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***  
  

  ال تلزم الشعب الفلسطيني  استراتيجي واالتفاقيات الموقعة سراًخيارالمقاومة : هنية .1
، وحقا اأكد إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، أن المقاومة خيار استراتيجي: غزة

ا على أن الحفاظ على مشروعا، و أن كل االتفاقيات الموقعة سرا ال تلزم الشعب الفلسطيني، مشدد
  .الحقوق على رأس أولوياتهم، محذرا من تزايد المؤتمرات لتصفية القضية الفلسطينية

الليبية والتي وصلت " 5قافلة القدس "، بالوفد الطبي من )22/1(جاء ذلك خالل لقاء هنية اليوم السبت 
إن االحتالل وغيره حاولوا :"قطاع غزة الخميس الماضي، في مقر المجلس التشريعي بغزة، وقال هنية 

انتزاع المواقف من الخالل الحصار والعدوان، وهذا لن يحدث فالمقاومة خيار استراتيجي وحق مشروع 
  ".وكل االتفاقيات التي وقعت بشكل سري ال تلزم الشعب الفلسطيني

ى الحقوق إن األولويات التي تعمل الحكومة على تحقيقها والتي يأتي على رأسها الحفاظ عل: "وأضاف
الوطنية الفلسطينية السيما وأن المؤامرات لتصفية القضية الفلسطينية تتزايد، بينما يأتي ثانياً العمل على 
كسر الحصار والتي يأتي من ضمنها القوافل التي تعزز صمود الشعب الفلسطيني وتفضح جرائم 

 ليس وحيداً في مواجهة االحتالل وتخفف وطأة الحصار وتعطي رسائل واضحة للشعب الفلسطيني أنه
  ".االحتالل وحصاره

واعتبر العمل على تحرير كافة األسرى من سجون االحتالل، على سلم أولياتهم كذلك، مشيراً إلى دور 
المقاومة في ذلك من خالل أسر الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط والتي تعمل على أن تفرج من خالل 

  .االحتاللصفقة مشرفة العديد من األسرى في سجون 
وأشاد هنية بالدعم الليبي المتواصل للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الدعم الكبير والمتواصل من ليبيا 
يدل على مكانة فلسطين لدى كل ليبي وأن كسر الحصار المفروض على غزة على رأس األجندة 

  .السياسية الليبية 
مره الفرحة حينما يسمع أن هنالك من قدم نحن سعداء بوجودكم بيننا وكل بيت فلسطيني تغ: "وأضاف

، مؤكداً على ضرورة استمرار القوافل لكسر الحصار السيما من العمق اإلستراتيجي "لنجدته ودعمه
  .للشعب الفلسطيني وهو األمة العربية واإلسالمية

ال حسن االستقب" 5القدس "نوري عبد اهللا الشهاوي رئيس الوفد الطبي في لقافلة . بدوره؛ شكر د
والضيافة، مشيراً إلى ما لمسه من عظمة الشعب الفلسطيني، والذي سيبقى رأس حربة لألمة العربية 

  .واإلسالمية
وأكد أن القافلة الطبية ستصل في خالل أسبوعين إلى شهر قطاع غزة، لعلها تعمل على تخفيف وطأة 

ته لن يتوقف وسيبقى مستمراً الحصار، موضحاً أن قوافل القدس والدعم الليبي للشعب الفلسطيني وقضي
وكرم هنية وعدد كبير من النواب؛ أعضاء الوفد . مادام بقى احتالل وحصار على الشعب الفلسطيني
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الطبي كما خص بالتكريم الشهيد جمعة زنات الذي توفي وهو في طريق العودة لوطنه بعدما منع من 
  . عبور إلى غزة

  22/1/2011قدس برس، 
  

  ن يطلع مبارك على التحركات في األمم المتحدةأبو ماز: بركات الفرا .2
لن السفير الفلسطيني في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية الدكتور : صالح جمعة-القاهرة

سيبدأ اليوم زيارة للقاهرة تستغرق ) أبو مازن(بركات الفرا، أمس، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
 المصري محمد حسني مبارك لبحث تطورات األوضاع على الساحة يومين، يلتقي خاللها الرئيس

  .الفلسطينية
إن الرئيس عباس الذي سيصل والوفد المرافق له إلى القاهرة بعد ظهر «: وقال الفرا في تصريح، أمس

في زيارة رسمية تستمر يومين، سيطلع الرئيس مبارك على التحركات الفلسطينية والعربية ) اليوم(غد 
 المتحدة الستصدار قرار من مجلس األمن الدولي يدين االستيطان اإلسرائيلي، ونتائج مباحثاته في األمم

  .»مع الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف في أريحا يوم الثالثاء الماضي
وأشار الفرا إلى أن الرئيس الفلسطيني سيقدم التهنئة للرئيس مبارك على نجاح القمة العربية االقتصادية 

ة واالجتماعية في دورتها الثانية التي عقدت األسبوع الماضي في شرم الشيخ، كما يبحث والتنموي
وأشاد الفرا . الزعيمان آخر التطورات في ملف عملية السالم، والمصالحة الوطنية التي ترعاها مصر

ا أن بالعالقات الوطيدة التي تربط مصر وفلسطين وبمستوى التنسيق العالي بين قيادة البلدين، موضح
زيارة الرئيس أبو مازن للقاهرة تأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين في مجمل 

  .القضايا ذات االهتمام المشترك، التي منها عملية السالم في ظل تعثر المفاوضات
  23/1/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  ملية السالم عإحياء ووزيرة الخارجية الفرنسية يبحثان سبل عباس .3

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان امس مـع وزيـرة الخارجيـة              :  كمال زكارنة  -عمان  
  . ماري االوضاع في المنطقة والسبل الكفيلة باحياء عملية السالم-الفرنسية ميشيل آليو 

 الفرنسية  وقال وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزيرة            
انه كان هناك تطابق كامل في الموقف السياسي حيال االوضاع في المنطقة وان الرئيس قـدم اعتـذاره                  
للوزيرة الفرنسية لما تعرضت له في غزة ، ووضعها في صـورة التطـورات التنمويـة واالقتـصادية                  

ى المفاوضات عندما تحـدد     وان عباس اكد لها استعداد القيادة الفلسطينية للعودة ال        . واالمنية في فلسطين  
لها مرجعية ووجود طرف ثالت يحمي االتفاقات التي يتم التوصل اليها ويضمن تنفيذها ، واوضح لها ان                 
هناك ثالثة استحقاقات تنتهي في شهر ايلول المقبل وهي رغبة اوباما برؤية دولة فلسطينية فـي ايلـول                  

لول المقبل موعدا القامة دولة فلسطينية والثالـث ان          والثاني تحديد اللجنة الرباعية الدولية شهر اي       2011
الحكومة الفلسطينية حددت ايلول المقبل النهاء اقامة وبناء مؤسسات الدولة واعالنها ، معربا عن املـه                

  .بأن يكون لفرنسا واوروبا والدول العربية دور في تحريك عملية السالم
  23/1/2011الدستور، عمان، 

  
  مالء بغزة في طريقها للتالشيظاهرة الع: فتحي حماد .4

إن ظاهرة العمالء بغزة في طريقها للتقلص والتالشي، : قال وزير الداخلية الفلسطيني فتحي حماد: غزة
مشيراً إلى أن وزارته بذلت كافة جهودها النهاء هذه الظاهرة عن طريق فتح باب التوبة والعفو أوالً، 

  .  ى من يستحقه، وفقاً للقانون والقضاءثـم تطبيق العقاب الصارم والعادل الرادع عل
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وأشار حماد إلى أن االحتالل يحاول تغيير أساليبه لإليقاع بالعمالء، من خالل التكنولوجيا الحديثة، 
وغيرها من الضغوظات أو الغريات، لكنه أكـد أن شعبنا أصبح على درجة كبيرة من الوعي، وأن 

  .لعمل على أرض غزةالداخلية بغزة لن تسمح للعمالء بالتحرك وا
، وضرب على "فتح"يحاول االحتالل التعاون مع عناصر محسوبة على حركة : وأضاف وزير الداخلية

، "فتح"ذلك مثاالً على عميل للصهاينة كان يعمل في السلطة السابقة بغزة، يقوم بتجنيد عناصر حركة 
ة األمر ينقلها إلى العدو الصهيوني وأخذ المعلومات منهم بحجة أنه ينقلها إلى رام اهللا، وهو في حقيق

  .ومخابراته
نحن بفضل اهللا لسنا : "ورد حماد على اتهامات للداخلية بغزة بأنها تعتقل كوادر وقيادات فتحاوية، قائالً

أو انتمائه ) فتحاويته(طغاة وال ظلمة، وأنا أؤكد أنه ال يوجد في سجوننا أي فتحاوي موجود على 
  ".السياسي

  22/1/2011ني لإلعالم، المركز الفلسطي
  

   واشنطن بالموافقة عليهإلقناعتأجيل التصويت على مشروع ادانة االستيطان يأتي :عشراوي .5
 قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي اليوم ان تأجيل :رام اهللا

ر شرعي للتصويت عليه في مجلس االمن طرح مشروع القرار العربي الذي يدين االستيطان ويعتبره غي
  . واشنطن بالموافقة عليهإلقناعجاء بناء على طلب بعض الدول 

بعض الدول العربية واخرى اعضاء في مجلس االمن طلبت تأجيل طرح "واضافت عشراوي ان 
وسد المشروع الذي قدمه الجانب الفلسطيني اليوم القناع الواليات المتحدة بعدم استخدام حق الفيتو 

  ".الطريق امام القرار
المطلوب من االدارة االمريكية التصويت بموجب موقفها السياسي الرسمي المعلن ان االستيطان "واكد ان 

غير شرعي وااللتزام بالقانون الدولي والتوقف عن اعطاء اسرائيل غطاء لالستمرار في خرق القانون 
  ".الدولي

يتو يعني انها مصرة على خرق القانون الدولي واالرادة في حال استخدام امريكا حق الف"ورأت انه 
الدولية وتكون هي واسرائيل خارج االجماع المطالب بوقف االستيطان وتصر على تحالفها االستراتيجي 

  ".مع اسرائيل وتعتبره اهم من عملية السالم ومن تطبيق القانون الدولي والعدالة وحقوق الشعوب
  22/1/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
  ستبعد استخدام واشنطن لحق النقض ضد مشروع قرار االستيطانت ال مصادر بالسلطة .6

أبدى قيادي فلسطيني انزعاجه والسلطة لمعارضة واشنطن مشروع قرار وقف :  جدة–فهيم الحامد 
االستيطان في األراضي الفلسطينية الذي جرى تداوله في مجلس األمن، وأفاد مفوض العالقات الخارجية 

أن السلطة طرحت مشروع قرار وقف االستيطان بعد أن » عكاظ«ي السلطة الفلسطينية في حديث لـف
استنفدت جميع المحاوالت للدخول في اإلطار التفاوضي مع إسرائيل، بيد أنه قال إن تل أبيب باستمرارها 

  .في االستيطان وأدت جميع الجهود األمريكية والدولية الستئناف المفاوضات
إذا كانت اإلدارة األمريكية «القيادي الموقف األمريكي حيال مشروع قرار االستيطان قائال واستغرب 

قادرة على المضي في التفاوض مع إسرائيل، فنحن مستعدون للدخول بشرط وقف جميع المشاريع 
انت وك. االستيطانية في األراضي الفلسطينية أوال، إذ ال يمكن أن يكون هناك سالم مع وجود االستيطان

وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون أكدت أمس األول معارضة الواليات المتحدة لمبادرات 
الفلسطينيين في األمم المتحدة، معتبرة أن اتفاقا تفاوضيا يظل السبيل األفضل لتحقيق السالم مع إسرائيل، 
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ضد قرار يتم ) الفيتو(استخدام واشنطن حق النقض » عكاظ«ولم تستبعد مصادر في مجلس األمن لـ
  .طرجه رسميا للتصويت األسبوع المقبل في مجلس األمن

ودافع السفير الفلسطيني في األمم المتحدة رياض منصور عن مشروع قرار قدم الثالثاء الماضي أمام 
مجلس األمن، يدين االستيطان اإلسرائيلي، ويناقش أعضاء مجلس األمن منذ عدة أيام مشروع قرار حول 

  .طاناالستي
  23/1/2011عكاظ، الرياض، 

  
  األجهزة األمنية الفلسطينية واإلسرائيلية تبحث عن سيارة نائب ليبرمان .7

تواصل األجهزة األمنية الفلسطينية واإلسرائيلية البحث عن سيارة نائب وزير الخارجية  :رام اهللا
ر إسرائيلية، أن تكون ونفت مصاد. اإلسرائيلي، داني أيالون، التي سرقت من أمام منزله قبل يومين

األجهزة األمنية الفلسطينية في قلقيلية، شمال الضفة الغربية، قد عثرت فعال على سيارة أيالون، وهي من 
هناك، كما أعلنت هذه األجهزة، وقالت إن السيارة التي سلمت فعال لالرتباط اإلسرائيلي، » هوندا«طراز 

  .ال تعود أليالون
إن األمن الفلسطيني عثر على سيارة نائب وزير خارجية «، قالت وكانت مصادر أمنية فلسطينية

إسرائيل، أيالون، في قلقيلية بحوزة السارق الذي يحمل الهوية اإلسرائيلية، وقام األمن الفلسطيني بتسليمها 
أن السيارة التي » الشرق األوسط«لكن مصادر فلسطينية وإسرائيلية أوضحت لـ. »لالرتباط اإلسرائيلي

  .ي قلقيلية تحمل مواصفات سيارة أيالون، ولكنها ليست هيضبطت ف
ولم يعرف من يقف وراء سرقة سيارة أيالون، رغم أن التلفزيون اإلسرائيلي اتهم سلفا الفلسطينيين، 

فإن فلسطينيين، وربما أكثر، من الضفة الغربية نجحوا في اقتحام منزل «وبحسب التلفزيون اإلسرائيلي، 
ود هاشارون، شمال إسرائيل، والوصول لغرفة نومه وأخذ مفتاح سيارة زوجته أيالون، في منطقة ه

فإن االقتحام تم ليال عندما كان أيالون «وحسب التقرير، . »وجهاز البتوب، وهما نائمان في سريريهما
وزوجته يغطان في النوم داخل المنزل، حيث قام سارقو السيارة بدفعها من ساحة البيت األمامية، دون 

