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  وهم مرتاحون فوق الشجرة.. الرئيس تسلق شجرة: نتنياهو يسخر من عباس .1

لم يرشح الكثير عن لقاءات المبعوث األميركي الخاص إلى الشرق األوسط :  أسعد تلحمي–الناصرة 
عن أوساط في مكتب رئيس " هآرتس"ة ونقلت صحيف. جورج ميتشل أمس مع أركان الدولة العبرية

الحكومة اإلسرائيلية أنها ال تعلق آماالً على الزيارة وعلى احتماالت عودة الفلسطينيين إلى طاولة 
وترى إسرائيل أنها قامت بالمطلوب منها الستئناف المفاوضات عبر تعليق البناء جزئياً . المفاوضات

  . ن السلطة العودة إلى طاولة المفاوضات بال شروطوموقتاً في مستوطنات الضفة، وأن المطلوب م
ان ميتشل، إلى جانب ممارسته ضغوطاً على دول عربية إلقناع الفلسطينيين بالعودة " هآرتس"وأفادت 

إلى المفاوضات، سيحاول إقناع إسرائيل بالقيام بلفتات طيبة أخرى من شأنها إقناع عباس بالعودة إلى 
  . المفاوضات
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ف رئيس الحكومة اإلسرائيلية تهجمه على السلطة الفلسطينية ورئيسها وفقاً لسياسة قرر من جهته، استأن
اتباعها منذ نحو شهر بهدف قذف الكرة إلى الملعب الفلسطيني وإقناع المجتمع الدولي بأن الفلسطينيين هم 

ء أول من أمس وقال نتانياهو في لقاء مع الصحافيين األجانب مسا. الذين يعرقلون استئناف المفاوضات
) الفلسطينيون(وهم ... تسلق شجرة ) عباس(الرئيس : "بلغة لم تخُل من التهكم من الرئيس الفلسطيني

كلما ارتفع السلم كلما واصلوا . نحن نحضر سلماً لهم. الناس تحضر سلماً لهم. مرتاحون فوق الشجرة
مراكمة شروط للعودة إلى التفاوض، واتهم الفلسطينيين ب". إنهم يرفضون النزول عن الشجرة... التسلق 
أدخلوا إلى الغرفة : هل الفلسطينيون مستعدين حقاً للسالم؟ يجب أن نقول لهم وجهاً لوجه: "متسائالً

  ". أنا جاهز لذلك. وابدأوا بالتفاوض على السالم
سرائيل ، فاجأ نتانياهو الحضور بإعالنه أنه حتى في حال تحقق السالم، فإن إ"السالم"وفي حديثه عن 

يجب "بداعي أنه ) مع األردن(ستواصل فرض وجودها العسكري على الحدود الشرقية للدولة الفلسطينية 
لكن هذا ما "، مضيفاً أنه ال يدري بعد كيف يمكن تنفيذ ذلك "منع تهريب األسلحة إلى الدولة الفلسطينية

ال "نسحاب إسرائيل منهما وأضاف أنه حيال تهريب األسلحة إلى لبنان وغزة بعد ا". يجب أن يحصل
على إسرائيل أن تمنع وضعاً تكون في حوزة ... يمكننا السماح ألنفسنا بتكرار هذا األمر مرة ثالثة 

ال يمكننا أن نسمح ألن تصل الصواريخ إلى . الفلسطينيين في الضفة الغربية منصات إطالق صواريخ
) جنوب لبنان(طق انعزالية في الشمال نحن محاطون بترسانة صواريخ منصوبة في منا. مركز دولتنا

الترسانة تزداد حجماً، وال نحتاج فقط إلى خطة لمواجهة الصواريخ بل أيضاً إلى منع . بتأييد من إيران
  ". تهريب األسلحة إليها من الدول المجاورة

 المعارض مئير شيتريت رئيس الحكومة اإلسرائيلية" كديما"واتهم الوزير السابق القطب في حزب 
وتابع في حديث ". ما يؤكد أن وجهته ليست نحو السالم"بإجهاض أي فرصة الستئناف المفاوضات 

إذاعي أنه ال أمل في ان يقبل الفلسطينيون بالشروط الجديدة لنتانياهو في شأن نشر الجيش اإلسرائيلي 
من ... نفسه ومن يطرح فكرة كهذه إنما يجري مفاوضات مع "على حدود الدولة الفلسطينية الشرقية، 

  ". يعتقد أنه يمكن تحقيق السالم من دون التنازل عن غالبية أراضي الضفة، إنما يوهم نفسه
وقالت وزارة الدفاع في بيان . وأجرى ميتشل محادثات امس مع باراك تناولت سبل تحريك عملية السالم

 السياسية مع الفلسطينيين ناقشا اإلجراءات الضرورية لدفع العملية"نشر بعد اللقاء ان ميتشل وباراك 
وكان ". اإلجراءات التي تتخذها اسرائيل لتسهيل بدء عملية سياسية"وأضافت انهما تطرقا الى ". قدماً

ومن المقرر ان . مقرراً ان يلتقي ميتشل امس كالً من نتانياهو وبيريز ووزير الخارجية افيغدور ليبرمان
  .ي الضفة الغربية، قبل ان يغادر اسرائيل غداًيلتقي اليوم الرئيس الفلسطيني في رام اهللا ف

  22/1/2010الحياة، 
  

  الدويك ينفي استعداد حماس إللغاء ميثاقها .2
 عزيز دويك نفى ما .رئيس المجلس التشريعي د، أن غزةمن  22/1/2010صحيفة فلسطين، ذكرت 

داد حركة حماس حول استع, أمس, العبرية في عددها الصادر" جيروزاليم بوست"نسبته إليه صحيفة 
  .أو استعدادها إللغاء ميثاقها,  في الوجود"إسرائيل"لالعتراف بحق 

أن لقاءه مع الثري , أمس, نسخة عنها" فلسطين"وأوضح الدويك في تصريحات صحفية وصلت 
عاداً ذلك اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي , البريطاني ديفيد مارتن ابرهامز جاء بناء على طلب األخير

مؤكداً أن هذا ليس , ريها هيئة مكتب التشريعي مع مسؤولين دوليين ووفود ووسائل إعالم مختلفةتج
  .باألمر الجديد

مشيراً إلى , وشدد على أن ما تناقلته وكاالت األنباء عن ذلك اللقاء نقالً عن الصحيفة العبرية غير دقيق
ون االحتالل أن تنقل عنه تصريحات أن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية دأبت ومنذ اإلفراج عنه من سج
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موضحاً أنه أكد خالل اللقاء أن , وأكد الدويك أنه ال اعتراف بحق االحتالل على أرض فلسطين .محرفة
هذا : "وأضاف .منظمة التحرير ألغت ميثاقها سابقاً ومع ذلك لم يحقق ذلك أي انجاز للشعب الفلسطيني

  ".إلغاء الميثاقالجواب هو رد أي مسؤول في حماس حول موضوع 
القيادي في حركة حماس النائب صالح البردويل  أن ،غزةمن  21/1/2010قدس برس، وأوردت وكالة 

ال توجد في ميثاق حماس فقرة تشير : "أن ما نُقل على لسان الدويك ليس صحيحا على اإلطالق، قائالًأكد 
ن ميثاق حماس ينص على أ" قدس برس"وأوضح البردويل في تصريحات لـ ."إسرائيل"إلى إبادة 

هنالك فرق شاسع بين أن نطالب : "، وأضاف"إسرائيل"استعادة حقوق الشعب الفلسطيني وال يذكر إبادة 
وإنما نعمل ) إسرائيل(، نحن لم نقل بإبادة )إسرائيل(باستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وبين إبادة 

م التي شردوا منها، أما اإلسرائيليون فلهم أن الستعادة حقوق شعبنا وعودة الالجئين إلى ديارهم وأراضيه
  ".يعودوا إلى الديار التي جاؤوا منها

  
  السلطة تنفي تفويض واشنطن التفاوض باسمها وترفض أي وجود لالحتالل بعد رحيله .3

نفت السلطة الفلسطينية، األنباء التي تحدثت عن موافقتها على تبادل لألراضي           :  يوسف الشايب  –رام اهللا   
، في إطار مفاوضات الحل النهائي، كما نفت أنباء عـن تفويـضها واشـنطن               "إسرائيل"مع  % 3بنسبة  

  .بالتفاوض عنها مع تل ابيب
هذه األنبـاء عاريـة     ": وقال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، صائب عريقات، أمس          

د أن يتخيل أننـا سـنفوض       أستهجن كيف يمكن ألح   .. نحن نرفض بشدة ما جاء فيها     .. تماماً عن الصحة  
  ."إنها أنباء سخيفة حقاً.. طرفاً آخر بالتفاوض نيابة عنا على حقوقنا

وفي رد على سؤال حول أن المصادر الصحافية األميركية واإلسرائيلية نقلتها عـن مـصادر مـسؤولة                 
 أن يكـون    إما أن يكون هناك فبركة إعالمية، ونشر أكاذيب وتلفيقات، وإمـا          ": فلسطينية، أجاب عريقات  

هناك في صفوف الفلسطينيين من يسعى لإلساءة إلى القيادة الفلسطينية، عبر تـسريب أنبـاء مغلوطـة                  
  ."تماماً،  وال أساس لها من الصحة

موقفنا واضح وثابت وال تراجـع عنـه، ال عـودة           ": وأكد عريقات في حديثه لمحطة إذاعية في رام اهللا        
الستيطان، وتحديد مرجعيات التفاوض، ووقت زمني إلنجاز       الستئناف المفاوضات من دون وقف كامل ل      

  ."الملفات العالقة، وعدم االنطالق مجدداً من نقطة الصفر
، رفض الكشف عن    "مصدر مسؤول فلسطيني رسمي   "، نقلت، أمس، عن     )أسوشييتد برس (وكانت وكالة   

انـب الفلـسطيني فـي    اسمه، قوله ان الرئيس محمود عباس اقترح على االدارة األميركيـة تمثيـل الج          
 المتعلقة بترسيم الحدود الدائمة، وذلك عشية عودة المبعوث األميركي جـورج            "إسرائيل"المفاوضات مع   
  .ميتشل للمنطقة

على صعيد ذي صلة، قال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، إن القيادة الفلسطينية لن تقبل                 
 ، أبو ردينـة   شاروأ .ض الفلسطينية بعد إنهاء االحتالل اإلسرائيلي     بوجود جندي إسرائيلي واحد على األر     

وجـود  طالـب ب  في تعقيب على تصريحات بنيامين نتنياهو التـي  ،نسخة منه، أمس" الغد"في بيان تلقت    
تصريحات نتنياهو تضع المزيد من العراقيـل أمـام         ":  حول الدولة الفلسطينية المستقبلية    "إسرائيل"جيش  

ضات، وتكشف عن ماهية الحل الذي يريده والدولة التي يرضـى بهـا، مؤكـداً أن أيـة          استئناف المفاو 
عالقات مستقبلية بين إسرائيل ودولة فلسطين يجب أن تقوم على االعتراف واالحترام المتبـادل، وفـق                

  ."األعراف والقوانين الدولية التي تحكم عالقات الجوار بين الدول المختلفة
  22/1/2010الغد، األردن، 

  
 



  

  

 
 

  

            7 ص                                     1677:         العدد       22/1/2010الجمعة  :التاريخ

   في لبنانتكليف الطيراوي ودحالن اإلمساك بالمخيمات": الديار" .4
الوقائي اتخذت السلطة الفلسطيينة في رام اهللا اجراءات تنظيمية بقرار من مسؤول األمن             : رضوان الذيب 

الفلسطيني توفيق طيراوي والعقيد محمد دحالن بالسيطرة االمنية على مخيمات الجنوب، وتحديدا عـين              
لرشيدية عبر تعيين العميد سلطان ابو العينين وتكليفه بإدارة الوضع الفلسطيني في لبنان، وابعاد              الحلوة وا 

العقيد منير المقدح، وتقول المعلومات ان السلطة في رام اهللا اخذت قرارا باالمساك بالورقة الفلـسطينية                
التعيينات، لكن تـدخل طيـراوي      في لبنان، وتم اقناع الرئيس الفلسطيني باالمر بعد ان كان مياال لتأجيل             

ودحالن حسم الموقف العتقادهما بأن من يمسك بورقة المخيمات في لبنـان يمـسك بمفاصـل القـرار                  
  .الفلسطيني

 رام اهللا البالغه رسـميا      إلى العينين   أبووتكشف المعلومات انه في اليوم نفسه الذي استدعت فيه السلطة           
في صيدا ليطلق تصريحه وليصل الى مسامع القادة الفلسطينيين         بالتعيينات الجديدة، ظهر ابو موسى فجأة       

ولن نسكت عن االجراءات االخيرة فـي       " حذار اللعب بورقة المخيمات   "في الداخل وليوجه انذارا عنوانه      
فتح، وورقة السالح الفلسطيني خارج المخيمات، نحن من نملك الحـوار فـي شـأنها ولـيس الـسلطة                   

ابو موسى حمل في قسم منه تحذيرا الى السلطة اللبنانية بأن الحوار بـشأن              الفلسطينية، كما ان تصريح     
السالح خارج المخيمات يتم من خاللنا، بعد اتجاه لدى فريق في الدولة اللبنانية بحصر الحوار مع السلطة                 

بأن القرار  الفلسطينية فقط وابعاد فتح االنتفاضة والقيادة العامة عن الحوار، وتذرع فريق السلطة اللبنانية              
  .السوري سيحسم موضوع السالح الفلسطيني خارج المخيمات لصالح الدولة اللبنانية

وتقول المعلومات ان تنفيذ قرار السلطة الفلسطينية بتسليم ابو العينين االوضاع التنظيمية صعب تحقيقـه               
ى حركة فتح فـي     على االرض ولن يمر مهما كانت نتائجه، وبالتالي فإن كالم ابو موسى موجه ايضا ال              

وتحديدا في عين الحلوة، وقد سارع العقيد منير المقدح الى التأكيد بأن كالم ابـو               " بأننا هنا "لبنان والقول   
موسى موجه الى ابو العينين ومحاولته السيطرة على القرار الفلسطيني في لبنـان ووضـع المخيمـات                 

  .ةالفلسطينية ورقة في جيب محمود عباس وهذا امر بالغ الصعوب
وتقول مصادر فلسطينية معارضة ان الورقة الفلسطينية في لبنان ممنوع اللعب فيها، وهذا االمـر مـن                 
الثوابت، واالمرة االمنية في مخيمات الجنوب لن تسلم الى دحالن وال يمكن اللعب فيها، وهذا االمر لـن                  

  .تسمح به ايضا القوى اللبنانية
يق من الدولة بعدم الذهاب بعيدا والغرق في لعبة المحـاور           رغم ان كالم ابو موسى يحمل رسالة الى فر        

  .العربية، ورسالة الى من يحاول ابعاد االنتفاضة، والقيادة العامة عن اجواء الحوار
  .فاالجواء الحالية في مخيمات عين الحلوة والرشيدية ال تطمئن في ظل االنقسامات واالستنفارات الليلية

تفيد منه القوى االصولية العادة تنظيم اوضاعها واالفالت من اجـراءات           علما ان الصراع الفلسطيني تس    
الدولة، وال احد قادر ان يضبط حدود الصراع بين الفصائل الفلسطينية في لبنان اذا بقيت الحلول متعثرة                 
ولم يصل الحوار الفلسطيني الى نتائج، رغم ان حركة حماس تحاول ابعاد نفسها عن الصراع بالتأكيد ان                 

  . سالح لحماس في لبنان، الن شرارة الحرب هذه السنة ربما انطلقت من غزة وليس من جنوب لبنانال
وفي هذه االجواء تحاول المنظمات الفلسطينية االخرى ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في لبنان ولم تفلح               

  .حتى االن، الن المهمة صعبة في بحر االنقسامات العربية والفلسطينية
محمود عباس مطلقـا    " جيب" في المخيمات الفلسطينية في لبنان ممنوع المس بها، ولن تكون في             فاالمرة

حسب مصادر متابعة للملف الفلسطيني، وعلى القيادة الفلسطينية في رام اهللا ابقاء القديم على قدمه وفـتح                
، وحـسب   حوار بين الجميع في لبنان لتجنب خضات في المخيمات سيدفع ثمنهـا الـشعب الفلـسطيني               

