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***  

  
  ستئناف مفاوضات السالم ال بنودستة مصرية من - أفكار فلسطينية ":يةفلسطينالاأليام " .1

بعد أيام من الحركة الدبلوماسية الحثيثة في العالم العربي ينتقل الثقل : أرناؤوطكتب عبد الرؤوف 
 الحركة على المسؤولين األميركيين، وذلك الدبلوماسي العربي، اليوم، إلى واشنطن بعرض محصلة هذه

من خالل اللقاءات التي يعقدها اللواء عمر سليمان، رئيس المخابرات المصرية، وأحمد أبو الغيط، وزير 
الخارجية المصري، مع المسؤولين األميركيين وعلى رأسهم وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون 

 في الشرق األوسط جورج ميتشل، ويساند وزير الخارجية األردني والمبعوث األميركي لعملية السالم
 .ناصر جودة هذا الجهد من خالل اجتماعه، أيضاً، في واشنطن، مع وزيرة الخارجية األميركية

 -وبعد أن كان ركز جهده في األسابيع األخيرة على الدول العربية في مسعى لخلق موقف فلسطيني 
اف المفاوضات، فإن الرئيس محمود عباس سيبدأ في األسبوع المقبل عربي مشترك من متطلبات استئن

  .زيارة إلى دول أوروبية من أجل عرض الموقف الفلسطيني على هذه الدول
وعلم في هذا الصدد، أن الرئيس عباس كان نقل أفكاره في خالل األسابيع األخيرة إلى الجانب 

رائيلي إيهود باراك فيما التقى مسؤول فلسطيني اإلسرائيلي من خالل اتصاالت مع وزير الدفاع اإلس
  . وعرض عليه الموقف الفلسطينيبيريزكبير، أيضاً، مؤخراً الرئيس اإلسرائيلي شمعون 

صائب عريقات، .واستناداً إلى عدد من المسؤولين الفلسطينيين، فإنه يمكن تلخيص األفكار التي صاغها د
مصر، السعودية، األردن، : بل عدد من الدول العربية وبينهاواللواء عمر سليمان، وذلك باطالع تام من ق

  :سورية، قطر، اإلمارات العربية المتحدة، بما يلي
كي تكون األطراف على معرفة بأنها  (end game)  وجوب وضوح الهدف النهائي للعملية السلمية:أوالً

  .1967متجهة نحو إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس على أساس حدود 
 6 وقف االستيطان اإلسرائيلي بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات وبما يشمل القدس مبدئياً مدة :ثانياً

أشهر على أن يكون وقفاً تاماً وبأية صيغة تراها الحكومة اإلسرائيلية سواء بإعالن علني أو التزام سري 
 .لألطراف ذات العالقة

 مع 2008ي وصلت عندها في شهر كانون األول من العام  استئناف المفاوضات من النقطة الت:ثالثاً
حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت على أن تتضمن المفاوضات جميع قضايا الحل 

 .النهائي بما في ذلك القدس والالجئون
  إن المطلوب هو قرارات أكثر منها مفاوضات؛ ألن المفاوضات قطعت على مدى السنوات:رابعاً

الماضية شوطاً طويالً، وإن مالمح الحل أصبحت معروفة، وبالتالي فإن المطلوب هو قرارات جريئة، 
 .والجانب الفلسطيني على استعداد التخاذ القرارات المطلوبة منه
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 1967 الحل هو حل الدولتين على أساس دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران :خامساً
ع استعداد فلسطيني لمبدأ تبادل األراضي على أن تكون التعديالت الحدودية وعاصمتها القدس الشرقية م

 .طفيفة وأن تتضمن مبدأ التبادل بالقيمة والمثل
 الجانب الفلسطيني عمل ويعمل على تنفيذ التزاماته الواردة في المرحلة األولى من خارطة :سادساً

 .زامات كما وردت في خطة خارطة الطريقالطريق وعلى الجانب اإلسرائيلي أن ينفذ ما عليه من الت
إنها ال تمانع أن تبدأ المفاوضات حول قضية الحدود على أن يكون الحل : وتقول المصادر الفلسطينية

النهائي لجميع قضايا الحل النهائي بما في ذلك قضية الالجئين التي يتوجب إيجاد حل عادل ومتفق عليه 
  .م العربيةبشأنها كما نصت على ذلك مبادرة السال

من جهة ثانية، فإنه يرتقب أن تبحث اللقاءات في سلسلة من إجراءات بناء الثقة التي اقترحتها اإلدارة 
  :األميركية من أجل دفع العملية السلمية قدماً وأبرزها

  . اإلفراج عن معتقلين من السجون اإلسرائيلية:أوالً
 .ائع من خالل إزالة حواجز ومعيقات إسرائيلية إفساح المجال أمام حرية حركة األفراد والبض:ثانياً
ذات ) ج(ذات السيطرة المدنية الفلسطينية واألمنية اإلسرائيلية و) ب( إعادة تصنيف في المناطق :ثالثاً

ذات ) أ(السيطرة األمنية والمدنية اإلسرائيلية في الضفة الغربية على أن تحول أجزاء منهما إلى مناطق 
 ).ب(نية الفلسطينية والسيطرة األمنية والمد

وتنوي الواليات المتحدة توجيه رسالتي ضمانات إلى الجانب الفلسطيني والجانب اإلسرائيلي تتعلق 
 .بالمحادثات وإن كان الجانب الفلسطيني يرى أن الضمانات مطلوبة من الجانب اإلسرائيلي

نعتقد أن األطراف "قريبة مما يلي ووفقاً لمصادر فلسطينية، فإن الصيغة التي تقترحها الواليات المتحدة 
المعنية تستطيع من خالل مفاوضات حسنة النية التوصل إلى اتفاق مشترك على النتيجة التي تنهي النزاع 

 مع تبادل متفق عليه 1967وتحقق هدف الفلسطينيين في قيام دولة مستقلة قابلة للحياة على أساس خطوط 
يهودية بحدود آمنة معترف بها وتعكس التطورات الالحقة ، والهدف اإلسرائيلي في دولة )لألراضي(

 ".وتلبي المتطلبات األمنية اإلسرائيلية
" تعكس التطورات الالحقة"وأشارت المصادر الفلسطينية إلى أن المأخذ على هذه الصيغة هو عبارة 

اء اإلسرائيلي مؤكدةً أنها تحمل في طياتها رسالة الرئيس األميركي السابق جورج بوش إلى رئيس الوزر
األسبق أرئيل شارون باعتبار أنها إشارة إلى الكتل االستيطانية في الضفة الغربية إضافة إلى اإلجراءات 

 .األحادية التي تقوم بها الحكومة اإلسرائيلية في القدس
 8/1/2010األيام، فلسطين، 

  
  حل بالدولة أساس أي  االعتراف وتؤكد أن لحل النزاع"بطرح أسس مبادرة"السلطة تطالب أوباما  .2

 السلطة الفلسطينية أمس، طالبت الرئيس ، أن.)ب.ف.أ(  نقالً عن وكالة9/1/2010الحياة، نشرت 
 إياه اإلسرائيلي، داعية -األميركي باراك أوباما بطرح أسس مبادرته المنتظرة لحل النزاع الفلسطيني 

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب  .إلى تضمينها اعترافاً بحدود الدولة الفلسطينية المستقبلية
نطلب اآلن من الرئيس أوباما الذي قال إن إقامة دولة فلسطينية مصلحة أميركية، أن يطرح ": عريقات

على أساس اعتراف " أن تكون هذه المبادرة قائمة إلىودعا عريقات . "مبادرته وأسسها للحل في المنطقة
 بما فيها القدس، وأن 1967 األراضي الفلسطينية التي احتلت عام بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على كل

تحدد قضايا الوضع النهائي والتفاوض على هذه القضايا من النقطة التي توقفت عندها المفاوضات في 
الوقت حان اآلن إلعالن مبادرة أوباما، ونعتقد "وتابع عريقات أن . "2008 ديسمبر عام /كانون األول
  ."ألساسية هي لعملية السالم ألن الوقت مناسب جداً لطرحهابأن األولوية ا
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 صائب عريقات أكد أن الجهد الدولي المبذول حاليا من أريحا، أن 9/1/2010الحياة الجديدة، وأضافت 
لكسر الجمود الذي يكتنف محاوالت إعادة إطالق المفاوضات يجب أال يرتكز حول البحث عن مخارج، 

 مع القنصل األميركي العام ئه أثناء لقا،دعا عريقات و.ارتكازه إيجاد حلولوإنما يجب أن يكون نقطة 
 اإلدارة األميركية ومعها أعضاء اللجنة الرباعية الدولية لإلعالن رسميا عن االعتراف ،دانيال روبنشتاين

 ، كأساس للحل، وكطريق وحيد لتنفيذ القرارين1967بحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 
  .194، ولحل قضية الالجئين حال عادال متفقاً عليه استنادا للقرار 338 و 242

 ، أنتل أبيب، ومن  علي الصالح،لندننقالً عن مراسلها في  9/1/2010الشرق األوسط، وجاء في 
 عن توجه المبعوث "إسرائيل"، ردا على سؤال حول ما يتردد في "الشرق األوسط"صائب عريقات قال لـ

الخاص للشرق األوسط، جورج ميتشل، خالل زيارته المقبلة للمنطقة، نحو المفاوضات غير األميركي 
هذا الموضوع لم يطرح على اإلطالق، ": وأضاف. "هذا كالم مافيش منه على اإلطالق": المباشرة

المسألة هي ما مضمون هذه المفاوضات؟ وهل ستوقف إسرائيل االستيطان؟ .. والمسألة ليست بهذا الشكل
هل ستقبل استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها؟ لذلك فإن الحل األمثل هو أن تحدد و

 ."الواليات المتحدة، ومعها اللجنة الرباعية، نهاية اللعبة
وردا على سؤال حول موقف السلطة إن طرحت عليها فكرة المفاوضات غير المباشرة، رفض عريقات 

  ." أحب التعليق على افتراضاتأنا ال": إلزام نفسه بشيء قائال
 ."إن الوقت اآلن بحاجة إلى قرارات، وليس مفاوضات": وكرر عريقات جملته المفضلة؛ وهي

  
  بعد مقتل الجندي المصريللتهدئة  الحتواء التوتر القاهرةمع اتصاالت رسمية : أحمد يوسف .3

ة خالل اليومين الماضيين أعلنت حركة حماس أنها أجرت اتصاالت مع القاهر:  أحمد رحيم-القاهرة 
الحتواء التوتر الذي اعترى العالقات بين الجانبين أخيراً بعد مقتل جندي من حرس الحدود المصري 

قال المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية المقالة و. عند منطقة صالح الدين الحدودية مع غزة
االت رسمية أجريت خالل اليومين الماضيين على اتص"إن " الحياة"أحمد يوسف، لـ. القيادي في حماس د

 أكدت "المستوى الرسمي في الحركة وحكومتها مع مسؤولين وقيادات في جهاز االستخبارات المصري
وشدد على . "سحابة صيف لن تؤثر في عمق العالقات المتينة بين الجانبين"خاللها حماس أن ما جرى 
قة لحماس به ألن المنطقة الحدودية كانت في حالة توتر حادث فردي ال عال"أن ما جرى على الحدود 

بتشكيل لجنة تحقيق من جانبها "، مطالباً مصر "وال نعرف مصدر إطالق النار ولذلك شكلنا لجنة تحقيق
حماس معنية بأن تبقى العالقات متينة "وأكد يوسف أن  ."ألنه كان هناك إطالق نار من الجانب المصري

كرامة للعرب ألن ما يجمعنا كبير جداً وشعب غزة يحفظ لمصر قدرها وقوية مع مصر عنوان ال
ومكانتها ونقدر جهودها ونأمل أن تكون مصر البوابة الرحيمة بأهل غزة، وإن كان بعض التصرفات 

  ."أسيئ فهمه، فهذه سحابة صيف ألن مصر ستبقى عنواناً لألمة العربية
لكن بناءه في ظل الحصار . جدار الفوالذي كحق لمصرلو لم يكن هناك حصار، لتقبلنا فكرة ال": وأضاف

خلق نوعاً من التوتر الذي كان يستدعي التشاور حتى ال تبدو األمور وكأن مصر تشدد الحصار على 
هذه األمور تُقبل من األعداء، لكن أن تأتي من مصر يساء الظن ألن األمن القومي المصري ... القطاع

  ."جزء من أمننا القومي
 لن تؤثر في ملف المصالحة الذي قال إن تحريكه ينتظر عودة "سحابة صيف عابرة" هذا التوتر ورأى أن

هناك أفكاراً إلنجاز "رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان من واشنطن، مشيراً إلى أن 
تفاهم في هناك خطوة أخيرة تحتاج إنجاز صيغة ": وقال. ، لكنه لم يوضح طبيعة هذه األفكار"المصالحة

مصر في المحطة األخيرة إلنجاز المصالحة ... شأن نقاط غابت عن ورقة المصالحة المصرية
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وحين يعود الوزير سليمان، سيكون هناك نوع من . التاريخية، واقتربنا من توقيع المصالحة في القاهرة
  ."الترتيبات لمكاتبات ومراسالت لدعوة كل األطراف إلى مناقشة الخطوة األخيرة

  9/1/2010لحياة، ا
  

   وأميركا وإيران بإفشال المصالحة"إسرائيل"نائب رئيس المجلس الوطني يتهم  .4
رفض نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، تيسير قبعة، إجراء :  مصطفى أبوهارون-القاهرة 

لمصالحة ال يمكن إجراء االنتخابات قبل إتمام ا"االنتخابات الفلسطينية في الوقت الراهن، مؤكدا إنه 
الوطنية، وأنها إذا تمت مع وجود الخالف الحالي بين حركتي حماس وفتح، فهذا يعني تقسيم الضفة 

لو كنت صاحب قرار ":  في القاهرة"الراي"وأضاف في حديث لـ ."وغزة إلى األبد، وتكريسا لالنشقاق
 "إسرائيل"، متهما "وقعوالجمعت قيادات حماس وفتح في غرفة مغلقة، ولن أفتح لهم، إال بعدما يتفقوا وي

  .، متوقعا إتمامها في أوائل العام الحالي"لهم دور في إفشال المصالحة"والواليات المتحدة وإيران بأنه 
ئة من أراضي فلسطين ا في الم78 بأحقيتها في "إسرائيل"ـوانتقد القيادات الفلسطينية التي اعترفت ل

، مشددا على أن "ت تنازال كبيرا، عندما أقدمت على ذلكالقيادة الفلسطينية قدم"التاريخية، زاعما أن 
القيادة الفلسطينية ستستمر في طرح قيام الدولة الفلسطينية أمام المحافل الدولية في األمم المتحدة ومجلس "

هذه التحركات تحتاج إلى وقت وإجراء اتصاالت ثنائية قبل طرح هذا الموضوع "شار إلى أن أو ."األمن
  ."ن، والبد من تهيئة الظروف للحصول على قرار دوليعلى مجلس األم

  9/1/2010الراي، الكويت، 
  

  "ألعاباً صبيانية"والسلطة تعّده "... نشاطات تحريضية" بالتورط في رام اهللا تتهم "إسرائيل" .5
 حملة ضد الرئيس محمود عباس على خلفية رفضه العودة إلى "إسرائيل"تشن :  محمد يونس-ام اهللا ر

 في األيام األخيرة لإلدارة "إسرائيل"وقدمت . ت وفقاً لشروط رئيس حكومتها بنيامين نتنياهوالمفاوضا
األميركية احتجاجات على الرئيس عباس ورئيس وزرائه سالم فياض على خلفية إطالق اسم الشهيدة 

 "إسرائيل"م دالل المغربي على ميدان في رام اهللا، وعلى تقديم فياض واجب العزاء بثالثة شهداء اغتالته
  .في بيوتهم في مدينة نابلس

 في موقف الرئيس عباس في "ثغرات صغيرة" تبحث عن "إسرائيل"وقال مسؤولون فلسطينيون إن 
، لكن "إسرائيل"ورفضت السلطة الفلسطينية الرد رسمياً على اتهامات . محاولة لتجنيد ضغط دولي عليه
، وإن السلطة " تمارس ألعاباً صبيانية مع الفلسطينيينيلإسرائ" إن "الحياة"مسؤوالً رفيع المستوى قال لـ

 تستولي على األرض وتزرعها بالمستوطنين إسرائيل"وأضاف هذا المسؤول أن . إليهالن تنجر 
المسالة في منتهى "وأضاف أن . "المتطرفين، ثم تأتي لتحتج على إطالق اسم شهيد على ميدان عام

  ."السخف السياسي
مديرية " إن "الحياة"السياسي في السلطة الفلسطينية اللواء عدنان الضميري لـوقال رئيس التوجيه 