  .»يل المحرك، والذوا بالفرار دون أن يشعر بهم أحدتشغ
وقالت الشرطة . ولم تشر التقارير إلى دور الحراسة حول منزل أيالون، وإذا ما كانت موجودة أم ال

اإلسرائيلية إن المقتحمين لم يأخذوا أي مواد سرية خاصة بالحكومة، وإن الجهود مستمرة السترجاع 
  ).ر النقالالكومبيوت(السيارة والالبتوب 

  23/1/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  زيارة إليو ماري لعائلة شاليط دليل على تضامنها مع العدو: محمد الغول .8
التابعة لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين " مهجة القدس"نظمت مؤسسة األسرى والشهداء : غزة

قضبان لدى االحتالل وسط حضور مع األسرى القابعين خلف ال) 1-22(اعتصاماً تضامنياً اليوم السبت 
قادة الحركة ووزير األسرى محمد فرج الغول وعدد غفير من أهالي األسرى والمحررين في ساحة 

  .الجندي المجهول وسط مدينة غزة
عندما نتحدث عن وقفة تضامنية مع األسرى في سجون االحتالل، : "وقال وزير األسرى في كلمة له

  ".محاصرون من قبل الكيان فهي وقفة عز وشموخفنحن نتضامن مع أنفسنا ألننا 
كنت أتوقع من "واستهجن الغول تصريحات إليو ماري وزيرة خارجية فرنسا بخصوص شاليط، قائالً 

 آالف أسير في سجون االحتالل، ولكن زيارتها فقط 7هذه الوزيرة عندما تأتي إلى غزة أن تزور عوائل 
  ".ها مع االحتالللبيت شاليط دليل واضح مع تضامنها ووقوف
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وكما توقعت منها أن تحاكم شاليط كمجرم حرب، ولكن العكس ما جري، فقد اعتبرت شاليط : "وأضاف
الذي أسرته المقاومة من على ظهر دبابته وهو يطلق القذائف على المدنين، بأنه ليس مجرم حرب، 

  !".وأسرانا الذين اختطفوا من بيوتهم هم مجرمو الحرب
  22/1/2011 لإلعالم، المركز الفلسطيني

  
   تنظم اعتصاماً تضامنياً مع األسرى وتحمل السلطة مسؤولية مالحقة رموز المقاومة"الجهاد" .9

في بيان السلطة الفلسطينية وأجهزتها المسؤولية الكاملة عن » الجهاد اإلسالمي«حملت حركة : غزة
المنظم في ) األمني(ي في إطار الفلتان العربدة واالعتداءات البلطجية في حق قياداتنا وكوادرنا التي تأت«

  .»الضفة الغربية
الشيخ » الجهاد«وجاء البيان رداً على إقدام ملثمين صباح أمس على االعتداء على القيادي البارز في 

تحت غطاء من عناصر مسلحة تابعة ألجهزة أمن السلطة في مكان عمله ببلدة قباطيا «خضر عدنان 
  . ساعة عليه24الثاني في أقل من ، في اعتداء هو »جنوب جنين

حماية المقاومين والدفاع عنهم بدالً من العمل على زجهم في السجون من أجل «ودعت الحركة الى 
االستمرار في النهج القمعي «وحذرت السلطة من . اإلسرائيلي» حماية أمن المستوطنين وجنود العدو

 النهج لن يشفع لها ولن يحميها، وأن الشعوب لن إرضاء لالحتالل واألميركان، وعليها أن تدرك أن هذا
» ثورة الياسمين«، في دعوة الى أخذ العبر من »تُحكم بالحديد والنار، وما من سلطة قمعية عمرت طويالً

  .التونسية
اتخاذ موقف حاسم إزاء ما «كما دعت الحركة الفصائل والقوى السياسية ومؤسسات حقوق اإلنسان إلى 

في الضفة من قمع وعربدة وبلطجة، مستهجنة التعتيم اإلعالمي الذي يمارسه بعض يجري في حق أهلنا 
التي تدعي «وناشدت القنوات الفضائية ووكاالت األنباء . »وسائل اإلعالم تماهياً مع سياسات السلطة

  .»االستقاللية والحياد، إلى تحكيم الضمير ونقل الصورة الحقيقية بدالً من التعتيم عليها
ظهر » اعتصاماً تضامنياً«التابعة للحركة » مهجة القدس« نظمت مؤسسة األسرى والشهداء الى ذلك،

أمس مع األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، وذلك في حديقة الجندي المجهول غرب 
مدينة غزة بحضور قادة الحركة ووزير األسرى في الحكومة المقالة محمد فرج الغول، وعدد غفير من 

  .أهالي األسرى والمحررين
وجاء االعتصام تزامناً مع إضراب مئات األسرى في سجنين إسرائيليين أمس وأول من أمس، ورداً على 
تصريحات نقلت عن وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال أليو ماري التي اعتبرت فيها أسر الجندي 

 معاناة نحو ثمانية آالف أسير ، في حين لم تتطرق إلى»جريمة الحرب«اإلسرائيلي غلعاد شاليت 
  .فلسطيني في سجون االحتالل

وقال القيادي في الحركة الشيخ نافذ عزام أثناء االعتصام إن أليو ماري كغيرها من المسؤولين 
تنظر بعين واحدة، فهي تتغاضى عن آالف األسرى الذين اعتقلوا واختطفوا من بيوتهم «األوروبيين 

كان من األجدر بنا في «واعتبر أنه . »ف عن جرائم االحتالل الصهيونيوأمام عيون ذويهم وتغض الطر
المقاومة هي الخيار الوحيد لتحرير «وجدد التأكيد أن . »غزة أال نستقبل هذه المجرمة أو يرحب بها

  .»األسرى وتبيض السجون، وسنواصل جهادنا ومقاومتنا حتى نحصل على كل حقوقنا بإذن اهللا
مما تقوم به أجهزة أمن السلطة من اعتداء وضرب مبرح «أبدى عزام استغرابه وفي الشأن الداخلي، 

لماذا تُعتقل المقاومة ويالحق رمزها في الضفة «: وتساءل. »لرمز المقاومة وإهانته وإهانة المقاومة
المستفيد الوحيد من هذه المالحقات واالعتداء هو االحتالل «واعتبر أن . »الشيخ خضر عدنان

  .» وهو المستفيد من استمرار االنقسام وتشتت الجهد الفلسطينيالصهيوني،
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كنت أتوقع من هذه الوزيرة عندما تأتي «: بدوره، عبر الغول عن تذمره من تصريحات أليو ماري، وقال
زيارتها بيت شاليت دليل «، مضيفاً أن » آالف أسير في سجون االحتالل7إلى غزة أن تزور عوائل 
بدالً من الضغط عليهم لإلفراج عن «: وأضاف. »وفها مع االحتالل الصهيونيواضح على تضامنها ووق

  .»األسرى تتهم عمل المقاومة بجريمة حرب
  23/1/2010الحياة، لندن، 

  
  فتح بنابلس تجدد تضامنها ودعمها لألسرى في سجن نفحة .10

الذين يخوضون أعربت حركة فتح في إقليم نابلس عن تضامنها ودعمها لألسرى في سجن نفحه، : نابلس
إضرابا عن الطعام، احتجاجاً على استمرار إجراءات إدارة السجن وممارساتها التعسفية والالانسانية 

وجاء في بيان صحفي صدر عن الحركة باسم أمين سرها محمود اشتية، اننا نواصل وقوفنا إلى . بحقهم
 عن مساندتنا وتضامننا مع أسرانا جانب أسرانا األبطال القابعين في سجون االحتالل ومعتقالته، ونعبر

في سجن نفحة، الذين يخوضون في هذه األيام معركة األمعاء الخاوية دفاعاً عن حقهم في العيش في 
وأضاف أن حركة فتح ستستمر . ظروف اعتقالية إنسانية وفقاً لما تنص عليه األعراف والقوانين الدولية

 أسرانا ومعتقلينا ولن تتخلى عنهم وستواصل نضالها من في تحمل مسؤولياتها الوطنية واألخالقية تجاه
وختم البيان بدعوة المؤسسات الحقوقية والدولية إلى اخذ دورها وتحمل مسؤولياتها . اجل اإلفراج عنهم

تجاه األسرى والمعتقلين، عبر مطالبتها بالتعامل معهم كأسرى سياسيين لهم حقوقهم التي يجب ان يتمتعوا 
  .بها

 23/1/2011ديدة، رام اهللا، الحياة الج
  

  سنبني وحدة سكنية مقابل كل وحدة استيطانية في القدس: حاتم عبد القادر .11
 عبد القادر مسؤول لجنة القدس في التعبئة والتنظيم وعضو المجلس الثوري ؤ قال : وفا–القدس المحتلة 

مرخص في المدينة المقدسة، لحركة فتح، انه لن يتراجع عن دعوته المواطنين المقدسيين بالبناء غير ال
  .ردا على الهجمة االستيطانية التي تقوم بها سلطات االحتالل وتشجعها بلدية االحتالل

أن غالبية السكان العرب في شرقي «وكانت بلدية االحتالل هاجمت دعوة حاتم عبد القادر وزعمت 
 تعمل على تحسين الظروف المعيشية المدينة ال يرغبون في االنتماء الى السلطة الفلسطينية، وبينت أنها

  .»لسكان المدينة وتقليص الفجوات وتعيد تخطيط أحياء سكنية
مزاعم بلدية االحتالل بأنها وافقت على عدد من » وفا«ودحض عبد القادر خالل حديث خاص لـ

بيت : منالمشاريع الهيكلية في القدس، وبين أن ستة مشاريع تنظيم هيكلية قُدمت مؤخرا للبلدية في كل 
حنينا وشعفاط والعيسوية ورأس العامود وصور باهر وجبل المكبر والطور وما زالت تماطل في 

  .الموافقة على هذه المشاريع علما بأنها استوفت كافة المتطلبات الهندسية والفنية
 وأكد أنه لن يتراجع عن دعوته للمواطنين المقدسيين بالبناء غير المرخص لمواجهة سياسة التفريغ

وأضاف أن السلطة الوطنية ستقدم كافة المساعدات  .والتطهير العرقي الذي تمارسه بلدية االحتالل
نعد االحتالل بأننا سنبني من اآلن فصاعدا مقابل «: وقال .وخاصة القانونية والفنية لألبنية غير المرخصة

  .»كل وحدة استيطانية في القدس وحدة سكنية فلسطينية
 23/1/2011 اهللا، الحياة الجديدة، رام
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  حماس تتّهم السلطة باعتقال ثالثة من أنصارها في جنين ونابلس .12
، األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام اهللا "حماس"اتهمت حركة المقاومة اإلسالمية : غزة

  .باعتقال ثالثة من أنصارها في محافظتي نابلس وجنين بشمال الضفة الغربية المحتلّة
، أن أجهزة السلطة قامت باعتقال الشيخ وليد عابد من بلدة برقين بغرب مدينة جنين، "حماس"وضحت وأ

عقب إلقائه خطبة صالة الجمعة، كما قامت باعتقال ماجد بدارنة من قرية زبدة جنوب غرب جنين، بعد 
  .استدعائه للمقابلة

، فإن األجهزة )22/1(ليوم السبت نسخة منه ا" قدس برس"وبحسب ما أوردته الحركة، في بيان تلقّت 
األمنية الفلسطينية داهمت منزل الطالب الجامعي المحرر أنس عبد الجواد الكائن في بلدة عورتا بنابلس، 

  .واعتقلته بعد أن قامت بتفتيش المنزل والعبث بمحتوياته ومصادرة حاسوبه الشخصي، وفق قولها
ة قامت بعرض ستة من قادة الحركة اإلسالمية في محافظة وفي سياق متّصل، أكّد البيان أن أجهزة السلط

  .بيت لحم على محكمة الصلح المدنية، ووجهت بحقهم الئحة اتهام تم على إثرها تمديد فترة اعتقالهم
إلى أن الحديث يدور هنا عن عدد من األسرى المحررين الذين تعرضوا خالل سنوات " حماس"وأشارت 

، كما قالت، وّأفرج عن غالبيتهم سابقاً بقرار من "أشد أنواع التعذيب"لـ اعتقالهم في سجون السلطة 
  .محكمة العدل العليا على ضوء تدهور أوضاعهم الصحية وكبر سنهم، على حد تعبيرها

 22/1/2011قدس برس، 
  

  يبرمان أعد خريطة لدولة فلسطينية في حدود مؤقتةل: هآرتس .13
ن وزير الخارجية االسرائيلية افيغدور ليبرمان قام باعـداد      كشف مصدر اسرائيلي كبير أ     : معا -بيت لحم 

إن اعـداد هـذه     : "ونقلت صحيفة هآرتس عن المصدر قولـه       .خريطة لدولة فلسطينية في حدود مؤقتة     
الخريطة، جاء تحسبا الحتمال حدوث اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية المستقلة في شهر ايلول سـبتمبر               

من ليبرمان، بأنه يتعين على اسرائيل، اطالق مبادرة سياسية، للتخفيـف مـن             من العام الحالي، اعتقادا     
  ".الضغوط الدولية الممارسة عليها

وأوضح المصدر السياسي، أن الخريطة، تنطوي على تجميد الوضع القائم علـى االرض، مـع ادخـال                 
  .تعديالت بسيطة عليه

  23/1/2011، وكالة معاً اإلخبارية
 

  "إسرائيل"هاجم ليبرمان ويصفه بالمتحكم الحقيقى فى  بن اليعازر يبنيامين .14
 انتقد النائب بالكنيست، بنيامين بن اليعازر، بشدة أداء حكومة بنيامين نتانياهو التى             : سما –القدس المحتلة   

تولى فيها حقيبة الصناعة والتجارة قبل استقالته منها منذ عدة أيام، بسبب االنشقاق الحاصل فـى حـزب          
  .العمل

ت صحيفة يديعوت أحرونوت، اإلسرائيلية، أن اليعازر شن خـالل لقـاء مـع القنـاة الثانيـة                  وأوضح
بالتليفزيون اإلسرائيلى هجوماً الذعاً على شريكه السابق فى االئتالف وزير األمن ، إيهود بـاراك، مـع         

ـ  ،أربعة حلفاء من الحزب، مؤكداً أن تصرفه هذا يضر بالمسار السياسى فى إسرائيل             المتحكم "ووصفه ب
وتطرق الوزير السابق إلى ميزان القوى بين األحزاب المركزيـة فـى حكومـة               .فى إسرائيل " الحقيقى

