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  الدوليسطينيين بوقف مسعى االعتراف الكونجرس االمريكي يبحث ربط المساعدات للفل .1

 االقتصادية االمريكية للفلسطينيين     سيسمح الكونجرس االمريكي باستمرار المساعدات     :)رويترز(واشنطن  
في العام القادم ما لم يتم قبولهم كدولة عضو في أي منظمة أخرى تابعة لالمم المتحدة وذلـك بموجـب                    

  .اقتراح نشر يوم الخميس
واالقتراح الذي يبحثه المشرعون سيمنح الفلسطينيين على ما يبدو مخرجا بشأن منظمة االمـم المتحـدة                

ويقول أيضا ان البعثة الفلسطينية في واشنطن        .لثقافة التي حصلوا على عضويتها بالفعل     للتربية والعلم وا  
  .يمكن أن تظل مفتوحة ما لم يتم قبول فلسطين عضوا في كيان اخر تابع لالمم المتحدة

ونشر أعضاء الكونجرس الجمهوريون خطة االنفاق المقترحة وهم يقولون انه جرى االتفاق عليها بـين               
وتم . 2012 عن توزيع المخصصات من الجمهوريين والديمقراطيين كخطة انفاق للعام المالي            المسؤولين

  .االبقاء على الموافقة سرية حتى اآلن
 تاركة علـى مـا يبـدو        2012وال تحدد الخطة أي مبلغ محدد للمساعدات للفلسطينيين في العام المالي            

  .رسلحكومة أوباما تحديد المستوى في المشاورات مع الكونج
وقال ديالن وليامز مدير الشؤون الحكومية لدى جيه ستريت وهي منظمة ليبرالية مدافعة عن اسـتمرار                

النتيجة النهائية هي انه يمكن أن تستمر المساعدات االمريكية للفلسطينيين وهـي            "المساعدات للفلسطينين   
سطينية على مساعدة اسـرائيل فـي       هذا الن البديل لقدرة السلطة الفل     "وقال وليامز لرويترز     ."أنباء جيدة 

حفظ النظام وتوفير الخدمات االساسية للفلسطينيين هي قيام جماعات متطرفة مثل حماس بتـدمير هـذا                
  ."النظام والسيطرة على الضفة الغربية
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وقال ابراهام فوكسمان المدير الوطني لرابطة مناهضة تشويه السمعة انه يعتقد ان القيود المقترحة علـى                
انها ال تعاقبهم علـى     "واضاف قوله لرويترز     ."استباقية وليست بأثر رجعي   "ات الى الفلسطينيين    المساعد
اأذا قمت بطريقة مماثلـة  "بطلب عضوية اليونسكو لكن نص مشروع القرار يجعل من الواضح     " ما فعلوه 

  ."من االن فصاعدا فسوف يكون لذلك عواقب
  16/12/2011، وكالة رويترز لألنباء

  
   طفالً وست أسيرات وأسيرين أردنيين55تشمل " التبادل"الدفعة الثانية من : األشقر .2

أعلنت وزارة األسرى وشؤون المحررين في غزة رياض األشقر ان الدفعة الثانية : سمير حمتو -غزة 
من األسرى المرتقب اإلفراج عنهم يوم األحد القادم ضمن صفقة التبادل المبرمة بين حركة حماس 

  . عاًما18 طفالً أسيراً تقل أعمارهم عن 55 أسيرا تشمل 550الل تضم وحكومة االحت
نسخة عنه أمس إن الدفعة " الدستور"وقال مدير الدائرة اإلعالمية بالوزارة رياض األشقر في بيان تلقت 

 أسيرة، حيث لم يطلق سراح ثالثة أسيرات من 11 من األسيرات من أصل 6الثانية تشتمل أيضا على 
األسيرة خديجة أبو عياش، واألسيرة ورود قاسم، واألسيرة لينا جربوني : ، وهن48 الـداخل أراضي

  . عاما17والمحكومة بالسجن لمدة 
 أسرى من 506 أسيرا من غزة ، و40وأوضح أن من بين األسرى الذين سيتحررون ضمن الصفقة 

  . من األسرى األردنيين، وهما صالح عارف ووائل حوراني2الضفة الغربية، و
، وأن 2011 من األسرى اعتقلوا خالل العام 113 من أسرى القدس، وأن 2كما أوضح ان الدفعة تشمل 

  . عاما18 ، وان أعلى حكم من بين المحررين ال يزيد على 2010 منهم اعتقلوا خالل العام 109
اعتقلوا  99 ، وأّن 2009، و2008 من أسرى الدفعة الثانية اعتقلوا ما بين عامي 172ونّوه إلى أن 
 منهم 26 ، وأن 2005، 2004 منهم اعتقلوا ما بين عامي 19 ، وأن 2007، 2006خالل عامي 

 معتقلين منذ العام 7 ، و1999 ، وأن اثنين فقط معتقلين منذ العام 2003، 2002اعتقلوا ما بين عامي 
2001.  

 أسير فلسطيني، 4500الحتالل وبين األشقر أنه بإتمام الدفعة الثانية من صفقة التبادل سيبقى في سجون ا
  . أسيراً من األسرى القدامى وهم المعتقلون منذ ما قبل أوسلو123بينهم 

 أسيًرا من عمداء األسرى وهم الذين أمضوا ما يزيد على 52واضاف ان من بين هؤالء األسرى 
من " ونسكريم ي" أسيراً مضى على اعتقالهم ربع قرن، أقدمهم األسير 23عشرين عاما في السجون و
 نائبا ووزيران سابقان 24، وهو يعتبر عميد األسرى، فيما ال يزال 1948المناطق التي احتلت العام 

  .معتقلين لدى االحتالل
  16/12/2011الدستور، عمان، 

  
   المرحلة الثانية من صفقة شاليطمعايير تنتقدالفلسطينية السلطة  .3

لمعايير التي وافقت عليها حركة حماس لإلفراج عن انتقدت السلطة الفلسطينية ا: كفاح زبون: رام اهللا
 أسيرا في المرحلة الثانية واألخيرة من صفقة تبادل األسرى مع إسرائيل، بعدما نشرت مصلحة 550

  .السجون اإلسرائيلية القائمة النهائية لألسرى المنوي اإلفراج عنهم بعد غد
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 لمفاوضي حركة حماس، عن آلية االتفاق "المسؤولية التامة"وحمل وزير شؤون األسرى عيسى قراقع 
استهتار فظيع بالمفاوض "على الدفعة الثانية من صفقة التبادل، ووصفها بالشكلية والصورية، وقال إنها 

  ."الفلسطيني
 في المائة من المفرج عنهم تنتهي 70وتشير القائمة التي نشرتها مصلحة السجون اإلسرائيلية، إلى أن 

 أسيرا كان سيطلق سراحهم في غضون عام، من بينهم 336خمس سنوات، وفيهم أحكامهم بعد شهر إلى 
  . أسيرا من المقرر اإلفراج عنهم الشهر القادم72 أسيرا كان من المقرر اإلفراج عنهم هذا الشهر، و24

  16/12/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   من سنة تبقى من محكومياتهم ما بين يوم واقل"الصفقةأسرى "من % 65: أبو عين .4
 صرح وكيل وزارة شؤون األسرى والمحررين زياد ابو عين بان األسرى المنوي اإلفراج عنهم :رام اهللا

 أسيرا غالبيتهم العظمى لم يتبق لهم سوى أيام وأشهر حيث بلغ عدد األسرى الذين سينهون 550وعددهم 
ن لم يتبق لهم سوى أشهر  أسيرا وهناك غالبية عظمى من األسرى الذي27مدة محكوميتهم هذا الشهر 

% 65 أسيرا سيشملون في هذه الدفعة من الصفقة أي أن ما نسبته 330معدودة تقل عن سنة وعددهم 
  .من أعداد األسرى المنوي اإلفراج عنهم تبقى لهم مددا تراوح ما بين يوم واقل من سنة 

ان عملية اإلفراج هي من إخراج وبعد التدقيق باألسماء التي تم نشرها ومدة محكومياتهم أفاد أبو عين ب
مصلحة السجون اإلسرائيلية ولم يتدخل في إعدادها وصياغتها أي طرف آخر سوى الجانب اإلسرائيلي 
مما يزيد من قناعاتنا بان اإلسرائيليين يسعون دائما وأبداً لتكريس القيم والمبادئ المجحفة بحق األسرى 

  .ومناضلينا
  16/12/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  ة الفلسطينيةإنهاء االنقسام شرط أساسي إلقامة الدول: المستوطنين يدين اعتداءات فياض .5

 سالم فياض جريمة إحراق مسجد النور في قرية برقة قضاء مدينة رام .د أدان رئيس الوزراء :نابلس
لية الكاملة اهللا، فجر الخميس، على أيدي مجموعة من المستوطنين المتطرفين، وحمل إسرائيل المسؤو

  .عن استمرار هذه األعمال اإلرهابية بسبب عدم مالحقتها لمرتكبيها في المرات السابقة ومحاسبتهم
جاء ذلك خالل تصريحات رئيس الوزراء خالل جولة قام بها في محافظة نابلس، افتتح فيها عدداً من 

، باإلضافة 2011معرض غذاؤنا افتتاح  مؤتمر اتحاد مقدمي خدمات المياه، ومؤتمر و: الفعاليات، شملت
  .إلى افتتاح مقر شركة الكهرباء، فرع نابلس

 إلى تقرير منظمة العفو الدولية  أشاروفي كلمته خالل افتتاح مؤتمر اتحاد مقدمي خدمات المياه،
 ، وتقرير البنك الدولي الذي يظهر الظلم الفادح والتباين الكبير بين ما هو متاح من موارد مائية"أمنستي'"

ألبناء شعبنا، وما هو متاح لإلسرائيليين، وخاصة للمستوطنين غير الشرعيين، حيث تبلغ نسبة المياه 
 4 للمواطن الفلسطيني، فيما تبلغ النسبة بين فلسطين وإسرائيل 1 بالنسبة إلى 20المتاحة للمستوطنين  

  .1إلى 
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ة الوطنية إلقامة الدولة، وتحقيق أهدفنا  كما أكد على أن إنهاء االنقسام هو شرط أساسي الكتمال الجاهزي
، في قطاع 1967المشروعة في العيش بحرية وكرامة  في ارض دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 

  .  غزة والضفة الغربية وفي القلب منها في القدس الشريف العاصمة األبدية لهذه لدولة
  16/12/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   المساجد إعالن حربإحراقمسلسل : السلطة الفلسطينية .6

 بأنه من جرائم الكراهية ودعت مسجد في الضفةوصفت السلطة الوطنية الفلسطينية إحراق : وكاالت
وأدانت  . تحميل الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية عن عنف المستوطنينإلىالمجتمع الدولي في بيان 

 من قبل المستوطنين ضد " حربإعالن" المساجد إحراق مسلسل أنرة  المسجد معتبإحراقالرئاسة 
وقال الناطق الرسمي  . مسؤولية ما يقوم به المستوطنوناإلسرائيليةالشعب الفلسطيني، وحملت الحكومة 

 حرب من إعالناالعتداء على المقدسات هو " إن ردينة في تصريح صحفي أبوباسم الرئاسة نبيل 
  ." الفلسطينيالمستوطنين على الشعب

  16/12/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   جرائم ال يمكن السكوت عليهاالمساجدإحراق : حكومة هنية .7
قالت وزارة اإلعالم التابعة للحكومة الفلسطينية في رام اهللا، أّن إضرام المستوطنين النار في مسجد النور 

عني رسالة تأييد علنية، ودعوة لتنفيذ جرائم جريمة ال يمكن السكوت عليها، ألن صمت االحتالل عنها ي"
  ".إرهابية مماثلة

أنصار حرية العبادة واألديان والحريصين على حقوق "ودعت الوزارة في بيان صحفي من وصفتهم ب
اإلنسان حول العالم، إلى محاسبة دولة االحتالل على جرائم مستوطنيها، التي تتم تحت سمع وبصر 

  ".فل الدولية، ومنتديات ترفع شعار الديمقراطية وحماية األديانوحماية دولة عضو في المحا
 16/12/2011السبيل، عمان، 

  
   في الضفة من الحكومة البلجيكية إلى وزارة الحكم المحليمنحةعشرون مليون دوالر  .8

خالد القواسمي وزير الحكم المحلي جيرارد كوكس القنصل البلجيكي العام في .  التقى د:رام اهللا
ي الفلسطينية وأثنى القواسمي وقدم شكره للحكومة البلجيكية على الدعم المتواصل والهادف األراض

  .مليون يورو) 20(لوزارة الحكم المحلي على المنحة المقدمة والتي تبلغ قيمتها 
  16/12/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  يركي كونه استعمارياً  اإلسرائيلي يختلف عن نظيره األماالحتالل: سفير السلطة في برلين .9

اعتبر سفير السلطة الفلسطينية في برلين صالح عبد الشافي أن إسرائيل : خالد شمت -برلين 
االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية يختلف عن نظيره األميركي "والعنصرية مترادفان، وقال إن 

ب األرض وتشريد أصحابها وبناء في العراق وأفغانستان لكونه احتالال استعماريا يقوم على اغتصا
واعتبر عبد الشافي أن  ".نظامين قانونيين متوازيين للمستوطنين و للعرب أصحاب األرض األصليين
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قبول المجتمع الدولي بنظام التمييز القانوني اإلسرائيلي يعني موافقته على استمرار االحتالل بجرائمه 
  .  األربعاءندوة عقدت في العاصمة األلمانية برلين جاءت أقوال عبد الشافي خالل .ضد الفلسطينيين

  16/12/2011نت، الدوحة، .موقع الجزيرة
  

  توتر شديد بين عباس وفياض وعبد ربه: "لإلعالمالمركز الفلسطيني " .10
في رام اهللا، سالم فياض وبين " رئيس الوزراء"قالت مصادر مطلعة لمراسلنا إن العالقة بين : رام اهللا

الماضي على خلفية قرار التوجه إلى األمم ) سبتمبر(محمود عباس تشهد جفاًء منذ أيلول رئيس سلطة اهللا 
  .المتحدة لنيل العضوية

وأكدت المصادر أن عباس غضب كثيًرا من فياض الذي اتهمه بأن قراره بالتوجه لألمم المتحدة غير 
شارت المصادر إلى أن وأ .محسوب وسيؤدي إلى كارثة تلحق بالسلطة الفلسطينية وحمله تبعات ذلك

عباس اكتشف أن  فياض كان يراسل، دون علمه، مسؤولين أوروبيين وأمريكيين ويحرض على خطوة 
  .عباس بالتوجه لألمم المتحدة، مما شكل إحراًجا كبيًرا لعباس الذي اعتبرها طعنة بالظهر

ذية لمنظمة التحرير ياسر كما أشارت المصادر إلى أن ذات الحال في العالقة مع أمين سر اللجنة التنفي
عبد ربه، والذي مارس دوًرا سلبيا في التحريض على عباس بالشراكة مع فياض قبيل التوجه لألمم 

ونقلت المصادر أن مشاّدات وقعت بين عبد ربه وعباس، الذي قال لمقربين منه إنه سيجرد عبد  .المتحدة
  .ربه من كثير من مهامه قريًبا

أكد أن حركته رفعت مجموعة توصيات بإقالة " فتح" في المجلس الثوري لحركة يذكر أن مصدًرا مسؤوال
ياسر عبد ربه من اإلشراف على وسائل اإلعالم الخاصة بالسلطة ومنها إذاعة صوت فلسطين، والقناة 

  .الفضائية 
 غير مؤتمن على إدارة تلك المؤسسات اإلعالمية واإلشراف عليها؛ بسبب"وقال المصدر إن عبد ربه 

تحيزه الشخصي، وعدم السماح لقيادات فتحاوية وأخرى فصائلية من الظهور عبر تلك المؤسسات 
 أن ياسر عبد ربه يحرف مسار وسائل -حسب المصدر الفتحاوي-وورد في التوصيات  ".اإلعالمية

ـا حسب مزاجه الشخصي ـا وسياسي   .اإلعالم الفلسطينية ثقافي
لى أن عبد ربه يتحكم في وسائل إعالم السلطة ويفرض إرادته  وأشار أحد أعضاء الثوري بوضوح إ

ـًا أن مشادات كالمية وقعت بين عبد ربه وأحـد المتحدثين "دكان شخصي له"عليها، وكأنها  ، موضح
بسبب منعه من الظهور خالل برنامج حواري، وذلك لنزوات شخصية لدى عبد ربه؛ حسب " فتح"باسم 

 إلى رئيس السلطة محمود عباس الذي يعتزم إقالة عبد ربه في األيام وقد وصلت هذه الشكاوي. المصدر
القادمة واألخذ بتوصيات الثوري، كما أفادت مصادر في السلطة، فيما أضاف آخرون أن ملفا آخر لفساد 

  .عبد ربه قد رفع إلى ديوان الرقابة اإلدارية والمالية في السلطة وهو قيد الدراسة
 15/12/2011الم، المركز الفلسطيني لإلع

  
   الثالثاء في لبنانالفلسطينيحفل وداع للسفير  .11

تنظم سفارة فلسطين في لبنان حفل وداع للسفير عبد اهللا عبد اهللا لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية في لبنان، 
  ".الكورال بيتش" الجاري في فندق 20من السادسة وحتى الثامنة مساء الثالثاء 

  16/12/2011المستقبل، بيروت، 
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  2013 لن تشمل أي أسير ينتهي حكمه قبل الصفقة: موسى أبو مرزوق .12

موسى . د" حماس"كشف عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة اإلسالمية          :عبد اهللا التركماني  -غزة
لن تشتمل علـى أي     "،  )إسرائيل(أبو مرزوق، أن المرحلة الثانية من صفقة تبادل األسرى بين حركته و           

  ". 2013رر أن تنتهي مدة محكوميته قبل عام أسير من المق
ـ       ، أنه من المتوقع أن تطلق سلطات االحتالل سـراح          "فلسطين"وأوضح أبو مرزوق في تصريح خاص ب

، حتى موعد أقصاه الثامن عشر من الـشهر الجـاري،           "في أي لحظة  " أسيراً ضمن المرحلة الثانية      550
اقتضى بأن تقوم األخيرة بوضع كافة أسماء       ) إسرائيل( و مؤكًدا أن االتفاق الذي تم بين الجانب المصري       

  . األسرى
هي من وضعت كافة أسماء األسرى، ولكن حركة حماس اشترطت أنه لن يكون ضمن              ) إسرائيل: "(وقال

  ". 2013هذه األسماء أي أسير ستنتهي مدة محكوميته قبل عام 
 االحتالل، بّين أبو مرزوق أنه سيتم اإلفراج        أما فيما يتعلق باألسيرات التسعة اللواتي ال يزلن في سجون         

االحتالل امتنع عن إطالق سراح أسيرتين ألنهما من فلسطينيي الـداخل عـام             : " منهن فقط، وقال   7عن  
  ". ، ويحملن الهويات اإلسرائيلية، زاعماً أنهما إسرائيليتان1948