التوجيه السياسي في رام اهللا أطلقت على الميدان اسم الشهيدة دالل المغربي وليس الرئيس عباس، وان 
  ."سرائيل اسم الرئيس في هذه المسألة الصغيرة يدل على أنها فاقدة أبسط قواعد الحكمة السياسيةإزج 

 عندما إسرائيلالشعب الفلسطيني كله يحب دالل المغربي، وهي فدائية فلسطينية، قاتلت ضد "وأضاف أن 
 منزعجة إسرائيل كانت إذا": وأضاف. "كانت الثورة الفلسطينية تقاتل، ولم تكن هناك أي اتفاقات سالم

  ."مدنيين فلسطينيين نفسها قتلت وتقتل كل يوم إسرائيل، فإن إسرائيلألن المغربي قتلت مدنيين 
 على قيام فياض بزيارة بيت "إسرائيل"ورفض مكتب رئيس الحكومة الفلسطينية التعليق على احتجاج 

  ."أسخف من أن يرد عليه" بأنه إياهعزاء الشهداء الثالثة في نابلس، معتبراً 
  9/1/2010الحياة، 
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  السلطة ترحب بالتمديد للمراقبين الدوليين في الخليل .6

رحبت السلطة الفلسطينية، أمس، بتجديد عمل قوة المراقبين الدوليين في مدينة الخليل، مؤكدة  :رام اهللا
حرصها على توسيع نطاق تواجد القوات الدولية في األراضي الفلسطينية بما يساهم في لجم التصعيد 

باسم حكومة وأكد المتحدث الرسمي . اإلسرائيلي واالنتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين
نرحب باستمرار بعمل قوة المراقبين الدوليين "، "الخليج"ـغسان الخطيب، ل.تسيير األعمال الفلسطينية، د

  ".في الخليل، وما يهمنا هو العمل من اجل توسيع هذا التواجد الدولي في األراضي الفلسطينية
تدرس احتمال عدم تمديد " إسرائيل"اإلسرائيلية قد كشفت، أمس، عن أن " معاريف"وكانت صحيفة 

وحسب الصحيفة فإن نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني . التفويض الممنوح لقوة المراقبين في الخليل
دور ليبرمان لالطالع عن كثب على األوضاع جأيالون، زار المدينة بإيعاز من وزير الخارجية أفي
  .حيز للجانب الفلسطينيالميدانية، حيث اتهم أفراد القوة بتجاوز صالحياتهم والت

  9/1/2010الخليج، 
  
   األردن لدعمهتقديرو ه شكرويعبر عن... العدو إلى زوال و غزة اليوم هي أقوى يؤكد أنهنية .7

عبر رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية عن اعتزازه وتقديره :  رامي عصفور-السلط 
عام وغزة بشكل خاص، وذلك خالل اتصال هاتفي من لألردن على مواقفه تجاه األهل في فلسطين بشكل 

 المسلمين في اإلخوانقطاع غزة في المهرجان الخطابي الذي أقامته الحركة اإلسالمية في مقر جماعة 
 إننا"وقال هنية  .بمناسبة مرور عام على العدوان اإلسرائيلي على غزة" انتصار غزة"مخيم البقعة بعنوان 

ا نخص األردن الشقيق أرض الحشد والرباط بالشكر والتقدير على ما يقوم به نعتز بأهلنا وربعنا ولكنن
 ما قدمه الشعب األردني من تسهيالت ومساعدة لقافلة شريان وآخرهامن دعم وعون لألهل في فلسطين 

الحياة في مختلف المناطق واحتضان أهل العقبة ألعضاء القافلة حيث فتحوا بيوتهم واستضافوهم وهذا 
  ". أصالة هذا البلد المعطاء بكل مناطقه ومخيماته مخيمات العودةيعبر عن

بعد مرور عام على الحرب وأعوام على الحصار فان غزة اليوم هي أقوى وحماس أقوى "وأكد هنية أنه 
العدو إلى "، مشددا على أن "وشعب فلسطين أقوى فغزة محاصرة لكنها أبية وحرة في اإلرادة والقرار

 فال مستقبل لالحتالل على أرض فلسطين والقدس وان عودة الالجئين حق مقدس وحق زوال إن شاء اهللا
  ".العودة ال عودة عنه

، "أصحاب الضمائر الحية في العالم وتحدوا فيها الحصار" قافلة شريان الحياة التي نظمها إلىوأشار هنية 
  . إلى وهجهامعتبرا أن ذلك مظهرا من مظاهر االنتصار الذي أعاد القضية الفلسطينية

  9/1/2010الدستور، 
 

 نها ستفشلأ ؤكدوت" أفكار استئناف المفاوضات"فصائل فلسطينية ترفض  .8
وصفت فصائل فلسطينية األفكار التي تطرح إلعادة إنعاش مفاوضات التـسوية المتعثـرة، بأنهـا               : غزة

ك الفصائل على أن وأجمعت تل .مكررة وال تحمل جديدا سوى المزيد من التنازالت في عدة قضايا هامة
الفشل واالصطدام بالتعنت اإلسرائيلي والكـذب والنفـاق        "األفكار المطروحة ستواجه نفس الطريق وهو       

 ".األمريكي
من جهتها، رأت حركة حماس أن التسوية من أساسها هي تسوية قائمة على التنازل عن أرض فلسطين،                 

 .سطين للفلسطينييندون ضمانات واضحة حتى فيما يتعلق فيما تبقى من أرض فل
أن تلوين العبارات واأللفاظ والحديث عن دولة فلسطينية         وقال القيادي في حركة حماس صالح البردويل      

المشكلة لدينا ليست في التفاصيل، بل في األساس، وهـو التنـازل عـن              "وشدد على أن    ،  بأنه ال ثقة فيه   
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نحن لسنا جزءا من التسوية : "ضحوأو ".هذه مشكلتنا%. 20من أرض فلسطين ثم التفاوض على % 80
" إسرائيل"وال نوافق على منهج التسوية وال نعترف بالعدو، بينما منظمة التحرير تعترف وتتحدث عن أن                

من أرض فلسطين، فبأي منطق نتحدث عن تبادل ونحن ال نعترف للعدو بأي شبر حتى نقول                % 80لها  
 ".إننا نريد أن نبادل أو ال نبادل

 المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول إن ما يجـري تداولـه اآلن هـو تـداول                  بدوره قال عضو  
اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة      "إعالمي، معبرا عن قناعته بوجود ثغرة في كيفية إدارة المفاوضات من قبل             

 .وأضاف إنه ال يمكن الوثوق بأية وعود أمريكية ،"التحرير
المي محمد الهندي إن هذه األفكار تحمل ذات الطروح التي قدمت            قال القيادي في حركة الجهاد اإلس      فيما

وأضـاف أن   ".منذ مدريد وقبل مدريد وفي عهد كل اإلدارات األمريكية السابقة، وهذه مسائل مكـررة "
فيما نـرى أن حيـاة الـشعب        "المفاوض الفلسطيني بشكل أساس يتحمل مسئولية هذه السنوات الطويلة،          

رب، فهذا شعب أرضه تنهب والقدس تهود، ثم يأتي من يطرح علينـا أفكـاراً               الفلسطيني ليست حقل تجا   
هذه األفكار فشلت، واألجدى بالقيادة الفلسطينية أن تقف وتقـول          "وأوضح أن   . "أكل عليها الزمن وشرب   

 ".إن طريق المفاوضات وصلت لطريق مسدود، وسط استمرار االستيطان وتهويد القدس
 9/1/2010السبيل، األردن، 

  
  وما حصل نتيجة قلق السكان بشأن الجدار الفوالذيالجندي قتل برصاص مصري :  زهريأبو .9

 أبـو  سامي   . الناطق الرسمي باسم حركة حماس د       أكد :طالب ووليد عوض    حسام أبو  - رام اهللا    ،القاهرة
ـ   منيـة األ بان جميع البينات والمعلومات المتوفرة لدى حماس والجهات          ، الجمعة "القدس العربي "زهري ل

 على الحدود بين قطاع غزة ومـصر قتـل          األربعاءفي قطاع غزة تؤكد بأن الجندي المصري الذي قتل          
 على الشبان الفلـسطينيين  أسلحتها فتحت نيران أن المصرية عن طريق الخطأ بعد       األمنبرصاص قوات   

 فـي   3ان الحياة    المصرية لقافلة شري   األمنالذين كانوا يتظاهرون على الحدود احتجاجا على قمع قوات          
  .مدينة العريش وهي في طريقها للقطاع

 رفح التي اشتبك فيها محتجون فلسطينيون       ألحداث الصور التلفزيونية الملتقطة     أن إلى زهري   أبو وأشار
 رصاصـة مـن الجانـب       أيـة لم تطلـق    "وشدد على انه    .  المصرية تثبت صحة رواية    األمنمع قوات   
  مـضيفاً  على الحـدود مـع مـصر         األربعاء التي جرت    حداثلألسف حماس   أ عن   ، معبراً "الفلسطيني

 شابا فلسطينيا بالرصاص المصري     35 إصابة يجري تضخيم موضوع مقتل الجندي للتعتيم على         لألسف"
 التـي   3  في حالة موت سريري، وللتغطية كذلك على االعتداء على قافلة شريان الحيـاة             إصابتانبينهم  

  ." جدار فوالذي على الحدود المصرية مع القطاعإقامةلتغطية على  قطاع غزة ولإلىكانت في طريقها 
 غزة نتيجة تشديد    أهالينتيجة حالة االحتقان التي يعيشها      " هي   هذه األحداث  أن إلى زهري   أبو كما أشار 

 على الحدود مـع     إقامته عن الجدار الفوالذي الذي تواصل مصر        األنباءالحصار عليهم وخاصة في ظل      
  ."ي يشعر السكان بقلق شديد الذاألمرغزة 

 عن طلب مصري بتسليم حكومة حماس في قطاع غزة المتـورطين فـي قتـل الجنـدي                  األنباءوبشأن  
 المعنية بالتحقيق وسنحترم نتـائج      األمنيةنحن في حماس طالبنا الجهات      "المصري للجانب المصري قال     

 ."التحقيق عند صدورها
  9/1/2010القدس العربي، 

  
   وحماس تملك سالحاً غير اآلخرين...للبنانيين ممكن  المخيماتسالحبعض  سليمت: أبو العينين .10

نزع السالح  "أكّد عضو اللجنة المركزية في حركة فتح، سلطان أبو العينين، أن            :  محمد بركات  -بيروت  
ـ             ة الفلسطيني خارج المخيمات أصبح وراء ظهورنا، بعد المصالحة اللبنانية السورية والمصالحات اللبناني
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تنظيم السالح الفلسطيني داخل    "، مشدداً على أن     "سينفّذ في الفترة اآلتية من دون تعقيدات      "، وأنّه   "اللبنانية
  ".....المخيمات يكون تحصيل حاصل بعد ذلك

ـ  عثرة أخرى كانت تقف أمام تنفيذ ما تم االتفاق عليه على طاولة الحوار، وهـو أن                "أن  " الراي"وقال ل
سية للسالح خارج المخيمات تقيم في سورية، التي كان جزء من اللبنانيين علـى خـالف                القيادات األسا 

صارخ معها، وحين تم حّل هذا الخالف بزيارة رئيس الحكومة سعد الحريري لدمشق، صار الموضـوع               
لبنانية سبق للفلسطينيين أنّ سلّموا أسلحتهم الثقيلة وما فوق المتوسطة إلى الدولة ال           "وتابع   ".وراء ظهورنا 

أما السالح المتوسط والخفيف فيستطيع مقاتلو التنظيمات خـارج         .  وهذا أمر وارد هذه المرة     1991العام  
دخول هذا السالح إلى المخيمات ال يزعج فتح وال أي          "، مؤكداً أن    "المخيمات أن يدخلوا به إلى المخيمات     

ال : "، ومعلنـاً  "سطيني في شكل عام   فصيل آخر، بل هو عنصر قوة ومناعة للمخيمات وتعزيز لألمن الفل          
يرعبنا النمو العددي للفصائل األخرى وال تكاثر سالحها، ألنّه على الساحة الفلسطينية في لبنان تنبع قوة                
التنظيم الفلسطيني من حضوره الشعبي واالجتماعي والخدماتي ومن شعاراته وتوجهاته السياسية ولـيس             

   ".من عدد مقاتليه
   بحثه بعد في شكل تفـصيلي بـين الفـصائل    تنظيم"واعتبر أن السالح الفلسطيني داخل المخيمات لم يتم 

ال مانع من بحثه بالتزامن مع حّل قضية        " أن   إلى، الفتاً   "الفلسطينية، لكن العنوان العريض قد طرح سابقاً      
  ".السالح خارج المخيمات

المنطق "اس اعتبر أبو العينين أن      وعن معلوماته في شأن تفجير حارة حريك الذي تعرضت له حركة حم           
ـ        "يقول إنّه ليس استهدافاً أمنياً لحماس      هم مسلّحون أصالً سالحاً    "، نافياً أن تكون حماس في صدد التسلّح ف

  ".خفيفاً ومتوسطاً، وكما يملكون سالحاً جديداً أيضاً ال تملكه التنظيمات األخرى
  9/1/2010الراي، الكويت، 

  
  ليس لنا مراكز عسكرية ونحن متعاونون مع التحقيق: عالم اللبنانيحماس تؤكد لوزير اإل .11

 اإلعالمـي وفدا من حركة حماس ضم المسؤول السياسي للحركة في لبنان علي بركة والمـسؤول               زار  
 العامة اللبنانية والفلـسطينية     األوضاع وجرى البحث في     ،طارق متري اللبناني   اإلعالموزير   رأفت مرة 

وأكد متري في معرض الحديث عن االنفجار في الـضاحية الجنوبيـة            .  الفلسطينية -ة  والعالقات اللبناني 
 لمجلس الوزراء الذي شدد علـى ضـرورة   األخيرالذي وقع ضحيته أعضاء في حركة حماس، الموقف         

  . اللبنانية الرسمية بواجبها كامالاألجهزةقيام 
 واالسـتقرار   األمننان وهي حريصة على      أكدنا أن حركة حماس لم تغير سياستها في لب         ..."بركة  وقال  

يهمنا أن نؤكد أن    : "وعن انفجار حارة حريك قال     ". في لبنان  األهليفي المخيمات الفلسطينية وعلى السلم      
حركة حماس ليس لها مراكز عسكرية في لبنان، وعملها سياسي وإعالمي واجتماعي وثقافي ولم تغيـر                

 فـي عهـدة     اآلن األمر وان   ،لسطين ضد العدو الصهيوني   سياستها وعملياتها العسكرية محصورة في ف     
من جهتنا نحن متعـاونون مـع التحقيـق         .  اللبنانية األمنية واألجهزةالقضاء اللبناني والشرطة العسكرية     

  ".وننتظر نتائجه ونريد أن نعرف الحقيقة مثلكم
: جـاب أدة هنـاك؟   التي كانت موجواألمور بعض وإزالة صحة القول عن تنظيف مكان االنفجار        وحول

  ". في عهدة القضاء اللبنانيواألمر مكان االنفجار بعد حصوله إلىنحن لم نذهب "
  9/1/2010المستقبل، 

  
  أحداث الحدود مع مصر وتدعو إلى عدم العودة للمفاوضاتدين تجبهة التحرير الفلسطينية  .12

ضو اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة       واصل أبو يوسف أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، ع         .د  أدان :رام اهللا 
 أن أنه من حـق مـصر    إلى، مشيرا   مع قطاع غزة   على الحدود المصرية     أحداث ما جرى من     ،التحرير
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 ليست من باب التـضييق علـى أبنـاء الـشعب            اإلجراءات القومي وأن هذه     أمنهاتكون حريصة على    
 على ضرورة تطويـق     وأكد. ازي القيادة المصرية بالتع   إلىبو يوسف   أوتوجه   .الفلسطيني في قطاع غزة   

هذا الحادث المؤسف ومنع تداعياته وتثمين الدور والمساعي المصرية الداعمة لقضية شـعبنا ونـضاله               
 مطالبته لحركة حماس بالتوقيع علـى الورقـة         اًمجدد،  لى مصالحة وطنية  إوجهودها في سبيل التوصل     

ن والعشرين من حزيران المقبل كما ورد في         انتخابات رئاسية وتشريعية في الثام     إلىوالذهاب  ،  المصرية
  .هذه الورقة

 عدم العودة للمفاوضات، والتصدي لكل الضغوطات التي تحاول الترويج للعـودة        إلى يوسف   أبودعا  كما  
 ضمانات ال تصرف من خالل وقف شكلي لالستيطان، واسـتمرار حكومـة             أوراقللمفاوضات في ظل    