المعطيات على االرض، ال قدرة لفتح على حسم االمور اذا ذهبت بها االمور بهذا االتجاه، وااليام القادمة                 
  .ستحدد معالم الصورة

  22/1/2010الديار، لبنان، 
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  عباس أمر بتأجيل غولدستون: لجنة تحقيق .5

يل التصويت على تقرير أكد عضو لجنة التحقيق الفلسطينية في مالبسات تأج:  ميرفت صادق-رام اهللا
غولدستون عزمي الشعيبي، أن تحقيق اللجنة أفضى الى أن الرئيس محمود عباس هو المسؤول، 
باعترافه، عن اتخاذ قرار بتأجيل طرح التقرير للتصويت في مجلس حقوق اإلنسان بعد تعرضه 

  .لضغوط
حمل لجنة التحقيـق وفـق      " الجزيرة نت "وبعد مضي أكثر من شهرين على انتهاء أعمالها، حسب موقع           

  .الشعيبي الرئيس محمود عباس شخصيا المسؤولية عن تأجيل التقرير
وقال إن طلب التأجيل اتخذه الفريق الفلسطيني حيث تلقى مندوبه في جنيف إبراهيم خريشة في الثاني من                 

ذي أبلغه أن   الماضي أوامر في هذا االتجاه من مستشار رئيس السلطة نمر حماد ال           ) أكتوبر(تشرين األول 
وأكد أن لجنة التحقيق استمعت إلى شهادة عبـاس لـثالث           .عباس اتخذ القرار بناء على اقتراحات عديدة      

كـان يبـدو عليـه      "وقال الشعيبي إنه     .ساعات، وقال فيها إنه هو من طلب التأجيل ويتحمل المسؤولية         
  ".االنزعاج من النتائج والكيفية التي جرى فيها استغالل نتائج التأجيل

  21/1/2010نت، .الجزيرة
  

   تتخذ من المفاوضات غطاء لتصفية خيار الدولتين"إسرائيل": منظمة التحرير .6
، بإعالن وزير الحرب )21/1(نددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس  :رام اهللا

 على أراضي الضفة الغربية إلى المقامة" أرييل"اإلسرائيلي إيهود باراك عن تحويل كلية في مستوطنة 
  .جامعة

إن هذه الخطوة تشير بوضوح إلى استمرار إسرائيل في نسف أسس : "وقالت اللجنة في بيان مكتوب
العملية التفاوضية وأهدافها، وسط عجز دولي غير مفهوم عن لجم إسرائيل وسياستها المعادية في 

  ". الدوليةالجوهر لروح التسوية العادلة والقائمة على الشرعية
وأشارت اللجنة إلى التوقيت عن إعالن إقامة أول جامعة في المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية 

  ".بالتزامن مع زيارة المبعوث األمريكي جورج ميتشل للمنطقة لبحث استئناف عملية السالم"
  21/1/2010قدس برس، 

  
  أجهزة أمن السلطة تعيد إسرائيلياً تسلل إلى أريحا .7

أوقفت ) جناح الضفة الغربية(قالت اإلذاعة العبرية إن أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية : رةالناص
إسرائيلياً بعد أن تسلل إلى مدينة أريحا شرق الضفة المحتلة، وقامت بتسليمه على الفور لقوات الجيش 

  .اإلسرائيلي
نية أعادت إلى االحتالل العشرات من يشار بهذا الصدد إلى أن أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطي

اإلسرائيليين، الذين يتسللون إلى مناطق فلسطينية خاضعة لسيطرة فلسطينية كاملة، ويزعمون أنهم ضلوا 
  .طريقهم، في حين يقوم الجيش اإلسرائيلي، في إطار التنسيق األمني بين الجانبين

  21/1/2010قدس برس، 
  

  "الحكومة المقالة"افيين بعدم استخدام مصطلح المكتب االعالمي في غزة يطالب الصح .8
طالب المكتب االعالمي الحكومي في قطاع غزة الصحافيين بعدم استخدام مصطلح           :اشرف الهور  -غزة  

خالل تداول اخبار هذه الحكومة في وسائل االعالم، وطالب باستبدال المـصطلح بــ              ' الحكومة المقالة '
كتب االعالمي وزع على الصحافيين تأكيده ان استخدام مـصطلح  وجاء في تعميم للم  . 'الحكومة في غزة  '
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استخداما سياسيا، ومنحازا، وغيـر     'حين الحديث عن الحكومة الفلسطينية في غزة يعد         ' الحكومة المقالة '
  .'قانوني، وفيه قلب للحقائق

الشـارة  حـين ا  ' الحكومة الفلـسطينية  'وطالب الصحافيين الذين يواجهون تضييقا في استخدام مصطلح         
  .'جزء من االنصاف'لحكومة هنية باستخدام مصطلحات بديلة قالت ان فيها 

الحكومـة الفلـسطينية برئاسـة      '، او   'الحكومة الفلسطينية في غزة   'وبين ان هذه المصطلحات تتمثل في       
 .'الحكومة في غزة'، او 'اسماعيل هنية

  22/1/2010القدس العربي، 
  

   ومبادرة توأمة القدس مع الدوحةالفلسطينيينشيد بالدور القطري في دعم ياألغا  .9
زكريا األغا رئيس دائرة شؤون الالجئين في منظمة . ثمن د : والسيد السعدني،  مراد فتحي-القاهرة

التحرير الفلسطينية الدور القطري في دعم الفلسطينيين، خاصة أن قطر تترأس الدورة الحالية للقمة 
ـ الشرق إلى أن الجهود القطرية في مجال دعم ومساعدة وأشار في تصريحات خاصة ل.. العربية

مؤكدا أن مبادرة دولة قطر بشأن .. اإلنسان الفلسطيني ليست محل خالف أو نقاش وال ينكرها إال جاحد
وجود توأمة بين الدوحة والقدس كعاصمة للثقافة العربية يعد جهدا مشكورا ويضع القدس دائما في بؤرة 

إن : وقال األغا.. كر بها في شتى المحافل الدولية واإلقليمية وفي مختلف الفعالياتاالهتمام واألحداث ويذ
هذا األمر شيء جيد ومفيد وخطوة مشكورة كما ثمن كافة الجهود العربية واإلسالمية الداعمة لإلنسان 

 .الفلسطيني سواء في الداخل أم الشتات
  22/1/2010الشرق، قطر، 

  
  خوان المسلمينهنية يهنئ المرشد الجديد لال .10

 أجرى رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة إسماعيل هنية اتصاال هاتفيا مـع المرشـد الجديـد                  -عمان
اسـتمرار  "لجماعة االخوان المسلمين محمد بديع لتقديم التهنئة بمناسبة تسلمه منصبه الجديد، داعياً إلـى               

رة، وأن يكون لها دور في حمايـة        مسيرة الجماعة في دعم قضية الشعب الفلسطيني ودعم غزة المحاص         
 ".العالقة بين الشعبين الفلسطيني والمصري

  22/1/2010الغد، االردن، 
 

  "األقصى"تحذر من انهيار  الحكومة في غزة .11
والجماعات اليهودية المتطرفة من انهيار " اإلسرائيلي"حذرت الحكومة في غزة سلطات االحتالل  :غزة

وقال وزير األوقاف . يامها بتفريغ األساسات وحقنها بالمواد الكيماويةالمسجد األقصى وكنيسة القيامة لق
إن سلطات االحتالل وأذرعها األخطبوطية المختلفة تقوم حالياً بحفريات "والشؤون الدينية طالب أبو شعر 

  ".جديدة من قمة جبل الزيتون حتى كنيسة الجثمانية
انهياراً كبيراً سيشمل عشرات العقارات والمنازل مدينة القدس ستشهد خالل األيام المقبلة "وأكد أن 

  ".الفلسطينية واألحياء السكنية إن لم ينهض العالم العربي واإلسالمي في حماية مقدراته واحترام معتقداته
ولفت أبو شعر إلى أن االنهيارات األخيرة التي وقعت أسفل بلدة سلوان وكشفت عن شارعٍ رئيسي 

وربط أبو شعر بين فضح رئيس .  المدينة المقدسة بات في غاية الخطورةالوضع في"أسفلها، يؤكد أن 
 رائد صالح للحفريات في القدس وقرار االحتالل إبعاده 1948الحركة اإلسالمية في األراضي المحتلة 

  .عن المسجد األقصى ثم محاكمته
  22/1/2010الخليج، 
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   شمال لبنان مساع فلسطينية إلعادة إعمار مخيم نهر البارد:أشرف دبور .12
أكد القائم بأعمال السفارة الفلسطينية في لبنان أشرف دبور أنه سيبدأ اتصاالت عاجلة مع الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه سالم فياض ورئيس الحكومة سعد الحريري لمتابعة ملف إعادة 

وطالب . ة إعمار هذا المخيمإعمار نهر البارد مع المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته في موضوع إعاد
في لبنان سلفاتوري لومباردو بحل سريع لمشكلة التمديدات " األونروا"خالل استقباله المدير العام لـ

لشبكات الكهرباء في المخيمات ال سيما في مخيمي برج البراجنة وشاتيال خاصة بعد وفاة الحوادث 
 .الناجمة بسبب عدم تنظيم شبكة الكهرباء في المخيمين

 22/1/2010الشرق األوسط، 
  

   داخل مصر"تنظيم الزيتون"بالتورط في عملية  المصرية تهاماتصحة االحماس تنفي  .13
حركـة   أن   فاطمة الزهراء العـويني    غزة نقال عن مراسلتها من      22/1/2010صحيفة فلسطين،   ذكرت  

هـا العـسكري    المقاومة اإلسالمية حماس، نفت صحة االتهامات المصرية حول تورط عناصر من جناح           
التي استهدفت محالً لبيع المجوهرات في القاهرة فـي وقـت سـابق،             " تنظيم الزيتون "فيما يسمى عملية    

  ".    جزءاًَ من حملة التحريض التي يشنها النظام المصري على الحركة"معتبرة تلك االتهامات 
ي ضمن حملة التحـريض     وبينت الحركة على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، أن هذه االتهامات تأت           

لكن هذا لن يخـدش مـصداقية       " :العالية من بعض وسائل اإلعالم المصرية التي تستهدف حماس، قائالً         
  ".وثبات الحركة، وهذه ليست هذه المرة األولى التي تتعرض فيها حماس لحملة إعالمية مصرية

ي أعمال شغب تستهدف    على أن حماس ليس لها عالقة، أو صلة بأ        " فلسطين"وشدد في حوار خاص مع      
تحرص على أن تبقى العالقة طيبة وحميمـة مـع المـسئولين            "األمن أو الشعب أو القيادة المصرية بل        

نحن نؤكد بشكل واضح أن الخطـر علـى مـصر وحمـاس             " :وأضاف". المصريين والشعب المصري  
 فهذه األعمـال    والشعب المصري هو العدو اإلسرائيلي، ولن يكون في يوم من األيام من حركة حماس؛             

  ".ليس لحماس أي صلة فيها وغير مبررة
 صالح البردويـل  . أن دغزة اشرف الهور نقال عن مراسلها من      22/1/2010القدس العربي،   وأضافت  

ما تردد من   " حركته تنفي    أن نسخة منه    "القدس العربي " في تصريح صحافي تلقت      أكدالقيادي في حماس    
لى لسان نيابة امن الدولة المصرية والتي ادعت عالقـة كتائـب             ع "المصري اليوم " في صحيفة    أكاذيب

  . " مصريينأربعةالقسام وحركة حماس بقتل 
، وطالب القيادة المصرية وعلـى رأسـها        "كذب وتشويه ممنهج  "ووصف القيادي في حماس ما نشر بأنه        

ـ         "الرئيس محمد حسني مبارك بـ       ارس بحـق   وضع حد لهذه الممارسات المبرمجة والممنهجة التـي تم
  ." حركة حماسرأسهاالشعب الفلسطيني ومقاومته الطاهرة وعلى 
 نربأ بمصر قيادة وحكومة     إننا"  قائال    مصرية ضد حماس   إعالموانتقد البردويل الحملة التي تشنها وسائل       

 ." في مصر وبعض الجهات المتنفذةاإلعالم بعض وسائل إليها التي وصلت اإلسفافوشعبا من حالة 
  

   تقوم على وضع برنامج فلسطيني مشتركاس تفكر في طرح مبادرة إنقاذ وطنيحم: الرشق .14
كشف عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة : )وكاالت( - محمد عبد اهللا- القاهرة-رام اهللا

المقاومة اإلسالمية حماس أن الحركة تفكر في طرح مبادة إنقاذ وطني فلسطيني، تقوم على وضع برنامج 
شترك يمثل القواسم الفلسطينية المشتركة في الساحة الفلسطينية، وقال الرشق إن هناك وطني فلسطيني م

نقاشا داخل مؤسسات الحركة لطرح هذه المبادرة قريبا، الفتا إلى أن هناك نقاشا أيضا مع الفصائل 
قاش مع الفلسطينية والشخصيات الفلسطينية العامة والمستقلة حول بنود هذه المبادرة، كاشفا عن وجود ن

 .أصدقاء الشعب الفلسطيني في العالمين العربي واإلسالمي حول هذه المبادرة
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وحول الهدف من هذه المبادرة أكد الرشق أن الهدف هو أن تكون هناك خيارات بديلة أمام الشعب 
الفلسطيني بدال من أن يكون هناك خيار واحد ويتيم هو خيار المفاوضات، وأشار إلى أن تمسك السلطة 

فلسطينية بهذا الخيار وعدم التفكير في خيارات أخرى بل محاربة المقاومة ومشروع التصدي لالحتالل ال
اإلسرائيلي هو الذي أغرى نتانياهو والحكومة اإلسرائيلية بالتشدد ورفض وقف بناء المستوطنات، بل 

 .ل عن القدسوطرح شروط جديدة مثل التمسك بيهودية الدولة، ورفض عودة الالجئين، وعدم التناز
وأوضح الرشق أن المبادرة في مراحلها األولى وتخضع للنقاش مع كافة األطراف وسوف يتم اإلعالن 
عنها في التوقيت المناسب داعيا الجميع إلى العمل على خلق بدائل وفرص أمام الشعب الفلسطيني، وذكر 

الصمود المتمثلة في المقاومة أن حماس طلبت من الدول العربية واإلسالمية العمل على تقوية عوامل 
 .لتكون بديال عن خيار المفاوضات الذي ثبت فشله حتى اآلن بسبب التعنت اإلسرائيلي

22/1/2010الشرق، قطر،   
  

  دعوة عباس أعضاء فتح للتواجد في غزة تغطية على اإلفالس السياسي لفتح: برهوم .15
 فـوزي برهـوم أن دعـوة الـرئيس          س باسم حركة حما   اعتبر الناطق  :فاطمة الزهراء العويني   - غزة

غيـر  "محمود عباس ألعضاء المجلس الثوري واللجنة المركزية وكـل كـوادر فـتح              ) المنتهية واليته (
". تغطية على اإلفالس السياسي الذي تعاني منـه الحركـة         "لزيارة غزة والتواجد فيها بمثابة      " المستهدفين

ك فكلما تناول اإلعالم والمواطن الفلـسطيني هـذه         هناك حالة من اإلفالس السياسي لدى فتح لذل       : "وقال
الحالة يقومون بتصديرها إلى غزة وإلى حماس حتى يتم إلهاء المواطن الفلسطيني عما يدور في فتح من                 
تفتت وحالة اإلفالس التي انتابتها على صعيد رهاناتها الخاسـرة علـى اإلدارة األمريكيـة واالحـتالل                 

  ".اإلسرائيلي
لم يعد لفتح مشروعاً وطنياً،     " :، مردفاً بالقول  "إطار التآمر "  كل ما تفعله فتح يندرج في         واعتبر برهوم أن  

فهدفها األساسي حالياً هو إسقاط حماس والعودة إلى غزة حتى لو كان ذلك في إطار حرب جديدة وعلى                  
ة وإنجاحهـا،   وتابع أن فتح حتى اللحظة لم تقدم أي شئ من أجل المـصالح            ". ظهور الدبابات اإلسرائيلية  