إن رئيس الحكومة فى إسرائيل ليس نتانياهو إنما هو وزير خارجيته أفيجادور ليبرمـان،              : "نتانياهو قائال 
ا األمر الـذى سـيجبره علـى        وسيتضح قريبا إذا كانت ستقدم الئحة اتهام ضد وزير الخارجية، ألن هذ           

  ".االستقالة من منصبه، وسيتسبب ذلك فى إسقاط الحكومة
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وعبر بن اليعازر عن ارتياحه فى أعقاب إقالته إيهود باراك وحلفاءه من حزب العمل، األمر الذى دفـع                  
آالف أعضاء الحزب الذين قاطعوا الحزب فى السابق، احتجاجا على البقاء فى الحكومـة إلـى العـودة                  

  .لحزب وحضور اجتماعه أمسل
إن إيهود باراك حظى بزعامة الحزب على طبق من ذهب، وكان           : "وقال وزير التجارة والصناعة السابق    

عليه قيادة الحكومة إلى مسار سياسى، وخالل عامين لم يفعل باراك شيئاً من أجل التقـدم فـى عمليـة                    
الفلسطينيين فى المستقبل القريب، ونحن نـذهب       السالم، الشىء الذى أغلق إمكانية التسوية بين إسرائيل و        

  ".نحو جمود سياسى عام، وذلك فى الوقت الذى يذهب العالم لالعتراف بالدولة الفلسطينية
  23/1/2011، وكالة سما اإلخبارية

 
   تخشى من حكومة إيرانية على حدودها الشمالية"إسرائيل": شالوم .15

، سيلفان شالوم، إن قرار زعيم الحزب التقدمي االشـتراكي          قال القائم بأعمال رئيس الحكومة اإلسرائيلية     
اللبناني وليد جنبالط باالنضمام إلى حزب اهللا في تشكيل حكومة جديدة يخلق خطرا حقيقيـا فـي إقامـة                   

  .حكومة إيرانية على الحدود الشمالية إلسرائيل
وإنما عن حكومة سـيادية     ليس الحديث عن تنظيم إرهابي آخر بإيحاء من إيران وبدعمها،           "وقال شالوم   

  ".حقيقية
وبحسبه فإن إسرائيل   ". ال شك أن الحديث عن تطور خطير يلزم إسرائيل بمتابعته         "وشدد شالوم على أنه     

  .ستكون مستعدة ألية تطورات مستقبلية
". سورية والمقاومـة  "وكان جنبالط قد أعلن يوم أمس الجمعة في مؤتمر صحفي وقوف حزبه إلى جانب               

 في الحزب االشتراكي لوكاالت األنباء أن جنبالط يعني بووضح أنه يسمى مرشح حزب              وأوضح مسؤول 
  ."اهللا وحلفاءه لرئاسة الحكومة في االستشارات النيابية التي يبدأها رئيس الجمهورية اإلثنين المقبل

  23/1/2011، 48موقع عرب
 

  2000 منذ عام  االحتالل يكسرون الصمت ويروون مهماتهم في الضفة الغربية وغزةجنود .16
جنود وجنديات إسرائيليون يروون تفاصيل مهماتهم في الضفة الغربية وغزة منـذ عـام              : القدس المحتلة 

 الحدث الصادر عن منظمة     -هذا ما يوثّقه الكتاب     ... عنف وتعذيب جسدي ونفسي وتوقيف وقتل     . 2000
  الذي سيكون في األسواق األوروبية قريباً " كسر الصمت"

نبدأ برمي القنابل الصوتية بالعشرات في شـوارع المدينـة          . الثالثة فجراً نحطّ في الخليل    ": شهادة أولى 
كنا نشاهد السكان يفيقون مـذعورين علـى        . ما من هدف محدد سوى تخويف الناس      . واألحياء السكنية 
وهـذا كـالم   "... تساهم في هروب اإلرهابيين المحتملين"قال لنا الضباط إن تلك القنابل  . أصوات القنابل 

لم نكـن نفهـم   ". عمليات جيدة"وكانوا يهنئوننا ويقولون لنا إنها كانت  . لكننا كنا نفعل ذلك كل ليلة     ! فارغ
  ".لماذا؟

لم نكن نعرف أن للمسلمين خالل شهر رمضان تقليداً معيناً يقضي بتجوال أحـدهم فـي                : "شهادة ثانية 
" مسحراتي"وكنا كلما نشاهد    .  الناس إلى وقت السحور    الشوارع يقرع على الطبل عند الرابعة فجراً لتنبيه       

لكن القواعد العسكرية تقول إنه في مثل هذه الحاالت، كان يجـب علينـا أن               . نصرخ به ليقف، ثم نرديه    
لكن لم يتبع أحد    . ننذره أوالً وندعوه إلى التوقف، وإذا لم يمتثل نطلق رصاصة في الجو ثم بين الرجلين              

  ".هكذا اغتلنا الفلسطينيين بسبب جهلنا بتقاليدهم المحلية. ل فوراًتلك القاعدة وكنا نقت
هم مسلحون ويهجمون علـى     . نصل إلى نابلس، فيقرر المستوطنون مهاجمة بلدة مجاورة       : "شهادة ثالثة 

لذا كنا نزج بين السكان     . كانت مهمتنا حماية المستوطنين   . منازل الفلسطينيين بالحجارة والعصي والسالح    
يحـاول أحـدنا رد أحـد    .  الخائفين والمفاجئين بالهجوم وبين مستوطنين من واجبنا الحفاظ عليهم    العرب
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المستوطنين فيتلقّى ضربات وتسمع طلقات نار، ويسود جو من الذعر والفوضى وتخرج األمـور عـن                
  ".سيطرتنا، وتنتهي الحادثة بجرح عدد من السكان الفلسطينيين

إنها اعترافات حرفية وعلنية لجنود     . تطال الجيش اإلسرائيلي  " ويكيليكس"هذه ليست تسريبات جديدة من      
  .إسرائيليين سابقين، تخرج للمرة األولى إلى العلن على صفحات كتاب

 2009 و   2000 شهادة لجنود شاركوا في عمليات عسكرية في الضفة الغربية وغزة بـين عـامي                180
نظّمة اإلسرائيلية غير الحكومية التي تحمل االسم نفسه        ، تنشره الم  "كسر الصمت "جمعت في كتاب بعنوان     

المنظمة التي سبق أن نشرت شهادات وأشرطة       .  عضو بين جنود سابقين وناشطين     700والتي تضم نحو    
وصوراً عن عمليات تعذيب الفلسطينيين على أيدي الجنود والضباط اإلسرائيليين، جمعت خالل سـنوات              

الجديـد  . في كتاب سينزل الى األسواق األوروبية خالل الشهر الجاري        شهادات ووثقتها قبل أن تنشرها      
  .هذه المرة، أن الجنود الذين أدلوا بشهاداتهم سيكشفون عن هوياتهم ويظهرون وجوههم إلى العلن

الجيش يخدم مصالح المـستوطنين علـى حـساب الـسكان           "أحد أقسام الكتاب األربعة يشرح كيف أن        
ات موثّقة وشهادات عن مهاجمة المستوطنين للفلسطينيين من دون أي تدخّل أو            وترد معلوم ". الفلسطينيين

مالحقة من الجيش اإلسرائيلي، وفي بعض األحيان عن تلقّي بعض الجنود أوامر من المستوطنين بـشأن                
  .السياسات المتّبعة مع جيرانهم الفلسطينيين

صفوا المهمات التي نفذوها بحق الفلسطينيين      ميشا، دانا، نعوم، ميخائيل وغيرهم من الجنود والجنديات، و        
هـم يجمعـون علـى أن       . من توقيف وتفتيش وتعذيب وتفجير منازل وقتل في الكتاب المثيـر للجـدل            

  .الممارسات العسكرية بحق المدنيين الفلسطينيين لن تولّد سوى المزيد من العنف والكره لدى الطرفين
تها أثناء خدمتي في الجيش هي تفخيخ المنازل، توقيف العشرات          أكثر األعمال غير األخالقية التي ارتكب     "

معصوبي األعين ومكبلين، إخراج العائالت من بيوتهم عنوة ثم تفجير المنزل من دون أن نعرف سـبب                 
  .، يقول أحد الجنود الشهود"وهذا يولّد شعوراً مقيتاً. كنا نعذّب لمجرد التعذيب. قيامنا بذلك

 22/1/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  من مخلفات الجيش اإلسرائيلي بغزة» جسم مشبوه«قتيل وجريحان بانفجار  .17
أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة التابعة لحركة : عالء المشهراوي، وكاالت

من مخلفات » جسم مشبوه«مقتل عامل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين بجروح جراء انفجار » حماس«
  .تالل اإلسرائيلي أثناء جمعهم الحصى في حي الزيتون شرقي مدينة غزة أمسجيش االح

من جهة أخرى، أغلقت قوات االحتالل حاجزها العسكري في مخيم شعفاط لالجئين الفلسطينيين قُرب 
ولم يتمكن طلبة المدارس وسكان المخيم  .القدس المحتلة بعد ليلة من المواجهات مع أهالي المنطقة

 خميس السالم وحي رأس شحادة وبلدة عناتا المقدسية من التنقل بسبب ذلك، مما أدى وضاحيتي رأس
  . آالف طالب من أداء امتحانات نصف السنة الدراسية بمدارسهم في القدس5إلى حرمان 

وزعم جنود الجيش اإلسرائيلي أن الشرطة اإلسرائيلية استصدرت أمرا من محكمة إسرائيلية بإغالق 
  . أفرادها للخطر بسبب إلقاء شبان المنطقة الحجارة والزجاجات الفارغة عليهمالحاجز بعد تعرض

  23/1/2011الشرق، الدوحة، 
  

   يواصلون لليوم الثاني اإلضراب عن الطعام"نفحة"أسرى  .18
أكدت وزارة شؤون األسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية المقالة أن األسرى في سجن نفحة 

  .الطعام لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على ظروفهم القاسيةواصلوا أمس اإلضراب عن 
أسرى نفحة يخوضون اإلضراب بكافة تنظيماتهم «وأوضح مدير اإلعالم بالوزارة رياض األشقر أن 

وأقسامهم للمطالبة بوقف التدهور المتفاقم في أوضاعهم، خاصة على صعيد قضية العزل االنفرادي 



  

  

 
 

  

            12 ص                                     2034:         العدد       23/1/2011 األحد :التاريخ

وأشار إلى أن األسرى قدموا قائمة مطالب إلى إدارة . »رة ألقسامهم وغرفهموعمليات التفتيش المستم
السجن، منها إخراج زمالئهم المعزولين في زنازين العزل االنفرادي، وفى مقدمتهم أحمد سعدات وجمال 
أبوالهيجا من مخيم جنين، ووقف سياسة االقتحامات والتفتيش التي غالباً ما يصاحبها عنف واعتداء على 

إضافة إلى تخفيف . ألسرى ورشهم بالغاز السام، وتحطيم أغراضهم وممتلكاتهم، ومصادرة بعضهاا
 دقيقة، 40عمليات التفتيش اليومية التي تمارسها إدارة السجن وعددها أربع مرات، وتستغرق كل مرة 

حين أي تستمر أكثر من ساعتين ونصف يومياً، يكون األسرى وقتها خارج الغرف في أماكن ضيقة ل
وبين األشقر أن األسرى يطالبون أيضا . انتهاء التفتيش والتأكد من سالمة األبواب والنوافذ والجدران

في وقت واحد لكي يرى بعضهم بعضا، حيث تتعمد اإلدارة إخراج » الفورة«بخروج جميع األسرى إلى 
  . أسيرا فقط في كل مرة60

  23/1/2011البيان، دبي، 
  

  دة مع بداية العام الجاري من الهيئة العربية الدولية إلعمار غزة وحدة سكنية جدي50بناء  .19
فرع غزة أن الهيئة ستقوم بتمويل مشروع   كنعان عبيد رئيس الهيئة العربية إلعمار غزة  أعلن :غزة

  . وحدة سكنية جديدة تدمرت خالل الحرب األخيرة على قطاع غزة50إلعادة بناء 
 وحدة سكنية الذي 1000 يعتبر امتداداً لمشروع اعادة اعمار وأكد رئيس فرع غزة أن هذا المشروع

 وحدة سكنية في محافظتي غزة وشمال 14أطلقته الهيئة نهاية العام الماضي وبدأت به فعلياً بإعادة بناء 
األردن ، ومنتدى رجال األعمال الفلسطيني، وجمعية -غزة بتمويل من اللجنة العليا إلعمار غزة

كنعان عن تفاؤله بأن هذا العدد سيتضاعف خالل .وأعرب م.  اإلسكان األردنيالمستثمرين في قطاع
  .الفترة القادمة

وعن آلية اختيار المستفيدين من هذا المشروع صرح بأنه سيتم اختيار العائالت المستفيدة بناء على 
به من معايير شفافة ونزيهة تضمن وصول هذه المساعدة لمستحقيها من ضمنها مكان السكن ومدى قر

  .الحدود،عدد أفراد األسرة، والمستوى المعيشي لألسرة وغيرها من المعايير
وأفاد عبيد أن هذا المشروع يعتبر أحد المشاريع المنوي تنفيذها خالل هذا العام في قطاع اإلسكان حيث 

بتمويل من من المتوقع أن تبدأ الهيئة خالل أيام بتنفيذ مشروع اعادة إعمار مسجد الفوز شمال قطاع غزة 
الكويت ومشروع انشاء مستشفى عام لألطفال والوالدة في مدينة دير البلح بتمويل من -شركة فوز الخير

  .نقابة المهندسين األردنيين
  23/1/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  عطا اهللا حنا ينتقد تجاهل مسؤولين غربيين لمعاناة المقدسيين خالل زيارتهم للقدس .20

قد المطران عطا اهللا حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس، المسؤولين الغربيين الذين انت: رام اهللا
يزورون مدينة القدس المحتلة، ويغضون الطرف عن معاناة الفلسطينيين الذين يقطنون في المدينة جراء 

يزورون القدس هنالك مسؤولين عالميين : "وقال عطا اهللا حنا، في بيان مكتوب .االحتالل اإلسرائيلي
، مشيراً إلى أن "ويغمضون أعينهم أمام معاناة الفلسطينيين وهذا مرفوض من الناحية األخالقية واإلنسانية

