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  لم نغير وثيقة المصالحة أو نخدع حماس وال نحتاج دعم أطراف أخرى: أبو الغيط .1
نفى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن تكـون القـاهرة غيـرت أو            :  محمد الشاذلي  -القاهرة  

 إلى توقيعها، ومشيراً    أدخلت تعديالت على وثيقة المصالحة الفلسطينية، داعياً جميع التنظيمات الفلسطينية         
  .»مصر قالت وأكدت أنها مستعدة ألخذ جميع المالحظات في االعتبار عند التنفيذ«إلى أن 

وقال أبو الغيط في تصريحات أمس إن الكثير مما يثار في موضوع المصالحة الفلـسطينية ومعوقاتهـا                 
موضوع المـصالحة الفلـسطينية   هناك أطروحات كثيرة تصلنا في شأن     «يفتقر إلى الدقة، مشيراً إلى أن       

وهي ... سواء عبر اإلعالم أو في مداوالت لبعض المسؤولين         ... والمقاربة التي اتبعتها مصر لتحقيقها      
البعض يتحدث عن أن مصر غيـرت وثيقـة         «وأوضح أن   . »أطروحات ال نراها تقوم على أساس سليم      

 التي عرضت للتوقيع تعكس بأمانة بالغة       الوثيقة«، و »هذا أمر غير صحيح   «، مشدداً على أن     »المصالحة
  .»آخر ما تم التوافق في شأنه بين ممثلي التنظيمات والفصائل

هـذا أمـر آخـر      «، قائال إن    »البعض يرغب في العودة عن آخر تفاهماته في القاهرة        «وتساءل ان كان    
ي الوثيقـة أو    ما يتردد من حديث يهدف إلى اإليحاء بأن مصر غبنت حق حماس ف            «وأضاف أن   . »تماماً

واقع األمر هو   «، مؤكداً أن    »كأنها هدفت إلى خداعها، وهو أمر غير أمين، ويبتعد تماماً عن واقع األمر            
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تمكنت من إقناع جميـع التنظيمـات مـن دون          «، اذ   »أن مصر قدمت الكثير لحركة حماس في الوثيقة       
، في حين أنها جميعاً كانت تطلـب        استثناء بالقبول بمطلب حماس اعتماد التمثيل المختلط في االنتخابات        

  .»التمثيل النسبي الكامل
هذا مجرد مثال واحد من أمثلة عدة استطاع الجانب المصري بعد مشاورات مضنية أن يصل               «: وأضاف

محاولة البعض اآلن اإليحاء بـأن الجانـب      «وقال إن   . »فيها إلى تفاهمات نهائية أقرب إلى طرح حماس       
واعتبر . »لها ضد مصلحة حماس تحديداً هو أمر مرفوض تماماً وال نقبل به           المصري غير الوثيقة أو بد    

ربمـا  «، مشيراً إلـى إنـه   »الحديث بهذا المفهوم ال يمكن أن يؤدي بنا إلى شيء إيجابي بل العكس   «أن  
يهدف البعض بهذا الحديث الى اإليعاز بأن الجهد المصري في حاجة إلى دعم من أطراف أخرى، وهذا                 

لـن  «وشدد على أن مـصر      . »ر له، ونعتقد أنه يسيء إلى المجهود المصري بشكل ال نقبله          أمر ال مبر  
 .»تتجاوب مع أي أطروحات من هذا القبيل

  14/2/2010الحياة، 
  

  حملة توقيعات تطالب عباس برهن استئناف المفاوضات بتجميد االستيطان .2
 توقيعات على بيان يـدعو الـرئيس        بدأ أكاديميون وسياسيون فلسطينيون أمس جمع     :  رويترز –رام اهللا   

الفلسطيني محمود عباس الى عدم استئناف المفاوضات مع الجانب االسـرائيلي قبـل تجميـد االنـشطة        
  .االستيطانية

تتصاعد الضغوط الخارجية وخاصة    "وقال البيان الذي يجري تداوله عبر شبكة االنترنت لجمع التوقيعات           
ظمة التحرير الفلسطينية بهدف استئناف المفاوضات مع اسرائيل دون         االمريكية واالسرائيلية على قيادة من    

اننا نرى في استئناف المفاوضات في ظل       "واضاف البيان   ". الزامها بمرجعية واضحة وبتجميد االستيطان    
االوضاع الراهنة خطرا على القضية الفلسطينية واننا نعلن التأييد والدعم للموقف الفلـسطيني الـرافض               

  ".الستئنافها
نريـد اسـماع    "وقال المحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري احد القائمين على اعداد هذا البيان أمس              

القيادة الفلسطينية صوتنا وكي تعلم ان هناك اصواتا تدعو الى عدم استئناف المفاوضات سـواء بـشكل                 
". جميـد االسـتيطان   مباشر او غير مباشر دون الزام اسرائيل باالعتراف بمرجعية هذه المفاوضـات وت            

ويـرى  ". وصل عدد الموقعين على البيان لغاية االن سبعين مـن االكـاديميين والـسياسيين             "واضاف  
ان استئناف هذه المفاوضات بشكل مباشر أو غير مباشـر وعلـى أي مـستوى               "الموقعون على البيان    

ان واالستمرار فـي بنـاء      سيشكل غطاء لسياسة االحتالل االسرائيلي القائمة على تهويد القدس واالستيط         
  ".الجدار واقامة نظام المعازل والكنتونات في الضفة الغربية بينما يستمر الحصار الخانق على قطاع غزة

ان استئناف مثل هذه المفاوضات سيكون خطرا على فرص نجاح المصالحة الوطنية كـذلك              "وقال البيان   
واضاف الموقعون  ". التضامن الشعبي الدولي  فان المفاوضات ستضعف حملة المقاطعة الدولية عبر قوى         

يؤمنون بأن ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتوحيد شطري الـوطن هـي االولويـة              "على البيان انهم    
  ".الوطنية القصوى في الوقت الراهن

  14/2/2010الدستور، األردن، 
  

  على مقاطعة منتجات المستوطنات السلطة الوطنية مصممة: فياض .3
رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سالم فياض اعلـن        ، ان   رام اهللا  من     14/2/2010ل،  المستقبذكرت  

امس ان الصناعات اإلسرائيلية المقامة في المستوطنات والمناطق الحدودية في الضفة الغربيـة تلحـق               
  .خطورة كبيرة على البيئة والصحة في فلسطين
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ة في المستوطنات اإلسرائيلية في مدينة طولكرم       وشدد في كلمة له خالل مؤتمر عن الصناعات اإلسرائيلي        
شمال الضفة الغربية على أن النشاط االستيطاني المحموم إلسرائيل يؤدي استمراره إلى تقـويض أيـة                

وأشار إلى أن هذه األنـشطة مـع اسـتمرار فـرض     . إمكانية إلقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة      
زة يتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي، وفيه تحـد سـافر   الحصار اإلسرائيلي الخانق على قطاع غ  

وأكد تمسك السلطة الفلسطينية بتفعيل اإلرادة الدولية إللـزام إسـرائيل بوقـف             . إلرادة المجتمع الدولي  
انتهاكاتها لقواعد الشرعية والقانون الدوليين خاصة الوقف الشامل والتام لالستيطان في كافة األراضـي              

  . مقدمتها مدينة القدس الشرقية ومحيطهاالفلسطينية في
وقال إن أي عملية سياسية، وحتى ال تكون مضيعة للوقت، تتطلب تدخالً فاعالً مـن المجتمـع الـدولي                   
لضمان الجدية والمصداقية لجهة كونها قادرة على إنهاء االحتالل وضمان انسحاب إسرائيل عن كامـل               

إن أزمة العملية السياسية لـيس      "أضاف. 1967عام  ) يونيو( حزيران   5األراضي الفلسطينية المحتلة منذ     
مردها قلة التفاوض، بل غياب الجدية والمصداقية لهذه العملية، ومـا يـستدعيه ذلـك مـن ضـرورة                   
استخالص العبر والدروس التي لم تمكنها من تحقيق ما كان دوماً مطلوباً منها والمتمثل أساساً في إنهاء                 

  ". من تقرير مصيره في دولة فلسطين المستقلةاالحتالل، وتمكين شعبنا
وأكد فياض استمرار مؤسسات السلطة الفلسطينية في العمل بكل جدية لتنفيذ قرار الحكومة بمنع دخـول                
منتجات المستوطنات إلى السوق الفلسطيني وأنها تعمل بمثابرة وصبر على متابعة مسؤوليات األطـراف              

 .ة وقف التعامل مع المستوطنات ومنتجاتهاالثالثة الواردة في فتوى الهاي خاص
الدكتور سالم فياض رئيس الـوزراء،      ، ان   طولكرم، قلقيلية  من 14/1/2010األيام، فلسطين،    وأضافت

دشن أمس، مشروع تعبيد مدخل قرية صير في محافظة قلقيلية، وهو المشروع رقم ألـف الـذي تنفـذه                   
في مختلف أرجاء الضفة خالل العامين الماضـيين،        التي نفذت   " األلف مشروع "الحكومة ضمن برنامج    

  .معلناً انطالق تنفيذ ألف مشروع آخر يتوقع إنجازها خالل العام الحالي
  

  فياض يحذر من التصعيد اإلسرائيلي تجاه االحتجاجات السلمية ضد االحتالل .4
وب الضفة الغربية   دان رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور سالم فياض مقتل فلسطيني في الخليل جن           : غزة

برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي، وحذر من خطورة التصعيد العسكري اإلسرائيلي ضد االحتجاجات            
  .الشعبية على ممارسات قوات االحتالل والمستوطنين المتطرفين في الضفة

فـي  من حي الشاللة القـديم  )  سنة41(وكانت قوات االحتالل أطلقت أول من أمس النار على فايز فرج    
  . مدينة الخليل، ما أدى الى إصابته بجروح خطيرة، نقل على أثرها الى مستشفى اسرائيلي حيث توفي

هذه ليست المرة األولى التي تتسبب فيها قوات االحتالل بإصابات          «: وقال فياض في بيان صحافي أمس     
جدار وأعمال المـستوطنين    قاتلة للمواطنين أثناء مشاركتهم في الفعاليات السلمية لمناهضة االستيطان وال         

ممارسات قوات االحتالل مرفوضة ومدانة بأشد العبارات، وهي تأتي في سياق           «: وأضاف. »المتطرفين
الحملة المستمرة منذ أشهر في محاولة لقمع االحتجاجات السلمية للمـواطنين فـي المنـاطق المختلفـة،                 

  .» والجدارواعتقال العشرات من الناشطين وقادة لجان مناهضة االستيطان
التصعيد العسكري اإلسرائيلي يأتي في وقت يدرك فيه العالم والرأي العام داخـل إسـرائيل               «ورأى أن   

نفسها، الطابع السلمي لهذه األنشطة واالحتجاجات التي يقوم بها أبناء شعبنا لمناهضة االستيطان والجدار              
  .»واألعمال اإلرهابية للمستوطنين المتطرفين

  14/2/2010الحياة، 
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  العدو سيندم على شنِّ الحرب على غزة: أبو عبيدة .5
يثبـت  ": "حماس"الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية      " كتائب الشهيد عز الدين القسام    "قالت  : غزة

يوما بعد يوم الفشُل الصهيوني والسقوطُ المدوي في حرب غزة، ويأتي اليوم االعتراف من رأس الهـرم                 
دو السياسية إبان الحرب على غزة؛ إذ يعترف المجرم أولمرت زعيم الحـرب علـى غـزة            في قيادة الع  

  ".بفشله الذريع وإحباطه من نتائج هذه الحرب الخاسرة، ويظهر مدى التفكُّك في قيادة العدو الصهيوني
ـ      إن ): "2-13(الـسبت   " موقع القسام "في تصريحٍ نُشر على     " القسام"وقال أبو عبيدة الناطق اإلعالمي ل

هذا االعتراف يشكّل ردا على كل األصوات النشاز التي حاولت بثَّ اإلحباط وتسويق الهزيمة على أبناء                
منذ ذلـك الوقـت   : "، وتابع قائالً"شعبنا وأمتنا، وادعت بعيد انتهاء الحرب أن العدو انتصر وحقق أهدافه      

 فشله، وأن الحرب على غزة ستكون رافعـةً         وبدون أدنى شك أو تردد كان سيعلن العدو عاجالً أم آجالً          
  ".جديدةً لتطوير العمل المقاوم واالرتقاء به

وشدد على أن مذكرات العار واإلجرام التي كتبها أولمرت حول تجربة حرب غزة تُظهر الوجه القبـيح                 
  ".اآلرجون"و" الهاجاناة"لهذه العصابة الصهيونية التي تشكِّل امتدادا طبيعيا لعصابات 

وأوضح أن األيام األولى من الحرب لم يكن فيها عدد المدنيين الشهداء كافيا أو رادعا لهـذه العـصابة                    
المجرمة، فأعطت قيادة العدو األمر بمواصلة الحرب على اعتبار أن عدد الشهداء من المدنيين مـا زال                 