 من الـصفقة، ستـشتمل علـى        إلى أن المرحلة الثانية   " حماس"كما لفت عضو المكتب السياسي لحركة       
معتقلين أطفال ومرضى، نافياً علمه أي معلومات حول امتناع سلطات االحتالل عن إطالق سراح أسرى               

  ". الجهاد اإلسالمي"و" حماس"من حركتي 
 16/12/2011فلسطين اون الين، 

  
  واإلسرائيليين على التطبيع بين الفلسطينيين الحربفتح تعلن : "القدس العربي" .13

الخميس بأن حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود        ' القدس العربي 'علمت  :  وليد عوض  -هللارام ا 
على جميع اللقـاءات واالجتماعـات التـي تجـري بـين الفلـسطينيين              ' الحرب'عباس قررت اعالن    

  .واالسرائيليين بشكل غير رسمي حاليا، وذلك في ظل توقف المفاوضات بين الجانبين
تح بالتصدي للتطبيع بين الفلسطينيين واالسرائيليين في ظل عقد لقاءات مشتركة بين            وجاء قرار حركة ف   

الطرفين واستغاللها من قبل جهات رسمية اسرائيلية بالترويج في العالم بان هناك حوارا بـين الـشعبين                 
صول الى  الفلسطيني واالسرائيلي وان القيادة الفلسطينية هي التي ترفض الحوار والعودة للمفاوضات للو           

  .السالم
وبشأن اذا ما كان هناك قرار رسمي في حركة فتح بزعامـة عبـاس للتـصدي للقـاءات الفلـسطينية                    

ـ               ' القـدس العربـي   'االسرائيلية غير الرسمية قال حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح لـ
ني يعقد في مدينـة القـدس،       ليكن معلوما للجميع اننا سوف نمنع اي لقاء اسرائيلي فلسطي         .. نعم'الخميس  

وسوف نحاول افشال اي لقاء فلسطيني اسرائيلي يعقد في الداخل الفلسطيني سواء في القدس الغربيـة او                 
  .'هناك توجه رسمي لدينا في حركة فتح بحظر ومنع عقد هذه اللقاءات'، مضيفا 'في تل ابيب

ـ      سياسيين ومثقفـين واكـاديميين     الخميس بان هناك    ' القدس العربي 'واوضحت مصادر من حركة فتح ل
فلسطينيين يعقدون لقاءات مع نظرائهم االسرائيليين في مخالفة واضحة لتوجه القيادة الفلسطينية والشعب             
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الفلسطيني الذي يرفض اجراء مفاوضات في ظل تواصل االستيطان والهجمة االستيطانية الشرسة علـى              
  .االراضي الفلسطينية

  16/12/2011 لندن،القدس العربي،
  

  "إلى فتنة وفق أجندة خارجيةمخيم عين الحلوة مشروع لجر " :قائد الكفاح المسلح .14
 أشرف  خالل تشيع أمس   ،  "اللينو"أكد قائد الكفاح المسلح العميد محمود عبد الحميد عيسى          : محمد صالح 

لمخيم إلى  الجميع في المخيم وخارجه أقر بوجود مشروع بأجندة خارجية لجّر ا          "القادرى أحد مرافقي أن     
فتنة، منذ تاريخ محاولة اغتيالي، بما أمثل كقائد لهذه المؤسسة األمنية في إطار فتح، ومنظمة التحريـر                 

المشروع يـسير بالوجهـة نفـسها    : "أضاف". الفلسطينية، قبل أكثر من شهرين ونصف الشهر إلى اليوم    
لالفتات التي يقفون خلفهـا كبقايـا      إلشعال الفتنة بين فتح وأطرها، مع اإلسالميين بشكل عام، من خالل ا           

ومنذ ذاك التاريخ والمشروع لم يتوقـف       . وفلول جند الشام وفتح االسالم، وحاليا أنصار االسالم وغيرها        
  ".وقد استمر بسلسلة من االغتياالت ومحاولة االغتيال لكوادر من فتح ومن الكفاح المسلح

، وهو أحد المتهمين بإطالق     .خ. أحد الشبان ويدعى أ   اتخذنا إجراءات، وتمكنا من توقيف      ": "اللينو"وقال  
النار على مرافق قائد األمن الوطني في المخيم، وسلمناه إلى لجنة المتابعة للتحقيق معه وهو مـن بقايـا                   
تلك الفلول، إلى أن تم اغتيال القادري داخل محله، لما له من دور فاعل في الكشف عن هوية األشخاص                   

 شخـصا، علـى     60إصرار تلك الفلول، وعددهم ال يتجازوز       "وشدد اللينو على    ". الذين حاولوا اغتيالي  
وضع المخيم في دائرة االستهداف بتكليف من جهات خارجية مشبوهة أو غير ذلك، لجرنا إلى معركـة                 

  مع اإلسالميين، 
لـذين  وحول هوية الجنـاة ا    ". لن نستدرج إلى أي معركة داخلية مشبوهة، وال ألي اجندة مشبوهة          وقال  

وبعد ذلك  . الفلول والبقايا، ولدينا معطيات ويتم التأكد منها      "إلى أنهم من تلك     " اللينو"اغتالوا القادري لفت    
  ".سنقدم االسماء للجنة المتابعة وإلى اللجنة األمنية إللقاء القبض عليهم

ايـا جنـد الـشام      فلول وبق "في مخيم عين الحلوة العقيد ماهر شبايطة        " فتح"من جهته اتهم مسؤول شعبة      
باغتيال القادري بهدف إيقاع فتنة داخل المخيم، وقد أبقينا اجتماعاتنا مفتوحة كقيادة فتح وفصائل منظمـة                

وشـدد  ". التحرير، مع الكفاح المسلح والقوى اإلسالمية وقوى التحالف لضبط الوضع األمني في المخيم            
وذلك لم يعـد    . األوراق فلسطينيا ولبنانياً  ما يحصل في المخيم عبارة عن مشروع لخلط         "شبايطة على أن    

من الجائز السكوت عنه، وبات من الضروري وضع حد للمشروع الذي يهدف لتهجير الفلسطينيين مـن                
  ".خالل أدوات معروفة وتعمل بأجندة خارجية

 16/12/2011السفير، بيروت، 
  

   األوضاع بالمخيمات للتعاون والتنسيق مع كل الفصائل لترتيبحماسعلي بركة يؤكد استعداد  .15
في لبنان علي بركة وفد التحرك الشعبي في مخيم " حماس"التقى ممثل حركة المقاومة اإلسالمية : بيروت

  .برج الشمالي في منطقة صور بجنوب لبنان، وعدًدا من فعاليات ووجهاء المخيم
تماعية واالقتصادية وجرى خالل اللقاء الذي تم خالل زيارة لوفد حماس للمخيم استعراض األوضاع االج
  .واألمنية ومعاناة شعبنا في المخيم نتيجة غياب المرجعية السياسية واألمنية الموحدة



  

  

 
 

  

            11ص                                     2351:                العدد16/12/2011الجمعة  :التاريخ

وأكد استعداد الحركة للتعاون والتنسيق مع كل الفصائل الفلسطينية من أجل ترتيب األوضاع داخل 
  .المخيمات ومعالجة المشكالت االجتماعية واألمنية كافة

ى ضرورة تشكيل مرجعية فلسطينية موحدة في لبنان تعمل على حفظ األمن وشدد ممثل حماس عل
واالستقرار في المخيمات وتتولى الحوار والتنسيق مع الجهات اللبنانية الرسمية والحزبية من أجل 

  . المحافظة على قضية الالجئين ومنع تصفيتها، وتأمين العيش الكريم لالجئين الفلسطينيين في لبنان
  16/12/2011، لسطيني لإلعالمالمركز الف

  
   لتأسيسها24حماس تستعرض قوتها فى الذكرى : "اإلندبندنت" .16

البريطانية بالمرحلة الثانية من إطالق إسرائيل لسراح السجناء " اإلندبندنت" اهتمت صحيفة :لندن
 شاليط الفلسطينيين بحسب اتفاق تبادل األسرى مع حماس، والذى تم بموجبه إطالق سراح الجندى جلعاد

وقالت الصحيفة إن حماس استغلت الحدث لتجدد دعوتها . فلسطينيمقابل ما يزيد عن ألف سجين وأسير 
إسرائيل، مشيرة إلى أن قادة الحركة اإلسالمية استعرضوا قوتهم فى قطاع غزة الذى  إلى إنهاء دولة

  .ير فلسطين كلهايسيطرون عليه، وأثنوا على الربيع العربى الذى زاد من قوتهم وتعهدوا بتحر
وتحدثت الصحيفة عن احتفال حماس بالذكرى الرابعة والعشرين لتأسيسها، والتى شاركت فيها حشود 

الكامل ألرض  حرصوا على تأكيد استمرار النضال المسلح والتحرير كبيرة، وقالت إن قادة الحركة
  .فلسطين

مة حماس فى غزة، والذى تحدث وأضافت الصحيفة، أن الخطاب الذى ألقاه إسماعيل هنية رئيس حكو
فيه بزهو وانتصار قد تغاضى عن التعقيدات السياسية والعسكرية التى واجهت قادة حماس فى بعض 

، وبذلوا 1967األحيان بما دفعهم إلى اقتراح هدنة طويلة المدى مقابل إقامة دولة فلسطينية على حدود 
  .ة من إطالق الصواريخ على إسرائيلجهودا كثيرة خاصة فى هذا العام لمنع الفصائل الصغير

لكن هذا األمر يأتى بالتزامن مع االقتراحات المتزايدة من جانب الجيش اإلسرائيلى بشن هجوم جديد بعد 
، وراح ضحيتها ما "الرصاص المصبوب"ثالث سنوات من الهجوم على غزة فى عملية أطلق عليها اسم 

  . شهيد فى غزة1300يزيد عن 
ناتوت برانسكى، نائب قائد فرقة غزة فى الجيش اإلسرائيلى قد قال هذا األسبوع أنه ال وكان الكولنيل يو

يمكن تجنب مواجهة أخرى مع حماس، التى زعم أنها تبنى ترسانة خاصة بها منذ عملية الرصاص 
 المصبوب، كما أشار القادة العسكريون فى إسرائيل إلى تنامى قوة حركة الجهاد اإلسالمية المدعومة من

  .إيران
  15/12/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
   بعض النظر عن انتماءات األسرىن انجاز تاريخي للفلسطينيياألسرىصفقة تبادل : رضوان .17

تبادل أن صفقة » السفير«أكد القيادي البارز في حركة حماس إسماعيل رضوان لـ: ضياء الكحلوت
ءات األسرى المنوي اإلفراج عنهم في الدفعة انجاز تاريخي للفلسطينيين، بغض النظر عن انتمااألسرى 

  .»فكلهم من أبناء الشعب الفلسطيني ومناضلون«الثانية 
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وقال رضوان إن طبيعة الصفقة والمعايير التي أقرتها األطراف تنطبق على عناصر من حماس وغيرها 
ب للمقاومة التي لن من الفصائل، الفتاً إلى أن المرحلة الثانية مهما شــملت، فأنها أيضاً انجاز يحس

  .تكف يدها حتى تفرج إسرائيل عن كل األسرى من سجونها
وشدد رضوان على أن حماس غير نادمة على الصفقة، وأنها ترى فيها إنجازا تحقق بفضل صمود 
المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة، مؤكداً أن أي أسير يفرج عنه من سجون االحتالل 

  .ما كان الفصيل السياسي الذي ينتمي إليهيخفف على ذويه مه
  16/12/2011السفير،بيروت، 

 
  حماس تدعو للتصدي لحرب االحتالل على المساجد .18

، االحتالل الصهيوني من التمادي في اعتداءاتـه ضـد         "حماس"حذرت حركة المقاومة اإلسالمية     : دمشق
 الغربية المحتلـة، محملـة إيـاه        المقدسات، وتواطؤه مع مغتصبيه في عربدتهم ضد المساجد في الضفة         

  .المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك
-15(نسخة عنه الخمـيس    " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وأكدت الحركة في تصريحٍ صحفي مكتوب تلقى        

، تعقيًبا على إحراق قطعان المغتصبين الصهاينة مسجد النور في قرية برقة شرق رام اهللا بالـضفة                 )12
لن ترهبه هذه السياسات ولن يقف مكتوف األيـدي تجـاه هـذه             "لة، أن الشعب الفلسطيني     الغربية المحت 

  ".الممارسات العنصرية
، إن استمرار االحتالل الصهيوني ومغتصبيه في حربهم على بيـوت اهللا يعـد انتهاكًـا                "حماس"وقالت  

  .ليةصارخًا للشرائع السماوية، واعتداًء سافًرا على األعراف والمواثيق الدو
ودعت الحركة الشعب الفلسطيني إلى ضرورة التكاتف صفا واحًدا لمواجهة هذه االعتداءات الصهيونية،             
كما دعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي إلـى التحـّرك العاجـل لحمايـة المـساجد                  

  .والمقدسات من جرائم االحتالل ومغتصبيه
 15/12/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  سياسة حكومة نتنياهو تدفع المنطقة لدوامة العنف: فتح .19

سياسة نتنياهو العدوانية والتحريضية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية        'إن  ' فتح' قالت حركة    :رام اهللا 
  .'تؤجج الصراعات الدينية في المنطقة وتدفعها لدوامة العنف

، في بيان صحفي صدر اليوم الخميس عن اللجنة         وصرح الناطق اإلعالمي باسم الحركة أسامة القواسمي      
تزايد اعتداءات المستوطنين اإلرهـابيين علـى دور العبـادة          ' مفوضية اإلعالم والثقافة، أن      -المركزية

والمساجد يبين حجم التطرف الذي غذته سياسة حكومة نتنياهو المشجعة إلرهاب المـستوطنين ودفاعـه               
جد النور في قرية برقة غرب رام اهللا اليوم بعد أربع وعـشرين             والذي دفعهم إلحراق مس   . الباطل عنهم 

  .'ساعة من إحراق مسجد النبي عكاشة في القدس المحتلة
  15/12/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  "جيش اإلسالم"و" جند الشام" للقضاء على خطةفتح لم تعد : المقدح .20
دح قائد المقر العام لحركة فتح في لبنان، قيام القوى الفلسطينية فـي              نفى منير المق   : خاص معا  -بيت لحم 

، "جيش االسـالم  "و" جند الشام "مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان بإعداد خطة للقضاء على عناصر تنظيمي            
بعد توجيه أصابع اإلتهام ألحد هذين التنظيمين بالوقوف وراء اغتيال المالزم اشرف القادري مرافق قائد               

  .ليلة امس" اللينو"اح المسلح محمود عيسى المعروف بـ الكف
االذاعية، أن القيادة السياسية في مخيم عـين الحلـوة          " معا"وأكد المقدح في حديث لنشرة االخبار بشبكة        

شكّلت لجانا للتحقيق في عملية االغتيال ال للقضاء على أحد أو عناصر محددة، الفتا أنه ال يوجد غطـاء                   
ن وأن كل من يرد اسمه يتم تسليمه بشكل فوري إلى لجان مختصة في المخيم واذا ثبت                 على أحد مهما كا   

  .تورطه فسيتم تسليمه للجيش اللبناني
، مـشيرا إلـى     "ال وجود لعناصر فتح االسالم وجند الشام وأن ما حدث هو حالة فردية            "وقال المقدح إنه    

إستدراج المخيمات الفلسطينية الشـتبكات     ألن هناك من يريد     "وجود اجتماعات مستمرة داخل المخيمات      
  ".داخلية ومع الجوار لضرب استقرار وأمن تلك المخيمات

  15/12/2011وكالة معا اإلخبارية، 
  

   لإلطاحة بالرئيس عباس في ظل االحتاللشعبيةلن تقوم ثورة : نبيل عمرو .21
رات الربيع العربي إلـى     نبيل عمرو أن تمتد ثو    " فتح"استبعد عضو المجلس الثوري في حركة       : رام اهللا 

األراضي الفلسطينية لإلطاحة برئيس السلطة محمود عبـاس وسـلطته، وأكـد أن االنقـسام ال تنهيـه                  
  .االجتماعات المتكررة وإنما االنتخابات المرتقبة

رأيه باستبعاد أية ثورة شـعبية لإلطاحـة بالـسلطة          " قدس برس "وبرر عمرو في تصريحات خاصة لـ       
الحتالل، وقال ألنه ال يمكن لفلسطيني أن يقتل فلسطينيا تحت االحتالل، قـد تكـون               الفلسطينية بوجود ا  

  ".هناك مشاحنات أما أن تكون هناك انتفاضة ضد السلطة فهذا غير وارد على اإلطالق
  15/12/2011قدس برس، 

  
  نتنياهو يرفض اعتبار المستوطنين المعتدين على المساجد تنظيما إرهابيا .22

رئـيس الـوزراء    أن   ،برهوم جرايـسي  عن مراسلها   الناصرة   من   16/12/2011 الغد، عمان،  نشرت
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو تجلى دفاع عن عصابات اإلرهاب اليهودية االسـتيطانية، بـرفض توصـية               

على أنها تنظيم إرهابي خارج عـن       " فتيان التالل "أوساط قضائية إسرائيلية، باعتبار عصابات ما يسمى        
ا أكدت التقارير اإلسرائيلية أن أجهزة تطبيق القانون تتعامل معهم بقفازات من حرير، وقـال               القانون، فيم 

  .محلل عسكري كبير، إن ضباط جيش االحتالل يخافون من مواجهة اإلرهابيين
رفض التوصية بتعريف المشاغبين كإرهابيين من شأنه ان يجعـل   ، إن "يديعوت أحرنوت "وقالت صحيفة   

  ". لنشاطهم، األمر الذي يجعل تنظيم األمور صعبا عليهمصعبا مكافحة ناجعة
على االنترنـت، التـابع     " واينت"من جهته قال عدد من الحقوقيين، والضباط السابقين، في حديث لموقع            

، إن اإلجراءات التي اعلن عنها مكتب نتنياهو ضد عصابات اإلرهاب، مـا             "يديعوت أحرنوت "لصحيفة  
لممكن اتباع هذه الخطوات دون قرار، ولكن على ارض الواقع ال يتم فعـل              هي إال خدعة كبيرة، إذ من ا      

  .اي شيء لردع عصابات اإلرهاب
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عـن  بالـدفاع   تسيبي ليفني، وصفت موقف نتنياهو       أن   16/12/2011 الشرق األوسط، لندن،     واضافت
، الـذين ال    تشجيع مكشوف لرفاقه المتطرفين في اليمـين      «عصابات اإلرهاب اليهودية االستيطانية بأنه      

  . »يكترثون للقانون وال يتورعون عن االعتداء على ضباط الجيش وعلى الفلسطينيين ومساجدهم
 
 

  "كريات غات"خطة جديدة لتوسعة مستوطنة  تعلن عن وزارة البناء اإلسرائيلية  .23
ـ   "كريات غات "أعلنت وزارة اإلسكان والبناء اإلسرائيلية عن خطة جديدة لتوسعة مستوطنة            بعة ، وبناء س

