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  يدعو مصر إلى لقاء عاجل لبحث التطورات األخيرةو "3شريان الحياة "هنية يكرم أعضاء قافلة  .1

القيادة المصرية إلى لقاء عاجل ومباشر ، دعا رئيس الوزراء إسماعيل هنية : مصطفى حبوش- غزة
وأكد هنية أن غزة هي التي تدافع عن الدول  ".قضية الجدار الفوالذي"و" األوضاع القائمة"قشة لمنا

العربية واإلسالمية وتحافظ على أمنها وخاصة أمن مصر، مشدداً على أن الذي يهدد أمن المنطقة 
لقدس وغزة إن الكثير من الرسميين في مصر هم مع فلسطين وا: "وقال هنية .بأسرها هي الدولة العبرية

  ."وهم ضد الحصار
باسم الشعب الفلسطيني وشهدائه وجرحاه وأسراه خالل حفل تكريم لمتضامني قافلة شريان هنية ورحب 
 بمتضامني القافلة، ،التي وصلت، أول من أمس، إلى غزة حاملة مساعدات إغاثية وأدوية" 3"الحياة 

سطينية ستفتتح شارعاً رئيسياً في غزة وكشف عن أن الحكومة الفل، معرباً عن فخره واعتزازه بهم
   .تكريماً لمتضامني القافلة" شريان الحياة"وتسميه 

غاالوي والمتضامنون جميعاً هم فلسطينيون ألنهم يحملون هم هذا الشعب وقضيته "النائب : الًئقاأضاف و
يم اإلنساني الخالق على خالف الكثير ممن يحملون الهوية الفلسطينية ولكنهم ال يتبنون هذا الموقف العظ

أنتم تصرون على الوصول إلى غزة رغم اآلالم : "وتابع هنية ".3"التاريخي الذي صنعته شريان الحياة 
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ال نجد الكلمات (..) والمعاناة والليالي السوداء والدماء التي نزفت من الشباب المشاركين في القافلة 
   ".المناسبة التي نستطيع أن نشكركم بها

، بريطانيا هي التي أعطت وعد بلفور لليهود ليكون لهم وطن مزعوم على أرض فلسطيننعم : "وقال
لكننا نتابع اليوم أن األحرار في بريطانيا هم من يصنعون التغيير تجاه الكيان اإلسرائيلي وتجاه شعبنا 

  ".الفلسطيني
ري ومعه بعض جاءنا مواطن مص: "وفي سياق متصل، أشاد بعطاء الشعب المصري وتضحياته، قائالً

قال إنها من أطفال في مدرسة مصرية جمعوها من مصروفهم اليومي لمجاهدي القسام في ، جنيهات
وأعرب عن أسفه الشديد لما تعرضت له القافلة من اعتداءات من قبل الجنود المصريين ، "قطاع غزة

  .أثناء تواجدها في العريش، مستنكراً االعتداء على المشاركين في القافلة
هذه المعركة (..) إذا كان على حدود رفح جدار فوالذي فهنا في غزة شعب يمتلك قوة فوالذية : " لوقا

 بشروط الرباعية الظالمة التي فلالعترابأبعادها االقتصادية والسياسية والعسكرية كانت تهدف إلى جرنا 
وأكد أن الحكومة ، "مةتعني االعتراف الصريح بدولة الكيان اإلسرائيلي على أرض فلسطين ونبذ المقاو

: في غزة ستحمي حق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل حتى التحرير والعودة واالستقالل، قائالً
موقفنا ليس كالمياً وال عبثياً وهو يعبر (..)  موقفنا هذا له ثمنه من الدماء والحصار والجدار والعذابات"

قدمنا على هذا الطريق آالف الشهداء واألسرى : "عوتاب ".عن حالة الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي
واآلن أنتم تزورون غزة بعد عام من ذكرى العدوان الذي ، "أحمد ياسين"وعلى رأسهم اإلمام المؤسس 

  ".انتهى دون أن تحقق أهدافها المعلنة وغير المعلنة
 ع وفي الشقق المستأجرةما زالت األسر التي فقدت بيوتها ومأواها تعيش في الخيام وفي الشوار: "وقال
يبدو أن الذين قرروا وفرضوا الحصار على غزة بسبب مواقفنا والتزاماتنا ما زالوا مصرين على (..) 

ودعا هنية إلى استنفار كل الطاقات والكفاءات وتوفير كل األموال الالزمة إلعادة  ".استمرار الحصار
على العدوان ما زالت أقوى مما كانت عليه في إعمار غزة ولدعم صمود أهلها، مشدداً أن غزة بعد عام 

  .وأوضح أن التحوالت المحلية واإلقليمية والدولية تعمل لصالحنا، الحرب
أن الحكومة خصصت مساحة واسعة لمؤسسة الهالل األحمر التركي لرغبتها في إقامة هنية وكشف 

  .بتمويل من الليبيين" مدينة القذافي"مة ، الفتاً إلى أنه سيتم إقا"مدينة محمد الفاتح"مدينة سكنية سنسميها 
  8/1/2010صحيفة فلسطين، 

  
 "االحتماالت والتداعيات: تقرير جولدستون" :)19(التقدير االستراتيجي يصدر " الزيتونة" .2

يقدم مركز الزيتونة تقديره االستراتيجي التاسع عشر ويتناول فيه تقرير جولد ستون، باعتباره احد اهم 
كيفية تعامل االطراف المعنية بهذا الصراع التقارير الدولية التي تناولت القضية الفلسطينية، مشيرا إلى 

اتخذ السلوك اإلسرائيلي : مع التقرير، حيث يؤكد مركز الزيتونة في ملخصه على هذه المعطيات، بالقول
تجاه التقرير الشكل المعتاد في إنكار التهم والتمرد على اإلرادة الدولية، مدعوماً بالموقف األمريكي، بينما 

أما . منقسماً وغير منسجم مع ذاته فيما يتعلق بشعارات العدل وحقوق اإلنسانبدا الموقف األوروبي 
موقف السلطة الفلسطينية فقد كان بالغ الحرج، وهدفاً للغضب الشعبي العارم، ما جعلها تتراجع عن 

أما حماس فدفعت باتجاه دعم التقرير على الرغم من تحفظاتها . موقفها لتنسجم مع التيار الشعبي العام
 .ألولية عليها

تزايد الوعي بأهمية االستفادة من القانون الدولي «كما ترجع قيمة التقرير لكونه يشير بوضوح الى  
في استخدام خياراتها » إسرائيل«والمحافل الدولية في خدمة القضية الفلسطينية، كما أضعف قدرة 

 »العسكرية والتدميرية في حروبها المقبلة
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جي للزيتونة امتاز بالموضوعية باشارته الى المخاطر المتوقعة لهذا التقرير كما ان التقدير االستراتي
، وهو »فتح المجال لمالحقة المقاومة وقادتها بسبب اتهامهم باإلرهاب وارتكاب جرائم حرب»والممثلة بـ

 .امر قد يكون مثار جدل بين المهتمين باستثمار نتائج هذا التقرير
مع مداخالت األطراف الثالثة والوسطاء والتقارير وأصحاب الشهادات للقضية الفلسطينية تاريخ حافل 

بعض هذه المداخالت تختص بتوصيف الصراع على أرض فلسطين ومحيطها بعامة، أسبابه . الدولية
) 1919آب (ومنها قديماً تقرير لجنة كنج كرين . وبواعثه وتطوراته، وقد تنتهي بمقترحات للتسوية

، وربما )1948أيلول (وتقرير الكونت فولك برنادوت ) 1937تموز (البريطانية وتقرير اللجنة الملكية 
 .اندرجت تقارير وبيانات اللجنة الرباعية الدولية المعاصرة تحت هذا الباب

هذا في حين نجد مداخالت أخرى قد انبرت لإلضاءة بقوة حول مناسبات بعينها وقضايا جزئية، فيما 
لجنائية الميدانية بغرض تثبيت مواقف قانونية باإلحالة إلى المرجعيات يشبه التحقيقات القضائية أو ا

نيسان (ومنها قديماً تقرير اللجنة العسكرية البريطانية في اضطرابات القدس . الحقوقية ذات الصلة
، وهناك حديثاً تقارير جورج ميتشيل في )1930(وتقرير اللجنة الدولية حول حائط البراق ) 1920

ولعل أكثر هذه التقارير شهرة وذيوعاً، قبل تقرير ريتشارد جولدستون الذى . اضة الثانيةمستهل االنتف
ينتمي إلى هذه النوعية، توصية محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل االستيطاني العنصري 

 .2004تموز (اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة 
أصداء وردود أفعال متباينة بين الرضا والغضب؛ القبول هذه التقارير بأنماطها أثارت في حينها 

وفي هذا اإلطار، ربما كان تقرير . والرفض؛ االتساع والمحدودية، لدى مختلف األطراف المعنيين
جولدستون في طليعة التقارير األوفر حظاً لجهة األصداء والتفاعالت المتدحرجة الفارقة، من حيث 

شديد بين المواقف ووجهات النظر والجدل، بين األطراف المنغمسين االتساع والشهرة، واالصطكاك ال
 .مباشرة في القضية من جهة، وكذا بين القوى والتيارات داخل كل طرف من جهة أخرى

 :األصداء والتوظيف.. في التقرير
ى وهو إحد(السيرة الذاتية للتقرير تعود إلى إنشاء اللجنة المختصة به عن طريق مجلس حقوق اإلنسان 

، بهدف التحقيق في 2009في نيسان )  دولة47المؤسسات الرسمية التي تتبع األمم المتحدة، وتتكون من 
، برئاسة القاضي اليهودي الجنوب 2009 وأوائل  2008الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة أواخر 

هذه . بة عليه، ثم األصداء المترت2009أفريقي، وإلى حين اكتمال التقرير وصدوره في منتصف أيلول 
الدولية في ) والمدخالت(السيرة تقدم نموذجاً فذاً الستعداد أطراف القضية الفلسطينية لتوظيف المدخَالت 

ومع عمومية هذا التقدير وصدقية سريانه على كل األطراف، إال أن . السجال الدائر فيما بينهما وداخلها
ة كانت األكثر حساسية وقابلية لهذا التوظيف التفاعالت التي تمخضت عنه بينت أن الساحة الفلسطيني

 .وبأسلوب انفعالي قليل التدبر
لقد أورد التقرير وصفاً شامالً للعمليات العسكرية االسرائيلية التي شنت على غزة، وخص بالتحليل 

 : حادثة في هذا السياق، مستنتجاً أن هذه العمليات36الدقيق 
 .ا شكلت عقابا جماعيا للسكاناستهدفت شعب غزة بأكمله بما يعنى أنه-1
 . انتهكت وثائق جنيف الخاصة بحماية المدنيين-2
قامت بأعمال من القتل العمد والتعذيب وتدمير الممتلكات واستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية -3

 .وإطالق النار على مدنيين ومئات المصلين دون مبررات عسكرية
 وقد ترقى إلى جرائم ) لمرتكبيها(ث تحمل مسئولية شخصية بعض هذه الحواد«وانتهى التقرير إلى أن

 .»ال توجد دالئل قانونية«، ولكن »حرب وجرائم ضد اإلنسانية
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التي وصفها –كذلك، التفت التقرير إلى الجبهة األخرى فأشار إلى أن الفصائل الفلسطينية المسلحة 
وقرر . 2008 و2001 من غزة بين  آالف قذيفة ضد المستوطنات اإلسرائيلية8 قد وجهت -باإلرهابية

 .أن هذه األعمال، فضالً عن االحتفاظ باألسير جلعاد شاليط، تمثل مخالفة للمواثيق الدولية
والفصائل، بإجراء تحقيقات فيما نُسب إليهم والرد » إسرائيل« وقد طالب التقرير األطراف المشار إليهم، 

 .الجنائية الدولية التي ستتولى مهمة المحاسبةخالل ستة شهور، وإالّ أحيل األمر إلى المحكمة 
وبالرغم من أن التقرير قد أكد على ما جاء في تقارير سابقة صادرة عن منظمات غير حكومية؛ غير أنه 
التقرير األول الذي يصدر عن هيئة رسمية دولية تعد جزءاً من األمم المتحدة، وهو ما يميزه بصورة 

من هنا يعتبر التقرير خطوة مهمة باتجاه تأكيد العدالة الجنائية الدولية و. أساسية عن غيره من التقارير
من قبل مؤسسة تتبع األمم المتحدة، ويمكن أن يضاف بذلك إلى قرارات دولية أخرى ذات صلة بالقضية 

 .الفلسطينية
 النهائية بمجرد صدور هذه البيانات األساسية، وقبل أن يطالع المخاطبون والمعنيون التقرير في صيغته

، والتقافز إلى حد )والواليات المتحدة» إسرائيل«( ظهرت ردود أفعال عنهم، راوحت بين الرفض بثبات
، والتربص والتذبذب شبه العشوائي )الموقف الفلسطيني بشكل استثنائي(التناقض بين الرفض والقبول 

 ).المواقف العربية واألوروبية(
كثر تشدداً في رفض التقرير ومهاجمته وتقريع معديه وعلى الطرف األ» إسرائيل«فمن ناحية، كانت 

رأسهم جولدستون نفسه، واصفة إياهما بالالموضوعية والتمييز، والمساواة بين حالة الدفاع عن النفس 
 .التي تتخذها وبين اإلرهاب الذي تمارسه الفصائل الفلسطينية

ا القديمين، التقليديين، في التعاطي السلبي تمترسها عند نظريتها وأسلوبه» إسرائيل«بهذا الموقف أكدت 
 .مع القانون الدولي وشرعة حقوق اإلنسان والمواثيق الدولية والمنظمات الساهرة على هذه الحقائق

، مدعومة مجدداً بالسياسة األميركية، أثبتت اتساقها مع نفسها؛ مع سلوكها، »إسرائيل«نود القول بأن 
وذلك بغض النظر عن الحاالت والمناسبات التي . كل أطرها ومضامينهاتجاه الشرعة الحقوقية الدولية ب

قد تفتح لها مجاالً إلدانة بعض األعداء، كالفقرات الدامغة لفصائل المقاومة باإلرهاب في تقرير 
وهى قلبت كل حجر لمنع مناقشة التقرير في مجلس حقوق اإلنسان وبقية أجنحة األمم . جولدستون

. يبها رسمياً وشعبياً في عواصم اآلخرين لنصرتها ضد التقرير ومحاولة وأدهالمتحدة، وجيشت محاس
وضغطت على السلطة الفلسطينية في هذا االتجاه باستخدام أقسى وسائل االبتزاز، بما في ذلك التلويح 
بفتح ملفات شخصية تشوه رئاسة السلطة وأركانها الموصوفين باالعتدال، وعلى رأسهم محمود عباس 

 .شخصياً
هذا الثبات اإلسرائيلي في مناهضة الشرعية الدولية وممثليها كان، من ناحية أخرى، بعيداً تماماً عن 

 .التعامل الفلسطيني مع التقرير، سواء من جانب حركة حماس في غزة أو السلطة في رام اهللا
ة، وأن فعندما تشكلت لجنة جولدستون، أعلنت حماس بأن لجنة يقودها رجل يهودي لن تكون حيادي

وكان مما أثار سخط حماس بالذات . الحركة لن تقبل أحكامها، وهذا ما جرى بالفعل فور صدور التقرير
أن الهجمات التي تشنها جماعات فلسطينية مسلحة تطال سكانا « إلى 108إشارة التقرير في فقرته رقم 

طراد التقرير إلى تجريم هذا فضالً عن است. »مدنيين، وتشكل جرائم حرب وربما جرائم ضد اإلنسانية
وكان هذا التقدير . ممارسات حماس ضد معارضيها المحليين، التي تتطلب بحسبها التحقيق والمساءلة

موضع سؤال عن موقف الحركة فيما لو مارست محكمة الهاي أعمالها وأدانتها بارتكاب جرائم ضد 
 !اإلنسانية واستدعت بعض قياداتها للمحاكمة؟

سريعاً عن تحفظاتها بعدما تم تسليط الضوء من قبل حقوقيين كبار ومؤسسات غير أن حماس عدلت 
وقادتها في المحاكم والهيئات الدولية، » إسرائيل«حقوقية دولية على ما يحويه التقرير من إمكانية تجريم 

تخصصين في الزاوية القانونية، كما أثار ارتيابها وارتياب الم» إسرائيل«وأنه يحشر أكثر سبعةً من قادة 
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ومختلف الشرائح الفلسطينية والعربية حين علمت بطلب السلطة من مجلس حقوق اإلنسان تأجيل مناقشة 
فقد انتقلت الحركة من مربع الرفض والتحفظ إلى مربع التأييد . 2010التقرير إلى دورته التالية في آذار 

نتقالة معظم الفصائل الفلسطينية وأدانت موقف السلطة على نطاق واسع، وشاركتها في هذه اال. واإلشادة
 .والقوى الحزبية والشعبية

وبالنظر إلى الحرج البالغ والموقف الضعيف الذي وجدت فيها السلطة نفسها أمام الغضب الشعبي 
الجارف فقد تحولت السلطة بدورها إلى العطف على التقرير، وراحت تبحث عن مبررات لتوجهها 

 . وعدلت إلى طلب مناقشته وهو ما حدث بالفعلالسابق بترحيله إلى فترة الحقة،
في غضون هذه المراوحة، دخلت القوى السياسية الفلسطينية في حبائل التالوم وتبادل االتهامات 
بالتقصير في جنب حقوق اإلنسان الفلسطيني، والمسؤولية عن دماء الشهداء وعذابات األهل في غزة، 

 .وعن تعثر الحوار الوطني
فالدول العربية، . ة، يصح االعتقاد بأن الموقف العربي كان صدى للتذبذب الفلسطينيومن ناحية ثالث

بمنطوق وشهادة مسؤولين فلسطينيين كبار، مالت إلى ترحيل التقرير وضغطت في هذا االتجاه، لكنها 
لى تنصلت من هذا الميل فور أن استطلعت ردود األفعال الشعبية في االتجاه المعاكس، ووقفت جميعاً إ
. جانب مناقشة التقرير واعتماده في مجلس حقوق اإلنسان دون أن تشذ دولة واحدة عن هذا اإلجماع

 .وكان هذا موقفاً الفتاً يصح البناء عليه في القضايا المشابهة
ومن ناحية رابعة، بدت أصداء التقرير كاشفة للمراوغة األوروبية تجاه قضية حقوقية دولية بالغة 

ق الجدل النظري الذي ساد غداة صدور التقرير، اتخذ األوروبيون جانب التربص مع ففي سيا. السخونة
االقتراب نسبياً إلى الرأي القائل بتأجيل النظر فيه، بزعم تأثيراته السلبية على عملية السالم واحتماالت 

د إعادة التقرير بيد أن هذا الموقف فقد قوته ولم يعد مفيداً عن. استئناف التفاوض اإلسرائيلي الفلسطيني
إلى ساحة النقاش في مجلس حقوق اإلنسان، فقد تعين على األوروبيين تحديد مواقفهم منه عند التصويت 

وحينها تبين أنهم ليسوا على قلب موقف واحد، إذ انقسموا على أنفسهم ). 16/10/2009(عليه بالمجلس 
 .عن التصويتبين قابلين باعتماد التقرير ورافضين لذلك وممتنعين وغائبين 

 :مالحظات ال بد منها
على ضفاف تقرير جولدستون، طالعنا تناظراً كثيراً وفيضاً في الرؤى والتقديرات القانونية والسياسية، 

