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  "يتطلب وقفا شامال لالستيطان"استئناف المفاوضات :  ردا على كلينتونعريقات .1
كبير المفاوضين  الفلـسطينيين     أن   ،ا ف ب   عن وكالة    رام اهللا  من 10/1/2010 الرأي، األردن،    ذكرت

ت لوزيرة الخارجيـة  االميركيـة هـيالري كلينتـون، ان            صائب عريقات قال امس ردا على تصريحا      
سنستمر في مساعينا  حتـى      «وقال عريقات     . »يتطلب الوقف الشامل  لالستيطان    «استئناف المفاوضات   

تتمكن االدارة االميركية من الزام اسرائيل باستئناف المفاوضات على  اساس االلتزامات الـواردة فـي                
واكد ان استئناف    . »طات  االستيطانية بما فيها النمو الطبيعي والقدس       خارطة الطريق وخاصة وقف النشا    

  . »يتطلب الوقف الشامل لالستيطان«المفاوضات 
كما نأمل ان  تستأنف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها في كـانون االول عـام      «وتابع عريقات   

دولة  الفلسطينية على حدود الرابع من       ، ونريد اعترافا واضحا بحل الدولتين واالعتراف بحدود ال        2008
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هناك جهد  عربي مساند للقضية الفلسطينية من قبل كافة الـدول العربيـة              «وقال  . »1967حزيران عام   
وخاصة تحرك  مصر واالردن والسعودية مع االدارة االميركية وهذا الموقـف تـم ابالغـه  لـالدارة                   

  . »االميركية من قبل هذه الدول
ارجية االميركية  هيالري كلينتون دعت الجمعة اسرائيل والفلسطينيين الـى اسـتئناف             وكانت وزيرة الخ  

، وعبرت عن تأييدها لتحقيق هدف الفلسطينيين  في اقامـة           »من دون شروط مسبقة   «مفاوضات  السالم    
  .1967دولة بحدود 

 واتبـر مـسؤولون فلـسطينيون اع    ، أن   محمد يـونس  ، عن   رام اهللا  من  10/1/2010 الحياة،   وأضافت
لجهود الوفود العربية الزائرة لواشنطن بهـدف البحـث عـن           » صادة«و  » محبطة«تصريحات كلينتون   

  .مخرج ألزمة توقف المفاوضات
نحن مستعدون للعودة فوراً إلى المفاوضات، لكن ال يمكننا التفاوض علـى            «: »الحياة«وقال عريقات لـ    

علـى  «ورأى أن . »مية من قبـل المـستوطنات    إقامة دولة فلسطينية على قطعة أرض تتآكل بصورة يو        
  .»إسرائيل أن توقف التوسع االستيطاني اذا أرادت إعطاء فرصة للمفاوضات كي تنطلق

إسرائيل انحيازاً إلى مواقف رئيس وزراء الدولة العبرية بنيامين         » يهودية«واعتبرت السلطة اإلشارة إلى     
كي إلى الشرق األوسط جورج ميتشل لالستماع منـه         وقالت إنها تنتظر وصول المبعوث األمير     . نتانياهو

وأكد أكثر من مسؤول أن الرئيس      . إلى الموقف األميركي الرسمي والنهائي من كيفية انطالق المفاوضات        
  .محمود عباس سيرفض أي دعوة ال تتضمن وقفاً لالستيطان

طريق إنهاء المفاوضات   ننتظر عودة ميتشل، ونأمل من اإلدارة األميركية بأن تسلك          «: وأوضح عريقات 
ما نريده اآلن هو قرارات وليس مفاوضات، ونأمل من اإلدارة األميركية بـأن             ... عبر اتفاق تام ونهائي   

، وأن تقنع إسرائيل بوقـف حقيقـي        1967) يونيو(تعترف بحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران         
  .»لالستيطان، وليس بوقف جزئي موقت على طريقة نتانياهو

: وقـال . ف مسؤول فلسطيني أن عباس ال يريد التفاوض مع إسرائيل، وإنما يريد رسـم الحـدود               وكش
الرئيس أجرى مفاوضات متشعبة عبر سنين طويلة مع إسرائيل ولم يتبق شيء يتفاوض عليه، لذلك فهو                «

ـ      «: وأضاف. »يطالب واشنطن باإلسهام في قرارات لرسم الحدود       رة أبلغ الرئيس األميركيين أكثر من م
بأن عليهم الذهاب والتفاوض مع نتانياهو في شأن الحدود النهائية ألنه ال يريد العودة إلى مفاوضات تبدأ                 

  .»من الصفر، وقد تستغرف عقوداً طويلة تكون خاللها األرض امتألت بالمستوطنات
  قـال  اسـة نبيل ابو ردينة الـمتحدث باسم الرئ     أن   ،رام اهللا  من    10/1/2010 األيام، فلسطين،    ونشرت
 حتى هذه اللحظة لـم نستلـم اي شيء رسمياً، نحن بانتظار عـودة وزراء الخارجيـة مـن                  ،لرويترز

  .واشنطن ووصول الـمبعوث االميركي لالستماع رسمياً الى طبيعة الـموقف االميركي للتعليق عليه
د الرابـع مـن     وأوضح أبو ردينة أن الـموقف الفلسطيني والعربي هو الـموقف القائم على أساس حدو            

حزيران بما فيها القدس مع تعديالت طفيفية على الحدود وحل عادل لقضية الالجئين وتطبيـق الجـزء                 
  .األول من خارطة الطريق كدليل على استعداد اسرائيل للبدء في طريق السالم

  
  2010مركز الزيتونة يبحث االتجاهات المتوقعة للقضية الفلسطينية في سنة  .2

القـضية  "بعنـوان   " مركز الزيتونة للدراسـات واالستـشارات     "لنقاش التي نظمها    أظهرت حلقة ا  : م.س
تباين اآلراء بين أهمية العمل على الوحـدة الوطنيـة واسـتقاللية القـرار الـوطني                " 2010الفلسطينية  

الفلسطيني وتوسيع دائرة التفاهمات وبين بناء مرجعية واحدة بعيداً عن التـسوية والعـودة الـى خيـار                  
  .ر والمقاومة ومواجهة تحدي تهويد القدس وإعادة صياغة البرنامج الوطنيالتحري
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عقدت حلقة النقاش امس في فندق كراون بالزا، الحمـرا بمـشاركة عـدد مـن البـاحثين والخبـراء                    
والمتخصصين في الصراع العربي ـ االسرائيلي والقضية الفلسطينية وذلك بهدف استشراف اتجاهـات   

  .يات احداث العام الماضي عليها والفرص والتحديات الراهنة وتداع2010القضية عام 
النقاش سيتمحور حول رؤية    "بعد ترحيب من وائل سعد، تحدث مدير عام المركز محسن صالح فأكد ان              

 وذلك في اطار عملية صـناعة       2010علمية ومنهجية التطورات المحتملة للقضية الفلسطينية خالل سنة         
محاولة توجيه المسيرة بما يخدم المصالح العليا للـشعب الفلـسطيني وأمتنـا            وترشيد القرار الفلسطيني و   

  .العربية واالسالمية
 سنة صمود المقاومة وانتصارها فـي غـزة وصـالبة االرادة            2009لعل البعض يرى في سنة      : "وقال

 الفلسطينية في وجه الحصار ومحاوالت التركيع، كما قد يراها البعض سنة خـالف وتـشرذم وانقـسام                
ومعاناة للشعب الفلسطيني، وسنة ضياع للفرص وتضييع للطاقات، وتغول العدو وتهويد واسرلة للقـدس              

لكننا نريد ان نتوقف عند المسارات الرئيـسية        .. ونحن نريد ان نراها كما هي بحلولها ومرها       .. والضفة
  ".لألحداث والمحددات الكبرى له

واالحتماالت المنفتحة على مسارات قد تصل الـى         ما تزال تحمل بعض الغموض       2010سنة"واعتبر ان   
حد التناقض في السيناريوات المتوقعة، ذلك ان هناك عدداً من الملفات جرى ترحيلها من السنة الماضية                

  ،الى هذه السنة
وأن ملف التسوية وصل الى حالة انسداد قاسية برفض الكيان االسرائيلي وقـف االسـتيطان ورفـض                 

  ".ئناف المفاوضات دون ذلكالطرف الفلسطينية است
  الجلسات

، وتحـدث   "الوضع الفلسطيني الداخلي  "ثم عقدت الجلسة األولى بادارة حسين ابو النمل وتمحورت حول           
بالل الحسن الذي رأى ان العدو االسرائيلي نظر الى اتفاق اوسـلو باعتبـاره الفـخ الـذي وقـع فيـه                

، "ية الفلسطينية وأن المفاوضات انتهت الى الفشل      الفلسطينيون والفرصة التي ستقضي على الحركة الوطن      
معركة اسرائيل مفتوحة ضد فكرة المقاومة الفلسطينية وهي مدعومة من الدولة الكبـرى             "مشيراً الى ان    

  ".تحت شعار مقاومة االرهاب والذي التقى مع مفهوم بناء الشرق األوسط الجديد
اسامة حمدان مجمل األحداث المتراكمـة خـالل        " حماس"واستحضر مسؤول العالقات الدولية في حركة       

وأكد انه  . السنوات األخيرة والتطورات االقليمية والدولية التي تركت اثراً مباشراً على القضية الفلسطينية           
جرى العمل على القضاء على خيار المقاومة وتقويض قدرة الشعب الفلسطيني على مقاومـة االحـتالل      "

 كان حول البرنامج السياسي ما اذا كان سيتضمن مقاومة لالحتالل او            وأن جوهر الخالف في المصالحة    
تسوية واستمرار في تقديم التنازالت، خصوصياً في ظل ضعف الموقـف العربـي وتمزقـه والتـدخل                 

  "".األميركي الذي وجد له اذناً صاغية في الساحة الفلسطينية
يستوعب طرفاً واحداً يحكم ومنسجم مع ارادة       لقد كشف مشهد االنقسام ان النظام الفلسطيني صمم ل        : "وقال

المصالحة اليوم أمـام اسـتحقاق رئيـسي،        "مؤكداً ان   " التسوية السياسية التي تفضي الى تصفية القضية،      
فحماس لن ترضى بالتسوية والطرف اآلخر لن يرتضي بالمقاومة، وال بد من اعادة بناء مرجعية يقبلهـا                 

ة الوطنية وبناء الدولة وال بد من اتفاق حقيقي يقود الـى التحريـر وال               الجميع لتشكل ركناً اساسياً للوحد    
  ".التسويات

 ال يحمل اي بشائر لكن استمرار االنسياق في هذا الخداع، ما يعني وجوب              2010عام  "ورأى حمدان ان    
دة العودة الى خيار التحرير والعودة لتحصيل حقوق الشعب الفلسطيني ومواجهة تحدي تهويد القدس واعا             

 بجدار فوالذي يبنـى ليفـصل بـين فلـسطين           2010صياغة البرنامج الوطني، السيما وأننا ندخل عام        
  ".ومصر
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وتحدث ".  محطة النطالق الدور الفلسطيني في الخارج لمواجهة االحتالل        2010يكون عام   "ودعا الى ان    
لرجـوب، فأكـد ان     فتحي ابو العردات نيابة عن اللـواء جبريـل ا         " فتح"عضو المجلس الثوري لحركة     

موضوع المقامة ومشروعها مشروع كل الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وقد كانـت انطالقـة              "
، مشيراً الى المزاوجة بين المقاومـة والكفـاح المـسلح           "انطالقة عسكرية لمقاومة االحتالل   " فتح"حركة  

طنية ووحدة الشعب ما بين الـداخل       وأهمية العمل السياسي والديبلوماسي والى ضرورة تعزيز الوحدة الو        
والخارج، ال سيما وأن الفلسطينيين في الشتات تحملوا لفترة طويلة عبء النضال الـوطني مـن أجـل                  

  "".التحرير واالستقالل والعودة
استقاللية القرار الوطني الفلسطيني في وجه محاوالت التغييب والتهميش وااللغاء، فنـضال            "وتحدث عن   

، معتبـرا ان    "جزء من نضال األمة العربية وأي انجاز يحققه هو انجاز لألمة العربية           الشعب الفلسطيني   
التفاهمات واالتفاقات السابقة تشكل ارضية صالحة، وداعيا الى توقيع وثيقـة القـاهرة وتوسـيع دائـرة              
التفاهمات النجاز الوحدة الوطنية وسحب الورقة التي يلعب بها العـدو السـتمرار اضـعاف الوضـع                 

  .لسطينيالف
وتحدث فيها حلمي   " المشهد االسرائيلي، العالم العربي   "وتمحورت الجلسة الثانية بادارة سمير التقي حول        

  .موسى، احمد خليفة وحسن ابو طالب
بادارة معين منـاع وتحـدث فيهـا طـالل          " العالم االسالمي، الوضع الدولي   "وعالجت الثالثة موضوع    

  .عتريسي، مجدي حماد ومنير شفيق
  10/1/2010تقبل، المس

  
  الرئاسة الفلسطينية تنفى عقد لقاء محتمل بين عباس ومشعل .3

 في ديوان الرئاسة الفلسطينية نفى اليوم السبت        والؤمس، أن   رام اهللا  من  9/1/2010 وكالة سما،    ذكرت
تقارير عن إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتـب الـسياسي لحركـة                 

ـ          . خالد مشعل في دمشق قريباً     "حماس"  العاصـمة   ىوقال المسئول، إن أي زيارة مقبلة للرئيس عباس إل
وأضاف المـسئول أن   .السورية ال تتضمن بالمطلق عقد لقاء مع مشعل أو أي من مسئولي حركة حماس             

ة أن العبرة ليست بعقد لقاءات بل في حقيقة موقف حماس من التوجه إلى مصالحة وطني              "موقف عباس هو  
  ".جدية ووقف تهربها من إنهاء االنقسام الداخلي عبر التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة

وأوضح أن عباس يتمسك بموقفه ضرورة توقيع الورقة المصرية للمصالحة في مصر وإنجاز المصالحة              
  .في القاهرة وليس بأي عاصمة عربية أخرى

طلبت  مصادر فلسطينية مطلعة  ، أن   علي الصالح   عن مراسلها  لندن 10/1/2010 الشرق األوسط،    وقالت
ـ  كشفت عدم ذكر اسمها   عن أن الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضـات         ،  »الشرق األوسط « ل

في منظمة التحرير الفلسطينية وأحد أقرب المقربين من أبو مازن، قام قبل نحو األسبوعين بزيارة إلـى                 
 إليه دعوة الزيارة، غير أنه لم يتم االتفاق علـى موعـد             دمشق بدعوة من الجانب السوري، حيث سلمت      

  .محدد بعد، حسب المصادر
لكن هذه المصادر نفت نفيا قاطعا ما تردده مصادر في منظمة التحرير في دمشق عن إمكانية عقد لقـاء                   
تحت رعاية الرئيس األسد، بين أبو مازن ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الذي يقـيم                 

وقالت المصادر أن إمكانية عقد مثل هذا اللقاء أو غيره، غير واردة على اإلطالق قبل توقيع                . ي دمشق ف
وأضافت المصادر أن أي لقاء سواء على       . حماس كما فعلت حركة فتح، على ورقة المصالحة المصرية        

 فإن ما يتردد    وحسب هذه المصادر،  . مستوى أبو مازن ومشعل أو مستوى مرافقيهما لن يتم قبل التوقيع          
عن إمكانية عقد مثل هذه اللقاء ليس أكثر من إشاعات تطلقها حماس كي توحي بأن هناك تحركات فـي                   

وتابعت المصادر أنه لن يكون هناك لقاءات حواريـة وال        .هذا االتجاه الهدف منها تخفيف الضغوط عنها      
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ولن نتعامـل مـع أي      .. وقف مصر وهذا هو موقفنا وكذلك م    «.. تعديالت وال اجتماعات إال بعد التوقيع     
  .»وساطة بديلة

ـ . وأكد عدم اللقاء موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس           إنه » الشرق األوسط «وقال ل
. لن تكون هناك لقاءات مع أبو مازن، مضيفا أن أبو مازن لن يزور دمشق وأن ما يقال لـيس صـحيحا        

على لقاء أبو مازن، لكنه يرفض المجيء إلى سـورية          نحن ليس لدينا اعتراض     «: وأضاف أبو مرزوق  
  .»واللقاء مع حماس

ـ     أن   10/1/2010 المستقبل،   وقالت عـن  " يونايتد برس انترناشول  "مصادر فلسطينية في دمشق كشفت ل
ونقلـت   ".يجري خاللها محادثات مع األسد    "زيارة يتوقع أن يقوم بها عباس األسبوع الجاري إلى دمشق           

إن عباس سيلتقي مشعل، وذلك في اطـار        "ة النضال الفلسطينية خالد عبد المجيد قوله        عن امين عام جبه   
الجهود التي تبذلها سورية والسعودية الى جانب الجهود الفلسطينية لتقريب وجهات النظر بين الطـرفين               

  ".لتحقيق المصالحة الفلسطينية
  

  التهديد األمريكي إلسرائيل إعالميا ال يكفي : التحريرمنظمة .4
قال حنا عميرة عضو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر             : وكاالت األنباء  - غزة   -رام اهللا المحتلة    

الفلسطينية أمس إن اقتصار التهديد األمريكي بفرض عقوبات ضد إسرائيل فـي حـال عـدم التزامهـا                  
كـي للـشرق     وذلك ردا على تهديد المبعوث األمري      ،"لن يجدي نفعا  "بمفاوضات السالم في اإلعالم فقط      

األوسط السيناتور السابق جورج ميتشل، عشية زيارته للمنطقة الذي قال إن بالده سـتجمد مـساعداتها                
  .إلسرائيل ، إذا لم تجر محادثات السالم مع الفلسطينيين بشأن حل قائم على أساس دولتين

المفاوضـات  في إطار محاوالت الجهد األمريكي الستئناف       "وأضاف عميرة أن تصريحات ميتشل تأتي       
بيد أنه أشار إلـى أن تـصريحات        ،    "وبهدف وقف العراقيل التي تفرضها الحكومة اإلسرائيلية على ذلك        

  .المبعوث األمريكي لم تتضمن المطالبة بوقف االستيطان 
إذا مـا واصـلت اإلدارة      : " وعن مدى تأثير تصريحات ميتشل على القيادة الفلسطينية ، قـال عميـرة            

 التصاعدية تجاه إسرائيل إللزامها بالسالم واستحقاقاته ، فإن ذلك سـيكون بالتأكيـد              األمريكية خطواتها 
  ". مبعث ترحيب لنا

  10/1/2010الشرق، قطر، 
  

   مصدومون من التراجع السريع لالدارة االميركية عن وعودهاالفلسطينيون .5
 مـا اسـموه     أعرب مسؤولون ومحللون سياسيون فلسطينيون عـن صـدمتهم ازاء         :  ا ف ب   -رام اهللا   

