
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
       

  
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  نحن على استعداد للحوار مع الحكومة اللبنانية حول السالح خارج المخيمات ": فتح االنتفاضة"

   نووية غواصات متطورة تحمل رؤوساًويطلب شراء..  يزور ألمانيانتنياهو
  لمنع قيام دولة فلسطينية" معاليه أدوميم"لضم ت  خطط"إسرائيل ":تقرير

  االحتالل يغرق عشرات المنازل وسط القطاع بالمياه ويشرد مئات العائالت
  عراقيل صفقة تبادل األسرىمسؤول أمني مصري يزور تل أبيب إلزالة ": المصريون"

اإلسرائيلية تؤدي إلىالحفريات 
قصى وتسبب تشقق جدران األ

 ةبيقرانهيارات أرضية في شوارع 
  

 4ص ... 

 1674 19/1/2010الثالثاء 



  

  

 
 

  

            2 ص                                     1674:         العدد       19/1/2010الثالثاء  :التاريخ

    :السلطة
 5  المصالحة الفلسطينية مرتبطة بالمصالحات العربية: نمر حماد .2
 5  تدرس التحقيق في حرب غزة والسلطة توافق على لجنة بمظلة عربية حماس .3
 6  جهود النرويج لدعم شعبنا سياسيا واقتصادياعريقات يثمن  .4
 6  القدس والتوسع االستيطاني  يطالب المجتمع الدولي التدخل لوقف تهويد برام اهللامجلس الوزراء .5

    
    :المقاومة

 6  بنانية حول السالح خارج المخيمات نحن على استعداد للحوار مع الحكومة الل": فتح االنتفاضة" .6
 7  مارس المقبل/اتفاق فلسطيني على ترحيل المصالحة إلى شهر آذار": القدس العربي"مصادر لـ .7
 7  رفض أي مبادرة من شأنها إتمام المصالحة بحيث تكون مساندة للجهد المصرينال : حماس .8
 8  المطالبات بتغيير في حكومة فياض ال تلقى آذانا عند عباس": الشرق األوسط"مصادر فتح لـ .9
 9   فتح تسعى إلجراء انتخابات بلدية منفصلة في الضفة .10
 9   ني تكريس لالنقسامأي انتخابات محلية دون توافق وط: حماس والجهاد .11
 10  لن أدخل غزة إال بعد عودتها للشرعية: دحالن .12
 10   منظمة العفو الدولية المطالب برفع الحصار عن غزة حماس ترحب بموقف .13
 10  ت إقناعه بالتوقيع على االقتراح المصريالدول العربية التي زارها مشعل حاول: األحمد .14
 10  القاهرة أبلغت عواصم عربية بعدم رغبتها استقبال مشعل": الجريدة الكويتية" .15
 10  األسبوع المقبلمشعل في القاهرة ": الشرق القطرية" .16
 11   مصالحة ال تعزز الشراكة السياسية وتقوي طرفاً على آخر لن تحقق المطلوب منهاأي: الحية .17
 11  ال يمكن تجاوزهأمن مصر خط أحمر : "الجبهة العربية الفلسطينية" .18
 11  مخصصات أسر الشهداء بتونس وتوقف إيجار منزل القدوميفتح تجمد  .19
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 12   نووية غواصات متطورة تحمل رؤوساًويطلب شراء..  يزور ألمانيانتنياهو .20
 13  لمنع قيام دولة فلسطينية" معاليه أدوميم"لضم ت  خطط"إسرائيل ":تقرير .21
 14   العالقات مع تركيا لن تعود إلى سابق عهدها أبداً:"إسرائيل" .22
 14  العربية أفضل من ذي قبل -العالقات اإلسرائيلية : بيريز .23
 14   عن غزة رفع الحصار منظمة العفو الدوليةترفض دعوة" إسرائيل" .24
 15   عضواً يصوتون لحجب الثقة عن الحكومة34: كنيستال  .25
 15  رئيس المحكمة العليا السابق ينصح المستشار القضائي بالرد على تقرير غولدستون .26
 15 واشنطن تعلم بمشاريع االستيطان :مسؤول إسرائيلي .27
 15  ب الفلسطينيين وتساعد منكوبي هايتيتنكّ" إسرائيل": عكيفا الدار .28
 16   2009 شهدت تراجعا كبيرا في عام "إسرائيل"عدد الهجمات الفلسطينية ضد ": الشاباك" .29
 16  ل عربية الجئين لهم حقوقالكنيست يناقش اقتراح قانون يعد اليهود القادمين من دو .30
 16     صاروخ لكل مدينة وبلدة200 من أكثرحزب اهللا صوب : تطلب تدخل تركيا" إسرائيل" .31
 17   ليطا شإلرجاعالخيار العسكري الطريقة الوحيدة : عوزي ديان .32
 17 رائيلي يختتم زيارته لإلمارات بدعوة نظرائه لزيارة إيالتوزير إس .33



  

  

 
 

  

            3 ص                                     1674:         العدد       19/1/2010الثالثاء  :التاريخ

    
    :األرض، الشعب

 17  االحتالل يغرق عشرات المنازل وسط القطاع بالمياه ويشرد مئات العائالت .34
 18 "كنيس"ي القدس وتحويله إلى تحذر من محاوالت لالستيالء على مصلى ف" مؤسسة األقصى" .35
 18  إخالء النقاط االستيطانية العشوائيةإذا تم تطبيق قانون ربع مليون فلسطيني بالضفة مهددون :أوتشا .36
 18  اعللفلسطينيين في القط" شريان الحياة"األنفاق في قطاع غزة أصبحت بمثابة ": أوتشا" .37
 19   بإعدام فلسطيني وسرقة أعضاء من جسده"إسرائيل"شريط فيديو يدين : غزة .38
 19   فلسطينياً في الضفة17االحتالل يعتقل  .39
 19  ألسرىأهالي األسرى يستنكرون سياسة اإلبعاد الجديدة بحق ا: غزة .40
 19   سنواتثالثذوو الشهداء يطالبون عباس بصرف مستحقاتهم المقطوعة منذ  .41
 20  "ونروااأل"الجئو غزة يتظاهرون ضد تقليص خدمات  .42
 20  ر الفوالذي قبالة حدود مصر احتجاجاً على بناء الجداةتظاهر .43
 20  معرض فني يرفض الجدار الفوالذي ويبرز معاناة الفلسطينيين.. ألوان: رفح .44
 20  مسؤولون في رفح يبحثون مع وفد من الهالل األحمر التركي سبل دعم السكان .45
 21   غزة من نابلستضامن علني مع .46
 21   الداخليسبعون منظمة أهلية فلسطينية تطالب بإنهاء االنقسام .47
 21 البارد األولى نهاية العامنهر العودة إلى رزمة : "األونروا" .48
 22   عين الحلوةإلى "القاعدة" عنصراً باكستانياً من 70دخول  معلومات عن ":يةلبنانالالديار " .49
 22   لنظرائهم في هاييتيوألعابهم غزة يتبرعون بمصروفهم أطفال .50
   

   : األردن
 22 فوالذيالجدار اليحرمون العمل اإلسالمي األردني حزب علماء  .51
   

    :لبنان
 22   من السالح الفلسطيني خطير وتدعو إلى المساءلة" أبو موسى"تعد موقف "  اللبنانيةالكتائب" .52
 23  نواب لبنانيون ينتقدون مواقف فتح االنتفاضة من السالح الفلسطيني ويعدونه قراراً سيادياً .53
 23   يدين الجدار الفوالذي على حدود غزةاللقاء اللبناني ـ الفلسطيني .54
 24  نالوا الجنسية اإلسرائيليةللحديينالسجن و" جند الشام"اإلعدام لفلسطيني من : لبنان .55
   

   :عربي، إسالمي
 24  في مؤتمر دولي بدولة عربية ليست تطبيعاً" يلإسرائ"مشاركة : الجامعة العربية .56
 24  ال فيتو على لقاء مشعل وعباس: مصر .57
 24    مسؤول أمني مصري يزور تل أبيب إلزالة عراقيل صفقة تبادل األسرى": المصريون" .58
 25  وسعودية لتحقيق المصالحة الفلسطينيةمبادرتان كويتية .59
 25 لجنة اإلعالم العربي تناقش الخطة الجديدة للتحرك في الخارج .60
 26  "الفوالذي"حبس سبعة من إخوان مصر لتوزيعهم بياناً يحرم  .61
 26  زيارة باراك ألنقرةارتياح تركي لنتائج  .62



  

  

 
 

  

            4 ص                                     1674:         العدد       19/1/2010الثالثاء  :التاريخ

 26  باالنتقام ثأرا للعالم محمدي" إسرائيل"طهران تهدد  .63
 26  من مؤسسة الفاخورة مليون دوالر منح دراسية لطالب غزةمائة  .64
   

   :دولي
 27 يا تطالب بإطالق األسرى في سجون االحتاللفي ألمان" العفو الدولية"رئيسة  .65
 27  وزير الخارجية النرويجي ال يرى مفاوضات في األفق بين الفلسطينيين واالسرائيليين .66
 27 ال مبرر للمماطلة في إعالن الدولة الفلسطينية: موراتينوس .67
 27 2010تطلع مجتمع المانحين على مناشدتها الطارئة لعام " االونروا"وكالة  .68
 28 مظاهرات تضامنية مع غزة واستنكاراً لتزويد تل أبيب باألسلحة: بريطانيا .69
 28 في لندن" جويش كرونيكل"يقتحمون موقع أتراك " هاكرز" .70
    

    :حوارات ومقاالت
 28  وال وساطة لطرف آخر غير مصر.. المصالحة أمام طريق مسدود: محمد نزال .71
 31  حمزة إسماعيل أبوشنب... اللقاء المرتقب بين عباس ومشعل .72
 32  هاني المصري.. .هل تغير ابو مازن؟ وعلى ماذا يراهن؟ .73
 34  عريب الرنتاوي... !هل المفاوضات مجمدة حقا؟ .74
    

  36  :كاريكاتير
***  

  
  ةبيتشقق جدران األقصى وتسبب انهيارات أرضية في شوارع قرتؤدي إلى الحفريات اإلسرائيلية  .1

 نادية سعد الدين ويوسف ،رام اهللاوعمان  عن مراسليها في نقالً 19/1/2010الغد،األردن، نشرت 
 انهيارات أرضية متتالية كان آخرها  إلىالحفريات اإلسرائيلية قرب المسجد األقصى أدت، أن الشايب

 أمتار في سلوان جنوب المسجد، ما أفضى 4 أمتار وطول 3أمس، في وسط شارع وادي حلوة بعرض 
  .خطيرة في جدرانه تشققات وتصدعات إلىبدوره 

إن سلطات االحتالل "وقال نائب رئيس لجنة إعمار المسجد األقصى وقبة الصخرة المشرفة رائف نجم 
عدد الحفريات التي نفذتها، وما "وأوضح أن  ".تستخدم مواد كيماوية تتخلل أساسات األبنية وتؤثر عليها

نحاء القدس المحتلة، ولكن أشدها  حفرية، منتشرة في جميع أ60تزال، سلطات االحتالل يزيد على 
خطورة هي تلك الواقعة في سلوان وحول حدود المسجد األقصى وأسفله، بينما تنفذ حفريات أخرى بعيداً 

  ".عن محيط المسجد، ولكنها تؤثر على األبنية والمعالم األخرى، ومنها أبنية تاريخية إسالمية
اة فلسطين رئيس الهيئة اإلسالمية المسيحية من جانبه، أكد الشيخ تيسير رجب التميمي، قاضي قض

لنصرة القدس والمقدسات أن المسجد األقصى يعاني من تشققات وتصدعات خطيرة في جدرانه تنذر 
بسقوطه، إضافة إلى المئات من العقارات والمنازل الفلسطينية المجاورة له بفعل الحفريات اإلسرائيلية 

  .المتواصلة أسفله
 ألف كتاب، لمصادرة 80أعدت كتباً جديدة يبلغ إجمالي عددها نحو "الحتالل ن سلطات اإ نجم قالو

 ألف كتاب لمصادرة األراضي 11مناطق كاملة في القدس المحتلة، أصدرت منها حتى اآلن حوالي 
  ".وهدم بعض المنازل
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 للقدس المفتي العام، أن  أحمد رمضان،رام اهللانقالً عن مراسلها في  19/1/2010المستقبل، وأضافت 
والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين دعا أمس، العالم إلى ضرورة القيام بتحرك عاجل لوقف الحفريات 

  .التي تقوم بها سلطات االحتالل ومستوطنيها أسفل المسجد األقصى والبلدة القديمة بالقدس
ما كان باإلمكان أن "وقال وزير األوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية محمود الهباش، إنه 

يحصل االنهيار األرضي الجديد في منطقة وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك لوال 
  ".الحفريات اإلسرائيلية المستمرة بهذا المكان القريب من المسجد األقصى

 االحتالل لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان، سلطاتو "مؤسسة األقصى للوقف والتراث"وحملت 
  .المسؤولية عن حصول االنهيار الجديد، محذرة من استمرار االنهيارات المتكررة التي تحدث في سلوان

 . د)في الحكومة المقالة (وزير األوقاف والشئون الدينيةأن  19/1/2010صحيفة فلسطين، وجاء في 
، بانهيار أحد الشوارع طالب أبو شعر حذر من خطورة الحفريات اإلسرائيلية التي تسببت، فجر أمس

 استنكر وزير األوقاف انتشار عدد الكنس اليهودية حول المسجد األقصى، كما. الرئيسة في بلدة سلوان
  . مما باتت تشكِّل بؤرا رئيسية لتمركز المستوطنين واليهود المتطرفين حوله

  
  المصالحة الفلسطينية مرتبطة بالمصالحات العربية: نمر حماد .2

ـ            :د عوض ولي: رام اهللا    القـدس  'اكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس لـ
االثنين بان ملف المصالحة الفلسطينية سيطرح من قبل اكثر من جهة في القمة القادمة، مـشددا                ' العربي

  .على ان المصالحة الفلسطينية مرتبطة بمدى التقدم الحاصل في المصالحات العربية
ـ واضاف حماد قا    موعد انعقاد القمة    -القادم  ) مارس( اذار   28ارجو ان تحدث قبل     ' 'القدس العربي 'ئال ل

  .' بعض المصالحات العربية الن المصالحة الفلسطينية مرتبطة بالمصالحات العربية-
واستبعد حماد امكانية ان تقدم القمة العربية القادمة على اتخاذ قرارات ضـد الجهـة المعطلـة إلتمـام                   

، 'هناك دول عربية ترفض تسمية حماس كجهة معطلة إلتمـام المـصالحة           'ة الفلسطينية، وقال    المصالح
  .'اذا تحسن الجو العربي فان ذلك سينعكس على الفلسطينيين'مضيفا 

واشار حماد الى ان اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب االخير رحب بتوقيـع فـتح علـى ورقـة                   
 بالتوقيع، منوها الى ان بعـض       - في اشارة لحماس     -الموقعين  المصالحة المصرية في حين طالب غير       

  .وزراء الخارجية العرب رفضوا اتهام حماس بانها الجهة المعرقلة النهاء االنقسام الفلسطيني
  19/1/2010 القدس العربي، 

  
  تدرس التحقيق في حرب غزة والسلطة توافق على لجنة بمظلة عربية حماس .3

 منظمة 11بت السلطة الفلسطينية عن موافقتها على الدعوة التي وجهتها أعر:  محمد يونس-رام اهللا 
في قطاع » حماس«حقوقية محلية إلى الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة المقالة التي تقودها حركة 

في توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق في » جدية ذات صدقية«غزة إسماعيل هنية، إلجراء تحقيقات 
، فيما قالت »جرائم حرب«اع التي اتهمت إسرائيل وفصائل فلسطينية بارتكاب الحرب على القط

  .إنها تدرس االقتراح» حماس«
إن حكومته رحبت بالتقرير ونتائجه » الحياة«وقال وزير العدل في الحكومة المقالة محمد فرج الغول لـ 

حكومته ستعلن قريباً موقفها من وأشار إلى أن . »لدراسة نتائج التقرير وتوصياته«وشكلت لجنة برئاسته 
  .تشكيل لجنة تحقيق في غزة

وفي رام اهللا، كشف مستشار الرئيس نمر حماد أن السلطة أجرت اتصاالت مع الجامعة العربية 
إن االمين العام » الحياة«وقال لـ . وعرضت عليها تشكيل لجنة تحقيق مشتركة في الضفة وغزة
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 الحكومة المقالة لهذا الغرض، وسترد حماس على اقتراحه يجري اتصاالت مع«للجامعة عمرو موسى 
  .»في غضون يومين

  19/1/2010الحياة، 
 

   سياسيا واقتصادياالشعب الفلسطينيعريقات يثمن جهود النرويج لدعم  .4
صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية ما تقدمه            .  ثمن د  : أريحا

  . في كافة المجاالت لدعم شعبنا اقتصاديا وسياسياالنرويج من جهود
وكان عريقات التقى امس، وزير خارجية النرويج يوهانس ستور والوفد المرافق له، مؤكدا خالل اللقاء،               
أن على جميع األطراف التي تدرك أهمية الحفاظ على عملية السالم والوصول بها إلى تحقيـق أهـدافها                  

، أن تلزم الحكومة اإلسرائيلية بتنفيذ االلتزامات التي ترتبت عليهـا           1967ام  بإنهاء االحتالل الذي بدأ ع    
من المرحلة األولى من خارطة الطريق والتي تشمل وقف االستيطان بشكل تام وبما يشمل القدس، وإزالة                

  .2001البؤر االستيطانية التي أقيمت منذ آذار 
  19/1/2010الحياة الجديدة، 

 
  القدس والتوسع االستيطاني  يطالب المجتمع الدولي التدخل لوقف تهويد برام اهللامجلس الوزراء .5

طالب مجلس الوزراء خالل جلسته األسبوعية التي عقدها امس في مقـر الحكومـة بـرام اهللا                 : رام اهللا 
 لـشروط   إسـرائيل سالم فياض رئيس الوزراء، اللجنة الرباعية الدولية بعدم التسليم بوضـع            . برئاسة د 

 وأشـار . سبقة متمثلة بحقائق تفرضها على األرض من خالل مواصلة بنـاء المـستوطنات            استيطانية م 
 األميركية والمجتمع الدولي الى القيام بالضغط الالزم لوضع حد لمـا            اإلدارة ضرورة دعوة    إلىالمجلس  
 يوميا من عمليات تهويد مستمرة لمدينـة القـدس المحتلـة عبـر مواصـلة توسـيع                  إسرائيلتقوم به   
  .طناتالمستو