فهي لم تقدم سوى مزيد من التآمر والتحريض والهجوم على حماس وتبرير حصار القطاع براً وبحـراً                 
  ".وجواً وإقامة الجدار الفوالذي والعدوان اإلسرائيلي المتواصل على شعبنا
رات حتى اآلن لم نتلق أي مبـاد      :"وحول الحديث عن وجود جهد ليبي للمشاركة في إتمام المصالحة، قال          

، موضحاً أن جولة خالد مشعل للدول العربية أكدت بأن هناك استعداداً عربياً جديداً إلضافة جهـد                 "جديدة
  ".مساند للجهد المصري من أجل البدء في استكمال مشوار الحوار الوطني الفلسطيني وإتمام المصالحة

مصالحة في أقـرب وقـت      وأبدى برهوم ترحيب حركته بأي جهد عربي مساند للجهد المصري إلتمام ال           
  . ممكن، مشيراً إلى وجود أكثر من دولة عربية استعدت أن تحرك المياه الراكدة من أجل إتمام المصالحة

بغض النظر عن التاريخ،    " :وحول السيناريو المتوقع بعد الخامس والعشرين من يناير الحالي، قال برهوم          
ار في مهامه إلى حين إجـراء انتخابـات جديـدة           القانون األساسي يعطي التشريعي األحقية في االستمر      

  ". والتسليم لمجلس تشريعي جديد لكن بموجب القانون والية الرئيس انتهت منذ سنة
وبين أن الحملة اإلعالمية التي تنظمها فتح حول عدم وجود تعذيب في السجون تـأتي للتغطيـة علـى                   

يه في تعذيب قيادات ورمـوز حمـاس فـي      الفضيحة التي انتابت فتح جراء انكشاف مشاركة السي آي ا         
  .الضفة الغربية

22/1/2010صحيفة فلسطين،   
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 "إسرائيل"ـحماس تدرس تعديل الميثاق وال اعتراف ب: غازي حمد .16
 أن الميثاق "عكـاظ"غازي حمد لـ.دالمتحدث باسم حركة حماس كشف : اهللا الغضوي عبد جدة

فتا إلى أن الميثاق كغيره من المواثيق العالمية األخرى التأسيسي للحركة قابل للنقاشات بغية تعديله، ال
 .عرضة للنقاش والتعديل، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحركة لن تعترف بإسرائيل كما يروج البعض

وقال إن الميثاق، الذي يرفض حتى اآلن االعتراف بدولة االحتالل، خاضع منذ فترة للنقاش في أروقة 
ت المحيطة بالحركة، خاصة االنفتاح على الدول الغربية والنزوع نحو الحوار الحركة، مشيرا إلى التغيرا

مع األطراف الدولية، فضال عن خوض االنتخابات األخيرة والتي فازت بموجبها الحركة بأغلبية في 
، 1967المجلس التشريعي، مضيفا أن هناك فرقا بين االعتراف بإسرائيل واالعتراف بدولة في حدود 

 . ال يعني وقف المقاومةفاالعتراذا مبينا أن ه
22/1/2010عكاظ،   

  
   على غزةإسرائيليةمؤشرات ميدانية وسياسية عن حرب ": القدس العربي"مصادر حماس لـ .17

 الحركة شكلت عبئـا علـى       أن مصادر قيادية في حركة حماس من دمشق          أفادت :كامل صقر  -دمشق  
 لـم  األمر خالل السنوات القليلة الفائتة لكن هذا سورية في ظل الضغط الدولي السابق الذي مورس عليها        

 النجاح السياسي الذي حققته حركة حماس       إلى من تلك المصادر     إشارةيعد موجودا في الوقت الحالي، في       
 أن إلى، منوهة في الوقت نفسه      أخرى من جهة ولالنفتاح الدولي تجاه دمشق من جهة          األخيرةفي اآلونة   

 على موقف حماس وموقعها الـسياسي       إيجابا الماضية انعكس    األشهررية في   ما حققته الدبلوماسية السو   
ـ   وأضافت .اإلقليميوالميداني على المستوى      حماس ودمشق انتقلتـا مـن       أن "القدس العربي " المصادر ل

 وإسـالمي  حالة حصاد وانفراج سياسي وان برنامج حماس يحظى اآلن بقبول عربي             إلىحالة استنزاف   
  . دور سوري في هذا االتجاهإلىضى الفتة  وقت مأي من أكثر

 مـازن يعلـن     أبو حريصة على تحقيق المصالحة الفلسطينية فيما ال يزال الرئيس           أنهاوتابعت المصادر   
رغبته بالمصالحة وجاهزيته للقاء خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس ويضمر عكس ذلك تمامـا               

  .حسب قول المصادر
 التي قامت بها قيادة حماس مؤخرا كرسـت مـشروع حمـاس             اإلسالميةبية   الجولة العر  أن إلىولفتت  

 تشاور دائم مع القيادة السورية، والالفـت مـا          إلى وأشارتالسياسي ودورها على المستوى الفلسطيني،      
 اإلسرائيلية الحكومة   أن ىغالكشفته المصادر حول مؤشرات ميدانية وسياسية تمتلكها قيادة حماس تشير           

يدة على غزة وان حماس وعلى ضوء هذه المؤشرات تتصرف حاليا وان حماس وضعت              تعد لحرب جد  
القادة العرب الذين التقتهم قيادتها في صورة السيناريوهات المحتملة وطلبت منهم تحمل مسؤولياتهم تجاه              

  .األمرهذا 
22/1/2010القدس العربي،   

   
  "إسرائيل" في الضفة بتنفيذ عمليات ضد السلطة و"القسام"لـ من غزة أوامر :"تيك ديبكا" .18

 صـدرت مـن     أوامر ان   -اإلسرائيليةالمقرب من االستخبارات    -" تيك ديبكا "زعم موقع   : ةالقدس المحتل 
 األمـن قوة لقـوات    قيادة كتائب القسام في قطاع غزة لجهاز حماس العسكري في الضفة بالتصدي بـال             
مرييكيين في حـال    أالفلسطينية وقوات حرس الرئيس عباس والتي تم تدريبها على يد ضباط بريطانيين و            

  . الحركة ومالحقتهمأعضاءاستمرارها في اعتقال 
 قائد الجهاز العسكري لحماس في قطاع غزة احمد الجعبـري           أصدرها التي   األوامروحسب الموقع فان    

 بتنفيذ هجمات ضد الـسلطة      أيضا المجلس التشريعي عن حركة حماس وتتعلق         عضو األشقر وإسماعيل
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 بان حماس قادرة    ولإلثبات واحد بهدف تخفيف الضغط الذي تمارسه مصر ضد حماس           آن في   وإسرائيل
  .رغم الحصار على تنفيذ عمليات كبيرة في الضفة

 األمـن  لقـوات    أخيـر ة تحذير    الجديدة هي بمثاب   األوامروحسب مصادر غربية في الضفة المحتلة فان        
 نار  وإطالق ستتعرض لمقاومة    فإنها حماس   أعضاء لم تتوقف عن مالحقة      إذا بأنها"الفلسطينية في الضفة    
  ".من قبل عناصر الحركة

21/1/2010وكالة سما،   
 

   ترفض المفاوضات من دون الوقف الكامل لالستيطان"منظمة التحريرفصائل " .19
رير الفلسطينية في سوريا رفضها أية عودة للمفاوضات إال بعد الوقف أكدت فصائل منظمة التح :دمشق

التام لالستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة بكل أشكاله، وااللتزام بمرجعية قرارات 
 عقب اجتماع عقدته لبحث المستجدات أصدرتهالشرعية الدولية في إطار مؤتمر دولي، ودعت في بيان 

الدول العربية إلى دعم الموقف الفلسطيني ومساندته، محذرة من االنسياق خلف الحديث عن الفلسطينية، 
  .ورقة ضمانات أمريكية

22/1/2010الخليج،   
  

  عباس يرسل لجاناً فتحاوية من رام اهللا إلى لبنان لترتيب شؤون فتح ": األخبار" .20
دين من رام اهللا في محاولـة منـه         يستمر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإرسال اللجان والموف        

وآخر هذه اللجان تلك التي وصلت قبل نحو أسبوعين، المكلفة ترتيب           . لترتيب شؤون حركة فتح في لبنان     
 مرتبطـة   "صـغيرة "والتحقيق في قـضية فـساد       ) القوى العسكرية التابعة لفتح    ("األمن الوطني "شؤون  

 .أنهت عملها في لبنانوحتى أمس، لم تكن اللجنة قد . بعسكريين في الحركة
22/1/2010األخبار،   

  
  "إسرائيل"تعطيل االنتخابات ال يخدم سوى : النائب في فتح أبو شهال .21

أكد النائب الفتحاوي فيصل أبو شهال، عضو المجلس الثوري لحركة فتح خالل ندوة سياسية فـي                : غزة
اء المـدة القانونيـة للمجلـس       وهو انته ) 25/1(إن الشرعيات الفلسطينية سيكون مشكوك فيها بعد        : غزة

وأوضـح أن   . التشريعي وكذلك مدة الرئيس الممدة، مشددا على ضرورة إجراء االنتخابات في موعدها           
معتبرا أن  , التشكيك في الشرعيات الفلسطينية يرسخ االنقسام ويزيد الشعب معاناة ويعطل األفق السياسي           

ئيلي الذي يستمر في حصار غزة ويواصل االستيطان        المستفيد الوحيد في هذه الحالة هو االحتالل اإلسرا       
  .في الضفة وتهويد القدس

إن تعطيل االنتخابات ال يخدم سوى االحتالل اإلسرائيلي وان تداعياته كارثية علـى             "وأضاف أبو شهال    
، معتبرا أن االنتخابات لمرة واحدة غير مقبولة والمحاصصة مرفوضة وأن           "المشروع الوطني الفلسطيني  

  .، حسب قوله"فتح"دية هي عقيدة حركة التعد
21/1/2010قدس برس،   

  
  فتح غير قادرة على استعادة قطاع غزة: محلل سياسي .22

ناجي شـراب علـى مقـدرة       . شكك أستاذ العلوم السياسية في جامعة األزهر بغزة د        :  سمر خالد  -غزة  
 . الضفة الغربية المحتلـة    حركة فتح استعادة قطاع غزة عبر اللجان التي  عملت على تشكيلها مؤخرا في             

وأضاف، قطـاع غـزة    .االنتخابات ألنها تشكل الشرعية   انه ليس أمام فتح إال  طريق واحد وهو         ":وقال
،أو أي فصيل آخر إال عبر االنتخابات، مشددا علـى          "حماس" أو   "فتح" لحركة   اوالضفة  الغربية ليس ملك    
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ظيم فلسطيني من شانها أن تزيد االنقسام وتعقد        أن أي أمور أو إجراءات يتم اتخاذها من أي فصيل أو تن           
  .األمور
، إلى أن المسالة اآلن باتت اكبر مما تعتقد فـتح   الن هنـاك                »شراب  في حديث خاص للرأي     . ولفت د 

أسس جديدة على ارض الواقع فالنظام السياسي الفلسطيني في كليته  وشموله لـم يعـد يخـضع لـنفس               
بق، إضافة إلى  وجود معطيات سياسية جديدة والطريقة الوحيدة لترتيب           المعايير التي حكمت النظام السا    

شراب تتم بإعادة بناء المنظومة السياسية الفلسطينية الحقيقية  على أسس من            . الوضع الفلسطيني  يقول د    
  .الديمقراطية

22/1/2010الرأي، األردن،   
 

  في ذكرى الحرب على غزة  حماس تقيم مهرجانا في دمشق .23
في العاصمة السورية دمشق، مهرجانا ) 22/1(الجمعة " حماس"يم حركة المقاومة اإلسالمية تق: دمشق

  ".غزة صمود وانتصار"مركزيا بمناسبة الذكرى السنوية األولى للحرب على غزة تحت عنوان 
21/1/2010قدس برس،    

 
  اإلمارات بعارض صحي في قادتها العسكريينحماس تحقق في وفاة احد  .24

في بيان لها أنها تجري تحقيقا        الجناح العسكري لحركة حماس    قالت كتائب القسام   :لهوراشرف ا  -غزة  
والـذي   احد مؤسسيها ويدعى محمود عبد الرؤوف المبحوح، من مخيم جباليا شمال قطاع غزة،               في وفاة 
  . العربية المتحدةاإلمارات الم به بينما كان في زيارة لدولة  مفاجئ اثر عارض صحيتوفي

22/1/2010لعربي، القدس ا  
  

  "لعباً بالنار"يعتبر " إسرائيل"تأخير المفاوضات مع : بيريز يحذر عباس .25
شمعون بيريز إنه حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أن تأخير " اإلسرائيلي"قال الرئيس 

 ستور ، فيما دعا وزير الخارجية النرويجي يوناس غاهر"لعباً بالنار"يعتبر " إسرائيل"المفاوضات مع 
، أمس،أن "اإلسرائيلية"اليومية " هآرتس"وذكرت صحيفة . لقراءة عقل عباس" إسرائيل"علماء النفس في 

  . بيريز التقى ستور األحد الماضي في مقر الرئاسة، وأطلعه على محادثاته مع عباس
 السلم، أنا صديق أبو مازن، وهو يقول ان األمريكيين وضعوه على شجرة مرتفعة وأخذوا"وقال بيريز 

أوباما وظن انه ) الرئيس األمريكي باراك(لكنه هو من ارتكب بعض األخطاء وهو الذي بنى توقعات من 
تأجيل مفاوضات السالم يعتبر لعباً بالنار، "وأشار إلى انه قال لعباس إن ". سيقف في صف الفلسطينيين

وإن استمرار .. الطرفان فرصةوهو يقول إن لديه وقتاً، ولكن شيئاً ما سيحصل لبدء انتفاضة فيخسر 
  .توقف المفاوضات سيؤدي إلى انتفاضة ثالثة

  22/1/2010الخليج، 
  

 مشكلتنا في الحدود بين قطاع غزة وسناء المصرية حيث باتت مرتعاً لتهريب السالح : نتنياهو .26
و، خالل رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهقال : كفاح زبونو نظير مجلي ، رام اهللا- تل أبيب

لقائه مع ممثلي الصحافة األجنبية في إسرائيل، الليلة قبل الماضية، إن قضية األمن تقف في مقدمة 
الفلسطينيون، مثل حزب اهللا في لبنان، ردوا دائما على االنسحاب "و. اهتماماته في عملية السالم

اإلسرائيلية في الشمال اإلسرائيلي بتكديس كميات هائلة من الصواريخ بهدف قذفها باتجاه البلدات 
 ".والجنوب لقتل أكبر عدد من اإلسرائيليين
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نحن ال توجد لنا مشكلة على الحدود مع قطاع غزة، بل مشكلتنا في الحدود بين قطاع غزة : "وأضاف
وال توجد لدينا مشكلة . وبين سيناء المصرية، حيث إنها باتت مرتعا لمهربي السالح والخبرات اإلرهابية

مع لبنان، بل مشكلتنا تكمن في الحدود بين سورية ولبنان، فهذه الحدود ممر آمن لتهريب على الحدود 
) 2002(خالل السنوات األخيرة، منذ انسحابنا من لبنان : "وأردف قائال". األسلحة والخبرات اإلرهابية

 وهذا رقم ضخم لم تعرف. وفي ما بعد من قطاع غزة، تعرض شعبنا لقصف باثني عشر ألف صاروخ
وأنتم ممثلو مختلف دول العالم تعرفون أن أيا من دولكم ما . البشرية مثيال له منذ الحرب العالمية الثانية

وما نريده هو ضمان عدم تكرار ما حصل في غزة وجنوب لبنان، في . كانت لتحتمل مثل هذا االعتداء
ق الدولة الفلسطينية حتى لذلك نطالب بأن توضع قوات عسكرية إسرائيلية شر. الجهة الشرقية لحدودنا

تضمن عدم تهريب الصواريخ إلى الضفة الغربية، ألن هذه الصواريخ ستطلق في اتجاه بلداتنا في منطقة 
 ".تل أبيب والقدس

 22/1/2010الشرق األوسط، 
  

  الجيش اإلسرائيلي يقيم وحدة لرصد تسريب المعلومات  .27
ات التابع جيش االحتالل اإلسرائيلي أقام وحـدة        إن قسم االستخبار  " هآرتس"ذكرت صحيفة   : باقة الغربية 