  . ألف مستوطن إسرائيلي25آالف شقة سكنية جديدة، لتضم ماال يقل عن 
وتأتي هذه الخطة اإلسرائيلية على ضوء نقص وغالء الشقق السكنية في معظم المدن الرئيسية الواقعـة                

  ".إسرائيل"في وسط 
 غالء أسعار   ومن الجدير بالذكر أن المستوطنون القادمون إلى هذه المنطقة سيواجهون مشكلة أخرى غير            

الشقق السكنية، فسيتعين عليهم مواجه السقوط المتكرر لصواريخ المقاومة الفلسطينية وبشكل دوري على             
  .هذه المستوطنة، بالرغم من نصب منظومة القبة الحديدية داخلها

 15/12/2011، موقع عكا اون الين
 

  الفلسطينيةسرائيلية تبحث االحد مشروع قانون يجيز سرقة االراضي إلالحكومة ا .24
من المنتظر ان تدعم الحكومة اإلسرائيلية اقتراح قانون يسبغ الشرعية القانونيـة علـى البـؤر                : رام اهللا 

االستيطانية المقامة بشكل مخالف للقانون االسرائيلي، في الـضفة الغربيـة ويـسلب اصـحاب الحـق                 
  .الفلسطينيين حق استعادة اراضيهم التي تم السطو عليها بالقوة

لقانون الى الدفاع عن الذين استولوا على اراض خاصة بالقوة، يحدد انه في حال اقيمت وحـدات                 يهدف ا 
سكنية على االرض المذكورة ولم يقم مالكها بالتوجه الى المحكمة خالل اربـع سـنوات، طالبـا طـرد                   

  .الساطي فان الوحدات السكنية ال يتم اخالؤها او هدمها بل وتبقى بأيدي من سطا عليها
تعويضات مالية فقط، فيما ستبقى البيوت قائمة علـى ارضـه، ولـن تـتم               صاحب االرض   سينال  حيث  
 ما يعني في الواقع السماح للمستوطنين بالبناء اينما أرادوا وتصريحا مفتوحـا للـسيطرة علـى                 ،ازالتها

ا، اراضي الفلسطينيين دون خوف او خشية من قانون يهدم البيوت او يعيد االراضي الخاصة الصـحابه               
االسرائيلية والمناهضة لالستيطان بقـانون سـرقة االراضـي         » السالم اآلن «األمر الذي وصفته حركة     

  .الفلسطينية
 16/12/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

 
  فقدان جنديين صهيونيين في بوليفياعن علن ت "وزارة الخارجية الصهيونية" .25

، عن فقدان اثنـين مـن الجنـود         )12-15(خميس  أعلنت وزارة الخارجية الصهيونية، يوم ال     : الناصرة
  .الصهاينة في بوليفيا

وأكدت الوزارة، أنها تراقب عن كثب من خالل سفارتها في العاصمة البوليفية الباز، مجريـات عمليـة                 
البحث عن الجنديين اللذين كانا يقضيان رحلة سياحية بشمال شرق الجمهورية، استمّرت عشرين يوًمـا               

  .أن يعودا إلى الكيان قبل خمسة أياموكان من المفترض 
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العبرية، في عددها الصادر اليوم، أن سفارة الكيان الصهيوني فـي           / يديعوت أحرنوت /وأضافت صحيفة   
ونقلـت   .الباز تشرف على عملية البحث وأنها قامت بتوظيف شركة خاّصة لتقـّصي أثـر المفقـودين               

المشرفة على عملية البحث، ما مفاده بأنه ال        " يتالس"الصحيفة عن يسرائيل شاي، الرئيس التنفيذي لشركة        
يوجد أي أثر للجنديين في المنطقة التي فُقدا فيها، مؤكًدا على صعوبة عملية البحث فـي ظـل الطقـس                    

  . البارد
 15/12/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
 الرئيسية ايران مهمتها "إسرائيل"لتنفيذ عمليات خارج "  العمقفيلق" تشكيل وحدة: "سرائيلإ" .26

قالت اسرائيل يوم الخميس انها ستوحد قيادة قواتها الخاصة وهي خطوة يقول خبراء انها يمكـن                : القدس
  .ان تساعدها في مهاجمة دول مثل ايران التي تعتبر اسرائيل برنامجها النووي تهديدا لوجودها

المهمة الرئيسية لهذا الفيلـق     "عمق  وقال بيان صادر عن الجيش االسرائيلي معلنا تشكيل ما يسمى بفيلق ال           
  ."هي مد العمليات المشتركة لقوات الدفاع االسرائيلية الى العمق االستراتيجي

وقالت مجلة ديفنس نيوز االمريكية العسكرية نقال عن ضباط اسرائيليين كبار قولهم ان القوات الخاصـة                
وهو مصطلح يطلق في    " الدائرة الثالثة "في  " بعيدا عن الحدود االسرائيلية   "للفيلق ستكون قادرة على العمل      

  .العموم على منطقة الخليج والقرن االفريقي
وتوقعت وسائل اعالم اسرائيلية ان فيلق العمق ربما يقوم بعمليات داخل ايران التي اظهر تقرير صـادر                 

  .نوويعن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر الماضي انها عملت فيما يبدو على تصميم سالح 
وقالت مصادر دبلوماسية يوم االربعاء ان      . وزاد هذا التقرير التوتر بين ايران والقوى الغربية واسرائيل        

 .ايران يمكن أن تبدأ قريبا انشطة نووية حساسة في منشأة بنيت تحت االرض في عمق منطقـة جبليـة                  
حتفظ بقدراتها الفريـدة لكـن      وقالت مجلة ديفنس نيوز ان الوحدات الخاصة البرية والجوية والبحرية ست          

  .الهيكل الجديد سيشجعها على التنسيق بشكل افضل في تخطيط المهام
  16/12/2011، وكالة رويترز لألنباء

 
   جنود ينقلون أسرار عسكرية تخص القاعدةسرائيلي من اإل قلق في الجيش"ولال اإلخباري" .27

لعسكرية اإلسـرائيلية علـى إثـر إعتـداء         أفاد موقع ولال اإلخباري أن هناك قلق شديد يسود األوساط ا          
المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية على قائد لواء إفرايم في الضفة الغربية التابع للقيادة الوسـطى                

  .في الجيش اإلسرائيلي وعلى نائبه أيضاً
ـ             :" وقال أحد الضباط     دة، إننا نعتقد أن بعض الجنود يقومون باإلخبار عن أسرار عسكرية تخـص القاع

  "وإنه من المؤسف والمحزن أن نتحدث عن ذلك، ولكن هذه هي الحقيقة
وأشار الضابط إلى أن بعض الجنود الذين يعملون في القاعدة يتم الضغط عليهم من قبل اليمين المتطرف                 

  .لتقديم معلومات عن القاعدة
 15/12/2011، موقع عكا اون الين

 
  يب األخير قبل الحربلواء المظالت يجري التدر: "إسرائيل بيتنا" .28

من ناحيتنا، هذا   «أعلن قائد لواء المظالت اإلسرائيلي العقيد أمير برعم في ختام تدريبات ألفراد لوائه أنه               
هذه فرضيتنا في ضوء الوضع في المنطقة، وال سيما في ضوء الوضع            . هو التدريب االخير قبل الحرب    
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خالل » إسرائيل بيتنا «في مقابلة خاصة مع صحيفة      وقد جاءت هذه األقوال للعقيد برعم        .»في قطاع غزة  
مناورات للواء المظليين في قاعدة التدريب اللوائي في شفيفون حول احتمال المشاركة في حملـة ضـد                 

وتتسم أقوال برعم هذه بأهمية خاصة ألنها أتت في أعقاب تصريحات رئيس االركان الفريق               .قطاع غزة 
فر من حملة في غزة في ضوء جوالت التصعيد المتواترة في هـذه             لن يكون م  «بيني غانتس مؤخرا بانه     

  .»الجبهة
إلى أن االحساس في لواء المظليين هو أن مثل هذه الحملة العسكرية أقرب من              » إسرائيل اليوم «وأشارت  

وتنقل الصحيفة عن قائد وحدة النخبة في لواء المظليين، الرائد العاد سوسان قوله إنـه               . أي وقت مضى  
هرين من عملية الرصاص المسكوب خضنا مثل هذا التدريب بالضبط، ونحن نتوقع مقاومة أشـد          قبل ش «

ويعد لواء المظليين الجنود ايضا الحتمال ان تكون في اثناء مثـل هـذه               .»بكثير من ناحيتهم هذه المرة    
 المقدم غـي    وفي هذا اإلطار، قال قائد قاعدة التدريب اللوائية       . الحملة في غزة محاوالت اختطاف جنود     

تعليماتنا هي أن الجندي في الجيش االسرائيلي يجب أن يعمل كل شيء كي ال يختطف ولكن                «برغر إن   
  .»اذا ما اختطف جندي ال ننتظر بل نهجم

 16/12/2011، السفير، بيروت
 

   في سنة واحدة مليارات شيكلسبعة وصلت إلى "إسرائيل"خسائر المخدرات في : "إسرائيل" .29
قامت وسائل إعالم باللغة العبرية بحملة دعائية واسـعة النطـاق لمكافحـة             :  أندراوس زهير - الناصرة

  .المخدرات بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها إسرائيل من جراء وباء اإلدمان
على اإلنترنت عن وزيـر األمـن الـداخلي         ' يديعوت أحرونوت 'وفي هذا الخصوص نقل موقع صحيفة       

 مليار  7ش، قوله إن الخسائر المادية من المخدرات في إسرائيل وصلت الى            اإلسرائيلي، يتسحاق أهرونفت  
  ). شيكل3.7دوالر واحد يعادل (شيكل في السنة الواحدة 

وأضاف أهرونفتش خالل جلسة لجنة الكنيست المختصة بمحاربة المخدرات، أن المخدرات تعتبر خطـر              
م من صغار السن، والذين تتراوح أعمارهم        ألف متعاطي ه   60استراتيجي على المجتمع، مشيرا إلى أن       

  . بالمئة من الصغار في إسرائيل10 عاما، ويشكلون 18 إلى 12ما بين 
 يخضعون للعالج،   8000 مدمن، منهم    12500عالوة على ذلك، ذكر أهرونوفيتش أنه يوجد في إسرائيل          

 طن  90ن الكوكايين، و   طن م  4 طن من الهيروين في السنة، و      5منوًها إلى أن سوق المخدرات يستهلك       
وعـن  . LCD مليون وجبة مخدرات من أنواع حبـوب الهلوسـة وال          20من الحشيش والماريجوانا، و   

إن الهيئـة   ' هآرتس'استخدام صورة األمين العام لحزب اهللا في حمالت مكافحة المخدرات، قالت صحيفة             
 فـي مركـز ملـصقاتها       القومية لمكافحة المخدرات في إسرائيل اختارت صورة الشيخ حسن نصر اهللا          

وإعالناتها الدعائية في الصحف وفي إعالنات الشوارع الضخمة في إطار الحملـة الدعائيـة الواسـعة                
  .لمحاربة هذه اآلفة

 كغم من   88وعن قيام حزب اهللا بتصدير المخدرات إلسرائيل ، أكدت المصادر الرسمية في تل أبيب بأن                
  يش تم ضبطها على الحدود الـشمالية إلسـرائيل، بعـد            كجم من الحش   34كغم كوكائين و  10الهيروين و 
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وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إحباط      . عملية مشتركة للجيش والشرطة اإلسرائيلية خالل األشهر الماضية       
 محاولة تهريب مخدرات إلى إسرائيل من لبنان، مؤكدة أنه وفي أحد المحاوالت تم إطالق النار مـن                  22

  . اإلسرائيليقبل المهربين على الجيش
 16/12/2011، القدس العربي، لندن

 
   عامال44ًاشعاعات مفاعل ديمونة اإلسرائيلي تسرطن ": إسرائيل" .30

 عامالً سابقاً في مفاعل ديمونا النـووي        44كُشف النقاب خالل دعوى قضائية عن إصابة        : )آي.بي.يو(
ـ       '' اإلسرائيلي'' ة، فيمـا وجهـت المحكمـة       بالسرطان وأمراض أخرى جّراء تعرضهم إلشعاعات نووي

  .المركزية في الكيان انتقادات إلدارة المفاعل بسبب إخفائها معلومات حول تسّرب اإلشعاعات
 الذين تقدموا بشكوى قـضائية ضـد        44، أمس، أن المندوب عن العّمال ال      ”اإلسرائيلية“وذكرت اإلذاعة   

ع، خالل جلـسة المحكمـة االثنـين        إدارة المفاعل كشف أمام دان ليطائي وهو شاهد خبير من قبل الدفا           
وعقّب ليطائي علـى    . ”تثبت حدوث خلل يتعلق بسالمة العاملين في مفاعل ديمونة        “الماضي، عن وثائق    

  .”ليس مؤسسة معقمة“، وإن مفاعل ديمونة ”قسماً كبيراً منها حقيقي“الوثائق بالقول إن 
 16/12/2011، الخليج، الشارقة

 
   محفوظ تحتفي بنجيب"إسرائيل"جامعات  .31

تحتفي الجامعات اإلسرائيلية الكبيرة بالتعاون مع مجمع اللغة العربية بحيفا بمئوية           : حيفا – وديع عواودة 
  ".كامب ديفد"األديب الراحل نجيب محفوظ تكريما إلبداعه ولتأييده اتفاقية 

ر الـسبع   فبعد جامعتي تل أبيب وحيفا اللتين كرستا يومين دراسيين، خصصت جامعة بن غوريون في بئ              
المؤسسات األكاديمية في إسرائيل تحتفي بنجيب محفوظ بمناسبة مائـة عـام علـى              "يوما مماثال بعنوان    

  ".مولده
يعتبر الباحث اإلسرائيلي البروفيسور يورام ميتال أن االهتمام اإلسرائيلي بمحفوظ ينبع باألسـاس مـن               و

  .مناصرته للسالم والتصالح مع إسرائيل
ة نت إلى أن محفوظ لم يكتف بتأييد كامب ديفد بل دعا إلى التطبيع مع إسرائيل                وأشار في حديث للجزير   

  .منبها إلى أن موقفه نادر في المشهد الثقافي العربي
ويوضح أن اعتراف محفوظ بإسرائيل دغدغ مشاعرها العميقة فهي تعـاني منـذ تأسيـسها مـن عـدم        

 محفوظ واحدا من عمالقة األدب العربي أمـا         االعتراف بها من قبل العرب ويتابع عالوة على ذلك يعتبر         
  .ترجماته للعبرية فتدلل جيدا على أن االهتمام به دافعه سياسي وفكري أوال

 15/12/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
 

  وتشتبك مع األسرى وتخلف عدة إصابات" إيشل" سجن تقتحم  إسرائيليةقوات خاصة .32
أن وحدة " إيشل"سرى والمحررين من داخل سجن ذكرت مصادر خاصة لوزارة شؤون األ: القدس

في القسم، " 8غرفة "في السجن، وقامت بتفتيش " 10قسم "صهيونية خاصة أقدمت األربعاء على اقتحام 
  .وأثناء دخول القوة الخاصة قامت برش األسرى بالغاز، مما أوقع ثالث إصابات

اجية على االقتحام، بالتكبير والطرق وبينت المصادر من داخل السجن أن األسرى قاموا كخطوة احتج
في نفس السجن، وقاموا بالطرق على األبواب والتكبير " 11قسم "على األبواب وقد تضامن أسرى 
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والتهليل، وقامت إدارة سجن إيشل بتوجيه عدة عقوبات على أسرى السجن منها سحب األدوات 
  .من الكنتين وقامت بإغالقه" 10قسم "الكهربائية وإرجاع األهالي من الزيارة كما حرمت 

  15/12/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  المرحلة الثانية من صفقة التبادل ال تلبي الحد األدنى من المطالب الفلسطينية: "حريات" .33
بقرب اإلفراج عن كوكبة جديدة » حريات« رحب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية :رام اهللا

في إطار المرحلة الثانية من صفقة تبادل األسرى واعتبر ذلك إنجازاً للشعب من األسرى واألسيرات 
الفلسطيني والحركة األسيرة ومدخالً وحافزاً للسلطة والحركة الوطنية الفلسطينية للعمل وفق آليات 
وإستراتيجية جديدة إلطالق سراح جميع األسرى والمعتقلين من سجون االحتالل اإلسرائيلي دون 

 550وذكر حريات أن القائمة التي نشرها موقع مصلحة السجون اإلسرائيلية والتي تشتمل على  .استثناء
أسيراً وأسيرة ال تلبي الحد األدنى من التوقعات الفلسطينية وفي المقدمة منها توقعات الحركة األسيرة 

ا من قدامى التي انتظرت بفارغ الصبر على مدار شهرين كاملين أن تشمل الصفقة كل األسيرات وعدد
األسرى ومن ذوي األحكام العالية وتفرج عن الحاالت المرضية الصعبة خاصة مرضى السرطان 

  .والقلب وتلك التي تعاني من الشلل الدائم أو الجزئي
  16/12/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   تدعو المسلمين للتصدي لسياسة حرق المساجد في فلسطين في غزةألوقافوزارة ا .34

دعت وزارة األوقاف والشئون الدينية أبناء األمتين العربية واإلسالمية وكافة أحرار العالم للتصدي : غزة
  .للهجمة الصهيونية وسياستها الهمجية ضد المساجد ودور العبادة في األراضي الفلسطينية

الل من واستكرت الوزارة في بيانٍ لها، الصمت الدولي تجاه هذه القضية الخطيرة التي يهدف االحت
  .خاللها عبر مستوطنيه العنصريين إلى طمس كافة المعالم الدينية والتاريخية للشعب الفلسطيني المسلم

وأعربت األوقاف عن شجبها واستنكارها الشديدين لحرق قطعان المستوطنين فجر هذا اليوم لمسجد النور 
ف الطابقين األول والثاني للمسجد مفيدة أن الحريق استهد. في قرية برقة شرق محافظة رام اهللا والبيرة

  .إلى جانب كتابة شعارات عبرية عنصرية تعادي اإلسالم والمسلمين
وطالبت وزارة األوقاف أهل الخير من األمتين العربية واإلسالمية بضرورة دعم صمود أهل فلسطين 

  .يومياوتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم إلعادة بناء مساجدهم التي يستهدفها االحتالل 
  15/12/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  مسجد عكاشة في القدس مخزن لبلدية االحتالل .35

تبين من زيارة إلى مسجد عكاشة في القدس المحتلة، الذي تعرض فجر :  برهوم جرايسي-الناصرة
شعارات األربعاء، إلى عدوان إرهابي من عصابة مستوطنين إرهابية، وحرقوا جانبا منه، وكتبوا عليه 

 عاما إلى مخزن للبلدية، ومقرا لعمال 30عنصرية، أن بلدية االحتالل قد حولت المسجد منذ نحو 
  .ومعدات الحدائق والصيانة في الحي اليهودي
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، وحظر 1948وقد استغلت بلدية االحتالل صعوبة الوصول إلى المسجد، الذي جرى اغالقه منذ العام 
إلى مخزن للمعدات، وبشكل يمس قدسية المكان، وعلى الرغم من على المسلمين الدخول اليه، وحولته 