 مراجعة سياسية شاملة تستند للتوافق الوطني علـى بنـاء           إجراء مؤكدا ضرورة    .االحتالل في استيطانها  
استراتيجية وطنية تقوم على التمسك بالثوابت الفلسطينية والمقاومة باعتبارها خيارا اسـتراتيجيا كفلتـه              

  .الشرائع والمواثيق الدولية
 9/1/2010الحياة الجديدة، 

  
  "قلية القتل واإلرهاب الصهيونييدلل على ع" التصعيد اإلسرائيلي في غزة  رضوانإسماعيل .13

قطـاع  ، إثر الغارات اإلسرائيلية علـى        رضوان القيادي في حماس    إسماعيل . د  قال :اشرف الهور -غزة
 شعبنا يدلل علـى العقليـة   أبناءالتصعيد الذي يستهدف "إلى سقوط شهداء وجرحى، أن  أدت  التي  غزة، و 

 أن" إسـرائيل "وحـول زعـم      ."ار دوامة التصعيد   واستمر واإلرهاب بالقتل   إالالصهيونية التي ال تؤمن     
 إلـى االحـتالل ال يحتـاج      "أشار إلى أن     صواريخ من قبل المقاومة،      إطالقالغارات جاءت للرد على     

هـذه  "ورأى أن    ." في ظل صمت العـالم     واإلرهابمبررات لشن عدوانه، وهو مستمر في هذا العدوان         
كسر إرادة الشعب الفلسطيني ودفعه للخضوع أو تقـديم         الهمجية الصهيونية ستبوء بالفشل ولن تنجح في        

  "....التنازل، أو التخلي عن المقاومة
  9/1/2010الخليج، 

  
  ويعتبر أنه هو المستهدف... اغتيال كمال مدحتينفي تورطه ب: أبو العينين .14

موضوع الخالفـات   حول  "  الراي"لـ،  عضو اللجنة المركزية في حركة فتح، سلطان أبو العينين        صرح  
فالحقيقة أننا فـي لبنـان، وبعـد        . ما يجري على األرض يختلف عما يتداول به اإلعالم        "إن  ،  داخل فتح 

المؤتمر السادس الذي عقدناه في بيت لحم العام الماضي، اتفقنا على مجموعة ترتيبات الستنهاض البيت               
  ". أكثر وال أقّلالداخلي تحضيراً النطالقة جديدة، وما جرى هو تنفيذ مقررات المؤتمر السادس ال
اتهامي بقتله تبين أنّـه     "أما في موضوع التحقيقات في شأن اغتيال القيادي في فتح كمال مدحت، فأكّد أن               

ألن كمال  "، موضحاً أنّه كان هو المستهدف بهذا التفجير         "عار من الصحة، وأفرج عن الذين سجنوا ظلماً       
رف أنّه سيسلكها في ذلك اليوم، فيما كنت أسلكها         مدحت لم يكن يسلك طريق المية ومية وال أحد كان يع          

وقال إن اللجنة التي كلفها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التحقيق في الموضوع،              ".في شكل دائم  
كشفت خيوطاً مهمة، منها ربما أن اغتياله كان له عالقة بالمؤتمر           "بالتنسيق مع األجهزة األمنية اللبنانية،      

  ".ان يتم التحضير لهالسادس الذي ك
  9/1/2010الراي، الكويت، 

  
  األسرىهمية تصريحات نتنياهو بشأن رفض صفقة تبادل أحماس تقلل من  .15

 اإلسـرائيلي  تصريحات رئـيس الـوزراء       أهميةقللت حركة حماس الجمعة من       :وليد عوض  -رام اهللا   
ومـن   .األسرى صفقة تبادل    إلنجاح إضافية فيها بان حكومته لن تقدم تنازالت        أعلنبنيامين نتنياهو التي    
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 بـأن تـصريحات نتنيـاهو       ،الجمعـة ،   طلب عدم الكشف عن اسمه     ، مصدر مطلع في حماس    أكدجهته  
 إلـى مشيرا   . الحسابات الداخلية  إطارتدخل في   اإلسرائيلي و  لإلعالموالتسريبات الصادرة عن مكتبه هي      

تنتظر مكاسب كبيـرة فقـط لهـا عالقـة          " وإنما،  "ليس لدى الحركة ما تخسره في هذه المفاوضات       "انه  
لدى قيادة الحركة قناعة    " المصدر    وأضاف . وفق تعبيره  "اإلسرائيليةبالمناضلين الفلسطينيين في السجون     

، وستوافق بالنهاية، وقريبا، على تمرير الشروط التي        األصابعستخسر في لعبة عض      إسرائيل كاملة بان 
  ."ادلتتمسك بها الحركة في ما يخص صفقة التب

  9/1/2010القدس العربي، 
  

   إلنجاز صفقة شاليطيقدم أي تنازالت أخرى لحماسنتنياهو لن : يديعوت أحرونوت .16
من نتنياهو أكدت حكومة بنيامين ، أن الناصرة مراسلها من  أسعد تلحمي عن9/1/2010 الحياة، نشرت

ديدة وتمسكلها بشرط إبعاد ، وأكدت عدم تقديمها تنازالت ج تبادل األسرى مع حماسلهجتها حيال ملف
 أن األخير لن نتنياهو،وجاء في تصريحات نسبتها صحف إسرائيلية إلى أوساط . عدد كبير من األسرى

يقدم أي تنازالت أخرى لحركة حماس ولن يتراجع عن شرطه إبعاد عدد كبير من األسرى الذين تطالب 
وأفادت  . غزة أو إلى دولة أجنبيةحماس بإطالقهم، عن مسقط رأسهم في الضفة الغربية إلى قطاع

رئيس الحكومة لن يمنح حاغي هداس المسؤول المكلف متابعة أن صحيفة يديعوت أحرونوت 
أي هامش مناورة إضافي يتعدى ما حدده المنتدى السباعي الوزاري "المفاوضات مع الوسيط األلماني 

 ستواصل بذل جهود "إسرائيل"قة إن  قوله في محادثات مغلنتنياهوونقلت الصحيفة عن  ."قبل أسبوعين
لكن األمر مشروط بموقف حازم وغير متهادن في كل ما " إلى بيته شاليطكبيرة إلعادة الجندي غلعاد 

 على موقف نتنياهو "شاليططاقم النضال من أجل "عقّب عضو في من جهته و ."يتعلق بمصالحها األمنية
خاذ قرار استراتيجي بإعادة شاليت وبين الثمن الذي قد رئيس الحكومة يتأرجح عملياً بين ات"بالقول إن 

 إلى شاليطبائس ويعرض حياة " قرار نتنياهو بأنه اًصفاو. "يدفعه شعبياً وخشيته من تراجع شعبيته
إلى أن نتنياهو يأخذ في الحسبان موقف رئيس جهاز الشاباك يوفال في هذا الصدد يشار و. "الخطر

ارضين للتوصل إلى صفقة تبادل ثم عدل موقفه مشترطاً عدم اإلفراج ديسكين الذي كان من أبرز المع
يرى مراقبون أن نتنياهو، مثل أي رئيس حكومة آخر، لن يتخذ قراراً فيما ". األسرى الرموز"عن 

  .معارضاً لموقف قادة المؤسسة األمنية الذين يحظون بثقة اإلسرائيليين على مختلف انتماءاتهم
الموقع االلكتروني لصحيفة يديعوت احرونـوت      ، أن   القدس المحتلة  من   9/1/2010 وكالة سما،    وذكرت
 إلـى  التـي دعتـه      األسباب حول   أولمرت إيهود مع   أسبوع مشاورات مكثفة قبل     أجرى نتنياهو   أن ذكر

 أن لنتنياهو الخطوط الحمراء التي لم يستطع         حيث شرح أولمرت   .رفض صفقة شاليط قبل تركه منصبه     
  . الدولة العبريةبأمن اإلضراروالتي من شانها ،  الصفقةيتخلي عنها مقابل

  
  تعويض المنشآت األممية بغزة مشروط بإنهاء المالحقة القضائية : تل أبيب .17

أكدت مصادر سياسية إسرائيلية، أن قرار الحكومة اإلسرائيلية بدفع ماليـين الـدوالرات        :القدس المحتلة 
ي قطاع غزة خالل الحرب اإلسرائيلية األخيرة، مـشروط         لألمم المتحدة، تعويضاً على قصف منشآتها ف      

ال يعنـي أن    "وأشارت المصادر ذاتها إلى أن االتفاق        .بإنهاء المالحقة القضائية فيما يتعلق بهذه المنشآت      
إسرائيل تعترف بالمسؤولية عن إطالق النار باتجاه منشآت أممية في القطاع، لكنها ترغب في طي هـذا                 

  ".الملف نهائياً
  9/1/2010يفة فلسطين، صح
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 باراك يسمح بتوسيع المستوطنات القائمة رغم قرار التجميد المؤقت .18
قرر إيهود باراك السماح للمستوطنين بتوسيع ما هو قائم من مبان داخل المستوطنات المقامة  :الناصرة

إلسرائيلية المتعلق على األراضي الفلسطينية المحتلة، األمر الذي يشكّل تحايالً آخر على قرار الحكومة ا
كما تقرر تشكيل لجنة لمناقشة التعويضات التي ستُمنح  .بتجميد االستيطان المؤقت لمدة عشرة أشهر

  .للمستوطنين الذين تضرروا عقب صدور قرار تجميد مشاريع البناء الجديدة
  8/1/2010قدس برس، 

  
  "إسرائيل" تقرير غولدستون قد يؤدي إلى فرض عقوبات مشددة على: منظمة يهودية .19

كـي للعالقـات    ينقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن المعهد اليهـودي األمر         :وكاالت - القدس المحتلة 
بشأن العدوان اإلسرائيلي على غزة، تضمن تهديـداً تجاهلتـه   " غولدستون"الدولية، تحذيره من أن تقرير   

طاق عليها من جانب الـدول       حتى اآلن، لكنه قد يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية واسعة الن           "إسرائيل"
  .األعضاء في األمم المتحدة

  9/1/2010صحيفة فلسطين، 
  

  "إسرائيل" أراضيقانون المساواة في دائرة  يقترح الطيبي .20
 احمد الطيبي، اقتراح قانون المـساواة فـي دائـرة            في الكنيست  قدم النائب  : زهير اندراوس  -الناصرة  
ة وفقا لمبدأ المساواة بين جميع مـواطني الدولـة، بحيـث        ، ينص على ان تعمل الدائر     "إسرائيل" أراضي

 بلـدات عربيـة     وإقامة للمواطنين العرب، من اجل توسيع الخرائط الهيكلية         األراضيتضمن تخصيص   
، التنظيم والبناء هو احد اكبر وابرز       األرضن موضوع   أ إلىولفت الطيبي    .األخضرجديدة داخل الخط    

  .دولة ديمقراطية ك"إسرائيل"العراقيل في تعريف 
  9/1/2010القدس العربي، 

  
 ملفات التحقيق مع المستوطنين الذين نفذوا مذبحة في قرية عصيرةتغلق سرائيلية اإل السلطات .21

أعلنت منظمات حقوق اإلنسان أن الجيش والشرطة اإلسرائيليين أغلقا ملفات : نظير مجلي - تل أبيب
وكانت هذه .  قرية عصيرة القبلية القريبة من مدينة نابلسالتحقيق مع المستوطنين الذين نفذوا مذبحة في

قرية إلى مستوطنة ال حين دخل شاب فلسطيني من ،2009سبتمبر /  أيلول13الجريمة قد نفذت في 
ورد . يتسهار القائمة على أراضيها وأشعل النار في أحد البيوت الفارغة ثم طعن فتى يهوديا بالسكين

منظمة  وكانت .لقرية، وراحوا يعتدون على كل من يصادفونه فيهاالمستوطنون بهجوم شرس على ا
كشف أن الجيش اإلسرائيلي، المسؤول ، تمكنت من توثيق قسم من هذا االعتداء بشريط فيديو قد بتسيلم

  .عن األمن في المنطقة، شاهد هذا االعتداء من بداياته ولكنه لم يحرك ساكنا لمنعه
  9/1/2010الشرق األوسط، 

   
  القدس عن فلسطيني ألف 50عترف بفصل بلدية القدس ت .22

يـديعوت  " على اإلنترنت، التـابع لـصحيفة        اإلخباري" واينت"نشر موقع   :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
اإلسرائيلية أمس، تصريحات مباشرة لمسؤول في بلدية االحتالل اإلسرائيلي في القدس المحتلة،            " أحرنوت
 ألف فلسطيني في القدس المحتلة عن مدينتهم، وهـو          50 إن المخطط اإلسرائيلي يقضي بفصل       يقول فيها 

 ألـف   150بذلك يكون أول اعتراف إسرائيلي رسمي بهذا المخطط، رغم أن المخطط الحقيقـي يـشمل                
  .فلسطيني
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قامت جدارا  وقال نائب رئيس بلدية االحتالل يكير سيغف، في مقابلة للموقع اإلخباري ذاته، إن حكومته أ              
 ألف فلسطيني، وهذا ما يعني إخراجهم خارج حدود         50فاصال في المدينة وفصلت أحياء فلسطينية تضم        

  ).حسب تعبيره، ليكونوا منذ اآلن تحت رعاية السلطة الفلسطينية(المدينة، 
لة، الصحافي الذي أجرى المقاب   " استغراب"وتساءل سيغيف، لماذا ال تعلن حكومته عن ذلك رسميا، وسط           

  .وهذا لكون سيغيف من التيار اليميني العنصري المتشدد
 كيلومترا في داخل المدينة المحتلة، يضم من        43ويذكر أن جدار الفصل العنصري الذي يمتد على طول          

 ألف فلسطيني، بهدف فصلهم كليا عن المدينة، بعدما يعلن االحتالل في سنوات قليلة قادمة عن                150خلفه  
  . المدينة، لتصبح بشكل مصطنع ذات أغلبية استيطانيةتغيير مناطق نفوذ 

  9/1/2010الغد، األردن، 
 

  في عمليات إطالق نار متعمد48وفاة فلسطينيين وإصابة ثالث في الـ  .23
 النار إطالق تم أن بجراح بالغة بعد آخر أصيب لقي مساء الجمعة شاب مصرعه كما :الفتاح توفيق عبد

 .في قرية جت في المثلث الشمالي" بيت المسن"عليهما بالقرب من 
إلى مجهولين قد وصلوا مساء الجمعة أن، تبين األولية على التحقيقات وبحسب مصادر شرطية، بناء 

 أصيبمكان قريب من بيت المسن في البلدة المذكورة وفتحوا النار على المتواجدين في المكان، حيث 
بجراح بالغة من سكان باقة الغربية، نُقل آخر خص  شوأصيبمواطن من البلدة بعيارات قاتلة على الفور 

 . المستشفى لتلقي العالجإلى إثرهاعلى 
 النار بينما كان يتواجد إلطالقلقي محمد الشقرا من مدينة يافا مصرعه مساء الجمعة اثر تعرضه كما 

 لجمعة مجهولين قاموا يوم اأنذكرت مصادر شرطية و. والقتيل هو أب لطفلين .في مغسلة للسيارات
 مستشفى إلى أثرها بالغة الخطورة نقل على بجراح وإصابته النار على شخص في مدينة الرملة بإطالق

 .أبيببمنطقة تل " آساف هروفيه"
 8/1/2010، 48عرب

  
 إصابة العشرات في مسيرات مناهضة للجدار واالستيطان في الضفة .24

 األجانب، خالل قمع قوات االحتالل،      ، عشرات المواطنين والمتضامنين   أمسأصيب،  ): وفا (-مراسلون  
  .لمسيرات مناهضة للجدار واالستيطان في قرى دير نظام وبلعين ونعلين والمعصرة بالضفة الغربية

 مواطنين، جراء قمع قوات االحتالل، أمس، مسيرة        6ففي قرية دير نظام، شمال غربي رام اهللا، أصيب          
" حلمـيش " مـستوطنين مـن مـستوطنة        إن: "مسيرةوقال مشاركون في ال    .مناهضة للجدار واالستيطان  

المجاورة شاركوا جنود االحتالل في عمليات إطالق النار صوب المواطنين، بينما انـدلعت اشـتباكات               
  .باأليدي بين المتظاهرين وجنود االحتالل الذين حاولوا اعتقال بعضهم

إلضافة إلى العشرات بحـاالت     وفي قرية بلعين، غرب رام اهللا، أصيب أمس، ثالثة مواطنين بجروح، با           
  .اختناق بالغاز المسيل للدموع جراء قمع قوات االحتالل لمسيرتين ضد الجدار واالستيطان

وقـال   .، في المسيرة األسبوعية ضد الجدار     أمسمن جهة أخرى، شارك المئات من أهالي قرية نعلين،          
بة الجـدار العنـصري، وقـاموا       إن جنود االحتالل تصدوا للمسيرة لدى وصولها إلى بوا        : شهود عيان 