جديدة متخصصة في رصد ومتابعة حوادث تسريب جنود معلومات عسكرية لوسائل اإلعالم ، بما فـي                
وغيرهـا،  " الفيس بـوك  "ذلك التسريب غير المقصود عبر المواقع االجتماعية على االنترنت مثل موقع            

  . على االنترنت" األعداء"اربة ما أسموه وذلك بعد إقامتها وحدة خاصة في الجيش لمح
 وتطبيقـا   2006 وأشارت الصحيفة إن هذه الوحدة أقيمت في سياق العبر المستخلصة من حرب تمـوز             

تأمين سالمة المعلومـات فـي االسـتخبارات        " ، وقد أطلق عليها اسم وحدة     " فينوغراد"لتوصيات لجنة   
قع االليكترونية االجتماعية إضافة إلى فحص زالت لسان        حيث تقوم الوحدة بمتابعة حثيثة للموا     " العسكرية

الضباط اإلسرائيليين للتأكد بأنهم ال يتحدثون إلى الصحافيين من دون تصريح مسبق كما يمكن للوحـدة                
وذلـك   "بيلو غراف "إخضاع الجنود والضباط المشتبه بتسريبهم معلومات عسكرية لعملية فحص الكذب           

ها أخيرا رئيس األركـان غـابي اشـكنازي والمتعلقـة بـإجراء فحـص               استنادا لتعليمات التي أصدر   
لكل مرشح للترقية لدرجة مقدم وما فوق وذلك للتأكد من عدم إدالئهم ألي حديث صحافي               " بيلوغراف"الـ

  .من دون تصريح من الجهات العسكرية المختصة
  22/1/2010الدستور، األردن، 

 
 ليفني ترفض انتخابات مبكرة في كاديما .28

رفضت زعيمة حزب كاديما اإلسرائيلي تسيبي ليفني طلب منافسها وزير : اي.بي .  يو- دس المحتلةالق
 .الدفاع السابق شاؤول موفاز بتقديم موعد االنتخابات األولية للحزب، حسبما أفادت مصادر صحافية

ل ساعات من اإلسرائيلية أن قرار وزيرة الخارجية السابقة يأتي قب" يديعوت أحرونوت"وذكرت صحيفة 
انعقاد اجتماع لجنة الشؤون الحزبية في كاديما لبحث اقتراح موفاز تقديم موعد االنتخابات األولية في 

 .الحزب الذي يتزعم المعارضة
  22/1/2010عكاظ، 

 
  هدية من تشافيز إلى نجاد " فرانكوب"سفينة أسلحة ": معاريف" .29

، التي قام سـالح  "فرانكوب" الموجودة في سفينة ذكرت تقارير عسكرية إسرائيلية أن األسلحة     : يو بي آي  
أرسلها الرئيس  " هدية"البحرية اإلسرائيلي بعملية قرصنة بحرية ضدها في تشرين الثاني الماضي، كانت            

، أمس، عن   "معاريف"ونقلت صحيفة    . الفنزويلي هوغو تشافيز إلى نظيره اإليراني محمود أحمدي نجاد        
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يلي، قولهم إنه بعد التدقيق في الكتابة باللغة االسبانية علـى صـناديق             مسؤولين في جهاز األمن اإلسرائ    
يبدو أن الحديث يدور عن هدية منحها رئيس فنزويال لرئيس إيران           "األسلحة التي تم ضبطها في السفينة،       

  ". إثر توثيق العالقات بين الدولتين في السنوات األخيرة
  21/1/2010موقع الجمل، 

  
   األطفال يدعم حماس ويصف باراك بقاتل ألنهشكوى ضد زحالقة م تنظيمات صهيونية تقد .30

تواصل التنظيمات الصهيونية المتطرفة مالحقة النائب العربي في الكنيست  :الناصرة ـ زهير اندراوس 
جمال زحالقة، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي على خلفية المواقف التي يتبناها، وفي            . االسرائيلي، د 
 فـي   التأديبيةمؤخرا شكوى للجنة    ) إسرائيلالمنتدى القضائي من اجل ارض      (قدم ما يسمى    هذا السياق،   

 المواجهـة   أعقـاب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، فـي          . الكنيست ضد النائب د   
 ألولـى ا، الذي تبثه القناة     )مساء جديد (المتلفزة مع الصحافي اليميني المتطرف دان مرغليت في برنامج          

  .اإلسرائيليالرسمية في التلفزيون 
  22/1/2010القدس العربي، 

  
   "إسرائيل"الالجئون األفارقة خطر على مستقبل : نتنياهو .31

رأى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اسـتمرار تـدفق المهـاجرين    : يافا ـ حسن مواسي 
يقيا على وجود إسـرائيل كدولـة يهوديـة،         والمتسللين األفارقة من مصر الى اسرائيل، يشكل خطر حق        

وقال نتنياهو خالل االجتماع السنوي العام التحاد أرباب         .ويجرونها إلى العالم الثالث، كونها دولة متقدمة      
الصناعة في إسرائيل، انه سيطرح على الحكومة تشديد االجراءات على الحدود اإلسرائيلية ـ المصرية  

  .ارقة إلى إسرائيل بحثا عن العملللحيلولة دون تسلل العمال األف
  22/1/2010المستقبل، 

  
  ألف دوالر800 تكلف  المصفحة التيسيارة نتنياهوالشاباك يفحص ": معاريف" .32

العبرية، أنه من المقرر أن يتسلم رئيس " يديعوت أحرونوت"كشفت صحيفة :  ردينة فارس-غزة 
ة بمواصفات أمنية خاصة، تبلغ تكلفتها ثالثة الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قريبا سيارة مصفح

وخصصت فحوصات غير مسبوقة جرت في ".  ألف دوالر800" ماليين شيكل إسرائيلي أي أكثر من 
قاعدة أمنية إسرائيلية بمشاركة خبراء ألمان للتأكد من مواصفات السيارة المصفحة الجديدة وهي من نوع 

 .وسائل قتالية مختلفة خاصةوتفحص إمكانية صمودها أمام " A 8أودي " 
قامت على مدى " الشاباك"وأضافت الصحيفة بأن وحدة األمن والحماية التابعة لجهاز األمن الداخلي 

األسبوع الماضي بفحص سيارة نتنياهو الجديدة، فقام أفراد الوحدة بإطالق مئات األعيرة النارية ومن 
فا، وبعد أن اجتازت السيارة الجزء األول من أسلحة مختلفة باتجاه السيارة ومن مسافات محددة سل

الفحص تعرضت إللقاء العديد من القنابل اليدوية وبعد ذلك تعرضت النفجار عبوة ناسفه زرعت على 
هذه األيام على دراسة " الشاباك"ويعكف رجال األمن والحماية في  .حاشية الطريق أثناء سير السيارة 
يارة، مؤكدين أن نجاح السيارة أو عدمه مرهون بمواصفات كل جزء نتائج االختبارات التي مرت بها الس

 .منها على حدة وموافقته للمعايير األمنية المحددة مسبقا لكل جزء
  22/1/2010عكاظ، 
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  ويمينية تؤيد".. أرييل"أوساط يسارية تنتقد قرار باراك االعتراف بالكلية األكاديمية بمستوطنة  .33
دت أوساط يسارية إسرائيلية وأخرى أكاديمية قرار باراك االعتراف بالكلية  انتق: أسعد تلحمي–الناصرة 

، على أن يتم اإلعالن عنها "مركزاً جامعياً"المقامة قرب نابلس المحتلة " أرييل"األكاديمية في مستوطنة 
  .جامعةً بعد سنوات قليلة

إسرائيل "ال النائب من حزب في المقابل، رحبت أوساط اليمين المتشدد والمستوطنين بقرار باراك، وق
إن اإلعالن هو تطبيق لالتفاق االئتالفي الحكومي " أرييل"أليكس ميلر الذي يقيم في مستوطنة " بيتنا

  . وشهادة فخر للكلية األكاديمية التي ستحظى بشهرة عالمية
  22/1/2010الحياة، 

  
   الفلسطينية القادمة فكرة نتنياهو للدولة".. محمية أمنية إسرائيلية": محلالن فلسطينيان .34

سياسيان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنيـة         المحلالن  الأكد   : تقرير محمد األيوبي   - غزة
 على أن مطلب رئيس وزراء      ، المختص بالشأن اإلسرائيلي برهوم جرايسي     ، و الدكتور عبد الستار قاسم   

تواجداً على كامل حدود الدولة الفلسطينية المـستقبلية        االحتالل بنيامين نتنياهو بإبقاء الجيش اإلسرائيلي م      
بما فيها الحدود الشرقية سيقضي على فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، موضحين أن االحتالل يبحث عـن                

  .كيان فلسطيني يخدم األمن اإلسرائيلي وينفذ رغباته
ـ      للفلسطينيين دولـة كانتونـات     تقدم  ) إسرائيل(، على أن    "فلسطين"وشدد المحلالن في أحاديث منفصلة ل

ممسوخة تقع تحت السيطرة اإلسرائيلية، مـشيرين إلـى أن اإلدارة األمريكيـة ال تعـارض المطلـب                  
  .اإلسرائيلي وأنها تحاول البحث عن صيغ مخففة لخداع العرب والفلسطينيين

  22/1/2010صحيفة فلسطين، 
  

   عسكري إليها100ترسل تل أبيب تدرس طلباً بإعادة تشكيل قوى األمن في هاييتي و .35
، بأن )21/1( العبرية في عددها الصادر اليوم الخميس "يديعوت أحارونوت"أفادت صحيفة : الناصرة

حكومة هايتي طلبت من نظيرتها اإلسرائيلية مساعدتها على إعادة تشكيل القوى األمنية والشرطة، 
  . األغذيةإنتاج في وإرشادهاوإعادة اعمار هاييتي في مجاالت الزراعة ومنشآت تنقية المياه، 

 القوة إلى عسكري، سينضمون 100وأضافت الصحيفة أن الحكومة اإلسرائيلية سترسل إلى هايتي نحو 
وقد تم االتفاق على ذلك أمس بين وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور .  المتحدة في هايتيلألممالتابعة 

  .ليبرمان ووزير األمن الداخلي يتسحاق اهارونوفيتش
إن الواليات المتحدة واألمين العام لألمم المتحدة طلبا من إسرائيل إرسال أفراد شرطة "وقال ليبرمان 

  ."لتعزيز القوة الدولية في هايتي
 21/1/2010قدس برس، 

 
  حاسم بالنسبة لألقصى ومحاوالت بناء الهيكل تتصاعد2010النصف األول من : صالحرائد  .36

 ، رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني، حذّر الشيخ رائد صالح:إبراهيم كامل -القدس المحتلة 
.  اإلسرائيلياالحتاللفي تصريحات صحفية من تصاعد الخطر على المسجد األقصى المبارك من قبل 

 االحتالل رقعتها أكد الشيخ صالح أن الحفريات التي قام واتساعوحول الحفريات اإلسرائيلية وأخطارها 
وقال لذلك بدأنا .  القريبه القدس، أوجدت شبكة من األنفاق أسفل المسجد األقصى ومحيطبحفرها في

نالحظ تصدعات هي عبارة عن ظاهرة باتت تصيب البيوت في القدس القديمة، والبيوت في حي سلوان، 
   .وبعض جوانب من مباني المسجد األقصى
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 سيكون حاسماً في قضية 2010من العام وأكد الشيخ صالح أن القرائن تدّل على أن النصف األول 
المسجد األقصى، وأنه سيشهد أحداثاً خطيرة جدا تتعلق بالمسجد األقصى المبارك، وأعطي مثال على 

 اإلسرائيلي في هذه األيام بدأ ببناء كنيس قريب من حائط البراق وهو جزء من الحائط االحتاللذلك 
، 16/3/2010 هذا الكنيس بتاريخ بافتتاح أنه سيقوم لاالحتالالغربي للمسجد، وفي نفس الوقت أعلن 

 هذا افتتاح في خطاب لبعض أذرعه أن االحتاللبكنيس الخراب، وفي نفس الوقت فقد أعلن  وسماه
  .الكنيس هو بمثابة البداية الفعلية في حساباتهم لبناء أسطوري على حساب المسجد األقصى

طينية في القدس وإخطارات الهدم واإلخالء المتزايدة قال  بهدم البيوت الفلساالحتاللوعن ممارسات 
ذلك يأتي في سياق المخطط اإلسرائيلي لتهويد القدس المحتلّة ولفرض التطهير العرقي ": الشيخ صالح

  ".التدريجي على أهلنا في القدس المحتلّة
ن ي المسلم إلى أن، وأشار مستوى الحدثإلى االرتقاء إلىوطالب الشيخ رائد صالح المسلمين والعرب 

  . اإلسرائيلياالحتاللوالعرب يملكون أوراقاً كثيرة من شأنها أن تمنحهم قوة ضغط مؤثرة على 
  22/1/2010الرأي، األردن، 

  
  مد خط الغاز فوق أراضي المنصورةتصادر عشرات اآلالف من الدونمات ل" إسرائيل: "زحالقة .37

 األربعاء، قرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ناقشت الهيئة العامة للكنيست،: توفيق عبد الفتاح
المباشرة بأعمال مد خط الغاز الطبيعي فوق أراضي المنصورة في دالية الكرمل وعسفيا، دون التوصل 

 . المصادرةأراضيهم مع أصحاب األراضي العرب لتعويضهم عن اتفاقإلى 
ي تقرر فيها البدء بأعمال مد خط الغاز، جمال زحالقة، إنه في الجلسة الت.  د في الكنيستوقال النائب

شارك وزير األمن الداخلي والقائد العام للشرطة وأطراف أمنية أخرى مجهولة الهوية، ما يكشف نوايا 
  . القوة، ومن دون التوصل إلى اتفاقية مع أصحاب األراضيباستعمالالحكومة بالمباشرة بالعمل 

 الف دونم، وما تبقى لألهالي اليوم ال يتجاوز 70سفيا كانت مساحة دالية الكرمل وع: وأضاف زحالقة
 . ألف دونم فقط، ومشروع الغاز سيصادر ما تبقى لألهالي14

وفي رده على النقاش في الهيئة العامة، قال وزير البنى التحتية، عوزي لنداو، إن الحكومة تجري 
 .مفاوضات مع أصحاب األراضي، رافضاً تجميد قرار الحكومة

ختام النقاش تحويله إلى لجنة المالية البرلمانية لمتابعته حتى التوصل إلى اتفاق بين الحكومة وتقرر في 
 .وأصحاب األراضي المصادرة

وعلم أن خط الغاز سوف يبدأ، حسب التخطيط، من قرية مسكنة المهجرة القريبة من جبل الطور مرورا 
 متر وصوال إلى مصنع 200ر من بأراضي القرى الثالث على طول ثمانية كيلومترات وعرض أكث

رب أن المشروع يلزم أصحاب األراضي 48كما علم موقع عـ .المحاذي لقرية المشهد" فنيتسيا"الزجاج 
متر من كل جانب عن خطوط الغاز، ويحظر استخدامها في الزراعة أو إقامة أي  100العرب باالبتعاد 

 .مصلحة أخرى عليها
 21/1/2010، 48عرب

  
  67ل مقدسي منذ  ألف منز24هدم  .38

أفاد تقرير فلسطيني حديث بأن عدد المنازل التي هدمتها سلطات االحتالل :  عوض الرجوب-الخليل 
، بما فيها قرى هدمت مع قدوم  منزال145ً ألفا و24 بلغ 1967اإلسرائيلية منذ احتاللها القدس عام 

  .االحتالل، يضاف إليها آالف قرارات وإخطارات الهدم واإلخالء
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 بأن سلطات ، وتلقت الجزيرة نت نسخة منه،د تقرير أعدته مؤسسة المقدسي لتنمية وتطوير المجتمعوأفا
 807 أكتوبر الماضي أربعة آالف و/ وحتى نهاية تشرين األول2004االحتالل أصدرت منذ عام 

  . وحده2009 قرارا خالل عام 54قرارات هدم، منها ألف و
 بلغ 2009تشرين األول / وحتى أكتوبر1992تي هدمت منذ عام وذكر تقرير المقدسي أن عدد البيوت ال

 منزال هدم 24، بينها 2009 منازل خالل الشهور العشرة األولى من عام 103ألفا وتسعة منازل، منها 
 منزال هدم من قبل وزارة الداخلية وبلدية القدس، فيما بلغ عدد األفراد الذين 82بطريقة الهدم الذاتي، و