 ".من واجب كل مسؤول غربي يزور القدس، مهما كان منصبه، أن يتضامن مع الفلسطينيين المستهدفين"
دم االكتفاء باللقاءات الرسمية على كافة المسؤولين الغربيين الذين يزورون القدس، ع"وأضاف 

  البروتوكولية، بل يجب عليهم أن يتوجهوا إلى األحياء العربية المستهدفة مثل الشيخ جراح وسلوان 
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وغيرها، لكي يروا بأم العين معاناة شعبنا الذي يتعرض للتشريد والممارسات الظالمة العنصرية في 
  ".مدينته المقدسة

  
  23/1/2011قدس برس، 

  
   ألف مولود جديد60انخفاض نسبة الوفيات و: 2010ام غزة ع .21

 60«في قطاع غزة انه تم تسجيل نحو » حماس«أعلن ناطق باسم الحكومة المقالة التي تقودها حركة 
 حالة وفاة، مشيراً الى انخفاض نسبة عدد 3976، مقابل 2010في القطاع خالل العام » ألف مولود جديد

  .2009الوفيات عن العام 
المدير العام لإلدارة العامة لألحوال المدنية في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة رياض الزيتونية وذكر 

، » في المئة2.5نسبة المواليد الذكور تفوق نسبة اإلناث بحوالى «أن الشق المدني في الوزارة سجل أن 
ض في عدد الوفيات عن العام ، يقابلها انخفا2009ستة آالف مولود جديد عن العام «وأن الزيادة تبلغ 

  .في محافظات القطاع الخمس» نفسه
عدد المواليد الجدد في القطاع «وبحسب الزيتونية أظهرت إحصاءات اإلدارة العامة لألحوال المدنية أن 

  .» حالة وفاة3976 مقابل 59154 بلغ 2010خالل 
، مشيراً الى أن »1 إلى 15  بلغت حوالى2010نسبة المواليد إلى الوفيات خالل العام «وأضاف أن 

  .» حاالت وفاة يوميا8ً مولوداً جديداً مقابل نحو 162القطاع شهد ما معدله «
، أما عددهم في » مولوداً جديدا21490ً«وبينت اإلحصاءات أن عدد المواليد في محافظة غزة بلغ 

، » مولودا8210ً«وسجلت محافظة الوسطى . » مولودا10325ً«فبلغ ) جباليا(محافظة شمال غزة 
  .» مولودا7575ً، ومحافظة رفح » مولودا11554ً«ومحافظة خان يونس 

، وفي محافظة شمال غزة بلغت 1372حاالت الوفيات بلغت في محافظة غزة «وأشار الزيتونية الى أن 
  .» حالة وفاة551، وفي محافظة رفح 797، وفي محافظة خان يونس 614، وفي محافظة الوسطى 642

واعتبر أن . »لتطور الذي وصلت إليه اإلدارة التي قفزت قفزات نوعية في مجال الحوسبةا»وأشاد بـ
هذا التطور انعكس إيجاباً على سرعة إنجاز المعامالت للمواطنين، إذ أصبح بإمكان المواطن في «

البدء في مشروع األرشفة «وأشار الزيتونية الى أنه تم  .»القطاع استالم معامالته في وقت وجيز
  .«اللكترونية في شكل مركزي بهدف أرشفة كل معامالت األحوال المدنية في كل محافظات القطاع ا

 23/1/2010الحياة، لندن، 
  

   تستولي على القدس قطعة وراء قطعة وبيتاً وراء بيت"إسرائيل: "تقرير .22
جرافات تجمع المقدسيون، كما لم يتجمعوا في مناسبة أخرى، وهم يشاهدون ال:  محمد يونس-القدس 

وبدا انهيار الحجارة والجدران في . التاريخي في المدينة قبل اسبوعين» شيبرد«االسرائيلية تهدم فندق 
الفندق الذي بناه مفتي فلسطين الراحل، أحد قادة الحركة الوطنية الحاج أمين الحسيني، كأنه انهيار لما 

 وأعلنتها عاصمة أبدية 1967 إسرائيل عام تبقى من أحالم الفلسطينيين في المدينة المقدسة التي احتلتها
لها، فالفندق الذي اتخذه الزعيم الحسيني مقراً له في ثالثينات القرن الماضي في ذروة الثورة الفلسطينية 

  .ضد االنتداب البريطاني واالستيطان، كان مقراً لحركة االستقالل الفلسطيني وحلمه
 ضم عشرات الفلسطينيين الغاضبين الذين يلعنون وظهرت أثناء هدم الفندق صورتان، صورة لتجمع

القادة والزعماء العرب إلخفاقهم في حماية القدس، وأخرى لمئات اليهود الذين احتفلوا بإزالة هذا المعلَم 
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 عائلة من 70 وحدة سكنية ستضم 70الفلسطيني من المدينة ليحل محله تجمع استيطاني جديد يتألف من 
  .دسالمستوطنين في قلب الق

االسرائيليون «: وأوضح رئيس دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في المدينة خليل التوفكجي
ابتهجوا لهدم فندق شيبرد ألنه يمثل رمزية عالية في التاريخ الفلسطيني، رمزية النضال من اجل 

  .»ي القدساالستقالل، فهم شعروا أنهم بهدم هذا الفندق يهدمون رمزاً فلسطينياً كبيراً ف
 الى إحداث تغييرات جذرية في تركيبتها 1967وسعت إسرائيل منذ االيام االولى الحتالل المدينة عام 

ولتحقيق هذا الهدف الذي تبنته . وتحويلها من مدينة فلسطينية وعربية الى مدينة يهودية اسرائيلية
 متشابكة من السياسات بدأت باالستيالء الحكومات المتعاقبة هدفاً استراتيجياً، اتبعت إسرائيل سلسلة كبيرة

على كل المباني والبيوت الحكومية والخاصة التي تعود ألشخاص يعيشون في الخارج، ومصادرة 
األراضي العامة وتحويلها الى اليهود، وبناء مجموعة من المستوطنات في قلب المدينة وحولها فصلت 

  .ة وباقي أجزاء األراضي الفلسطينيةبين األحياء العربية والحوض المقدس، وبين المدين
وقال التوفكجي إن إسرائيل بادرت فور احتالل المدينة الى السيطرة على المباني التابعة للحكومة 

كما . االردنية، مثل البريد ومقر المحافظ والمتحف الفلسطيني والمستشفى الحكومي والمدارس كافة
الى مقر لوزارة العدل االسرائيلية، وهي الوزارة حولت مقر المحافظ الواقع في شارع صالح الدين 

  .االسرائيلية الوحيدة الواقعة في القدس الشرقية
، 1948وتمثلت الخطوة التالية في السيطرة على البيوت التي ادعى يهود ملكيتها قبل إقامة اسرائيل عام 

اً، أفرغت اسرائيل سكانها  دونماً مربع116وتبلغ مساحة هذه الحارة . مثل حارة الشرف او حارة اليهود
ولم يحظ الفلسطينيون الذين .  مستوطن2400العرب وحولتها إلى منازل لمستوطنين يبلغ عددهم اليوم 

وحسب التوفكجي، .  بمعاملة مماثلة1948كانوا يمتلكون عقارات وأراضي في القدس الغربية قبل عام 
 مبنى في 70المباني العربية في القدس، سيطرت اسرائيل من خالل هذه السياسة على عشرات البيوت و

  . بيتاً في سلوان وعشرات البيوت األخرى المتفرقة في باقي األحياء20البلدة القديمة و
 في المئة من أراضي القدس وتحويلها الى أراضي دولة تنحصر حق 35وكانت الخطوة التالية مصادرة 

و ما ال ينطبق على أهالي القدس الفلسطينيين الذين ملكية العقارات التي تقام عليها بمواطني إسرائيل، وه
  .اعتُبروا بموجب القانون االسرائيلي مقيمين وليسوا مواطنين

وبينت وثيقة حديثة صدرت عن رؤساء البعثات الديبلوماسية االوروبية في القدس موجهة الى وزارات 
. ر ديموغرافي شامل في المدينةالخارجية في بلدانهم، أن إسرائيل سعت عقب احتالل القدس الى تغيي

وأضافت ان اسرائيل استهدفت في المرحلة االولى الحوض التاريخي للقدس الذي يضم البلدة القديمة 
واألحياء المحيطة بها، مثل الشيخ جراح وراس العامود والطور وسلوان ووادي الجوز، والتي وصل 

  .ف منهم يعيشون في البلدة القديمةعدد المستوطنين فيها الى خمسة آالف مستوطن، أربعة آال
وقالت الوثيقة األوروبية ان جمعيات اسيتطانية تولت زرع المستوطنين في هذا الحوض الذي جمع 

وأضافت ان إسرائيل عمدت الى خلق . »جمعية العاد«و» عطيرت كوهانيم«المواقع الدينية مثل جمعية 
 من المستوطنات الصغيرة والحدائق العامة تواصل استيطاني في الحوض التاريخي تكون من مجموعة

وبينت أن هذه . والمواقع االثرية والتجمعات السياحية على طول الجدارين الشرقي والجنوبي من القدس
االنشطة االستيطانية عملت على إحاطة الحوض التاريخي واحتوائه وقَطْع التواصل بين االحياء المقدسية 

  .الدينية االسالمية والمسيحية عن باقي القدسوالبلدة القديمة وفصل المواقع 
فصلتها )  مستوطنة12(وكانت الخطوة التالية إقامة طوق داخلي حول القدس من سلسلة من المستوطنات 

وعززت اسرائيل .  الف مستوطن190ويعيش في هذه المستوطنات نحو . عن باقي أجزاء الضفة الغربية
جدار حول المدينة ضم تلك المستوطنات، وأخرج من المدينة هذا الطوق في السنوات األخيرة بإقامة 

 ألف فلسطيني من مجموع السكان الفلسطينيين في القدس البالغ عددهم 120احياء عربية عدة يقطنها 
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ن المستوطنات المتعمقة في قلب الضفة مثل ثم أقامت الى جانب هذا الطوق طوقاً ثانياً م.  الفا280ً
الى مشارف مدينة » معالية ادوميم«وتصل . »غوش عتصيون«و» جفعات زئيف«و» معالية ادوميم«

  .أريحا في األغوار
 1967 كيلومتراً مربعاً الى حدود بلدية القدس بعد أن احتلتها وضمتها عام 70وكانت إسرائيل أضافت 

وحسب إحصاءات . بي من القدس، عاصمة موحدة وأبدية السرائيلمعلنة عنها، مع الجزء الغر
 30يعيشون اليوم داخل حدود مدينة القدس الموحدة، منهم )  ألفا924ً(إسرائيلية، فإن نحو مليون شخص 

وقالت الوثيقة األوروبية إن خططاً حكومية اسرائيلية أعلنت أنها تعمل على . في المئة فقط فلسطينيون
  . في المئة30لسطينيين في القدس دون الـ إبقاء نسبة الف

كمب «وشكلت القدس العقبة الكبرى أمام توصل الفلسطينيين واالسرائيليين الى اتفاق سالم في مفاوضات 
وكثفت إسرائيل البناء االستيطاني في القدس بعد انهيار المفاوضات بهدف خلق واقع . 2000عام » ديفيد

وبينت وثيقة رؤساء . مة قادمة التوصل الى اتفاقات تتعارض معهجديد في المدينة يصعب على أي حكو
 في المئة من البيوت الجديدة التي أقيمت في الفترة بين 37البعثات الديبلوماسية االوروبية في القدس، أن 

 الف 190 كانت في مدينة القدس، وان من بين نصف مليون مستوطن في الضفة ثمة 2009 و 2001
  .في القدس
جهات اسرائيلية عديدة في سعيها للسيطرة على العقارات العربية في القدس، مثل الجمعيات وتتآلف 

االستيطانية ورجال أعمال إسرائيليون يديرون شركات مسجلة في دول غربية مثل إيرفينغ ميسكوفيتش 
وسيطرت شركة سويسرية يمتلكها موسكوفيتش على فندق شيبرد عبر شراء حق إدارته من . وغيره
وقال محافظ القدس عدنان الحسيني إن السلطات االسرائيلية كانت جزءاً من . لة كانت تتولى إدارتهعائ

المؤامرة على تحويل الفندق الى مجمع استيطاني، مشيراً الى أن السلطات الرسمية قدمت لشركة 
  .موسكوفيتش كل الموافقات الالزمة إلقامة البناء

مته في موقع الفندق امتداداً اسرائيلياً يربط بين الجامعة العبرية ويخلق التجمع االستيطاني الجاري إقا
وقال التوفكجي ان المخطط االسرائيلي يقوم على . وهذه الـمنطقة، وصوالً الى مجمع المباني الحكومية

جعل هذا التجمع االستيطاني جزءاً من طوق استيطاني حول القدس يمتد من الشيخ جراح وكرم المفتي و 
على جبل الزيتون، وصوالً إلى رأس العامود حيث المستوطنة التي أقيمت قبل خمسة » وتبيت أور«

وأضاف ان المشروع يحول دون حدوث تمدد فلسطيني في هذه .  وحدة استيطانية132أعوام وتضم 
  .الـمنطقة من القدس الشرقية التي غيرت اسرائيل مالمحها العربية الى مالمح اسرائيلية

 23/1/2010الحياة، لندن، 
  

  مبارك يبحث مع إليو ماري سبل دفع عملية السالم وأوضاع المنطقة .23
بحث الرئيس المصري حسني مبارك مع وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل إليو ماري            :  وكاالت -االتحاد  

  .»االتحاد من أجل المتوسط«في القاهرة أمس سبل دفع عملية السالم في الشرق األوسط وتنشيط 
 أبوالغيط إن مبارك بحث مع وزيرة الخارجية الفرنسية االوضـاع           لخارجية المصري أحمد   وزير ا  قالو

في الشرق األوسط مع التركيز على القضية الفلسطينية وسبل دفع عملية السالم والوضـع فـي لبنـان                  
ربـي  وضرورة التمسك بالشرعية للحكم في لبنان والتنفيذ الكامل التفاق الطائف وعالقة ايران بالعالم الغ             

  .والوضع اإليراني بصفة عامة والملف النووي اإليراني
وذكر أنه تم االتفاق على تكثيف مصر وفرنسا وبقية دول االتحاد األوروبي جهودها حول كيفية التوصل                