  .االهمال وعدم الصيانة، إال أن معالم المسجد الداخلية ما تزال واضحة وخاصة المحراب
، إنه في الشطر الغربي لمدينة القدس المحتلة ثالثة مساجد 48وقالت مصادر دينية شرعية من فلسطينيي 

مسجد عكاشة، هناك مسجد آخر في عين كارم، وهو أيضا مغلق ويحظر في هذه الوضعية، فاضافة إلى 
استخدامه، ومسجد المالحة، الذي حولته عائلة يهودية من اصل إيراني إلى بيت لها، وسط تواطؤ سلطات 

  .االحتالل
  16/12/2011، الغد، عمان

  
   معاناة فلسطينيي القدستفاقم :تقارير حقوقية .36

تقارير حقوقية محلية ودولية تفاقم الوضع اإلنساني للسكان أظهرت : رام اهللا-عوض الرجوب
الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة نتيجة استمرار التصاعد في االنتهاكات التي يمارسها االحتالل 

  .اإلسرائيلي ضد المدينة المقدسة وسكانها
يرا تضمن معطيات وحقائق فقد نشر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة تقر

 ألف فلسطيني يعيشون حاليا 270وأفاد التقرير أن نحو  ".مخاوف إنسانية أساسية"وأرقاما، مشيرا إلى 
 ألف مستوطن إسرائيلي خالفا للقانون الدولي في 200في مدينة القدس الشرقية، في حين يعيش نحو 

  .1967مستوطنات تم إنشاؤها منذ عام 
 ماليين فلسطيني من باقي األراضي الفلسطينية المحتلة دخول القدس الشرقية 3.7 وأكد أنه يحظر على

وأوضح أن الفلسطينيين الذين يحصلون على تصاريح  .دون تصاريح إسرائيلية يصعب الحصول عليها
 حاجزا تقع على طول الجدار، وقد أصبح ما يقرب 16ال يستطيعون أن يستخدموا سوى أربعة من بين 

فلسطيني من سكان القدس الشرقية معزولين ماديا عن المركز الحضري بواسطة الجدار  ألف 55من 
  .العازل

  منازل بال ترخيص
من أراضي القدس الشرقية لتطوير المستوطنات اإلسرائيلية، في % 35وأكد التقرير مصادرة ما مساحته 

% 32 أن ما ال يقل عن وبين .من أراضي القدس الشرقية للبناء الفلسطيني% 13حين لم يخصص إال 
من منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية غير حاصلة على تراخيص بناء، وهي تراخيص يصعب 

 مواطن لخطر التهجير، مضيفا أن نحو ألفي منزل هدمت 86500الحصول عليها، وهو ما يعرض نحو 
  .1967منذ عام 

لسطينيين في القدس الشرقية، حيث تّم سحب وأكد التقرير عدم وجود وضع إقامة قانونية وآمنة للسكان الف
، إضافة إلى سحب نحو 1967 ألف فلسطيني على أيدي السلطات اإلسرائيلية منذ عام 14إقامة ما يقارب 

ونظرا للنشاطات االستيطانية وعمليات الطرد، يؤكد التقرير وجود عدة مئات من  . بطاقة هوية13135
  .لخطر التهجير القسريسكان القدس الشرقية الفلسطينيين عرضة 

  فقر شديد



  

  

 
 

  

            20ص                                     2351:                العدد16/12/2011الجمعة  :التاريخ

من جهته أكد تقرير لجمعية حقوق المواطن في إسرائيل يلخص الوضع القائم في القدس خالل السنوات 
األربع الماضية، أن الفلسطينيين يعانون من تهميش مستمر وإهمال منهجي، وتمييز، وسوء معاملة 

  .يومية
مدينة يعيشون تحت خط الفقر بسبب عدم توفر فرص من األطفال العرب في ال% 74وحسب التقرير فإن 

من طالب الثانوية من المدارس إلى أسواق العمل % 50عمل كافية لذويهم، في حين تسرب نحو 
السوداء بسبب الوضع االقتصادي وألجل الظروف التعليمية غير المناسبة، الفتا إلى نقص يصل إلى 

  .حوالي ألف غرفة صفية
 وحدة سكنية لليهود على األراضي التي صودرت من العرب، لم تُبن في 50197وأضاف أنه مع بناء 

  . وحدة سكنية في السنة األخيرة وحدها80المقابل أي وحدة سكنية للفلسطينيين، بل تم هدم 
  15/12/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  تطالب مصر بالضغط على االحتالل إلطالق سراح كافة األسيرات" أنصار األسرى" .37

الفلسطينية السلطات المصرية بالضغط على حكومة االحتالل " أنصار األسرى"طالبت منظمة : ةغز
اإلسرائيلي من أجل إجبارها على إطالق سراح كافة األسيرات من سجون االحتالل ضمن الدفعة الثانية 

اً باالتفاق على إطالق من صفقة التبادل، التي من المقرر تنفيذها يوم األحد القادم، مشيرة إلى أن هناك بند
  .سراح كافة األسيرات، كما أشارت مصادر الوفد المفاوض

  15/12/2011قدس برس، 
  

   بالفشل الكلوي مهددة بخطر الموت بسبب نفاد األدويةمريضا 450 حياة :وزارة الصحة بغزة .38
 450حياة أعلنت وزارة الصحة في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس ان  :غزة ـ أشرف الهور

  .مريضا بالفشل الكلوي مهددة بخطر الموت، بسبب نفاد األدوية الالزمة لهم
أنه سيتم توقيف أجهزة  وقال الدكتور أشرف القدرة الناطق الرسمي باسم الوزارة في تصريح صحافي

  . غسيل الكلي في أي لحظة، بسبب نفاد الفالتر الالزمة لذلك
ت الصحية الدولية والمحلية واإلقليمية أمام استحقاق أخالقي وأكد أن هذا األمر يضع جميع المؤسسا

توريد المستهلكات الطبية الخاصة، وعدم الزج 'وإنساني للضغط على الحكومة الفلسطينية في رام اهللا لـ 
بالملفات اإلنسانية في زوايا ضيقة ال تعود على شعبنا إال بالخطر وتشتيت اآلمال بالمصالحة ووحدة 

التدخل لدى صحة رام اهللا بإرسال 'ب الدكتور القدوة فصائل العمل الوطني واإلسالمي لـ وطال .'الوطن
  .'الفالتر لغسيل الكلى ووقف الممارسات العبثية نحو مرضى الفشل الكلوي ومرضى قطاع غزة

وتقول وزارة الصحة في غزة التابعة لحكومة حماس ان هناك عشرات األصناف من األدوية نفدت من 
  . بسبب الحصار، وكذلك بسبب عدم وصولها شحنات أدوية من الحكومة الفلسطينية في رام اهللامخازنها

  16/12/2011، القدس العربي، لندن
  

   القضية الفلسطينيةتخدمأن يجب الحكومة تجاه حماس  عالقة:  باألردن"اإلخوان" فيقيادي  .39
مع صحيفة  تور رحيل غرايبة في حوار      أكد القيادي في الحركة اإلسالمية، الدك     : أسعد العزوني    -عّمان  

من حيث المبدأ طالبنـا بإعـادة       ،   تصريحات الحكومة حول حركة حماس      حول عمانالراية القطرية في    
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النظر بسياسة الحكومة تجاه حماس وأن تكون قائمة على التعاون والمشاركة لخدمة القضية الفلـسطينية               
لكن الجماعة وجّهت نصيحة لقيـادة      . ركة اإلسالمية ومواجهة االحتالل الصهيوني، وهذا مبدأ واضح للح      

حماس بأن يقرؤوا المشهد السياسي األردني جيداً وبشكل دقيق وأال تكون زيارة الحركة لـألردن علـى                 
  .حساب تقّدم الشارع وحركته نحو اإلصالحات المنشودة

16/12/2011، الراية، الدوحة  
  

  قة شاليطشمول أسيرين أردنيين في الدفعة الثانية من صف .40
 كشف الموقع اإللكتروني لمصلحة السجون اإلسرائيلية، عـن شـمول األسـيرين             : غادة الشيخ  -عّمان  

 .األردنيين وائل الحوراني وصالح عارف، في صفقة تبادل األسرى مع الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط             
نيـين فـادي فـرح أن       وبين الناطق اإلعالمي باسم اللجنة الوطنية لشؤون األسـرى والمفقـودين األرد           

  .المعلومات الواردة من الجانب اإلسرائيلي هي معلومات مؤكدة
16/12/2011، الغد، عمان  

  
  سنتعاطى مع معاناة الغزيين بشكل مغاير عما كان عليه قبل زيارتنا: فريق الوعد .41

 قطـاع   زيارتها مجمع الشفاء الطبي فـي       خالل  محمد إسماعيل المدير اإلعالمي لفرقة الوعد       دعا :غزة
 المؤسسات المعنية الحيوية؛ للتعاطي مع اإلنسان الفلسطيني انطالقًا من البعد اإلنساني، مـستهجنًا              غزة،

  .قضية تسييس الخدمة الصحية واستخدامها أداة لالبتزاز السياسي
 وأكد أن فريق الوعد بعد زيارته لغزة لن يكون كما كان قبل زيارتها في التعاطي مع معاناة الغزيين في                  

كافة المجاالت وعلى رأسها معاناة المرضى، مبدًيا استعداد فرقته ألن تكون الصوت الذي سيصدح فـي                
سبيل فضح الممارسات الصهيونية ويكشف عن تداعيات الحصار الذي يطال الجانب الصحي من خـالل               

  .نقص المستلزمات الطبية األساسية
15/12/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم  

  
  لبنان في "يونيفل"فض اتهامات باستهداف حزب اهللا ير .42

االتهامات السياسية، التي أطلقها بعض أقطاب المعارضة له، بمسؤوليته عن          ” حزب اهللا “رفض  : بيروت
ـ   إن التـصريحات   “وأوضح الحزب في بيان أمـس       . في صور جنوب لبنان   ” يونيفل”استهداف قوات ال

فون من موقع أنهم جـزء مـن مخطـط اسـتهداف            خطيرة وغير مقبولة، كما أن الذين أدلوا بها يتصر        
  . ”المقاومين، وهذا ما يدفعهم إلى إطالق هذه االتهامات غير المسؤولة

16/12/2011، ظبيأبو االتحاد،   
  

  "المستقلة والتهدئة  والمصالحة والدولةاألسرى" سينصب في القاهرة دور :المخابرات المصرية .43
 أن الدور المصري في ، جهاز المخابرات المصرية العامة وكيل،كد اللواء محمد إبراهيمأ :القاهرة

 محاور رئيسية تتمثل بقضايا األسرى والمصالحة والدولة الفلسطينية أربعةالمرحلة القادمة سينصب في 
 المرحلة الثانية من بإتمام سيتمثل األول المحور إن: وقال إبراهيم في تصريح خاص .المستقلة والتهدئة
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 األسرى ستواصل مصر جهدها في قضية الصفقة إتمام إبراهيم انه بعد ، وأوضحاألسرىصفقة تبادل 
  .اإلسرائيلية من السجون األسرىلدعم موقف الرئيس محمود عباس في تحرير كافة 

 القاهرة أنلى إ وأشار األرض، ملف المصالحة الفلسطينية وتطبيقها على بإنهاء المحور الثاني فيتمثل أما
حماس وفتح وكافة الفصائل الفلسطينية لالجتماع مع جهاز المخابرات العامة وجهت دعوات لحركتي 

  . القادم لالتفاق على آليات تنفيذ اتفاق المصالحةاألسبوع
 والتأكيد وفق اللواء إبراهيم في دعم موقف الرئيس عباس في العملية السياسية ثالثويتمثل المحور ال

  .يطان والمرجعيات الواضحة لعملية السالمعلى عدم استئناف المفاوضات دون وقف االست
 مصر ستبذل قصارى جهدها ألجل أنوشدد على ،  المحور الرابع فيتمثل بتثبيت التهدئة بقطاع غزةأما

  . عملية عسكرية كبيرة على قطاع غزةأومنع أي عدوان 
  16/12/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  حماسمهدي عاكف يهنئ مشعل وهنية بذكرى انطالقة  .44

 بعث محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق لإلخوان المسلمين، ببرقية تهنئة لخالد مشعل، :القاهرة
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وإسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، ولكل 

ن األيام أوأكد عاكف  .كةقيادات وأفراد حماس، يهنئهم فيها بالذكرى الرابعة والعشرين النطالقة الحر
  .أثبتت أن خيار المقاومة هو الخيار الفاعل ضد العدو الصهيوني الذي ال يعرف إال لغة القوة
  15/12/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
     بدولة فلسطين رسمياًآيسلندا تعترف  .45

ريكيافيك الخميس،  اعترفت ايسلندا رسميا بدولة فلسطين وذلك في حفل جرى في العاصمة            : )ب.ف  .أ  (
وقال وزيـر الخارجيـة      .لتصبح بذلك واحدة من اوائل دول األوروبية والغربية التي تقوم بخطوة كهذه           

اتقـدم  “االيسلندي ايسور سكارفيدينسون مخاطباً نظيره الفلسطيني رياض المالكي خالل مؤتمر صحافي            
كمـا مـن المقـرر أن يعلـن         . ”تزاما بارادة البرلمان االيسلندي   إليكم رسمياً بإعالن استقالل فلسطين ال     

  .الوزيران اقامة عالقات دبلوماسية، بحسب بيان أصدرته الخارجية االيسلندية
وجاءت المناسبة التي جرت في دار الثقافة في ريكيافيك بعد تصويت البرلمان االيـسلندي فـي التاسـع                  

العتراف بدولة فلسطينية على حدود ما قبـل حـرب عـام            نوفمبر لصالح ا  /والعشرين من تشرين الثاني   
1967 .  

  16/12/2011، الخليج، الشارقة
  

   الفلسطينيين في االنضمام إلى األمم المتحدةدعمهبان كي مون يعلن  .46
 أمين عام األمم المتحدة بان كي مون بأنه يدعم سعي الفلسطينيين للحـصول علـى                قال:  وكاالت –سما  

المتحدة، كما يؤيد مساعي الفلسطينيين حتى يتمكنوا من العمل في منظمات دولية            عضوية دائمة في األمم     
  .أخرى كأعضاء كاملي العضوية

التـي ترتبـت    ) اليونسكو(أما فيما يتعلق بالفجوة في تمويل منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة             
عد قبول فلسطين كعضو كامل، قـال بـان         على تعليق الواليات المتحدة لمساهمتها في ميزانية المنظمة ب        
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كأمين عام لألمم المتحدة، آمل بل وأعمل بجدية شديدة حتى تتمكن كل وكاالت األمم المتحدة من العمل،                 "
وأن تتوفر لها الموارد الكافية حتى تتمكن من خدمة أولئك الذين يحتاجون لمساعدتنا، وما يشغلني هو أن                 

  ".يلاليونسكو ستعاني من نقص في التمو
وأشار األمين العام إلى انه أعرب عن مخاوفه من نقص التمويل للزعماء العالميين الذين يلتقي بهم بهدف              

  .التمكن من العثور على آلية يمكن من خاللها معالجة هذا األمر
 15/12/2011، وكالة سما اإلخبارية

 
  لقرارات الدوليةويطالب بحل قضية الالجئين حسب ا" األونروا "عملغراندي يرفض تقويض  .47

فيليبـو  " األونـروا "أعلن مفوض عام وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين : غزة ـ أشرف الهور 
غراندي يوم أمس رفضه لتصريحات مسؤول إسرائيلي طالب بإجراء تغيير على التفويض الممنوح لعمل              

طينيين تكون بعيدة عن قرارات     هذه المنظمة الدولية، كذلك أعلن رفضه ألي حلول لقضية الالجئين الفلس          
  .األمم المتحدة

وقال غراندي خالل احتفالية أقيمت باحدى مدارس البنات بمدينة غزة بمناسبة توقيع اتفاقية تمويـل مـع                 
إن أي حلول لقضية الالجئين الفلسطينيين بعيدا عـن         "البرازيل شاركت فيها سفيرة البرازيل لدى السلطة        

  ".قرارات األمم المتحدة خاطئة
حـسب قـرارات األمـم المتحـدة        "وأكد غراندي على ضرورة االعتراف بحقوق الالجئين الفلسطينيين         

  ".194وبالذات قرار 
كذلك أعلن المسؤول األمم الرفيع عن رفضه لتصريحات نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني أيالون،              

، الدعائه بـأن    "األونروا"الممنوح لمنظمة   التي أدلى بها قبل أيام، وطالب خاللها بتغيير التفويض الدولي           
  .هذه المنظمة أصبحت عائقا أمام السالم

 .حصلت على تفويضها من الجمعية العامة المتحدة وليس من أي جهة أخرى           " األونروا"وقال غراندي أن    
إن الحصار على قطاع غزة ال زال مفروضا رغم اإلجراءات اإلسرائيلية لتـسهيله فـي الفتـرة                 "وقال  
  ".خيرةاأل

وأشار إلى ان الحل إلنهاء هذا الحصار يكمن في رفعه بصورة كاملة، والسماح بحياة اقتصادية عاديـة،                 
  ". تنمية حقيقة في قطاع غزة"تشمل القدرة على التصدير، مؤكدا أن هذا األمر من شأنه أن يعمل على 

 16/12/2011، القدس العربي، لندن
 

  ؤسسة فلسطينية ألف دوالر لم100 منحجوجل تعلن عن  .48
 ألف دوالر لمؤسسة بيتـا الفلـسطينية        100أعلنت مؤسسة جوجل عن تقديم منحة بقيمة        :  سما -القاهرة  

وهي إحدى المنظمات غير الحكومية المتخصصة في دعم وتأهيل المتعاملين مع تكنولوجيا المعلومـات              
  . بفلسطين

التـي تنظمهـا    " ابدأ مع جوجل  "بقة  جاء اإلعالن في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس على هامش مسا          
الشركة بأحد فنادق القاهرة، حيث قالت هند رشيد، مدير االتصاالت بجوجل الـشرق األوسـط وشـمال                 
أفريقيا إن مبلغ المنحة مخصص لتنفيذ دورات تدريبية للفلسطينين العاملين بمجال تكنولوجيا المعلومـات              

  .  شهرا المقبلة18على مدى الـ
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 مليون دوالر لعدد من المؤسسات العاملة في ثالثة مجاالت  40 أعلنت تقديم منح بقيمة      يذكر أن جوجل قد   
تعليم الفتيات، والتكنولوجيا، ومكافحة الرق، وذلك على مستوى العـالم، وقـد فـازت المؤسـسة                : هي

  .الفلسطينية بالمنحة المخصصة لمنطقة الشرق األوسط لهذا العام
 15/12/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  خالل محاضرة بجامعة إيطالية " إسرائيل" ضد وشعاراتهتافات  :"يديعوت" .49