الدارة الرئيس االميركي باراك اوباما عن وعودها تجاه القضية الفلسطينية ، بعد عـام              " التراجع السريع "
قدرنا عاليا اتـصال    "وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات       . على توليه ادارة البيت االبيض    

صبه رئيسا للواليات المتحدة ، كما قـدرنا        الرئيس اوباما بالرئيس عباس منذ اليوم االول لتسلمه مهام من         
ايضا قيامه بتعيين السيناتور جورج ميتشيل مبعوثا لعملية السالم خـالل االسـبوع االول مـن توليـه                  

االسف الشديد لعدم تحميل االدارة االميركية الحكومـة االسـرائيلية          "اال ان عريقات عبر عن      ". الرئاسة
رغم اننا التزمنا وعملنا مـع      "واضاف عريقات    ".ملية سالم جادة  مسؤولية تعطيل جهود اوباما الطالق ع     

هذه االدارة على اساس خارطة الطريق ونفذنا االلتزامات المترتبة علينا جميعها ، فان اسرائيل لم تنفـذ                 
  ".اي بند منها

تمثلـت  لقد بدأ اوباما في البداية حالما وواعدا لكن الـصدمة           "بدوره قال المحلل السياسي هاني المصري       
بتراجعه الكبير والمفاجىء منذ الجولة االولى ، ألنه رضخ لضغوط اللوبي الصهيوني وانتقل من موقف               
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الوعد بالتجميد الكامل لالستيطان الى اعتبار التجميد الجزئي خطوات غير مسبوقة واالشادة بهـا ، الـى    
  ".االنتقال الى الضغط على الفلسطينيين

ان تراجع االدارة االميركية امام االمتحان االساسي       "طيني علي الجرباوي    بدوره قال وزير التخطيط الفلس    
واالول شكل فشال في نظر الشارع الفلسطيني ، اال ان االمال ال تزال معقودة على تدخل جديد وفعـال                   

  ".للواليات المتحدة رغم خيبة االمل الفلسطينية
من اهم القضايا التي تطرح     "يني محمود عباس    من جانبه قال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسط        

االن هي المقارنة بين ما اعلنه اوباما بالنسبة للموضوع الفلسطيني وبين ما حدث فعال علـى االرض ،                  
الحظنـا التراجـع فـي الموقـف        "واضاف  ". وهنا ال يمكن الحد ان ينكر انه حصل تراجع في االفعال          

لمطالبة بتجميد االستيطان الى المطالبة بالعودة الى المفاوضات        االميركي بشأن المفاوضات باالنتقال من ا     
  ".دون تحقيق التزام اسرائيل بذلك

ان الشعب الفلسطيني مـصدوم     "من جهته قال استاذ العلوم السياسية في جامعة القدس عبد المجيد سويلم             
سـتيطان والبـدء    من التراجع السريع الدارة الرئيس االميركي اوباما عن وعوده له بوقـف شـامل لال              

". 1967بمفاوضات جادة على اساس اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيـران عـام                 
وشكل االمر مفاجـأة لنـا ،       . ان هذا التراجع كان سريعا وغير متوقع وحصل عند اول منعطف          "وتابع  

  ".مقبلةولكننا حتى االن لسنا غاضبين ونراهن على تحسن هذا الدور في المرحلة ال
  10/1/2010الدستور، 

  
   بالوقف الشامل لالستيطان ورفع الحصار"إسرائيل"فياض يؤكد على ضرورة إلزام  .6

سالم فياض في مقر مجلس الوزراء في رام اهللا ظهر امس المبعـوث           . استقبل رئيس الوزراء د   : رام اهللا 
أكـد فيـاض ضـرورة اسـتمرار     و .والوفد المرافق له" يوتاكا ايمورا"الياباني الخاص بالشرق األوسط     

االصطفاف الدولي إللزام إسرائيل بالتقيد بقـرارات الـشرعية الدوليـة، وقواعـد القـانون الـدولي،                 
واالستحقاقات المطلوبة منها وفقاً لخطة خارطة الطريق، وفي مقدمتها الوقـف التـام لكافـة األنـشطة                 

القدس ومحيطها، ووقف سياسة اخالء وهدم      االستيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في          
المنازل، ورفع الحصار عن شعبنا وخاصة في قطاع غزة، وأضاف أن تحقيق هذه المتطلبـات يـشكل                 

  .معياراً أساسياً لنجاح الجهود الدولية المبذولة النقاذ مستقبل عملية السالم، وحل الدولتين
فض لالستيطان بكافة أشكاله باعتباره يتنـاقض مـع         من جانبه جدد المبعوث الياباني  موقف اليابان الرا        

القانون الدولي، وشدد على أن تنفيذ حل الدولتين وااللتزام بقرارات الشرعية الدولية يشكل أساس السالم               
  .في المنطقة

  10/1/2010الحياة الجديدة، 
  

   ينتقد الجدار الفوالذي على الحدود الفلسطينية المصريةالقدومي .7
الجـدار  ، نتقد رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فـاروق القـدومي          ا :وكاالت - تونس

الفوالذي الذي تبنيه مصر على طول حدودها مع قطاع غزة، مؤكداً أن الواليـات المتحـدة واالتحـاد                  
ة األوروبي يمارسان ضغوطاً على مصر للقضاء على األنفاق التي تمد سكان القطاع باحتياجاتهم اإلنساني             

مـا  :"التونسية، أمـس  " الشروق"وقال القدومي في حوار مع صحيفة  .في ظل الحصار المفروض عليهم   
دامت غزة محاصرة من كل الجهات، فكيف نفسر بعد ذلك هذا الجدار حولها، والذي يعني بالنتيجة مزيدا                 

  ".من الحصار على شعبنا هناك
ط الحوار الداخلي الفلسطيني لتحقيق المصالحة      من ناحية أخرى، استبعد القدومي دخول السعودية على خ        

، داعياً الدول العربية إلى أن تسهل عقـد دورة جديـدة للمجلـس الـوطني                "حماس"و" فتح"بين حركتي   
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، في إشارة   "جميع القوى سواء المنضوية تحت منظمة التحرير أو غيرها من القوى          "الفلسطيني يحضرها   
  ".ميالجهاد اإلسال"و" حماس"منه إلى حركتي 

  10/1/2010صحيفة فلسطين، 
  

  الصهيوأمريكي هو العائق للمصالحة" الفيتو: "النائب عبد الرازق .8
المجلـس  "أكد الدكتور عمر عبد الرازق وزير المالية الفلسطيني األسبق، والنائب اإلسالمي في             : رام اهللا 

ي سجون ميليشيا عباس في     ، أن األشهر الماضية شهدت استمرارا ألشكال التعذيب ف        "التشريعي الفلسطيني 
الضفة الغربية، رغم الحديث عن صدور أوامر رسمية بوقف ذلك، ووجـود انحـسارٍ لـبعض أشـكال                  

  .التعذيب الحاد
 إنه فـي    -تنشر الحقًا -)1-9(اليوم السبت   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقال عبد الرازق في مقابلة مع       

لضغوط الدولية، استمرت األنواع األخرى من التعـذيب،        مقابل تراجع حجم العنف الجسدي الحاد نتيجة ا       
على الكرسي والوقوف الطويل والحرمان من النوم ومن األغطيـة والفـرش فـي              " الشبح"والتي تشمل   

  .زنازين مظلمة وباردة جدا، والحرمان من الرعاية الصحية واألدوية
ن األخير الفصل الوظيفي ألسباب االنتمـاء       وأكد عبد الرازق أن من أبرز االنتهاكات المستمرة في األوا         

  الحزبي أو الشك في التأييد السياسي،
وبشأن تعثر الوصول إلى مصالحة فلسطينية، أكد القيادي البرلماني أن الذي يعوق المصالحة هو الفيتـو                

  . الصهيوني–األمريكي 
في الضفة الغربية، مبديا    " سحما"وفند صدق استطالعات الرأي التي تظهر تراجع التأييد الشعبي لحركة           

  .ثقته بأن الشعب ازداد تأييده للحركة ونوابها
  9/1/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   لبحث المصالحة واألوضاع الفلسطينيةاألسد يلتقي مشعل .9

 من حركة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي خالد مـشعل           اًوفد، أن   10/1/2010 المستقبل،   ذكرت
عـزت  " حمـاس "وقال عضو المكتب السياسي في       أمس في دمشق،      السوري بشار األسد   الرئيسالتقى  

تم خالل اللقاء التشاور والتنسيق حول الوضع الفلسطيني وتطوراته في ضوء انسداد طريـق              "أنه  الرشق  
التسوية، وتواصل العدوان واالستيطان، ومخططات تهويد القدس وتقسيم المسجد األقصى، إضافة إلـى             

  ".  الحصار على غزةاستمرار
تم وضع الرئيس السوري في صورة ما وصلت له جهود المـصالحة وسـبب    "وأضاف في بيان صحفي     

، مبيناً أن اللقاء يأتي ضمن جولـة عربيـة          "تعثرها حتى اآلن ومالحظات الحركة على وثيقة المصالحة       
وتحرك تقوم به قيادة حماس     وتابع أن الجولة تأتي في سياق نشاط        . وإسالمية ودولية لقيادة حركة حماس    

لبلورة استراتيجية إنقاذ وطني في مواجهة فشل التسوية والتحديات التي يفرضها وجود حكومة صهيونية              
  ".متطرفة على رأسها نتنياهو، وليبرمان

. موسى أبو مرزوق، وسامي خاطر، وعزت الرشق، ومحمد نصر، وعماد العلمـي           . وشارك في اللقاء د   
كالً من اليمن، وليبيـا، وإيـران، والـسعودية،         ، ة حركة حماس إضافة إلى سوريا     وقد شملت جولة قياد   

  .والبحرين
لـم  «حرص بالده علـى     ، أن األسد أكد     دمشق من   إبراهيم حميدي ، عن   10/1/2010الحياة،  وأضافت  

، ودعمها أي جهد يساعد على إنجاح المصالحة الفلـسطينية          )الفصائل(الشمل الفلسطيني وتوحيد صفوفها     
تحقيق المصالحة هو الطريق الوحيد كي يـستطيع الفلـسطينيون العمـل            «واعتبر أن   . »إنهاء االنقسام و

  .»الستعادة حقوقهم ومواجهة التحديات التي تعترض مسار القضية الفلسطينية
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تطورات األوضاع على الساحة الفلسطينية واألوضاع المأسوية التي        «وأفاد ناطق رئاسي أن اللقاء تناول       
ها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جراء الحصار الالإنساني المفروض عليه، والجهـود المبذولـة               يعاني

، إضافة إلى موضوع المـصالحة الفلـسطينية والمـساعي          »على مختلف المستويات لرفع هذا الحصار     
  . المبذولة لتحقيقها

لـرئيس األسـد لمـساعدة      أعرب عن تقديره الكبير لما تقوم به سورية وا        «وأشار الناطق إلى أن مشعل      
  .»الشعب الفلسطيني لفك الحصار المفروض عليه وتوحيد كلمة الفلسطينيين

  
  ال صفقة لألسرى والرد اإلسرائيلي خالل يومين: أبو مرزوق .10

موسى أبو مرزوق أنه    » حماس«اعتبر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة       :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
ل األسرى مع إسرائيل، محّمالً رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانيـاهو           لتباد» ال توجد حالياً صفقة   «

إن حركته تتوقع تلقي القرار النهائي للدولة العبرية فـي          » الحياة«وقال لـ   . المسؤولية عن عدم إنجازها   
  .ما يخص الصفقة خالل يومين

ياهو يتحمل مـسؤولية هـذا      إذا فشلت مفاوضات صفقة تبادل األسرى، فإن نتان       «ورأى أبو مرزوق أنه     
وقارن بين موقف نتانيـاهو وسـلفه إيهـود         . في الموقف اإلسرائيلي  » تراجع حاد «، مشيراً إلى    »الفشل

تراجعات نتانياهو أكبر بكثير من تراجعات أولمرت، لكن كليهما لم يلتزم بمـا تـم               «أولمرت، قائالً إن    
تراجع أولمرت هذا التراجع الحاد الذي قام بـه         التوصل إليه من اتفاقات خالل عملية التفاوض، وإن لم ي         

  .»نتانياهو أخيراً
، مرجحاً أن ينقلـه الوسـيط األلمـاني    »حماس لم تتسلم مع ذلك القرار النهائي بعد      «غير أنه أضاف أن     

لكـن التراجـع    ... تقدماً غير مسبوق حدث في المفاوضات     «وأوضح أن   . ارنست أورالو خالل يومين   
  .»مد كل شيء بعدما كانت اآلمال عقدتاالسرائيلي المفاجئ ج

وحّمل الوسيط األلماني جزءاً من المسؤولية عن عدم التوصل إلى اتفاق مرضٍ للطرفين وكاف إلنجـاز                
ورفض تحديد عدد األسرى محل     . »هناك قضايا معينة وإجراءات كان يجب أن يقوم بها        «: وقال. الصفقة

وعدد الذين ترفض اسرائيل إطالق سراحهم هـو        ... حةكل التسريبات غير صحي   «الخالف، لكنه قال إن     
  .»عدد ال بأس به

الجندي المصري الذي تتهم القاهرة الحركة بقتله على الحـدود األربعـاء            إن  أبو مرزوق   قال  إلى ذلك،   
الطلقة وجهت إلى ظهره من الجانب المـصري، وقُتـل          «وقال إن   . »قُتل بعيار ناري مصري   «الماضي  
دف شاباً فلسطينياً تسلل إلى الجانب المصري ومعه علم فلسطين، وصعد إلى بـرج              كان المسته . بالخطأ
  .»هذا الشاب أصيب ووقع وكسرت يداه ورجاله... المراقبة

لم يكن هناك تبادل إطالق     «: وقال. »اختبار الرصاصة التي اخترقت جسد الجندي     «ودعا المصريين إلى    
ونفـى أن تكـون     . »ناك أشخاص كانوا يلقون حجارة    نار وكانت هناك فوضى في الجانب الفلسطيني وه       

  .»سنعلن موقفنا خالل ساعات«: أجرت اتصاالت مع مصر لتوضيح هذا الموقف وقال» حماس«
. لم يتصل بنا أحد من حمـاس      «: »الحياة«وقال لـ   . ونفى مصدر مصري موثوق به رواية أبو مرزوق       

أحـداث رفـح األربعـاء      «ورأى أن   . »اعيل هنية واستمعنا فقط إلى نداء من رئيس الحكومة المقالة إسم        
  .»وباختصار، حماس غير مدركة لطبيعة العالقة مع مصر... الماضي وراءها الكثير

  10/1/2010الحياة، 
  

  األحمد ينفي وجود ترتيبات أو وساطات لجمع عباس ومشعل قبل توقيع ورقة المصرية .11
ود ترتيبـات أو وسـاطات لجمـع الـرئيس          عزام األحمد وج  » فتح«نفى عضو اللجنة المركزية لحركة      

لن «: »الحياة«وقال لـ   . خالد مشعل » حماس«الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة        
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ونحن ال نتعامـل مـع أي       . تكون هناك حوارات وال لقاءات قبل أن توقع حماس على الورقة المصرية           
 من لغط عن هذا اللقاء هو تكتيك تقوم بـه حمـاس         ما أثير «ورأى أن   . »وساطة نهائياً تتعلق بهذا الشأن    

  .»للتهرب من التوقيع ولإليعاز بأن هناك حراكاً، والحقيقة أنه ال يوجد أي حراك على االطالق
مصر رفضت ترتيب أي جلسات حوار ثنائي بين فتح وحماس، كما رفـضت عقـد أي                «ولفت إلى أن    

القـاهرة  ... ابق في المواقف بيننا وبـين مـصر       وهناك تط . جلسات مع حماس لالستماع إلى مالحظاتها     
واتهـم  . »متمسكة بالمصالحة ونحن أكثر، وعندما ترفع مصر يدها من هذا الملف، فإن لكل حادث حديثاً              

ونحن ... ال تريد خوض االنتخابات وتتهرب من هذا االستحقاق القانوني بذرائع مختلفة          «بأنها  » حماس«
  .»ألنها السبيل الوحيد إلنهاء االنقسام بكل ذيوله ونتائجهنتحداها أن تتوجه إلى االنتخابات 

  10/1/2010الحياة، 
  

  األفكار التي صاغها عريقات وسليمان حول المفاوضات تحمل مزيداً من التنازالت: حماس .12
، أن حركـة حمـاس      عواصـم من  نادية سعد الدين وحامد جاد      ، عن   10/1/2010الغد، األردن،   ذكرت  

غها أخيرا مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحريـر الفلـسطينية صـائب             وصفت األفكار التي صا   
عريقات، ورئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان الستئناف عملية التسوية بين الفلسطينيين             

بالمكررة وبأنها ال تحمل جديدا سوى المزيد من التنازالت، وبالتالي فإنها ستواجه نفـس              ،  واإلسرائيليين
  ".الفشل واالصطدام بالتعنت اإلسرائيلي والنفاق األميركي"يق طر

واعتبرت حماس بلسان القيادي في الحركة صالح البردويل أن التسوية من أساسها هي تسوية قائمة على                
  .التنازل عن أرض فلسطين، من دون ضمانات واضحة حتى فيما يتعلق بما تبقى من أرض فلسطين

ة حركته بالحديث عن مفاوضات حول دولـة فلـسطينية، الفتـا الـى أن      وأعرب البردويل عن عدم ثق   
، االستيطان لم ولن يتوقف وتهويد القدس لم        )لن نعود إال إذا توقف االستيطان     (الرئيس محمود عباس قال     

ولن يتوقف، لذا نحن ال نؤمن إطالقاً بهذه التسوية وبهذه األمور التي تنتقص من حق الشعب يوميـاً وال                   
  ".ا على أرض الواقع أي شيءتبقي لن
سامي أبو زهري، قـال     أن المتحدث باسم حماس     ، من غزة،    10/1/2010الخليج، اإلمارات،    وأضافت

حماس تعتبر أن المستفيد الوحيد من مساعي استئناف المفاوضات هو          “في تصريحات صحافية، أمس، إن      
  .” الستيطانإسرائيل الستغاللها كغطاء على استمرار تهويد القدس ومواصلة ا

إن الهدف من هذه المساعي هو محاولة إنقاذ النظام العربي الرسمي من حال الضعف              “وقال أبو زهري    
التي يعانيها وإنقاذ سمعة اإلدارة األمريكية التي أثبتت تحيزها لالحتالل ومواقفه العدوانية ضـد الـشعب          

  .” لعبثيةمسلسل المفاوضات ا”، مجدداً رفض الحركة لما وصفه ب”الفلسطيني
  

   أثبتت فشلها بل سابقة ليست جديدة حول المفاوضاتيتم تداوله من أفكارما : الجهاد .13
قال عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد اإلسالمي محمد الهندي إن ما يتم تداوله حاليـاً مـن                  : غزة

