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  تل أبيب تعتذر رسمياً عن اهانة السفير التركي .1

 وا اعلنين اسرائيليينمسؤول، أن أسعد تلحمينقالً عن مراسلها، لناصرة  من ا14/1/2010  الحياة،ذكرت
وقال رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو في . ان اسرائيل بعثت برسالة اعتذار رسمية الى تركيا

ارجية داني بعد أن صاغ الخطاب مع نائب وزير الخ" أن يكون الموضوع قد تم حله"بيان انه يأمل في 
  . ايالون الذي أظهرته وسائل االعالم مع السفير التركي، ما أثار الخالف الديبلوماسي مع أنقرة

وكانت القناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي افادت مساء امس ان إسرائيل بعثت بمسودة اعتذار لتركيا 
داهللا غل الذي سيقرر ما إذا كان إلقرارها قبل نشرها رسمياً، مضيفة ان المسودة اآلن بيد الرئيس عب

وبحسب . النص مقبوالً، وقد يتشاور مع رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان الذي يزور روسيا
في واقع الحال، فإن إسرائيل : "القناة، يتضمن البيان المتوقع كل النقاط التي طالبت بها تركيا، وقالت

  ".تنحني أمام الضغوط التركية وتعتذر رسمياً
يعتقد ان احتجاجات "من اعتذار ايالون، وقال انه " رضاه"من جانبه، اعرب نتانياهو في بيان امس عن 

وزارة الخارجية التي نقلتها الى السفير التركي مبررة في الجوهر، لكن كان ينبغي ايصالها بطريقة 
  ". ديبلوماسية مقبولة

انزالق تركيا نحو "من " قلقه"ه القريبة عن في الوقت نفسه، نقلت الصحف عن نتانياهو اعرابه الوساط
اما وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الذي يزور قبرص، فقال إن ". ايران والدول العربية المتطرفة

إسرائيل معنية بالحوار المباشر مع تركيا من أجل إنهاء األزمة التي تعكر صفو العالقات بين البلدين، 
إسرائيل لن تحتمل "ات على أساس الحفاظ على االحترام المتبادل، وأن مضيفاً أنه يجب أن تقوم المحادث

الذي " بيان االعتذار"أن إسرائيل نقلت " هآرتس"وافادت ". أكثر معاداة السامية والتحريض على اليهود
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أصدره أيالون إلى أعلى المستويات في وزارة الخارجية التركية، موضحة أن السفير اإلسرائيلي في 
  . ح للمسؤولين األتراك أن هذا البيان هو رسالة رسمية من حكومة إسرائيلأنقرة أوض

غير ان هذه التصريحات والبيانات االسرائيلية لم ترق الى المستوى الذي تعتبره انقرة مقبوال لالعتذار، 
  .، وطالبت باعتذار رسمي واضح وصريح"غير كافية"بل اعتبرتها وزارة الخارجية التركية 

 عضوا من ستة عشرانقال عن مراسلها، برهوم جريسي، أن  14/1/2010،األردن، الغدوأضافت 
 على خطاب أرسل إلى السفير التركي في تل أبيب، أعربوا فيه عن وأعضاء الكنيست اإلسرائيلي وقع

  ".داني أيالون) اإلسرائيلي(السلوك غير الالئق الذي صدر من نائب وزير الخارجية "أسفهم بشأن 
ـ  ونقل الموقع  ـ     " يديعوت أحرونوت " اإللكتروني ل  قـولهم إنـه     16أمس األربعاء عن أعضاء الكنيست ال

حتى أصعب المناقشات يجب أن تعقد بطريقة تتسم بالتحضر واالحترام، وليس بأعمـال تهـدف إلـى                 "
هو ) من حزب كاديما  (يذكر أن النائب اإلسرائيلي روبرت تيباييف       ". اإلضرار بكرامة الشخص أو الدولة    

  .بادر بالخطابمن 
  

   ال تمارس أي مقاومة حالياًويؤكد أنها بالقضية ةتاجربالمحماس ويتهم  ... يعتذر لمصرعباس .2
 مقاومة أيال تمارس  "إنها حركة حماس بقوله أمسانتقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس : )ا ش ا(

 ".ل وما زلنا ندينها الصواريخ ونحن دناها من قبإطالق اآلنتدين " حماس إنوقال عباس ، "حاليا
 وهدنة طويلة 67 يتحدثون عن حل سياسي على حدود اآلنوقفت المقاومة وهم أ حماس أنوضح أو

 بكثير، ويتحدثون عن دولة أكثر يقدمون تنازلت أنهم "إلىالمدى، ثم يقولون المقاومة والممانعة، مشيرا 
 أنفسهاتريد شرعنة " "حماس "أنعلى وشدد  ".ذات حدود مؤقتة وهذا التنازل مرفوض لدينا رفضا قاطعا

  ". نقبل بهأن على حساب الشعب الفلسطيني وهذا ال يمكن األثمان العالم وعند ذلك مستعدة لدفع أمام
 أوونفى وجود ضغوط عربية على القيادة الفلسطينية لتذهب إلى المفاوضات من دون وقف االستيطان 

من يعتقد انه يستطيع ": قال، و"التاريخي"لى الدور المصري  عتوقيع اتفاق المصالحة خارج القاهرة، مثنياً
 أن كعرب وفلسطينيين بشكل خاص، ال يمكن ألننا يستغني عنه فهو واهم، أو يأخذ دور مصر أن

 الشعب إلىنعتذر  "األوسط الشرق أنباء وكالة إلى حديث فيوقال عباس  ".نستغني عن الدور المصري
هي " هذه االعتداءات أن إلى، مشيرا " الشعب الفلسطينيإلى تنتمي المصري على ما قامت به عناصر ال

 مصر بهذا إلى يرد التحية أن الشعب الفلسطيني إلى ينتمي إنسان أي مشينة ومن العار على أعمال
 إلى الشهداء الذين قدمهم الشعب المصري عبر سنوات عدة بآالفالشكل ويرد التضحيات المصرية 

  ".وقنص جندي مصري يؤدى واجبه نحو وطنهاعتداءات على الحدود 
 المقصود من هذا االنتقاد هو إن"وحول انتقاد حماس تأمين مصر لحدودها مع قطاع غزة، قال عباس 

 من أن، مشيرا إلى "إسرائيل عن المتسبب الحقيقي في هذا الحصار، وهي األنظارتجريح مصر ولفت 
  .ها بالشكل الذي تريده تحمي كرامتأن تحمي حدودها ومن حقها أنحق مصر 

 من ألننا ليس بيدنا نحن، األمر هذا أن"، أكد اآلن معلقة حتى األموروحول المصالحة الوطنية وبقاء 
من الذي رفض التوقيع، ومن وراء من يرفض، هو السبب  "، متسائالً"جهتنا وقعنا على الورقة المصرية

لذين يجعلون الشعب الفلسطيني بطاقة في يدي في ذلك سامحهم اهللا، هم الذين يتاجرون بالقضية وهم ا
  ". تلك من اجل تحقيق مصالحهمأوهذه الدولة 

، األميركية اإلدارة أمام نسقتا حول بعض القضايا التي طرحت واألردن مصر وفلسطين إنوقال عباس 
في  فلسطيني لدراسة ما حدث - أردني - يجرى لقاء ثالثي مصري أنمشيرا إلى انه تم االتفاق على 

إننا سمعنا على الهاتف بعض المعلومات لكن ليست معلومات كافية حتى "الواليات المتحدة، مضيفا 
 السلطة الفلسطينية والدول العربية اتفقتا على انه البد من أن إلىوأشار ".. نستطيع ان نبني عليها شيئا
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 لم تتمكن اآلن وانه حتى  يشمل مدينة القدس،أنوقف شامل لبناء المستوطنات، ولو لمدة محددة بشرط 
  . على ذلكاإلسرائيليةالواليات المتحدة من اخذ الموافقة 

 من دون  تبدأ المفاوضات فوراًأن جورج ميتشل إلى فلسطين وطلب األميركي حضر المبعوث إذاوعما 
ان  كإذاوعما ".  بذلكاألميركية اإلدارة أخطرنا أنلن نقبل هذا وقد سبق "وقف االستيطان، قال عباس 

 القدس الشرقية أن تم اتفاق، أشار عباس إلى إذا واإلسرائيليين بين الفلسطينيين أراضهنا استعداد لتبادل 
  .األوروبيرض محتلة كما قال االتحاد أهي 

 المحتلة أراضيها الستصدار قرار يرسم حدود الدولة الفلسطينية على األمن مجلس إلىومتى تتوجهون 
 لجنة المتابعة العربية والتي إلى هذا الموضوع تم تقديمه إن" عباس ابأج بما فيها القدس؟ 67عام 

 قرار، سنذهب للتشاور مع دول العالم، وسنبحثه إلى، وعندما ينتهي ستخلص النتائج وتصل اآلنتدرسه 
، ونحن ننتظر إسرائيل كما تقوم أحادي ال نقوم بعمل ألننا األمن مجلس إلى ثم نذهب الدوليمع المجتمع 

  ". للتشاوراألمن مجلس إلىصل بشكل جماعي عربي  نأن
  14/1/2010المستقبل، 

  
  عباس يجدد شرط وقف االستيطان قبل استئناف المفاوضات .3

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد ضرورة ، أن )أ.ب.د( نقالً عن وكالة 14/1/2010الخليج، نشرت 
ونقل بيان للرئاسة ". إسرائيل"اوضات مع الوقف الشامل لالستيطان اإلسرائيلي من أجل استئناف المف

الفلسطينية عن عباس قوله، خالل اجتماعه مع القنصل البريطاني العام في القدس المحتلة ريتشارد 
إن وقف االستيطان وتحديد مرجعية واضحة لعملية السالم كفيلة بالعودة "ماكبيث في رام اهللا، أمس، 

وذكر البيان أن عباس أطلع القنصل البريطاني على أحدث  ".للمفاوضات من النقطة التي توقفت عندها
  ".المتعثرة"التطورات في األراضي الفلسطينية والجهود المبذولة لتحريك عملية السالم 

وأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث أن السلطة لن تقبل بأي ضغوط لدفعها الستئناف 
نؤكد أن الضغوط علينا الستئناف "وتابع ". سع االستيطانيقبل وقف التو" "إسرائيل"المفاوضات مع 

المفاوضات لن تجدي شيئاً ألنه من الواضح أن المفاوضات في ظل الموقفين األمريكي واإلسرائيلي 
  ".الحاليين ال تفيد إال الحكومة اإلسرائيلية وتوفر غطاء لالستيطان وتهويد القدس فقط

رئيس دائرة ، أن  وليد عوض،ام اهللا عن مراسلها في رنقالً 14/1/2010القدس العربي، وأضافت 
 خالل لقاء مع عضو الكونغرس  يوم األربعاء،كدأ ، صائب عريقات.المفاوضات في منظمة التحرير د

 العام دانيال روبنشتاين وعدد من األمريكي عن والية فلوريدا الكي هيستينجز، يرافقه القنصل األمريكي
كد أو . تمهيدا للعودة للمفاوضاتاإلسرائيليةف النشاطات االستيطانية المساعدين، على ضرورة وق

 حول رفضها التفاوض اإلسرائيلية والتصريحات التي تطلقها الحكومة اإلسرائيلية الممارسات أنعريقات 
  .على القدس، تعني فعليا تدمير عملية السالم والقضاء على مبدأ تحقيق الدولتين

  
  وعلى حماس التوقيع على الورقة المصرية... ن التراجع األمريكيهناك خيبة أمل م: عشراوي .4

 حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية . د أكدت: وليد عوض-رام اهللا 
 وقالتمريكي، مل فلسطينية وعربية من التراجع األأن هناك خيبة أربعاء ب األيوم" القدس العربي"لـ

ن الرد على أ إلى، مشيرة " تبعه تقاعس دوليإسرائيل في الضغط على أمريكيس هناك تقاع" :عشراوي
  .ذلك التقاعس بدأ بتحرك عربي لدعم الموقف الفلسطيني من خالل تفعيل مبادرة السالم العربية

ن المصالحة العربية والفلسطينية باتت ضرورية لدعم المواقف سواء على أ إلى عشراوي وأشارت
 ية، وأضافتمصرال بالتوقيع على ورقة المصالحة باإلسراع الفلسطيني، مطالبة حماس أوالصعيد العربي 
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 حماس اقتنعت بالتوقيع على ورقة المصالحة التي إذا األبوابالمصالحة الفلسطينية على "عشراوي 
  . طرف كانأي تعديالت من أية أمام رافضة فتح تلك الورقة " مصرأعدتها

  14/1/2010القدس العربي، 
  

  االستفزازات اإلسرائيلية مقدمة لعدوان أوسع على قطاع غزة: البرغوثيطفى مص .5
 حذّر النائب مصطفى البرغوثي، األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، من أن مواصلة :رام اهللا

سلطات االحتالل اإلسرائيلي استهداف قطاع غزة بالغارات الجوية والقصف المدفعي وسقوط العديد من 
وقال  ". قبيل عدوانها على القطاع2008 نوفمبر عام /تكراراً لما فعلته في تشرين ثاني"داء، يمثّل الشه

إن االستفزازات اإلسرائيلية هي " :نسخة منه" قدس برس"البرغوثي، في تصريح صحفي مكتوب وصل 
ئة الرأي العام مقدمة لعمليات كبيرة، وأن التهديدات التي يطلقها المسؤولون اإلسرائيليون هدفها تهي

  ".لجريمة جديدة ضد القطاع، ومحاولة تحميل الفلسطينيين مسؤولية التصعيد الجاري
بخرق التهدئة، من خالل عدوانها الذي لم يتوقف وحصارها "واتهم النائب الفلسطيني الحكومة اإلسرائيلية 

ك للجم االعتداءات والجرائم العالم مطالب بإدانة التصرف اإلسرائيلي والتحر"وأكد بأن ". وخنقها للقطاع
  ".التي ترتكبها قوات االحتالل في غزة

اإلسرائيليين، وتقديمهم " مجرمي الحرب"ودعا إلى نقل تقرير غولدستون إلى األمم المتحدة، ومالحقة 
بدون فرض عقوبات ومقاطعة على إسرائيل، فإنه ال يمكن ردعها وستواصل "للعدالة، مشدداً على أنه 

  .ه، حسب تعبير"دوانهااإليغال في ع
  13/1/2010 قدس برس،

  
   وتطالب بمحاكمة االحتالل... تندد بالحكم بسجن الشيخ رائد صالحالمقالةحكومة ال .6

بحق الشيخ رائد  أدانت الحكومة الفلسطينية القرار اإلسرائيلي :وكاالت، دياال جويحان - القدس المحتلة
 لدور الشيخ صالح المميز في الدفاع عن نظراً"ي  أشهر، مبينةً أن هذا القرار يأت9صالح بسجنه 

  ".األقصى وحمايته من المستوطنين والمتطرفين اليهود الذين يحاولون مرارا تدنيسه والسيطرة عليه
 طاهر النونو، من خطورة القرار اإلسرائيلي والذي ينبئ عن نوايا تآمرية  الحكومةوحذر الناطق باسم

ي تغييب الشيخ صالح خالل هذه الفترة عن دائرة الفعل وفضح إسرائيلية تجاه األقصى وترغب ف
 ومن يستطيع 48ودعا النونو أهالي  .المخططات اإلسرائيلية والجرائم التي ترتكب بحق المسجد األقصى

من أبناء شعبنا الفلسطيني إلى تكثيف الوجود في المسجد األقصى وعمارته وتسيير المواكب إليه ليالً 
خطوات إسرائيلية جديدة بحقه، وطالب األمة العربية واإلسالمية بالتحرك العاجل لحماية  ل تحسباًونهاراً

  .األقصى من المخاطر المحدقة به، واإلجراءات اإلسرائيلية الرامية لتهويده والسيطرة عليه
بدوره؛ استنكر المستشار محمد الغول، وزير شؤون األسرى والمحررين، الحكم الظالم بحق صالح، 

اً إياه حكماً سياسياً بالدرجة األولى لما يمثله الشيخ من رمزية لمقاومة االحتالل وإجراءاته القمعية معتبر
إن االحتالل هو : "وقال الغول، في بيان صحفي .بحق الفلسطينيين ودفاعه عن القدس والمسجد األقصى

 قادته وضباطه اإلرهابيين إلى ، مطالبا بتقديم"المجرم الحقيقي الذي يجب أن يحاكم على جرائمه البشعة
ودعا . محاكم دولية بتهمة ارتكاب أبشع المجازر واالنتهاكات بحق الفلسطينيين وأسراهم في السجون

المنظمات الدولية إلى التدخل لحماية الشعب الفلسطيني من ممارسات االحتالل القمعية بحق الشعب 
  .الفلسطيني، وإلزامه بتطبيق مبادئ حقوق اإلنسان

  14/1/2010صحيفة فلسطين، 
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  الجدران التي تضرب من حولنا تستهدف استئصال المقاومة: ادفتحي حّم .7
 على هامش مشاركته في حفل ، وزير الداخلية في الحكومة المقالة،شدد فتحي حماد: رأفت الكيالني

منية هو تخريج دورة الشهيد سعيد صيام الخاصة شمال قطاع غزة األربعاء على أن دور األجهزة األ
الحفاظ على الجبهة الداخلية والسياسات العامة للحكومة والمقاومة، مشيراً إلى أن الحكومة تحقق 

  .انجازات ضخمة وانتصارات متتالية في هذه االتجاهات
وأكد أن الدورة التدريبية ال تعد األخيرة، بينما هي سلسلة دورات جاءت في الذكرى األولى للحرب 

لتوصل رسالة واضحة للعدو اإلسرائيلي أنه مهما حاول أن يقضي على الشعب "ة، اإلسرائيلية على غز
 ".الفلسطيني وحكومته الصابرة، فإنه فشل في تحقيقها

إن الجدران التي تضرب من حولنا من جميع النواحي سواء كانت "ووجه حماد رسالة للعالم أجمع قائالً 
والذية، ومؤخراَ الجدار الذي صادق عليه رئيس الوزراء جدران إسمنتية أو الكترونية أو حديدية وكذلك ف

اإلسرائيلي بينامين نتياهو بين الجانب المصري واإلسرائيلي كلها تستهدف استئصال المقاومة لكنها لن 
  ".تفت في عضدنا ولن تؤثر فينا

أن هذه التدريبات تؤكد أننا لن نخضع ولن نستجيب ألي ضغوطات مهما كانت من "وأضاف حماد 
الخارج، وسنمضي في طريقنا للحفاظ على الجبهة الداخلية للشعب الفلسطيني، وكذلك الجبهة الداخلية 

 للتماسك الذي أبداه هذا الشعب من حيث تالحم الحكومة مع الجهاد والمقاومة
 13/1/2010، 48عرب

  
 سنسلم القاهرة نسخة رسمية لتحقيقات بشأن أحداث رفح: فتحي حّماد .8

لداخلية في الحكومة الفلسطينية في غزة فتحي حماد أمس األربعاء أن وزارته سترسل أعلن وزير ا: غزة
نسخة رسمية للحكومة المصرية بشأن نتائج التحقيقات التي تجريها بشأن أحداث رفح التي قتل فيها 

وقال حماد للصحافيين عقب مشاركته في حفل تخريج دورة شرطية  .جندي مصري على حدود غزة
إن الوزارة قاربت على االنتهاء من تحقيقاتها بشأن كامل المالبسات التي أدت لوفاة "زة، شمال قطاع غ

كافة المعلومات والتفاصيل التي أدت "وأكد حماد أن وزارته تقوم بجمع . قبل أسبوع" الجندي المصري
العها إلى توتر األوضاع على الحدود وسترسل نسخة رسمية فور االنتهاء إلى الحكومة المصرية إلط

