
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  وشعبنا حذر.. ال نتوقع حرباً إسرائيلية واسعة على غزة وهدفنا مصالحة حقيقية  :هنية
  مشعل يطاب المسؤولين المصريين بإعادة النظر في الجدار الفوالذي

  فتح حوار مع حماس واالعتراف بهالأمريكا وأوروبا  يدعو الرجوب
   خشية تكرار أحداث غزة في الضفة تحارب حماس الفلسطينيةالسلطة: يدلين

 نهاء االنقسامإل السعودية مبادرة محددة  ينفي تقديمالمزيني

 يقرر المجلس الثوري لفتح
لجنة لوضع إستراتيجية  تشكيل

  "إعادة غزة إلى الشرعية"لـ 
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    :السلطة
 ٥  وشعبنا حذر.. ال نتوقع حرباً إسرائيلية واسعة على غزة وهدفنا مصالحة حقيقية  :هنية .٢
 ٧  وادي غزة  الحكومة المقالة تقرر صرف مساعدات طارئة للعائالت المنكوبة في .٣
 ٨   مليون يورو١٥٨،٥يوقعان اتفاقية منحة جديدة بقيمة السلطة واالتحاد األوروبي  .٤
 ٨ إذا أراد نتنياهو المفاوضات فعليه إسقاط شروطه: عريقات .٥
 ٩ ٢٠٠١فلسطيني في القدس مع وزير أجنبي منذ العام رسمي أول لقاء   تعقدالسلطة .٦

    
    :المقاومة

 ٩  لين المصريين بإعادة النظر في الجدار الفوالذييطاب المسؤومشعل  .٧
١٠ حماس والجهاد تبحثان المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية .٨
١١   سامنهاء االنقإل السعودية مبادرة محددة  ينفي تقديمالمزيني .٩
١٢  المطلوب حوار يحقق العيش الكريم للفلسطينيين بما يحقق أمن لبنان وسيادته: بركةعلي  .١٠
١٢  اإلصرار على توقيع حماس على الورقة المصرية أوال هدفه إفشال المصالحة: خاطر .١١
١٣  طلب مشعل لقاء عباس قبل توقيع المصالحة مناورة: األحمد .١٢
١٣  مشعل دعوة لزيارة القاهرةقيادي من حماس ينفى تلقي  .١٣
١٣  فتح حوار مع حماس واالعتراف بهالأمريكا وأوروبا  يدعو الرجوب .١٤
١٤   فلسطيني-في حوار لبناني  ويجب أن يعالججزء من الملف الفلسطيني السالح : فيصل .١٥
١٤  تصريحات أبو موسى زوبعة في فنجان تضّر بالعالقات مع لبنان": جبهة التحرير الفلسطينية" .١٦
١٤   سورياإلىإساءة تصريحات أبو موسى : أبو العينين .١٧
١٥  أوال وإلى أبو العينين ثانيا" إسرائيل"تصريحات أبو موسى رسالة إلى : المقدح .١٨
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٥   خشية تكرار أحداث غزة في الضفة تحارب حماس الفلسطينيةالسلطة: يدلين .١٩
١٥  طلب التدخل لدى حماس إلتمام صفقة تبادل األسرىل إلى تركيا رائيليإسوفد  .٢٠
١٦  "الرصاص المصبوب"على استعداد لالعتقال للدفاع عن أنا : "سي أن أن"ليفني لـ .٢١
١٦  طار الحل الشامل في إ مستشار األمن السابق يقترح ضم أراض من سيناء للفلسطينيين .٢٢
١٧  حزب اهللا يواصل مساعيه لالنتقام لمغنيةو..الحلف التركي اإلسرائيلي تراجع: يدلين .٢٣
١٧  ليس على أجندتنا مفاوضة سورية: باراك .٢٤
١٨  لسطينية بممارسة أي مظهر سيادي في القدسيجب عدم السماح للسلطة الف: هداري .٢٥
١٨ وقطع غيار سفن حربية.. قطع غيار طائرات..  أولى مستوردي السالح البلجيكي"إسرائيل" .٢٦
١٨    فلسطينإلى" يهود الفالشا" من ٢٠٠٠ تبدأ بتهجير "إسرائيل" .٢٧
١٨   يعتقدون أن المهاجرين الروس رفعوا نسبة الفاحشة% ٥٠": إسرائيل"استطالع في  .٢٨
١٩  الطيبي ينتقم لسفير تركيا ويعامل أيالون باحتقار .٢٩
١٩   تمنع عرض مخطوطات قمران في الخارج خشية إعادتها لألردن"إسرائيل" .٣٠
١٩  تحقق باتصال هاتفي من منزل عضو كنيست مع إيران"إسرائيل" .٣١
١٩ العالقات العسكرية مع تركيا انتهت: "ديبكا فايل" لـمصادر استخبارية .٣٢
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    :األرض، الشعب
٢٠  عة مواطنينتسضرر مئات المنازل واألراضي الزراعية وإصابة ت: كارثة سيول وادي غزة .٣٣
٢٠  كارثة المغراقة كشفت حقيقة سرقة االحتالل لمياه غزة: مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل .٣٤
٢٠  اءات غير مسبوقة بحق األقصىستتخذ إجر" إسرائيل"سجن الشيخ صالح يدلل على أن : خطيب .٣٥
٢١  عائلة فلسطينية من يافا واصدار ثالثين أمر هدم فوري في اللد والرملة٤٠٠إخالء قرابة  .٣٦
فـي القـدس خـالل        منازل ١٠٣ارتفاع وتيرة االستيطان في الضفة وهدم       :ثالثة تقارير أردنية   .٣٧

٢٠٠٩  
٢١

٢١   معتقالًخمسين  أيام إلىثالثة فلسطينيين في الضفة ليرفع العدد خالل عشرةاالحتالل يعتقل  .٣٨
٢١  االحتالل يمارس التعذيب على قاصر فلسطيني لإلدالء باعتراف: نادي األسير .٣٩
٢٢   عاماً في األسر١٩األسير علي شاللدة بعد قضاء  ات االحتالل تفرج عنسلط .٤٠
٢٢   في السجون١٩أسيران من غزة يدخالن العام  .٤١
٢٢  مفتي القدس يدعو لمقاطعة بضائع المستوطنات .٤٢
٢٢  غزة يطالب باإلسراع في إعادة اإلعمار وعدم ربطه بأي أجندة سياسيةي إلعمار المجلس التنسيق .٤٣
٢٣  رفع الحصار عن غزةو "امنستي" لالستجابة لتقرير "إسرائيل"لجان فلسطينية تدعو للضغط على  .٤٤
٢٣  إسرائيلية إلخراج المقاومة الشعبية عن القانون حملة :جدارالالحملة الشعبية لمناهضة  .٤٥
٢٣  هدم المسجد األقصى بظواهر طبيعيةل تخطط "إسرائيل": رئيس نقباء الجيولوجيين العرب .٤٦
٢٤  تقرير أردني يحذر من هدم األقصى .٤٧
   

   :صحة
 ٢٤ وفدان طبيان أوروبيان يجريان عمليات جراحية نوعية في قطاع غزة .٤٨
   

   :ثقافة
 ٢٥ انون فلسطينيون يطلقون موقعاً إلكترونياً من غزةنمثقفون وف .٤٩
   

   : األردن
٢٥  السرائيليةاالهجوم على موكب السفارة ينفي اتهام ايران ب: األردن .٥٠
٢٥  "األونروا"تقليص موازنة من األردن يحذر  .٥١
   

   : لبنان
٢٥   السالح الفلسطيني خارج المخيمات ليس للتفاوض: مجلس الوزراء اللبناني .٥٢
٢٥  شروع يفرض التوطينال دعم أميركياً ألي م: ميتشل للحريري .٥٣
٢٦  بين مؤيد لطرحه في الحوار ومطالبٍ بسحبه من غير تأخيرالسالح الفلسطيني اللبنانيون و .٥٤
   

   :عربي، إسالمي
٢٧  الجامعة العربية تطالب باإلفراج عن الشيخ رائد صالح .٥٥
٢٧ الحفريات اإلسرائيلية في القدس ستؤدي إلى مزيد من االنهيارات": األطباء العرب" .٥٦
٢٧  للتوقيع على الوثيقة المصريةهاطالب حماس بالتجاوب معمصر ت: مصادر مصرية .٥٧
٢٨ ماعيةالجدار حول قطاع غزة إلى مقبرة ج: خبراء مصريون .٥٨
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٢٨  تركيا تطلب من باراك العودة للمفاوضات غير المباشرة مع سورية .٥٩
٢٨   بالسماح لها بإدخال مبانٍ جاهزة الى قطاع غزة" إسرائيل"تركيا تطالب  .٦٠
٢٩  نا جميعاً وتؤذي ضميرناالقضية الفلسطينية تتعلق ب: أردوغان .٦١
٢٩   إسرائيلي بشأن مناورة نسر األناضول-اتفاق تركي  .٦٢
٢٩ حمحكمة تونسية تقضي بـ أربعة سنوات سجنا على شاب بتهمة االنضمام إلى حركة فت .٦٣
٢٩  ل أبيب عقد لقاءات منفردة في أوروبادمشق اقترحت سراً على ت .٦٤
٣٠ ليبيا تدخل على خط الوساطة بين فتح وحماس .٦٥
٣٠  من الواليات المتحدة" خطاب ضمانات "بسبب طلب بين القاهرة والدوحة" حرب البيانات"استمرار  .٦٦
   

   :دولي
٣٠ جهود لألمم المتحدة إلدخال بعض مواد اإلعمار مثل الزجاج إلى القطاع: سري .٦٧
٣١ موسكو تدعو إلى وقف االستيطان .٦٨
٣١ نظمة دولية غير حكومية تطالب بفتح فوري للمعابر مع قطاع غزةم ٨٠ .٦٩
٣١ لها كمناهضة للسامية" اإلسرائيلي"رويج تنتقد تصوير اإلعالم الن .٧٠
٣١ البرلمان األوروبي يدعم الحملة الدولية لإلفراج عن النواب المختطفين في سجون االحتالل .٧١
٣٢ األونروا تنفي تقليص خدماتها لالجئين .٧٢
    

   :مختارات
٣٢   تريليون دوالر إلى تريليون١,٧االستثمارات العالمية المباشرة تتراجع من  :"أونكتاد" .٧٣
    

   :تقارير
٣٢  وتجارة... تجّسس وتدريب: يتغلغل في العراق" الموساد" .٧٤
    

    :حوارات ومقاالت
٣٥  حسن نافعة... هل تجد من يتذوقها؟: الجديدة للتسوية" خةالطب" .٧٥
٣٧  ياسر الزعاترة... غزة في مرمى النيران وصخب سياسي يعم المنطقة .٧٦
٣٩  عريب الرنتاوي... السالح الفلسطيني في لبنان .٧٧
    

 ٤٠  :ركاريكاتي
***  

  
 "إعادة غزة إلى الشرعية"لجنة لوضع إستراتيجية لـ   يقرر تشكيلالمجلس الثوري لفتح .١

اختتم أمس، دورة لحركة فتح  المجلس الثوري  أنرام اهللا من ٢٠/١/٢٠١٠الشرق األوسط، ذكرت 
برزها  أيام، بسبب النقاشات العاصفة إلى طالت عدة ملفات مهمة، ومن أ٤عادية، اضطر لتمديدها 

 .الوضع المالي للحركة، وسبل استعادة قطاع غزة، وعالقة فتح بالحكومة والسلطة ومنظمة التحرير
قرر تشكيل لجنة ستعمل بشكل عاجل على "وقال عضو المجلس الثوري لفتح جمال نزال إن المجلس 

 ."دف لعودة غزة للشرعية من خالل دراسة آليات مختلفة للوصول إلى هذا الهإستراتيجيةوضع 
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وستتشكل اللجنة من أعضاء في اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة، على أن تقدم تقريرها قبل 
المقبل، موضحا أن اللجنة ستعتمد استعادة غزة ) نيسان(حلول موعد الدورة القادمة للمجلس في أبريل 
ال يبقى الحوار هو ولكنها ستضع تصورات أخرى بحيث "إلى الشرعية عن طريق الحوار بشكل أساسي، 

  . "الطريقة الوحيدة
إنها ال تريد أن تضع يدها في يد أحد بل تريد أن ترقص وحدها في ": وهاجم نزال، حماس، قائال

عقلية حماس االنفصالية االنقالبية ال تبشر بخير على صعيد الحوار، لكننا ما زلنا "وأضاف . "الظالم
  . "م الورقة المصرية سيتم الصلحالقطار لم ينطلق بعد، وإذا وقعت: نقول لها

وقال نزال في بيان مكتوب له إن حماس برفضها التوقيع على الورقة المصرية تخذل أنصار الحوار في 
 وأن عشرين ٨٩هناك أصوات كثيرة في فتح تقول إن الحوار مع حماس مستمر منذ عام ": فتح، وأضاف

التحرير مثال هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب عاما من الحوار لم تقنع حماس بأن تعترف بأن منظمة 
 ."الفلسطيني

الوضع المالي للحركة لم يأخذ "وأثار أعضاء في المجلس الثوري الوضع المالي للحركة، وقال نزال إن 
من المفارقة أنه في الوضع الذي "، وأضاف "حيزا كبيرا في نقاشات المجلس الثوري كما هو مطلوب

ية بحال أفضل نسبيا ماليا واقتصاديا بالمقارنة مع العامين الماضيين، فإن حركة باتت فيه السلطة الوطن
  ."فتح ما زالت تعاني من شح مواردها المالية

 وقال نزال إن حركة فتح تعيش حالة حصار مالي وسياسي وال تتوفر للحركة مصادر مالية كانت متاحة 
ليها خاصة مع وجود اآلالف من أسر الشهداء، التي لها في بداية التسعينات مثال، فيما تزداد األعباء ع

وناقش الثوري قطع المخصصات المالية عن عائالت ضحايا . تتقاضى استحقاقات شهرية من الحركة
سقطوا أثناء الغارة اإلسرائيلية على حمام الشط في تونس منتصف الثمانينات، كما ناقش تدني الرواتب 

 . دوالر فقط٢٠ي لبنان، إذ يتقاضى البعض في لبنان مبلغ المدفوعة لعائالت قتلى من الحركة ف
أموال حركة فتح موزعة في أكثر من دولة، وأن الحركة تواجه صعوبات في الحصول "وأقر نزال بأن 

 ."عليها
 خريـشة    أن إبراهيم  رام اهللا وليد عوض    نقال عن مراسلها من      ٢٠/١/٢٠١٠ي،  القدس العرب وأضافت  

ـ قالعضو المجلس الثوري لحركة فتح       نسعى الستعادة قطـاع غـزة بكـل        " : الثالثاء "القدس العربي " ل
 حمـاس علـى     أصرت ما   إذا عمل جديدة من قبل فتح       إستراتيجية انه ستكون هناك     إلى، مشيرا   "الوسائل

  . على قطاع غزة ورفض توقيع ورقة المصالحة التي قدمتها مصرمواصلة السيطرة
 االنقـالب فـي غـزة    إنهـاء  خيار من اجل أيال نستثني "وحول لجوء فتح الستخدام القوة قال خريشة       

مشددا على رفـض الحركـة      '  نبقى ننتظر حماس وان يستمر االنقالب      أنال يمكن   '، مضيفا   'واستعادتها
  .زة بقوة السالح من قبل حماساستمرار الوضع القائم في غ

 قطاع غزة سواء على المـستوى  ألهالي خريشة بأن ثوري فتح شكل لجانا متعددة لتقديم المساعدة         وأشار
  .اإلسرائيلي على صعيد رفع الحصار أوالداخلي وسيطرة حماس عليهم بقوة السالح 

  
  وشعبنا حذر.. زة ال نتوقع حرباً إسرائيلية واسعة على غوهدفنا مصالحة حقيقية  :هنية .٢

كشف رئيس الوزراء إسماعيل هنية النقاب عن  توجيهه رسالة خطية للرئيس المـصري محمـد                 :غزة
توقف حملة التحريض   " خطوات مصرية "حسني مبارك، تتعلق بأحداث رفح األخيرة، موضحا أنه ينتظر          

  .ضد غزة من قبل بعض وسائل االعالم المصرية
لقدس الفضائية مساء أمس أن المصالحة الفلسطينية لن يكتب لها النجـاح            وأكد هنية في حوار بثته قناة ا      
  ". حرةً ومستقلةً وبعيدةً عن الضغوط واإلمالءات الخارجية"حتى تكون اإلرادة الفلسطينية 
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استراتيجية ال يمكن الفكـاك     "أوضح رئيس الوزراء إسماعيل هنية أن عالقة فلسطين ومصر، هي عالقة            
ـ         عنها بحكم اإلخوة و    معبر رفـح، و بنـاء      " الجوار حتى وإن وجد تباين في بعض المواقف السياسية ك

كل ذلك نحاول أن نعالجه في إطار يحمي هذه العالقة وينطلق مـن مفهـوم               : "، مضيفا "الجدار الفوالذي   
وأبدى هنية أسفه للحملة اإلعالمية التي تتعرض لهـا غـزة            ".بأن مصر هي القوة األكبر عربياً وإقليمياً      

غزة ال تستحق ذلك، وهـي ال       :" وحركة حماس والحكومة، من بعض وسائل اإلعالم في مصر، مضيفا         
تشكل إطالقا أي تهديد على األمن المصري وهي بالعكس هي بوابة تدافع عن األمن الفلـسطيني وعـن                  

  ".األمن العربي والكرامة العربية بشكل عام
يرة في رفح، أوضح رئيس الـوزراء أنـه كلـف           وحول االتصاالت مع مصر بشأن احتواء األزمة األخ       

وزير داخليته باالتصال بالقيادات األمينة المصرية الحتواء أحداث رفح منذ بـدايتها وللوقـوف علـى                
  .حقيقتها، وشكل لجنة تحقيق رسمية تواصل اآلن تحقيقاتها

 علـى   ننتظـر الـردود   : وكشف أنه بعث برسالة خطية للرئيس المصري محمد حسني مبارك، مضيفا          
مطلبنا، بعقد لقاء عاجل، وننتظر خطوات من الجانب في مصر خاصة فيما يتعلق بضرورة وقف الحملة                

  ". اإلعالمية التي تتناقض وطبيعة العالقات األخوية بين الشعبين
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر هي راعية الحوار برضا فلسطيني ومباركة عربية وأن التوقيع على                

 ينبغي أن يكون في القاهرة نافياً أن تكون حماس طرحت بديالً عن العاصمة المـصرية                ورقة المصالحة 
  .للتوقيع على ورقة المصالحة في حال تمت االستجابة للمالحظات التي أبدتها الحركة 

وشدد هنية على انه لن يتم التوقيع إال على اتفاق مشتمل لكل التفاصيل والضوابط والتفاهمـات حتـى ال           
، ارب سابقة السيما وأن المصالحة قد انهارت جراء االختالف في التفسير للعديد من القـضايا              تتكرر تج 

نحـن ال نريـد أن نكـرر هـذه          " إضافة إلى أن بعض الملفات لم تنجز من خالل الحوارات المباشرة            
  ". التجربة

اً، ال أحد يـستطيع أن      تعالوا نتعلم كيف نعيش ونعمل مع     :" ووجه هنية حديثه إلى قيادة حركة فتح، قائالً         
يلغي أو يشطب اآلخر، وأن كل القوى الخارجية ال يمكن أن تغير المعادالت الداخلية، هذه حركة التاريخ                 
تقول ذلك، والواقع يقول ذلك، من أجل ذلك دعونا ننجز مصالحة مبنية على إرادة سياسية وعلى تغيـر                  

  .أن يستمر ويمكن للمصالحة أن تقتربفي المفاهيم تجاه اآلخر، إذا تحقق ذلك يمكن للتوقيع 
بعد الحرب أصبح هناك توافـق      :" وحول االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة على غزة قال رئيس الوزراء          

وطني فلسطيني على ضرورة الحفاظ على الهدوء ونحن في الحكومة الفلسطينية معنيـين بحمايـة هـذا           
توافق نتحرك لالتصاالت مع كافة فصائل المقاومة حتى        التوافق وكلما نشعر بأن هناك خروجاً على هذا ال        

  . يبقى الجميع في دائرة هذا التفاهم، وال يحدث انهيار في األوضاع الميدانية
النوايا اإلسرائيلية عدوانية وال أحد ينكر ذلك، وغزة واقعة تحت الحصار واالستهداف            :" وتابع هنية قائالً    

اسعة على غزة على غرار ما حصل، هناك الكثير من األمور التي ال             وال نتوقع حرباً و   (...) اإلسرائيلي  
  .تسمح لذلك، وأولها تقرير جولدستون ، لكن االستهداف قائم وشعبنا حذر

وأكد على أن حركته لديها عالقات مفتوحة مع الدول العربية واإلسالمية، فأبوابها لم توصد في وجه قادة                 
  .مياً ودولياًالحركة  حتى و في ظل استهدافها إقلي

نحن نوافق أن تشرف األمم المتحدة والجامعة العربية على         :" وعن الوعود بإعادة إعمار غزة ذكر هنية        
و نحن مـع أي  (...) إعادة  اإلعمار والحكومة لن تتدخل إطالقاً إال بما يضمن تقديم كل الخدمة والخطط         

  " ره االحتاللجهد فلسطيني أو عربي أو دولي إلعادة البناء و إعمار ما دم
 ١٨مـسيرة   :" وفي تعقيبه على جهود إحياء عملية مفاوضات التسوية بين تل أبيب ورام اهللا، قال هنية                

  ".سنة من المفاوضات مسيرة ذات حصاد مر، كما أعلنها من قاد هذه المسيرة 
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ي ظل  وشدد هنية على أن حكومته تدعم كل موقف فلسطيني يرفض الضغوط و العودة إلى المفاوضات ف               
استمرار االستيطان والتنكر للحقوق الفلسطينية في ظل هذا الـصلف اإلسـرائيلي المتمثـل باسـتمرار                