وأدان المجلس االعتداءات الهمجية التي يشنها قطعان المستوطنين بحق أبناء شعبنا وممتلكاتهم وطالـب              
، مـشددا علـى     اإلرهابيةالمجتمع الدولي بالتدخل وتوفير الحماية ألبناء شعبنا من هجمات المستوطنين           

  .أهمية بقاء البعثة الدولية الموجودة في الخليل
زارة الشؤون الخارجية بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في هـاييتي وتـأمين            وقرر المجلس تكليف و   

 لمساعدة المنكوبين في هاييتي نتيجة الزلزال وتشكيل لجنـة          إنسانية إغاثةكما قرر تقديم    . سالمة أفرادها 
  .لمتابعة ذلك

نية وذلـك لمناسـبة   كما قرر المجلس اعتبار يوم الثالث عشر من آذار من كل عام يوما للثقافة الفلـسطي             
ونعى المجلس الى جماهير شعبنا المناضـل       . ذكرى ميالد شاعر فلسطين الراحل الكبير محمود درويش       
 .الوطني حسيب الصباغ أحد أبرز رجال األعمال الفلسطينيين

 19/1/2010الحياة الجديدة، 
  
  ح خارج المخيماتنحن على استعداد للحوار مع الحكومة اللبنانية حول السال": فتح االنتفاضة""

أبو ( العقيد سعيد موسى "فتح االنتفاضة"أمين سر حركة ،  أن بيروت من 19/1/2010الحياة، ذكرت 
عن التصعيد الذي اعقب تصريحاته حول سالح حركته خارج [،  بعض الصحافة المسؤوليةحمل) موسى

وقال بعد لقائه . "ك بعضه اآلخرألنها لألسف تأخذ جزءاً من الكالم وتتر «]المخيمات الفلسطينية في لبنان
نحن على استعداد للحوار حول هذا الموضوع وأن نجد ":  الوزير السابق وئام وهاب"تيار التوحيد"رئيس 

اذا كانت هناك ": وأضاف. "حول هذا السالح في مواقعه) اللبنانية(حالً وسطاً بيننا وبين الحكومة 
  ."ات علينا أن نتدارس نحن وإياها حول هذه المواقعمالحظات من الحكومة حول مواقعنا خارج المخيم
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وكان أبو موسى زار الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سليم الحص، شاكراً له كلمته في مؤتمر دعم 
التي لها األثر الكبير ألنها حددت رؤية للصراع ما بيننا وبين هذا العدو، ألن حق العودة هو "المقاومة و 

  . » العدواألساس في صراعنا مع
. »من دون تحقيق حق قيام دولة فلسطين، ال يمكن أن تكون هناك تسوية أو سالم في منطقتنا«: وقال

ان «، مشدداً على »حول هذه المسألة» فتح االنتفاضة«إطار رؤية حركة «وأوضح انه وضع الحص في 
  .»العدوان والهيمنة والسيطرةالعدو ال يمكنه أن يكون بيننا وبين إمكانية السالم، ألنه أصالً يقوم على 

، "اي تـصريح تـصعيدي    "انه لم يعط اول من امـس        أعلن   موسى    أن   19/1/2010النهار،  وأضافت  
 الى االمن الـوطني     إساءةلم يوجد في يوم من االيام ليكون عقبة او          " فتح االنتفاضة "ان سالح   "موضحا  

 ان هناك ضرورة له على مواقـع محـددة،          اللبناني، ونحن مستعدون للحوار اذا رأت الحكومة او الدولة        
ان السالح الفلـسطيني سـواء كـان خـارج          . لنرى اين يمكن ان يكون هذا السالح في خدمة الطرفين         

الـدافع الـى    "المخيمات الفلسطينية او داخلها هو جزء من المقاومة ضد العدو الصهيوني، وتساءل عن              
وان هـذا   . والمقاومين وفي خدمة حماية أمن لبنـان      المطالبة بنزع هذا السالح الذي هو في خدمة االمة          

لن يؤثر على االمن والنظام فـي       " فتح االنتفاضة "السالح في مواقعه الحالية في الجنوب بالنسبة الينا في          
فنحن لسنا جزرا امنية، ولن نمنع احدا من المرور من خالل مواقعنا، ولكن اذا شن عدوان علـى                  . لبنان

 نحن فيها فلن ننتظر العدو حتى يأتي الينا، بل سنذهب اليه وسـنواجهه قبـل ان                 القواطع والمناطق التي  
وجود اي قواعد أو عناصر لقوى معاديـة للبنـان فـي            "ونفى  ". يصل الينا الن هذ هو دورنا في مقاتلته       

امـا فـي    ". المخيمات الفلسطينية وبالتحديد في مخيمات الشمال وبيروت، سواء من القاعدة او غيرهـا            
ـ " اي صلة "كذلك نفى   ". ب، فهناك فصائل فلسطينية خيرة تمنع تسلل اي قوى معادية         الجنو فتح "لحركته ب

 أساء الى الحركة قبل ان يـسيء        ألنه" فتح االسالم "نحن من أشد الناس مالحقة لتنظيم       : "، وقال "االسالم
  ".فيهونحن نتابع هذه المجموعة وعلى استعداد لمالحقتها في اي موقع كانت . الى لبنان

 الحياتية والمعيشية للفلسطينيين في المخيمات، واعمار نهـر البـارد           األمورتسوية  "وتمنى على الحكومة    
الذي تأخر كثيرا، ولنا الثقة بأن الحكومة قادرة ولديها االرادة لمثل هذا الدور الذي يخفف عـن كاهـل                   

  ".أهلنا
  

  مارس المقبل/حة إلى شهر آذاراتفاق فلسطيني على ترحيل المصال":القدس العربي"مصادر لـ .6
 من مصادر فلسطينية مطلعة جدا بان ملـف المـصالحة   "القدس العربي"علمت  :وليد عوض -رام اهللا 

 آذار القمة العربية المقررة فـي شـهر   إلى بدون اتفاق بينهم األطرافالفلسطينية تقرر ترحيله من جميع   
  .المقبل في ليبيا) مارس(

 لجميع قادة الدول العربيـة التـي        أكدمكتب السياسي لحماس خالد مشعل      وحسب المصادر فان رئيس ال    
زارها مؤخرا بان حركته ترحب برعاية القمة العربية القادمة للمصالحة الفلسطينية في حـين سـتطرح                
مصر ملف المصالحة على زعماء العالم العربي في قمتهم القادمة فيما يعتزم الرئيس الفلسطيني محمـود                

  .القمة العربية باتخاذ قرارات بشان الجهة المعطلة للمصالحة الفلسطينيةعباس مطالبة 
19/1/2010القدس العربي،   

  
  رفض أي مبادرة من شأنها إتمام المصالحة بحيث تكون مساندة للجهد المصرينال : حماس .7

نهـاء  إن الجهود العربية الحاليـة إل      حرکة المقاومة اإلسالمية حماس   قالت  ): وكاالت (- دمشق - غزة
االنقسام الفلسطيني، تمثلت في أفكار وأطروحات متفرقة لم ترق إلى مشروع مبادرة إلنهـاء االنقـسام،                

  .نافية تبليغها بوجود مبادرة سعودية إلنجاز المصالحة
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ـ        أن حركته ال ترفض أي مبـادرة مـن         " صفا"وأوضح القيادي بالحركة صالح البردويل في تصريح ل
  ".تكون مساندة للجهد المصري"سطينية بحيث شأنها إتمام المصالحة الفل

دعونا خالل الجولة   : "من جهته، قال القيادي في الحركة عزت الرشق في تصريحات متلفزة مساء االثنين            
التي قامت بها قيادة الحركة في عدد من الدول العربية، بأن يكون هناك جهد مـساند للـدور المـصري                

م لدى الدول التي تمت زيارتها لمساعدة األطراف الفلسطينية علـى           ، مؤكدا وجود اهتما   "إلتمام المصالحة 
  .استئناف المصالحة

هناك اختناق وصل بملف المصالحة بسبب إصرار الراعي المصري على عـدم إجـراء أي               : "وأضاف
  ".تعديالت على ورقة المصالحة، وأيضا إصرار حماس على أخذ مالحظاتها على الورقة ومناقشتها

أن هذا االختناق يحتاج إلى جهد عربي مساعد ومساند للجهد المصري وليس بديالً عنه،              وأوضح الرشق   
استمعنا خالل زيارتنا للرياض لحرص سعودي إلبرام المصالحة، وليس هناك مبادرة سـعودية             : "مضيفًا

  ".تبلغنا بها
مـشيرا إلـى أن     نحن ال نبحث عن جهد بديل لنتجاوز حالة االختناق الحاصلة بملف المصالحة،             : "وشدد

  .حالة من اللبس حصلت في أحد التقارير الصحافية إلحدى الصحف السورية
الكويتية الكريمة وأي جهود عربية تسهم في       " أنها على أتم االستعداد للتجاوب مع الجهود         وشددت حماس 

  ".تحقيق  المصالحة ووحدة الصف الفلسطيني
19/1/2010صحيفة فلسطين،   

  
  المطالبات بتغيير في حكومة فياض ال تلقى آذانا عند عباس": ألوسطالشرق ا"مصادر فتح لـ .8

قالت مصادر في حركة فتح إن المطالبات التي ينادي بها أغلبية في المجلس :  كفاح زبون- رام اهللا
الثوري لفتح، بإجراء تغيير واسع على الحكومة التي يرأسها سالم فياض في الضفة الغربية ال تلقى آذانا 

 .د الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس حركة فتحصاغية عن
 أن عباس ال يستجيب لمثل هذه الدعوات منذ زمن طويل، وكان "الشرق األوسط"وأوضحت المصادر لـ

 .قد أبلغ فتح في أكثر من اجتماع أن حكومة فياض هي حكومته التي سيدافع عنها
لنقاش أداء اللجنة المركزية للحركة، كما وأنهى المجلس الثوري في فتح اجتماعا عاديا، أمس، طال ا

نوقش موضوع إجراء تعديل وتوسيع على الحكومة الفلسطينية مرة أخرى، لكن عضو المجلس الثوري 
، أن هذا التوجه لدى فتح ال »الشرق األوسط«حاتم عبد القادر قلل من أهمية هذه المطالبات، مؤكدا لـ

 .يلقى تجاوبا من أبو مازن
ألنه يفضل "ر أنه من الصعب إجبار عباس على مثل هذا اإلجراء في مثل هذا الوقت ويرى عبد القاد

األوروبيون الذين يدفعون أكثر للسلطة يريدون فياض، "، وأوضح "المحفظة األوروبية على العصا
أبو مازن بين مطرقة األوروبيين وسندان فتح "، وأضاف "وعباس مضطر إلبقاء الحال على ما هو عليه

 ."المسألة، ما دام عمل بمعزل عن الجناح الثوري والمركزيةفي هذه 
وتقول فتح إن حكومة فياض تنتهج خطا يمس بمكانتها في الضفة الغربية، وقال عبد القادر، الذي شغل 

هذا «منصب وزير القدس في الحكومة الحالية لفياض، قبل أن يستقيل، متهما الحكومة بإهمال القدس 
ن تقطف ثمار ما أنجزته فتح خالل عشرات السنوات، وهي تعمل على تقليم صحيح، الحكومة تحاول أ

 .»أظفار فتح، وعزلها سياسيا وأمنيا
على مدار عامين شعرنا أن الحكومة حاولت المس بمكانة فتح، وأغلبية المجلس الثوري يريدون "وتابع 

ظر اآلن االنتخابات المقبلة، وبعدها فتح تنت« وقال عبد القادر ".تغييرا، لكن أعتقد أنه لن يكون في القريب
 .»سيكون لها رأي آخر

19/1/2010الشرق األوسط،   
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  فتح تسعى إلجراء انتخابات بلدية منفصلة في الضفة  .9

قالت مصادر في حركة فتح إن اتصاالت تجرى إلجراء االنتخابات البلدية والمجالس            ): د ب أ  ( –رام اهللا   
المحلية في عـددها الـصادر      ) األيام(وذكرت صحيفة   . المقبل   ارالمحلية في الضفة الغربية في شهر أي      

 أن اتصاالت بعيدا عن األضواء تجري حاليا بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية فـي محاولـة                 أمس
  .لخوض هذه االنتخابات في إطار تحالفات، فيما تم الطلب من الحكومة االستعداد إلجراء هذه االنتخابات

تح إن هناك قرارا باالنتخابات البلدية والتوقع هو أن تبدأ االنتخابات تدريجيا ابتـداء              وقالت مصادر في ف   
من شهر أيار، مضيفا أن فتح طالبت الحكومة بالتحضير لالنتخابات والفـصائل جميعـا أجمعـت فـي                  

  .اجتماعاتها على ضرورة إجرائها
19/1/2010الدستور، األردن،   

  
  دون توافق وطني تكريس لالنقسام أي انتخابات محلية : حماس والجهاد .10

والجبهـة الـشعبية    " فتح"عقدت فصائل فلسطينية اجتماعات ثنائية، جمعت حركة         : تسنيم الزيان  - غزة
والجهاد اإلسالمي كمؤشرٍ    والديمقراطية وحزب الشعب كل على حدة، في حين تم تهميش حركتي حماس           

  لبلدية والمجالس المحلية في الضفة الغربية المحتلة،جديد لتكريس االنقسام مع اقتراب موعد االنتخابات ا
إن حكومة رام اهللا عملت سابقا على طرد        " :إسماعيل رضوان . قال القيادي في حركة حماس د     من جهته   

، مـشدداً فـي تـصريح لــ         "المنتخبين الشرعيين في عدد من مجالس الضفة الغربية واستولت عليها         
ى بدون توافق وطني ستكون فاقدة للشرعية القانونيـة ومحاولـة           على أن أي انتخابات ستجر    , "فلسطين"

  ".للتزوير وسلب إرادة الشعب الفلسطيني
ال يمكـن إجـراء انتخابـات       : "قائالً, وأوضح أنه ال يمكن لفتح أن تهمش عدداً من الفصائل الفلسطينية          
ريح مفـاده أنـه   وفي رده على تص". شرعية بدون تحقيق رأي الفصائل كافة وعلى رأسها حركة حماس         

هذا الحديث فقط لـذر الرمـاد فـي         : " ليس هناك ما يمنع مشاركة حماس في االنتخابات، قال رضوان         
العيون، فال يخفى على أحد من الشعب الفلسطيني الواقع الذي تعيشه الضفة من مالحقة ألبنـاء حركـة                  

  ". رحماس في الكتل الطالبية والمهن، فالممارسات واضحة وال تحتاج إلى تفسي
حماس ال يمكن لها أن تنـتهج       : "قائالً, وتحدث عن إمكانية إجراء حماس انتخابات موازية في قطاع غزة         

طريقا يكرس االنقسام، وأي انتخابات سواء تشريعية أو بلدية ال يمكن لها أن تحدث بصورة جيـدة دون                  
 تستخدم كافة الممارسات ونوه إلى أن فتح يمكن أن    ". وجود توافق وطني يعبر عن رأي الشعب بمصداقية       

ليس من الغريب أن تسعى فتح إلجراء انتخابات محلية بعد          :" غير الوطنية إلثبات شرعية مفقودة، مضيفا     
  ".فشلهم في إجراء انتخابات تشريعية

أن االنتخابات سـواء كانـت بلديـة أو         ,  القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خضر حبيب       من جهته أكد  
: وقـال . قها توافق وطني ومصالحة فلسطينية حتى تجـرى فـي أجـواء طبيعيـة             تشريعية البد أن يسب   

االنتخابات يجب أن تعبر عن إرادة الشعب، وأن إجراءها سواء في الضفة الغربية أو القطاع ال يعمـل                  "
  ".سوى على تكريس االنقسام وزيادة الفجوة بين الطرفين ولن تكون نزيهة

نوايا سيئة وإصرار على أمور ليست      "ائل دون األخرى، ينم عن      بفص" فتح"وأشار إلى أن اجتماع حركة      
االنتخابات يجب أن تكون لكافة الشعب الفلسطيني، ولكن االنقسام         : "، مضيفا "في صالح القضية الفلسطينية   

وسيادة السلطة غير الموحدة يمنع من تعبير الشعب الفلسطيني عن رأيه بكل موضوعية، وبالتالي تكـون                
  ".   الحكم أي إجبارية، وال تعتبر نزيهة وذات شفافيةانتخابات تحت 

19/1/2010صحيفة فلسطين،   
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  لن أدخل غزة إال بعد عودتها للشرعية: دحالن .11
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح النائب محمد دحالن االثنين إنه لـن يـدخل قطـاع غـزة                   : غزة

سطينية، مشدداً على أنه اتخذ هذا القـرار        الخاضع لسيطرة حركة حماس إال في ظل عودته للشرعية الفل         
  .رغم قسوة عدم المشاركة في جنازة والدته التي توفيت األحد

19/1/2010القدس العربي،   
  

  حماس ترحب بموقف منظمة العفو الدولية المطالب برفع الحصار عن غزة  .12
ي طالبت في تقرير     والت "امنستي"رحبت حركة حماس بموقف منظمة العفو الدولية        :  اشرف الهور  - غزة
وقال الدكتور صالح البردويل القيادي فـي       .  ضد غزة  "سياسة العقاب الجماعي  " بوقف   إسرائيل أمسلها  

يعكس مدى الملل الذي بدأ ينتاب العالم من الجرائم المتكررة          ' يعد موقفا متقدما     "امنستي"حماس ان موقف    
  ." الشعب الفلسطيني العزلأبناء بحق إسرائيلالتي ترتكبها 

ـ       تفعيل هذه المواقف والعمل على فك الحصار عـن قطـاع           "وثمن موقف منظمة العفو الدولية وطالبها ب
  ."غزة

19/1/2010القدس العربي،   
  

  الدول العربية التي زارها مشعل حاولت إقناعه بالتوقيع على االقتراح المصري: األحمد .13
فتح، مسؤول ملف العالقات الوطنية      لحركةأكد عضو اللجنة المركزية     :  عبدالرؤوف أرناؤوط  - رام اهللا 

أن الدول العربية حاولت إقناع رئيس المكتب السياسي لحركـة          " الوطن"في الحركة عـزام األحمد، لـ      
خالد مشعل خالل جوالته الخليجية بالتوقيع على االتفاق المقتـرح مـصريا إلنهـاء االنقـسام                " حماس"