د كبير جدا من المدنيين من جراء       قليالً، في حين أن الحقيقة تُظهر بجالء أن األيام األولى ارتقى فيها عد            
  .القصف الجوي

 تزيد األعـداء مـن      -وإزاء هذه االعترافات الجديدة والتي تأخذ طابعا رسميا       -) كتائب القسام "(وأكد أن   
الشعر بيتًا، فتقول إن اإلنجاز المتواضع الموهوم الذي تدعونه ستعلمون قريبا أنه سراب وأن حرب غزة                

سيندم العدو على اللحظة التي فكَّر فيها بشن هذه الحـرب القـذرة             : "، وأضاف " لعنةً عليكم  كانت وستظلُّ 
  ".على غزة؛ ألن هذه الحرب غيرت الكثير من الموازين، وسينقلب السحر على الساحر بإذن اهللا

  13/2/2010المركز الفلسطيني لإلعالم،     
                                    

  لم تنضج موقفها بعد لتوقيع الورقة المصرية بسبب ارتباطات إقليمية" حماس": األحمد .6
ـ         :عبد الرؤوف أرناؤوط   إن الـرئيس   " األيـام "قال عزام االحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ل

محمود عباس هو الذي يشكل الوفد الرسمي الذي يشارك في القمة العربية المرتقبة فـي ليبيـا الـشهر                   
لن تكون هناك دعوة ألي طرف فلسطيني خارج إطار الوفد الرسمي الذي يقرره الـرئيس               "وقال  المقبل،  

  ".لن تكون هناك مشاركة ايرانية في القمة"كاشفاً النقاب أنه " محمود عباس
هنـاك التـزام عربـي      "وأشار الى أن الدول العربية تدعم الجهد المصري للمصالحة الفلسطينية، وقـال           

ت بها مصر وبتخويل مصر برعاية الحوار الذي جرى، وبالتالي لم نلمس من أي دولة               بالجهود التي قام  
وقـال  " توقع على الورقـة   " حماس"عربية تحدثت معنا حول الموضوع اال الدعم للجهود المبذولة لجعل           

وقعوا على الورقة لنـضع     : مرة اخرى وبقلب مفتوح وبروح صادقة نقول لهم         " حماس"نحن نتوجه الى    "
ا بأيدي بعض ونذهب معاً باتجاه تنفيذ بنود الورقة وصوالً الى انتخابات رئاسية وتشريعية تضع حداً                ايدين

لمأساة االنقسام الذي أصبح ورقةً هامة تستخدمها اسرائيل بل وحتى اإلدارة األميركيـة للتهـرب مـن                 
  ".استحقاقات عملية السالم

 تـشرين   15ة بعد التوقيع على اتفاق المصالحة فـي         موقفنا كحركة فتح لم يتغير قيد ُأنمل      "وشدد على أن    
" حمـاس "ال لقاء على اي مستوى مع       : االول من العام الماضي، وما زال قرارنا كما هو ولم يتغير وهو           

بالتوقيع علـى   " حماس"بمفهوم اللقاءات الرسمية بين الفصيلين لبحث موضوع إنهاء االنقسام اال بعد قيام             
مما جاء فيها   % 90مجازاً تسمى وثيقة مصرية بينما في الحقيقة فإن أكثر من           الوثيقة المصرية التي هي     

  .هو نتيجة الحوار الوطني الشامل الذي تم في القاهرة في آذار من العام الماضي
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وتحدث االحمد عن ثالث نقاط أساسية تقدمت مصر باقتراحات بديلة لحل الخالفات القائمة حولها خـالل                
، فبالنسبة لنظام االنتخابات جرى تقديم اقتراح مـصري ان          "حماس"و" فتح"ار بين   الحوار الثنائي الذي د   

، وقبل صـياغته فـي      % )25ودوائر بنسبة   % 75نسبي بنسبة   ( يكون نظام االنتخابات نظاماً مختلطاً      
ار الوثيقة أخذت القاهرة موافقة الطرفين عليه، وبالنسبة لموعد االنتخابات كان هناك اتفاق سابق في الحو              

 28 كانون الثاني، اال أن مصر اجتهدت وعدلت تاريخ االنتخابات وأجلته حتى             24الشامل ان يكون يوم     
بل وكان هناك وعد أن تبحث مصر الحقاً إمكانية تمديد آخـر، أمـا              " حماس" بطلب من    2010حزيران  

فاق وطني في ظل عـدم      النقطة الثالثة فتتعلق باللجنة الفصائلية المقترحة بديالً عن عدم تشكيل حكومة و           
إمكانية توافق عالقة هذه الحكومة بالتزامات منظمة التحرير، كما أنه كانت هنـاك بعـض التعـديالت                 

ونحـن وافقنـا رغـم      " حماس"المتعلقة بقضية األمن وغيرها، وقد عدلت كلها من جانب مصر لترضي            
  ".ذلك

ان يطلبوا من الرئيس ابو مـازن       حاولت مع العديد من المسؤولين العرب       " حماس"صحيح أن   : وأضاف  
بالتوقيع ألننا ال نريد    " حماس"ال لقاءات قبل قيام     : عقد لقاء مع خالد مشعل، ولكن رد الرئيس للجميع كان         

  .أن نبقى ندور في حلقة مفرغة
على اي مستوى بما فيها الرئيس ابو مازن كي يلتقي مع           " حماس"نحن مستعدون لبدء لقاءات مع      : وقال  

بالتوقيع ألن لدينا معلومات، ال أقول مؤكدة  " حماس"بما في ذلك مشعل عند قيام       " حماس" قادة   اي كان من  
حتى اآلن لم تنضج موقفها باتجاه التوقيع بسبب ارتباطات إقليميـة           " حماس"ولكن شبه مؤكدة أن     % 100

  ".لها تمنعها وتحول دون قيامها بالتوقيع
  14/1/2010األيام، فلسطين، 

  
  عربية من أكثر من عاصمة عربية لدعم المصالحةجهود : الرشق .7

، النقاب عـن وجـود      "حماس"كشف عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة        :  محمد األيوبي  -غزة
جهود عربية من أكثر من عاصمة عربية لدعم جهود المصالحة وإخراجها من حالة الجمود التي وصلت                

  . إليه
ـ  من المفترض  : "2010-2-14مال في عددها الصادر األحد      في حوار تنشره كا   " صحيفة فلسطين "وقال ل

وآمل أن تنجح هذه الجهـود بإنقـاذ        (...) أن تكون القمة محطة تتجمع فيها محصلة هذه الجهود العربية         
  ". المصالحة ووضعها على الطريق الصحيح إلنهاء االنقسام

ه الجهـود العربيـة     ورفض الرشق اإلفصاح عن أي تفاصيل أخرى بخصوص الطريق الذي وصلت إلي           
  ومن هي الدول التي تحاول تحريك هذا الملف؟ ، إلنجاح المصالحة

وعن زيارة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث األخيرة إلى قطـاع غـزة، أكـد الرشـق أن       
  . إلى وطنه في غزة" فتح"رحبت بزيارة شعث وترحب بمجيء أي قيادي من حركة " حماس"

، "حماس"للقائه قيادات في حركة     " شعث"لـ" فتح"دات من قيادات كبيرة في حركة       وأوضح أن توجيه انتقا   
بالصورة المناسبة وانه لم تجمع فتح علـى المـصالحة   " فتح"يؤكد أن مسار المصالحة لم ينضج بعد عند  

تريد أن تعطـل المـصالحة      " فتح"فهناك خالفات داخلها، مشيراً إلى وجود قوى في داخل          ، حتى اللحظة 
  ". وش على أي مبادرةتش"و

إن رفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المشاركة في القمة العربية المزمع عقدها فـي               : "وقال
ـ     ويكشف أنه شخـصية    " عباس"للحضور يظهر مدى التوتر الذي يعيشه       " حماس"ليبيا إذا وجهت دعوة ل
  . حسب قوله- حقيقة تجاه المصالحةمأزومة، وليس لديه نية
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المتشنج تجاه مشاركة حركته، مشيراً إلى أن هذا الموقـف يظهـر أن             " عباس"عن أسفه لموقف    وأعرب  
  ". هناك محاولة لالستئثار في القرار الفلسطيني ومحاولة إبعاد الجهة التي تمثل غالبية الشعب 
  14/2/2010صحيفة فلسطين، 

  
   التنفيذالوادية يؤكد ان القاهرة ستأخذ المالحظات على ورقة المصالحة عند .8

 قال ممثل الشخصيات المستقلة الدكتور ياسر الوادية مساء امس ان اتصاالت مكثفة اجريت              - معا -غزة
مع المسؤولين المصريين حيث تم التأكيد ان مصر ستأخذ مالحظات جميع الفصائل بالتوافق اثناء تنفيـذ                

هناك توافقا لعقد لقاء يـضم      ونقل عن مصادر وصفت بالمطلعة ان       . وتطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية   
  .  اليوم االحد13جميع الفصائل التي شاركت في حوار القاهرة الـ

ـ     على ضرورة االسراع بالتجاوب للتوقيع على الورقة المـصرية لتكـون           " معا"واكد الوادية في حديث ل
لبا ان يكون ملف    ومطا، الملف االبرز على جدول اعمال القمة العربية التي ستنعقد في ليبيا الشهر القادم            

اعادة االعمار ورفع الحصار ووقف االستيطان وتهويد القدس ومصير عملية السالم في الشرق االوسـط     
  .على اولويات القمة

وعلمت وكالة معا من مصادر وصفتها بالمطلعة ان االتصاالت المكثفة التي اجريت خالل االيام الماضية               
فتح الدكتور نبيل شعث واالمين العام لحزب الـشعب بـسام           واثناء زيارة عضو اللجنة المركزية لحركة       

الصالحي اثمرت عن توافق فلسطيني لعقد لقاء يضم جميع الفصائل التي شاركت فـي حـوار القـاهرة                  
  . اليوم االحد13الـ

واشارت المصادر ان هذا اللقاء سيبحث في تعزيز مناخات الثقـة التـي شـهدتها العالقـات الداخليـة                   
را وسيعمل على تطويرها بما يخدم ازالة العقبات التي مازالت تعترض التوقيـع علـى               الفلسطينية مؤخ 
  .الورقة المصرية

ونوهت المصادر الـى ان     ، واكدت المصادر ان اللقاء ال يعتبر على االطالق حوارا جديدا بين الفصائل           
ة الفلـسطينية   دافع الحرص الوطني هو الذي يحرك االتصاالت من أجل الوصول الى المصالحة الوطني            

  .قبل القمة العربية
  14/2/2010الحياة الجديدة،  

  
   الورقة المصريةى التحرير تطالب حماس بالتوقيع علخمسة فصائل في منظمة .9

 - حزب فدا    -جبهة التحرير الفلسطينية    ( عقد ت فصائل في منظمة التحرير امس اجتماعا لها ضم            :غزة
وذلك فـي مقـر النـضال       )  جبهة النضال الشعبي   -لفلسطينية   الجبهة العربية ا   -جبهة التحرير العربية    

  . الشعبي بغزة
وناقشت فيه التطورات السياسية والمتمثلة في تطرف حكومة اليمين االسرائيلي والتي تعمل علي تهويـد               

  . القدس واستعار وتيرة االستيطان في الضفة وكذلك الحصار المفروض علي قطاع غزة
ى الموقف الشجاع للرئيس أبو مـازن والقيـادة الفلـسطينية بعـدم العـودة               وفي هذا االطار ثمنت القو    

للمفاوضات اال بالوقف الشامل لالستيطان وتحديد مرجعية تفاوضية تؤدى الى قيام الدولـة الفلـسطينية               
  . المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس

ة الفلسطينية حيث أكد المجتمعـون      كما ناقشت القوى الوضع الفلسطيني الداخلي في مقدمة ملف المصالح         
علي الموقف الثابت بضرورة التوقيع علي الورقة المصرية دون المساس بها أو فتحها للنقـاش ودعـا                 
المجتمعون االخوة في حركة حماس بضرورة االسراع بالتوقيع على الورقة المصرية حتى يشكل ذلـك               

   .ك ضدهطوق نجاة للشعب الفلسطيني من كافة المؤامرات التي تحا
  14/2/2010الحياة الجديدة،  
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  ليبرمان يهدد بتفكيك حكومة نتنياهو في أكتوبر المقبل .10

نقل كثير من أصدقاء وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، تصريحات          :  نظير مجلي  - تل أبيب 
ير راض عن أدائها    المقبل، ألنه غ  ) تشرين األول (على لسانه أنه ينوي االستقالة من الحكومة في أكتوبر          

السياسي، وأن شكوكا تساوره بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سيرضخ للضغوط األميركية والغربية             
  .فيما يتعلق بمفاوضات السالم مع الفلسطينيين والسوريين

ى ويرى المراقبون أن الجهود التي يبذلها نتنياهو لتقسيم حزب كاديما المعارض، وضم قسما من قادتها إل               
وهـو، أي نتنيـاهو، يـسمي       . ائتالفه الحكومي، تعود إلى قناعته بأن عمر ليبرمان في الحكومة قصير          