وأضاف أن مجموع غرامات سلطات  . شخصا459زلهم جراء الهدم في نفس الفترة ألفا وشردوا من منا
 مليون 50نحو ( مليون شيكل 184 بلغت نحو 2008 و1999االحتالل على المقدسيين بين عامي 

  . ألف دوالر11 آلية، بلغت تكلفة الغرامة السترجاعها نحو 58، فيما تمت مصادرة )دوالر
 مبنى 312اذ الزعتري عن وثيقة سربت من البلدية بشأن نية االحتالل هدم كشف مدير الجمعية معو

خالل العام الجاري، موضحا أن هذه المباني تضم أكثر من ألف وتسعمائة وحدة سكنية، لكن ما يؤخر 
  هدمها حاليا بعض الضغوط الدولية

 21/1/2010نت، .الجزيرة
  

  جود مستعمرينتجميد عمليات هدم منازل في القدس الشرقية بسبب و .39
 جمدت بلدية القدس منذ مطلع السنة عمليات هدم منازل :)ا ف ب (إبراهيم، كامل -القدس المحتلة 

شيدت بصورة غير شرعية في القدس الشرقية حتى ال يتم هدم مبنى يحتله مستعمرون يهود على ما 
  .أمس اإلسرائيلي الجيش إذاعة أفادت

 وسد منافذ مبنى من سبع طبقات يحتله إخالء أولىلة  بان يتم في مرحإسرائيليةمرت محكمة أو
 هذا القرار الذي أنغير . مستعمرون يهود في حي سلوان العربي وشيد في ملك خاص بدون ترخيص

وضح مساعد رئيس أو . المجلس البلدي ورئيس البلدية نير بركات لم يتم تطبيقهأعضاءتعارضه غالبية 
 بهدم منازل في القدس الشرقية، واحد منها فقط يتعلق أمراً 117تعليق  البلدية ديفيد حداري انه تم حالياً

  .بمبنى يحتله مستعمرون
  22/1/2010الرأي، األردن، 

  
   مدرسة فلسطينية متنقلةإزالة تقرر "إسرائيل: "أريحا .40

زالة  تجمعاً بدوياً فلسطينياً يقع شمال غربي أريحا إخطاراً بإأمس اإلسرائيلية سلمت السلطات :رام اهللا
في مدة أقصاها الرابع من الشهر المقبل بحجة ) كرافانات(مدرسة مؤلفة من مجموعة غرف متنقلة 

  . من دون ترخيصأقامتها
ال إنسانياً ومخالفاً لكل القوانين " اإلسرائيليواعتبرت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية القرار 

وقالت في بيان لها . "مهم حقهم في التعلم والعيش بأمانالدولية، ويمس بإنسانية أطفال فلسطين، ويحر
لحماية " التجمع البدوي، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل أطفال طفالً من 73ن المدرسة تخدم أ أمس

  ."أطفال فلسطين في الحياة والتعلم أسوة بأطفال العالم
  22/1/2010الحياة، 
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  ن بدعوى محاولة تنفيذ عملية فدائيةاالحتالل يقدم الئحة اتهام بحق مقدسيي .41
 ذكرت اإلذاعة العبرية أن المحكمة المركزية اإلسرائيلية في القدس المحتلة قدَّمت يوم الخميس :الناصرة

الئحة اتهام ضد كل من حسام علي طواشي ومهند زكريا أبو غربية من حي الرام بمدينة القدس المحتلة 
  . األول من الشهر الجاري، في حاجز قلنديا شمال القدسبدعوى محاولة تنفيذ عملية فدائية في

  21/1/2010 قدس برس،
  

   الجارياألسبوع خالل 34قوات االحتالل تصيب تسعة فلسطينيين وتعتقل  .42
ن أ اإلسرائيلية في تقرير يرصد االنتهاكات اإلنسانكد المركز الفلسطيني لحقوق  أ: اشرف الهور-غزة 

 قوات االحتالل التي نفذت سلسلة عمليات توغل أيدي على األسبوعلع  منذ مطأصيبواتسعة فلسطينيين 
 عملية توغل في 22ن قوات االحتالل نفذت أ إلى التقرير  وأشار. اعتقال عدد من المواطنينإلى أدت

  .، وصحافيأطفال أربعة مواطنا، من بينهم 34 اعتقلت وأنهاالضفة الغربية، 
  22/1/2010القدس العربي، 

  
 بسيارة سباق كهربائية... ة يخترقون الحصارطالب من غز .43

 نجح أربعة طالب يدرسون الهندسة في قطاع غزة في تجميع سيارة سباق كهربائية من : رويترز–غزة 
وتمكن الطالب من تجميع سيارة السباق الحمراء اللون بمساعدة كلية  .قطع سيارات قديمة مستعملة

  .التدريب في خان يونس التي يدرسون فيها
  .ويؤكد الطالب أصحاب االبتكار أن السيارة قادرة تماماً على المشاركة في منافسات دولية

يارة كنموذج بحثي للمشاركة بها في منافسات فورموال السنوية البتكارات سوبدأ مشروع تجميع ال
وما زالت السيارة الغزاوية تخضع للتجارب واالختبارات ويقدر  .2011للطالب في بريطانيا عام 

  . وأربعة آالف دوالر3500أصحاب المشروع قيمتها بما بين 
  22/1/2010الحياة، 

  
 مؤسسة القدس الدولية تخرج دورات بالمعارف المقدسية: غزة .44

احتفلت مؤسسة القدس الدولية فرع غزة أمس الخميس بتخريج منتسبي دورات معارف مقدسية : غزة
 طالبا وطالبة، 113عدد منتسبي الدورات األربع ، حيث بلغ 2009عامة، نفذتها أواخر العام الماضي 

 .ينتمون لعدد من المؤسسات التعليمية والمجتمعية في قطاع غزة، إضافة لتكريم محاضري الدورات
 22/1/2010السبيل، األردن، 

  
 في لبنان" تنمية قدرات المجتمع الفلسطيني"اختتام مشروع  .45

 وسفارة جمهورية ألمانيا االتحادية أمس األول، "قوق ح-المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان"اختتمت 
، ال سيما "تنمية قدرات مؤسسات المجتمع المدني العاملة في الوسط الفلسطيني وتمكينها"أعمال مشروع 

 حريصا، بحضور السكرتير -التي تستهدف النساء، في احتفال أقيم في بيت عنيا في مزار سيدة لبنان
 كالس كوينغ والشركاء الذين ساهموا في المشروع، وجميع المستفيدين الذين يةاأللمانالثاني في السفارة 

 .  متدربا ومتدربة80بلغ عددهم 
 22/1/2010السفير، 
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   تحت خط الفقر الشديد في الضفة والقدس والقطاع ألف أسرة170: الوزيرة المصري .46
ء مفتوح مع رؤساء المجالس البلدية  قالت وزيرة الشؤون االجتماعية ماجدة المصري، خالل لقا:رام اهللا

ن وزارة الشؤون االجتماعية كانت إ، )21/1( الخميسوالقروية وممثلي المؤسسات في جنين، يوم
 ألف أسرة فقيرة ومحتاجة في كافة مناطق الضفة 57تصرف مساعدات نقدية متفاوتة القيمة لحوالي 

 170هي تحت خط الفقر الشديد يتجاوز وذكرت أن مجموع األسر التي . الغربية وقطاع غزة والقدس
والقدس وقطاع غزة، ) ج(ألف أسرة وأولوياتنا اليوم تقديم هذه المساعدات في مناطق المسمى مناطق 
  .ألننا نحن وكالء الفقراء والمهمشين والمنسيين ونحن بأمس الحاجة لنصل إليهم

طاع غزة نظرا الزدياد نسبة من هذه المساعدات تذهب إلى ق% 60لى أن حوالي إ ت الوزيرةراوأش
  . األسر الفقيرة والمعدمة في القطاع بسبب العدوان والحصار

  21/1/2010وكالة سما، 
  

  في قيمة المبيعات الشهرية للمنشآت الصناعية بعد الحرب األخيرة% 66انخفاض بنسبة : غزة .47
لتعاون مع مركز التجارة أظهرت نتائج دراسة مشتركة أعدها االتحاد العام للصناعات با :كتب حامد جاد

حول تقييم الوضع الحالي للمنشآت الصناعية المتضررة وأداء معابر قطاع غزة بعد " بال تريد"الفلسطيني 
مضي عام على الحرب األخيرة أن قيمة المبيعات الشهرية للمنشآت الصناعية بلغت قبل األضرار التي 

يما انخفضت قيمة مبيعاتها الشهرية عقب الحرب  مليون دوالر تقريباً، ف19لحقت بها إثر الحرب نحو 
من مبيعاتها كنتيجة مباشرة للدمار  % 66 ماليين دوالر تقريباً، ما يعني أن تلك المنشآت فقدت 6إلى 

  .الذي لحق بها جراء الحرب
على ملخص ألبرز نتائجها على كافة المنشآت الصناعية " األيام"وأجريت هذه الدراسة التي حصلت 

من المنشآت الصناعية % 60وبينت الدراسة أن  . منشأة324ة من الحرب البالغ عددها المتضرر
 أعلى نسبة من المنشآت المتضررة كانت من وأشارت الدراسة إلى أنالمتضررة تقع في محافظة غزة، 

من المنشآت الصناعية دمرت كلياً، % 44وأشارت الدراسة إلى أن ، %33الصناعات اإلنشائية بنسبة 
من المنشآت المتضررة، ومن بين هذه المنشآت % 54منها جزئياً، وتم إعادة إعمار % 56 دمرت فيما

منها استأنفت أنشطتها اإلنتاجية اعتماداً على ما توفر من المواد خام % 97التي أعيد إعمارها وجد أن 
كثر تضرراً، حيث سواء المخزنة أو الواردة عبر األنفاق، مبينة أن قطاع الصناعات اإلنشائية كان األ

  %.30استأنف أنشطته بنسبة بلغت 
فقط من إجمالي عمال المنشآت المتضررة حصلوا على فرصة العودة إلى % 33وأوضحت الدراسة أن 

  .من العاملين فرص عملهم في هذه المنشآت% 77أماكن عملهم، فيما فقد حوالي 
ا اإلنتاجية بعد إعادة إعمارها انخفضت وأشارت الدراسة إلى أن مبيعات المنشآت التي استأنفت أنشطته

  .ماليين دوالر9  قبل الهجوم نحوهامن حجم مبيعاتها قبل العدوان، حيث بلغ إجمالي مبيعات% 71بنسبة 
وركزت الدراسة في الجزء الذي أعده مركز بال تريد على واقع معابر قطاع غزة، موضحة أن 

 شاحنة من الزهور والتوت األرضي 20ء ما مجموعه االحتالل لم يسمح بتصدير منتجات القطاع باستثنا
 شاحنة هي متوسط عدد الشاحنات المصدرة سنوياً قبل 5500بعد مرور عام على الحرب، مقارنةً بنحو 

من حجم  % 24وأشارت الدراسة إلى تقارب حجم الواردات ما قبل الحرب وبعدها بما يمثل  .اإلغالق
، منوهة إلى أنه قبل اإلغالق بلغ متوسط الواردات )2007  يونيو/قبل حزيران( الواردات قبل اإلغالق 

  .من مواد البناء % 52 شاحنة يومياً، منها 630
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 صنفاً من السلع فقط يتم السماح لها بدخول قطاع غزة مقارنةً بنحو أربعة آالف 72وبينت الدراسة أن 
المئوية لواردات المساعدات صنف من السلع كان يتم استيرادها قبل الحصار، وأن متوسط النسبة 

  .قبل اإلغالق % 5قبل الحرب، و % 18من إجمالي الواردات، مقارنةً بما نسبته  % 30اإلنسانية 
 22/1/2010األيام، فلسطين، 

  
  أهم مشكلة يعاني منها الصيادون هي تقليص مساحة الصيد: نقابة الصيادين في غزة .48

أهم مشكلة يعاني أن إلى , نزار عياش,  غزةين في قطاعأشار رئيس نقابة الصياد :مريم الشوبكي -غزة 
 20منها الصيادون في القطاع بشكل عام هي تقليص مساحة الصيد التي تسمح بها قوات االحتالل من 

  . أميال، باإلضافة إلى مشاكل أخرى من إطالق نار واعتقاالت بحق الصيادين3ميال إلى 
 قارب للصيد، مما يؤدي إلى تزاحم الصيادين 700و صياد 3600هذه المساحة تضم " :وأضاف عياش

فقط، " بركة لالستحمام"في منطقة محدودة وقلة كمية السمك التي تصطاد، معتبرا أن هذه المساحة تعتبر 
  . ميل بحري للصيد100إذ إن المساحة المتعارف عليها عالميا تبلغ 

  22/1/2010صحيفة فلسطين، 
  

   مستشفاها بقلقيليةإغالق األونروا قرار وجود أجندة سياسية وراءمن مخاوف  .49
في الوكالة بمدينة قلقيلية آخر سياسات األونروا تعد قضية إغالق مستشفى وكالة : عاطف دغلس -نابلس 

تقليص خدماتها المقدمة لالجئين بالضفة الغربية، وقال عضو لجنة الدفاع عن خدمات الالجئين بقلقيلية 
بنوايا إلغالق المستشفى، وإنما بتبليغ رسمي من الخدمات الصحية معروف زهران إن األمر ال يتعلق 

 ".وهو ما يعني إغالق المستشفى "2011 وكالة بعدم وجود ميزانية لتلبية احتياجات المستشفى للعامالب
ونروا تدعي أن تقليص الميزانية عائد لشح مواردها المالية، وأن أمواال األوأكد زهران للجزيرة نت أن 

رية تنفق على المستشفى ألن نسبة إشغال األسرة االثنين والستين ال تصل إلى النصف، كما ليست ضرو
  .تقول الوكالة

واتهم الوكالة بتعطيل إشغال األسرة كمنع إعطاء الالجئات اللواتي يتزوجن من حق التمتع بخدمات 
يتجهون لمراكز صحية المستشفى، كما أن إرجاء احتياجات المرضى لعدة أشهر كإجراء عملية يجعلهم 

% 80وأن بإمكان الوكالة رفع ذلك لـ% 55أخرى، الفتا النظر إلى أن إشغال األسرة حاليا يصل إلى 
  .فيما لو تجاوزت العراقيل السابقة

ورفض زهران ادعاءات الوكالة بشح مواردها المالية، وقال إن مليوني دوالر ميزانية المستشفى ليست 
  .ة المستشفى سياسية، وأن الوكالة تسوق الذرائع اإلدارية والمالية لذلككثيرة، منبها إلى أن قضي

من جانبه رفض مدير برنامج الخدمات الصحية في األونروا بالضفة أمية خماش هذه االتهامات، وقال 
مؤكدا أن القضية " وال يوجد نية لذلك"إن الوكالة لم تتخذ أي إجراءات حتى اللحظة بإغالق المستشفى 

  ".وهذا الوضع قد يمس مستشفى قلقيلية بالمستقبل"بصعوبة الوضع المالي لألونروا تتعلق 
 21/1/2010نت، .الجزيرة

  
  الحرب على غزة أثرت بشكل خطير على عناصر البيئة: تقرير .50

كشف تقرير أعدته اللجنة الوطنية لتقييم األثر البيئي للحرب اإلسرائيلية على  : صفاء عاشور- غزة
وتضمن التقرير  .لحرب كان لها أثر خطير وشامل على مجمل عناصر البيئة الفلسطينيةقطاع غزة، أن ا

  والبيئة , وبيئة صحة اإلنسان والصحة العامة, البيئة الطبيعية: الذي صدر مؤخراً خمسة محاور هي
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 األسلحة: ومحور القضايا الخاصة والذي اشتمل على موضوعين هما, والبيئة االجتماعية, االقتصادية
  .والنفايات الصلبة, والذخائر المستخدمة في العدوان

  22/1/2010صحيفة فلسطين، 
  

  يتحضران لحرب جديدة" إسرائيل"حزب اهللا و": اإلندبندنت" .51
نظراً " إسرائيل"البريطانية عن احتمال نشوب حرب بين حزب اهللا و" االندبندنت"تحدثت صحيفة 