 مع المسؤولين المصريين عقب انتهاء التحقيقات ، وأضاف أن الحكومة قد تطلب اجتماعاً"بشكل رسمي
 .الجارية من أجل بحث عدم تكرار ما جرى ومعالجة التوتر على الحدود

 14/1/2010السبيل، األردن، 
  

  ازات الدبلوماسية الجوإصدار تؤكد وجود تجاوزات في  على أداء الحكومةلجنة الرقابة: رام اهللا .9
 اللجان التي شكلها المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية أروقةتدور في  : اشرف الهور-غزة 

 أداء المنتمين للكتل البرلمانية دون حركة حماس، تنتقد بشدة األعضاء الحكومة، نقاشات بين أداءلمراقبة 
 الجوازات الدبلوماسية الخاصة بكبار إصدار سالم فياض، من بينها قضية .الحكومة التي يرأسها د

  .موظفي السلطة
وقبل يومين عقدت لجنة الرقابة جلسة لها في مقر المجلس التشريعي برام اهللا، ناقشت خاللها جملة من 

 جانب إلىالقوانين والمشاكل كان بينها موضوع جوازات السفر الدبلوماسية، حيث كلفت اللجنة مقررها 
 مشروع قانون يتعلق بجوازات السفر الدبلوماسية، حتى يتم تجاوز الخلل في بإعدادة، مقرر لجنة الداخلي

  ."األساسيتناقض مع القانون ": الالئحة التنفيذية المعدة من الحكومة والذي قالت انه
 نسخة منه على ضرورة "القدس العربي" شمالة شدد في تصريح تلقت أبووكان رئيس اللجنة النائب ماجد 

 وجود ، مؤكداً"لمن يستحقها فقط وحسب القانون" جوازات السفر الدبلوماسية بإصدارم الكامل االلتزا
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 عقده النواب في وقت سابق  اجتماعاًأن شمالة أبووذكر  . الجوازات الدبلوماسيةإصدارتجاوزات في 
 النواب توافقوا أن إلى  الجارية في هذا القطاع، الفتاًاإلصالحناقش األداء الدبلوماسي الفلسطيني وعملية 

  .على دعوة وزير الخارجية رياض المالكي، لالستماع منه عن تفاصيل هذه المواضيع
  14/1/2010القدس العربي، 

  
 المصالحة بعيدة المنال إال إذا تحرر اآلخرون من الضغوط األمريكية واإلسرائيلية: نائب عن حماس .10

 التشريعي الفلسطيني ياسر منصور، على أن  أكد النائب عن حركة حماس في المجلس:الضفة الغربية
المصالحة ممكنة في حال تم األخذ بالتوافقات التي تمت مع الفصائل قبل الورقة المصرية، واعتبر أن 

 األقوال التي تحّمل عدم مناقشة الزيادات التي تمت على الورقة المصرية هو ما يعطل المصالحة، رافضاً
بعيدة المنال، إال إذا تحرر اآلخرون من الضغوط األمريكية "المصالحة  وأشار إلى أن .حركته المسؤولية

 ."أو القاضية بإبرامها على الطريقة األمريكية واإلسرائيلية واإلسرائيلية الرافضة لها،
الوضع في الضفة الغربية يمر بمرحلة حرجة، إذ إن "أن " السبيل"في حديث خاص مع وأكد منصور 

سواء ما يتعلق : لى أبناء الحركة اإلسالمية، شمل مرافق العمل اإلسالميهناك تضييقا غير مسبوق ع
بالجمعيات والمؤسسات والمراكز والنوادي، وعلى المستوى الشخصي والمالحقة واالعتقال 
واالستدعاءات والفصل الوظيفي التعسفي، دون اعتبار ألي قيمة إنسانية أو أخالقية أو قانونية، هناك 

ما تحمل هذه الكلمة من معنى، مراقبة تفرض على االتصاالت، وتحريات بشكل ملفت حالة بوليسية بكل 
للنظر يحمل االستفزاز واالنتهاك ألدنى معاني الحريات الشخصية لإلنسان، وأظن أن هذه الحالة ستبقى 

 ."قائمة ما بقيت حالة االنقسام وتعطل الحوار الوطني الفلسطيني
التعذيب الذي يفضي إلى الموت من التعليق في الهواء : " منصوروعن التعذيب في سجون السلطة قال

لفترات طويلة، والضرب العنيف المبرح، والتكسير للعظام، واستخدام السياط الملهبة، نستطيع أن نقول 
إنه توقف إلى حد ما باستثناء حاالت فردية، حيث ال زال هناك بين اإلخوة المعتقلين من يتعرضون 

, لعنيف، وقد يتم هذا في مراكز التوقيف التابعة لألجهزة، قبل أن يتم نقله إلى السجنللضرب والتعذيب ا
الشبح : وال تزال هناك أساليب من التعذيب تمارسها األجهزة األمنية بحق أبناء الحركة اإلسالمية، منها

ش، واإليذاء والحرمان من األغطية والفرا, والمنع من النوم لفترات طويلة, والوقوف الطويل, الطويل
 ."بالشتائم واإلهانات وامتهان كرامة اإلنسان، ومنع الزيارة لألهل أو المحامين

 14/1/2010السبيل، األردن، 
 

  األوقاف وزعت خطباً إجبارية لمهاجمة القرضاوي الجمعة المقبلة: أئمة مساجد في الضفة .11
محتلة بأنهم تقلوا تعليمات من قبل  أفاد عدد من أئمة المساجد في محافظات الضفة الغربية ال:رام اهللا

وزارة األوقاف، في حكومة رام اهللا، لتخصيص خطبة يوم الجمعة المقبلة للهجوم على الشيخ يوسف 
اإلخباري عن هؤالء األئمة، " أمامة"ونقلت موقع  .القرضاوي، رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين
ة، تأكيدهم بأن وزارة األوقاف في حكومة سالم فياض الذي قال إنهم بالعشرات ومن مختلف أنحاء الضف

 باالعتذارلصالة الجمعة، تهاجم فيها الشيخ يوسف القرضاوي، وتطالبه " إجبارية"قامت بتوزيع خطبة 
  .للرئيس محمود عباس

  13/1/2010 قدس برس،
  

  اءالمجال الحيوي لعمل السلطة يشمل كافة األراضي الفلسطينية المحتلة دون استثن: فياض .12
 تشكل مسرح 67 كافة األراضي الفلسطينية المحتلة عام أنسالم فياض . كد رئيس الوزراء دأ :رام اهللا

وكان فياض قام بجولة أمس شملت بلدتي بيرزيت وعطارة ومخيم . عمليات السلطة لبناء مؤسسات الدولة
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عباس تعمل بكل ما لديها  السلطة برئاسة محمود إنوقال فياض  .الجلزون وافتتح عددا من المشاريع فيها
  . وجهود لخلق وقائع جديدة وايجابية على األرضإمكانياتمن 

نحن "، وقال )ج(ورفض فياض التصنيفات والمسميات المجحفة ألرضنا وخاصة تلك المسماة بالمناطق 
 فالمجال الحيوي لعمل السلطة الوطنية يشمل كافة. لن نقف أمام هذه التصنيفات التي ال بد أن تنتهي

 عن شعبنا، اإلسرائيلي، وشدد على ضرورة رفع الحصار "األراضي الفلسطينية المحتلة دون استثناء
 وإقامة، اإلعمار إعادةوخاصة في قطاع غزة، كي تتمكن السلطة الوطنية من البدء في تنفيذ برنامج 

 .  المشاريع الحيوية
 14/1/2010الحياة الجديدة، 

  
  وال مشاكل بين حماس ومصر.. اًمستعد لزيارة القاهرة فور: مشعل .13

 رئيس المكتب السياسى لحركة حمـاس، خالـد مـشعل، فـى             قال :   أسامة السيد أبوالسعود    - الكويت
أنا مستعد لزيارة القـاهرة فـورا، إذا        : "على هامش زيارته للكويت   " المصرى اليوم "تصريحات خاصة ل  

هى حركـة فلـسطينية     " حماس"أن  ، مشددا على    "رحب بى اإلخوة فى مصر، وسأكون هناك فى لحظة        
  ". تنتمى ألمتها وتخدمها، وليست فى حضن أو جيب أحد"عربية وإسالمية 

ودعا مشعل أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، إلى كشف ما لديه من أسماء للمتورطين فى إطالق النـار                 
  .على الجندى المصرى، أحمد شعبان، الذى استشهد منذ أيام على الحدود مع قطاع غزة

الجندى المصرى روحه ودمه عزيزة علينا كدماء الفلسطينيين، ونحن ال نفرق بين الدم الفلسطينى              : "وقال
  ".والدم المصرى والدم العربى، ونحن متألمون الستشهاد هذا الجندى

والقاهرة، لكنه وصف الجدار الفوالذى الذى تقيمـه مـصر          " حماس"وأكد أنه ال توجد أى مشكالت بين        
  ".غصة فى الحلق، وشىء مؤلم ألبناء شعبنا" مع غزة بأنه على الحدود

نحن نحترم أمن الحدود المصرية وحدود جميع الدول العربيـة،          ": حماس"وقال رئيس المكتب السياسى ل    
  .ولكن هذا ال يتحقق ببناء جدار

  14/1/2010المصري اليوم، 
  

  للمصالحة الفلسطينية " مواتية"الظروف : مشعل .14
مساء " العربية" خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في حديث لقناة            تبراع:  العربية -دبي

   .، أن الظروف مؤاتية للمصالحة الفلسطينية2009-1-12الثالثاء 
 مشعل أن الوصول الى ذلك يتطلب خطوة جريئة من بعض الدول العربية لجمع المسؤولين في                وأضاف

لو أن إخواننا في مصر جمعونا مع اإلخوة فـي  "وقال مشعل إنه  .فتح بحماس، وبقية الفصائل الفلسطينية   
  ".فتح ثم القوى األخرى سوف نتفق في ساعات ألننا أمام تعنت إسرائيلي وضرورة للمصالحة

ف مهيئة لنعالج كل هذه الخالفات، واللقاء الفلسطيني الفلـسطيني هـو نقطـة              وكل الظر "وأكد أيضا أن    
  ".البدء

  13/1/2010العربية نت، 
  

  مكشوف عن استحقاق المصالحة وتعكس عدم جدية حماس  تصريحات مشعل هروب :دحالن .15
قال محمد دحالن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض اإلعالم والثقافـة إن تـصريحات               : رام اهللا 

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل لقناة العربية هي التفاف وتهرب مكشوف عن استحقاق               
  .لحة الوطنية الفلسطينية، وتعكس عدم جدية حماس في تحقيق المصالحةالمصا
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طريـق المـصالحة    "نسخة عنه مساء األربعـاء أن       " سما  "وأضاف دحالن في تصريح صحافي وصل       
معروف، وهو يبدأ بتوقيع حماس على الورقة المصرية التي تمثل خالصة تفاهمات لحوار وطني رعتـه           

  ".مصر لمدة عامين
 كان مشعل صادقًا في نواياه تجاه المصالحة فليأت ويوقع على الورقة المصرية، ونذهب معـه                إذا"وتابع  

لالحتفال، ونتجه معا نحو إنهاء االنقالب الذي قامت به حماس، وإنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية               
ا دحـالن مـشعل     ودع ".التي من شأنها تعزيز صمود شعبنا وكفاحه المشروع من أجل حريته واستقالله           

مصداقية انتمائهم ألمتهم العربية، وليس إليران والمـشروع الفارسـي فـي            "وحركة حماس إلى إثبات     
  .، على حد قوله"المنطقة

  13/1/2010وكالة سما، 
  

  بالعمل لمجابهة تهويد القدسنحن مطالبون: أبو مرزوق في مؤتمر مؤسسة القدس .16
  في افتتاح المؤتمر السابعموسى أبو مرزوق في كلمة" حماس"قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة 

نحن مطالبون بعدما تخلى الحكام عن القيام : الذي أقيم أمس في بيروت" مؤسسة القدس الدولية"لـ
بواجبهم، بالعمل والضغط في كل اتجاه في مواجهة تهويد القدس، وحماية المقدسات وتثبيت الهوية، وأن 

وحيا أهالي موريتانيا ألنهم أغلقوا سفارة العدو اإلسرائيلي وطردوا . مجهانكون داعمين للمقاومة وبرا
 . السفير، كما حيا مواقف تركيا

بالذات وعلى " فتح"وقال أبو مرزوق إن مشروع التسوية هو الذي ضرب مشروعنا، كما أنهك حركة 
ك الطريق ال يعني إال ورأى أن االستمرار في ذل. لسان كبير مفاوضيها، أو كبير المتنازلين عن حقها

للعودة إلى المنطلقات األولى عندما كانت من " فتح"التنازالت للعدو وإعطاءه فرصا جديدة، ودعا حركة 
 . التنظيمات الرائدة في المقاومة

وأكد أبو مرزوق أن النصر مع الصمود والصبر يفشل مشاريع العدو، مشيرا إلى أن حركة حماس 
ون، ولفت إلى أن بناء جدار فوق األرض وآخر تحت األرض بين غزة صمدت ولم تلتحق بمشروع دايت

وبين الشقيقة الكبرى مصر، يحصل للمرة األولى في التاريخ، مشيرا إلى أن األنفاق كانت للتعبير عن 
 . إرادة الحياة كي ال تتحقق شروط العدو، وكانت تحديا له

يل كانت تصل إلى ثالثة مليارات دوالر، ثم وذكر أن قيمة التبادالت التجارية بين قطاع غزة وإسرائ
 في المئة مما كانت عليه، وارتفعت في المقابل بين غزة ومصر بعد الحصار، 15انخفضت إلى نسبة 

وطالب بالتوقيع على الورقة المصرية من دون تعديل أو حذف، قائال . من ثالثين مليونا إلى مليار دوالر
وقيع، وال بإرسال رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم تطالب بتغيير مكان الت" حماس"إن 

 . تطلب فيها التجديد له والتمديد للمجلس التشريعي، كما أنها لم تستلم تبرعات كما قيل
لن تهدد األمن العربي، خصوصا السعودية ومصر، ولن تكون رأس حربة ألي من " حماس"وأكد أن 

ب والمسلمين، مؤكدا أن المقاومة لن تلين ولن تستكين حتى تحرير الدول العربية، ألن أمنها من أمن العر
 . فلسطين

 14/1/2010السفير، 
  

   ألوامر باراك  بمنع إطالق الصواريخ من غزة انصياعاًهنيةتتهم فتح  .17
باالنـصياع  إسـماعيل هنيـة     رئيس الحكومة المقالة    أحمد عساف، امس،    " فتح" الناطق باسم حركة     اتهم

  ".كبح حلفائها"ب اإلسرائيلي الذي طلب من حماس ألوامر وزير الحر
لقد تحرك هنية على الفور وطلب من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضبط النفس وعدم              "وقال عساف   

في الوقت الذي تقوم فيه حركة حمـاس بفـرض هدنـة مـع     "أضاف ". إطالق الصواريخ على إسرائيل 
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قاومين من االقتراب من الحزام األمني الذي تقوم بحمايتـه          إسرائيل على الفصائل الفلسطينية، وتمنع الم     
لمصلحة إسرائيل من جانب واحد ومن دون أي ثمن، تواصل إسرائيل غاراتها وقصفها اليومي الذي أدى                

  ".خالل األسبوع الماضي فقط، إلى استشهاد أحد عشر مواطنا
  14/1/2010المستقبل، 

  
 األردن على زيارة وفدها برئاسة مشعلحماس ال تزال تنتظر موافقة : نّزالمحمد  .18

 عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال في تصريحات خاصة قال:  عزالدين أحمد-السبيل
" ، قال نزال إن الحركة قررت منذ فترة القيام بجولة عربية تشمل عددا كبيرا من الدول، "السبيل"لـ

 على زيارة وفد الحركة برئاسة خالد مشعل، وأنه حماس ال تزال تنتظر موافقة األردن"وأضاف نزال أن 
، نافيا وجود أي إشارات حتى اللحظة "من الطبيعي أن يكون األردن من الدول العربية المنوي زيارتها

  .بشأن الموافقة من عدمها
حماس "وعن طبيعة الحالة التي تحكم العالقات بين األردن وحماس في الوقت الراهن، قال نزال إن 

لى إقامة عالقات مميزة مع األردن ألهميته بالنسبة للقضية الفلسطينية، فنحن نتحدث عن حريصة ع
تاريخ مشترك، وعن تمازج في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي، وبالتالي نجد أنه من المنطقي وجود عالقة 

ذا أمر يسأل إيجابية بين الطرفين، ولكن من المؤسف القول إن العالقة حاليا يمكن وصفها بالباردة، وه
  ".عنه الجهات الرسمية في األردن

بكل موضوعية الجولة حتى اآلن ناجحة، وحققت : "أما بخصوص ما تم تحقيقه حتى اآلن، فيضيف نزال
، مشيرا إلى أن الجزائر، وعمان، والسودان، من بين المحطات "األهداف التي وضعتها الحركة لها

 .روسيا سيتم زيارتها في وقت الحقالعربية القادمة، إضافة لمحطة دولية هي 
  14/1/2010السبيل، األردن، 

  
  الحكم بسجن الشيخ صالح مقدمة لعدوان إسرائيلي جديد على األقصى: حماس .19

دولة االحتالل مـن اإلقـدام علـى أي         " حماس"حذرت حركة    :وكاالت-دياال جويحان  - القدس المحتلة 
ك في أعقاب الحكم الذي صدر بحـق الـشيخ رائـد            تجاه المسجد األقصى المبارك، وذل    " خطوة حمقاء "

حكـم  "ودانت الحركة في بيان لها، أمس، الحكم بسجن الشيخ صالح تسعة أشهر، مؤكدةً، أنـه                . صالح
جائر، وسياسي، وعنصري، ومخطط له من قبل المؤسسة االحتاللية، ويعّد استمراراً للنهج العدواني ضد              

  ".دمتهم المدافعون عن المسجد األقصىأبناء شعبنا في الداخل المحتل، وفي مق
إننا في حماس ننظر إلى هذا الحكم العنصري بخطورة بالغة، ونعّده مقدمة لعـدوان إسـرائيلي                " :وقالت

جديد؛ يبدأ باعتقال أبرز المدافعين عن الهوية العربية واإلسالمية، وتغييب دورهم الفاعـل فـي كـشف                 
  ".مخططات التهويد والتقسيم للمسجد األقصى

  14/1/2010صحيفة فلسطين، 
  

  حماس والمقاومة توأمان ال ينفصالن وفتح غير متقبلة أن نكون شركاء في الوطن: الحية .20
أن " حمـاس "أكد الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة المقاومـة اإلسـالمية             : خان يونس 

  .مان ال ينفصالنوالمقاومة توأ" حماس"الحركة متمسكة بخيار المقاومة، مشددا على أن 
بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة اليوم األربعـاء         " المسجد الكبير "وقال الحية خالل ندوة سياسية في       

، مشددا علـى أن تيـار       "لن نترك المقاومة حتى لو كلفنا ذلك أرواحنا ودماءنا وكل ما نملك           ): "13-1(
  ".لسطيني وأحرار العالم من خلفناالمقاومة والممانعة موجود، وتنتمي إليه أغلبية الشعب الف



  

  

 
 

  

            13 ص                                     1669:         العدد       14/1/2010الخميس  :التاريخ

وال بـديل عـن     "أن القضية ال تحتمـل االنقـسام،        " حماس"وبخصوص ملف المصالحة أكد القيادي في       
لـم  ) فتح(الطرف اآلخر   : "، واستدرك قائالً  "المصالحة واالتفاق إلنقاذ ما يمكن إنقاذه من قضية فلسطين        