نحن ال حرج لدينا في أن ندعم أي موقـف          (...) الحصار على غزة و استهداف أهلنا في الضفة الغربية        
ة بشأن موضـوع  فلسطيني حتى ندعم الرئيس محمود عباس  في مواجهة الضغوط اإلسرائيلية واألمريكي         

  . المفاوضات الذي يجري الحديث عنها مؤخراً
وأعرب هنية عن أسفه ألن السلطة تحرض العالم على استمرار الحصار على غزة سياسـياً واقتـصادياً              

، حينما قال بأن الرئيس أبو مازن وفلسطينيين        "كوشنير"وهذا ما عبر عنه وزير الخارجية الفرنسي أخيراً         
  . االتصال بحركة حماسهم الذين ال يريدون

إن دخول حمـاس إلـى      :" وفي معرض رده في موضوع المزج والمزاوجة بين المقاومة والسلطة قال            
الحكم كشف الوجه الحقيقي لما يسمى بعملية التسوية والخداع الذي مارسته العديـد مـن الـدول ضـد                   

هنا في غزة، تجربـة     (...) برى  الفلسطينيين وحتى كشفت أولئك الذين ينادون بالديمقراطية، هذه كذبة ك         
ما تعرضنا له ال يمكن أن يثنينا عن قناعتنا وعـن تمـسكنا             ، غنية جداً و يجب أن تدرس بكل محتوياتها       

  ".بثوابتنا 
 (...) ٦٧نحن مع إقامة دولة فلسطينية فـي حـدود          :"  قال   ٦٧وعن إقامة دولة فلسطينية على حدود ال      
يما يتعلق في بقية األرض الفلسطينية وهي تحتفظ لنفـسها بهـذه            حركة حماس لها رؤيتها االستراتيجية ف     

  .االستراتيجية
الحكومة تشجع الفصائل اآلسرة للجندي بأن تستمر بالمفاوضات مـن          :" وفيما يتعلق بصفقة التبادل قال      

  ".أجل التوصل إلى صفقة تبادل مشرفة
قة بقوة والسيما تجاه الحالة الفلـسطينية       تركيا قادمة إلى المنط   :" وعن الدور التركي أفاد رئيس الوزراء       

، يدلل على أن هذه قوة إسالمية يجب االستفادة منها        )  إسرائيل(نحن نقدر ونحترم ذلك وموقفها من       (...) 
  . ويجب أن يجري االنفتاح عربياً عليها لتعزيز التوازن االستراتيجي في المنطقة

أنـا  :" تخابات الرئاسة إذا ما تم التوافق قـال      وفي معرض رده عن سؤال هل سيرشح إسماعيل هنية الن         
أضعف من ذلك وأسأل اهللا سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جهدنا المتواضع التي نقدمه هللا ولشعبنا وكما قال                  
إمامنا الشيخ أحمد ياسين أملنا أن يرضى اهللا عنا، كأفراد وكحكومة وكحركـة وهـذه قـضايا ليـست                   

  . مطروحة على الطاولة إطالقاً
وشدد رئيس الوزراء على وجود متابعة كاملة من قبل الحكومة لكافة المخالفات التي تحـدث مـن قبـل           

ال يمكـن   : وقال ".األداء وتراجع في المسلكيات المسيئة    "بعض موظفي الحكومة، مؤكدا وجود تحسن في        
ـ                    دس أعتـذر   أن نغمض العين عن أي تجاوز أو أي ظلم إذا وقع على أي فرد وأنا من خالل فضائية الق

نحن حكومة بشرية والبشر يخطئون، لكن هـذا        " وأكمل ".ألي مواطن فلسطيني وقع عليه ظلم أو إساءة         
الخطأ ليس سياسة، وليس له مرجعيات ومنظومة تحميه فال توجد لدينا أجهزة أمنيـة وأمـراء حـرب                  

  ".وقواعد تعمل بعيدا عن النظام 
  ٢٠/١/٢٠١٠صحيفة فلسطين، 

  
   في وادي غزة  قرر صرف مساعدات طارئة للعائالت المنكوبة ت المقالةالحكومة .٣

قررت توزيع مساعدات طارئـة   المقالة الحكومة، ان غزةمن  ٢٠/١/٢٠١٠صحيفة فلـسطين،     ذكرت
بعد أن فتحت سلطات    ، مساء أول من أمس   ، للعائالت المنكوبة ممن غمرت المياه منازلهم في وادي غزة        

خالل اجتماعها األسـبوعي فـي      ، وقالت الحكومة  .شرق مخيم البريج  االحتالل اإلسرائيلي أحد السدود     
 ٢٠٠إنها ستقدم سلة غذائية ومبلغاً مالياً بقيمة        ، والذي ناقشت خالله عدداً من القضايا     ، أمس، مدينة غزة 

وأوضحت في بيان صحفي أنهـا كلفـت         .دوالر أمريكي كإغاثة عاجلة لكل أسرة منكوبة في وادي غزة         
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في حين كلفت وزارة الزارعة بإعادة التربة       ، الجتماعية بمتابعة عمليات اإلغاثة للعائالت    وزارة الشؤون ا  
إلى سابق عهدها ومساعدة المزارعين في ترتيب أراضيهم بعد أن جرفتها مياه األمطار وغيَّـرت مـن                 

  .طبيعتها
م الدفاع المـدني    وأشاد البيان بوصول وزراء الحكومة وكبار المسؤولين إلى منطقة السيول ونجاح طواق           

واإلغاثة والصحة وسيطرتهم على الوضع خالل فترة محدودة رغم المفاجأة التي خلفها الفتح المفاجئ من               
  .قبل االحتالل للسدود

ودعت وسائل اإلعالم إلى إبراز الجريمة اإلسرائيلية بحق سكان المغراقة وفضح مجمل جرائم االحتالل              
  .بحق الشعب الفلسطيني

وزير األشغال العامة ، أن  فتحي صباحنقالً عن مراسلها، ،غزة من ٢٠/١/٢٠١٠، الحياةوأضافت 
. واإلسكان في الحكومة المقالة يوسف المنسي أعلن حال الطوارئ في صفوف العاملين في الوزارة

إقدام سلطات االحتالل على فتح سد وادي غزة، ما تسبب في غرق عشرات المنازل «واستنكر 
األمطار، خصوصاً في منطقة جحر الديك شمال شرقي مخيم البريج وسط غزة بسبب الفلسطينية بمياه 

  . »تدفق كميات كبيرة من المياه على منازل مئات المواطنين
هذه الجريمة الجديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم «وقال للصحافيين أثناء تفقده المنطقة المنكوبة إن 

شعبنا، خصوصاً أن قوات االحتالل تمنع منذ ثالثة أعوام اإلسرائيلية التي يرتكبها االحتالل في حق 
  .»إدخال مواد البناء والمعدات الالزمة للحيلولة دون حدوث كوارث جراء الفيضانات

كارثة إنسانية يتعرض لها سكان غزة، ال سيما المناطق التي «وحذر وزير الزراعة محمد اآلغا من 
االحتالل لم يعط «وأكد أن . »ح االحتالل سدود وادي غزةغمرتها المياه في المحافظة الوسطى جراء فت

  .»أي أشارات تحذيرية لفتح السد المغلق
  
   مليون يورو١٥٨،٥السلطة واالتحاد األوروبي يوقعان اتفاقية منحة جديدة بقيمة  .٤

سالم فياض وممثل االتحاد األوروبي كريستيان بيرغر امس في مقـر           . وقع رئيس الوزراء  د    : رام اهللا 
 مليون يورو، منها    ١٥٨،٥ئاسة الوزراء برام اهللا، على اتفاقية منحة جديدة من االتحاد األوروبي بقيمة             ر

نصف مليون يورو قدمتها حكومة النمسا، وذلك لدعم موازنة السلطة الوطنية وتمكينها من تغطية نفقاتها               
اضـافة الـى مخصـصات      وسوف يتم توجيه هذه األموال لدفع الرواتب ومعاشات التقاعد          . ٢٠١٠عام  

  .اآللية األوروبية لتقديم الدعم للفلسطينيين" بيغاس"الحماية االجتماعية وذلك من خالل برنامج 
وأكد رئيس الوزراء ان هذه االتفاقية تأتي لدعم السلطة الوطنية في سد احتياجاتها والوفاء بالتزاماتها نحو                

 ات دولة فلسطين، وتنمية قطاعاتها الحيويةأبناء شعبنا، ما يمكنها من االستمرار في بناء مؤسس
 ٢٠/١/٢٠١٠الحياة الجديدة، 

  
  إذا أراد نتنياهو استئناف المفاوضات فعليه إسقاط شروطه: عريقات .٥

أكد رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحريـر الفلـسطينية           : عبد الرؤوف أرناؤوط  - رام اهللا 
راء اإلسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو إسـقاط شـروطه      صائب عريقات، أمس أنه ينبغي على رئيس الوز   

وأضاف، . لتنفيذ ما عليه من التزامات في خطة خارطة الطريق إن أراد استئناف المفاوضات            " الرافضة"
خالل لقائه المبعوث األوروبي لعملية السالم في الشرق األوسط مارك أوت في رام اهللا، أن عدم قـدرة                  

. زام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها، ال يعني إلقاء اللوم على الجانب الفلـسطيني           اللجنة الرباعية الدولية على إل    
وأشار إلى أن مسؤولية اللجنة الرباعية الدولية تتطلب إعالن أن الحكومة اإلسرائيلية هي الطرف الـذي                

استئناف المفاوضات، وأنها تتحمل وحدها مسؤولية تعطيل كل ما بذل وما يبـذل مـن               " يعرقل"و" يعطل"
  . جهود الستئناف المفاوضات
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  ٢٠/١/٢٠١٠الوطن، السعودية، 
  
  
   ٢٠٠١ أول لقاء رسمي فلسطيني في القدس مع وزير أجنبي منذ العام  تعقدالسلطة .٦

نظم مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أول من أمس لقاء لشخصيات :  محمد يونس-رام اهللا 
وري في القدس المحتلة، مستغالً حضور الوزير الفتاح مقدسية مع وزير الخارجية النروجي يوناس ست

قسم لعالج السرطان في مستشفى تبرعت به بالده، في إطار مساعي السلطة إلى استعادة مكانتها 
الذي كان يلعب دور مقر » بيت الشرق« بعد إغالق ٢٠٠١السياسية التي صادرتها اسرائيل منذ العام 

  .منظمة التحرير في المدينة
عاقد «إن الجانب الفلسطيني » الحياة«ؤول ملف القدس في مكتب الرئيس أحمد الرويضي لـ وقال مس

العزم على استعادة المكانة السياسية للقدس، وسنطالب كل وزراء الخارجية األجانب الذين يزورون البالد 
لة، وكل دول القدس مدينة فلسطينية محت«وأضاف أن . »بزيارة القدس ولقاء الشخصيات الفلسطينية فيها

  .»العالم تعترف بذلك، وعليها أن تترجم هذا الموقف إلى زيارة القدس ولقاء الشخصيات الفلسطينية فيها
وشارك في اللقاء مع الوزير النروجي رئيس ديوان الرئاسة الدكتور رفيق الحسيني والرويضي ومدير 

  .رة شؤون المفاوضاتمستشفى المطلع الدكتور توفيق ناصر وهبة الحسيني وممثلون عن دائ
وشرح الحسيني للوزير النروجي معاناة أهل القدس الناجمة عن اإلجراءات اإلسرائيلية، مشيراً إلى أن 
أي دولة فلسطينية من دون القدس ال معنى لها ولن تقوم، مؤكداً أن القدس مدينة محتلة وإجراءات 

ستيطان واالستيالء على العقارات وهدم وقدم له خرائط ووثائق عن اال. إسرائيل فيها إجراءات احتالل
المنازل وسحب بطاقات المواطنين المقدسيين ضمن سياسة تهجير جماعية، إضافة إلى قضيتي الشيخ 

  .جراح وحي البستان كحالتين تمثالن معاناة المقدسيين في القدس
  ٢٠/١/٢٠١٠الحياة، 

 
  والذيولين المصريين بإعادة النظر في الجدار الفمشعل يطاب المسؤ .٧

طالب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل القاهرة مجددا بإعادة : فهيم الحامد -جدة 
 .النظر في بناء الجدار الفوالذي مقابل الحدود مع قطاع غزة

 إنه يتمنى أن يعيد المسؤولون المصريون التفكير في الجدار الذي يضر "عكاظ"وقال في تصريح لـ 
على حد قوله، مشددا في نفس الوقت، على دور القاهرة في تعزيز الوحدة الوطنية بمصلحة الفلسطينيين 

والمصالحة مع حركة فتح، الفتا إلى أن التوقيع على المصالحة سيكون في مصر وليس في أية عاصمة 
وأوضح مشعل أن الحركة مازالت لديها بعض المالحظات على ورقة المصالحة . عربية أخرى

وحول رغبته في لقاء الرئيس .  أمله النظر إلى هذه المالحظات في عين االعتبارالمصرية، معربا عن
مازن لمصلحة  مازلت على موقفي وهو أنني مستعد للقاء أبو«مازن رغم رفض األخير لقاءه، قال  أبو

 .»تحقيق الوفاق
، ضرورة دعم  العربوالمسئولين األخيرة، أفاد مشعل أنه بحث مع الزعماء العربيةوحول نتائج جولته 

تطلعات الشعب الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، فضال عن المستجدات على الساحة 
 .الفلسطينية، مؤكدا أن جولته منحته الفرصة لتوضيح موقف الحركة من قضية المصالحة الفلسطينية

طينية، والجهود اإليجابية األول يتعلق بالمصالحة الفلس: وبين أن جولته العربية، حملت عنوانين هامين
التي بذلت من قبل مصر وبتعاون جميع القوى الفلسطينية بهدف إنهاء االنقسام، أما العنوان الثاني، يتعلق 
بكيفية التنسيق مع الجهود العربية اإلسالمية، من أجل التصدي للتعنت اإلسرائيلي خاصة في ظل حكومة 

شاورات والتنسيق بغية تعزيز الموقف السياسي إزاء ما يحدث بنيامين نتنياهو، مطالبا بضرورة زيادة الم
 .في األراضي الفلسطينية المحتلة
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ولفت مشعل إلى أن الحركة ستكون على تواصل دائم مع الدول العربية ومستعدة لقبول أية أفكار، 
امعة مادامت تصب في مصلحة تعزيز الوحدة الفلسطينية، معربا عن تقديره للجهود التي تبذلها الج

 .العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي من أجل القضية الفلسطينية والقدس والمسجد األقصى
وأكد ضرورة اإلسراع في إنجاز المصالحة الفلسطينية وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في أسرع وقت 

ائال إنه ليس ممكن بدون أي تنازل عن الحقوق المشروعة، بيد أنه اتهم دوال غربية بتعطيل المصالحة ق
 .في مصلحتها أن يتفق الفلسطينيون

 تلعبه المملكة في دعم القضية الفلسطينية، قال إن المملكة تتمتع باحترام في أنوحول الدور الذي يمكن 
األوساط الدولية وهي تضع تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في أولوياتها، مشددا على أن المملكة كانت 

عمين للبيت الفلسطيني الداخلي فضال عن دورها في تقديم المساعدات اإلنسانية تزال في مقدمة الدا وما
عدم تلقيها أية مبادرة سعودية معنية بإنهاء » حماس«من جهة أخرى، أكدت حركة . للشعب الفلسطيني

 .االنقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية
الحركة لم تبلغ بوجود أية مبادرة وأفاد المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان له أمس إن 

سعودية جديدة متعلقة بموضوع المصالحة الفلسطينية، مشيرا إلى أن هناك اهتماما سعوديا وحرصا على 
 وحدة الصف الفلسطيني عن طريق إنهاء االنقسام

٢٠/١/٢٠١٠عكاظ،   
   
 اس والجهاد تبحثان المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينيةحم .٨

القـدس  " لــ  اإلسالميكشف الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي في الجهاد    :اشرف الهور  -غزة  
 بالتنسيق مع مصر لجمع الفصائل الفلسطينية لتوقيع        األوقات عن جهود عربية تبذل في هذه        أمس "العربي

ـ            اتفاق المصالحة، وذ   ، "الهـام "لك عقب عقد قياديين من حركتي حماس والجهاد لقاء ليل االثنين وصف ب
  .تم خالله بحث ملفي المصالحة والتهدئة

 لقاء حركته بحماس تم خالله بحث كافـة جوانـب           إن "القدس العربي "وقال عزام الذي حضر اللقاء لـ       
 على نتائج زيارة وفد رفيع من       سالمياإل وفد حماس اطلع مسؤولي الجهاد       أن إلىملف المصالحة، الفتا    

  .الحركة برئاسة خالد مشعل لعدد من العواصم العربية مؤخرا
 أن إلى وأشار االنقسام،   إلنهاء انه تم خالل اللقاء مناقشة موضوع التحركات السياسية الخارجية           وأوضح

  ."قرب وقت االنقسام في اوإنهاءرغبة حماس في تحقيق المصالحة "حركته لمست خالل اللقاء 
مـن  ' كان قد حدد موعد لجمع الفصائل لتوقيع االتفاق، قال عزام            إذا عما   "القدس العربي "وفي سؤال لـ    

 األخيـرة  األسـابيع  هذه الجهود تسارعت في      أن واألكيدالصعب اآلن الحديث عن موعد، لكن الواضح        
  .'بهدف التوصل التفاق

 وأكد على الشعب الفلسطيني،     اإلسرائيليةالعتداءات   انه تم خالل اللقاء بحث موضوع ا       إلى عزام   وأشار
موقفنا المعلن منذ انتهاء الحرب على غزة واضح،        " وأضاف،  'ال جديد في ملف التهدئة مع االحتالل      'انه  

يـنعكس  " األمر هذا   أن إلى، الفتا   ' غزة أهلويقوم على تقدير مصلحة الشعب الفلسطيني وتقديم مصلحة         
  .'صائلعلى الموقف الميداني للف

 االتفاق على عقد لقاءات قريبة، موضحا انه سيلي هـذا االجتمـاع             أيضاوذكر القيادي في الجهاد انه تم       
  .إسرائيل االنقسام، ومواجهة إنهاء، لتدارس ملف أيضالقاءات مع جميع التنظيمات الفلسطينية 

تماع انه تـم بحـث      ومن جهته قال الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي لحماس الذي حضر االج            
  .آخر مستجدات موضوع المصالحة
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بالتالي " وأضاف،  "برنامج المقاومة " حماس تلتقي معها في      أن، وقال   اإلسالمي الحية بحركة الجهاد     وأشاد
ال تنقطع اللقاءات بيننا للتباحث والتشاور والتناصح في ما يخدم المـصلحة الفلـسطينية بـشكل عـام،                  

  ."صوالعالقات الثنائية بشكل خا
 حالـة   إلنهـاء  والوصـول    الفلسطينية بأن لقاء اليوم في غزة ترسخ لدعم المصالحة الفلسطينية           وأضاف

  .االنقسام التي يعاني منها الشعب الفلسطيني
 طـه، ومـن     وأيمن هاشم،   أبو اللقاء حضره عن حركة حماس كل من خليل الحية، وجمال            أن إلىيشار  

 .د البطشالجهاد نافذ عزام، ومحمد الهندي، وخال
٢٠/١/٢٠١٠القدس العربي،   

  
  نهاء االنقسام إل السعودية مبادرة محددة  ينفي تقديمالمزيني .٩

أسامة المزيني ما تناقلته وسائل اإلعـالم        نفى القيادي في حركة حماس     :فاطمة الزهراء العويني   - غزة
ن األشـقاء الفلـسطينيين،     بان السعودية تقدمت بمبادرة محددة من أجل إنهاء االنقسام وإعادة اللحمة بـي            

 حل إلنهاء الخـالف     إلىمشيرا إلى أن حركته طلبت من السعودية بأن يكون لها دور من أجل الوصول               
  .واالنقسام

قد كـشف النقـاب     ، وكان أمين سر لجنة المتابعة العليا في المؤتمر الوطني الفلسطيني  خالد عبد المجيد             
تتضمن ، القت موافقة من دمشق والدوحة    "  صالحة الفلسطينية مبادرة سعودية جادة لتحقيق الم    "عما أسماه   

عقد لقاء أولي بين رئيس السلطة المنتهية واليته محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حمـاس                
مشيرا  إلى وجود  تجـاوب مـن        ، والسعي لخلق أجواء مناسبة النتخابات حرة وديمقراطية      ، خالد مشعل 

  .حركة حماس مع المبادرة
لكننا  قلنا إن المصالحة كانـت ومـا         ، ليس الكويتيون فقط هم من تحدثوا عن عملية المصالحة        :" ابع  وت

فبالتالي ال بد من استئناف الجهود المصرية حتى تعود المصالحة إلـى وضـعها              ، زالت برعاية مصرية  
ـ              ، الصحيح ا علـى   وطلبنا من الدول العربية بذل جهودهم مع مصر من أجل استئناف المـصالحة وحثه

  ".القبول باستقبال مالحظات حماس 
قد القى استحسانا من قبل مشعل لكـن لـم       " عباس"و" مشعل"وأشار إلى أن اقتراح الكويت بعقد لقاء بين         

أخبرنا الكويتيين بأننا نقدر هذا األمر مع عدم االبتعـاد          " :تجر اتصاالت رسمية لعقد مثل هذا اللقاء، قائال       
  ".عن الجهود المصرية 

المصريون تمترسوا عند ورقتهم ورفضوا استقبال المالحظات رغـم أنهـا ال            ": قائال،  ف المزيني وأرد
، تنسف وال تؤثر على الورقة المصرية ولكن هي أمور تم إسقاطها وهذا ما أحدث أزمـة فـي التوقيـع                   