  . ويتوقع أن يتركه في كل لحظة وبال سابق إنذار. اإلنسان المزاجي: ليبرمان في الحلقات الضيقة
  14/2/2010الشرق األوسط، 

  
   فساد تتعلق بباراك الدولة اإلسرائيلية يجري تحقيقاً سرياً في قضايامراقب .11

توقعت مصادر سياسية حزبية في إسرائيل أن يواجه نتنيـاهو مـشاكل فـي              :  نظير مجلي  -  تل أبيب 
فقد كشف النقاب، أول من أمس، عن أن مراقب الدولة اإلسرائيلي،           . حكومته من طرف آخر غير متوقع     

األولى . ير الدفاع ايهود باراك   القاضي ميخائيل لندنشتراوس، يجري تحقيقا سريا في قضيتين تتعلقان بوز         
 نشيط حزبي من    2000 شخص إلى احتفال باالستقالل في الوزارة، بينهم         6000تتعلق بقيام باراك بدعوة     
  . ويشتبه بأن دعوة هؤالء هي نوع من الرشوة. رفاقه في حزب العمل

دير شركة خاصة تحـصل     وأما القضية الثانية فأكثر خطورة، إذ إن باراك كان قبل تعيينه وزيرا للدفاع ي             
وكان من المفترض أن يكف عـن الحـصول         . على عموالت من بيع األسلحة إلى عدة جهات في العالم         

ولكن يتبين أن باراك باع حصته في       . على العمولة وهو وزير، خصوصا في موقعه المؤثر كوزير دفاع         
فإذا لم يكن كـذلك،     . يا أم ال  ويفحص المراقب إذا ما كان تصرف باراك قانون       . الشركة إلى بناته الثالث   

 .فمن المتوقع أن يدخل في إشكاليات قانونية وأخالقية على الصعيد الجماهيري
  14/2/2010الشرق األوسط، 

  
   توزع كمامات واقية على مواطنيها "إسرائيل" .12

امات   اكدت مصادر عسكرية اسرائيلية ان الجبهة الداخلية ستبدأ توزيع الكم          : سمر خالد   -القدس المحتلة   
الواقية من االسلحة الكيماوية على مختلف قطاعات الجمهور خالل اسبوعين  فيما اعتبرته تلك المصادر               

وقالت اذاعـة الجـيش االسـرائيلي ان        . بتصاعد نذر الحرب والهجوم االسرائيلي المرتقب على ايران       
ث اي نوع من الذعر لدى       تعليمات ارشادية ستوزع  مصاحبة لتلك الكمامات الواقية مع مراعاة عدم احدا           

. الجمهور مشيرة الى ان تلك االجراءات تدخل في اطار حماية الجبهة  الداخلية من االخطار المحتملـة                
واشارت المصادر الى ان قيادة الجيش تجري  استعدادات واسعة الحتمال اشتعال كافة الجبهـات ضـد                 

حيفة هارتس ان رئيس هيئة االركـان        من جهتها ذكرت ص   . اسرائيل في حال توجيه  ضربة الى ايران         
المشتركة للقوات االميركية االدميرال مايك مالين سيصل الى اسرائيل  اليـوم االحـد  لالجتمـاع مـع                   

وقالت الصحيفة ان االدميـرال     . مسؤولين من بينهم رئيس االركان االسرائيلي  لبحث الوضع في ايران          
باراك ورئيس االركان الجنرال غابي اشـكنازي وقـادة         مالين سيجتمع بوزير  الحرب االسرائيلي ايهود        

االسرائيلي والمـشاغل   -عسكريين اسرائيليين آخرين لبحق قضايا من بينها التعاون العسكري  االميركي          
  . االمنية المشتركة

  14/2/2010الرأي، األردن، 
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  ران وحماس  أطلقت حملة اغتياالت سرية في المنطقة لمحاربة تعاون اي"سرائيلإ": "التايمز" .13
اللندنية أمس إن اسرائيل تقوم بحملة اغتياالت في ارجـاء          " التايمز"قالت صحيفة   :  وكاالت األنباء  -لندن  

في قطاع غـزة فـي      " غامض"، كان آخرها إنفجار     "التعاون بين حماس وإيران   "الشرق األوسط لمحاربة    
جلسة بين عناصر من حرس الثورة      الثالث من الشهر الحالي، فيما ادعت مصادر اسرائيلية إنه أستهدف           

  .اإليراني وعناصر في حماس
عن مصادر دبلوماسية مصرية إن اسرائيل زادت وتيرة تنفيذ اإلغتيـاالت فـي االشـهر               " تايمز"ونقلت  

وحسب المـصادر   . األخيرة في الدول العربية بعد أن لحظت ارتفاعاً في التأثير اإليراني في قطاع غزة             
تياالت منذ كانون األول الماضي بعملية تفجير حافلة ركاب ايرانية في دمـشق             بدأت اسرائيل حملة اإلغ   

  .ولم تتحمل اسرائيل مسؤولية اإلنفجار. ادعت انها كانت تقل عناصر من حرس الثورة اإليراني وحماس
وأضافت الصحيفة إن إنفجار الحافلة في دمشق كان اشارة البداية لسلسلة اغتياالت كان آخرهـا اغتيـال                 

يادي في حماس محمود المبحوح في دبي الشهر الماضي، وسبقها إنفجار عبوة ناسفة قرب مقر حماس                الق
  .في بيروت، استهدف على ما يبدو عضو المكتب السياسي اسامة حمدان

ونحـن  .. إننا نعلم أن النشاط اإلسرائيلي الـسري ازداد       "ونقلت الصحيفة عن مصادرها المصرية قولها       
فهم يحاولون توريطنا جميعاً    . ون أكثر على اراضينا وفي دول اخرى في المنطقة        واعون الى انهم ينشط   

  ".في صراعهم
تعرض لها اعـضاء    " حوادث"وقال مصدر فلسطيني في رام اهللا للصحيفة إن حركة حماس تتستر على             

  . فيها كي ال تعرض نفسها للحرج
  14/2/2010الدستور، األردن، 

  
  جرار وراء إيران يدعو سورية الى عدم االنأيالون .14

 دعا نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني أيالون أمس سورية الى عدم اتباع             : أ ف ب   -القدس المحتلة   
آمل فـي أال تنجـر      «: إيران في تصريحاتها المعادية إلسرائيل، وقال خالل اجتماع عام قرب تل أبيب           

  .تجاه إسرائيل» سورية وراء تصريحات إيران العدوانية
النبرة العنيفة للتصريحات السورية في الفترة األخيرة ما هي إال نتيجة لتحـريض إيـران                «وأضاف ان 

 .»الساعية الى لفت انتباه العالم عن برنامجها النووي من خالل تصريحاتها العدوانية
  14/2/2010الحياة، 

  
  "وصمة عار"عن شاليط ...فشل نتنياهو باإلفراج: رئيس الشاباك األسبق .15

انتقد الرئيس األسبق لجهاز المخـابرات اإلسـرائيلية العامـة           : قدس برس  -) طين المحتلة فلس(الناصرة  
عامي أيالون، فشل الحكومة اإلسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، في التوصل إلى صفقة             " الشاباك"

  .، جلعاد شاليط"حماس"تبادل تهدف لإلفراج عن الجندي األسير لدى حركة 
، وهو وزير أسبق أن عدم توصل الحكومة اإلسرائيلية الحالية إلى صفقة لإلفـراج عـن                واعتبر أيالون 

جاء ذلـك خـالل مـشاركة        .، على حد تعبيره   "وصمة عار في جبين صانعي القرار اإلسرائيلي      "شاليط  
أيالون في اعتصام أمام منزل نتنياهو، لالحتجاج على حالة الجمود التي سادت محادثات إتمـام صـفقة                 

  ".حماس" األسرى مع حركة تبادل
  14/2/2010الشرق، قطر، 
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   على ضرب المنشآت النووية االيرانية"سرائيلإ"حالوتس يشكك في قدرة  .16
 قال الجنرال االسرائيلي السابق دان حالوتس امس ان اسرائيل ربمـا تفتقـر              : رويترز –القدس المحتلة   

  . شآت النووية االيرانيةللوسائل العسكرية لتوجيه ضربات استباقية ناجحة ضد المن
 فـي مقابلـة     2007وعندما سئل دان حالوتس رئيس االركان االسرائيلي السابق الذي استقال في عـام              

  ". اننا نحمل انفسنا مهمة أكبر منا"بالتهديدات رد بقوله " باالهتمام"تلفزيونية بشأن تعهد زعماء اسرائيليين 
أعتقد ان دولة اسرائيل يجب اال تحمـل        "ة التلفزيون الثانية    وقال حالوتس وهو قائد سابق لسالح الجو لقنا       

انني لـست أحـد     "وأضاف  ". نفسها مهمة حامل الراية للعالم الغربي بأكمله في مواجهة التهديد االيراني          
دون ان  " فقد شغلت عدة مناصب أعطتني مستوى مختلفا من المعلومات عن الشخص العـادي            ... المارة  

  . يخوض في تفاصيل
دما سئل ما الذي ستفعله اسرائيل اذا فشل حلفاؤها االجانب في منع ايران من حيازة اسـلحة نوويـة             وعن

  " عندئذ سيتعين علينا ان نفكر بشأن كيفية التعامل مع ذلك ولن أقول أي شيء آخر"قال حالوتس 
  14/2/2010الحياة الجديدة،  

  
  حيلهم لتر اإلسرائيلي يواجهون مخططات الكيان48 الـفلسطينيو  .17

” اإلسـرائيلية “ من دعوة نائب وزير الخارجيـة        48سخر قادة فلسطينيي الـ      :”الخليج “-القدس المحتلة   
وكان أيالون قد قال فـي تـصريحات        . داني أيالون لترحيلهم للدولة الفلسطينية عند قيامها ضمن تسوية          

الدولة الفلسطينية العتيدة ضمن    لن يخسروا شيئاً إذا انتسبوا إلى       ” عرب إسرائيل “صحافية إن من أسماهم     
لماذا نعطي الفلسطينيين أراضي خالية في النقب، وال نقدم لهم أراضـي            : وتساءل. صفقة تبادل أراض    
  مليئة بالمواطنين؟

احمد ألطيبي بشدة على تصريحات ايالون، وقال إنه يجهل معنـى الديمقراطيـة      ” الكنيست“وحمل عضو   
لـسنا  “وتـابع   . نين العرب ليسوا أحجار شطرنج تحرك من هنا لهناك          وحقوق المواطنة الفتاً أن المواط    

مهاجرين ولم نصل إلى هذه البالد بالطائرات مؤخراً، إن ايالون وليبرمان وحزبهما الفاشي يدركون جيداً               
نحن لم نطلب طرد أحد، ولكن إن لم يكن بد من رحيل البعض فمن وصل               . . أننا سكان البالد األصليين     

  .” الرجل صاحب الكرسي الواطي يتحدث بمستوى واطي“وأضاف ساخراً إن . ” حل أوالًأخيراً ير
جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع خالل المهرجان، إلى تشكيل لجنـة تحقيـق      .د  ” الكنيست“ودعا عضو   

لقـد حـدد    “: وأضـاف .المستمرة منذ عقود بحق فلسطينيي الداخل       ” اإلسرائيلية“دولية حول االنتهاكات    
، في السنوات األخيرة، بأن ما يحدث لدى فلسطينيي الداخل هو التهديد اإلستراتيجي             ”اإلسرائيلي“شاباك  ال

 .” كدولة يهودية” إسرائيل“ل 
  14/2/2010الخليج، اإلمارات، 

  
18.  عدسرائيلية جديدة إخارطة ديموغرافية قسم التخطيط في حكومة نتيناهو ي  

الحكومة االسـرائيلية نتنيـاهو وثيقـة يقـيم فيهـا الوضـع             أعد قسم تخطيط السياسة في مكتب رئيس        
الديموغرافي في الدولة العبرية ويعرض توصيات لخلق خريطة ديموغرافية تلبي المطلـب الـصهيوني              

  ". يهودية الدولة"
وأفادت اإلذاعة العبرية العامة أن الوثيقة أعدت بطلب من رئيس الحكومة حيث تتضمن فـصلين األول                

نب الديموغرافي في المنطقة الممتدة بين النهر والبحر ويتطرق فيها إلى خطورة التناقص             يتحدث عن الجا  
  .اليهودي وخالفات الرأي بين الخبراء والباحثين

ـ             ويعبـر عـن     48والثاني يتحدث عن الخريطة الديمغرافية داخل الدولة العبرية بما يتعلق بفلسطينيي ال
  %.20القلق من ارتفاع نسبتهم إلى حوالي 
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ـ     75%وبموجب هذه الوثيقة ، فإن نسبة اليهود تشكل           وقادمين جـدد    48 والربع المتبقي من فلسطينيي ال
في جانـب   . غير يهود، وهذه الشريحة األخيرة تشكل نقاشا إذا ما كان يجب اعتبارهم ضمن عدد اليهود              