بإطالق قنابل الغاز واألعيرة المعدنية باتجاه المشاركين، ما أدى إلى إصابة العـشرات مـنهم بحـاالت                 
  .اختناق

وفي محافظة نابلس، قمعت قوات االحتالل، أمس، أهالي قرية قريوت، والمتـضامنين األجانـب الـذين                
، كمـا   "شيلو"صادرة أراضي المواطنين قرب مستوطنة      خرجوا في مسيرة، احتجاجاً على نية االحتالل م       

  .منعت مزارعي القرية من زراعة أراضيهم المهددة بالمصادرة، واعتدت على بعضهم بالضرب
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وفي قرية المعصرة، جنوب بيت لحم، ُأصيب مواطنان برضوض وجراح، أمس، فيما أصيب آخـرون                
متظاهرين فلسطينيين ومتـضامنين أجانـب،      بحاالت إغماء خالل مواجهات وقعت بين قوات االحتالل و        
  .خالل تظاهرة جماهيرية ضد الجدار والتوسع االستيطاني

 9/1/2010األيام، فلسطين، 
  

  في القدس إلقامة حي استيطاني جديد بمنطقة رأس العامود  إسرائيليمخطط .25
أن لجنـة   , مـس أ, العبرية في عددها الصادر   " أخبار القدس "ذكرت صحيفة    :)وكاالت( – القدس المحتلة 

 وحدة  100البناء والتخطيط في بلدية االحتالل ستنظر قريباً في مخطط إلقامة حي استيطاني جديد يضم               
  .استيطانية في منطقة رأس العامود بمدينة القدس المحتلة

وأشارت الصحيفة إلى أن الحي الجديد سيقام على أنقاض مقر شرطة االحتالل السابق وسـيحمل اسـم                 
  .والكائن في حي رأس العامود, دونماً 11على " معاليه دافيد"

وقال أريه كنيغ أحد المبادرين إلقامة الحي االستيطاني أن الحي الجديد ال يعتبر توسـيعاً لحـي جبـل                   
  .الزيتون وإنما حياً قائماً بذاته

سـتطرح فـي    " إدارة أراضي إسرائيل  "أن ما يسمى    " يديعوت أحرونوت "ذكرت صحيفة   , في سياق آخر  
وذلـك ألول   , في القدس المحتلة  " وكريات يوفيل " عين كارم "بين  " فلل فاخرة "واق قطع أراض لبناء     األس

 عاماً مع   98سيتم طرح استئجار قطع األراضي المذكورة لمدة        , ووفقاً لإلدارة  .مرة منذ عشرات السنين   
إلنشاء ضاحية راقيـة    جداً  " فلل فاخرة "إمكانية تجديد عقد اإليجار لفترة مساوية على أن تخصص إلقامة           

وأشارت الصحيفة إلى أن اإلدارة طرحت عطاءات االستئجار دون تحديد سـعر الحـد              . في تلك المنطقة  
األدنى على أن تخصص كل قطعة إلقامة وحدة سكنية واحدة فقط، علماً بأن متوسط مساحة قطع األرض                 

  . متراً بارتفاع ثالثة طوابق180لى  متراً مربعاً يتم البناء ع225المخصصة للبناء في الحي الجديد هو 
  9/1/2010صحيفة فلسطين، 

  
  اعتصام جماهيري في القدس احتجاجاً على أوامر الهدم اإلسرائيلي .26

نظم اعتصام جماهيري في خيمة االعتصام المقامة في حي البستان في القدس المحتلة احتجاجاً على 
  .  منزال88ًمخطط بلدية االحتالل القاضي بهدم 

ئيس وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية المحامي أحمد الرويضي، أن بلدية االحتالل تحاول خداع وأكد ر
الرأي العام الدولي، من خالل  االدعاء بأنها تسعى إلى صفقة مع أهالي بلدة سلوان وحي البستان، وال 

 .سياق وراء هذه الخداعتعتزم هدمه إنما تقسيمه، في محاولة إلثارة فتنة بين المقدسيين، محذرا من االن
وقال الرويضي إن الخريطة الهيكلية التي كشفت عنها البلدية مؤخراً، تشمل هدم عشرات البيوت 
  . المقدسية والتي حال تنفيذها ستؤدي لتهجير أكثر من عشرة آالف فلسطيني في وادي حلوة وحي البستان

  9/1/2010الخليج،                                                                                  
  

  تغادر غزة" 3"قافلة شريان الحياة  .27
أعلن رئيس لجنة كسر الحصار التابعة للحكومة المقالة في غزة حمدي شعث إن قافلة              :  حامد جاد  -غزة  

 ساعة من وصولها    48بعد أقل من     (غادرت قطاع غزة متجهة إلى معبر رفح البري،       " 3"شريان الحياة   
غـالوي  النائب البريطاني جورج     موضحا أن عددا من المتضامنين وفي مقدمتهم رئيس القافلة           )إلى غزة 

  غادروا غزة بالفعل فيما مكث بقية أعضاء القافلة عدة ساعات في الجانب الفلسطيني من المعبـر وذلـك                
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إلى مطار القاهرة   حتى ساعات ما بعد عصر أمس في انتظار أن تسمح مصر لهم بالدخول لنقلهم مباشرة                
  .ومنه إلى ديارهم

  9/1/2010الغد، األردن، 
  

 "نهر البارد" تقدم ملموس في عملية إعمار مخيم": األونروا" .28
  شمال لبنـان بدأت الشركة الملتزمة تنفيذ األشغال في الجزء القديم من مخيم نهر البارد    : الباردمخيم نهر   

ال عملية صب الباطون وطمر اآلثار ورص التربـة         بوضع أعمدة األساسات في الرزمة األولى، واستكم      
 . على مساحات واسعة في المكان

 تقـدم   إحراز ساعد في    األخيرةإلى أن تحسن أحوال الطقس في الفترة        " بيان لها  في   "األونروا"أشارت  و
 بدأت ترتفع، وان مساحة إضافية من الرزمـة         األبنية أعمدة، وان   اإلعمار إعادةملموس في سير عملية     

 األجـزاء  الطمر وضغط التربـة فـي        أعمال تم صب اإلسمنت فيها، في الوقت الذي تستمر فيه           ألولىا
 . " أيضاً"البيتون" ألعمال تحضيرا األولى من الرزمة األخرى

 9/1/2010السفير، 
  

  اشتراط االتصال المسبق لزيارة األسرى هو إلغاء لدور الصليب األحمر": وزارة األسرى" .29
شقر مدير الدائرة اإلعالمية في وزارة شؤون األسرى والمحررين بان االحتالل قال رياض األ: غزة

يبتدع الطرق التي تخالف المواثيق الدولية، وتتنكر لحقوق األسرى، وتضاعف من معاناتهم، وتزيد من 
  .الضغط النفسي على ذويهم

جلبوع بضرورة وكان آخر تلك الوسائل هو طلب االحتالل من أهالي األسرى القابعين في سجن 
االتصال المسبق مع إدارة السجن من أجل التنسيق والحجز لزيارة أبنائهم على غرار المعتقلين الجنائيين، 
علماً بان من يقوم بهذا الدور منذ عشرات السنين هو الصليب األحمر الدولي، الذي يبلغ األهالي من كافة 

االنطالق وخط سير الحافالت إلى أن يصلوا إلى المناطق بموعد الزيارة وترتيباتها، وأماكن التجمع و
  .السجون

إن الحتالل إذا نفذ هذا القرار فانه يمهد لمرحلة جديدة يلغى فيها دور المنظمات اإلنسانية "وقال األشقر 
الدولية العاملة في مجال األسرى، وبالتالي يستفرد بأهالي األسرى ويحرمهم كيفما يشاء من الزيارة، 

يمارس كافة االنتهاكات بحقهم بعيداً عن عيون وسائل اإلعالم وتقارير المنظمات ويضيق عليهم و
  ".الدولية

  8/1/2010قدس برس، 
   

  أسرى يناشدون اإلفراج عن عائلة فلسطينية من سجون االحتالل .30
ناشدت اللجنة اإلعالمية للهيئة القيادية ألسرى حركة حماس في سجون االحتالل  : رائد الفي-غزة 
يلي أصحاب الضمائر الحية في العالم إلنقاذ عائلة أسير من قطاع غزة معتقل مع نجليه، وشقيقه اإلسرائ

  . ونجله في سجون االحتالل
واستصرخت اللجنة اإلعالمية في نداء مناشدة تضمنته رسالة سربتها من داخل السجون ونشرتها مواقع 

 إلنقاذ أسرة األسير أسعد فهمي صالح أصحاب الضمائر الحية والقلوب الرحيمة"تابعة لحماس، أمس، 
فهمي وصالح وأخيه سعيد وابنه غسان ) نجليه(أبو صالح من بلدة حانون شمال قطاع غزة والمعتقل مع 

  ".2008منذ أوائل عام 
من عائلة أبو صالح وعوائلهم عندما هدم االحتالل  لقد اكتملت معاناة األسرى: "وقالت اللجنة في رسالتها

الحرب األخيرة، وأصبحت عائالتهم بدون مأوى في ظل ظروف مأساوية تعيشها عائلة منازلهم خالل 
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ولفتت إلى أن األسير أبو صالح يعاني من آالم ". األسير أبو صالح الذي توفيت والدته قبل شهرين
رباح ابن األسير أسعد أبو صالح "وقالت إن .شديدة نتيجة التعذيب الشديد على أيدي مخابرات االحتالل

  ".يعاني من شلل نصفي)  أعوام10(
  9/1/2010الخليج، 

  
 في لبنانالفلسطينيين الفت على صعيد الوضع الصحي لالجئين تعلن عن تقدم " األونروا" .31

 في بيان لها عن حصول تقدم الفت على صعيد الوضع الصحي لالجئين فـي لبنـان،                 "األونروا"أعلنت  
كوميا في لبنان، من بينها ثالثة مستشفيات في الـشمال           مستشفى ح  13تم توقيع عقود مع     "مشيرة إلى أنه    

 الـذي   األمرهي مستشفى طرابلس الحكومي، مستشفى سير الضنية الحكومي ومستشفى حلبا الحكومي،            
 شـاغرة فـي     أمـاكن  للمرضى الفلسطينيين، خصوصاً في حاالت عـدم تـوافر           أوسعسيوفر خيارات   

ل عمليات الحصول على الخدمات االستشفائية للفلسطينيين        المتعاقدة معها، كما سيسه    األخرىالمستشفيات  
 . "القاطنين خارج المخيمات

 إلى أن مديرها العام في لبنان سلفاتوري لومباردو اجتمع قبل يومين مـع لجنـة                "األونروا"وأشار بيان   
دية لحاالت العسر    تستأنف عملية دفع المساعدة النق     أنالمتابعة العليا للجان الشعبية في لبنان، وتم االتفاق         

 ليـرة   ألـف  135 الجاري، ابتداء من منطقة صور وانتهاء في الشمال، وستبلغ المساعدة            11الشديد يوم   
 . لبنانية للفرد الواحد، مع التعويض للذين حصلوا على مبالغ اقل في مناطق أخرى

 9/1/2010السفير، 
 

  ة ستفاقم أزمة المياه في المنطق"إسرائيل"أطماع : تقرير مائي .32
أكد تقرير مائي نشر في العاصمة السورية دمشق على أن األطماع اإلسـرائيلية فـي                :)صفا (– دمشق

ستفاقم من خطورة المشكلة المائية في المنطقة، مما يستوجب وضـع سياسـة             "المياه ومواردها الرئيسية    
  ".مائية موحدة لمواجهة االعتداءات اإلسرائيلية على منابع المياه ونهبها

  9/1/2010لسطين، صحيفة ف
  

  المراقب العام لإلخوان المسلمين في ذكرى حرب غزة يستنكر بناء الجدار الفوالذي: األردن .33
عقدت لجنة مقاومة التطبيع ولجان حق العودة في إربد مساء أول أمس في :  سيف الدين باكير-إربد 

" الفرقان"م على حرب غزة قاعة الشهيد يحيى عياش في مجمع النقابات المهنية ندوة بمناسبة مرور عا
عدد من الشخصيات بينهم شارك في الندوة  وقد .والبدء ببناء الجدار الفوالذي بين قطاع غزة ومصر

أثر معركة الفرقان سيبقى ودورها ليس  "الذي أنالمراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين همام سعيد، 
 كما ".فقط في فلسطين وال مع اليهود، بل سيستمر دورها في كل مكان ومع كل عدو وطاغية لهذه األمة

استنكر ما تفعله مصر من بناء للجدار الفوالذي الذي يفصل قطاع غزة عنها، موضحا أن الشعب 
إن : "جزوا عن مد أنفاقهم فوق وتحت البحر، وقالالمصري لن يقبل هذا الجدار، وأن أهل غزة لن يع

 ".النظام المصري ال يقل عن النظام اإلسرائيلي وكالهما يضربان عن قوس واحد
  9/1/2010السبيل، األردن، 

  
   للمفاوضات يحل جميع القضايا" موعد نهائي" يؤكد على أهمية وزير الخارجية األردني .34

 في مؤتمر صحافي في وزارة ،جية األردني ناصر جودةوزير الخار حذر:  مينا العريبي-واشنطن
مع غياب حل للنزاع في المنطقة، سنواجه " من أنه ،أمسمع نظيرته األمريكية، الخارجية األميركية 

ال يمكن أن تكون لنا عملية من دون موعد نهائي، " وقال. ..."المزيد من عدم االستقرار في المنطقة



  

  

 
 

  

            18 ص                                     1664:         العدد       9/1/2010السبت  :التاريخ

 هو عام 2010نأمل أن يكون عام "وأضاف . "األطراف المعنيةووضع المواعيد النهائية يخدم 
إذا تم " إلى أهمية بحث قضية الحدود، وتحديد الحدود في المفاوضات النهائية، قائال  الفتاً."المفاوضات

تحل قضية الحدود فذلك يعني حل قضية المستوطنات والقدس تلقائيا، وأيضا تحديد طبيعة حل الدولتين 
 ." وكيف يمكن قيامهما، وبعد ذلك كل القضايا األخرى ستحلعلى واقع األرض

 9/1/2010الشرق األوسط، 
  

   يدعو الجيش لدخول المخيمات وتيار المستقبل يدعو إلى ضبط السالحالكتائبحزب  .35
 "فتح اإلسالم"عنصر من الجيش لأحمد فتفت توقيف اللبناني وصف عضو كتلة المستقبل النائب : االتحاد

ورأى في حديث . ، معتبراً أن تعاون القوى األمنية مع بعضها يعطي نتائج جيدة"لممتازا"بـفي بيروت 
تلفزيوني، أنه ستبقى هناك ثغرات أمنية في البلد إلى أن نعالج الملف األمني بأكمله ومن ضمنه السالح 

  .الفلسطيني خارج المخيمات والمناطق األمنية وضبط السالح
ئيس حزب الكتائب سجعان قزي تسلل بعض العناصر المسلحة إلى أكد المستشار السياسي لرفيما 

المخيمات الفلسطينية في صيدا عن طريق الحدود البرية مع سورية، الفتاً إلى أن التقصير ليس من 
وشدد على وجوب دخول الدولة إلى  .األجهزة األمنية اللبنانية وإنما لنقص في المعدات الكاشفة للمتسللين

 أن الفلسطينيين يجب أال يأخذوا األمر على محمل شخصي وإنما من مبدأ الحفاظ على المخيمات موضحاً
  .سالمتهم

ونفى مسؤول الكفاح المسلح الفلسطيني منير المقدح في مخيم عين الحلوة إلى الشرق من صيدا، 
يين، وأن  صحة هذه المعلومات مؤكداً أن المخيمات الفلسطينية ليست مأوى لإلرهاب واإلرهاب"االتحاد"لـ

إطالق مثل هذه الشائعات يدخل في إطار التحريض ضد الالجئين الفلسطينيين ومحاولة خلق حالة من 
  .الصدام بينهم وبين الجيش اللبناني

  9/1/2010االتحاد، اإلمارات، 
  

 ال يزاالن قيد التوقيف والتحقيق بانفجار حارة حريك  حماساجريح .36
نفجار عبوة ناسفة في مقر حركة حماس في حارة حريك التحقيق باأن  9/1/2010السفير، أفادت 

لبيروت ال يزال جارياً بإشراف معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة القاضي رهيف 
وقد أعاد رمضان أمس، سماع إفادتي الجريحين، األول في المستشفى العسكري حيث ال يزال . رمضان

لثاني في مقر الشرطة العسكرية حيث هو موقوف، وقرر إبقاءهما يخضع للعالج تحت حراسة أمنية، وا
وبموازاة ذلك، لم يتسلّم القاضي رمضان تقارير األدلّة الجنائية والخبراء . موقوفين رهن التحقيق