  ".بالتالي نحن ال ننظر إلى بديل عن الورقة المصرية نحن معها بعد أخذ المالحظات 
سيعمل على خلق مصالحة حقيقيـة ودائمـة ، مبـديا           ، "حماس" اعتقاده بأن األخذ بمالحظات      وعبر عن 

  .خشيته من أن عدم األخذ بها سيفشل االتفاق كما فشل اتفاق مكة من قبل 
وأبدى أمله في أال يكون بناء الجدار الفوالذي معاقبة لحماس على موقفها بعد رفضها التوقيع على الورقة               

ي وال  نهيب بالقيادة المصرية أن تعيد النظر في بناء الجـدار ألنـه جـدار ال إنـسان                " :الالمصرية ، قائ  
  ".أخالقي

ولفت إلى وجود نوع من التواصل مع مصر حول قضيتي المصالحة والجدار، مشيرا إلـى أنـه لـيس                   
 يـؤثر   نحن معنيون بتوقيع المصالحة و أيضا بوقف بناء الجدار لكن دون أن           " :بالشكل السابق ، مضيفا   

  ".هذا األمر على عالقتنا بمصر التي نحرص على أن تكون قوية
وأوضح أن مصر تريد إتمام المصالحة لكن بشروطها فهي تريد من األطراف المعنيـة التوقيـع علـى                  

وهو األمر الذي تتحفظ عليه حماس، مبديا       ، الورقة المصرية دون أخذ مالحظات أحد ودون قيد أو شرط         
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رغم أن مصر تعلم حقيقة موقـف حمـاس مـن           "المصرية للتحريض على حماس     استغرابه من الحملة    
، يـضيف   "المصالحة ومن كافة القضايا وكم هو ايجابي وموضوعي وتدرك أن مالحظاتهـا منطقيـة               

  .المزيني
٢٠/١/٢٠١٠صحيفة فلسطين،   

  
  المطلوب حوار يحقق العيش الكريم للفلسطينيين بما يحقق أمن لبنان وسيادته: بركةعلي  .١٠

 أن "الشرق األوسط"أكد المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان علي بركة لـ:  سناء الجاك- بيروت
بين مسؤولين لبنانيين وجهات فلسطينية اتصاالت لبحث ملف الفلسطينيين، لذلك نسمع بين الحين واآلخر "

العيش الكريم المطلوب حوار يحقق ": وأضاف. "تصريحات مكثفة بشأن الوضع الفلسطيني في لبنان
ونريد عبر طاولة حوار لبنانية . للفلسطينيين بانتظار عودتهم إلى بالدهم، وبما يحقق أمن لبنان وسيادته

 ." فلسطينية أن نصل إلى هذا الهدف-
النية موجودة، لكن ": وردا على سؤال عن مدى احتمال عقد طاولة حوار لبحث هذه القضية قال بركة

وهناك زيارات من مسؤولين . حوارات ثنائية بين الطرفين مع األقطاب اللبنانيينهناك . العمل لم يبدأ بعد
  . "والمطلوب أن يأخذ البحث صيغة رسمية مع الحكومة اللبنانية. فلسطينيين تتم لهذه الغاية

 الفلسطيني وإنجاز مصالحة حقيقية تثبت -جهدا عربيا ُيبذل إلطالق قطار الحوار الفلسطيني "واعتبر أن 
حدة الفلسطينية وتنعكس إيجابا على العالقات الفلسطينية اللبنانية، مع تأكيدنا أننا حريصون على أن ال الو

 فلسطيني من دون -ونحن نتمنى أن يتم قريبا إطالق حوار لبناني . تنتقل خالفاتنا إلى الساحة اللبنانية
الوجود الفلسطيني في لبنان منذ العام اقتصاره على الزاوية األمنية فقط، إنما على كل الجوانب المتعلقة ب

  . "، بحيث تتم معالجة هذا الملف١٩٤٨
وعن طرح أبو موسى وغيره من المسؤولين الفلسطينيين بأن ال عالقة لسورية بالسالح الفلسطيني في 

وسورية صديقة . الموضوع فلسطيني، والحديث يجب أن يتم مع الجانب الفلسطيني":  بركةقاللبنان، 
 ."للفلسطينيين وهي دولة إقليمية، لذا لها دورها المهم في تقريب وجهات النظرللبنان و

٢٠/١/٢٠١٠الشرق األوسط،   
  
  اإلصرار على توقيع حماس على الورقة المصرية أوال هدفه إفشال المصالحة: خاطر .١١

رة والقـاه " فـتح "أكد مصدر قيادي في حركة المقاومة اإلسالمية حماس أن إصرار قيادة حركة             : دمشق
، "حمـاس "على الورقة المصرية أوال قبل النظر في المالحظات التي أبدتها           " حماس"على اشتراط توقيع    

هو تعبير عن حجم الضغوط التي تمارسها أطراف أمريكية وإسرائيلية إلفشال مسعى المصالحة الوطنية              
  .الفلسطينية

ي خاطر في تصريحات خاصـة      سام" حماس"وأوضح عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية        
إلنهاء االنقـسام   " فتح"للقاء الرئيس محمود عباس وقيادات      " حماس"أن اليد الممدودة من     " قدس برس "لـ

المـصالحة الوطنيـة بالنـسبة      " االستراتيجي لتحقيق المصالحة الوطنية، وقال إن     " حماس"ينسجم وهدف   
هدف نسعى له منذ اللحظات األولى التي       مطلب حيوي وضروري، و   " حماس"لحركة المقاومة اإلسالمية    

بدأ فيها االنقسام، وذهابنا إلى القاهرة على مدى ست جوالت من الحوار يؤكد أن الحركة جادة في مسعى                  
 صفحة تم فيها تغيير بعض األشياء التي توافقنا         ٢٨المصالحة، لكن الورقة المصرية التي قدمت إلينا من         

ولون إنها مسائل ثانوية وهامشية وتافهة فلماذا ال يتم تعـديلها وتوقيـع             عليها في الحوار، وطالما أنهم يق     
  !".المصالحة

خالد مشعل عن رغبتـه فـي لقـاء         " حماس"وأشار خاطر إلى أن إعالن رئيس المكتب السياسي لحركة          
عندما أبدى رئيس   "محمود عباس لتيسير مشروع المصالحة يعكس جدية الحركة في إنهاء االنقسام، وقال             
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خالد مشعل استعداده للقاء محمود عباس هو تأكيد على الرغبـة علـى             " حماس"مكتب السياسي لحركة    ال
في هذا المسعى، وإذا كانوا ال يريدون ذلك ويصرون علـى التوقيـع        " حماس"إنهاء االنقسام ودليل جدية     

 ودليل على   على الورقة كما هو دون إدخال التعديالت، فواضح أن هدف ذلك هو إفشال جهود المصالحة              
  ".أن الفيتو األمريكي واإلسرائيلي على إتمام المصالحة ال يزال قائما

١٩/١/٢٠١٠قدس برس،   
  

  طلب مشعل لقاء عباس قبل توقيع المصالحة مناورة: األحمد .١٢
من أهمية دعوة رئـيس المكتـب       " فتح"قلّل مصدر قيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني         : رام اهللا 

 للقاء الرئيس محمود عباس تمهيدا لتوقيع اتفاق         خالد مشعل " حماس"لمقاومة اإلسالمية   السياسي لحركة ا  
  .المصالحة في القاهرة، وأكد أن المطلوب من حماس أوال أن توقع الورقة المصرية

ورئيس كتلتها البرلمانية في المجلس التشريعي الفلـسطيني        " فتح"ووصف عضو اللجنة المركزية لحركة      
ـ   عزام األحمد    التصريحات التي أطلقها مشعل في الملتقى العربـي        " قدس برس "في تصريحات خاصة ل

صادقة في رغبتها إلنهاء االنقـسام      " حماس"، إذا كانت    "مناورة"والدولي لدعم المقاومة للقاء عباس، بأنها       
ائق من   دق ٥بعد  " حماس"على استعداد للجلوس مع     " فتح"فإن عليها أن توقع الورقة المصرية، ونحن في         

توقيع الورقة المصرية، أما قبل التوقيع فأي كالم هو مضيعة للوقـت وتـسويف ال يخـدم المـصالحة                   
  ".الفلسطينية

على الورقة المصرية ليست جوهرية وال قيمة لهـا، بـل إن            " حماس"كل المالحظات التي أبدتها     : "وقال
 أن أكرر وصـف األمـين العـام         ، وبالتالي ال أريد   "حماس"مصر قامت بتعديل الورقة بناء على طلب        

لجامعة الدول العربية عمرو موسى بأن هذه المالحظات تافهة، ولكنني أقول بأن النصوص كلها ال قيمة                
  ".لها إذا كانت هنالك إرادة على إنهاء االنقسام

ال علم لنا بأي    "على صعيد آخر نفى األحمد وجود أي طلب كويتي رسمي للقاء بين عباس ومشعل، وقال                
عى كويتي للقاء بين عباس ومشعل، وأؤكد أنه ال صحة لهذه األنباء، وقد حيت الكويت أثنـاء زيـارة      مس

بتوقيع الورقة المصرية وهو األمر نفسه ينطبق علـى الـسعودية           " فتح"الرئيس محمود عباس لها موقف      
ضع عراقيـل أمـام     وغالبية الدول العربية، وبالتالي فإن أي لقاء قبل التوقيع غير وارد وهو محاولة لو             

   .، على حد تعبيره"المصالحة
١٩/١/٢٠١٠قدس برس،   

  
  مشعل دعوة لزيارة القاهرةقيادي من حماس ينفى تلقي  .١٣

 حركة حماس أن يكون رئيس المكتب السياسي خالد مشعل في نفى قيادي كبير : صالح جمعه-القاهرة 
 .القطرية" الشرق"ة  صحيفأوردت ا الجاري، كماألسبوعقد تلقى دعوة لزيارة القاهرة 

١٩/١/٢٠١٠القدس، فلسطين، .  
  
  فتح حوار مع حماس واالعتراف بهالأمريكا وأوروبا  يدعو الرجوب .١٤

دعا جبريل الرجوب نائب أمين سر اللجنة المركزيـة لحركـة فـتح أمريكـا               :  آسيا العتروس  - تونس
لعمل السياسي النـضالي    وأوروبا إلى فتح حوار مع حماس واإلقرار بوجود الحركة كجزء من منظومة ا            

   .الوطني
 بان فتح تعرضت لتهديدات أمريكية أثناء النقاش مـن اجـل            "الصباح" معواعترف الرجوب في حديث     

نعم أثناء النقاش وصلنا تهديد من األمـريكيين بـان توقيعنـا علـى وثيقـة           "المصالحة الفلسطينية وقال    
 وجود طموحات سياسية لديه، وشدد علـى        و لم ينف الرجوب   "المصالحة سيقود إلى فرض حصار علينا       
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ضرورة أن يكون للجانب التركي دور أوسع في المفاوضـات مـن اجـل الـسالم بـين الفلـسطينيين                    
  .واإلسرائيليين

١٩/١/٢٠١٠الصباح، تونس،   
  
   فلسطيني-في حوار لبناني  ويجب أن يعالجالسالح جزء من الملف الفلسطيني : فيصل .١٥

 لتحريـر   الديمقراطيـة الجبهة  " الشيخ محمد رشيد قباني أمس، وفدا من         نانية اللب  مفتي الجمهورية  أستقبل
 الالجئين الفلسطينيين فـي     أوضاعتركز بحثنا مع سماحته على      : "برئاسة علي فيصل الذي قال    " فلسطين

  ".اإلنسانيةلبنان خصوصا في ظل حال حرمان الحقوق 
 نحن نحترم نتـائج الحـوار     : " قال فيصل  ابو موسى، " فتح االنتفاضة " سر حركة    أمينوحول تصريحات   

 اللبناني وأيضا منفتحون على حوار فلسطيني ـ لبناني لمناقشة ومعالجة هذه العالقات والملف  -اللبناني 
 ندخل في سجاالت ال مبرر لها       وأال،  األمنية تقتصر المعالجة على الزاوية      وأالالفلسطيني رزمة متكاملة    
.  الفلـسطيني  اإلنـساني كل الجهود على ضرورة معالجـة الملـف          نصب   أنفي هذه المرحلة بل يجب      

 إطـار  يعالج في    أنوموضوع السالح هو جزء من كل وجزء من الملف الفلسطيني الكامل الذي ينبغي              
  . عملية حوارية لبنانية ـ فلسطينية بوفد فلسطيني موحد ورؤية فلسطينية موحدة

 اإلنسانية تعيق الجهود المبذولة إلقرار الحقوق       أنشأنها   توظف في السجاالت الداخلية التي من        أالونأمل  
  ".واالجتماعية لالجئين في لبنان

٢٠/١/٢٠١٠المستقبل،   
   
  تصريحات أبو موسى زوبعة في فنجان تضّر بالعالقات مع لبنان": جبهة التحرير الفلسطينية" .١٦

 ناظم اليوسف، الذي اعتبر أن "ةجبهة التحرير الفلسطيني"رد نائب األمين العام لـ:  سناء الجاك- بيروت
العائد إلى بيروت، الداعية ) أبو موسى( العقيد سعيد موسى "فتح االنتفاضة"تصريحات أمين سر حركة 

إلى التمسك بالسالح الفلسطيني خارج المخيمات ما لم ينته الصراع مع إسرائيل هي زوبعة في فنجان، 
  . "الفلسطيني وتضحياته في سبيل القضية الفلسطينيةوتضر بالعالقات مع لبنان الداعم لحقوق الشعب 

الشعب الفلسطيني ملتزم بالقوانين اللبنانية حتى عودته إلى دياره، وأن مقاومة الشعب "وأعلن أن 
  ."الفلسطيني لالحتالل أصبحت على أرض فلسطين ال من الخارج

٢٠/١/٢٠١٠الشرق األوسط،   
 
   سورياىإلإساءة تصريحات أبو موسى : أبو العينين .١٧

، "سالحنا لـيس سـالح عـصابات      "أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء سلطان أبو العينين أن            
ولدت والدة قيصرية على يد أبو خالد العملة في مخيم برج           " فتح اإلسالم "هل نسينا أن عصابات     "متسائالً  

  ".البراجنة وأدت إلى استشهاد مخيم نهر البارد بكامله؟
". نحن كان لنا شرف الدفاع عن المخيمات في الشمال وغيرهـا          : "أمس" العربية" إلى قناة    وقال في حديث  

تسيء إلى سوريا وتشوه    "أبو موسى   " االنتفاضةفتح  "واعتبر أن التصريحات التي أطلقها أمين سر حركة         
  ".الدور السوري

رة على جدول أعمالها الحقوق     أن الحكومة اللبنانية والرئاسات الثالث في لبنان تضع ألول م          "إلى وأشار
هل تأتي هذه التـصريحات السـتمرار أزمـة الـشعب           "، سائالً " للشعب الفلسطيني  واالجتماعيةالمدنية  

  ".الفلسطيني بعدما ُوضعت حقوقه على جدول أعمال الدولة اللبنانية ألول مرة؟
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فـي رام   " فـتح "إلى مؤتمر   أنا أتيت على رؤوس األشهاد      : "ورداً على اتهامه بالذهاب إلى تل أبيب، قال       
لقـد  : "، مضيفاً "اهللا، وإذا أتيح لي سأزور القدس وليس تل أبيب، وكلنا ناضلنا من أجل العودة إلى الوطن               

  ".تعودنا على السهام والخناجر وعلى القذائف المدفعية، فكيف بالكالم إذاً؟
٢٠/١/٢٠١٠المستقبل،   

  
  أوال وإلى أبو العينين ثانيا" إسرائيل"تصريحات أبو موسى رسالة إلى : المقدح .١٨

، إن ما قاله أبو     "ليبانون.ناو" الفلسطيني منير المقدح، في حديث لموقع        "الكفاح المسلح "رأى قائد   : بيروت
رسالة إلى االحتالل اإلسـرائيلي أوال،      "موسى عن رفضه سحب السالح الفلسطيني خارج المخيمات هو          

سلطان أبو العينين ثانيا الذي قال أكثر من مرة إن مـسألة            ) انالمفوض العام لحركة فتح في لبن     (لكن إلى   
 . "السالح الفلسطيني خارج المخيمات قد أصبحت وراء ظهورنا

أبو موسى ال يمكن أن يرد      :  في اتصال مع الموقع على كالم المقدح، فقال        "رام اهللا "ورد أبو العينين من     
 عاما، يحاول   ٣٠بعد موته السياسي قبل     : وأضاف . علي في موضوع سالح ال يملك حقّ تقرير مصيره        

 . أبو موسى أن يستحضر نفسه اليوم على حصان السالح خارج المخيمات
٢٠/١/٢٠١٠السفير،    

   
   خشية تكرار أحداث غزة في الضفة تحارب حماس الفلسطينيةالسلطة: يدلين .١٩

جنرال عاموس يدلين إن الـسلطة       قال رئيس جهاز االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية ال       :القدس المحتلة 
بعد أن تستجيب األخيرة لشروطها بوقف االستيطان       " إسرائيل"الفلسطينية تفضل استئناف المفاوضات مع      

  .بالقدس والضفة الغربية وبدء المفاوضات من حيث انتهت مع الحكومة السابقة بزعامة أيهود اولمرت
رئـيس  "أن   ألمن في الكنيست عـصر الثالثـاء       وأضاف يدلين خالل اجتماع خاص للجنة الخارجية وا       

السلطة محمود عباس ورئيس وزرائه سالم فياض يعمالن بجهد في سبيل إقناع المجتمع الدولي للضغط                
  ".على إسرائيل لتوقيع اتفاق مع الفلسطينيين قبل استئناف المفاوضات

لطة تحاول تسليط الضوء علـى      الس:"العبرية عن يدلين قوله   " معآريف" ونقل الموقع االلكتروني لصحيفة     
شرعية العمليات اإلسرائيلية بالضفة الغربية، ولكن المفارقة هنا أن العامل الرئيس الذي يثبت شـرعيتنا               

  .على حد زعمه" هو قدرتنا على وقف المقاومة في تلك المنطقة
سرائيل إنما مـن    في الضفة الغربية حبا في إ      السلطة الفلسطينية ال تحارب حركة حماس     " وزعم يدلين أن  

  .في إشارة لسيطرة حماس على غزة" خوفًا من تكرار ما حصل في قطاع غزة قبل نحو ثالث سنوات
  ١٩/١/٢٠١٠وكالة سما، 

  
  طلب التدخل لدى حماس إلتمام صفقة تبادل األسرىل إلى تركيا إسرائيليوفد  .٢٠

ه عضو الكنيست ايوب قـرا      اوضحت مصادر اسرائيلية بان وفدا اسرائيليا يرأس      :  وليد عوض  -رام اهللا   
توجه صباح الثالثاء الى تركيا بهدف تخفيف التوتر في العالقات بين البلدين وبحـث              ' حزب الليكود 'من  

  .ملف صفقة تبادل االسرى مع المسؤولين االتراك
ـ            ' واهللا'واوضح موقع    ور، االسرائيلي الثالثاء بان الوفد الزائر النقرة سيعقد اجتماعا مع الشيخ عدنان فكت

المعروف بدورة الديني الكبير في تركيا حيث يقدم برنامجا يوميا على احـدى المحطـات التلفزيونيـة                 
  .التركية

وحسب الموقع االسرائيلي فان الوفد االسرائيلي سيطلب من فكتور استخدام عالقاته الجيدة مع قيادات في               
ائيلي االسير لدى فصائل المقاومة     حركة حماس التمام صفقة تبادل االسرى الطالق سراح الجندي االسر         

  .الفلسطينية غلعاد شليط
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واشار الموقع الى ان الوفد سينقل رسالة من نوعام شليط تطالب فكتور بالتدخل لدى حمـاس الطـالق                  
  .سراح ابنه غلعاد االسير لدى فصائل المقاومة الفلسطينية

  ٢٠/١/٢٠١٠القدس العربي، 
  
  "الرصاص المصبوب"د لالعتقال للدفاع عن على استعداأنا : "سي أن أن"ليفني لـ .٢١

 أبدت زعيمة المعارضة اإلسرائيلية ووزيرة الخارجيـة        --) CNN(أتالنتا، الواليات المتحدة األمريكية     
السابقة، تسيبي ليفني، استعدادها لمواجهة مذكرة اعتقال بريطانية الصادرة بحقها على خلفيـة التحقيـق               

  . اإلسرائيلية في قطاع غزة الشتاء الماضيبقضايا مرتبطة بالعملية العسكرية
 كريستيان أمانبور بشأن مدى اسـتعدادها لمواجهـة االعتقـال           CNNوردت ليفني على سؤال مراسلة      

أود أن يحدث ذلك، ألنني أرغب في التحدث بصراحة عن العملية العـسكرية             .. جوابي هو نعم  : "بالقول
  ."في قطاع غزة
عسكرية في القطاع، بدعوى ضرورة العلمية لوقف إطـالق الـصواريخ           بإطالق الحملة ال   ودافعت ليفني 

  .الفلسطينية من غزة على جنوبي إسرائيل
أعلم أن القرارات التي اتخذناها كانت حاسمة وضـرورية لإلجابـة علـى تـساؤالت         : "وأوضحت قائلة 

وبل أيضاً فـي منـاطق   المواطنين اإلسرائيليين الذين استحالت معيشتهم في األجزاء الجنوبية من البالد،          
  ."أخرى من إسرائيل

وأنا على استعداد للوقوف إلى     . وكان هذا هو الجواب الصحيح    .. كان هذا جانباً من مسؤولياتي    : "وأردفت
  ."جانب تلك األسباب والدفاع عنها وشرحها للعالم وفي أي محكمة

  ١٩/١/٢٠١٠سي أن أن، 
  
 في إطار الحل الشامل فلسطينيينمستشار األمن السابق يقترح ضم أراض من سيناء لل .٢٢

شكك مستشار األمن القومي اإلسرائيلي السابق الجنرال جيورا آيالند، والـذي  : عبدالقادر فارس ـ  غزة
يعتبر أحد صناع القرار في دولة إسرائيل، بالمعايير التي ستدور حولها المفاوضات بـين الفلـسطينيين                