ند تحت عنـوان     وجاء الب  48من الوثيقة يخصص معدوها شرحا حول ما يقلقهم من تكاثر فلسطينيي الـ             
  ".اتجاهات الخصوبة"

و 820 ألفا   15وتقترح الوثيقة كيفية مواجهة ذلك لضمان سد الفجوة التناسلية بين اليهود والعرب وقدرها              
  . والدة

  14/2/2010الدستور، األردن، 
  

   مليار دوالر في السنوات العشر المقبلة لتهويد القدس15االحتالل يخصص  .19
القـدس  "مسيحية لنصرة القدس والمقدسات من مخطط يهودي أطلق عليه اسم           حذّرت الهيئة اإلسالمية ال   

 ، يهدف إلى تهويد المدينة ، مشيرة إلى أنه تم رصد أكثر من خمسة عشر مليار دوالر أميركـي             2020"
أن المخطط يسعى إلى ضم الكتل االستيطانية المحيطـة بالقـدس إلـى             "وأوضحت  . لتنفيذ هذا المخطط  
إلى مصادرة العديد من األراضي كما حصل مؤخراً في بلدة العيـسوية ، حيـث تمـت        المدينة ، إضافة    

 40لنقل أكثر من    "ولفتت إلى أن هذا المخطط يسعى        ".  دونماً من أراضي البلدة    660مصادرة أكثر من    
لخفـض  "، مشيرة إلـى الـسعي       " ألف يهودي من منطقة الساحل إلى القدس لتصبح القدس لإلسرائيليين         

 في المائة ونسبة اليهود أكثر      12 اقل من    2020لفلسطيني في المدينة ، بحيث يصبح بحلول عام         الوجود ا 
  ". في المائة88من 

  14/2/2010الدستور، األردن، 
  

   ألف مقدسي20 طرد إسرائيلية تستهدف حملة .20
لهم مـن   تلقى عدد من أبناء عائلة مرعي الردايدة اخطارات إسرائيلية بتـرحي          :  محمد إبراهيم  -رام اهللا   

منطقة سكناهم في حي األشقرية في بيت حنينا شمال القدس المحتلة بذريعة اإلقامة دون تصريح، لكـن                 
وراء ذلك محاولة السلطات االنتقام من مرعي الذي استشهد فـي           «مركز القدس للحقوق القانونية قال إن       

مشيراً إلـى أن    . »ة عامة هجوم على جرافة كان يقودها في القدس بعد اصطدامها بسيارة للشرطة وحافل           
ونقل مركز القدس عن علي شقيق الـشهيد مرعـي           . ألف مقدسي مهدديين بالطرد    20االجراء قد يطال    

مساكن العائلة جميعا في األشقرية باتت مهجورة بالكامل، فيما يقيم هو والداه وأشقاؤه اآلن في               «قوله إن   
  .»عزولة عن العالم تقريبابيوت مستأجرة في بلدة بيت حنينا بالضفة الغربية والم

السلطات اإلسرائيلية بممارسة سياسة    » دائرة البحث والتوثيق في مركز القدس     «اتهمت  من ناحية أخرى،    
التطهير العرقي والنقل غير المشروع لمجموعات سكانية كبيرة من المواطنين الفلسطينيين مـن أمـاكن               

كونهم ال يحملون البطاقة الزرقاء ومن غير مـواطني         إقامتهم الدائمة مستغلة عدم اعترافها بإقامة هؤالء        
المدينة المقدسيين، الذين تعتبرهم إسرائيل مجرد مقيمين بتصاريح إقامة منها، في حـين تمـارس هـذه                 
السلطات سياسة اإلحالل، أي نقل إسرائيليين إلى مستوطناتها في القدس واألراضي الفلسطينية المحتلـة              

، وهو ما يخالف القوانين الدولية التي تحظر على االحتالل أي نقل للسكان             ليحلوا محل السكان األصليين   
  .المحتلة أراضيهم

  14/2/2010البيان، اإلمارات، 
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   في القدس شقة في بيت حنينا32بلدية االحتالل تنوي هدم مبنى مكون من  .21
وظ في حي بيت حنينا      أفادت مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع أن سكان عمارة محف         : وفا –القدس المحتلة   

بمدينة القدس المحتلة تفاجأوا صباح الثالثاء بحضور قوات كبيرة من جيش االحتالل برفقة موظفي بلدية               
وبينت المؤسسة في بيان صحفي، امس، أن قوات جـيش االحـتالل             .القدس الغربية، وتصوير العمارة   

 بهدم المبنى تنفيذا لقـرار المحكمـة         شقة سكنية يقضي   32ألصقت أمرا إداريا على العمارة المكونة من        
 فرداً معظمهم من    160وأشارت المقدسي إلى أن العمارة تؤوي ما ال يقل عن            .1/6/2009الصادر في   

الصغار، باإلضافة إلى ما ال يقل عن عشر حاالت إنسانية تعاني من إعاقات جسدية مختلفة، ويقع المبنى                 
البلدية العائالت التي تسكن المبنى بوجوب إخالء المبنـى         في بيت حنينا حي المعلمين حيث اعلم موظفو         

 أيام من تاريخ إلصاق القرار، وأن البلدية لن تتحمل أية مسؤولية عن األضرار التي سـتلحق                 10خالل  
  .  بالسكان في حال لم يتم تنفيذ أمر إخالء المبنى

  14/2/2010الحياة الجديدة، 
  

  لى األقصىالشيخ عكرمة يحذر من استمرار المخاطر ع .22
حذر الشيخ الدكتور عكرمة سعيد صبري رئيس الهيئة اإلسـالمية           : محمد جمال  - قنا   -رام اهللا المحتلة    

العليا وخطيب المسجد األقصى المبارك من استمرار أعمال الحفريات والتنقيبات وشق األنفـاق أسـفل               
 أن سـلطات االحـتالل      وأوضح الدكتور صـبري    .المسجد األقصى وفي محيطه تمهيداً للسيطرة عليه        

اإلسرائيلي تسعى إلى فرض مخططاتها ومشاريعها لتهويد المدينة المقدسة عن طريق تـذويب معالمهـا               
  .التراثية وطمس أماكنها األثرية وتبديل أسماء أحيائها وشوارعها من اللغة العربية إلى العبرية 
  14/2/2010الشرق، قطر، 

 
  ي القدس من التهويدال يوجد مشروع عربي يحم: المطران حنا .23

اعتبر المطران عطا اهللا حنا رئـيس أسـاقفة سبـسطية للـروم              : محمد جمال    - قنا   -رام اهللا المحتلة    
في القدس المحتلة أنه ال يوجد أي مشروع عربي مضاد لمشروع االحتالل التهويـدي فـي                 األرثوذكس

الحتالل ال يستثني أحداً في القدس      إن ا " وقال المطران حنا في تصريحات أمس السبت         . المدينة المقدسة 
المساجد والكنائس باتـت عرضـة العتـداءات        "، موضحاً أن    "المحتلة سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين     

ورأى المطران أن الوحـدة      ".    سلطات االحتالل والمستعمرين دون أي تحرك عربي في مواجهة ذلك         
ال يمكننـا   " نياب االستيطان والتهويد، وأضاف     الوطنية هي أقصر الطرق لحماية القدس ومقدساتها من أ        

أن نكون صامدين إال بالوحدة الوطنية ونتمنى بل نطالب أن يكون شعبنا موحداً في مواجهـة الـسياسة                  
  ".االحتاللية العنصرية

وأعرب المطران حنا عن تضامن المسيحيين من أبناء الشعب الفلسطيني مع رئيس الحركة اإلسالمية في               
وأضاف ،  الشيخ رائد صالح في ظل نية االحتالل اعتقاله وفق تهم فارغة             1948حتلة عام   األراضي الم 

نحن متمسكون بمدينتنا ومقدساتنا ولن تثنينا أي ضغوطات أو ابتزازات عن تأديـة دورنـا الـوطني                 " 
  ".واإلنساني تجاه القدس المحتلة

  14/2/2010الشرق، قطر، 
  

  شمالي فلسطين المحتلة "المثلث"في  ألف يهودي 150مخطط استيطاني لتوطين  .24
كشفت اللجنة الشعبية لمواجهة أعمال الهدم في منطقة وادي عارة العربية المحتلة            : ردينة فارس  -  غزة  
، للمتدينين اليهود في منطقـة المثلـث        »حريش«، عن وثيقة إسرائيلية تتعلق بإقامة مستوطنة        1948عام  
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، حيث تشير الوثيقة اإلسرائيلية إلى نية السلطات اإلسرائيلية         شمالي فلسطين المحتلة داخل الخط األخضر     
  .  ألف مستوطن إسرائيلي في المثلث150توطين 

 ألف مستوطن   50وأشار رئيس اللجنة أحمد ملحم إلى أن السلطات اإلسرائيلية قد أعلنت نيتها استجالب              
تنفيذ العمـل فـي المخطـط       وتنص الوثيقة على ضرورة اإلسراع في       . في بداية المشروع االستيطاني   

  . االستيطاني
  14/2/2010عكاظ، 

  
  توسيع حاجز قلنديا ترسيخ لفصل القدس عن الضفة: يرصد انتهاكات االحتالل "أوتشا" .25

مس، مـن الخطـوة     ، ا "أوتشا" حذر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة          - وفا -رام اهللا   
اإلسرائيلية القاضية بتوسيع حاجز قلنديا العسكري الرابط بين مدينة رام اهللا بالضفة والقـدس المحتلـة،                
مشيرة إلى أن تلك الخطوة من شأنها أن ترسخ فصل القدس الشرقية عن الضفة بشكل جـذري، ولكنهـا            

  .خالل الحاجزرأت أن توسيع الحاجز العسكري سوف يساهم في سرعة تنقل الناس من 
ورصد التقرير األسبوعي للمؤسسة الدولية اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين نجم عـن             

كما رصد قيام مستوطنين من البـؤر االسـتيطانية التـي تحـيط             ،  اثنتين منها إصابتان بين الفلسطينيين    
وخـالل األسـبوع     .الوت بنابلس مستوطنة شيلو بتركيب أربع منازل متنقلة على تلة بالقرب من قرية ج           

 قامت قوات االحتالل بنشاطات عسكرية استهدفت المدنيين        2010 شباط   09 و 03الماضي في الفترة بين     
  . فلسطينيا بالضفة20حيث أصيب 

كمـا قامـت القـوات      .  حسب مـصادر مختلفـة     100 و 35فيما تراوح عدد المعتقلين الفلسطينيين بين       
 فلسطينيين آخرين في أماكن     9كما أصيب   .  تفتيش خالل األسبوع الماضي     عملية 101اإلسرائيلية بتنفيذ   
  .مختلفة بالضفة

 حاجزا طيارا عشوائيا في أماكن متفرقـة بالـضفة،   88واشار التقرير الى ان القوات اإلسرائيلية نشرت   
علـى  " زلـة المنطقة العا "ويذكر التقرير ان تظاهرة نظمتها لجنة محلية في بيت حانون بالمنطقة المسماة             

  .حدود غزة مع اسرائيل احتجاجا على القيود المفروضة من قبل الجيش اإلسرائيلي على تلك المنطقة
  14/2/2010الحياة الجديدة، 

  
  االسرائيلية والمواطنين العرب  اعتقاالت واشتباك بين الشرطة:عكا .26

نة المحاذي للميناء فـي     اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة االسرائيلية معززة بالوحدات الخاصة حي الشو          
مدينة عكا ، وذلك بهدف إخالء الحي من الخيول التي تشكل معلما تاريخيا من بهجة المدينة ، ومتذرعين                  

ووزارة الصحة ألسباب صحية ، األمر الذي أثار حفيظة سكان الحي الـذين             " عميدار"بتنفيذ قرار شركة  
الشتباكات مع قوات الشرطة ، إلى إصابة عـدد         وأدت ا  .يعلمون األهداف الحقيقية من وراء هذه الحملة      

  . من المواطنين بإصابات مختلفة واعتقال العشرات منهم
وبحسب المواطنين فإن الهدف من هذه الحملة العنصرية تندرج ضمن مخطط التهويد للمدينة ، والشروع               

حياء الذي قام بشرائها    بالترميم للبنايات في حي الشونة تمهيدا للسيطرة الرسمية على الحي وغيره من األ            
  .مؤخرا مستثمر يهودي بريطاني

  14/2/2010الدستور، األردن، 
  

   الفلسطينيون يشتكون من التنكيل بهماألسرى .27
 اشتكى األسرى الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية امس من عملية نقلهم من سجن إلى              : د ب أ   -غزة  

سرى للدراسات نقال عن أسرى فلسطينيين إن سيارة        وقال مركز األ   .آخر وما يترتب على ذلك من معاناة      
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النقل بين السجون تشكل رحلة عذاب لهم وان إدارة السجون ال تأبه بمطالب األسرى ومطالبهم للتخفيف                
وذكر المركز في بيان أن األسير الفلسطيني يوضع مـع           .من تلك المعاناة المستمرة على أكثر من صعيد       