 الصحيفة في لبنان روبرت فيسك أن الهدوء السائد على ورأى مراسل. للتهديدات المتبادلة بين الطرفين
  . االسرائيلية ليس اال وهماً، وان المنطقة مقبلة على توترات واستعدادات لالسوأ-الحدود اللبنانية 
منطقة الجليل االسرائيلية الناعمة الرطبة الخضراء التي تمتد وراء تلك البساتين توهمك «: واضاف فيسك

ائيلية مسالمة، تماما كما تجعلك مزارع التبغ المنتشرة وسط التالل الصخرية في بانك على حدود اسر
  .»الجنوب اللبناني تعتقد ان الهدوء بهذا البلد ال يعكره شيء

لكن الطرق التي اعيد ترميمها قرب الحدود تشي بان احداً ما يريد نقل الرجال بسرعة كبيرة الى تلك 
  ".إسرائيل" عبور الحدود الى داخل الحدود وربما حتى الى ما بعدها اي

وذكر فيسك بان االمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصراهللا هدد بان قواته ستغير وجه منطقة الشرق 
حربا جديدة مع لبنان، كما هدد وزير الدفاع االسرائيلي يهود باراك ان "  إسرائيل"االوسط، ان دخلت 

بلية وتوعد بتدمير البنية التحتية اللبنانية في حال هوجمت الحكومة اللبنانية مسؤولة عن اي حرب مستق
  .اسرائيل

  .وحزب اهللا يهدف الى تحقيق اهداف مختلفة من هذه الحرب" إسرائيل"واعتبر فيسك ان كل من 
 شبه هزيمة لجنودها غير المدربين بشكل جيد، وبذلك ستكون فرصة 2006فاسرائيل اعتبرت حرب 

أما حزب . 2006اهللا والثأر لنفسها من االهانة التي تعرضت لها قواتها عام السرائيل لالنتقام من حزب 
ان نشوب حرب ستغير وجه الشرق االوسط، وتلحق .  توجهت بنصر الهي2006اهللا فيعتبر ان حرب 
  ".إسرائيل"الهزيمة الكبرى بـ
ما وتهاجم المواقع يمكن ان تتجاهل تحذيرات الرئيس االميركي باراك أوبا" إسرائيل"كما رأى فيسك ان 

النووية االيرانية، وبذلك لن يبقى حزب اهللا مكتوف االيدي بل ربما تنضم حركة حماس ايضاً الى 
  .المعركة

22/1/2010الديار، لبنان،   
  

  يجب معالجة كل الملفات المتعلقة بالوجود الفلسطيني في لبنان : نصراهللا يلتقي أبو موسى .52
» فتح االنتفاضة«السيد حسن نصر اهللا وأمين سر حركة » اهللاحزب «شدد األمين العام لـ : بيروت

كل الملفات بما فيها السالح خارج المخيمات في «على ضرورة معالجة ) أبو موسى(العقيد سعيد موسى 
 الفلسطيني لمعالجة -ضرورة الحوار اللبناني «وكان تأكيد من الطرفين لـ . » فلسطيني-حوار لبناني 

 بالوجود الفلسطيني في لبنان، ومنها قضية السالح خارج المخيمات، وأوضاع كل الملفات المتعلقة
الفلسطينيين في لبنان وقضية الحقوق المدنية وغيرها، مع االتفاق على أن متابعة هذه الملفات والحوار 

يتم التوصل إلى «، آملين أن »في شأنها ومعالجتها هي مسؤولية الحكومة اللبنانية بالدرجة األولى
  .»معالجات الصحيحة والحكيمة لمختلف هذه القضايا من خالل جدية وإخالص جميع األطراف المعنيينال

أجواء اليوم أجواء عدوان إسرائيلي «الشيخ نعيم قاسم ان تكون » حزب اهللا«ونفى نائب األمين العام لـ 
 وغزة وسورية وإيران إسرائيل تهدد لبنان«الى ان » روسيا اليوم«، لكنه لفت في حديث الى قناة »قريب

باحتماالت الحرب، إذاً احتمال العدوان اإلسرائيلي يبقى قائماً في يوم من األيام، والمقاومة تستعد وتعمل 
  .»دائماً كي تكون في مواجهة هذا االحتمال
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يضيع وقته ألن إسرائيل لن تستجيب ألي فكرة، «ورأى قاسم ان المبعوث االميركي جورج ميتشيل 
س ألنه يعلم أن إسرائيل لن تقبل، ولكن خالل حركته يحاول أن يوحي بأن العقدة من ويخدع النا
ليست متاحة للتقدم في التسوية، ألن إسرائيل هي حجر «وأعرب عن اعتقاده بأن الفرصة . »الطرفين

  .»العثرة األساسية ونتوقع أن تفشل مهمة ميتشل، بل نعتبر أن التسوية بمجملها متعثرة وفاشلة
نحن ملتزمون بنتائج طاولة الحوار التي تحدثت عن معالجة موضوع السالح الفلسطيني «:  قاسموأضاف

خارج المخيمات بوضع يد الدولة بطريقة أو بأخرى، وهذا يكون بعد حوار يجري بين السلطة السياسية 
السالح الفلسطيني اللبنانية والمعنيين الفلسطينيين في هذا الشأن، ولذا نقول ان المطلوب بدء الحوار حول 

  .»خارج المخيمات للوصول إلى النتيجة التي تم االتفاق عليها على طاولة الحوار، وليس لدينا اتجاه آخر
22/1/2010الحياة،   

  
  "إسرائيل"الضمانات للحؤول دون عدوان إسرائيلي تعطيها : كوشنير .53

لحكومة اللبنانية سعد الحريري، قال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في لقائه مع رئيس ا: باريس
وإذا كان هناك من . المخاوف اللبنانية من التهديدات اإلسرائيلية ليس لها ما يبررها، فإسرائيل صديقتنا«

لمصلحة إيران، التي قد تهرب » حزب اهللا«تهديد للبنان، فلن يأتي إال من مغامرة عسكرية قد يقوم بها 
 عن أزمتها الداخلية باإليعاز إلى حليفها اللبناني، بإحداث حرب الى األمام ، وتعمل على صرف األنظار

  . »على الجبهة الجنوبية
وحول تناول الحريري التهديدات اإلسرائيلية في لقائهما وطلبه ضمانات كي ال تتحول إلى اعتداءات، قال 

  . »لكن إسرائيل وحدها هي من يمنح تلك الضمانات«كوشنير 
ألني ال أرى عمال إسرائيليا في هذا اإلطار، آمل أن يبقى األمر «ائل وطمأن الوزير الفرنسي الس

فواضح أن «، ثم استدرك لكي يشير إلى الوجهة التي قد يأتي الخطر منها، »مقتصرا على التهديدات
الوضع في إيران قد يؤدي إلى تحركات للهروب إلى األمام من قبل عدد من المسؤولين اإليرانيين، وهذا 

يملك السالح، وقد تحصل بعض األحداث التي قد تكون مؤسفة للغاية » حزب اهللا«ن أمر خطر أل
  . »ومدانة

22/1/2010السفير،   
  

  زيارة ميتشل الى لبنان تعيد ملف الحقوق المدنية آلالف الفلسطينيين إلى الواجهة .54
رج ميتشل أن ال بعد تأكيد المبعوث االمريكي لعملية السالم في الشرق األوسط جو:  سعد الياس-بيروت 

توطين للفلسطينيين في لبنان، نوهت أوساط رسمية لبنانية بهذا الموقف االمريكي الجديد بعدما ُسجلت في 
واشنطن طيلة السنوات الفائتة اقتراحات متعددة في الكونغرس لتوطين الفلسطينيين في البلدان التي 

بي منح الفلسطينيين الالجئين جنسية الدول يقيمون فيها اضافة الى اقتراح بعض نواب البرلمان االورو
  .المضيفة

ان مسألة الحقوق المدنية للفلسطينيين لم توضع بعد على السكة ' القدس العربي'وبحسب معلومات 
السريعة أو أنها تسير على طريقة السلحفاة، ورغم كل المؤتمرات والتصريحات حول تبني هذه المسألة 

 ُيدرج على جدول اعمال أي جلسة نيابية اقتراح العطاء هذه الحقوق أو فإن أي تطور لم ُيسجل بعد ولم
لتعديل قانون تملك االجانب بما يسمح للفلسطيني بالتملك إسوة بالرعايا العرب في ظل وجود معارضة 

  .ضمنية لدى بعض االطراف لمثل هذا التوجه
  :وتتلخّص مطالب الفلسطينيين بما يلي

طينيين في لبنان بممارسة جميع المهن، وفي اطار تشريعي وقانوني يحفظ السماح للفلس:  ـ حق العمل1
  .لهم حقوقهم حال القيام بواجباتهم الوظيفية
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اعطاء الفلسطيني حق التملك في لبنان، وتعديل قانون التملك الذي استثناه ومنعه من :  حق التملك- 2
  .تسجيل العقارات باسمه

عدة في دفع األونروا لصيانة وتطوير البنى التحتية للمخيمات المسا:  اعمار المخيمات وخدماتها- 3
  .والسماح بادخال مواد البناء الى هذه المخيمات

  . تنظيم االجراءات األمنية في محيط المخيمات- 4
  . اعادة تسجيل الالجئين المشطوبين من القيود في لبنان- 5
  . معالجة قضية فاقدي األوراق الثبوتية- 6

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل الذي جال على بعض المرجعيات ويعتبر مسؤول 
أن هذه المطالب الفلسطينية ال تتعدى كونها حقوقاً لالجىء أقرها االعالن 'الروحية والسياسية اللبنانية 

، 'لبنانالعالمي لحقوق االنسان وبروتوكول جامعة الدول العربية وكل المواثيق الدولية التي صدق عليها 
  .'أننا اليوم امام اندفاعة جديدة سعياً لبدء اعطاء الفلسطيني الالجىء حقوقه'ويرى 
نلمس تفهماً أكبر من قبل اللبنانيين لهذه الحقوق فقد أصبح الموضوع نوعا ما محرجاً للدولة ': وقال

  .' عاماً على النكبة61اللبنانية بعد مرور أكثر من 
، ' ان تستخدم الحقوق المدنية كاحدى قضايا التجاذبات السياسية في لبنانان الخشية تبقى من'ولفت الى 

  .'ان اعطاء الالجىء حقوقه ال يعني أبداً الرضوخ للتوطين'مشدداً على 
بالعكس تماماً فتوفير هذه الحقوق يريح الالجىء ما يجعله يتفرغ لقضيته ويتمسك أكثر فأكثر ': واضاف

على ضرورة أن يكون هناك موقف فلسطيني موحد ولوبي لبناني "، مشدداً 'بالمقاومة وبالعودة الى أرضه
  ".ضاغط النهاء التمييز العنصري

22/1/2010القدس العربي،   
  

  "إسرائيل"السالح الفلسطيني يقدم خدمة مجانية إلى ": االنتماء اللبناني" .55
فتح "الصادرة عن امين سر حركة التصريحات "في بيانه االسبوعي امس " تيار االنتماء اللبناني"استنكر 
 االسرائيلي –السالح الفلسطيني خارج المخيمات بالصراع العربي "سعيد موسى لربطه " االنتفاضة

". ورفضه نزع هذا السالح مما يشكل اعتداء سافرا على سيادة الدولة وتحديا للقانون والنظام اللبناني
السالح الفلسطيني في "مد االسعد وأصدر بياناً أن وعقد المكتب السياسي اجتماعه االسبوعي برئاسة اح

لبنان ليس له حقيقة اي فائدة في مواجهة العدو االسرائيلي ال بل ان هذا السالح، وجميع الفصائل 
الفلسطينية التي تتبع هذا النهج، هو في حقيقة االمر يقدم خدمة كبيرة ومجانية الى اسرائيل النها من 

لسالح ال يشكل خطرا حقيقيا عليها ومن ناحية اخرى اصبح مفهوما وواضحا ان ناحية تعلم جيدا ان هذا ا
اسرائيل تستغل وجود مثل هذه الحركات والتيارات من اجل ابتزاز المجتمع الدولي وتحديدا المجتمع 

  ".الغربي للحصول على مزيد من الدعم المالي واالقتصادي والسياسي والعسكري واالعالمي
22/1/2010النهار،   

 
  استنفار شامل في حزب اهللا تحسبا ألية عملية إسرائيلية مفاجئة: مصادر لبنانية .56

قالت المصادر اللبنانية المطلعة في بيروت إن حزب اهللا طلب من كوادره اتخاذ : ثائر عباس: بيروت
 وكشفت. تحسبا ألية عملية إسرائيلية مفاجئة تستهدف مقرات الحزب ومواقعه» التنبه التام«إجراءات 

المعلومات عن وجود استنفار تام للحزب في رقعة أوسع بكثير من قرى الجنوب اللبناني الحدودية، 
وأوضحت أن االستنفار امتد ليشمل مراكز المراقبة والرصد التي يقيمها الحزب في أعلى السلسلتين 

 .الشرقية والغربية المطلتين على وادي البقاع حيث تقع إحدى أهم معاقل الحزب
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يبقى «ائب األمين العام لحزب اهللا، الشيخ نعيم قاسم، إن احتمال العدوان اإلسرائيلي على لبنان وقال ن
أننا ال نستطيع أن نقول إن أجواء اليوم أجواء عدوان إسرائيلي «، لكنه لفت إلى »قائما في يوم من األيام

الحتمال سواء كان واردا في المقاومة تستعد وتعمل دائما حتى تكون في مواجهة هذا ا«، معلنا أن »قريب
  . »المستقبل أو مفاجئا في أي لحظة من اللحظات

22/1/2010الشرق األوسط،   
  

  إتفاق القاهرة ولّى إلى غير رجعة": أبو موسى"الكتلة الوطنية تنتقد تصريحات  .57
ور عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنية اجتماعها األسبوعي برئاسة العميد كارلوس اده وحض

  :رئيس مجلس الحزب بيار خوري، وأصدرت بياناً جاء فيه
ابو موسى التي جاءت ) سعيد موسى" ( االنتفاضة–فتح "يستنكر حزب الكتلة الوطنية تصريحات مسؤول 
وال يسعنا اال ان نذكّر السيد ابوموسى بان عقارب . مناقضة لتصريحات القيادات الفلسطينية االخرى

 2006راء وان الشعب اللبناني قد حسم امره واجمع على طاولة الحوار عام الساعة لن تعود الى الو
ونذكّره ايضا بان زمن . على ضرورة سحب السالح الفلسطيني غير الشرعي الموجود خارج المخيمات

قد ولّى الى غير رجعة ولن يقع اللبنانيون في هذا ) 1987الذي ألغاه المجلس النيابي عام (اتفاق القاهرة 
  (...).مرة اخرى الفخ 

22/1/2010النهار،   
  

 الدول المضيفة ترفض اي محاولة لتوطين الالجئين الفلسطينيين .58
طالب مؤتمر المشرفين على شؤون الالجئين الفلسطينيين في الدول العربية :  أحمد علي-القاهرة 

 الدولي بدعم  أمس بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، المجتمع83المضيفة في ختام أعمال دورته الـ
 الخاص بحقهم في العودة والتعويض، وشدد 194األونروا، رافضا توطين الالجئين وتطبيق القرار 

المؤتمر في التوصيات الصادرة عنه على دعمه للموقف الفلسطيني بخصوص ربط العودة للمفاوضات 
لفلسطيني خاصة قطاع بالوقف التام لالستيطان، مطالبا برفع الحصار اإلسرائيلي الجائر على الشعب ا

. غزة، مؤكداً على ضرورة إزالة كل معوقات بدء عملية إعادة إعمار ما دمره االحتالل في القطاع
وخص المؤتمر ملف القدس بعدة جلسات للنقاش، وثمن في بيانه الختامي موقف الدول العربية 

ذ مواقف عملية لدعم المدينة واإلسالمية الداعم للمدينة المقدسة وأهلها، وأوصى في الوقت ذاته باتخا
 إسالمي لبحث ما يجري في القدس، وتحديد -ودعا إلى عقد مؤتمر عربي. ومقدساتها ومؤسساتها وأهلها

كيفية دعم مواطنيها، كما قرر عقد ندوة حول موضوع الحفريات بأسفل المسجد األقصى والمدينة 
  .المقدسة في العاصمة األردنية عمان بشهر يونيو المقبل