وقبـل  . إلى فهم مشترك لظاهرة اإلرهاب التي يتعرض لها الشرق األوسط وتهدد أيضا الدول األوروبية             
رجية الفرنسية تأييد بالدها إلقامة دولة فلسطينية مستقلة مـن خـالل التفـاوض،              ذلك أعلنت وزيرة الخا   

وقالت في مقابلة نشرتها صـحيفة  . مؤكدة أيضاً عدم شرعية االستيطان اليهودي في األراضي الفلسطينية      
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إن فرنسا مثل بقية دول االتحاد األوروبي ترغب في قيـام دولـة فلـسطينية               “المصرية أمس   ” األهرام“
قلة ديمقراطية وقابلة للعيش، ما يحتم تناول المفاوضات قضايا الوضـع النهـائي، مرتكـزة علـى                 مست

  .”مرجعيات محددة
  23/1/2011، الشرق، الدوحة

  
  ليبيا تبدي استعدادها إلمداد غزة بكافة مستلزماتها الصحية .24

 أصـناف األدويـة     استعداد بالده إلمداد القطاع الصحي بغـزة بكافـة        ) 5(أكد رئيس قافلة القدس     : غزة
  .والمستلزمات الطبية الناقصة، مشيرا إلى وجود اتصاالت وجهود متواصلة لتحقيق ذلك

القافلـة  "إن  : وقال رئيس الوفد نوري الشهاوي خالل زيارته لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غـزة الـسبت              
ات الطبية، ونحن   أطلعت على واقع القطاع الصحي بغزة خاصة أزمة نقص األدوية واألجهزة والمستلزم           

  ".على استعداد لسد النقص في كافة هذه المستلزمات
ووجه يوسف المدلل مدير عام ديوان وزير الصحة شكره وتقديره لإلخوة في الجماهيرية الليبية وزعيمها               
                 العقيد معمر القذافي وشعبها األصيل الذي ناضل من أجل دحر االحتالل االيطالي عن بالده، مؤكـداً أن

  .ل الصهيوني لن يفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني لتحقيق طموحاته وآماله في التحريراالحتال
واستعرض المدلل المعاناة التي يواجهها القطاع الصحي جراء نقص أصناف عديدة من األدوية والمهمات              

  . صنفا من المهمات الطبية165 صنفاً من مخازن الوزارة و190الطبية، في ظل نفاذ 
 23/1/2011، الفلسطيني لإلعالمالمركز 

 
   الغرير يؤكد اعتراف أعضاء منظمة المؤتمر اإلسالمي بدولة فلسطينعبد العزيز .25

«  قال عبدالعزيز عبداهللا الغرير رئيس المجلس الوطني االتحادي االماراتي           : ممدوح السعودي  -ابوظبي  
ظمة المؤتمر االسالمي أن المـؤتمر  رئيس اتحاد مجلس البرلمانات االسالمية االعضاء في من    « البرلمان  

االستثنائي لالتحاد في دورته الثانية الذي عقد في ابوظبي االسبوع الماضي نجح في تحقيق األهداف التي                
عقد من أجلها واكد على الكثير من حقوق العالم اإلسالمي والقضايا اإلسالمية وأبرزها قضية فلـسطين                

سرائيل في الحرم القدسي الشريف وتناول الوضع في عـدد مـن            وأدانة أعمال الحفريات التي تمارسها إ     
  .الدول اإلسالمية كالسودان والصومال 

وبين انه فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فقد اكد المؤتمر انها لب الصراع في الشرق األوسط ويجـب أن                  
ـ              شأنها فـي كافـة     تظل القضية الرئيسية التي يتوجب على الدول األعضاء اتخاذ موقف إسالمي موحد ب

المحافل الدولية حتى تتحقق الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الصامد بما فـي               
  .ذلك حقه في المقاومة من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشريف 

الـشريف وضـرورة    كما أكد اعتراف الدول األعضاء بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس            
ومطالبـة  « سفارة  « تطبيق هذا االعتراف من خالل رفع مستوى العالقات مع دولة فلسطين إلى درجة              

  .المجتمع الدولي ومجلس األمن باالعتراف بهذه الدولة الفلسطينية المستقلة 
 23/1/2011، الرأي، عمان

 
  افتتاح معرض التراث الشعبي الفلسطيني في المنامة .26

 افتتحت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة مجلس أمناء مركز الشيخ إبـراهيم بـن                 :فا و –المنامة  
محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، وسفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين خالد عارف، امس، معـرض                

  .التراث الشعبي الفلسطيني، في بيت الشعر ببيت الشاعر إبراهيم العريض بالمنامة
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تاح عدد من السفراء العرب واألجانب المعتمدين لدى مملكة البحرين، إلى جانب عـدد              وشارك في االفت  
  .من الشخصيات السياسية واالعتبارية والثقافية، ولفيف من المواطنين والجالية الفلسطينية

واحتوى المعرض على أثواب فلسطينية مطرزة حيكت في الوطن ومخيمات الشتات، منها أثواب يزيـد               
 عام، إضافة إلى قسم يحتوي على أهم الطوابع البريدية والنقود وبطاقات الهوية والطابو              100عمرها عن   

  .القديمة التي تثبت حق الشعب الفلسطيني بأرضه ووطنه منذ قديم الزمان
وقال السفير إن شعبنا يؤكد من خالل هذا المعرض تمسكه بتراثه وحضارته وأرضه وثقافته التي يحاول                

من خالل االلتفاف الثقافي والحضاري     -يلي طمسها وسرقتها وتهويدها، معربا عن ثقته        االحتالل اإلسرائ 
 بأننا شعب يستحق الحياة ويستحق دولة مستقلة ذات سـيادة وعاصـمتها             -مع شعبنا في كل أنحاء العالم     

  .القدس
 23/1/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  يادة أمنية إسرائيلية على األغوارس": إسرائيل"ـ تكشف ضمانات أميركية لسريةوثيقة  .27

كشفت تقارير فلسطينية انتهاء الواليات المتحدة وإسـرائيل مـن          : والوكاالت» البيان «-القدس المحتلة   
تتضمن ترتيبات وتفاهمات أمنية تستجيب لمطالب سـلطات االحـتالل ومخاوفهـا            » سرية«وضع وثيقة   

ة وسياسية لتدخل إسرائيلي في األراضي الفلسطينية،       األمنية، وتحمل ضمانات أميركية بتوفير مظلة أمني      
  .فلسطينية» مخاطر«لمواجهة أي » ساخنة«ومنح تل أبيب ضوءا أخضر لتنفيذ مالحقة 

وبحسب التقارير، فإن هذه الوثيقة ستُضم إلى أي اتفاق يتم التوصل إليه مستقبال مع الجانب الفلـسطيني                 
األميركية ستلزم الجانب الفلسطيني بالموافقة عليها واعتبارهـا        كملحق مكمل لهذا االتفاق، إذ أن اإلدارة        

  .وثيقة داعمة للسالم وضامنة ألي اتفاق مستقبلي
 بندا، واستغرقت   33?الوثيقة األمنية تتضمن    «ونقلت التقارير عن مصادر، وصفتها بالمطلعة، قولها إن         

لرئيس األميركي ديـنس روس،     عملية إعدادها ستة أشهر، واشرف عليها بشكل سري كبير مستشاري ا          
وفريق تابع لمجلس األمن القومي في الواليات المتحدة، إضافة الى خبراء في القانون الدولي مـن وزارة           

هذا الفريق أدار اتصاالت سرية في واشنطن والقدس مع فريق من الخبـراء             «وأضافت إن   . »الخارجية
 من شعبة التخطيط بإشراف مباشر من رئـيس         العسكريين في رئاسة هيئة األركان الصهيونية، وتحديدا      
الوثيقة األمنية جعلـت إسـرائيل      «وتابعت إن   . »وزراء العدو بنيامين نتنياهو ووزير حربه ايهود باراك       

تبدي موافقتها على مطلب أميركي رفضته تل أبيب في السابق يدعو إلى بحث موضوع الحدود ومسائل                
الفلسطيني بالعودة الى طاولة المفاوضات وإدارة اتـصاالت        جوهرية يمكن ان تشكل رافعة تقنع الجانب        

  .»مباشرة مع الجانب الصهيوني وصوال الى شكل من أشكال االتفاق بين الجانبين
  ضمانات أمنية

واعتبرت التقارير أن الوثيقة تؤكد في بنودها استجابة أميركية للمطلب الصهيوني الخـاص باسـتمرار               
على منطقة األغوار، بشكل يفصل بين مناطق الدولة الفلسطينية واألراضـي           السيادة األمنية اإلسرائيلية    

ضمانات أمنية أميركية بتوفير المظلة األمنية والـسياسية لتـدخل          «ومن بين بنود الوثيقة أيضا      . األردنية
إسرائيلي لمواجهة أية مخاطر قادمة من أراضي الدولة الفلسطينية، ومنح الحق إلسرائيل بمالحقة ساخنة              

وكذلك، بنود تتحدث عن أفكار من الممكن صياغتها ووضعها في قوالـب            . »داخل األراضي الفلسطينية  
  .أمنية تسمح إلسرائيل باالستفادة منها على المدى البعيد

وتحدثت الوثيقة أيضا عن رفض إسرائيل بحث أية أفكار حول تغيير الواقع القائم فـي مدينـة القـدس،                   
ار تتعلق بعودة الالجئين الفلسطينيين، فضال عن تطرقها لبند يحدد المواقع           ورفضها القطاع لبحث أية أفك    

ـ   . التي ستبقى تحت سيطرة إسرائيل في الضفة الغربية        معايير الدولة الفلـسطينية    «كما تطرقت الوثيقة ل
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التي تسمح إسرائيل بإقامتها ومستوى نوع السالح فيها، والشروط األمنية الخاصة بالمعـابر الحدوديـة               
  .»النقاط اإلستراتيجية التي ستحتفظ بها إسرائيل في أراضي الضفة الغربيةو

  23/1/2011، البيان، دبي
  

   الفرنسية تؤكد من عمان والقاهرة على انهاء الصراع على أساس حل الدولتينالخارجيةوزيرة  .28
 ميـشيل   ة، أن وزيرة الخارجية الفرنـسي     عمان من   تغريد الرشق ، عن   23/1/2011،  الغد، عمان ذكرت  
التـزام  مع نظيرها االردني ناصر جودة في عمان، علـى           في مؤتمر صحافي مشترك       أكدت إليوماري

بالدها من خالل االتحاد األوروبي والمجتمع الدولي بدفع جهود السالم، وحرصها على إنهاء الـصراع               
 الـدولتين   في المنطقة بما يحقق األمن واالستقرار لكافة شعوبها وانهاء الـصراع علـى أسـاس حـل                

  .والمرجعيات الدولية المعتمدة والذي يشكل حله مصلحة دولية، كما هومصلحه لدول المنطقة وشعوبها
وقالت ان بالدها تسعى إلى بذل كل جهد لدعم ودفع جهود إعادة استئناف العمليـة التفاوضـية وتـذليل                   

  .يالعقبات التي تعترضها من خالل دورها الدولي ومن خالل االتحاد األوروب
وزيرة الخارجية الفرنسية ميـشيل إليـو       ، أن   وكاالت، وعن   23/1/2011،  االتحاد، أبو ظبي   وأضافت
 القاهرة أمس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها المصري أحمد أبو الغيط، بأنه تم                صرحت في  ماري

ة االتفاق على ضرورة استئناف عملية السالم في الشرق األوسط والتوصل إلـى حـل نهـائي للقـضي                 
الفلسطينية والدفع باالقتراح الفرنسي إلقامة دولة فلسطينية مع ضمان أمن إسرائيل وأن تكـون القـدس                

  .عاصمة للدولتين
إن هذا االقتراح أصبح أمراً ملحاً في الوقت الراهن، وللمساعدة على تحقيق ذلـك، استـضافت                «وقالت  

  .» اجتماعاً لمتابعة نتائجهفرنسا مؤتمراً لألطراف المانحة للفلسطينيين وستستضيف قريباً
  

   شهرا16 زيادة الحكم على أبو رحمة "إسرائيل" تأسف لقرار اشتونكاثرين  .29
عبرت وزيرة الخارجية في اإلتحاد االوروبي كاثرين اشتون عن أسفها من قـرار             :  رام اهللا  -بروكسل  

 شهرا، بتهمة قيامـه     16 محكمة عسكرية إسرائيلية زيادة الحكم على المناضل السلمي عبد اهللا أبو رحمة           
وقـال   .باحتجاج سلمي ضد جدار الفصل والضم العنصري اإلسرائيلي في قرية بلعـين غـرب رام اهللا               

وكانـت   .»إنها تؤكد على حق الفلسطينيين الشرعي بالقيام في مظاهرات سـلمية          «المتحدث باسم آشتون    
 16لي عشرة أيام، بالسجن لمـدة       العسكرية اإلسرائيلية، حكمت على أبو رحمة قبل حوا       » عوفر«محكمة  

  .شهرا فعليا، إضافة لستة شهور مع وقف التنفيذ لمدة ثالثة أعوام، وغرامة مالية بقيمة خمسة آالف شيقل
  23/1/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   استمرار التوسع االستيطاني : غير حل الدولتين والدولة الواحدةثالثخيار  .30

  نوعام تشومسكي
حـسنا، علينـا أن     :"جدا اآلن بالنسبة لمناصري الفلسطينيين والقادة الفلطينيين أنفسهم القـول           من الشائع   

يجب إعطـاء اسـرائيل المفتـاح       :"وكما قال أحد القادة الفلسطينيين      ".نتخلى عن األمل في حل الدولتين     
. حقـوق مدنيـة   ستكون دولة واحدة، ثم نقوم بكفـاح        . والسماح لهم باالستيالء على كامل الضفة الغربية      

لكن وجهة النظر هذه تتجاهل نقطة منطقيـة        ". نستطيع الفوز في هذا الكفاح، كما حدث في جنوب أفريقيا         
هناك خيار ثالث وهو أن اسرائيل والواليات المتحدة ستواصـالن    . واحدة، فهذان ليسا الخيارين الوحيدين    

وهـم ال يريـدون     . هم ال يريـدونها   . لن تسيطر اسرائيل على الضفة الغربية     . عمل ما تقومان به حاليا    
جنوب افريقيا احتاجت سكانها السود ألنهم كانوا       . ولذلك فالمقارنة مع جنوب افريقيا مضللة     . الفلسطينيين