وفي إطار التدبر واالجتهاد . التي لم يخل بعضها من نفحات إعالم األزمات والتسطيح الفكري والحقوقي
 :ة فرصة لإلدالء بالمالحظات التاليةغير المتشنج حول التقرير وتداعيته، ثم

اإلجرامي، لكنه لم يستخدم لغة » إسرائيل«أن التقرير يثير الشبهات حول سلوك  : المالحظة األولى
وربما كان صاحبه جولدستون أكثر المتجادلين واقعية بهذا . قطعية حاسمة الداللة في هذا المضمار

. ست دليالً مثبتاً فى حال نظرت فيها المحكمة الدوليةإن نتائج التحقيق لي«الخصوص فهو قال حرفياً 
 .»فالتقرير مجرد خريطة طريق مفيدة للتحقيقات التى يجريها الطرفان المعنيان

أن التقرير قارب سلوك حماس وفصائل المقاومة بلغة اتهامية أكثر تحديداً؛ إذ رمى :  المالحظة الثانية
وهذه حقيقة خطيرة الداللة . ن مفهوم المقاومة المشروعةهذه المنظمات باإلرهاب وأفرغ عملياتها م

 .مستقبلياً
أن السلطة الفلسطينية، شأنها شأن بقية النظم العربية، ليست محصنة ضد الخضوع : المالحظة الثالثة

للضغوط واحتماالت لي الذراع الخارجية، لكنها في الوقت ذاته، ال تملك معاكسة الرأي العام الداخلي 
وربما تأكد أيضاً أن . ذا ما اتخذ هذا الرأي مظهر الجدية والغضب إلى مستوى ينذر باالنفجاروأشواقه إ

فقد تراجع الرئيس الفلسطيني عن . االستجابة لهذه األشواق تقيها الشرور الواردة أو المتوقعة من الخارج
يات المتحدة تهديداتهما وال الوال» إسرائيل«قرار تأجيل التقرير، وتم التصويت عليه وتبنيه، ولم تنفذ 

 .بحقه
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أن الموقف من التقرير وتوابعه شكل اختباراً للخطاب الحقوقي الغربي بعامة؛ الرسمي : المالحظة الرابعة
 .فالتقرير أربك هذا الخطاب بشدة وساق أصحابه التخاذ مواقف متباينة بوضوح ودون لبس. منه بالذات

 :التقرير وآفاقه المستقبلية
اطبين بالتقرير لم يدعوا فسحة كبيرة أمام المعنيين برسم السيناريوهات وبناء التصورات، الحق أن المخ

فردود أفعالهم العاجلة . حول الكيفية التى سيتعاملون بها مع هذا التقرير من حيث الشكل والمضمون
) لتعبيراستراتيجية إن جاز ا(حملت فى طياتها أبعاداً تنم عما يضمرونه من رؤى وخطوات مستقبلية 

 .بشأن هذه الكيفية
فالرفض اإلسرائيلي للتقرير، المقترن بحملة دبلوماسية ودعائية جبارة لنبذه ومقاومته ومحو آثاره، ال 

األقرب للمنطق هو أن نفهم ... يعبر عن معالجة عابرة له بحد ذاته، ألنه ال يجرمها بشكل دقيق وحاسم
ائيلي بالمطلق للشرعية الدولية، والعزوف عن التجاوب هذه المعالجة فى سياق أشمل هو العصيان اإلسر

ومع ذلك فإنه فيما يتعلق بواقعة التقرير فربما . مع أية شاردة وواردة تؤشر لخضوعها لهذه الشرعية
 :ثالث خطوات بعينها» اسرائيل«اتخذت 

 إدانته للمقاومة أوالها، الدأب على محو تنديده بسلوكها من الذاكرة الدولية بالتوازي مع التركيز على
ثانيها، تلمس السبل المؤدية إلى محاكاة التوجه األميركى القاضى باستبعاد إخضاع ضباطها . الفلسطينية

ثالثها، المناورة القضائية الشكلية عبر إجراء تحقيقات . وجنودها لغير المجال الحقوقي القضائي الداخلي
دعاء بأنها أوفت بما يفرضه عليها من حول ما جرى فى غزة بهدف االلتفاف على التقرير واال

 .استحقاقات
اللهم إالّ إن ... وعلى الصعيد الفلسطيني، فإن األرجح أن يظل التذبذب وفقدان االتجاه سيدي الموقف

مضت السلطة الفلسطينية فى رفع الملف الفلسطينى برمته إلى النظام الدولي على نحو جدي، محاولةً 
فعندئذ تمسي للتقرير فائدة كبيرة فى . وقية المتراكمة لصالح القضية الوطنيةاالستفادة من األسانيد الحق

وليس من المتوقع أن تظهر فصائل المقاومة، حماس بخاصة، خشية إزاء رميها . تعزيز هذه األسانيد
ذلك أن ثقة هذه القوى . األمر الذى ينسجم وترحيبها بالتقرير رغم سلبيته النسبية تجاهها... باإلرهاب

وقد جاء ترحيبها . حدودة، إن لم تكن منعدمة، فى سيرورة العدالة الدولية تجاه أداء الحقوق الفلسطينيةم
المتأخر بالتقرير عن رغبة فى توظيفه فى الصراعات الداخلية وإحراج سلطة حركة فتح أكثر من 

 .قناعتها باحتمال تطبيقه
جولدستون تعاني عموماً من نقص في حجيتها والشاهد أن القضية الفلسطينية لم تكن قبل صدور تقرير 

القانونية واألخالقية، فأرفف المحافل الدولية تزخر بالقرارت والتقارير التي تكفي وزيادة إلدانة 
 بال 2004ومن أبرز هذه األضابير توصية محكمة العدل الدولية عام . وسلوكها الهمجي» إسرائيل«

وإنما تكمن . 1967ي العنصري في األراضي المحتلة عام شرعية وال مشروعية جدار الفصل االستيطان
نقطة ضعف القضية في العجز السياسي واالفتقار إلى بدائل فلسطينية معززة عربياً، تتصدى للضغوط 
الغربية، األمريكية بخاصة، وتسعى لتعديل موازين القوى مع الجانب اإلسرائيلي، بما يرفع ثمن االحتالل 

 .على تحمله مادياً ومعنوياً» إسرائيل« إلى مستوى ال تقدر واالنتهاكات القانونية
 معظم القوى الفلسطينية تعتنق هذه القناعة، ولذا ثمة مبرر لالعتقاد بأن تقرير جولدستون لن يمثل عند 
هذه القوى أكثر من إضبارة مضافة إلى التراث الحقوقي المعرض لاللتحاق بقائمة الحجج المهجورة 

 أنه ال يفقد بذلك إمكانية اللجوء إليه ضمن الملف الحقوقي السمين للقضية إذا ما انعقد والمتقادمة، رغم
 .العزم على ذلك كما أشرنا

وال يبشر ارتباك العالم الغربي، السيما الشق األوروبي منه، بتغير فى األجلين القريب والمنظور ينذر 
وقد تأكد هذا التوقع سريعاً عندما عدل . مبعقوبات لقاء انتهاكها لقوانين الحرب والسال» إسرائيل«

األوروبيون عن تبني مقترح لالعتراف بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية طرحته السويد للمداولة فى 
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، مفضلين االنحياز للرؤية اإلسرائيلية التقليدية التى تجعل من التفاوض 2009أواخر تشرين الثاني 
 .ثل للتسوية النهائية على المسار الفلسطينيالثنائي مع الفلسطينيين الوسيلة األم

 وتبدو الجماعات الحقوقية المدنية العربية وغير العربية المتضامنة مع القضية الفلسطينية، الطرف 
» المعيب«والتشهير بسلوكها » إسرائيل«األكثر ترشيحاً إلضافة التقرير إلى ملفاتها الساعية لمحاججة 

هذا القبيل تأثيرات مزعجة لهذه األخيرة، اذا ما أفلحت هذه الجماعات وسوف يكون لصنيع من . حقوقياً
 .فى دفع المحاكم ذات االختصاص بالجرائم الدولية إلى مالحقة المسؤولين اإلسرائيليين

وفى تقديرنا أن اللغط الذي أثير حول التقرير ال يقطع الطريق على الذين يريدون تنشيطه وتفعيله، وأن 
وقادتها وربما تجريمهما، من » إسرائيل«فتوح على إمكانية االستفادة منه فى مساءلة المجال الحقوقي م

خالل عرضه في الدعاوى أمام جميع المحافل القضائية ذات االختصاص الدولي، كما هو حال بعض 
 المحاكم األوروبية، والوصول به إلى المحكمة الجنائية الدولية بتحريك دعوى فلسطينية، مدعومة عربياً

وكلما عجل المعنيون بهذه الخطوات، آخذين بعين الحسبان مايجرى فى مهلة . وإسالمياً وعالمثالثياً
 .الشهور الستة المسموح خاللها بالتحقيقات الداخلية، كانت النتائج أفضل

 :مقترحات
إقامة نظام قضائي فلسطيني مستقل ونزيه، وإجراء تحقيق داخلي، خطوة ضرورية من أجل مالحقة -1
 .أمام القضاء الدولي واألوروبي» إسرائيل«
 إجراء التحقيقات الالزمة، خالل فترة ستة شهور، يسهم في إعادة تحريك ملف التقرير بما يمكن -2

أمام المحاكم الدولية واألوروبية على خلفية » إسرائيل«الجانب الفلسطيني من استثمار زخم مالحقة  
 .جرائمها المتعددة في قطاع غزة

ستناد إلى تقرير جولدستون، إضافة إلى غيره من التقارير الدولية، في إنشاء قضايا جنائية، عامة  اال-3
 .وخاصة

وكبار ضباط جيش » إسرائيل«استخدام القضاء الدولي واألوروبي كجبهة مواجهة جديدة ضد قادة 
 .االحتالل

تقارير، مادة دعائية، تكشف  استخدام المادة القانونية الواردة في تقرير جولدستون وغيره من ال-4
 .البشعة، وتؤثر على مكانتها وسمعتها، خصوصاً أمام الرأي العام الدولي» إسرائيل«صورة 

8/1/2010السبيل، األردن،   
 

 المجلس التشريعي يستقبل وفوداً برلمانية بريطانية وتركية وماليزية وأردنية: غزة .3
، عدداً من الوفود البرلمانية، حيث )7/1(وم الخميس استقبل المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة، ي: غزة

فقد . أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي وعدد من نواب المجلس. كان في استقبالها د
برئاسة النائب البريطاني جورج جالوي، كما استقبل وفدا برلمانياً " 3شريان الحياة "استقبل المجلس قافلة 
  .يا رفيع المستوى ووفداً يمثّل البرلمان األردنيتركياً، ووفدا ماليز

ورحب بحر بأعضاء القافلة على أرض غزة، مثمناً دورهم وجهودهم في كسر الحصار على القطاع 
، كما "رغم ما لحق بهم من تعب وقطع مسافات طويلة وإعاقات في بعض األحيان"ووصولهم مدينة غزة 

  ".أسد القافلة"ه بـأبرق بتحية خاصة لجورج غاالوي واصفا إيا
حيث . كما استقبل المجلس وفداً برلمانيا تركيا برئاسة رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان التركي

شكر بحر الوفد التركي باسم الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم رئيس الوزراء التركي أردوغان على 
تمر دافوس األخير، وشكر تركيا على استضافة مواقفهم التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، ال سيما في مؤ

جرحى الحرب على القطاع في المستشفيات التركية، كما شكر تركيا على المؤتمر الدولي الذي دعم 
  .قطاع غزة بماليين الدوالرات
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 وفي كلمة لرئيس هيئة العالقات الخارجية التركية؛ أكد فيها على متانة العالقة الفلسطينية التركية، مشدداً
، ملفتاً النظر بأن تركيا "هي القضية األولى لتركيا حكومة وبرلمانا وشعباً"على أن القضية الفلسطينية 

لن تشهد المنطقة العربية استقرارا دون حل : " وقال تسعى باستمرار من اجل حل القضية الفلسطينية
، "صل مثيل له في العالمالظلم الذي شهده قطاع غزة لم يح"وذكر أن . ، كما قال"القضية الفلسطينية

  ".ليسوا لوحده بل كل أحرار العالم ومن يؤمنون بالديمقراطية يقفون معهم"مشيراً إلى أن أهل غزة 
وفي سياق متصل؛ استقبل المجلس التشريعي وفداً ماليزياً رفيع المستوى، في مقدمهم ممثل رئيس 

  . عبد الرفيف رئيس جمعية بخارى العالميةالوزراء الماليزي األسبق محمد مهاتير والكولونيل المتقاعد
يناير القادم سيشهد إرسال قافلة من السفن البحرية لقطاع غزة، / وأكد رئيس الوفد أن شهر كانون ثاني

  ".لن نستريح حتى نبقى نالحق قادة االحتالل ونكتب على وجوههم مجرمي حرب"وقال 
الفلسطينية في ماليزيا، موضحاً أن ماليزيا تقدم وعبر الوفد الماليزي عن استيائه من معاملة السفارة 

العديد من المنح الدراسية للطلبة الفلسطينية، لكن دون أن تصل تلك المنح للطلبة من قبل السفارة، 
  .مؤكدين أن المنح الماليزية سيتم تحويلها مباشرة لقيادة حركة حماس في غزة، كما قال

  .ا ضم عدد كبير من المتضامنين بينهم نواب أردنيينكما استقبل المجلس التشريعي وفداً أردني
واستقبل المجلس التشريعي وفدا من الممثلين السوريين من أصول فلسطينية، وقال الممثل السوري من 

، معبراً عن سعادته الكبيرة "إن دخوله ورفاقه أرض غزة كان حلماً كبيراً لهم"أصل فلسطيني أحمد رافع 
شرف لنا أن نقبل : "وقال". عاب الكبيرة التي اعترضته في طريق وصولهرغم الص"بدخول قطاع غزة 

، ملفتاً أن الناس في غزة كان لهم دور كبير في إعطاء األمل "تراب غزة المبارك عندما وطأته أقدامنا
  ".للوفد السوري بأن شعبنا مازال صامد وصابر

  7/1/2010قدس برس، 
  

  من عملية السالم "كن إنقاذهإنقاذ ما يم"السلطة تسعى لـ: أبو ردينة .4
قال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير  :، وكاالت"الخليج "-رام اهللا، واشنطن 

، بل "السالم"لسنا بحاجة لضمانات أمريكية أو غيرها الستئناف عملية "صائب عريقات . الفلسطينية، د
ال "وأضاف ". مني محدد ومرجعية واضحةلقرارات واضحة إلنهاء االحتالل وآليات تنفيذ وفق جدول ز

نحتاج لفترة عامين إلنجاز التسوية بل يمكننا إنجاز اتفاق خالل فترة قصيرة جداً، لكن األمر مرهون 
  ".بتوفر نية صادقة لدى الجانب اإلسرائيلي واستعداد لالنسحاب وفق جدول زمني محدد ينهي االحتالل

ناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها في كانون نريد استئ" "فرانس برس"ـوأوضح عريقات ل
 وحول كل قضايا الوضع النهائي مثل القدس والالجئين والحدود والمياه واألمن 2008 ديسمبر /األول

  ".والمستوطنات واألسرى
سنكثف الحركة الفلسطينية والعربية السياسية مع مختلف "وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة 

طراف الدولية إلنقاذ ما يمكن إنقاذه من عملية السالم ألن إسرائيل تتهرب من استحقاقات عملية سالم األ
  ".خالل األسابيع المقبلة"وتوقع ان تظهر نتيجة هذه الجهود ". جادة

وأكد مسؤولون فلسطينيون أن القيادة الفلسطينية ودوالً عربية تعمل بالتنسيق مع اإلدارة األمريكية من 
وقالوا إن وزير الخارجية .  بلورة أفكار إلحياء المفاوضات وفق أسس وجداول زمنية محددةأجل

 واشنطن هذا إلى الغيط ومدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان سيتوجهان أبوالمصري أحمد 
  .األسبوع لطرح األفكار التي تمت بلورتها خالل هذه اللقاءات أمام اإلدارة األمريكية

نحن بلورنا موقفا عربياً مشتركاً من خالل لقاءات مع "سؤول فلسطيني رفض الكشف عن اسمه وقال م
 الغيط وسليمان وهناك تحرك أبوالوزيران )  واشنطنإلى(السعودية ومصر واألردن وغيرها وسيحمله 
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ع حليفتها ال أن المسؤول قلل من إمكان قيام واشنطن بإقناإ". سعودي وأردني أيضا مع اإلدارة األمريكية
  ".تراجع دورها وتراجعت عن وعودها"بقبول هذه األفكار الن اإلدارة األمريكية " إسرائيل"

  8/1/2010الخليج، 
  

  األردنالسلطة تنفي عقد لقاء سري بين عباس وباراك في  .5
  عن عقد لقاء سري بين وزيراإلسرائيلية األنباءنفت السلطة الفلسطينية الخميس :  وليد عوض-رام اهللا 
  . في عماناألسبوع باراك مع الرئيس محمود عباس مطلع إيهود اإلسرائيليالدفاع 

، مشددا على األنباء الرسمية تلك لإلذاعة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أمينونفى ياسر عبد ربه 
في الموقف  وجود انقسام وإظهار وكأنها تريد تحقيق السالم في المنطقة "إسرائيل" إظهار الهدف منها أن

  .الفلسطيني بين السري والعلني
  8/1/2010القدس العربي، 

  
  ممارسة ضغوطها لوقف االستيطان اإلسرائيلي واستئناف عملية السالميطلب من أنقرة عباس  .6

ن القيادة التركية أ من مصادر فلسطينية مطلعة الخميس ب"القدس العربي"علمت  : وليد عوض-رام اهللا 
لموقفه الرافض للعودة " المطلق" بدعمها أبلغته األربعاءمحمود عباس مساء التي التقاها الرئيس 

  . بما فيها القدس1967 المحتلة عام األراضي في اإلسرائيليللمفاوضات قبل وقف االستيطان 
 ضغوط تمارس على القيادة الفلسطينية ألية حذرت عباس من االستجابة أنقرةوحسب المصادر فان 
  . االستيطانية وخاصة في مدينة القدسةنشطأل قبل وقف جميع ا"إسرائيل" للعودة للمفاوضات مع

 صائب عريقات الخميس خالل اتصال . رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير دأكدومن جهته 
 اإلسرائيلي ممارسة ضغوطها لوقف االستيطان أنقرة الفلسطينية بان عباس طلب من اإلذاعةهاتفي مع 

  . واشنطن باالعتراف بحدود الرابع من حزيران كحدود للدولة الفلسطينيةوإقناعلسالم واستئناف عملية ا
وكان عباس اجتمع مع نظيره التركي عبد اهللا غول في العاصمة التركية لمدة ساعة ونصف مساء 

 للقاء سبق عقده بين الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء أشار عريقات الذي أكده، وفق ما األربعاء
  .وغان لبحث عملية السالم والمصالحة الفلسطينيةأردي رجب طيب الترك

  8/1/2010القدس العربي، 
  

  مع االحتالل" فخ المفاوضات"تحذّر من الوقوع ثانية في " المبادرة الوطنية" .7
التي تستغلها " فخ المفاوضات" حذرت المبادرة الوطنية الفلسطينية من الوقوع ثانية في ما أسمته :رام اهللا
ونبهت المبادرة في بيان مكتوب  .ومة اإلسرائيلية للتغطية على نشاطاتها االستيطانية، كما قالتالحك