وأضاف أن األسرى يمضون في سيارة النقل من سجن          .األيدي واألرجل سجناء جنائيين يهود وهو مقيد      
  . ساعة رغم أن الطريق ال يحتاج اال لساعتين فقط17إلى أخر أكثر من 

وأوضح ان المعاناة الكبيرة هي أيضا في ظروف التفتيش أثناء التنقل والضرب المبرح بقـصد اإليـذاء                 
 جميع المؤسـسات الرسـمية واألهليـة والجمعيـات          وناشد مركز األسرى   .ومنعهم من الصالة واألكل   

الحقوقية والمنظمات المتضامنة مع األسرى والداعمة لهم الضغط علـى إسـرائيل لوقـف االنتهاكـات                
  . اإلسرائيلية بحق األسرى

  14/2/2010الرأي، األردن، 
  

   صيادين شمال قطاع غزةأربعةبحرية االحتالل تعتقل  .28
سرائيلي صباح اليوم األحد أربعة صيادين من عرض البحر شمال قطاع           اعتقلت قوات االحتالل اال   : غزة
نسخة عنـه ،  " سما"وأفادت اإلدارة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة في غزة في بيان وصل      .غزة

حـسكة  "أن الزوارق الحربية اإلسرائيلية هاجمت الساعة السادسة من صباح اليوم مـركبين مـن نـوع               
ل بحري في بحر غزة شمال القطاع واختطفت أربعة من الصيادين كانوا يمارسون             على بعد مي  " مجداف

وحملت وزارة الزراعة االحتالل المسئولية الكاملة عن حياة الصيادين األربعـة            .عملهم بشكل اعتيادي    
وعن معاناة الصيادين الفلسطينيين بشكل عام، مطالبة باإلفراج عنهم واتخاذ مواقف جريئـة مـن قبـل                 

ظمات والمؤسسات الدولية لحماية الصيادين الفلسطينيين مـن بطـش االحـتالل وإنهـاء معانـاتهم                المن
  .المتواصلة منذ أعوام

  14/2/2010وكالة سما، 
  

  بسبب عدم توفر الوقود كهرباء عن العملال من توقف محطة  تحذرسلطة الطاقة في غزة .29
 أن محطة  توليد الكهرباء أوقفـت أحـد           أعلنت سلطة الطاقة الفلسطينية في قطاع غزة،       - بترا   -غزة  

وأشارت السلطة في بيان امس أن الكمية المتبقية من  الوقـود تكفـي               .المولدين بسبب عدم توفر الوقود    
وأشارت الى أن قدرة المحطة     . لتشغيل وحدة واحدة لبضع ساعات ومن المتوقع توقفها تماما عن  العمل           

 انقطاع التيار الكهربائي حيث سيكون العجز في إمدادات          ميجا وسيعاني قطاع غزة من       30انخفضت إلى 
وناشدت الجهات الدولية واإلنسانية والدول العربيـة ومنظمـة المـؤتمر            . بالمئة50الطاقة الكلية  حوالي   

  .اإلسالمي وقف مأساة الكهرباء في غزة
  14/2/2010الرأي، األردن، 

  
  ة عبر األنفاقانخفاض ملحوظ في أسعار السلع والبضائع المهرب: غزة .30

شهدت أسعار السلع والبضائع المتوفرة في أسواق قطاع غزة عبر األنفاق انخفاضاً ملحوظـاً               :حامد جاد 
مقارنة مع أسعار السلع ذاتها خالل األشهر الماضية، ولوحظ خالل األسابيع القليلـة الماضـية تكـدس                 

مستودعات لتخزين البضائع المهربـة،     كميات كبيرة من هذه السلع في المحال التجارية التي باتت أشبه ب           
وكأن أصحاب المحال التجارية يخشون نفاد هذه السلع إثر ما يجري حاليـاً علـى الحـدود المـصرية                   

  .الفلسطينية جنوب القطاع من أعمال إقامة جدار فوالذي لوقف أنشطة تهريب البضائع عبر األنفاق
زهر أن توفر كميات كبيرة مـن الـسلع، وإن          ويرى الدكتور معين رجب أستاذ االقتصاد في جامعة األ        

كانت أصنافها محدودة إلى حد ما، يعكس حالة الهلع التي أصابت القائمين على األنفاق، وكذلك التجـار                 
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الذين يتخوفون من توقف تهريب هذه البضائع إلى القطاع، وبالتالي يلجأون إلى تخزين كميـات كبيـرة                 
  .منها

ـ      أن يكون أصحاب األنفاق عملوا خالل الفترة الماضية على إدخال          " ياماأل"ولم يستبعد رجب في حديث ل
كميات كبيرة من البضائع والسلع المختلفة، سواء مصرية الصنع أو السلع المنتجة فـي بلـدان أخـرى،                 

  .وتصل إلى السوق المصرية ومن ثم يتم تهريبها إلى غزة
 أن البضائع المتوفرة في قطاع غزة، بما        من جهته، أشار مدير اتحاد الصناعات في غزة عمرو حمد إلى          

فيها المواد الخام الداخلة في الصناعات المختلفة خاصة الغذائية، تكفي الستهالك القطاع فترة ال تقل عن                
  .ستة أشهر

وأوضح أن عدداً من الصناعات، مثل الصناعات الخشبية والصناعات المتعلقة بقطـاع البنـاء وكـذلك                
والصناعات البالستيكية، شهدت خالل الفترة الماضية نـشاطاً ملحوظـاً فـي            مصانع الخياطة والمالبس    

  .أعمالها بسبب ما تم توفيره من كميات كبيرة من السلع والمواد الخام المهربة عبر األنفاق
من إجمالي عدد المصانع القائمة في القطاع تمكنت مؤخراً من اسـتئناف نـشاطها              % 20وبين أن نحو    

  .الخام الالزمة لها، وإن كان هذا النشاط ال يزال دون طاقتها التشغيلية الفعليةبسبب توفر المواد 
  14/1/2010األيام، فلسطين، 

  
  أزهار غزة تجد طريقها إلى األسواق األوروبية .31

 بعد تدخل مباشر من السفارة الهولندية لدى تل أبيـب سـمح االحـتالل اإلسـرائيلي             : حامد جاد  -غزة  
 من الزهور كمنتج استثنائي يتم تصديره لألسواق األوروبية عبـر شـركة             بتصدير منتجات قطاع غزة   

فيما أبقى االحتالل على وقف مجمل النشاط التـصديري لمختلـف الـسلع             " جريسكو"تسويق إسرائيلية   
والبضائع المنتجة في غزة وذلك منذ ما يزيد على ثالثة أعوام ونصف العام في أعقاب سـيطرة حركـة                   

  . 2007من العام ) يونيو(يران حماس على غزة في حز
وحول واقع زراعة الزهور في غزة أشار غسان قاسم رئيس جمعية بيـت حـانون للزهـور إلـى أن                    

الماضي بتصدير أول شـحنة مـن إنتـاج محـصول     )يناير(االحتالل سمح في العاشر من كانون األول       
ى أوروبا حتى نهاية الموسم في      الزهور للموسم الحالي متوقعا أن يصل عدد الزهور المعتزم تصديرها إل          

  . مليون زهرة30المقبل لنحو ) مايو(شهر أيار 
 وأن إجمالي ما تم تصديره العام الماضي        2008وبين أن غزة توقفت قسرا عن تصدير الزهور منذ العام           

من إجمالي إنتاج غزة مـن      % 2 ألف زهرة ما شكل آنذاك أقل من         700من الزهور يقدر بنحو     "2009"
  .الزهور

  14/2/2010الغد، االردن، 
  

   في القدس لمراقبة االعتداءات اإلسرائيلية"يونيسكو"تطلب بعثة دائمة لـ األردن  .32
 قدمت اللجنة الملكية لشؤون القدس مقترحا  لرئيس اللجنة الوطنيـة االردنيـة              :رانيا سابا  - بترا -عمان

م المتحـدة للتربيـة والثقافـة والعلـوم          للتربية والثقافة والعلوم لاليعاز  لمندوب االردن في منظمة االم         
  .للعمل على تعيين بعثة دائمة تقيم في القدس الشرقية ) اليونسكو(

ان الهدف من وراء  ذلك متابعة ومراقبة ما يجري في           «واوضح امين عام اللجنة الملكية عبد اهللا كنعان         
ية والمسيحية وبخاصة الحفريات    القدس الشرقية من اعتداءات اسرائيلية  متكررة على المقدسات االسالم         

واكد في اقتراحه الذي قدمه لرئيس اللجنـة الوطنيـة وزيـر            .  اسفل  وحول المسجد االقصى المبارك       
التربية  والتعليم الدكتور ابراهيم بدران ضرورة حشد جهود بعثات الدول العربية  واالسالمية في منظمة                
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 المنظمة اوال باول بما يجـري مـن اعتـداءات تعـرض             لمطالبتها بتعيين البعثة واعالم     ) اليونسكو( 
  .المقدسات الدينية واالثار  التاريخية في القدس الشرقية للخطر 

ونوه كنعان ان االردن عمل على استصدار قرار من منظمة اليونسكو ضم  بموجبه مدينة القـدس الـى                   
اءات الالزمة تجنبا لوقوع ماال تحمد      قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر مشددا على  اهمية اتخاذ االجر          

  .عقباه 
  14/2/2010الرأي، األردن، 

  
  تبني واشنطن المبادرة العربية يضغط على اإلسرائيليين: السعودية .33

أوضح مصدر في الخارجية السعودية أن المباحثـات المرتقبـة بـين وزيـرة       : عمر الزبيدي  -الرياض
يفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز ستتمحور حول إيجاد          الخارجية هيالري كلينتون وخادم الحرمين الشر     

طريقة إلعادة إطالق المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ومبادرة السالم العربية، التـي تمثـل المخـرج               
واعتبر . العادل للوضع العربي اإلسرائيلي من خالل إعادة الحقوق العربية مقابل األمن والسالم إلسرائيل            

 للمبادرة العربية بهذا الشكل قد يساهم في إيجاد ضـغط علـى الحكومـة اإلسـرائيلية                 أن تبني واشنطن  
  .للخروج من موقفها السلبي الذي أصبح مكشوفا أمام العالم

ـ   أن الحكومة األمريكية تسعى إلى تحريك الجمود الحاصل في المفاوضات بـين            " الوطن"وبين المصدر ل
 خالل تحركها مع خادم الحرمين الشريفين للوصول إلى حـل           الفلسطينيين واإلسرائيليين، كما تسعى من    

سريع يعطي الحل العربي القدرة على النجاح، خاصة أنه من أطلق المبادرة وساهم في تبني قمة بيروت                 
وأوضـح أن هذه الزيارة هي استكمال لمباحثات       . لهذا الحل الشامل الستقرار منطـقة الشـرق األوسط      

ي خارجيتي الدولتـين بدأت في مـؤتمر لندن للبحـث عـن أفضل الـسبل            سعودية أمريكية بين وزير   
  .إلنجاح المبادرة العربية

  14/2/2010الوطن، السعودية، 
 

  أمام نقابة الصحافيين في القاهرة ضد الجدار الفوالذي وقفة احتجاجية: مصر .34
ط القـاهرة ضـد مـا       نظم عشرات المصريين وقفة احتجاجية، أمس، أمام نقابة الصحافيين وس         : القاهرة

ورفع المتظاهرون  . وصفوه باستمرار السلطات المصرية في بناء الجدار الفوالذي على الحدود مع غزة             
الفتات تطالب الحكومة المصرية بالتراجع عن االستمرار في بناء الجدار، وطرد سفير الكيان الصهيوني              

  .مقاومة في القاهرة ووقف كل أشكال التطبيع، مرددين هتافات داعمة لل
  14/2/2010الخليج، اإلمارات، 

  
   تؤكد دعمها المستمر للفلسطينيين إلقامة دولتهم المستقلةباكستان .35

أعلنت باكستان دعمها الكامل لكفاح الشعب الفلسطيني من أجـل إقامـة الدولـة              : جاسم تقي : إسالم أباد 
يوسف رضا جيالنـي خـالل      وأكد رئيس الوزراء سيد     . الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف    

استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في إسالم أباد أمس أن باكستان ستظل تقـدم دعمهـا للـشعب                  
الفلسطيني، مشددا على ضرورة انسحاب إسرائيل من كافة األراضي المحتلة وممارسة الشعب الفلسطيني             

  .حقوقه المشروعة بموجب قرارات األمم المتحدة
تؤمن أنه ال يمكـن     "لرئيس الباكستاني آصف زرداري خالل استقباله عباس أن باكستان          ومن جهته أكد ا   

وقـال زرداري إن    ". إقرار السالم في الشرق األوسط إال بإيجاد تسوية سلمية عادلة لألزمة الفلـسطينية            
ن مستقلتين   اإلسرائيلي على مبدأ إقامة دولتي     -باكستان تدعم الجهود الرامية إليجاد حل للنزاع الفلسطيني       
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كما أدان زرداري العدوان اإلسرائيلي على غزة، داعيا إسرائيل لالنـسحاب مـن      . في األراضي المحتلة  
  .كافة األراضي المحتلة بما في ذلك المستوطنات وأن توقف الحفريات تحت المسجد األقصى
  14/2/2010الوطن، السعودية، 