ومـن هنـا    . من السكان والقوة العاملة في البالد     ? 85كانوا  . قوتها العاملة، ولم يستطيعوا التخلص منهم     
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الكانتونات كانت سيئة جدا، لكن كان المقصود بها أن تكون أقل           .  بهم وتحت العبودية كان عليهم االهتمام    
اسرائيل . وهذا ال ينطبق على اسرائيل والفلسطينيين     . قابلية للحياة ألن ذلك ضروري النتاج القوة العاملة       
وهذا شبيه بتعامل الواليات المتحـدة مـع الهنـود          . ال تريد أن تتحمل مسؤوليتهم، وإنما تريد إخراجهم       

من سـكان   " العرق غير الضروري  "، فقط استئصال هذا     .وليس هناك أي منطق في االعتناء بهم      . حمرال
  .أميركا األصليين

وال يمكن اإلفالت من عواقب ذلك هذه األيام، بالطريقة التي استطاعت           . اسرائيل ال تستطيع قتلهم ببساطة    
ن التاسع عشر، وهكذا عليك أن تجبرهم على        بها الواليات المتحدة اإلفالت من إبادة الهنود الحمر في القر         

وتصادف أن موشيه دايان الذي كان من أكثر النخبة االسرائيلية الحاكمة حمائمية كـان وزيـر     . الخروج
ونصح زمالءه في ذلك الحين بأن علينـا أن نخبـر           . 1967الدفاع المسؤول عن األراضي المحتلة عام       

  ".وسننتظر لمعرفة ما سيحدث. ن كالكالب ومن يغادر سيغادرستعيشو. ليس لدينا شيء لكم:"الفلسطينيين 
. وقد عدلت اسرائيل في السنوات األخيرة إلى حد ما هذه الـسياسة           . وهذه بالضبط السياسة التي يتبعونها    

فهم يطبقون نصيحة صناعيين اسرائيليين اقترحوا قبل سنوات أن تتحول اسرائيل عن سياسة الكولونيالية              
  .ة الجديدةإلى الكولونيالي

وقد تم استيحاء الكولونيالية الجديدة من الفلبين التي كانت النموذج الذي نبعت منه الكثير مـن البـرامج                  
النوايـا  "ونحن نعرف ماحدث خالل الغزو، كالمعتاد، الذي تـم بـأكثر            . الحديثة لهذا النمط االستعماري   

ولـدى آل كـاكوي   . ت جرائم حرب هائلة ألف من السكان وارتكب200في الوقت الذي ذُبح فيه  ". الطيبة
وابتدعت الواليات المتحدة تقنيـة     .  صفحة 800اآلن دراسة جيدة عما حدث بعد الغزو، والذي فصله في           

فقد فرضت نظـام المراقبـة الدقيقـة        . جديدة للسيطرة على السكان، مستخدمة أحدث التقنيات العصرية       
ياة مترفة، وقـسمت المجموعـات الوطنيـة بطـرق          للسكان جميعا، متعاونة مع نخبة متغربنة تعيش ح       

 في حال ما ساــءت      - الشرطة الفلبينية  -وبالطبع قوة ميليشيات  .  نشر اإلشاعات، وشراء الذمم    -مختلفة
  .األمور

وإذا نظرت إلى الـصحف اليـوم،       . والحقيقة أنه ما يزال مطبقا في الفلبين      . وثبت أن هذا كان فعاال جدا     
وهم يشيرون إلى أن معظم السكان في حالة        . دة رحبت بحكومة الفلبين الجديدة    ستالحظ أن الواليات المتح   

وإذا فكرت في ذلك، فهذا جزء من شرق وجنوب شرق آسيا لم يشارك في النمو المذهل اقتصاديا                 . بؤس
كما أنه أيضا واحد من أساليب االستعمار األميركي الجديد الـذي           . في تلك المنطقة خالل العقد الماضي     

 بينمـا الواليـات     - نفس عناصر النخبة، ونفس الشرطة القمعية بأسماء مختلفـة         - عام 100 منذ   تواصل
  .المتحدة في الخلفية، ولكن ليس بعيدا

وأصبح نموذجا في هاييتي، وجمهوريـة الـدومينكان        . كان هذا نمطا ناجحا للغاية من أنماط االستعمار       
فقد تبنـت   .على الدول االستعمارية األخرى كذلك    وانسحب ذلك   . والعديد من المستعمرات بالنمط الجديد    

أوال خالل الحرب   . الواليات المتحدة وبريطانيا كلتاهما إجراءئات متشابهة للسيطرة على السكان المحليين         
من هنا فبريطانيا واحدة من قيادات مراقبة الشعوب ووراءها         . العالمية األولى وكذلك في الوقت الحاضر     

وهما تستخدمان نماذج مطورة تمت صـياغتها بعنايـة كبيـرة           . واليات المتحدة على مسافة غير بعيدة ال    
  .ونجحت في الفلبين قبل قرن من الزمان

يمكن قراءة ذلك مثال في رام اهللا التي        . وقد فهمت اسرائيل أخيرا أن هذا هو الطريق الصحيح للسير فيه          
هم يعيشون حياة هادئة ولـديهم      . س أو لندن  هي حسب التقارير الدقيقة بالنسبة للنخبة الفلسطينية مثل باري        

وهذه هي الطريقة   . مسارح ومطاعم، مثل أي بلد في العالم الثالث لكن هناك بحرا من المعاناة من حولهم              
وأصبح لدى اسرائيل في النهاية اإلحساس بـأن عليهـا تنفيـذ نـصيحة              . التي يتم بناء العالم الثالث بها     

ويمكن اإلشادة برام اهللا والحياة الرائعة فيهـا        . رة كولونيالية جديدة  صناعييها تحويل فلسطين إلى مستعم    
والقوات التي تحفـظ األمـن   . وهناك تشابه مع النموذج الفلبيني   . ولكن يجب ضبط الوضع بالقوة    . وهكذا
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وقد نجحت فـي فـرض      . هي القوات الفلسطينية التي تم تدريبها من قبل الجنرال األميركي كيث دايتون           
  .لنظامالقانون وا

فقد تحدث السناتور الـديموقراطي جـون       . والحقيقة أن هذه القوات يمدحها أيضا الليبراليون األميركيون       
كيري رئيس لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ في معهد بروكينغز مؤكدا أن السرائيل وللمـرة             

ك هـو الـسلطة الفلـسطينية       والشري. وهكذا تستطيع مواصلة األمل نحو السالم     . األولى شريكا تفاوضيا  
والسبب في شرعيتها، وفقا لكيري، هو أنها تمتلك قوة عسكرية يمكنها فرض القانون وهو يعتبـر ذلـك                  

  .نجاحا كبيرا
وكانت سياسة اسرائيل منذ اعالن اوسلو هي فصل قطاع غزة عن           . وقد تسير فلسطين نحو نفس المصير     

وإذا كانت غزة جزءا من الضفة      . ية الفلسطينية األصيلة  الضفة الغربية والحيلولة دون أي اعتراف بالوطن      
 -الغربية، كما هي في القانون الدولي، فهذا يعني أن دولة فلسطينية مستقبلية سيكون لها اتصال مع العالم                

فهم يردون السيطرة على الفلسطينيين بالكامل وإغالق المنافذ مـن          . وهذا خطير . وسيكون لها ميناء مثال   
  .وتم ذلك بنجاح واضح حتى اآلن. لجنوب، وبالتالي فصلهم عن غزةجهتي الشرق وا

 حـل   -وبالعودة للخيارات المتاحة للفلسطينيين، فأحدها هو حل الدولتين، واآلخر ليس هو ما تم اقتراحه             
وليس هناك أقل مؤشر على أن هذا سيحدث، ولـيس          . الدولة الواحدة والنضاالت ضد الفصل العنصري     

  .ولن تقبله الواليات المتحدة وإسرائيل مطلقا. ي مكانهناك تأييد له في أ
فعليا أوضـح رئـيس     .  هو االستمرار في ما يجري، وما يجري ليس سرا         - الحقيقي -لكن الخيار الثالث  

الوزراء السابق ايهود اولمرت هذا الخيار خالل جلسة لمجلسي الكونغرس قبل عدة سنوات مثيرا عاصفة               
، وهو يعني أن اسرائيل ستستولي علـى كـل          )تم توسيعه اآلن  (النكفاء  وهو ما سماه اولمرت ا    . تصفيق

 هو في الواقع جدار احتالل، غير شـرعي علـى اإلطـالق             -شيء له قيمة بين ما يسمى جدار الفصل         
وهمكذا ستستولي اسرائيل على كل شيء داخل جـدار         . وليس هناك شك في هذا، وحتى اسرائيل تقر به        

 الكامنة تحت جبال الضفة الغربية وضواحي القدس الرائعة ومـشارف تـل             الفصل مثل الموارد المائية   
. هي فلـسطين التاريخيـة    ? 22وتأخذ كذلك غور األردن وهو ثلث ما تبقى من فلسطين من نسبة             . أبيب

وهذا سيحول الباقي إلى سجن يعيشون في مناطق قاحلة داخلها ممرات اسـتيطانية أمـا القـدس فهـي                   
 مساحتها الحقيقية، وقد ضمتها اسرائيل بشكل غير قانوني وستستولي اسـرائيل            متضخمة حاليا بأكبر من   

  .علىكل ذلك
من الشرق هناك ممر عبر مستوطنة معاليه أدوميم التي أقيمت خالل السبعينات بدعم من كلينتون عقـب                 

با وهي  والهدف من هذا الممر هو شطر الضفة الغربية إلى شطرين، وتمتد إلى أريحا تقري             . إعالن اوسلو 
  .المدينة التي ستعطى للفلسطينيين، أما الباقي فهو صحراء
، وهـو   "هندسة الـسياسة  "وهكذا تحصل على    . إلى الشمال هناك زوج من الممرات تخترق باقي الضفة        
وهذا الوصف غير عادل ألنهـا أسـوأ مـن          . وصف أرييل شارون للكانتونات المنفصلة كلها عن غزة       

فقد كانت حكومة جنوب افريقيا العنصرية مسؤولة عن توفير مقومـات           . هالكانتونات، للسبب الذي ذكرت   
وبالنـسبة لهـا    . أما اسرائيل فليست معنية بتوفير هكذا مقومات للكانتونات الفلسطينية        . الحياة لكانتوناتها 

ليس عندنا ما نعرضه علـيكم، علـيكم أن تعيـشوا كـالكالب، أو        :فعلى الكانتونات اتباع نصيحة دايان      
لكن البعض سيبقى في الكلولونيـات الجديـدة        . كثيرون يغادرون، وخاصة المسيحيين   . وا إذا أردتم  تغادر

وهـذا ال   . وعن الحياة الرائعة التي يعيشونها، كما كتبوا مـؤخرا        " نيويورك تايمز "ليكتب عنهم مراسلو    
  .يترك شيئا للفلسطينيين، فقد ذهبوا

والواقع أن أول رئيس وزراء اسرائيلي يقبـل فكـرة          . دواهل يمكنهم تسميتها بدولة؟ يمكنهم ذلك إذا أرا       
 للمرة األولى، خلفا لـشمعون   1996دولة فلسطينية كان بنيامين نتنياهو، الذي ترأس حكومته األولى عام           

 وأبلغ الصحافة أنه لـن      1996ترك بيريس المنصب عام     . بيريس الذي يعتبر في أميركا حمائميا عظيما      
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بعد نتنياهو الذي وصف بأنه صقر كبير جاء وزير إعالمه الـذي تلقـى   .  أبداتكون هناك دولة فلسطينية 
سؤاال صحفيا حول األشالء هنا وهناك المتروكة للفلسطينيين، وماذا سيقول إن وصفوها بدولة؟ أجـاب،               

  .ولن يهتم أحد. نحن ال نهتم. حسنا يمكنهم أن يصفوها بدولة أو يصفوها بدجاجة مقلية
بعد عامين، قال حـزب العمـل   . اف اسرائيلي بإمكانية تقرير الفلسطينيين مصيرهم   وهكذا كان أول اعتر   

، وهو أن الخيار الواقعي أنه، إذا لم نقم بشيء، فسنواصل سياساتنا الحالية، وينتهـي               .الشيء نفسه تماما  
ـ       :هذا هو الخيار    . األمر بترك ما تبقى للفلسطينيين كدجاجة مقلية       د ليس دولة واحدة، وليس صـراعا ض

  .انها أحالم فارغة، فطيرة في الجو. الفصل العنصري
هل هناك بديل آخر؟ ماذا عن الخيار األول وهو حل الدولتين؟ هناك العديد من المشاكل في العـالم مـن              

. انـه هنـاك   . الصعب ايجاد حلول لها، ولكن في هذه القضية من السهل بشكل ملحوظ صياغة حل مـا               
وهـو  . يوجد حاجز واحد في وجهه. سح له، ويدعمه القانون الدوليوفضال عن ذلك، يوجد دعم دولي كا  

 عندما قدمت الدول العربيـة      1976كان مطروحا منذ العام     . هذا هو األمر  . أن الواليات المتحدة لن تقبله    
 الـذي   -242لمجلس األمن مشروع قرار بإقامة دولتين ضمن الحدود الدولية، باستخدام صيغة القـرار              

وكلها كلمـات   . دولة في المنطقة وبينها اسرائيل بالطبع، داخل حدود آمنة ومعترف بها          يكفل األمن لكل    
ورفضت اسرائيل حضور الجلسة، وصوتت الواليات المتحدة ضـد  . 1976كان هذا االقتراح عام    . جيدة
  .، وصوال إلي يومنا الحالي1980 ومرة ثانية عام -القرار

  19/1/2011القدس، فلسطين، 
  

   يجهزان على حزب العملوونتنياهباراك  .31
  جوناثان كوك 

إيهود بـاراك علـى حـزب العمـل         " اإلسرائيلي"يشكل انقالب وزير الحرب     :  صباح كنعان  - ترجمة
مكسباً هائالً لليمين الليكودي بزعامة بنيامين نتنياهو الذي أصبح سيداً بال منازع على المسرح              " اليساري"

، "إسـرائيل " يمكن أن يفسح المجال لظهور يسار حقيقي في          وانهيار حزب العمل  " إسرائيل"السياسي في   
بعنـوان  " إنتي وور "حسبما يرى الصحافي البريطاني المستقل جوناثان كوك، الذي نشر مقاالً على موقع             