تمارس الخداع والتضليل عبر حديثها عن "نسخة منه، من أن الحكومة اإلسرائيلية " قدس برس"وصل 
حدات رغبتها في استئناف المفاوضات في وقت ما زالت تطرح في العطاءات لبناء المزيد من الو

  ".االستيطانية وآخرها إعالن عزمها بناء حي استيطاني في الطور بالقدس المحتلة
التمسك بما أقره المجلس المركزي لمنظمة التحرير حول عدم العودة إلى "وشددت المبادرة على ضرورة 

ديد المفاوضات إال بعد ضمان وقف وتجميد االستيطان بشكل شامل وكامل بما في ذلك في القدس، مع تح
  ".مرجعية أساسها المبادرة العربية والقرارات الدولية وإطار زمني محددين لها

  7/1/2010 قدس برس،
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  "سلوك غير قانوني وغير أخالقي وغير إنساني"على غزة " إسرائيل"مناشير : الحكومة المقالة .8
، التي ة المناشيروصف المكتب اإلعالمي الحكومي التابع للحكومة المقالة في غز:  فتحي صباح-غزة 

، حددت فيها مناطق عازلة هددت كل من  غزة فوق المناطق الشمالية لقطاعألقتها الطائرات اإلسرائيلية
سلوك غير قانوني وغير أخالقي وغير إنساني، ويعبر عن عقلية " بأنها ،ليها بإطالق النار عليهإيصل 

ل لمنظومة القيم البشرية واألصول االستعالء الصهيوني، ويشير إلى سياسة التنكر ورفض االحتال
استمرار لحال التخبط وتجريب المجرب، وتكرار الفشل، ودليل آخر على أن هذا "واعتبر أنه . "اإلنسانية

االحتالل يستحق المحاكمة كمجرم حرب ضد الجسد والروح، وضد اإلنسان والجماد، وضد البشر 
  ."واألرض

  8/1/2010الحياة، 
  

   أريحاية في الفلسطيناألمن ألجهزة مادة تدريبية "ورفن التعامل مع الجمه" .9
 األجهزة الفلسطينية بأريحا على عقد دورات لمنتسبي األمنية األكاديميةتعكف : وليد عوض -رام اهللا 
  . لتعليمهم فن التعامل مع المواطنين جراء تطبيق القانوناألمنية

ة نائب رئيس األكاديمية الفلسطينية للعلوم  كمال سالمأكد األربعاء تلك الدورات إحدىوخالل افتتاح 
 تطوير رجل إطارفن التعامل مع الجمهور في األكاديمية األمنية في أريحا، تأتي في " دورة أناألمنية 

  .األمن وتسليحه بالمهارات المختلفة خاصةً فيما يتعلق بالتعامل مع الجمهور
 أن األكاديمية األكاديميةهني والتعليم المستمر في أحمد الشوا مدير دائرة الدبلوم الم. ومن جهته أشار د

تهتم بتقديم دورات مختلفة لألجهزة األمنية حتى ترتقي بأدائها لخدمة المواطن والوطن، وأن الدائرة تعقد 
هذه الدورة للمرة الثانية وستعمل على إعطاء الدورات المناسبة وفقاً الحتياجات األجهزة األمنية والتي 

  .األساسية لمؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبليةتشكل اللبنة 
  8/1/2010القدس العربي، 

  
  المعلم جهود المصالحة الفلسطينيةيبحث مع مشعل  .10

وزير الخارجية  مع برئاسة خالد مشعل" حماس"بحث وفد قيادي من حركة  : يزن كركوتي-دمشق 
ية، والجهود الرامية إلى تحقيق السوري وليد المعلم، أمس، آخر المستجدات على الساحة الفلسطين

  .المصالحة الفلسطينية، واستعراض آخر التطورات على الساحة العربية، حسب بيان رسمي سوري
إن مشعل وضع المعلم في صورة نتائج " الخليج"لـ" حماس"وفي سياق متصل قالت مصادر قيادية في 

 خاللها كالً من اليمن والسعودية وإيران الجولة التي قام بها على بعض الدول العربية واإلسالمية وزار
والبحرين، فيما قدم المعلم تلخيصاً لنتائج الزيارة التي قام بها إلى دمشق وزير الخارجية السعودي األمير 

  ".سعود الفيصل
وأكدت مصادر قيادية في منظمة التحرير الفلسطينية أنه من المتوقع خالل األيام القريبة المقبلة عقد لقاء 

مشعل وعباس، وذلك خالل الزيارة التي سيقوم بها عباس إلى دمشق للقاء الرئيس بشار األسد بين 
وأضافت المصادر إنه تم إنجاز ترتيبات الزيارة، . وبعض قادة الفصائل الفلسطينية المتواجدين في سوريا

ه لتوقيع وستكون مهمة جداً في سياق جهود المصالحة في حال أوفى مشعل بما صرح به حول استعداد
  .اتفاق المصالحة، وشددت المصادر على أن توقيع االتفاق سيتم في القاهرة

  8/1/2010الخليج، 
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  نجري اتصاالت مع مصر الحتواء التوتر على حدود غزة : الزهار .11
إن الحركة تجري   : "محمود الزهار أمس  " حماس"قال عضو المكتب السياسي لحركة      :  تامر قشطة  - غزة

  .الحتواء أزمة التوتر على الحدود بين قطاع غزة ومصراتصاالت مع مصر 
التي وصلت إلى القطـاع     " 3شريان الحياة   "وأضاف الزهار للصحافيين خالل استقباله في غزة وفد قافلة          

معنية تماما بانتهاء األزمة التي نشبت مـع مـصر وحريـصة علـى              "إن حماس   : "مساء أول من أمس   
  ".ةاستمرار العالقة الطيبة مع القاهر

والقيادة المصرية لتوضـيح الحقـائق والمواقـف،        " حماس"وذكر الزهار أن اتصاالت تجرى بين قيادة        
  ".هناك توتر شديد ، لكننا نحاول جاهدين أن ننهي األزمة ونهدئ الموقف" مضيفا 

  8/1/2010صحيفة فلسطين، 
  

  " وجهان لعملة واحدة"الجدار الفوالذي والرصاص المصبوب : الجهاد .12
جدار مصر الفوالذي وعملية الرصاص المـصبوب       "كد خالد البطش، القيادي في الجهاد على أن         أ :غزة

مـا  "وأشار البطش في تصريحات صحفية إلى أن العدوان على غـزة            ". اإلسرائيلية وجهان لعملة واحدة   
 الجدار الفـوالذي بمثابـة أداة قتـل جديـدة للـشعب           " مضيفاً أن   ، "زال متواصالً ولكن بصور مختلفة    

، الفلسطيني؛ فما تقوم به مصر من إقامة جدار على امتداد الحدود مع قطاع غزة المحاصـر والمعـزول    
ودعا البطش القيادة المصرية إلى التراجع عن        ".يهدف بالدرجة األولى إلى مزيد من الخنق على القطاع        

ذائية الالزمة ألبناء القطاع    كما طالب البطش القيادة المصرية بفتح المعابر إلدخال المواد الغ         . هذه الخطوة 
  .المحاصرين

  8/1/2010صحيفة فلسطين، 
  

  لن يمنع تدفق السلع من مصرالجدار ..تفاؤل حذر إزاء فرص استئناف المفاوضات :دحالن .13
ان التحركات " الحياة"محمد دحالن لـ " فتح"قال عضو اللجنة المركزية لحركة :  محمد يونس–رام اهللا 

على بعض التفاؤل إزاء فرص استئناف المفاوضات، لكن الجانب الفلسطيني السياسية الجارية تبعث 
  . بنيامين نتانياهواإلسرائيلييفضل الحذر عندما يتعلق األمر برئيس الوزراء 

ربما تكون أساساً لقليل "وأضاف ان المعلومات التي وصلت الى الجانب الفلسطيني عن هذه التحركات 
: ه يجب عدم االفراط في التفاؤل عندما يتعلق االمر بنتانياهو، موضحاً نفست، لكن في الوق"من التفاؤل

  ".تعليقاتي على أي تحرك سياسي يقوم به نتانياهو يتسم بحذر شديد وباهتمام بالتفاصيل"
وقال دحالن ان جهداً مصرياً يجري هذه االيام بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية واالردن والسلطة 

للجنة الرباعية بهدف تكوين موقف جماعي يتناسب ومطالب الفلسطينيين الستئناف الفلسطينية وا
. المفاوضات، مرجحاً ان يتمخض هذا الحراك عن صوغ مشروع أو مجموعة أفكار مقبولة لدى الجانبين

نأمل في ان تؤتي انتفاضة الرئيس محمود عباس على آلية المفاوضات السابقة ثمارها في : "وأضاف
  ".المقبلةاالسابيع 

: وأشار الى امكان قبول حل وسط الستئناف المفاوضات اذا ما توافر فيه عنصر تجميد االستيطان، وقال
الوضع المقبل سيكون اصعب مما مضى، فعندما نقول ال عودة الى المفاوضات إال على الشروط التي "

اك وجهود دولية، وسنكون ملزمين أعلناها، وفي الوقت نفسه يبقى نتانياهو واقفاً جانباً، سيكون هناك حر
  ".كل حلول وسط تكون على حساب كل االطراف: "وأضاف". أن نتخذ قرارات صعبة

وقال ان الجانب الفلسطيني راض عن الجهود الرامية الى التوصل الى خطة للتحرك متفق عليها قبل 
ال يريد ان يطرح عليه احد خطة الجانب الفلسطيني "اعالنها رسمياً من االدارة االميركية، مشيراً الى ان 
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االستيطان الجاري "وأكد ضرورة ان تكون القدس ضمن أي خطة متفق عليها، مشيراً الى ان ". ال يقبلها
  ".في القدس يهدف الى عزل المدينة واخراجها عن طاولة المفاوضات

ة أشهر يصار وأوضح ان كل ما يطلبه الجانب الفلسطيني هو وقف موقت لالستيطان لمدة سنة أو عشر
وقال ان االدارة األميركية فوجئت برفض عباس الذهاب الى . خاللها الى االتفاق على إطار للحل النهائي

المفاوضات على األسس التي وضعها نتانياهو والتي تخرج القدس والالجئين من على طاولة 
  .المفاوضات

 كحدود 1967عام ) يونيو(زيران وأكد دحالن أن الجانب الفلسطيني يطالب بتحديد خط الرابع من ح
للدولة الفلسطينية، مشيراً الى وجود بعض االقتراحات والصيغ التي تكتفي بذكر هذه الحدود بإطار 

نريد لخط الرابع من . لن نقبل أي تالعب بااللفاظ: "وقال. إلجراء المفاوضات وليس كحدود نهائية
 وليس حدوداً يجري التفاوض على إقامة الدولة حزيران ان يكون الحدود النهائية للدولة الفلسطينية

  ".داخلها
ومواقفها ما " حماس"، معتبراً ان مصالح "حماس"واستبعد دحالن التوصل الى اتفاق مصالحة مع حركة 

وفي تعقيب له على الجدار الفوالذي الذي تقيمه مصر على حدودها مع قطاع . زالت بعيدة عن المصالحة
م تحت األرض وليس فوقها، ولن يمنع تدفق السلع من مصر او من الضفة هذا جدار يقا: "غزة، قال

لكنه قال ان كل الضغوط يجب ان يوجه في هذه المرحلة الى ". الغربية او من اسرائيل الى قطاع غزة
وأضاف ان مصر تقيم الجدار بهدف حماية حدودها، مشيراً الى . اسرائيل لرفع حصارها عن القطاع

  .وقف وراءها أشخاص تلقوا تدريباً عسكرياً في قطاع غزةوقوع هجمات مسلحة 
  8/1/2010 الحياة، 

  
  '29ار بي جي ' جديدة تتضمن صواريخ مضادة للتحصينات وقذائف أسلحةنمتلك : القسام .14

كشفت كتائب القسام امس الخميس للمرة األولى عن أسلحة جديدة تمتلكها استعدادا لمواجهة قادمـة                :غزة
  .لحرب اإلسرائيلية التي شنت على قطاع غزة قبل عاممع إسرائيل بعد ا

ونشرت كتائب القسام على موقعها االلكتروني على شبكة االنترنت صورا جديـدة ألسـلحة اسـتطاعت                
  .تهريبها إلى قطاع غزة بطرق سرية

 107وتضمنت الصور المنشورة ثالثة أنواع من األسلحة وهي قاذف تانديم ، وصـواريخ مـن عيـار                
  .المضادة للدروع' 29ار بي جي ' لتحصينات وقذائف المضادة ل

وقالت الكتائب إن هذه األنواع من األسلحة استخدمت مرة واحدة خالل الحرب اإلسرائيلية األخيرة على               
  .قطاع غزة وكانت مفاجأة للجيش اإلسرائيلي

 التحذيريـة فـي     ومن جهة أخرى، قالت كتائب القسام إن إلقاء الطائرات اإلسرائيلية مئات المنـشورات            
  .'نوع من الحرب النفسية ضد سكان غزة لدفعهم إلى الخوف واالرتباك'أجواء قطاع غزة 

شعبنا معتاد على هذه األساليب الرخيصة مـن قبـل العـدو الـصهيوني     'وأضافت في بيان صحافي أن   
  .'الجبان

هو أكبر دليل على مـدى      أن استخدام العدو الصهيوني لهذه الوسائل والطرق اليائسة         'واعتبرت الكتائب   
 .'العجز الصهيوني أمام المقاومة والفشل في حربه األخيرة وفي غيرها من جوالت المواجهة

  8/1/2010القدس العربي، 
  

  السالح الفلسطيني رهن التوافق اللبناني:  يلتقي بهية الحريريأبو العينين .15
اللواء سـلطان ابـو     " فتح"ركة   عضو اللجنة المركزية لح    ، أن صيدا من،  8/1/2010المستقبل،  ذكرت  

العينين أكد أن هناك اجماعاً فلسطينياً على أن ال يكون أي مخيم من المخيمات الفلسطينية قاعدة لفـرد أو       
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لجماعة، وأنه قد تحدث حوادث فردية بين الحين واآلخر شأنها شأن بقية األراضي اللبنانية، لكن هـذا ال                  
ان الفلـسطينيين لـن     :  وال توجد خالفات فلسطينية داخلية، وقال      يمنع أن هناك انسجاما فلسطينيا كامال،     

يكونوا عقبة أمام ما يتفق عليه اللبنانيون على طاولة الحوار في ما خص تنظيم السالح الفلسطيني داخل                 
  .المخيمات وسحبه خارجها

تربية والثقافـة   كالم أبو العينين جاء اثر لقائه، على رأس وفد من فصائل منظمة التحرير رئيسة لجنة ال               
كـان ال   : وقال أبو العينين اثر اللقاء    . ، في صيدا جنوب لبنان    النيابية النائب بهية الحريري، في مجدليون     

بد أن نتوقف عند الحوادث التي مرت بحيث نبدد كل عوامل القلق، خاصة وان بعض وسائل اإلعالم لم                  
رق الى الحقـوق المدنيـة واالجتماعيـة        توفرنا وكأني بها كانت تصوب على البيان الوزاري الذي يتط         

وفي الجانب اآلخر، كانت فرصة ألن نتحدث عن حقوقنا المدنية          . للفلسطينيين وإلعمار مخيم نهر البارد    
واالجتماعية وطمأنا النائب الحريري الى أن مخيماتنا الفلسطينية في حالة مستقرة، قد تحـدث حـوادث                

 األراضي اللبنانية، لكن هذا ال يمنع أن هناك انسجاما فلسطينيا           فردية بين الحين واآلخر، شأنها شأن بقية      
كامال، وال توجد خالفات فلسطينية داخلية، هناك اجماع فلسطيني على أن ال يكون أي مخيم من مخيماتنا                 

  .الفلسطينية يشكل قاعدة لفرد أو لجماعة، هذا اجماع فلسطيني وقرار يجتمع عليه كل الفلسطينيين
ينين هل ستدعمون الحكومة اللبنانية وطاولة الحوار الوطني في موضوع تنظـيم الـسالح              وسئل ابو الع  

سبق لألشقاء اللبنانيين أن توافقوا في مـا بيـنهم          : الفلسطيني داخل المخيمات ونزعه خارجها ؟، فأجاب      
كانـت هنـاك بعـض    . على طاولة الحوار لسحب السالح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه داخلهـا      

أعتقد . قبات التي ال تغيب عن بال أحد في ظل الالتوافق الداخلي والالتوافق اإلقليمي على هذه القضية               الع
أن الفلسطينيين كل الفلسطينيين لن يكون واحد منهم        : أن بعض الحواجز سقطت ولم يعد هناك من عقبات        

ليه األشقاء اللبنانيون ألننـا     يشكل عقبة أمام اي توافق على طاولة الحوار اللبناني، نحن سننفذ ما يتفق ع             
نثق ايضا بإرادة اللبنانيين المجتمعة على طاولة الحوار بأن القضية الفلسطينية تهمهم كما تهـم الـشعب                 

  . الفلسطيني وقيادة الشعب الفلسطيني
سلطان أبو العينـين    " فتح" عضو اللجنة المركزية لحركة      ، أن بيروت، من   8/1/2010الحياة،  وأضافت  

ئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري خالل لقائه في السراي الحكومية إجماع الفلسطينيين على             الى ر نقل  
عقبة أمام اللبنانيين في ما يتوافقون عليه بخصوص الالجئين الفلسطينيين، ألننا ضـيوف             "أنهم لن يكونوا    

لكن في الوقت نفسه،    ليس في حساباتنا كفلسطينيين أن نقايض،       : "وقال". على أرض لبنان بحسب القوانين    
لدينا كما لدى أشقائنا اللبنانيين وعي كامل بأن الفلسطيني الذي يعيش بكرامته ويتمكن من تحصيل رغيف                
خبزه، سيتمتع بمزيد من االستقرار االجتماعي، وحين يتحقق هذا االسـتقرار االجتمـاعي يـؤدي إلـى              

  ".استقرار أمني وسياسي
تتعلق بما تضمنه تحديداً البيان الوزاري، ال سيما ما يتعلق منه           "ري  وأوضح أبو العينين أن زيارته الحري     

بالحقوق المدنية واالجتماعية في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان، والـذي يعطـي مزيـداً مـن                 
  ".االستقرار

ـ : "وعن بقية الفصائل الفلسطينية في ما خص السالح خارج المخيمات، أجاب أبو العينين      ان في السابق ك
  ". إقليمي، لكنه تراجع اآلن وهو ما يساعد في حل موضوع السالح الفلسطيني-هناك تجاذب لبناني 

  
    تدعو رئيس لجنة حقوق اإلنسان النيابية اللبنانية لزيارة المخيمات حماس .16

زار وفد من حركة حماس برئاسة مسؤول العالقات اللبنانية رأفت مرة رئيس لجنة حقوق االنسان النيابية                
اجـواء االوضـاع    "وقال بيان أصدرته الحركة ان الوفد وضع النائب موسى في            .النائب ميشال موسى  