  
  يبنا تفجر عدداً من األنفاق قرب مخيم  المصريةالسلطات .36

قال شهود عيان إن عدداً من االنفجارات القوية وقعت في الجانب المصري من الحدود قرب مخيم                : رفح
يبنا جنوب محافظة رفح مساء أمس، نجمت عن قيام السلطات المصرية بتفجير أنفاق عثرت عليها فـي                 

  .المنطقة المذكورة
لتي وقعت فيها االنفجارات، موضحين أن      وأشار الشهود إلى أن أعمدةً من الغبار تصاعدت في المناطق ا          

قوات مصرية كبيرة مدعومة بعربات عسكرية وناقالت جند مصفحة، شوهدت تتحرك بكثافة في منطقة              
 . االنفجارات

  14/1/2010األيام، فلسطين، 
  

  األعضاء البشرية من ضحايا هايتي" يحصدون" الجنود اإلسرائيليون : بريطانية بارونة .37
الجنـود  ،اتهمت البارونة جنبفر تونج الطبيبة البريطانية وعضو مجلـس اللـوردات    :لندن ـ أمير نبيل 
ـ  تحـت مظلـة     األعضاء البشرية من ضحايا الزلزال المدمر لجزيـرة هـايتي،         " حصد"اإلسرائيليون ب

وجاء ذلـك   . ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل في ذلك        ، لمنكوبي الزلزال " أعمال اإلغاثة " المشاركة في   
مات وجهتها البارونة تونج، عبر موقع فلسطيني على اإلنترنت تدعمه، تفيد بأن أفرادا من القوات              بعد اتها 

وقرر نيك كلـيج زعـيم الحـزب        . اإلسرائيلية يقومون بتجميع األجزاء البدنية في أعقاب زلزال هايتي        
لشؤون الـصحة   الليبرالي الديمقراطي المعارض إقصاء البارونة تونج من منصبها كمتحدثة باسم الحزب            

، وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي تتم        "خاطئة وبغيضة ومستفزة  "بمجلس اللوردات واصفا تعليقاتها بأنها      
  .فيها إقالة هذه السياسية البريطانية بسبب تصريحات لها حول إسرائيل

  14/2/2010الشرق، قطر، 
  

  شخاصأ ثمانيةانفجار في مطعم يفضله زوار يهود يقنل : الهند .38
 انفجرت قنبلة اليوم السبت في مطعم مزدحم في مدينة بيون الهندية مما تـسبب               :رويترز،  الهند - ونبي

في مقتل ثمانية أشخاص على األقل بينهم أجنبي في أول هجوم كبير يقع في الهند منذ هجوم مومباي عام                   
 الـذي يفـضله     وقالت الشرطة إن القنبلة كانت مخبأة في حقيبة تركت بمطعم جيرمان بيكـري             .2008

ولـم تعلـن أي جهـة     .الزوار اليهود واألوروبيون عندما كان المطعم مكتظا بالسياح مساء اليوم السبت          
  .  شخصا بجروح32مسؤوليتها عن الهجوم الذي أصيب فيه أيضا 

  14/2/2010وكالة سما، 
  

  قصة البائع اإلسرائيلي وحقيبته الفارغة .39
  بالل الحسن

ضد سورية قبل أيام، التي دفعت وزيـر        ) أفيغدور ليبرمان ( اإلسرائيلي   أحدثت تهديدات وزير الخارجية   
إلى الرد عليه بقسوة، متحدثا ألول مرة عن الحرب الشاملة، وعن الحرب            ) وليد المعلم (خارجية سورية   

التي ستطال داخل مدن إسرائيل، أحدثت هذه التهديدات ردود فعل كثيرة في إسرائيل، كانت كلهـا ردود                 
  .ة أو مضادة لهفعل متحفظ
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 مركزة على رد فعل رئيس الوزراء بنيـامين         8/2/2010مثال كتبت في    » يديعوت أحرونوت «صحيفة  
نتنياهو، الذي حاول امتصاص األثر السلبي للتهديدات، والذي حاول إظهار نفسه، على العكس من وزير               

إن وجهـة   : جلسة الحكومـة  قال نتنياهو في مستهل     . خارجيته، رجل سالم، بينما هو ال يقل عنه تطرفا        
إسرائيل هي السالم، إن إسرائيل تتطلع إلى إبرام اتفاق سالم مع جميع جيرانها، لقد أبرمنا اتفاقات مـع                  

ووضع نتنياهو شرطين لذلك،    . مصر واألردن، ومن الممكن أن نفعل ذلك أيضا مع سورية والفلسطينيين          
ناها أن تقدم إسرائيل تنازالت مفرطة سـلفا        أن تجرى المفاوضات من دون شروط مسبقة يكون مع        : أوال

يقصد نتنياهو هنا أنه لن يقبل طلب سورية أن يتحدد سـلفا أن هـدف المفاوضـات هـو االنـسحاب                     (
أن يقترن االتفاق بترتيبات أمنية، ألن أي تـسوية ال تواكبهـا            : والشرط الثاني ). اإلسرائيلي من الجوالن  

  .ترتيبات أمنية لن تصمد طويال
  .ون نتنياهو قدم نفسه رجل سالم ولكن بشروط رجل حربوبهذا يك

وتكمن في قلب هذا الموقف مناورة إسرائيلية مكرورة، خالصتها إعـالن الرغبـة فـي الـذهاب إلـى             
مفاوضات مع السوريين، إنما على حساب الفلسطينيين، وذلك حين تكون المحادثات مع الفلسطينيين قـد               

ولذلك يقول الكاتـب اإلسـرائيلي عكيفـا إلـدار      . التمام والكمال تعثرت، وهي تتعثر منذ عشرين عاما ب      
، لقد حاول ثالثة رؤساء حكومات سابقين إغراء الرئيس األميركي األسبق بيـل        )8/2/2010(» هآرتس«

كلينتون، بااللتفاف على ياسر عرفات، وتجريب المفاوضات على المسار السوري، وأسـفر ذلـك عـن                
ربين في لبنان وغزة، ومن الصعب، يقول الكاتب اإلسرائيلي، االعتقاد أن           انتفاضة في الضفة الغربية وح    

  .السوريين على استعداد للتعاون مع إسرائيل في جولة مفاوضات أخرى تكون على حساب الفلسطينيين
، إنما بلهجة أشد قسوة ضد نتنيـاهو،        )7/2/2010(» هآرتس«وحول الموضوع نفسه يكتب تسفي برئيل       

 إسرائيل مع سورية ليست كامنة في تصريحات وزير الخارجية ليبرمان، وإنمـا فـي               إن مشكلة «: يقول
االدعاء الكاذب أن إسرائيل معنية بالسالم، ذلك أنها غير معنية بالتوصل إلى سالم مع سورية، وال حتى                 

  .»باالنسحاب من الجوالن
في صحيفة  ) بن كاسبيت (فيكتب  وتتصاعد اللهجة اإلعالمية اإلسرائيلية ضد نتنياهو وليبرمان ونهجهما،         

، »تبلد المشاعر التام الذي يسيطر على الواقع اإلسـرائيلي        «واصفا ما يسميه    ) 9/2/2010(» معاريف«
) فـي المنـصب   (من ينظر إلى ما يجري في ساحتنا الخلفية يمكنه أن يقشعر، فمن أجل البقـاء                «ويقول  

 العالقات الخارجيـة بـين اليـدين غيـر          يرهن نتنياهو مستقبلنا الصهيوني هنا من دون حساب، يضع        
، وهكذا، حين ال يكون القط      )إيلي بشاي (المسؤولتين ألفيغدور ليبرمان، ويضع الشؤون الداخلية بين يدي         

من أجل ماذا يبقى نتنياهو؟ ما هدفه؟ ما أجندته؟         «ويختم بن كاسبيت مقالته قائال      . في البيت تعربد الفئران   
المهم . كل شيء عالق  .  تحقيقه؟ لصالح من أو لمن يعمل؟ كل شيء مجمد         إلى أين يسعى؟ ما الذي يحاول     

أن نتنياهو موجود في رئاسة الوزراء، وعندما نستيقظ لنفهم إلى أين يقودنا كل هذا، سيكون األوان قـد                  
  .»فات

، فهو يتهم نتنياهو بأنه     )9/2/2010(» هآرتس«وتتصاعد لهجة النقد لنتنياهو مع الكاتب يوئيل ماركوس         
إن نتنياهو يزايد على ليبرمان بمواقف أكثـر خطـورة،          : يمالئ ليبرمان ويستفيد من تصريحاته، ويقول     

ويروي عنه أنه حين تحدث وزير خارجيته ضد الدولة الفلسطينية، أي ضد التسوية مع الفلسطينيين، لـم                 
لعاشر، قبـل أيـام،     ويروي عنه أنه في نهاية مؤتمر هرتسليا ا       . يتحفظ نتنياهو على كالم وزير خارجيته     

االنفصال عن  (أعلم أن أحد أسالفي، آرييل شارون، تحدث عن االنفصال          «كرر مواقف أكثر حسما، قال      
بالذات، وبالصهيونية، بماضينا وبمستقبلنا، ها هنا فـي        ) التواصل(، وأنا أريد اليوم أن أتحدث عن        )غزة

 إسرائيل الكاملة، إنما بوضوح وعمق أكبر       أي إن ما يريده نتنياهو هنا هو أرض       . »أرض آبائنا وأحفادنا  
  .من كالم ليبرمان، قاضيا بذلك على آخر احتمال لحل مع الفلسطينيين األشد اعتداال

  ما المشكلة في هذا كله؟
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المشكلة كامنة في عدم وجود قائد حازم لهذه الحكومة، فضال عن انعدام وجـود              «: يجيب ماركوس قائال  
وإذا أراد نتنياهو أن يظهر كرجل سالم، عليه        . وعين الفلسطيني والسوري  سياسة مبلورة لها إزاء الموض    

  .»إخراج ليبرمان وحزبه، وربما حزب شاس أيضا، من حكومته
الحكومة الحالية ال ترى في مبادرات الـسالم        «: ويلخص كاتب آخر الوضع السياسي بجملة واحدة قائال       

أفيغـاد  (» رائيلية تنطوي على دالالت سـلبية     الصادرة من سورية مصلحة مصيرية، وردود الفعل اإلس       
تقـول  . »الحقيبة الفارغـة  «وهو يروي قصة إسرائيلية طريفة، تحمل اسم        ).  أستاذ جامعي  -كالينبرغ  

  :القصة
استمع مـواطن   . أمشاط، شفرات حالقة، أقالم   : يدق األبواب مع حقيبته ويعرض بضاعته     . بائع متجول «

وذات يوم أراد هذا المواطن أن يتخلص من هـذا البـائع            . ع المتجول إلى هذا النداء ومل من تكرار البائ      
اللجوج، واجتهد أنه إذا اشترى شيئا منه فسيكف عن النداء المتكرر، فتوجه إليه، وطلب منه أن يـشتري                  

أمشاط، شـفرات،   : مشطا، وفوجئ بأن البائع ال يبادر إلى تلبية طلبه، بل يواصل الصياح وتكرار النداء             
ن مل المواطن من الطلب الذي ال جواب له، سحب حقيبة البائع عنوة وفتحها، ولكنه فـوجئ                 وحي. أقالم

  :بأن الحقيبة فارغة، وهنا دار بينهما الحوار التالي
  أين البضاعة؟: المواطن
  فلماذا أحمل البضاعة عبثا؟.. أنتم ال تشترون أبدا: البائع

  ؟إذن لماذا تتجول بين البيوت بحقيبة فارغة: المواطن
  .»على اإلنسان أن يعتاش من مهنة ما.. سيدي: البائع

اإلعالن اإلسرائيلي المتكرر عن الرغبة في السالم، هو تجسيد حقيقي لهذه القصة، فحقيبة البائع الفارغة               
  .يمكن االعتياش منها طالما أن ال أحد في إسرائيل يريد أن يشتري، ال مشطا وال سالما

أمـشاط،  : لي لم ييأس، وذهب بعد ذلك في حال سبيله، وظل ينادي وينادييروى أيضا أن البائع اإلسرائي   
وصادفه مفاوض فلسطيني، وطلب منه أن يشتري، ففتح له البـائع الحقيبـة الفارغـة،               . شفرات، أقالم 

وفوجئ بأن المفاوض الفلسطيني نظر داخل الحقيبة بتمعن، ثم أخرج منها مشطا، ثم دفع ثمنه وهو يعبر                 
  .ثم بدأ بتمشيط شعره، بينما البائع يزداد دهشة فوق دهشتهعن فرح شديد، 

» التـاجر «أمـا   . وأحيانا بشكل غير مباشـر    . أحيانا بشكل مباشر  . وهكذا تتواصل عملية البيع والشراء    
المزود لبائعي الشنطة بالبضائع، فإنه يقف مراقبا لألمر عن بعد، وتلوح على وجهه عالمـات البهجـة                 