ة األمريكية هيالري كلينتون، بشأن مبدأ الدولتين وقيام دولة         واإلسرائيليين، والتي أعلنتها وزيرة الخارجي    
 .فلسطينية

بيجين «ونقلت مصادر عن آيالند قوله إنه قدم بديلين عن حل الدولتين، وذلك في مؤتمر استضافه مركز                 
للدراسات اإلستراتيجية التابع لجامعة بار ايالن في تل أبيب، وإن فكرة آيالند مبنية علـى               » ــ السادات 

  . الدراسة الجديدة التي تقدم بها للمختصين والحكومة اإلسرائيلية وذلك لاللتفاف حول حل الدولتين
ويؤكد آيالند أن الخيار األول الذي يمكن أن يطرحه على إسرائيل هو أن تتخلى عن معظـم األراضـي                   

تحاد كونفيدرالي مـع    التي تسيطر عليها حاليا في الضفة الغربية، وذلك إلقامة دولة فلسطينية تنضم في ا             
المملكة األردنية الهاشمية، واالقتراح الثاني هو تبادل لألراضي في عدة دول تشمل مـصر وإسـرائيل                
واألردن والفلسطينيين، وذلك على أساس قاعدة النفع المشترك أو تبـادل المـصالح والمنـافع، والـذي                 

 كي يتمكنوا من بناء مينـاء ومطـار          كيلو مترا من سيناء للفلسطينيين     ٧٢٠بمقتضاه تقوم مصر بتحويل     
ومدينة، وفي المقابل يجري تعويض مصر عن هذه األراضي بجزء من صحراء النقب، بحيث يجـري                
ربطه بمصر عن طريق نفق يمتد من مصر حتى األردن ويتاخم الجزء الجنوبي من إسرائيل، وبالتـالي                 

  . يمكنه ربط مصر بالدول العربية في الشرق
 في المائة   ١٢ كيلو مترا مربعا التي سيتم تحويلها من مصر للفلسطينيين تعادل            ٧٢٠الـ  ويؤكد آيالند أن    

. من أراضي الضفة الغربية الحالية، وهي النسبة التي ستبقيها إسرائيل تحت سيطرتها بعد تنفيذ االقتراح              
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نـا  وأوضح مستشار األمن القومي السابق في إسرائيل بأن توسيع قطاع غزة ضروري كي يـصبح كيا               
  . عاما القادمة٢٠حيويا، خصوصا وأن عدد السكان فيه قابل لزيادته مرتين في الـ 

  ١٩/١/٢٠١٠عكاظ، 
  
 حزب اهللا يواصل مساعيه لالنتقام لمغنية و..الحلف التركي اإلسرائيلي تراجع: يدلين .٢٣

س، إن اعتبر رئيس شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية اللواء عاموس يدلين، أم: )يو بي أي(
 اإليرانية ما تزال تدق، " الساعة النووية"الحلف االستراتيجي بين إسرائيل وتركيا تراجع، مشيراً إلى أن

 . مستمر في السعي لالنتقام على استشهاد القيادي في المقاومة عماد مغنية" حزب اهللا"وأن 
التباعد الجوهري بين إسرائيل "وقال يدلين، خالل اجتماع للجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست، إن 

، الفتاً إلى "وتركيا بات أكبر، وهو يتعلق بمواضيع استراتيجية ومصالح مشتركة كانت قائمة بين الدولتين
 التقارب االستراتيجي بين تركيا وإسرائيل لم يعد على درجة التقارب الذي كان في الماضي"أن ." 

... ركة بالنسبة لتركيا، وأدت إلى تعزيز العالقة بيننافي الماضي، كانت هناك مصالح مشت"وأوضح أنه 
، )لتركيا وإسرائيل(ففي التسعينيات كان األتراك ينظرون إلى سوريا على أنها عدو، أي عدو مشترك 

ومصالح مشتركة، لكن خالل السنوات الماضية تم حل المسائل العالقة بين سوريا وتركيا ولم يعد بالنسبة 
 ". اب من إسرائيللتركيا حاجة لالقتر

مصلحة لضمان أمن حدودها مع سوريا، ولذلك فإن العالقات مع "وتابع أنه كانت لدى تركيا في الماضي 
إسرائيل كانت قوية، وفي الماضي كانت تركيا تتطلع إلى االقتراب من الغرب بشكل أكبر من مجرد 

ءاً من السوق األوروبية واعتقدوا ، وقد أرادوا أن يكونوا جز)الناتو(العضوية في حلف شمال األطلسي 
ووفقاً ليدلين فإن األتراك ". أن العالقات مع إسرائيل ستجعلهم يتقدمون نحو السوق األميركية أيضاً

حصلوا على معاملة فاترة من األوروبيين ولم ينجحوا في تحقيق مطلبهم، وعلى ضوء ذلك غيروا "
 ". سياستهم

 بوح بسبب الردع اإلسرائيلي، وبسبب انخراطه في السياسة اللبنانية، سالح حزب اهللا مك"واعتبر يدلين أن
حزب اهللا سيحاول االنتقام "ولفت إلى أن ". وهو يعلم أن حرباً مع إسرائيل اآلن هو أمر ال شعبية له

لمغنية في مكان بعيد عن الحدود الشمالية، لكنه يبحث عن هجوم تناسبي، أي مهاجمة شخصية إسرائيلية 
 ". لمستوى، فيما تنظيم القاعدة والجهاد العالمي يسعيان لتنفيذ هجوم كمي ويترك أثراً كبيراًرفيعة ا

 ٢٠/١/٢٠١٠السفير، 
  
  ليس على أجندتنا مفاوضة سورية: باراك .٢٤

اإلسرائيلية أمس، إن وزير الحرب إيهـود بـاراك،         " هآرتس"قالت صحيفة   :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
 أحمد أوغلو لدى لقائهما يوم األحد الماضي في أنقرة، أن مسألة المفاوضات             أبلغ وزير الخارجية التركي   

بين إسرائيل وسورية ليست مطروحة على أجندة حكومة بنيامين نتنياهو، وهذا كرد على التوجه التركي               
  .إلسرائيل بأن تستأنف دور الوساطة مع سورية

ن أوغلو وباراك كان موضوع الحـصار        وقالت الصحيفة، إن الموضوع المركزي الثاني الذي طرح بي        
وقالت الصحيفة، إن باراك لم يتعهد بأي شيء في هذا الشأن، وأجـاب بأنـه                التجويعي على قطاع غزة،   

. سيدرس الموضوع، ولكن في إطار السياسة اإلسرائيلية الحالية في موضوع إدخال البضائع إلى القطاع             
ى المعابر في قطاع غزة ستستمر طالما بقي الجنـدي          وأضاف باراك أن القيود التي تفرضها إسرائيل عل       

  .جلعاد شاليط في غزة
  ٢٠/١/٢٠١٠الغد،األردن، 

  



  

  

 
 

  

            ١٨ ص                                     ١٦٧٥:         العدد       ٢٠/١/٢٠١٠األربعاء  :التاريخ

  يجب عدم السماح للسلطة الفلسطينية بممارسة أي مظهر سيادي في القدس: هداري .٢٥
إلى عـدم   " دعا نائب رئيس بلدية االحتالل في القدس دافيد هداري الحكومة االسرائيلية             : القدس المحتلة 

  ".السماح للسلطة الفلسطينية بممارسة أي مظهر من مظاهر السيادة لها في العاصمة
وقالت االذاعة االسرائيلية ان اقوال هداري جاءت تعقيبا على اجتماع وزير الخارجية النرويجي يوهانس              
 ستور في مستشفى المطلع بالقدس أمس األول مع عدد من المسؤولين الفلسطينيين وفي مقدمتهم رئـيس               

واعتبر  .ديوان الرئاسة الدكتور رفيق الحسيني ورئيس وحدة القدس في الرئاسة المحامي أحمد الرويضي            
" مجرد عقد االجتماع يعد مساسا خطيرا بالسيادة اإلسرائيلية على كامل أراضـي العاصـمة             "هداري ان   
 . حسب تعبيره

  ٢٠/١/٢٠١٠الحياة الجديدة، 
  
 وقطع غيار سفن حربية.. قطع غيار طائرات.. جيكي أولى مستوردي السالح البل"إسرائيل" .٢٦

كشف تقرير بلجيكي رسمى أمس أن إسرائيل تتصدر قائمة الدول المستفيدة من            :  فكرية أحمد  - بروكسل
 مليون يورو   ٢٧٠ مليون يورو، ارتفاعا من      ٢٨٢ بقيمة   ٢٠٠٩صفقات السالح التي أبرمتها الدول عام       

 ٣٢٦قاطعات الفالمنك التي تذخر بمصانع الـسالح أصـدرت   وأضاف التقرير أن حكومة م . ٢٠٠٨في  
ترخيصا وتصريحا لتصدير أسلحة وتقنية عسكرية إلى عدد من دول العالم، بما فيها المنـاطق الـساخنة                 

وأكد . التي تعد من المناطق المحظور تصدير السالح اليها، على رأسها إسرائيل ودول إفريقية متصارعة             
رة الحكومية لمقاطعات الفالمنك، أن الصفقات اإلسرائيلية تركزت حول قطـع           التقرير الصادر عن اإلدا   

 .غيار طائرات، أجهزة كشف ومراقبة ليلية، مناظير عسكرية، وقطع غيار سفن حربية
  ٢٠/١/٢٠١٠الوطن، السعودية، 

  
   فلسطين إلى" يهود الفالشا" من ٢٠٠٠ تبدأ بتهجير "إسرائيل" .٢٧

 عمليـة تهجيـر واسـعة       أمسبدأت اسرائيل   : مواسي، وكاالت االنباء   حسن   - الدستور   -باقة الغربية   
، وقال صحيفة معاريف االسرائيلية ان الدفعة االولـى مـن مهـاجري            "يهود الفالشا "ومنظمة اللفين من    

  .إسرائيل إلى أثيوبيا من أمس وصلوا ٨١وعددهم " الفالشا"
، وذلـك   "يهود الفالشـا  "حملة مكثفة الستجالب    وباشرت وزارة الداخلية اإلسرائيلية والوكالة اليهودية، ب      

ألول مرة بعد قرار وقف الحكومة اإلسرائيلية السابقة برئاسة ايهود اولمرت وقف استقدام اليهـود مـن                 
 هم الموجـة األولـى بعـد قـرار      ٨١إن المهجرين الـ    " يسرائيل هيوم "وذكرت صحيفة   . أصل اثيوبي 

 استجالب اليهود من أثيوبيا، مشيرة في الوقت ذاته إلـى           ، وقف ٢٠٠٨الحكومة اإلسرائيلية في شهر أب      
 قادما جديد من يهود الفالشا، وبذلك يصل عدد القادمين إلى إسرائيل خالل الشهرين              ٦٣إن سيصل اليوم    
  . منهم٦٠٠القادمين لحوالي 

  ٢٠/١/٢٠١٠الدستور، األردن، 
  
  ا نسبة الفاحشة يعتقدون أن المهاجرين الروس رفعو% ٥٠": إسرائيل"استطالع في  .٢٨

وفي سياق آخر متصل دلت معطيات استطالع       :  حسن مواسي، وكاالت االنباء    - الدستور   -باقة الغربية   
 بالمائة مـن اإلسـرائيليين      ٥٠للرأي العام اإلسرائيلي نشرته وزارة االستيعاب والهجرة اإلسرائيلية إن          

الويالت والضرر، حيث يستدل من قراءة      يعتقدون إن استجالب القادمين الجدد الروس إلى إسرائيل جلب          
 بالمائة من اإلسرائيليين يرون إن المهاجرين الروس رفعوا نسبة الفاحشة في المجتمع             ٦٢للمعطيات، إن   

اإلسرائيلي، ودفعوا بالشباب اإلسرائيلي نحو اإلفراط في شرب الكحول واإلدمان عليها، وهـم يـشكلون               
يما أوضح ثلث المستطلعة أرائهم أن المهاجرين الروس الجـدد          عائق وعالة على المجتمع اإلسرائيلي، ف     
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بالذات، يشكلون عقبة كداء أمام بحثهم عن العمل والسكن، إذ أنهم وفق المعطيات يحتلون المرتبة الثالثة                
  .من حيث أفضلية تلقى المساعدات، بعد الجنود الذين أنهوا خدمتهم، وأيضا األزواج الشابة

  ٢٠/١/٢٠١٠الدستور، األردن، 
  
  الطيبي ينتقم لسفير تركيا ويعامل أيالون باحتقار .٢٩

من نائـب   " االنتقام" اختار عضو الكنيست احمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، أمس،            :الناصرة
وزير الخارجية اإلسرائيلي داني ايالون، الذي حاول اهانة السفير التركي األسبوع الماضـي، إذ انتهـز                

يا في الكنيست بحضور جمهرة من الصحافيين، شارك فيـه ايـالون، وكـان مقعـده،                الطيبي لقاء سياس  
ما هو شعورك وأنت تجلس علـى مـستوى         : بالصدفة منخفضا عن مستوى مقعد الطيبي، ليسأله األخير       

  منخفض عن مستواي؟
 وحاول أيالون أمس تخفيف حالة الحرج وسط ضحك الصحافيين والغمز في ما بينهم ليرد على الطيبـي                

، في إشارة إلى الصحافي العراقي الذي قذف الرئيس األميركي          "على األقل هنا ال يقذفون األحذية     : "قائال
  .جورج بوش بحذائه

  ٢٠/١/٢٠١٠الغد،األردن، 
  
   تمنع عرض مخطوطات قمران في الخارج خشية إعادتها لألردن"إسرائيل" .٣٠

سـلطة اآلثـار    " أمس، إن ما يسمى بـ       اإلسرائيلية" معاريف"قالت صحيفة   :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
قررت عدم إخراج مخطوطات قمران، مرة أخرى إلى متاحف في العالم، تحسبا الحتجازها             " اإلسرائيلية

وتسليمها لألردن، بعد أن تقدمت المملكة بشكوى إلـى منظمـة اليونـسكو، تطالـب فيهـا باسـترجاع           
  .١٩٦٧العام المخطوطات التي سلبتها إسرائيل لدى احتاللها القدس 

  ٢٠/١/٢٠١٠الغد،األردن، 
 
  تحقق باتصال هاتفي من منزل عضو كنيست مع إيران"إسرائيل" .٣١

يحقق أمن الكنيست اإلسرائيلي، في اتصال هاتفي جرى من بيت النائب من حزب كاديما رونيت تيروش                
تلقـت فـي    أمس عن تيروش قولها إنها      " يديعوت أحرونوت "ونقلت صحيفة   . مع جهة مجهولة في إيران    

األيام األخيرة فاتورة الهاتف واكتشفت أنها دفعت لقاء محادثات هاتفية إلى إيران بواسطة الهـاتف فـي                 
 .بيتها

  ٢٠/١/٢٠١٠الوطن، السعودية، 
  
  العالقات العسكرية مع تركيا انتهت: "ديبكا فايل" لـ استخباريةمصادر .٣٢

ستخباري تقريراً يتناول آخر التطورات اإل" ديبكا فايل"أعدت مصادر خاصة بموقع : القدس المحتلة
المتعلقة بالعالقات التركية الصهيونية، مضيفةً أن الزيارة األخيرة إليهود باراك إلى تركيا استخدمتها 
أنقرة لكي تُظهر أن العالقات األمنية بين البلدين ستكون من اآلن فصاعداً مرتكزةً على النواحي السياسية 

 .ائداً على أساس عسكريالعملية وليس مثلما كان س
وأشار التقرير إلى منع باراك من مقابلة أردوغان وغول ورئيس أركان الجيش التركي، وهذه المرة 

 .األولى التي ال يلتقي فيها وزير الجيش االسرائيلي مع رئيس األركان التركي
 مع ضباط صهاينة من وأوضح التقرير أن الزيارة هي المرة األخيرة التي يلتقي فيها ضباط أتراك كبار

أجل التنسيق في الملفات العسكرية التنفيذية، وبذلك تؤكد الحكومة التركية على أن العالقات األمنية بين 
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وتركيا ستكون على أساس تجاري اقتصادي، واالتصاالت العسكرية التركية ستكون مع إيران " إسرائيل"
 ".إسرائيل"وسوريا وليس مع 

  ٢٠/١/٢٠١٠السبيل، األردن، 
 
  عة مواطنينتستضرر مئات المنازل واألراضي الزراعية وإصابة : كارثة سيول وادي غزة .٣٣

عمد االحتالل اإلسرائيلي إلى فتح احد سدود المياه المؤدية إلى وادي غزة ما تـسبب               : حامد جاد  -غزة  
 علـى   في وقوع إصابات وأضرار جسيمة وتشريد عشرات العائالت البدوية المقيمة في منازل متواضعة            

  .جانبي الوادي، الواقع إلى الجنوب الشرقي لمدينة غزة
 عائلة كمـا ألحقـت      ١٠٠وأصيب جراء السيول الجارفة نحو تسعة فلسطينيين بينهم نساء وأطفال نحو            

  . جسيمة في األراضي الزراعية ومزارع تربية الطيور والحيواناتالسيول الجارفة أضراراً
ريبة من السياج الحدودي الفاصل بين غزة واألراضي الفلـسطينية          وقال سكان من منطقة جحر الديك الق      

وأوضح رئيس بلدية المغراقة يوسـف أبـو         .المحتلة إن السيول تسببت في كارثة حقيقية وخسائر كبيرة        
هويشل أن خسائر فادحة لحقت بممتلكات المواطنين واألراضي الزراعية التي غمرتها ودمرتهـا الميـاه               

 منزالً سكنياً تضررت في المنطقة، كما أن مئـات رؤوس األغنـام             ٧٠ أن أكثر من     بالكامل، مشيراً إلى  
  .والطيور نفقت، باإلضافة إلى األضرار التي لحقت بأثاث ومقتنيات المنازل

وقال مركز الميزان لحقوق اإلنسان إن سلطات االحتالل أقدمت للمرة الثانية في أقل من عشر سـنوات                 
لسد من دون تحذير السكان والسلطات المختصة بـالرغم  امركز فتح   النكر  على فتح سد وادي غزة، واست     

  . المسبق باآلثار الكارثية التي ستنجم عن اندفاع المياه المفاجئ وبكميات كبيرة"إسرائيل "من علم
بدوره، حمل القطاع الزراعي في شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية االحتالل المسؤولية الكاملـة عـن               

ت المنازل وتشريد عدد كبير من األسر الفلسطينية على جانبي وادي غزة، جراء فتح احـد                غرق عشرا 
  .السدود بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار ما أدى إلى تدفق سيول جارفة

  ٢٠/١/٢٠١٠الغد،األردن، 
  
  كارثة المغراقة كشفت حقيقة سرقة االحتالل لمياه غزة: مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل .٣٤

المسؤولة عن المياه في قطـاع      " مصلحة مياه بلديات الساحل   "أكد المهندس منذر شبالق مدير عام       : غزة
غزة أن كارثة منطقة المغراقة، وسط قطاع غزة كشفت حقيقة سرقة دولة االحتالل لمياه قطاع غزة من                 

ة ليسلك طريقه   خالل احتجازها بسدود صناعية شرق القطاع، مطالباً بإزالة التعديات في طريق وادي غز            
الطبيعي، داعياً المجتمع الدولي بضرورة التدخل للضغط على االحتالل للسماح لـه بإدخـال المعـدات                

  .الالزمة لمواجه هكذا كوارث
  ١٩/١/٢٠١٠قدس برس، 

  
  ستتخذ إجراءات غير مسبوقة بحق األقصى" إسرائيل"سجن الشيخ صالح يدلل على أن : خطيب .٣٥

قرار "، الشيخ كمال خطيب، إن      ٤٨كة اإلسالمية في فلسطين المحتلة عام       قال نائب رئيس الحر   : الناصرة
 قـرار    المحكمة اإلسرائيلية سجن رئيس الحركة اإلسالمية، الشيخ رائد صالح، لمدة تسعة شهور، هـو             

سياسي وليس قضائي، وال يمت إلى العدالة بصلة حتى وان كان الذي نطق به قاض، لكن هـي كلمـات        
هذا القرار الظـالم،    "وأضاف الشيخ خطيب، أن     . ياسي اإلسرائيلي في فم هذا القاضي     وضعها الجهاز الس  

ضمن هذه الموجة العدائية التي تهيئها السلطة اإلسرائيلية ضد كل من يقف مدافعا عن القدس والمـسجد                 
  ...".األقصى المبارك
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ـ      لشيخ صالح، ال   ، إلى أن الحكم الذي صدر بحبس ا       "قدس برس "وأشار خطيب، في تصريحات خاصة ل
يتناسب مع التهمة الموجهة له، وبالتالي كان مفهوم تماماً أن هناك رسالة من وراء هذا الحكـم، وهـي                   

  .رسالة تخويف وإرهاب، ومحاولة إخراس الصوت، الذي ينطلق دفاعا عن القدس والمسجد األقصى
  ١٩/١/٢٠١٠قدس برس، 

  
  عائلة فلسطينية من يافا واصدار ثالثين أمر هدم فوري في اللد والرملة٤٠٠إخالء قرابة  .٣٦

 قال تحقيق صحافي ان نكبة جديدة تتواصل في يافا واللد والرملة مع استمرار المؤسـسة                :رام اهللا، حيفا  
لقـسري   واعتماد سياسـة التهجيـر ا      ٤٨اإلسرائيلية في سياسة تضييق الخناق على عائالت فلسطينيي         

 ألف نسمة باتت أشبه     ٩٠ األحياء العربية التي يقطنها قرابة       أن إلى  وأشار .وحرمانهم من البناء والتوسع   
 عائلة فلسطينية مـن  ٤٠٠بمخيمات الجئين حيث أصبح هدم المنازل مشهدا اعتياديا، يرافقه إخالء قرابة       