المأسوية التي يعيشها الالجئون الفلسطينيون في لبنـان خاصـة علـى الـصعد الـصحية والتعليميـة                  
 لعب دور كبيـر فـي مـنح الالجئـين         "ـلجنة حقوق االنسان النيابية ب    " حماس"وطالبت  ". واالقتصادية
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وسلم الوفد النائب موسـى دعـوة        ".الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنية وخصوصا حق العمل والتملك        
رسمية للجنة حقوق االنسان النيابية للقيام بزيارة المخيمات الفلسطينية في لبنان واالطالع على أوضاعها              

 .ومعاينة الواقع مباشرة
  8/1/2010المستقبل، 

  
   اللبناني لمعالجة أمن المخيماتية لفتح وبين قيادة األمن الداخليتنسيق بين القيادة العسكر .17

في اطار التنسيق األمني بين القيادة العسكرية لحركة فتح وبين قيادة منطقة الجنوب االقليمية فـي                : صيدا
قوى األمن الداخلي، عقد في مكتب قائد المنطقة العميد منذر األيوبي في سراي صيدا الحكومي اجتمـاع                 

وقائد القوات العسكرية في فتح اللواء صبحي ابو عرب ومسؤول العالقات العامة العميـد مطيـع                ضمه  
زيدان، وذلك بحضور قائد سرية درك صيدا العقيد ناجي المصري وقائد الفوج الـسيار الثـاني العقيـد                  

جـان  حسين خشفة وقائد سرية درك النبطية العقيد علي هزيمة وآمر مفرزة استقصاء الجنوب النقيـب                
  .غسطين

وجرى خالل اللقاء التباحث في األوضاع األمنية في المخيمات الفلسطينية في الجنوب وبصورة خاصـة               
كما تم التطرق الى حادث اطالق النار الذي شهده المخيم مؤخراً، فتم التأكيد على              . في مخيم عين الحلوة   

  . يةضرورة العمل على تسليم مطلق النار الى األجهزة األمنية اللبنان
واشاد اللواء أبو عرب اثر اللقاء بالتنسيق القائم مع األجهزة األمنية والعسكرية اللبنانية معتبرا أن أمـن                 

  . المخيمات الفلسطينية مسؤولية مشتركة ولن يسمح باستدراجها الى اية مواجهات
لذي نعيشه في لبنان    ان زيارة العميد األيوبي هي من اجل التهنئة والتنسيق في ما يتعلق بالوضع ا             : وقال

ونحن نعتبر أن ما جرى هو حادث فردي بعد         .. وخاصة في منطقة صيدا وال سيما في مخيم عين الحلوة         
. مسيرة فتح بذكرى انطالقتها، هناك اشخاص خارجون عن القانون يحاولون أن يفتعلوا فتنة في المخـيم               

لمتابعة ان شاء اهللا تنتهي هـذه األمـور         ونحن بالتعاون مع األخوة داخل المخيم والقوى األمنية ولجنة ا         
  .والمخيم رواق بإذن اهللا

زار ثكنة زغيب العسكرية في صيدا والتقى مدير فرع مخابرات الجيش اللبنـاني فـي               " فتح"وكان وفد   
 .الجنوب العقيد علي شحرور

  8/1/2010المستقبل، 
 

  "مهمة جهادية"الجهاد تنعي مقاوماً استشهد في  .18
مهمة " مقاوماً في صفوفها استشهد في ،في بيان أمس، نعت سرايا القدس :االت، وك"الخليج "-غزة 
استهدفها شرق " إسرائيلي"في مدينة غزة، فيما نجت مجموعة من مقاومي السرايا من قصف " جهادية

  .بلدة جباليا شمال قطاع غزة، فيما ألقى االحتالل من الجو منشورات تحرض األهالي ضد المقاومة
  8/1/2010الخليج، 

  
       جهود لتوحيد قوى اليسار الفلسطيني  : العاروري .19

تحاول رموز وشخصيات فلسطينية يسارية ومستقلة بلورة رؤية جديدة لتوحيد قوى           : أحمد فياض  -غزة  
اليسار الفلسطيني بغية إحياء دوره بعدما شهد تراجعاً في شعبيته في ظل تفـرد حركـة فـتح بـالقرار                    

م دخول حركة حماس على خط صنع القرار بعد فوزهـا فـي االنتخابـات               الفلسطيني لسنوات طويلة ث   
ويؤكد القيادي في التيار الوطني الديمقراطي الحر عـصام العـاروري أن             .التشريعية قبل أربع سنوات   

توحيد قوى اليسار بات من الضرورة الملحة إلنهاء حالة تفرد حركتي فتح وحماس بالحيـاة الـسياسية                 
  .الفلسطينية
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ن وجود قوة ثالثة ذات تأثير في المجتمع الفلسطيني من شأنه التقليل من حدة االستقطاب السياسي                ويرى أ 
  .وإعادة االعتبار وتفعيل القوى والشخصيات والفعاليات اليسارية والديمقراطية

  7/1/2010نت، .الجزيرة
  

   قذائف 10تقصف هدفين إسرائيليين بـ " الناصرألوية " .20
باتجاه موقعي " هاون"، عشر قذائف )7/1(، أنها أطلقت، صباح اليوم الخميس "نألوية الدي"أعلنت : غزة

وقالت األلوية في بالغ عسكري صادر عنها،  .العسكريين جنوب قطاع غزة" كسوفيم"و" كرم أبو سالم"
" كرم أبو سالم"تجاه موقع "  مليم100عيار " قذائف هاون 8نسخة منه إنها أطلقت " قدس برس"وصل 

" كسوفيم"وأضافت أنها قصفت أيضاً موقع . جنوب شرق رفح أقصى جنوب قطاع غزةالعسكري 
  .العسكري شمال خان يونس جنوب قطاع غزة بقذيفتين من النوع نفسه

 7/1/2010قدس برس، 
  

   منازلهم في الضفةإلى"  قتلوا يهودانفلسطينيي" لن تسمح مطلقا بعودة "إسرائيل ":نتنياهو .21
 بنيامين نتنياهو انه لن يـسمح مطلقـا بعـودة سـجناء             اإلسرائيليس الوزراء    رئي أعلن :القدس المحتلة 

  . للخطرإسرائيلفلسطينيين ممن قتلوا يهودا الى بيوتهم في الضفة الغربية المحتلة وتعريض امن 
 رسالة قوية لحمـاس بهـذا المعنـي         أرسل األخير العبرية الرسمية عن مكتب نتنياهو ان        اإلذاعةونقلت  

 قدمت كل ما عليهـا مـن اجـل انجـاح            إسرائيلمرونة بعد اليوم وان     ال  موقفه نهائي وان    "مفادها ان   
  ".الصفقة

والذي يضم سـتة    " السبعة"وقالت المصادر ان موقف نتنياهو نهائي وان نقاشات مطولة جرت بين طاقم             
ضـافية  وزراء بينهم وزير الخارجية ليبرمان حيث اعرب عدد كبير منهم عن معارضته الي تنازالت ا              

وتعهد نتنياهو بان تواصل حكومته العمل من اجل اعادة شاليط سالما            ".لحركة حماس فيما يتعلق بالصفقة    
   .األسرىفيما قالت المصادر ان الوسيط االلماني ابلغ اسرائيل برد حماس االخير على صفقة 

  8/1/2010وكالة سما، 
  

  حماسمع صفقة التبادل  نتنياهو يطلب مواصلة مفاوضات: "يديعوت" .22
 بنيامين نتنيـاهو اوعـز إلـى        اإلسرائيلي ان رئيس الوزراء     أمس اإلسرائيلية" يديعوت"ذكرت صحيفة   

حجاي هداس االستمرار بالمفاوضـات مـع       " حماس"المفاوض اإلسرائيلي في صفقة تبادل األسرى مع        
  .الوسيط األلماني

رد اإلسرائيلي وشروط حركة حمـاس  على الرغم من ال " ونقلت الصحيفة عن مصادر اسرائيلية قولها انه      
أضافت أن نتنياهو لم    ". إال أن الصفقة ما زالت جارية حتى اآلن بين الطرفين من خالل الوسيط األلماني             

مقابل اإلفراج عن الجندي اإلسـرائيلي      " حماس"يوافق حتى اآلن على دفع الثمن الباهظ الذي تطالب به           
  ".األسير جلعاد شليط

نتنياهو لم يقرر بعد إذا كـان سـيوافق         " أن  ) الكابينيت(جلس الوزاري المصغر    وأوضح أحد أعضاء الم   
على انجاز هذه الصفقة في هذه الشروط الصعبة، ولكن في حال لم يوافق على ذلك ربما تنفجر األوضاع                  

  ".مرة أخرى وتتأجل الصفقة مدة إضافية كما حصل مع رئيس الحكومة السابق ايهود أولمرت
خالل الجلسة المصغرة في منزل نتنياهو، أكد األخير انـه          : "عن وزير إسرائيلي قوله   " يديعوت  "ونقلت  

في حال رفضت حركة حماس المصادقة على الرد اإلسرائيلي وتجنبت الخطوط الحمر التي وضعها فان               
 التي  نتنياهو اآلن بين مطرقة عائلة شليط،     : "أضاف". الصفقة الموافقة على الصفقة لن تتم في هذه األثناء        
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تطالب بإعادة ابنها، وسندان حركة حماس التي تطالب بانجاز صفقة من شأنها أن تشجع فصائل المقاومة                
  ". على خطف جنود إسرائيليين بأسرع وقت ممكن في حال تمت كما أرادت الحركة

 مهمة  ما زال المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر وعلى رأسه نتنياهو بانتظار انتهاء          : "وقالت الصحيفة 
  ". المفاوض حجاي هداس، حيث أن األخير لم يأت بأي رد حتى االن

  8/1/2010المستقبل، 
  

  عباس أكثر تطرفاً من عرفات: نتنياهو .23
 أكدت مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجه انتقاداً حاداً في أحاديث خاصة -غزة

هرب من قرارات مصيرية تتعلق بالسالم واالستقرار في للرئيس الفلسطيني محمود عباس متهماً إياه بالت
  .المنطقة

إن عباس أكثر تطرفاً من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وأنه “وقالت المصادر نقالً عن نتنياهو 
أفشل مباحثات كامب ديفيد عندما وصلت إلى مراحل حاسمة ألنه يرفض بصورة قاطعة التنازل أو 

أن عباس زعم “موضحاً ” بالنسبة لقضية الالجئين والتي يعتبر نفسه أميناً عليهاالوصول إلى حلول وسط
أنه يريد أن يترك كامب ديفيد لحضور زفاف نجله ولكن الحقيقة هو أنه أفشل بمغادرته المفاوضات كل 

  .”إمكانية للوصول إلى اتفاق
العالم وعلى إسرائيل أن تعمل إننا أمام شخصية متطرفة بثوب عقالني استطاع أن يخدع “وقال نتنياهو 

لم يكن له ضلع بعمليات اإلرهاب الفلسطيني هي “على كشفه بكل السبل مشيراً إلى أن االدعاءات بأنه 
  ."ألنه كان مشاركاً في قرارات خطيرة في السبعينات والثمانينات سيأتي وقت لذكرها الحقاً.. باطلة

والذي أصدره في تسعينات القرن ” مكان تحت الشمس “وطالب نتنياهو وزراء حكومته بالعودة إلى كتابه
  . عباس بأنه الشخصية األخطر واألكثر كرهاً بالنسبة له“الماضي والذي تحدث فيه عن 

  8/1/2010االتحاد، اإلمارات، 
  

  آالف هندي تزعم بأن أصولهم يهودية 7223 تقرر جلب "إسرائيل" .24
 هنديا يـدعون بـأن أصـولهم تعـود          7223جير  كشفت مصادر اسرائيلية امس ان تل أبيب تستعد لته        

ابنـاء  "أن المجموعة الهندية التي تقطن شرق الهند تدعى         " يديعوت أحرونوت "وذكرت صحيفة    .لليهودية
، وسيتم تهجيرهم إلى إسرائيل بعد أن يـتم         )منشي(، وتدعي انها من ساللة أحد األسباط اليهودية         "منشي

  . ثالثتهويدهم حسب الشريعة اليهودية في بلد
وتشير الصحيفة إلى ان قرار تهجيرهم إلى إسرائيل جاء بعد سلسلة من المداوالت المتشعبة التي امتـدت          

" حـق العـودة   "على مدى سنوات، وانهم سينقلون إلى نيبال ليتم تهويدهم هناك ومن ثم يحصلون علـى                
  .اليهودي

سطين، في أوساط هـذه المجموعـة       التي تعمل على تهجير اليهود إلى فل      " شافي يسرائيل "وتنشط منظمة   
  .الهندية منذ نحو عقد، وأقامت مدارس لتعليم العبرية واليهودية وإقامة معابد يهودية

وتفيد اإلحصاءات اإلسرائيلية بأن    . 1982وقد بدأ أفراد من تلك المجموعة بالهجرة إلى فلسطين منذ عام            
  .  شخصا منهم قدموا إلى إسرائيل1250

  8/1/2010المستقبل، 
  

  الكتلة البرلمانيةفي استقالة نائب عمالي بارز تعزز مكانة باراك  .25
أوفير بينيس أمس، عن " العمل"أعلن عضو الكنيست البارز في حزب : برهوم جرايسي -الناصرة

  .استقالته من عضوية الكنيست، بعد أن فقد أمل التغيير في حزبه الذي يتزعمه وزير الحرب إيهود باراك
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وبصفته من ابرز معارضي وزير الحرب والحكومة فإن استقالة بينيس ستعزز مكانة باراك في الكتلة 
  .البرلمانية، فضال عن كونها مؤشرا على انحسار جديد في قوة الحزب على المستوى الشعبي
  8/1/2010الغد، األردن، 

  
  لدين محظور أمنياًالجدار الفوالذي لن يوقف التهريب واألفضل جعل محور صالح ا: خبير .26

 أكد الخبير الجيولوجي اإلسرائيلي ومستشار رئيس األركان السابق : كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
موشيه  يعلون لشؤون األنفاق يوسي النغوسكي أن الجدار الفوالذي الذي تبنيه مصر  على الحدود مع 

فشل كما فشلت كل محاوالت وسي،  قطاع غزة لن يضع حدا للتهريب عبر األنفاق بين مصر وغزة
  . إسرائيل بالسابق في مواجهة األنفاق

 مترا مكون من مادة 30 إلى 20وشدد العقيد النغوسكي على أن مصر تبني جدارا فوالذيا بعمق من 
إال أنها تضع أمام الفلسطينيين تحدي جديد وهم بدورهم سيبذلون جهودهم  ،  صلبة يصعب صهرها

  .ذلكللتغلب عليه وسينجحون في 
وذلك على ،  مترا20وأوضح النغوسكي أن الفلسطينيين سيقومون  بحفر أنفاق يزيد عمقها عن الـ

وسيتمخض عن ذلك أن األنفاق ستكون أكثر تطورا وأكبر حجما وأقل  ، فرض أن الجدار ال يمكن  خرقه
لى مدى الفترة إن الجدار سيخفف حجم التهريب عبر  األنفاق فقط ع"وأضاف الخبير اإلسرائيلي . عددا

  ". ولكن خالل وقت قصير  سيتغلب الفلسطينيون على هذه العقبة و سيمرون من أسفله، الزمنية القريبة
وأشار النغوسكي  إلى أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تكون ناجعة في محاربة التهريب هي  أن يقوم 

ر  قبل محور صالح الدين نحو   كيلومت2 إلى 1.5المصريون بإعالن المنطقة التي يبلغ عرضها 
مستدركا أن ذلك سيحد من ، الجنوب بأنها منطقة محظورة أمنيا وال يسمح ألى  شخص بالتحرك فيها

  .التهريب إال أنه لن يمنعه  بشكل كامل
ليفهم الجميع أن  ما بذلته إسرائيل وجيشها خالل السنوات األخيرة من اجل مكافحة التهريب  " وأضاف 

كانت نتائجه الفشل الذريع إلسرائيل وأعتقد أن إسرائيل في  معركتها ضد األنفاق فشلت عبر األنفاق 
  ".فشال ذريعا

 ونوه النغوسكي إلى تحذيره قبل خمس سنوات من  أن األنفاق ستشكل خطرا امنيا استراتيجيا على 
ه المعضلة  بالصورة إسرائيل وحينها لم يأخذ  المعنيين تحذيره على محمل الجد ولم يتأهبوا لمواجهة هذ

  .التي يجب أن يتأهبوا لها
  8/1/2010الرأي، األردن، 

  
  االسرائيلية وأمل إزالة خطر الصواريخ " القبة الفوالذية: "تقرير اخباري  .27

تأمل اسرائيل في ازالة احد المخاطر االستراتيجية الكبرى المحدقة بها من خالل نـشر نظـام                : ا ف ب  
وقادر على اعتراض الصواريخ التي تطلق عليها سواء مـن قطـاع            " ح تام بنجا"دفاعي جديد تم اختباره     

الذي جرت آخر التجارب عليه هذا االسبوع ، بهدف         " القبة الفوالذية "وتم تطوير نظام    . غزة او من لبنان   
  .التصدي الطالق الصواريخ وقذائف الهاون من لبنان على شمال اسرائيل ومن قطاع غزة على جنوبها

و كيلومتر العمل في غضون ستة اشهر علـى         70 40ان تبدأ الدرع التي يتراوح مداها بين        ومن المقرر   
ان تنشر في المنطقة المحاذية لقطاع غزة من حيث اطلقت االف الصواريخ خـالل الـسنوات العـشر                  

الحقا على طول الحدود مع لبنان بمحاذاة الشريط حيـث          " القبة الفوالذية "وسيتم نشر بطاريات    . االخيرة
تقول اسرائيل ان حزب اهللا اللبناني ركز ترسانة تضم اربعين الف صاروخ ومن حيث اطلقت صواريخ                

  .على الدولة العبرية منذ بداية الثمانينات
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" حيـتس "وسيتم دمج الدرع الصاروخية مع النظام الدفاعي االسرائيلي الذي يضم بطاريـات صـواريخ               
متعدد المستويات يمكنه حماية المدن االسرائيلية من اي        المضادة للصواريخ ، في برنامج طموح       ) السهم(

صواريخ قريبة المدى او صواريخ بالستية بعيدة المدى قد تطلق من قطاع غزة او لبنـان او سـوريا او                    
  .ايران

  8/1/2010الدستور، 
  

   في الخارج دولة عنصرية ووكر للحروب"إسرائيل": إستطالع .28
في الخارج في خطـر، وإنهـا       ) إسرائيل(إن صورة   : " يلية أمس قالت وزارة اإلعالم اإلسرائ   : الناصرة

  ".تتدهور بشكل كبير وفق دراسات واستطالعات قامت بها الوزارة في اآلونة األخيرة
أمس، أن وزارة اإلعالم اإلسرائيلية أجرت اسـتطالعا للـرأي فـي    " يديعوت أحرونوت"ونقلت صحيفة   

تعاني من  ) إسرائيل(اء العالم؛ والذين أكدوا بدورهم على أن        أوساط اليهود الذين يسافرون إلى جميع أنح      
مـن المـستطلعة    % 91وأظهر االستطالع الذي أعدته الوزارة أن       . صورة إعالمية خطيرة في الخارج    

  .تعاني من مشكلة خطيرة جداً بخصوص صورتها في العالم) إسرائيل(آراؤهم أكدوا أن 
منهم أشـاروا  % 90كدولة عنصرية، كما أن ) إسرائيل(لـفي العالم ينظرون % 80وأكدت الصحيفة أن  