 .تح عليهالفلسطيني بعد أن أثنت على توقيع حـركة ف
19/1/2010الوطن، السعودية،   

  
  القاهرة أبلغت عواصم عربية بعدم رغبتها استقبال مشعل": الجريدة الكويتية" .14

 من مصادر مصرية وفلسطينية أمس، أن القاهرة أبلغت عدة عواصـم عربيـة              "الجريدة" علمت   :القاهرة
ل خالل الفترة المقبلة، إال بعـد       عدم رغبتها في استقبال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشع          

  .توقيع حماس على الورقة المصرية
وأكدت المصادر أن القاهرة أبلغت الوسطاء في السعودية والكويت رفضها استقبال مشعل، وذلـك بعـد                
إعالن مساع كويتية لعقد اجتماع بين مشعل والرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة، وأشارت إلى               

كما هي بال   "في أي وقت للتوقيع على الورقة المصرية        » حماس« من استقبال وفد من      أن مصر ال تمانع   
  ."أي تعديالت

19/1/2010الجريدة، الكويت،   
  

  األسبوع المقبلمشعل في القاهرة ": الشرق القطرية" .15
يقوم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بزيارة الى القاهرة خالل  : أحمد ربيع -القاهرة 

األسبوع الجاري بحسب مصادر مطلعة قالت إن الزيارة تهدف بالدرجة األولى إلى االعتذار للقاهرة عن 
الذي لقي مصرعه خالل المشاحنات التي " أحمد شعبان"حادثة مقتل جندي حرس الحدود المصري 

 .إلى قطاع غزة األسبوع قبل الماضي" 3شريان الحياة "واكبت دخول قافلة 
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يلتقي مشعل كبار المسؤولين المصريين حيث يجري مباحثات تتناول قضيتين أساسيتين ومن المنتظر أن 
هما تطورات ملف األسرى، والمصالحة المعلقة على توقيع حركة حماس عليها، فيما ترفض القاهرة 

 . إجراء أي تعديالت على الورقة التي قدمت لهذا الغرض ووقعتها حركة فتح
ي وزير الخارجية ورئيس جهاز المخابرات حيث سيتم بحث تطورات وقالت المصادر إن مشعل سيلتق

الموقف الفلسطيني بالدرجة األساسية، وأهمية سرعة إنهاء الخالفات القائمة لبناء موقف داخلي داعم في 
 .أي مفاوضات مقبلة

19/1/2010الشرق، قطر،   
 

  ن تحقق المطلوب منهاأي مصالحة ال تعزز الشراكة السياسية وتقوي طرفاً على آخر ل: الحية .16
في حوار أجرته معه الدائرة  أكد النائب خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس: غزة

أن إصرار السلطات المصرية على موافقة حركته على الورقة  "التغير واإلصالح"اإلعالمية في كتلة 
على ضرورة إيجاد ضمانات لهذه ، مشدداً "يعيق انجاز المصالحة الفلسطينية"المصرية، التي قدمتها، 

الورقة، محذراً في الوقت ذاته من أن يكون هدف المصالحة إضعاف طرف على حساب طرف آخر، 
  .وعدم تعزيز الشراكة السياسية

ولكن أقول : "وأشار إلى أن مصر بذلت شوطاً مقدراً في المصالحة ال بد من استكماله، مستدركا بالقول
الجميع المعنيين بالمصالحة فلسطينيا وغير فلسطينياً، أن المصالحة إذا كان أنه يجب أن يكون في أذهان 

الغاية منها تعزيز الشراكة السياسية ولملمة الصف الفلسطيني والوقوف أمام التحديات، فهذه المصالحة 
ستنجح، أما إن كان الغرض منها إضعاف طرف وتعزيز طرف هنا وهناك، وال تعزز الشراكة 

ا أعتقد أن المصالحة بذلك ستكون في حالة من ضبابية الرؤية وعدم تحقيق المطلوب السياسية، فأن
  ".فلسطينيا منها

نحن نطالب : "واعتبر أن موقف مصر في التعامل مع قوافل اإلغاثة األخيرة لم يكن سياسة موفقة، قائالً
ق هذه القوافل ، فهذه بالمزيد بحق عروبتنا وأخوتنا، ولكن أن تظهر مصر بعد كل هذا الجهد أنها تعي

إساءة لمصر نحن ال نقبلها ، وبالتالي نحن ننصح المصريين أن يفتحوا الحدود لهذه القوافل مع الضوابط 
  ".األمنية المطلوبة

18/1/2010قدس برس،   
  

  ال يمكن تجاوزهأمن مصر خط أحمر : "الجبهة العربية الفلسطينية" .17
 أمن مصر خـط أحمـر ال يمكـن          أنبهة العربية الفلسطينية    قال جميل شحادة األمين العام للج     : رام اهللا 

  .تجاوزه، وان المساس بمصر هو مساس بالشعب الفلسطيني
 في ظل وجود حكومـة اليمـين المتطـرف          اإلسرائيليوأوضح شحادة أن فرص نجاح المفاوضات مع        

على مواصـلة   معدومة وان أية مفاوضات محكومة بالفشل سلفاً في ظل مواقف هذه الحكومة التي تصر               
االستيطان وبناء جدار الفصل العنصري، وما زالت تتنكر لحقوق شعبنا، وتريد إعادتنا إلى نقطة الصفر               

  .برفضها مبدأ الدولتين وإصرارها على يهودية دولة إسرائيل ورفضها لتحديد مرجعيات للمفاوضات
19/1/2010الحياة الجديدة،   

  
  مخصصات أسر الشهداء بتونس وتوقف إيجار منزل القدوميفتح تجمد  .18

 اللجنة المشرفة على الملف المالي في حركة فتح المخصصات التي دفعتها             أوقفت :بسام البدارين  -عمان
  .لساحة التونسيةالحركة طوال عقود لنخبة من مناضليها ورموزها وقادتها في الخارج وتحديدا في ا
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وتم بوجب القرار المستجد التوقف عن إرسال المخصصات المالية الشهرية المتعلقـة برواتـب وبـدل                
إجارات منازل ومكافآت ومخصصات عالج كانت ترسل بالعادة لبعض المسجلين من أبناء الحركة على              

ئيلة ال تزيد عـن مئـة       وأوقفت بالموجب أيضا مخصصات شهرية ض      .قوائمها المالية الشهرية والسنوية   
وشمل القرار الجديد حـوالى     . دوالر شهريا كانت تدفع منذ سنوات طويلة ألسر شهداء الحركة وفلسطين          

وشمل ذلك مبالغ كانت تدفع ألسـر       ' عوائل الشهداء 'مائة عنوان كانت ترسل لها مخصصات، تحت بند         
  .ةبعض الشهداء التونسيين الذين سقطوا في عملية حمام الشط الشهير

وأوقفت كذلك المخصص المالي الذي كان يدفع شهريا بدل إيجار منزل للرجل الثاني في الحركة فاروق                
القدومي حيث توقف مخصص إيجار منزله في تونس وكذلك توقفت مكافآت شهرية مقررة لمرافقيه فـي                

جـراء بـأن    وأبلغت أوساط اللجنة المركزية للحركة بعض المتضررين من هـذا اإل           .العاصمة التونسية 
المسألة تنظيمية وإدارية على أساس ان المخصصات ستعود بعد اإلنتهاء من مشكلة نقل مركـز الملـف                 

  .المالي للحركة من العاصمة األردنية عمان إلى رام اهللا
 كادرا مصنفين كمـرافقين للـرئيس محمـود         14 ان المعادين للعمل هم      "القدس العربي "وأكدت مصادر   

 تونس ومصنفين كمرافقين للرجل الثالث في الحركة أبو ماهر غنيم حـصريا،             عباس وحراس لمنزله في   
حيث أعيدت قيود هؤالء بصفة رسمية وتم إلغاء التنسيبات بإحالتهم على التقاعد علما بـانهم يرافقـون                 

  .ويحرسون مقرات ال يوجد أصحابها في تونس أصال
19/1/2010القدس العربي،   

  
   نووية غواصات متطورة تحمل رؤوساً شراءويطلب..  يزور ألمانيانتنياهو .19

وصل رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس :  زهير اندراوس،عالء جمعة، برلين ـ الناصرة 
االثنين الى برلين برفقة عدد من ابرز اعضاء حكومته وذلك للمشاركة في اجتمـاع تـاريخي مـشترك                  

خالل اجتماع الحكومتين والذي يعد الثاني من نوعه بعـد          للحكومتين االسرائيلية وااللمانية، حيث جرى      
اجتماع في اسرائيل قبل عامين، مناقشة عدد من المسائل الهامة مثل المسألة االيرانية، كما تهـدف الـى                  

  .التاكيد على متانة العالقات بين البلدين
ميركل ركزت على جهود احياء     وشملت الزيارة محادثات ثنائية بين نتنياهو والمستشارة االلمانية انغيال          ''

التهديدات االمنية في المنطقة وحظيت الزيـارة باهتمـام         'محادثات السالم في الشرق االوسط ومواجهة       
الماني واسع، وزار نتنياهو وميركل اضافة الى الوزراء االسرائيليين الخمسة ونظرائهم االلمان، نصب              '

برغ خالل زيارة الوفد االسرائيلي لبرلين والتي تستمر        قرب بوابة براندين  ) هولوكوست(المحرقة اليهودية   
  .يوما واحدا

ومن بين الوزراء المرافقين لنتنياهو وزيرا الدفاع ايهود باراك والخارجية افيغـدور ليبرمـان والـسفير                
  .االسرائيلي السابق في المانيا

الموجـودة علـى أراضـي      االسرائيلية  'المحادثات بين الجانبين خالفا على قضايا المستوطنات      ''وعكست
عددا واسعا من القضايا من بينها التعاون الدفاعي والبيئة وتهديدات           'الضفة الغربية كما شملت المحادثات    

  ).24ن (بحسب القناة االخبارية االلمانية 'ايران النووية
ين بمدها  وحسب أحد مساعدي وزير الدفاع االسرائيلي إيهود باراك، فإن إسرائيل تسعى حاليا إلقناع برل             

األلمانيـة،  ' اتش دي دبليو  'التي تصنعها شركة    ' دولفين' بالمزيد من أحدث الغواصات األلمانية من طراز      
' كـروز 'وتملك إسرائيل ثالث غواصات منها، وهي قادرة على حمل صواريخ نووية مثال مـن نـوع                 

  .األمريكية
 طراز دولفين تعمـل علـى       وذكرت وسائل االعالم ان اسرائيل تقدمت بطلب شراء ست غواصات من          

  . الديزل من المانيا
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العبرية في عددها الصادر امس االثنين النقاب عن ان الدولة العبرية تجـري             ' معاريف'كشفت صحيفة   و
  .من المانيا) دولفين(مفاوضات متقدمة للحصول على غواصة اخرى من طراز 

عالية المستوى فـي تـل ابيـب، ان         وقال المحلل السياسي في الصحيفة، بن كاسبيت، نقال عن مصادر           
  .المفاوضات بين الطرفين وصلت الى درجة متقدمة للغاية

وقال التقرير ان الغواصتين ستزودان بمحركات تمكنهما من البقاء تحت الماء لفترة اطـول مـن بـاقي                  
وصـلت  وقد جاء في التقرير ان تكلفة الغواصتين        . الغواصات التي يستخدمها سالح البحرية االسرائيلي     

 مليار دوالر وبحسب العقد الموقع فان الحكومة االلمانية ستشارك بثلث المبلغ كـي تحـصل                1.17الى  
  .اسرائيل على الغواصتين بسعر مخفض

  19/1/2010القدس العربي، 
  

  لمنع قيام دولة فلسطينية" معاليه أدوميم"لضم ت  خطط"إسرائيل ":تقرير .20
يتان إسرائيليتان، أن الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة، خططت       أكد تقرير أصدرته منظمتان حقوق     :الناصرة

، كبرى المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، إلى مدينة القدس           "معاليه أدوميم "لضم مستوطنة   
  .المحتلة، حتى قبل إقامتها بهدف تقطيع أوصال الضفة ومنع إقامة دولة فلسطينية

تاريخ مـن الـضم معـروف       "، وحمل عنوان    "بتسيلم"ومنظمة  " بمكوم"ية  وقال التقرير، الذي أعدته جمع    
إلقامة المستوطنة التي تحولت إلى مدينة تقطع       " إلى األبد " ألف دونم    32صادرت  ) إسرائيل(إن  ": "مسبقاً

  ".التواصل الجغرافي بين وسط الضفة وجنوبها للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية في المستقبل
الذي استند إلى وثائق تم رفع السرية عنها أخيراً في األرشيف الحكـومي، عـن قيـام                 وكشف التقرير،   

، بتخصيص الموقع لبنـاء    1975االحتالل اإلسرائيلي، ضمن خريطة المصادرة األصلية التي أعدت عام          
  .مستوطنة تكون ضاحية من ضواحي القدس

لفلسطينيين الـذين تـم طـردهم، وآالف        إقامة المستوطنة ترافقت مع المس بمئات البدو ا       "وأشار إلى أن    
السكان في القرى المجاورة الذين أرغموا على ترك المناطق الزراعية الخاصة بهم، أو المس بحقـوقهم                

  ". في األراضي
يـضم فعليـاً إلـى      "وأشار التقرير إلى أن المسار المخطط للجدار الفاصل حول منطقة معاليه أدومـيم              

 ألف دونم، من ضمنها معاليه أدوميم والمنطقة الـصناعية          26 حوالي   منطقة كبيرة تصل إلى   ) إسرائيل(
شيلو وست مستوطنات صغيرة حولها، وسكاناً فلسطينيين يصل عددهم إلى ستة آالف، تنوي الحكومـة               

  ".طرد بعضهم من المنطقة
الها وتوقع التقرير أن يقطع مسار الجدار الفاصل الضفة إلى قسمين، ويصعب الحركة والتنقل بـين شـم                

مؤخراً تجميد العمل في مسار الجدار الفاصل حول معاليه أدوميم،          ) إسرائيل(إن قرار   : "وقال.  وجنوبها
يعود  ألسباب تتعلق بالموازنة، لكنها لم تقم بإلغاء أوامر المصادرة التي أصدرتها لبناء مسار الجـدار،                 

اء قبيلة الجهالين من جيـب معاليـه        وهي مستمرة في إتباع اإلجراءات الخاصة بطرد آالف البدو من أبن          
  .، حسب تأكيده"أدوميم الذي سيتولد عن بناء الجدار الفاصل

ميـشور  "والمنطقة الصناعية   " معاليه أدوميم "وأشار التقرير إلى أن منطقة نفوذ المستوطنة، تضم  مدينة           
 تعـد المـستوطنة     "معاليه أدوميم "التي تسيطر على مساحة كبيرة في عمق الضفة، موضحاً أن           " أدوميم

 ألف دونم، وتحتل المرتبة الثالثة      84األكبر من حيث منطقة نفوذها، إذ تمتد على مساحة تصل إلى نحو             
  ".موديعين عليت"و" بيتار عليت"من حيث حجم السكان بعد مستوطنتي المتدينين 

" 1إي  "فـي منطقـة     وأشار التقرير بهذا الصدد إلى مصادقتها على خرائط هيكلية لبناء األحياء السكنية             
  ".معاليه أدوميم"الموجودة في منطقة نفوذ 

  19/1/2010صحيفة فلسطين، 
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 العالقات مع تركيا لن تعود إلى سابق عهدها أبداً : "إسرائيل" .21

 أكد وزير الصناعة والتجارة اإلسرائيلية بنيامين بـن إليعيـزر، أمـس، أن              : برهوم جرايسي  -الناصرة
لى سابق عهدها، ورغم ذلك فإن مدير عام وزارة الخارجيـة اإلسـرائيلية             العالقات مع تركيا لن تعود إ     

وصل إلى تركيا الليلة الماضية، بهدف المشاركة في جولة الحوار االستراتيجي النـصف سـنوي بـين                 
  .البلدين

وقال بن إليعيزر، إن اإلتحاد األوروبي أغلق الباب في وجه تركيا، ولكنه ألمح بشكل غير مباشر إلى ما                  
كن فهمه أن إلسرائيل ضلعا في موقف االتحاد األوروبي من تركيا، وقال إن العالقات بين تل أبيـب                  يم

وأنقرة لها قاعدة قوية مبنية على المصالح اإلستراتيجية، وعلى إسرائيل أن تقرر ما إذا قررت شن حرب                 
  .على بالد المسلمين، في إشارة إلى سوء العالقات مع تركيا وضرورة تصحيحها

لت هآرتس عن محيط باراك قولهم، إنهم في إسرائيل باتوا يفهمون بأن عهد الذروة في العالقات مـع                  ونق
  .تركيا، في سنوات التسعين من القرن الماضي لن تعود

 180وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة لشراء عشر طائرات إسرائيلية من دون طيار بقيمة إجمالية نحو                
  .الطائرات حتى نهاية هذا العاممليون دوالر، ستستكمل بتصدير 

هذا ومن المفترض أن يكون المدير العام لوزارة الخارجية اإلسرائيلية، يوسي غال، قـد وصـل الليلـة                  
الماضية إلى العاصمة التركية أنقرة، ليشارك في جولة الحوار االستراتيجي النصف سنوي بـين تركيـا                

  .ن العسكري واألمني بين الجانبينوإسرائيل، في إشارة إلى استمرار التنسيق والتعاو
  19/1/2010الغد،األردن، 

  
  العربية أفضل من ذي قبل -العالقات اإلسرائيلية : بيريز .22

تحسن للعالقات الدبلوماسية بين تل أبيب "أكد الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز ما قال إنه : الناصرة
مشاكل تعتري " تواجه فيه الحكومة اإلسرائيلية ، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي"والدول العربية

  ".عالقاتها مع الدول الغربية
فيما " إيباك"وقال بيريز، خالل لقاء جمعه بأعضاء إدارة اللوبي اليهودي األمريكي المؤيد إلسرائيل 

، "إن العالقات بين إسرائيل والدول العربية هي اليوم أفضل من ذي قبل: "يسمى مقر رؤساء إسرائيل
  .، على حد تعبيره"تحسن الوضع االقتصادي في الضفة الغربية"عزياً السبب في ذلك إلى قضية إيران وم

من جهة أخرى، لفت بيريز إلى وجود مشاكل بين الحكومة اإلسرائيلية والدول الغربية، محمالً أطرافاً 
هذه " ثقته بأن عربية، لم يسمها، مسؤولية هذه الخالفات، حسب ما جاء في تصريحاته، وأعرب عن