 .يافا، اضافة الى اصدار ثالثين أمر هدم فوري في اللد والرملة
 ١٩/١/٢٠١٠لقدس، فلسطين، ا

  
  ٢٠٠٩في القدس خالل   منازل١٠٣ارتفاع وتيرة االستيطان في الضفة وهدم : ثالثة تقارير أردنية .٣٧

ـ       :  بترا –القاهرة    لمـؤتمر المـشرفين علـى شـؤون         ٨٣ قدم الوفد األردني الى اجتماعات الدورة الـ
ة العربية ثالثة تقارير تتناول االنتهاكـات       الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة المنعقد في مقر الجامع        

  . المحتلة للعام الماضيلألراضي اإلسرائيليةاإلسرائيلية للقدس الشرقية واالستيطان واالنتهاكات 
 ٥٦٩  عـن تـشريد    أسـفرت  منازل   ١٠٣  سجل هدم  ٢٠٠٩  عام أن التقرير   أوضحوفيما يتعلق بالقدس    

 دونم مـن االراضـي الفلـسطينية لـصالح          ألف ١٢  مصادرة إلى إضافة طفال   ٢٨١ مواطنا من بينهم  
  . وحدة سكنية جديدة فيهاآالف ٦ مستوطنة كيدار معاليه ادوميم وبناء

 وحدة سكنية قيد البناء     ٢٩٩٥ الماضي كانت هناك     يونيو/ وبشأن االستيطان بين التقرير انه منذ حزيران      
 ٣٣٢٥بإجمـالي   ي  أسكنية جديـدة     وحدة   ٣٣٠في مستوطنات الضفة الغربية مثلما تم الشروع في بناء          

 وحدة في حين اصـدرت      ٤٣٩ وحدة سكنية خالل الربع الثاني من العام الماضي تم االنتهاء من حوالي           
  .خرى بادر في تشييدها القطا ع اإلسرائيلي الخاصأ وحدة سكنية ٦١٧ سلطات االحتالل تصاريخ لبناء

  ٢٠/١/٢٠١٠الدستور، األردن، 
  
   معتقالًخمسين  أيام إلىثالثةسطينيين في الضفة ليرفع العدد خالل  فلعشرةاالحتالل يعتقل  .٣٨

، حملـة اعتقـاالت     ١٩/١ قالت مصادر فلسطينية إن قوات االحتالل، شنت فجر يوم الثالثـاء             :الناصرة
  .مواطنين فلسطينيين ومداهمات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال عشرة 

ينية إلى أن قوات االحتالل كثفت من حمالت العتقال فـي الـضفة الغربيـة               وأشارت المصادر الفلسط  
  . فلسطينياً، خالل األيام الثالثة الماضية٥٠المحتلة، خالل األيام الماضية، مشيرة إلى أنه تم اعتقال 

من جانبه؛ قال جيش االحتالل إن قواته العاملة في الضفة الغربية المحتلة اعتقلت الفلـسطينيين، بحجـة                 
  .لقوات االحتالل" مطلوبون"أنهم 

  ١٩/١/٢٠١٠قدس برس، 
  
  االحتالل يمارس التعذيب على قاصر فلسطيني لإلدالء باعتراف: نادي األسير .٣٩

 قال نادي األسير الفلسطيني إن األسير القاصر مهدي محمود دحنونة، من بيت أمـر بالخليـل،                 :الخليل
ات، حول تهم وجهت إليه من قبـل المحققـين          تعرض للضرب على وجهه وجميع جسده لإلدالء باعتراف       
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وأشار نادي االسير الفلسطيني إلى نقل األسير إلى مركز تحقيق عسقالن في السابع عـشر                .اإلسرائيليين
  .من الشهر الجاري، علما أن هذا االعتقال الثاني له

  ١٩/١/٢٠١٠قدس برس، 
  
  اً في األسر عام١٩سلطات االحتالل تفرج عن األسير علي شاللدة بعد قضاء  .٤٠

 قضى أن علي حسن شاللدة من سكان القدس بعد األسير سراح أمسطلقت سلطات االحتالل أ :رام اهللا
  .األمراض بعديد من إصابته سنة في مشفى سجن الرملة بسبب ١٤ عاما في االعتقال منها ١٩

ب سوء  بسب١٣/١/٢٠١٠ في عنه اإلفراجات في سجن الرملة قررت اإلفراجوكانت ما تسمى لجنة 
 أربعةشاللدة شروطا ى  علاإلسرائيلية مصلحة السجون إدارةوفرضت ما تدعى  .وضعه الصحي

 من أيضاًه ت في مركز الشرطة القريب من سكنه ومنعأسبوع المثول مرة كل أوالها سراحه إلطالق
 .   صباحا٦حتى  مساء ٩ الجبرية عليه من الساعة اإلقامة وفرض ٨/٨/٢٠١٥السفر حتى 

 ٢٠/١/٢٠١٠الجديدة، الحياة 
  
   في السجون١٩أسيران من غزة يدخالن العام  .٤١

الهـادي    األسيرين وليد زكريا عبد    إنقالت وزارة شؤون األسرى والمحررين في غزة في بيان، أمس،           
دخال "من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة،       )  عاماً ٤٣(وناصر غازي محمود دويدار     )  عاماً ٤٧(عقل  

  ".شر بشكل متواصل في سجون االحتاللاليوم عامهما التاسع ع
  ٢٠/١/٢٠١٠الخليج، 

  
  مفتي القدس يدعو لمقاطعة بضائع المستوطنات .٤٢

دعا، أمس، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، إلى مقاطعة شراء             : القدس المحتلة 
لواجب الشرعي يملي علينـا     إن ا " :في تصريح مكتوب له    وقال المفتي  .بضائع المستوطنات والعمل فيها   

مقاطعة منتجات المستوطنات والعمل فيها، ألن  شراء تلك المنتجات يقوي اقتصادها وفي ذلـك تمكـين                 
  ".للغاصب المحتل من أرضنا

  ٢٠/١/٢٠١٠صحيفة فلسطين، 
  
  غزة يطالب باإلسراع في إعادة اإلعمار وعدم ربطه بأي أجندة سياسيةالمجلس التنسيقي إلعمار  .٤٣

ناشد المجلس التنسيقي إلعمار غزة الجهات المعنية بإعادة اإلعمار اإلسراع في  :ى سعد اهللاكتب عيس
  .تنفيذ إعادة اإلعمار وحماية األسر المنكوبة من المزيد من الويالت والتشرد

ووجه رئيس المجلس إبراهيم رضوان خالل مؤتمر صحافي عقده فوق أنقاض أحد المنازل المدمرة في 
المدمرة شرق بلدة جباليا، أمس، ثالثة نداءات لمن وصفهم بالمحبين لمساعدة الشعب عزبة عبد ربه 

  .الفلسطيني في البدء من جديد
آن األوان "ووجه رضوان النداء األول إلى من يمسكون بزمام األمور السياسية في فلسطين، وقال لهم 

م، وعلى رأسها البدء بملف اإلعمار لتتالقى القلوب والعقول في سبيل وحدة أبناء الوطن ومراعاة حقوقه
  ".للمتضررين من أهل القطاع، والذي ال يختلف اثنان على أهمية البدء به

أما النداء الثاني، فقد وجهه إلى منظمة المؤتمر اإلسالمي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون 
ز وجميع منظمات حقوق اإلنسان الخليجي وأمين عام األمم المتحدة واالتحاد األوروبي ودول عدم االنحيا

  .ومن يهمه مساعدة الشعب الفلسطيني
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وطالب رضوان بمساعدة ومساندة المجلس التنسيقي إلعمار غزة في البدء بهذه العملية بعيدا عن جميع 
  .األجندات والتجاذبات السياسية التي ال يلتفت لها المجلس وال ذنب للمواطن المنكوب بها

الث إلى المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة، مؤكدا أنه ال مجال بعد اليوم ووجه رضوان النداء الث
  .للتذرع بالعوامل السياسية لتعطيل ملف اإلعمار

 ٢٠/١/٢٠١٠األيام، فلسطين، 
  
  رفع الحصار عن غزةو "امنستي" لالستجابة لتقرير "إسرائيل"لجان فلسطينية تدعو للضغط على  .٤٤

لجان فلسطينية امس رفض تل ابيب لـدعوة منظمـة العفـو الدوليـة              استنكرت  :  اشرف الهور  -غزة  
  . قطاع غزةالتي تطالبها برفع الحصار عن) امنستي(

 نـسخة   "يالقدس العرب  "وشددت الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن قطاع غزة في بيان لها تلقت            
ات االحتالل اإلسـرائيلي علـى       بأن الحصار الذي تفرضه سلط     "امنستي "منه على ما اكدت علية منظمة     

  ."عقابا جماعيا"مليون ونصف المليون فلسطيني يعيشون في القطاع يشكل 
 المجتمع الدولي واالمم المتحـدة      المقالةحكومة  لمن جهتها طالبت اللجنة الحكومية لكسر الحصار التابعة ل        

  .و الدولية لالستجابة لتقرير منظمة العف"اإلسرائيليالضغط على سلطات االحتالل "بـ
  ٢٠/١/٢٠١٠القدس العربي، 

  
  حملة إسرائيلية إلخراج المقاومة الشعبية عن القانون: جدارالالحملة الشعبية لمناهضة  .٤٥

ن أجهزة األمن اإلسرائيلية تسعى الى ربط النضال الشعبي الفلسطيني ضد           أكشف ناشط حقوقي فلسطيني     
ية إخراجه عن القانون ومحاكمة المنخرطين       بغ "إسرائيل"الجدار الفاصل بتحريض داخلي وخارجي ضد       

 الناشط جمال جمعـة     ٢٠٠٢وقال منسق الحملة الشعبية لمناهضة جدار الفصل العنصري منذ عام            .فيه
إن االستخبارات اإلسرائيلية وضـعته      :الذي أطلقت إسرائيل سراحه قبل ايام بعد اعتقال دام شهراً كامالً          

ه على االعتراف بإجراء اتصاالت مع جهات خارجية وداخلية         تحت ضغوط نفسية وجسدية رهيبة إلجبار     
  ."إسرائيل"والقيام بالتحريض على اتخاذ اجراءات ضد 

  ٢٠/١/٢٠١٠الدستور، األردن، 
 
  هدم المسجد األقصى بظواهر طبيعيةل تخطط "إسرائيل": رئيس نقباء الجيولوجيين العرب .٤٦

من اعمال حفريات تحت اساسات " إسرائيل"به حذر نقيب الجيولوجيين العرب، من أن ما تقوم : عمان
المسجد االقصى المبارك انما تهدف بالدرجة االولى لهدم المسجد دون تحمل اية مسؤولية قانونية او 

  .ادبية
وقال النقيب بهجت العدوان وهو أيضا نقيب الجيولوجيين في عمان أن أعمال الحفريات المستمرة ادت 

جد ويرافق اعمال الحفر تفجيرات صناعية نووية في صحراء النقب وستؤدي الى اضعاف اساسات المس
تهدف الى خلق زالزل تبدو طبيعية لهدم المسجد بعد اضعاف اساساته من اجل التهرب من اية مسوولية 

  .عليها 
ما شاهدناه من انهيارات بسبب االمطار في جزء من شارع سلوان : وقال في بيان خاص له أصدره أمس

 م من المسجد االقصى انما هو دليل واضح عل بدء تأثر المنطقة بالظواهر ٣٠٠ى بعد والذي يقع عل
  .الجيولوجية سواء الطبيعيه او الصناعية

اننا اذ نحذر من تالزم العمليات االسرائيلية تحت االرض والتجارب النووية في مناطق مختلفة في النقب 
والتي تهدف الى هدمه تحت ظاهر العمل والبحر الميت واعمال الحفريات تحت المسجد االقصى 

الطبيعي نهيب بكافة الشرفاء في العالم ان يقفوا صفاً واحداً في وجه قوة الشر االسرائيلية التي ال تريد 
  .الخير والسالم للمنطقة والبشرية جمعاء
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  ٢٠/١/٢٠١٠القدس العربي، 
 

  تقرير أردني يحذر من هدم األقصى .٤٧
 األردنية تقريراً تفصيلياً لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في قدمت وزارة الخارجية: القاهرة

الدول العربية، لرفعه إلى مجلس وزراء الخارجية العرب في آذار المقبل، حذر من أن هدم المسجد 
  .، لكنه استبعد أن يتم خالل الشهور المقبلة"سيقع ال محالة إذا استمر الوضع على ما هو عليه"األقصى 
هناك سلسلة حفريات واسعة في المنطقة المالصقة للجدار الجنوبي للمسجد وهي "لتقرير إن وقال ا

المنطقة المسماة منطقة القصور األموية، وغطت إسرائيل مناطق الحفر بالخيام، حيث تُجرى العمليات 
 المصلى  القريبة جداً من المسجد وتوصل إلى أسفله وإلى١٦في ساعات الليل، خصوصاً في البئر الرقم 

السلطات اإلسرائيلية أقامت مصنعاً كبيراً في النقب إلنتاج الحجارة الخاصة "وأشار إلى أن ". المرواني
   ".ببناء الهيكل

رئيس الوزراء اإلسرائيلي عين منسقاً بين الحكومة وبلدية القدس االسرائيلية ووزارة "ولفت إلى أن 
زل فلسطيني في القدس الشرقية كمرحلة أولى بحجة الداخلية لتسريع هدم ما يزيد على سبعة آالف من

 ألف منزل مقام من دون ترخيص، وأن إسرائيل وضعت بلدة ٢٠البناء غير المرخص من بين نحو 
سلوان كأولوية لتنفيذ الخطة وتحويلها إلى مناطق سياحية يهودية دينية مثل حديقة الملوك، ما يهدد 

   ". ألف مقدسي٥٠بتهجير أكثر من 
 نفق محفور في محيط وأسفل المسجد األقصى، وهناك انهيارات ٣٠٠هناك أكثر من "أن وأوضح 

أرضية حدثت نتيجة هذه األنفاق، آخرها انهيار في شارع سلوان على شكل حفرة بطول مترين وعرض 
 ٢٠ متر ووقوع انهيار آخر كبير في الشارع الرئيس الذي يبعد عن المسجد األقصى ١,٥متر وعمق 
 أمتار، كما أن المستوطنين قاموا بتدنيس مقبرة باب الرحمة اإلسالمية، ٣ أمتار وطول ٤ بعمق متراً فقط

وأشار إلى أن  ". عام، وتقع في الجهة الشرقية الجنوبية من المسجد األقصى٤٠٠وهي وقف إسالمي منذ 
 باب الخليل تتصل إسرائيل تقوم بحفريات جديدة في منطقة باب الخليل في القدس الشرقية لفتح أنفاق من"

بسلسلة أنفاق محفورة تحت األرض وتؤدي إلى منطقتي باب السلسلة وحائط البراق المليئتين باألنفاق، ما 
  ".سيؤدي إلى انهيار الشارع الوحيد في البلدة القديمة الذي يضم تجار فلسطين

  ٢٠/١/٢٠١٠الحياة، 
  
  اع غزةوفدان طبيان أوروبيان يجريان عمليات جراحية نوعية في قط .٤٨

 أجرى أطباء أوروبيون عدة عمليات جراحية نوعية لمرضى فلسطينيين، في مستشفى ناصر بخان              :غزة
 صالح الرنتيسي، رئيس قسم جراحة اليد واألعصاب الطرفية فـي           .د ذكر و ).جنوب قطاع غزة  (يونس  

 اليد، وهو    أن الوفد األول يضم اختصاصيين في جراحة العظام واألعصاب الطرفية وجراحة           ،المستشفى
مكون من خمسة أطباء وطبيب تخدير، فيما الوفد اآلخر من سويسرا وهـو متخـصص فـي عمليـات                   
التجميل، ومكون من خمسة أطباء باإلضافة إلى ممرضة، وأنهم قاموا بعدة عمليات نوعية منها عمليـات             

  .نوعية تحتاج لجدارة وكفاءة عالية جداً، كما قال
  ٢٠/١/٢٠١٠قدس برس، 

  
  
  
  انون فلسطينيون يطلقون موقعاً إلكترونياً من غزةن وفمثقفون .٤٩
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، موقعـاً مختـصاً للثقافـة       )١٩/١( أطلق مثقفون وفانون فلسطينيون في قطاع غزة، يوم الثالثاء           :غزة
نسبة إلى الفنان والشاعر والموسيقي     " لوركا"، حيث ُأطلق عليه اسم      "انترنت"والفنون على الشبكة الدولية     

  .ارسيا لوركااالسباني فدريكو ج
  ١٩/١/٢٠١٠قدس برس، 

  
  االسرائيليةالهجوم على موكب السفارة ينفي اتهام ايران ب: األردن .٥٠

نفى وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال الناطق باسم الحكومة األردنية نبيل الشريف ما تردد : عمان
 في األردن الخميس عن ضلوع ديبلوماسيين إيرانيين في الهجوم على موكب السفارة اإلسرائيلية

وعند انتهاء التحقيق . التحقيقات ما زالت جارية، ولم يوجه االتهام إلى أحد" إن "الحياة"وقال لـ. الماضي
  ".سيتم إعالن نتائجه

اإلسرائيلية قالت في عددها أمس إن إيران تقف وراء عملية استهداف " جيروزاليم بوست"وكانت صحيفة 
مصادر قريبة "ونقلت عن . رائيلية على الطريق بين عمان والبحر الميتسيارتين تابعتين للسفارة اإلس

التفجير الذي استهدف مساء الخميس الماضي سيارتين دبلوماسيتين اسرائيليتين "أن " من األجهزة األمنية
يحقق في احتمال قيام "وجزمت الصحيفة بأن األمن األردني  ".نُفذ، كما يبدو، بتعليمات من طهران

األمن "، مشيرة إلى أن "يين إيرانيين بتهريب المتفجرات التي استخدمت في االعتداء إلى األردنديبلوماس
األردني يعتقد بأن التفجير جاء رداً على تصفية عالم الذرة اإليراني البروفيسور مسعود علي محمدي في 

  ".طهران قبل أسبوع
٢٠/١/٢٠١٠الحياة،   

  
  "ااألونرو"تقليص موازنة من األردن يحذر  .٥١

، "األونروا"دعى األردن إلى زيادة المخصصات المقدمة لوكالة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  :القاهرة
على الخدمات المقدمة لالجئين، وأكد رئيس الوفد األردني " األونروا"محذرة من أضرار تقليص موازنة 

 لمؤتمر ٨٣ـماعات الدورة الخالل اجت-المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية المهندس وجيه عزايزة 
ضرورة زيادة هذه  "-المشرفين على شؤون الالجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة

المخصصات بالنسبة لألردن وبشكل يتناسب مع أعداد الالجئين الفلسطينيين الموجودين في المملكة، 
  ".لة األونرواوالذين يقدر عددهم بمليون وتسعمائة ألف الجئ وفقاً لسجالت وكا

٢٠/١/٢٠١٠الخليج،   
  
  السالح الفلسطيني خارج المخيمات ليس للتفاوض:  اللبنانيمجلس الوزراء .٥٢

 فيما يتعلق بالسالح ،، موقف وزير الدفاع الياس المراللبناني، في جلسته أمستبنى مجلس الوزراء 
تفاوض، مشددا على تنفيذ  ومفاده ان السيادة اللبنانية ليست موضوعا لل،الفلسطيني خارج المخيمات

  .مقررات طاولة الحوار وعلى التزام ما جاء في البيان الوزاري في هذا المجال
٢٠/١/٢٠١٠النهار،   

  
  ال دعم أميركياً ألي مشروع يفرض التوطين: ميتشل للحريري .٥٣

ق أجرى المبعوث االميركي الخاص ميتشل، يرافقه نائب مساعد وزيرة الخارجية االميركية لشؤون الشر            
االمن ديفيد هيل ومساعد المبعوث الخاص فريديريك هوف، محادثات مع الـرئيس الحريـري تناولـت                

  .المستجدات الداخلية واالقليمية وتطورات عملية السالم في الشرق االوسط
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من مصدر شارك في اللقاء ان ميتشل اكد للحريري ان الواليات المتحدة لن تقوم بـأي                " النهار"وعلمت  
  .اب لبنان ولن تدعم اي مشروع لفرض توطين الفلسطينيين في لبنانخطوة على حس

وكان وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي تبلغ من ميتشل ان جولته، بما فيها زيارته للبنان، تهـدف                 
ان " النهـار "وعلمـت   . الى تحريك عملية السالم وتفعيل رؤية الرئيس باراك اوباما للسالم في المنطقـة            

ميركي اعترف بأن صعوبات تواجهه، لكنها لن تثنيه عن متابعة مهمته الصعبة والمعقدة على              المبعوث اال 
وقال ان جهوده تتركز على احياء المفاوضات على المسارات الثالثة الفلسطيني والـسوري             . حد تعبيره 

ـ            . واللبناني مع اسرائيل   يس مجلـس   واشار الى انه سيزور اليوم بعد لبنان، ولقائه الرئيس سـليمان ورئ
  .النواب نبيه بري، سوريا، ثم اسرائيل واراضي السلطة الفلسطينية

  ٢٠/١/٢٠١٠النهار، 
  
  بين مؤيد لطرحه في الحوار ومطالبٍ بسحبه من غير تأخيرالسالح الفلسطيني اللبنانيون و .٥٤

ردود الفعل في لبنان توالت أن :  سناء الجاك-بيروت ٢٠/١/٢٠١٠الشرق األوسط، أوردت جريدة 
العائد إلى بيروت، بعد ) أبو موسى(ى تصريحات أمين سر حركة فتح االنتفاضة العقيد سعيد موسى عل

 عاما، الداعية إلى التمسك بالسالح الفلسطيني خارج المخيمات ما لم ينته الصراع مع ٣٠غياب قارب 
القرار بشأن " إن "الشرق األوسط"سليم سلهب لـ" التغيير واإلصالح"إسرائيل، فقد قال النائب في تكتل 