ـ     وأضـافت أن وزيـر اإلعـالم       . كدولة تعاني من اإلرهاب والحروب    ) إسرائيل(إلى أن العالم ينظر ل
طالب بضرورة تجنيد ماليين اليهود الذين يسافرون للخارج في برنامج عمل           " يولي أدلشتاين "اإلسرائيلي  

  .عالمفي ال) إسرائيل(لتحسين صورة 
  8/1/2010صحيفة فلسطين، 

  
  الجيش اإلسرائيلي يتدرب على إعادة احتالل قطاع غزة .29

كشفت مصادر عسكرية في تل أبيب، أمس، أن التدريبات التي يجريها الجيش اإلسرائيلي في  -تل أبيب 
برية وكانت القوات ال. منطقة النقب، تستهدف إنجاز خطة حربية كبيرة تنتهي بإعادة احتالل قطاع غزة

أسبوع "بمختلف أذرعها، وبالتنسيق مع سالح الجو، قد بدأت التدريبات في مطلع األسبوع، تحت عنوان 
، وهذا يعني أن الجيش يضع لنفسه هدفا باحتالل القطاع في غضون أسبوع واحد، مع أن الجيش "حرب

  ". عملية الرصاص المصبوب الثانية"يقول إنها 
لتلفزيون التجاري اإلسرائيلي المستقل، أمس، قال مصدر عسكري كبير، ، ل"القناة العاشرة"وفي حديث لـ

وقد استخلصت . إن الحرب القادمة لن تكون مثل الحرب السابقة على غزة، وستتخذ شكال أقسى وأشمل
  .العبر من سقطات وإخفاقات الحرب الماضية

  8/1/2010الشرق األوسط، 
  

  باراك يكرر تهديده للحكومة اللبنانية .30
كرر وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك، أمس، تهديد لبنان وحكومته بأنها ستكون مسؤولة : وكاالت

عن إطالق النار على الدولة العبرية، ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن باراك قوله، أمام النادي التجاري في 
 ما زالت الدولة األقوى إسرائيل"تل أبيب، إن إسرائيل واجهت مخاطر أكبر من التي تواجهها اليوم وإن 

في المنطقة، لكن في العقود األخيرة تعرف الجانب اآلخر على قدرات إسرائيل ووضع إصبعه على 
ورأى ". مواقع ضعفنا، فالتفوق العسكري ال يوفر ردا على الصواريخ وتسلح الجانب اآلخر باآلالف منها

يوفر الرد للدفاع عن إسرائيل وحماية أن التفوق الجوي اإلسرائيلي إلى جانب قدرات السالح البري 
 . المستوطنين
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إذا تم إطالق النار من لبنان ضد مواطني إسرائيل فإن إسرائيل ستعتبر حكومة لبنان مسؤولة بكافة "وقال 
" حزب اهللا"وكرر أنه في حرب مستقبلية ستواجه إسرائيل صواريخ حماس و". أذرعها وبنيتها التحتية

 . اخلية اإلسرائيليةالتي تغطي كل الجبهة الد
 8/1/2010السفير، 

  
   تستعد لضرب إيران"إسرائيل: "مصادر مطلعة .31

بين تكثيف إسرائيل مناوراتها العسكرية والجويـة       ' الجريدة'ربطت مصادر مطلعة في حديث مع       : القدس
  .نيةوالمدنية أخيراً وبين تزايد احتمال شن ضربة عسكرية إسرائيلية على المنشآت النووية اإليرا

وأفادت المصادر المطلعة في تل أبيب بأن تدريبات عسكرية وتدريبات للدفاع المدني تُجـرى بـصورة                
  .متزامنة ومكثفة في كل المناطق اإلسرائيلية

وكشفت المصادر أن قيادة الجبهة الداخلية تُجري يومياً تمرينات لتشغيل صـفارات اإلنـذار وتمرينـات          
ت القصف الصاروخي، خصوصا في منطقة الوسط أي منطقة تل          لفحص قدرات قوات الطوارئ في حاال     

  .أبيب وضواحيها
من مصادر خاصة أن سلطة اإلطفائية تلقت سيارات إضافية بشكل مفاجئ، كما تلقـى              ' الجريدة'وعلمت  

  .أفراد الطواقم أوامر تلزمهم إلغاء كل إجازاتهم خالل األشهر األربعة المقبلة
م بصواريخ بيولوجية على قلب إسرائيل، وتزامن ذلـك مـع إعـالن             وجرت تدريبات على احتمال هجو    

السلطات تزويد كل السكان بكمامات واقية خالل النصف الثاني من هذا الشهر، بعـد أن جمعـت كـل                   
  .الكمامات قبل عدة سنوات بحجة عدم الحاجة إليها أو وجود أي تهديد كيماوي

 قصف مواقع بعيدة المدى، إذ ُأجري قبل أيام تـدريب           ويستمر سالح الجو اإلسرائيلي في التدريبات على      
، وتـضمن التمـرين افتـراض       'معادية'بالوقود في الجو، خصوصاً في أجواء       ' 16إف  'لتزويد طائرات   

' 767بوينغ  'إطالق صواريخ ومضادات جوية على الطائرات التي تحمل الوقود، وهي طائرات من نوع              
  .طورها الجيش اإلسرائيلي لهذا الغرض

  8/1/2010الجريدة، الكويت، 
 

   شهداء وعدد من الجرحى في قصف لمنطقة االنفاق برفحثالثة .32
 اعلنت مصادر طبية فلسطينية ان ثالثة مواطنين استشهدوا واصيب اثنان اخران            :حكمت يوسف  - غزة

في قصف اسرائيلي استهدف نفقا قرب معبر رفح جنوب قطاع غزة، كما اغارت الطـائرات الحربيـة                 
وقصفت طائرات االحـتالل منطقـة الجـرادات         .سرائيلية على العديد من مواقع المقاومة في القطاع       اال

ان الطيـران   " سـما "وقال شهود عيان لمراسل      .والقرارة والمحافظة الوسطى وحي الزيتون بمدينة غزة      
ـ               زة دون  الحربي االسرائيلي اطلق صاروخين على موقع تابع للمقاومة الفلسطينية شمال شرق مدينـة غ

  .وقوع اصابات تذكر
 فلسطينيين اصيبوا بجراح في منطقة الجرادات فيما يتواصل تحليق الطيـران            4وقالت مصادر طبية ان     

  .االسرائيلي في مختلف مناطق قطاع غزة
ونفذ الطيران الحربي غارة استهدفت موقعا للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة وغارة آخرى استهدفت              

وفـي ذات الـسياق قـصف الـزوارق الحربيـة            .مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    نقطة رباط شرق    
االسرائيلية مراكب الصيادين في عرض بحر مخيمي النصيرات ودير البلح وسط قطـاع غـزة دون ان                 

  .يبلغ عن اصابات او اضرار
  8/1/2010وكالة سما، 
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   نإلسرائيليي أرضاعلى تأجير البطريرك تيوفيلوس الثالث مسيحي احتجاج  .33
 مؤسسات فلسطينية تابعة لطائفـة       أن بيت لحم  من    رويترز  نقال عن وكالة   8/1/2010الدستور،  ذكرت  
البطريرك تيوفيلوس الثالث بتأجير أرض تابعة للكنيسة تقع داخل حـدود عـام             اتهمت   األرثوذكسالروم  
  .  عاما99 بعقد مدته إسرائيلية لشركة 1967

وتبلغ مساحة هذه االرض التي تقع علـى        . ق القدس السرائيل  ويتعلق الخالف بتأجير أرض تقع في نطا      
   . فدان ـ 17,75 دونما ـ 73الطريق الرئيسي بين القدس وبيت لحم 

 73تم تـأجير أرض     " الفلسطينية والقدس    األراضي في   األرثوذكسيةوقال الياس سعيد ممثل المؤسسات      
عـن طريـق اخـتالف الـشركات        .. ا كيف تم الكشف عنه    األرضوهذه  . دونم أمام كنيسة مار الياس    

  ".  وظهرت في المحكمة وعرفنا منها واال ما كان ممكن نعرف فيهااإلسرائيلية
عشرات الفلسطينيين من ممثلي الطائفة ، أن )ا ف ب( نقال عن وكالة  8/1/2010السفير، واضافت 

لسطين واألردن لطائفة ، مطالبين بإبعاد بطريرك القدس وفاألول أمسفي بيت لحم تظاهروا  األرثوذكسية
  . إسرائيليينإلىالروم األرثوذكس ثيوفولوس الثالث عن سدة البطريركية التهامه ببيع أراض للطائفة 

   
 2009 خالل فلسطينيا 5132سلطات االحتالل اعتقلت : فروانة .34

 5132أعلن الباحث المختص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة، اليوم، أنه تمكن من توثيق : غزة
 . حالة اعتقال يوميا14ً، بمعدل 2009حالة اعتقال خالل العام المنصرم 

 قد شهد تراجعاً عن العام الذي سبقه 2009وبين فروانة أن معدل االعتقاالت خالل العام المنصرم 
 %.32.6 بنسبة مقدارها 2007، وعن العام %11.7، بـنسبة مقدارها 2008

 5818 شهد 2008 حالة يومياً، والعام 21تقال بمعدل  حالة اع7612 شهد 2007وأوضح أن العام 
 حالة اعتقال بمعدل 5132 سجل خالله 2009 حالة يومياً، فيما العام المنصرم 16حالة اعتقال بمعدل 

 . حالة اعتقال يوميا14ً
6/1/2010وكالة وفا،   

  
   ما تقوم به حماس تجاه الشعب المصري ال يرضي الشعب الفلسطيني: التميمي .35

" حمـاس "دان قاضي قضاة فلسطين الشيخ تيسير التميمي ما قامت به حركـة             :  ميسرة شعبان  -اهللا  رام  
 بين قوات األمن المصرية ومتظاهرين على جـانبي الحـدود    التي حصلت مؤخرا مواجهاتمشيرا إلى ال  

ية  ال تغتفر واعتداء علـى الـسيادة المـصر         التي واصفا هذا االعتداء بالجريمة      ،بين مصر وقطاع غزة   
  . لحدودها

إن ما حدث ليس في مصلحة القضية الفلسطينية، وحركة حماس، بل بالعكس فهذا العمل االجرامى               "وقال  
  ". يشوه صورة الشعب الفلسطيني، والعالقة التاريخية الوطيدة بين مصر وفلسطين الممتدة عبر التاريخ

فمـصر هـي   "عب الفلـسطيني،  تجاه الشعب المصري ال يرضي الش" حماس"وأكد أن ما تقوم به حركة     
الشقيقة الكبرى التي احتضنت القضية الفلسطينية عبر العقود الطويلة الماضية وقدمت للشعب الفلسطيني             

 القـضية كل الدعم والمساندة، في كل المحافل الدولية والعربية واالسالمية وقد لحق بمصر مـن أجـل                 
ن الشعب المصرى قدم عشرات آالف الشهداء من        ، مشيرا الى أ   "الفلسطينية، ما لم يلحق بأي دولة أخرى      

  .أجل القضية ومازالت مصر تقدم الكثير من أجلها
8/1/2010المستقبل،   
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   في غزةباعتقال عشرات الفتحاويينالحكومة المقالة  يتهم "مركز حقوقي" .36
ابعة للحكومة دان المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان اإلجراءات التي اتخذتها األجهزة األمنية الت :غزة

 النطالقة الحركة في 45من االحتفال بالذكرى السنوية ال" فتح"المقالة في قطاع غزة لمنع نشطاء حركة 
  . كانون ثاني الحالي/األول من يناير

في األسبوع األخير الذي سبق " فتح"وقال المركز إن األجهزة األمنية اعتقلت العشرات من عناصر 
  ". للضرب المبرح والمعاملة السيئة"ض عدد منهم ذكرى االنطالقة، مؤكداً تعر

إن األجهزة األمنية منعت إقامة احتفاالت خاصة في قاعات "وأضاف المركز في بيان أصدره أمس، 
مغلقة، وعملت على إنزال رايات الحركة من منازل العديد من النشطاء ووجهت استدعاءات لعدد آخر 

  ".ممن قاموا بإشعال الشموع
  8/1/2010الخليج، 

  
   زيتون قرب نابلسأشجارالمستوطنون يصّعدون اعتداءاتهم ويقتلعون  .37

 حقالً للزيتون في أطراف قرية بورين جنوب مدينة نابلس شمال أمساقتلع مستوطنون فجر : رام اهللا
   . الضفة الغربية

توطنة  المستوطنين قدموا الى حقلها الواقع قرب مسإنصاحبة الحقل )  سنة49(وقالت حنان شوفان 
.  الخميس، وأقدموا على قطع األشجار بواسطة مناشير يدوية-بعد منتصف ليل األربعاء » يتسهار«

وقالت ان المستوطنين دأبوا على مهاجمتها في حقلها ومنزلها بهدف ارهابها وإبعادها عنه كي يستولوا 
وافذ مدرسة الحاج معزوز ويأتي هذا االعتداء بعد يومين على قيام المستوطنين بتحطيم ابواب ون .عليه

  . المصري للبنات في نابلس
8/1/2010الحياة،   

  
  "حتى إشعار آخر" "كرم أبو سالم"االحتالل يغلق معبر  .38

كرم أبو "، إغالق معبر )7/1(قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اعتباراً من صباح الخميس  :الناصرة
في المنطقة المحيطة " هاون" بسقوط قذيفة ، متذرعة"حتى إشعار آخر"جنوب شرق قطاع غزة، " سالم

  .بالمعبر
7/1/2010قدس برس،   

 
 "3شريان الحياة "مظاهرة في مخيم اليرموك تضامنا مع : سوريا .39

تظاهر المئات من الالجئين الفلسطينيين فـي مخـيم اليرمـوك، جنـوب              :ماهر محمد  - مخيم اليرموك 
س، وذلك احتجاجاً على اعتداء األمن المـصري        العاصمة السورية دمشق، استجابة لدعوة من حركة حما       

  .  ، التي سمح لها بالدخول إلى غزة في وقت الحق3على أعضاء قافلة شريان الحياة 
8/1/2010صحيفة فلسطين،   

  
  دار المعلمين ن الفلسطينيين منمتخرجياللحّل أزمة ا "األونرو"يدعو " أشد: "لبنان .40

، في بيان أصدره أمس، المسؤولين في وكالة " أشد–يني اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسط"طالب 
اإلسراع في اتخاذ الخطوات الكفيلة بإنقاذ مستقبل المتخرجين الفلسطينيين من كلية دار " بـ"األونروا"

 . "المعلمين التابعة لها، وتوفير فرص العمل لهم
، نتيجة إصدارها قرارا قضى 2005 جمدت توظيف متخرجي الدار منذ عام "األونروا"وذكّر البيان بأن 

وأشار إلى أن  .بعدم تعيين سوى حملة الشهادة الجامعية والتعليمية في المرحلتين االبتدائية والمتوسطة
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 15لم يعين منهم سوى " معلماً، و260عدد المعلمين الذين تخرجوا من الدار منذ ذلك العام وصل إلى 
 ."2008 – 2007أستاذاً فقط للعام الدراسي 

8/1/2010فير، الس  
 

   حرب غزة مليون دوالر خسائر الرعاية الصحية خالل 532: "وزارة الصحة" .41
فؤاد العيسوي أن قيمـة الخـسائر التـي    . أكد مدير عام الرعاية الصحية األولية بوزارة الصحة د   :غزة

  .ي مليون دوالر أمريك531.930لحقت بالمراكز الصحية خالل الحرب اإلسرائيلية األخيرة تقدر بـ
إلى أن إجمالي العيادات التـي      ، أمس، نسخة عنه " فلسطين"العيسوي في بيان صحفي وصلت      . وأشار د 

موضحاً أنـه تـم     ،  مركزاً صحياً موزعة على كافة محافظات القطاع       33تضررت بفعل القصف بلغت     
مؤسسات وجار العمل على ترميم الجزء اآلخر بالتعاون مع جهات و         ، االنتهاء من ترميم بعض العيادات    

  .معنية
8/1/2010صحيفة فلسطين،   

  
   مليون دوالر على الالجئين الفلسطينيين 500األردن ينفق سنويا أكثر من : عزايزة .42

أكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس وجيه عزايـزة أن           :  حسنين وبترا  إسماعيل -الرصيفة  
 بالمئة من الالجئين المسجلين لدى      42يعادل   مليون الجئ فلسطيني وبما      1,9األردن الذي يستضيف نحو     

  .األونروا تحمل أعباء إضافية بالرغم من محدودية موارده لتوفير سبل الحياة الكريمة لهم
 مليون دوالر على شكل خدمات مباشرة وغير مباشرة علـى           500وقال إن األردن ينفق سنويا أكثر من        

 مليـون دوالر    650 - 600 لهذا العام التي تتراوح بين       إن موازنة الوكالة  : وقال. الالجئين الفلسطينيين 
  . مليون دوالر140تواجه عجزا يقدر بنحو 

8/1/2010الدستور،   
  

  انتهاء التحقيق األولي في انفجار حماس في حارة حريك: لبنان .43
أنهت النيابة العامة العسكرية تحقيقاتها األولية في انفجار حارة حريك، وفق ما أكـدت أمـس مـصادر                  

ائية، التي أشارت الى أن التحقيق األولي في الحادثة قد انتهى من حيث المبـدأ، وأن االدعـاء فـي                    قض
ر للشفاء من حروق وندوب أصيب بهـا        .م" حركة حماس "القضية ينتظر تماثل أحد الجرحى من كوادر        

عـدما  جراء االنفجار، حيث ال يزال يخضع للعالج في المستشفى العسكري تحت حراسة أمنية مـشددة ب               
  .ف الموقوف لدى سجن الشرطة العسكرية.اعتبر موقوفاً على ذمة التحقيق مع زميله ي

وجددت المصادر أمس تأكيدها على أن التحقيق كون فكرة واضحة عن كيفية حصول االنفجار الذي وقع                
في مركز يشغله عناصر من حركة حماس في أحد األبنية في محلة حارة حريك وأسـبابه، والـذي أدى                   

  .حينها الى مقتل شخصين من كوادر الحركة حسن الحداد وباسل جمعة وجرح آخرين
في مقابل ذلك، نقل عن مصادر معنية بالتحقيق أن ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان أدلى بإفادة                  

حركة حماس موجودة على األراضي اللبنانية كتنظيم سياسي وليس         "مطولة حول الحادثة، مشيراً الى أن       
  ".كتنظيم أمني، وبالتالي فإنها ال تملك أي مراكز للتدريب العسكري في لبنان

ووفق المصادر المطلعة، فإن العبوة التي انفجرت وكانت تحوي زنة ثمانية كيلوغرامات من مادة الــ                 
تي المتفجرة، تم إحضارها من خارج المركز، ولم تكشف المصادر عما إذا حصل االنفجار أثناء               .أن.تي
كها من قبل القتيلين واثنين من الجرحى الموقوفين، مؤكدة بأنه أصبح لدى التحقيق قناعة كافية حول                تفكي

  .الحادث
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وكان مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي رهيف رمضان قد عاود أمس استجواب              
  .ر في المستشفى العسكري.الجريح م

8/1/2010المستقبل،   
  

   الفت بانفجار حارة حريك غربيهتمام دبلوماسيا": القبس الكويتية" .44
الحظت مراجع سياسية مدى االهتمام التي يوليه دبلوماسيون غربيون في بيـروت لموضـوع               :بيروت

