الجــماعي، اتخاذ جميع التدابير، منف        
الوسائل، بما في ذلك استخدام القوة المسلّحة، لرد االعتداء، وذلك تطبيقاً ألحكام المادة السادسة من ميثاق                

  . من ميثاق األمم المتحدة51جامعة الدول العربية، والمادة 
أو التهديد باستخدامها، بشكل    اإلسرائيلية تنص على عدم استخدام القوة       -وبما أن معاهدة السالم المصرية    

متبادل، وبما أن فئة من الدول العربية قد تعرضت وما زالت تتعرض لالعتداءات اإلسرائيلية المتكررة،               
  .فإن المعاهدة المذكورة تنسف األهداف التي قامت على أساسها معاهدة الدفاع العربي المشترك

ـّت مثنــى وثالث ورباع وأكثـر ببنــود   سادساً ـ إن إسرائيــل، منذ توقيع المعــاهدة،   قد أخل
اجتياح (ويتمثّل ذلك، وعلى سبيـل المثال، في االعتداءات المتكررة على الشعب اللبــناني            . المعـاهدة
الغــارات الوحشية المستمرة على القطاع     (والشعب الفلسطيني   ) 2006 وعدوان عام    1982لبنان عام   

، وفي قيام إسرائيل بتحويـل مـسـؤولية        ) على قــطاع غزة   2008والضفة، ومنها عـدوان عــام     
حـماية الحدود الجنوبية مع مصر من قوات لحراسة الحدود إلى لواء عسكري إسـرائيلي مـســلّح،                
وكذلك في االنتهاك الدائم للحدود المصرية وللشريط الحدودي الـفاصل خـالل الهجمات الجوية الدائمة             

االخــتراقات المستمرة لحرمـة السيـادة واألراضـي المـصرية        على قطاع غـزة، وأيــضاً في      
 18وقـد جـاءت أحـداث       . بدعــوى عدم قــدرة السلطات المصرية على حماية األمن في سـيناء          

  .لتشكّل ذروة هذه االختراقات) االعتداء على ضابط وجنود مصريين وقتلهم (19/8/2011و
  22/12/2011، السفير، بيروت

  
  "سرائيلإ"ن في مواجهة بطولة الفلسطينيي .50

  عميره هاس
الفلسطينيون أبطال، وهذه هي الحقيقة الوحيدة التي بقيت ذات صلة بعد الزعزعة القليلة مـن زعـران                 

األيدي هي أيدي الزعران فماذا عن الرأس؟ الرأس هـو رأس النظـام المعـادي الـذي يحيـا                   . التالل
انها بطولة ان   . وكل اسبوع منذ عشرات السنين    الفلسطينيون تحت هيمنته وينكل بهم كل لحظة وكل يوم          

أليس البرهان  . ، يجيبني فلسطينيون  »ومن قال إننا سليمو العقول    «. تحيا على هذا النحو وتظل سليم العقل      
  .على ذلك هو السخرية من الذات

فمعظم العمل يتم على الدوام على أيدي زعـران بقمـصان           . ان زعران التالل هم حبة كرز القشدة فقط       
 من المحبوبين للجمهور االسرائيلي خاصة وهـم        –وهم بخالف رماة نائب قائد اللواء بالحجارة        . يضاءب

انهم ضباط وجنود وقضاة عسكريون ومهندسو عمارة ومقـاولون فـي خدمـة الجـيش               . لحم من لحمه  
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لي والرأس هو رأس الـشعب االسـرائي      . األيدي أيديهم . وموظفون من وزارة الداخلية والتأمين الوطني     
  .اليهودي الذي يوجه باجراء ديمقراطي حكومات لتصبح مستبدة بالفلسطينيين

ما هو االستبداد االسرائيلي بالفلسطينيين؟ ليس هو فقط السيطرة على ارضهم وانشاء جيوب مفـصولة؛               
 العمال  – ملثمين ومسلحين حتى أطراف أنوفهم       –وليس هو فقط أبناء التاسعة عشرة الذين يتم ارسالهم          

 بحسب تلخيص مجموعة المتابعة فـي قـسم   2011 عملية فقط في تشرين الثاني       560(همة عسكرية   مدا
 معتقال فـي تـشرين      257(؛ وليس فقط االعتقاالت اليومية      )التفاوض التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية    

السـتبداد  بل ان ا  .  حاجزا متنقال التي نصبت في الضفة في ذلك الشهر         758والـ  )  غزيا 15الثاني منهم   
 في المئة من مساحة الضفة، وسلطة ايجاد قانون جديـد           60ليس فقط منع البناء للفلسطينيين في أكثر من         

 مبنى سكني للفلسطينيين وآبار مـاء ومـراحيض وسـائر المبـاني             500كل يوم للسلب والطرد، وهدم      
  .ان االستبداد هو كل هذا معا وأكثر منه. 2011الحيوية، في اثناء 

فالفلسطيني ال يجوز له ان يبني في ارضه الزراعية         (بداد االسرائيلي هو فن المعايير المزدوجة       ان االست 
كي ال يضر بالهدف القروي، لكن يجوز للدولة ان ترخص بؤرة استيطانية يهودية على ارض زراعيـة                 

نحـن  « (وذو اجازة جامعية في التلـون     ) »الديمقراطية الوحيدة «(وهو رب النفاق والصلف     ). فلسطينية
والفلسطينيون بدل ان يجنوا غضبا يعلمون ان هذه الـصفات          ). »مستعدون للعودة للتفاوض في كل لحظة     
  .ستعود بالضرر على االسرائيليين أنفسهم

لكن كل عائلة تحـافظ     . كل من أضر به االستبداد االسرائيلي يشعر بأنه وحيد وضعيف وغاضب ويائس           
 وبرغم عداوات داخلية وتقسيم غير      –لى نحو يثير الفضول والتأثر      وع. بطريقتها على انسانيتها وترعاها   

 فإن النتيجة العامة هي قدرة علـى        –عادل للعبء، ومظاهر الجهل واالنتهازية والقيادات المخيبة لآلمال         
هذا هو الصمود الذي كتب عنه المحامي رجاء شحادة قبـل زمـن، حينمـا               . المواجهة وتكافل اجتماعي  

وهذا الحاصل يميز   .  اليهودي قادر على ان يشفى من مرض السيد        –ن الشعب االسرائيلي    أوهمنا أنفسنا ا  
انها القدرة على الصمود وضبط النفس الحكيم اللذين أصبحا أمرا راتبـا بطوليـا              : ايضا كل فرد وعائلة   

  .وسيترجمان حينما يحين الوقت الى عمل جمعي مشترك للمقاومة
عب صحفي بااللفاظ بل هو حكم حقائقي ليس مخصصا للزعران بـل            الفلسطينيون أبطال، وليس هذا تال    

. ان مغمضي العيون يغمضونها ألنهم يرغبون في حياة طبيعية        . لمغمضي العيون الذين ال يحصون عددا     
ان هوى الحيـاة الطبيعيـة االسـرائيلية ان تـشهد اختفـاء             . فما ال يرونه ليس موجودا وليس مضايقا      

لكن البطولة الفلسطينية ستظل تحـبط هـوى        .  صمتهم واستسالمهم النهائي   –الفلسطينيين أو على األقل     
  .الحياة الطبيعية االسرائيلية

  هآرتس
  22/12/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  
  
  
  
  



  

  

 
 

  

            35ص                                     2357: العدد               22/12/2011الخميس  :التاريخ

  :كاريكاتير .51
  

  
  22/12/2011، السعودية، ون الينأالوطن   

  