العسكريين وغيرها عن زنة العبوة ومكان وضعها وطريقة انفجارها، وهو ينتظر ان تصله تباعاً في 
 . األسبوع المقبل

 المعلومات التي أنأكدت  لبنانية مصادر قضائيةأن  9/1/2010الحياة، في السياق ذاته أضافت و
 8 التحقيقات في شأن كيفية حصول االنفجار أصبحت مؤكدة، موضحة انه نتيجة عبوة تزن إليهاتوصلت 

  . انفجرت في األرض"تي أن تي"كيلوغرام من مادة 
 

 "دخلون لبنان في حماية حزب اهللا والمخيماتعناصر للقاعدة ي": "السياسة الكويتية" .37
حزب " عدد من قواعد     أبوابحذرت مصادر امنية مصرية واردنية أمس من فتح          : حميد غريافي  -لندن  
ومراكز " فتح االنتفاضة "و"  القيادة العامة  -الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين     "وفصيلي  " حركة حماس "و" اهللا

" تنظيم القاعدة "امام تدفق مئات من عناصر       "، المخيمات في لبنان   فلسطينية متطرفة اخرى داخل وخارج    
الهاربين من افغانستان واليمن ومناطق اخرى مع جماعات سلفية اخرى تتعاون معهم بدءا من منتـصف                
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 من قادة   أعدادا وقالت مصادر لالستخبارات االردنية في بيروت لجهات امنية لبنانية ان            .ديسمبر الماضي 
" حـزب اهللا  " وجدوا لدى وصولهم الى لبنان شققا ومنازل اسـتأجرها لهـم             اإلرهابيينلين  هؤالء المتسل 

" حـزب اهللا  "في مناطق مختلفة من بيروت السنية وفي الضاحية الجنوبية داخل حمايـة             " حماس"وحركة  
وفي قرى شيعية جنوبية شمال نهر الليطاني وفي صيدا وصور، اضافة الى مخيمي عين الحلوة والميـه                 

 في بيروت تـشرف     اإليرانيةيه في صيدا ومخيمي الرشيدية والبرج الشمالي قرب صور وان السفارة            وم
 ." اللبنانيةاألراضيقاماتهم في إمباشرة على توزيع هؤالء المتسللين وتمويل 

9/1/2010السياسة، الكويت،   
  

  السعودية تنفي انضمامها لمصر في جهود المصالحة .38
وزارة الخارجية السعودية ما تداولته بعض وسائل اإلعالم عن انضمام نفى مصدر مسؤول في : الرياض

ونقلت وكالة األنباء السعودية عن المصدر، أن . المملكة إلى مصر في جهود المصالحة الفلسطينية
تصريحات وزير الخارجية األمير سعود الفيصل في كل من الرياض والقاهرة، أوضحت أن ملف 

االستجابة للمبادرة المصرية بالسرعة "خوة المصريين، معرباً عن األمل في المصالحة بالكامل في يد اإل
  ".التي تعيد اللحمة الفلسطينية

  9/1/2010الحياة، 
  

  األتراك ال يفهمون موقف مصر تجاه غزة: السفير المصري بأنقرة .39
عنف العمال أعالء الحديدي، رداً على . قال السفير المصري في تركيا د:  أسامة عبد العزيز-أنقرة 

 محاصرة آالف األتراك للقنصلية ى الوالتي أدت ،"3 قافلة شريان الحياة"شغب بين األمن المصري والو
، أن هناك معلومات أساسية ناقصة لدى الشارع التركي، المصرية في اسطنبول للتنديد بالموقف المصري

ألولى التي يسمعها، وأنه لم يكن يعلم وحينما تبرز له المعلومات األساسية الصحيحة يعترف أنها المرة ا
أن هذه ليست القافلة األولى، بل الثالثة وأن مصر لم تعارض في مرورها أو تمنعها كما يشاع، وهنا 

أو , !هل ذلك نتيجة خطأ مقصود وبعض األطراف التركية اإلعالمية تتعمد إخفاء الحقائق؟: يبرز السؤال
 غير مقصود وناتج عن جهل وعدم متابعة؟

ومن ثم أحاول إبراز أهمية تنسيق الجانب التركي مع مصر وعدم االكتفاء باالنضمام للقافلة : وتابع قائال
وكأن مجرد االنضمام يعطيهم الحق في المرور عبر األراضي المصرية والدخول لغزة، دون الحاجة الى 

ى ذلك نيابة عنه وهذا هو نظم ولوائح للمرور يتوجب االلتزام بها، إما اعتقادا منه أن القافلة تتول
 .األرجح، أو حماسة البعض وعدم ادراكهم للقواعد واإلجراءات المتبعة مع أي دولة

بات األمر في حاجة ماسة الي بذل المزيد من الجهود مع جميع : ويستطرد السفير عالء الحديدي قائال
مع الجانب المصري وأن األطراف التركية وفي مقدمتها الجمعيات األهلية إليضاح أهمية التنسيق 
ألنه يستخدمهم ألهداف , ارتباطهم بجاالوي لن يخدم هدفهم في توصيل مساعدات للشعب الفلسطيني

 .سياسية خاصة به
وقال السفير إن السفارة المصرية قمت بعقد ثالثة لقاءات تليفزيونية مع أهم القنوات التركية، أكدت 

ن عباس أن يطلب من الرئيس مبارك منع القافلة من المرور خاللها أن ما تردد اليوم عن طلب نتنياهو م
إلى غزة مجرد اختالق ال أساس له من الصحة، والدليل علي ذلك قرار السماح للقافلة بالمرور واإلشارة 

 .إلى أن أسباب األزمة تعود إلى مخالفة القافلة للتعليمات المصرية
 9/1/2010األهرام، مصر، 
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  ض عباس على قتل أهل غزة فرجمه جائزإذا صح تحري: القرضاوي .40
يوسف القرضاوي ما تحدث به الرئيس الفلسطيني محمود عباس . استنكر فضيلة العالمة د: الدوحة

للصحف القطرية وزعمه فيما زعم انه هو الذي عينه في قطر، ورد فضيلته عليه فقال انه كالم موهن 
كان محمود عباس مديرا لشؤون الموظفين في موضحا انه جاء إلى قطر مديرا للمعهد الديني حينما 

  .وزارة المعارف ووقّع على تعييني بهذه الصفة لكنه لم يجئ بي إلى قطر وال عالقة له
إن عباس اتهمني بأنني أصدرت فتوى برجمه حول الكعبة بهذا اإلطالق : وقال في خطبة الجمعة أمس

بشخصه وال ألحد ففلسطين كلها بلدي إنني لست عدوا لمحمود عباس : مضيفاً.. وهذا ليس بصحيح
وأهلها إخواني وقد عرفت عباس منذ جئت إلى قطر وبعد أن أنشئت حركة فتح كان هو احد رجالها وان 

يا أبا مازن : لم يكن أنشطهم وال أشهرهم وال أقواهم وحينما جاء إلى قطر قبل أن ينتخب رئيسا قلت له
وذكر انه قال حينما ذكروا موقف عباس ..  وحدة الصفإياك والثوابت الفلسطينية احرص عليها وعلى

من تقرير القاضي جولدستون حول ما جرى في غزة وانه كان ضد هذا القرار وذلك في تعليقه في 
خطبة الجمعة وسجل على عباس كالم نشرته بعض الصحف وانه طلب من اإلسرائيليين أن يضربوا 

.. خليهم يأكلوها هم الذين انتخبوهم: برياء فقالغزة واعترض بعض الفتحاويين أن هذا سيصيب األ
إذا ثبت هذا الكالم انه حرض إسرائيل على ضرب غزة فإنه ال يستحق اإلعدام فقط بل يستحق : فقلت

الرجم، وأظن انه ال احد يستطيع أن ينكر علي هذا وال محمود عباس نفسه، هل ينكر أن من يخون قومه 
ل أال يكفي اإلعدام في حقه؟ إنما يجب أن يرجم كما رجم العرب ومن يدعو عدوه لضرب قومه بالقناب

  !قبر أبي رغال الذي دل أبرهة الحبشي على طريق مكة لهدم الكعبة فرجموا قبره
  9/1/2010الشرق، قطر، 

  
  تركيا تجدد دعوتها إلى إنهاء مأساة غزة .41

 داوود أوغلو قوله في مؤتمر عن وزير الخارجية التركي أحمد" األناضول"نقلت وكالة أنباء : آي.بي.يو
صحافي مشترك عقده، أول أمس، مع نائب المستشارة األلمانية ووزير الخارجية غيدو فسترفيللي، أن 

يجب وضع حد للمأساة في غزة . الرأي العام التركي والحكومة قلقون مما يحصل في غزة منذ البداية"
، مشيراً إلى انه من غير المقبول أن يعيش "هذا واجبنا تجاه البشرية"وأضاف ". في أقرب وقت ممكن

  . غزة" غيتو"مليون ونصف مليون شخص منعزلين تماماً عن العالم في 
  9/1/2010الخليج، 

 
   الخليجي يدين غارات االحتالل على غزةمجلس التعاون .42

الغارات دان عبد الرحمن بن حمد العطية األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، : وام
إنها تبرهن وبما ال يدع مجاال للشك أن العقلية العدوانية "اإلسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وقال 

الصهيونية تقتات من عمليات اإلرهاب وترويع اآلمنين وإشاعة الرعب في صفوف األبرياء المدنيين 
  ".خاصة األطفال والنساء والشيوخ

ل على معاودة عملياتها اإلجرامية وفي هذا التوقيت محاولة واعتبر العطية إصرار سلطات االحتال
  .مفضوحة لتغطية ممارساتها في التمادي والتوسع في بناء المستوطنات ومحاوالت تهويد القدس

  9/1/2010الخليج، 
  

  "الجدار الفوالذي"توقيع ضد " مليون"نشطاء مصريون يطلقون حملة  .43
لة على اإلنترنت لجمع مليون توقيع ضد الجدار الفوالذي، أطلق نشطاء مصريون حم:  وكاالت-القاهرة 

  .الذي تقيمه مصر على حدودها مع قطاع غزة
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نحن الموقعين أدناه أبناء الشعب : "وقال النشطاء على موقع إلكتروني دشن بغرض جمع التوقيعات
عرض المصري والعربي واإلسالمي نرفض جدار العار الذي يستهدف حصار الشعب الفلسطيني، وي

  ".حياة مليون ونصف مليون فلسطيني للخطر والموت
  9/1/2010صحيفة فلسطين، 

  
  الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان تدين ممارسات مصر القمعية ضد النشطاء األجانب .44

إن : "التي قالت" الممارسات القمعية"دانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان :  وكاالت-القاهرة 
اء األجانب المناصرين لسكان غزة تعرضوا لها على أيدي السلطات المصرية خالل قمع مسيرة النشط

واتهمت الشبكة السلطات المصرية بتشويه صورة هؤالء ". سلمية كانوا يعتزمون تنظيمها إلى القطاع
  .النشطاء في وسائل اإلعالم

  9/1/2010صحيفة فلسطين، 
 

  لى قطاع غزةآلية مصرية جديدة إلدخال المساعدات إ .45
أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن السلطات المصرية ستضع آلية جديدة يمكن : أ.ب.د

بمقتضاها قيام الراغبين في إرسال المعونات للشعب الفلسطيني بتسليمها إلى الهالل األحمر المصري 
ات الكفيلة بتسليمها إلى والسلطات المصرية في ميناء العريش على أن تقوم السلطات بكافة اإلجراء

  .الهالل األحمر الفلسطيني في غزة
وذكر أبو الغيط أن مصر تتمسك بمواقفها إزاء قضية الشعب الفلسطيني العادلة والتي يرغب البعض في 
اختزالها عن جهل أو سوء قصد إلى قضية معابر غزة ومعبر رفح تحديداً بعد أن أضاعوها في متاهات 

شار إلى أن مصر ستواصل عملها لنصرة القضية الفلسطينية مهما كانت التحديات االنقسام والشقاق، وأ
  . والمصاعب والصخب اإلعالمي

  9/1/2010الخليج، 
  

  األزهر ضد الجدار الفوالذيقبالةمظاهرة  .46
تظاهر المئات من النشطاء السياسيين، أمس، قبالة مسجد األزهر عقب صالة الجمعة احتجاجا : القاهرة

ودعا المتظاهرون إلى فك الحصار عن غزة وتسهيل . لجدار الفوالذي على الحدود مع غزةعلى بناء ا
وحاصرت سلطات األمن المصرية المتظاهرين ومنعتهم من الخروج من صحن . دخول القوافل اإلنسانية

  .المسجد خشية التحامها مع الجماهير الغاضبة في الشوارع
  9/1/2010الخليج، 

  
  ملة ضد الفلسطينيينمساجد مصر تشارك بالح .47

دخل، أمس، العديد من مساجد مصر في حملة الهجوم ضد :  حسام أبوطالب، وليد عوض-القاهرة 
 ألف مسجد قد شارك في 140الفلسطينيين، وكان الفتاً أن معظم مساجد وزارة األوقاف والبالغ تعدادها 
ين القوات المصرية ومتظاهرين الهجوم، بعد مقتل جندي مصري األربعاء الماضي في أثناء اشتباكات ب

  .فلسطينيين على معبر رفح
، أن الحملة في المساجد على الفلسطينيين خطط لها "القدس العربي"وكشف مصدر في وزارة األوقاف لـ

  .عن طريق مسؤولين كبار في وزارة األوقاف وبتوجيهات عليا
  9/1/2010القدس العربي، 
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  ير مرغوب فيهالخارجية المصرية تعلن غاالوي شخصاً غ .48
أعلنت وزارة الخارجية المصرية النائب البريطاني جورج غاالوي الذي قاد قافلة :  أحمد رحيم-القاهرة 

  .، وأنه لن يسمح له بدخول البالد"شخصاً غير مرغوب فيه"إلى غزة، " 3شريان الحياة "
أثناء وجوده في غزة على القطرية " الجزيرة"وجاء قرار القاهرة بعد تصريحات أدلى بها غاالوي لقناة 

، وقال فيها إنه ال يسعده أن يذهب إلى مصر وال يرغب في العودة إليها "3شريان الحياة "رأس قافلة 
  .أبداً، وشن هجوماً الذعاً على السياسة المصرية ووزارة الخارجية

 والعودة إلى لم يجد بديالً للخروج من غزة آمناً"وقالت الخارجية المصرية في بيان أمس إن غاالوي 
  ". دياره إال من طريق مصر وفى حماية السلطات المصرية

بعد "غاالوي " طردت"نقلت عن منظمي القافلة في بيان أن السلطات المصرية " فرانس برس"لكن وكالة 
إجباره على الصعود إلى حافلة عند معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، ثم نقله إلى مطار 

  ".القاهرة
  9/1/2010 الحياة،

  
  عاكف يستنكر ضرب النشطاء األجانب في القاهرة ويطالب برفع حصار غزة وإتمام المصالحة .49

جدد محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين مطالبته برفع :  أحمد القاعود-القاهرة 
ليوم هو كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وقال في رسالته األسبوعية إن واجب ا

الحصار على غزة وفتح معبر رفح، وإتمام المصالحة الفلسطينية ضد العدو الصهيوني، ودعم صمود 
الشعب الفلسطيني في كل مكان، ومد أهل القدس بكل أنواع الدعم للبقاء فيها، والبناء على أرضها، ومنع 

لتمتع بكل حقوقه كأهل  ل1948تهويدها وحماية المسجد األقصى، واحتضان شعب فلسطين في أرض 
إضافة إلى تنشيط عمل لجان اإلغاثة ودعم المقاومة ، لتنهض من . البلد األصليين ضد الغزاة المحتلين
  .غفوتها، وأن تقوى في وجه الطغيان

واستنكر عاكف تعرض المتضامنين األجانب مع غزة إلى المنع والضرب في القاهرة حيث وجد هؤالء 
بأيد عربية وبرضا طرف فلسطيني وبتواطؤ العالم الذي يصمت على تلك الناشطون أن الحصار يتم 

  .الجريمة البشعة ضد الشعب الفلسطيني
  9/1/2010القدس العربي، 

 
  "تغلغل االرهاب في البلقان"البوسنة والهرسك تحتج على تصريحات ليبرمان حول  .50

وسنة والهرسك، سفين ألكاالي هاتف ان وزير خارجية الب" ريشيت بيت"قالت االذاعة االسرائيلية العامة 
واحتج لديه عما قاله عن خطر تغلغل االرهاب االسالمي في منطقة البلقان، تحت غطاء قيام " ليبرمان 

 ".منظمات خيرية بتحويل اموال الى مناطق يقطنها مسلمون من اصول بوسنية وألبانية
  8/1/2010، 48عرب