: وأحيانا يقول لمن حولـه    . ع مستمرة ومتصلة، وهو يجني منها األرباح باستمرار       والسرور، فعمليات البي  
  أنا التاجر ميتشل هل ترغبون بشراء الحقائب؟

  14/2/2010الشرق االوسط، 
  

  فخ المفاوضات يحاصر الفلسطينيين .40
  نقوال ناصر

سترجاع الحقوق الوطنية   الذي اختارته قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ال      " المفاوضات فقط "لقد كان خيار    
الفلسطينية غير القابلة للتصرف في األرض والعودة إليها وتقرير المصير فوقها خطيئة مميتة منذ البداية،               
أوال ألنها اختارتها وهي في أضعف حاالتها، وثانيا ألنها اختارتها مقابل التخلي عن كل أشكال المقاومة                

ا منتصر عليها وعلى ظهيرها العربي عسكريا، ورابعا ألنهـا          األخرى، وثالثا ألنها اختارتها وعدو شعبه     
اختارت أن تفاوض بعد موافقتها على االنتقال إلى حضن االحتالل المباشر يتحكم في تفاصيل حركاتهـا                
وسكناتها، وخامسا ألنها باختيارها للتفاوض قد اختارت أن تلعب لعبة اختارها العدو نفسه وحدد توقيتهـا             

ياتها، وسادسا ألنها باختيارها خالفت ما هو متعارف عليه دوليا من أن التفاوض يصبح              وقوانينها ومرجع 
ممكنا عندما تتعادل موازين القوى فيستحيل حسم الصراع عسكريا لكنها اختارت أن تفـاوض بعـد أن                 
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اختل ميزان الصراع تماما لصالح عدوها، مما حول المفاوضات عمليا إلى تفاوض على شروط العـدو                
  .تسالم، بشروط العدو نفسه، كما تثبت شروط اللجنة الرباعية الدولية الحاليةلالس

وألن الشعب العربي الفلسطيني يرفض االستسالم، وبالتالي فإنه رفض هذه المفاوضات منذ بدايتها، لـم               
ـ                ذ يكن أمام قيادة المنظمة ليتسنى لها االستمرار في التفاوض سوى تغييب الشعب ومؤسساته التمثيلية من

وإذا استطاعت قيادة المنظمة أن تحاصر الرفض الشعبي        . بدأت المفاوضات قبل حوالي عقدين من الزمن      
للمفاوضات لبعض الوقت كي يظل رفضا سلبيا، فإن االقتتال الفلسطيني ثم االنقسام الحالي الذي تمخض               

إلـى مـا النهايـة، وأن       عنه أكدا بما ال يدع مجاال للشك في أن هذا الرفض ما كان له أن يستمر سلبيا                  
انفجاره اقتتاال كان مسألة وقت فقط كنتيجة حتمية إلصرار قيادة المنظمة علـى اسـتمرار المفاوضـات                 

  .العقيمة
والقيادة المفاوضة تحاول التغطية على هذه الحقيقة التاريخية للرفض الشعبي الواسع للمفاوضات بخلـط              

 –" حمـاس "الراهن، لتوحي بأن حركة المقاومة اإلسالمية       أوراقها إعالميا مع أوراق االنقسام الفلسطيني       
 هي فقط الرافضة لمفاوضاتها، يساعدها في ذلك الموقف المتناقض بين القـول             --قطب االنقسام اآلخر    

لكن المطالبة بوقف المفاوضات أوسع     . وبين الفعل الئتالف الفصائل المنضوية في إطار منظمة التحرير        
الستئنافها، ال بل إن هذه المطالبة وصلت إلى الحاشـية المباشـرة للقيـادة              كثيرا من رفض حماس لها و     

  .المفاوضة وإلى منظرين لخيار التفاوض بل ومشاركين في المفاوضات
لنقـف أمـام اسـتئناف      "ويكفي إلثبات ذلك استعراض أسماء الموقعين على البيان األخيـر المعنـون             

مدير مكتب إعالم حكومة سلطة الحكم الذاتي       (الخطيب  غسان  . ، مثل د  "المفاوضات  بال مرجعية ملزمة    
الذي عليه أن يفسر التناقض بين منصبه الرسمي كمدير لمكتب إعالم حكومة سلطة الحكـم               ) في رام اهللا  

الذاتي في رام اهللا وبين توقيعه على البيان الذي ينسجم مضمونه مع موقف حزب الشعب الـذي يـشغل                   
ن الحزب لم يترك مجاال للتناقض بين موقف الحزب الرافض السـتئناف            الخطيب موقعا قياديا فيه، مع أ     

المفاوضات وبين منصب الخطيب عندما جمد دوره القيادي في الحزب بسبب قبوله للمنصب المـذكور،               
أحـد  (وجميل هالل   ) الوزير السابق في السلطة   (وإبراهيم أبراش   ) المفاوض السابق (نبيل قسيس   .ومثل د 

، وغيرهم من الموقعين على البيان الذي       ")حل الدولة الواحدة  "الذي يميل اليوم إل     " حل الدولتين "منظري  
األولوية الوطنية القصوى في الوقت     "هو  " ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتوحيد شطري الوطن      "اعتبر  
خطرا علـى فـرص نجـاح       "، و "خطراً على القضية الفلسطينية   "، واعتبر استئناف المفاوضات     "الراهن

بشكل مباشر أو غير مباشر و على أي مستوى سيـشكل غطـاء             "، واعتبر استئنافها    "المصالحة الوطنية 
أما الجبهة الشعبية لتحرير فلـسطين      ". بينما يستمر الحصار الخانق على قطاع غزة      ... لسياسة االحتالل   

المفاوضـات  "اضـي    فإنها اعتبرت في تصريح مكتوب االثنين الم       – الحليف اللدود للقيادة المفاوضة      --
غير المباشرة تغطية على نهب األرض الفلسطينية وتهويد مدينة القدس وفرض سياسة االحـتالل علـى                

وقس على ذلك من بيانات وتصريحات المؤتلفين مع القيادة المفاوضـة التـي تتنـاقض مـع                 ". األرض
  .استمرار اصطفافهم إلى جانب هذه القيادة

ر هذا التناقض بين بيانات المؤتلفين معها وبين اصـطفافهم الـسياسي            وما زالت القيادة المفاوضة تستثم    
احتياطيا جاهزا دائما لالدعاء بديموقراطية وتعددية تستخدمهما للتغطية على الرفض الـشعبي الواسـع              
للمفاوضات، المباشر وغير المباشر منها وسواء علنية كانـت أم سـرية، وللتغطيـة علـى حقيقـة أن                   

ت مع دولة االحتالل لم تنقطع لحظة واحدة بالرغم من الصخب اإلعالمي الحـالي              المفاوضات واالتصاال 
وبـصفة  " علنا"حول الضغوط الدولية والعربية على القيادة المفاوضة الستئناف المفاوضات واالتصاالت           

 أمـين (فقط  " تكثيفها"وواشنطن تسعى إلى    " االتصاالت غير المباشرة قائمة حاليا مع اسرائيل      "رسمية، ف 
ميتشل جـاء   "، والمبعوث الرئاسي األميركي جورج      )سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه       

للمنطقة ثالثة عشر مرة إلجراء محادثات معنا ونحن ذهبنا إلى واشنطن إحدى عشرة مرة في مباحثـات                 
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الل شـمعون   حسب كبير المفاوضين صائب عريقات الذي قال رئيس دولة االحـت          " مباشرة مع اسرائيل  
بيريس مؤخرا إنه يلتقيه كل بضعة أسابيع، بينما تفاوض مستشار األمن القومي األميركي جيمس جـونز                

 مصحوبا بالمفاوض األميركي المخضرم دنيس روس الذي يعمل حاليا مستشارا           --أثناء زيارته األخيرة    
ولة االحتالل على الحدود التـي       مع الجانبين حول ترتيبات الضمانات األمنية لد       --للرئيس باراك أوباما    

تعلن اإلدارة األميركية أنها تريد للمفاوضات المستأنفة علنا أن تتركز عليها، في الوقت الذي تستمر فيـه                 
المفاوضات السرية غير المباشرة عبر القناة المصرية بزيارات عوزي أراد، نظير جيمس، وإيهود باراك              

و نفسه رئيس وزراء دولة االحتالل، بينما كان الرفض العلنـي           وزير الحرب اإلسرائيلي وبنيامين نتنياه    
القاطع بلسان العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني ألي دور لألردن في الضفة الفلسطينية المحتلة لنهـر                 

  .األردن دليال على أن المفاوضات السرية غير المباشرة قد شملت المملكة أيضا
فهي أوال ال ترفض من حيث المبدأ الخطة األميركيـة          : ضة إن لديها خطة   تقول القيادة الفلسطينية المفاو   

تبقـي  "إلجراء مباحثات غير مباشرة حول إجراء مفاوضات مباشرة الحقة حول الوضع النهائي، وأنهـا              
لكن لديها ثالث استيضاحات من واشنطن تنتظر أن يعود ميتـشل           " الباب مفتوحا أمام المقترح األميركي    

ثـم تطرحهـا    " تتشاور مع قادة عرب آخرين    "، وأنها بعد ذلك سوف      "بعد أسبوع "ة عليها   بأجوبة أميركي 
" تتخذ قـرارا  "و" على أشقائنا في جامعة الدول العربية ونطلب رأيهم في موضوع السير في المفاوضات            "

بعد ذلك، كما قال عباس في طوكيو مؤخرا، وعلى األرجح أنها ستحمل هذا القرار إلى مـؤتمر القمـة                   
، كما أضاف عباس،  سـيتم الـذهاب إلـى           "في حال أغلقت األبواب   " و. لعربي في ليبيا للمصادقة عليه    ا

الذهاب إلى مجلس األمن لـيس عمليـة أحاديـة          "مجلس األمن لتحديد حدود دولة فلسطين، موضحا أن         
 إلى مجلـس    الطرف وقد اتفقنا مع إخوتنا في الجامعة العربية على أن نذهب بالتشاور مع كل دول العالم               

  ". األمن عندما نشعر بأن الطريق أصبح مقفال
وهذه خطة إلى طريق مجرب يعرف عباس قبل غيره أن نهايته مسدودة، لسببين رئيسيين، فمجلس األمن                

تقرير لجنـة   " كما أثبتت تجربة     --الدولي، أوال، أبوابه مغلقة إذا انغلقت أبواب البيت األبيض األميركي           
األميركي طوال أكثر من ستين عاما منذ النكبة الفلسطينية         " الفيتو"خرا وكما أثبت    الشهير مؤ " غولدستون

رياض المـالكي   . أما السبب الثاني فأوضحه وزير خارجية سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية د          . 1948عام  
مـن  الذي يرافق عباس في جولته الدولية الحالية عندما أعلن في طوكيو بأن أحد االستيضاحات الثالث                

. للمباحثات غير المباشـرة المقترحـة     " المحددات"هي أساس   " خريطة الطريق "واشنطن هو ما إذا كانت      
ومن المعروف أن هذه الخريطة تنص على ثالثة مراحل، يفخر المفاوض الفلسطيني بتكرار اإلشارة إلى               

" بنيـة التحتيـة لإلرهـاب     ال"وفائه بااللتزامات الفلسطينية بموجب المرحلة األولى منها المتمثلة بتفكيك          
ويسجل تكرارا كذلك على خصمه التفاوضي عدم وفائه بالتزاماته بموجبها المتمثلة بوقـف االسـتيطان               

التي أقيمت دون موافقة الحكومـة اإلسـرائيلية علـى          ")عشوائية"التي توصف بال  (وتفكيك المستوطنات   
الخريطة تنص على إقامة دولـة فلـسطينية        لكن المرحلة الثانية من هذه      . إقامتها كما تدعي هذه الحكومة    

من الضفة الغربية مع قطاع غزة يقود تنفيذها إلى االتفـاق علـى الوضـع               %) 42(مؤقتة على مساحة    
ورفض المفاوض الفلسطيني وما زال يـرفض       .  في المرحلة الثالثة   1967النهائي لألراضي المحتلة عام     

ة إلى التفاوض على الوضع النهائي طبقا للمرحلة الثالثـة          الدولة المؤقتة ويسعى حاليا إلى االنتقال مباشر      
مرجعية ألي مفاوضات مستأنفة،    " خريطة الطريق "من الخريطة، مما يناقض دعوته المتكررة إلى اعتماد         
  .وبالتالي فإن طريق خريطة الطريق يبدو مسدودا بدوره

لقد كانت المفاوضات فخـا     ! فلماذا يصر عباس على أن يلدغ من الجحر نفسه مرات وليس مرتين فقط              
محمود عباس التي ستقوده إلى قـصر       " رئيس" أميركيا منذ البداية، والجولة الدولية الحالية لل       –إسرائيليا  