  :قائالً فيه" اليسار الصهيوني يكتب نعيه بنفسه"
 في نعـش اليـسار الـصهيوني        قد دق المسمار األخير   " إسرائيل"يبدو أن إيهود باراك، وزير الدفاع في        

وحتـى اآلن،   " اإلسرائيلي"في الكنيست   " صهيونية يسارية "بقراره االنشقاق عن حزب العمل وإنشاء كتلة        
  . االنضمام إليه12أعلن أربعة أعضاء عماليون في البرلمان، من أصل ،

الذي أعلـن فيـه   ) كانون الثاني/  يناير19(ولم تمض لحظات على المؤتمر الصحفي لباراك يوم اإلثنين    
أن المهندس الحقيقي لشق حزب العمل هو رئيس الوزراء         " اإلسرائيلية"قراره، حتى رأت وسائل اإلعالم      

على طريقة عملية عـسكرية     "بنيامين نتنياهو الذي سرب أحد مساعديه للصحافة أنه خطط لهذا التحرك            
  ".تخطط لها هيئة األركان

ي بقاء باراك في الحكومة اليمينية األكثـر تـشدداً فـي تـاريخ     ونتنياهو لديه أسباب ملحة لكي يرغب ف  
إذ إن باراك كان يوفر غطاء دبلوماسياً مفيداً، بينما كان نتنياهو يحبط أي تقدم في عملية السالم                 " إسرائيل"

  .التي ترعاها الواليات المتحدة
و يـسمح لـه بالتمـسك       ومن جهته تفضل باراك بجميل جعل نفسه ورقة تين الحكومة، طالما أن نتنياه            

  .بمنصبه الذي يشرف من خالله على احتالل الفلسطينيين
في هذه األثناء، لم يعد حزب العمل أكثر من مسرحية رجل واحد، حيث عصفت به التمـردات، وكـان                   

  .نوابه في البرلمان وحفنة وزرائه في الحكومة يهددون على الدوام باالنسحاب من االئتالف الحكومي
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هو لديه غاية أبعد مدى من إعالن نعي حزب العمل، غاية مرتبطة بتدعيم إجمـاع داخلـي                 غير أن نتنيا  
التي أنشأها  " إسرائيل"، ويأمل رئيس الوزراء في تفكيك آخر أنسجة         "إسرائيل كبرى "خلف رؤية اليمين ل   

ب عام  لقد كان تأثير حزب العمل على الصهيونية جوهرياً حقاً، وخالل حر          . مؤسسو الصهيونية العمالية  
كدولة اشتراكية  حتى وإن كانت نمطاً غريباً في اشـتراكية اهتمـت             " إسرائيل" أنشأ قادة الحزب     1948

بصورة حصرية تقريباً برفاهية أغلبيتها اليهودية، وهندست بعناية تمييزاً منظماً ضد خُمس السكان الذين              
  .كانوا فلسطينيين

باعتبارها فعلياً دولـة حـزب واحـد، وأدار         " إسرائيل "وعلى مدى العقود الثالثة التالية قاد حزب العمل       
مركزياً االقتصاد بصناعاته الرئيسة من خالل االتحاد النقـابي المـرتبط بـالحزب والمعـروف باسـم                 

  .الهستدروت
والسلطة السياسية لحزب العمل ارتكزت على سلطته االقتصادية، فقد كان القسم األكبـر مـن الطبقـات                

يعتمد من أجل تأمين العمل والوظائف، على شركات الدولة والصناعات           " إسرائيل"الوسطى والعاملة في    
  .األمنية، والوظائف المدنية، وكل ذلك كان يضمن أصوات ناخبين لحزب العمل

يضعف، بدأت الحظوظ االنتخابية لحزب العمل تتالشى أيضاً، وفـي          " إسرائيل"ولكن عندما أخذ اقتصاد     
 اليميني  منشأ نتنياهو  إلى الـسلطة ألول مـرة وهـو ينـادي ببنـاء              وصل حزب الليكود   1977عام ، 

  .وهذان المشروعان أضعفا حزب العمل أكثر. المستوطنات وتخصيص االقتصاد
ولم يسترد حزب العمل قواه إال في أوائل التسعينيات بقيادة الجنرال السابق إسحق رابين الذي أعاد إحياء                 

وسلو، الذي كان يفترض على نطاق واسع أنه سيؤدي في النهاية إلى            وتبنى رابين اتفاق أ   " حزب السالم "
  .إقامة دولة فلسطينية

وكان لعملية أوسلو منطقها االقتصادي الخاص، إضافة إلى منطقها السياسي، إذ إن حزب العمل الذي فقد                
أمـام  مبرر وجوده المنطقي بعد الخصخصة االقتصادية، أخذ يعد اآلن بأن الـسالم اإلقليمـي سـيفتح                 

أسواقاً عالمية جديدة مربحة، خصوصاً الصين والهند، وبموازاة ذلك، كان حزب العمل يصور             " إسرائيل"
  .الليكود القومي المتطرف على أنه حاجز أمام التجارة والنمو االقتصادي

ن ولكن السالم لم يتحقق على األرض، بينما أخذ التوسع االستيطاني المستمر يقوض ثقة الفلسطينيين بحس              
 2000وآخر تحرك قام به حزب العمل لمحاولة صنع السالم كان في قمة كامب ديفيد عام ،               " إسرائيل"نية  

ولكن عندما فشل باراك، وكان رئيساً للوزراء آنذاك، في الوصول إلى اتفاق مـع الفلـسطينيين حـول                  
ى معـسكر الـسالم،     ، فإنه وجه ضربة قاضية إل     "إسرائيل"ال يوجد شريك ل   "الوضع النهائي، زاعماً أنه     

  .وجعل حزبه في غير محله سياسياً
وفي السنوات التالية، واصل باراك تقويض حزب العمل، بانضمامه إلى حكومة نتنياهو، كان واضحاً أنه               
تخلى عن الرسالتين الرسميتين لحزب العمل، وهما حماية الفقراء والدفاع عن عملية السالم، وبمـساعدة               

" عتسمؤوت"آلن على حزب العمل وحزبه الوسطي الجديد الذي أطلق عليه اسم            نتنياهو، يبدو أنه أجهز ا    
، أكبـر   "كاديمـا "والذي يعمل من داخل الحكومة، سوف يستنسخ البرنامج السياسي لحـزب            ) االستقالل(

  ".إسرائيل"حزب معارض في 
مـؤتمره  ستنحرف بعيداً عن حزب العمـل، وفـي         " عتسمؤوت"وقد أوضح باراك بجالء أن أيديولوجية       

  ".اليسار"الصحفي، ندد بزمالئه السابقين في حزب العمل باعتبارهم يمثلون 
، وعلـى هـوس     "إسرائيل"وانقسام حزب العمل يسلط الضوء في آن واحد على التحول نحو اليمين في              

  .باراك بوضع طموحاته الشخصية فوق كل شيء آخر، ووزارة الدفاع أصبحت إقطاعيته الشخصية
البرلمانيون القالئل الباقون في حزب العمل      .. ؟"إسرائيل"ن مصير اليسار الصهيوني في      وماذا سيكون اآل  

الذي بات عدد متزايد منهم يعتبرونه مالذهـم الطبيعـي، وإمـا أنهـم              " كاديما"إما أنهم سيطرقون باب     
كـي  وهو الحزب اليساري اآلخر، وهؤالء الناجون اليساريون سيكافحون معـاً ل          " ميريتس"سيتحدون مع   
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يعادلوا عدد النواب العرب في الكنيست وفي االنتخابات المقبلة، سيكون من الممكن أن يختفـي اليـسار                 
  .الصهيوني كلياً من المسرح البرلماني

ولكن في حال زواله، قد ال يكون هناك أحد يتفجع عليه، فقد كان في مرحلة انحالل طوال سنين وزواله                   
، يـسار أقـل ارتباطـاً    "إسـرائيل "سياسي لظهور يسار حقيقي في يمكن أن يفسح مجاالً على المسرح ال     

باإلرث المرهق للصهيونية العمالية، ويكون مستعداً للتعاون بطريقة خالقـة مـع الحركـات الوطنيـة                
  .الفلسطينية، وهذه نتيجة لم يأخذها نتنياهو في الحسبان عندما وضع مخططه

لجديد، إذ إن نجاح الحزب القديم لم يقم فقط علـى تقـديم             فشل حزب العمل يقدم درساً قوياً لهذا اليسار ا        
لـن  " اإلسرائيليون"و. ، وإنما أيضاً على تقديم رؤية اقتصادية      "اإلسرائيلي"رؤية سياسية إلى الرأي العام      

  .يقبلوا الحلول الوسط الالزمة للسالم إال إذا رأوا أن هناك حوافز مادية جديرة بمثل هذه التضحيات
، ولكـن   "إسـرائيل "د يدرك منذ اآلن قوة عصا العقوبات التي يلوح بها المجتمع الـدولي ل             واليسار الجدي 

تعيش بسالم مع جيرانهـا  " إسرائيل"رؤية ل: جزرة" اإلسرائيلي"يتعين عليه أيضاً أن يعرض للرأي العام    
  .راكوهذه هي المهمة األولى والهائلة التي ستواجه يسار ما بعد با .وتؤمن له نوعية حياة أفضل

  22/1/2011، الخليج، الشارقة
  

  ال تدع صهيونيا الى مائدة العشاء.. رسالة مفتوحة إلى سفير إسرائيلي .32
  أغوستين بييوسو وإغناطويس غوتيريث دي تيران

لقد كتب الباحث اإلسباني إغوستين بييوسو، أستاذ علوم التربية في جامعة مدريـد الوطنيـة والناشـط                 (
ا الالتينية ألعماله ومؤلفاته المتعددة المعادية للصهيونية، هذا المقال ردا على           المعروف في إسبانيا وأمريك   

رسالة شخصية سبق أن بعث بها إليه السفير اإلسرائيلي في إسبانيا، رافائيل شولتز، للتعقيب على مقـال                 
رونية  في عدة مواقع إلكت    2010العام  ) ديسمبر(كان أغوستين بييوسو قد نشره في منتصف كانون األول          

األخطاء 'وعقب التلميح إلى    . 'في عيد الميالد الراهن أحجم عن دعوة صهيوني إلى مائدة العشاء          'بعنوان  
' الفـاخر 'التي زخر بها مقال الباحث بييوسو على حد تعبيره، اقترح الـسفير اإلسـرائيلي               ' والمغالطات

' حـوار بنـاء  'التالقي من أجل إجراء  على األستاذ الجامعي    ' الصهيونية الكالسيكية 'باالنتماء إلى مدرسة    
ونقدم للقارئ العربـي    . 'لحقوق اليهود التاريخية المشروعة   'والمنافية  ' المتطرفة'لتصويب وجهات النظر    

نص جواب الكاتب على تعليق السفير مطعما بإشارات عدة إلى ما جاء في المقـال األول الـذي أطلـق          
ما جاء فيه من براهين وأدلة تحجج بها بييوسو لتدعيم الحملة           الشرارة األولى لهذا التراسل، تلخيصا ألهم       

العالمية الهادفة لمقاطعة المشروع الصهيوني ثقافيا واجتماعيا وسياسيا واالمتناع عن التعامل مع من يؤيد              
وأقدم المستعرب إغنـاطيوس غوتييريـث دي تيـران         . أو يبرر سلوكيات إسرائيل العنصرية اإلجرامية     

  ).لى تعريب الرسالة واختيار عدد من المقاطع الواردة في المقال األصليغوميث بينيتا ع
  :السيد السفير اإلسرائيلي في دولة إسبانيا

قبل بضعة أيام تسلمت رسالة تحمل توقيعكم تعلقون فيها على مقال قد نشرته على عدد كبير من مواقـع                   
. 'الحالي ال تدع صهيونيا إلى مائـدة العـشاء        في عيد الميالد    'شبكة العنكبوت الناطقة باإلسبانية وعنوانه      

وكنت قد أشرت في ذلك المقال إلى الحملة اإلعالمية المـسعورة التـي تـشنها المؤسـسات والـدوائر                   
ثقة الرأي العام الغربي وتطويق مشاعر الغضب والرفض إزاء تجـاوزات           ' استعادة'الصهيونية من أجل    

اسبة أن هذه الرسالة تأتي تطبيقـا لقائمـة مـن التوصـيات             وال شك بالمن  . دولة إسرائيل التي تمثلونها   
والتعليمات وزعتها وزارة الخارجية التابعة لنظام تل أبيـب علـى البعثـات والتمثيليـات الدبلوماسـية                 

المتعاطفين ' الدوائر واألوساط والجماعات واألفراد   'اإلسرائيلية في أوروبا والقارة األمريكية وكذلك على        
، سعيا لتحسين صورة دولتكم في العالم والتأكيد على أنكم كنتم وما زلـتم حريـصين                مع قضية إسرائيل  

الطـرف  (وسـلبية   ) الطرف اآلخر (على إحالل السالم في منطقة الشرق األوسط على الرغم من تعنت            



  

  

 
 

  

            24 ص                                     2034:         العدد       23/1/2011 األحد :التاريخ

ونعي جيدا مستوى القلق والتوجس عند المسؤولين الصهاينة حيـال          ). الطرف اآلخر (واعتداءات  ) اآلخر
لرفض والمعاداة المتزايدة ضد إسرائيل في الديار الغربية عامة واألوروبية خاصة، وهي منطقـة              موجة ا 

إال أن األمور شهدت تغييرا على مستوى المجتمع المدني         . كانت تعتبر في السابق معقال مؤيدا إلسرائيل      
  .ظام تل أبيبوهو التغيير الذي يناقضه إبقاء جل الحكومات األوروبية على نهجها الداعم دوما لن

إن إسرائيل تنعم في يومنا هذا بتفوق عسكري ودبلوماسي لم تألفه في أي وقت سابق فالدعم األمريكـي                  
وقصوره ' المجتمع الدولي 'واألوروبي مستمر ال غبار عليه يضاف إليه التواطؤ العربي الفظيع وتقاعس            

قدما في مشروع االسـتيطان وابـتالع   فبفضل مثل هذه الركائز أتيح لنظام تل أبيب المضي . وال مباالته 
المزيد من األراضي الفلسطينية وتثبيت حصار غزة ثم إحكام هيمنته على كل ما يجـري فـي الـضفة                   
الغربية، في حين وجد المجال متاحا للمشاركة بصورة فعالة في وضع الخطـوط العريـضة للـسياسة                 