 
  مسألتا القدس وحدود الدولة أوالً: طالستئناف الحوار بال شرو داعيةكلينتون  .51

أعلنت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون أمس، أنها تعمل علـى           ): أ ب، أ ف ب     (–واشنطن  
، "في أسرع وقت ودون شروط مسبقة وضمن مهل زمنيـة         "والفلسطينيين  " إسرائيل"استئناف الحوار بين    

  .ولة الفلسطينية ووضع القدس أوالًوحضت طرفي النزاع على البحث في مسألتي حدود الد
وقالت كلينتون ونظيرها األردني ناصر جودة خالل مؤتمر صحافي إن حل مسألتي القدس وحدود الدولة               

حل مسألة الحدود   "واعتبرت كلينتون أن    . الفلسطينية سيبدد مخاوف الفلسطينيين تجاه النشاط االستيطاني      
  ."ل قضية المستوطناتيحل قضية المستوطنات، وحل مسألة القدس يح
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نعمل مع اإلسرائيليين والسلطة الفلسطينية والـدول العربيـة لوضـع اإلجـراءات             ": وأضافت كلينتون 
وأعربت عن أملها في التوصـل      . "الضرورية لتحريك المفاوضات في أسرع وقت ودون شروط مسبقة        

ابلة للحياة علـى أسـس عـام        يضع حداً للنزاع عبر تحقيق الهدف الفلسطيني بدولة مستقلة ق         "الى اتفاق   
 تضمن أمـن الدولـة      " مع تبادل أراض في صورة ودية، والهدف اإلسرائيلي بحدود معترف بها           1967
  .اليهودية

والتقت كلينتون في واشنطن أيضاً نظيرها المصري أحمد أبو الغيط ومـدير االسـتخبارات المـصرية                
  .الوزير عمر سليمان في حضور ميتشل

  9/1/2010الحياة، 
  

  مفاوضات غير مباشرة لجسر الهوة بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني: بادرة أميركيةم .52
اإلسرائيلية أمس الجمعة، إن اإلدارة األميركية تبلور       " هآرتس"قالت صحيفة   :  برهوم جرايسي  -الناصرة  

ـ             دف جـسر   مبادرة جديدة، في صلبها إجراء مفاوضات مكوكية بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني، به
الهوة بينهما، بخاصة على ضوء رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس اسـتئناف المفاوضـات قبـل                

  .التجميد الكلي لالستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية، وخصوصا القدس المحتلة
وحسب المبادرة الجديدة، فإن المبعوث الرئاسي جورج ميتشل وفريقه سيلتقيان على انفراد مع كل واحد               
من الطرفين، فيعرضون مواقف كل طرف على الطرف اآلخر في محاورة للجسر بينهما، وهذا ما جرى                

  .في فترتي الرئيسين جورج بوش وبيل كلينتون
وحسب الصحيفة، فإن هذه المبادرة جاءت في أعقاب تأكيد الرئيس أبو مازن لألمريكـان والمـصريين،                

امين نتنياهو، طالما لم يتلقَ تعهدا صريحا بالتجميد التام للبناء          بأنه لن يلتقي رئيس الحكومة اإلسرائيلية بني      
في المستوطنات، في الضفة وفي القدس المحتلة، منذ يوم استئناف المفاوضات وعلى مدى خمسة أشهر،               
إال أن اقتراح أبو مازن جوبه بمعارضة إسرائيلية، ونقلت الصحيفة عن أبو مازن قوله، إنـه يعـارض                  

، 1967واليات المتحدة في يده كتاب ضمانات بأن تدار المفاوضات على أساس حـدود              فكرة أن تودع ال   
  ".إسرائيل"وذلك الن في نية األميركيين إجراء توازن لهذه الوثيقة بكتاب ضمانات مشابه لـ

  9/1/2010الغد، األردن، 
  

  "إسرائيل"من أال يمكن تحقيق السالم بدون الحفاظ على : بلير .53
قال رئيس الوزراء البريطاني السابق ومبعوث الرباعية الدولية إلى الشرق          : دراوس زهير ان  -الناصرة    

العبرية نشرت الجمعة أنّه ما زال مقتنعا بـان         " هآرتس"األوسط توني بلير في مقابلة مطولة مع صحيفة         
ان يقـوم   الرئيس العراقي الراحل، الشهيد صدام حسين، شكّل تهديدا على المنطقة برمتها، واتهمه بأنّه ك             

  .بتمويل عائالت الفلسطينيين الذين قاموا بتنفيذ عمليات انتحارية ضد أهداف إسرائيلية
وأشارت الصحيفة اإلسرائيلية إلى أن بلير ما زال مقتنعا بان السالم يبدأ من األساس، بحيث يجـب أوال                  

القـدس،  : ى قضايا الحل الـدائم    بناء أساسات الدولة الفلسطينية واالقتصاد الفلسطيني، ومن ثم االنتقال إل         
الالجئين وحق العودة، الفتا إلى أن السالم االقتصادي هو مكمال للسالم السياسي، وبدون األول ال يمكن                

  .تحقيق الثاني، والعكس أيضا صحيح
وقال إن الظروف باتت شبه جاهزة لعودة الطرفين، الفلسطيني واإلسرائيلي، الى طاولة المفاوضات، وإذا              

هذا األمر، تابع بلير، فان الخطوة ستحظى بتأييد ودعم دولي كبير، وزعم انّه تمكـن مـن إقنـاع                   حدث  
  .بإزالة الحواجز" إسرائيل"

وقال إن نتنياهو على استعداد للتقدم في عملية السالم التي تضمن امن الدولة العبرية، بـدون المحافظـة                  
  .ن يتحقق السالمال يمكن بأي حال من األحوال أ" إسرائيل"على امن 
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وأعرب بلير عن معارضته الشديدة إلشراك حركة حماس في المباحثات أو المفاوضات، ألنّها ال تريد أن                
تترك خيار المقاومة، الفتا إلى أن معالجة ظاهرة التطرف في غزة ال تتم عن طريق القبـول بـشروط                   

 ولكنّه بـرر العدائيـة للدولـة        ورفض بلير التطرق إلى تقرير غولدستون     . حركة حماس، على حد قوله    
العبرية بعد حرب غزة قائال انّه من الصعب على المواطن البريطاني أن يفهـم كيـف تـضطر دولـة                    

  .ديمقراطية للقيام بالدفاع عن مواطنيها الذين يتعرضون للقصف بالصواريخ
  9/1/2010القدس العربي، 

  
  ت صوريةخدعة أميركية لشطب تقرير جولدستون عبر تحقيقا": هآرتس" .54

 العبرية أمس أن وفداً أميركياً برئاسة مساعد وزيرة الخارجية لـشؤون           "هآرتس" أفادت صحيفة    :الناصرة
منذ األحد الماضي في محاولـة إلقناعهـا بالـشروع فـي       " إسرائيل"حقوق اإلنسان مايكل بوزنر يزور      

بعـت الـصحيفة أن     وتا. التحقيق في خمس حوادث قتل فلسطينيين من غزة خالل الحرب على القطـاع            
تقريـر  "المسؤول األميركي أوضح لمضيفيه اإلسرائيليين أن من شأن التجاوب مـع مطلبـه أن يزيـل                 

بارتكاب جرائم حرب، من جدول األعمال الـدولي، وأن يقـول           " إسرائيل" األممي الذي دان     "غولدستون
 على أن تنشر تقريـراً      تتجاوب مع طلب إجراء تحقيق جدي في حوادث قتل وقعت،         " إسرائيل"للعالم إن   

حـامالً ملفـات ضـخمة      " إسرائيل"وأشارت إلى أن الوفد األميركي حضر إلى        . مفصالً بنتائج التحقيق  
 مدنياً فلسطينياً خالل    773تتضمن تقارير وضعتها منظمات حقوقية فلسطينية ودولية عن مالبسات مقتل           

  .الحرب
  9/1/2010الحياة، 

  
  فيها أن أوباما سيقلص ضلوعه في عملية السالمالبيت األبيض ينفي أقواالً جاء  .55

إلى رئيس طاقم موظفيه رام عمانوئيل وجاء       " يديعوت أحرنوت "نفى البيت األبيض أقواالً نسبتها صحيفة       
  .في حال عدم تسجيل تقدم فيها" السالم"فيها أن الرئيس باراك أوباما سيقلص ضلوعه في عملية 

  9/1/2010الخليج، 
  

   واشنطنإلىالزحف العربي  .56
  عبد الباري عطوان

يتقاطر وزراء خارجية دول االعتدال الى واشنطن بحثا عن مخرج من حال الجمود الحالية التي تحـيط                 
بعملية السالم، فقد التقت وزيرة الخارجية االمريكية هيالري كلينتون يوم امس بوفدين عـربيين، االول               

  .ي االيام القليلة المقبلةوالثاني مصري، وهناك انباء عن زيارات اخرى ف اردني
من الواضح ان السيدة كلينتون تمارس ضغوطا على شركائها العرب اليجاد سيناريو مقبول، او باالحرى               
توفير المظلة، الستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي بأسرع وقت ممكن، ودون الزام             

  .ضفة والقدس المحتلةالطرف االسرائيلي بتجميد كامل لالستيطان في ال
ادارة الرئيس باراك اوباما تعيش اصعب ايامها، فقد منيت بصفعتين امنيتين قويتين في الثالثـين يومـا                 
الماضية، احداها عملية اقتحام عرين المخابرات المركزية االمريكية في خوست وقتل سـبعة مـن اهـم     

دني، والثانية نجاح المواطن النيجيري في      قياداتها، الى جانب الشريف علي بن زيد ضابط االتصال االر         
اختراق االجراءات االمنية المشددة في المطارات الغربية ومحاولة تفجير عبوة ناسفة في طائرة مدنيـة               

  .فوق مدينة ديترويت االمريكية
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ولعل الصفعة االقوى واالكثر اهانة فهي تلك التي تلقتها من ايران التي رفضت التجاوب مـع طلباتهـا                  
يب اليورانيوم في الموعد المحدد اي نهاية العام الماضي، واقدمت على تحدي هـذه االدارة بـرد                 بتخص

  .بعيد المدى، واحتالل بئر نفطية عراقية' 2سجيل 'استفزازي باطالق صاروخ 
 في الشرق االوسط، ولهـذا تلجـأ الـى          "انجاز ما "وسط هذه االنتكاسات، تتطلع ادارة اوباما الى تحقيق         

 لبث بعض الدماء في شرايين العملية السلمية المتيبسة، لاليحاء بأنها ما زالت             "العرب المخلصين حلفائها  "
  .ملتزمة بتعهداتها باقامة الدولة الفلسطينية

المنطق يقول بان دول محور االعتدال العربي يجب ان تستغل هذه الحاجة االمريكية، وممارسة ضغوط               
ى شعبيتها الى معدالت غير مسبوقة، التخـاذ موقـف حـازم ضـد              بالتالي على ادارة اوباما التي تتهاو     

ولكن متى كانت هذه الدول منطقية في قراراتها او مواقفهـا،           . سياسات نتنياهو االستيطانية االستفزازية   
ومتى قدمت خدمات غير مجانية لسيد البيت االبيض؟ فماذا جنت مقابل تورطها في الحرب على العراق،                

  اب غير المزيد من التبعية واالذالل؟او الحرب على االره
وزراء الخارجية العرب، سواء الطائفين بالبيت االبيض، او القارين في عواصمهم، سيبدأون وحكوماتهم             
في االيام القليلة المقبلة، بممارسة الضغوط على الطرف االضعف، اي على الرئيس الفلسطيني محمـود               

ولة على االمـريكيين واالسـرائيليين وعـرب المبـادرة          ، وقلب الطا  "حليب السباع "عباس، الذي شرب    
السلمية، عندما رفض العودة الى المفاوضات دون تجميد كامل لالستيطان، وقرر عدم الترشـح فـي اي           

  .انتخابات فلسطينية رئاسية مقبلة
ة الرئيس عباس تلقى إهانات كثيرة في السنوات االربع الماضية من رئاسته، مثلما ارتكب اخطاء عديـد               

بوضعه البيض كله في سلة عملية سلمية مهينة، واسقاط الخيارات االخرى، ولكنه برفضه العـودة الـى                 
المفاوضات في ظل استمرار االستيطان، انقذ الكثير من سمعته، وشطب بعض خطاياه، ولذلك فإن عليه               

مسك بموقفـه هـذا     ان يكثر من الحسنات لعلها تُذهب السيئات التي التصقت به وبرئاسته، من خالل الت             
  .وعدم التراجع عنه مهما تعاظمت الضغوط

ما يدفعنا الى قول هذا هو ما لمسناه من بوادر تراجع عبر عنها الرئيس الفلسطيني في حديثـه االخيـر                    
الجزيرة عندما قال انه طالما اختار العرب السالم واستمروا في خيارهم هذا فإنه ملتزم بخيارهم،                لمحطة

دتهم، وهذا يعني انه سيلبي طلباتهم اذا ما قرروا العودة الى المفاوضات، او المشاركة              ولن يخرج عن ارا   
في قمة اقليمية بحضور بنيامين نتنياهو في شرم الشيخ، وهي قمة تخطط السيدة كلينتون لعقدها ربما في                 

  .الشهر المقبل
عربـي عنـدما اطلقـت      الرئيس عباس ينسى ان حركة فتح التي يتزعمها لم تشاور النظام الرسـمي ال             

 عاماً، وتمسكت دائماً بالخيار الوطني المستقل، فلماذا التراجع اآلن عن هـذا             45الرصاصة االولى قبل    
الخيار، وااللتزام بمواقف دول عربية مرتهنة للمشاريع االمريكية في المنطقة، وهي مـشاريع مـضادة               

  للمشروع الوطني الفلسطيني في العدالة واالستقالل؟
كلينتون وادارتها تسرب معلومات عن عزمها تحقيق التسوية واقامة الدولة الفلسطينية في حـدود              السيدة  

 /عامين وفق جدول زمني محدد، وبورقة ضمانات امريكية للطرف الفلسطيني بااللتزام بحدود حزيـران             
  .1967يونيو عام 

القضية الفلسطينية فـي اطـار      اال يذكرنا هذا الكالم بنظيره الذي اطلقه الرئيس جورج بوش االب بحل             
مؤتمر مدريد الدولي، بعد انجاز هدف تحرير الكويت، او الذي تعهد به جورج بوش االبن قبـل غـزو                   

  ؟2005 باقامة دولة فلسطينية مستقلة قبل عام 2003العراق واحتالله عام 
، "ضـد االرهـاب   الحـرب   "ادارة الرئيس اوباما تقف اآلن امام اختبارين صعبين، االول يتعلق بتصعيد            

 والثاني اتخاذ خطوات حاسمة ضد النظام االيراني، قـد تبـدأ بحـصار              ،"القاعدة"وبالتحديد ضد تنظيم    
  .اقتصادي خانق، يتطور الى قصف جوي الحقاً، او االثنين معاً
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في الحالين، تحتاج ادارة اوباما الى عرب االعتدال، فال يمكن ان ينجح حصار ضد ايران دون مشاركة                 
، والخليجيين منهم جيران ايران بالذات، وال يمكن ان تحقـق الغـارات الجويـة االسـرائيلية او                  العرب

االمريكية ضد المنشآت النووية االيرانية اهدافها دون االنطالق من قواعد في الدول العربية، او المرور               
  .من اجوائها

اجل تغطيـة عوراتهـا مقابـل       ومثلما اشترطت دول االعتدال على واشنطن امدادها بأوراق التوت من           
عملية السالم المتصاص نقمة الشارع،     ' تحريك'تعاونها في الحربين على العراق وافغانستان، من خالل         

  .او جزء منها على االقل، تريد اآلن تكرار السيناريو نفسه بالتعجيل باستئناف المفاوضات
ضوج الزيتون، وبدء موسـم الحـصاد،        مؤشراً لن  "ابو فصادة "فالحو بالدنا كانوا يعتبرون وصول طير       

ونحن نرى ان هذه اللهفة على استئناف المفاوضات، وفي ظل التحديات الحالية للمشاريع االمريكية، هي               
  .مقدمة لحرب جديدة ضد ايران وحلفائها في لبنان وغزة، وتصعيد للحرب القائمة حاليا ضد االرهاب

الجرار االمريكية والعربية الحليفة، وربما لن يكون الحال        ، او باالحرى    "سلمت الجرة "في المرات السابقة    
  .كذلك في المرة المقبلة، او هكذا نعتقد

 ويطالبون حماس بتقـديمها علـى الهويـات         "الهوية العربية "فعندما يكتشف عرب االعتدال فجأة اهمية       
 لها، والمتهمين لحامليهـا     االخرى، اي االيرانية او االسالمية، وهم الذين كانوا اكبر اعدائها والمحاربين          