طرق المؤتمر إلى جدار الضم العنصري اإلسرائيلي، وأوصى في هذا الصدد بالتحرك الجاد لتطبيق وت
  . سنوات، وأال يبقى هذا القرار حبرا على ورق5قرار محكمة العدل الدولية في الهاي الصادر قبل 

عربية وحول موضوع الالجئين، شدد مؤتمر المشرفين على شؤون الالجئين الفلسطينيين في الدول ال
، معتبرا أن هذه الفكرة العنصرية يراد منها حذف "دولة إسرائيل"المضيفة، على رفضه لفكرة يهودية 

، كما قرر عقد ندوة لدراسة أوضاع 194حق عودة الالجئين الفلسطينيين، وأعاد مطالبته بتطبيق القرار 
  .الالجئين في دمشق في النصف الثاني من شهر أبريل المقبل

 عن قلقه البالغ ورفضه للمحاوالت الرامية للمس بدور ومكانة وكالة غوث وتشغيل وعبر المؤتمر
، مطالبا جميع الدول بااللتزام بتعهداتها بخصوص دعم أنشطة وموازنة "األونروا"الالجئين الفلسطينيين 

لخدمات يعني في النهاية المس با" األونروا"وشدد المؤتمر على أن أي تقليل في موازنات . هذه الوكالة
األساسية والضرورية المقدمة لالجئين، وأن ذلك يشكل عبئا إضافيا على الدول العربية المضيفة، ورفع 
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أكد فيها رفضه للتقليصات في موازنة الوكالة وطالب بأن تواصل األخيرة " األونروا"رسالة لمفوض عام 
  .ا وخدماتهاخدمات كما كان مقررا عند إنشائها دون تطبيق أية تقليصات في أنشطته

  22/1/2010العرب، قطر، 
  

  مصر لم تقطع االتصاالت مع حماس وتؤكد تطابق نسختي ورقة المصالحة: مصدر مصري .59
أكد مصدر مصري موثوق به، أن القاهرة لم تقطع االتصاالت مع حركة :  جيهان الحسيني-القاهرة 

على خلفية االشتباكات التي وقعت حماس في أعقاب األزمة األخيرة التي شهدتها العالقات بين الطرفين 
لكنه نفى ما ذكره قيادي في حماس عن اختالف مضمون . على الحدود وأدت إلى مقتل جندي مصري

الورقة التي "وقال إن . ورقة المصالحة المصرية التي أرسلت إلى حركة فتح عن تلك التي تلقتها حركته
 هي الورقة ذاتها التي بعثناها إلى 2009كتوبر أ/  تشرين األول15تلقتها فتح ووقعها في القاهرة في 

متطابقتان في المحتوى "خالد مشعل، مؤكداً أن النسختين " رئيس المكتب السياسي لحماس في دمشق
  ". وبأرقام الصفحات وعددها

تعديل اسم الورقة ليصبح الورقة الفلسطينية، ألن الدور المصري مختصر فقط بتجميع القضايا "ودعا إلى 
مصر جمعت في الورقة ما اتفق عليه "، الفتاً إلى أن "تم التوافق عليها فلسطينياً بين القوى والفصائلالتي 

في قضايا االنتخابات واألمن " الجانبان بنسبة مئة في المئة، إضافة إلى ما أجمعت عليه القوى الفلسطينية
لوقت نفسه من لديه نية التعطيل من يريد الحل يمكنه أن يحل، وفي ا"وخلص إلى أن . واللجنة المشتركة

الحركة جزء من الشعب "ونفى قطع االتصاالت مع حماس، مشيراً إلى أن ". يستطيع أن يعقّد األمور
  ". الفلسطيني، ونحن ال نقطع اتصاالتنا مع الفسلطينيين

  22/1/2010الحياة، 
 

  جهود سعودية سورية لعقد مؤتمر للمصالحة الفلسطينية في القاهرة .60
كدت مصادر مطلعة أن السعودية وسوريا بدأتا جهودا مكثفة لعقد مؤتمر موسع للمصالحة في أ: دمشق

القاهرة بداية الشهر المقبل تشارك فيه جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتا حماس وفتح، برعاية 
وكشفت المصادر أن . مصر وبحضور ومشاركة السعودية وقطر وسوريا واألردن والكويت وليبيا

السعودية تعهدت بدراسة تحفظات حماس على الورقة المصرية قبل عقد المؤتمر الذي سيشهد توقيع 
حماس على الورقة، وتحديد جدول زمني مناسب لتنفيذها، واالتفاق على تحديد موعد إلجراء انتخابات 

ترفت واع. تشريعية ورئاسية فلسطينية تحت رقابة عربية ودولية، وبحضور منظمات وهيئات دولية
المصادر بأن هناك تقدما حقيقيا طرأ على ملف المصالحة، وأن أطرافاً عربية دخلت على خط الوساطة 

  .لدعم جهود مصر وإنجاح المصالحة
  22/1/2010الخليج، 

  
  تنظيم زيارة تضامنية مع قطاع غـزةاالتحاد البرلماني العربي يقرر  .61

لعربي في اختتام أعمال دورتها الرابعة بالعاصمة العمانية قرَّرت اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني ا: غزة
، تنظيم زيارة تضامنية مع قطاع غـزة وفوضت رئيس االتحاد بإجراء االتصاالت مع مجلس "مسـقط"

  .الشعب المصري واتخاذ الترتيبات لتشكيل الوفد وتأمين سفره إلى القطاع
إن القرار التي اتخذه االتحاد يدل على : "يان صحفيوقالت اللجنة الحكومية الستقبال الوفود بغـزة في ب

 ".العمق العربي األصيل في التضامن مع الشعب الفلسطيني
وأضافت أن الزيارة تؤكد على مساندة البرلمانيين العرب للنضال العادل الذي يخوضه الشعب الفلسطيني 

 .في مواجهة المخططات اإلسرائيلية
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لتي من شأنها تسليط الضوء على معاناة أكثر من مليون ونصف المليون وشدد البيان على أهمية الزيارة ا
 .مواطن محاصرين في قطاع غزة ما يزيد عن ثالثة أعوام

  22/1/2010السبيل، األردن، 
  

 اإلسرائيلية " هيرون"تركيا تكتشف عيوباً جديدة في طائرات  .62
شكلة جديدة في صفقة كشفت مصادر في مؤسسة التصنيع العسكري التركية أمس، عن م: ا ش ا

 ". هيرون"الطائرات اإلسرائيلية من دون طيار من طراز 
 طائرات 10 لشراء 2005وقالت المصادر إن الشركتين اإلسرائيليتين اللتين تم التعاقد معهما في العام 

 24من هذا النوع، فشلتا حتى اآلن في تحقيق المطلب التركي بأن تتمكن الطائرات من التحليق لمدة 
  . عة متواصلةسا

  . وأشارت المصادر إلى أنه يجرى حالياً بحث سبل حل هذه المشكلة بين الجانبين التركي واإلسرائيلي
  22/1/2010السفير، 

  
   تواصلوا مع قيادات حماس"الزيتون"لمتهمون فى تنظيم ا ":المصري اليوم .63

اءت على لسان المتهمين  عن تفاصيل مثيرة ج"الزيتون"كشف ملف التحقيقات فى قضية : أحمد الخطيب
 مصر، وقتلوا ي، استهدفت قتل سياح ومسيحيين ف"سرية الوالء والبراء"بتنظيم خلية إرهابية حملت اسم 

  . من األقباط بعد اقتحام محل ذهب بمنطقة الزيتون بالقاهرة٤
هو أول  سنة، ٣٠ "يأحمد الشعراو" آالف ورقة، أن قائد التنظيم ٥تبين من التحقيقات التى جاءت فى 

 منطقة ي ف٢٠٠٤ أنشأ التنظيم عام ي األفراد، كما أنه هو الذي القبض عليه وأرشد عن باقيمن ألق
المرج بعد اقتناعه بالعديد من األفكار الجهادية من خالل التردد على بعض اللقاءات الفكرية فى بعض 

، وتبين أن هذا المتهم المساجد، وبعدها تعرف على أحد المتهمين خالل عمله على سيارة أجرة خاصة
 مع "يشعراو"وتواصل .  لحركة حماسي الجناح العسكر-مرتبط ببعض عناصر كتائب عزالدين القسام 

  .أحد قيادات الكتائب فى فلسطين الذى حاول تكليفه برصد التجمعات اليهودية بسيناء
  .لشرطة، إال أنهم فشلواوحاول المتهمون توفير عدد من األسلحة النارية عن طريق االعتداء على رجال ا

  22/1/2010المصري اليوم، 
  

  يختارون فلسطينياً أميناً عاماً للجماعة" إخوان مصر" .64
اختارت جماعة اإلخوان المسلمين الدكتور محمود حسين أميناً عاماً للجماعة، :  محمد المتولي-القاهرة 

اضية، أثناء والية مهدي عوضاً للدكتور محمود عزت الذي تولى المنصب خالل السنوات الست الم
 .عاكف منصب المرشد العام

ويتمتع الدكتور محمود حسين بالجنسيتين الفلسطينية بحكم المولد والمصرية بحكم النشأة والتعليم، حيث 
 بمدينة يافا في فلسطين، وعاش فترة من حياته في رفح حتى نهاية المرحلة الثانوية 1947ولد عام 

 انتقل مع أسرته إلى أسيوط حتى اآلن، وحكم 1967مصرية قبل احتالل عندما كانت تحت اإلدارة ال
 في القضية العسكرية الشهيرة لإلخوان، كما تم اعتقاله عدة 1995عليه بالسجن ثالث سنوات عام 

 .مرات
  22/1/2010العرب، قطر، 
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  طهران تنفي تقريراً عن مصافحة بين وزيرين إيراني وإسرائيلي في إسبانيا .65
ذكرت وكالة الطلبة اإليرانية لألنباء، أن هيئة التراث الثقافي والسياحة اإليرانية نفت حدوث أي : طهران

الشائعة عن حدوث لقاء بين "وقالت الهيئة في بيان نقلته وكالة الطلبة اإليرانية لألنباء . لفتة من هذا القبيل
ف معينة شائعة ال أساس لها، وتعتمد مسؤول إيراني وآخر من النظام اإلسرائيلي المحتل، والتي لها أهدا

نؤكد مرة أخرى أن الجمهورية اإلسالمية في "وأضاف ". على خيال وسيلة إعالم بريطانية سيئة التفكير
 ".إيران لن تعترف أبدا بدولة اسمها إسرائيل، وتعتبر المواجهة الدائمة مع نظام كهذا واجبها
  22/1/2010الشرق األوسط، 

 
 تفاؤل بإقناع الفلسطينيين واإلسرائيليين بالتفاوض بالغنا بال: أوباما .66

أقر الرئيس األميركي باراك أوباما، بالتزامن مع زيارة مبعوثه ): أ ف ب، أ ب، رويترز، يو بي أي(
الخاص إلى المنطقة جورج ميتشل إلى إسرائيل أمس، بأنه بالغ بالتفاؤل بإقناع الفلسطينيين واإلسرائيليين 

لو كنا توقعنا قدرا من هذه المشكالت السياسية لدى "لية التسوية بينهما، موضحا بالتفاوض إلحياء عم
 . "في وقت سابق، ربما كنا لم نثر توقعات كبيرة هكذا) اإلسرائيلي والفلسطيني(الجانبين 

عملية السالم في الشرق األوسط لم تتحرك "نشرت أمس، قال اوباما إن " التايم"وفي مقابلة مع مجلة 
أعتقد أنه من اإلنصاف أن أقول انه وبالرغم من كل جهودنا للتعامل المبكر، لم تكن حيث أردت و. قدما

إحساسي أن ميتشل أمضى أشهراً في التفاوض حول تسوية، . لماذا هذا األمر"وأضاف . "لها أن تكون
لم ير أنه ورأى بعض التقدم من جانب اإلسرائيليين وربما أدى ذلك إلى إصابة ميتشل بعمى بصر، ألنه 

  . "لم يكن تقدما كافيا بالنسبة للفلسطينيين
عباس فإن حماس تضغط عليه، كما ) رئيس السلطة الفلسطينية محمود(من وجهة نظر "وأوضح انه 

على الجبهة "وتابع . "اعتقد أن الوضع العام في العالم العربي يشعر بنفاد صبره من أي عملية
ن اإلسرائيليين أظهروا، بعد وقت طويل، استعدادا إلجراء بعض اإلسرائيلية، اعتقد انه وبالرغم من أ

  . "التعديالت لسياساتهم، فإنهم رغم ذلك وجدوا صعوبة شديدة في التحرك إلى األمام بأي لفتات جسورة
لالعتراف بما أعتقد أنه في نهاية المطاف ) اإلسرائيلي والفلسطيني(سنواصل العمل مع الجانبين"وأضاف 

اسخة في حل الدولتين الذي تكون فيه إسرائيل آمنة ويكون للفلسطينيين سيادة ويمكنهم بدء مصلحتهما الر
  . "التركيز على تنمية اقتصادهم وتحسين معيشة أطفالهم وأحفادهم

وأعلن ميتشل، الذي التقى نتنياهو، أنه يتفق مع الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز بشأن جدية الوضع، 
  . ن أجل الهدف الذي رسمه أوباما من اجل تحقيق سالم شامل في المنطقةوتعهد بمتابعة العمل م

22/1/2010السفير،       
  

  دولة موقتة ومساران للقدس والضفة: تنشر فحوى الورقة األميركية" الحياة" .67
أن الورقة التي تنوي االدارة االميركية طرحها لتحقيق " الحياة"علمت :  فتحي صباح-الناصرة، غزة 

 تتضمن استئناف المفاوضات على المسارين الفلسطيني والسوري من دون شروط " الشاملالسالم"
مسبقة، والتوصل الى اتفاق على دولة فلسطينية موقتة، واجراء مفاوضات في شأن القدس منفصلة عن 

 مع تبادل اراض وبين مطلب 1967الضفة الغربية وغزة، والمواءمة بين مطلب اقامة الدولة على حدود 
  .ودية الدولةيه

اعادة إستئناف المفاوضات مع اسرائيل على المسارين "وقالت المصادر إن الورقة األميركية تتضمن 
 الذي "الفلسطيني والسوري من دون شروط مسبقة، أي في ظل الوقف الموقت لالستيطان في الضفة

هدف من هذه المفاوضات ال"وأضافت أن االدارة األميركية ترى أن . أعلنه نتانياهو قبل أكثر من شهر
يتمثل في المواءمة بين الهدف الفلسطيني، وهو اقامة الدولة فوق األراضي التي احتلتها اسرائيل في 
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 مع امكان تبادل أراض، والهدف اإلسرائيلي المتمثل في االعتراف 1967) يونيو(الرابع من حزيران 
، إضافة الى "ية عن مبادرة السالم العربيةالورقة ستتضمن عبارات ايجاب"وأوضحت أن . "بيهودية الدولة

  ."ذات حدود موقتة"التوصل الى اتفاق على اقامة دولة 
سيتم اجراء مفاوضات ثنائية بين "وبالنسبة الى مدينة القدس المحتلة، أشارت المصادر الى أنه 

لفتت الى أن و. "الفلسطينيين وإسرائيل منفصلة عن المفاوضات في شأن الضفة وقطاع غزة مدتها عامان
ترفض بعض األعمال واالجراءات اإلسرائيلية في مدينة القدس، بينها سياسة هدم "االدارة االميركية 

الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي "ولفتت الى أن . "منازل الفلسطينيين في الجزء الشرقي من المدينة
  ."كاراً لتضييق الهوة بين الطرفينسيتفقان على شكل المفاوضات، على أن يقدم المسؤولون االميركيون أف

أي سبيل غير المفاوضات مع إسرائيل سيكون كارثة        "وقالت المصادر إن االدارة االميركية صرحت أن        
  . ، في رسالة تهديد واضحة"على الفلسطينيين

22/1/2010الحياة،   
 

  ريباًتعهدنا ببذل كافة الجهود الستئناف مفاوضات السالم بالشرق األوسط ق: موراتينوس .68
قال وزير الخارجية اإلسباني ميغيل أنغيل موراتينوس، عقب لقائه رئيس الوزراء الفلـسطيني             : وكاالت