مطلع تـسعينات   أفكار ليست جديدة وهي استنساخ ألفكار وتجارب سابقة أثبتت فشلها منذ مؤتمر مدريد              
ورأى أن من األفضل بالنسبة للطرف الفلسطيني المفاوض أن يصارح الشعب الفلسطيني             .القرن الماضي 

  .بفشل خيار التسوية
  10/1/2010الخليج، اإلمارات، 
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  ال يمكن الوثوق بأي وعود أمريكية حول المفاوضات: الشعبية .14
ل انه ال يمكن الوثوق بأية وعود أميركيـة، فـسابقاً           أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية كايد الغو       

ثم خطـة   ) أنابوليس(و) واي ريفر (اإلدارة األميركية رعت اتفاقيات أوسلو وكانت شاهداً عليها، ثم كانت           
  ".خريطة الطريق وال شيء من هذه االتفاقيات ألزم إسرائيل

سرائيلية المتعاقبـة، فـرابين ومنـذ       التجربة دللت كذلك أن ال مواعيد مقدسة عند الحكومات اإل         " وقال  
البدايات وعندما جاء موعد االنسحاب من الخليل بعد اتفاقية أوسلو أعطى تصريحاً صريحاً أنه ال مواعيد                
مقدسة وبالتالي إسرائيل لم تلتزم بأية اتفاقيات وقعت مع منظمة التحرير، وكانت دائماً تحول االتفاقـات                

  ".إلى اتفاقات أمنية
د عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد أن موقف وزيـرة الخارجيـة               بدوره انتق 

  .األميركية هيالري كلينتون أمس من استئناف مفاوضات التسوية ال يسهم في استئناف المفاوضات
  10/1/2010الغد، األردن، 

  
  مفاوضات شاليط مستمرة ولكنها صعبة : حمدان أسامة .15

ة حمدان القيادي في حركة حماس، أن المفاوضات حول صفقة تبادل الجندي الصهيوني             أكد أسام : بيروت
  ".إن المفاوضات ليست سهلة: "األسير غلعاد شاليط ال تزال مستمرة، قائالً

، أن الكيان الصهيوني فشل في      )1-9(، مساء اليوم السبت     "صفا"وأضاف حمدان، في تصريحات لوكالة      
حيث أشاع أجواء معينة للتأثير في المفاوضين وسير        "ولة خالل المفاوضات؛    تمرير صفقة تبادل غير مقب    

  ".العملية التفاوضية، لكنها لم تنجح فيما أراد
" حماس"وأعرب عن ارتياحه ألن وتيرة الحديث عما يدور في كواليس المفاوض هدأت، مع تأكيد التزام                

  .بعدم التصريح حول ما يجري حاليا
: قوم بها قيادة الحركة لعدد من الدول العربية، قال أسامة حمدان القيادي في الحركة             وبشان الجولة التي ت   

بحث التطورات في المنطقة، خاصة بعد فشل التـسوية واحتمـال           : إن لهذه الجولة ثالثة أهداف؛ أولها     "
  ".تطور األحداث

لمصالحة الفلـسطينية؛   الهدف الثاني هو شرح موقف الحركة من مختلف القضايا، ال سيما ا           "وأضاف أن   
حيث أكدت الحركة موقفها الحريص على المصالحة، وأنها بتجاوبها مع الوساطة المصرية فإنها تطلـب               

  ".دعما عربيا لتحقيق هذه المصالحة
إن الهدف الثالث لهذه الجولة هو بحث الدعم العربي لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في              : "وتابع حمدان 

  ".سر الحصار الخانق عن قطاع غزةمواجهة االحتالل وك
أسامة حمدان أنها   " حماس"وحول األفكار العربية الفلسطينية للتسوية التي نشرت مؤخرا، أكد القيادي في            

ال يمكن أن تتحقِّق التسوية، وما يجري فعليا هو محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، وهو أمـر مهمـا                  "
  ".حاولوا فعله فإنهم لن ينجحوا فيه

  9/1/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

     في العملية السلمية يدعو إلى تطوير دور االتحاد األوروبيحواتمة .16
دعا األمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة إلـى تطـوير دور االتحـاد               : يزن كركوتي  -دمشق  

 مع السفير االسباني في     األوروبي من قضايا الصراع في الشرق األوسط، وجاءت دعوته خالل اجتماعه          
وحسب بيان صادر عن اإلعالم المركـزي       . دمشق الذي تتولى بالده الرئاسة الدورية لالتحاد األوروبي         

قرارات االتحـاد األوروبـي لتـسوية الـصراع         “للجبهة طالب حواتمة إسبانيا بلعب دور جديد لتطوير         
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والتي بادرت رئاسة السويد إلى تقـديمها        2009،/18/12الصادرة في   ” اإلسرائيلي“الفلسطيني والعربي     
  .لمؤتمر وزراء خارجية االتحاد 

  10/1/2010الخليج، اإلمارات، 
  

  فتح يطالبون عباس بربط المفاوضات بضمان إطالقهم أسرى .17
في السجون اإلسرائيلية أمس الرئيس محمود عباس برهن العودة إلى          » فتح«طالب أسرى حركة    : رام اهللا 

الـذي أدى   » أوسـلو «الق سراح األسرى كافة، محذرين من تكرار تجربة اتفاق          المفاوضات بضمان إط  
  .تجاهله لمطلب إطالق سراحهم إلى بقائهم في السجون حتى اليوم

نسخة منـه، أن أي قيـادة   » الحياة«في بيان مشترك وصلت إلى  » فتح«وأعلنت الهيئات القيادية ألسرى     
ودعا البيان إلى   . »فاقدة للشرعية «ج الشامل عن األسرى     توافق على استئناف المفاوضات من دون اإلفرا      

مصير األسرى الفلسطينيين يجـب أن      «التمسك بهذا المطلب إلى جانب تجميد االستيطان، مشيراً إلى أن           
يكون شبيهاً بمصير األسرى في دول أخرى شبيهة مثل جنوب أفريقيا والجزائـر وإرلنـدا لـدى بـدء                   

وناشد الشعب الفلسطيني تنفيذ إضراب شامل الخميس المقبـل         . »ت سالم المفاوضات والتوصل إلى اتفاقا   
  .تضامناً مع األسرى وتأكيداً على دعم مطالبهم باإلفراج الشامل

  10/1/2010الحياة، 
  

  قيادات مخيم عين الحلوة تنفي دخول عناصر من تنظيم القاعدة .18
مخيم عين الحلوة أن الحديث عن دخول       أكدت القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية واإلسالمية في        : صيدا

عناصر من تنظيم القاعدة الى المخيم هو أمر عار عن الصحة وأن الوضع في المخـيم آمـن ومـستقر                    
  .ومطمئن ألهل المخيم والجوار وجميع القوى ملتزمة بميثاق التفاهم الذي وقع بينها

لفلسطيني العميد منير المقدح شـارك      جاء ذلك في ختام اجتماع موسع عقد في منزل قائد الكفاح المسلح ا            
وعصبة " اإلسالميةفيه ممثلون عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وقوى التحالف الفلسطيني والقوى            

وشدد المجتمعون على ضرورة الحفاظ على امن المخيم والجوار ومحاسبة          ..  اهللا أنصاراألنصار وحركة   
  . كل مخل باألمن

يل دور لجنة المتابعة الفلسطينية وقطع الطريق على كل مـن يحـاول ان    وشدد المقدح على ضرورة تفع    
يصطاد في المياه العكرة في المخيم ليتفرغ الفلسطينيون في لبنان لما هو قادم مع حكومة الوفاق الوطني                 
اللبناني التي وعدت باقرار الحقوق المدنية واالجتماعية، وفي ظل ما يحكى عن تنظيم للسالح الفلسطيني               

  .خل المخيماتدا
وفي ختام اللقاء تال عضو قيادة الجبهة الديمقراطية فؤاد عثمان بيانا بإسم المجتمعين أكدوا فيه علـى أن                  
الوضع في المخيم آمن ومستقر وان الجميع في المخيم ملتزمون باتفاق التفاهم الذي وقع بين جميع القوى                 

  .والفصائل الوطنية واالسالمية
 10/1/2010المستقبل، 

  
  المقاومة جاهزة للتصدي ألي عدوان إسرائيلي:  القدسسرايا .19

، جاهزية المقاومة الفلسطينية بكافة أجنحتها العسكرية للتـصدي ألي هجـوم            "سرايا القدس "أكدت   :غزة
إن التصعيد  :" ، الناطق باسم السرايا في تصريحات صحفية      "أبو أحمد "وقال   .عسكري إسرائيلي على غزة   

ي غزة مؤخراً يأتي في إطار محاوالت االحتالل السـتفزاز المقاومـة وجّرهـا              العسكري اإلسرائيلي ف  
  ".لمواجهة عسكرية أقل عنفا من الهجوم العسكري الذي استهدف غزة مع نهاية العام الماضي
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العتراض صواريخ المقاومة، قـال أبـو       " القبة الحديدية "وحول إعالن االحتالل مؤخراً انتهائه من إنتاج        
ه البطاريات الخاصة إلسقاط الصواريخ ذات المدى المتوسط ال يمكنها اعتراض صـواريخ         إن هذ :" أحمد

  ". المقاومة التي تعتمد دوماً على الصواريخ محلية الصنع
  10/1/2010صحيفة فلسطين، 

  
   من أنصارها في الضفة واستدعاء العشرات11حماس تتهم أمن السلطة باعتقال  .20

هزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، اتهمت حركة حماس، األج: رام اهللا
من أنصارها في محافظات نابلس وقلقيلية والخليل وجنين، كما قامت بحملة استدعاءات في 11باعتقال 

  .مدينة نابلس للعشرات من أنصار الحركة
  9/1/2010قدس برس، 

  
  ت االقتصاديةترفض تهديدات ميتشل بالنيل من الضمانا" إسرائيل" .21

رفض ديوان رئاسة الوزراء االسرائيلية الليلة الماضية تهديدات المبعوث األميركـي           :  وكاالت -القدس  
الخاص إلى الشرق األوسط جورج ميتشل بالنيل من الضمانات االقتصادية التي تمنحها الواليات المتحدة              

وأكد الديوان، أن إسرائيل قد اتخـذت       . نإلسرائيل إذا لم تتحرك األخيرة لدفع المفاوضات مع الفلسطينيي        
ــ كما يعرف القاصي والداني ـ خطوات ذات مغزى لتحريك عملية السالم، فيمـا يتمـادى الجانـب     

وكان ميتشل قد أوحى في سياق حديث لإلذاعة األميركيـة          . الفلسطيني في رفضه الستئناف المفاوضات      
بين اإلسرائيلي والفلسطيني من أجل إخـراج عجلـة          باستخدام الحوافز والعقوبات مع الجان     PBSالعامة  

  .المفاوضات من جمودها
  10/1/2010األيام، فلسطين،  

  
   الرافض لهبنتنياهواإلسرائيليون يؤيدون السالم ويتمسكون : استطالع .22

دل استطالع رأي جديد نشرته جامعة تل أبيـب، علـى أن رئـيس الـوزراء                :  نظير مجلي  -تل أبيب 
ومع أن هذا الجمهور يؤيـد عمليـة الـسالم          . ن نتنياهو، ال يزال يتمتع بشعبية عالية      اإلسرائيلي، بنيامي 

وبلغ هذا التأييد أوجه فـي      . ومستعد لدفع ثمن السالم، فإنه يقف وراء نتنياهو، الذي يعرقل مسيرة السالم           
 واحـد   فقبل شهر . التغيير الذي طرأ على مواقف الجمهور من قضية صفقة الجندي األسير جلعاد شاليط            

ممن تم استطالع آرائهم، إنهم يؤيدون صفقة تبادل أسرى يتحرر فيها الجنـدي األسـير               % 73فقط، قال   
ولكن، في االستطالع الجديد، قال     . حتى لو كان الثمن إطالق سراح مئات األسرى الفلسطينيين الخطرين         

عة مـن كبـار     إنهم يؤيدون موقف نتنياهو، الذي يرفض بعض مطالب حماس إلطالق سراح تس           % 53
  .األسرى
من الجمهور اإلسرائيلي أن طريقة نتنياهو في إدارة عملية السالم ناجحة جدا وأنها ستؤدي              % 72ورأى  

رأوا أن  % 54وبنـاء عليـه، فـإن       . إلى التوقيع على اتفاقية سالم في غضون السنوات القريبة القادمة         
، 2010وقعون نشوب حرب فـي سـنة        إنهم ال يت  % 57وقال  . المفاوضات ستستأنف في القريب العاجل    

على عكس التوقعات السياسية والعسكرية في الشارع اإلسرائيلي وفي قيادة الجيش، التي تجري تدريبات              
  .على حرب شاملة

مـن الجمهـور    % 70 -% 60وتعتبر هذه النتيجة الفتة للنظر، حيث إنه في استطالعات سابقة قـال             
من اإلسرائيليين، أعربـوا عـن قنـاعتهم بـأن          % 64ة، ولكن   اإلسرائيلي إنهم يؤيدون المسيرة السلمي    
  .المفاوضات السلمية لن تكون مجدية
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وجاءت هذه النتائج بشكل أساسي بسبب قناعة اإلسرائيليين بأن نتنياهو يدير سياسة صحيحة في المجالين               
  .، حسب هذا االستطالع%)54(األمني والسياسي 

  10/1/2010الشرق األوسط، 
  

  في إسقاط حماس دليل ضعفها" إسرائيل"إخفاق ": األوبزيرفر" .23
من القطـاع، بعـد     " حماس"في طرد   " إسرائيل"إن إخفاق   :" البريطانية" األوبزيرفر"قالت صحيفة   : لندن

  ". قد يكون دليالً على وهن جيش االحتالل اإلسرائيلي2006مغامرتها اللبنانية لعام 
إنه يصعب تقدير حجم الضرر الذي لحق بـسمعة         : "وأضافت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر أمس      

األخالقية، كما بات العديد من السياسيين اإلسرائيليين يحاولون تجنب عدد من البلدان مخافـة              " إسرائيل"
  ".المتابعة القضائية بتهم جرائم حرب

لحكـم، ومـا    من اآلثار التي ينبغي عدم تجاهلها، هي عودة بنيامين نتنياهو إلـى ا            "وذكرت الصحيفة أن    
الباب المسدود الذي بلغت إليه األوضـاع فـي         "، مشيرة إلى أن     "يترتب عليها من احتضار عملية السالم     

الذي وعد بالكثير، ولم ينجز سـوى       "المنطقة لم يكن ممكنا لوال تغاضي الرئيس األمريكي باراك أوباما           
  ".القليل
 شاحنة بعـد    41 لكن لم يسمح سوى بدخول       إن غزة بحاجة إلى اآلالف من شحنات مواد البناء،        : "وقالت

ال تزال األضرار التي تقـدر قيمتهـا بمليـار دوالر           "وأوضحت أنه   ".  شهرا من العدوان اإلسرائيلي    12
  ".على مواد البناء" إسرائيل"تنتظر اإلصالح، بسبب التضييق الذي تفرضه 
 بعد عودة التوتر المـسلح إلـى        لتحمل مسؤوليتها، خاصة  " ودعت الصحيفة الواليات المتحدة األمريكية      

الوضع الحالي تربة خصبة لمزيد     : "، وقالت "إسرائيل"المنطقة وتزايد عدد الضحايا الفلسطينيين برصاص       
  ".من المآسي والعنف

  10/1/2010صحيفة فلسطين، 
  

  باراك يفاوض خصومه على إحداث انشقاق في حزب العمل اإلسرائيلي .24
 أبيب، الليلة قبل الماضية، أن وزير الدفاع اإلسـرائيلي، ايهـود            كشفت مصادر سياسية في تل    : تل أبيب 

. باراك، يدير مفاوضات سرية مع خصومه الداخليين في حزب العمل، لالتفاق على االنقسام إلى حزبين              
وأكدت هذه المصادر أن هذه الخطوة، تستهدف تعزيز التحالف بين باراك وبين رئيس الوزراء بنيـامين                

  .ولم تستبعد أن يكونا يخططان لخوض االنتخابات القادمة في الئحة انتخابية واحدة. قبلنتنياهو في المست
، واحتمال ضم ستة أو سبعة نـواب        »كديما«وتأتي هذه الخطوة متزامنة مع جهود نتنياهو لتمزيق حزب          

ـ             . منه إلى تحالفهما   رائيل، وضمان تشكيل كتلة برلمانية كبيرة تتحول في المستقبل إلى أكبر حزب في إس
  .تحت قيادة نتنياهو وباراك

  10/1/2010الشرق األوسط، 
  

  واشنطن توافق على إجراء تعديالت على صفقات السالح مع الدول العربية: "هارتس" .25
التابعة للوبي الصهيوني في الواليـات المتحـدة، أن         " بورفرد"ذكرت صحيفة هآرتس، نقال عن اسبوعية       

كوى تقدمت بها إسرائيل على إجراء تعديالت على صفقات سـالح           اإلدارة األمريكية وافقت في أعقاب ش     
كانت إدارة الرئيس السابق جورج بوش قد ابرمتها ويحل في هـذه            » المعتدلة«مبرمة مع الدول العربية     

  .األيام موعد إخراجها إلى حيز التنفيذ، وذلك للحفاظ على تفوق إسرائيل النوعي في المنطقة
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ولين أمريكيين وإسرائيليين إن اإلدارة األمريكية ابرمت في فتـرة بـوش            وقالت الصحيفة نقال عن مسؤ    
صفقات سالح تخل باالتفاقات األمنية الموقعة مع إسرائيل والتي تضمن الحفاظ على تفوق نوعي للجيش               

  .اإلسرائيلي على جيوش الدول العربية
ة خاطفة للواليات المتحدة في     وأشارت الصحيفة إلى أن وزير األمن اإلسرائيلي إيهود باراك أجرى زيار          

سبتمبر ايلول الماضي وتوصل إلى أتفاق مع اإلدارة األمريكية بالشروع في محادثات للتوصل إلى صيغة               
ويتوقع أن يزور مستشار األمن القومي األمريكي جيمش جونز إسرائيل هذا األسبوع            . ترضي إسرائيل   

  . أمنية أخرىوسيبحث خالل زيارته هذا الموضوع إضافة إلى قضايا 
  10/1/2010، 48عرب 

 
  على غزة " 2الرصاص المصبوب " يعرض تقريرا عن سيناريوهات اإلسرائيليالتلفزيون  .26

 قـد   2ان عملية الرصاص المـصبوب رقـم        " قال تقرير عرضه التلفزيون االسرائيلي    :  معا -بيت لحم 
". سرائيل اجتياح غزة بالكامل   تستغرق اسبوعا فقط وان سالح المدفعية يجب ان يدخل الحرب اذا ارادت ا            