في ايطاليا إلـى سـاحة معركـة، بعـد أن           " نابولي"تحولت قاعة محاضرات في جامعة      : القدس المحتلة 
والمحاضرة في قسم اللغة واألدب العبرية في       " فارديت ال يسفلر حاييم   "تعرضت البروفيسور االسرائيلي    

، لسيل جارف من المقاطعات من قبل الطالب المـشاركين فـي المحاضـرة              "إسرائيل"ا في   جامعة حيف 
  . ونشطاء من المنظمات المناهضة إلسرائيل

، أن المحاضرة االسرائيلية وصلت هذا األسبوع إلى الجامعة االيطالية          "يديعوت أحرنوت "وأفادت صحيفة   
، ولكنها فوجئت بـسيل مـن المقاطعـات         "مياألخالق في الطب اإلسال   "من أجل إلقاء محاضرة بعنوان      

إسـرائيل دولـة تمييـز      "وهتفوا  " إسرائيل"والمهاجمات والشعارات التي أطالقها طالب المحاضرة ضد        
  ".إسرائيل تقتل األطفال"، و" عنصري

بتوزيع بيانـات فـي     " إلسرائيل"وحسب الصحيفة لم يقتصر األمر على ذلك بل قام الطالب المناهضين            
اضرة اتهموا من خاللها جامعة حيفا بدعم قوات الشرطة والجيش اإلسـرائيلي، مـن خـالل                قاعة المح 

  .السماح لهم بااللتحاق بالجامعة وارتداء ألباس العسكري في باحاتها
ولفتت الصحيفة إلى أن قاعة المحاضرة في ايطاليا تحولت إلى فوضى عارمة، وحـاول رجـال أمـن                  

 إقناع النشطاء والطالب بالخروج من القاعة، وعلى أثر هذا الحـادث            الجامعة بمساعدة الهيئة التدريسية   
  .قررت إدارة الجامعة إلغاء محاضرة أخرى كان من المقرر أن تلقيها ذات المحاضرة في يوماً أخر

أن "على الموضوع، قائالً    " إسرائيل"رئيس جامعة حيفا في     " اهارون بن زئيف  "وبدوره عقب البروفيسور    
وي على أعلى نسبة طالب من قوات األمن والجيش اإلسرائيلي ونحن نسمح لهم بارتداء              جامعة حيفا تحت  

  ".ألباس العسكري في الجامعة وهذا شيء نفتخر به
االحتجاج هو جزء من ظاهرة خطيرة لمناهضة ممثلي إسرائيل في العالم وهـي أخـذة فـي                 "وأضاف،  

  ".   م لهااالتساع، ويجب عدم التهاون في التعاطي معها أو االستسال
 15/12/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  المرتبة صفر" إسرائيل"مقياس حرية العبادة والمساواة الدولي يمنح  .50

 أن مرتبة إسـرائيل بـين       CTRT كشف تقرير المنظمة الدولية لحرية العبادة والمساواة         -عكا أون الين  
  .ة التي تتكون من ثالث مراتبالدول التي تسمح بحرية العبادة هي المرتبة صفر في سلم القائم

 دولة، منح   195وذكرت صحيفة هآرتس، أن التقرير الذي تناول التقييد الحكومي لمجال حرية العبادة في              
 دولة أخرى من بينها إيران وأفغانستان والصين ودول أخرى، كما           52إسرائيل المرتبة صفر إلى جانب      

  .والهند ومكسيكو وتركياحظيت بالمرتبات المتدنية كال من روسيا ورمانيا 



  

  

 
 

  

            25ص                                     2351:                العدد16/12/2011الجمعة  :التاريخ

إن "مدير جمعية حرية العبادة والمساواة، في تعليقه على هـذه المعطيـات،   " أوري رغب"وقال المحامي   
مقياس حرية العبادة الدولية يكشف أمام العالم حقيقة كثيبة، وبأن حرية العبادة في إسرائيل قريبة جداً من                 

  ".ل العالم الغربي المتقدموهي بعيدة عن دو) اإلسالمية المتطرفة(الدول 
ال يمكن القبول بهكذا ديمقراطية فضيعة بها مساس بحرية العبادة، إسرائيل تـزداد صـورتها               "وأضاف،  

  ".السوداء وأنها األكثر تقييد لحرية العبادة الشيء الذي سيضر بموقعها في العالم وبعالقتها بالدول الغربية
  14/12/2011، موقع عكا اون الين

   
   األميركية تطالب بوقف االستثمارات اإلسرائيلية فيهامينيسوتاوالية  ت فيتظاهرا .51

طالب متظاهرون اعتصموا أمام مجلس االستثمار فـي واليـة مينيـسوتا األميركيـة بوقـف                : رام اهللا 
االستثمارات اإلسرائيلية في هذه الوالية؛ احتجاجا على استخدام عائداتها في بناء المـستوطنات وجـدار               

  .لتوسع العنصريالضم وا
، رفع دعوى ضـد المجلـس       "صوت فلسطين "وأكدت الناشطة في حملة مينسوتا بيث آتم، في حديث لـ           

أمام محكمة الوالية ألن قبوله بهذا النوع من االستثمارات يخالف تشريعات الوالية التي تحظر اسـتخدام                
  .عائدات االستثمارات المقامة على أرضها في مشاريع استيطانية

بت آتم محبي السالم في الواليات األخرى بالعمل على إلغاء كافة االستثمارات اإلسرائيلية فيها ألن               وطال
  .عائداتها تُستخدم لدعم المشاريع االستيطانية بالضفة والقدس

 16/12/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
 

   غير مسبوقةهناك تعاون بين الجيشين األمريكي واإلسرائيلي إلى مستويات: سوزان رايس .52
جددت مندوبة واشنطن الدائمة لدي األمم المتحدة السفيرة سوزان رايس التزام             :  وكاالت األنباء   - وشنطن

  .بالدها الكامل والقوي بتحقيق السالم واألمن للدولة اليهودية في اسرائيل
ؤتمرالمنظمات  رؤساء م  ى خالل حفل االستقبال السنوي الذي أقيم أمس األول للتعرف عل          -وقالت رايس 

كانـت  ,  إن توجيهات الرئيس باراك أوباما منذ لحظة توليـه منـصبه           -اليهودية األمريكية في نيويورك   
وهي تعزيز وتعميق هذا االلتزام ألن عالقتنا الخاصة مع اسرائيل تؤكدها مصالحنا            , واضحة ال لبس فيها   

  .وقيمنا المشتركة
ولهـذا الـسبب   , ين جيشينا إلي مستويات غير مسبوقة    زيادة التعاون ب   ىوأضافت لهذا السبب حرصنا عل    

بما في  ,  مستويات قياسية  ىقمنا بزيادة التمويل العسكري إل    , وحتي في هذه األوقات المالية الصعبة     , أيضا
ذلك تقديم دعم إضافي لمنظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ والتي بدأت في العمل قبل أيام قليلة في                 

  .ائيليين األبرياء الذين يعيشون بالقرب من الحدود مع قطاع غزةالدفاع عن اإلسر
وقالت رايس نحن نعمل معا لتعزيز أمن إسرائيل من خالل نظام أرو ومن خالل الرافعة ديفيـد ومـن                   

  .خالل التدريبات العسكرية المشتركة التي لم تكن أبدا في أي وقت مضي أكثر قوة مما هي عليه اآلن
قالت رايس ليس هناك بديل عن المفاوضات المباشرة وجها         , ع الفلسطيني اإلسرائيلي  وفيما يتعلق بالصرا  

ودولـة فلـسطين كـوطن      , إسرائيل كدولة يهودية ووطن للشعب اليهودي     , لوجه وإقامة دولتين لشعبين   
وهو السبب فـي    , هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة        , للشعب الفلسطيني 
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وسوف نستمر في   , نا الثابت إزاء سعي الفلسطينيين للحصول علي عضوية االمم المتحدة قبل األوان           موقف
  .القتال ضد أي عقبة علي طريق السالم

  16/12/2011، األهرام، القاهرة
 

  "األونروا"و" االتحاد األوروبي" من فلسطينيينمنح جامعية لطالب  .53
وكالـة غـوث وتـشغيل      "فلسطينياً منحهم الجامعية من     استلم أمس خمسة وسبعون طالباً      : زينة برجاوي 

، خالل احتفال أقيم للمناسـبة، حـضره        "االتحاد األوروبي "المقّدمة من   ) األونروا" (الالجئين الفلسطينيين 
فمن خـالل تقـديمها مليونـا       . في محيط السفارة الكويتية في بيروت     " مدرسة حيفا "الطالب وذووهم في    

تكاليف دراستهم الجامعية كاملةً، باإلضافة إلى مصروفهم الشخصي، تعتبـر          وأربعمئة ألف دوالر تغطي     
أفضل الفرص وأندرها التي يمكن أن تعطى للشباب الفلسطيني، ليستعيد كرامته التـي   "الوكالة أنها قّدمت    

  .، حسب ما قال مدير الوكالة في لبنان سلفاتور لومباردو"يحرمه منها غالباً الفقر واالقصاء
 اختيار الفائزين بالمنح، شرح مدير برنامج المنح في الوكالة محمد علي أنه قـد تـم اختيـار                   وعن آلية 

  ". طالباً ممن أنهوا تعليمهم الثانوي ونالوا عالمات تفوق ستين على مئة671الطالب من أصل "
االتحاد " أن   في لبنان أنجيلينا أيخهورست المنح للطالب مشيرة إلى       " االتحاد األوروبي "وقّدمت ممثلة بعثة    
للمنح االوروبية لمدة سبع سنوات، واستثمر حتى اليـوم ثمانيـة ماليـين             " األونروا"قام بتمويل برنامج    

وعن دور االتحاد فـي الـضغط       ". وثالثمئة ألف يورو ساهمت في تخّرج ثالثمئة وخمسة وسبعين طالباً         
أن االتحـاد يتـابع الموضـوع مـع         على الحكومة اللبنانية القرار قانون حق العمل للفلسطينيين، أكدت          

اليـوم، هـم ال     : "، وقالت "كي تضع هذا الملف ضمن اولوياتها ويتمنى عليها التجاوب السريع         "الحكومة،  
  ".يتمتعون بحقوقهم، لكن سيأتي اليوم الذي سيتمتعون فيه بهذه الحقوق

مسة وسـبعون مـنهم مـن    خ, ويقّدم البرنامج في السنة الجارية، منحاً دراسية كاملة لمئة وخمسة طالب       
، وعشرة من خالل منظمـة      "مشروع توحيد شبيبة لبنان   "، وعشرون من خالل     "االتحاد األوروبي "خالل  

  ".أوبيك للتنمية الدولية"
 16/12/2011، السفير، بيروت

 
   جهاز حاسوب لمدارس غزة721وكالة الغوث توقع اتفاقية مع الوكالة الكورية لتوفير  .54

 ألف دوالر، مـع     400، في البيرة، أمس، اتفاقية بقيمة       "األونروا"وقعت وكالة الغوث    ": األيام "–رام اهللا   
 مختبراً مدرسياً في قطـاع      29 جهاز حاسوب لـ     721، لتوفير   )كويكا(الوكالة الكورية للتعاون الدولي     

  . ألف طالب28غزة، سيستفيد منها نحو 
 سـانج بـاك، ومـدير العالقـات الخارجيـة           ووقع على االتفاقية ممثل الوكالة الكورية في فلسطين لي        

  .ماغنوس ليندل" أونروا"واالتصاالت في 
  16/12/2011، األيام، رام اهللا

  
  مليون دوالر لصالح غزة  7.5البرازيل تتبرع بـ  .55

أعلنت ممثلة البرازيل لدى السلطة الوطنية، خالل مؤتمر صحافي عقد فـي إحـدى              ": األيام "–رام اهللا   
فليبو جراندي أن حكومتها قررت     " االونروا"كالة الغوث، بمشاركة المفوض العام لـ       المدارس التابعة لو  

  . مليون دوالر لصالح غزة7.5التبرع العام المقبل بمبلغ 
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لقد وقعنا اتفاقية تفاهم على تبرع البرازيل بمليون دوالر وسيتم تطبيق هذه االتفاقية في التعلـيم                : "وقالت
 جزء من التعهد الذي قامت به الحكومة البرازيلية لالونـروا خـالل العـام               وتقديم المواد الغذائية وهذا   

، مبينة أن الحكومة تبرعت للسلطة وتعهدت بتقديم تبرعات خالل مؤتمر شرم الشيخ فـي عـام                 "2009
2009.  

 16/12/2011، األيام، رام اهللا
 

       "إسرائيل" بتفعيل اإلدانة لعنصرية ندوة في برلين تطالب .56
خلص مشاركون بندوة عقدت في العاصمة األلمانية برلين إلـى المطالبـة بتفعيـل              : لينبر-خالد شمت 

قرارات محكمة راسل بجنوب أفريقيا المنددة بالممارسات العنصرية اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين، ودعوة            
ـ       53لجنة مناهضة التمييز العنصري باألمم المتحدة الستخدام         تالل  قانونا لديها لمواجهة سياسـات االح

  .اإلسرائيلي التي ال تحترم القانون الدولي
التي جرت مساء األربعاء بدعوة من مجموعة عمل الشرق األوسط والجمعية األلمانيـة             -وتناولت الندوة   

 الجولة الثالثة لمحكمة راسل الشعبية العالمية التي عقدت بمدينة الكاب في جنوب أفريقيا في               -الفلسطينية
ن ثاني الماضي، والتي أفضت إلى اتهام إسرائيل بتطبيق نظام فصل عنـصري    تشري/الخامس من نوفمبر  

  .على الشعب الفلسطيني واضطهاده بشكل جماعي يشكل جريمة ضد اإلنسانية
 16/12/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
   كلفة الحرب باهظة للغاية: الواليات المتحدة تعلن انتهاء حربها على العراق .57

 أشهر، وبعد مقتل العشرات من اآلالف من العراقيين وتهجير الماليين منهم، 9ات و سنو8بعد  :بغداد
 ألف آخرين، أجرت الواليات المتحدة آخر مراسم االنسحاب 30 جندي وإصابة نحو 4500ومقتل نحو 

وبينما ما زالت التساؤالت تدور حول نتائج الحرب التي .  أمس2003العسكري من البلد الذي غزته عام 
طت نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين والتي ولدت نظاما ديمقراطيا شائكا في العراق، رصد أسق

  .الخسائر لدى العراقيين واألميركيين ما زال قائما
 50 ألف جندي، بينما انخفض عددهم إلى 170وفي أوج الحرب، كان عدد القوات األميركية في العراق 

 ألف 30 مليون جندي أميركي في الحرب في العراق، أصيب 1.5ر من وبينما شارك أكث. ألفا هذا العام
منهم بإصابات مختلفة، ولكن المئات منها إصابات دائمة تسببت ببتر إحدى الساقين أو الذراعين، بينما 

وأما بالنسبة للخسائر بين صفوف العراقيين، فاتخذت الواليات المتحدة قرارا في األيام .  جنديا4487قتل 
.  من االحتالل بعدم عد القتلى العراقيين، مما ترك أمر رصد القتلى العراقيين لمؤسسات مختلفةاألولى

 بعضهم بإطالق نار أميركي ولكن الغالبية - ألف قتيل 600 و150ولكن إحصاء القتلى العراقيين بين 
كما أن . مني فيهالعظمى بسبب االقتتال الطائفي واإلجرامي الذي نشب في البالد بعد انهيار الوضع األ

 مليون عراقي بحسب منظمة الهجرة الدولية، ويتوقع 1.6عدد العراقيين المهجرين داخل بلدهم يقدر بـ
  . ماليين عراقي4أن عدد الالجئين خارج العراق فاق 

 مليار دوالر خالل السنوات الماضية، 800وتقول إدارة أوباما إن الحرب في العراق كلفت البالد 
تكلفة الحرب في العراق » خدمات البحث للكونغرس«ويقدر معهد .  في العقود العسكريةغالبيتها صرفت

 مليار دوالر مع حلول نهاية العام الحالي بناء على مطالب الحكومة األميركية من الكونغرس 802بـ
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دا إال أن اقتصاديين شهيريين، جوسف ستيغليتز الحاصل على جائزة نوبل لالقتصاد ولين. لتمويل الحرب
 مليارات 3يتوقعان أن التكلفة الحقيقية على االقتصاد األميركي اقرب إلى » هارفرد«بليمز من جامعة 

  .دوالر
  16/12/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   تقتلعهم من قراهم ومزارعهم"ثانية" نكبة مواجهةفلسطينيو النقب في  .58

التـي دوت خـالل انعقـاد جلـسة          1948صرخة اآلالف من فلسطينيي     :  امال شحادة  -القدس المحتلة   
 الفاً من العرب البدو من اراضيهم في النقب، جـاءت           30الحكومة االسرائيلية االحد، ضد مخطط تهجير     

في محاولة لمنع نكبة ثانية قد تتعرض لها هذه الشريحة الفلسطينية، بهدف تجريدهم من حقهم في العيش                 
 العالم يتدخل ويساند مطلقيهـا فـي معـركتهم    انطلقت الصرخة من القدس، لعل   . والسكن على اراضيهم  

  .إللغاء مخطط التهجير ووقف عمليات مصادرة االرض
، هو االسم الذي اطلقته الحكومة االسـرائيلية علـى مخطـط            »إلعادة إسكان بدو النقب   -مخطط برافر «

بـل مـا    تهجير فلسطينيي النقب، الذي يهدف الى اخالء مناطق عربية من سكانها والسيطرة عليها من ق              
، لتوزع في مرحلة الحقة، على عائالت يهودية القامة مزارع خاصـة            »دائرة اراضي اسرائيل  «يسمى  

وبموجب المخطط  . عليها، الى جانب استخدام مساحات شاسعة القامة قواعد عسكرية للجيش االسرائيلي          
ني، وستخـصص    مزرعة فردية أقامها اليهود بشكل غير قانو       41 مزرعة جديدة، إضافة إلى      100ستقام  

الـى هـذه    » االسـتيطان « دونماً تقدم مجانا لكل عائلة يهودية توافق على السكن لنقل            80مساحة قدرها   
 ألـف مهـاجر     250وبحسب البروفيسور يرمياهو برنوير، من المتوقع أن يتم توطين حوالى           . االمنطقة

  .يهودي جديد في المنطقة
نسبة الى معده ايهود برافر، الجنرال السابق في جهاز         وأطلقت الحكومة االسرائيلية االسم على المخطط       
فـي مكتـب رئـيس      » مشروع التخطيط الـسياسي   «المخابرات االسرائيلية، والذي يدير اليوم ما يسمى        

ورجل المخابرات هذا كلفه بنيامين نتنياهو تطبيق توصيات لجنة القاضـي المتقاعـد اليعـزر               . الحكومة
 الف من البدو وتركيـزهم فـي     30سرائيلية وتقضي بتهجير اكثر من      غولدبرغ، التي اقرتها الحكومة اال    