  ".المشاكل ستجد حالً لها عندما تستأنف المفاوضات السلمية
 18/1/2010قدس برس، 

  
   عن غزة رفع الحصار منظمة العفو الدوليةترفض دعوة" إسرائيل" .23

، أمس، دعوة منظمة العفو الدولية لرفع الحصار عن قطاع غزة "إسرائيل"رفضت : )آي.بي.ب، يو.ف.ا(
مارك ريغيف " اإلسرائيلية"وقال الناطق باسم الخارجية ". حماس" حركة إلىلوضع محملة مسؤولية هذا ا

أفضلية على " إسرائيل"الذي يعطي الجهاد ضد " حماس"فلسطينيي غزة واقعون تحت قبضة نظام "ان 
  ".خير شعبه

  19/1/2010الخليج، 
  
  



  

  

 
 

  

            15 ص                                     1674:         العدد       19/1/2010الثالثاء  :التاريخ

  لحجب الثقة عن الحكومة عضواً يصوتون  34: الكنيست .24
السياسة "بشأن موضوع " اإلسرائيلية"كنيست اقتراحا لحجب الثقة عن الحكومة أقر ال: )أي.بي.يو(

لكن لم تتمكن المعارضة من إسقاط الحكومة، ألن ذلك يحتاج " الخارجية الفاشلة لحكومة بنيامين نتنياهو
 عضواً من نواب المعارضة 34وصوت إلى جانب اقتراح حجب الثقة .  عضواً على األقل61إلى تأييد 

يعارض االقتراح أي عضو كنيست بعد أن قرر أعضاء الكنيست من االئتالف الحكومي مقاطعة ولم 
ورغم أن نتيجة . الجلسة احتجاجا على رفض المعارضة تأجيلها على خلفية تواجد نتنياهو في ألمانيا

التصويت أعلن أن نتيجة " كاديما"التصويت عديمة األهمية ألنها لم تؤد إلى سقوط الحكومة إال أن حزب 
لن يسمح  بالمس بمكانة " كاديما"تمثل رسالة مهمة مررتها المعارضة إلى نتنياهو، وبموجبها فإن "

 ". الكنيست والدوس على حلبة اإلشراف على الحكومة
  19/1/2010الخليج، 

  
  رئيس المحكمة العليا السابق ينصح المستشار القضائي بالرد على تقرير غولدستون .25

لعليا اإلسرائيلية السابق، أهارون باراك، المستشار القـضائي للحكومـة، مينـي            نصح رئيس المحكمة ا   
مزوز، بالرد على تقرير غولدستون حول اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خالل الحـرب األخيـرة                

وأوضح باراك أن اللجنة    . على قطاع غزة، عبر تأليف لجنة سواء كانت رسمية أو لجنة فحص حكومية            
  . ينبغي أن تكون ذات صالحيات تمكّنها من استدعاء شهود لالستماع إلى أقوالهمالتي ستتألف 

وأشـارت  . التي تضمنها تقريـر غولدسـتون     » االدعاءات«ورفض باراك أي اقتراح آخر للتحقيق في        
مصادر إسرائيلية إلى أن لموقف رئيس المحكمة العليا المتقاعد وزناً كبيراً في الساحة القضائية الدوليـة،                
مع اإلشارة إلى أن موقفه يتعارض مع موقف وزير الدفاع إيهود باراك الذي يعارض بحزم أي فحـص                  

  .خارجي يكون بديالً من تحقيقات الجيش
ووفقاً لمصادر مطّلعة على التفاصيل، فإن وزارتي القضاء والخارجية والنيابة العسكرية معنيـة بتجنيـد               

الجانب القضائي، ومنح شرعية لتحقيقات الجيش التي لـم         القاضي باراك للرد على تقرير غولدستون من        
لكن باراك نفسه غير مهتم بهـذا المنـصب،         . تجر في إطار لجنة تحقيق رسمية أو لجنة فحص حكومية         

ألنه يعتقد أنه في أي فحص آخر لن يكون لديه ما يكفي للرد عملياً على االتهامات التـي وجهـت إلـى                      
  .الجيش في تقرير غولدستون

  19/1/2010خبار، األ
  

 واشنطن تعلم بمشاريع االستيطان :مسؤول إسرائيلي .26
أفصح مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو :  عبدالجبار أبو غربية- عمان

بأن جميع الموافقات التي نشرت في وسائل اإلعالم لبناء مئات الوحدات االستيطانية شرقي القدس جرت 
وحسب المسؤول اإلسرائيلي، فإن االنتقادات التي أطلقها كبار  .المسبق مع اإلدارة األمريكيةبالتنسيق 

المسؤولين األمريكيين حيال البناء في المستوطنات كانت انتقادات موجهة الستيعاب غضب الفلسطينيين 
 .والعرب ليس أكثر

  19/1/2010عكاظ، 
  

  اعد منكوبي هايتيب الفلسطينيين وتستنكّ" إسرائيل": عكيفا الدار .27
الكاتب البارز عكيفا إلدار من ازدواجية " هآرتس"سخر المعلق السياسي في صحيفة  :القدس المحتلة

لمنكوبي هايتي في الوقت الذي تنكب " مساعدات"، مشيراً إلى إرسالها "إسرائيل"المعايير التي تتبعها 
" طقة منكوبة على بعد ساعة من تل أبيبمن"وقال في مقال بعنوان . مليوناً ونصف مليون إنسان في غزة
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وفي ". أعطونا هزة في هايتي، تسونامي في تايلندا، هجوماً في كينيا وسينتصر الناطق بلسان الجيش"
في الطائرة التي تقل طواقم "تلميح الستغالل المساعدات اإلنسانية ألغراض سياسية دعائية، يتابع 

مساعدات اإلنسانية، بعدما حولوا نائب وزير الخارجية دان المنقذين يتم اصطحاب الصحافيين لتغطية ال
ويؤكد إلدار أن  ".فإن العالم كله سيرى وجهها الجميل" إسرائيل"أيلون الذي حقّر السفير التركي لوجه 

  . مع ضحايا الكارثة في هايتي البعيدة تفضح الالمباالة حيال العذابات المتواصلة ألهالي غزة" التضامن"
  19/1/2010الخليج، 

  
   2009 شهدت تراجعا كبيرا في عام "إسرائيل"عدد الهجمات الفلسطينية ضد ": الشاباك" .28

أمس، ان عدد الهجمات الفلسطينية ضـد اسـرائيل         ) الشاباك(قال جهاز األمن العام االسرائيلي      : رام اهللا 
خ مـن غـزة      مقارنة بالسنوات السابقة، وان الهجمـات بالـصواري        2009شهدت تراجعا كبيرا في عام      

 ، فان هـذا العـام األول        2009ووفقا لنشرة جهاز الشاباك الموجزة السنوية لعام         .انخفضت بشكل كبير  
  .الذي لم يشهد هجمات فدائية في اسرائيل

ووفقا للتقرير، فان معظم القتلـى      . كما ان عدد القتلى في المعارك والهجمات الصاروخية انخفض أيضا         
 خالل عملية غزة فـي      2009 اصابة في    15وسجلت اسرائيل   , على غزة سقطوا في الحرب االسرائيلية     

  . 2008 في عام 36مقابل 
 خالل عملية الرصاص المصبوب على غـزة، فـي          185 اصابة وقعت منها     234وقال التقرير ان نحو     

  .2008 في عام 679مقابل 
 2008نـة بالعـام      مقار 2009 في عام    566كما انخفض عدد الصواريخ التي اطلقت على اسرائيل الى          

  . اطلقت خالل الحرب على غزة406 منها 2048والذي شهد سقوط 
 53قد انخفضت في السنوات األخيرة مقارنة مـع  " االنتحارية"، فإن عدد الهجمات   "الشاباك"ووفقا لتقرير   

  .2001 عملية اخرى في عام 35 و 2002عملية نفذت في عام 
  19/1/2010الغد،األردن، 

  
  قتراح قانون يعد اليهود القادمين من دول عربية الجئين لهم حقوقالكنيست يناقش ا .29

ناقشت لجنة الهجرة واالستيعاب في الكنيست اإلسرائيلي اقتـراح قـانون           : محمد محسن وتد   -أم الفحم   
ينص على اعتبار اليهود القادمين من الدول العربية الجئين ويطالب لهم بحقوق وتعويضات، بينما كشفت               

  .ئية مصرية عن الحكم بتعويضات لمصلحة يهود سبق أن هاجروا إلسرائيلمستندات قضا
وأشارت المستندات إلى أن بعض هؤالء اليهود شرعوا في إجـراءات قـضائية السـترجاع أمالكهـم                 

  .وتعويضهم بعد أن أثبتوا وجود حقوق ملكية لهم في مصر
لداخل الفلسطيني المهندس سـليمان     من جانبه اعتبر الناشط في جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في ا           

بمنزلة عملية التفاف على حق العودة وحقوق الالجئين، ولألسف الـشديد فـإن             "فحماوي أن هذا القانون     
  ".بعض الحكومات العربية وجزءا من السلطة الفلسطينية شركاء في هذا المخطط

  18/1/2010نت، .الجزيرة
  

   صاروخ لكل مدينة وبلدة  200 من كثرأحزب اهللا صوب : تطلب تدخل تركيا" إسرائيل" .30
ذكرت مصادر اسرائيلية مطلعة ان وزير الحرب باراك طلب خالل زيارته انقرة من نظرائـه االتـراك                 
بالتدخل لدى سوريا لوقف تزويد حزب اهللا باالسلحة مشيرة الى ان تل ابيب تنظر بقلـق الـى التعـاون                  
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مناورات عسكرية بين تركيا وسوريا خالل الفتـرة        التركي السوري العسكري والذي سيتجسد في اجراء        
  .القادمة

وقالت المصادر ان القلق االسرائيل ينبع من معلومات استخبارية وصلت الدولة العبرية وشاركت فيهـا               
اجهزة استخبارية غربية افادت بان حزب اهللا صوب الى كل مدينة اسرائيلية اكثر من مئتـي صـاروخ                  

  .وضحة ان الحرب القادمة ستكون فتاكة وطاحنة وغير مسبوقةذات قدرات تدميرية هائلة م
  19/1/2010الدستور، األردن، 

  
  ليط ا شإلرجاعالخيار العسكري الطريقة الوحيدة : عوزي ديان .31

، اإلسـرائيلي  في جيش االحـتالل      األركاندعا النائب السابق لرئيس هيئة       :زهير اندراوس  -الناصرة  
 سـراح   إلطـالق  بالخيار العـسكري     األوقات التفكير جديا وفي كل      إلىالجنرال المتقاعد، عوزي ديان،     

  . قد يكون الخيار الوحيد في المستقبلألنهشليط، 
 في القطاع للحصول على معلومات جيدة ودقيقة، وحتـى          أفضل نشر العمالء بصورة     إلىكما دعا ديان    

  . تكون العملية العسكرية الطالق سراح شليط سهلة
  19/1/2010القدس العربي، 

  
  يالتإوزير إسرائيلي يختتم زيارته لإلمارات بدعوة نظرائه لزيارة  .32

، )18/1(أنهى وزير البنى التحتية في الحكومة اإلسرائيلية، عوزي النداو، مساء اليوم االثنين : الناصرة
ة للطاقة زيارته لمدينة أبو ظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، بعد أن شارك في مؤتمر للوكالة الدولي

  ".ايرنا"المتجددة 
اليميني المتشدد في كلمة ألقاها أمام الحضور، " يسرائيل بيتنا"ودعا النداو، وهو الرجل الثاني في حزب 

، حول )فبراير/ شباط(إلى االشتراك في مؤتمر يعقد في إيالت في السادس عشر من الشهر القادم 
  .الطاقات المتجددة

التعاون فيما بينها من أجل معالجة مشاكل المياه في "لمشاركة في المؤتمر كما اقترح النداو على الدول ا
  ".إسرائيل تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال"، مشيراً إلى أن "المنطقة

 18/1/2010قدس برس، 
  

  االحتالل يغرق عشرات المنازل وسط القطاع بالمياه ويشرد مئات العائالت .33
لمنازل في منطقتي المغراقة وجحر الديك وسط قطاع غزة، غرقت عشرات ا : حسني مهنا- قطاع غزة

بمياه األمطار المتدفقة عبر وادي غزة، إثر فتح سلطات االحتالل اإلسرائيلي سد الوادي من جهة 
  .، ما أدى إلى زيادة منسوب المياه وحدوث سيول كبيرة وفيضانات48األراضي المحتلة عام 

لى المكان إلنقاذ المواطنين الذين حاصرت المياه منازلهم، وهرعت طواقم اإلسعاف والدفاع المدني إ
 وأكد العقيد يوسف الزهار مدير عام جهاز ،حيث أخلت جميع السكان من المناطق المحاذية لوادي غزة

وأوضح  . شخصاً من منطقة الماللحة بالمغراقة وسط القطاع67الدفاع المدني أن طواقم اإلنقاذ أجلت 
  .ت عشرات المنازلالزهار أن المياه غمر

ودان رئيس الوزراء إسماعيل هنية الجريمة اإلسرائيلية الجديدة بحق سكان قطاع غزة، معتبراً ذلك 
  .جزءاً من العدوان اإلسرائيلي على القطاع، مؤكداً متابعته لتفاصيل الحادث أوالً بأول

 الطواقم العاملة في أعلن وزير األشغال العامة واإلسكان يوسف المنسي حالة الطوارئ في صفوفو
  .الوزارة إلنقاذ المواطنين الذين غمرتهم مياه األمطار بعد فتح االحتالل سد وادي غزة
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جريمة تستوجب ال وأشار إلى أن هذه ،واستنكر المنسي إقدام سلطات االحتالل على فتح سد وادي غزة
المستمرة، داعياً للضغط على إدانة المجتمع الدولي والتحرك باتجاه إجبار االحتالل على وقف جرائمه 

االحتالل لرفع الحصار وإدخال احتياجات القطاع من مواد البناء والمعدات الالزمة، للحيلولة دون حدوث 
  .كوارث بيئية على غرار انهيار أحواض الصرف الصحي في القرية البدوية

تح سلطات االحتالل  أحمد بحر، ف.وفي ذات السياق؛ دان النائب األول لرئيس المجلس التشريعي د
هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام، وسيتم متابعتها وتوثيقها في : "اإلسرائيلي لسد وادي غزة، وقال بحر

  ".إطار توثيق جرائم الحرب التي يقترفها االحتالل لعرضها على مؤسسات العدالة الدولية
  19/1/2010صحيفة فلسطين، 

  
 "كنيس"الء على مصلى في القدس وتحويله إلى تحذر من محاوالت لالستي" مؤسسة األقصى" .34

 من محاوالت أمسفي تقرير صحفي لها عممته ظهر " مؤسسة األقصى للوقف والتراث" حذّرت :القدس
 على مصلى رابعة العدوية الواقع على جبل الطور في مدينة القدس االستيالءجهات يهودية إسرائيلية 

 أنها كشفت عن المخططات اإلسرائيلية هذه خالل إلىؤسسة مالوأشارت  .قبالة المسجد األقصى المبارك
 أنهامؤسسة بهدف بحث سبل المحافظة على مصلى رابعة العدوية، مؤكدة الزيارة تفقدية قام بها وفد من 

 .ستواصل فعالياتها لحفظ مقدسات القدس، وأنها ستعمل على إحباط مخططات والحفاظ على الوقف
 18/1/2010القدس، فلسطين، 

  
  إخالء النقاط االستيطانية العشوائيةإذا تم تطبيق قانون ربع مليون فلسطيني بالضفة مهددون : وتشاأ .35

أمس ) Ocha ( أوتشا-أكد مكتب تنسيق العمليات اإلنسانية التابع لألمم المتحدة:  أحمد رمضان-رام اهللا 
ياتهم وأمالكهم، إذا بدأت  قرية بالضفة الغربية مهددون بالمساس بح86أن نحو ربع مليون فلسطيني في 

دفع " بتطبيق قانون إخالء النقاط االستيطانية العشوائية، حيث سيقوم المستوطنون بتنفيذ سياسة "إسرائيل"
وبحسب التقرير فإن . التي تطاول الفلسطينيين الذين يقطنون قرب المستوطنات الصهيونية" الثمن

  .ددين بشكل أكبر من قبل المستوطنين قرية سيكونون مه22 فلسطيني ممن يسكنون في 75900
 نسخة من التقرير إلى األمم المتحدة وإلى أعضاء اللجنة الرباعية الدولية والدول Ochaوأرسلت 

المانحة، ويحتوي التقرير أسماء المستوطنات التي يعتبرها تهديداً كبيراً على حياة الفلسطينيين ومنها 
بيت "و" فوكديم"و" عدي عدن"و" شيلو"و" معاليه أدوميم"و" سهارإت"و" إتمار"و" كديوميم"و" جفعات جلعاد"

  .وغيرها" كريات أربع"و" عين
  19/1/2010المستقبل، 

  
 للفلسطينيين في القطاع" شريان الحياة"األنفاق في قطاع غزة أصبحت بمثابة ": أوتشا" .36

مس أن األنفاق في قطاع     كشف تقرير لألمم المتحدة أ    :  عبدالرؤوف أرناؤوط، وائل بنات    -رام اهللا، غزة    
للفلسطينيين في القطاع، في ظل الحصار اإلسرائيلي المتواصل على         " شريان الحياة "غزة أصبحت بمثابة    

منوهة إلى أنه على الرغم من المخاطر المترتبة عليها إال أن وجودها يزود الـسكان بالبـضائع                 , القطاع
 . المعابر الرسمية مع إسرائيلالتي ال يسمح بعبورها من خالل

أن رفع الحصار عن غزة، إلى جانـب        " أوتشا"وأكد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة         
تجميد عمليات الهدم والطرد والتشريد وتفكيك الجدار أو إعادة توجيه مساره إلى حدود الخط األخـضر،                

أمام الفلسطينيين في الـضفة الغربيـة       " ج"ء من المنطقة    وإبطال نظام التصاريح المعمول به، وفتح أجزا      
 من أجل تحسين الوضع اإلنساني واستعادة       2010الستغاللها، هي خطوات حيوية يجب اتخاذها في عام         

 .كرامة الكثير من الفلسطينيين
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ن فـي   ، ظلت قطاعات واسعة من السكان الفلسطينيين المدنيي       2009أنه مع نهاية عام     "وأشار التقرير إلى    
فـي الـضفة    " ج"األراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً أولئك الذين يعيشون في قطاع غزة والمنطقة            