' التهديد اإليراني 'السعي الحالي إلى احتواء     ومن الجلي أن احتالل العراق و     (اإلقليمية في الشرق األوسط     
ومن ثم التوسع االستراتيجي في منـاطق  ) من أهم فصول الخط اإلسرائيلي في األجندة األمريكية السارية 

  .مجاورة كالقارة اإلفريقية
إال أن هناك خلال ما في مجريات األمور إذ أن فرحكم لـم يكتمـل خاصـة وأن إنجـازاتكم الـسياسية                      

ة والدبلوماسية لم تأت مرفقة بالنصر اإلعالمي حيث أنكم ال يعنيكم فقـط تكـريس االحـتالل                 والعسكري
رسالتكم خير مثال على ما     . وإضفاء الشرعية عليه وإنما تريدون أيضا أن تحظوا بإعجاب العالم ورضاه          

 االضـطراب   يساور اآللية الصهيونية في إسرائيل وفروعها وأذرعها المنتشرة في جميع أنحاء العالم من            
وإن كانت وتيرة حركة المقاطعة التي ضـاعفت مـن دعواتهـا       . بشأن مستقبل المخطط الصهيوني ككل    

وأنشطتها من أجل تضييق الخناق على الشركات والمنتجات اإلسرائيلية والجهات األوروبيـة المتعاونـة              
عـامالت التجاريـة   بشكل أو آخر مع االحتالل هي وتيرة ال تدعو إطالقا إلى القلـق علـى سـالمة الم          

إذ أكدت جريدة   (فلم يفتنا   . اإلسرائيلية في الغرب، فإن الخطب أصبح يقض مضجع المؤسسة الصهيونية         
الماضي أن وزارة الخارجيـة برئاسـة المتـشدد         ) نوفمبر( تشرين الثاني    28البريطانية في   ' الغارديان'

بتجنيد ما  ) بما فيها سفارتكم في مدريد    (أبيغدور ليبيرمان أوعزت إلى عشر سفارات إسرائيلية في العالم          
ال يقل عن ألف مواطن يأخذون على عاتقهم التبشير بمزايا الدولة العبرية والحد مـن انتـشار مظـاهر                   

الـشبكة  'وكانت الجرائد اإلسرائيلية قبل هذا اإليعاز قد نشرت تحقيقات كثيرة حول تلـك              . الكراهية لها 
علـى  ' عملون دون أن تجمعهم أي قيادة مشتركة أو تنظيم هرمـي          العالمية المكونة من جماعات وأفراد ي     

 كـانون   2،  'هـاريتز 'صحيفة  (التظاهر ضد إسرائيل ومناشدة مجتمعاتهم بمقاطعة المنتجات اإلسرائيلية         
والملفت للنظر في رأي اآللية الدعائية الصهيونية أن دعاة هذه الحملـة غيـر              ). 2010) ديسمبر(األول  

من شبكة إنترنيت مقرا لها ليسوا من الجاليات المسلمة المقيمة في أوروبـا بـل هـم                 المنظمة التي تتخذ    
دولـة مارقـة ال     'ويجدون في تصوير إسرائيل على أنها       ' يقعون على أطراف المجتمع   'نشطاء يساريون   
سوا والبين أن الماكينة التشهيرية الصهيونية تعرف حق المعرفة أن هؤالء النشطاء لي           . 'تمتلك حق الوجود  

من المنبوذين وال يشكلون أقلية منعزلة وإنما يعملون من عمق المجتمعات األوروبية بعدما أحرزوا تقدما               
ملحوظا على صعيد إثارة شكوك الرأي العام المحلي حول الممارسات الهمجية للسلطات الصهيونية فـي               

رات اإلسـرائيلية اتـصاالت     فعال فلماذا أجرت الـسفا    ' المهمشين'وإذا كانوا هؤالء شرذمة من      . فلسطين
مباشرة بنخبة من األساتذة الجامعيين والسياسيين والمثقفين وحتى المبشرين المسيحيين من أجل االنضمام             

  .؟'النزاع اإلسرائيلي العربي ومسيرة السالم'إلى منتديات ولقاءات مغلقة تتناول 
في وقت ما زالت إنجازاتكم العسكرية غير       مهما يكن من أمر، ال يمكنكم التباهي بإنجازاتكم التثقيفية هذه           

فبرغم التعاون السافر للعديد من الدول العربية مع نظـام تـل أبيـب والتـشجيع                . مكتملة هي األخرى  
األمريكي على السياسة اإلسرائيلية المتشددة، فإن المقاومة في كل من فلسطين ولبنان ال تـزال تحـتفظ                 

نفوذ اإليراني في المنطقة وتخبط عالقات نظام تل أبيـب مـع            زد على ذلك اتساع رقعة ال     . بأوراق قوية 
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صحيح أن إسرائيل تمكنت بعد ستين عامـا مـن االحـتالل            . تركيا من جراء الهجوم على قافلة الحرية      
والتصفية العرقية من طرد أكثر من ستين في المئة من سكان البلد األصليين واغتصاب أراضي الـدول                 

الماليين من المهاجرين اليهود واستمالة االستثمارات المالية الباهظة من أجل          العربية المجاورة واستقدام    
ولكن عملية التطهير البشري هذه ال تجري بالسرعة المطلوبة فـوتيرة مـصادرة             ' أرض الميعاد 'تعمير  

األراضي وترحيل أصحابها وإكراه الفلسطينيين بشكل عام على الرحيــــل النهـائي عـن وطـنهم                
 وكافة اإلجراءات التعسفية المماثلة لم تقو على صمود الفلسطيني وتشبث           48ق على عرب    وتضييق الخنا 

أهله بترابه وتاريخه وذاكرته وخصوبته السكانية، فما فتئـت نسبة المواليد العالية من أسلحة المقاومـة               
  .الفلسطينية األكثر فعالية

والعسكرية التي تسير الـصهيونية العالميـة       والواضح أيضا، من جهة ثانية، أن النخبة الفكرية والمالية          
بدأت تستعجل الخطى في سبيل التصدي لهذا الخطر المبين بما فيها تفعيل سياسة التهويد فغذ السير نحو                 

عبر نقل الفلسطينيين إلى دول الجوار أو تفعيل حرب جديدة واسعة النطـاق تـسنح لهـا                 ' الحل النهائي '
  .يدالذريعة المطلوبة لتهجير جماعي جد
التي صادفتموها ضمن مقـالي وإن كنـتم تمتنعـون عـن            ' األخطاء'وربما كانت مثل هذه األقوال هي       

ومن حقكم التصحيح والتصويب فأنا، من طرفي، ال أعد نفسي منزها عن األخطاء وإنما، كمـا               . تحديدها
نعم، إنـي   ).  أيوب العهد القديم، سفر  (' هبني ضللت حقا فعلي تستقر ضاللتي     'قال النبي أيوب لمجادليه،     

وليس غيري أتحمل ثمن زالتي ولكني لم أربح شيئا من ضـاللتي، أي وقـوفي إلـى جانـب القـضية              
الفلسطينية، فلست عربيا وال مسلما وال أتقاضى أي مبلغ أو مكافأة مقابل مناهضتي للـصهيونية، علـى                 

غريات مالية سخية للترويج    خالفكم أنتم وأمثالكم الذين تقبضون أجورا ومرتبات ومعونات ومساعدات وم         
إنكم مأجورون تعملون علـى تثبيـت      : هنا يكمن الفارق الرئيسي بيننا وبينكم     . الحثيث للدعاية الصهيونية  

مصلحتكم الشخصية ومصلحة الجماعة الصهيونية التي تنتمون إليها، ولذا فإن ضالالتكم وهفواتكم تظـل              
  .دائما مشكوكا فيها

والتغني بديمقراطية إسـرائيل    ' للتضليل'تعدونني إليه على محاولة جديدة      وأخشى أن يقتصر اللقاء الذي      
، أي  !)شتان ما بيننا والكراهيـة لليهـود وديـانتهم        (والتنبيه إلى مخاطر الال سامية والتشهير باليهودية        

بـاهكم  واسمحوا لي أن ألفت انت    . األغنية البالية المشروخة التي طالما استمعنا إليها خالل العقود الماضية         
بالمقابل إلى أني حريص باستمرار، قصد التعويض عن الكم الهائل من الدعايـة الـصهيونية الحمقـى                 
المنهالة علينا من كل حدب وصوب، على قراءة أفكار المفكرين والمثقفين اليهود الصالحين كأحاد حـاآم                

وريشارد فالك وريـشارد    ومارتين بوبير ويشاياهو ليبوفيتز وسيشا فالبان وجدعون ليفي وأوري آفنيري           
غولدستون وغيرهم الكثير الكثير من المبدعين المتعقلين المستقلين الذين عاونوني فـي معرفـة حقيقـة                

بناء على كل ذلك، ال أحـسبكم قـادرين علـى           . الصهيونية وماهيتها السلبية المنافية لإلنسانية والتحضر     
مهيأ لتزويدكم بمـا يجـديكم، السـيما إن كنـتم           إفادتي علما بأفكار جديدة عن الصهيونية كما ال أظنني          

والعكس هو األرجح إذ أني سأقول لكم خالل هذا         . 'الصهيونية الكالسيكية 'تعتزون باالنتساب إلى مدرسة     
ليست سوى منظومة فكرية منحرفة تمخـضت       ' الصهيونية الكالسيكية 'اللقاء المفترض إن ما تنعتونه بـ       

ماديها في خرق القانون الدولي وانتهاك حقوق اإلنسان وهضم حقوق          عنها دولة تسبح ضد تيار العصر لت      
  .الشعب الفلسطيني المشروعة

فسيادتكم، باعتباركم سفيرا يمثل دولة تستعمر بشكل غير شرعي أراضي الغير وتعتدي على مـواطنين               
 عزل وتمارس حصارا وحشيا على قطاع غزة الذي يتشكل نصف سكانه من األطفال والقاصرين، وهي              

معاملة قاسية بكل المعايير ال تختلف اختالفا أساسيا عما مارسته اآللية النازية قبل عقود ضـد األقليـات                  
العرقية األوروبية وفي مقدمتهم اليهود، إن سيادتكم تنتهج منهج أربابكم نتنياهو وليبيرمـان وغيرهمـا،               

  . واالحترام المتبادلفلذلك ال أقر لك بأي شرعية للحديث باسم القيم اإلنسانية والمساواة
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ال شك أن أتباع الصهيونية يبذلون قصارى جهدهم من اجل إقناع العالم بأن إسرائيل دولة حضارية ذات                 
وألنكم من مريدي هذه الطريقة الدعائيـة فـإنني         . 'الطبيعية'نوايا حسنة تبحث كسائر الدول عن مكانتها        

ستشف مواقف الطرف اآلخـر وإنمـا تلطيـف         أعرف مسبقا نموذج الحوار المدعو إليه فهو حوار ال ي         
مشاعر الرافضين والتخفيف من غضبهم باالعتماد على الحجج الباهتة واأللفـاظ المعممـة ثـم اللـف                 

ومن المؤكد أن هذا الخطاب النموذجي آتـى        . والدوران والسفسطة حول من هو الضحية ومن هو الجالد        
ائع المأساة الفلسطينية بحكم السيطرة شـبه الكاملـة         ثماره في مناسبات عدة، تارة ألن متلقيه يجهلون وق        

لآللية الدعائية الصهيونية على وسائل اإلعالم الرئيسية في الغرب، وطورا ألن جـزءا مـن إعالميينـا                 
ومفكرينا مفتونون بأضواء الصهيونية الباهرة، ولكنه من المؤكد أيضا أنها أساليب لن تنفع معي وكـذلك                

فهناك نـسبة متزايـدة مـن       . ة بالغة الداللة عما يحدث يوميا في فلسطين       مع من تمكن من تكوين صور     
' محاربة اإلرهـاب  'و' مسيرة السالم 'المواطنين الغربيين باتت تنظر بعين الريبة إلى شعارات فارغة مثل           

 في  الديمقراطية الفريدة 'و' الحوار البناء 'و' التنازالت المؤلمة 'و' تضحيات إسرائيل 'و' التطرف الفلسطيني 'و
فلم يسعكم مهما وظفتم من األموال ومارستم من الضغوط وألقيتم من ندوات            . وهلم جرا ' الشرق األوسط 

إن إسرائيل دولة عدائية تشكل خطرا مبينا على السالم الكوني بل           : ومؤتمرات التستر على الحقيقة المرة    
  .هي وصمة عار على جبين البشرية برمتها

لك محمال بأطروحات من شأنها تغيير وجهة نظري فلذلك، إن كان اللقاء            ال أخا : في الختام، أعود وأكرر   
يسعى لتحقيق أهداف تندرج في خطة الطريق الدعائية التي رسمت لكم وأصحابكم في دهاليز القرار في                

وبما أنكم تلمحون في رسالتكم، كالمعتـاد، إلـى         . نظام تل أبيب، فال تكلفوا أنفسكم بدعوتي إلى طاولتكم        
في مواقف المناهضين للصهيونية وكأننا، فال أظنكم تدركون الـدوافع الحقيقيـة            '  المعادي للسامية  المناخ'

فقط أقول لكم إني أصـبحت، فـي القـرن الحـادي            . لمعظم المدافعين عن الحق الفلسطيني في الغرب      
ثالثينات من  والعشرين، كارها للصهيونية كما كنت سأكره النازية لو كان قد كتب لي العيش في أوروبا ال               

القرن الماضي أو كما كنت سأكره القومية اإلسبانية لو كنت قد شهدت سقوط غرناطة في القرن الخامس                 
: ولن أزيد إال جملة واحدة ثم عليكم السالم       . عشر وعملية ترحيل اليهود الوحشية المنافية لحقوق اإلنسان       

سك بالقضية الفلـسطينية سـوى حبـي        إني أعشق الشعوب واألعراق والملل أجمع فال يدفعني إلى التم         
لإلنسان وإيماني به، ولذلك ال دخل هنا العتبارات أخـرى كاالنتمـاء العرقـي فحتـى لقبـي الثـاني                    

يحمل في طياته أصداء اليهود األسبان الذين أكرهوا دون حق على           ) سانتيستيبان وهو اسم عائلة والدتي    (
  .إسبانيا' سيفاراد'الخروج من وطنهم 

  وسو اكاديمي وناشط سياسي اسبانياغوستين بيي
  اغناطيوس غوتيريث دي تيران مستعرب اسباني

  20/1/2011، القدس العربي، لندن
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