محادثات غيـر   "األليزيه بباريس في الثاني والعشرين من الشهر الجاري تستهدف حشد الدعم الستئناف             
، ممـا يثيـر سـؤاال    "لبدء مفاوضات حقيقية وجـادة    "مع دولة االحتالل من أجل إنجاح الجهود      " مباشرة
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مشروعا عن طبيعة المفاوضات طوال السنوات الماضية، وتؤكد إصرار القيادة المفاوضة علـى عـدم               
  .الخروج من هذا الفخ

لكن الـرفض   . يقول عباس ومفاوضوه إنهم ال يضعون شروطا الستئناف المفاوضات غير المباشرة علنا           
نافها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وهو يجد نفسه محاصرا بالفخ التاريخي الذي             الشعبي الواسع الستئ  

  :نصب له، قد بلور شروطا يكاد يوجد إجماع وطني عليه الستئنافها إذا كان ال مناص من استئنافها
  .أولها وقف المفاوضات إلى ما بعد تفعيل منظمة التحرير

  .سيرة التفاوض ومرجعياتها ومفاوضيها ونتائجهاوثانيها إجراء مراجعة وطنية نقدية شاملة لم
وثالثها التوافق الوطني على مرجعيات أي استراتيجية جديدة للتفاوض تعتمد رفع الحصار، وإنهاء عزل              

 وفتحها أمام المـواطنين الفلـسطينيين، والوقـف الكامـل           1967القدس عن بقية األراضي المحتلة عام       
ح األسرى، ووقف التنسيق األمني مع دولة االحـتالل، والوقـف           لالستيطان االستعماري، وإطالق سرا   

الكامل لكل عمليات االجتياح العسكري والمداهمات واالعتقاالت التي تقوم بها قوات االحتالل كـشروط              
  .مسبقة للتفاوض

ائيـة  ورابعها اعتماد القانون الدولي والشرعية الدولية ممثلة في قرارات األمم المتحدة كاملة دون أي انتق              
  . كمرجعية حد أدنى لها-- كما هو الحال في المفاوضات الجارية –

وخامسها أن تكون المفاوضات علنية ال سرية وخاضعة لمراقبة مؤسسات منظمة التحرير بعـد تفعيلهـا                
  .ومساءلة مفاوضيها والمصادقة على كل مرحلة منها

ة خارج الوطن المحتل، كـي تكـون        وسادسها حصر أي تفاوض في المستقبل في قيادات المنظمة المقيم         
  .متحررة تماما من قيود االحتالل

وسابعها عزل سلطة الحكم الذاتي ومسؤوليها عن أي عملية للتفاوض، واختيار المفاوضـين مـن غيـر         
  .العاملين فيها حاليا أو سابقا

قاومة يجـب ن    وثامنها أال يكون رأس المقاومة هو ثمن موافقة الطرف اآلخر على التفاوض، فانتهاء الم             
  .يكون مرتبطا بانتهاء االحتالل فقط

  .كمرجعية للمفاوضات" خريطة الطريق"وتاسعها إلغاء 
وعاشرها وأهمها هو إلغاء االتفاقيات الموقعة كمرجعية للتفاوض وإعالن هذه االتفاقيات الغية وباطلـة،              

ائجها المـدمرة علـى حركـة       ليس فقط إلجحافها بالحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف، ونت         
، بـل   1967التحرر الوطني الفلسطيني، واستخدامها غطاء لتهويد القدس وبقية األراضي المحتلة عـام             

  .أيضا بسبب عدم احترام دولة االحتالل لتوقيعها عليها
  14/2/2010المستقبل العربي، 

  
  !!كلهم زئيفي؟.. الئحة اتهام جديدة .41

  نواف الزرو 
إن مظـاهر    :"48لصهيوني ، قال تقرير جمعية حقوق اإلنـسان فـي فلـسطين             في الجديد العنصري ا   

 ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة ، وهي ترتفع بوتيرة عالية جدا ،             48عنصرية اليهود تجاه فلسطينيي     
" لتحفيز" من اليهود    51%خاصة بين أجيال اليهود الشباب ، وأكثر مؤشر خطرا في هذا التقرير هو تأييد               

 ،  39% فـي حـدود      2005 على مغادرة وطنهم ، في حين أن هذه النسبة كانت في العام              48ي  فلسطيني
  ".2010 ـ 2 ـ 6 ـ 30% أقل من 2000وفي العام 

هي المصطلح المخفف لطرد العرب من وطنهم ، أو جعلهم يهاجرون من وطنهم ، مـن                " تحفيز"وكلمة  
الحياة ، من خالل تـشديد سياسـة التمييـز          خالل الضغط بوسائل مختلفة ، من أبرزها تضييق مجاالت          
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إنهم ال يوافقـون    : من اليهود أعلنوا  % 75,3أن  " عاما ، ويتضح من التقرير       60العنصري ، القائمة منذ     
  %. 67,6على السكن بجوار عرب ، في حين أن هذه النسبة كانت في العام الماضي 

ان قسم تخطيط السياسة في مكتـب رئـيس          "الى ذلك كشفت اإلذاعة العبرية العامة قبل ايام النقاب عن         
الحكومة اعد وثيقة يقيم فيها الوضع الديموغرافي في الدولة العبرية ويعرض توصيات لخلـق خريطـة                

أن الوثيقة أعـدت    "، وأفادت اإلذاعة العبرية العامة      " يهودية الدولة "ديموغرافية تلبي المطلب الصهيوني     
ين األول يتحدث عن الجانب الـديموغرافي فـي المنطقـة           بطلب من رئيس الحكومة حيث تتضمن فصل      

الممتدة بين النهر والبحر ويتطرق فيها إلى خطورة التناقص اليهودي وخالفات الـرأي بـين الخبـراء                 
ـ             . والباحثين  48والثاني يتحدث عن الخريطة الديمغرافية داخل الدولة العبرية بما يتعلق بفلـسطينيي الـ

يخصص معدوها شرحا   " ، وفي جانب من الوثيقة    %" 20نسبتهم إلى حوالي    ويعبر عن القلق من ارتفاع      
، وتقتـرح   " اتجاهـات الخـصوبة   " وجاء البند تحت عنوان      48حول ما يقلقهم من تكاثر فلسطينيي الـ        

  ".و والدة820 ألفا 15الوثيقة كيفية مواجهة ذلك لضمان سد الفجوة التناسلية بين اليهود والعرب وقدرها 
كانت صحيفة يديعوت احرونوت نشرت نتائج استطالع للرأي العام االسـرائيلي           :  القريب ومن الماضي 

 من االسرائيليين في ترحيل     20%ان الحل المثالي للصراع الفلسطيني االسرائيلي يكمن بحسب         "جاء فيها   
ت لنقـل   الى ابعد من ذلك باقتراحهم عدم هدر الوقت والمال في الشاحنا          % 3,4الفلسطينيين ، بينما ذهب     

 12%الفلسطينيين الى الخارج بل القيام بدال من ذلك بابادتهم او زجهم في غيتوات ، في حين تبـين ان                    
  ".تمتد حدودها لتشمل سيناء ولبنان وسوريا واالردن" اسرائيل المثالية"يحلمون ويريدون رؤية 

مينـا  "بادارة الـدكتورة  " داحف" اجراه معهد 2005وجاء كذلك في استطالع الراء الشباب اليهودي عام   
ان الشباب اليهودي يزدادون تحـوال نحـو        "ونشرت تفاصيله صحيفة يديعوت احرونوت العبرية       " تسيمح

  ". منهم يعتبرون انفسهم يمينيين68%اليمين ، وان 
 كانت الهيئة العامة للكنيست االسرائيلي صـادقت  2005 ـ  7 ـ  12وعودة الى الوراء قليال ، فبتاريخ 

  ".تخليد ذكرى وتراث رحبعام زئيفي"الثالثة على قانونبالقراءة 
 ـ  2 ـ  7كشفت صحيفة هـآرتس ـ األحـد    : ومن االمس القريب الى الراهن ، واالهم واالكثر جدية

اقتراح قانون جديد يتضمن إقامة مركز لتخليد أعمال وأنشطة ومخلفـات الـوزير   " ـ النقاب عن  2010
، وكان زئيفي كما    "  وناد لألبحاث ويهتم بجغرافيا وتاريخ إسرائيل      السابق رحفعام زئيفي يتكون من مكتبه     

وكان عقيدا في الجيش وصـهيونيا ووزيـرا فـي          "،  " اسرائيل" في   - 1 -هو معروف العنصري رقم     
  . في أحد فنادق القدس2001حكومة شارون االولى وقتل على يد عناصر من الجبهة الشعبية عام 

 ، كـان لـسان حـال    2006 ـ  10 ـ  24م زئيفي في الكنيست يوم في خطابه في ذكرى مقتل رحبعا
  ...كلنا زئيفي: اولمرت يتحدث باسم أغلبية الخطباء الصهاينة حيث اعلن

لزئيفي نفسه نـشرها    " معيارية"وإلثبات ذلك نستحضر ، في أكثر من مناسبة ، بعض الفقرات من مقالة              
  ."الترحيل من أجل السالم" تحت عنوان 1988في العام 

صحيح أنني أؤيد الترانسفير لعرب الضفة الغربية وقطاع غـزة إلـى الـدول              : "ومن هذه الفقرات قوله   
العربية ، لكنني ال أملك حق ابتكار هذه الفكرة ، ألنني أخذتها من أساتذة الحركة الصهيونية وقادتهـا ،                   

 في ضـرورة ترحيـل      إن أي تشكيك من جانبنا    "مثل دافيد بن غوريون الذي قال من جملة أمور أخرى           
كهذا ، وأي شك عندنا في إمكان تحقيقه ، وأي تردد من قبلنا في صوابه ، قد يجعلنـا نخـسر فرصـة                       

كما أني تعلمـت هـذا مـن بيـرل          ). 299، المجلد الرابع ، ص    " مذكرات دافيد بن غوريون   " ("تاريخية
  ".كتسنلسون وآرثور روبين ويوسف فايتس وموشيه شاريت وآخرين

ليست من بنات أفكاره ، غير      " الترانسفير" بأن فكرة    - يضيف بن هنا     -عتراف زئيفي السالف    وإذا كان ا  
                 بليغ بما فيه الكفاية إلثبات عمق تغلغل الفكرة ورسوخها في منبت رؤوس حكام إسرائيل الصهاينة ، فإن
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ب يوما بعـد يـوم   إثبات ذلك يمكن أن نستقطره من نتاجات الوعي الجديد بحقيقة هذا األمر ، الذي يكتس            
  ".مناطق جديدة حتى في أوساط المزيد من المؤرخين والباحثين اليهود

غيـر  ) الترانـسفير (لقد زعموا أن هذه الفكرة      :"... وكان زئيفي قال في هذا المضمار في المقالة اعاله        
ب وتمـنح   أخالقية ، وفي رأيي أنه ليست هناك فكرة أكثر أخالقية منها ، ألنها تحول دون وقوع الحرو                

وإذا كانت هذه الفكرة غير أخالقية فإن الصهيونية كلها وتجسيدها خالل أكثر مـن              . شعب إسرائيل الحياة  
إن مشروع االستيطان في أرض إسرائيل وحرب االستقالل حافالن بعمليات         . مائة عام هما غير أخالقيين    
  ".فهل كان هذا أخالقيا ولم يعد كذلك اآلن؟. ترحيل العرب من قراهم

يهدف الى تخليد ذكرى زئيفي وتوعية االجيال القادمة        "وجاء في حيثيات مشروع قرار الكنيست ايضاً انه         
  ".على نشاطه وارثه االيديولوجي

أن التربة والتربية والمناخات االسرائيلية على      : فنحن اذن امام خالصة جوهر زئيفي الترانسفيري مفادها       
  .تقبل تداعيات وتطبيقات فكر زئيفي مهما حملت معها من اجراميةمختلف الصعد جاهزة ومعبأة دائما ل

ارثـة  " اليهوديـة علـى نـشاط        -اذا كان قانون تخليد تراث زئيفي يهدف الى توعية االجيال           : ونقول
 تبين لنا الى اي مدى يتغلغل       - وهناك غيرها الكثير     -، فنتائج االستطالعات المشار اليها      " وايديولوجية

  . االوساط السياسية والحزبية والشبابية االسرائيليةتراث زئيفي في
واالستطالعات المرفقة وغيرها التي تتحدث عن النزعة       " تراث زئيفي "نعتقد ان قرارات الكنيست بتخليد      

والثقافة العنصرية االرهابية لديهم ، تشكل الئحة اتهام صريحة لتلك الدولة لو جد العالم واالمم المتحـدة                 
  ،...نصرية واالرهاب واالحتالالتفي محاربة الع

ونعتقد ايضا ، ان على الفلسطينيين والعرب ان يعيدو كل حساباتهم وقـراءاتهم للخـرائط االسـرائيلية                 
الحقيقية على االرض هناك ، واال يتأقلموا الى االبد مع عبثية وعقم المفاوضات من اجل السالم المحـال                  

  ،...باالجماع السياسي االسرائيلي
  14/2/2010، األردن، الدستور
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