يبدو غريبا : "وأضاف". هذا السالح اتخذ باإلجماع في طاولة الحوار السابقة وتم االتفاق على معالجته
ال يمكن . طرح حوار الدولة اللبنانية مع الفصائل الفلسطينية في أمر يجب بحثه مع السلطة الفلسطينية

وقبل . خارج الشرعية الفلسطينية هذا الملفلحكومة لبنان أن تبحث مع فصائل مسلحة خارج المخيمات و
". أي أمر آخر ال بد أن نسأل عن تركيبة هذه الفصائل وعالقتها بالسلطة الفلسطينية ومدى شرعيتها

والتصريحات الحالية ال . التعامل يجب أن يكون مع السلطة الفلسطينية بما فيها حركة حماس"واعتبر أن 
 ". يجب أن يجدوا مع سلطتهم آلية مشتركة. لحواريمكن أن تحجز ألصحابها دورهم في ا

ليس هناك من رابط بين سالح المقاومة "حسن فضل اهللا أنه " الوفاء للمقاومة" أكد النائب في كتلة فيما
هيئة الحوار الوطني حددت سابقا آلية "وأضاف أن ". والسالح الفلسطيني، ال داخل المخيمات وال خارجها

يني خارج المخيمات من خالل الحوار مع الفصائل الفلسطينية من قبل الحكومة لمعالجات السالح الفلسط
  ". معلنا عن التزام حزب اهللا بما جرى االتفاق عليه سابقا

: قولهالنائب سليمان فرنجية " المردة"رئيس تيار عن  ٢٠/١/٢٠١٠الحياة، نقلت وفي السياق ذاته 
لسيادة، داخل المخيمات وخارجها، لكن حين نتحدث عن أعتبر الوجود الفلسطيني في لبنان كله خرق ل"

وجود غير لبناني على األرض اللبنانية يتحدث باسمهم ممثلوهم، حين يقرر لهم شخص مصيرهم، فمن 
الحوار : "وأضاف". نحن نقرر لهم مصيرهم، وهو يجيب بهذا التوجه. حقهم ان يدافعوا عن أنفسهم

  ". مع بحث كل األمورالوطني هو الذي يبحث السالح ولكن نحن
 في اجتماعها الدوري برئاسة ،كتلة نواب المستقبل استغربتأن  ٢٠/١/٢٠١٠األخبار، وأضافت 

 الظهور المفاجئ في مدينة صيدا للسيد أبو موسى بعد طول غياب، وإثارته ،الرئيس فؤاد السنيورة
هدفها "ف مثيرة بدا أن موضوع السالح الفلسطيني خارج المخيمات، مطلقاً، في الوقت ذاته، مواق

  ".االستدراج الستخدام لبنان ساحة للصراعات أو استعماله كصندوق بريد إلرسال الرسائل
 الشيخ محمـد    ،"التيار الشيعي الحر  "رئيس  أن  : بيروت من   ٢٠/١/٢٠١٠السياسة، الكويت،   فيما أفادت   
لسالح الفلـسطيني خـارج     وربط ا " أبو موسى " "فتح االنتفاضة " استنكر تصريحات مسؤول     ،الحاج حسن 

لـم يحـسن أدب الـضيافة       " وأكد في بيان أمس أن أبو موسى         ،اإلسرائيلي-المخيمات بالصراع العربي  
اللبنانية وتصرف بكثير من قلة االحترام للدولة والحكومة التي ينبغي عليها أن تتخذ قراراً عاجالً بطرده                

إن الحكومة اللبنانية وحدها تقرر وهـم  "اج حسن  وأضاف الح ".  ومنعه من الدخول مجدداً    ،فوراً من لبنان  
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 متمنياً على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة       ،" وإال فليرحلوا من لبنان    ،ينفذون أوامر الشرعية اللبنانية   
   ...".أن يبادرا إلى تنفيذ ما اتفق عليه على طاولة الحوار في شأن السالح الفلسطيني"

علن في أ ، النائب حسن فضل اهللا،و كتلة الوفاء للمقاومةعضأن  ٢٠/١/٢٠١٠ السفير، كما أوردت
حزب اهللا معني بتحديد موقفه مما اتفقنا عليه على طاولة الحوار الوطني والذي أن : مداخلة تلفزيونية

حدد آلية لمعالجة السالح الفلسطيني خارج المخيمات عندما أكد ضرورة إجراء حوار بين الحكومة 
لسطينية تتم على أساسه معالجة هذا الملف وبالتالي المطلوب حوار جاد بين اللبنانية والفصائل الف

ودعا الى إخراج الموضوع من السجاالت . الحكومة اللبنانية وممثلي القوى الفلسطينية للوصول الى نتائج
 والمناكفات الدائمة وإبعاده عن التفسير والتحليل 

 
  د صالحالجامعة العربية تطالب باإلفراج عن الشيخ رائ .٥٥

طالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وحقوق اإلنسان :  جمال جوهر-القاهرة 
إلطالق سراح رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني " إسرائيل"بالتدخل الفوري للضغط على 

 ٩محتلة حكما بالسجن لمدة الشيخ رائد صالح الذي أصدرت ضده محكمة الصلح اإلسرائيلية في القدس ال
وأدانت .  أشهر مع وقف التنفيذ وفرض غرامة مالية باهظة٦أشهر بتهمة التحريض، باإلضافة إلى 

مسؤولية هذا التطور الخطير الذي " إسرائيل"الجامعة أمس الحكم الصادر على الشيخ صالح، وحملت 
 .ا لم تعرفه المنطقة من قبليمثل بداية تدهور يفتح الباب أمام التعرض لرجال الدين وهو م

 ٢٠/١/٢٠١٠الوطن، السعودية، 
  
 الحفريات اإلسرائيلية في القدس ستؤدي إلى مزيد من االنهيارات": األطباء العرب" .٥٦

أكد الدكتور جمال عبد السالم مدير لجنة القدس باتحاد األطباء العرب أن مزيدا من  :القدس المحتلة
ة بالمسجد االقصى بسبب الحفريات الصهيونية المتواصلة، والتي االنهيارات ستقع فى االحياء المحيط

أدت إلى انهيار جزء من الشارع العام بوادي حلوة في مدينة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك 
  .مساء األحد الماضي

  ٢٠/١/٢٠١٠السبيل، األردن، 
  
 مصرية للتوقيع على الوثيقة الهاطالب حماس بالتجاوب معمصر ت: مصادر مصرية .٥٧

قالت مصادر مصرية مطلعة إن مصر مستمرة في جهود المصالحة الوطنية :  صالح جمعة-القاهرة 
الفلسطينية، وإن المطلوب من حركة حماس التوقيع على وثيقة الوفاق الوطني التي وقعت عليها حركة 

  . أكتوبر الماضي١٥فتح في 
ئل الفلسطينية بعين االعتبار عند تنفيذ وأشار إلى أن مصر أعلنت أنها ستأخذ جميع مالحظات الفصا

  .االتفاق، مؤكدا أن القاهرة لم تقطع اتصاالتها مع جميع الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء االنقسام
وطالبت المصادر حركة حماس بالتجاوب مع الجهد المصري للتوقيع على الوثيقة المصرية لتبدأ 

ق المصالحة الذي يحتاج لوقت وجهد أكبر بعملية التنفيذ على الخطوات التنفيذية واإلجرائية إلتمام اتفا
األرض، ولتالشي أيضا كل المعيقات التي أفشلت كل االتفاقات السابقة ووجود وفد أمني عربي برئاسة 

  .مصر سيضمن التنفيذ على األرض
  ٢٠/١/٢٠١٠العرب، قطر، 
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 الجدار حول قطاع غزة إلى مقبرة جماعية: خبراء مصريون .٥٨
أكد المهندس والناشط السياسي أحمد بهاء الدين شعبان أن إقامة الجدار :  مشيرة عكاشة-قاهرة ال

الفوالذي سيدمر القضية الفلسطينية ويحول غزة إلى مقبرة جماعية، مشيرا إلى أن السلطة في مصر 
  ".إسرائيل"أنكرت وجود الجدار لمدة خمسة عشر يوماً، وتم اإلعالن عنه من خالل 

الجدار "بان في الندوة التي أقيمت مؤخرا في مقر حزب التجمع المعارض بالقاهرة تحت عنوان وقال شع
أن الهدف المعلن لبناء الجدار غير " الفوالذي بين األمن القومي المصري والصراع العربي اإلسرائيلي

 إلقامة أنفاق منطقي، ألنهم يقولون إن الهدف منه حماية مصر من تهريب المخدرات، والتهريب ال يحتاج
  .وجدران لمنعه

كما أكد بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لحقوق اإلنسان أن أصل المشكلة ليس الجدار أو المعابر 
ولكنها كارثة إنسانية في غزة، ألنها محاصرة بشكل مقصود لتعذيب الشعب الفلسطيني، وذلك غير 

تعد المسؤول األول عن " إسرائيل"ن مرفوض عروبيا فقط ولكنه مرفوض إنسانيا أيضاً، وأضاف أ
الجحيم الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزة، وإذا تساءلنا عن المغزى من إقامة الجدار سنجد أنه لمنع 
تهريب المخدرات، وهو ما يثير التعجب والتساؤل حول السالح والبضائع التي تنقل بدون جمارك على 

دود الليبية، فهل ذلك يعني أن نقيم جدارا على كل حدودنا الحدود مع السودان، وتهريب البضائع مع الح
  .مع الدول المجاورة

وأشار حسن إلى أن الخالف مع حماس ال يعني خالفا مع الشعب الفلسطيني بأكمله، ألن حماس جزء 
نصت على توصيل " جينف"صغير، والعقاب الجماعي جريمة في حق اإلنسانية، موضحا أن اتفاقية 

نيين في وقت الحروب، ولدينا اآلن طرف محتاج لإلغاثة، والمعبر غير مفتوح بشكل المساعدات للمد
  .مستمر ألنه يفتح في  أضيق الحدود

  ٢٠/١/٢٠١٠الشرق، قطر، 
  
  تركيا تطلب من باراك العودة للمفاوضات غير المباشرة مع سورية .٥٩

 أن وزير الخارجية كشف مصدر سياسي مقرب من وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك،: تل أبيب
التركي أحمد داود أوغلو طلب رسمياً أن تُستأنف المفاوضات غير المباشرة اإلسرائيلية السورية في 

وقال هذا المصدر، إن الوزير التركي أوضح لضيفه اإلسرائيلي إن الشعب في تركيا وشعوب  .إسطنبول
، إن لم تترافق هذه العالقات بتغيير "ائيلإسر"العالم اإلسالمي لن تتفهم عالقات استراتيجية بين تركيا و

وقال إن الحصار على غزة هو . في السياسة اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين وسورية وسائر العالم العربي
إحدى العقبات الكأداء في وجه تطوير العالقات اإلسرائيلية التركية وكذلك الجمود في عملية السالم على 

 .جميع المسارات
ر التركي بإجراء سلسلة خطوات فاعلة تظهر التغيير، في مقدمتها استئناف المفاوضات التي وطالب الوزي

انقطعت عشية الحرب العدوانية على غزة، وكان فيها وسيط تركي يتنقل بين وفدين إسرائيلي وسوري 
 أيضا وطلب". إسرائيل"كما طالب بأن تعطى تركيا دورا في الوساطة بين الفلسطينيين و. في فندق واحد

كل العقبات في طريق شحنات المواد الغذائية والطبية التركية وغيرها إلى قطاع " إسرائيل"أن تزيل 
 .غزة

  ٢٠/١/٢٠١٠الشرق األوسط، 
  
   بالسماح لها بإدخال مبانٍ جاهزة الى قطاع غزة "سرائيلإ "تطالب تركيا .٦٠

ها الصادر امس الثالثاء، االسرائيلية، في عدد" هآرتس"كشفت صحيفة :  زهير اندراوس-الناصرة 
النقاب عن ان الحكومة التركية قامت بتقديم مطالب لوزير االمن االسرائيلي ايهود باراك الذي زارها يوم 
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وبحسب المراسل . وتضع العالقة بينهما على المحك مجددا" إسرائيل"االحد الماضي من شانها ان تربك 
ى مصادر رفيعة المستوى في تل ابيب، فقد طالب وزير السياسي للصحيفة، باراك رافيد، الذي اعتمد عل

الخارجية التركي، داوود اوغلو، باراك بالسماح لتركيا بايصال المعونات لسكان قطاع غزة المحاصر، 
الغذاء والدواء والمساعدات االساسية، كما طلب السماح لتركيا بادخال مبان جاهزة اليواء من فقدوا 

ائيلية المدمرة وال يستطيعون بسبب الحصار ومنع مواد البناء من الدخول مساكنهم نتيجة للحرب االسر
  .لقطاع غزة من اعادة بناء مساكنهم

  ٢٠/١/٢٠١٠القدس العربي، 
  
  القضية الفلسطينية تتعلق بنا جميعاً وتؤذي ضميرنا: أردوغان .٦١

ية تتعلق أكد رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان أن القضية الفلسطينية ليست قض: وام
  ".بالفلسطينيين فقط بل تتعلق بنا جميعاً وتؤذي ضميرنا"

ال يوجد شيء طبيعي أكثر من : "وقال أردوغان خالل لقاء في غرفة تجارة وصناعة الرياض، أمس
ألن نرسل "، وتساءل قائال "اهتمام تركيا بمصير الفلسطينيين، ليس ألنهم مسلمون بل ألننا كائنات بشرية

  ".يتي ألنهم مسيحيون؟مساعدات إلى ها
  ٢٠/١/٢٠١٠الخليج، 

 
   إسرائيلي بشأن مناورة نسر األناضول-اتفاق تركي  .٦٢

توصلتا الى اتفاق بشأن " إسرائيل"ذكرت صحيفة صباح التركية أن تركيا و  :  أسامة عبدالعزيز-أنقرة 
قا والتي تنظم أربع تحديد أسماء الدول المشتركة في المناورة الجوية المعروفة باسم نسر األناضول مسب

  . مرات كل عام من أجل عدم فتح مجال سوء التفاهم
  ٢٠/١/٢٠١٠األهرام، مصر، 

  
 بتهمة االنضمام إلى حركة فتحعلى شاب  سنوات سجنا أربعةبـ تقضي محكمة تونسية  .٦٣

 ٤بـ ) ١٩٨٤من مواليد (قضت محكمة تونسية على الشاب المبروك شفرود :  محمد الحمروني-تونس 
سجنا بتهمة االنضمام إلى حركة فتح، وذلك في القضية التي نظرت فيها يوم االثنين الماضي سنوات 

  .الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة االبتدائية بتونس العاصمة
االنضمام إلى تنظيم "وأحيل المبروك على القضاء وفق قانون مكافحة اإلرهاب ووجهت له تهم تتعلق بـ

لتحقيق أغراضه واستعمال تراب الجمهورية النتداب مجموعة من األشخاص اتخذ من اإلرهاب وسيلة 
بقصد ارتكاب عمل إرهابي خارج تراب الجمهورية واستعمال تراب الجمهورية للقيام بأعمال تحضيرية 
قصد ارتكاب جرائم إرهابية وإعداد محل الجتماع أعضاء تنظيم لهم عالقة بالجرائم اإلرهابية والتبرع 

  ".العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص وتنظيم له عالقة بالجرائم اإلرهابيةبأموال مع 
 سنوات بنفس التهم أي ٤وكانت ذات المحكمة قضت منذ أسبوعين تقريبا بسجن معز عبدالمؤمن 

  .االنضمام إلى حركة فتح
  ٢٠/١/٢٠١٠العرب، قطر، 

  
  دمشق اقترحت سراً على تل أبيب عقد لقاءات منفردة في أوروبا .٦٤

كشفت مصادر ديبلوماسية عربية في تركيا النقاب عن أن السوريين يحاولون منذ  : حميد غريافي-ندن ل
عبر خطين احدهما فرنسي " إسرائيل"سبتمبر الماضي فتح كوة في المفاوضات المتجمدة مع / ايلول

عرض واالخر قطري، إال ان محاوالتهم هذه لم تنجح ما حولهم، حسب معلومات اوروبية، باتجاه 
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 اسرائيلية منفردة لمسؤولين في البلدين في احدى العواصم االوروبية، اال ان نتانياهو -لقاءات سورية 
 .الملتزم بدقة بوعوده لباراك اوباما رفض مثل هذه اللقاءات

 ٢٠/١/٢٠١٠السياسة، الكويت، 
 
 ليبيا تدخل على خط الوساطة بين فتح وحماس .٦٥

س دخلت على خط الوساطة بين حركتي فتح وحماس، وأن أن طرابل" الشرق األوسط"علمت : غزة
الحكومة الليبية أجرت أخيراً اتصاالت مع كل من الحركتين حول سبل جسر الهوة بينهما وإنهاء حالة 

، أن فتح وحماس تبديان جهداً كبيراً في "الشرق األوسط"وذكرت مصادر مطلعة لـ. االنقسام الداخلي
اقفهما من الورقة المصرية المصالحة، على اعتبار أن طرابلس ستستضيف محاولة إقناع ليبيا بتأييد مو

ولم تستبعد المصادر أن ترسل فتح وحماس مبعوثين . آذار القادم/ القمة العربية التي ستلتئم أواخر مارس
 .لطرابلس في القريب العاجل في محاوالت لتجنيد الرئيس الليبي معمر القذافي لصالحهما

  ٢٠/١/٢٠١٠الشرق األوسط، 
  
  من الواليات المتحدة" خطاب ضمانات "بسبب طلب بين القاهرة والدوحة" حرب البيانات"استمرار  .٦٦

خطاب "بين مصر وقطر في شأن طلب الدوحة " حرب البيانات"تصاعدت :  محمد المكي أحمد-الدوحة 
القطرية أمس للمرة في شأن القضية الفلسطينية من الواليات المتحدة، إذ ردت وزارة الخارجية " ضمانات

اتخذ على " قرار عربي"الثانية على التحفظات المصرية عن الخطوة التي تؤكد الدوحة أنها تأتي تنفيذاً لـ
  . سبتمبر الماضي/ هامش الجمعية العامة لألمم المتحدة في ايلول

ن وزارة استغرابه من اإلدعاء في التصريح الصادر ع"ونقل بيان للخارجية القطرية عن مسؤول فيها 
خارجية جمهورية مصر العربية األحد الماضي أن المذكرة التى وجهتها قطر إلى الجانب األميركي 

  ". تفتقر إلى كثير من الدقة المطلوبة وركيكة في الشكل وضعيفة في المضمون
حاول مجدداً إثارة الشكوك حول تقديم طلب خطاب "ورأت الخارجية القطرية أن البيان المصري 

  ".ت ووصف الطلب بأنه مذكرة وليس رسالة أو خطاباًالضمانا
  ٢٠/١/٢٠١٠الحياة، 

  
  ألمم المتحدة إلدخال بعض مواد اإلعمار مثل الزجاج إلى القطاعلجهود : سري .٦٧

 السفير حسام زكي أن لقاء المنسق الخاص لألمم المتحدة           المصرية  أوضح الناطق باسم الخارجية    :القاهرة
عـرض   « وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط      وسط روبرت سري مع   لعملية السالم في الشرق األ    

وقال . »الجهود المصرية وكذلك جهود األمم المتحدة إلدخال بعض مواد اإلعمار مثل الزجاج إلى القطاع             
سري أكد وجود تطور في الموقف اإلسرائيلي في هذا الشأن بما سيؤدي إلى إدخـال بعـض                 «زكي إن   

  .»عادة اإلعمار إلى القطاعالمواد المستخدمة في إ
وكان سري قال في مؤتمر صحافي عقب لقائه األمين العام للجامعة العربية عمرو موسـى أمـس، إن                  

، معرباً عن أمله فـي اسـتئنافها        »هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود كي يتم استئناف عملية السالم           «
لمشترك للمجتمـع الـدولي، وهـو حـل         لتصل إلى نتيجتها في وقت قريب، على أساس الهدف العام ا          «

  . »الدولتين
٢٠/١/٢٠١٠الحياة،   
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  موسكو تدعو إلى وقف االستيطان .٦٨
إلـى وقـف نـشاطها      " إسـرائيل "دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف، أمس،        ): آي.بي.يو(

اف االستيطاني في األراضي المحتلة ورفع الحصار عن غزة، الفتاً إلى وجود فرصـة اتفـاق السـتئن                
، مشدداً على ضرورة البحث عن حلول توافقية وطـرق سـلمية            "اإلسرائيلية "-المفاوضات الفلسطينية   

  .لتسوية الوضع في الشرق األوسط
الروسية عن الفروف قوله في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره األردني ناصر            " نوفوستي"ونقلت وكالة   

، لكنه أشار الى وجود     "لقلق وال يبعث إلى التفاؤل    ان الوضع في الشرق األوسط يثير ا      "جودة في موسكو،    
  ". اإلسرائيلية-فرصة للتوصل الى اتفاق على استئناف المفاوضات الفلسطينية "

لكي يتحقق ذلك يتوجب على الجانبين االلتزام الدقيق بتعهدات خارطة الطريق بما في ذلك مبدأ               "وأضاف  
  ". القدس الشرقيةوقف االستيطان في كل األراضي المحتلة بما فيها

٢٠/١/٢٠١٠الخليج،   
  
  بفتح فوري للمعابر مع قطاع غزة تطالب غير حكوميةة دوليةنظم م٨٠ .٦٩

طالبت هيئات األمم المتحدة ورابطة الوكاالت اإلنمائية الدولية، التي تمثل أكثـر             :عبد الرؤوف ارناؤوط  
كس غيالرد، منسق الـشؤون     وقال ما .  منظمة غير حكومية، بفتح فوري للمعابر مع قطاع غزة         ٨٠من  

إن اإلغالق المستمر لقطاع غزة يقوض عمـل نظـام          "اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة المقيم       
ويـسبب تـدهوراً مـستمراً فـي        .  مليون نسمة في غزة    ١ر٤الرعاية الصحية ويعرض للخطر صحة      