، مؤكدا ضرورة الوقوف صفا واحـدا فـي         "لوطنيصل إلى مرحلة أن يحتمل أن نكون شركاء في هذا ا          
  ".وجه االحتالل لحماية الشعب والقضية الفلسطينية

واختتم الدكتور الحية حديثه بتجديد رفض حركته التنازل عن قضية الالجئين باعتبارها من أهم الثوابـت       
  .الفلسطينية

 13/1/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  إلعالن عن فشل صفقة األسرى اآلنحماس تستبعد ا": الحياة" .21
اإلعالن عن فشل مفاوضات صفقة تبادل " حماس"استبعد مسؤول في حركة :  جيهان الحسيني–القاهرة 

اإلعالن عن فشل الصفقة يعني انتهاء دور الوسيط "إن " الحياة"األسرى بين الحركة وإسرائيل، وقال لـ 
لكن "أن هناك صعوبات وتوتراً في المفاوضات ، موضحاً "وهذا ليس في مصلحة أحد... األلماني 

  ". الوسيط األلماني لم يستنفد دوره بعد، لذلك لم يعلن عن فشله
استبعد ذلك ألن : "ورداً على سؤال ان كان للجانب األميركي دور في التراجع االسرائيلي األخير، أجاب

ف الجديد، لذلك التراجع في األميركيين كانوا دائماً ضد صفقة تبادل األسرى، وهذا ليس بالموق
  ". المفاوضات االخيرة غير مرتبط على االطالق بأي ضغوط أو مؤثرات أميركية

  14/1/2010الحياة، 
    

  التي تشنها فتح على القرضاوي" الحملة اإلعالمية المسمومة" تندد بـ حماس .22
التي تشنها حركة فتح " الحملة اإلعالمية المسمومة"، أمس، بما اعتبرته "حماس"نددت حركة : أ.ب.د

وقال سامي . والسلطة الفلسطينية بحق الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين
تعتبر دليال على الهبوط األخالقي "أبو زهري، الناطق باسم الحركة، في بيان صحافي، إن هذه الحملة 

وقوف الشعب الفلسطيني واألمة العربية "ري وأكد أبو زه". الذي وصل إليه فريق حركة وسلطة رام اهللا
هذه األصوات ال تمثل شعبنا وإنما تمثل األجندة "، مضيفا أن "واإلسالمية كلها خلف الشيخ القرضاوي

  ".  الخارجية التي توجهها
  14/1/2010الخليج، 

  
  بغزةتعلن االستنفار بعد محاولة اغتيال احد قيادييها " حركة المقاومة الشعبية" .23

في قطاع غزة " حركة المقاومة الشعبية"، الذراع العسكرية لـ "كتائب الناصر صالح الدين"أعلنت : غزة
في صفوف عناصرها في أعقاب محاولة فاشلة الغتيال القيادي ابو معاذ " حال االستنفار والطوارئ"

كري، قائد وقالت الحركة المنشقة عن لجان المقاومة الشعبية إن عضو المجلس العس. الغصين فجر أمس
محاولة اغتيال من خالل تفجير "كتيبة الدرج في كتائب الناصر صالح الدين سالمة الغصين نجا من 

  ".على أيدي مجموعة من الخارجين عن القانون ومثيري الشغب والفتنة... سيارته الخاصة
جرائم ضد لن نقف مكتوفي األيدي أمام هذه ال: "في بيان" حماس"وأضافت الحركة المقربة من حركة 

  ". مجاهدينا وقادتنا، وسنضرب بيد من حديد كل أولئك الذين يحاولون العبث بأمننا وأرواح مجاهدينا
 14/1/2010الحياة، 
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  من غزة بلدة سديروت بصاروخ تعلن عن قصف" أنصار السنة"كتائب  .24
جهادية بأكنـاف بيـت     التابعة للجماعات السلفية ال   " أنصار السنة "أعلنت كتائب   :  احمد رمضان  -رام اهللا   

المقدس، مسؤوليتها عن استهداف بلدة سديروت بصاروخ محلى الصنع واستهداف تجمع لآلليات شـرق              
  .مقبرة الشهداء شرق مدينة غزة بقذيفة هاون

هذه العملية تأتي انتقاماً لدماء شهداء النفير الجهادي المجاهـدين حـسن            "وقالت في بيان صدر عنها ان       
  .همص وعوض أبو نصير، ورداً على التصعيد الصهيوني على قطاع غزةالقطراوي وحذيفة ال

  14/1/2010المستقبل، 
  

 الجهاد تؤكد أن ال انشقاق داخلها على خلفية أحداث مخيم برج البراجنة ببيروت  .25
إشكال على مسجد في مخيم .. سقوط جريحين: "في عددها الصادر، أمس، خبراً بعنوان" السفير"نشرت "

أوالً، إن ما حصل في مخيم برج البراجنة هو إعادة وضع : ، لذلك يهمنا ان نوضح اآلتي"برج البراجنة
ثانياً، تؤكد الحركة .. يد الحركة على المجمع بعدما فشلت كل الجهود والوساطات في إعادة المجمع إليها

هيئة عدم صحة ما ورد حول انشقاق داخلها؛ ألن ما حصل هو مجرد إجراء إداري مع أحد أعضاء ال
اإلدارية للمجمع الذي حاول استغالل البعد العائلي، وإظهار المشكلة وكأنها بين الحركة وعائلته، وهذا 

 ". األمر مخالف للواقع الذي يشهد متانة عالقة الحركة بشعبها واعتزازهم بها
 14/1/2010السفير،     

  
  لفلسطينيينالكنيست يقر قانون تعويض يهود الدول العربية مقابل الالجئين ا .26

 صادقت لجنة الهجرة واالستيعاب والشتات التابعة للكنيست باإلجماع على اقتراح قـانون             :القدس المحتلة 
، ينص على تعويض الجئين يهود قدموا من الدول العربية ، وبان يتم             " شاس"تقدم به النائب نيسيم زئيف      

  .رق األوسطالتعويض في نطاق مفاوضات سلمية لتحقيق السالم الشامل في الش
 ألـف  750 ألف يهودي قدموا من الـدول العربيـة مقابـل          860وسوغ زئيف اقتراحه بالقول إن هناك       

فلسطيني الجئ ، موضحا انه ما من احد يتجاهل طلبات الجانب الفلسطيني ، لكن علـى عـاتق الدولـة                   
ـ       . الحفاظ على مصالح جميع مواطنيها      2008ي عـام    وساق زئيف في اقتراحه قرار الكونغرس األمريك

بحق الالجئين اليهود والذي اشترط تقديم إي دعم للفلسطينيين بتعويض اليهود الذين قـدوا مـن الـدول                  
  .العربية كشرط النجاز اتفاق سالم ، وقد عارضته حكومة إسرائيل

  14/1/2010الدستور، األردن، 
  

  "إسرائيل"ـ  لدعم القدس كعاصمة أبدية ل"الكنيست"س لوبي في يتأس .27
من أجل مدينة القدس كعاصـمة      " لوبي"واب من األحزاب اإلسرائيلية الصهيونية ، مجموعة ضغط         أقام ن 

تضم كافة األحزاب الصهيونية ، وهدف هذه المجموعة هو تقوية          ) الشعب اليهودي (أبدية لدولة إسرائيل و   
  .مكانة القدس ، ودعمها ماديا وماليا في شتى المجاالت

يريدون إجراء مفاوضـات مـع      "بركات خالل اإلعالن عن إقامة اللوبي       وقال رئيس بلدية االحتالل نير      
الطرف الفلسطيني بالمقابل يجب إن يكون بالمقابل خطوات واضحة لدعم مدينة القدس ، كعاصمة أبديـة                

وفي المقابل قال رئيس االئتالف الحكومي زئيف اليكين إن موقف الحكومة اإلسـرائيلية             ". لدولة إسرائيل 
 بخصوص مدينة القدس كعاصمة أبدية لدولة إسرائيل ، نافيا ما تناقلته وسـائل اإلعـالم       ورئيسها واضح 

عن موافقة نتنياهو إجراء مفاوضات حول مدينة القدس ، وان يكون شـرق القـدس عاصـمة للدولـة                   
  ".الفلسطينية العتيدة ، وذلك في مباحثاته مع الرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة
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إن الهدف من وراء إقامة اللوبي يأتي بهدف تقوية مكانة          " "البيت اليهودي "ف من حزب    قال زبلون اورلي  و
" الستاتوس غفو "، وهذا اللوبي هو جزء من اإلجماع اإلسرائيلي         ) للشعب اليهودي (مدينة القدس كعاصمة    

  ".على القدس كعاصمة إلسرائيل ، وان هناك إجماعا صهيونيا على وحدة القدس والمحافظة عليها
  14/1/2010الدستور، األردن، 

  
  من اإلسرائيليين يؤيدون استئناف محادثات السالم% 72.5 :استطالع .28

 أظهر استطالع للرأى أجرته جامعة تل أبيب، أن الرأى العام اإلسرائيلى يؤيد محادثـات               :القدس المحتلة 
 كما كـشف عـن ثقـة    السالم مع السلطة الفلسطينية، مسلطا الضوء على رغبة اإلسرائيليين فى السالم،     

  .الشعب فى الحكومة فى تعاملها مع القضايا األمنية
 إسـرائيليا، كمـا تقـول صـحيفة     525ووفقا لألرقام التى جاءت فى هذا االستطالع الذى أجرى بـين      

٪ من اإلسرائيليين يؤيدون استئناف محادثات السالم،       72.5فى نسختها الفرنسية، فإن     " جيروزاليم بوست "
  . قلة منهم يتصورون أن هذه المفاوضات ستنتهى إلى نتائج فعليةومع ذلك، فإن 

، 2010من اليهود التى استطلعت آراؤهم أن الوضع لن يتغير بالتأكيد فى            % 57ومن ناحية أخرى، يرى     
أما األكثر تفاؤال، والذين يتحدثون عن تحقيق       . ٪ يتوقعون حدوث سلسلة جديدة من القتال      13فى حين أن    

مـن العـرب    % 35٪، هذا فى الوقت الذى يتوقع فيه        19 السالم، فهم ال يمثلون سوى       بعض التقدم نحو  
  . اإلسرائيليين أن يحدث نوعا من التقدم فى عملية السالم

إذ . كما يشير االستطالع إلى ثقة اإلسرائيليين الواضحة فى إدارة الحكومة للشئون المتعلقة باألمن القومى             
وفى هذا اإلطار   ". بشكل صحيح وجيد بل وأفضل أيضا     "لحكومة تعمل   من اإلسرائيليين أن ا   % 78يعتقد  

  . أمام حركة الفلسطينيين443يؤيد اإلسرائيليون قادتهم فى فتح طريق 
وتضيف الصحيفة أن االستطالع يظهر بشكل عام االختالف فى الرأى بين اليهود من ناحيـة والعـرب                 

٪ مـن العـرب     57إذ يعتبـر    . مة من ناحية أخـرى    اإلسرائيليين الذين ال يمنحون نفس الثقة فى الحكو       
اإلسرائيليين الذين تم استطالع رأيهم أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أخطأ فى رفض العرض الـذى                

. ٪ مـن اليهـود هـذا الخيـار        55تقدمت به حماس إلطالق سراح الجندى جلعاد شاليط، فى حين يؤيد            
ففى حين يعتقد   .  إلى نفس المصدر   2009وء الذى خيم عام     وبالمثل، فإن اليهود والعرب ال يرجعون الهد      

٪ من العـرب    49٪ من اليهود أن الفضل فى عودة الهدوء يرجع إلى قوات األمن اإلسرائيلية، يعتبر               57
  .أن هذا الهدوء هو ثمرة القيادة الفلسطينية

  14/1/2010وكالة سما، 
  

  "إسرائيل"الفساد يستفحل في : المفتش العام للشرطة االسرائيلية .29
فتح المفتش العام للشرطة اإلسرائيلية الجنرال دافيد كوهن مجددا ملف الفساد فـي             : وديع عواودة  -حيفا  

إسرائيل وأكد خالل اجتماع للجنة الداخلية في الكنيست أمس الثالثاء أن الفساد ينتشر بإسرائيل اسـتنادا                
  .لمقاييس دولية ومعطيات متراكمة لدى الشرطة

 160 االجتماع الذي ناقش مكانة السلطات المحلية إلى أن الشرطة تجري تحقيقات فـي               وأشار كوهن في  
  . منهم رؤساء سلطات محلية70ملفا جنائيا ضد موظفين عموميين 

وتعزز تصريحات كوهن نتائج أبحاث وتحقيقات سابقة تؤكد ارتفاعا حادا لظاهرة الفساد وتفشي الجريمة              
  . األخيرةالمنظمة في إسرائيل خالل السنوات

 13/1/2010نت، .الجزيرة
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  تل أبيب تستعد لعدوان جديد بجنود من الروبوت .30
 تعكف إسرائيل على تطوير أسطول من آليات العدوان المقاتلة التي تعمل :  عبد القادر فارس-غزة

تلقائيا في الجو والبحر والبر، ستغير من طبيعة الحروب المحتملة في منطقة الشرق األوسط مستقبال، 
األمريكية المختصة في الشؤون العسكرية عن مصادر " وول ستريت جورنال"بحسب مانقلته صحيفة 

  .أمنية إسرائيلية
ونسبت الصحيفة إلى رئيس فرع تقنية القوات الجوية اإلسرائيلية العقيد أروين بيريبي قوله، إن إسرائيل 

وعة من الجنود في ميدان تحاول الحصول على آليات تعمل بشكل تلقائي في كل مكان ولكل مجم
وأضاف أن ذلك يتيح المجال أمام القيام بالمزيد من المهمات من دون تعريض حياة أي جندي . المعركة

 10للخطر، ويتوقع أن يكون ثلث اآلليات العسكرية في الجيش اإلسرائيلي من الروبوتات في غضون 
  . عاما، مضيفا أننا نسير نحو حقبة من الروبوتات15إلى 

  14/1/2010ظ، عكا
  

  تنظيم القاعدة يرى في قطاع غزة موطئ قدم في الشرق االوسط: تقارير اسرائيلية .31
 الحـالي،   2010تشير بعض التخمينات االستخبارية الصادرة في مطلع عام          :زهير اندراوس -الناصرة  

علـى  والذي لم تمض منه سوى بضعة ايام، الى احتماالت ان يشهد قطاع غزة عملية عسكرية جديـدة،                  
 2009التي سبق ان نفذتها القوات االسـرائيلية فـي مطلـع عـام              ) الرصاص المسكوب (غرار عملية   

  .الماضي
تقول المعلومات، كما افادت التقارير الصحافية االسرائيلية اّن الخبير االمريكي، بروس رايديل، قد قـدم               

يوجـد  : تطرق فيه الى النقاط اآلتيـة     تقريرا لالدارة االمريكية، وتحديدا للرئيس االمريكي باراك اوباما،         
فلسطينية جديدة ضد قطاع غزة، وذلك بسبب الخاليا الجهادية         -احتمال متزايد بأن تندلع حرب اسرائيلية       
  .التي بدأت تتجمع وتتمركز في قطاع غزة

على توجد العديد من السيناريوهات التي تتضمن انطالق الشرارة االولى الندالع هذه الحرب، منها              : ثانيا
سبيل المثال ال الحصر، قيام هذه الخاليا الجهادية باستهداف االسـرائيليين الموجـودين فـي المنـاطق                 

قطاع غزة، او المناطق البحرية المواجهـة       -المحيطة بالقطاع، وتحديدا على طول امتداد حدود اسرائيل       
  .للقطاع

دية التي بدات تتجمع وتتمركز في      عالوة على ذلك فقد اشار تخمين بروس رايديل، الى ان الخاليا الجها           
يشار الى اّن هـذه     . قطاع غزة، عند قيامها بأي استهداف ضد االسرائيليين، يمكن ان تقتل بعض الجنود            

التقديرات تتماشى مع رؤية المخابرات االسرائيلية التي تزعم باّن تنظيم القاعدة بدأ يتغلغل منذ سـيطرة                
  .اع غزةعلى مقاليد الحكم في قط(حماس في تموز 

  14/1/2010القدس العربي، 
 

  2009من الخدمة العسكرية االسرائيلية خالل  "تهربوا" شاب درزي 600": يديعوت" .32
التجمـع الـوطني   (رحب النائب العربي فـي الكنـسيت سـعيد نفـاع      :  حسن مواسي  - القدس المحتلة 
سرائيلية اإلجبارية، مؤكـدا    بارتفاع عدد المتهربين الدروز من تأدية الخدمة العسكرية اإل        ) الديموقراطي

  .أنها ثمرة الجهود المكثفة التي يتم بذلها في هذا الصدد
كشفت النقاب أول أمس، عن قيام الشرطة العسكرية اإلسرائيلية بعملية          " يديعوت احرنوت "وكانت صحيفة   

 في القـرى    العتقال المتهربين من الخدمة العسكرّية وفقط في السنة المنصرمة،        " حراثة عميقة "تحت إسم   
  .الدرزية
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وأشارت إلى انه، وبحسب المعطيات التي أوردتها، كان عدد المتهربين من الخدمة العسكرية في أوساط               
 متهربا مـن قريتـي      91 متهربا في السنة األخيرة، منهم       1874 شخص من أصل     600الشباب الدروز   

 متهربا بعد   70لقبض حتى اآلن على     دالية الكرمل ويركا الدرزيتين، وان الشرطة العسكرية قامت بإلقاء ا         
أن كانت جمعت الشرطة عنهم معلومات من مؤسسات مختلفة، عن أماكن عملهم وأقاربهم وبعد أن قامت                

  .بنصب الكمائن لهم في هذه األماكن
  14/1/2010المستقبل، 

 
  بركة ينسحب من محاضرة احتجاجاً على تفوهات محاضر صهيونيالنائب  .33

القائم في القدس المحتلة " الكارثة والبطولة"حاضر صهيوني في ما يسمى متحف اتهم م :القدس المحتلة
، العرب والشيوعيين في العالم اإلسالمي بالالسامية وذلك خالل "الهولوكوست"والخاص بالمحرقة النازية 

يستعدون للمشاركة في وفد يزور بولندا نهاية الشهر إلحياء " الكنيست"محاضرة قدمها ألعضاء في 
وغادر رئيس الجبهة الديموقراطية للسالم والمساواة .  لتحرير معسكر أوشفيتس النازي65ذكرى ال ال

محمد بركة الذي سبق وأعلن مشاركته في الوفد المذكور، القاعة " الكنيست" عضو 48داخل أراضي 
جيديا من المؤسف أن يستغل البعض الترا"وتابع ". الكارثة"احتجاجا واتهم المحاضر بتحقير ذكرى 

إن الالسامية ليست حكرا " الكارثة والبطولة"وفي المحاضرة قال مسؤول ".المهولة لخدمة أجندة سياسية
من القنوات " نماذج"على اليمين المتطرف بل تمارسها أوساط في اليسار والشيوعية والعرب، وقدم 

  ".بروتوكوالت صهيون"التلفزيونية العربية التي تطرح 
  14/1/2010الخليج، 

  
   ضعفا20ً حصلت على براءات اختراع تفوق ما سجله العرب بـ"إسرائيل" .34

ذكر الباحث الفلسطيني خالد ربايعة إن إسرائيل حصلت خالل السنوات العشرين الماضية على : رام اهللا
 ضعف ما حصلت عليه جميع الدول العربية في الفترة ذاتها، بالرغم من أن 20براءات اختراع توازي 

العرب يفوق نظرائه اإلسرائيليين بخمسة أضعاف، بينما تتفوق إسرائيل على كل الدول عدد العلماء 
 . العربية في حجم اإلنفاق على البحث العلمي، وكذلك في عدد األبحاث المنشورة