ان هذه حرب وليست مزاحا ونحن في الجيش نتدرب على كل شيء واذا عـادت               "ويقول الضابط ايتمار    
وتاتي هذه االسـتعدادات     ".الحرب الى غزة فكل األلوية في الجيش ستشارك فيها ال سيما سالح المدفعية            

  .ة للمدفعية في ظل اتهام اسرائيل لحركة حماس بامتالك صواريخ مضاد
  10/1/2010الحياة الجديدة، 

  
   برصاص جيش االحتالل في بيت الهيا شمال قطاع غزةفلسطينيان استشهاد .27

 استشهد مواطنَان فلسطينيان اثنان صباح األحد برصاص االحتالل اإلسـرائيلي قـرب محـررة               -غزة  
  .سابقا شمال غرب بيت الهيا شمال قطاع غزة" دوغيت"

إن االحتالل أطلق زخات مـن      "اف والطوارئ بوزارة الصحة بغزة معاوية حسنين      وقال مدير عام اإلسع   
الرصاص على المواطنين المتواجدين قرب محررة دوغيت شمال القطاع، وأودى هذا الحـادث بحيـاة               

  ".مواطنين لم تعرف هويتهما بعد
هـت سـيارات   واوضح حسنين أن المحاوالت جارية إلخالء الشهيدين من المنطقة المذكورة حيـث توج      

  .االسعاف الى المنطقة
  10/1/2010وكالة سما، 

  
   ألف مقدسي مهددين بفقد حق اإلقامة في القدس125أكثر من : قريرت .28

 ألف مقدسي باتوا مهـددين      125أكد مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية على أن ما يزيد عن            
  .لفا كما ذكر مسئولون في بلدية االحتالل أ50على نحو مؤكد بفقدان حق إقامتهم في مدينتهم، وليس 

وبين المركز في تصريح صحفي، اليوم، أن بلدية االحتالل اعترفت ألول مـرة بأنـه بفـضل الجـدار                   
 ألف مقدسي باتوا بـال      50العنصري الذي أقيم حول القدس خالل السنوات األخيرة تم التخلص من نحو             

اإلقامة في المدينة المقدسة مع كل ما يترتب على ذلك مـن            حقوق مدنية، وبالتالي باتوا فاقدين لحقهم في        
  .نتائج

وأشار تقرير أعدته وحدة البحث والتوثيق في المركز إلى أن معطيات البلدية تشمل فقط سكان األحيـاء                 
الشمالية الشرقية من القدس، وهي مخيم شعفاط، وضاحية السالم ، ورأس خمـيس ورأس شـحادة مـن              

 ألف مقدسي يقطنون في ضاحية البريـد، وكفـر عقـب،            75أن ما مجموعه    أراضي شعفاط ، في حين      
وسميراميس تنطبق عليهم أيضا إجراءات الطرد والتطهير العرقي الصامت الذي تنفذه سلطات االحتالل             

 ألف مقدسي على أدنى تقدير كانوا فقدوا حق إقـامتهم           30بحق المقدسيين، والتي كانت طالت أيضا نحو        
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 2008 آالف فقدوها في العام      5 بسياسة الترانسفير من أوائل التسعينيات، من بينهم نحو          منذ تفعيل العمل  
لوحده، ومثل هذا العدد تقريبا في العام المنصرم، منوها إلى أن وزارة الداخلية اإلسرائيلية تتكـتم علـى                  

اإلقامة علـى   معلوماتها بهذا الشأن، وترفض إعطاء معلومات دقيقة عن عدد المقدسيين ممن فقدوا حق              
مدى األعوام الثالثة الماضية، حيث كان محامو المركز تقدموا منذ أكثر من عام بطلب رسمي للحصول                
على معطيات بهذا الشأن إال أن األخيرة تماطل في الرد ، وترفض إعطاء مثل هذه المعلومات، ما يشير                  

  .قيقا، وان هناك ما يتم إخفاؤهإلى أن ما تعلنه الوزارة بهذا الخصوص وما تنشره من معلومات ليس د
  9/1/2010، 48عرب 

  
  1967اإلنشاءات االستيطانية في القدس هي األكبر منذ عام : تقرير .29

في وتيرة النشاط االسـتيطاني فـي       " التسارع الكبير "حذر مركز مقدسي، من      :وكاالت -القدس المحتلة 
ان والشيخ جراح وجبل الزيتـون، وتـزامن       محيط البلدة القديمة من القدس المحتلة، وتحديداً في بلدة سلو         

  .هذا النشاط مع توسيع المستوطنات داخل حدود بلدية االحتالل في القدس
، في تقرير أصدره، ما يجري في محيط البلـدة          "مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية    "ووصف  

مل حفريـات فـي بـاطن       ، تش 1967القديمة من القدس بأنه ورشة إنشاءات ضخمة هي األكبر منذ عام            
األرض وداخل أسوار البلدة القديمة، وسلوان، وبناء شبكة مواصالت معقدة تشتمل على بنـاء جـسور،                
وأنفاق، وشبكة متفرعة من خطوط سكك الحديد تصل البؤر االستيطانية في البلدة القديمة ومركز المدينة               

  .بالمستوطنات المقامة على أراضي المواطنين
فإن أخطر ما ينفذ في المرحلة الحالية وما سيتم تنفيذه الحقاً وفي المدى المنظور هو شبكة                ووفقا للتقرير؛   

القطارات الجاري العمل بها في قلب األحياء الفلسطينية الشمالية في شعفاط وبيت حنينا، مخترقة منطقـة                
  .تقدمةخط التماس الفاصلة بين شرقي القدس وغربيها، حيث قطع العمل بهذا المشروع مرحلة م

أعلنت سلطات  " تلفريك"وأوضح التقرير أن هذا المشروع، يعد واحداً من ثالثة مشاريع قطارات وخطوط             
االحتالل عزمها على تنفيذها لتخدم التجمعات االستيطانية اليهودية المقامة في شرقي القدس المحتلة، من              

طنين في رأس شحادة من أراضـي       بينها خط قطارات شرع بتنفيذ بنيته التحتية مؤخرا في أراضي الموا          
بمركـز المدينـة، وباألحيـاء      " معاليـه أدومـيم   "شعفاط، وحي الزعيم وبلدة العيسوية يصل مستوطنة        
  .االستيطانية اليهودية في رأس العمود وجبل الزيتون

لـيس  "وأكد التقرير أن تركيز االستيطان اليهودي في قلب األحياء المقدسية المتاخمـة للبلـدة القديمـة                 
صادفة، بل هو مرتبط بمخطط تفريغ محيط البلدة القديمة من سكانه الفلسطينيين من خالل إتباع سياسة                م

االنحالل الديمغرافي وتوطين المستوطنين حول أسوار البلدة القديمة لعزل األخيرة عن امتدادها الجغرافي             
  ".المجاور

  10/1/2010صحيفة فلسطين، 
  

  هدف ابتزاز تنازالت سياسية بناء الجدار الفوالذي يست: مختصون .30
أكد محللون مختصون في الشأن السياسي واألمنـي واالقتـصادي أن الـسلطات              :تسنيم الزيان  - غزة

إلى تغيير مـوازين القـوى فـي    ، المصرية تهدف من وراء بناء الجدار الفوالذي على حدودها مع غزة      
موضحين ، ة عبر تشديد الحصار االقتصادي    القطاع والدفع بالحكومة الفلسطينية إلى تقديم تنازالت سياسي       

  .أن الصمت العربي تجاه اإلجراءات التي تتخذ ضد الشعب الفلسطيني ستدفع به إلى الخروج عن صمته
  "حماس"ثورة ضد 

يرى المحلل السياسي عبد الستار قاسم أن الهدف من بناء الجدار هو منع إدخـال الـسالح إلـى         ، بدوره
الجدار سيحد من دخـول     : "وقال، "حماس"نه من أجل الثورة ضد حركة       قطاع غزة والتضييق على سكا    
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. ولفت د ". كل مستلزمات القطاع وسيعمل على تدهور أوضاع الناس في القطاع وممكن أن يشكل كارثة             
ـ     التقنيـة  "إلى أن مواجهة ذلك الجدار من قبل الغزيين يعتمـد علـى             " فلسطين"قاسم االنتباه في حديث ل

  ".ال بد من البحث عن طرق أخرى لمواصلة عملية إدخال المواد الالزمة للقطاع: "مضيفاً، "الموجودة
  "إسرائيل"أمن 

، أكد المحلل األمني يوسف الشرقاوي أن بناء الجدار سيحد من تزويد فصائل المقاومة بالسالح             ، من جهته 
تها من قوة الـشعب الـذي       ولن تتأثر أبداً وألنها تستمد قو     ، إرادة المقاومة أقوى من أي شيء     "مضيفاً أن   

  ". أجمع كافة المحللين والخبراء أنه شعب ال يقهر
ـ     أن الموقف العربي من اإلجـراءات المتخـذة ضـد القطـاع            " فلسطين"وأوضح الشرقاوي في حديث ل

مشيراً إلى أن األنظمة العربية لعبت دوراً في فرض الحصار وتشجيع إقامـة             ، ستخرج أهله عن صمتهم   
ونوه الشرقاوي إلى أن الجدار سيعرض أمـن غـزة   . بالدرجة األولى) إسرائيل(ى أمن   الجدار حفاظاً عل  
ويهدف كذلك إلى تحريض الناس من أجل الثورة ضد الحكومة فـي غـزة وبالتـالي                ، لمزيد من الخطر  

  .حدوث اضطرابات داخلية
  تنازالت سياسية

ـ        ، من جهته  أن بناء الجدار إلى جانـب    " ينفلسط"أوضح المحلل االقتصادي نصر عبد الكريم في حديث ل
مؤكداً أن الجـدار جـاء      ، الحصار اإلسرائيلي الخانق سيؤديان إلى حياة اقتصادية معطلة وقابلة لالنهيار         

  .ليغلق على الغزيين شريان الحياة المتمثلة في األنفاق
   10/1/201صحيفة فلسطين، 

  
  ة قريباالفلسطينية اإلسرائيلي أبو الغيط يستبعد استئناف المفاوضات .31

نقلت وكالة أنباء الشرق األوسط المصرية أمس عن وزير الخارجيـة المـصري             :   وكاالت -واشنطن  
في الوقت الحالي لـيس هنـاك       "بعد اختتام زيارته لواشنطن واجتماعه مع كلينتون        : أحمد أبو الغيط قوله   

ـ ، " األرضية أو الظروف التي تمكن الطرفين من استئناف مفاوضات ذات مصداقية           ستبعدا  إمكانيـة    م
كما نفى عقد لقاء قريب بين الرئيس الفلسطيني ورئيس         ، استئناف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية قريبا    

  .الوزراء اإلسرائيلي بنيامين ناتانياهو
عندما يوضع األساس المناسب للقاء بـين األطـراف، الستكـشاف المواقـف ولـيس                "وقال أبو الغيط    

وكان أبو الغـيط ومـدير       ".لهذا االجتماع أن يعقد إذا وافقت األطراف على ذلك        للتفاوض، فعندئذ يمكن    
المخابرات المصرية عمر سليمان اجريا محادثات مع كلينتون بشأن الجهود المبذولة إلعادة إحياء عملية              

  .السالم المتوقفة منذ أكثر من سنتين
أن العرب ومصر لن يقبلوا     : " إال أنه قال   ولم يكشف أبو الغيط عن تفاصيل مباحثاته وسليمان مع كلينتون         

ونقلت الوكالة عن أبو الغيط أنه قدم        ".1967بأقل من كامل مساحة األراضي الفلسطينية التي احتلت عام          
أثناء المباحثات مقترحات مصرية بشأن مستقبل القدس باعتبارها مدينـة مفتوحـة وعاصـمة لـدولتين                

رى أن القدس يمكن أن تكون مفتوحة للفلسطينيين واإلسرائيليين         أن مصر ت  " وقال  ،فلسطينية وإسرائيلية   
بدون أسوار تعزل بينهما على أن يكون للفلسطينيين كامـل الحـق والـسيادة علـى القـدس الـشرقية                    

، "إن الجانب األمريكي استمع باهتمام لهذا الطـرح المـصري         : "وتابع، ." ولإلسرائيليين القدس الغربية  
يتعين أوال االتفاق على    "وأضاف  ، يز على مسألة الحدود في بداية المفاوضات        مشيرا إلى ضرورة الترك   

نهاية الطريق وحدود الدولة الفلسطينية في بداية المفاوضات حينها تكون الرؤية اتضحت وبالتالي فإن أي               
  ".مفاوضات تالية تكون لمجرد االتفاق على التفاصيل

دة والمجتمع الدولي والدول العربية والفلسطينيون بخطوط       إذا تمسكت الواليات المتح   : "وأضاف أبوالغيط 
 وبـنفس   1967 باعتبارها األساس وأصرت على أن مجمل األراضي الفلسطينية التي احتلت عام             1967
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الحجم هي أساس الدولة الفلسطينية، عندئذ ستضطر إسرائيل إلى اللجوء إما إلى إخالء مستوطنات أو إلى                
  ".تبادل لألراضي

  10/1/2010طر، الشرق، ق
  

  المستوطنات عقبة رئيسة أمام محادثات السالم: سعود الفيصل .32
أوضح وزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل، في مؤتمر صحافي          :  ناصر الحقباني  -الرياض  

تجميـد المـستوطنات يعـد أحـد        "مشترك مع نظيره األلماني غيدو فسترفيلي في الرياض أمـس، ان            
 للعملية السلمية وليست شرطاً فلسطينياً الستئناف المفاوضات كما تحـاول اسـرائيل             االلتزامات الرئيسة 

  ، "الترويج له
موقف ألمانيا واالتحاد األوروبي يؤكد عدم مشروعية سياسة االستيطان اإلسـرائيلية ومـا             "وأضاف ان   

  .تشكله من عقبة رئيسة أمام استئناف عملية السالم
  10/1/2010الحياة، 

 
  مصر تقرر منع قوافل المساعدات المتجهة لغزة من عبور أراضيها :أبو الغيط .33

قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في بيان وزع مـساء أول مـن               :  محمد الشاذلي  -القاهرة  
مصر لن تسمح مرة أخرى بتكرار مثل هذا الهزل الذي صاحب دخول أعضاء قافلـة شـريان     "أمس إن   

قيامهم بأفعال عدوانية، بل وإجرامية من بعضهم على أرض مصر، بمـا             األراضي المصرية و   3الحياة  
  ". في ذلك إحداثهم أضراراً وتلفيات في ميناء العريش

دداً مهما كان مصدرها أو نوعية القائمين عليها بسبب         مصر لن تسمح بهذا النوع من القوافل مج       "وأكد أن   
اتجاه البعض من راغبي اإلساءة إلى مصر والتشكيك فـي جهـدها المتواصـل لنـصرة الفلـسطينيين                  

األمور وصلت إلـى التـشكيك      "، مشيراً إلى أن     "وقضيتهم، إلى التشكيك في المواقف والجهود المصرية      
  ". الشعب الفلسطينيبااللتزام المصري الدائم تجاه أبناء 

السلطات المعنية ستضع آلية جديدة ستتيح للراغبين في إرسال المعونات للشعب الفلـسطيني             "وأوضح أن   
تسليمها إلى الهالل األحمر المصري والسلطات المصرية في ميناء العريش على أن تقوم السلطات بكـل                

  ". اخل غزةاإلجراءات الكفيلة بتسليمها إلى الهالل األحمر الفلسطيني د
  10/1/2010الحياة، 

  
  شخصيات سياسية مصرية تؤسس حملة لرفض بناء الجدار الفوالذي .34

أعلن عدد من القيادات الحزبية والسياسيين المصريين وأعضاء          : الزهراء عماد الدين   : د ب أ   -القاهرة  
ـ             رفض الجـدار   الحركات السياسية واإلخوان باإلضافة إلى مفكرين وأدباء وصحفيين عن تأسيس حملة ل

الحملة المـصرية ضـد     "الفوالذي الذي تواصل حكومة مصر بناءه على حدودها مع غزة، أطلقوا عليها             
  ".جدار العار الفوالذي

وأصدر مؤسسو الحملة بياناً تأسيسياً لهم أعلنوا فيه إدانتهم ورفضهم إلقامة جدار بـين مـصر وغـزة،                  
دولة "مي المصري هو الكيان الصهيوني الذي  شعاره         مؤكدين أن الخطر األول والمباشر على األمن القو       

  " .من النيل إلى الفرات
  10/1/2010الشرق، قطر، 
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   اإلسرائيلي-تسوية النزاع العربيلجدد االلتزام بمبادرة السالم العربية يعمرو موسى  .35
تـزام الـدول     جدد األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أمس التأكيد علـى ال             : وفا –القاهرة  

  . اإلسرائيلي-العربية بمبادرة السالم العربية فيما يخص تسوية النزاع العربي 
وردا على أسئلة الصحفيين بمقر الجامعة العربية، بشأن تصريحات وزيرة الخارجية األميركيـة والتـي               

ل هـذا   دعت فيها إلى ضرورة العودة الستئناف المفاوضات بشأن عملية السالم دون شروط مسبقة، وه             
نرجو أال تكون محصلة الحراك السياسي العربي والدولي صفرا         "يعني العودة للمربع األول؟ قال موسى       

  ".وأال نعود إلى المربع األول
وردا على سؤال عما إذا كان الموقف العربي ما زال ثابتا من قضايا االستيطان والحدود وحل الـدولتين                  

 ومبـدأ حـل     1967يما يخص حدود الدولة الفلسطينية لعام       نحن متمسكون بهذه الثوابت ف    "أجاب موسى   
الدولتين الفلسطينية واإلسرائيلية، وأن القدس الشرقية عاصمة الدولـة الفلـسطينية، وضـرورة وقـف               

  ".االستيطان
  10/1/2010الحياة الجديدة، 

  
  قبل تسليم قتلة الجندي عند الحدود مع رفح" حماس"مصر ترفض استقبال أي مسؤول في  .36

بأنهـا لـن    " حماس"قالت مصادر مصرية مطلعة مساء امس، إن القاهرة أبلغت قادة           : وكاالت -اهرة  الق
  .تستقبل اي مسؤول من الحركة إال عند تسليم قتلة الجندي المصري عند الحدود مع رفح قبل أيام 

  10/1/2010األيام، فلسطين، 
  

  فنانو سوريا وغزة يتفقون على إنجاز مسلسل وفيلم مشترك .37
كشف وفد الفنانين الفلسطينيين المقيمين في سوريا، الذي زار غزة مؤخرا عن أنه تـم               :  فلسطين -قدمش

وفيلم سينمائي يتحدث عـن معانـاة       " القدس"التنسيق مع فناني غزة على إنجاز مسلسل تلفزيوني بعنوان          
  .الشعب الفلسطيني والحصار اإلسرائيلي الجائر على القطاع