 ."الغربية والقدس الشرقية، تعاني من أزمة خطيرة في الكرامة اإلنسانية
 جعل من محاوالت تنفيذ أنشطة إلعادة اإلعمار        2007وأكد أن الحصار اإلسرائيلي على غزة منذ يونيو         

 ألف مواطن من سـكان      20 ما يقرب من     2009مشيرا إلى أنه بقي حتى نهاية العام        ,  شبه مستحيل  أمراً
 .غزة بال مأوى

ردا على  , ) ألفا 250(وحذر التقرير من عمليات انتقام سيقوم بها المستوطنون ضد ربع مليون فلسطيني             
 .تدمير المواقع االستيطانية في الضفة الغربية

19/1/2010الوطن، السعودية،   
  

   بإعدام فلسطيني وسرقة أعضاء من جسده"إسرائيل"شريط فيديو يدين : غزة .37
 عرضت لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية والحركة الشعبية لنصرة األسرى والحقوق :غزة

اعتقال خضر ترزي وتعذيبه وإعدامه وسرقة "الفلسطينية شريط فيديو يدين االحتالل اإلسرائيلي بـ
  . عاما22ً قبل "دهأعضاء من جس

وقال المنسق العام للحركة الشعبية، عضو لجنة األسرى نشأت الوحيدي خالل مؤتمر صحافي في غزة 
  ." مستوى جرائم الحربإلىقيام االحتالل بسرقة أعضاء من أجساد الشهداء، يرقى "إن 

  19/1/2010الحياة، 
  

   فلسطينياً في الضفة17االحتالل يعتقل  .38
شنت قوات االحتالل حملة اعتقاالت ومداهمات في : الوكاالت, الرؤوف أرناؤوط د عب– القدس المحتلة

  ".مطلوبون"بدعوى أنهم ,  فلسطينيا في الضفة الغربية17الساعات األولى من صباح أمس طالت 
  19/1/2010الوطن، السعودية، 

  
  أهالي األسرى يستنكرون سياسة اإلبعاد الجديدة بحق األسرى: غزة .39

 14 واعتزامها إبعاد "إسرائيل"أدان أهالي األسرى سياسة اإلبعاد الجديدة التي تنتهجها  :كتب حسن جبر
وحذرت لجنة أهالي األسرى من تحويل قطاع غزة إلى منفى  .أسيراً فلسطينياً وعربياً إلى قطاع غزة

 "إسرائيل" إبعاده، وطالبت المؤسسات الدولية والصليب األحمر بفضح ممارسات "إسرائيل"لكل من تريد 
  .والضغط عليها للتراجع عن قرارها

  19/1/2010األيام، فلسطين، 
  

   سنواتثالثذوو الشهداء يطالبون عباس بصرف مستحقاتهم المقطوعة منذ  .40
طالب ذوو الشهداء في غزة رئيس السلطة المنتهية واليته محمود عباس بدفع المستحقات المالية  :غزة

  . أكثر من ثالثة أعوامألبناء الشهداء والمقطوعة عنهم منذ
اعتصام نفذه أبناء الشهداء في مدينة غزة احتجاجاً على قطع مخصصات الشهداء  خالل وقال جمال جراد
إن قطع هذه الرواتب منذ أكثر من ثالثة أعوام يمثل انتهاكا ألبسط حقوق أبناء : "منذ ثالثة أعوام

من أجل فلسطين، فيجب على الجميع تقدير الشهداء، ويدلل على عدم الوفاء للدماء التي روت األرض 
  ".هذه التضحيات

  19/1/2010صحيفة فلسطين، 
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  "ونروااأل"الجئو غزة يتظاهرون ضد تقليص خدمات  .41

احتجاجاً " ونروااأل"تظاهر الجئون في غزة أمام مقر وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  :غزة
وقال مئات الالجئين في التظاهرة التي دعا إليها . لالجئينعلى تقليص المنظمة الدولية خدماتها المقدمة 

مركز الالجئين للتنمية المجتمعية بالتعاون مع كتلة الوحدة العمالية في الجبهة الديمقراطية لتحرير 
  .فلسطين، أمس، إن تقليص خدمات الوكالة يجرد المنظمة الدولية من جوهرها

 في مؤتمر صحافي على هامش التظاهرة إلى تعزيز مفهوم ودعا رئيس كتلة الوحدة العمالية أدهم خلف
  ".األونروا"المشاركة بين الالجئين و

مركز الالجئين للتنمية المجتمعية سمير مدللة الدول العربية إلى دعم مؤسسات القطاع  ودعا مدير
  .للوكالةواإلبقاء على دعم الدول الغربية واألوروبية " ونروااأل"الخاص في فلسطين بدالً من دعم 

  19/1/2010الخليج، 
  

   قبالة حدود مصر احتجاجاً على بناء الجدار الفوالذيةتظاهر .42
شارك المئات من الفلسطينيين في تظاهرة نظمت قبالة الحدود بين قطاع غزة :  تامر قشطة- رفح

ي وقال النقاب .ومصر أمس، لحث السلطات المصرية على وقف بناء الجدار الفوالذي على حدود القطاع
إن هذا االعتصام يأتي إلرسال مناشدة عاجلة للقيادة المصرية من أجل النظر إلى معاناة : علي صيام

  .سكان قطاع غزة ووقف كل ما من شأنه تشديد الحصار وزيادة خنق سكان القطاع
الذي نظمه تجمع النقابات المهنية الفلسطينية قرب بوابة صالح الدين , وحمل المشاركون في االعتصام

, لى الحدود مع مصر، الفتات تذكر بدور مصر القومي تجاه قطاع غزة ومعاناة أطفاله من الحصارع
وطالب المتظاهرون الرئيس  .وأخرى تطالب بموقف مسؤول من القيادة المصرية لرفع الحصار

  . بالتدخل المباشر إلنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة, المصري محمد حسني مبارك
  19/1/2010 صحيفة فلسطين،

  
  معرض فني يرفض الجدار الفوالذي ويبرز معاناة الفلسطينيين.. ألوان: رفح .43

الفني، للتعبير عن رفض " معرض ألوان" أقام تجمع النقابات المهنية في رفح معرضاً فنياً بعنوان :رفح
ية رفح، وضم المعرض، الذي أقيم في قاعة بلد .مصر بناء الجدار الفوالذي على حدودها مع قطاع غزة

عشرات اللوحات الفنية اليدوية التي رسمتها مجموعة من الرسامات الفلسطينيات، إضافة لعدد من 
المجسمات التشكيلية، والتي أراد من خاللها منظموه إبراز مدى المعاناة التي يعيشها سكان قطاع غزة 

  .بسبب الحصار
  18/1/2010 قدس برس،

  
  الل األحمر التركي سبل دعم السكانمسؤولون في رفح يبحثون مع وفد من اله .44

، بوفد من الهالل )18/1(اجتمع رئيس بلدية الشوكة جنوب قطاع غزة منصور بريك يوم االثنين : غزة
وبحث . األحمر التركي عشية انتهاء مشروع الخط الناقل للمياه للبلدة الزراعية الواقعة شرق مدينة رفح

  . الريفية خصوصاً فيما يتعلق بالنية التحية والطرقبريك والوفد التركي احتياجات بلدة الشوكة
 ألف 200وكان الهالل األحمر التركي مول مشروع إنشاء خط ناقل للمياه للبلدة بلغت كلفته المالية 

  . ألف نسمة14دوالر أمريكي بهدف حل أزمة المياه في البلدة التي يقطنها 
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، " ضمن رزمة مشاريع تحتاجها البلدة بشكل عاجلإن هذا المشروع هو األول الذي ينفذ من: "وقال بريك
موضحاً أن هناك خمسة مشاريع أخرى في قطاع المياه يجري تنفيذها في محافظتي رفح وخان يونس 

  ". ألف مواطن مع المياه في جنوب قطاع غزة120من شأنها أن تنهي معاناة 
  18/1/2010 قدس برس،

  
  تضامن علني مع غزة من نابلس .45

في خطوة تكاد تكون األولى من نوعها انطلقت في مدينة نابلس مسيرة تضامنية : دغلسعاطف  -نابلس 
، حيث نظمت الفعالية 2009-2008مع قطاع غزة تزامنا مع ذكرى انتهاء الحرب اإلسرائيلية عليه 

والتي تضم مجموعة من الحركات العالمية والمؤسسات الحقوقية للدفاع " أحرار"حركة التضامن الدولية 
  . غزةعن

 18/1/2010نت، .الجزيرة
  

   الداخليسبعون منظمة أهلية فلسطينية تطالب بإنهاء االنقسام .46
 منظمة من المنظمات األهلية الفلسطينية حركتا حماس وفتح باالستجابة لجهود 70 طالبت :غزة

نية وإنهاء المصالحة المصرية واإلسراع في إنهاء االنقسام، والعمل الجاد والحثيث الستعادة الوحدة الوط
أن إصدار هذا النداء يأتي في " شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية"وأكدت  .االنعكاسات المباشرة لالنقسام

إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام السياسي والدفاع عن الحريات وحماية 
 .دوان اإلسرائيلي على قطاع غزةمكتسبات الشعب الفلسطيني وحقوقه، وفي الذكرى األولى للع

نرى أن أبلغ رد على العدوان والحصار، والوفاء لدماء شهداء شعبنا وعذابات أسراه : "وجاء في النداء
نطالب حركتي فتح "و ".وجرحاه، يكمن في تحقيق الوحدة الوطنية وتقوية البيت الفلسطيني الداخلي

تداعيات وانعكاسات مباشرة لالنقسام، وفي مقدمة وحماس بوقف كل االنتهاكات التي شهدها مجتمعنا ك
 ".ذلك إنهاء أشكال التعدي على الحريات وحقوق اإلنسان كافة بما يشمل إغالق ملف االعتقال السياسي

 19/1/2010العرب، قطر، 
  

 البارد األولى نهاية العامنهر العودة إلى رزمة : "األونروا" .47
في خطوة من شأنها أن ترخي أجواء االرتياح لدى : في الصمد عبد الكا-شمال لبنان / الباردمخيم نهر 

أهالي مخيم نهر البارد، وعدت وكالة األونروا عائالت الرزمة األولى بالعودة إلى منازلها نهاية هذا 
المعنيين بإعادة اإلعمار في المخيم ملتزمون إعادة سكانه "ورد ذلك في بيان أكدت فيه الوكالة أن . العام

  .وأوضحت األونروا أن التعهد يأتي رداً على المخاوف التي أثارها بعض األهالي ."مإلى منازله
في غضون ذلك، شرع مهندسو شركة كهرباء لبنان في توصيل مدارس األونروا في المنطقة المتاخمة 

 قامت فرق الصيانة التابعة لألونروا في إعادة تشغيل بئر حامد للمياهوللمخيم بشبكة كهرباء الشركة، 
، بينما ال يزال 774 و23، 674، وبدأت بتركيب ألواح الطاقة الشمسية للعقارات Cالجوفية في القطاع 

  .العمل جارياً التخاذ تدابير وقائية لمواجهة فصل الشتاء، كتركيب األسقف العازلة
لمتحدة  وصندوق السكان وبرنامج األمم ا"اليونيسف"على صعيد آخر، أعلنت األونروا أنها بالتعاون مع 

برنامج األمم المتحدة المشترك لدعم "اإلنمائي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو، ستضع تصميم 
على أساس األهداف واألولويات الوطنية " وذلك  الخاص بمخيم نهر البارد،"األهداف اإلنمائية لأللفية

 ."م في لبنانللشباب والنساء، وبناء قاعدة وطنية من أجل منع التوترات ودعم السل
  19/1/2010األخبار، 
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   عين الحلوةإلى "القاعدة" عنصراً باكستانياً من 70 معلومات عن دخول ":يةلبنانالالديار " .48
 في مخيم عين "لقاعدةا"ـل  وجود مكتبإلىتشير بعض التقارير االستخباراتية الدولية : ماري حدشيتي

  . هذا المخيمإلى "اعدة الباكستانيين والعربالق" شخصاً من جماعة 70 من أكثرالحلوة والى دخول 
 وجود عناصر خارجة عن القانون داخل هذا المخيم ابتداء إلى التقارير االستخباراتية هذه تشير أنكما 

 الفارين من وجه العدالة اللبنانية وبعض الفارين إلى في قصر عدل صيدا مروراً األربعةمن قتلة القضاة 
  ."اإلسالمفتح "من جماعة 

  19/1/2010الديار، لبنان، 
    

   لنظرائهم في هاييتيوألعابهم غزة يتبرعون بمصروفهم أطفال .49
 غزيون بنقود قليلة هي عبارة عن مصروفهم اليومي والعاب، فيما أطفالتبرع :  اشرف الهور-غزة 
 ومالبس للمشردين من جزيرة هاييتي، التي أخرى بأموال األسرى المحاصرون وذوو األهاليتبرع 

  .أيامرضت لزلزل قوي قبل تع
 لجنة أمام مكان جمع التبرعات إلى األسرى أهالي حضر غزيون خاصة ، حملة التبرعاتإطالقومع 

 وبطانيات، فيما تبرع أغطية أن مساعدات رمزية، عبارة أيديهم وهم يحملون بين األحمرالصليب 
  .، وقدموا مبالغ ماليةلألطفالآخرون بمواد غذائية وحليب 

نحن هنا اليوم للتعبير عن وقوفنا مع كل المحرومين والمشردين، الذين يشابهون "د المتبرعين حأقال و
  .لى انه لو امتلك ماال كثيرا لتبرع بأكثر مما قدمهإ، الفتا "سرائيليوضعنا في غزة الخاضعة للحصار اإل

  . هاييتيإلى الدولية في غزة، لنقلها األحمروسلمت التبرعات التي جمعت لممثل لجنة الصليب 
  19/1/2010القدس العربي، 

  
 فوالذيالجدار اليحرمون العمل اإلسالمي األردني حزب علماء  .50

حرمت لجنة علماء الشريعة اإلسالمية التابعة لحزب جبهـة العمـل اإلسـالمي             :  حاتم العبادي  -عمان  
ر عدوانية على حياة    الجدار الفوالذي، الذي تقيمه مصر على الحدود مع غزة، لما يترتب عليه من أضرا             

وطالبت الفتوى كل من     .الناس، وصحتهم ومرضاهم، وأضرار اقتصادية وعمرانية وإضرار بالمجاهدين       
، بـأن يمتنـع،     "الجدار الفوالذي المصري اليهودي األميركـي     "يسهم في الجدار، الذي أطلقت عليه اسم        

 ."على كل مسلم أن يتصدى لمنعه بما يستطيع«وكذلك 
  19/1/2010العرب، قطر، 

  
  من السالح الفلسطيني خطير وتدعو إلى المساءلة " أبو موسى"تعد موقف "  اللبنانيةالكتائب" .51

 ، في اجتماع له امس برئاسـة الـرئيس امـين الجميـل       اللبنانية، الكتائبلحزب  رفض المكتب السياسي    
وما حملته  " اإلنتفاضةفتح  "مواقف بعض القيادات الفلسطينية وخصوصاً تلك التي اطلقها ما يسمى حركة            "

من تهديدات اثارت الكثير من الخوف على المستقبل جراء هذه المواقف التي تتجاوز بسقوفها قـرارات                
أخطار الـسكوت   "ولفت الى    ".وتفاهمات اجمع عليها اللبنانيون على طاولة الحوار وفي مناسبات أخرى         

وزاري األخير ومقررات هيئة الحوار الوطني       الجديد  الذي يتناقض مع البيان ال       –عن هذا المنطق القديم     
التي عقدت برئاسة الرئيس نبيه بري واجمعت على جمع هذا السالح خارج المخيمات، وكذلك بالنـسبة                
الى األجواء اإليجابية التي واكبت زيارة الرئيس سعد الحريري للعاصمة السورية واعتباره ان نتائجهـا               

من بيـدهم القـرار     "ودعا المجتمعون    ".ر هذا السالح الفلسطيني   كانت ايجابية بعدما قارب الحوار مصي     
األمني والقضائي الى التصدي لهذه الظاهرة والتحقيق مع اي عنصر او مسؤول فلسطيني في األسـباب                
والظروف التي تدفعه الى مثل هذه المواقف التي تتنافى مع كل الضمانات التي تقـدمت بهـا القيـادات                   
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زام والخضوع لكل القوانين اللبنانية التي ترعى إقامتهم وامـن لبنـان واسـتقراره              الفلسطينية لجهة االلت  
  ".وسالمة ابنائه

  19/1/2010النهار، 
 

  نواب لبنانيون ينتقدون مواقف فتح االنتفاضة من السالح الفلسطيني ويعدونه قراراً سيادياً .52
فـتح  " كالم أمين سر حركة تتقداناللبنانية  من الشخصيات    اعدد أن   19/1/2010النهار،  أوردت جريدة   

رفض النائب غسان مخيبر ما ورد على لسان  موسى          قد  ، ف )أبو موسى (العقيد سعيد موسى    "  اإلنتفاضة -
واكد مخيبر   ".قرار سالح الفلسطيني داخل لبنان هو قرار فلسطيني داخلي ال عالقة له بأي قوى             "من أن   

و موضع اجماع لبناني اتخذ على طاولـة الحـوار          ان قرار نزع السالح الفلسطيني خارج المخيمات ه       "
ثارات للواقع المسلح الفلسطيني ولمثل هذه      مثل تلك اإل  "واذ استغرب    "....الوطني وورد في بيان الحكومة    
أن امن جميع القاطنين على االراضي اللبنانية ومنهم االخـوة          "، أشار الى    "اللهجة في هذا التوقيت بالذات    

هو مسؤولية القوى االمنية اللبنانية من دون سواها، كذلك حماية االراضي اللبنانية            الفلسطينيون وسالمتهم   
  ".من اي اعتداء خارجي وداخلي هي ايضاً مسألة قرار سيادي لبناني ال يشاركه فيه احد

ين  يثير الريبة في نفوس اللبناني     باألمسما سمعناه   : "النائب محمد الحجار  " لبنان اوالً "قال عضو تكتل    فيما  
وانتقد في حديث الى موقع الكترونـي،       ". وكأن ابو موسى يرفض حماية الدولة اللبنانية والجيش اللبناني        

موسى انه جاء معاكسا لما قيـل  أبو الالفت في حديث "... وأضاف موسى، أبوخلفية التوقيت الذي تعمده     
 سوريا ستتعاون   أنبدا لنا   ، ف األسدحول فحوى االجتماع الذي جمع الرئيس سعد الحريري والرئيس بشار           