 الف دونم على االقل مـن       500واألخطر من هذا، ان المخطط يهدف الى مصادرة         . بلدات اختيرت لهم  
.  الف دونم من اراضي عرب النقب التي ترفض الحكومة االسرائيلية تسجيل ملكيـتهم لهـا               600اصل  

 وضـمن   48حد القوانين العنصرية التي اقرتها الكنيست ضد فلـسطينيي          ويأتي هذا المخطط في اطار ا     
، تلك المنطقة التي يعيش سكانها حياة فقر قاسية فـي قـرى تـرفض اسـرائيل                 »تهويد النقب «مخطط  

  .»للدولة«االعتراف بها منذ قيام الدولة العبرية، وذلك بذريعة ان االرض التي يسكنها البدو هي ملك 
  متطرفالعسكر واليمين ال

النوايا الحقيقية للحكومة االسرائيلية من مخطط ترحيل أهالي النقب تعكسها نوعية الطاقم الذي يدير عملية               
معد الخطة ايهود برافر رئيس اللجنة الحكومية التي        : انهم رجال في الجهاز العسكري االسرائيلي     . تنفيذه

من .  نائب رئيس مجلس األمن القومي     أعدت المخطط، وهو من جهاز المخابرات ووظيفته األخيرة كانت        
يتولى مسؤولية المشروع من طرف الحكومة هو الجنرال يعقوب عميدرور، رئيس مجلس األمن القومي              
الحالي وهو من أدخل التعديالت األخيرة على الخطة وجعلها أكثر سوءاً، بضغط من وزيـر الخارجيـة                 

وعلى األرض، يرأس السلطة لتـوطين عـرب        مقابل ذلك   . أفيغدور ليبرمان وأحزاب اليمين المتطرف    
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وحاليا تنوي الحكومة تعيين دورون الموغ ، الجنرال المتهم         . النقب ضابط الشرطة المتقاعد، ايهود بخار     
هذه  .بارتكاب جرائم حرب ومنع من دخول بريطانيا، ليكون مسؤوال من قبل الحكومة عن تنفيذ المخطط              

في النقب، دليل على ان الحكومة اإلسـرائيلية        » عدالة«ر مركز   التركيبة، وكما يقول ثابت ابو راس مدي      
ويضيف ابـو   . تتعامل مع عرب النقب وكأنهم مشكلة أمنية وبحاجة لجنراالت لحلها وليست مسألة مدنية            

راس، أن اهداف الخطة ال تكمن في اخالء المناطق الخصبة شمال النقب من سكانها العرب بل هدم قرى                  
ة لهذه المناطق الخضراء وابعاد عرب النقب عن المناطق الحدودية مـع قطـاع              غير معترف بها محاذي   

  .غزة وجبال الخليل
.  بلـدة ثابتـة    15 الف فلسطيني يسكنون في      200الدولة العبرية، يعدون    » يخيفون«وسكان النقب، الذي    

بات المتكررة  حوالى مئة الف منهم يسكنون في قرى ال تعترف بها اسرائيل، وتقوم في كل مرة برّد الطل                
لألهالي باالعتراف بهم، ألن لديها هدفاً آخر يتمثل في السيطرة على تلك األراضي وتركيز المـواطنين                
البدو في النقب في بلدات وقرى تقوم السلطات االسرائيلية ببنائهـا مـن دون أن تأخـذ فـي االعتبـار                     

.  وقرية العراقيب مثل صارخ على ذلك      احتياجاتهم وتقاليدهم، األمر الذي يرفضه األهالي جملة وتفصيالً،       
 عملية هدم من قبل السلطات في اسرائيل منذ تسعينات         22فقد تعرضت هذه القرية الفلسطينية البدوية الى        

، وكما وعدت اسـرائيل معظـم سـكان         1951وكان سكانها اقتلعوا من اراضيهم عام       . القرن العشرين 
وبقي اهلها  . سالة مؤقتة، ووعدت ايضاً سكان العراقيب بذلك      البلدات الفلسطينية الذين تم ترحيلهم بأن الم      

مهجرين حتى بداية التسعينات، اذ عادوا اليها واقاموا في القرية على رغم رفض الحكومة االسـرائيلية،                
ومنذ اقامة  . التي اعتبرت عودتهم هذه سابقة خطيرة قد يستخدمها ربع مليون فلسطيني مهجر داخل وطنه             

  .البيوت لعمليات الهدم المتواصلة، وفي كل مرة تهدم يزداد تشبث اهلها فيهاالعراقيب تعرضت 
  »نكبة ثانية«

، »نكبـة ثانيـة   «وسكان العراقيب هم اليوم جزء مركزي في المعركة لمواجهة ما اعتبره الفلـسطينيون              
 وبئـر   ديمونة وعـراد  (فالمساعي االسرائيلية ستخلص الى تجميع بدو النقب في ثالثة تجمعات رئيسية            

قرى غير معترف   « قرية وتجمعاً تعتبرها إسرائيل      45، وفي سبع قرى بدالً من سبعين قرية، منها          )السبع
  !»بها

التحدي المركزي الذي يواجـه المجتمـع       «وزير الدفاع االسرائيلي السابق موشيه ارنس، اعتبر المسألة         
ح وضــع خطة تضــمن تجنيـد      واقتر. »االسرائيلي، وهو اصعب من احراز سالم مع الفلسطينيين       

اكبر عدد من شباب بدو النقب في الجيش كخطوة تضمن دمجهم في المجتمع االسـرائيلي مـن جهـة،                   
ويتخذ ارنس من خدمة النسبة الكبيرة من       . واالطمئنان الى عدم تحولهم الى مشكلة أمنية من جهة اخرى         

جاح الوحيدة هي إدماج الدروز وجماعـة  قصة الن » :الدروز في الجيش االســرائيلي مثالً لذلك، ويقول      
الشــــــركس الصغيرة، والذي تحقق بفضل قرار اتخـــذه دافـــيد بن غوريون قبل سنين            
كثيرة يتمـــثل في إلزام رجالهم الشباب بالخدمة في الجيش االسرائيلي، فالخدمة العسكرية التي يتابع              

لجيش والشرطة، جعلت هـاتين الجمـاعتين جـزءاً ال        بعدها كثير من اولئك الشباب حياتهم المهنية في ا        
  .»ينفصل من المجتمع في اسرائيل

وعلى رغم اقتراحه هذا، إالّ أن أرنس يرى أن إدماج البدو من بين المسيحيين والمسلمين من فلـسطينيي           
 هي االصعب، لكونهم اعتادوا مئات السنين على حياة التنقل، وسيجدون أنفسهم وفـق المخطـط                48الـ
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جديد، في مجتمع صناعي حديث يتطلب منهم الخبرات الحيوية ليكونوا شركاء منتجين، على حد قـول                ال
  .ارنس

ويقترح الوزير السابق خطة تشمل فريقاً من علماء االجتماع ومهندسين، قبل بدء تنفيذ المخطط الجديـد                
لروضات، على ان يكـون     الخطة تبدأ في تربية جديدة للطالب منذ ا       . »تحدي التمدين «لمواجهة ما اسماه    

ليس االمر متأخراً جداً، فمـا تـزال        » :الهدف المركزي تجنيد اكبر عدد من الشباب في الجيش، ويقول         
ويمكن ان يكون للجيش االسرائيلي نصيب مركـزي مـن هـذا            . الحكومة تستطيع العمل في هذا الشأن     

  .»الجهد
هم عن اراضيهم هي الرد على مـشاريعه،        ارنس يدرك ان المعركة التي يقودها سكان النقب لمنع ترحيل         

فهم اليوم يواصلون معركتهم وال جنود اسرائيليون في مواجهة عجوز فلسطيني يحاول منعهم من هـدم                
 يصدقون الوعود التي يطلقها القائمون على المخطط، فمعده إيهود برافر صرح في             jpg).أ ف ب  (منزله  

نياهو تريد تنفيذ المخطط بالتفاهم مع المـواطنين فـي          اعقاب التظاهرة الضخمة في القدس، ان حكومة نت       
الحكومة مستعدة إلدخال تغييرات جذرية على مضامنين المخطط، تماشياً مع          «: النقب وليس بالقوة، وقال   

  .»مصلحتهم، وأن بإمكان السكان العرب في النقب تقديم اقتراحاتهم ابتداء من االسبوع المقبل
الم، واعتبروه استمراراً لسياسة المخادعة التي تنتهجها اسرائيل منذ قيامها،          سكان النقب ال يثقون بهذا الك     

» ام الحيـران  «فقد جاء حديث برافر في وقت اصدرت المحكمة االسرائيلية قراراً بهدم بيـوت قريـة                
 واعتبر سكان النقب القرار تمهيداً    .  بيتاً، وأم الحيران هي واحدة من القرى غير المعترف بها          33وعددها  

، اذ سيتم اخالء القرية من أهاليها وهدمها بالكامـل، وسـتقام علـى انقاضـها                »برافر«لتطبيق مخطط   
  .مستوطنة يهودية جديدة

  16/12/2011، الحياة، لندن
  

  ! السياسياإلسالميهذا الصعود  .59
  بشير موسى نافع. د

 العربي؛ وليس فـي نيتـي   وضعت قبل سنوات قليلة كتاباً عاماً حول القوى اإلسالمية السياسية في العالم      
ما أود محاولته هو مجرد إعـادة       . اآلن، وبعد سنوات من نشره، أن استخدم هذا الموقع للترويج للكتاب          

التذكير ببعض المقوالت التي انتهى إليها الكتاب، سيما وأن االنتـصارات المتتاليـة للقـوى اإلسـالمية           
خللـت الجـدل حـول أدوار وسياسـات ونوايـا           السياسية قد أعادت الخالفات والمخاوف، التي طالما ت       

  . اإلسالميين العرب
منذ انطلقت رياح التغيير في المجال العربي قبل عام كامل، وسؤال وزن القوى اإلسالمية السياسية يتردد                

اليوم، أضحت لدينا صورة أولية لإلجابـات       . في مختلف البالد العربية التي تعيش تجربة الثورة والتغيير        
في تونس، حازت حركة النهضة ما يقترب من نصف األصوات التـي أدليـت              .  هذا السؤال  الممكنة عن 

النتخاب برلمان يقوم مقام الجمعية التأسيسية، ولكن حصة النهضة من مقاعد البرلمان اقتـصرت علـى                
رب، في المغ . أربعين بالمئة من المقاعد، نظراً لطبيعة القانون االنتخابي الذي جرى االقتراع على أساسه            

حيث قابل الملك الحراك الشعبي في منتصف الطريق، قبل أن يتحول هذا الحراك إلى ثورة عارمة، حاز                 
في ليبيا، حيـث    . حزب العدالة والتنمية المغربي أقل بقليل من ثالثين بالمئة من مقاعد البرلمان المغربي            

ان كانت القوى اإلسـالمية     عاشت البالد حرباً دموية طوال أكثر من ستة شهور، ليس من الواضح بعد              
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السياسية ستتجه نحو تشكيل حزب يمثلها لخوض غمار الحياة السياسية بعد انتهاء الفترة االنتقالية خـالل                
ولكن الخصوصية التي تسم الثقافة الليبية، وخلو البالد مـن أي نـشاط سياسـي               . سبعة أو ثمانية شهور   

ة، يجعل من الصعوبة بمكان توقع الخارطة الـسياسية         حزبي فعال، أو حتى الحد األدنى من الحياة المدني        
  . الليبية

مصر، بالطبع، هي األهم، وهي اليوم حجر الرحى في هذا الصراع المحتـدم علـى مـستقبل العـرب                   
بعد الثورة  ) كما يسمى البرلمان في مصر    (وألن االنتخابات لتشكيل أول مجلس شعب مصري        . والمشرق

كانون ثاني المقبل، فقـد تـوفرت، بانتهـاء         / ستمر حتى منتصف يناير   قد انطلقت بالفعل، وإن كانت ست     
طبقـاً لنتـائج المرحلـة األولـى،        . المرحلة األولى، تقديرات أولية لما يمكن أن تأتي به هذه االنتخابات          

 بالمئة من المقاعد التـي      46حصلت قائمة الحرية والعدالة، التي تمثل اإلخوان المسلمين وحلفاءهم، على           
أربعة بين الستة وتسعين مرشحا الذين حققوا الفوز علـى قائمـة            . تنافس عليها في هذه المرحلة    جرى ال 

أحدهم، في الحقيقة، ناشط مصري، قـومي عربـي فـي           . الحرية والعدالة، ليسوا من اإلخوان المسلمين     
تها في تونس   ولكن نتائج االنتخابات المصرية أكثر التباساً من نظيرا       . توجهه، ومسيحي في معتقده الديني    

والمغرب؛ ففي مصر، سارع التيار السلفي، الذي لم يعهد عنه خوض غمار العمل السياسي، إلى تشكيل                
وقد حقق تحالف القوى السلفية نتـائج       . ثالثة أحزاب سياسية، تحالفت وجماعات إسالمية محافظة أخرى       

 على أيـة حـال، أن ال يحقـق          المتوقع،. غير متوقعة، بفوزه بعشرين بالمئة من مقاعد المرحلة األولى        
ولكن هذا قد ال يؤدي إلى انخفاض كبيـر         . السلفيون نتائج مماثلة في المرحلتين المتبقيتين من االنتخابات       

  .في حصة التيار اإلسالمي من األصوات ومقاعد المجلس، التي قد تصل إلى خمسة وستين بالمئة
ولكن سورية، عنـدما يـسقط      .  الحالة المصرية  ما قد تشهده انتخابات حرة في اليمن قد يكون أقرب إلى          

  .النظام ويحقق الشعب السوري إرادته في إقامة نظام حر وديمقراطي، ستكون شأناً مختلفاً على األرجح
فما الذي يعنيـه هـذا      . نحن، إذن، أمام صورة متفاوتة مما يسمى اآلن بصعود التيار اإلسالمي السياسي           

  ية؟التطور في الحياة السياسية العرب
المسألة التي ال ينبغي أن تغيب عن كافة المراقبين للقوى اإلسالمية، أنصاره وخصومه على السواء، أن                
اإلسالم السياسي هو في حقيقته مشروع غير ناجز، مشروع مفتوح على المـستقبل وعلـى المتغيـرات                 

يس نتاج عقل تآمري،    والسبب خلف هذا االستننتاج بسيط؛ فاإلسالم السياسي ليس مؤامرة، ل         . الموضوعية
. سياسي أو أيديولوجي، لم يولد ألن أحداً، فرداً أو مجموعة، عقدت العزم على طرحـه والتـرويج لـه                  

اإلسالم السياسي وليد ظروف تاريخية موضوعية، تتعلق بمفاجأة حركة التحديث التـي طالـت معظـم                
ن، وأدت إلى متغيرات عميقة فـي       المجال العربي واإلسالمي في نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشري         

كما أنه نتاج رد الفعل العربي اإلسالمي علـى التوسـع           . االجتماع واالجتماع السياسي العربي اإلسالمي    
  .اإلمبريالي الغربي، الذي وصل في لحظة ذروته إلى السيطرة على أغلب البالد العربية واإلسالمية

تقليدي، التي ارتبط الكثير منها بمواريث اإلسالم وقيمه،        في مناخ من التداعي المتسارع لبنى االجتماع ال       
. وفي مواجهة سيطرة األجنبي على مقدرات البالد وحياة الناس، ولد شعور متزايد بأن اإلسالم في خطر               

وألن طبقة العلماء، المتحدث باسـم الـدين        . كان هذا الشعور في أصل بروز القوى اإلسالمية السياسية        
 تعد قادرة على التصدي لمهمات اإلسالم في الزمن الجديد، فقـد تبلـور انقـسام                وقيمه طوال قرون، لم   

خريجو التعلـيم الحـديث وأبنـاء    : متزايد في صفوف الطبقات الحديثة في المجتمعات العربية اإلسالمية        
جعل الظرف التاريخي الذي ولد فيـه التيـار         . اإلسالم السياسي هو صنيعة هذا االنقسام     . المهن الحديثة 
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إلسالمي السياسي، والفئات االجتماعية الحديثة التي قادته، من القوى اإلسالمية السياسية ظاهرة بالغـة              ا
الجماعات التي بدأت   . الحساسية للتحوالت السياسية واالجتماعية التي ستمر بها البالد العربية واإلسالمية         

سع ابوابها؛ القوى التي انطلقت من      أقرب إلى الجمعيات الخيرية سرعان ما دخلت الحياة السياسية من أو          
فكرة الجماعة المؤمنة، المختارة، تطورت في النهاية إلى قوى سياسية ديمقراطية؛ وتلك التي حملت فـي       

وفي الطريق، كان الـبعض يـصبح       . بدايتها فكرة الجامعة اإلسالمية، انتهت إلى القبول بالدولة الوطنية        
والبعض اآلخر يحمل السالح، تماماً كما نظراؤه فـي الجماعـات           أكثر راديكالية وتطرفاً مما كان عليه؛       

  . الماركسية المسلحة
هذه . بيد أن من الخطأ دائماً أن تقرأ القوى اإلسالمية السياسية وكأنها إعادة إنتاج لمواريث إسالمية قديمة               

بها، مـن مـسألة     قوى حديثة، حديثة في خلفيتها االجتماعية، في رؤيتها للمسائل الكبرى، المؤسسة لخطا           
وألنها كذلك، فإن االختالفات بين قواها المختلفة ال تقل عن          . الدولة إلى مسائل التعليم واالقتصاد والقانون     

اإلسالميون المغاربة، على األقل من جهة عالقتهم بالقصر واألسرة الملكية، يختلفون إلى حـد              . االتفاقات
وألن المناخ الثقافي والسياسي    .  أن تكون عليه الملكية    كبير عن اإلسالميين األردنيين وتصورهم لما يجب      

لتونس يختلف عن نظيريه في الجزائر ومصر، مثالً، لم يكن غريباً أن تكون النهضة من أوائل القـوى                  
وبالرغم من أن األغلبية العظمى للقـوى اإلسـالمية الـسياسية           . اإلسالمية التي تبنت النهج الديمقراطي    

طى النهضة، فليس من الصعب رؤية الجدل المحتدم، لـيس بـين اإلسـالميين              سارت في النهاية على خ    
وغيرهم وحسب، ولكن في داخل صفوفهم أيضاً، حول مسائل العلمنة وما تعنيه الدولة المدنيـة، حـول                 

  .الدولة القطرية وحدودها، وحول ما تعنيه أن تكون إسالمياً عربياً
لمشاركة الديمقراطية واستلهام المفاهيم الليبرالية المحافظة      ثمة من يرى في هذا االندفاع اإلسالمي نحو ا        

ولكن حتى إن كـان هـذا       . نوعاً من االنتهازية السياسية والسعي إلى الوصول لسدة الحكم بأقصر السبل          
، فإن  )وإال كيف نفهم هذا االنقالب السريع في خطاب القوى السلفية الجديدة          (صحيحاً في بعض الحاالت     