على " السفير"وقال ربايعة، األستاذ المحاضر في الجامعة العربية األميركية في جنين، في دراسة حصلت 
 براءة اختراع، بينما 16805، صدر في إسرائيل نحو 2008 وحتى عام 1980منذ عام "ه نسخة منها أن

 وحده، سجل أن براءات االختراع 2008خالل عام "وأضاف أنه ".  براءة836سجل العرب مجتمعين 
 ".  عاما30ًلباحثين إسرائيليين زادت بنسبة الضعف والنصف عن نتاج العرب خالل 

 ألف عالم 124هذا األمر يأتي بالرغم من أن لدى منظمة اليونسكو للثقافة والعلوم "وأشار ربايعة إلى أّن 
 ".  ألف عالم إسرائيلي، أي بنسبة واحد إلى خمسة24عربي، في مقابل 

وتضيف الدراسة أن إسرائيل تنفق ضعف ما ينفقه العرب على األبحاث العلمية، وذلك بمقدار ما يقارب 
هذا باستثناء األبحاث العسكرية .  مليار دوالر100القومي المقدر بـ  في المئة من مجموع دخلها 5

 . السرية والمعلنة، التي لها حصة مماثلة من الدخل، وربما أكثر
ويرى ربايعة أن التفوق ال ينطبق فقط على البحث العلمي، بل يمتد إلى الميادين األكاديمية األخرى، 

 جامعة في العالم، بينما لم تأت جامعة 500ن ضمن أول  جامعة إسرائيلية تأتي م64"مشيرا إلى أن 
تسعة علماء إسرائيليين حصلوا على جائزة نوبل في العلوم "ويضيف أن ". عربية واحدة في هذه المراكز

 ".  علماء عرب6مقابل 
علماء وتختم الدراسة أن نسبة نشر األبحاث العلمية في المجالت العلمية في العالم متساوية تقريباً بين ال

، موضحاً أن دليله "لكن رغم ذلك فإن األبحاث اإلسرائيلية أكثر انتشاراً ومصداقية"العرب واإلسرائيليين، 
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 ألف اقتباس تقريباً من األبحاث العربية، 600على ذلك يأتي من منظمة اليونسكو التي قالت إنه تم أخذ 
 ".  مليون اقتباس من األبحاث اإلسرائيلية1.7في مقابل 

 14/1/2010ير، السف
  

  واسع  فلسطيني  تنديدوسط..  الشيخ رائد صالح تسعة أشهربسجناالحتالل يحكم  .35
 وعـن   ديـاال جويحـان    القدس المحتلـة   نقال عن مراسلتها من      14/1/2010صحيفة فلسطين،    نشرت

  أمس، على الشيخ رائد صالح      حكمت في مدينة القدس المحتلة   " محكمة الصلح اإلسرائيلية   "أن) وكاالت(
رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني المحتل بالسجن الفعلي لمدة تسعة أشهر باإلضافة إلى ستة               

  . شيكل لشرطي إسرائيلي أدين باالعتداء عليه7500أخرى مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية مقدارها 
، مشدداً على أن هـذه      وأكد الشيخ صالح رفضه للحكم الذي يهدف إلبعاده عن األقصى والقدس المحتلة           

األحكام والممارسات لن تثنيه عن متابعة عمله في سبيل الدفاع عن القدس والمسجد األقصى، مضيفاً أن                
  .السجن لن يرهبه ولن يجعله يتراجع عن أداء واجبه تجاه المدينة المحتلة

ـ  ام كـان عـسكرياً     إن قرار اإلبعاد عن القدس لمدة ست أشهر الذي صدر قبل عدة أي            ":" فلسطين"وقال ل
  ".وليس أمراً قضائياً، ألنه صادر عن المسئول العسكري االحتاللي عن منطقة القدس

نحن ندرك أن االحتالل اإلسرائيلي أراد من وراء        "وعن استئناف الحكم الذي صدر بحقه، أضاف صالح         
حتالل ال يملك أيـة     هذه المحكمة أن يجر المسجد األقصى إلى القضاء اإلسرائيلي، علماً أنه محتل، واال            

  .، مشدداً على أن القضاء باطل وما يصدر عنه من قرارات باطلة"سيادة عليه
إن هذا الحكم لن يزيد كل العاملين على نصرة القدس والمسجد األقصى المبارك إال ثباتاً وصموداً                : "وقال

 يرتكب فيه االحتالل     عام حاسم وعام مصيري قد     2010وحذر من أن عام      ".وتحدياً لالحتالل اإلسرائيلي  
وأدين الشيخ صالح بالتهم الموجهة إليه      . اإلسرائيلي حماقات كثيرة ضد القدس والمسجد األقصى المبارك       

قبل نحو شهرين، حيث تقرر أمس، إصدار حكمٍ نهائي بحقه وبحق القيادي في الحركة اإلسالمية سليمان                
  .خلاغبارية رئيس صندوق اإلسراء للتنمية والتطوير في الدا

 قبالة مبنى محكمة الصلح في القدس المحتلة تضامنًا مع الشيخ صـالح             48واحتشد المئات من فلسطينيي     
  .واغبارية، والذين استنكروا المالحقة والمحاكمة السياسية التي تعرض لها الشيخ صالح

ـ               الح، بدوره؛ استنكر المستشار محمد الغول، وزير شؤون األسرى والمحررين، الحكم الظالم بحـق ص
معتبراً إياه حكماً سياسياً بالدرجة األولى لما يمثله الشيخ من رمزية لمقاومة االحتالل وإجراءاته القمعيـة                

  .بحق الفلسطينيين ودفاعه عن القدس والمسجد األقصى
ـ           ، "المجحـف والخطيـر   "من جهته؛ استنكر التجمع الوطني الديمقراطي القرار اإلسرائيلي الذي وصفه ب

أن هذه المحاكمة سياسية وليست لها عالقة بالتهم الرسمية الموجهة للشيخ صالح والتي تدينه              مشيراً إلى   
  ".االعتداء على شرطي والقيام بأعمال شغب"بـ

  اعتبرتالهيئة العالمية للدفاع عن القدس، أن القدس المحتلة من 13/1/2010قدس برس، وأضافت 
 رائد صالح، جريمة جديدة من جرائم االحتالل ضد الحكم الذي أصدرته محكمة إسرائيلية، ضد الشيخ

يوما عالميا للتضامن ) يناير/  كانون ثاني15(كما دعت الهيئة العتبار يوم الجمعة المقبل  .الفلسطينيين
مع الشيخ رائد صالح، وطلبت من وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية دعم هذا اليوم، وتخصيص موجهة 

  .مفتوحة للتضامن معه
  

  من أراضي وادي حلوة في القدس% 70تخطط لالستيالء على  ة االحتاللبلدي .36
كشفت، أمس، مصادر مقدسية عن مخطط جديد لبلدية االحتالل في مدينة القدس المحتلة              :لقدس المحتلة ا

من أراضي وادي حلوة في المدينة، ووضعها تحت هيمنة البلدية وما يـسمى             % 70يهدف إلى مصادرة    
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 وذلك استمرارا للمخططات الرامية إلى تهويد المدينة وتهجير المـواطنين الفلـسطينيين             ،"اللجنة اللوائية "
  .منها

,  دونما 548,5، في دراسة له أن مساحة أراضي وادي حلوة تبلغ           "مركز معلومات وادي حلوة   "وأوضح  
ة منها مناطق سكنية تشمل بيوت المواطنين والمساحات المحيطة بها؛ في حـين تـتم مـصادر               % 18,7
" سلطة اآلثار والطبيعـة   "و" اللجنة اللوائية "المتبقية من مساحة األراضي لمصلحة بلدية القدس و       % 70الـ

  .على شكل مواقف سيارات وممرات وأراضٍ مفتوحة
تحقيقه من خالل سياستها    " إلعاد االستيطانية "وأكد المركز أن بلدية القدس تحقق بذلك ما لم تستطع جمعية            

إن هذا المـشروع يطلـق عليـه        :"وقال المركز .  حلوة واالستيالء على العقارات    في تهجير سكان وادي   
، ويشمل منطقة وادي حلوة وحي البستان ووادي الربابة، وأن المشروع سيبدأ تنفيـذه              "11555"مشروع  

  ".قريبا؛ ألنه تم الحصول على إقرارٍ أولي بالمشروع
ترخيص البناء؛ مع العلم أنه يوجد في وادي حلوة         ونوه المركز بأن شروط الترخيص للمنازل هي إعادة         

  . بيتًا أكثر من نصفهم لديهم أوامر هدم620
طالب أبو شعر، من مغبة تنفيذ المخطط اإلسرائيلي،        . من جانبه، حذَّر وزير األوقاف والشؤون الدينية د       

  . موضحاً أنه يندرج ضمن مخططات تهويد مدينة القدس المحتلة
, أحمد أبو حلبية في تـصريح صـحفي       .  رئيس مؤسسة القدس الدولية في غزة د       وفي ذات اإلطار، أكد   

أن المخطط الجديد يهدف إلى تهويد مدينة القدس والتضييق على أهلها لتهجيرهم منها، لخلق وضع               , أمس
  .من نسبة السكان% 20ديموغرافي جديد بحيث تكون نسبة العرب فيها ال تزيد عن 

14/1/2010صحيفة فلسطين،   
 

      بيروت  في " الدوليةمؤسسة القدس "السابع لـمؤتمر  النطالقا .37
مؤسسة القدس الدولية افتتحت في العاصمة  أن بيروت من 14/1/2010صحيفة فلسطين، ذكرت 

وذلك بحضور شخصيات , المؤتمر الدولي السابع الخاص بمدينة القدس المحتلة, أمس, اللبنانية بيروت
  .رزةونخب دينية وفكرية وسياسية با

إن المؤتمر هذا العام يأتي في جو غير مسبوق من التصعيد : "محمد العدلوني. وقال أمين عام المؤسسة د
". ضّد القدس، حيث حسم االحتالل أمره واتخذ قراره بتهويد كامل مدينة القدس وتقسيم المسجد األقصى

مشدداً على ضرورة ثبات , "قدسونحن نريدها القدس، ولن تكون إالّ ال" أورشليم"هم يريدونها : "وأضاف
  .أهلها في مواجهة مخططات التهويد واالقتالع

ألقى الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد األقصى المبارك كلمة أشار فيها إلى , وعبر األقمار الصناعّية
ما يجري في المدينة المقدسة من سلخٍ لألحياء المقدسّية عن بعضها بواسطة الجدار الذي أخرج أكثر من 

أمانة في أعناقنا جميعاً " مقدسي من مدينتهم، مؤكداً في خطابه للحضور أّن القدس ومقدساتها 125.000
  ". وال تفريط في حّبة من ترابها

، الشيخ يوسف "مؤسسة القدس الدولية" رئيس مجلس أمناء أن 14/1/2010السفير، وأضافت 
يحيين والقوى القومية واإلسالمية القرضاوي، قال إن مؤسسة القدس ضمت العرب من مسلمين ومس

 . والعرب والعجم والسنة والشيعة وكل األحرار والشرفاء في العالم
وتناول إمكانيات األمتين العربية واإلسالمية القوية سكانياً واقتصادياً، والحضارات الكبرى التي انبثقت 

ما عندنا، وما زلنا نقاتل بعضنا وقال إنه لألسف لم نع . في التاريخ، وظهور األديان واألنبياء فيها
وأكد أنه ال يوجد لليهود مكان عبادة في المدينة، وحائط المبكى ال معنى . البعض، بدال من إنقاذ القدس
 . دينياً له، إنما هو حجر زائف
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ودعا القرضاوي إلى العمل من أجل تثبيت أهل القدس ودعم صمودهم وتمويل مشروعاتهم، مشدداً على 
كما وجه تحية إلى لبنان بعدما . لحاضرين ألن بعض حكام األمة تخلوا عن مسؤولياتهمأهمية دور ا

  . اجتاز المحنة وانتصر على الفتنة وأصبح لبنان الموحد اآلمن المستقر، لبنان الحرية والمقاومة
 إبراهيم أمين السيد إننا كشعوب وكمقاومين "حزب اهللا"من جهته قال رئيس المجلس السياسي في 

اهدين ومناضلين نواجه تحديات وصعوبات كبرى، لكن ال تزال لدينا أنظمة قوية وفاعلة ومقاومة، ومج
دعمت وساعدت وهي مستهدفة أيضا، وقد حققنا جميعا انتصارات كبرى يمكن أن نبني عليها كما بنى 

جئين أو جالية وقال ال نريد للثوار والمقاومين الفلسطينيين أن تحولهم المفاوضات إلى ال . عليها العدو
أجنبية أو مكتومي القيد أو فاقدي الهوية، فالهوية ليست جواز سفر للخروج من األرض، إنما هي 

  . جوازعودة إلى األرض
 الوزير "أمناء مؤسسة القدس الدولية"وخالل عشاء للمشاركين في المؤتمر أعلن نائب رئيس مجلس 

 بين أمنائها شخصيات من خارج العالمين العربي السابق بشارة مرهج، أن المؤسسة في طريقها كي تضم
 . واإلسالمي، تأكيدا لعالمية قضية القدس وإنسانيتها

تتعرض له القدس من تهويد واستيطان ومخططات لهدم األقصى، وما واعتبر أنه يوجد ترابط بين ما 
يتعرض له قطاع غزة من حصار، يحاولون استكماله بالجدار الفوالذي، مشيرا إلى أن خيمة تقيمها أسرة 
فلسطينية طردت من بيتها في حي الجراح أو حي البستان هي رسالة إلى الضمير اإلنساني برمته، 

 .  الصهيوني، كما في وجه الساكـتين عن جرائمه المتماديةوصفعة في وجه المشروع
المفكر الفلـسطيني منيـر      أن     نقال عن أواب المصري من بيروت      13/1/2010نت،  . الجزيرة وأوردت

األماكن " إن   قالشفيق ممثال عن المؤتمرات الثالثة القومي اإلسالمي والقومي العربي واألحزاب العربية            
يهجرها أبناؤها العرب تصبح أحجارا ميتة، واإلنسان هو من يعطيهـا نـبض             المقدسة في فلسطين حين     

الحياة، ويكسوها بروح اإليمان، أما الجدار الذي يفصل بين القدس والضفة الغربية، فقـد بنـي ليلـتهم                  
  ".األرض والمياه الجوفية وكي يفصل بين الفلسطينيين

تين، غربي القدس عاصمة لدولة االحـتالل،       وتابع أن مدينة القدس تتعرض لمخاطر تقسيمها إلى عاصم        
وشرقها عاصمة لدويلة فلسطينية، وقد سلمت السلطة الفلسطينية بهذا التقسيم من خالل المبادئ الستة التي               

  .أعلنها الرئيس محمود عباس بعد مؤتمر أنابوليس
 .  في قصر األونيسكو بتالوة التوصيات الختاميةالخميس ويختتم المؤتمر أعماله اليوم 

  
  العام الماضي48 مبنى في الـ 165االحتالل هدم : دراسة .38

 مبنى فلسطيني الملكية هدم 165أظهرت دراسة أعدها المركز العربي للتخطيط البديل، أن : الناصرة
وأوضحت الدراسة أن القرى غير . 1948 في مختلف أنحاء فلسطين المحتلة سنة 2009خالل عام 

  .  بيتاً فيها134صة األسد، حيث قامت سلطات التنظيم والداخلية بهدم المعترف بها في النقب حظيت بح
13/1/2010قدس برس،    

  
  إسرائيليون فلسطينيين والبقية القدسمن سكان % 12خالل سنوات سيكون : التفكجي .39

كل ما "مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي إن قال :  امجد سمحان-رام اهللا 
نحن "واضاف . "ري حالياً هو تخيير المقدسيين بين البيع أو الرحيل، أو البقاء بظروف مذلة إلى حينيج

من سكان المدينة عرباً فلسطينيين، والبقية % 12على وشك أن نفقد عروبة القدس، خالل سنوات سيكون 
 الجدار، كلها تهدف إلى الوسائل متعددة، فهدم المنازل، أو سحب الهويات، أو بناء.. يهوداً إسرائيليين

 . "تحويل المدينة إلى مستوطنة كبيرة خالية من العرب
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% 12 حاليا تظهر أنه وحتى سكان القدس الـاإلسرائيلية المخططات أن "السفير"وقال التفكجي لـ
 في أقلية، وبالتالي ال مبرر ألحد أن يعتبرهم فلسطينيين ألنهم اإلسرائيليةإما بالجنسية "سيخيرون بين 

 سيأخذون جنسية فلسطينية، ويحصلون على إقامة في المدينة تتحكم فيها أودولة يهودية، ترعاهم، 
 . " وتلغيها متى شاءت، وبالتالي هم معرضون للطرد في أي لحظةاإلسرائيلية األمنيةالمؤسسات 

الجدار  من سكانها العرب بعد أن احكم 280 أصل من ألفا 125ووفق التفكجي فإن القدس فقدت قرابة 
 من أجزاءاآلن هناك احياء كفر عقب، ضاحية البريد، سمير أميس، الرام، " وأوضح. حولها تقريباً

شعفاط وبيت حنينا وجبل المكبر، وأبوديس والسواحرة الشرقية، كلها احياء تابعة للواء القدس الشرقية، 
عن فقدان قرابة ثلث سكان إذاً نحن نتحدث . وهي تقع اليوم خارج الجدار، الذي يشكل حدود المدينة

  . "القدس العرب
14/1/2010السفير،   

  
  برلمانياً أوروبياً يزورون غزة الجمعة56": اللجنة الحكومية لكسر الحصار" .40

، إن وفداً برلمانياً "اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود"قال حمدي شعت، رئيس : غزة
تأتي في إطار "، مؤكداً أن الزيارة )15/1(يوم الجمعة القادم أوروبياً رفيع المستوى سيزور قطاع غزة 

  ".كسر الحصار الصهيوني الجائر المفروض على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من أربع سنوات
13/1/2010قدس برس،   

  
   "الهالل األحمر الفلسطيني" توقع اتفاقاً مع مستشفيات "األونروا" .41

، في مستشفى عكا في بيروت أمس، تعاقـداً         "األونروا"لسطينيين  وقّعت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الف     
 خـالل الفتـرة     "األونـروا "مع مستشفيات الهالل األحمر الفلسطيني، استكماالً لتعاقدات شبيهة أبرمتهـا           

، )خمسة مستشفيات (مستشفيات الهالل األحمر الفلسطيني     :  مستشفى من ثالث فئات    35الماضية، لتشمل   
، وهي موزعة في مختلف المناطق اللبنانية، ال        )17(والمستشفيات الخاصة   ) 13(ية  المستشفيات الحكوم 

  .  عقدين مع مستشفيين لألمراض النفسية"األونروا"كما جّددت . سيما تلك القريبة من التجمعات الفلسطينية
14/1/2010السفير،       

   
  بار الجوفيةالجدار الفوالذي سينقل المياه الملوثة من البحر إلى اآل: مختصون .42

الجدار الفوالذي بـين    "بعنوان  " معا"أكد مختصون في ندوة نظمها مركز العمل التنموي          :فايز أبو عون  
، أن المياه المنقولة من البحر ستكون ملوثة بميـاه          "اآلثار والعواقب البيئية واإلنسانية   : مصر وقطاع غزة  

إلى انهيارات في التربـة تـؤثر علـى         محطة الصرف الصحي برفح، كما أن الحفريات والمياه ستؤدي          
  .المباني

، "تدمير الخزان الجـوفي   : تملح المياه وتدهورها جراء الجدار الفوالذي     "وفي مداخلته التي جاءت بعنوان      
إن جدار مصر الفوالذي له تأثير كبير ليس على مـصادر           "قال الخبير في المياه المهندس نزار الوحيدي        