  10/1/2010صحيفة فلسطين، 
  

   إذا لم تتفاوض مع السلطة"إسرائيل" يهدد بقطع المساعدات عن ميتشل .38
هدد المبعوث األميركي إلى الشرق األوسط جورج ميتـشل عـشية زيارتـه              :وكاالت -القدس المحتلة 

ـ       إذا لم تجر محادثات التسوية مع الفلسطينيين بشأن حل          "إسرائيل"للمنطقة، بأن بالده ستجمد مساعداتها ل
  .أساس دولتينقائم على 

وأوضح ميتشل في مقابلة مع اإلذاعة العامة األميركية، أن الواليات المتحدة ستستخدم حوافز وعقوبـات               
إن الواليات المتحدة تستطيع وفقاً للقانون األميركي تجميد مـساعداتها إلسـرائيل،            :" وقال. ضد الجانبين 

يكونا مقتنعين بشأن ما هـي مـصالحهما        وجميع الخيارات يجب أن تبقى مفتوحة وأن الجانبين يجب أن           
  ".المهمة

وأظهرت الواليات المتحدة الجمعة، تحوالً جريئاً في إستراتيجيتها للسالم في الشرق األوسـط بتـصعيد               
والفلسطينيين ليستأنف الجانبان المحادثات المتوقفة بينهما ويتفاوضا أوالً علـى          ) إسرائيل(ضغطها على   

  .ولة الفلسطينية والقدسقضيتين صعبتين هما حدود الد
أن هذا التحول ال يعني تخلي إدارة       " اسوشييتيد برس "وأوضح مسؤولون أميركيون، حسب ما نقلته وكالة        

إن هدفهم هو إعـادة الجـانبين إلـى         : ، وقالوا "الرئيس باراك أوباما عن نهجها الشامل في عملية السالم        
  .طاولة المفاوضات حيث ستناقش جميع القضايا

  10/1/2010لسطين، صحيفة ف
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  الفصل  فلسطينيين مناهضين للجدارثالثة باإلفراج عن "إسرائيل" تطالب الدوليةالعفو  .39

دعت منظمة العفو الدولية أمس السبت سـلطات االحـتالل إلـى     : يو بي أي   - الشرق   -القدس المحتلة   
اهرات ضد جدار الفـصل     اإلفراج عن ثالثة فلسطينيين أو إحالتهم على القضاء حيث إنهم اعتقلوا اثر تظ            

  .الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وهم جمال جمعة وعبد اهللا أبو رحمة ومحمد عثمان
هؤالء الرجال الثالثة شاركوا في حملة ضد بنـاء         "وأعلنت منظمة الدفاع عن حقوق اإلنسان في بيان أن          

  ". السبب الوحيد العتقالهمالجدار ولدينا مبررات تدفع إلى التخوف من أن يكون هذا هو
  10/1/2010الشرق، قطر، 

  
  على غزة اإلسرائيلي يوميات العدوان مركز الميزان يصدر تقريراً توثيقياً يؤرخ .40

أصدر مركز الميزان لحقوق اإلنسان تقريراً بعنوان مدنيون بال حماية، يؤرخ من خالله يوميات العدوان               
ويترافق صدور التقرير مع الـذكرى الـسنوية        .  نحو مفاجئ  اإلسرائيلي، الذي شنته قوات االحتالل على     

  . 27/12/2009األولى للعدوان الذي شنته قوات االحتالل على غزة بتاريخ 
عمليـة  (واستمر العدوان غير المسبوق في قسوته ودمويته، الذي أطلقت عليه قـوات االحـتالل اسـم                 

الل عملياتها عند تمام الساعة الثانية مـن        يوماً حيث أوقفت قوات االحت    ) 23(لمدة  ) الرصاص المصبوب 
، إال أنها لم تلتزم بالوقف التام، حتى أن دبابتهـا انـسحبت مـن               18/01/2009فجر يوم األحد الموافق     

  .منطقة الشوكة شرقي رفح بعد أربع أيام من التاريخ المعلن
 من صـباح يـوم      11:30عة  ويذكّر التقرير ببداية العدوان، حيث بدأ بحملة جوية مكثفة عند حوالي السا           

طائرة حربية اسـتهدفت غالبيـة مراكـز        ) 80(، شاركت فيها    2008) ديسمبر( كانون األول    27السبت  
وسقط فـي اليـوم األول للعـدوان        . الشرطة واألجهزة األمنية وأهداف أخرى في أنحاء قطاع غزة كافة         

ل مقراتهم وبعضهم كان في طـابور       من أفراد الشرطة واألمن، قتلوا داخ     ) 129(قتيالً، من بينهم    ) 322(
عسكري بساحة التدريب في مدينة عرفات للشرطة، كما قتل مدير عام الشرطة في قطاع غـزة اللـواء                  

  '.توفيق جبر جرائه
 ويعرض التقرير حصيلة أعداد الضحايا والخسائر، التي لحقت بالسكان وممتلكاتهم حـسب العنـاوين،              

سقطوا خالل العدوان أو متأثرين بجراح أصيبوا بها خاللـه بلـغ            حيث أشار إلى أن عدد الشهداء الذين        
مـن  ) 240(سيدات، و ) 110(ممن هم دون الثامنة عشر من العمر، و       ) 355(شهيداً، من بينهم    ) 1411(

، والمنـشآت   )581(، والمنـشآت العامـة      )11135(أفراد المقاومة، وعدد المنازل السكنية المدمرة بلغ        
، فيما بلغت مساحة األراضي الزراعية      )650(، والمركبات   )724(آت التجارية   ، والمنش )209(الصناعية  
  ).6271.746(المتضررة 

ويلقي التقرير الضوء على النماذج األكثر قسوة من جرائم الحـرب التـي ارتكبتهـا قـوات االحـتالل               
كما يرصـد   . اإلسرائيلي بحق السكان المدنيين في قطاع غزة، من خالل شهادات الضحايا وشهود العيان            

التقرير معظم الهجمات التي أسفرت عن وقوع ضحايا، على صورة إخباريات متسلسلة زمنية فيما يشبه               
ويرصد تواصل الهجمات اإلسرائيلية المكثفة، التي شـاركت فيهـا القـوات            . التوثيق التأريخي لألحداث  

)  مراقبـة  – عموديـة    –اثـة   نف(واألسلحة المختلفة حيث شاركت الطائرات الحربية بأنواعها المختلفـة          
وكذلك األمر فيما يتعلق بالقوات البرية      . واستخدم الطيران الحربي أنواع مختلفة من القذائف الصاروخية       

حيث شاركت الدبابات بأنواعها وناقالت الجند ومدفعية الميدان المتمركزة على حدود الفـصل، واألمـر               
  .مختلفة من الزوارق والبوارج الحربيةنفسه فيما يتعلق بسالح البحرية حيث شاركت أنواع 

والتقرير إذ ال يضيف جديداً فيما يتعلق بإثبات ارتكاب قوات االحتالل النتهاكات جسيمة ومنظمة ترقـى                
لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية خالل عدوانها، ألنه أمر سبق وأثبتته تحقيقـات مركـز                
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المحلية ولجان التحقيق التي قدمت إلى القطاع للتحقيق فـي          الميزان وغيره من مؤسسات حقوق اإلنسان       
ممارسات قوات االحتالل خالل العدوان على غزة وفي مقدمتها لجنة التحقيق الدولية برئاسـة القاضـي                

  . ريتشارد غولدستون
والتقرير يركز على استهداف المدنيين خالل العدوان، ويبرز األحداث وفقاً لعناوين اختيرت على أساس              
الطريقة التي جاء عليها استهداف المدنيين، ويدعم ذلك بشهادات جديدة لضحايا جدد لم يجري الحـديث                

  . عن معاناتهم من قبل
ويظهر التقرير تعمد قوات االحتالل قتل المدنيين أثناء تواجدهم داخل منازلهم السكنية، أو قربهـا وفـي                 

، واستهدفتهم أثناء محـاولتهم الفـرار مـن         وتهجيرهم قسرياً عن منازلهم تحت وطأة القصف      . محيطها
مناطقهم السكنية، بعدما شرعت في عملية التوغل البري التي بدأت بتسلل القوات الخاصة الراجلة ليـل                

  . 2009) يناير(السبت األحد الموافق الثالث من كانون الثاني 
ل بحـق المـدنيين خـالل       ويورد التقرير حاالت اغتيال وقتل خارج نطاق القضاء نفذتها قوات االحتال          

العدوان، وهنا ينوه التقرير إلى تناول كل الحاالت التي استهدفت بقصف مباشر من الطائرات بالرغم من                
كمـا  . أنها حاالت ال تنطبق عليها معايير مركز الميزان فيما يتعلق بحاالت القتل خارج نطاق القـانون               

عاف ونقل الجرحى والقتلى من أقاربهم أو جيرانهم        يتطرق إلى استهداف المدنيين الذين حاولوا إنقاذ وإس       
  . أو معارفهم في مناطق سكناهم

 ممـن أجبـرتهم آلتهـا الحربيـة         -ويعرض التقرير شهادات تظهر مالحقة قوات االحتالل المهجرين         
 داخل مراكز اإليواء نفسها وفي محيطهـا،        -وجرائمها على مغادرة منازلهم واللجوء إلى مراكز إيواء         

ت ثالثة من مراكز اإليواء التي افتتحتها وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلـسطينيين               فقصف
، بالرغم من أن هذه المراكز هي مدارس تتبع للمنظمة الدولية وسبق لألخيرة أن زودت قـوات                 )أونروا(

ترسم العلم نفسه بحجـم     وهي منشآت ترفع علم األمم المتحدة و      . االحتالل بإحداثيات تحدد مواقع منشآتها    
  . كبير على أسطح مبانيها

واستخدام المدنيين دروعاً بشرية،    . وتناول التقرير استهداف المصلين وهم داخل المساجد أو عند مداخلها         
حيث أجبرت بعضهم على مرافقتها واستخدمتهم في أعمال تفتيش للمنازل السكنية وفي بعض الحـاالت               

  .فلسطينية معرضة بذلك حياتهم للخطرللتفاوض مع عناصر المقاومة ال
 - في معظم العناوين   - ويسرد التقرير الوقائع مصنفة حسب الموضوع، ومن ثم حسب المنطقة الجغرافية          

وترد األحداث كأخبار متسلسلة، فيما يجري التركيز على        . ثم حسب التسلسل الزمني لوقوع تلك األحداث      
رائيلية في قسوتها ودمويتها حول الموضوع في كل منطقـة          حالة على األقل تشكل نموذجاً للجرائم اإلس      

كما يورد التقرير جداول إحصائية تبرز أعداد       . جغرافية، من خالل إيراد إفادات مشفوعة بالقسم تدعمها       
الضحايا وحجم الخسائر التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم، والتي تستند إلـى عمليـات الرصـد                

 قام بها باحثو المركز والمتطوعين في حملته لرصـد وتوثيـق الخـسائر خـالل      والتوثيق الميداني التي  
  ).الرصاص المصبوب(العدوان اإلسرائيلي 

  27/12/2009، لحقوق اإلنسان مركز الميزان
  

   بآخر في ربيع أو صيف هذا العام82 سيناريو اجتياح "سرائيلإ"هل تُكرر  .41
في لبنان، المعلومات التي تتسرب مـن اسـرائيل عـن           ترصد السفارات االجنبية والعربية     : كمال ذبيان 

احتمال شنها حرباً على لبنان، مطلع الربيع او الصيف المقبلين، مع تصاعد التهديدات الصهيونية لـيس                
كمقاومة بل الى الحكومة اللبنانية بمؤسساتها العسكرية والمدنية ومرافئها ومرافقها الحيوية،           » لحزب اهللا «

 ما صدر عن وزير الدفاع ايهود باراك عندما اعلن ان قواتـه لـن تـستثني فـي                   وكان آخر التهديدات  
  .وهو يقصد المؤسسات والمرافق» االذرع التابعة للحكومة اللبنانية«عدوانها، 
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وما اعلنه باراك، نقله رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو الى بعض العواصم في العالم، وتحدث               
يس ولندن والقاهرة، وفي االمم المتحدة عن ان دولته لن تسكت عن تنامي قـوة  في كل من واشنطن وبار  

 الف صاروخ، يـصل     80الصاروخية، اذ بات يمتلك ترسانة كبيرة وقوية، تصل الى حدود           » حزب اهللا «
 كلم، ويهدد عمق بالده، ويصل الى جنوبهـا فـي           360 و 330مدى بعض الصواريخ الى مسافة ما بين        

ي الى ما بعد تل ابيب، وهي تستهدف المنشآت الحيوية، كمحطات توليـد الكهربـاء،               النقب وعسقالن، ا  
والنفط والمطارات، والمراكز البتروكيمائية، اضافة الى المستوطنات اليهودية في الشمال عند الحدود مع             

  .لبنان، وصوال الى الوسط والجنوب
لها توأم ينمو ايضا في غزة، ترك اسرائيل        الصاروخية، التي   » حزب اهللا «هذا القلق االسرائيلي من قوة      

ترفع من وتيرة تهديداتها بشن حرب جديدة على لبنان وغزة، وال تـوفر ايـران وسـوريا، ويحـاول                   
المسؤولون االسرائيليون، اقناع االدارة االميركية بحتمية الهجوم الوقائي على ايران واذرعها في لبنـان              

، واستعادة الدرس العراقي، عندما شنت الطائرات االسرائيلية        »السالح النووي «وفلسطين، قبل ان تمتلك     
، واستبقت ذلـك باجتيـاح      1981غارات على مراكز لمفاعل نووي عراقي كانت تبنيه فرنسا في العام            

  .، وصلت بقواتها الى بيروت وجبل لبنان1982اسرائيلي للبنان في حزيران من العام 
، يبدأ بضرب المراكز والمواقع النووية االيرانيـة، ويتبـع ذلـك            فسيناريو الثمانينات، تستعيده اسرائيل   

  .اجتثاث المقاومة في لبنان وغزة، وتدمير قوتها العسكرية
هذا السيناريو، نقلته القيادة االسرائيلية الى البيت االبيض واالليزيه، وحذرت من انها لن تقـف مكتوفـة                 

 الدولة العبرية، وهذا ما اعلنه كل من االمين العـام           االيدي امام التهديد الذي يكبر امامها ويقوض وجود       
السيد حسن نصراهللا عن قرب نهاية اسرائيل واسطورتها، وكذلك الرئيس االيراني محمود            » لحزب اهللا «

احمدي نجاد، الذي اعلن ان اسرائيل الى زوال، حيث يحمل المـسؤولون االسـرائيليون كـالم نجـاد                  
صم العالم، ويشيرون الى ان وجود اسرائيل بخطر وال بـد مـن             ونصراهللا، ويدورون به في بعض عوا     

  .مواجهته قبل ان يستفحل
تحت هذه العناوين تجري التحضيرات في اسرائيل لحرب في المنطقة، ويساعدها انـسداد افـق عمليـة                 
السالم، التي تعزو هي تعثرها الى الدول والمنظمات الرافضة للسالم التي تدعو الى الحرب والمقاومـة                
وان مثل هذا الخطاب السياسي يلقى رواجاً وتأييداً من بعض العواصم التي ال تخفي تشجيعها السـرائيل                 
القيام بعمل عسكري، لكنها تخشى ان يتطور الى حرب اقليمية، حيث ما زالت واشنطن تقف ضد الحرب                 

  .على ايران، واللجوء الى الحوار معها وتهديدها بالعقوبات
معها، انها تـأتي    » حزب اهللا « يوحي ان حربا مقبلة على لبنان ستقع، ويتعاطى          فما يصدر من اسرائيل،   

، 2006في سياق الحرب النفسية، وفي الوقت نفسه يستعد لها، كما ظهر في العدوان االسرائيلي صـيف                 
اذ ان السيناريو الذي يتم الحديث عنه، ووصل الى قيادة القوات الدولية، يقوم على شـن حـرب بريـة                    

 الف جندي فـي الخدمـة الفعليـة         150تتحدث المعلومات عن ان اسرائيل قد تحشد لها حوالى          واسعة،  
واالحتياط، للقيام باجتياح بري يحتل كل مناطق البقاع، لتدمير مراكز الصواريخ ومنـصاتها، والقـضاء               

ـ                صل على المقاومة، على ان تصل القوات االسرائيلية الى تخوم الضاحية الجنوبية وتحاصرها، كمـا ح
  .1982اثناء غزو لبنان عام 

  ؟»حزب اهللا« تحت عنوان ابعاد خطر صواريخ 82فهل يتكرر سيناريو اجتياح 
ان المعلومات التي ابلغت الى مسؤولين لبنانيين تشير الى ان احتمال قيام اسرائيل بحرب على لبنان، ما                 

 زيارتيه الى كل من واشـنطن       يزال وارداً، وان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وضع في اثناء          
  .»حزب اهللا«وباريس في هذه االجواء، تحت عنوان تسلح 

  10/1/2010الديار، لبنان، 
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  استئناف بمرجعية خطيرة .42
  د يوسف رزقة .أ

كلينتون وزيرة الخارجية قالت في لقائها      . كلينتون تحدد مرجعية جديدة لمفاوضات مستأنفة بإرادة عربية       
يجب استئناف المفاوضات على قواعد     ) المصري ناصر جودة وأحمد أبو الغيط     األردني و (مع الوزيرين   
  :جديدة وهي

  .ال شروط مسبقة.     1
  . مع تبادل أراض1967ٍحدود .     2
  .اعتراف بيهودية الدولة.     3

 ما يلفت النظر إلى هذه القواعد أنها أوالً تقفز عن مرجعيات سابقة أساسية ما زال المفاوض الفلـسطيني                 
ومن هذا الذي قفـزت     . البائس الهزيل يتمسك بها إعالمياً من خالل طحن الهواء على شاشة الفضائيات           

  ).قرارات مجلس األمن، وأوسلو، وخارطة الطريق: (عنه كلينتون النتهاء صالحيته
وهـو األمـر    ). مفاوضات مع االستمرار في االسـتيطان     (وهي تحدد ثانياً مرجعية جديدة أول مكوناتها        

  ).بال شروط مسبقة(ستفاد عملياً من عبارة الم
 لن يتحقق إال على     1967مما يعني أن االنسحاب إلى حدود       ). تبادل األراضي (وثاني مكوناتها الخطيرة    

تعني بقاء المستوطنات الكبرى في القدس وفي الضفة الغربية         ) تبادل أراضي (مستوى الشكل ألن عبارة     
  .ع واالعتبارات األمنيةوفي األغوار على قاعدة األمر الواق

وهنا أنبه القارئ الفلسطيني أنه ال داعي للحديث في قاعدة نسبة التبادل التي قررتها مفاوضات عباس مع                 
ال داعـي   . ، أي كل كيلومتر في القدس يقابله كيلومتر في صحراء النقب على حدود غزة             )1:1(أولمرت  