 والـشائعات   "المعلومـات " ديسمبر الفائت، ال سيما لجهة المالبسات و       26انفجار حارة حريك ليل السبت      
ومات شبه رسمية عن استهداف مسؤول حركة حماس فـي          المتداولة حول الموضوع، بعدما تحدثت معل     

  .لبنان أسامة حمدان
 تسليم جريحي االنفجار للسلطات اللبنانية ال يساعد هذه الـسلطات علـى             أنويعتبر هؤالء الدبلوماسيون    

وكان من ضحايا االنفجار وال عالقـة       » مجرد جريحين  «أنهما إذ بأي خيط من خيوط الحادث،       اإلمساك
  .اتهلهما بمالبس

 أنويحاول الدبلوماسيون انفسهم معرفة خلفية التعتيم الذي مارسه حزب اهللا على ملف القـضية، ودون                
 الجهات اللبنانية المختلفة علـى علـم        أن إذيكون صحيحا انه احرج لوجود مركز لحماس في الضاحية،          

 اللبنانيـة بـأوراق     األرضبوجود مراكز قيادية للحركة في حارة حريك، وان القياديين موجودون على            
  . المعنيةاألجهزةعلى » محرمة«شرعية، ذلك الى ان اماكن وجودهم ليست 

ويشير الدبلوماسيون الى ان عاصمة اوروبية على االقل، وبدافع حرصها على عدم انزالق لبنـان الـى                 
ت خيار كارثي، ابلغت مسؤولين في بيروت بضرورة توخي الحذر الن االستخبارات االسـرائيلية اعـد              

ضد حزب اهللا في الضاحية، بعدما نجحت في تجنيد عناصر          » دقيقة جدا «خطة بالغة التعقيد لتنفيذ عملية      
  .يمكن ان تساعد في الرصد والتنفيذ

ويسأل الدبلوماسيون ما اذا كان صحيحا ما تردد عن ان الحزب اتخذ اجراءات وقائية شديدة الحـساسية                 
اهال اثارة ساسة لبنانيين مناهضين للحـزب وسـالحه مـسألة           بعد انفجار حارة حريك، متج    ) والفاعلية(

 .االرباك الذي واكب عملية معاينة الجهات القضائية المختصة لمكان االنفجار وظروفه
7/1/2010القبس، الكويت،   

  
 نتمنى على الفلسطينيين أن ينجزوا المصالحة: الحريري .45

 عبد ، بحضور نظيره األردنياألردنفي مؤتمر صحافي خالل  رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قال
اللقاء مع الملك فرصة إلجراء جولة أفق في مختلف األوضاع العربية واإلقليمية، وال "أن : اهللا الثاني

سيما ما يتعلق بقضية العرب األولى، القضية الفلسطينية، والمحاوالت اإلسرائيلية المتكررة التي نشهدها 
  . لتسوية بين فلسطين وإسرائيلبالمماطلة في ما يخص السالم وا

ونحن نتمنى على الفلسطينيين بجميع قياداتهم أن ؛ كذلك تباحثنا في موضوع االنقسام الفلسطيني الحاصل
  . ينجزوا المصالحة في ما بينهم ألن المستفيد الوحيد من هذا االنقسام هو إسرائيل

8/1/2010السفير،   
  

  لحقوق االقتصادية واالجتماعية للفلسطينيين تأمين االبيان الوزاري التزم: بطرس حرب .46
 فرع لبنان -استقبل وزير العمل بطرس حرب وفداً من االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين : بيروت

آن األوان لمعالجة معاناة شعبنا في المخيمات ولتدرس «برئاسة أبو يوسف العدوي الذي رأى أنه 
التي تقلص » أونروا«ف معاناته وأخذ دورها في مواجهة سياسة الحكومة اللبنانية الملف الفلسطيني لتخفي

  . »خدماتها بما يزيد معاناة شعبنا
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تطرق الى العمالة «وفي نهاية اجتماعاته في الوزارة، قال حرب ان اجتماعه والوفد الفلسطيني 
لحكومة التزمت ا«، ولفت الى أن »الفلسطينية والحقوق التي يجب أن تمنح لالجئين الفلسطينيين في لبنان

في بيانها الوزاري تأمين الحقوق االقتصادية واالجتماعية للفلسطينيين، وتطبيقاً لسياسة الحكومة كان هذا 
االجتماع لعرض التوجه وتأكيد موقف لبنان الرسمي من ان الفلسطينيين الموجودين في لبنان هم إخوة 

دعم قضيته على الصعيد الوطني وشعب اضطهد وظلم، وان الشعب اللبناني يقف الى جانبه وي
  .»واإلنساني
هناك موقف متفق عليه عربياًَ ولبنانياً، هو أننا ال يمكن ان نتخذ أي موقف يساهم في توطين «: وأضاف

الفلسطينيين في لبنان، واخوتنا الفلسطينيون يتمسكون بحقهم في العودة بقدر ما يتمسك اللبناني بهذا الحق 
  . »ويرفض التوطين

8/1/2010، الحياة  
  

  "3شريان الحياة "الحص ينتقد اإلجراءات المصرية بحق  .47
انتقد رئيس الوزراء اللبناني األسبق سليم الحص، أمس، اعتراض السلطات المصرية سبيل  :عواصم

التي تحمل الغذاء والدواء ومواد أخرى من ضرورات الحياة ألهالي قطاع غزة، " 3شريان الحياة "قافلة 
  .جنود المصريين في معركة مع المنكوبين في القطاعوما أسماه زج ال

8/1/2010الخليج،   
  

  األماكن المقدسةقباني يشدد على دعم الفلسطينيين ووقف انتهاكات  .48
ضرورة دعم الشعب الفلسطيني ووضع حد      " الشيخ محمد رشيد قباني على        اللبنانية شدد مفتي الجمهورية  

  ".ي القدس واألماكن اإلسالمية والمسيحية المقدسةلالنتهاكات الصهيونية في فلسطين وخصوصاً ف
8/1/2010المستقبل،   

  
  " إسرائيل" يعمل لصالحتحالف إقليمي دولي : نائب لبناني سابق .49

اتهم النائب السابق ناصر قنديل ما أسماه بتحالف مخابراتي إقليمي دولي يعمل لحساب إسرائيل، بمحاولة 
بعض األطراف "ى الساحتين اللبنانية والفلسطينية، معتبرا أن نسف نتائج التقارب السوري السعودي عل

النظام المصري يتولى القيادة "، مشيرا إلى أن "داخل المملكة السعودية ال تزال جزءا من هذا المشروع
 . "العلنية لهذا التحالف الذي ينضوي أحد أجهزة استخبارات السلطة الفلسطينية من ضمن صفوفه

تكون لهذا الحلف أجندة أمنية على الساحة اللبنانية انطالقا من المخيمات من خطورة أن "ونبه 
 . ، داعيا طاولة الحوار إلى منع استخدام ملف السالح لترجيح كفة فريق فلسطيني"الفلسطينية

8/1/2010السفير،   
  

  اعتقال فلسطيني ينتمي لفتح اإلسالم وتحذير ألماني من دخول إرهابيين للمخيمات: لبنان .50
 المطلوبين مـن عناصـر      أهم احد   أمس مساء   اللبناني أوقفت ان مخابرات الجيش    " النهار " صحيفة تعلم

  ."فتح االسالم"منظمة 
. أشـهر  المطلوب فيه بعد تعقبه ومتابعته طـوال ثمانيـة           وأوقفوقد دهم منزل في منطقة عائشة بكار        

 ارهابية جديدة وهـو     بأعمالللقيام   الموقوف الذي لم يكشف اسمه كان يعد         أن األمنية المعلومات   وأفادت
  .فلسطيني مقيم في لبنان
 األمنـي  أنغيال ميركل مستـشارها      األلمانية الموفد الخاص للمستشارة     أن" النهار"وفي مجال آخر علمت     

والمدير العام للسياسة الخارجية كريستوف هويسغن ابلغ الرسميين الذين التقاهم فـي زيارتـه الـسريعة        
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 المخيمات الفلسطينية في لبنـان،    إلى من دول عربية     أخيرا إرهابية دخول عناصر    لبيروت معلومات عن  
وأبدى مالحظات تتعلق بضرورة ضبط الوضع داخل المخيمات وخارجها ومحيط مطار بيروت وحرمه،             

  . والمعدات الالزمة لذلكاألجهزة لتزويد الحكومة األلمانيةمبديا استعداد الحكومة 
8/1/2010النهار،   

  
  من أبرز التحديات السالح الفلسطيني: "ران روالن أبو جودةالمط .51

، لفت المطران روالن أبو جودة إلى أن التحديات التي تواجه المسيحيين في لبنان هـي داخليـة                 :بيروت
وأهمها مخلفات الحرب وحضور الالجئين الفلسطينيين والسالح المنتشر داخـل المخيمـات وخارجهـا              

والتقلص الديموغرافي والمسألة التربوية في مجتمع غير مستقر        " حزب اهللا "¯وترسانة السالح الخاصة ب   
وخفوت قوة المسيحيين السياسية    ، واالنقسامات داخل الصف المسيحي   ، اقتصادياً وسياسياً ومتعدد الديانات   

  .واالقتصادية وحضورهم الضعيف في الحقل العام
وسع تملك غير المسيحيين وظهـور تيـارات        تملك األجانب وت  : وأضاف أن من بين التحديات الخارجية     

 .أصولية إسالمية وعدم االستقرار في المنطقة
8/1/2010السياسة، الكويت،   

 
    اللبنانية-على الحدود اإلسرائيلية  عبوات ناسفة تعثر على "اليونيفيل" .52

سلة عبوات ، سلأسبوع اكتشفت قبل نحو "اليونيفل" أن قوة تابعة لقوات "هآرتس"ذكرت صحيفة : )أ ش أ(
 . ناسفة على بعد كيلومتر من الحدود مع فلسطين المحتلة

وبلغ . إيران أو في سوريا إما إنتاجها عبوات ناسفة تم 10وأضافت أن تلك القوات عثرت على أكثر من 
 .  كيلو غرام300 اإلجماليوزنها 

8/1/2010السفير،   
  

  د مع قطاع غزةصبرنا نفد على استفزازات الحدو: القاهرة .53
 من أن لصبرها حدود وحذرت من حذرت مصر رسمياً : قدس برس محمد جمال، أحمد ربيع،-لقاهرة ا

واستعرضت الخارجية . كما حدث في رفح والعريش سيكون له عواقب وخيمة" استفزازها"أن تكرار 
  أثناء عبورها ميناء العريش إلى رفح،"3قافلة شريان الحياة "المصرية مالبسات الشغب الذي صاحب 

وما صاحبها من حوادث، وحذرت من نفاد صبر مصر تجاه ما وصفته بما جرى من استفزازات على 
مؤكدة أن أية محاولة أخرى الستفزاز " من جانب بعض رموز حركة حماس"الجانب اآلخر من الحدود 

  .األمن المصري سوف يكون لها عواقبها
  8/1/2010الشرق، قطر، 

  
  لتيارات المساندة للحكم الحالي في غزةا يشارك فيها حملة إعالمية على مصرهناك  :زكي .54

 أن أية قوافل  المصرية،السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجيةأكد : سالي وفائي
مساعدات تطلب الدخول إلي قطاع غزة عبر األراضي المصرية هي محل ترحيب من مصر شريطة 

ادعاءات حماس بأن في حوار معه، رداً على  سؤال عن  وقال .االلتزام بما وضعته مصر من آليات
 وإذا كان هناك من اليعلم ماتمثله القضية ،هذا كالم كاذب وباطل"ة، القاهرة شريك في عملية حصار غز
  ".اً تمامى فهو بالتأكيد أعم،الفلسطينية بالنسبة لمصر قيادة وشعبا

هناك مالمح كثيرة نرصدها لحملة منظمة بالفعل " :، قال مصرىإعالمية علوعن وجود مالمح لحملة 
يشارك فيها بشكل أساسي كل من ينتمي للتيارات المساندة للحكم الحالي في غزة والذين يريدون إنجاح 
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تجربة الحكم الحالي ولهذا نالحظ أن الكثير من الكتابات والتغطية اإلعالمية منحازة لمصلحة هذا الفكر 
  .وأنكر زكي من أن مصر هي من تحكم إغالق معبر رفح". زة غىوهو ما كان يحدث أيام الحرب عل

 8/1/2010األهرام، 
  

        "3شريان الحياة  "قافلةمصر تستعد العتقال سبعة من  .55
 أن المحامي العام لنيابات شمال سيناء أمر باعتقال سبعة من ،أفاد مراسل الجزيرة بالقاهرة: وكاالت

 قطاع غزة مساء أول أمس حاملة مساعدات غذائية وطبية التي دخلت" 3شريان الحياة "أعضاء قافلة 
  .لسكانه المحاصرين منذ نحو ثالث سنوات

وأوضح مصدر أمني أنه بموجب قرار النيابة سيتم تكليف الشرطة بترقب وصول أعضاء القافلة وإلقاء 
  .طار العريشالقبض على المتهمين السبعة، الذين قال إن ثالثة منهم متهمون بارتكاب أعمال شغب في م
  8/1/2010نت، .الجزيرة

  
  "عواقب وخيمة"القاهرة تطالب حماس باالعتذار عن مقتل جندي على حدود غزة وتحذر من  .56

 حكومة حركة حماس في قطاع غزة باالعتذار عن مقتل جندي ،مس الخميس، أطالبت مصر: القاهرة
د قناص اطلق النار من داخل مصري على الحدود مع غزة والذي تقول القاهرة انه لقي مصرعه على ي

  .القطاع
المعنيين على الجانب الفلسطيني للمسارعة بتقديم "الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ودعا وزير 

  ."صري عن مقتل الجندي الذي وقع أمساالعتذار الالئق للشعب الم
 حديث البعض ن مثل هذا االعتذار ينبغي أن يكون بديال عنإ"واضاف ابو الغيط في تصريح صحافي، 

و تسليمهم الى مصر وطالب بمحاكمة الجناة أ". ل حدود مصر واألمن القومي المصريالذي ال يفهم حو
  .لمحاكمتهم

  8/1/2010القدس العربي، 
 

  "حامي ألمن إسرائيل" سيحّول مصر إلى "فوالذيجدار "بناء الحكومة المصرية : مؤرخ إسالمي .57
قال المفكر والمؤرخ اإلسالمي المصري المستشار  :رس قدس ب محمد جمال، أحمد ربيع،-القاهرة 

على حدود قطاع غزة، سيحول مصر إلى " فوالذيجدار " أن بناء الحكومة المصرية طارق البشري،
 "إسرائيل"، مؤكدا تعارض هذا الجدار مع أمن مصر القومي المفترض أنه يعتبر "حامي ألمن إسرائيل"

  فتحتحمي مصر أمنها وتمنع التهريب عبر الحدود مع غزة هوعدوه األول وليس غزة، وأن الحل كي 
  .معبر رفح ال غلقه وبناء جدار أيضاً

  8/1/2010الشرق، قطر، 
 

 استاذة جامعيون يدينون الجدار الفوالذي : مصر .58
أصدرت مجموعة من األساتذة الجامعيين المصريين، بيانا نددت فيه بالجدار الفوالذي الذي تبنيه مصر 

 . "سرائيلإ"ا مع قطاع غزة المحاصر من قبل عند حدوده
نحن الموقعين من أساتذة الجامعات المصرية، ندين جملة وتفصيال أي مشاركة في "وجاء في البيان 

بإقامة هذا "ونندد ". فل المساعدات من إغاثة المحاصرينحصار غزة سواء بإغالق المعابر أو منع قوا
دودنا مع غزة، ونقف صفا واحدا لنؤيد جميع القوى الشعبية الجدار الفوالذي الذي يتم بناؤه على ح

  . "المية في دعمها لشعب غزة المحاصرواإلنسانية الوطنية والع
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انطالقا من هذا الموقف، ندعو الحكومة المصرية إلى ضرورة اتخاذ اإلجراءات الضرورية "وتابع البيان 
  . "ين فرضوا علينا إقامة جدار العارلذوالفعالة لحماية أمننا القومي ضد أعدائنا الحقيقيين ا

  8/1/2010السفير، 
  

  الجدار الفوالذي يخدم أمن مصر والخالفات الفلسطينية تعمق الحصار :بطريرك الروم الكاثوليك .59
 بطريرك الروم الكاثوليك قدرة الفلسطينيين -أكد البطريرك جريجوريوس الثالث : الوهاب شعبان عبد

وقال جريجوريوس . طينية واتفقوا فيما بينهملي إذا ما توافرت اإلرادة الفلسعلي إزالة العدون اإلسرائي
 ما ى إلي أنه قضاًجه العدوان اإلسرائيلي بيده مشير، وواى إنه اشترك في االنتفاضة األول،"الوفد"لـ

، وقال بطريرك الروم الكاثوليك إن الفرقة الفلسطينية أشد فتنة من القتل..  عاما بالقدس26يقرب من 
 جريجوريوس أن الجدار الفوالذي تم بناؤه ألسباب أمنية وأوضح. دة وحدة البيت الفلسطينيودعا إلي إعا

  .طينيين يعتبرونه نوعا من الحصاربالنسبة للمصريين من المقام األول ولكن الفلس
  7/1/2010الوفد، مصر، 

  
 الحكومة مسؤولة عن مقتل الجندي على حدود غزة: إخوان مصر .60

 الحكومة المصرية ، أمس،اتهم جماعة اإلخوان المسلمين:  فاطمة حسن محمد المتولي،-القاهرة 
بالمسؤولية عن مقتل جندي مصري برصاص مسلح فلسطيني على الحدود مع قطاع غزة التي شهدت 

 التي يقودها النائب "3شريان الحياة "أمس األول توترا شديدا على خلفية العنف الذي رافق عبور قافلة 
  .يطاني جورج جاالوي إلى القطاعالبر

وقال النائب الدكتور حمدي حسن األمين العام المساعد للكتلة البرلمانية لإلخوان المسلمين في بيانٍ عاجٍل 
إن سياسة الحكومة في قمع النشطاء المطالبين بكسر : وجهه إلى رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف
 األمن المركزي عليهم، ما أدى إلى إصابة العديدين وإراقة الحصار عن أهالينا في غزة واعتداء جحافل

  .دمائهم، تُسيء إلى مصر حكومةً وشعباً
وأكد النائب أن تلك االعتداءات تثبت أن الحكومة المصرية تتلكأ مع القافلة، وتحاول أن تُعيق أداءها 

وليس لصالح شعبنا المحاصر اإلنساني الخيري، بما يصب في النهاية في صالح أمن الكيان الصهيوني، 
  .في غزة

  8/1/2010العرب، قطر، 
  

  المجند شعبان قتل برصاصتين في الظهر ما يؤكد إصابته من الجانب المصري: مسؤول مصري .61
 طارق المحالوي وكيل وزارة الصحة المصرية بمحافظة شمال سيناء، في الرواية . شكك د:سيناء

ري قرب بوابة صالح الدين على الحدود الفلسطينية المصرية، الرسمية المصرية بشأن مقتل مجنَّد مص
مؤكدا أن المجند قُتل إثر إصابته برصاصتين في الظهر، وهو ما يرجح أنهما أطلقتا من الجانب 

  .المصري للحدود
وقال المحالوي للصحفيين ووسائل اإلعالم خالل وجوده مساء أمس أمام بوابة ميناء العريش البحري، 