اع غزة فحسب بل وعلى المصريين بيئيا واقتصاديا واجتماعيا، من خـالل            المياه الجوفية والبيئة في قط    
  ".تدمير آبارهم بجميع أنواعها

آثار الجدار تتمحور حول تدمير األنفاق الموجودة وقطع الطريق عليها، وإجبار           "وأشار الوحيدي إلى أن     
 عالوة علـى أن األنفـاق       الفلسطينيين على حفر أنفاقهم على أعماق كبيرة تكتنفها خطورة على حياتهم،          

  ".ستنقل المياه المالحة بسرعة أكبر من سريانها في التربة باتجاه رفح
14/1/2010األيام، فلسطين،   
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  إصدار كتاب يوثق اآلثار النفسية للحرب على غزة .43

، "على هذه األرض ما يستحق الحياة"أصدر برنامج غزة للصحة النفسية كتاباً جديداً تحت عنوان : غزة
ثّق معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وما يعانيه من آثار الحرب اإلسرائيلية على القطاع في يو

الذكرى األولى لها، والتي خلّفت أكثر من سبعة آالف بين شهيد وجريح، السيما آثارها النفسية على 
  .المواطنين

صورة لمعاناة الفلسطينيين وأوضحت برنامج غزة للصحة النفسية أن الكتاب الجديد سيتضمن قصصاً م
  . صفحة باللغة االنجليزية32خالل الحرب على غزة، مشيراً إلى أنه مؤلف من 

13/1/2010قدس برس،   
     

  منع مسيرة نسائية في األردن للتضامن مع غزة .44
 مـن محافظـة      رسـمياً  ، أمس، تلقيها كتاباً   اإلسالميذكرت األمانة العامة في حزب جبهة العمل         :عّمان
مة عّمان بمنع مسيرة للنساء واألطفال كان يعتزم الحزب تنظيمها االثنين المقبل بمناسبة مرور عام               العاص

 وأوضحت أن الكتاب الذي حمل توقيع المحافظ سمير المبيضين لم يوضـح أسـباب              .على محرقة غزة  
  .الرفض

  14/1/2010الخليج، 
  

  أميركاو" إسرائيل"شخصيات تنتقد التعاون االستخباراتي مع : األردن .45
التوقف عن سياسة مـا يـسمى بالتعـاون أو          "طلبت عشرات الشخصيات من الحكومة األردنية       : انعّم

، وسحب القـوات األردنيـة مـن        األميركية االستخبارات   أجهزةالتنسيق األمني مع العدو الصهيوني أو       
 إعـالن  الـى    إشارة، وذلك في    "أفغانستان ومن أي موقع آخر يستفيد منه العدو الصهيوني وأعداء األمة          

 من تفجير القاعـدة     أسبوعينالحكومة مشاركتها في الحرب الدولية على تنظيم القاعدة في كل مكان بعد             
 للعمل من اجـل     األردنية على يد طبيب أردني جندته االستخبارات        األفغانية في مدينة خوست     األميركية
ليست : "أمس أصدرتهصيات في بيان    وقالت الشخ  . بن الدن  أسامة الظواهري مساعد    أيمن إلىالوصول  

 الحقيقية، فاإلرهاب الفاشي الذي يهـدد األمـن         األردنحربنا وال تليق بنا وال تمثلنا، ومناقضة لمصالح         
 األولى ومستقبله، هو    األردنوالسلم العالمي هو اإلرهاب الصهيوني الذي يشكل أخطر تهديد على وجود            

 شخصية سياسية ونقابية، وعلـى رأسـهم        78ى البيان وعددهم     الموقعون عل   وأكد ".بالمواجهة والمقاومة 
تـوريط  "همام سعيد وعدد من رؤساء النقابات المهنية رفضهم       " اإلخوان المسلمين "المراقب العام لجماعة    

، ومـسيئة لـسمعة االردن      األردنيالمؤسسات الوطنية األردنية في أعمال ومهمات خارجة عن الدستور          
  ".... الدخول في معارك اآلخرينإلى األردنجر "وحذر البيان من . "ومضادة لمصالحه العليا

  14/1/2010الحياة، 
  

  تخلينا عن طرح وزارة لشؤون الالجئين الفلسطينيين بعدما انقض علينا قطيع الذئاب: جنبالط .46
دعم الحقـوق المدنيـة لالجئـين       "بعد تحضيرات دامت شهرين، عقد الحزب التقدمي االشتراكي مؤتمر          

غاب رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير       فيما   أمس في فندق البريستول،      ،"ينيين في لبنان  الفلسط
 والـسبب   ،لجنة خالل الجلسة االفتتاحية عن الجلسات     الكان من المقرر أن يلقي كلمة       الذي   ،خليل مكاوي 
ثّل سفارة فلسطين أشرف ألونروا في لبنان سلفاتوري لومباردو ومم   ل رأى المدير العام     وقد. غير معروف 

قضية ليست ذات أهميـة     "دبور لومباردو هذا اليوم فلسطينياً بامتياز، وأن إقرار الحقوق المدنية لالجئين            
، مضيفاً  "كبرى بالنسبة إلى الفلسطينيين فحسب، بل إنها جوهرية من أجل االستقرار واالزدهار في لبنان             
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 األساسية، وال سيما الحق فـي العمـل، يجـب أن يكـون     دعم إعطاء الفلسطينيين في لبنان الحقوق    "أّن  
  .منفصالً تماماً عن النقاش بشأن حل سياسي متجّسد في حق العودة

يكـون  " جنبالط إلى محاولة اللقـاء الـديموقراطي بـأن           وليدالحزب التقدمي االشتراكي    رئيس  وتطرق  
لسطينيين وليس بمصلحة الشؤون    موضوع الشعب الالجئ الفلسطيني مرتبطاً بوزارة لشؤون الالجئين الف        

الفلسطينية فحسب، ولكن عندما رأى قطيع الذئاب ينقّض عليه، ورأى الـبعض أن القـضية الفلـسطينية            
ـ ". ...قضية فلسطينية تراجع عن هذا المطلب      إعطاء الالجئ الفلسطيني الحـد األدنـى مـن         "وطالب ب

 إعادة ترتيب البنى التحتية في المخيمات، ربما        الكرامة وحق العمل وإعادة النظر بكيفية بناء المخيمات أو        
  "....البناء العمودي وحق التملك بالصيغة التي تالئم الجميع

ـ  كما   هو على األقل اعتماد صيغة اإلجماع على أنه قد         "أن الهدف من المؤتمر     " األخبار"كشف جنبالط ل
  ، "آن األوان إلعطاء الحقوق المدنية للفلسطينيين

رفع مسألة الحقوق المدنية ألبناء الشعب الفلسطيني إلى مـستوى القـضية اإلنـسانية              أوصى المؤتمر ب  و
وإخراجها من دائرة التجاذبات السياسية؛ والتعامل مع هذه القضية كواحدة من المسائل الوطنية؛ وتفعيـل               

لثانيـة مـن   مؤسسات الدولة وأجهزتها اإلدارية واإلنمائية بالتعاون مع األونروا؛ السعي لتعديل الفقـرة ا      
بحيث يمكّن الفلسطيني مـن تملـك شـقة سـكنية علـى         ) قانون التملك  (296المادة األولى من القانون     

 59السعي لتعديل المـادة     . األراضي اللبنانية مع تمكّنه من تسجيل الحقوق العينية العقارية المتعلقة إرثاً          
         يـدعو  . عاملة بالمثل وإجـازة العمـل     من قانون العمل بحيث يعفى األجراء الفلسطينيون من شرطَيِ الم

. المؤتمرون إلى عدم استثناء المرأة اللبنانية المتزوجة من فلسطيني من حق إعطاء الجنـسية ألوالدهـا               
ودعا المؤتمرون إلى اإلسراع في معالجة قضية نهر البارد؛ وفّوض المؤتمر قيـادة الحـزب التقـدمي                 

ابعة لبنانية إلعداد مـشاريع التعـديالت علـى القـوانين           االشتراكي استكمال االتصاالت لتأليف لجنة مت     
  .وطرحها على المجلس النيابي

  14/1/2010األخبار، 
  

   كيلومترا250ّ يبلغ مداه "110فاتح "حزب اهللا نشر صواريخ : "جينز "مجلة .47
كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية لمجلة جينز البريطانية، عن أن حزب اهللا نشر أخيراً صواريخ أرض 

 على األراضي اللبنانية، تتميز بقدرتها على الوصول إلى مناطق واسعة M600 متطورة من نوع أرض
في إسرائيل، وقادرة على اإلصابة الدقيقة لألهداف، فضالً عن أنها قادرة على إحداث دمار كبير، إذ إن 

  . كيلوغرام500الرأس الحربي يزن 
فيد، تأكيد مصادر عسكرية إسرائيلية أن الصاروخ ونقل مراسل المجلة للشؤون العسكرية، ألون بن داي

، SSM 100الجديد ينشَر ألول مرة في لبنان، ويصنَّع في سوريا، وهو نسخة من صاروخ فاتح 
الصاروخ مجهز بمنظومة توجيه آلية، "، مشيرة إلى أّن كيلومترا 250اإليراني الصنع، الذي يبلغ مداه 

  ".يط نسبياًويعتقد أن هامش خطأ هذا الصاروخ بس
لدى إسرائيل مخاوف من أن تزود سوريا حزب اهللا وسائل "وبحسب مراسل المجلة البريطانية، فإن 

قتالية روسية الصنع، كانت قد حصلت عليها أخيراً من روسيا، مثل صاروخ أرض ـ بحر المتوسط 
لى أن ، مشيراً إ"SA-2، أو منظومة دفاع جوي من نوع -Yakhont 26 SS-Nالمدى، من طراز 

، من أنها ستنظر إلى نشر منظومات دفاع جوي جديدة في 2006إسرائيل تواصل التحذير، منذ عام "
  ".لبنان، على أنه تغيير لميزان القوى في المنطقة

14/1/2010األخبار،   
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 "بان كي مون يدرس سيناريوهات سحب قوات يونيفيل من لبنان: ""ية الكويتالسياسة" .48
مم المتحدة بان كي مون مع مستشاريه وخبرائه السياسيين والعسكريين في شـؤون        يبحث االمين العام لأل   

 ألـف   13 مـن    أكثـر التي عليه اتخاذها بشأن وجود      " الخطوات الفورية " والدول المحيطة بها،     إسرائيل
 دولة، في حال    34 إلى المنتسبين   اإلقليميةفي جنوب لبنان ومياهه     " يونيفيل"ضابط وجندي يشكلون قوات     

 لبنانية، تحذر تقارير قيادتهم المركزية في بلدة الناقورة الساحلية قرب الحـدود             - إسرائيليةدالع حرب   ان
يهود باراك من   إ وزير الدفاع العبري     أكدكما  "  لحظة أيفي  " وقوعها   إمكانيةالجنوبية وقادة وحداتهم، من     

 .أمس من أول الفاصل بين لبنان وبلده األزرققرب الخط 
بان كي مـون وجماعاتـه       "أن أمس المتحدة بنيويورك في اتصال به       األمم في   أوروبيسي  وقال ديبلوما 
 تعديالت على عدد من السيناريوهات الموضوعة سابقا إلجالء اكبر عدد من القـوات              إدخاليبحثون في   

 1701الدولية عن جنوب لبنان بالسفن والبوارج الحربية التي تراقب السواحل اللبنانية بموجب القـرار               
 ".مفاجأة الحرب" جزيرة قبرص والى مصر في حال حدوث إلى

 وحدات مـن الجـيش      أن" لألمم المتحدة اعتقادها     أبدت" يونيفيل" قيادة قوات    أن أوروبيوقال ديبلوماسي   
 شـمال   إلـى  إسـرائيلي  هجوم بـري     أي أماماللبناني في المناطق الجنوبية المشتركة معها قد تنسحب         

 ..."الليطاني
 -فإن تغييرات جذرية داخـل لبنـان        " الدولي بنيويورك    األمن ديبلوماسيين كبار في مجلس      إلىواستنادا  

 انتصارا فيهـا للجانـب      أن إذ المقبلة   اإلسرائيلية قد تعقب الحرب     - واقتصادية وأمنيةسياسية وعسكرية   
ماسـيين  ونقل الديبلوماسي عـن هـؤالء الديبلو       ،..."العبري سيفرض شروطا باهظة الثمن على الدولة      

 المتكـررة   إسرائيل هذه التغييرات في هرم الدولة اللبنانية هي المقصودة من تهديدات قادة             أن"اعتقادهم  
 ... ".بتحميل قادة لبنان مسؤولية التصاقهم بحزب اهللا وحمايته

 الحـرب المقبلـة     أن قوله   األمن الدول الغربية في مجلس      إحدى سفير   إلى األوروبيونسب الديبلوماسي   
 طهران بنحـو    أقامتهالذي  " توازن الرعب " في لبنان والمنطقة وتُسقط مهزلة       اإليرانية األسطورةهي  ستن"

  ..."."حزب اهللا" ألف صاروخ لدى 40
  14/1/2010السياسة، الكويت، 

  
   برج حراسة متطور على الحدود مع غزة على غرار األبراج اإلسرائيلية23مصر تنشأ  .49

در مؤكدة، أن السلطات المصرية في مدينة رفح ستسرع في علمت الشروق من مصا: مصطفى سنجر
 برج حراسة أسمنتي مجهز بنوافذ زجاجية مقاومة للرصاص وبتجهيزات إلكترونية تسمح لفرد 23إنشاء 

الحراسة بمراقبة االتجاهات األربعة والتعامل مع أي أهداف تشكل خطرا على الحدود المصرية، وستقوم 
تخصصة بتنفيذ تلك األبراج خالل األيام المقبلة علماً بأن شاحنات عديدة أحدى الشركات المصرية الم

تقوم بنقل كميات كبيرة من األسمنت ذو المواصفات الخاصة إلى منطقة الشريط الحدودي منذ أكثر من 
  . أسبوعين

ية  أبراج أخرى بنفس المواصفات السابقة سيتم تنفيذها بدء من أول نقطة حدود10وأضافت المصادر أن 
 كيلو مترات داخل 6عند ساحل البحر المشتركة مع الشريط الحدودي مع قطاع غزة حتى عمق 

األراضي المصرية و تحديدا عند قرية أبو شنار، مستوطنة ياميت سابقاً، و ستكون األبراج جميعا على 
  ". إسرائيل"غرار األبراج اإلسرائيلية المتطورة المنشأة على طول خط الحدود بين األراضي المصرية و
  13/1/2010الشروق، مصر، 
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  "إسرائيل"تركيا هددت بإعادة سفيرها وتخفيض تمثيلها الدبلوماسي في  .50
، أمس، مع تهديد أنقرة باستدعاء سفيرها وتخفيض تمثيلها "إسرائيل"احتدمت األزمة بين تركيا و: وكاالت

، وهو ما حصل في وقت الحق حيث قدمت الدبلوماسي، إذا لم يقدم اإلسرائيليون اعتذاراً رسمياً صريحاً
  .تل أبيب اعتذاراً رسمياً

فإذا لم يصححوا الخطأ ). أمس(حتى مساء اليوم " "إسرائيل"اهللا غول انه يمهل  وقال الرئيس التركي عبد
سيأتي "وأضاف . كما نقلت عنه وكالة األناضول" في أول طائرة) اليوم الخميس(فان سفيرنا سيعود 

، الفتاً إلى أن أنقرة ستحدد أيضاً إن كانت "يوجز لنا ما حصل، وعندها سنحدد ماذا سنفعلالسفير أوالً ل
إلى مستوى القائم باألعمال، إن لم يحصل تصحيح " إسرائيل"ستخفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في 

 بهذا القدر، علينا أن نسأل اإلسرائيليين لماذا يستثنونهم من المنطقة والعالم"وقال ". إسرائيل"لتصّرف 
. أن تصّحح هذه المسألة" إسرائيل"واعتبر أن على اإلدارة العليا في ". عليهم أن يصححوا أنفسهم

ما كان يقصده الرئيس بحل المشكلة هو " "رويترز"وإليضاح تصريحات غول قال مسؤول في مكتبه لـ
  ".أن تركيا تريد اعتذاراً رسمياً

ة قالت إن البيان الذي صدر عن ايالون، واحتوى على اعتذار وكانت مصادر في وزارة الخارجية التركي
  .ضمني بشأن تصرفه مع السفير التركي، ليس كافياً

  14/1/2010الخليج، 
  

   إلى غزةعلى متن ثالث سفنسيأتون ردوغان وتشافيز وجاكوب زوما أ: مصادر اسرائيلية .51
تحدث في " رجب طيب أردوغان"ركي ن الرئيس التأذكر موقع تيك ديبكا اإلسرائيلي ب: القدس المحتلة

وطلب " جاكوب زوما"ومع رئيس جنوب افريقيا " هوغو تشافيز"األيام الماضية مع الرئيس الفنزويلي 
 على متن السفن منهما أن يجهز كل واحد منهما سفينة معونات لقطاع غزة وابلغهم بأنهم سيأتون جميعاً

  . ول لقطاع غزةالثالثة حتى أن تصل لميناء العريش ومن ثم الدخ
ردوغان ابلغ تشافيز وزوما بان الرئيس المصري حسني مبارك أن إ لمصادر وصفت بالخاصة فووفقاً

ن مصر تمنعه هو وشافيز وزوما أ لن يقفا أمام العاصفة في الرأي العام العالمي لو اتضح ب"سرائيلإ"و
 .من الدخول لقطاع غزة

  14/1/2010وكالة سما، 
  

  يتوقع ان يثير عاصفة سياسية"  فلسطين-وادي الذئاب "ان فيلم تركي جديد بعنو .52
الذي تسبب بأزمة " وادي الذئاب"التي أنتجت مسلسل " بانا فيلم"ذكرت مواقع إخبارية تركية أن شركة 

ومن "  فلسطين–وادي الذئاب "دبلوماسية بين أنقرة وتل أبيب، تعكف حاليا على إنتاج فيلم سينمائي 
 ".إسرائيل"ة من ردود الفعل الغاضبة من قبل المتوقع أن يثير عاصف

وأشارت تلك المواقع، إلى أن الفيلم الجديد سيركز عل علميات الجيش اإلسرائيلي في األراضي 
 ".إسرائيل"الفلسطينية، وحسب تلك المواقع فإن الفيلم الجديد يسعى لكشف الوجه الحقيقي لـ

  13/1/2010القدس، فلسطين، 
  

  الذي تبنيه مصر عند الحدود مع غزةالفوالذي نجاد يندد بالجدار  .53
تناول الرئيس اإليراني محمود احمدي نجاد امس، في كلمة في محافظة خوزستان، األدوار : وكاالت

وقال . األميركية والصهيونية في المنطقة، مندداً بالجدار الفوالذي الذي تبنيه مصر عند الحدود مع غزة
 غزة وأهاليها بدعم من أميرکا وبريطانيا والصهيونية، ويا ليتهم يبنون يبنون الجدار الفوالذي حول"نجاد 

الكيان "وأضاف إن ". هذا الجدار حول الصهاينة لكي يرتاح العالم والمنطقة برمتها من شر الصهيونية
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الصهيوني يسعى من وراء قتل الشعب الفلسطيني وتهويد القدس وإيجاد الدولة اليهودية، الى وضع العالم 
عليكم ان تعلموا ان الكيان الصهيوني في "وتابع ". م األمر الواقع، لذا على الجميع التحلي بالحذراما

  ". طريقه الى الزوال وال يمكن إنقاذه
  14/1/2010السفير، 

  
  إيقاف مؤقت للعمل في الجدار الفوالذي على حدود غزة  .54

عمال البناء في الجدار الفوالذي  كشفت مصادر أمنية وشهود عيان في رفح المصرية، أن أ: محمد يوسف
  .على الحدود مع رفح قد توقفت ألسباب استثنائية مؤقتة، بسبب صعوبة العمل في المنطقة الحدودية