الجبهة الـشعبية القيـادة   "و"   االنتفاضة-فتح " حل لهذا السالح، بما ان القيادة العامة لـ      إليجادمع لبنان   
   ...".في سوريا" العامة
ال يجوز الخلط في    "رأى رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن في تصريح انه             كما  

وضوع السالح بين ما هو سالح استراتيجي لبناني كسالح المقاومة اللبنانية ومـا هـو        أي بحث يتناول م   
سالح فلسطيني داخل المخيمات او خارجها، فالتصريحات التي أطلقها أمين سر حركة فـتح االنتفاضـة                
العقيد سعيد موسى حول الحاجة إلى بقاء السالح خارج المخيمات هو شأن لبنـاني يتكامـل بتـه فـي                    

اتيجية األمنية بين لبنان وسوريا بعدما حظي سحبه على طاولة الحوار الوطني بإجماع القيـادات               االستر
 ...".اللبنانية على اختالفها

 ابرزها جاء من نواب     أمس ردود فعل صدرت     أن 19/1/2010القدس العربي،   وفي السياق ذاته أفادت     
طاولـة الحـوار    '، مؤكدا ان    'كالم مرفوض هذا ال ' شدد النائب عاصم عراجي على ان        اذ' تيار المستقبل '

بحثت عدة بنود ومن ابرزها سحب السالح الفلسطيني من خارج المخيمات وقد وافـق عليـه الجميـع،                  
مضيفا انه  . 'وبالتالي قرار سحب السالح من خارج المخيمات قرار تأخذه الدولة اللبنانية وليس ابو موسى             

' امل'وحركة  ' حزب اهللا 'من قبل قوى المعارضة ال سيما       يجب ان يكون هناك توضيح لكالم ابو موسى         '
ان القرار الفلسطيني هـو علـى االرض        ' اوضح النائب جمال الجراح      و .'والقومي والفصائل الفلسطينية  

ال فعاليـة للـسالح     '، معتبـرا ان     'الفلسطينية ولكن على االراضي اللبنانية فالقرار هو للدولة اللبنانيـة         
 دعـوة   وكأنهـا ان استمرار المخيمات بالطريقة الموجودة فيهـا        '، وقال   .."لوجودهالفلسطيني وال مبرر    

  . 'لالرهاب بان هناك مكانا آمنا له، فالسالح الفلسطيني هويته فلسطينية وقراره اقليمي
  

   يدين الجدار الفوالذي على حدود غزة ـ الفلسطينياللبنانياللقاء  .53
سطيني، اثر اجتماعه الدوري في صيدا برئاسـة رئـيس التنظـيم            الفل-أكد اللقاء السياسي اللبناني   : صيدا

على أهمية المقاومة ودورها فـي التـصدي لمـشاريع التقـسيم            "الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد      
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 خصوصاً الجدار الفوالذي الذي يقام على       ...الحصار ضد الشعب الفلسطيني   "وأدان اللقاء   . ..."األميركية
  . "..حدود غزة 

 19/1/2010، السفير
  

   نالوا الجنسية اإلسرائيلية للحديينالسجن و" جند الشام" لفلسطيني من اإلعدام: لبنان .54
طلب قاضي التحقيق العسكري فادي صوان عقوبة األشغال الشاقة المؤقّتة من ثالث إلى خمـس عـشرة            

 .المحتلةسنة لمسؤولين أمنيين سابقين في ميليشيا أنطوان لحد العمالء الفارين إلى فلسطين 
وفي قرار ثان، طلب القاضي صوان عقوبة اإلعدام للفلسطيني الموقوف رامي عيسى عبد اهللا من تنظيم                

 في عين الحلوة، وذلك إلقدامه على انتمائه إلى تنظيم مسلّح بهدف القيام بأعمـال إرهابيـة،                 "جند الشام "
 . وأحاله على المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة

  19/1/2010السفير، 
  

  في مؤتمر دولي بدولة عربية ليست تطبيعاً" إسرائيل"مشاركة : الجامعة العربية .55
في أي نشاط دولي تستضيفه الدول " إسرائيل"أعلنت جامعة الدول العربية، أمس، أن مشاركة : القاهرة

 .لدوليةالعربية هو أمر تفرضه قواعد المنظمات الدولية في هذه االجتماعات والمؤتمرات ذات الطبيعة ا
وشدد السفير هشام يوسف مدير مكتب عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية في تصريحات للصحافيين 
نقلته وكالة األنباء األلمانية، على أن العالم العربي ال يمكن أن يكون خارج النشاطات الدولية بسبب 

 في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة "إسرائيل"في آليات دولية مختلفة، معتبرا أن مشاركة " إسرائيل"عضوية 
 .بدولة األمارات ال يمكن أن يوضع في خانة التطبيع" إيرينا"المتجددة 

  19/1/2010الشرق األوسط، 
  

  ال فيتو على لقاء مشعل وعباس: مصر .56
على  عقد " فيتو"نفى مصدر مصري موثوق به ما تردد من أن مصر تضع :  جيهان الحسيني–القاهرة 

ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، ) أبو مازن(ن الرئيس محمود عباس لقاء بين كل م
مصر ال تفرض شيئاً "، مؤكداً أن "وهذا شأنه... هذا األمر يعني أبو مازن، فهو صاحب القرار: "وقال

وأوضح ". على الرئيس الفلسطيني، ولم تتدخل في هذا الموضوع، وال تضغط عليه التخاذ مواقف محددة
لمصدر أن مصر تبذل كل ما في وسعها من أجل تهيئة األجواء للمصالحة، وأنها لم تتخلَّ ولن تتخلى ا

عن ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية، وستظل تبذل مساعيها من أجل إنهاء االنقسام واسترداد اللحمة 
ي إهدار الوقت الذي ويكف... حماس الى ضرورة التوقيع على الورقة المصرية أوالً"ودعا . الفلسطينية

". فاالنقسام أضر كثيراً بالقضية الفلسطينية أكثر من أي شيء آخر... هو ليس في مصلحة الفلسطينيين
وأوضح أن جميع مالحظات حماس سيتم األخذ به، سواء من خالل البحث أو الدراسة عند تطبيق اتفاق 

  . المصالحة
  19/1/2010الحياة، 

  
   يزور تل أبيب إلزالة عراقيل صفقة تبادل األسرى  مسؤول أمني مصري": المصريون" .57

أن مصر تتجه الستئناف مساعيها في إطار الوساطة التي تقوم بها " المصريون"علمت : عمر القليوبي
إلبرام صفقة لتبادل األسرى، والتحرك إلزالة العراقيل أمام الصفقة التي " إسرائيل"بين حركة حماس و

ئيلي األسير جلعاد شاليط مقابل ما يقرب من ألف أسير فلسطيني بالسجون تستهدف إطالق الجندي اإلسرا
  . والمعتقالت اإلسرائيلية، وذلك بدعم من الوسيط األلماني
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وينتظر أن يطير مسؤولون مصريون رفيعو المستوى إلى تل أبيب في غضون األيام القادمة إلزالة 
رقل إبرام الصفقة، السيما فيما يتعلق بالبند الخاص العراقيل التي وضعتها الحكومة اإلسرائيلية والتي تع

باإلفراج عن كبار قادة الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتهم مراون البرغوثي أمين سر حركة فتح بالضفة 
الغربية، وأحمد سعدات األمين العام لـالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحسن يوسف القيادي بحركة 

  .حماس
 عن اتصاالت مكثفة تجري حالياً بين مسؤولين أمنيين مصريين والوسيط وكشفت مصادر مطلعة

األلماني، بهدف االتفاق على طرح رؤية جديدة على الحكومة اإلسرائيلية لتجاوز العراقيل التي تذرعت 
  .بها وذلك إلتمام الصفقة في أقرب وقت

 أسيراً في حال تسليم 525أطالق ما يقرب من " إسرائيل"وبحسب الرؤية المقترحة، تطرح مصر على 
حماس للجندي األسير إلى مصر، على أن يتم اإلفراج عن باقي السجناء والمعتقلين مع تسليم مصر 

  ".إسرائيل"الجندي األسير إلى 
  19/1/2010المصريون، 

 
 مبادرتان كويتية وسعودية لتحقيق المصالحة الفلسطينية .58

 يتم تداول معلومات بشأنهما في ذات الوقت، الهدف مبادرتان كويتية وسعودية:  شاكر الجوهري-عمان 
  .منهما إنجاز المصالحة بين حركتي فتح وحماس
وعدم اكتمال شروط المبادرة الكويتية يتمثل في عدم . المبادرة الكويتية لم تكتمل شروطها، كما يبدو

ويت لخالد مشعل وجود مقترحات كويتية محددة، واقتصار األمر على حث الشيخ صباح األحمد أمير الك
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والوفد المرافق له على التجاوب مع الجهود المبذولة لتحقيق 

  .المصالحة الفلسطينية
أما المبادرة السعودية فإن وضعها مختلف  تتلخص في أن مشعل طلب من األمير سعود الفيصل، وزير 

، أن يضيف الجهد السعودي إلى جانب الجهد الخارجية السعودي لدى زيارة وفد الحركة الرياض
وقد بادر الفيصل إلى القيام باتصاالت مع القاهرة . المصري، من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية

ودمشق، والدوحة، تم التداول خاللها مع هذه العواصم في المقترحات التي يمكن أن تثمر مصالحة 
شق والدوحة، وحركة حماس باألفكار السعودية، فلسطينية، وقد كانت النتيجة ترحيب كل من دم

  .وامتعاض كل من القاهرة ومحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية منها
وتضيف المصادر، أن القاهرة ال تستطيع رفض المبادرة السعودية نظرا لثقل السعودية، لكنها عملت 

هادف إلى إحكام الحصار على قطاع على عرقلتها زمنياً بانتظار االنتهاء من بناء الجدار الفوالذي ال
  .غزة، من أجل مواصلة الحصار حتى يتم إسقاط حكومة حركة المقاومة اإلسالمية

  19/1/2010الشرق، قطر، 
  

 لجنة اإلعالم العربي تناقش الخطة الجديدة للتحرك في الخارج .59
 الخامسة والثمانين التي تناقش اللجنة الدائمة لإلعالم العربي في دورتها العادية:  مراد فتحي-القاهرة 

تبدأ اليوم بالجامعة العربية تكثيف أشكال الدعم اإلعالمي العربي للقضية الفلسطينية والخطوات التي 
  .اتخذت حتى اآلن في إطار الخطة الجديدة للتحرك اإلعالمي العربي في الخارج

  19/1/2010الشرق، قطر، 
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  "الفوالذي "حبس سبعة من إخوان مصر لتوزيعهم بياناً يحرم .60
 من أعضائها 5قالت جماعة اإلخوان المسلمين في مصر إن قوات األمن اعتقلت، أمس، : القاهرة

بمحافظة الدقهلية، مشيرة إلى أن اعتقالهم جاء على خلفية قيامهم بتوزيع الفتوى الصادرة مؤخرا عن 
 الجدار الفوالذي على الحدود يوسف القرضاوي التي تحرم بناء.رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين د

 يوماً لتوزيعهما 15 من أعضائها 2مع قطاع غزة، وذكرت الجماعة أن النيابة أيضا قررت حبس 
  .الفتوى

على " المستطيل األمني"وكان النائب عن الجماعة بمجلس الشعب جمال قرني قد انتقد إقامة ما سمي 
الممارسات إلى إحكام الحصار على غزة في ظل الحدود، واعتبر أن السلطات المصرية تسعى عبر تلك 

  .فشل الكيان الصهيوني في النيل من القطاع، محذراً من خطورة ذلك على األمن القومي المصري
  19/1/2010الخليج، 

 
  ارتياح تركي لنتائج زيارة باراك ألنقرة .61

نتائج زيارة وزير الدفاع  أعربت التقارير االعالمية التركية عن إرتياحها ل :  أسامة عبدالعزيز-أنقرة 
 في العالقات بين البلدين مع االستمرار  االسرائيلي إيهود باراك ألنقرة بعد أن مهدت لفتح صفحة جديدة،

  . "إسرائيل"في تنفيذ االتفاقيات الموقعة بين تركيا و
قاءات في أال تخسر تركيا وأن باراك برغم الل" إسرائيل"وركزت الصحف بمختلف توجهاتها علي رغبة 

المختصرة التي عقدها في أنقرة نجح إلى حد بعيد في إنهاء التوتر الذي سيطر على العالقات بين 
   . البلدين

 19/1/2010األهرام، مصر، 
 

  باالنتقام ثأرا للعالم محمدي" إسرائيل"طهران تهدد  .62
. علي محمديبالثأر لدم العالم النووي مسعود " إسرائيل"هددت إيران، أمس، :  أحمد حسن-طهران 

بأنها "، "إسرائيل"وقال وزير الداخلية اإليراني مصطفى محمد نجار في أول تهديد إيراني رسمي لـ
 ".وراء تصفية محمدي) سي أي إيه(ووکالة االستخبارات المرکزية األمريکية 

 19/1/2010الوطن، السعودية، 
  

  من مؤسسة الفاخورة مليون دوالر منح دراسية لطالب غزةمائة  .63
 منحة دراسية 60أعلن السيد فاروق بورني مدير مشروع الفاخورة عن االنتهاء من تقديم : ل خيريمنا

 منحة مقدمة من مؤسسة الفاخورة بتكلفة اجمالية تصل الى 100للطالب الفلسطينيين في غزة من إجمالي 
  . مليون دوالر100

 والذي جاء تحت ،مسأ مساء ،لفاخورةجاء ذلك خالل ختام اعمال المؤتمر الطالبي الدولى األول لحملة ا
 200وقد شارك في المؤتمر ما يقارب من " الدفاع عن حرية التعليم: ما بعد الحرب على غزة"عنوان 

طالب وطالبة من شتى دول العالم منها فلسطين، مصر، اإلمارات، المملكة المتحدة والواليات المتحدة 
  .األمريكية

  19/1/2010الراية، قطر، 
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  في ألمانيا تطالب بإطالق األسرى في سجون االحتالل" العفو الدولية "رئيسة .64
طالبت رئيسة منظمة العفو الدولية في ألمانيا مونيكا لوكيه المستشارة أنجيال ميركيل مطالبة رئيس              ): وام(

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو خالل محادثتها معه أمس فـي بـرلين بـإطالق سـراح األسـرى                  
وفتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة وانهاء سياسة االسـتيطان إذا           " اإلسرائيلية"ينيين في السجون    الفلسط

  .ما أرادت حكومته السالم في منطقة الشرق األوسط
ووصفت لوكيه إغالق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة بسياسة التجويع للشعب الفلـسطيني وبالوحـشية                

ارة ميركيل بضرورة السعي إلطالق سراح األسرى الفلسطينيين، وفتح         وقالت لوكيه إن مطالبتها المستش    
  ". إسرائيل"الطرق المؤدية إلى غزة تأتي بسبب عالقاتها القوية مع 

19/1/2010الخليج،   
  

 وزير الخارجية النرويجي ال يرى مفاوضات في األفق بين الفلسطينيين واالسرائيليين  .65
، خـالل لقائـه     "األيام"ية النرويجي يوهانس غهير ستوره لـ       أكد وزير الخارج  : عبد الرؤوف أرناؤوط  
رفيق الحسيني، أمس، أنه ال يرى مفاوضات فـي األفـق بـين الفلـسطينيين               . رئيس ديوان الرئاسة د   

واالسرائيليين رغم تقلص الفجوة بين الموقفين اآلن مقارنة مع ما كان عليه الوضع قبل سنة، منوهاً الى                 
  .اف المفاوضات معقدة للغايةان مرحلة ما قبل استئن

 وقال بعيد اجتماع مع شخصيات فلسطينية في القدس الشرقية في ختـام زيـارة لـه الـى االراضـي                    
كل مرة التقي فيها الرئيس عبـاس اقتنـع بـأن الحـل الـسلمي               " "األيام"الفلسطينية رداً على سؤال لـ      

لسياسية وحياته من أجل هـذا الحـل،        المتفاوض عليه ممكن ألنني اؤمن انه رجل مبادئ كرس مهمته ا          
وأعتقد أنه كون النرويج صديقة لالسرائيليين والفلسطينيين يجب أن تقوم بكل ما هو ممكن لدعم جهـود                 

  ".االرادة الجيدة من أجل بدء المفاوضات
نحن نشعر بالقلق بسبب االوضاع في القدس الشرقية، نحن نرى الـضغط المتزايـد الـذي تـتم                  "وقال  

. لى السكان الفلسطينيين، كما أن إقامة المستوطنات تغير بنية القدس الـشرقية والـديمغرافيا             ممارسته ع 
موقفنا السياسي هو أن وضع القدس يجب حله من أجل الوصول الـى حـل دائـم بـين االسـرائيليين                     

  ".والفلسطينيين
19/1/2010األيام، فلسطين،   

  
 لسطينيةال مبرر للمماطلة في إعالن الدولة الف: موراتينوس .66

" عكاظ"أعرب وزير الخارجية األسباني ميغيل أنغيل موراتينوس في تصريح لـ           :  عهود مكرم  - برلين  
 .عن أمله في استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي وإنجاز المصالحة الفلسطينية

مشيرا في هذا الـصدد     . سطينيةوجدد موراتينوس تأكيده على أنه ال مبرر للمماطلة في إعالن الدولة الفل           
إلى أهمية الدور األوروبي المتعدد الجوانب سياسيا واقتصاديا وأمنيا، موضحا أن الدور األوروبي مكمل              
للدور األمريكي، ومنوها بأولوية خاصة للدبلوماسية األسبانية خالل رئاستها لالتحاد األوروبـي بوضـع        

 . واستضافة قمة لالتحاد من أجل المتوسطملف الشرق األوسط ضمن الملفات األكثر أهمية
19/1/2010عكاظ،   

  
  2010تطلع مجتمع المانحين على مناشدتها الطارئة لعام " االونروا"وكالة  .67

فـي الـضفة،   ) االونروا(قامت مديرة عمليات وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  : القدس المحتلة 
في قطاع غزة، سبيستيان تريفيز، باطالع عدد من ممثلـي          باربرة شنيستون ونائب مدير عمليات الوكالة       

يأتي هذا االجتماع بعد عام ويوم مـن انتهـاء          . 2010الدول المانحة على مناشدة الوكالة الطارئة لعام        
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وتحدثت شنيستون عن الظروف التي يعيشها الفلسطينيين في الـضفة والتـي تتميـز              . الحرب على غزة  
فروضة على حرية التنقل والحركة ومحدوديـة الحـصول علـى خـدمات             بالتفتت الجغرافي والقيود الم   