لمبدأ، والمبدأ مرفوض فلسطينياً لخطورته وتداعياتـه       للحديث في النسب ألنه يعني إقراراً فلسطينياً في ا        
) بالتبـادل الـسكاني   (ومن تداعياته الخطرة أنه يمهد الطريق إلى الموافقة على الطرح اإلسرائيلي القائل             

  .أيضا
لشروط (وهي مرجعية تقرر ثالثاً يهودية الدولة اإلسرائيلية، وفي هذه القاعدة المرجعية استجابة أميركية              

مما يعني أننا أمام نتائج كارثية حال استئناف المفاوضات على هذه القاعـدة، ووجـه               ) ية مسبقة إسرائيل
  :الخطورة الكارثية في نقاط

تعزيز فكرة التبادل السكاني الذي أشرنا إليه انفاً باعتبار أن يهودية الدولة تقتضي عـاجالً أم آجـالً                  .  1
  .لمستوطنين المنتشرين في مواقع مختلفة في الضفةبا) االستبدال(ترحيل األقلية العربية عن طريق 

دولـة فلـسطين    (وهي إعالن مسبق عن أن حق العودة لالجئين الفلسطينيين ينبغي أن يكون إلـى               .  2
م ناقص القدس واألراضي الخاضعة للتبادل الجغرافي ومن هنا         1967والمحددة جغرافياً بحدود    ) الجديدة

ة الستئناف المفاوضات يقول على األطراف البدء بترسيم الحدود، فما          كان مفتاح الخطة األمريكية الجديد    
تتفق عليه األطراف على أنه فلسطين تكون عودة الالجئين إليه، وليس إلى يافا وعكا والمجدل، ألن هذه                 

إن طلب عباس من المجتمع الدولي ترسيم حدود الدولة الفلسطينية وإعالن           ). إسرائيل(في االتفاقية اسمها    
 1988وفي وثيقة االستقالل    . ولة الستئناف المفاوضات هو طلب يتقاطع مع رغبات إسرائيلية أمريكية         الد

وليس إلى فلسطين أو إلـى بيتـه        ) لكل فلسطيني الحق في أن يعود إلى الدولة الفلسطينية        : (عبارة تقول 
  .وممتلكاته

حقق خالل سنتين خطرة ويجـدر  إن مرجعية كلينتون الستئناف المفاوضات والتوصل إلى حلول نهائية تت 
إنها مرجعيـة  . التوقف عندها وقراءة ما فيها من أخطار وتداعيات، وال يجدر أن يرحب بها الفلسطينيون 

  .تعكس اإلحجام والخلل في موازين القوة
  10/1/2010صحيفة فلسطين، 
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  مطلوب تخلٍّ فلسطيني عن مبدأ تبادل األراضي .43
  بالل الحسن

ال باللقاءات العربية، وهذه ظاهرة إيجابية يتمناها كثيرون، بعد مرحلـة مـن             كان األسبوع الماضي حاف   
وصف سعود الفيصل جو تلك اللقاءات بعـد زيارتـه إلـى            . البعاد واالفتراق واالختالف العربي المعلن    

اتفقنا على ضرورة لّم الصف العربي، والوقوف لنيل مصالحنا، ولن يمكّننا من ذلك سوى              «: دمشق فقال 
  .، وهو قول يعّبر عن سياسة نأمل أن تبقى سائدة ومتصلة»عملنا

عنوان النشاط العربي كان موضوع التسوية السياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وهو بدأ بلقاء بين              
الرئيس حسني مبارك ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، انطلقت بعده تصريحات وتسريبات متفائلة             

ي جديد من شأنه أن يسهل عملية التفاوض والتسوية، حتى إن الحـديث جـرى عـن                 عن موقف إسرائيل  
بينما كان هذا التفـاؤل يواجـه       . مؤتمر مصري للسالم، وبرعاية أميركية، ثم تنطلق بعده العملية بنجاح         

مفاوضـات  : بتصريحات إسرائيلية تعيد التشاؤم إلى قلب أشد المتفائلين، وتركزت تلك التصريحات حول           
ن شروط مسبقة، مع مواصلة لالستيطان علـى األرض، وتأكيـد أن القـدس ليـست مـشمولة                  من دو 

  .بالمفاوضات
  :وحتى ال ندخل في كثير من التفاصيل، نفضل أن نتوقف عند عدد من القضايا المفصلية، أبرزها

انات إن الترويج للمفاوضات يجري على قاعدة أن الواليات المتحدة األميركية ستقدم رسـالة ضـم              : أوال
وهذا ليس موضوعا جديدا،    . إلى الجانب الفلسطيني تؤكد تأييد الواليات المتحدة لمطالب فلسطينية أساسية         

 عام مؤتمر مدريد، قدمت الواليات المتحـدة        1991ففي العام   . وهو أيضا ليس أسلوبا جديدا في التطمين      
أي تأثير على مجرى المفاوضات،     األميركية ورقتَي ضمان لكل من إسرائيل والفلسطينيين، لم يكن لهما           

وال على الخالفات التي نشأت، ولذلك فإن تكرار التجربة استنادا إلى القاعدة نفسها، لـن يكـون أمـرا                   
  .مجديا
تستند فكرة العودة إلى التفاوض إلى ما وصفه وزير الخارجية المصري أحمد أبـو الغـيط بأنـه                  : ثانيا

للتفاوض مع الفلسطينيين، حتى ال تدخل عملية السالم إلـى  حزمة مقترحات يمكن أن تشكل أساسا جيدا       «
المصرية بنشر تقريـر فـصل المقترحـات        » الجمهورية«وقد قامت صحيفة    . »النفق المظلم مرة أخرى   

  :اإلسرائيلية كما يلي
  . رفع الحواجز اإلسرائيلية-1
  .1967 اعتراف إسرائيل بحدود -2
  . إعالن القدس الشرقية عاصمة لفلسطين-3
في موضوع الحدود   . ذه البنود اإلسرائيلية الثالثة هي كذبة كبرى، وأخطرها ما يتعلق بالحدود والقدس           وه

واللعبة المكشوفة التي تـتم     . ال تزال إسرائيل تعمل على تكريس فكرة االستيطان واقتسام الضفة الغربية          
 1967 إنها تعتـرف بحـدود       ممارستها اآلن تقوم على لعبة لغوية ال غير، تقول إسرائيل في هذه اللعبة            

حدودا للدولة الفلسطينية التي ستنشأ، ثم يتم االنتقال بعد ذلك بلحظة واحدة إلى البحث في موضوع تبادل                 
تكريس بقاء المستوطنات والمستوطنين، وفي اإلطـار الـذي         : وتبادل األراضي يعني أمرين   . األراضي

واألمر الثـاني أن أغلـب هـذه     . مستوطنينمن ال % 80يحافظ على المستوطنات الكبرى التي تستوعب       
أمـا  . المستوطنات الضخمة يحيط بمنطقة القدس، وتصبح القدس بالتالي مدينة مسيطَرا عليها إسـرائيليا            

عاصمة لدولة فلسطين، فهو إسرائيليا كالم ال معنى له، ألنـه           » القدس الشرقية «الحديث الذي يجري عن     
واقتراح القرى هذا كعاصمة للدولـة الفلـسطينية،        . القدس نفسها يعني القرى المحيطة بالقدس، وال يعني       

  .قائم منذ أيام إسحق رابين ورفضه الفلسطينيون دائما
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، وتبـادل أراضٍ،    1967أي اعتراف إسرائيلي بحدود     : وحين يطرح الموضوع على أساس هذين البندين      
ل األراضي، سيتم رسم خط الحدود، وهـو        فعندما يتم االتفاق على تباد    . فإن البند الثاني ينفي البند األول     

  .1967سيكون خطا جديدا ال عالقة له بخط حدود 
األولى محاولة التقليل من أهمية موضوع تبادل األراضي، بالحديث         : وتجري هنا أيضا لعبتان مضحكتان    

ولعبة النسب هذه لعبة خطيرة، فاألرقام صغيرة، ولكن حين توضـع           %. 3 و 1للتبادل بين   » نسب«عن  
ماذا تشكل مدينة الخرطوم    : يكفي أن نسأل للتوضيح   . لى الخرائط يتضح مدى اتساعها ومدى خطورتها      ع

مثال، ربما ال تشكل واحدا في المائة أو نصفا في المائة من مساحة السودان، ولكن هل يبرر هذا الـرقم                    
ة بالنسبة إلـى    الصغير التنازل عنها في أي ظرف من الظروف؟ ونسأل أيضا ماذا تشكل مساحة القاهر             

تطلب تبادل  » أولمرت«مع توضيح آخر ال بد منه وهو أن إسرائيل          . مساحة مصر؟ وسنجد الجواب نفسه    
، إضافة إلى ما تريد ضمه أو استئجاره أو استعماله كقواعد عسكرية، وتكون النتيجـة               %6أراضٍ بنسبة   

المضحكة الثانية فهي أن إسـرائيل      أما اللعبة   . من أراضي الضفة الغربية   % 40أنها تريد االستيالء على     
وهكـذا  . ستعطي في التبادل أرضا توازي مساحتها األرض التي ستأخذها، ولكن أين؟ في صحراء النقب   

فإنها تستولي على القدس، وما يسمى القدس الكبرى، وعلى المستوطنات الكبرى المحيطة بالقدس، وهـو               
لعاصمة المقدسة لدى المسلمين كلهم، ثـم تتغطـى         ما يشكل قلب الضفة الغربية، وقلب فلسطين كلها، وا        

  .بكلمة منح أراضٍ موازية في المساحة لما ستستولي عليه
  :وهنا تنشأ نتيجتان خطيرتان للغاية

أنه ال بد من التوقف عند نظرية تبادل األراضي، وشطبها مـن قـاموس المفاوضـات                : النتيجة األولى 
ساس باألرض الفلسطينية، وقبـول االسـتيالء اإلسـرائيلي    الجديدة، فتبادل األراضي هو أسوأ صيغة للم  

  .عليها
أن القبول بتبادل األراضي هو تكريس لالستيطان اإلسرائيلي القديم والجديد، وقد رفـض             : النتيجة الثانية 

وهناك موقف فلسطيني معلَن على     . نتنياهو مبدأ وقف االستيطان، وسيرفض بالتالي مبدأ إزالة االستيطان        
د عباس، يؤكد بإصرار وبشدة، أنه لن يعود إلـى المفاوضـات إال إذا توقـف االسـتيطان                  لسان محمو 

اإلسرائيلي، ولذلك فإن عودته إلى المفاوضات اآلن، وبدعم عربي، ال تعني تنازل محمود عبـاس عـن                 
موقفه من االستيطان فقط، بل تعني أيضا، وهذا هو األخطر، أن استمرار االستيطان يـتم هـذه المـرة                   

أظهـر اسـتعدادا    «اإلسرائيلية ما مفاده أن محمود عباس       » هآرتس«وقد نشرت صحيفة    . افقة عربية بمو
وهذا مـا ال بـد أن يدرسـه         . »لقبول الخطة المصرية، شريطة أن تحظى بموافقة زعماء الدول العربية         

  .العرب بدقة حتى ال يقّدموا إلسرائيل هبة مجانية في قضية من أخطر القضايا
ن نذكر أن مبادرة السالم العربية، تتضمن في جوهرها، رفضا لكل االستيطان اإلسـرائيلي              وهنا ال بد أ   

انسحاب إسرائيلي  :  في الضفة الغربية، وذلك حين وضعت األمر بالشكل التالي         1967الذي تم منذ العام     
مبـادرة  واالنزالق نحو صيغة جديدة من النوع المطروح، يعني تنازال عـن ال           . كامل يقابله تطبيع عربي   

  .العربية وإلغاء جوهرها، وهو أيضا أمر خطير للغاية
لقد جرى كل هذا الحديث عن التسوية السياسية، بينما جرى في ظلـه حـديث آخـر عـن المـصالحة                     

  .وربما دعيت حركة حماس لزيارة السعودية لهذا الغرض. الفلسطينية
ة ملحة من أجل مواجهـة التعنـت        وما يمكن أن يقال هنا، هو أن المصالحة الفلسطينية أصبحت ضرور          

فإسرائيل تقوم بانتهاك حرمة الضفة الغربية يوميـا، باعتقـال عـشرة            . اإلسرائيلي ال من أجل مجاراته    
وهناك من يؤكد أن هذه االعتقاالت هي جزء من عمليـة           . أشخاص على األقل، ومنذ ما يزيد على العام       

وحول ذلك يقول أفرايم هاليفي رئيس الموساد       . سرائيليالتعاون األمني القائم بين الطرفين الفلسطيني واإل      
إن الوحدات التي يدربها األميركيون، بموافقة إسرائيلية، تعمل أساسا كـي تقمـع             ): 5/1/2010(السابق  
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المعارضة الحماسية في الضفة الغربية، ومن أجل ضمان حكم أبو مازن، وفي حال عدم وجود مثل هذا                 
  .طةالتعاون األمني ستنهار السل

واستنادا إلى هذا الموقف فإن الذهاب إلى مصالحة فلسطينية، يقتضي أوال إنهاء التعـاون األمنـي مـع                  
إسرائيل، وإلغاء سلطة الجنرال دايتون داخل أجهزة األمن الفلسطينية، وعندها ستتولى المصالحة بين فتح              

  .وحماس حماية الضفة الغربية من االنهيار، عكس ما تأمله إسرائيل تماما
  10/1/2010الشرق األوسط، 

  
  تطمينات مريبة ال تطمئن .44

  نقوال ناصر
خالصة الحراك السياسي العربي والدولي الجاري حاليا، هي ممارسة ضغوط أميركية وعربيـة علـى               
منظمة التحرير الفلسطينية توفر ذريعة لرئاسة المنظمة وسلطة الحكم الذاتي التابعة لها وحركة فتح التي               

ع مجددا عن شروطهم المعلنة الستئناف المفاوضات مع دولة االحتالل اإلسـرائيلي، فـي              تقودها، للتراج 
تكرار لسيناريو تراجع الرئاسة الفلسطينية عن شروطها التي كانت قد أعلنتها لحضور مؤتمر أنـابوليس               

  .م2007عام 
  

علينـا  "بـاس أن  وفي مواجهة هذه الضغوط تناقض قيادة المنظمة نفسها، فبينما يؤكد رئيسها محمـود ع       
ينفي أمين سـر اللجنـة      ) قناة الجزيرة الفضائية يوم األربعاء الماضي     " (ضغوطا للعودة إلى المفاوضات   

، لكن الهدف في الحالتين     )الحياة يوم الخميس  (التنفيذية للمنظمة، ياسر عبد ربه، وجود أي ضغوط كهذه          
لمعلنة الستئناف التفاوض، ونفيها يمهد     واحد، فتأكيد الضغوط يمهد كمسوغ للتراجع عن شروط المنظمة ا         

  .للتراجع نفسه باعتبار االستجابة للضغوط األميركية مبادرة من المنظمة ال خضوعا لها
والالفت للنظر أن اإلدارة األميركية ال تخفي ممارستها الضغوط على عباس السـتئناف المفاوضـات،               

 سيقوم بها المبعوث الرئاسي األميركي جـورج        ويكاد يكون هذا هو الهدف الرئيسي للجولة السادسة التي        
ميتشل للمنطقة أواسط الشهر الجاري، وتسعى إدارة باراك أوباما حاليا إلى دفع اللجنة الرباعية الدوليـة                
التي تضمها إلى جانب االتحاد األوروبي وروسيا واألمم المتحدة، إلى إصـدار بيـان مـشترك خـالل                  

يدعو دولة االحتالل وسلطة الحكم الـذاتي الفلـسطينية السـتئناف           اجتماعها في بروكسل هذا األسبوع،      
فيوافـق  " أكثر مرونـة  "عباس بأن يكون    " إقناع"واشنطن في أن يقود هذا البيان إلى        " تأمل"المفاوضات،  

  . على استئناف المحادثات
اهرة بدورها  والالفت للنظر أيضا أن واشنطن قد نجحت في تجنيد القاهرة لدعم الضغوط األميركية، والق             

جاهدة على قدم وساق في تجنيد الدعم العربي لهذه الضغوط، فطبقـا لـصحيفة الجمهوريـة المـصرية          
فـي ظاهرهـا عـن الـضغوط        " مستقلة"األربعاء الماضي، تتبنى القاهرة اآلن مبادرة دبلوماسية جديدة         

إلسرائيلية ودون شروط   األميركية من أجل تحقيق الهدف األميركي ذاته الستئناف المفاوضات بالشروط ا          
مثلهـا مثـل الجـدار      " المصرية"التي توصف ب  " المبادرة"وهذه  . الرئاسة الفلسطينية المعلنة الستئنافها   

الذي يبنيه سالح المهندسين األميركي تحت األرض على الحدود المشتركة مع قطاع            " المصري"الفوالذي  
  .نات الخارجية في كانون األول الماضيغزة، كانا متوقعين غداة توقيع أوباما على قانون المعو

 الفلسطينية للضغوط األميركية ما زالت تتعامل مع شعوبها         –ومما يثير االستهجان أن االستجابة العربية       
تعامل الراعي مع قطيع من األغنام، حيث يجري التعتيم الكامل على ما يدور وراء الكـواليس، وعلـى                  

للمنظمة حتى اآلن، أكـد عبـاس يـوم         " عرض"ه إنه لم يقدم أي      سبيل المثال، بينما يقول ياسر عبد رب      
األربعاء أن واشنطن قد صاغت خطة إلطالق المفاوضات، وتتزاحم عناوين وسائل اإلعالم في الحـديث        
عن حزمة مقترحات ينقلها عباس إلى نظرائه من عرب وغيـر عـرب ردا علـى حزمـة مقترحـات                    
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تئناف المفاوضات كان أبو الغيط وسليمان سيحمالنه إلـى         سعودي الس  –إسرائيلية، وعن اقتراح مصري     
  .واشنطن، وعن خطة أميركية سيحملها ميتشل معه إلى المنطقة

 الفلسطيني الراهن، أنه انطلق مباشرة بعد اجتماع القمة         –ومما يثير االستهجان أكثر في الحراك العربي        
الحتالل بنيامين نتنياهو، وهي قمة لـم       األخير بين الرئيس المصري حسني مبارك ورئيس وزراء دولة ا         

 فلسطينية ثنائية أو    –يتسرب منها وعنها سوى تقارير إعالمية عن اقتراح من نتنياهو لعقد قمة إسرائيلية              
ثالثية مع مصر، دون أي توضيح لما اقترحه، أو ما اتفق عليه، كجدول أعمال، وبالرغم مـن تكـرار                   

لالستيطان كرد على هذا االقتراح، فإن زخم الحراك        " مؤقت"يد  الرئاسة الفلسطينية لشرطها الخاص بتجم    
السياسي والدبلوماسي العربي والفلسطيني المتوقع أن يتوج بالنتائج التي ستتمخض عنها زيـارة وزيـر               
الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط وزميله الوزير عمر سليمان إلى واشنطن قبل وصول ميتـشل إلـى                 