، أن المنطقة التي توقف فيها العمل تعد أضيق مناطق الشريط الحدودي "المصريون"وأكدت المصادر لـ
سكنية في مدينة رفح، باإلضافة إلى االعتقاد بأنها بين األراضي المصرية وقطاع غزة وتضم أكبر كتلة 

  .تحتوي العدد األكبر من األنفاق ويخشى أن يؤدي العمل فيها إلى انهيارها وتأثر المنازل المحيطة بها
 في المائة من الجدار جميعها في المناطق المفتوحة، بحسب ما أكدت المصادر 60يشار إلى أنه تم تنفيذ 

  ".لمصريون"لـ
  14/1/2010ون، المصري

 
  مصادمات في رفح المصرية خالل حملة دهم لمصادرة بضائع للتهريب إلى غزة .55

شهدت مدينتا رفح والشيخ زويد المصريتان الحدوديتان مع قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي : رفح
اع حملة مداهمات استهدفت البنايات الحدودية بحثاً عن بضائع قد تكون معدة للتهريب إلى القط

وأفاد مصدر أمني أن الحملة تستهدف البنايات الحدودية التي يعتقد أن بها بضائع مخزنة . لمصادرتها
ووقعت مصادمات خفيفة بين عدد من السكان المحليين وأجهزة . ومعدة للتهريب إلى غزة عبر األنفاق

رة بسبب اعتراض األمن في أحد أحياء مدينة الشيخ زويد، قام الطرفان خاللها بتبادل رشق الحجا
  .األهالي على آلية تفتيش بناياتهم

  14/1/2010الحياة، 
  

   ألف شخص بغزة147 لحوم األضاحي المعلبة على توزع" قطر الخيرية"مؤسسة  .56
دشنت قطر الخيرية المرحلة األولى من توزيع لحوم األضاحي المعلبة على األسر : محمد نجيب

من مجمل عملية التوزيع في مرحلتيها األولى والثانية حوالي المحتاجة في قطاع غزة، وينتظر أن يستفيد 
  . شخص147000

وقد قام مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة خالل األسبوع الحالي بتوزيع لحوم الغنم المعلبة على األسر 
ت  أسرة، وعلى العائال3487الفقيرة وأسر األيتام والمعاقين التي يقوم بكفالتها في القطاع ويبلغ عددها 

  .المكفولة من قبل جمعيات خيرية أخرى هناك
  14/1/2010الوطن، قطر، 

 
 بتاريخ محدد لقيام الدولة الفلسطينية" تعهدات خطية"كوشنير يدعو إلى منح عباس  .57

كشف وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير عن بعض األفكار المتداولة التي           : ميشال أبو نجم  : باريس
 اإلسـرائيلية   -لطريق المسدود الذي حشرت فيه المفاوضـات الفلـسطينية        يمكنها أن تشكل مخرجا من ا     

ويكمن االقتراح الفرنسي األول في دعوة كوشنير الستكشاف إمكانية توجيـه           . المتوقفة منذ أكثر من عام    
رسالة خطية للرئيس الفلسطيني محمود عباس تتضمن اعترافا بقيام الدولة الفلسطينية ابتداء من تـاريخ               
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غير أن الوزير الفرنسي لم يحدد الجهة التي يمكنها أن          . جيعه على العودة إلى مفاوضات السالم     محدد لتش 
 .تعطي مثل هذه الضمانات

ووفق التقرير الرسمي الصادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي بخصوص االجتماع، فإن كوشنير قـال مـا                
شبيهة بما قام به الرئيس السادات      هل يمكننا أن نطلب من الرئيس الفلسطيني بادرة كريمة شجاعة           "يأتي  

ولكن األمر يحتاج إلى حزم وربما إلـى تعهـدات          .... بزيارة إسرائيل؟ ربما هو الوحيد القادر على ذلك       
وتفهـم البـادرة الكريمـة أو       . "تذهب إلى حد االعتراف بالدولة الفلسطينية في تاريخ محـدد         ... مكتوبة

أبو مازن العودة إلى طاولة المفاوضات مقابـل ضـمانات          الشجاعة التي يطلبها كوشنير على أنها قبول        
  .  أوروبية في آن-أميركية أو أميركية 

 ولـيس  "اللقاءات"من جهة أخرى، عرض كوشنير فكرة جديدة، إذ اعتبر أن بإمكان الفلسطينيين استئناف           
  . المفاوضات مع اإلسرائيليين

الواليات المتحدة في العمـل والتحـرك مـع         لم يحمل لنا سوى رغبة      "وقال الوزير الفرنسي إن ميتشل      
وكانت مصادر  . وما زالت باريس تنتظر من واشنطن أن تكشف عن تفاصيل ما تنوي القيام به             . "أوروبا

ـ    إن خطأ الفلسطينيين أنهم وضعوا أنفسهم مجددا فـي موقـف المـتهم              "الشرق األوسط "فرنسية قالت ل
وأشـار  . تنياهو الذي يدعو إلى استئناف المفاوضـات      بتعطيل عملية السالم بسبب رفضهم التجاوب مع ن       

أما . "ليس جيداً "كوشنير في حديثه إلى مجلس الشيوخ الفرنسي إلى أن وضع أبو مازن لدى القادة العرب                
بخصوص الحوار مع حماس، فيبدو أن باريس تربط موقفها بموقف الرئيس الفلسطيني، حيث إن باريس               

وأشار كوشنير إلى إمكانية الدعوة إلى مؤتمر       . " من الفلسطينيين أنفسهم   ال يمكن أن تكون أكثر فلسطينية     "
 إذا ما تم التفاهم على ذلـك وبعـد          2007جديد للمانحين لفلسطين على غرار مؤتمر باريس نهاية عام          

 .اجتماع على مستوى الخبراء
14/1/2010الشرق األوسط،   

  
  أمرها في شأن رسائل الضمانات بعدواشنطن لم تحسم : مصادر قريبة من اإلدارة األميركية .58

 أن  "بوليتيكـو "نقلت تقارير إعالمية آخرها صـحيفة       :  جويس كرم  - رندة تقي الدين، واشنطن      –باريس  
موقعة من الرئيس أوبامـا وتحـدد اطـار    "الجانب األميركي يعد رسائل لألطراف المعنية بعملية السالم      

لم تحسم  "قريبة من االدارة األميركية أن هذه الخطوة        ، بينما أكدت مصادر     "المفاوضات والمرجعيات لها  
. ، وأن ميتشل سيبحث في جولته ولقاءاته مع المسؤولين العرب واالسرائيليين الخيارات المطروحـة             "بعد

وتتضمن هذه الخيارات احتمال اطالق مفاوضات غير مباشرة بين االسرائيليين والفلسطينيين فـي ظـل               
ول في مفاوضات مباشرة من دون وقف تام لالستيطان وتحديد واضح           رفض الرئيس محمود عباس الدخ    

اال أن هذا الخيار ليس المفضل لدى واشنطن التي ستعمد بمساعدة قوى إقليمية، بينها مصر               . للمرجعيات
  . والسعودية، على ايجاد آلية الطالق محادثات مباشرة

س وبروكسيل مطلع األسبوع، نقـل      من جهة اخرى، قال مصدر فرنسي مطلع إن ميتشل الذي زار باري           
 على  "ضغوط لطيفة "الى الفرنسيين واألوروبيين رسالتين، األولى مفادها أنه ينبغي على الجميع ممارسة            

الرئيس محمود عباس لمعاودة المفاوضات ألن الوقت يلعب ضد الفلسطينيين، والثانية تقضي بـضرورة              
فياض، وأن على االتحاد األوروبي أن يستمر فـي دور        تقديم دعم مالي لرئيس الحكومة الفلسطينية سالم        

  .الممول الرئيس للفلسطينيين، وأن يدفع باتجاه تقديم دول العالم المزيد من األموال لهم
وأشار المصدر الى أن فحوى هاتين الرسالتين لم يفاجئ األوروبيين، فهم يدعمون الجهود األميركية من               

أن باريس ترى أنه ال بد من معايير واضحة ومن نهايـة للمـسار              أجل معاودة التفاوض، لكنه لفت الى       
  . بحيث ال يتم تنظيم مؤتمر للمانحين إن لم يكن هناك في األفق منظور سياسي واضح
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وذكر المصدر أن هناك على هذا الصعيد ثالث أفكار، إحداها رسالة الضمانات وهي جديرة باالهتمـام،                
تيطان في القدس، أما الثالثة فتنص على مجموعة إجراءات إلحالل          والثانية تطبيق تجميد غير معلن لالس     

الثقة، مثل رفع الحواجز في الضفة الغربية وتخفيف الحصار على غزة ونقل المسؤوليات التـي أحيلـت               
ورأى أن . ، وربما أيضاً إطالق عدد من المعتقلين من أنـصار عبـاس      "المنطقة ب " الى   "المنطقة أ "على  

 من شأنها تغيير األجواء والسماح لعباس بأن يقول لشعبه إنه ال يتنازل بـل يعـاود                 مثل هذه اإلجراءات  
  .التفاوض المفترض بضمانات ودعم دولي

14/1/2010الحياة،   
  

  أوروبا تدعو الدول العربية للمساهمة المالية إلقامة هياكل الدولة الفلسطينية .59
ـ 14/1/2010 الشرق األوسط،   ذكرت لها عبـد اهللا مـصطفى أن وزيـر     من بروكسل نقالً عن مراس

الخارجية النرويجي جو هانس ستور، أعلن عقب اجتماعات على مستويات مختلفة، تركزت حول السالم              
في الشرق األوسط، في بروكسل، أن المشاورات تجري حاليا بين الدول المانحة للبحث عن مزيـد مـن              

ووجه ستور نداء إلى    . ستقبلية وتثبيت هياكلها  األموال للمساعدة على إقامة مؤسسات الدولة الفلسطينية الم       
الدول العربية للمشاركة في ضخ أموال جديدة للمساعدة على إقامة هياكل الدولـة الفلـسطينية وتعزيـز                 

 .االستثمارات والمشاريع التي ستؤدي إلى استقرارها واستمراريتها
والواليـات المتحـدة أبـدت      أن الدول األوروبيـة     ) وكاالت( نقالً عن  14/1/2010 الخليج،   وأضافت

وفي الوقت نفسه صرحت كاترينـا اشـتون        . استعدادها لتقديم مساعدات مالية عاجلة لإلدارة الفلسطينية      
الممثل األعلى للسياسة الخارجية واألمن باالتحاد األوروبي أن دول االتحاد ستمنح خالل الشهور القليلـة               

  .تقديمها خالل العام الجاريالمقبلة اكبر جزء من المساعدات المالية المزمع 
  

  التي تنتقدها تسعى لحظر التمويل األجنبي على جمعياتها "إسرائيل": "األورومتوسطية"تقرير  .60
قال تقرير الشبكة األوروبية المتوسطية لحقوق اإلنسان أمس إن تل أبيب :  عبد الستار حتيتة- القاهرة

 لحقت بذلك بعدة "إسرائيل"مشيرا إلى أن . ونتسعى لحظر التمويل األجنبي لجمعيات يديرها إسرائيلي
وأشار التقرير إلى اتجاه بين حكومات دول جنوب وشرق المتوسط . بلدان عربية في تقييد العمل األهلي

  . لمنع التمويل األجنبي عن الجمعيات الحقوقية، بما فيها الحكومة اإلسرائيلية
ل مرة، في مؤتمر صحافي عقدته في القاهرة وأطلقت الشبكة تقريرها من جنوب البحر المتوسط، ألو

وبمثل ".. قال التقرير إنهو. أمس، وذلك قبل موعد تقديم التقرير للبرلمان األوروبي قبل نهاية هذا الشهر
ذلك بدأ يدور في إسرائيل أخيرا جدال يهدف إلى تقييد حق المنظمات غير الحكومية بتلقي التمويل 

إذ إنه يدل على عزم السلطات إسكات المنظمات اإلسرائيلية غير األجنبي، مما يمثل مصدرا للقلق 
 ."الحكومية التي تستنكر انتهاكات حقوق اإلنسان في إسرائيل

14/1/2010الشرق األوسط،   
  

  واشنطن تؤيد الجدار الفوالذي لمنع تهريب األسلحة إلى غزة  .61
ا أن الجدار الفوالذي الذي تبنيه      اعتبرت حكومة الرئيس األميركي باراك أوبام     :  محمد سعيد  - واشنطن  

مصر على الحدود مع قطاع غزة سيساعد على وقف تهريب األسلحة إلى القطاع، مؤكدة في الوقت نفسه                 
وقال نائب النـاطق باسـم وزارة الخارجيـة         . أهمية مصر كوسيط لتسوية الصراع العربي اإلسرائيلي      

ب األسلحة إلى غزة وإن بناء هذا الجدار هـو          موقفنا هو ضرورة وقف تهري    "األميركية مايكل دوغيد إن     
  ".في إطار هذا الجهد
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وأضاف أن واشنطن تؤيد أيضا السماح بوصول المساعدات اإلنسانية لغزة ، موضحا أن هناك قنـوات                
  . مكرسة لذلك وأن على حماس وأي طرف آخر أن يتوقف عن عرقلتها

ية التسوية ، قـال دوغيـد إن واشـنطن          وعن إمكانية إضعاف الجدار لدور مصر كوسيط نزيه في عمل         
ستواصل العمل مع مصر كأحد األطراف ذات النفوذ القوي في المنطقة والتي تسعى جاهدة إلى العـودة                 
باألطراف إلى طاولة التفاوض لبدء الحديث عن القضايا التي ستفضي إلى التسوية أو التي يمكن أن تبني                 

  . الثقة التي تؤدي إلى التسوية
14/1/2010ألردن، الدستور، ا  

  
      وفد برلماني أوروبي ضخم  يزور غزة  ويتضامن معها .62

أعلن في العاصمة البريطانية لندن األربعاء عن زيارة أكبر وفد برلماني أوروبـي             :  مدين ديرية  -لندن  
ومن  .  نائبا بالبرلمان األوروبي   17 دولة أوروبية، بينهم     12 نائبا من    50تضامني لقطاع غزة يتألف من      

المقرر وصول الوفد إلى القاهرة الخميس ومنها إلى قطاع غزة لالطالع على األوضاع المأساوية ألهالي               
  .حربها عليه" إسرائيل"القطاع بعد عام من شن 

الهدف الرئيس من التحـرك هـو       "جيرالد كوفمان للجزيرة نت إن      ) البرلمان(وقال عضو مجلس العموم     
سوف نفعل ما بوسعنا حتى يكون لكل السياسيين بعض التأثير          .. تخفيف المعاناة عن شعب غزة وفلسطين     

  ".إلحالل السالم في غزة ووضع حد لمعاناة الناس هناك
14/1/2010نت، .الجزيرة  

  
   مليون يورو5،2فرنسا  تدعم معهد لإلدارة المالية في وزارة المالية الفلسطينية بقيمة  .63

 المالية الفرنسية في رام اهللا، امس، اتفاقية لدعم انشاء          وقعت وكالة التعاون الدولي في وزارة     ): وكاالت(
  . مليون يورو هبة من الحكومة الفرنسية5،2معهد لالدارة المالية في وزارة المالية بقيمة 
 مليون يورو للمرحلة االولى من المشروع الذي التزمت         5،1وكانت الحكومة الفرنسية قدمت دعماً بقيمة       

 ماليين يورو، يتم انفاقهـا خـالل        4يث تصبح قيمة المبلغ المقدم لغاية اآلن         بح 2008بتنفيذه منذ عام ،   
  . السنوات الثالث المقبلة

14/1/2010الخليج،   
  

  "سرائيلإ"تحديات وتهديدات أمام  .. 2010العام  .64
على تقريـر اسـتخباري     ) المنــار(حصلت  : ")المنار"خاص بـ   / مركز القدس لالبحاث والتوثيق      (

اعداده بتعاون مشترك بين شعبة االبحاث والتحليل في جهـاز االسـتخبارات االسـرائيلي              اسرائيلي تم   
ومركز االبحاث التابع له، وصفته بعض الدوائر بأنه يجمع بين المعلومة االستخبارية وتحليـل الخبـراء                

تنـشر  ) المنــار( ، و    2010والمختصين، وتناول التحديات والتهديدات التي تواجه اسرائيل في العام          
  . هذا التقرير مع التحفظ على بعض الفقرات التي تتعرض لبعض الدول العربية

الدوائر المذكورة قالت أن هذا التقرير تمت مناقشته في جلسة للطاقم الوزاري السباعي المقلـص، كمـا                 
تسلمت الوزارات المعنية نسخا من هذا التقرير الذي يتحدث عن سبعة مخـاطر وتحـديات ستـضطر                 

، ويقول التقرير أن العام الجديد هـو عـام مواجهـة المخـاطر              2010 للتعامل معها في العام      اسرائيل
والتحديات، ويقدم توصيات للمستوى السياسي وأصحاب القرار بشأن طرق واساليب التعامل مـع هـذه               

  . التحديات التي يشير التقرير الى امكانية تأجيل التعامل مع بعضها
  التحدي االيراني
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ير االستخباري االسرائيلي الموضوع االيراني على رأس قائمة التحديات السبعة، التي تواجـه             يضع التقر 
اسرائيل في العام الجديد، ويتوقع التقرير أن تتخذ القيادة االسرائيلية ما وصفه بالقرار الصعب ازاء هـذا                 

 بجدية مـع العـروض     التحدي، مستبعدا أن ينجح الغرب في مساعي اقناع ايران بتغيير موقفها والتعامل           
الغربية ووقف تطلعات طهران النووية العسكرية ويتوقع التقرير ان تصل االدارة االمريكية الى قناعـة               
نهائية بداية شهر شباط القادم بضرورة تغيير اسلوب التعامل مع ايران وضرورة البدء في حشد التأييـد                 

الـسيناريوهات البديلـة للـسيناريوهات      الدولي لغرض المزيد من العقوبات على طهران، والعمل على          
الدبلوماسية وفي مقدمتها الخيار العسكري الذي اصبح حسب رأي االجهزة االستخبارية فـي اسـرائيل               

  . الخيار االكثر واقعية
وحول هذا التحدي يوصي التقرير القيادة السياسية بضرورة مواصلة الضغط على الدول الغربية، وبشكل              

تحدة من أجل اتباع اساليب اكثر صرامة مع ايران وابقاء الخيار العسكري خيارا             خاص على الواليات الم   
مطروحا بجدية على الساحة، وانه في حال تجاوزت طهران السقف الزمني المحدد ولم تستجب لدعوات               
الغرب بوقف مشروعها النووي العسكري، فان العمل الهجومي يبقى آخر الخيـارات النهـاء االطمـاع                

التي ستهدد استقرار الشرق االوسط والعالم، ويوصي التقرير أيضا بـدعم خطـط اسـتعدادات               االيرانية  
الجيش االسرائيلي بأذرعته المختلفة حتى يكون جاهزا للحظة المواجهة، اضافة الى رفع مستوى التنسيق              

 هجـوم   االستراتيجي مع واشنطن حول هذه المسألة بالتحديد، لكن التقرير يحذر من قيام اسرائيل بـأي              
ويرى التقرير أن الوقت لم يفت بعد المكانية توجيه ضربة عـسكرية            . عسكري على ايران بشكل منفرد    

اليران تؤجل مشروعها النووي لسنوات عديدة قادمة، ويتحدث التقرير عن دعم ما أسماه بالعـالم الحـر    
اكثـر واقعيـة، ويـرى      وبعض الدول المعتدلة في المنطقة لهذه الخيارات، ويرى فيها خيارات معقولة و           