  .بالزندقة والكفر والعلمانية الملحدة، فإن علينا ان نتوقع االسوأ
فالهوية االسالمية جيدة عندما كانت مهادنة، مستكينة، موظفة لخدمـة المـشاريع االمريكيـة، والهويـة                

 بصر، وانقلبـت معهـا      العربية، سيئة النها كانت هوية مقاتلة لهذه المشاريع، اآلن انقلبت اآلية في لمحة            
  .المواقف

عزاؤنا ان عمر هذا التضليل بات قصيراً او يقترب من نهايته، فالمنطقة تقـف علـى ابـواب التغييـر                    
  .النهائي، وربما يكون العام الحالي هو عام الحسم

  9/1/2010القدس العربي، 
  

  !لماذا يعارض عباس اندالع انتفاضة ثالثة في الضفة؟ .57
  عزالدين أحمد

 على هذا التساؤل يبدو للوهلة األولى معروفا، وال حاجة لطرحه مجددا، فللرجل موقف ثابت من                اإلجابة
  .االنتفاضة وعسكرتها، ال يتحرج أن يعلنه جهارا نهارا

، يدفعنا لطرح التساؤل مجددا     )12-22الثالثاء  (األمريكية  " وول ستريت "غير أن تصريحه األخير لمجلة      
منتـدى  "إذا أرفقنا التساؤل بما أشارت إليه دراسة صدرت مـؤخرا عـن             بشأن توقيته ودوافعه، خاصة     

الذي يرأسه مسؤول االستخبارات البريطانية السابق أليستر كروك، حيث تطـرح الدراسـة             " الصراعات
 Will: هل ستكون فتح، تماماَ كما إسرائيل، هدف االنتفاضة المقبلة؟ وبالنص االنجليـزي : "تساؤال مفاده

Fatah – as much as Israel- Be the Target of the Next Intifada"  والتي يتحدث كاتبهـا ،
  .عن أزمة داخلية في فتح قد ترتقي النقسامات على خلفية الموقف من المقاومة المسلحة" بن وايت"

عباس كان صرح قبل أيام لصحيفة الجريدة الكويتية أن حماس تسعى لزعزعة األوضاع األمنيـة فـي                 
إلـى  " نقل العنـف  "ة المحتلة، وأن الحركة تحرض بعض العناصر المسلحة على ما أسماه            الضفة الغربي 

الضفة، في إشارة إلى الشهداء الثالثة الذين ارتقوا في نابلس على يد قوات االحتالل قبل نحو أسبوعين،                 
ألقـصى،  خاصة في ظل ما تسرب من معلومات عن أن الشهداء الثالثة الذين ينتمون إلى كتائب شهداء ا                

  .كانوا على عالقة طيبة مع حركة حماس
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المسألة هنا تتعلق بشكل مباشر بمستقبل السلطة، وبالخيارات المطروحة أمامها للتعامل مـع المعطيـات               
الجديدة في ظل الحكومة اإلسرائيلية اليمينية، وال غرابة هنا في الحديث الدائم لبعض رجـاالت الـسلطة      

  .سياسات اإلسرائيلية المتعنتةفي ظل ال" خيار حل السلطة"عن 
إن وراء  "إذن، فالتغيير الجديد ال يتوقف عند موقف سياسي يتبناه الرجل حيال موضوع االنتفاضة، بـل                

، والسلوك الذي تتبناه السلطة وحركة فتح على األرض يشير إلى أن ثمة تخوفا وخشية               "األكمة ما وراءها  
سر الترويج اإلعالمي من قبل فتح والسلطة لمـا يـسمى           من خروج األمور عن السيطرة، وإال فبماذا نف       

ـ           ويقـصدون  " المقاومة العبثيـة  "بالمقاومة الشعبية، واتخاذ ما يحصل في بلعين ونعلين أنموذجا مقابال ل
  !المقاومة المسلحة؟

لقد أصبحنا نرى في اآلونة األخيرة قيادات فتحاوية بارزة تتصدر جموع المحتجين على بنـاء الجـدار                 
فهل هي صحوة مفاجئة للضمير حيال ما يتعرض لـه الـشعب واألرض مـن ممارسـات                 . ريالعنص

االحتالل، أم أن الخطوة محاولة يائسة للتأسيس لنموذج مقاومة جديد لالحتالل بمعايير مختلفة، ليـسحب               
 البساط من تحت أقدام المقاومين، ويبرر استمرار التنسيق األمني الذي وصل أعلى مستوياته، كمـا ورد               

 2009اإلسرائيلي الذي أشادوا بمساهمة األمن الفلسطيني في تحويل العام          " الشاباك"على لسان قادة جهاز     
  .؟"إلى السنة األكثر هدوءا خالل العقد األخير

الموقف الحالي للسلطة ورئيسها، أقل ما يمكن وصفه بأنه متخبط، وينم عن غياب الرؤية بـشأن القـادم                  
لها، ففي حين يهدد عباس قبل أيام قليلة بوقف التنسيق األمني مع االحـتالل،              الذي ينتظر السلطة ومستقب   

، بل إن قيادات فتحاوية عريقة أصـبحت        !يؤكد في ذات التصريحات أنه ال يمكن التخلي عن هذا األمر          
  .باعتبارهما خطوات سياسية تحتاج إلى الدراسة المعمقة" والكفاح المسلح"تنظر إلى مقاومة االحتالل 

وضاع الحالية في الضفة الغربية، برغم دعاوى االستقرار واالزدهار التي تروجهـا حكومـة سـالم                األ
فياض، تخيم عليها أجواء االنتفاضة، نقول هذا ليس من باب التنبؤ والتحليل، بل استـشهادا بمـا يقولـه                   

أوساط فلـسطينية   الجنرال األمريكي كيث دايتون، والذي نقلت عنه        " االستقرار األمني في الضفة   "عراب  
مقربة من السلطة قوله إنه يخشى من اندالع انتفاضة ثالثة، معبـرا  لإلسـرائيليين عـن غـضبه مـن               

  .إجراءاتهم على األرض
والتوقعات هنا بشأن االنتفاضة الثالثة، ال تتوقف عند الجانب اإلسرائيلي واألمريكي فحسب، بل تتعـداه               

ه مسؤول رفيع في الجبهة الشعبية لتحرير فلـسطين أواخـر           إلى الجانب الفلسطيني ومثالها ما تحدث عن      
تتهيأ النتفاضة ضد االحتالل وجرائمه ومستوطنيه، وضد استمرار الجدار         "الشهر الماضي من أن الضفة      

  ".ومصادرة األراضي وهدم البيوت
ل عـن   الحديث عن االنتفاضة الثالثة يخرج اآلن من إطار حدوثها من عدمه، وينتقل إلى خانـة التـساؤ                

توقيتها وشكل المقاومة فيها، دون أن يغيب عنا أن التهديدات اإلسرائيلية بشن حرب جديدة على غزة ال                 
  .تزال قائمة، وحينها سيكون موقف السلطة في غاية الحرج

  7/10/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  موجة شيطنة للفلسطينيين في اإلعالم المصري .58
  ياسر الزعاترة

رصـاص  ". "إعتداءات فلسطينية على الحدود ، قافلة غاالوي تحـرق العـريش          ". "مزلزالالرد سيكون   "
يجب أن يعلم القتلة والخونة أننا لـن نتهـاون    ". "لنا الحق في حماية حدودنا    .. حماس يقتل جنديا في رفح    

 إن الغـدر طـابعهم والخـسة والندالـة        . معهم أبدا إذا اقدموا حتى على عمل أقل وقاحة مما ارتكبـوه           
هذه هي جريمة حماس البشعة، ودم الشهيد المصري أحمد شعبان في رقبتها، وال بد ان تدفع                ". "دستورهم

 وحصلوا علـى    48هؤالء الفلسطينيون الذين يزعمون البطوالت هم الذين باعوا أراضيهم عام           ". "الثمن
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 اآلن تحريـر    ، ولـم يـستطيعوا حتـى      "إسرائيل"األموال ليفقدوها مرة اخرى في سهرات حمراء داخل         
وشـريان  .. لن نخضع لقطـاع الطـرق     ". "أراضيهم من االحتالل، ويتاجرون بالقضية وبشعب فلسطين      

،، أو مـن صـدقتم أنكـم        "..الحجارة"يا ثوار   ". "المصريون هم السادة وقوانيننا فوق الجميع     . االغتياالت
لتميد .. وضللتم الوسائل .. داففخسرتم األه .. يا من عميت عيونكم   .. عليكم" خيبة"و" خيبة"،، ألف   ..كذلك

  ".،..واأليام بيننا.. ،، ..بكم األرض إلى أسفل سافلين
خالل اليومين الماضيين بحق الفلـسطينيين،      " القومية"هذه مجرد عينات مما حفلت به الصحف المصرية         

ـ                   ه إثـر   ولو تتبعنا ما بثته الفضائيات من سباب وردح لكان المشهد أكثر بؤسا بكثير، وقد جاء ذلـك كل
األحداث التي شهدتها مدينتا العريش ورفح على خلفية العوائق التي واجهت قافلة شريان الحياة، وعلـى                
خلفية الجدار الفوالذي الذي يبنى على حدود القطاع، بخاصة بعد استشهاد الجندي المصري برصاصتين              

 جـاءت مـن الجانـب       أنهـا ) من بينهم مصريون  (يقول كثيرون ولديهم أدلتهم     ) في الظهر (غامضتين  
المصري، فيما تسبب ذات الرصاص في إصابة عشرات الفلسطينيين من بينهم اثنان فـي حالـة مـوت                  

  .سريري وستة في حالة الخطر
تُذكرنا هذه الزفة الجديدة بحق الفلسطينيين بجوالت سابقة، كما تُـذكرنا بزفـة قريبـة بحـق الجزائـر                   

ى كثير من الذكاء لكي يدرك األبعاد السياسية التي تحركها،          والجزائريين، وهي حمالت ال يحتاج المرء إل      
  .وإال لوجب اتهام الصحف المصرية المستقلة بعدم االنتماء لمصر ألنها ال تشارك فيها

من العبث القول إن حماس كانت تريد قتل الجندي المصري، وأقسم أنك لو سألت قادتها لتمنوا أن يكون                  
جندي المشار إليه، ليس فقط ألنها غير معنية بمعركة من هذا النوع مع             الشهيد من عناصر الحركة بدل ال     

النظام، ولكن أيضا ألنها تدرك أن خسارتها لهذا األخير ال ينبغي أن تنسحب على الشعب الذي يقف معها                  
  .ومع سائر الفلسطينيين رغم الحشد اإلعالمي المعاكس
مارس اإلدانة بحق شعبه كما فعل السفير الفلسطيني        كان الفتا بالطبع أن يخرج من بين الفلسطينيين من ي         

في القاهرة وعدد من الناطقين باسم السلطة وقيادتها، وهي ممارسة عنوانها الثأر السياسي بعيـدا عـن                 
  ). أليست الحياة مفاوضات؟،(مصالح الشعب وحتى القضية التي تلخصت عندهم في طاولة المفاوضات 

هي لون من ألوان الرد     ) رحمه اهللا (تي استثمرت دماء الجندي المسكين      من الواضح أن الحملة الجديدة ال     
على تعاطف المصريين االستثنائي مع الفلسطينيين، ورفضهم الحاسم لفكرة الجدار، وإعـالن قطاعـات              

  .واسعة من بينها استنكارها الشديد لبنائه
ل استنفار مشاعرهم الوطنية عبر     والمؤسف بالطبع أن شيئا من هذه اللعبة ينطلي على البسطاء الذين يسه           

حمالت الصحف والفضائيات التي ركزت على جنازة الجندي وبؤس أهله، هي التي تجاهلـت حـوادث                
مشابهة سقط فيها جنود مصريون برصاص القوات اإلسرائيلية، ولم يحصلوا على ما هو أكثر من اعتذار             

  .عابر
 السياسية، فما هي سـوى أيـام حتـى يعـود            هذا التحريض بحق الفلسطينيين لن يستر عورة المواقف       

المستنفَرون إلى رشدهم ويدركوا أن الفلسطينيين في قطاع غزة ال يخططون الحتالل سيناء، فضال عـن                
القاهرة، وأنهم يحتجون فقط على منع الطعام والدواء، مع أنهم يشترونه بأسعار أعلى من أسعار الـسوق                 

  .الطبيعية
صالحة كحل للمعضلة، ألنها مصالحة عنوانها االستسالم لشروط المحتـل،          ال حاجة هنا لتكرار فكرة الم     

  .وليس لبرنامج وطني يحرر األرض ويعيد الكرامة
يبقى القول إننا واثقون من أن الوعي الجمعي للمصريين سيكون عصيا على حمالت التحـريض ضـد                 

ه هـو يعـاني أكثـر مـن         األشقاء، حتى لو أخذته الحمية واستجاب للتحريض بعض الوقت، السيما أن          
  .الفلسطينيين من أوزار السياسة في الداخل والخارج

  9/1/2010الدستور، 
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 عن منح الالجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنية واالجتماعية  .59

  العربأسامة إبراهيم 
الدول العربية  االتفاقية العربية لتنظيم أوضاع الالجئين، التي تعهدت فيها "جامعة الدول العربية"أقرت 

كما أكدت االتفاقية . ببذل كل جهدها لضمان معاملة الالجئين عموماً، معاملة مختلفة عن معاملة األجانب
، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد 1948التزامها باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام 

 الخاصة 1951، واتفاقية جنيف لعام 1966عام الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ل
 . 1967بأوضاع الالجئين، والبروتوكول اإلضافي الصادر في العام 

وبدأ . مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة» الجامعة العربية«وأنشأت 
ين الفلسطينيين بروتوكول ، وكان أهم ما أنجزه على مستوى الالجئ1964أعماله في حزيران العام 

، 10/9/1965معاملة الفلسطينيين في الدول العربية، الذي أقره وزراء خارجية الدول العربية، في 
 : ونص على

 مع االحتفاظ بجنسيتهم الفلسطينية، يكون للفلسطينيين المقيمين حالياً في أراضي الدول العربية الحق -أ 
 . نفي العمل واالستخدام، أسوة بالمواطني

 يكون للفلسطينيين المقيمين حالياً في أراضي الدول العربية الحق في الدخول إلى أراضيها -ب 
 . والخروج منها، متى اقتضت مصلحتهم ذلك

 يعامل حاملو هذه الوثيقة في أراضي دول الجامعة العربية معاملة رعايا دول الجامعة على مستوى -ج 
 . التأشيرات واإلقامة
ودة ورفض التوطين يظل فاقداً للمصداقية وخالياً من المضمون ما لم يرتبط بمنح التمسك بحق الع

الفلسطينيين في الدول المضيفة الحقوق االقتصادية واالجتماعية التي يتمتع بها مواطنو هذه الدول، مع 
 وغياب مثل هذه الحقوق من شأنه ان يضعف. احتفاظ هؤالء بجنسيتهم الفلسطينية وبحقهم في العودة

 . نضالهم من أجل العودة
والفلسطينيون في لبنان ممنوعون من ممارسة معظم أنواع الوظائف والمهن، حتى طالت الئحة 

، صدر قرار عن وزارة العمل يقضي بالسماح 2005وفي منتصف العام . وظيفة 72الممنوعات 
التشريعات اللبنانية حصرت أما بالنسبة إلى المهن الحرة فإن . للفلسطينيين بالعمل بحوالى خمسين وظيفة

ممارستها ضمن نقابات، فال يستطيع الفلسطيني االنتماء لها الشتراطها في أنظمتها الداخلية ان يكون 
 . العضو لبنانياً منذ أكثر من عشرة أعوام، أو التزام دولة طالب ممارسة المهنة بمبدأ المعاملة بالمثل

 يشتمل على ضمان المرض واالمومة، ضمان طوارئ وهم غير مشمولين في الضمان االجتماعي، الذي
فقد أوردت الفقرة . العمل واألمراض المهنية، نظام التعويضات العائلية ونظام تعويض نهاية الخدمة

ال يستفيد األجراء األجانب الذين يعملون ":  من قانون الضمان االجتماعي ما يلي9الرابعة من المادة 
ة من أحكام هذا القانون في بعض أو جميع فروع الضمان االجتماعي إال على أراضي الجمهورية اللبناني

بشرط أن تكون الدولة التي ينتسبون إليها تقر مبدأ المساواة في المعاملة مع رعاياها في ما يتعلق 
 . "بالضمان االجتماعي

تنص المادة الثالثة من ف. كما أنهم محرومون من التعلم وفقاً لألنظمة الداخلية للمدارس الرسمية والتكميلية
يشترط لقبول التلميذ في المدارس :  في بندها االول5/9/1968 الصادر بتاريخ 820القرار الرقم 

وممنوعون أيضاً من تملك أي حق عيني عقاري، فقانون تملك االجانب المنفذ . "أن يكون لبنانياً"الرسمية 
 تاريخ 5131ون المنفذ بالمرسوم الرقم  والمعدل بالقان4/1/1969 تاريخ 11614بالمرسوم الرقم 