التوظيف والغذاء والخدمات العامة حيث تعمل هذه الظـروف علـى مـضاعفة التهمـيش االقتـصادي             
وطالب سبيستيان تريفيز، نائب مدير عمليات وكالة الغوث في قطاع غزة المجتمع الـدولي             . واالجتماعي

  . على القطاعبالضغط إلنهاء الحصار المفروض
19/1/2010الحياة الجديدة،   

  
  مظاهرات تضامنية مع غزة واستنكاراً لتزويد تل أبيب باألسلحة: بريطانيا .68

تظاهر مئات من المتضامين األجانب في مدينة برايتون، جنوب العاصمة البريطانية لنـدن اليـوم               : لندن
في المدينة؛ احتجاجاً علـى     " بي بي سي  "ة  ، معتصمين أمام مكاتب هيئة اإلذاعة البريطاني      )18/1(اإلثنين  

  ".منحازة إلى إسرائيل"تغطيتها األحداث في قطاع غزة التي وصفها المحتجون بأنها 
" مـصنع إيـدو   "اليوم مظاهرة أمـام     " سحق إيدو "كما نظَّم نشطاء من مجموعة حقوقية تُدعى مجموعة         

باألسلحة التي تستخدم ضد سـكان القطـاع،         ي  للسالح؛ احتجاجاً على تزويد المصنع االحتالل اإلسرائيل      
  .مطالبين بإغالق المصنع فورا

وتواصلت المظاهرات واالحتجاجات المنددة بالحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة في العديد من المـدن              
  . والمناطق ببريطانيا، في حين استمرت االحتجاجات اليومية أمام السفارة اإلسرائيلية في العاصمة لندن

تزويد إسرائيل بالسالح من خالل مصنع إيدو،       "، أن   "سحق إيدو "وقال كلين وليمز، أحد نشطاء مجموعة       
بالذخيرة التي استخدمت على نطاق واسع ضد المدنيين األبريـاء          " األباتشي"و" 16إف  "وتسليح طائرات   

، "حتى إغالق هذا المصنع   في غزة، والتي صنعت في مصنع داخل بلدنا؛ يجعلنا معنيين باالحتجاج يوميا             
  .كما قال

18/1/2010قدس برس،   
  

  في لندن" جويش كرونيكل" يقتحمون موقع  أتراك"هاكرز" .69
 في لندن، ووضعوا    "جويش كرونيكل " أتراك الموقع اإللكتروني لصحيفة      "هاكرز"هاجم  ): ب. أ (–لندن  

ودية ستيفن بـوالرد ان موقـع       وقال رئيس تحرير الصحيفة اليه    . العلم الفلسطيني على الصفحة الرئيسة    
لم يتضرر " اول من امس، موضحاً ان الموقع      "لساعات معدودة "الصحيفة اإللكتروني تعرض الى التشويه      

وتضمنت الصفحة المقحمة   . ، مع العلم أن الموقع عاد الى وضعه السابق منتصف يوم أمس           "بحسب علمنا 
مجاهـدي  "رسالة كتبتها مجموعة تطلق على نفسها       علماً فلسطينياً كبيراً على خلفية سوداء، كما تضمنت         

وأوضحت الـصحيفة   .  باللغتين اإلنكليزية والتركية، وتحمل آيات قرآنية وعبارات تهاجم اليهود         "فلسطين
  . تفيد بأن الهجوم اإللكتروني موجه من كمبيوتر في تركيا"اإلشارات األولية"ان 

19/1/2010الحياة،   
 

  وال وساطة لطرف آخر غير مصر.. ريق مسدودالمصالحة أمام ط: محمد نزال .70
رأى عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال أن المصالحة الوطنية الفلسطينية : وسام متى

وصلت إلى طريق مسدود، بسبب إصرار الراعي المصري على توقيع الورقة التي تقدم بها من دون 
للمصالحات العربية  العربية على الوضع الفلسطيني األخذ بمالحظات حماس عليها، مستبعداً أي انعكاس 

 . ما دامت تلك المصالحات لم تشمل مصر
، مؤكداً أن ال دور »كالم غير واقعي«ووصف نزال الحديث عن وسطاء آخرين في ملف المصالحة بأنه 

 لرفع كما دعا السلطات المصرية إلى اتخاذ قرارات جريئة. إيرانياً في أي من الملفات الفلسطينية
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، بما يساهم في نزع فتيل »الجدار الفوالذي«الحصار عن قطاع غزة، عبر فتح معبر رفح ووقف بناء 
التقت نزال، على هامش مشاركته » السفير«. التوتر الذي شهدته العالقات بين القاهرة وحماس مؤخراً

 : ، وكان معه هذا الحوار»الملتقى العربي الدولي لدعم المقاومة«في 
 ين وصلت جهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية؟ إلى أ{ 
من الواضح أن المصالحة الوطنية الفلسطينية وصلت إلى طريق مسدود، وذلك بسبب إصرار الراعي } 

المصري على توقيع الفصائل على الورقة التي قدمها كمشروع للمصالحة بين األفرقاء الفلسطينيين قبل 
 . ب توقفت عملية المصالحة عند هذه النقطةولهذا السب. أن تتم مناقشتها

 ما هو سبب تحفظكم على الورقة المصرية؟ { 
الورقة المصرية هي المشروع النهائي الذي قدمه المسؤولون المصريون بناء على استماعهم لكل ما } 

 الحظنا هذا المشروع شابته بعض الثغرات التي طلبنا توضيحها، لكننا. أثير في جوالت الحوار السابقة
أن هناك تشدداً في رفض مبدأ التعديل، فاألخوة المصريون يتعاملون مع الورقة كما لو أنها نص مقدس، 

فهو مرفوض، ألنه ال يمكن » وقّع ثم ناقش«أما مبدأ . بينما نحن نعتقد أن القضية تحتاج إلى حوار
 . التوقيع على مشاريع المصالحة باإلكراه وإنما بالتراضي

 اتكم على الورقة المصرية جوهرية إلى الحد الذي يستأهل التضحية بالمصالحة من أجلها؟ هل مالحظ{ 
لدينا، على سبيل المثال، مالحظة . لو لم تكن هذه المالحظات جوهرية لما تشددنا في مسألة األخذ بها} 

ن قبل جوهرية تتعلق بحظر تشكيالت عسكرية خارج األجهزة األمنية، وهي نقطة تستوجب التوضيح م
 الراعي المصري، فهل حظر التشكيالت العسكرية يعني حظر تشكيالت المقاومة الفلسطينية؟ 

المشكلة القائمة حالياً، تكمن في أن الراعي المصري يقول إنه ال بد من التوقيع، ومن ثم يأتي النقاش، 
حظاتها عليها، وهذا يعني أن حماس ستكون ملتزمة تنفيذ كل ما جاء في الورقة، بغض النظر عن مال

 . وبالتالي فإن أي خروج عن االلتزام ستتحمل حماس مسؤوليته
في ظل هذا الجمود، الذي سببه، كما تقولون، توجهات الراعي المصري، هل هناك من إمكانية لدخول { 

 أطراف عربية أخرى، كالسعودية أو سوريا أو قطر، وسيطاً في عملية المصالحة؟ 
جية العرب رعاية المصالحة الفلسطينية بمصر، التي أصبحت الوكيل الحصري لقد حصر وزراء الخار} 

، ...)المصالحة، تبادل األسرى، رفع الحصار، إعمار غزة(لإلشراف على كل ملفات القضية الفلسطينية 
وبالتالي فإن اإلشكالية القائمة اآلن هي أننا نتحدث عن وسيط واحد، وأن هناك حساسية مطلقة عند 

 . عن أي وسيط آخر، واعتقد أن الحديث عن وسطاء آخرين كالم غير واقعيالحديث 
 هل تتوقعون أن تنعكس المصالحات العربية  العربية إيجاباً على ملف المصالحة؟ { 
ما نشهده من مصالحات عربية  عربية ال عالقة له بمصر، واعتقد أنه لن تكون هناك أي انعكاسات } 

 . لسطيني ما لم تكن مصر جزءاً منهاألي مصالحات على الملف الف
لماذا رفضتم دعوة الرئيس عباس إلى إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية؟ واستطراداً، هل تخشون { 

 انتخابات كهذه؟ 
ال أبالغ في القول إنه في حال شاركت حركة حماس في االنتخابات الرئاسية بمرشح منها أو بمرشح } 

 سيفوز على مرشح حركة فتح، وهذا األمر ينطبق أيضاً على االنتخابات تدعمه، فإن هذا المرشح
نحن ال نخشى االنتخابات بل نخشى . لكن الشرط الالزم لذلك هو أن تكون االنتخابات نزيهة. التشريعية
ويؤسفني القول إلنني ال أتوقع انتخابات نزيهة، أما القول بوضع ضمانات لعدم حدوث تزوير . التزوير
أضف إلى ذلك، أن تجربتنا خالل السنوات األربع . به ما جرى في االنتخابات األفغانية مؤخراًفقد كذ

 . الماضية، دلت على أن األميركيين لن يقبلوا بفوز حركة حماس ما لم تقبل بشروط الرباعية
 هل يمكن أن نشهد حراكاً في ملف المصالحة عبر مبادرة تطرحها قوى فلسطينية مستقلة؟ { 
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اك أكذوبة اسمها الشخصيات المستقلة، فمعظم هذه الشخصيات تنتمي إلى أطراف وفصائل وقوى هن} 
، وليس »مستقل«فلسطينية، والدليل على ذلك أن أحمد قريع انتخب عضواً في اللجنة التنفيذية بصفة 

قيون فهم بصفته عضواً في حركة فتح، فأين هؤالء الذين يقال عنهم إنه مستقلون؟ أما المستقلون الحقي
 . قلة، وال يملكون أي أدوات للضغط والتأثير حتى يتم التعامل معهم باحترام ومصداقية

 ماذا عن االتهامات التي يوجهها البعض إليران بأنها تعطل المصالحة الفلسطينية؟ { 
مل استطيع القول إن ال دور إيرانياً على اإلطالق في أي من الملفات السياسية، فإيران، بفعل عوا} 

عديدة، غير قادرة على أن تكون طرفاً في هذه الملفات، وكل الحديث الذي يجري التهام إيران إنما يمثل 
 . ذرائع يراد أن يتم االختباء وراءها

 كيف تقومون إصرار الرئيس محمود عباس على عدم استئناف المفاوضات قبل وقف االستيطان؟ { 
لدينا مخاوف من أن يكون عباس غير قادر على االستمرار لإلنصاف، نحن نثمن هذا الموقف، ولكن } 

فيه، ألن هناك مواقف أخرى سبق لعباس أن أعلنها، لكنه عاد وتراجع عنها بفعل الضغوط األميركية 
إذاً، العبرة هي في استمرار موقف عباس الممانع للضغوط ...). اللقاء مع نتنياهو، مؤتمر أنابوليس(

ا على استعداد لدعم عباس سياسياً وإعالمياً وشعبياً، في أي موقف يحقق وأؤكد لك أنن. األميركية
 . المصلحة الفلسطينية العليا، حتى وإن اختلفنا معه في قضايا كبيرة

، كيف ستتعامل 1967في حال أسفرت المفاوضات التسوية عن إقامة دولة فلسطينية بحدود العام { 
 حماس مع هذا الموضوع؟ 

حتى اآلن، المؤشرات تظهر . لة الفلسطينية التي تقول عنها، سيكون لكل حادث حديثعندما تقام الدو} 
أن ال أفق إلقامة دولة فلسطينية من خالل هذه المفاوضات، وال نريد أن نختلف على جلد الدب قبل 

 . صيده
 هل وصلت صفقة تبادل األسرى بدورها إلى طريق مسدود؟ { 
قة التبادل أحرزت تقدماً نوعياً وجوهرياً، لكنها تحتاج إلى مزيد ال اعتقد ذلك، فالمفاوضات حول صف} 

من الوقت إلنجازها، ذلك أن اإلسرائيليين عودونا على عدم التوصل إلى اتفاقات من هذا النوع إال تحت 
نعتقد أن اإلسرائيليين سيفاوضون حركة حماس طويالً، لكنهم في النهاية سيضطرون للتوصل . الضغط

  .إلى اتفاق
 هل ستوافقون على الطرح اإلسرائيلي القاضي بإبعاد بعض األسرى؟ { 
أما بالنسبة لمسألة . من حيث المبدأ، ال تعتبر حركة حماس إبعاد أي سجين من الضفة إلى القطاع إبعاداً} 

اإلبعاد إلى خارج فلسطين، فقد قلنا إن صاحب الحق في قبول هذا األمر هو األسير نفسه، ألننا ال 
 . يع أن ننوب عن األسير في رفض أي صيغة يقبل بها اإلسرائيليوننستط

 هل ستقبلون باستثناء األسيرين مروان البرغوثي وأحمد سعدات من هذه الصفقة؟ { 
إن أحد عوامل تعثر إنجاز الصفقة هو إصرار حماس على اإلفراج عن المناضلين مروان البرغوثي } 

 تكون الصفقة صفقة وطنية، وليس فئوية على غرار واحمد سعدات، ذلك أننا حريصون على أن
 . الصفقات التي توصلت إليها السلطة في السابق

كيف تقومون العالقة بين حركة حماس ومصر حالياً؟ وكيف يمكن نزع فتيل التوتر الذي شهدناه أخيراً { 
 بين الجانبين؟ 

ها، وهي أن العالقة مع مصر ليست هناك حقيقة ال يمكن ألي مسؤول فلسطيني أو مصري أن يقفز فوق} 
خياراً وإنما ضرورة تفرضها عوامل الدين واألخوة والجوار والسياسة، وبالتالي ال مجال أمام مصر 

المطلوب اآلن خطوة إيجابية من قبل . وحماس إال أن تتفاهما، حتى وإن بلغ التوتر مبلغه بين الطرفين
ديد ملف الحصار، ألن مصر هي القادرة على كسره المسؤولين المصريين في بعض الملفات، وبالتح

 . عبر فتح معبر رفح، وهذا سيكون مدخالً لنزع فتيل التوتر
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 ماذا عن الجدار الفوالذي في رفح؟ وما هو ردكم على ما يثار من تبريرات إلقامة هذا الجدار؟ { 
مكن للشقيق العربي المسلم أن يقيم ، ألننا ال يمكن أن نفهم كيف ي»جدار العار«لقد أسمينا هذا الجدار } 

. نحن نعلم أن تهريب السالح والمخدرات ال يمكن أن يأتي من غزة. جداراً على حدوده مع قطاع غزة
أما التبريرات . من هنا نحن ندعو المسؤولين المصريين إلى موقف جريء وشجاع لوقف بناء هذا الجدار

نحن لم نسمع تبريراً رسمياً من .  غير مترابطة وتافهةالتي نسمعها فهي تعدو كونها تسريبات إعالمية
على » إنشاءات«قبل السلطات المصرية كي نناقشه، فكل ما لدينا بيان من الحكومة المصرية يتحدث عن 

 . الحدود مع غزة
 19/1/2010السفير، 

  
  اللقاء المرتقب بين عباس ومشعل .71

  حمزة إسماعيل أبوشنب
لقاءا يجمع بين رئيس السلطة محمود عباس و رئيس المكتب السياسي لحركة            ستشهد األيام القليلة المقبلة     

، وقد يكون اللقاء خـارج المملكـة فـي          " الرياض أو مدينة أخرى   "خالد مشعل، في السعودية     " حماس"
  " .باستثناء دمشق"عاصمة عربية أخرى 

عل األخيرة التـي زار     سبق لعباس أن رفض لقاء مشعل في زيارته األخيرة لدمشق، ولكن بعد جولة مش             
فيها العديد مما بات يعرف بدول االعتدال السيما السعودية، يبدو أن مشعل نجح في إقناع هذه الدول التي                  
كانت تصطف إلى جانب الرئيس عباس ضد حركة حماس بتغيير موقفها من عدة قضايا علـى الـساحة                  

  :الفلسطينية، أبرز هذه القضايا
   في قطاع غزة ما يتعلق بشرعية حركة حماس-
   ملف إعمار قطاع غزة-
   عالقة حماس بالدول العربية -
 موقف هذه الدول خاصة السعودية تجاه مالحظات حماس علي الورقة المصرية وملف المصالحة الذي               -

  .ترعاه مصر 
  :التغيير الذي أحدثه مشعل في مواقف الدول العربية لصالح حماس

المصالحة الفلسطينية ، بإشراك الدول العربية فـي رعايـة أي           إنهاء حالة االحتكار المصري لملف       .1
  .اتفاق مصالحة يوقع في القاهرة

 في حال رفضت الواليات المتحـدة واالتحـاد   – إن هو تم –التزام الدول العربية بحماية هذا االتفاق   .2
  .األوربي التعامل معه

عديل الورقة و إضافة مالحظة الحركة      أخذ مالحظات حماس علي الورقة المصرية ما يعني القبول بت          .3
  .عليها دون غيرها من الفصائل

  .إعمار غزة بالجهد العربي ، بعيداً عن الدعم الغربي المشروط  .4
شرعية المجلس التشريعي مستمرة لحين إجراء انتخابات تشريعية جديدة وفق توافق وطني والتي من               .5

  .الممكن ان تؤجل
السريعة لجهود مشعل، بل حتى موافقة بعض الدول  خاصة السعودية علـى             االستجابة العربية السهلة و   

استقبال مشعل رسميا و الجلوس معه يعطى انطباعاً بأن أمرا ما  سبب هذا التغير السريع ، فالسعودية لم                   
  . وما تاله من سيطرة حماس عسكريا على غزة 2007تستقبل أي من قادة حماس منذ اتفاق مكة 

  : ائدة تجاه حماس تعود لمجموعة عوامل قد يكون واحد أحدها هو األصوبهذه المرونة الز
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بعد التقارب بين السعودية وسوريا تم انجاز تشكيل  الحكومة اللبنانية التي كانت معطلـة لفتـرة                   -1
طويلة ، وربما اآلن جاء دور تحسين عالقة البلدين فيما يخص سياسـاتهما الخارجيـة تجـاه القـضية                   

  .التي تشكل حماس جزءا مهما منهاالفلسطينية ، 
تضاؤل فرص نجاح عملية التسوية، وعدم التزام أوباما بالعهد الذي قطعه علي نفسه ، فسرعان                 -2

ما تراجع امام تعنت الحكومة اإلسرائيلية اليمينية ، ما جعل السعودية والعرب يفكرون بالبحث عن ناجح                
ه طويال ، هذا الغطاء  ربما يتمثل في إعادة اللحمـة            يغطي على فشل خيارهم السياسي الذي راهنوا علي       