التقرير االستخباري االسرائيلي الى ضرورة حماية العمق االسرائيلي واستمرار المناورات التي تجريهـا      
  . قيادة الجبهة الداخلية

ويصف التقرير شهر حزيران القادم بالسقف الذي يجب عدم تجاوزه بدون اتضاح الرؤية بشكل نهـائي                
التقرير بمواصلة االتصاالت والمشاورات والتنسيق مع ما أسماه بدول         بالنسبة للمسألة االيرانية، ويوصي     

  . المسار المتوقع، أي خط ومساء الطيران االسرائيلي في حال اتخذ قرار بضرب ايران
  : التحدي الثاني* 

الوضع على الحدود الشمالية ينتقل التقرير االستخباري االسرائيلي الى التحدي الثاني ، وهو الوضع على               
ويقـول  . الجبهة السورية، والجبهة اللبنانيـة    .. الحدود الشمالية : ود اسرائيل الشمالية، وهو من شقين     حد

التقرير أن المعطيات المتوفرة لدى االجهزة االستخبارية االسرائيلية تشير الى أن الجبهة السورية، ورغم              
، وبعـض   2010 المنطقة العام    استقرارها الطويل وهدوءها شبه التام اال أن بعض االحداث التي تقع في           

القرارات التي ستضطر اسرائيل التخاذها قد تتسبب في تسخين هذه الجبهة، وتصبح االمور أكثر تـوترا                
لذلك، يوصي التقريـر بـضرورة اسـتئناف االتـصاالت          . مقارنة عما كانت عليه في السنوات السابقة      

ت بشكل مباشر أو غيـر مباشـر، ألن         والمفاوضات على المسار السوري مهما كان شكل هذه المفاوضا        
ذلك سوف يساهم في ضمان االستقرار واستئناف المفاوضات هو مصلحة للطرفين، وان التوصـل الـى     
حل واتفاق مع السوريين في حال سنحت فرصة لذلك سوف يساهم فـي تـدعيم اسـتراتيجية اسـرائيل            

ض على اسرائيل ضمان استقرار الجبهة    األمنية، كما أن بعض القرارات التي قد تتخذ لمواجهة ايران تفر          
لكن، التقرير ال يستبعد مواصلة بعض االطراف في المنطقة العمل على احداث زعزعة فـي                السورية،

سوريا، ويوصي التقرير بضرورة ابقاء القوات العسكرية االسرائيلية في هضبة الجوالن في حالة تأهـب      
اما الحـدود الـشمالية متمثلـة     . نع حدوث أزمات  دائم، مع ضرورة تفادي حدوث توتر في األوضاع وم        

بالجبهة اللبنانية، يفيد التقرير أن االوضاع أكثر سخونة والمعطيات االستخبارية اكثـر خطـورة حيـث                
ارتفاع في مستوى االستعدادات لدى حزب اهللا للمواجهة القادمة، وهناك عشرات الشاحنات تنقل اسبوعيا              
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تلفة لحزب اهللا واصبح نشاط القوات الدولية القيمة له، وحزب اهللا هو الذي             االسلحة والوسائل القتالية المخ   
يتحكم بكل االمور في جنوب لبنان ويقول التقرير االستخباري االسرائيلي أن األمر األخطر علـى هـذه                 
الجبهة هو االنتشار الواسع لظاهرة المنظمات االسالمية التي تتخذ من مناطق التمركز الفلـسطينية فـي                

نان مراكزا لها، وهذه الظاهرة تشكل خطرا كبيرا على استقرار االوضاع على الحدود بـين اسـرائيل                 لب
ولبنان، وحزب اهللا منذ انتهاء حرب لبنان الثانية يتحرك وفق اسـتراتيجية عـسكرية وسياسـية تخـدم                  

فة دخلت لبنان   مصالحه على الساحة اللبنانية وارتباطاته الخارجية ويخشى التقرير من قيام عناصر متطر           
بتنفيذ عمليات صعبة مدوية لن تتحملها اسرائيل، وعندها ستحمل تل أبيب بيروت المـسؤولية، ولـيس                

  . مستبعدا عندئذ اشتعال الموقف على الجبهة الشمالية
وينصح التقرير، هنا، بأن تتعامل اسرائيل مع هذه المسألة بحذر وجدية، وأن تبعث برسائل عبر القنوات                

لى لبنان مفادها أن اسرائيل ترى في الدولة اللبنانية مسؤولة عن أي عمل عسكري يقع علـى                 المناسبة ا 
الحدود كونها دولة ذات سيادة، كما يوصي التقرير بمواصلة المساعي التي بدأتها القيادة الـسياسية منـذ                 
 شهر تموز الماضي القناع واشنطن بتكثيف الضغوط على بعض القوى في المنطقة مـن أجـل وقـف                 
. عمليات تهريب الوسائل القتالية الى حزب اهللا والتلويح بأوراق ضاغطة ذات تأثير ونتـائج مـضمونة               

ويحذر التقرير من التراخي في التعامل مع التحذيرات االستخبارية من عمليات انتقامية يخطط لها حزب               
تقدم باتجاه تطبيق ما تـم      اهللا ردا على مقتل عماد مغنية، وينصح التقرير بتفكيك بعض نقاط االحتكاك وال            

ومواصـلة التنـسيق مـع      " الغجر"االتفاق عليه في المنتدى السباعي من اخالء الجزء الشمالي من قرية            
قنوات االتصال بالقوات الدولية وتعزيزها، وتزويد هذه القوات بالمعلومات المتوفرة لمحاربة تسلح حزب             

جبهة الداخلية في اسرائيل على الصمود رغم سلـسلة  ويخشى معدو التقرير من عدم قدرة ال. اهللا المستمر 
الترتيبات والتدريبات واالنظمة المختلفة التي نفذتها وقامت بها اسرائيل طوال الفتـرةى الماضـية منـذ                

ويؤكد التقريـر أن هنـاك      . حرب لبنان الثانية، خاصة في ظل تواصل وتعزيز قوة حزب اهللا العسكرية           
رية واللبنانية، وأن اشتعال الجبهة اللبنانية االسرائيلية مـن جديـد يعنـي             ترابطا قويا من الجبهتين السو    

حدوث مفاجآت غير مرغوب بها مع السوريين، وأن ما شهدته الجبهة السورية من هدوء خالل حـرب                 
لبنان الثانية لن يتكرر خاصة اذا استمرت المواجهات المحتملة اليام طويلة تجعل االوضاع تخرج عـن                

وعن سبل الحد من هذا االرتباط بـين الجبهتـين يوصـي التقريـر              . ح المستحيل ممكنا  السيطرة ويصب 
  . بضرورة تفعيل المفاوضات مع سوريا بصورة سريعة

  : التحدي الثالث* 
قطاع غزة هنا يحاول التقرير تجاوز مرحلة تنفيذ صفقة تبادل االسرى بكامل مراحلهـا، حيـث يـرى                  

 معنيان بانهاء هذا الملف وبسرعة، ومع اختفاء هذا الملف واغالقه           التقرير أن الجانبين حماس واسرائيل    
تعود األمور الى سابق عهدها، وحالة الضغط التي ستتعرض لها حماس سواء بفعل أزمتها الداخليـة او                 
بفعل مواجهتها األمنية مع اسرائيل ستدفعها في حال لم تتحقق أمانيها في فتح المعابر وانهاء الحصار الى                 

. الضغط الداخلي في القطاع، عبر عمليات عسكرية باتجاه اسرائيل، والعودة الى اطالق القـذائف             تنفيس  
تختلف عن حماس ما قبـل هـذه الحملـة         " الرصاص المصبوب "لكن، يضيف التقرير حماس بعد عملية       

هة العسكرية وحماس لن تتجرأ على تصعيد ال يمكن السيطرة عليه والتحكم بنتائجه، ولن تدخل في مواج               
ويقول التقرير أن حماس في حال تحققت أمانيها بفتح المعابر وتخفيف الحـصار أو              . جديدة مع اسرائيل  

كسره فاننا سنشهد مرحلة من الهدوء األمني غير المسبوق، وعالقة لـم تـشهدها العالقـة الحمـساوية                  
.  الحياة في قطاع غزة    االسرائيلية منذ تأسيس هذه الحركة االسالمية التي تسيطر اليوم بقوة على جوانب           

ويعترف التقرير بأن حماس أعادت بناء قوتها، بل وتجاوزت الحد الـذي كانـت عليـه عـشية حملـة                    
الرصاص المصبوب، وتمتلك الحركة اليوم مخزونا كبيرا من القذائف تجاوز العدد الذي كانـت تمتلكـه                

صفه بحقائق يجب ادراكها، وهي،     ويورد التقرير ما ي   . عشية الحملة العسكرية من حيث الكمية والنوعية      
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أن معظم التمويل العسكري لحركة حماس يصل اليها عبر القنوات الخارجية، واالنخفاض الكبيـر فـي                
العمليات العسكرية، بسبب رغبة الحركة في الحفاظ على استقرار نظامها في القطـاع، حيـث تفـضل                 

تناقشه اسرائيل في لقاءاتهـا مـع بعـض         الهدوء على االزمات، لكن، الشيء الذي يجب االلتفات اليه و         
العالمية مناطق  " االرهابية"االطراف، وهي لقاءات في غالبيتها أمنية ، يتمثل في استغالل بعض العناصر             

يقول التقريـر، صـحيح أن هـذه        . القطاع لالختباء وادارة اتصاالت لتنفيذ هجمات في ساحات مجاورة        
ي على الحدود مع القطاع، اال أنها تؤثر بصورة كبيرة علـى            المسألة تؤثر بشكل كبير على الهدوء األمن      

استقرار بعض الساحات في المنطقة والذي يؤدي في النهاية الى زعزعة االستقرار الداخلي، وهذا نتائجه               
سلبية على اسرائيل ويوصي التقرير بعدم السماح لي تنازل لحركة حماس وضرورة الـرد علـى ايـة                  

ة في المرحلة المقبلة، ألن هذه هي الطريقة الوحيدة لتحديد الثمن الباهظ الـذي        مشاغبة قد تقوم بها الحرك    
لن تقبل حماس بدفعه، وهذا يعني قيام الحركة بالنشاط األمني المطلوب منها لضمان الهدوء على الحدود                

  . مع اسرائيل
  : التحدي الرابع* 

لسلطة واسرائيل فيمـا يتعلـق بالتنـسيق         كان عاما مميزا في العالقات بين ا       2009الضفة الغربية العام    
األمني ولم يشهد العام المذكور عمليات ارهابية كبيرة ، وألمريكا فضل كبير في ذلك، من خالل اشرافها                 

لكن، هذا قـد ال يـنجح فـي         . عبر طواقمها العاملة في الضفة، ومراقبتها للتنسيق األمني بين الطرفين         
ى سابق عهدها، اذا لم ينجح الطرفان فـي العـودة الـى طاولـة               المستقبل وقد تنهار االوضاع وتعود ال     

المفاوضات، فانهاء الجمود لم يعد مطلبا لليسار أو الدول االوروبية، وانما المطلب االستراتيجي لالجهزة              
وفي هذا التقرير يتحدث القائمون عليه عن مخاطر ال يمكن مواجهتها في المرحلـة              . األمنية في اسرائيل  

 في حال تغلب الطرفين على عنادهما، وسمحا للرغبات والنوايا االيجابيـة أن ترسـم مـسار                 المقبلة اال 
 من تعـاون    2009المستقبل وطبيعة العالقة بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي، وما شاهدناه في العام            

ورة طبيعيـة    اذا لم تفتح القنوات السياسية بـص       2010على أعلى المستويات قد ينهار ويتالشى في العام         
ورغم نشاط القنوات األمنية، اال انها لن تكون بديال عن القنوات السياسية فهي مرادفة لها،               . بين الطرفين 

والتقريـر  . وهناك أيضا مسألة الوضع الداخلي في الساحة الفلسطينية ومدى اسـتقرار حكـم الـسلطة              
من وحدة بين الضفة وغزة، ويتوقـع       االستخباري االسرائيلي يستبعد عودة األوضاع الى ما كانت عليه،          

ويوصي التقرير بتكثيـف    .  بدون نجاح مساعي القاهرة النجاز المصالحة      2010التقرير أن ينتهي العام     
العمل األمني واالستخباري، فقد تحدث مفاجآت في المرحلة القادمة، وتنهار االمور وال أحد يـستطيع أن                

رائيل أن تكون هناك ادارة فلـسطينية تـدير شـؤون           يضمن ماذا سيحدث مستقبال، لكن، من مصلحة اس       
الضفة وأيضا غزة، وأن ال يكون هناك فراغ سياسي، وألن البديل لن يكون لصالح اسرائيل ورغباتهـا،                 
واسرائيل قادرة على االستمرار والحياة لسنوات قادمة في اطار الوضع الحالي، ولكنها، ستشهد الكثيـر               

سات الفلسطينية العاملة اآلن في الضفة والقطاع التي تتحمل مسؤولية          من المتاعب في حال اختفت المؤس     
  . توفير االحتياجات للمواطنين في المنطقة

  : التحدي الخامس* 
 سـيكون عـام تجـدد       2010عملية السالم والمفاوضات يرى التقرير أن جميع االشارات تؤكد أن العام            

ي ظل رغبة أمريكية في التوصل الى اتفاق دائم، مع          االتصاالت بين الفلسطينيين واالسرائيليين، خاصة ف     
امكانية االكتفاء بترسيم لحدود مؤقتة في حال لم تنجح المساعي لتحقيق االتفاق الـدائم، ورغـم اهتمـام                  
المستوى السياسي والعسكري بالتحدي األكبر والخطر االساسي االيراني اال أن هناك من يصف استمرار              

أنه خطر ال يقل عن الخطر االيراني، وأن اسرائيل معنية بمواصلة المفاوضات            الجمود في عملية السالم ب    
كما أن الحديث عن أن المفاوضات وعملية سياسية نشطة بين          . للوصول الى حل يلبي احتياجاتها األمنية     

السلطة واسرائيل لن تكون في صالح االطراف المتطرفة، ليست شعارات تهدف الى التخويـف واثـارة                
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انبين الفلسطيني واالسرائيلي، وانما هي حقيقة وواقع يمكن أن نلمسه بسهولة، وافق سياسـي              حماس الج 
وبالنسبة . سيمنح للفلسطينيين والمواطن العادي في الضفة الغربية وحتى في قطاع غزة الكثير من األمل             

 سيـشكل هـذا     للضفة الغربية سيتواصل االزدهار والنمو االقتصادي وحالة االستقرار األمني، وفي غزة          
التقدم وحالة االنفتاح في الضفة نموذجا يحسده أبناء القطاع ورافعة ضاغطة على األطـراف المتطرفـة                
وتحديدا على حركة حماس، فكسر الجمود على المسار الفلسطيني بات عنصرا اساسيا في كل التقـارير                

  . االستخبارية وكذلك األمر، بالنسبة للمسار السوري
  : التحدي السادس* 

استقرار االوضاع في الساحات المجاورة يقول التقرير أن من وظيفة ومهام األجهزة االسـتخبارية فـي                
اسرائيل متابعة ما يجري من تطورات على الساحات المجاورة من أجل منـع حـدوث مفاجـآت غيـر         

. يـر  التي وردت في هذا التقر     2010مرغوب فيها، وهذا الموضوع كان ضمن النقاط والتحذيرات للعام          
ويصنف التقرير الدول المجاورة على اساس الدول المستقرة واالكثر استقراران فبعض الساحات تعـيش              
حالة من الغليان تحت السطح تتعلق بأوضاع داخلية، وقضاياها قد تجد منفذا لها باتجاه اسـرائيل وضـد                  

لى نشر المزيد من هذا     تتحفظ ع " المنار... (( "وهناك دول تمكنت من الحفاظ على استقرارها      . مصالحها
الـدائرة  –" مركز القدس لالبحـاث   "التحدي الذي ورد في التقرير االستخباري االسرائيلي الذي خص به           

  ")) المنار" جريدة –العبرية 
  : التحدي السابع* 

جبهة اسرائيل الداخلية جاء في التقرير أن األعوام الثالثة القادمة، هي استكمال لخطة اسرائيلية تهـدف                
ساس الى تقوية الجبهة الداخلية وتحضينها أمام أي خطر خارجي، واالجراءات النجاز ذلك بدأت بعد               باال

حرب لبنان الثانية، ورغم كثرة هذه االجراءات اال أنها غير كافية ، وأوصى التقرير بالمزيد منها دعمـا              
اعة ومزيـد مـن     ويرى التقرير أن هذا التحدي بحاجة الـى قـرارات سياسـية شـج             . للجبهة الداخلية 

المخصصات والميزانيات، فقوة الجبهة الداخلية عنصر اساسي لتحديد أي مواجهة بين اسرائيل وبين أي              
ويوصي التقرير ايضا بضرورة تكثيف التعاون بين اسرائيل والواليات المتحـدة فيمـا             . طرف خارجي 

عو التقرير كل جهة ذات عالقة      ويد". حيتس"يتعلق بمنظومة الدفاع الجوي وتطوير المنظومة االسرائيلية        
بهذا التحدي أن تطبق ما ورد الخطة، وفي مقدمة ذلك تهيئة المراكز الطبية في اسرائيل، وتجـاوز مـا                   
تحاول بعض االجهزة االمنية تقسيمه الى مناطق أقل وأكثر خطورة فكل نقطة فـي اسـرائيل معرضـة      

وتحـصين الجبهـة    .  مواقع في اسـرائيل    للخطر والتهديد، والصواريخ قد تضرب أي منطقة وتطال أية        
الداخلية ليس فقط لمواجهة خطر الصواريخ االيرانية فهناك أخطار قريبة من الحدود كخطر حـزب اهللا                

  . وحماس، وتحصين الجبهة الداخلية هو الذي سيحدد الطرف المنتصر
  12/1/2010المنار، فلسطين، 

  
  !الطيارون فوق القدس .65

  ماهر ابو طير
ان هناك قرارا اسرائيليا تسرب الى دوائر اجنبية ، حول النية لهدم المسجد االقصى قبيل               في المعلومات   

نهاية شهر نيسان المقبل ، وان اسرائيل وضعت خطة نهائية ، للخالص من اهم رمز اسالمي في المدينة                  
  .المحتلة

  
ك تحركات مريبـة    المقدسيون يعرفون ان هناك شيئا غير طبيعي في االجواء ، وهناك من يقول ان هنا              

هذه االيام حول الحرم القدسي ، من جهة من يدعون هم سياح اجانب ، ومن جانب المتطرفين اليهـود ،                    
والذين في القدس يجزمون ان العام الجاري هو العام االخطر على عروبة المدينة ، فمائة وخمسون الف                 
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ت قد يتم هدمها ، وهنـاك مـشروع         مقدسي مهددون بخسارة اقاماتهم في القدس وقراها ، وستة االف بي          
  .سيعلن عنه قريبا يجعل الضرائب اضعاف ما هي على البلدة القديمة وتجارها

القدس بحاجة الى من ينقذها في ظل هذه الظروف ، وتحويل القدس في الذهنية الدولية الى مكان للصالة                  
 منه شطب الواقع الـسكاني ،       والعبادة فقط للمسلمين ، عبر المسجد االقصى ومسجد قبة الصخرة ، يراد           

تمهيدا لشطب الداللة الدينية ، واذا تم شطب وجود سكان المدينة ، فانها ستتحول الى متحـف دينـي ،                    
تكون ذروته هدم المسجدين ، على يد اي متطرفين ، وضمن اي مخطط ، من اجل اعالن تهويد المدينة                   