إن المجند المصري أحمد شعبان ): "1-7(اإلخبارية السعودية يوم الخميس " كة اإلسالم اليومشب"حسب 
  ".قتل برصاصتين في ظهره؛ حيث تَم نقله إلى مستشفى رفح)  عاما21(أحمد مصطفى 

وبناء على ما ذكره المسؤول المصري فإن مراقبين رجحوا أن المجند كان يواجه مظاهرات شعبية على 
 مع مصر وظهره للحدود المصرية، ومن ثم فإن الرصاص جاء من الجانب المصري ال من الحدود

  .قطاع غزة
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إن الجندي أحمد شعبان أصيب بطلق ناري جاء من الشطر : "وكانت الرواية الرسمية المصرية قد قالت
  ".وصولهالفلسطيني لمدينة رفح الحدودية، وتَم نقله إلى المستشفى في رفح؛ حيث فارق الحياة فور 

عن شهود " المركز الفلسطيني لإلعالم"وتنسجم رواية المسؤول الطبي المصري مع الرواية التي نقلها 
عيانٍ أكدوا أن إطالق نار من بناية مصرية يتحصن فيها جنود مصريون هو الذي أدى إلى إصابة أحد 

تي وقعت بعد ظهر األربعاء قرب الجنود المصريين إلى جانب شاب فلسطيني خالل األحداث المؤسفة ال
  .بوابة صالح الدين على الحدود الفلسطينية المصرية

7/1/2010المركز الفلسطيني لإلعالم،   
  

  نجاد ينتقد الجدار المصري على حدود غزة  .62
مس، خالل استقباله رئيس مجلس الشعب السوري محمود الرئيس محمود احمدي نجاد، أ رأى: وكاالت

على ) المصري(الجدار العازل في األراضي المحتلة والجدار الفوالذي "أن ، األبرش في طهران امس
  . " يشيران الى ضعف الكيان الصهيونيحدود غزة،

  8/1/2010السفير، 
  

  إلى دور يضمن تحقيق السالماألسد يدعو واشنطن  .63
 عن دعا الرئيس السوري بشار األسد الواليات المتحدة إلى تكوين صورة شاملة:  وكاالت-دمشق 

. مشكالت المنطقة ألن رؤية جزء من المشكلة ال تسهم في حلها، ودعاها إلى دور يضمن تحقيق السالم
موقف سوريا الثابت "وجدد األسد خالل استقباله أمس، عضو مجلس الشيوخ األمريكي السي هاستينغز 

  ".عد للسالمإسرائيلي مستمشكلة الحقيقية هي عدم وجود طرف أن ال"، مؤكداً "من موضوع السالم
  8/1/2010الخليج، 

  
  واشنطن ترحب باقتراح مصري لتحريك عملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين .64

أكد مسؤولون أميركيون لـ :  من واشنطن نقالً عن مراسلتها جويس كرم8/1/2010الحياة، ذكرت 
ة السالم بين الفلسطينيين لتحريك عملي» االقتراح المصري«أن االدارة األميركية ترحب بـ » الحياة«

» أفقاً سياسياً وزمنياً للعمل على انجاحها«، وأن لديها »استئنافاً سريعاً للمفاوضات«واالسرائيليين وتريد 
  . بدءاً بمسألة االتفاق على الحدود

أمس أن الواليات المتحدة تسعى الى إصدار بيان خاص باسم المجتمع » هآرتس«فقد ذكرت صحيفة 
تام اجتماع اللجنة الرباعية في بروكسيل االسبوع المقبل يدعو إلى استئناف المفاوضات بين الدولي في خ

وأضافت أن ميتشل سيطلع ممثلي اللجنة على نتائج االتصاالت . إسرائيل والفلسطينيين في أقرب وقت
  .األميركية مع اإلسرائيليين والفلسطينيين الستئناف المفاوضات بينهم

ارة األميركية ماهية األفكار الجديدة الطالق المفاوضات، عكست لهجة المسؤولين وفيما لم توضح االد
وأكد مسؤول أميركي بارز أن . األميركيين استعجاالً والحاحاً لبدئها سريعاً وترحيباً باالقتراح المصري

ن ، ومن هنا تطرح ضمانات للفلسطينيي»محددة وغير مفتوحة زمنياً«واشنطن تريد مفاوضات ناجحة و
  ). القدس والالجئين(وتضمينها قضايا الحل النهائي ) 1967حدود (لجهة المرجعيات 

وبحسب مسؤولين أميركيين، تعطي االدارة أولوية في المرحلة المقبلة الى االتفاق على الحدود خالل 
يد وترى واشنطن أن الوصول الى اتفاق كهذا قبل انتهاء فترة تقي. فترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر

النشاط االستيطاني في الضفة الغربية التي التزمها رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتانياهو، ينهي 
ويشدد الجانب األميركي . الجدل في شأن المستوطنات كونها تتعاطى مع حدود الدولة الفلسطينية المقبلة
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ل عامل الوقت بشكل على ضرورة وضع جدول زمني محدد للمفاوضات لتفادي المماطلة أو استغال
  .يفشل هذه الجهود كما جرى مع ادارات سابقة

 من واشنطن نقالً عن مراسلتها حنان البدري أنه حسب توقعات لمصادر 8/1/2010 الخليج، وأضافت
في الموقف " الليونة"فإن اإلدارة األمريكية تريد الحصول على المزيد من " الخليج"في واشنطن ل

نقطة تجميد مطلق لالستيطان، وأنه إلرضاء الجانب الفلسطيني تم توصيف األمر الفلسطيني فيما يتعلق ب
ومساندتها ببوادر حسن " عودة إلى طاولة المفاوضات من دون أي شروط مسبقة من الطرفين"ضمناً بأنه 

من " سالم"نوايا على الجانب الفلسطيني وهي الحصول على موافقة الفلسطينيين على الدخول في عملية 
تتمثل في االمتثال لمطالب فلسطينية " اإلسرائيلي" التمسك بتجميد االستيطان المطلق، ومن الجانب دون

  .بما فيها إطالق أسرى، ومزيد من سيطرة الفلسطينيين األمنية على مناطق بالضفة
  

  ميتشل يتوقع سالما بين الفلسطينيين واإلسرائيليين خالل عامين من إطالق المفاوضات .65
 من رام اهللا نقالً عن مراسلها محمد ابراهيم والوكاالت أن  8/1/2010 اإلمارات،  البيان،ذكرت

الواليات المتحدة، وضعت تصوراً للسقف الزمني الذي يفترض أن يحكم مفاوضات السالم الفلسطينية 
، وأن ال تشمل مسألة 2011االسرائيلية المتوقعة، مؤكدة ان تلك المحاثات يفترض أال تتجاوز نهاية 

  ". إسرائيل"لقدس، وهو ما رفضته ا
على » شارلي روز«وقال المبعوث األميركي إلى الشرق األوسط جورج ميتشيل في مقابلة ضمن برنامج 

نظن انه ال يفترض بالمفاوضات أن تدوم أكثر من سنتين ما أن نبدأ «األميركية أمس » بلومبرغ«شبكة 
. »نأمل ان تتفق األطراف«وأضاف . »الفترة الزمنيةفي التفكير بأنه ال بد من إنجاز األمر خالل هذه 

ال بد من تحضير الكثير من األمور ومن بينها النمو االقتصادي والمؤسساتي وضمان أمن «وقال انه 
. »الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي قبل قيام دولة فلسطين حتى تتمكن من العمل بفعالية من اليوم األول

وأضاف . »أما اإلسرائيليون، فما يبنون فيه هو في جزء من إسرائيل«وحول القدس قال ميتشيل ان 
اآلخرون ال ينظرون إلى األمر بالطريقة عينها لذا ثمة وجهات نظر متعارضة جداً حول الموضوع، «

ورأينا هو انه ال بد من الدخول في مفاوضات والتعامل مع المسائل والتوصل إلى حل لكل القضايا في ما 
 . »تي ستكون مسألتها صعبة جداً وإنما ممكنة برأييعدا القدس ال

 من واشنطن نقالً عن مراسلها مينا العريبي، وأوضح ميتشل أنه 8/1/2010 الشرق األوسط، وأضافت
أوال «سيعود إلى زيارة الشرق األوسط خالل األيام المقبلة مع التركيز على ثالثة مسارات محددة، وهي 

ثانيا األمن للتأكد . طراف تدخل مفاوضات ذات معنى تخرج باتفاق سالمالمفاوضات السياسية لجعل األ
وثالثا النمو االقتصادي وما . من أن أي اتفاق يضمن أمن اإلسرائيليين والفلسطينيين والدول المجاورة

نسميه الجهود المؤسساتية لمساعدة الفلسطينيين على تحسين اقتصادهم وتشجيع رئيس الوزراء الحالي، 
بين الدول العربية بأن » شعورا واسعا«وقال ميتشل إن هناك . »اض وهو شخص يثير اإلعجابسالم في

 –الطريق إلى األمام هو في اتفاق إسرائيلي «وأضاف . وقت التفاوض قد حان للتوصل إلى سالم شامل
لشامل في هذا هو السالم ا..  سوري ولبناني وتطبيق كامل لمبادرة السالم العربية-فلسطيني، وإسرائيلي 

هيالري (ووزيرة الخارجية ) األميركي باراك أوباما(المنطقة وهو الهدف الذي أوضحه الرئيس 
  . »)كلينتون

  
  تقارير دبلوماسية أوروبية تتوقع حرباً صهيونية على حماس بعد نهاية شهر آذار المقبل .66

اماً لدى حكومة نتانياهو نقلت تقارير ديبلوماسية أوروبية عن مسؤولين صهاينة قولهم إن هناك ميالً ع
وحماس " حزب اهللا"تنخرط فيها إيران و" إسرائيل"وقيادة الجيش العبري إلى توقع حرب قريبة جداً ضد 

أو إحدى هذه الجهات الثالث خالل األشهر التي ستلي آذار المقبل أو أن تكون هناك مسببات جوهرية 
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على توجيه حرب وقائية ضد إيران أو لبنان أو " لإسرائي"تمس بأمن الشعب العبري وبناه التحتية، تُجبر 
  .قطاع غزة أو الثالثة معاً

7/1/2010السياسة، الكويت،   
  

  "حل الدولتين"ليبراليون أمريكيون يدعمون  .67
دشنت مجموعة ليبرالية أمريكية، أمس، في واشنطن مجموعة عمل مدنية :  حنان البدري-واشنطن 

والسلطة على الدخول في " إسرائيل"تهدف إلى تشجيع " Middle east pace civic Forum"تحمل اسم 
على أساس حل الدولتين، وهي المجموعة التي يترأس مجلسها جويل سيغال وهو كبير " مفاوضات سالم"

  .موظفي مكتب الزعيم الديمقراطي جون كونيرز
العرب على السواء و" إسرائيل"إنه كناشط مؤمن بضرورة إنهاء الصراع لصالح " الخليج"وأكد سيجال لـ
  .االلتزام بالوقف الفوري لالستيطان على األراضي الفلسطينية" إسرائيل"يعتقد أن على 

8/1/2010الخليج،   
  

  وفلسطين إلى المفاوضات" إسرائيل"رام عمانوئيل عبر عن إحباط أمريكا من إعادة  .68
 رئيس طاقم موظفي البيت أول أمس بأن» يديعوت أحرونوت«أفادت : محمد ابراهيم والوكاالت-رام اهللا

 عن القنصل اإلسرائيلي في مدينة لوس أنجليس  األميركية، ييكي دياناألبيض رام عمانوئيل عبر أمام 
إحباط اإلدارة األميركية وعدم تمكنها من إعادة اإلسرائيليين والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات، وقال 

سنصل إلى مرحلة «نقلت الصحيفة عن عمانوئيل قوله و. إن اإلدارة األميركية تعبت من كال الجانبين
 . »نرفع فيها أيدينا عن هذا الصراع الالنهائي وسنبقيكم لوحدكم

8/1/2010البيان، اإلمارات،    
  

  أن تعي أن حل الدولتين بات في اإلنعاش " إسرائيل"على ": جي ستريت" .69
في " إسرائيل"الفكرية الداعمة لتكثف جماعات ناشطي السالم والمعاهد :  مينا العريبي-واشنطن 

، من جهودها للضغط على إسرائيل »األميركيون للسالم اآلن«و» جي ستريت«واشنطن، مثل معهد 
مقاال في صحيفة » جي ستريت«ونشر رئيس مجموعة . النتهاز فرصة التوصل إلى اتفاق سالم

حل الدولتين بات في «ي أن أن تع" إسرائيل"أمس في هذا السياق، قائال إن على » جيروزاليم بوست«
  .»اإلنعاش والوقت قد حان التخاذ قرارات صعبة إلنهاء االحتالل

8/1/2010الشرق األوسط،   
  

  "إسرائيل"فقرة في تقرير غولدستون قد تفرض عقوبات دولية على : منظمة يهودية أميركية .70
 للعالقات الدولية تحذيره الخميس عن المعهد اليهودي األميركي" جيروزاليم بوست"نقلت صحيفة : القدس

حتى اآلن، " إسرائيل"من أن تقرير غولدستون بشأن العدوان اإلسرائيلي على غزة تضمن تهديدا تجاهلته 
لكنه قد يؤدي الى فرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق عليها من جانب الدول األعضاء في األمم 

  .المتحدة
كي السابق، يأتي التهديد من فقرة في توصيات التقرير تشير ووفقا لما قاله ريتشارد شيفتر السفير األمير

إلى بند في ميثاق األمم المتحدة يفهم منه أن مجلس األمن الدولي إذا لم يقرر اتخاذ إجراء تقوم به األمم 
وأوصى . ، فبإمكان الجمعية العامة اتخاذ إجراء طوعي وجماعي عوضا عن ذلك"إسرائيل"المتحدة ضد 

دستون بإبقاء الجمعية العامة على اطالع في ما يتعلق بمتابعة تنفيذ نتائج وتوصيات تقرير لجنة غول
الى أن تتأكد الجمعية من أن اإلجراء المناسب قد اتخذ على المستويين المحلي والدولي بما يكفل "اللجنة 



  

  

 
 

  

            34 ص                                     1663:         العدد       8/1/2010الجمعة  :التاريخ

كان من وقد تدرس الجمعية العامة ما اذا ". تحقيق العدالة للضحايا والمحاسبة لمرتكبي الجرائم
الضروري اتخاذ اجراءات إضافية تدخل ضمن صالحياتها بهدف تحقيق العدالة، بما في ذلك القرار 

377) V (االتحاد من أجل السالم. 
، فإذا فشل مجلس األمن الدولي في اتخاذ إجراء ما نتيجة "االتحاد من أجل السالم"وبحسب منطوق قرار 

 في إشارة واضحة الى استخدام دولة أو أكثر من هذه –ه لعدم إجماع الدول الخمس دائمة العضوية في
 ستنظر الجمعية العامة في القضية بعد ذلك مباشرة مع توجه إلصدار –" النقض"الدول الخمس حق الفيتو 

توصيات للدول األعضاء بالقيام بإجراءات جماعية من بينها، في حالة انتهاك السالم بعمل عدواني، 
 ".حيثما يقتضي األمر للحفاظ على السالم واألمن العالميين أو استعادتهمااستخدام القوة المسلحة 

7/1/2010القدس، فلسطين،   
  

  القدس عاصمة للدولة الفلسطينية": عكاظ"وزير الخارجية األلماني لـ .71
أكد وزير الخارجية األلماني ونائب المستشارة األلمانية غيدو فسترفله في حديث :  عهود مكرم-برلين 

أن القدس ينبغي أن تكون عاصمة لدولتين، وأن خيار الدولتين ال رجعة فيه مقابل األرض » كاظعـ«لـ 
  .للسالم، وأن يجري مناقشة وضعية القدس ضمن المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية

8/1/2010عكاظ،   
  

  "القبة الحديدية"الجيش األمريكي يدرس شراء منظومة : إذاعة .72
إن الجيش األمريكي يدرس : "لت إذاعة جيش االحتالل اإلسرائيلي أمسقا: القدس المحتلة، فلسطين
اإلسرائيلية الصنع التي تم تطويرها بنجاح العتراض الصواريخ ) القبة الحديدية(إمكانية شراء منظومة 

  ".والقذائف الصاروخية القصيرة المدى
8/1/2010صحيفة فلسطين،   

  
  

 ى ترضخ حماسالقبضة الحديدية لمبارك على غزة مستمرة حت .73
  تسفي بارئيل

، صرح االسبوع الماضي الناطق بلسان وزارة الخارجية "لن تفرض أي قافلة موقفها على مصر"
المصرية، حسام زكي، فقد كان هذا عندما رفضت مصر طلبا من منظمي القافلة اجتياز الحدود من ميناء 

. ودة عبر سوريا ومن هناك الى العريش بالع–العقبة الى نويبع، وأجبروها على رفع كلفة رحلتها كثيرا 
. وأمس استعرضت مصر بقوة شديدة تصميمها على ان تقرر بنفسها من يدخل الى غزة، كيف ومتى

المعالجة بالقوة لقافلة المساعدات ليست منقطعة عن القرار المصري  القامة الجدار الحدودي، الذي 
تقاد الجماهيري في مصر وفي دول عربية ورغم االن. يرمي الى سد مسارب التهريب عبر االنفاق

اخرى، بما في ذلك حرق صور مبارك واتهامه بالتعاون مع اسرائيل، تجتهد مصر ان تبث بانها ليست 
 . مصر– حماس–الحلقة الضعيفة في مثلث فتح

الموقف المصري ال ينبع من الرغبة في مساعدة االغالق االسرائيلي او حتى لالستجابة فقط للطلب 
يكي لمنع التهريب، فهو موجه الن يري حماس وسوريا على حد سواء بانه مثلما يوجد في يدها االمر

 .القوة لفتح المعابر كما تشاء وهكذا تزيل االغالق، فان بوسعها ايضا ان تلوي ذراع حماس
ولمصر سبب وجيه لعمل ذلك بعد أن رفضت حماس التوقيع على اتفاق المصالحة الذي اقترحه 

وتوضح مصر بذلك لسوريا ايضا بان ). ابو مازن(وقع عليه رئيس السلطة محمود عباس المصريون و
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ليس لها معها حوار وذلك الن السيطرة على قرار حماس لن تكون من االن فصاعدا محصورة بيد 
 .دمشق او ايران، وان مصر تسيطر على رافعة اقتصادية شديدة القوة

وقد اوضحت .  وتتطلع الى تشكيل حكومة وحدة فلسطينيةمصر معنية باتفاق مصالحة بين فتح وحماس
لحماس ولعباس بانه اذا ما نشأت مثل هذه الحكومة الموحدة فانها ستدعمها اساسا النها ال تريد أن تكون 

ولكن القاهرة ملت من تسويف حماس ومن أن اليران مكانة مقررة في . مسؤولة عما يجري في القطاع
وتحظى مصر في ذلك باسناد من السعودية التي . حتى وقت أخير مضىمجال كانت مصر تسيطر فيه 

طرحت يوم االحد الماضي انذارا على رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل كي يقرر اذا كان ال 
ومهما يكن من أمر، الى ان . أي ايران" رعاية جهة اجنبية"يزال يدير منظمة عربية ام منظمة تخضع لـ

مثلما يصرح " العمل في اطار صالحياتها السيادية"اق المصالحة ستواصل مصر توقع حماس على اتف
 .الناطقون الرسميون بلسانها، أي التمسك ببناء الجدار ومنع المساعدات، باستثناء المساعدات االنسانية