الفلسطينية وتسويق اتفاق عربي أمام الشعوب التي أصبح كثير منها ينظر إلى بعض الدول علـى أنهـا                  
  .شريكة في الحصار علي غزة

بروز الموقف التركي بشكل قوي في الشرق األوسط عبر التحالف االستراتيجي بين سوريا وتركيا ،                -3
ك الموقف التركي المدافع باستمرار و منذ عام عن قطاع غزة ، واألزمة الدبلوماسية األخيـرة بـين                  كذل

  .تركيا وإسرائيل على خلفية تتعلق بغزة ، خير دليل على ذلك
هذا الالعب الجديد والقوي أصبح بعض العرب يحاول منعه من الدخول إلى المنطقة ، والبعض اآلخـر                 

  .رب منه وعدم التصادم معهمثل السعودية يحاول التق
تجنيب قطاع غزة أي حرب قادمة قد تحدث في المنطقة ، مع تزايد وتيرة الحديث عن حرب جديدة                   -4

هذا العام ، هذه الحرب التي ال تُعرف وجهتها ، قد تكون توجيه ضربة للشيعة سواء أكانوا من العـرب                    
ى حزب اهللا لنزع سالحه الـذي أصـبح         في لبنان أو الفرس في إيران ، من خالل شن حرب جديدة عل            

يشكل تهديدا خطيراً  إلسرائيل من خالل عملية كبيرة  قد تصل هذه المرة إلي الضاحية الجنوبيـة فـي                    
 ، ولعل التاريخ يعيد نفسه حيث تم االجتياح وكان العالم آنذاك منشغال             1982بيروت كما جري في العام      

 ، فتقـوم    2010 سينشغل  العالم مرة أخرى بمتابعة مونديال         بمتابعة كأس العالم ، و في صيف هذا العام        
إسرائيل بحربها ضد جبهة واحدة في الشمال أو في الجنوب معاً أو توجيه ضربة إلـى إيـران ولكـن                    

  .حسابات إيران ما زالت معقدة
  قد تكون هي السبب في مرونة الموقف العربي تجاه حماس ، لكن مـن              - كلها أو أحدها     -هذه العوامل   

  .المرجح أن أحدها سيكون هو السبب الصحيح
ولكن هل تقبل مصر بسهولة أن يكون لحماس دور جديد في الساحة الفلسطينية، قبل أن تأتى حماس إليها                  

  صاغرة؟
وبرفض عباس اللقاء عن طريقة البوابة المصرية التي تبعد ان حركة حماس اهانة مـصر وإحراجهـا                 

توقيع علي الورقة التي أعدتها للمصلحة أو بما سببته مـن تأليـب             خالل الفترة الماضية سواء برفض ال     
  .للشعوب على مصر وجعلها شريكا في الحصار على غزة 

األيام القريبة هي التي ستتحدد مصير  المصالحة فقد يوافق عباس على لقاء مـشعل لتفـادي الـضغوط                
 مقابل إعادة اللحمة إلـى الـشعب        األوروبية واألمريكية في ملف التسوية ويسجل له قبوله ترك السلطة         

  .   الفلسطيني، مع اعتقادي بان حالة الجمود في ملف المصالحة ستحل قريباً 
18/1/2010 

  
  هل تغير ابو مازن؟ وعلى ماذا يراهن؟ .72

  هاني المصري
فـرغم اسـتمرار   . أسقط أبو مازن الرهان على أنه لن يصمد على موقفه الرافض الستئناف المفاوضات          

غوط األميركية واألوروبية واإلسرائيلية، وربما العربية عليه الستئناف المفاوضـات بـدون            وتكثيف الض 
تجميد االستيطان تجميداً تاماً، وتحديد مرجعية لعملية السالم واالنطالق من النقطة التي وصـلت إليهـا                
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إسرائيل قد تقـوم    المفاوضات السابقة، ال يزال متمسكاً بموقفه وأكد أنه سيقاوم الضغوط رغم إدراكه أن              
  .باغتياله كما اغتالت ياسر عرفات

وال يكاد يمر يوم بدون أن يؤكد ابو مازن على هذا الموقف، وأعلن أمام المجلس الثوري لحركة فتح أن                   
خالصة الموقف الفلسطيني والعربي الذي رفع لواشنطن أثناء زيارة وزير الخارجية األردني، وزيـارة              

  : المصريين بقولهوزيري الخارجية والمخابرات
إما أن تلتزم إسرائيل بوقف االستيطان والمرجعية، وإما أن تأتي أميركا وتقول هذه هي نهاية اللعبة فيما                 

  .الخ... يتعلق بالقضايا النهائية الحدود والقدس والالجئين واالستيطان
  فماذا عدا عما بدا؟

  هل تغير موقف ابو مازن؟
   تغتاله فعالً؟على ماذا يراهن؟أم أن لديه معلومات أن إسرائيل قد

قبل هذا التصريح لم يسبق أن حسم ابو مازن بمسألة أن إسرائيل قد اغتالت ياسر عرفات، بل ترك هـذا                    
  .األمر للتحقيق، الذي لم ينته وال يبدو أنه سينتهي سريعاً، ألسباب فنية وسياسية متعددة

الت ياسر عرفات، فكيف تنجو مـن جريمتهـا         إذا كانت إسرائيل، على لسان الرئيس الفلسطيني، قد اغت        
بدون عقاب أو مساءلة أو حتى مجرد اتهام؟ فهل سنشهد اآلن متابعة جادة لمسألة التحقيق باغتيـال ابـو              

  عمار؟
وإذا اغتالت إسرائيل ابو الوطنية الفلسطينية الحديثة ألنه كان عقبـة فـي وجـه مـشاريعها التوسـعية                   

قد تغتال ابو مازن ألنه يرفض اسـتئناف المفاوضـات وفقـاً للـشروط            واالستيطانية والعنصرية، فإنها    
  .اإلسرائيلية

لقد بدأت الحكومة اإلسرائيلية بشن حملة على ابو مازن باعتباره ضد السالم، وقال نتنياهو في مجالـسه                 
الخاصة إن ابو مازن أسوأ من ياسر عرفات وهذا يشعل األضواء الحمراء وينـذر باحتمـال تـصعيد                  

صحيح أن ابو مازن ليس مثل ياسر عرفات، فهو رجل سالم وضد            .  اإلسرائيلي من ابو مازن،      الموقف
  .المقاومة المسلحة ولكن إسرائيل تريد منه أكثر من ذلك بكثير

فإسرائيل رغم أنها غير جاهزة للسالم ومعادية له، ورغم أن حكومتها الحالية اعطت األولويـة لألمـن                 
 تدرك أهمية المسار السياسي إلرضاء اإلدارة األميركية والحؤول دون قيامها           والسالم االقتصادي إال أنها   

بالضغط على إسرائيل، ولمنع بلورة اصطفاف دولي ضد إسرائيل، ولقطع الطريق علـى عـودة خيـار       
المقاومة والوحدة الوطنية الفلسطينية، ومن أجل الوقوف في وجه تصاعد القوة اإليرانية والتركية وازدياد              

ال توجيه ضربة عسكرية إليران، وللدفاع عن شرعية إسرائيل المزعومة المهددة في ظل النـشاط               احتم
الفلسطيني والعربي والدولي المتزايد المتسلح بتقرير غولدستون، لمالحقة إسرائيل على الجـرائم ضـد              

في العمليـة  اإلنسانية، وجرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة، ولقطع الطريق على توظيف الجمود        
السياسية لزيادة خطر الدولة الواحدة، وخطر قيام دولة فلسطينية حقيقية ذات سيادة وعاصمتها القدس قـد             
تفرض على إسرائيل كإحدى ثمار العودة المحتملة للدور العربي والدولي في القضية الفلسطينية، علـى               

قيام دولة فلسطينية مـصلحة قوميـة       خلفية بروز نوع من التغير في الموقف األميركي الذي بات يعتبر            
  .وأمنية أميركية

فإسرائيل رغم أنها في وضع جيد حالياً على مختلف األصعدة السياسية واالقتصادية والعسكرية واألمنية              
تخشى من المستقبل إذا استمر الجمود في العملية السياسية، لذلك تبذل كل ما تـستطيعه مـن أعمـال،                   

  .اع ابو مازن بالموافقة على استئناف المفاوضاتوتستخدم العصا والجزرة إلقن
فباإلضافة الى كل ما تقدم من فوائد إلسرائيل من استئناف المفاوضات وفقاً للشروط اإلسـرائيلية فـإن                 
المفاوضات العبثية تمكنها من االستفراد بالفلسطينيين وفرض شروطها وامالءاتها عليهم، وتوفر غطـاء             

حتاللية على األرض، في لحظة هامة فاصلة، ألن إسرائيل بحاجة الى وقت            لما تقوم به من خلق حقائق ا      
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إضافي حتى تستكمل تطبيق مشاريعها التوسعية واالستيطانية والعنصرية، خصوصاً في القدس، والتـي             
  .تخلق أمراً واقعاً يفرض نفسه على أي حل متفق عليه أو مفروض على طرف او على الطرفين

 إسرائيل للمفاوضات، ومدى حرص الواليـات المتحـدة األميركيـة علـى             ابو مازن يدرك مدى حاجة    
استئناف المفاوضات لذلك يحاول أن يحصل على انجاز سياسي قبل استئنافها، ألن استئنافها بدون انجاز               
حل سياسي بمثابة انتحار سياسي البو مازن ولمجمل القيادة الفلسطينية الحالية، في ظل وجـود منـافس                 

  .القيادة وهي حركة حماسقوي لها على 
ابو مازن لم يتغير، فال يزال مؤمناً بالسالم وطريق المفاوضات، ولكنه يعتقد أن مواصلة هذا الطريـق،                 
بعد مجيء حكومة بنيامين نتنياهو، بات مستحيالً ومكلفاً جداً، ما لم يكن هناك تدخل أميركـي ودولـي                  

  . التي تعتبر أكثر حكومة تطرفاً في تاريخ إسرائيليسمح بالحد من تطرف وعدوانية الحكومة اإلسرائيلية
والتدخل األميركي والدولي بحاجة الى وقت، وبحاجة الى ضغط فلسطيني وعربي على اإلدارة األميركية              

لذلك آثر ابو مازن اتبـاع      . وهذا متعذر في ظل حالة التبعية والهوان واالنقسام العربي        . والمجتمع الدولي 
  .سياسة االنتظار

مازن ال يريد ان يواجه مصيراً مثل مصير سلفه ياسر عرفات، لذلك يحرص علـى التأكيـد علـى                   ابو  
  .تمسكه بطريق المفاوضات والسالم ويرفض المقاومة المسلحة واالنتفاضة

وابو مازن ال يريد أيضاً مصير الحاج أمين الحسيني الذي مات وحيداً منعزالً في منزله بدون أن يحقـق            
  .شيئاً لشعبه

  .و مازن ال يريد أن يموت متهماً بالخيانة بدون أن يحقق شيئاً لشعبهواب
وهو ال يزال يراهن على السالم، وعلى حاجة الواليات المتحدة األميركية والمجتمع الـدولي، وشـعوب                

 18ال يزال يراهن على المفاوضات رغم حصاد الفشل طوال          . وبلدان المنطقة، بما فيها إسرائيل للسالم     
وإذا . فهل ينجح رهان ابو مازن؟ ال أعتقد ذلك       .  البديل عن السالم مكلف أكثر بكثير من السالم        عاماً ألن 

فقد أعلن عدم تمسكه بالرئاسة وأكد اسـتعداده لعـدم الترشـح فـي              . لم ينجح فهو مستعد لهذا االحتمال     
الختبار رهانه مرة   لذا لديه وقت إضافي     . واالنتخابات غير محددة الموعد حتى اآلن     . االنتخابات القادمة 

  .أخرى
ابو مازن حتى يحقق ما يريد بحاجة الى شق طريق آخر، طريق استعادة البرنـامج الـوطني والوحـدة                   
الوطنية والمقاومة المثمرة واستعادة البعد العربي والدولي للقضية الفلسطينية، والتـي كانـت وال تـزال                

  .الحرية والعودة واالستقاللقضية تحرر وطني، قضية شعب تحت االحتالل يكافح من أجل 
موقف ابو مازن يستحق الدعم، ولكنه ال يكفي ويتطلب التطوير من خالل شق طريق آخـر بقيادتـه، أو          
المساهمة باختيار بديل له يقوم باختيار طريق جديد قادر على تحقيق ما لـم تـستطع تحقيقـه طريـق                    

  !!المفاوضات الثنائية كأسلوب وحيد لحل الصراع
  19/1/2010لسطيني لإلعالم واألبحاث والدراسات، المركز الف

  
  !هل المفاوضات مجمدة حقا؟ .73

  عريب الرنتاوي
بين الرئاسة الفلسطينية من جهة وكـل       " شد الحبال "و" عض األصابع "فيما نحن منصرفون لمتابعة عملية      

، تجـري   " وضاتتجميد االستيطان واستئناف المفا   "من حكومة نتنياهو وإدارة أوباما من جهة ثانية حول          
على ما يبدو ، فالمفاوضات جارية بين الجانبين مباشرة وعبر          " عملية إلهاء وتضليل  "خلف الكواليس أكبر    

الوسيط األمريكي ، وعملية رسم الخرائط وتحديد المناطق المرشحة للتبادل متواصلة ، وعندما تنـضج               
  .قيل ، وفقا لمصادر عدةسيطلع علينا الوسيط األمريكي بمفاجأة من العيار الث" الطبخة"
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خالصة القول ، أن ال شيء متوقف على اإلطالق ، ال المفاوضات توقفت فعليا ، وال االستيطان توقف ،                   
فـي مختلـف المواضـيع مـع نظـرائهم         " القنوات الخلفية "المفاوضون الفلسطينيون يبحثون تحت جنح      

رض والحقوق والعاصمة والمقدسـات ، أمـا        اإلسرائيليين ، وجرافات االستيطان تأكل بأنيابها الحادة األ       
، فيبدو معدا لالستهالك المحلي ، ومخصصا لمحو آثـار          " شرط تجميد االستيطان الستئناف المفاوضات    "

التي ما زال صداها يتردد برغم التكتم على تقرير لجنة التحقيق           " فضحية جولدستون "أو لتفادي تكرار ،     
  .ومحاسبتهم" المقصرين" هوية وتحديد" التقصير"التي شكّلت للنظر في 

طبعا لن نعرف شيئا أبدا من مصادره الفلسطينية والعربية ، ما يضطرنا للجوء إلى المصادر األمريكيـة                 
تقـوم بهـا    " أفعال سيادية "واإلسرائيلية بخاصة ، وهي غالبا ال تخذلنا ، خصوصا عندما يتعلق األمر ب            

، فنحن اليوم بتنا نعرف أكثر عـن أسـباب رضـوخ            " كبرىالشقيقة ال "أو  " سلطة الحكم الذاتي المحدود   "
للـصحافة  " شـكرا "الرئيس عباس لطلب إسرائيل تأجيل مناقشة تقرير جولدستون والتصويت عليـه ، و            

الـذي  " الجدار الـسيادي  "العبرية التي كشفت فحوى تهديدات ديسكن لرئيس السلطة ، ونحن علمنا بأنباء             
 في غزة ، بفضل صحيفة هآرتس التي كان لها قصب السبق فـي              يراد له وبه ، خنق غزة وخنق حماس       

  ".لسان عبري مبين"هذا المضمار ، وثمة الكثير من األخبار واألنباء التي نقرأها ألول مرة ب
ووفقا لهذه المصادر ، فإن السيد ميتشيل يعكف على وضع خريطة الدولة الفلـسطينية العتيـدة ، وهـو                   

ي عمل ، فلسطينية وإسرائيلية ، معتمدا على آخر ما توصـلت إليـه              يجري محادثات مكثفة مع مجموعت    
 ليفني ، حتى أن محادثات ترسيم الحدود هذه ، والتـي تـستند              - أولمرت ، وقريع     -مفاوضات عباس   

مبدئيا إلى خط الرابع من حزيران ، مخصوما منه ، ومضافا إليه ، تلك األراضي التي سيجري تبادلهـا                   
حول تبادل األراضـي ،     " بناء سيناريوهات "المفاوضون من مختلف األطراف إلى      بين الطرفين ، ويعمد     

، وحاجـة   " حاجات إسرائيل األمنية والدفاعيـة    "و" األمر اإلسرائيلي الواقع  "بصورة تأخذ بنظر االعتبار     
  ".قابليتها للحياة"الدولة العتيدة للتواصل و

لمفاوضات ، وال نعرف ما مـصير منـاطق         لم تفصح المصادر بعد عن الشوط الذي تم قطعه في هذه ا           
فلسطينية حساسة من نوع الكتل االستيطانية الكبرى ، غور األردن ، القدس الشرقية واألحواض المائيـة                

الـصحافة  " قـرون استـشعار   "وال أين تقع على خرائط المفاوضات والمفاوضين ، لكننا نتوقع أن تتجه             
وروبية ، إلى تقصي المزيد مـن المعلومـات والحقـائق ،            ووسائل اإلعالم اإلسرائيلية واألمريكية واأل    

فالقصص تبدأ هكذا ، خبر أو تقرير ينشر في صحيفة إسرائيلية تبني فوقه الواشنطن بوست والنيويورك                
، ألم يحدث ذلك عـشرات      " الصورة كاملة "تايمز ، وتتبعهما صحف لندن وباريس وبرلين ، لتصبح لدينا           

  . ألسابيع خلت؟،" السور الفوالذي  السيادي"ما حصل في حكاية المرات من قبل ، أليس هذا 
قبل أيام صرح الرئيس عباس بأن المفاوضات ال تحتاج ألكثر من شهر كي تنجز أهـدافها إن خلـصت                   
النوايا واإلرادات ، وال أدري من أين يأتي رجل بخبرة الرئيس عباس بكل هذا التفـاؤل ، وهـو الـذي                 

 عاما مع اإلسرائيليين من دون جدوى ، أللهم إال إذا كانت لديه معلومات              19خاض مفاوضات ألكثر من     
، خصوصا في ملف الحدود ، عندها سـنكون وقعنـا           " قنوات التفاوض الخلفية  "عن تقدم أو اختراق في      

  .، أقله منذ أوسلو" التفاوض العربي اإلسرائيلي"ضحايا أكبر عملية خداع وتمويه في تاريخ 
  19/1/2010 الدستور، األردن،
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