رات خفيفـة ، وان الـسلطات االسـرائيلية         الكامل ، وقد روى مقدسيون ان متطرفين يتدربون على طائ         
سمحت بذلك على غير المعتاد ، مما يجعل سيناريو سقوط طائرة خفيفة تحمل متفجرات فـوق المـسجد                  
االقصى واردا ، من اجل هدمه ، بعد ان تسربت في وقت سباق سيناريوهات حـول قـصف المـسجد                    

  .رفون داخل البلدة القديمةبقذائف الصواريخ من داخل بيوت المقدسيين التي احتلها متط
اسرائيل سربت مؤخرا تفاصيل حول قاتل اسرائيلي قتل عدة فلسطينيين ، وكان من مخططاتـه قـصف                 
المسجد االقصى بالصواريخ ، اال انه لم يفعلها النه توجس من عدم كفاية الـصواريخ ، لهـدم المـسجد         

ي بحت ، يراد منه تهيئـة االجـواء         محللون يعتقدون ان تسريب المعلومات هو عمل استخبار       . االقصى
لحادث مشابه واكبر ، بحيث تتنصل الحكومة االسرائيلية الرسمية من اي حادث وتضعه على ظهـر اي                 
جماعة متطرفة ، لكنها تكون قد حققت غايتها ، عبر التقاسم الوظيفي ، وتقول معلومات متـسربة مـن                   

 متطرفين يهودا يحملون جنـسيات اجنبيـة ،         اليسار االسرائيلي الى اعضاء كنيست عرب ، ان طيارين        
وصلوا فلسطين مؤخرا ، وهناك مخاوف حقيقية وليس من باب اذكاء الخيال ، ان نـصحو ذات صـباح              

  .على انقاض المسجد االقصى ، خصوصا ، ان االنفاق تحته ال تجعله يحتمل اي ضربة من هذا القبيل
ها ووجودها وتاريخها ومستقبلها ، والذين ينامون       ملف القدس ، ملف معقد وخطير ، يمس امن امة بأكمل          

في العسل في العالمين العربي واالسالمي ، باعتبار ان المسجد االقصى شأن فلسطيني وعلى الفلسطينيين               
ان يخلّعوا شوكهم بأيديهم ، ال يعرفون ان هذا الشوك بات على رؤوس المتخاذلين ، الذين سيقفون يـوم                   

 تنفعهم الصفقات السرية ، وال اموالهم ، وال جاههم ، وال اي شيء اخـر الذوا                 الحساب بين يدي اهللا فال    
خلفه لتبرير سكوتهم او تواطئهم ، ولو اتعظوا بمن رحل في هذه الدنيا من فرعون الى كل ساللته فـي                    

نين ،  العالم العربي واالسالمي ، لما واصلوا هذه الخيانات بقلب بارد ، فيما اخر حياتهم ، سيموتون ملعو                
  .وسيصحون يوم الحساب ملعونين ايضا ، هم وذرياتهم

  .قبلة المسلمين التي صلى اليها الرسول صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم ، ال تستحق هذا الخذالن
  13/1/2010الدستور، األردن، 

  
  قبة األوهام .66

  رؤوفين بدهتسور
فهذا فـي الحقيقـة     ". القبة الحديدية "ال شك في أن أناس رفائيل يستحقون كامل التقدير على نجاح تجربة             

المشكلة هي أن هذا النجاح غير ذي صلة بحل تهديد صواريخ القسام لـسدروت أو               . انجاز تقني مدهش  
الناجحـة  " القبة الحديدية "لم تجدد تجربة    . تهديد صواريخ الكاتيوشا قصيرة المدى التي يملكها حزب اهللا        

اع التي تقوم على الصواريخ التي تحاول ان تحبط فعل قذائف           شيئا، ولم تحل المشكالت العميقة لنظم الدف      
لهذا ال تعبر صيحات الفرح واالبتهاج على اثر نجاح التجربـة عـن اكثـر الحقـائق                 . صاروخية كهذه 

  .اعوجاجا
 إن معركة العالقات العامة التي صحبت التجربة محملة بالتضليل، وتجاهل مفاسد النظـام، وانـصاف               

لم تدافع عن بلدات غالف غزة، وال عن بلدات أبعـد           " القبة الحديدية "وذلك الن   . امالحقائق وزرع االوه  
في سيناريوهات معقولة الطالق قذائف صاروخية على الجبهة الداخلية، قد ينفـد            . عن قطاع غزة ايضا   
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وعلى أيـة   . قبل ان تنقضي رشقات القذائف الصاروخية بزمن طويل       " القبة الحديدية "احتياطي صواريخ   
، يستطيع الفلسطينيون في الجنوب وحزب اهللا       "القبة الحديدية "ل فانه بسبب الثمن الباهظ للدفاع بواسطة        حا

  .في الشمال أن يهزمونا اقتصاديا من غير ان يطلقوا حتى قذيفة صاروخية واحدة
ـ             " القبة الحديدية "لنبدأ بأن    صير غير قادرة البتة على حماية بلدات غالف غزة بسبب زمن الطيـران الق

.  ثانيـة  14فصاروخ القسام يقطع المسافة من بيت حانون الى سدروت في نحو مـن              . لصواريخ القسام 
 ثانية التمام جميع االعمال التي تصحب محاولة احبـاط فعـل            30الى نحو من    " القبة الحديدية "وتحتاج  
 كيلومترات عن   أي أن النظام غير قادر على حماية كل ما يوجد على مبعدة اصغر من اربعة              . الصاروخ
، ولهذا اسـتقر رأيهـم علـى        2008لقد تبينت هذه الحقيقة المرة لوزراء الحكومة في بداية          . قطاع غزة 

لم تعـق هـذه الحقيقـة المعلومـة     .  كيلومتر 4.5تحصين جميع البلدات التي يقل بعدها عن القطاع عن          
  .مايتهممندوبي جهاز األمن عن تضليل سكان غالف غزة بأن نجاح التجربة يعني ح

ففي حين كانت صواريخ القسام التي أطلقت على سدروت مـن الجيـل االول              .  لكن المشكلة اكثر سوءا   
قذائف صاروخية مـن  " الرصاص المصبوب"وكانت سرعتها بطيئة نسبيا، اطلقت حماس في اثناء عملية    

بثالثـة  سرعة هذه الصواريخ اكبر من سـرعة الطـرز الـسابقة            .  وغراد وغراد محسن   3طراز قسام   
 4من  " القبة الحديدية "يبين الحساب البسيط انه إزاء هذا التهديد زاد الحد االدنى لمدى            . اضعاف او اربعة  
  .في حالة كهذه ان تحمي حتى عسقالن" القبة الحديدية"لن تستطيع . 16 بل ربما الى 12كيلومترات الى 

ات الجنوب لن تُحمـى منـذ االن مـن           وكان هناك تضليل آخر نشرته وسائل االعالم هو القول ان بلد          
بـرغم  . صواريخ القسام فقط بل من قذائف الرجم ايضا، وهذا زعم ال يصدر حتى عن مطوري النظـام    

على ابطال فعل قذائف الرجم لم يجهد أحد       " القبة الحديدية "ذلك، عندما أثنى مراسلون ومحللون على قدرة        
  .من جهاز االمن نفسه في تصحيحهم

 ألـف   100يكلف نحوا مـن     " القبة الحديدية "فصاروخ  . هي ثمن احباط فعل الصواريخ     ومشكلة اخرى   
ان محاولـة االسـتعداد الطـالق آالف القـذائف          . وثمن صاروخ القسام عشرات الـدوالرات     . دوالر

تصحبها كلفة غير ممكنة ال في الجنوب وال في الشمال، حيـث            ) كما في حرب لبنان الثانية    (الصاروخية  
  . ألف قذيفة صاروخية يملكها حزب اهللا40يد على نحو من يشتمل التهد

في مواجهة هـذه    " الصولجان السحري " أشد من ذلك خطة اقامة النظام اآلخر الذي تطوره رفائيل وهو            
  .فثمن صاروخ واحد من هذا النظام يبلغ نحوا من مليون دوالر. القذائف

وال يحـل ان  . الجليل االعلـى الحقيقـة   يجب ان يعرف سكان غالف غزة وكريات شمونة وكيبوتسات      
فهذه القبة لن تدافع    ". القبة الحديدية "تضللهم ابواق المهرجان االعالمي التي صحبت التجربة الناجحة لـ          

  .عنهم
  "هآرتس"

  13/1/2010وكالة سما، 
  

 هل يشن االحتالل اإلسرائيلي عدوانا جديدا على غزة؟ .67
 عبد الستار قاسم.د

 حروب ضد إيران وحزب اهللا وحماس، وهي ال تتوقف عن التدريب وإجراء تحضر إسرائيل لشن ثالث
المناورات وتحديث ترسانتها من األسلحة التي تتغلب على نقاط ضعفها السابقة والتي برزت في الحربين 

وعلى الرغم من االرتياب الذي يخيم على الدوائر العسكرية اإلسرائيلية، . على حزب اهللا وقطاع غزة
ر تماماً في كثرة التصريحات الحربية والتردد في شن الحرب، إال أن إسرائيل ال تملك خيارا والذي يظه
إنها تدرك أن ميزان القوى قد اختل لغير صالحها، وأن زمن اإلنتصارات السريعة قد ولى، . إال الحرب

 أن تغامر إما: وأن عليها أن تحارب خصوماً أشداء ال يديرون ظهورهم للرصاص، وأنها أمام خيارين
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اآلن بشن حروب دون أن تكون واثقة من النصر، أو أن تتردد فيكتسب أعداؤها مزيدا من القوة فتكون 
 .المغامرة في المسقبل أشد وطأة

لكل حرب محاذيرها ومفاجآتها، لكن غزة تبقى هي الحلقة األضعف، والتي يمكن أن ترجح كفة شن 
هر بالنسبة إلسرائيل إذا فشلت في تحقيق أهدافها، ويمكن لكنها يمكن أن تكون قاصمة الظ. الحرب عليها

أي . أن يتحول جيشها إلى أضحوكة إذا لم يفلح إال في قتل المدنيين وتهديم البيوت على رؤوس أصحابها
أن ضعف الهدف ال يعني النصر، والفشل يعني خسارة لها وألنظمة االعوجاج العربية والدول الغربية 

 أنظمة العرب تتحسس دقة الموقف من خالل الذعر الذي يدب في صفوفها هذه يبدو أن. التي تدعمها
قادة أنظمة االعوجاج ينشطون في اللقاءت المتبادلة والمكثفة، وفي الحجيج إلى واشنطن عسى . األيام

الراعي األمريكي أن يقدم أفكاراً تحافظ على بعض وجه ماء العرب في حال دعمهم لحرب إسرائيل على 
بما تؤشر هذه النشاطات إلى التغطية على أمر أعتقد أنه صحيح، وهو أن العرب يحثون ور. غزة

إسرائيل على تغيير األوضاع السياسية في غزة، مقابل تقديم مزيد من التنازالت بخصوص قضايا 
 أي أن إسرائيل تريد ثمنا من العرب لقاء إنهاء تمرد غزة،. القدس والمستوطنات والالجئين: حيوية، مثل

 .وإعادتها إلى الحظيرة العربية الخائبة
 :مشهد الحرب إسرائيلياُ

ألن التجربة انتهت إلى الفشل، فضالً ) حرب الفرقان(ال أظن أن إسرائيل ستكرر مشاهد حرب الكوانين 
عن الصورة البشعة التي نقلتها وسائل اإلعالم عن األعمال البشعة التي ارتكبها جيشها بحق المدنيين 

من المرجح . وهي ستتبع تكتيكاً جديداً ال يتزامن فيه القصف الجوي مع الزحف البري. المدنيةواألهداف 
أن تقوم إسرائيل بعمليات قصف عن بعد ألهداف منتقاة من منشآت وأشخاص وقيادات بصورة مكثفة 

 :على أمل أن
 . تحدث إرباكاً شديداً في صفوف المقاومة نتيجة قتل قيادات عسكرية وسياسية-
 تقلص كثافة النيران الفلسطينية إلى أدنى حد ممكن بحيث تصبح الدبابات اإلسرائيلية في مأمن، -

 .ويتمكن الجنود من الخروج من دباباتهم بأقل الخسائر الممكنة
 . تفسح المجال أمام العناصر الفلسطينية المتعاملة مع إسرائيل وأمريكا لقلب األوضاع من الداخل-

مات دقيقة حول أماكن تواجد القيادات السياسية والميدانية، وعن أماكن تواجد هذا يتطلب توفر معلو
ويتطلب أيضاً معرفة دقيقة . منصات إطالق الصواريخ، وعن حركة كتائب الصواريخ المضادة للدروع

بنوعيات األسلحة التي تم تصنيعها داخل القطاع،وتلك التي تم تهريبها، وكذلك حول التكتيك العسكري 
إن لم تتوفر المعلومات الدقيقة فإن . اني الذي ستتبعه فصائل المقاومة وبالتحديد حركة حماسالميد

 .إسرائيل ستخوض حرباً عمياء ال تؤدي إلى تحقيق األهداف
 :إسرائيل معنية بحرب سريعة تنتهي بنصر سريع، ألن طول أمد الحرب سيؤدي إلى

 . تفاقم في الهبوط ألن الهبوط موجود اآلن إصابة معنويات الجيش اإلسرائيلي بهبوط حاد، بل-
 مزيد من اإلحراج لألنظمة العربية المتحالفة مع إسرائيل، ومزيد من الشتائم والسباب التي تتعرض لها -

 .عبر الفضائيات
 ازدياد عدد الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين األمر الذي يضع إسرائيل في مزيد من متاعب -

 .الصورة البشعة
 رفع مستوى تراكم النقمة الشعبية العربية، وارتفاع منسوب الحركة الشعبية في أوروبا ضد إسرائيل -

 .ودعما لغزة
 طول أمد الحرب يعني المزيد من الخسائر دون تحقيق أهداف، أي أنه إذا فشلت إسرائيل في تحقيق -

 .صبح بعيدةأهدافها في األيام األربعة األولى، فإن إمكانية تحقيقها بعد ذلك ت
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ستعتمد إسرائيل بصورة مكثفة على الطائرات بدون طيار لالستطالع والقصف، ومن الوارد أنها 
وفق وصفها في أماكن حساسة في مدينة غزة لتوسعها تدريجياً " مطهرة"ستحاول إقامة مربعات 

ه المربعات أي أنها ستعمد إلى احتالل بعض المربعات بوساطة طائرات عمودية، ثم تطبق هذ. وبسرعة
وإسرائيل ستستعمل صواريخ أو قنابل خارقة لكي تصيب . على األماكن التي يظن أنها األكثر تحصيناً

أي أنها ستستعمل أسلحة يمكن أن تقتل قيادات، . المخابئ تحت األرضية ودون أن تكون واسعة التدمير
 .در اإلمكانأو تدمر مستودعات ومنصات إطالق مع تقليص إصابة األهداف المدنية بق

 :مشهد الحرب فلسطينياً
غالباً سيستند الجانب الفلسطيني إلى الحرب غير المتحركة فوق األرض، وسيستعمل المخابئ والتمويه 

وعلى أغلب احتمال أن الجانب . كوسيلتين أساسيتين للتغلب على تفوق إسرائيل بقوة النيران وكثافتها
ألرض بطرق ملتوية أو لولبية استطاع إقامتها خالل السنة الفلسطيني سيكون قادراً على الحركة تحت ا

تشكل مثل هذه الحركة مصيدة للدبابات اإلسرائيلية وستمنع الجنود اإلسرائيليين من الخروج من . السالفة
 .دباباتهم، وستشكل إفشاالً ألغلب عمليات القصف الجوي

الل السنة السالفة، وهي قادرة على استطاع الجانب الفلسطيني تهريب أسلحة على مستوى تقني عال خ
إلحاق خسائر باإلسرائيليين وتعطيل تقدم الجيش، هذه األسلحة التي دعت أمريكا إلى إقامة الجدار 

هذا وقد زادت أعداد الصواريخ المضادة للدبابات التي تمتلكها . الفوالذي في سيناء لمنع تهريبها
أعداد هذه الصواريخ كانت . ن األخير في وسط غزةالمقاومة، ويمكن استخدامها خارج المربع الحصي

قليلة في الحرب السابقة، واحتفظت المقاومة بمفاجآتها حتى اللقاء األخير الذي تراجعت عنه إسرائيل، أما 
 .اآلن فاألعداد يمكن أن تسمح ببحبوحة االستخدام

 أن لديها أسلحة غير معروفة غزة اآلن أكثر قوة من الناحية العسكرية واألمنية من السابق، ووارد جداً
لدى دوائر االستخبارات اإلسرائيلية، وهذا ما سيضع اإلسرائيليين أمام تحد عسكري هام، ويضع العرب 

هذا فضالً عن أن المقاومة اآلن شديدة الحرص من الناحية األمنية، وتعلمت . أمام مفصل تاريخي صعب
تتميز المقاومة الفلسطينية بعقيدة قتالية صلبة . أن تعمل تحت األرض بدون تصريحات وبطوالت كالمية

ال تتوفر لدى الجندي اإلسرائيلي، سيصمد أفراد المقاومة الفلسطينية ببسالة وشجاعة ولن يخشوا 
وإذا كان . وستجد إسرائيل أمامها رجاالً ال تلين لهم قناة، وال تسول لهم أرجلهم بالفرار. االستشهاد

حسم المعركة، فإن المعركة محسومة منذ اآلن، وهي لصالح المقاومة الجندي على األرض هو الذي ي
جندي إسرائيل ال يستطيع الخروج من الدبابة، لكن المقاتل الفلسطيني على استعداد أن يعيش . الفلسطينية

غزة تفيض إيمانا، وإيمانها هو . تحت األرض أليام على الماء وبضع تمرات دون أن تُخدش معنوياته
 . تكتيكاتها العسكرية بالنجاحالذي سيكلل

من ناحية الصواريخ التي يمكن إطالقها على المستوطنات الصهيونية، فهي ال تشكل عامالً إستراتيجياً 
غزة ستصمد إن شاء اهللا . على الرغم من أن استخدامها سيضيف إلى أعباء إسرائيل السياسية واألمنية

هناك قيادات بديلة، ومراكز قيادة بديلة، . رية والسياسيةحتى لو استطاعت إسرائيل المس بقياداتها العسك
 .ومراكز إعالم بديلة، وستتمكن غزة من البقاء نابضة حتى لو نجحت إسرائيل في أغلب ضرباتها

ماذا لو احتلت إسرائيل غزة؟ من المحتمل أن يدخل الجيش اإلسرائيلي مدينة غزة والمدن الفلسطينية 
جيش إسرائيل لن يتمكن من االستقرار ألن المقاومة . تالالً إال إذا استقراألخرى، لكن هذا لن يكون اح

ستستمر، وغزة مستعدة لهذا االستمرار، بل من الممكن أن يستدرج المقاومون جيش االحتالل إن أراد 
 .التقدم لتكون الضربات ضده أكثر إيالما

 :نتائج الحرب
ا على القطاع، ومع كل يوم إضافي تزداد  من المتوقع أن تطول الحرب إن قررت إسرائيل شنه-

 .احتماالت فشل إسرائيل
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أمامه أن :  سيلحق بغزة دمار كبير، وسيلحق بالسكان أذى هائل، لكن هذا هو قدر الشعب الفلسطيني-
 .يصمد ويصبر أو يستسلم

إسرائيل على األرجح، . تعرف المقاومة أن القضية لفلسطينية معلقة بصمودها، وفي مقتلها مقتل للقضية
لن تنجح في تغيير األوضاع السياسية في غزة، والمرجح أن أملها الذي هو أمل حلفائها من العرب 

  .والفلسطينيين سيخيب
 14/1/2010السبيل، األردن، 

  
  :كاريكاتير .68

  

    
  14/1/2010القدس، فلسطين،    