 أن ندرك أن امتحان الواقع، وليس قاعات الجدل والنقاش، هو البوتقة التي تطلق قوى               من الصحيح أيضاً  
الذين يحاولون التكيف مع واقع متغير، من أجل تحقيـق          . تغيير وتطور المفاهيم واكتسابها معاني جديدة     

ء من نوايـا    قوة الواقع أكثر مضا   . أهداف فعلية وملموسة، يتغيرون هم أيضاً، سواء أرادوا أو لم يريدوا          
خالل الشهور القليلة الماضية، انتجت اختالفات الواقع، واستجابات اإلسالميين المختلفـة لهـذا             . البدايات

وكلما فتحت رياح الثورة العربية     . الواقع، تجليات سياسية مختلفة، من المغرب وتونس، إلى ليبيا ومصر         
فاعالت القوى اإلسالمية مع الوقـائع العربيـة        نافذة جديدة للحياة السياسية الحرة، ستضيف حالة جديدة لت        

في بلدان، سيحقق اإلسالميون أكثريات برلمانية ملموسة؛ في أخرى سيضطرون إلى           . السياسية المستجدة 
سلوك طريق اإلئتالفات البرلمانية للمشاركة في الحكم؛ وفي حاالت ثالثـة، سـيذهبون إلـى معـسكر                 

ظ بالحكم لسنوات طويلة، كمـا نجـح رفـاقهم اإلسـالميون            وربما ينجح البعض في االحتفا    . المعارضة
العلمانيون في تركيا، بينما سيضطر البعض اآلخر خالل سنوات قليلة إلى االعتراف باإلخفاق، ومن ثـم                

  . التنحي جانباً
فهل من المسوغ أن يستمر الخوف من اإلسالميين وصعودهم السياسي الحثيـث؟ اإلجابـة فـي أغلـب             

ن الخوف ال يجب أن ينبع من أسباب أيديولوجية، ال ينبغي أن يكون خوفاً أيـديولوجياً،          الحاالت نعم؛ ولك  
إن صح التعبير، بل الخوف من اإلخفاق السياسي البحت، الخشية من أن تضع الشعوب آمالها وثقتها في                 

ستبداد والتـسلط   قدرة القوى اإلسالمية السياسية على انتشال البالد من الهاوية التي دفعتها إليها أنظمة اال             
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مثل هذا الخوف، على أية     . وحكم القلة، وأن تخفق القوى اإلسالمية في طور الحكم من تحقيق هذه اآلمال            
حال، تشترك فيه الشعوب جميعاً في لحظة االنعطاف السياسي، ويتم تداركه عادة بالروتين الـديمقراطي               

  .المعروف
 غير مسبوقة في تاريخهم الحديث، وأن اإلسالميين،        ما يجب التيقن منه، أن العرب يعيشون لحظة تغيير        

يـضع الـصعود    . ككل الظواهر السياسية الجادة في المجال العربي، لن يتوقفوا هم أيضاً عن التغييـر             
اإلسالمي القوى اإلسالمية السياسية في قلب جدل العرب المعاصرين حول وجودهم، وحول بناء حياتهم              

ن أجل اكتشاف إجابات عن اسئلة الدولة والحكم، المواطنة والتعددية،          وبالدهم من جديد، وحول نضالهم م     
  . وقد بات اإلسالميون جزءاً أصيالً من هذا الجدل. والوحدة والنهوض، والحق والواجب

  16/12/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  وأخطار التهويد.. باب المغاربة .60
  جورج طريف. د

ب المغاربة المؤدي الى الحرم القدسي الـشريف مـن الجهـة            قرار السلطات االسرائيلية اغالق جسر با     
الغربية بدعوى أن الجسر آيل للسقوط وعدم السماح للمشاة من الوصول الى المسجد االقصى المبـارك                
باستخدام الجسر باستثناء السياح االجانب واليهود يأتي في سياق النهج االسـرائيلي المبـرمج لحكومـة                

المتطرفة التي تسعى لطمس الهوية العربية االسالمية واالستمرار فـي عمليـات            بنيامين نتنياهو اليمنية    
  .تهويد االماكن المقدسة

 للضفة الغربية والقدس    1967مسألة باب المغاربة ليست جديدة وانما بدأت منذ االحتالل االسرائيلي عام            
راء الحفريات وأصبحت طريـق     عندما باشر علماء االثار االسرائيليين وبعد اربعة ايام من االحتالل باج          

باب المغاربة عبارة عن تلة رفضت سلطات االحتالل السماح لالردن بترميمها التي تأثرت كثيرا بفعـل                
العوامل الجوية كون اسرائيل تسعى لتوسيع ساحة الصالة امام حائط البراق وعمل نفق طويـل والغـاء                 

  ...ات المصفحة داخل الحرم القدسي الشريفالباب لتسهيل عملية ادخال القوات االسرائيلية والدباب
اغالق جسر باب المغاربة يأتي ايضا ضمن اجراءات اسرائيل احادية الجانب التـي تواصـل حكومـة                 
نتنياهو ممارستها على مختلف الصعد سواء مايتعلق منها باستمرار االستيطان ومصادرة االراضي فـي              

ستوطنين اليهود مكـانهم او االسـتمرار فـي اصـدار        الضفة الغربية والقدس وترحيل اهلها واحالل الم      
االنظمة والقوانين التي تكرس عمليات التهويد للمدينة المقدسة واالماكن المقدسة فـي بـاقي االراضـي                
الفلسطينية المحتلة كالحرم االبراهيمي ومسجد بالل بن رباح واالعتـداء علـى المقدسـات االسـالمية                

عية الدولية ورافضة االنصياع الى رغبة المجتمع الدولي وقـرارات          والمسيحية غير ابهة بقرارات الشر    
الهيئات والمنظمات الدولية وخاصة اليونسكو ومجلس االمن والتي تؤكد على الحفاظ على البنية العامـة               
للمسجد االقصى المبارك وعدم اجراء أي تغييرات على االماكن الدينية اال بالتنسيق مع األطراف المعنية               

  .الردن صاحب الوالية الشرعية على المقدسات االسالمية في القدس الشريفوخاصة ا
وباب المغاربة هو اقرب األبواب إلى القدس القديمة واحد ابوابها السبعة واهمها وقد اطلق عليـة بـاب                  
 النبي وباب البراق ويعتبر وقفا اسالميا تعود مسؤوليته إلى وزا رة األوقاف األردنية التي يوجد لها مـا                 

 موظف يعملون في القدس ومقدساتها ويديرون األوقـاف ويتحملـون مـسؤولية البنـاء             600يزيد على   
  ..والترميم وإعادة األعمارعلى مدار العام في الحرم القدسي الشريف وكل ما يتبعه ويحيط به
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لداخلين وتتحكم في ا  .. بعد كل ذلك كيف تتجاسر سلطات االحتالل وتسمح لنفسها بتغيير معالم هذا الباب            
 ببنـاء جـسر     - صاحب الوالية  -؟ ولماذا ترفض الطلب االردني      ..بحجج ال تقنع احدا   .. والعابرين منه 

مـع ان   .. ؟ ولماذا منعت المهندسين االردنيين من الوصول الـى البـاب          ..خشبي وافقت عليه اليونسكو   
بالهويـة العربيـة    االردن مسؤول مسؤولية كاملة عن االماكن المقدسة ويرفض رفضا قاطعا اي مساس             

واالسالمية لهذه المقدسات ؟ والى متى ستبقى االلة االسرائيلية تهدد تلك االماكن وتتحدى مشاعرمسلمي              
  ؟..ومسيحي العالم دون وازع من ضمير ودون احترام لقدسيتها

ـ                 دف لم يعد خافيا على احد ان تلك الممارسات االسرائيلية ماهي اال تكريس لمخططات اسرائيلية التي ته
وبناء كنيس يهودي كبير يعلو المسجد األقصى وقبـة         .... الى محو االثار االسالمية في المدينة المقدسة      

واستكمال تهويد القدس بشتى الوسائل والطرق ما يستدعي وقفـة عربيـة تتبناهـا              .. الصخرة المشرفة 
 التابعة لهـا وخـصوصا      الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر االسالمي واالمم المتحدة والمنظمات الدولية        

المعنية منها كمنظمة اليونسكو لفضح الممارسات االسرائيلية في القدس واالراضي الفلـسطينية المحتلـة              
امام العالم والتوجه لعواصم القرار الدولي للعمل على منع اسرائيل من االستمرار في تنفيذ مخططاتهـا                

ووضع حد لسياستها التهويدية التي تعتبر اعتـداء        العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني واالرض الفلسطينية       
صارخا على الحقوق العربية واإلسالمية في المدينة المقدسة ولن تؤدي اال الى تقويض الجهود التي تبذل                

  .الحياء عملية السالم
  16/12/2011، الرأي، عمان

  
  قادمة أم مستحيلة؟": االنتفاضة" .61

  أسعد عبد الرحمن. د
الجيش اإلسـرائيلي لـن     "اإلسرائيلية تقريراً جاء فيه أن      " هآرتس" نشرت صحيفة    قبل نحو ثالثة أشهر،   

يكون قادراً على احتواء انتفاضة مدنية في الضفة الغربية، حيث كان الجيش قد أعد خطة شاملة قبل عام                  
لمواجهة مظاهرات مدنية غير عنيفة واسعة النطاق فيما يجري العمل حالياً على إدخال تغييـرات فـي                 

) بدرجـة مـن التـأرجح   (هذا األمر يعني أن إسرائيل تتوقع  ". لخطة عقب ما بات يسمى الربيع العربي      ا
اندالع نار انتفاضة فلسطينية ثالثة وهي ترسم خططها لقمع هذه االنتفاضة بعيداً عن البؤر االسـتعمارية                

  ".االستيطانية"
 الشعبية المتسلحة باإلرادة والتـصميم      أكد على أن الجماهير   " الربيع العربي "صحيح أن تصاعد ما يسمى      

قادرة على انتزاع أمانيها دون انتظار الدعم أو المساندة من أحد، بل عبر تنظيم نفسها ووحـدة صـفها                   
لكـن  . دون شعارات كبيرة وخطـب رنانـة      ) تونس، ومصر، واليمن  (واتخاذ قرارها بالمقاومة السلمية     

فبتأزم األمور مع وجود حكومة     .  الواقع الفلسطيني مغاير   كثيرين، عرباً وإسرائيليين وغربيين، يرون أن     
إسرائيلية يمينية متطرفة قتلت المفاوضات، وفي ظل تحيز غربي إلسرائيل، عـالوة علـى مـا يبـدو                  

في موضوع االنقسام الفلسطيني الداخلي وارتفاع منسوب مشاعر اإلحبـاط تجاهـه، تتزايـد              " تأرجحاً"
انتفاضة "ومن المقاالت المهمة على هذا الصعيد مقال بعنوان         . اضة ثالثة معطيات عدم إمكانية اندالع انتف    

حيث حددت عدداً من األسباب     " فورين بوليسي "، وقد نُشر في مجلة      "ويندي بيرلمان "بقلم  " فلسطينية جديدة 
مـم  المناورة الدبلوماسية في األ   "وكانت قد تنبأت بأن     . التي تؤشر، على عدم إمكانية قيام انتفاضة جديدة       

المتحدة لن تدفع الفلسطينيين إلى التظاهر على قاعدة أن النهاية لن تكون سـلبية بـأي حـال وسـتحقق                    
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". مكاسب، خاصة وأن الفلسطينيين ما زالوا يذكرون الخسائر الفادحة التي تكبدوها في االنتفاضة الثانيـة              
لسياسي والمؤسـسي واإلقليمـي     التفكك ا "إلى الواقع الفلسطيني السياسي، ورأت أن       " بيرلمان"ثم تطرقت   

الذي تعاني منه الحركة الوطنية الفلسطينية اليوم، سيحد من قدرتها على وضع هدف واستراتيجية لتوجيه               
فالحركات الشعبية تحتاج إلى وحدة وطنية من أجل حشد المشاركة الواسعة التي تُكَون             . المقاومة الشعبية 

". فس الجماعي لتجنب انحدار االحتجاجات إلى أعمال عنف       االحتجاجات السلمية، وإلى حالة من ضبط الن      
اختالف التقـسيم الجغرافـي الـسياسي للـصراع الفلـسطيني           "كما ذهبت بيرلمان للحديث عما أسمته       

، ذلك أنه إذا تظاهر الفلسطينيون في المدن الرئيسة بالضفة، لن تراهم إسرائيل، ومن ثَمّ لـن                 "اإلسرائيلي
، عندها ستلجأ إسـرائيل     "المستوطنات"ات سلمية نحو نقاط التفتيش اإلسرائيلية أو        وإذا قاموا بمسير  . تهتم

وفي نهاية مقالها، تركز الكاتبة علـى سـبب تعتبـره       ". حدودها السيادية "على  " معتدون"للقوة باعتبارهم   
 قد ترحبان بالتعبئة الـشعبية للـضغط علـى        "، فترى أنهما    "حماس"و" فتح"رئيسياً، وهو موقف حركتي     

إسرائيل، لكنهما ستذهبان إلى أبعد الحدود لضمان عدم خروج األمر عن سيطرتهما أو تطوره إلى تحـد                 
  ".لهما

ورغم المبررات الموضوعية الفلسطينية ومقدار جاهزيتها لمصلحة نشوب انتفاضة ثالثة، سواء من حيث             
دد من الكتـاب الفلـسطينيين      قسوة الواقع أو تدهور األوضاع السياسية، فإن هناك أسباباً أخرى، اتفق ع           

وضع قطاع غزة، وعدم وجـود      : "والعرب على أنها مانعة لقيام انتفاضة فلسطينية ثالثة، نلخصها كالتالي         
، "التنسيق األمني العلني بين السلطة الفلسطينية وقـوات االحـتالل فـي الـضفة             "، ثم   "قوات احتالل فيه  

وهنا البد من اإلشارة إلى ما قيـل عـن سـبب            ". ةضعف الفصائل الفلسطينية اليسارية وغير اليساري     "و
خيبة األمل من االنتفاضات السابقة التي انتهت بنتائج كارثيـة علـى            : "وهو" مرتبط بالشعب الفلسطيني  "

 كانت مكلفة   2000 انتهت بأوسلو وإفرازاتها، وانتفاضة األقصى       1987انتفاضة عام   : القضية الفلسطينية 
ل خطة الفصل العنصري التي ابتدأت بخطة فك االرتباط مع القطاع، ويمكن            جداً وانتهت إلى تبني إسرائي    

". أن تنتهي بإقامة دولة معازل مقطعة األوصال ذات حدود مؤقتة ال تملك من مقومات الدول سوى االسم                
هذا، فضالً عن أسباب أخرى تأتي في المرتبة الثانية، وهي بالمحصلة نتيجة لكل ما سبق، منها ما يثـار                   

، "عدم ثقة الشعب الفلسطيني بقياداته خاصة وأنه بات لها مصالحها وامتيازاتها في الوضع الـراهن              "عن  
فتح والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية تعارض االنتفاضة، بل وتعمل على منعهـا ألنـه               "و

 الفلسطيني الناشئ الـذي     االقتصاد) ازدهار"(، و "ينظر إليها باعتبارها تحدياً للسلطة والمتيازات أصحابها      
) سواء أكانوا سياسيين أم رجال أعمال أو حتى موظفين عـاديين          (ترك آثاره على العديد من الفلسطينيين       

تدهور المعنويـات وغيـاب     "، و "الذين توصلوا إلى قناعة قوامها أن ثمن االنتفاضة الثالثة سيكون باهظاً          
ح إسرائيل في إضـعاف المقاومـة الفلـسطينية بمختلـف           نجا"، و "القيادة التاريخية التي تتولى االنتفاضة    

  ".أشكالها
ـ            ، رئيس  "عاموس جلعاد "وفي المقابل، تجد بين اإلسرائيليين من يخشى انفجار انتفاضة فلسطينية ثالثة، ف

إسرائيل قـد تواجـه انتفاضـة       "مكتب الشؤون الدولية واألمن التابع للحكومة اإلسرائيلية، حذّر من أن           
أن مثل ذلك االعتراف سـيعني      "، موضحاً   "ة في حال اعتراف األمم المتحدة بدولة فلسطينية       فلسطينية ثالث 

عزل إسرائيل دولياً والبدء في تظاهرات شعبية غاضبة في الضفة سيكون لها تـأثيرات عميقـة وغيـر                  
يـضاً  وسماح إسرائيل بحدوث ذلك سيعني قيام انتفاضة ثالثة في المناطق الفلسطينية، وسيعني أ            . مرغوبة

  ".إعالن حرب من قبل السلطة التي بدأت شن هجوم دبلوماسي واسع على إسرائيل في سبتمبر الماضي
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االنتفاضة الثالثة حتمية وستندلع في حال اعترفت       : "، فيقول "ألوف بن "،  "هآرتس"أما المحلل السياسي في     
سيشن الفلسطينيون حرباً للمطالبـة     األمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، ألن القرار لن ينفذ من تلقاء نفسه و           

الوقت اآلن بـات    "إلى القول إن    " بن"ويخلص  ". بحقوقهم السيادية وطرد الجيش اإلسرائيلي من أراضيهم      
متأخرا والعالم ينظر إلى نتنياهو كرافض للسالم وعنيد ويتمنى سقوطه، وهـو لـن يـتمكن مـن منـع        

ضحايا أكثر، وستقود إلى االنسحاب الذي سعى نتنياهو        االنتفاضة الثالثة، ومثل سابقتيها ستكلف إسرائيل       
  ".إلى إحباطه

، علـى األقـل بمبـادرات       "شروط انبثاق انتفاضة ثالثة   "والحال كذلك، نطرح تساؤال مباشرا على قاعدة        
فلسطينية، فنؤكد على ضرورة المصالحة الفلسطينية على درب تحقيق الوحدة الوطنية، وصوالً إلى قرار              

الجميع على أساسه، متطلعين إلى رؤية سياسية تؤسس لمرحلة جديدة عنوانهـا التوافـق              سياسي يتوحد   
  .في زمن الربيع العربي... والبناء الوطني، مع االستفادة من البعد العربي

  16/12/2011، االتحاد، ابوظبي
  

   إلى القارة السمراء"اإلسرائيلية"ما وراء العودة  .62
  مأمون كيوان

المفضل، تحاول التوسع فيها، وتثبيت مواقعها ونفوذها       ” اإلسرائيلي“ديد هي الهدف    القارة اإلفريقية من ج   
  .في مختلف دولها سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وتنموياً

تقدم نفسها إلى هذه الدول كالمالك الذي يبشر بالخير والسالم والمحبة، لكنها في الواقع تريـد                ” إسرائيل“
تطويق العرب من الجنوب وضرب أمنهم القومي من خـالل جـذب الـدول              تحقيق أهداف محددة هي     

  .اإلفريقية باتجاهها وتحويلهم إلى مواقع معادية للعرب، وبذلك تكون قد سيطرت على ساحتهم الخلفية
تسرح فيهـا   ” اإلسرائيلي“العرب من جهتهم يعلمون وال يفعلون شيئاً، ألنهم تركوا القارة السمراء للعبث             