مدادات الطبية وتدريب العاملين فـي      ويعيق إتاحة اإل  . المحددات االجتماعية واالقتصادية والبيئية للصحة    
الصحة ويمنع المرضى الذين يعانون من ظروف طبية خطيرة من الحصول علـى عـالج متخـصص                 

  ".خارج غزة في الوقت المناسب
٢٠/١/٢٠١٠األيام، فلسطين،   

  
  لها كمناهضة للسامية" اإلسرائيلي"النرويج تنتقد تصوير اإلعالم  .٧٠

عن وزير الخارجية النرويجي جوناس شتور قوله لدى        " اإلسرائيلية"" هآرتس"نقلت صحيفة   ): أي.بي.يو(
ألوسـلو إن هنالـك     " اإلسـرائيلية "، أول أمس االثنين، رداً على االنتقادات الصحافية         "إسرائيل"زيارته  

، وأنا أرى ذلك جزءاً من حملـة تنظمهـا          "اإلسرائيلية"إشارات لمشاعر مناهضة للنرويج في الصحافة       "
  )".في النرويج" (إسرائيل"ر تنتقد أعداء وتحركها دوائ

٢٠/١/٢٠١٠الخليج،   
  
  البرلمان األوروبي يدعم الحملة الدولية لإلفراج عن النواب المختطفين في سجون االحتالل .٧١

أكد رئيس البرلمان األوروبي جيريي بيوزك، دعمه للحملة الدولية لإلفراج عن النـواب             :  فلسطين ،غزة 
الل اإلسرائيلي، مشيداً بالجهود الحثيثة التي تبذلها الحملة لإلفراج عن النواب           المختطفين في سجون االحت   

  .المختطفين في سجون االحتالل منذ ما يزيد عن ثالث سنوات
جاء ذلك رداً على رسائل وجهتها الحملة إلى كافة المنظمات والمؤسسات البرلمانية ومن ضمنها البرلمان               

  .دولي، واالتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي االنتقالياألوروبي، واالتحاد البرلماني ال
٢٠/١/٢٠١٠صحيفة فلسطين،   
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 األونروا تنفي تقليص خدماتها لالجئين .٧٢
» األونروا«نفى المستشار اإلعالمي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين         : عبدالقادر فارس  -غزة  

ت المقدمة لالجئين في قطاع غزة، موضحا أن التخوفـات          عدنان أبو حسنة وجود أي تقليص في الخدما       
وأكد أبـو حـسنة أن      . غير حقيقية وأن المجتمع الدولي الزال ملتزما تجاه االستمرار في تقديم خدماتها           

 .المنظمة الدولية زادت خالل الفترة الماضية من خدماتها المقدمة لالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة
٢٠/١/٢٠١٠عكاظ،   

 
   تريليون دوالر إلى تريليون١,٧ العالمية المباشرة تتراجع من االستثمارات :"كتادأون" .٧٣

 ٢٠٠٨ ترليون دوالر في     ١,٧تراجعت االستثمارات العالمية المباشرة من نحو       :  محمد خالد  -نيويورك  
لى  إ ٧٠٠إلى تريليون دوالر العام الماضي، كما انخفض حجم األموال في عمليات االندماج والتملك من               

وخفضت أزمة االئتمان العالمية تدفق استثمارات تمويل المشاريع إلى الدول العربية           .  بليون دوالر  ٢٣٠
، وتراجع تمويل صفقات    ٢٠٠٨ئة خالل العام الماضي، مقارنة مع حجمها في         ا في الم  ٣٧وفي ما بينها،    

) أونكتـاد (ة للتجارة والتنمية    ئة، لكن مؤتمر األمم المتحد    ا في الم  ٩٠الدمج واالستحواذ عبر الحدود بنحو      
 "معتـدل "رصد مؤشرات إيجابية على صعيدي االقتصاد العالمي الكلي وأرباح الشركات، تعد بانتعـاش              

  .خالل السنة الحالية وفي المدى المتوسط
 أن تردي األوضاع االقتصادية إقليمياً وعالمياً، عالوة على شح االئتمان على المـستوى              "أونكتاد"والحظ  
 بليـون دوالر فـي      ٨٤ي، خفض من حجم تدفق االستثمارات التي استضافتها الدول العربية مـن             الدول

  . ٢٠٠٩ بليوناً في ٥٣ إلى ٢٠٠٨
  ٢٠/١/٢٠١٠الحياة، 

  
  وتجارة... تجّسس وتدريب: يتغلغل في العراق" الموساد" .٧٤

ـ تتحدث العديد من بيانات فصائل المقاومة العراقية عـن اسـتهداف مقـار              : علي شهاب  " الموسـاد "لـ
ـ   . اإلسرائيلي على امتداد مساحات العراق     جيش "و" عصائب العراق الجهادية  "وتذكر المكاتب اإلعالمية ل

تفاصيل استهداف تجمعات إسرائيلية فـي التـاجي وكركـوك وبغـداد            " الجيش اإلسالمي "و" المجاهدين
ت لتفجير عبوة ناسفة ضـد      تبثّ شريطاً مصوراً على شبكة اإلنترن     " عصائب أهل الحق  "وغيرها، بل إن    

آلية أميركية كانت تنقل، بحسب بيان العصائب، ضباطاً أمنيين إسرائيليين بتاريخ السابع عشر من شـهر                
  .وتنتشر صوراً على اإلنترنت أيضاً لجرحى على سواعدهم وشم نجمة داوود. ٢٠٠٦أيار عام 

ث عن وجود إسرائيلي فـي العـراق        ولئن كان من المتعذّر التثبت من صحة هذه االدعاءات، فإن الحدي          
  .صار من المسلّمات، نتيجة تواتر أخبار، مصدرها في كثير من األحيان جنود أميركيون

، ذكـرت المـسؤولة     ٢٠٠٤في تموز مـن عـام       " بي بي سي  "وفي مقابلة مع هيئة اإلذاعة البريطانية       
ي السجن محقّقاً إسرائيلياً ُيجري     ، جانيت كاربنسكي، أنها التقت ف     "أبو غريب "األميركية السابقة عن سجن     
  .عمليات استجواب السجناء

في السياق نفسه، ترددت أنباء، تؤكّدها الحوزة العملية في النجف، عن نشاط استخباري إسرائيلي ينـشط                
وذكر العديد من العراقيين، الذين اعتقلوا لفترات قصيرة، أنه بعد إجراء الجنـود             . في غالبية المحافظات  

مدى شعبية حزب   "تركّزت أسئلتهم على    " من نوع مختلف  "ين التحقيق معهم، ُأحيلوا على محقّقين       األميركي
، فضالً عن دور الحرس الثوري اإليرانـي،        "اهللا اللبناني وحركة حماس الفلسطينية في صفوف العراقيين       

ويـشير هـؤالء   . قإضافةً إلى استفسارات عن مقامات ألنبياء بني إسرائيل وآثار يهودية قديمة في العرا  
  .إلى أن لهجة المحقّقين الملثّمين كانت أقرب إلى اللبنانية، وتدّل على أنهم تعلّموا العربية وليسوا عرباً
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الثانية شريطاً لضباط إسرائيليين يدربون جنوداً أكراداً شمال        " بي بي سي  "إضافةً إلى ذلك، بثت قناة الـ       
  .العراق

وهنـا يمكـن    .  التساؤل عن أهداف وأدوار الوجود اإلسرائيلي في العراق        هذه التقارير واألنباء تقود إلى    
  :تحديد إطار هذا الوجود

الوجـود  " دور استخباري وقائي لتوفير حماية جنود إسرائيليين يقاتلون في العراق أو أي نـوع مـن                  -
  ".المدني

خبر وجود شـركات    أول صحيفة إسرائيلية تؤكّد     " يديعوت أحرونوت "كانت صحيفة   :  وجود اقتصادي  -
، حين تحدثت عن عشرات الـشركات التـي         ٢٠٠٥إسرائيلية في العراق في شهر كانون الثاني من عام          

تعمل في مجاالت االتصاالت والمعلوماتية والمقاوالت واالستشارات في مختلف المجاالت؛ األمر الـذي             
ونشرت . في العراق " ي كبير اختراق إسرائيل " حين تحدثت عن     ٢٠٠٧عام  " معاريف"أكّدته أيضاً صحيفة    

هكذا يتحول اإلسرائيليون إلى أغنياء علـى حـساب         "موضوعاً على صدر صفحتها األولى تحت عنوان        
أن أكثر من سبعين شركة تجارية إسرائيلية من جميـع فـروع التجـارة              " معاريف"وأوضحت  ". العراق

ـ           راقيين، مـشيرةً إلـى أن أربـاح        والصناعة تعمل في العراق بطريقة شبه علنية، وتسوق منتجاتها للع
الشركات اإلسرائيلية من التجارة مع العراق وصلت إلى مئات ماليين الدوالرات، وأن هـذه الـشركات                

إن الشركات التجاريـة اإلسـرائيلية      " معاريف"وقالت  . تتوقع أن تزداد أرباحها زيادة كبيرة في المستقبل       
ير المالية اإلسرائيلي آنذاك، بنيامين نتنيـاهو، أنـه          وز ٢٠٠٣بدأت العمل في العراق، بعدما أعلن عام        

 ألغي الحظر اإلسرائيلي الذي كان مفروضاً منذ إقامـة          ٢٠٠٣بتاريخ الحادي والعشرين من شهر تموز       "
الدولة العبرية على الشركات اإلسرائيلية بالتعامل مع العراقيين، باعتبار العراق في ظل حكـم الـرئيس                

  ".دواًالعراقي السابق دولةً ع
شـركة الحـافالت    : في تحقيقها " معاريف"ومن بين الشركات اإلسرائيلية التي اخترقت العراق، وذكرتها         

" سـونول "لبيع األقنعة الواقية، وشركة     " ربينتكس"التي تبيع العراقيين الحافالت المستعملة، وشركة       " دان"
ش االحتالل األميركي بماليين اللترات من      وهي أكبر الشركات اإلسرائيلية لبيع الوقود، إذ تزود يومياً جي         

  .التي تصنع مالبس النسيج، وغيرها من الشركات" دلتا"الوقود، وشركة 
ويمكن تلخيص األهداف من الوجود االقتصادي في العراق بحاجة االقتصاد اإلسرائيلي إلى إيجاد أسواق              

فرص عمل مع ارتفاع معدل البطالة داخل       جديدة توفّر له دخالً إضافياً في ظل األزمة المالية العالمية، و          
، فضالً عن أن قطـاع إعـادة        )ما يزيد على عشرة في المئة     (األراضي المحتلة إلى معدل غير مسبوق       

  .اإلعمار يمثّل عامل جذب مهماً
ويقدر مدير معهد الصادرات اإلسرائيلية السابق، شراغا بروش، حجم الصادرات اإلسرائيلية المرتبطـة             

اء وتأهيل البنى التحتية إلى العراق بمئة مليون دوالر سنوياً، وذلك عبر مسارات نقـل غيـر                 بقطاع البن 
  ).عبر تركيا أو األردن أو بولندا(مباشرة 

، )إسـكان وبنـاء   " (شـيكون فبينـوي   "؛ من مجموعة    "سوليل بونيه "وفي هذا المجال، يبرز اسم شركة       
كذلك، يبـرز اسـم شـركة       . في أفريقيا وشرق أوروبا   المعروفة بخبرتها العالية في مجال البنى التحتية        

  .، إحدى أكبر الشركات اإلسرائيلية في مجال تأهيل البنى التحتية"ارونسون"
" كـاردان "ومن الشركات اإلسرائيلية األخرى التي تتطلع إلى االستثمار في إعادة إعمار العراق، شركة              

في مجال إنشاء الطرق،    " أفريقيا إسرائيل "حتية، و في مجال إنشاء بنى ت    " أشتروم"المتخصصة في المياه، و   
التي تعمل في مجال تشغيل مصافي التكرير؛       " بزان"المتخصصة في تقطير المياه، و    " الشركة إلسرائيل "و

  ".يديعوت"ودائماً بحسب صحيفة 
عبـر القمـر    (وتطول الئحة المجاالت والشركات اإلسرائيلية العاملة في العـراق بـدءاً باالتـصاالت              

فيديرال اكسبرس  "و" ترانس كالل ساخار  "شركتا  (، إلى النقل والشحن     ")ايريديوم"الصطناعي اإلسرائيلي   ا



  

  

 
 

  

            ٣٤ ص                                     ١٦٧٥:         العدد       ٢٠/١/٢٠١٠األربعاء  :التاريخ

، وغيرهـا مـن     )لألدوية واألدوات الطبيـة   " اتيربول"و" امنت"شركتا  (، إلى القطاع الصحي     ")إسرائيل
  .القطاعات

  .للجيش األميركي" مكافحة اإلرهاب" دور عسكري لنقل تقنيات حديثة وتوفير استشارات في -
 تـشرين   ٣فقد ذكرت تقارير صحافية أوروبية نشرتها وكاالت األنبـاء فـي            :  تدريب القوات الكردية   -

 عنـصر مـن االسـتخبارات العـسكرية         ١٢٠٠، نقالً عن االستخبارات الفرنسية، وجود       ٢٠٠٧األول  
لسليمانية، وهو مـا أكّدتـه      في مدينتي أربيل وا   " البشمركة" يدربون عناصر    ٢٠٠٤اإلسرائيلية منذ عام    

يديره ضباط إسـرائيليون    " Zالمعسكر  "أيضاً بكشفها أن معسكراً للتدريب ُيعرف باسم        " يديعوت"صحيفة  
  ".منطقة صحراوية شمال العراق"ُأنشئ في 

  ".أرض الميعاد" استقطاب اليهود األكراد والعراقيين عموماً للهجرة إلى -
يعمل أيـضاً   " الموساد"والالفت أن   . رئيسياً في النشاطات اإلسرائيلية   وتمثّل مدينة كركوك أيضاً محوراً      

المحلي لليهود في العراق باتجاه اإلقامة في كردستان لمن ال يرغب في الـسفر إلـى                " النزوح"على خط   
أما األسباب األخرى التي تجعل من مدينة كركـوك عنـصر جـذب بالنـسبة إلـى                 . األراضي المحتلة 
ن في أن هذه المدينة تضم نسبة عالية من احتياطي النفط العراقـي، وإعـادة تأهيـل                 اإلسرائيليين، فتكم 

 مليارات دوالر من شأنها أن ترفع معـدل         ٨المنشآت البترولية في هذه المنطقة يتطلب استثمارات بقيمة         
  .إنتاج الحقول إلى ما يناهز الخمسة ماليين برميل يومياً

إيران، وهي بالتالي تؤمن موقعاً استراتيجياً كنقطة انطالق إلى         وتحاذي كركوك كالً من تركيا وسوريا و      
  .أراضي هذه الدول

، ٢٠٠٤ حزيـران    ١٢البريطانية، فـي    " الغارديان"فقد نشرت صحيفة    :  التجسس على إيران وحلفائها    -
بنـاء  "مقالة لسايمور هيرش يوضح فيها أن األهداف اإلسرائيلية من وجودها في المنطقة الشمالية هـو                

  ".اعدة للتجسس على المنشآت النووية اإليرانيةق
جغرافياً، يتوزع الوجود اإلسرائيلي على العديد من المناطق، غير أن المذكور في بيانات المقاومة يتركّز               

  :في
  . مطار بغداد الدولي-
، وهو موقع رئاسي سابق في حي العامرية قرب المطار، وقد تعرض لعمليات قـصف               "نادي الفارس  "-

  .ة من جانب المقاومةعديد
  . داخل المنطقة الخضراء، بالقرب من التجمعات األميركية، وفنادق عديدة بالقرب من مراكز حكومية-
وهو من المعسكرات الجوية السابقة للجيش العراقي       " الهضبة الغربية " قاعدة الحبانية القديمة، ومعسكر      -

  .في عهد صدام حسين
 ال شك أن بلداً يعيش حالة من الفوضى األمنية ويحـوي كميـات              وبغض النظر عن دقة هذه التفاصيل،     

فكيف الحال بـ   . وافرة من الثروات الطبيعية ويقع في قلب العالم، يجذب العديد من األجهزة االستخبارية            
ـ      " دولة" وتظهر عليها الحـدود النهريـة      " إسرائيل الكبرى "محفور على عملتها المعدنية القديمة خريطة ل

  ات؟للنيل والفر
  غطاء أردني

، في تحقيقها عن الوجود والنشاط اإلسرائيلي في العراق، أن قائد هيئة األركان             "معاريف"كشفت صحيفة   
األسبق في جيش االحتالل امنون ليبكين شاحاك، الذي كان وزيراً للمواصالت في حكومة إيهود باراك،               

  .ى النصيحة والمشورة من صديقه باراكهو من أبرز رجال األعمال اإلسرائيليين في العراق، حيث يتلقّ
للـصحيفة  " بينـي ميـدان   "وقال المسؤول اإلعالمي في شركة باراك للمشورة االقتصادية االستراتيجية          

. اإلسرائيلية إن الشركة التي يديرها شاحاك فازت بمناقصتين جديدتين بالمشاركة مع شـركات أجنبيـة              
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لية تعمل بغالبيتها العظمى تحت غطاء أردني، وتـدفع         وأضاف المسؤول اإلعالمي إن الشركات اإلسرائي     
  .العموالت لألردنيين في مقابل ذلك

  ١٩/١/٢٠١٠األخبار، 
  
  هل تجد من يتذوقها؟: الجديدة للتسوية" الطبخة" .٧٥

  حسن نافعة
.  اإلسرائيلي أصبحت اآلن قيد اإلعداد، لكنها لم تنضج بعد-ما لتسوية الصراع العربي " طبخة"يبدو أن 

، والتي بلغ عمرها اآلن أكثر من ربع قرن، كانت قد دخلت في حالة موت "العملية السياسية"وألن 
سريري، على األقل منذ تولي الرئيس جورج دبليو بوش مقاليد السلطة في مطلع القرن الحالي، فقد كان 

ت شعار من الطبيعي أن تتجه األنظار إلى الرجل الذي خلفه وخاض انتخابات الرئاسة األميركية تح
ولم يخيب أوباما الظن، فلم يكد . التغيير على أمل أن يتمكن من إعادة الحياة إلى جسد التسوية المحتضر

يضع قدمه في البيت األبيض حتى بادر الى تعيين جورج ميتشل مبعوثاً شخصياً له في المنطقة، ثم بدأ 
حتلة، وراح يحث الطرفين يطالب إسرائيل بوقف أنشطتها االستيطانية في األراضي العربية الم

  .اإلسرائيلي والفلسطيني على استئناف مفاوضاتهما للتوصل إلى تسوية مقبولة خالل فترة زمنية معقولة
وألن الموقف الذي عبرت عنه إدارة أوباما بدا مختلفاً نوعياً عن موقف اإلدارات األميركية السابقة 

سعى لفتح صفحة جديدة في عالقة الواليات المتحدة وارتبط برؤية أشمل لسياسة خارجية تنشد التغيير وت
بالعالم، خصوصاً بالدول العربية واإلسالمية، فقد كان من الطبيعي أن يساعد على تحريك المياه الراكدة 
في أنهار العملية السياسية، وأن يقابل بترحاب عربي عام، خصوصاً من جانب السلطة الفلسطينية 

 إسرائيل فقد رأت فيه تطوراً غير مرغوب وعبرت عن انزعاجها الشديد أما. ومعسكر االعتدال العربي
وعلى . منه، حيث خشيت أن يكون مقدمة لهبوب رياح معاكسة تعوق مخططاتها المشرعة في المنطقة

رغم تصميمها الكامل على مقاومة أي تغيير جوهري في سياسة الواليات المتحدة إال أن حكومة نتانياهو 
ك، شديدة الحرص على تجنب الدخول في صدام مباشر مع اإلدارة األميركية الجديدة، بدت، على رغم ذل

وهو ما يفسر قرار نتانياهو تقديم تنازالت شكلية تسمح لإلدارة األميركية بمواصلة مساعيها إلحياء 
دة قيد الجدي" الطبخة"العملية السياسية مع االحتفاظ لنفسه بالقول الفصل في تحديد مكونات وطريقة طهو 

  . اإلعداد
يظهر الفحص المدقق لتطور رد فعل الحكومة اإلسرائيلية على مطالب أوباما الخاصة بوقف النشاط 

فبعد موافقته على منح تراخيص لبناء ما . االستيطاني أن نتانياهو لجأ إلى عملية خداع مكشوفة تماماً
 النشاط االستيطاني في الضفة الغربية، يزيد على ثالثة آالف وحدة سكنية جديدة، أعلن استعداده لتجميد

باستثناء القدس، وذلك خالل فترة محددة ال تتجاوز عشرة أشهر، كما أعلن استعداده الستئناف فوري 
للمفاوضات على أساس حل الدولتين، ولكن بشرط أن يبدي الجانب الفلسطيني استعداده لالعتراف 

  !.بإسرائيل دولة يهودية
تانياهو أنه ال يتضمن أي تنازل، بل ويضيف شروطاً جديدة لم ترد في أي ويبدو واضحاً من عرض ن

فحجم المساكن الجديدة التي وافق . من االتفاقات أو التفاهمات السابقة الموقعة بين إسرائيل والسلطة
نتانياهو على منح تراخيص ببنائها تزيد على معدالت البناء العادية خالل الفترة الزمنية التي حددها 

وموافقة السلطة الفلسطينية . قف االستيطان، ما يعني أن النشاط االستيطاني لن يتوقف في حقيقة األمرلو
على قرار نتانياهو باستثناء القدس يعني اإلقرار ضمناً بالموافقة على استبعادها من العملية التفاوضية 

بيهودية الدولة اإلسرائيلية واشتراط االعتراف المسبق . واالعتراف بحق إسرائيل بضمها بقرار منفرد
 هم مجرد جالية أجنبية يحق ١٩٤٨ليس له سوى معنى واحد وهو االعتراف صراحة بأن عرب 