 للشك في أن نتنياهو قد ألقى في القاهرة طعما التقطته عواصم الـسالم العربيـة                المنطقة ال تترك مجاال   
بسرعة، وتحركت على أساسه، فانعقدت اجتماعات قمة، وتنقل وزراء خارجية بـين عواصـم عربيـة                
وأجنبية، ويجري الحديث عن التحضير لمؤتمر دولي للغرض ذاته، بحيث لم يتركوا للمفاوض الفلسطيني              

  .تراجع الذي أدمن عليه بقدر ما اعتاد على أن يجد غطاء عربيا لهذا اإلدمانإال خيار ال
لكن بالرغم من كل التعتيم، تكاد المصادر تجمع على أن الخطة األميركية إلطالق المفاوضات من جديد،                

، بنسب يجـري    "تبادل األراضي "مثلها مثل الخطة المصرية التي كشفتها صحيفة الجمهورية، تعتمد عل           
، سيحملهما ميتشل معه في جولتـه الـسادسة المرتقبـة،          "تطمينات"فاوض عليها، تتلخص في رسالتي      الت

للمستعمرات االستيطانية اليهودية في الضفة الغربية المحتلة وتعرب عـن          " انتقادا"واحدة لعباس تتضمن    
ـ        1967الواليات المتحدة بأن حدود الرابع من حزيران        " اعتقاد" الم فـي    هي األسـاس ألي صـفقة س

المستقبل، والثانية لنتنياهو تؤكد في جوهرها تجديد التزام إدارة أوباما برسالة الضمانات التي بعثها سلفه               
جورج بوش لرئيس وزراء دولة االحتالل األسبق، الغائب عن الوعي آرييل شارون، في الرابع عـشر                

التغيـرات  "ذه فـي الحـسبان      ، وتقر فيها بوجوب أن تأخذ أي صفقة كه        2004من الشهر الرابع عام         
، أي المستعمرات االستيطانية اليهودية، خالفـا       1967التي أعقبت العدوان اإلسرائيلي عام      " الديموغرافية

للقانون الدولي الذي يعتبرها مكاسب إقليمية تمت حيازتها بالقوة المسلحة، وتم فيها نقل سكان من القـوة                 
تـنص علـى    " الخطة المـصرية  "ال بل إن الجمهورية قالت إن       القائمة باالحتالل إلى األراضي المحتلة،      

موافقة منظمة التحرير على بناء ثمانية آالف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربيـة وعلـى تبـادل                  
  !لألراضي بنسبة تعادل ثلث مساحة الضفة

الواقـع رسـائل    مريبة ال تطمئن أبدا، ورسائل ميتشل التي ستحملها هي فـي            " تطمينات"وهذه بالتأكيد   
رسمية ملزمة،  " سالم"أميركية بتأطير الوضع االستيطاني الراهن في الضفة العربية في صفقة           " ضمانات"

فالخطة األميركية التي تقول المصادر إنها تحدد سقفا زمنيا مدته سنتان إلنهاء التفـاوض علـى وضـع                  
 منهما االتفاق على الحدود على أسـاس        تنقسم إلى مرحلتين، يتم في المرحلة األولى      " ينهي النزاع "نهائي  

تبادل األراضي، ويتم تأجيل التفاوض على وضع القدس والالجئين إلى مرحلة ثانية في السنة الثانية، مما                
يمثل ضمانة أميركية بتوفير غطاء فلسطيني وعربي ودولي لمزيد من الوقت تتسارع خالله عملية تهويد               

  . التفاوض عليه في أي مرحلة الحقةالقدس بخاصة، بحيث ال يبقى ما يمكن 
  9/1/2010صحيفة فلسطين، 

  
  عندما يصبح العناد الجاهل نمطاً مصرياً فى اتخاذ القرارات .45

  حسن نافعة.د
، التـى قادهـا     »شريان الحياة «فشل النظام المصرى فى إدارته لألزمة التى ثارت بمناسبة مرور قافلة            

  . النائب البريطانى جورج جاالوى
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 القافلة فى إطار سلسلة قوافل يسعى من خاللها نشطاء المجتمع المدنى للفت أنظار العالم إلـى                 وتأتى هذه 
بشاعة الحصار الذى تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، والعمل فى الوقت نفسه على تقديم أكبـر قـدر                  

ء اسـتمرار   ممكن من المعونات اإلنسانية للتخفيف من حجم المعاناة التى يتكبدها الشعب الفلسطينى جرا            
  . هذا الحصار الظالم

بعـدد  ( شخصية من مختلف أنحـاء العـالم         ١٤٠٠وكان يفترض أن يتجمع فى القاهرة فى الوقت نفسه          
، ثم يتوجهوا إلى رفح بالتزامن مع موعد وصول قافلة جاالوى لتنظـيم             )ضحايا شهداء الحرب على غزة    

غير أن السلطات المصرية رفضت الـسماح       وقفة تضامنية مع أهالى القطاع فى الذكرى األولى للحرب،          
  ! لهم بالتوجه إلى العريش، مما دفعهم لتنظيم وقفات احتجاجية ضد السلطات المصرية فى القاهرة نفسها

وألن نظامنا الرسمى اعتاد تسجيل األصفار فى إدارته لألزمات المختلفة، فمن الواضح أن جلده أصـبح                
.. اإلحساس بفداحة ما قد يترتب على أدائه العاجز من آثار كارثيـة           سميكا إلى الدرجة التى بدأ يفقد معها        

غير أن الصفر الذى حصل عليه هذه المرة يبدو مختلفا عن أصفاره السابقة، ألنه جاء مخـضبا بالـدم،                   
  .ومنذرا بعواقب مستقبلية وخيمة

لنائـب البريطـانى    ولكى ندرك حجم األخطاء التى ارتكبت فى إدارة هذه األزمة دعونا نسلم جدال بأن ا              
 لم يأت للدفاع عن قـضية       - مثلما زعم المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية المصرية         -جورج جاالوى   

يؤمن بها وليس معنيا بشىء سوى البقاء فى دائرة الضوء الذى يتيحه له تقمص دور المدافع عن القضايا                  
االوى يعمل لحساب قوى معادية ال      العربية، بل فلنذهب حتى إلى ما هو أبعد ولنفترض جدال أيضا أن ج            

هم لها سوى إحراج النظام المصرى وإلقاء مسؤولية تجويع الشعب الفلسطينى المحاصر فى قطاع غـزة                
لكن كان يتعين فى هذه الحالة أن تفطن الخارجية المصرية إلى ما يحاك لها وتختـار                . على كاهله وحده  

  : بين بديلين
جة أن المشاركين فيها جاءوا إلثارة القالقل وليس لتقديم معونـات، أو            إما رفض دخول القافلة أصال، بح     

السماح لها بالدخول مع اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتمكينها من أداء مهمتها بسرعة وتفويت الفرصة على               
  .غير أنها اختارت بديال آخر، عشوائيا وغير مفهوم.. من جاء لتشويه سمعة مصر

صر الرسمية أن تتجنب الكثير مما أحدث وأساء كثيرا لسمعة مصر لو أنها             وفى تقديرى أنه كان بوسع م     
كانت قد قررت منذ اللحظة األولى التعامل بحسن نية وسمحت للقافلة بالمجىء عبر ميناء نويبع، حتـى                 
ولو لم يكن ذلك متفقا عليه من قبل، كما سمحت فى الوقت نفسه للمجموعة التى جاءت عبر القاهرة بعقد                   

ا الصحفى والتوجه، محاطة بالحراسة والورود إلى معبر رفح للتعبير عن تضامنهم مع الـشعب               مؤتمره
  . الفلسطينى

وحتى بافتراض أن بعض المشاركين فى القافلة أو فى مجموعة القاهرة كان يمكن أن يستغلوا المـؤتمر                 
ه، فـإن الـضرر     الصحفى لإلدالء بتصريحات معادية لموقف مصر الرسمى، وهو أمر ال يمكن استبعاد           

المحتمل، حتى بالمنظور الرسمى نفسه، كان يمكن أن يكون أهون كثيرا من الضرر الـذى وقـع فعـال             
بسبب الطريقة التى أدارت بها الحكومة المصرية هذه األزمة، والذى يمكن تبين أهم أبعاده على النحـو                 

  :التالى
لى تقديم المساعدات اإلنسانية للشعب      بدت مصر من خالل ما جرى وكأنها الدولة األكثر اعتراضا ع           -١

فبينما لقيت القافلة استقباال شعبيا ورسميا      . الفلسطينى، رغم أنها ليست المسؤولة عن فرض الحصار عليه        
مرحبا فى تركيا وسوريا واألردن، كانت تصرفات مصر الرسمية المعرقلة لمسيرة القافلة توحى بـضيق            

 بها وليس لمساعدة الشعب الفلسطينى أو للضغط على إسـرائيل           غير مبرر، وكأن القافلة وسيلة للتشهير     
  .لفك الحصار المفروض عليه

 أتاح اإلصرار على توجه القافلة إلى ميناء العريش، بدال من نويبع، فسحة أكبر من الوقت سـمحت                  -٢
ها وبدال من أن تصب الحملة جام غـضب       . بتغطية إعالمية أوسع كثيرا مما كان يحلم به مخططو الحملة         
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على إسرائيل، الدولة المحتلة المنتهكة لحقوق الشعب الفلسطينى والمتسببة فى تجويعه بالحـصار الـذى               
تفرضه عليه، صبت جام غضبها على مصر التى تعرقل قافلة تحمل مساعدات إنسانية لـشعب شـقيق                 

  !محاصر
تى بنت عليها قـرارات      فشلت الخارجية المصرية فشال ذريعا فى إقناع الرأى العام بسالمة الحجج ال            -٣

فلم تكن هناك أسباب منطقية وراء طلب الذهاب إلـى          . وتصرفات بدت أمام الجميع متعنتة إلى حد كبير       
ميناء العريش محدود اإلمكانيات، وكان بوسع السلطات المصرية أن تزوده بتسهيالت إضافية لـضمان              

نها إجهاض االحتقان الذى تطور فيمـا       سرعة إنهاء اإلجراءات وتوفير معاملة الئقة للضيوف، كان بإمكا        
وقد أثار الحديث المتكرر عن السيادة واحترام قوانين البالد حفيظـة وسـخرية             . بعد إلى اشتباكات دامية   

  .الكثيرين ألن أحدا لم يحاول أو يتعمد المساس بها
لها فـى    تسبب تصعيد األزمة فى خسارة مزدوجة لمصر الرسمية، باندالع مظاهرات شعبية معادية              -٤

دول يفترض أنها صديقة، من ناحية، كما أفسح المجال من ناحية أخرى أمام دول غيـر عربيـة للقيـام          
  . بوساطة بدت من خاللها وكأنها أكثر رحمة بالفلسطينيين وحرصا على مصالحهم

 توظيـف   - ولكن من خالل رؤيـة وسـلوك مغـايرين           -لقد كان باستطاعة مصر الرسمية فى الواقع        
لتركيز الضوء على إسرائيل باعتبارها المجرم الرئيسى المتسبب فى فرض الحصار الظالم على             المناسبة  

تصرفت بعـصبية عرضـتها ألن تـصبح        » اللى على راسه بطحة   «الشعب الفلسطينى، لكنها وبمنطق     
ومن الواضح أنه لم يكن لدى مصر الرسمية إدراك حقيقـى        . الجميع ومضغة فى كل األفواه    » أضحوكة«

ة الحدث، وال لدالالته ومغزاه، وال لنوعية وتأثير المشاركين فيه على قطاعات واسعة من مجتمـع                ألهمي
  . مدنى عالمى مؤثر فى النظام الدولى

لذا بدت غير قادرة فى ثنايا إدارتها لهذه األزمة على صد لكمات راحت تصوب إليها مـن كـل حـدب                     
وإلدراك حجم الخسارة التى    . ة بالضربة القاضية  وصوب، ومن ثم لم يكن غريبا أن تهزم فى تلك المعرك          

لحقت بمصر فى هذه األزمة، وعلى كل األصعدة السياسية واإلعالمية وحتى االقتصادية، يكفى أن نتأمل               
ما ورد فى عشرات المقاالت والتعليقات والتقارير المكتوبة والمصورة التى نشرت أو بثت فـى معظـم                 

ذلك قيام نشطاء غربيين بتوجية نداءات لمواطنيهم باالمتناع عن زيـارة           وسائل اإلعالم العالمية، بما فى      
  !بلد يحكمه نظام مستبد، ال تتورع قوات األمن فيه عن توجيه اللكمات للسيدات المتظاهرات

ربما يكون من الظلم تحميل الخارجية المصرية مسؤولية صفر كبير، مخضب هذه المرة بـدماء شـهيد                 
وألن . المصريين والعرب واألجانب، حصلت عليه مصر فى هذه األزمة        مصرى وعشرات الجرحى من     

أحدا لم يعد يعرف بالضبط كيف يصنع القرار فى هذه األيام السوداء من تاريخ مصر، فال مناص مـن                   
أصبح نمطا شائعا ومتكررا فى عملية اتخاذ القرارات، وفـى إدارة كـل             » العناد الجاهل «االعترف بأن   

  . لية والدولية فى تلك المرحلة البائسةأنواع األزمات المح
ويكفى أن نتأمل مغزى التعديل الوزارى األخير، الذى أتى بالدكتور زكى بدر وزيرا للتعليم رغم تـوافر                
كوادر سياسية داخل الحزب الوطنى لديها دراية كاملة باألبعاد المختلفة لملف التعليم فى مصر وتحظـى                

  .مخزيةلندرك هذه الحقيقة ال..بقبول عام
غير أن هذا الوضع الحزين ينبغى أال يخفى الجريمة التى ارتكبت والتى يجب أال تمر دون عقاب، فمهما                  

، »قافلة شريان الحيـاة   «كانت األخطاء التى وقعت فيها السلطات المصرية، أيا كانت، فى إدارتها ألزمة             
فإذا صـح   . صرى الذى سقط شهيدا   فإن هذه األخطاء ال تبرر مطلقا جريمة إطالق النار على الجندى الم           

ما تردد عن أن قناصا من حماس هو الذى أطلق النار، فيجب على حماس أن تحاكمـه وأن تنـزل بـه                      
وعليها فى جميع األحوال أن تشرع على الفور فى القيام بتحقيقـات            . العقاب الذى يستحق فى حال إدانته     

  .نزيهة وشفافة لتحديد المسؤولية فى هذه الجريمة
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وتنى هنا أن أشيد فى الوقت نفسه بحكمة ضبط النفس التى تتحلى بها قوات حرس الحدود المصرية                 ال يف 
ولنا أن نتصور ما قد يحدث لو قامت القوات المصرية فى لحظة غضب بـالرد               . فى مواجهة هذا الشطط   

ما مطلوبـان  أرجو االنتباه واليقظة، وه  ! فهل هذا ما تريده بعض العناصر فى حماس؟       .. على النار بالنار  
  .من كل األطراف

  10/1/2010المصري اليوم، 
  

  اإلشكاليات الست في عالقة مصر والقطاع .46
  حسن أبو طالب

ثمة رؤية يروج لها المعارضون لمصر ونظامها تقول إن القاهرة تساند الحصار علـى غـزة وتخنـق                  
أوامر تل أبيـب وواشـنطن،      الفلسطينيين شأنها شأن إسرائيل العدو الرئيس لألمة العربية، وأنها تأتمر ب          

ودورها هو ضد المصلحة الفلسطينية ومواقفها تتسم بالخزي والعار وبحاجة إلى صحوة ضمير، ويكفـي               
  . في اليومين األخيرين لنكتشف المزيد» حماس«أن نرجع إلى تصريحات بعض قادة 

فتحت معبر رفح   وفي المقابل رؤية مصرية تقول إن من يحاصر القطاع هي إسرائيل وليست مصر التي               
لمدة مئة يوم في العام الماضي من أجل المساعدات اإلنسانية وانتقـال األفـراد ولـيس البـضائع، وأن                   
الضوابط المعمول بها من أجل األمن واحترام السيادة ال بد من أن يحترمها الجميع، إذ أن ذلـك عـرف            

  .دولي ال فصل فيه وال نية للتراجع عنه تحت أي مبرر
ى يصاحبها صخب إعالمي تقوده فضائيات وجهات عدة منها المدنية ومنها الدينية التي تفتي              الرؤية األول 

بحرمة ما تفعله القاهرة بل وتصل أحياناً إلى اعتباره في خانة العداء والخيانة، وتساندها جهات فلسطينية                
لسطينية أو إدارة عملية    ال تتفق كثيراً مع المقوالت المصرية وأطروحاتها سواء بالنسبة الى المصالحة الف           

أما الرؤية الثانية فهي ذات طابع دفاعي غالباً، وال تصل إلى اآلذان ال فـي مـصر وال فـي                    . التسوية
  .خارجها إال بصعوبة بالغة

وبين الرؤيتين توجد تفاصيل كثيرة ومهمة، فالغالب اآلن هو الصوت المرتفع والمتشنج قبـل الـصوت                
  .وترة قبل العقل الرزين والفعل المحسوبالهادئ، والعواطف الجياشة المت

إلى غـزة   » 3شريان الحياة   «علي أية حال، فإن المشهد الذي جسدته المواجهات التي سبقت دخول قافلة             
من معبر رفح يعد تعبيراً دامياً عن المسافة الكبيرة بين الرؤيتين السالفتي الذكر، وتعبيراً عن إشـكاليات                 

لفترة من الزمن تحكم العالقة بين مصر وغزة من جانب، وبين مـصر             عدة، أتصور أنها سوف تستمر      
  :من بين هذه اإلشكاليات ما يلي. والقضية الفلسطينية من جانب آخر

الدولة هنا في األول واألخير تعني صالحيات       . األولى إشكالية الدولة واألمة، أو لنقل ثنائية الدولة واألمة        
وبغض النظر عن رأينا في هـذه الجهـة         . عليه الجهة الحاكمة سيادتها   وإطاراً قانونياً وجغرافياً تُمارس     

الحاكمة، هل هي ظالمة ومستبدة أو ديموقراطية وتعبر عن قناعات شعبها، فهـي فـي األول واألخيـر                  
هذا عرف دولي معمول به، وهذه قاعـدة راسـخة مـن قواعـد              . صاحبة القرار على نطاقها الجغرافي    

أمـا  . تعرضها لضربات هنا وهناك باسم حقوق اإلنسان وحقـوق الـشعوب          العالقات الدولية على رغم     
األمة، ال سيما اإلسالمية، فهي منطق يتجاوز نطاق الدولة جغرافياً وسياسياً، هي منطق افتراضي يعتقـد                

  .فيه البعض وينادي أن تكون له األولوية على منطق الدولة الواقعي
 فيه من سيادة ال يحدد نطاقها وصالحياتها إال النظام الحـاكم            مصر الرسمية بالتأكيد مع منطق الدولة بما      