  .تشاءوتمرح كما 
مرت العالقات بين الكيان الصهيوني والدول اإلفريقية، بالمراحل التالية التي تصادفت مع محطات رئيسة              

  :الصهيوني ومع متغيرات إقليمية ودولية مهمة-في المسار العام للصراع العربي
قسيم شهدت تصويت ليبيريا إلى جانب الكيان الصهيوني على قرار ت         : 1957  1948المرحلة األولى   * 

  .1948 وكانت ليبيريا ثالث دولة في العالم تعترف بالكيان الصهيوني عام 1947فلسطين ،
تبلور سياسـة صـهيونية     ) 1967  -1957(شهد العقد األول منها     : 1973 - 1957المرحلة الثانية   * 

وعـرض  واضحة المعالم إزاء الدول اإلفريقية لجهة االعتراف السياسي وإقامة العالقـات الدبلوماسـية              
المساعدات المالية وتبادل الزيارات وعقد االتفاقيات، وإرسال الخبـرات الفنيـة واسـتقبال المتـدربين               

 بعثة دبلوماسية فـي القـارة اإلفريقيـة،         32 نحو   1967األفارقة، حيث أقام الكيان الصهيوني حتى عام        
 عشرة رؤساء أفارقـة،     1962فيما زار الكيان الصهيوني سنة      . واعترفت به العديد من الدول اإلفريقية       

 زار الكيان الصهيوني عدد كبير من رؤساء الوزارات والوزراء ورؤساء نيجيريا وتشاد            1963وفي سنة   
 وزيرة  1964وبالمقابل زارت سنة    . وفولتا العليا وتوجو وليبيريا وساحل العاج والغابون ومالي وغيرها          

 1966أيار  /وفي مايو . ن زامبيا وغينيا وساحل العاج      خارجية الكيان الصهيوني آنذاك غولدا مائير كالً م       
السنغال وساحل العاج وليبيريـا     : زار رئيس وزراء الكيان الصهيوني ليفي أشكول ست دول إفريقية هي          

وعقدت عشرات االتفاقيات فـي شـتى الميـادين االقتـصادية والـسياسية             . والكونغو وأوغندا وكينيا    
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 خبير من الكيان الصهيوني     2500احة وتعاون فني، فضالً عن إرسال       واالجتماعية واتفاقيات صداقة وسي   
 آالف 9 إلى الدول اإلفريقية واستقبال مـا يقـارب   1966 و1958في شتى المجاالت خالل فترة ما بين      
  .متدرب إفريقي في الكيان الصهيوني

 قدم  1966 - 1959 وعمد الكيان الصهيوني إلى تقديم قروض لعدد من الدول اإلفريقية، فخالل السنوات           
غانا ونيجيريا وليبيريا وساحل العاج وغينيا وكينيا وسيراليون وتنزانيا ومالي ومدغشقر           : قروضاً لكل من  

  . مليون دوالر57 .95بلغت قيمتها نحو 
 دولـة إفريقيـة،     16 وفي المجال العسكري كان الكيان الصهيوني شـمل نـشاطه            1965وبحلول عام ،  

ري بين تدريب الجيوش اإلفريقية سواء أكان ذلك في الكيـان الـصهيوني أم              وتراوح هذا النشاط العسك   
وبـاع أسـلحة    . كما أقام وأدار المدارس العسكرية في غانا وإثيوبيا وأوغندا وكينيـا            . بإرسال الخبراء   

للكثير من الدول اإلفريقية، وبلغ نشاطه إلى حد إقامة قواعد عسكرية ومراكز  استخبارات لخدمته كمـا                 
  . في إثيوبيا وتشادحدث

 دولة إفريقية تقيم عالقات دبلوماسية على مستوى الـسفراء مـع            27 كان هناك    1972ومع نهاية عام ،   
 دولـة   11في حين أن أربع دول إفريقية توجد فيها قنصليات للكيان الـصهيوني، و            . الكيان الصهيوني   

 دولـة   23 اتفاقيات اقتصادية معه، و     دولة إفريقية لها   15عقدت اتفاقيات صداقة مع الكيان الصهيوني، و      
 دول إفريقية عقدت اتفاقيات ثقافية مع الكيان الصهيوني، فضالً عـن            10إفريقية لها اتفاقيات فنية معه، و     

 دول لها عالقات اسـتخبارية،      7 دولة لها عالقات تعاون عسكري، و      17 دول عقدت اتفاقيات جوية، و     9
روض من الكيان الصهيوني وأقامـت معـه مـشروعات          إضافة إلى عدد من الدول التي حصلت على ق        

  .مشتركة
 1973تميزت السنوات األولى منها بزيادة التدهور إذ إنه قبل حرب           : 1982 - 1973المرحلة الثالثة   * 

كان الكيان الصهيوني يقيم عالقات دبلوماسية مع خمس وعشرين دولة إفريقية بيد أنه فـي األول مـن                  
جنـوب إفريقيـا وليـسوتو      : قلص هذا العدد ليصل إلى أربع دول فقط هـي          ت 1974كانون الثاني   /يناير

وتزايدت أيضاً عزلة الكيان الصهيوني تحت تأثير نجاح الحملة الدبلوماسـية           . وسوازيالند وموريشيوس   
ومساواة الكيان الصهيوني بالنظام العنصري في جنوب إفريقيا        . العربية في وصم الصهيونية بالعنصرية      

اجع السياسي في عالقات الكيان الصهيوني مع الدول اإلفريقية لم يعكس ذاته على العالقـات               لكن التر . 
االقتصادية والتجارية، بل على العكس حافظ الكيان الصهيوني على هذه العالقـات حتـى مـع الـدول                  

ة بين   تضاعفت قيمة التجار   1978 و 1973اإلفريقية التي قطعت عالقاتها معه، إذ إنه خالل فترة ما بين            
  .الكيان الصهيوني والدول اإلفريقية

 وإثر اتفاقيات كامب ديفيد بين الكيان الصهيوني ومصر بدأ الكيان الـصهيوني عهـداً               1978وبعد عام   
جديداً في عالقاته مع الدول اإلفريقية، وبدأت مسيرة إعادة الدول اإلفريقية لعالقاتها بالكيان الـصهيوني               

  .1982هي السباقة في إعادة عالقاتها مع الكيان الصهيوني عام ) راطيةالكونغو الديمق(وكانت زائير 
شهدت لجوء الحكومات المتعاقبة في الكيان الصهيوني إلى استثمار         : 1991- 1982المرحلة الرابعة   * 

معطيات الواقع اإلفريقي لتفعيل الوجود الصهيوني في إفريقيا، ومنها المعطيات المرتبطة بصورة العربي             
فـرغم  . فارقة على مستوى النخب الحاكمة وعلى مستوى الرأي العام اإلفريقي فـي اآلن ذاتـه                لدى األ 

اضمحالل صورة العربي تاجر العاج والرقيق في أذهان اإلفريقيين نتيجة للنشاط الدبلوماسي الذي بذلتـه               
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وني سـعى    على صعيد القارة اإلفريقية، إال أن اإلعالم الـصهي         1952تموز  / يوليو 23مصر بعد ثورة    
  .لتجديد وتكريس صورة سلبية للعرب لدى عموم األفارقة

وتمثل هذه المرحلة عهد إعادة تطبيع العالقات وتفعيلها وذلك على          : 2002 - 1991المرحلة الخامسة   * 
خلفية متغيرات إقليمية وعالمية كبيرة أبرزها بدء مرحلة جديدة من تسوية الصراع العربي  الصهيوني،               

  .في منظومة العالقات الدولية لمرحلة ما بعد الحرب الباردة” القطب األحادي“وسيادة مرحلة 
وظهرت انعكاسات المتغيرات العالمية واإلقليمية على عالقات الكيان الصهيوني مع الدول اإلفريقية فـي              

يـان   عن رغبتها في استئناف العالقات الدبلوماسية مع الك        1991إعالن العديد من تلك الدول، أوائل عام        
  .الصهيوني

وأوضحت نيجيريا على لسان أوغوستوس إيكومو نائب رئيس الدولة أنها ستواصل النضال إلقامة وطن              
قومي للفلسطينيين حتى بعد استئناف عالقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني وأن العالقات المتجـددة              

واقتفـت  .  على قرارات األمم المتحدة      معه ستمنح نيجيريا فرصاً إلقناع الكيان الصهيوني بالتعاون بناء        
زامبيا أثر نيجيريا في استئناف العالقات مع الكيان الصهيوني والحقاً أعلنت كل من أوغنـدا وتنزانيـا                 

 عن نيتها إقامـة عالقـات       1993-9-13وتشاد والنيجر والسنغال، في أعقاب التوقيع على اتفاق أوسلو          
انت بوروندي الدولة اإلفريقية التاسعة والثالثين التي تـستأنف         وك. دبلوماسية كاملة مع الكيان الصهيوني    

  .1995-3-1عالقاتها مع الكيان الصهيوني في 
وتمثل االنفراج في عالقات الكيان الصهيوني مع دولة جنوب إفريقيا في توقيع وزير خارجيتـه آنـذاك                 

إطار للتعاون في مجاالت     اتفاق   1995-9-13شيمون بيريز مع نظيره الجنوب إفريقي ألفريد ناجو في          
مختلفة لتفعيل اتفاقات سابقة كان قد تم التوصل إليها مع النظام السابق في جنوب إفريقيا لكنها لم تـدخل                   

وتعمق هذا االنفراج في لقاء شيمون بيريز بوصفه رئيساً للمعارضة فـي الكنيـست فـي                .  حيز التنفيذ   
نلسون مانديال تم خالله البحـث فـي مـا          ) سبقاأل( في كيب تاون رئيس جنوب إفريقيا        20/10/1996

  .وصلت إليه عملية التسوية في المسار الفلسطيني  الصهيوني
ولتوطيد نفوذه في شرق إفريقيا عمد الكيان الصهيوني إلى استثمار األزمات بين الدول اإلفريقية، وخيـر         

ى حد الحـرب، السـتقطاب      شاهد على هذا دخوله على خط األزمة اإلرتيرية  اإلثيوبية التي وصلت إل            
ومقابل تدريبها طيارين إثيوبيين، وقع الكيان      . إثيوبيا في أية حرب قد تنشأ حول مصادر مياه نهر النيل            

المرور في  ” اإلسرائيلية“الصهيوني مع إرتيريا على اتفاق ينظم عالقات الطيران بينهما، ويتيح للطائرات            
   . أخرىالمجال الجوي اإلرتيري في طريقها إلى أهداف

وعلى صعيد دول غرب إفريقيا لم يهمل الكيان الصهيوني حتى أصغر الدول، إذ طور عالقاته مع بنـين              
واعتبرت األوساط  . وعرض عليها بناء سفارة لها في القدس بتمويل منه، ووافقت بنين على هذه الصفقة               

فيما عمل الـصهاينة     .  رة وفقيرة   الصهيونية هذه الموافقة إنجازاً سياسياً مع أن األمر يتعلق بدولة صغي          
  .في ليبيريا وسيراليون تجار سالح وألماس ومرتزقة

 في وزارتي الخارجية والحرب     1996وإزاء نيجيريا كانت العالقات بين مد وجزر، حيث تقرر في عام            
  .في الكيان الصهيوني منع استمرار النشاطات التي تقوم بها شركات صهيونية في نيجيريا

أحـد  ” السور الواقي “ر وعلى خلفية القمع الصهيوني للفلسطينيين وانتفاضتهم، الذي كانت عملية           أما النيج 
 قطع عالقاتها الدبلوماسية بالكيان الـصهيوني التـي         21/4/2002نماذجه، فقد أعلنت حكومة النيجر في       

  .1996كانت قد استأنفتها عام 
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بشكل ملحوظ دور ثـالوث أدوات الـسياسة       تعزز في هذه المرحلة     : 2010- 2003المرحلة السادسة   * 
  .الصهيونية في افريقيا من أنشطة الموساد وتجارة السالح والماس والمساعدات االقتصادية

وفي هذا السياق أشار التقرير االستراتيجي اإلفريقي إلى استخدام الكيان الـصهيوني شـركات األمـن                
كة ليف دان وشركة الشبح الفـضي، وشـركة   شر: والمسؤولين السابقين في الجيش الصهيوني، وأبرزها 

حيـث يخـشى    . بول باريل لألسرار، وشركة آباك وهما شركتان فرنسيتان مملوكتان لعناصر يهوديـة             
الرؤساء األفارقة من قواتهم المسلحة نفسها، ومن ثم يلجأ العديد منهم إلى تكوين ميليشيات قبلية لتـأمين                 

تدريب وتسليح الكثير من هـذه الميليـشيات، وفـي          ” سرائيليةاإل“أنفسهم، حيث تتولى شركات المرتزقة      
الكونغو على سبيل المثال، قامت تلك الشركات بتدريب وتسليح الحرس الخاص بالرئيس السابق دينـيس               

لتدريب وتسليح ميليشياته من الزولـو      ” ليف دان “ساسو نوجوسو، في حين تعاقد خلفه ليسوبا مع شركة          
مهم الثالث برنار كواليالس فقد تعاقد مع شركة مملوكة ليهود لتدريب وتسليح            الجنوب إفريقيين، أما غري   
  .قواته التي سماها النينجا

ويتبنى الكيان الصهيوني سياسة تهدف إلى إشعال وتصعيد الصراعات في إفريقيا، بهدف إسقاط أنظمـة               
تصادية على هذه الدول مـن  تسعى للتقارب مع الدول العربية، من ناحية، وإحكام السيطرة السياسية واالق    

ناحية أخرى، وليس خافياً في هذا المقام دور الكيان الصهيوني في تصفية الرئيس الكونغـولى لـوران                 
  .كابيال الذي بدأ حكمه بتحجيم الوجود الصهيوني في الكونغو، ومحاولة تعظيم العالقات مع الدول العربية

 الصهيوني للدول االفريقية واالتفاقات التي تم عقـدها،         وتميزت هذه المرحلة، بكثافة زيارات قادة الكيان      
مع نظيره  ) يهودي تونسي (ويمكن اإلشارة إلى االتفاق الذي وقعه وزير الخارجية األسبق  سيلفان شالوم             

 حول تعزيز التعاون الثقافي والتربوي والعلمي، والقاضي بإقامة         2004-6-2اإلثيوبي سيوم مسافيم في     
  .وية وبرامج تعليمية مشتركةمشروعات علمية وترب

وكانت الجولة اإلفريقية لوزير خارجية الكيان الصهيوني افيغدور ليبرمان، الذي ضم وفده إلـى جانـب                
موظفي وزارة الخارجية، انضم إلى ليبرمان مندوب عن دائرة المساعدات الخارجية في وزارة الحرب،              

، الصناعات العسكرية، الصناعات    ”سولتام“ل  ومندوبون عن تجار األسلحة وشركات صناعة األسلحة، مث       
للصناعات االلكترونيـة الدقيقـة     ” إلبيت“، مصانع صنع وصيانة السفن،      ”سيلفر شادو “العسكرية الجوية،   

. ” إلكـو “ومندوبون من شركات بارزة في مجال البنية التحتية، بينها شركة الكهرباء وشركة             . وغيرها  
وتعتبر إثيوبيا دولة أساسية ومركزية     . ونيجيريا وأوغندا   . ينيا وغانا   إثيوبيا وك : وهي الجولة التي شملت   

من الناحية االستراتيجية بالنسبة للكيان الصهيوني على ضوء استعداد إثيوبيا للسماح بوجـود عـسكري               
وتنبع أهمية إثيوبيا االستراتيجية بالنسبة للكيان الصهيوني فـي كونهـا دولـة             . صهيوني في أراضيها    

لدول عربية ولكونها، أيضاً، مطلة على مسارات إبحار السفن إلى ميناء إيـالت، وإلـى قنـاة                 مجاورة  
وأضيف إلى ذلك في السنوات األخيرة محاولة إيران بتوسيع نفوذها في المنطقـة المجـاورة               . السويس  
  .إلثيوبيا

، التي تـضّم    ”اكواس“وتم خالل الزيارة توقيع اتفاق تعاون مع المجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا             
ساحل العاج، وبنين، ومالي، وبوركينا فاسو، والسنغال، وتوغو، وغينيـا بيـساو، وغينيـا، والنيجـر،                
ونيجيريا وليبيريا، وسيراليون، وغامبيا، وغانا، وجزر الرأس األخضر، يركز علـى األمـن الغـذائي               

  .والموارد المائية، ويهدف الى عقد شراكات مع دول المجموعة
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في إفريقيا دخل مرحلة    ” اإلسرائيلي“ دولة إفريقية إلى أن التغلغل       42ر وجود عالقات مع أكثر من       ويشي
والمثال الواضح على ذلك يتمثل في دور       . متقدمة من الهيمنة ما يشكل خطراً على األمن القومي العربي           

  .الكيان الصهيوني في أزمات السودان الراهنة
لعالقات بين الكيان الصهيوني والدول  اإلفريقية، ونجاح الدبلوماسـية          ووفق معطيات المراحل المختلفة ل    

الصهيونية إزاء إفريقيا، يبدو أن هذه العالقات مرت في مرحلة من االستقرار النسبي، لكنها، حالياً ووفق                
إلى لتحديات أبرزها صعود اإلسالميين     ) اإلفريقية-”اإلسرائيلية“العالقات  (تتعرض  ” اإلسرائيلي“المنظور  

الـذي  ” الربيع العربي “ومصر في أعقاب أحداث     ) تونس، المغرب، وليبيا  (الحكم في دول شمال إفريقيا      
، وتـأثيره فـي     ”اإلسالم المتطرف “سيؤثر في باقي الدول اإلفريقية، التي تخشى إمكانية تعزز ما تسميه            

رة والكيان الصهيوني الـذي     وهذه بالتأكيد موضوعات تشغل بال الدول المسيحية في القا        . القارة بأسرها   
ولذلك  يخطط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لجولة فـي          . ”اإلسالم المتطرف ”يخشى صعود ما يصفه ب    

أوغندا وكينيا، ويحتمل أن يصل أيضاً إلى كـل مـن           : تشمل) 2012(القارة اإلفريقية بداية السنة المقبلة      
مع بـضع دول    ” إسرائيلي“نتنياهو على بلورة حلف     ويعمل  . إثيوبيا والدولة الجديدة في جنوب السودان       

  .مسيحية في إفريقيا، يشكل حزاماً أو درعاً واقية
 اإلفريقية تتمثل في العالقة العكسية بين تراجع حـدة المقاومـة            -”اإلسرائيلية“ويبدو أن ثوابت العالقات     

ن الصهيوني والدول  اإلفريقيـة    العربية والفلسطينية للمخططات الصهيونية والتقدم في العالقات بين الكيا        
وبالتالي أن تحرر ودمقرطة المجتمعات العربية في مغرب ومشرق الـوطن العربـي يـشكل تهديـداً               . 

  .استراتيجياً للكيان الصهيوني الذي يشكل بؤرة للثورة المضادة وأداة لردع الديمقراطية الحقيقية
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