  !. إلسرائيل تجريدهم من حقوقهم الوطنية األصيلة
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لم يكن هذا العرض مستبعداً من سياسيين من أمثال نتانياهو، لكن الغريب حقاً أن يقبله أوباما وأن يعتبره 
وعند هذه النقطة يمكن القول أن تغيراً جوهرياً بدأ يطرأ على موقف .  الستئناف العملية التفاوضيةكافياً

فهو لم يكتف بالترحيب وإنما شرع على الفور . أوباما وصل إلى حد االنقالب على مواقفه األولية المعلنة
 موقفها والتخلي عن في ممارسة ضغوط مباشرة وغير مباشرة إلجبار السلطة الفلسطينية على تغيير

وفي هذا السياق تبذل اإلدارة األميركية . الوقف الكامل للنشاط االستيطاني كشرط الستئناف المفاوضات
جهوداً متواصلة إلقناع الدول العربية بأن فرص التوصل إلى تسوية عادلة ما زالت قائمة ويتعين 

  :ااغتنامها وعدم إهدارها، مستخدمة في ذلك حججاً مختلفة، منه
  . أن موقف نتانياهو تغير وأصبح ال يمانع في قيام دولة فلسطينية بعد أن كان معارضاً لها-١
 أن اليمين اإلسرائيلي هو األقدر على تمرير التسوية التي يتم التوصل إليها بسبب ضعف وزن وتأثير -٢

  .اليسار على الحياة السياسية في إسرائيل
نات، بالتركيز على مسألة ترسيم الحدود النهائية للدولتين في  أن من الممكن تجاوز عقبة المستوط-٣

، من خالل إقرار مبدأ تبادل األراضي بنفس ١٩٦٧بداية المفاوضات، وتجاوز عقبة العودة إلى حدود 
النسب والمساحة، وتذليل العقبات السياسية والنفسية المترتبة على قبول استئناف التفاوض من دون 

  !.ضمانات أميركية تلبي احتياجات كل األطرافشروط مسبقة، بتقديم 
الجديدة والقدرة على إنضاجها بات، في ما يبدو، معلقاً على " الطبخة"ويتضح من هذا التحليل أن مصير 

األول، طبيعة الضمانات والتطمينات التي ستقبل : أمرين أساسيين يجري التفاوض في شأنهما حالياً
لطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي، والثاني، الكيفية التي ستتم بها ترجمة اإلدارة األميركية تقديمها إلى ا

أصبحت " طبخة التسوية"بعبارة أخرى يمكن القول إن . إلى خرائط متفق عليها" تبادل األراضي"مفهوم 
بين إسرائيل والسلطة " خريطة أراض متبادلة"أميركي، من ناحية، و " خطاب ضمانات"متوقفة على 
  . من ناحية أخرىالفلسطينية، 

غير أننا ال نتوقع أن تفضي الجهود المبذولة حالياً للخروج من مأزق التسوية الراهن إلى أي نتائج 
فاختزال القضية الفلسطينية، أو باألحرى ابتذالها، على هذا النحو ينطوي على عملية خداع . ملموسة

 للشعوب غير قابلة للتصرف، فمن وألنه يستحيل االلتفاف حول حقوق مادية وتاريخية. واضح للنفس
المؤكد أنه لن يمر وقت طويل قبل أن يكتشف الشعب الفلسطيني الذي شرد وسلبت أراضيه أن 
الصياغات اللفظية الماهرة، أو الماكرة، والتي من المتوقع أن يعج بها خطاب الضمانات، وأن الخطوط 

بقوة األمر الواقع، لن تقدم له سوى حلول ، والتي ستُفرض عليه "األراضي البديلة"المتعرجة لخرائط 
  .وهمية ال وجود لها إال في أذهان مبتدعيها ومروجيها

: فعند إمعان النظر في مسألة الضمانات يمكن أن نكتشف بسهولة أنها تنطوي على نوعين من اإلشكاليات
ة مصطنعة لسد فجوة األولى تتعلق باألسباب التي دعت إليها والتي ال تخرج في الواقع عن كونها محاول

وألن إجراءات . ثقة قائمة يصعب ردمها في الواقع إال بإجراءات لبناء الثقة بين األطراف المعنية مباشرة
من هذا النوع جربت من قبل وتم اختبارها في الماضي أكثر من مرة وفشلت، فمن الصعب أن تنجح 

لطرف الثالث المعني بتقديم هذه أما الثانية فتتعلق با. ضمانات مقدمة من طرف ثالث في ردمها
الضمانات، إذ يشترط أن يكون غير منحاز وأن يقف على مسافة متساوية من األطراف المتصارعة، 

فإذا أضفنا إلى ذلك أنه سبق للعرب، قبيل انعقاد . وهي شروط ال تنطبق على الواليات المتحدة األميركية
تبار طبيعة الضمانات التي يمكن للواليات ، اخ٢٠٠٧، وأنابوليس عام ١٩٩١مؤتمري مدريد عام 

المتحدة األميركية أن تقدمها وثبت في الحالتين أنها عديمة القيمة والجدوى، ألمكن بسهولة التوصل إلى 
  .نتيجة مفادها أنه ال يمكن التعويل على الضمانات األميركية لتجاوز أزمة الثقة بين إسرائيل والعرب

فيمكن أن نكتشف بسهولة أنه مفهوم جرى نحته خصيصاً " تبادل األراضي "أما إذا أمعنا النظر في مبدأ
وليس " متنازع عليها"للتغطية على االغتصاب اإلسرائيلي لألرض العربية والتعامل معها كأراض 
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كأراض محتلة، ومن ثم إلضفاء الشرعية على مستوطنات إسرائيلية أقيمت عليها من دون مسوغ 
بول الطرف الفلسطيني بمفهوم تبادل األراضي، حتى من حيث المبدأ، ينطوي وفي تقديري أن ق. قانوني

في حد ذاته على تنازل بالغ الخطورة، ولن يساعد على تسهيل الوصول إلى تسوية، وربما يعقدها أكثر 
  : ألن إسرائيل ستستخدمه لتبرير ما ال يجوز تبريره، أي

جعية لرسم حدود الدولة الفلسطينية المزمع إقامتها  كمر١٩٦٧) يونيو( إللغاء خط الرابع من حزيران -١
" مساحة"والتي يتعين انسحاب قوات االحتالل إلى ما وراءها، واالكتفاء باعتماده كمرجعية لتحديد 

  .األراضي التي يفترض الحصول عليها كتعويض في المقابل
ب التي تدعوها لذلك،  لضم ما تريد من أراضي الضفة الغربية، بصرف النظر عن موضوعية األسبا-٢

خصوصاً األراضي الواقعة في نطاق مدينة القدس أو في المنطقة المحيطة بها والمناطق الغنية بالمياه 
  .الجوفية، ومن دون وجه حق

كأمر واقع يصعب تغييره، على رغم أنها لم تكن " الكتل االستيطانية الكبرى" لضم ما تسميه بـ -٣
  .ل الضفة الغربية والحيلولة دون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياةسوى وسيلة إسرائيل لتقطيع أوصا

 لتثبيت االنطباع لدى الرأي العام الدولي بأن إسرائيل هي التي قدمت التضحيات المؤلمة من أجل -٤
التوصل لتسوية مع الفلسطينيين، حين تخلت عن أراض تمتلكها وتعتبرها جزءاً ال يتجزأ من األرض 

  !.تهدد السلم واألمن الدوليين" إنسانية"عودة، للمساهمة في حل مشكلة التوراتية المو
في سياق كهذا يبدو واضحاً أن قبول الفلسطينيين لورقة ضمانات أميركية، لن تقدم أو تؤخر، لن يؤدي 
إال إلى الدخول في متاهة عملية تفاوضية تفتقر بدورها إلى مرجعية سياسية أو قانونية تضمن حقوق 

كما . فلسطيني، وإلى سقف زمني محدد تلتزم خالله إسرائيل بوقف كامل ألنشطتها االستيطانيةالشعب ال
أن قبولهم تبادل األراضي من حيث المبدأ ينطوي على إقرار مسبق بحق إسرائيل ليس فقط في ضم 

ضية الكتل االستيطانية الكبرى وإنما في ضم ما يروق لها من أراض وبدء عملية التصفية الكاملة للق
  .الفلسطينية

إذا كانت السلطة الفلسطينية ال تزال ملتزمة حقاً بالمبادرة العربية، فعليها أن ال تقبل العودة مطلقاً إلى 
 هي ١٩٦٧طاولة المفاوضات قبل أن تعلن إسرائيل أوالً أن األراضي التي غزتها بالقوة العسكرية عام 

وألنني ال أظن أن إسرائيل ستقبل . لمبادرة العربيةأراض محتلة وأن تقبل إسرائيل التفاوض على أساس ا
التي تعدها الواليات " طبخة التسوية"بأي من هذين الشرطين في القريب العاجل فاألرجح أن ال تكون 

  !.المتحدة حالياً شهية بما يكفي إلغراء أي طرف فلسطيني أو عربي بالمخاطرة بتذوقها
  ٢٠/١/٢٠١٠الحياة، 

  
  وصخب سياسي يعم المنطقةغزة في مرمى النيران .٧٦

 ياسر الزعاترة
يتصاعد الحراك السياسي في المنطقة في ظل اإلصرار األميركي على عودة المفاوضات بين الطرفين 
الفلسطيني واألميركي، وها هو مستشار األمن القومي األميركي يزور المنطقة، وكذلك جورج ميتشيل، 

سداد السياسي الذي قد يفضي إلى دوامة عنف جديدة ال وكل ذلك في سياق الحيلولة دون استمرار االن
 .تحتملها واشنطن التي تعيش في ظل أوباما مسلسال من الفشل لم يتوقعه أحد على اإلطالق

من الصعب تحميل هذا األخير كامل مسؤولية التدهور القائم تبعا للتركة الثقيلة التي خلفها جورج بوش، 
 وقوى اليمين لم يمنحه فرصة تحقيق أي إنجاز ذي قيمة، السيَّما بعد لكن المؤكد أن ارتهانه للجنراالت

القرار األرعن بزيادة عدد القوات في أفغانستان، والذي سيؤدي بدوره إلى مزيد من الخسائر، وبالتالي 
الذين ال " الناتو"الحرج السياسي إلدارته في الداخل، فضال عما يرتبه ذلك من حرج لشركائه في 

 .كثير من الخسائر بين جنودهم في أفغانستانيحتملون ال



  

  

 
 

  

            ٣٨ ص                                     ١٦٧٥:         العدد       ٢٠/١/٢٠١٠األربعاء  :التاريخ

في العراق ليس ثمة ما يشير إلى تطور يسمح بخروج آمن يحفظ المصالح األميركية، فيما تبرز عناوين 
تورط جديدة في اليمن والصومال، وهذه األخيرة ال تأتي على خلفية مخاطر جديدة تستحق التورط، بل 

، بما "اإلرهاب"إعادة المواطن األميركي إلى أجواء الخوف من لتبرير سياسات بائسة، وذلك من خالل 
يدفعه إلى السكوت على الكثير من السياسات الخاطئة، ومن ضمنها زيادة القوات في أفغانستان، فضال 

 .عن السكوت على أية خسائر تقع هناك
اب بعد االنتخابات، ما يؤكد ذلك هو الفارق بين حديث أوباما وعموم األجهزة األميركية عن خطر اإلره

وما يحدث هذه األيام التي تذكّر بسياسات بوش، في حين تظهر لعبة االفتعال في القصص المتداولة، مثل 
والد (قصة النيجيري عمر الفاروق التي تقول مؤشرات كثيرة إنها تمت بعلم األجهزة األمنية األميركية 

ه أية إجراءات مقنعة، فضال عن أن محاولته للتفجير الشاب كان أبلغها بنوايا ابنه، ومع ذلك لم تتخذ بحق
 ).لم تكن قابلة للنجاح

في هذه األجواء، وفيما يصعب على أوباما فرض أية ضغوط على الدولة العبرية، يبدو االهتمام بقضية 
الصراع العربي اإلسرائيلي أمرا بالغ الحيوية، والسبب أن انتفاضة جديدة في األراضي الفلسطينية 

 إشعال فتيل العنف في سائر المنطقة، ففلسطين كانت وستبقى العنوان األساس لتجييش األمة من ستعني
 .المحيط إلى الخليج ومن طنجة إلى جاكرتا

في هذا السياق تنهض قضيتان، تتمثل األولى في العودة إلى طاولة المفاوضات، وذلك كإجراء ضروري 
برعاية الجنرال دايتون وتوني بلير، بينما تتمثل الثانية " سالمها االقتصادي"يثبت وضع الضفة الغربية و 

في إعادة إنتاج الوضع في قطاع غزة كي ال يبقى عنصر تحريض على سياسات السلطة من جهة، 
 .وعلى السياسات اإلسرائيلية والمصرية من جهة أخرى

ة األخرى، ذلك أن المعضلة هنا هو أن أي جهد على هذه الجبهة سيصطدم بالجهد الموازي على الجبه
أي تصعيد في الجبهة ضد غزة، سيصعب العودة إلى المفاوضات بالشروط التي يريدها نتنياهو، ولذلك 

من أجل تمرير الورقة ) مع شيء من الترغيب(يعمل المعنيون على تشديد الضغوط على حماس 
 أقل تقدير منح صالحية المصالحة المصرية الكفيلة بإخراجها من باب االنتخابات الذي دخلت منه، وفي

والقبول بترتيبات مؤقتة عنوانها تهدئة دائمة، وذلك هو ما ) كما تنص الورقة(التفاوض لرئيس السلطة 
يفسر االستقبال الذي حظيت به قيادة الحركة في عدد من دول االعتدال، في وقت تدير لها القاهرة الظهر 

مصري، ومن بعده السياج اإلسرائيلي، معطوفا في سياق الضغط، فضال عن قضية الجدار الفوالذي ال
على تهديدات بحرب خاطفة تنتهي باستسالم الحركة، وهي حرب لوح بها لحماس مدير المخابرات 

 .المصرية قبل أسابيع، ورددها مرارا قادة العدو خالل األيام األخيرة
 تجد سوريا ما تفعله في كل ذلك يجري فيما إيران تعيش ارتباكا واضحا منذ االنتخابات، وفيما ال

مواجهة حراك عربي شامل عنوانه إعادة السلطة إلى طاولة المفاوضات تحت الفتة ضمانات من 
واشنطن، لكن الجانب اآلخر من الصورة يتمثل في بؤس طروحات نتنياهو حيال التسوية، ما يعني أن 

في أفغانستان يبدو مؤكدا، وربما في االنفجار التالي لن يكون بعيدا، فضال عن حقيقة أن الفشل األميركي 
العراق، وعندما تفشل أميركا سيكون بوسع قوى المقاومة والممانعة أن تبدأ جولتها الجديدة، ومعها 
جماهير لن تشتري الوهم لزمن طويل، وال معادلة الرواتب والطعام مقابل الكرامة والتحرير، فضال عن 

 ".المقاومة العبثية"اوضات السرية وأصحاب نظرية صفقة بائسة يمكن أن يتورط فيها عشاق المف
  ٢٠/١/٢٠١٠العرب، قطر، 
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  السالح الفلسطيني في لبنان .٧٧
  عريب الرنتاوي

عادت قضية السالح الفلسطيني خارج المخيمات وداخلها ، لتتصدر األجندة السياسية اللبنانية ، خصوصا              
لمسرح ، وإدالئها بتصريحات أججت النقاش      بعد الظهور المفاجئ لشخصيات فلسطينية طال غيابها عن ا        

  .وعمقت المخاوف وأعادت طرح قديم األسئلة وجديدها
، كل ما في األمـر ان       " وضع الفلسطينيين في لبنان   "اللبنانيون عموما ، لم يشرعوا في بحث جدي حول          

رج المسألة  تصريحات متفرقة تطلق هنا وهناك ، بعضها يتحدث بروح اخوية وإنسانية وبعضها األخر ُيد             
كل ما  " "فزاعة التوطين "يكتفي باستحضار   " بعضها الثالث "، و " الصراع مع العدو الصهيوني   "في سياقات   

لتالفي الدخول في بحث جدي حـول مختلـف الملفـات           " الزوابع"، مكتفيا بإثارة    " دق الكوز في الجرة   
  .الفلسطينية في لبنان

 متفقين بعد على تصور واحد حول هذه الملفات ، وزيـارة            الفلسطينييون عموما ، كما اللبنانيين ، ليسوا      
بل زادت الشكوك والمخـاوف ، وقوبلـت        " الحل"الرئيس عباس األخيرة للبنان لم تبدد القلق ولم تقرب          

بموجة انتقادات واسعة من صحف لبنان وكثير من سياسييه ، والشيء ذاته يحدث عندما تطـل بعـض                  
بمواقف وتطرح شعارات مثيرة للفزع والقلق وال تبعث على الطمأنينة          رموز المعارضة الفلسطينية لتلقي     

  ".اللعبة الفصائلية وحساباتها الصغيرة الضيقة"، وهي أوال وأخيرا ال يمكن إدراجها خارج سياق 
يجب أن يكون واضحا ، أن إجماع اللبنانيين ما عاد يقبل بوجود فلسطيني غير منضبط ، وخارج إطـار                   

لم يعد مرحبا بها في لبنان الذي يسعى لتبريد حـدوده           " المقاومة الفلسطينية "نونها ، وأن    سيادة الدولة وقا  
ولـيس فـي وجـه      " المقاومين اللبنانيين "مع إسرائيل وليس لتسخينها ، ويجهد إلحكام إغالقها في وجه           

  .فحسب" المقاومين الفلسطينيين"
ن ، خرج من حسابات المواجهة العسكرية       ويجب أن يكون واضحا كذلك ، أن السالح الفلسطيني في لبنا          

هناك ، ولبنان   " مقاومة"عبر الحدود اللبنانية ، ومنذ أكثر من ربع قرن تقريبا ، فما عادت له استخدامات                
  .لم يعد جبهة مفتوحة لعمليات الفدائيين الفلسطينيين أو لصواريخ الكاتيوشا الفلسطينية

ج مفاده ، أن مناقشة مصير هذا السالح ، بما في ذلك نزعـه              مثل هذا األمر ، ينبغي أن يقود إلى استنتا        
ـ "و" الخطوط الحمـر  "و" المحرمات"خارج المخيمات وإعادة تنظيمه داخلها ، لم تعد من           ، وأن  " تالثواب

 - الفلسطيني ، والفلـسطيني      - اللبناني ، والفلسطيني     -اللبناني  : األمر برمته ينتظر التئام موائد الحوار     
  .اللبناني

الوجود " النظر في مسألة السالح ، خارج المخيمات وداخلها ، ليس موضوعا منفصال عن بقية ملفات                 إن
، وملـف   ) نهر البـارد  (من يحمي هؤالء ، وملف اإلعمار       : الملف األمني : ومنها" الفلسطيني في لبنان  

ترك وإجابات مقبولة   الحقوق المدنية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية ، فإن تم التوافق على تصور مش           
  .من جميع األطراف األساسية لهذه العناوين ، تصبح معالجة موضوع السالح من باب تحصيل الحاصل

وثمة في واقع الحال ، ما ينبئ ويشير إلى أن قوى لبنانية أساسية ، باتت تتفهم الحاجة لمعالجـة الملـف                     
" الصوت اإلنعزالي اإلقـصائي   "صرا ، وأن    ح) السالح(الفلسطيني بأبعاده جميعها ، وليس ببعده األمني        

المناهض لهذا الوجود برمته ، والدافع باتجاه عزله في غيتوات ومعازل ، قد انحسر ويكاد ينحصر فـي                  
بقايا االنعزالية السياسية ، األمر الذي يعطي األمل بإمكانية بناء إجماع وطني لبناني على برنامج الحـد                 

  .طيني في لبناناألدنى للتعامل مع الوجود الفلس
وثمة في المقابل ، ما ينبئ ويشير إلى أن القوى الفلسطينية األساسية ، باتت تتعامل بصورة واقعية مـع                   

التصريحات الذي يصدر عـن قـوى صـغيرة         " فلتان"أو باألحرى   " التفلت"هذه الملفات ، وأن عمليات      
ملفات ، األمر الذي يفتح البـاب رحبـا   وهامشية ، ال يخدش اإلجماع الفلسطيني القائم واقعيا حول هذه ال 



  

  

 
 

  

            ٤٠ ص                                     ١٦٧٥:         العدد       ٢٠/١/٢٠١٠األربعاء  :التاريخ

إلمكانية بناء إجماع فلسطيني مقابل ، مريح ألكثر من ربع مليون الجئ فلسطيني تبقّـى علـى األرض                  
  . األونروا-اللبنانية من أصل نصف مليون الجئ وفقا لكشوف وكالة الغوث الدولية 

مسائل والملفات ، هـو انـصراف        فلسطيني مشترك حيال هذه ال     -ما يحول دون صياغة موقف لبناني       
اللبنانيين إلى أولويات أكثر ضغطا وأهمية ، وغرق الفلسطينيين في بحر االنقـسام الـداخلي العميـق ،                  
وغياب الوسيط النزيه ، الذي يقف على مسافة واحدة من اللبنانيين والفلـسطينيين مـن جهـة ، وبـين                    

  .من جهة ثانية) و آذار١٤ ٨فتح وحماس ، (التيارات التي يتوزع عليها الشعبان 
، " السهل الممتنـع "إغالق الملفات الفلسطينية المتداخلة والمتشعبة في لبنان ، أمر سهل ، بيد أنه من نوع          

وسبب تمنّعه ، عائد لعوامل وظروف تقع خارجه ، وإلى أن تزول العوائق والموانـع ، سـتبقى هـذه                    
  . فلسطينية ولبنانية فلسطينية على حد سواء-نية  لبنانية ، فلسطي-الملفات مادة لتجاذبات لبنانية 

  ٢٠/١/٢٠١٠الدستور، األردن، 
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