ومن يواليها فهم على الجانب اآلخر، أي مـع منطـق األمـة             » حماس«أما حركة   . والحكومة الشرعية 
االفتراضي الذي يتيح تجييش المشاعر من أجل هدف واحد وهو إدانة مصر ووضعها في خانة األعـداء                 

ئة ألف شهيد مصري الذين قضوا من أجل فلسطين في مواجهات عسكرية            والخونة بكل بساطة وكأن الم    
 كانوا مجرد ذكرى عابرة ال تستحق الذكر، وكأن تضحيات المصريين           1973 وحتى   1948ضروس من   
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وآخرهم جندي مصري لم يتجاوز الثانية والعشرين سنة نالته إحدى          . البسطاء ال تستحق التأمل واالعتبار    
الجاري، وكل ذنبه أنه كان     ) يناير(ادمة من القطاع يوم السادس من كانون الثاني         الرصاصات الغادرة الق  

  . في خدمة وطنه وحراسة بلده
االشكالية الثانية هي إشكالية االلتزام القومي وااللتزام التعاقدي، وهي امتداد آخر لالشكالية األولى ولكن              

 والقومية العربية وإلى حد كبير بالناصـرية        فااللتزام القومي يرتبط بالعروبة   . في شكل ومستوى مختلف   
التي وضعت نصب أعينها أن تكون مصر في طليعة القيادة العربية، تضحي من أجل العرب وتخـوض                 

كانت تجربة لها وعليها الكثيـر      . حروبها من أجلهم، وتجعل عالقاتها مع القوى الكبرى من أجل العرب          
وس الكثيرين نموذجاً قوامه أن مصر ليس لها أي خيار إال           ولكنها تركت في نف   . والكثير من األخذ والرد   

  .أن تضحي من أجل القومية العربية حتى ولو كفر بها كل العرب اآلخرين
في حين أن واقع األشياء عربياً ومصرياً يضع في األولوية وفي الجوهر االلتزام القطري مـع وضـع                  

واقع . بيتها إلدانة مصر وشعبها وإهانة تضحياتها     رقاقة من االلتزام القومي تُستدعى عند الضرورة، وغال       
األشياء وواقع العرب يقول إن مصر ال تفعل شيئاً يختلف عما تفعله الدول العربية األخرى، أي متابعـة                  

  .مصالحها العليا كما تحددها النخب الحاكمة، وااللتزام بتعاقداتها الخارجية أياً كان موقف اآلخرين منها
 لنظرية االلتزام التعاقدي، بما في ذلك الحرص على التطبيق األمثل للمعاهدة مـع              حين تعمل مصر وفقاً   

إسرائيل وبما يحمي مصالحها الذاتية، تنطلق نظرية االلتزام القومي بصيغتها الناصرية مصحوبة بمسحة             
لمقاومة أممية لتضع األمر في باب الخيانة والتراجع والتسليم للعدو وتصفية القضية الفلسطينية وضرب ا             

إنها مسافة واسعة بين نمطين من التفكير والقناعات ترسخت بفعـل عمليـات             . وإجهاضها وكل ما شابه   
تنشئة وتعبئة تكاد تكون يومية لتغطية فشل البعض وخروجه عن خط المعقول في إدراك حقائق النظـام                 

  .العربي والدولي
متداد لها، وهي إشكالية األمن القطري واألمن       اإلشكالية الثالثة ليست بعيدة عن السابقة، وفي جزء منها ا         

األمن القطري هو المعمول به في كل البلدان العربية، ولم نسمع أحـداً يناهـضه أو ينتقـده أو                   . القومي
يعتبره انتقاصاً من المقاومة الفلسطينية، بل ثمة دول وأطراف مشتبكة في عمق الصراع مع إسرائيل ولم                

بعة عقود لتحرير أرضها المحتلة، ومع ذلك ينظر إليها البعض كرمـز            تستخدم رصاصة واحدة طوال أر    
وكما ال تطالب مصر أحداً من العرب بأن يفعل ما يفـوق طاقتـه،              . للقومية المثالية والصمود والتصدي   

  .فهي تنتظر أيضاً أن ال يطالبها أحد بما يفوق قدراتها وطاقاتها
وليس هناك أدنـى شـك فـي أن    .  والرأي العام الخارجي  االشكالية الرابعة تتعلق بالرأي العام المصري     

جزءاً من الرأي العام المصري هو مع االنتقادات التي تشيع اآلن في شأن سـلوك مـصر تجـاه غـزة        
تحديداً، ولكن هناك جزءاً آخر ومعتبراً يرى األمر من منظور مختلف، ويعتقد أن سياسة حكومته وقيادته                

يريده البيـت يحـرم     « ظل الواقعين العربي والدولي الراهنين، وأن ما         السياسية هي السياسة األنسب في    
وإذا كان األمر كذلك فالمتصور أن الحاكم ليس عليه أن يتجاهل مطالب شعبه من أجـل                . »على الجامع 

شهادة حسن سير وسلوك من الرأي العام الخارجي ال سيما بعض العربي المعبأ خصيصاً إلدانة مـصر                 
  . ودورهاأياً كان موقفها 

اإلشكالية الخامسة هي إشكالية رفع الحصار عن أرض محتلة، فاألسهل هنـا أن تـتم المطالبـة برفـع                   
لكن األصـعب   . الحصار وأن تكون مصر هي السباقة من أجل اثبات قوميتها والتزامها بأمتها اإلسالمية            

لسطينية باعتباره الموقـف    أن يدرك هؤالء أن مصر هنا توازن بين التزامين، األول هو وحدة القضية الف             
وفي قناعة مصر   . القومي األصيل الذي ال يمكن التنازل عنه، وبين تقديم المساعدة اإلنسانية الضرورية           

أن رفع الحصار عن غزة بوضعها الراهن فيه تحقيق لهدف إسرائيلي رئيسي طالما سعى إلـى الفـصل                  
الوضـع  . نية وفقاً لحدود الرابع من يونيو     األبدي بين غزة والضفة وأضاع بذلك فرصة قيام دولة فلسطي         

الراهن في الرؤية المصرية هو أن غزة أرض محتلة وأن وجود سلطة أمر واقع فيها ال يعني أنها باتت                   
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وإن كانت هناك فترة أغمضت فيها العيون عـن         . محررة أو شبه دولة، ما يترتب عليه فتح دائم للحدود         
سلع كما تسمح بدخول األسلحة واألفراد بطرق غيـر شـرعية وال            انفاق للتهريب، فقد ثبت أنها تأتي بال      

صحيح أن المهربين سيتضررون أوالً والناس ثانياً، لكـن         . يمكن قبولها، وبات مطلوباً حل األمر جذرياً      
  .وبعدها سيكون لكل حادث حديث. الحل بسيط وواضح، فالمصالحة مطروحة وال بديل عنها

اإلنسانية إلى تخريب ومشاغبات ومواجهات واختطاف للجنود ومحاولة        أما قبول تحول قوافل المساعدات      
إجبار السلطات على الخضوع لمطالب غير قانونية كإدخال سيارات خاصة ال عالقة لهـا بالمـساعدات                

وإن . اإلنسانية، كما حدث مع قافلة النائب البريطاني جورج غاالواي فهذا يتجاوز كثيراً رفع الحـصار               
ن من العبور من أحد المعابر اإلسرائيلية، ويتصورن أنهم سيفرضـون إرادتهـم علـى          كان هؤالء خائفي  

فأمر غزة يتطلب ناشـطين     . مصر، فهو مما يدخل في باب االبتزاز السياسي المرفوض جملة وتفصيالً          
  .من أجل السالم وليس مخربين وفوضويين كما رأينا عند الحدود المصرية مع غزة

 ثنائية الحب والكراهية، وهذه بدورها بات يشعر بها كثيرون من المـصريين             االشكالية السادسة من قبل   
البسطاء الذين خبروا الحياة في عدد من الدول العربية من أجل لقمة العـيش، والـذين يـشاهدون فـي                    

هؤالء يـشعرون بـشيء مـن       . الفضائيات المختلفة سيوالً من اإلدانة والتشويه لبلدهم ومواقفه المختلفة        
ية في تقييم مشاعر بعض العرب تجاههم، خصوصاً حين توجه اإلهانات للمصريين في شـكل               االزدواج

عام ويجري وصفهم بكلمات غير الئقة ولن نزيد على ذلك، بل نحيل إلى عمل فني قامت به مجموعـة                   
من شبان دولة عربية شقيقة في صورة أغنية قصيرة تهين كل ما هو مصري، ووضعوها على االنترنت                 

والمؤكد أننا لن نكون سعداء إن قـام شـبان          . ها الشباب المصري في ما بينه بكل غضب وقرف        ويتداول
مصريون بعمل فني مضاد يهيل التراب على كل ما هو عربي، ولكن بالقطع سيكون هناك مـن يـتفهم                   

  .ويبرر العمل
ظن أيضاً أن   أظن كما يظن عاقلون كثر أن العرب الواعين بالتاريخ يدركون قيمة مصر والمصريين، وأ             

لكننا في زمـن الـصورة      . هؤالء الحانقين على مصر لم يقرأوا التاريخ وال يعرفون إال هوامش األشياء           
وحين يقال إن مصر ليست أقل عنفاً وحصاراً من         . الزاعقة المبتسرة وليس الثقافة العميقة والوعي المتقد      

ذلك سوف يفرضون على مصر الرسمية أن العدو، فهل يعتقد هؤالء أنهم يسدون خدمة ألنفسهم، أو أنهم ب          
تفعل ما يحلمون به؟ انظروا يا سادة إلى تعليقات المصريين على خبـر استـشهاد الجنـدي المـصري                   

  .وحكومتها لتعرفوا الرد الشعبي المباشر» حماس«برصاصة غادرة من قطاع تسيطر عليه 
  10/1/2010الحياة، 
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  ف الزرونوا
هذا الذي يجري في البالد العربية من فلسطين الى العراق الى اليمن الى السودان الى الصومال والحبـل                  
على الجرار ، منتظر مقروء منذ سنوات ، فكان المفكر والمحلل العربي الكبير محمد حسنين هيكل قـد                  

ان االحداث في المنطقة تجري وفـق       : حذر من مغبة التفكك واالنهيار العربي منذ مطلع الثمانينيات قائال         
  ،...االجندة االسرائيلية اذا لم يستفق العرب ويتداركوا االحداث

المشهد العربي وصل الـى     : السيد عمرو موسى كان قد تحدث عن مخططات شيطانية لتفتيت االمة قائال           
ـ  2009اسوأ حاالته ـ عام  االحـوال  "ة ب ، بعد ان كان قد فتح واحدا من اهم واخطر الملفـات المتعلق

تفكيك العـراق وضـياع هويتـة       "، وب " االيادي الشريرة الخفية التي تعبث باالمن العربي      "وب" العربية
ان مـشروع   :"2006 ـ  3 ـ  8المصرية يوم "دريم"، حينما اعلن في لقاء اجرته معه فضائية " العربية

م تكن لتتوغل فـي سياسـتها       ان اسرائيل ل  "، و "الشرق االوسط سطو مسلح على دولنا وحضارتنا وتراثنا       
  ".وجرائمها لو لم تكن تتمتع بحصانة دولية وحماية غربية
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وفي ظل االدارة االمريكية الجديدة التي تفاءل العرب بخطابات الرئيس االمريكي اوباما وتوقعوا خيرا ،               
ولة الفلسطينية  كثيرون الذين لم يصدقوا الرئيس االميركي الجديد اوباما في وعوده تجاه الفلسطينيين والد            

والعرب والعدالة واعادة الحقوق الى اصحابها ، ولكن كان هناك ايضا الكثيرون ممن صدقوه وتمنوا ان                
  .يختلف عن سابقه بوش

تواصل الجدل على امتداد شهور عديدة حول جدية ومصداقية الـرئيس اوبامـا الـى ان وقـع تحـت                    
  . ،"...كذب البحر الغطاس"االختبارات الجادة ، ف

 رئيس الدولة االكبر واالعظم في العالم يتراجع عن كل وعوده وبرامجه والتزاماتـه تجـاه                -صوروا  ت
  .الفلسطينيين والعرب والتسوية والدولة الفلسطينية

الرئيس اوباما ينكفئ تماما امام صالبة نتنياهو ومراوغاته ، بل ويتأقلم مع برنامجه السياسي وشـروطه                
كما اطلق عليها في احد خطاباته      " المعجزة"بالدولة" اسرائيل"ن ذلك بوصف    ، ، بل ذهب ابعد م     ..للتسوية
  .الساخنة

يبدو ان االدارة الجديدة تواصل سياسات االدارة السابقة في كل ما يتعلق بالقـضية الفلـسطينية واالمـة                  
 بـوش   العربية ، والذي كرسته االدارة السابقة تواصله االدارة الحالية ، ومن ضمن مـا كرسـته ادارة                

هي تلك العالقات التحالفية االستراتيجية المعادية للعـرب علـى مـدى            ) وتواصله ادارة اوباما  ( السابقة
وكنا اشـرنا  (سنوات حكمها ، فاطلقت العديد من االتفاقيات والتعاهدات والوثائق العدائية التي كان ابرزها      

  ):لها في العديد من المقاالت السابقة
   فتيت االمة العربية الوثيقة الصهيونية لت-أ 

 نشرت مجلة كيفونيم العبرية التي تصدرها المنظمة الصهيونية العالمية وثيقـة اعـدت              1982ففي عام   
ان تفتيت مصر الى اقاليم جغرافية منفصلة هو هـدف اسـرائيلي علـى              :"لتفتيت االمة العربية جاء فيها    

ية ودينية وطائفية منفصلة عن بعضها البعض       جبهتها الغربية ، كما ان تفتيت لبنان وسوريا الى اقاليم قوم          
  ".هو هدف اسرائيل الرسمي في الجبهة الشرقية
  ".ان تفتيت العراق اهم بكثير في المدى القريب"غير ان الوثيقة شددت من جهة اخرى على 

  .وقد تبنت ادارة الرئيس بوش هذه الوثيقة جملة وتفصيال
وتطبيقاتها وتداعياتها ، كان الجنرال موشيه يعلون رئـيس         وعن احتالل وتفتيت العراق في سياق الوثيقة        

اركان جيش االحتالل االسرائيلي سابقا ، اطلق في لقاء اجرته معه صحيفة يديعوت احرونوت العبريـة                
 صاروخا استراتيجيا اعالميا مدججا بالنشوة والغطرسة والتشفي فـي اعقـاب   2003 ـ  12 ـ  26يوم 

د هناك عالم عربي ، ولم نعد نتكلم عن عالم عربي ، وال يوجد شيء اسمه                لم يع :"احتالل العراق اكد فيه   
تحالف وتضامن عربي ، بل هناك العبون عرب لكل منهم مصلحته الخاصة ، والذي يريـد مـصلحته                  

  ".عليه ان يكون مرتبطا بالواليات المتحدة القطب االوحد الذي يتحكم بالعالم
  

 اي قبل خمس سنوات تقريبا      2004طينيين والعرب خالل العام     وقد بسط يعلون رؤيته للصراع مع الفلس      
القطعة العراقية والليبية   : رقعة بازل استراتيجية مكونة من قطع مختلفة مرتبطة ببعضها البعض         "، فاردا   

يمكن لهذه القطـع ان     "، وحسب يعلون    " الخ.. والسورية والفلسطينية واالرهاب والتهديدات غير التقليدية     
  ".م ايجابي من ناحية اسرائيل اذا عرفت كيف تدير اللعبة بالطريقة الصحيحةترتب في نظا

 حدث بتـأثير مبـدأ الـدومينو االميركـي ،           - في ليبيا وايران وسوريا      -ما ريناه   : ".. واضاف يعلون 
واالستراتيجية االميركية التي اجبرت ايران على خطواتها ودفعت ليبيا الى االعتـراف بانتـاج اسـلحة                

  ". الشامل واالستعداد للتنازل عنهاالدمار
  "الكسر النظيف" وثيقة - مخطط تشيني الرهيب -ب 
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الذي اعده ديك تشيني نائب الرئيس االميركي السابق بوش يعزز المضامين           " المخطط الرهيب "ولعل ذلك   
اتيجية الواردة في الوثيقة الصهيونية اعاله ، حيث كشف مايكل اوهالن خبير الشؤون العسكرية واالستر              

عن تفاصيل وابعاد المخطط وعالقته بالدولة الصهيونية والحروب المعـدة سـلفا            " معهد بروكينجز "في  
تطورات وتغيرات طرأت على مكتب نائب الـرئيس        : "لصالحها ضد العراق وسوريا والعرب مشيرا الى      

تب جون بلوتـون    االميركي تدل على تقاربه الشديد من حكومة شارون ، حيث انتقل ديفيد ويرمز من مك              
رجل العداء االول لعدالة القضية الفلسطينية ورأس الحملة الشرسة التي شنت على سوريا ، الـى دائـرة    

التـي  " الكسر النظيـف  "هو احد محرري وثيقة     " ويرمز.. "مستشاري نائب رئيس االمن القومي الضيقة     
رض الـسالم االسـرائيلي علـى       لالجهاز على المنطقة وف   " القرن االميركي الجديد  "شكلت ارضية لمبدأ    

ارضية ميزان القوى المختل لصالح اسرائيل بشكل كبير ، وضرب المقاومة الفلسطينية من خالل اقحامها               
  .كجزء في حرب الواليات المتحدة على االرهاب العالمي ، الى جانب ضرب وغزو واحتالل العراق

   خريطة طريق خاصة بسوريا-ج 
خريطة طريق خاصة بسوريا ، في حين قدمت الحكومة االسرائيلية لهـا            حيث اعدت االدارة االميركية     

ان صقور االرادة االميركيـة     "، واكد تقرير اميركي     " الئحة كاملة بالمطالب واالهداف المتعلقة بسوريا     "
واصدقاء اسرائيل يخططون لتنفيذ خريطة طريق تهدف الى احكام الحصار وتضييق الخناق على سوريا              

  ".صاديا وتكنولوجيا وصوال الى فرض الشروط االسرائيلية المتعلقة بالتسوية عليهاومحاصرتها اقت
ال شـك ان    : " الصهيونية مـثال   -يقول باتريك سيل في واحدة من اهم مقاالته حول التهديدات االميركية            

اسرائيل سعيدة جدا ، اذ ترى القوات االميركية تسيطر على العراق ، فمجرد حضورها يـشكل ضـغطا          
  ".يا على سوريا وايرانقو

  :ومن ذلك المشهد على امتداد ادارة الرئيس بوش ، الى المشهد الراهن في ظل ادارة الرئيس اوباما
  ؟،،..ومن يقرع الجرس.. من يتحمل المسؤولية القومية والتاريخية العربية ازاء كل ما جرى ويجري

  10/1/2010الدستور، 
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