الشرط االخر يتعلق بصفقة . غير أن المصالحة هي فقط واحد من شرطين تطرحهما مصر لفتح المعابر
هنا أيضا ترى مصر نفسها وصية على دفع الصفقة الى االمام وهي تتطلع الى تقليص قدرة . شليت

اذا نجحت صفقة شليت واذا وقعت حماس "وحسب الناطق بلسان جارجيتها فانه . حماس على المناورة
هما على اتفاق المصالحة مع فتح، وهما الموضوعان اللذان بذلت فيهما مصر جهودا ال تكل وال تمل، فان

  ".كفيالن بان يؤديا الى رفع االغالق عن غزة بشكل مطلق وفتح المعابر
  "هآرتس"

 8/1/2010السبيل، األردن، 
  

  تغيير استراتيجي في الردع .74
  عاموس هرئيل

من الصعب التـصديق    . أول من أمس رقما قياسيا عالميا     ) شركة تطوير الوسائل القتالية   " (رفائيل"سجلت  
" قبـة حديديـة   "عالم تصبح فيه منظومة تكنولوجية على هذا التعقيـد، مثـل            بأنه يوجد مكان أخر في ال     

العتراض المقذوفات الصاروخية، في غضون نحو سنتين ونصف السنة، من فكرة على الـورق إلـى                 
نتيجة سلسلة التجارب التي أجريت في األيام األخيرة في ميدان التجارب في النقـب              . سالح شبه عملياتي  
سجلت نجاحا في اعتراض عدة صليات من الصواريخ الواحدة تلو          " قبة حديدية : "سبقةفاقت التوقعات الم  

ألن حساب المسار دل    (األخرى، بل وعرفت كيف تعثر على أي الصواريخ التي ينبغي لها أن تطاردها              
. ألول مرة جرى التدرب على كل عناصر المنظومة معا        ). على خطر سقوط في منطقة إسرائيلية مأهولة      

  .التطوير تقترب اآلن من نهايتهامرحلة 
بالنسبة لوزير الجيش إيهود باراك والمدير العام المنصرف لوزارته بنحاس بوخـارس، اللـذين دفعـا                
المشروع إلى األمام فإن هذا بالتأكيد سبب للفخار والرضا؛ في ضوء االنجـاز التكنولـوجي، الـسرعة                 

الذين عملوا على مدار الساعة كي يفوا       " رفائيل"ال  أساس الحظوة تعود إلى رج    . والتفاني الذي تحقق فيها   
مدير عام الشركة، يديدا يعاري، قال أول من أمس إن النتـائج            . بالجدول الزمني الكثيف الذي تعهدوا به     

أوال وقبل كل شيء إلى العاملين في المشروع الذين يقضون الليلة والنهار كي يفوا بالتزامهم تجاه                "تعود  
  )".إسرائيل(شعب 

ي هذه الحالة النادرة، وعلى أمل أن تطرح المنظومة بالفعل في الزمن الحقيقي ذات المـستوى الـذي                  ف
ستوفر " قبة حديدية . "فمن الصعب التقليل من أهمية هذا التطور      . تحقق في التجارب، فإن المشاعر مبررة     

مـن  :  كيلـومتر  70 إلـى    4جوابا على القذائف الصاروخية وقنابل الهاون، ذات المدى الذي يصل من            
قاذفات القنابل البسيطة عبر قسام حماس وكاتيوشا حزب اهللا وحتى فجر اإليراني الذي يبدو انـه تـسلل                  

ومع ذلك فإن الجـواب فـي       . في المدى الزمني البعيد، يعد هذا تغييرا استراتيجيا       . أيضا إلى قطاع غزة   
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ال تزال لـم    ) إسرائيل(بر بعد في الواقع،     وعد المنظومة لم يخت   : الجبهة الداخلية ليس كامال لثالثة أسباب     
، منظومة اعتـراض    "شربيت كساميم ("تتزود ببطاريات إضافية أما الطبقة الوسطى لمنظومة االعتراض         

قفـزة الدرجـة    . لم تصل إلى مرحلة متقدمة جدا     ") حيتس"و" قبة حديدية "الصواريخ في المدى الذي بين      
وفـي  . األولى ستسلم إلى سالح الجو بعد نحو شهر ونصف        " قبة حديدة "بطارية  .  فقط 2012متوقعة في   

الجيش اإلسرائيلي يأملون بأن يصفوها كمنظومة عملياتية منذ آيار القريب القادم، بطارية قـادرة علـى                
. السؤال الكبير سيكون حجم التزود بالبطاريات التاليـة       . حماية مدينة متوسطة في حجمها مثل سديروت      

 بطارية كلفة كل واحدة منها كفيلة بأن تـصل          20وحدود لبنان مطلوب نحو     فمن أجل حماية غالف غزة      
وهذا مبلغ يستوجب تخصيص مخصصات ذات مغزى، بعضها على األقـل مـن             .  مليون شيقل  50إلى  

التزود ببطاريات أولية إضافية سيستمر نحو سنة ومنظومة مـضادات الطـائرات، مـن       . ميزانية الدفاع 
  ".رفائيل"يش اإلسرائيلي يتعين عليها أن تفي بالمعايير العالية التي أملتها هنا المنظومات النوعية لدى الج

نفسها ستستفيد اقتصادياً على نحو كبير من المبيعات للجيش اإلسرائيلي ويحتمل فـي المـستقبل           " رفائيل"
عسكرية فـي   الواليات المتحدة مثال كفيلة بأن تهتم بالشراء لغرض حماية قواعدها ال          . لخارج البالد أيضا  

  ".اإلرهاب"الشرق األوسط من هجمات منظمات 
إلى رهان حرب متجددة في القطاع؟ ينبغي األمل في أال يشجع التزود            ) إسرائيل(ستقود  " قبة حديدية "هل  

وهي بالذات يمكنها أن تساعد على استقرار الوضـع وتحـسين           . بها على خطوات مغامرة في المستقبل     
إلسالمية لن تكون في كل األحوال شريك للسالم، ولكن إذا ما عرفت بأن             المنظمة ا . الردع حيال حماس  

ـ     وبالمقابل، . تقل، سيقل اإلغراء لديها في أن تخاطر باالستفزازات       ) إسرائيل(قدرتها على إلحاق ضرر ب
من المعقول أن يسعى الفلسطينيون إلى وضع المنظومة تحت االختبار في الزمن الحقيقي ولـو بـسبب                 

  .نجاز رمزي، في اقتحام الستار التكنولوجي اإلسرائيلياألمل في ا
الجـيش  . الجميع يتباهون اآلن باالنجاز ولكنه كان يفترض أن يتحقق قبل ذلـك           : فكرة مضادة في الختام   

اإلسرائيلي لم يرغب في  البداية في أن يستثمر المال في منظومة االعتراض ولم يهتم بها علـى نحـو                    
قبـة  "فرض  ) وهنا كلمة في صالحه   (وزير الجيش السابق، عامير بيرتس      . خاص على مدى فترة طويلة    

إيهود باراك واصل ذلك ولكن، لو شخصت التطورات في هذه االتجاهات، والتـي             . على الجيش " حديدية
منظومات اعتـراض  ) إسرائيل(، لكان في يد    2000بدت للناظرين منذ قبيل االنسحاب من لبنان في أيار          

وليس فقط موت مواطنين في الجبهة الداخلية كان سيوفر بذلك، يحتمل انه كان             . تجاهزة منذ بضع سنوا   
  .  وتقليص الضرر الذي وقع في حرب لبنان الثانية" رصاص مصبوب"ممكنا االمتناع حتى عن 

  "هآرتس"
  8/1/2010صحيفة فلسطين، 

  
  الجديد في تحوالت الخريطة الحزبية اإلسرائيلية .75

  علي بدوان
ؤون الخريطة الحزبية اإلسرائيلية تواصل الحراكات واالضطرابات الداخلية العميقة يلحظ المتتبع لش

داخل الكتل الحزبية الرئيسية الثالث في إسرائيل، حيث باتت هذه المسألة سمة عامة في الحياة الحزبية 
 بعجز اإلسرائيلية، على خلفية التباين في الموضوعات السياسية بالدرجة األولى والتي تتعلق أساساً

الصف السياسي اإلسرائيلي عن تقديم إجابات ملموسة للقضايا المطروحة على إسرائيل في ما يتعلق 
  . بقادم األيام والتسوية مع األطراف العربية المعنية، خصوصاً التسوية مع الطرف الفلسطيني

اقبون حدوث من اعتماالت داخلية، حيث يرجح المر» كاديما«وآخر تلك االضطرابات ما يشهده حزب 
كما . »الليكود«انشقاق داخل الحزب على خلفيتها أو خروج عدد من ممثليه من الكنيست والتحاقهم بـ 

يرجح البعض اآلخر قيام تسيبي ليفني بحركة التفافية جديدة إلنقاذ الحزب عبر االنضمام الى حكومة 
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زعيم المعارضة سيكون عندئذ هو نتانياهو، وعندها ستحدث سابقة في الكنيست اإلسرائيلي، عنوانها أن 
، حيث يقرر القانون 1948الشيخ ابراهيم صرصور رئيس الحركة اإلسالمية الجنوبية في مناطق 

» كاديما«اإلسرائيلي بأن رئيس المعارضة يكون ممثل اكبر كتلة في المعارضة، ففي حال انضم حزب 
بر كتلة في المعارضة هي القائمة الى الحكومة سيكون في االئتالف أكثر من مئة نائب وستكون اك

  . العربية الموحدة التي يقودها الشيخ ابراهيم صرصور ونائبه الدكتور أحمد الطيبي
يشهد في شكل متواتر هبوطاً في الحضور المجتمعي منذ حزيران » كاديما«وعليه يمكن القول أن حزب 

ات الكنيست التي أجريت في شباط الماضي بعد التراجع الذي اصابه مع إعالن نتائج انتخاب) يونيو(
فهو حزب حديث العهد على الخريطة السياسية اإلسرائيلية، وقد ولد باألساس حزباً . 2009) فبراير(

هجيناً ممن غادروا أحزابهم جامعاً شتاتاً من القيادات والكوادر التي أتت من هنا وهناك بعد أن غادرت 
كاللقيط الفاقد للرؤية المتكاملة وللمسوغ » كاديما«زب أحزابها األم على خلفيات غير صحية، فكان ح

فقد سيطرت األوضاع القلقة على . السياسي في مجتمع يغوص في تحوالت وصراعات ال حصر لها
وزاد من . الحزب منذ أن توارى مؤسسه الجنرال أرييل شارون في غيبوبته العميقة وموته البيولوجي

ي أرتكبها وريث شارون رئيس الوزراء أيهود أولمرت في جانبها أزماته المستفحلة مجموع األخطاء الت
المتعلق بالسياسات الخارجية، والسياسات الداخلية المتعلقة بالوضع الداخلي للدولة العبرية، واستفحلت 

  .أوضاع الحزب بعيد العدوان على قطاع غزة وصعود تسيبي ليفني الى الموقع األول في قيادة الحزب
عب الذي تلقفته وورثته تسيبي ليفني من سلفها أولمرت، فقد بات واضحاً منذ خروج ومع اإلرث المت

، أن طريق ليفني شائك في قيادة حزب ممتلىء »كاديما«أولمرت من حلبة السياسة والقيادة في حزب 
حزب العمل، الذي ) السابق(باألزمات الداخلية، وفي ظل مشاكل كبيرة ما زالت وستبقى عالقة مع حليفه 

يعاني بدوره من أزماته المعروفه ويعيش حالة من االرتباك والقلق الداخلي أيضاً منذ أن وقع االنقسام 
الكبير في صفوفه، وهو االنقسام الذي فقد الحزب على أثره زبدة منظريه وقادته التاريخيين كالرئيس 

 يختلفون في الجوهر عن اإلسرائيلي الحالي شيمون بيريس ومجموعات العسكر وجنراالت األمن الذين ال
  . »الليكود«عتاة 

في الوقت الذي انكمش فيه أيضاً حزب العمل انكماشاً غير مسبوق في تاريخ الدولة العبرية، بل كاد أن 
يتحطم كلياً في صراعات معسكراته الداخلية وتخبطه السياسي خالل العقدين الماضيين من الزمن، وكاد 

ن وضعوا أسس اقتصاد الدولة العبرية وجيشها وخاضوا حروبها أن ينهار معه تيار المؤسسين الذي
فصل الدين «التوسعية ضد الشعب الفلسطيني والبلدان العربية، وحتى شعاراته االجتماعية ومناداته بـ 

فقد وجدت من يرفعها ويذود عنها ) االشكناز(والتي تستقطب قطاعات من اليهود الغربيين » عن الدولة
وزاد من شدة انحدار هبوطه أنه بات . بطريقة ناجعة تفوقت فيها على حزب العمل» ميريتس«في حركة 

  .جزءاً ال يتجزأ من التشكيلة الحكومية االئتالفية بقيادة بنيامين نتانياهو
ويمكن أن نلحظ مدى التحطم والتهتك التنظيمي والسياسي الداخلي في حزب العمل من خالل التواتر 

اء على قيادة الحزب بفواصل زمنية غير مقنعة، فخالل عشرة أعوام خلت الالطبيعي في تعاقب الرؤس
شهد الحزب تغيير ستة رؤساء، بينما كان التواتر الطبيعي يمتد على مسافة زمنية تصل الى عشر 

  .سنوات في قيادة رئيس الحزب، األمرالذي يعزز ما ذهبنا إليه
. جديداً في الصراع المحتدم في الفترة القادمةونستطيع القول أن حزب العمل سيشهد بالضرورة تآكالً 

فالمجموعات المتصارعة داخله تضم مجموعات العسكر والجنراالت الذين ال يختلفون في الجوهر عن 
إلى جذوره وسياساته البراغماتية التي ) حزب نخب األشكناز(، وبهم يعود حزب العمل »الليكود«عتاة 

 متماهين في هذا مع ارث الحزب من بن غوريون إلى ليفي تخفي القسوة والتشدد تحت لحاف ناعم،
  .»حزب الماباي«اشكول إلى غولدا مائير عندما كان الحزب يحمل تسمية 
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على » الليكود«في المقابل، نستطيع القول بأن قدراً أعلى من التماسك الداخلي يسود الحالة العامة لحزب 
 بين قياداته االشكنازية وقاعدته األوسع ذات الغالبية رغم استمرار الهوة السحيقة الطبقية والتراتبية

السفاردية، حيث التأرجح المتواصل هبوطاً في مستوى دخل الطبقة الوسطى التي تشكل مفاصل وأعمدة 
  .الحزب، واتساع الفارق الطبقي بين القاعدة والقاعدة الوسطى والصف القيادي األول، واإلقصاء الشرقي

من موقعه في المعارضة في العقود الثالثة األولى من » الليكود«لذي يحمله ولعل اإلرث التاريخي ا
تأسيس الدولة العبرية قد جعل منه موئل القاعدة السفاردية التي وقعت تحت التمييز االشكنازي لحزب 

البروليتاريا «، الذي مثل في عقود ماضية الحزب اليميني المتماسك، وحزب »الليكود«فحزب . العمل
من المجموعات الموغلة في » أمراء الليكود«القادمة أصالً من بلدان الشرق وتحت قيادة » يةاليهود

ميولها اليمينية من يهود أوروبا، في مواجهة قوة الورقة االنتخابية اليهودية المتأوربة والمنتظمة في 
  .حزب العمل، هذا الحزب يشهد اآلن جملة من التحوالت واالصطفافات الداخلية

، من خالل وجود الكتل الثالث المعبرة عن حقيقة ما »الليكود«تلخيص حالة االصطفاف داخل ويمكن 
، وهو التيار األكثر يمينية بقيادة »أمراء الليكود«فالتيار األول، ويسميه البعض بتيار . يجرى داخله

وح وصاحب التمسك بر» الوفاء«عوزي النداو وتساحي هنغبي والذي يقدم نفسه باعتباره تيار 
الصهيونية وأرض إسرائيل التوراتية الكاملة، يرفض مبدأ االنسحاب الشامل من األرض المحتلة عام 

. ، ويضيف أن سقف التسوية مع الفلسطينيين يقع عند حدود كيان مرتبط في بحر كتل االستيطان1967
 ما زالت تعتقد أنها ، والقوى الغارقة في صهيونيتها بالدرجة األولى»الليكود«فالقوى اليمينية من حزب 

وينطلق التيار المذكور من ارث وفلسفة القوة التي نشأ عليها . تستطيع أن تعيد األمور إلى سابق عهدها
صنع السالم يستند إلى جبروت «، ومن أرضية التفوق العسكري لفرض التسوية حيث »الليكود«حزب 

  . »ردعيةالجيش اإلسرائيلي والقوة الشاملة إلسرائيل، وإلى قدرتها ال
، ويقوده بنيامين نتانياهو »الليكود«والتيار الثاني يمثل الذهنية البراغماتية الجديدة التي نمت مؤخراً داخل 

حيث بات هذا التيار يؤمن ومن موقع تجربته السياسية في الحكم وقيادة القرار بأن طريق التسوية 
طينيين، بما في ذلك محاولة المالءمة مع تقدم الى الفلس» تنازالت مؤلمة«يقتضي بالضرورة ما يسميه 
ومع أن نتانياهو يبقى في النهاية مشدوداً إلى الذهنية التي تربى عليها . خريطة الطريق األميركية

تاريخياً، ذهنية منطق القوة، إال أنه يعمل على مواءمة برنامجه مع التحوالت الجارية التي فرضها 
 التوسعي على - االستيطاني -ء لفرض األمر الواقع السياسي النضال الفلسطيني، مضيفاً مبدأ اإلمال

الطرف الفلسطيني، وكل هذا ضمن منظور توسعي دائب لفرض االستسالم بموازين القوى العسكرية 
المحضة وبقوة األمر الواقع مستثمراً ضعف القيادة الفلسطينية، ومستفيداً من محدودية الضغط الخارجي 

رائيل، هذا الضغط المشتت بين التحيز األميركي الفاقع، واستفحال االنقسام السياسي والمادي على إس
  .الفلسطيني، وتواضع الدور األوروبي والعجز العربي على المستويين الرسمي والشعبي

، محاولة إلعادة تكتيل وتحشيد »الليكود«وباالستخالص الواقعي يمكن اعتبار مقترحات التيار الثاني في 
هيوني بشقيه التوراتي والعلماني، ولتجديد حضوره الشعبي داخل الوسط اليهودي في قوى اليمين الص
  .الدولة العبرية

أما التيار الثالث فيمثل ما يمكن أن نسميه بالغالبية الصامتة أو المترددة، أو الكتلة المتأرجحة والضائعة 
إسرائيل « بأن مشروع داخل الحزب، حيث تضم في صفوفها القطاعات التي باتت على قناعة كاملة

» تيار الحنين«أنتهى وأصبح خلف التاريخ، لكنها في المقابل تمثل ما يمكن تسميته بـ » التوراتية الكبرى
إلى الجذور الفكرية والفلسفية للفكرة الصهيونية في اللحظات التي يسود ويندلع فيها الخطاب الصهيوني 

الشعبوي حيث تتم استعارته / يحمل الشعار التعبوي، فهو خطاب»كاندالع النار في الهشيم«التقليدي 
  .وبين أجنحته المختلفة» الليكود«واستحضاره في لحظات اندالع حمى الصراع داخل حزب 

  7/1/2010الحياة، 
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