: نص في الفقرة الثانية من المادة االولى على انه3/4/2001 تاريخ 296، ثم القانون الرقم 19/3/197
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ال يجوز تملك أي حق عيني من أي نوع كان ألي شخص ال يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف "
 . "الدستور لجهة التوطينبها، أو ألي شخص اذا كان التملك يتعارض مع احكام 

وعلى الرغم من ذلك، هنالك العديد من الفلسطينيين الذين اشتروا أمواالً غير منقولة وطلبوا تسجيلها في 
الدوائر العقارية قبل صدور نص القانون المعدل في الجريدة الرسمية، ورفض طلبهم، رغم انه كان من 

لكن، ولألسف، القانون شيء . قاعدة عدم رجعية القوانينالمتوجب على الدوائر العقارية تسجيلها وفقاً ل
 . والواقع شيء آخر

كذلك، يتوجب أن يرث الفلسطينيون حقوقا عينية عقارية، وفقاً لقانون اإلرث، من أمهاتهم اللبنانيات أو 
ذا ومن غير المعقول ان يذهب ه. من أقربائهم اللبنانيين، إال أن التعديل المذكور آنفاً حال دون ذلك

أي، بمعنى . االرث العقاري الى الدولة بالنسبة إلى المسيحيين، والى دائرة األوقاف بالنسبة إلى المسلمين
خاصة أن الورثة .. آخر، من غير المعقول أن تصادر حقوق الفلسطينيين تحت حجة منع التوطين

دأ األثر المنشئ للقيد في يعتبرون مالكين قبل التسجيل وفقا قانون الملكية العقارية، كاستثناء على مب
 . السجل العقاري

ووفقاً لنص المادة االولى من االتفاق الدولي للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري، يقتضي منع أي 
تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو 

يل او عرقلة االعتراف بحقوق االنسان والحريات االساسية او التمتع بها اإلثني، يستهدف أو يستتبع تعط
او ممارستها، على قدم المساواة في الميدان السياسي او االقتصادي او االجتماعي او الثقافي، او في أي 

 . ميدان آخر من ميادين الحياة العامة
الالجئين الفلسطينيين كما يعامل المواطنون كذلك، فوفقاً لإلعالن العالمي لحقوق االنسان، يقتضى معاملة 

في ما يخص فروع التعليم ومتابعة الدراسة واالعتراف بالمصادقات والشهادات المدرسية، والدرجات 
 . العلمية الممنوحة في الخارج، واإلعفاء من الرسوم والتكاليف، وتقديم المنح الدراسية

جئين أفضل معاملة ممكنة، خاصةً في ما يتعلق بحيازة ومن المتوجب على الدول المتعاقدة، معاملة الال
. األموال، المنقولة وغير المنقولة، وكذلك االيجار، وغيرها من العقود المتصلة بملكية هذه األموال

ويتوجب معاملة الالجئين افضل معاملة ممكنة في ما يتعلق بممارسة عمل لحساب الالجئ الخاص في 
 والحرف اليدوية، وإنشاء الشركات التجارية والصناعية، وحق ممارسة التجارة، والزراعة، والصناعة

كما حثت االتفاقية الدول المتعاقدة على أن تنظر بعين العطف التخاذ تدابير تساوي في . عمل مأجور
الحقوق بين الالجئين ومواطنيها من حيث العمل المأجور، ومنح الالجئين المقيمين بصورة نظامية في 

عاملة نفسها الممنوحة للمواطنين، في ما يخص الضمان االجتماعي، بما يتضمنه من أحكام اقليمها الم
 . قانونية، خاصة بإصابات العمل اإلضافية، واالجازات مدفوعة األجر، والحد األدنى لسن العمل

ة وبناء على ما تقدم، يتوجب على الدولة اللبنانية االعتراف بحقوق الالجئين الفلسطينيين المدني
واالجتماعية وتعديل القوانين التي تخل باالتفاقيات الدولية والعربية المذكورة آنفاً، مع التأكيد في الوقت 

  .ذاته على رفض التوطين والتمسك بحق عودة الالجئين الفلسطينيين الى ديارهم
  9/1/2010السفير، 

  
  المنطقةفي " إسرائيل"تحديات جديدة تواجهها أمريكا وحليفتها االستراتيجية  .60

  أشير سوسير
وقد أضحت من وجـوه عديـدة شـديدة         . تعيش منطقة الشرق األوسط اليوم حالة من االضطراب الدائم        

االختالف عما كانت عليه قبل عقد أو عقدين بفعل التغيرات الجوهرية التي حـدثت علـى األرض فـي                  
الواليـاتُ المتحـدة وحليفتهـا      ولذلك، يتطلب فهم التحديات الجديدة التي تواجهها        . العديد من المجاالت  

  .االستراتيجية إسرائيل في المنطقة تحليالً للديناميات المختلفة التي تنشط حالياً وجهداً لفهم مضاعفاتها
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فعلى مدى أجيال، عرف العالم الشرقَ األوسـط        . أوالً، لم تعد الدول العربية تهيمن على الشرق األوسط        
وعلـى  . يما عندما كانت الدعوة إلى الوحدة العربية شعبية ومنتشرة        بأنه منطقة يهيمن عليها العرب، ال س      

مدى أغلب فترات القرن العشرين، اضطلعت دول عربية مثل مصر والعراق وسوريا والمملكة العربيـة               
وال يزال من الممكن اعتبـار مـصر        . السعودية بدور رئيسي في المنطقة، لكن األمور تغيرت بعد ذلك         

نطقة، لكنها وإن تكن أكبر دولة عربية في المنطقة فهي لم تعد زعيمة العـالم العربـي                 العباً هاماً في الم   
والواضح أن العراق لم يعد يضطلع بدور سياسي أو عسكري هام في            . على النحو الذي كانت عليه سابقاً     

 حاليـاً   وتمثّل سـوريا  . المنطقة وأنه أبعد ما يكون عن الموقع المتفوق الذي تمتع به قبل عقد أو عقدين              
الشريك األصغر إليران وهي معزولة على الساحة الدولية، وبشار األسد لم ينجح إلى اآلن في إيـصال                 

وأخيراً، لم تعد المملكة العربية ثرية وال مؤثرة كما كانـت فـي             . بلده إلى موقع العب هام في المنطقة      
  .السابق

ق األوسط بالتحول نحو الدول الـثالث التـي         ثانياً، نتيجة لهذا االنكماش العربي، أخذت الهيمنة في الشر        
إن نفـوذ إيـران   . إيران وتركيا وإسرائيل: إنها القوى غير العربية في المنطقة–تجمع بينها صفة واحدة   

كما أنه جلي في العراق وكذلك في سـوريا ولبنـان   . غني عن البيان في مناطق بعيدة عن منطقة الخليج       
لقول أنه ينظر إلى البرنامج النووي اإليراني على نطاق واسع علـى            ومن نافلة ا  . واألراضي الفلسطينية 

  . أنه مجرد أداة أخرى يراد منها دعم مسعى إيران للهيمنة على المنطقة
في الواقع، كانت تلك    . يمكن اعتبار حرب لبنان الثانية بأنها مثال على هذا الطابع المتغير للشرق األوسط            

إسرائيل من جهـة، وإيـران      –منتين غير العربيتين في الشرق األوسط       الحرب مواجهة بين القوتين المهي    
تُبرز هذه المواجهة من جديد العملية التي يتحول الشرق األوسـط مـن             . عبر وكيلها حزب اهللا في لبنان     

  .خاللها إلى منطقة يهيمن عليها غير العرب
في قوات اليونيفيل العاملة فـي      وهي تشارك   . إن تركيا آخذة في التحول بسرعة إلى العب إقليمي بارز         

جنوب لبنان، وهي تبني مناطق صناعية في األراضي الفلسطينية، كما أنها اضطلعت بـدور محـوري                
ولتركيا مصالح ثابتة في إيران وفي العراق، وهي العب هـام           . للغاية في التوسط بين إسرائيل وسوريا     

وعلى الرغم من أن تركيا تسعى      . هاتين الدولتين عندما يتعلق األمر بتحديد سياسات المجتمع الدولي تجاه         
" دفع"وبالتالي، يجري   . لنيل العضوية الكاملة في االتحاد األوروبي، تبدو فرص تحقيق ذلك ضعيفة للغاية           

وعلى افتـراض أن    . تركيا إلى الوراء في الواقع نحو قلب الشرق األوسط الذي تشكل جزءاً تاريخياً منه             
مكانية مغادرة العراق بالتدريج، فهي لن تكون قادرة على صياغة اسـتراتيجية            الواليات المتحدة تدرس إ   

  . بدون فتح حوار مع جارتي العراق الهامتين وغير العربيتين، إيران وتركيا
وفي ما عدا لبنـان،     . ثالثاً، إن الهيمنة السنّية التاريخية على المنطقة آخذة في التقلص سياسياً واستراتيجياً           

على أن الحال لم تعد كذلك، فقد تم سحق القيـادة           . األقطار العربية دول يهيمن عليها السنّة     نجد أن كافة    
، وأصبح العراق أول بلد عربي يهيمن عليه        2003السنّية للعراق إثر الغزو األميركي لذلك البلد في سنة          

عة لتـصبح القـوة     وفي لبنان، نجد أن الطائفة الشيعية بقيادة حزب اهللا آخذة في التحـول بـسر              . الشيعة
وإذا أخذنا الواقع الديموغرافي في لبنان في االعتبار، يبدو أن األمـر ال             . المهيمنة في السياسات المحلية   

. يعدو عن كونه مسألة وقت قبل أن يلحق لبنان بالعراق ويصبح ثاني دولة عربية يهيمن عليهـا الـشيعة    
سالمية السنّية، كما ذكرنا، مثل مصر وسـوريا        يحدث ذلك في وقت يتراجع فيه النفوذ اإلقليمي للدول اإل         

  .والمملكة العربية السعودية
ومن ناحية أخرى، يجسد بروز إيران الشيعية كالعب أساسي وتأثيرها في العبِين آخرين فـي المنطقـة               

بهـالل  "ما وصـفه الـبعض      ) من خالل حماس  (والفلسطينيين  ) من خالل حزب اهللا   (مثل سوريا ولبنان    
 والعرب السنّة قلقين للغاية، كما تشير تصريحاتهم، من توسع إيـران الـشيعية ويخـشون                .جديد" شيعي

إن التحول في ميزان القوى مـن  . سيناريو يهيمن الفرس الشيعة بموجبه على قلب منطقة الشرق األوسط        
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القـرن  الهيمنة السنّية إلى الصعود الشيعي هو الحدث األكثر دراماتيكية منذ أن بزغ فجر اإلسالم فـي                 
ولطالما كان الشيعة في الشرق األوسط مهمشين وطبقة فقيرة مضطهدة، وهو وصـف يتنـاقض               . السابع

بشكل صارخ مع النفوذ المتنامي إليران الشيعية اليوم والذي يمتد من العراق في الـشرق إلـى البحـر                   
  . الحديثوهذه الظاهرة لم تكن في الخيال في وقت ليس ببعيد في عصرنا. المتوسط في الغرب

فإيران وتركيـا،   . رابعاً، بدأت الهيمنة التاريخية للعلمانية في المنطقة بتبادل األدوار مع محيط أكثر تديناً            
الشرق األوسط، في طريقهما إلى أن تـصبحا المركـز          " محيط"وكلتاهما تقع في ما كان يعتبر ذات مرة         

ا اللتان كانتا تُعتبران في الماضي الجهتين       االستراتيجي في المنطقة، في حين تتراجع أهمية مصر وسوري        
  . ولهذا التحول مضامين عديدة. المركزيتين في المنطقة

أوالً، لن يكون باألمر المفاجئ أن تعتبر الوالياتُ المتحدة هذا المركز الجديـد محـطّ تركيزهـا                  -
  . األساسي في المستقبل المنظور

عها كإيديولوجيا في الشرق األوسط على مر التـاريخ         ثانياً، كان المفهوم العلماني للعروبة وتوس      -
  . البرنامج السياسي للقوى السياسية العلمانية

تشكالن مصدراً بـديالً لإللهـام فـي المنطقـة،          ) وتركيا أيضاً، وإن بدرجة معينة    (على أن إيران اليوم     
ونتيجة لذلك، يتميـز    . مانيةوبرنامجهما السياسي يعتمد على السياسات الدينية أكثر من اعتماده على العل          

. انكماش العروبة السنّية أيضاً بتراجع للعلمانية السياسية وللحياة العلمانية على العموم في الشرق األوسط             
تنظيم سياسـي يعتمـد علـى       –" بالنزعة البدائية "وهذا يؤدي إلى ظهور جديد لما يصفه علماء االجتماع          

وفي سياق واقع تقليـدي بـدائي، سـيكون إطـالق           . ائفية والدين العشيرة، والعائلة الكبيرة واإلثنية والط    
  .عمليات ديمقراطية على النمط الغربي مثاراً لإلشكاليات التي تؤججها النزعة الفردية العمانية

لم تصل  . وبالمثل، يمكن لهذا السياق أن يفسر أيضاً وصول حماس إلى السلطة في األراضي الفلسطينية             
فاسدة وعديمة التنظيم في إدارة شؤونها الخاصة، أو بسبب ما          " فتح" أن حركة    حماس إلى السلطة لمجرد   

فلهذا الحدث عالقة أقوى بانحسار القومية العلمانية الفلسطينية في         . يقال بأنه شخصية أبو مازن الضعيفة     
 بين هذين   سياق ظاهرة إقليمية أوسع بكثير تمتد من تركيا إلى األراضي الفلسطينية وفي كل ناحية تقريباً              

  . الحدين
فالضعف الذي يعتري الدول العربية يبـرز دور        . تعاظم أهمية الجهات المتنوعة من غير الدول      : خامساً

الجهات من غير الدول في المنطقة، مثل حماس وحزب اهللا والقاعدة والجهاد اإلسالمي، وغيرهـا مـن                 
واجه منظمات من غير الدول أو منظمـات        فإسرائيل لم تعد تواجه دوالً وحسب، بل وباتت ت        . التنظيمات
وربما يكون هناك فائدة في سمو الجهات من غير الدول إلى مصافّ الـدول، ألن تحميلهـا                 . تابعة لدول 

لكن تبقى حقيقة أن التحديات األمنية التي يتعين على إسرائيل مواجهتها           . مسؤولية ما تفعل سيكون أسهل    
  . كانت تواجهها في حقبة سابقة سادت فيها حروب تقليديةمختلفة كل االختالف عن التحديات التي

في مواجهة خلفية هذا الشرق األوسط المتغير، يخطر بالبال استنتاجان فوريان يتعلقان بالسياسة األميركية              
االستنتاج األول هو أنه بات من المقتضيات األساسية أن تتوصل الواليات المتحدة وإسرائيل             . في المنطقة 
ومن شأن التوصل إلـى فهـم مـشترك         . صوري مشترك للخصائص المتغيرة للشرق األوسط     إلى فهم ت  

الذي يواجهانه في مستهل القرن الحادي والعـشرين أن يزيـد هـذه الـشراكة               " للشرق األوسط الجديد  "
 تُبنى  واالستنتاج الثاني هو أنه يجدر أن     . االستراتيجية القائمة بين الدولتين اتساعاً وعمقاً أضعافاً مضاعفة       

الركيزة التي تقوم عليها سياسة اإلدارة األميركية الجديدة على المشاركة والحـوار مـن موقـع القـوة،                  
وإذا ما توصلت الواليات المتحدة وإيران إلى تفاهم من نوع معين حيال            . وبخاصة في التعاطي مع إيران    

وسيكون أسهل بكثيـر    .  بأسرها الشرق األوسط، سيكون لذلك تشعبات إيجابية للغاية على صعيد المنطقة         
بالنسبة إلى إسرائيل أن تتحدث عن اتفاق تتوصل إليه مع سوريا عندما يكون هناك تفاهم أميركي إيراني                 

كما أنه سيكون لتفاهم أميركي إيراني وقع       . بدالً من محاولة فعل المستحيل ودقّ إسفين بين إيران وسوريا         
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فإيران تلعب دوراً سلبياً فـي      . اللبنانية وعلى الصراع الفلسطيني   إيجابي أيضاً على العالقات اإلسرائيلية      
وبالتالي، وحده الحوار المثمر بين إيران والواليات المتحدة الذي ستسنح لـه            . المنطقة في الوقت الحالي   

والفشل في الشروع في مثل هذا الحوار سيفرض على إسرائيل          . الفرصة لتغيير هذه الحقيقة بشكل جذري     
  . المتحدة أن تتعاونا بناء على مقاربة مختلفة تماماًوالواليات
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