سالم فياض في مدريد، أن بالده في إطار رئاستها الحالية لالتحاد األوروبي تعهدت ببذل كافة الجهـود                 
  . الستئناف مفاوضات السالم بالشرق األوسط قريبا

22/1/2010نت، .الجزيرة  
  

  نواب بريطانيون يطالبون وزراء خارجية االتحاد األوروبي بزيارة غزةً فوراً  .69
عبر نواب بريطانيون، زاروا قطاع غزة مؤخراً، عن صدمتهم الشديدة مما شاهدوه من آثار : لندن

للحرب والحصار، مطالبين المجتمع الدولي برفع الحصار عن غزة، وإنهاء معاناة مليون ونصف إنسان 
  .ن في ظروف صعبة، والبدء بإعادة إعمار القطاع بشكل فورييعيشو

" العودة"ومركز " الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة"جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقدته 
الفلسطيني في مقر البرلمان البريطاني اليوم الخميس، بحضور النواب الذين زاروا قطاع غزة ضمن 

  .أكبر وفد برلماني أوروبي
لنواب المشاركون في المؤتمر الصحفي على ضرورة تنظيم زيارة رسمية بريطانية إلى قطاع غزة وأكد ا

واإلطالع على األوضاع اإلنسانية فيه، حيث طالب عدد منهم وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند 
  .وكافة وزراء الخارجية األوروبيين إلى زيارة القطاع فوراً دون تأخير لنفس الهدف
21/1/2010س برس، قد  

 
   مليون دوالر لبرامجها في الضفة والقطاع323تطلق مناشدة لجمع " األونروا" .70

مناشدة الطـوارئ   ) األونروا(أطلقت وكالة الغوث الدولية لالجئين الفلسطينيين       :  نادية سعدالدين  - عمان  
  .والر مليون د323 بقيمة تقدر بنحو 2010من أجل األراضي الفلسطينية المحتلة العام 

وأوضحت خالل اجتماع عقد أمس في القدس المحتلة ضم ممثلين عن األونروا والمانحين الرئيسيين لها،               
الجزء األكبر من قيمة المناشدة ستخصص لقطاع غزة بسبب تدهور أوضاعه اإلنسانية واالقتصادية             "إن  

  .2009 ومطلع 2008 نهاية" واالجتماعية المستمرة بعد مضي عام تقريباً على الحرب اإلسرائيلية
 مليون دوالر من أجل قطاع غزة، إضـافة إلـى مـا مجموعـه               249.587ويخصص مبلغ يقدر بنحو     

  . مليون دوالر من أجل الضفة الغربية73,049
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وتحصل األونروا على تمويلها بالكامل تقريبا من خالل التبرعات الطوعية التي تقدمها الدول األعـضاء               
 بليـون   1,23 ما يعـادل     2011 – 2010ميزانية المركزية لألونروا للعامين     وتبلغ ال . في األمم المتحدة  

  .دوالر
22/1/2010الغد، االردن،   

  
  "األونروا"كي مون يعين غراندي مفوضاً عاماً لـ  .71

" فيليبو غراندي"قرر األمين العام لألمم المتحدة بان غي مون، تعيين اإليطالي :  القدس المحتلة، فلسطين
ديداً لوكالة الغوث الدولية خلفاً للمفوضة السابقة كارين أبو زيد التي انتهت واليتها نهاية مفوضاً عاماً ج
  . العام الماضي

يناير /  كانون الثاني20سيدخل هذا التعيين حيز التنفيذ اعتباراً من "وقالت الوكالة في بيان صحافي 
ن عن بالغ امتنانه ألبو زيد لخدمتها وعبر مو".   ويتسلم غراندي مهام عمله خلفا لكارين أبو زيد2010

  .الدؤوبة والمتفانية للشعب الفلسطيني ولقيادتها الرائدة للوكالة خالل هذه الفترة الحرجة
21/1/2010صحيفة فلسطين،   

  
  نريد تقديم المساعدة لبناء الجسور بين الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي: الفيدرالية الروسية .72

خائيل مارجيلوف، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي  قال مي:رام اهللا، فلسطين
هو موقف ثابت منذ فترة طويلة، ولم يتغير، ويساعد بشكل فعال "الذي يزور رام اهللا، أن موقف روسيا 

  ".على إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها مدينة القدس
بين الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي، وبين السياسيين نحن نريد تقديم المساعدة لبناء الجسور "وأضاف 

من الطرفين، وقدمنا مبادرة للرئيس الفلسطيني محمود عباس تقضي بعقد ندوة سياسية في موسكو، تضم 
  ".سياسيين من الطرفين الفلسطيني واإلسرائيليين

21/1/2010قدس برس،   
  

  ليهودالمناهضون لإلسالم في أميركا يتخذون الموقف ذاته من ا .73
 أظهر استطالع للرأي العام في الواليات المتحدة أن معظم األميركيين .):أي.بي.يو( –واشنطن 

 أن "واشنطن بوست"وأفادت صحيفة . المناهضين للمسلمين، يظهرون الشعور ذاته تجاه اليهود
 أكثر من  أظهر أن األشخاص الذين يشاركون في المراسم الدينية"غالوب"االستطالع الذي أجراه معهد 

سئلة على األميركيين أوطرح االستطالع . مرة في األسبوع، هم أقل ترجيحاً إلظهار شعور معاٍد لإلسالم
 إلى منهم ينظرون ةالمائ في 53حول نظرتهم إلى المسيحية والبوذية واإلسالم واليهودية، وظهر أن 

  .اإلسالم نظرة سيئة
  22/1/2010الحياة، 

  
  تجاري بين الدول العربية والهند بليون دوالر التبادل ال46 .74

 الهندية - أعلن مسؤول في جامعة الدول العربية أن مؤتمراً ثانياً للشراكة االقتصادية العربية :القاهرة
 . فبراير المقبل في العاصمة الهندية نيودلهي/سُيعقد حول مشاريع االستثمار في الثامن والتاسع من شباط

في جامعة الدول العربية ثامر العاني إلى أن الهند من أهم الشركاء وأشار مدير اإلدارة االقتصادية 
 46 إلى 2008التجاريين مع الدول العربية، إذ وصل حجم التبادل التجاري بينها وبين العالم العربي عام 
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، موضحاً أن الدول العربية حققت فائضاً مقداره 2003 بليون دوالر عام 12بليون دوالر، مقارنة بـ 
  .2008 باليين دوالر في التجارة مع الهند عام ثمانية

  22/1/2010الحياة، 
  

  الرقص حول طاولة المفاوضات... "إسرائيل"فلسطين و .75
  ديفيد ماكوفسكي

سيعود مبعوث السالم األميركي إلى الشرق األوسط جورج ميتشل هذا األسبوع إلى المنطقة في محاولة 
وفي مقابلة تلفزيونية .  بداية إدارة الرئيس األميركي أوباماالستئناف المحادثات التي كانت قد توقفت منذ

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن ميتشل أنه يرغب في استكمال محادثات السالم بين إسرائيل 
وكان كبار المسؤولين األميركيين، بمن فيهم الرئيس أوباما، قد . والفلسطينيين في غضون عامين، أو أقل

ويتمثل الموقف الرسمي للرئيس الفلسطيني . شروطة إلى طاولة المفاوضاتدعوا إلى عودة غير م
محمود عباس بأنه ال يمكن استئناف المحادثات حتى توسع إسرائيل قرار وقف اإلستيطان بحيث يشمل 

وفي الوقت .  األساس الستئناف المفاوضات1967كما يريد أن تكون حدود ما قبل . أيضاً القدس الشرقية
لرئيس عباس قد أدلى ببيان أشار فيه بأنه يأسف إلى الكيفية التي وصل بها إلى وضعه نفسه، كان ا

والسؤال هو هل هناك مزيد من . الحالي، ملمحاً إلى أن المأزق القائم ال يخدم مصالح الشعب الفلسطيني
  التقارب بين الجانبين مما هو بادي للعيان؟

  عباس محاصر
ال وبقيت كذلك منذ اليوم األول من إدارة الرئيس أوباما؛ ويرجع ذلك مازالت محادثات السالم بعيدة المن

لقد كان موقف الواليات المتحدة في أغلب عام . في جزء كبير منه إلى معالجة موضوع المستوطنات
، بأنه يتعين على إسرائيل ليس فقط تجنب توسيع النشاط اإلستيطاني، بل أيضاً تجميد أعمال البناء 2009

ورغم أن إدارة الرئيس أوباما تصر على أنها لم تطلب أبداً أن يكون التجميد . وطنات القائمةداخل المست
شرطاً مسبقاً ورسمياً إلجراء محادثات سالم، إال أنه من وجهة النظر الفلسطينية أصبحت أفضليات 

أعلنت اإلدارة وباختصار، شعر عباس بأنه محاصر عندما . اإلدارة األميركية شرطاً مطلوباً بحكم الواقع
موقفها المتشدد ولكنها سعت بعد ذلك إلى التفاوض مع إسرائيل حول وقف محدود ألعمال البناء أمدها 

اللندنية » الشرق األوسط«وقد أوضح الرئيس عباس هذه المشكلة في لقاء مع صحيفة . عشرة أشهر
تجميد ثم طلبها منه ، حيث ألقى باللوم على واشنطن لطرحها فكرة ال2009 ديسمبر 22أجراه في 

وقد تذكر بأنه قال لمسؤولين أميركيين خالل اجتماع سبتمبر في األمم المتحدة، . التوصل إلى حل وسط
وتابع . »لقد وضعتموني على قمة شجرة، واآلن تسألوني عن حل، وتطلبون مني التراجع عن موقفي«

ما الذي يمكنني أن . بصورة تامةوضع أوباما شرط بأنه يجب وقف عمليات اإلستيطان «: عباس قائالً
  »أقول له؟ هل ينبغي أن أقول بأن هذا كثير جداً؟

فعلى سبيل . وفي غضون ذلك، تراجعت إسرائيل أيضاً عن مواقف عدة غير مواتية إلستئناف المحادثات
د من المثال، كان الموقف األصلي لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يجب عدم إجراء المزي

كما عارض إقامة دولة . المحادثات حتى تجد الواليات المتحدة طريقة لوقف البرنامج النووي اإليراني
إال أنه قام بتعديل موقفه على مدى األشهر القليلة الماضية، بتأييده إقامة دولة فلسطينية، . فلسطينية

 إسرائيلي لم يدعم وقف والتخلي عن الشرط اإليراني، وإصراره على تذكير واشنطن بأن أي زعيم
  .أعمال اإلستيطان إلى الدرجة التي قام بها هو نفسه

  نص يلخص التطلعات
يقوم ميتشل حالياً باالستطالع فيما إذا كان باإلمكان العودة إلى طاولة مفاوضات السالم بعد مرور ما 

كن أن يشكل أساساً وقد وافق الجانبان حتى اآلن، وبهدوء على نص يم. يمكن أن ُيطلق عليه عام ضائع
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 نوفمبر 25فبعد مرور أشهر من المفاوضات، تم اإلعالن عن النص يوم . إلستئناف المحادثات
ورغم اإلعالن عن . المنصرم، مباشرة بعد إعالن نتنياهو عن وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية

الحق حول مضمونه، إال أنه هذا النص باسم وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون وتأكيدها ال
وبدالً من ذلك، يلخص هذا النص تطلعات . يتجنب اإلعالن عن موقف جديد في السياسة األميركية

نعتقد بأنه من خالل إجراء مفاوضات بحسن نية، بإمكان الطرفين «: اإلسرائيليين والفلسطينيين، قائالً
نيين في إقامة دولة مستقلة وقابلة للحياة على اإلتفاق على نتيجة تنهي الصراع، وتوفق بين هدف الفلسطي

، مع مقايضات متفق عليها، وبين الهدف اإلسرائيلي المتمثل في دولة يهودية 1967أساس حدود عام 
وفي . »ذات حدود آمنة ومعترف بها وتعكس التطورات الالحقة، وتلبي اإلحتياجات األمنية اإلسرائيلية

 بأن أهداف الجانبين قابلة للتوافق، بدون أن تلزم نفسها أو إسرائيل الواقع، سمح النص لواشنطن أن تقول
  . أو إلى تبادل األراضي التي من شأنها أن توازن الكتل اإلستيطانية1967بالعودة إلى حدود عام 

وتشير المناقشات مع مسؤولين من كال الجانبين بأن هناك تقارب بين اإلسرائيليين والفلسطينيين أكثر من 
ولكي تُستأنف المحادثات بصورة ناجحة، تحتاج جميع األطراف إلى اإلعتراف . الفات بينهماوجود خ

  .ومتابعة هذه التقاربات التي تركز الكثير منها على تجنب العثرات الماضية مثل تلك المبينة أدناه
  رسالة الضمانات

 تذهب إلى أبعد من إعالن تود بعض الدول األوروبية والعربية أن ترى الواليات المتحدة مستعدة ألن
.  مع تعديالت طفيفة1967كلينتون وأن تصدر رسالة ضمانات تكرر دعم الواليات المتحدة لحدود عام 

ومع ذلك، هناك مشاكل عدة لهذه الفكرة التي كانت قد ُرفضت علناً من قبل محمود عباس في األسبوع 
، لم تفعل الدول )ت إلى استئناف المحادثاتالتي سع(أوالً، باستثناء مصر . الماضي كونها غير ضرورية

العربية تقريباً أي شئ لتحقيق أمل ميتشل بأن ترد بالمثل على وقف اإلستيطان اإلسرائيلي حتى لو كان 
ثانياً، سيتطلب نهج صياغة أي رسالة ضمانات . هذا أقل من التجميد الكامل الذي تم تصوره قبل عام

اً، قال فلسطينيون بارزون في مناقشات خاصة بأن من شأن إعطاء ثالث. إجراء مفاوضات شاقة خاصة به
وبعد ذلك، سيتم . رسالة من قبل الواليات المتحدة إلى عباس ستقابل حتماً برسالة مماثلة إلى اإلسرائيليين

نشر هذه الرسالة على المأل، وبالتالي يمكن استغاللها من قبل الفلسطينيين المتشددين الذين ينتقدون 
  . عباسحكومة

  عواقب وخيمة
لقد سئم الرأي العام اإلسرائيلي والفلسطيني من عدم حدوث أي تقدم في المفاوضات السابقة، بعد أن 

ولذلك، ال يريد أي منهما تكرار ما حدث في . استمعا إلى خطابات كثيرة لم تثمر سوى عن نتائج هزيلة
 على مرأى ومسمع األضواء المسلطة ، حين تم إطالق محادثات السالم2007عام » مؤتمر أنابوليس«

محاولة لحل جميع القضايا الجوهرية التي » مؤتمر أنابوليس«وعالوة على ذلك، مثل . من كل اإلتجاهات
وهناك الكثير من المخاطر من عدم تحقق التوقعات العالية، مع احتمال . تفصل اإلسرائيليين والفلسطينيين

الم على هذا النمط قد يثير قضايا داخلية لكال الطرفين، مما إن إجراء محادثات س. حدوث عواقب وخيمة
  .سيؤدي بهما إلى اتخاذ مواقف قد تؤدي إلى حدوث انهيار

  مفاوضات سرية
إن الممارسات الماضية التي تمثلت بعقد اجتماعات منتظمة على المستوى التنفيذي، كتلك التي كانت تعقد 

ق ايهود اولمرت، ال يبدو أنها ستكون نموذجاً مفيداً في هذه بين عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي الساب
دون اتخاذ قرارات، ويساعده في » رأس المال السياسي«ويبدو حالياً أن عباس يتمتع بكسب . المرحلة

. ذلك كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، الذي يكرر ترددات عباس من أجل تحقيق هذه الغاية
فعلى . يد في واشنطن بالقلق من أن عريقات قد قام بتحريف المواقف األميركيةومع ذلك، يشعر العد

، إن واشنطن تؤيد »»فتح«اللجنة المركزية لحركة «سبيل المثال، قال عريقات في تقرير قُدم مؤخراً إلى 
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س  أولمرت، مع العلم أن هذا لي-فكرة استمرار المحادثات من النقطة التي توقفت عندها مباحثات عباس
كما أنه يتمتع بالمسار الذي يتبعه منذ فترة طويلة والمتمثل بمواصلته تحدي إسرائيل، . هو واقع األمر

ولذلك، ال يخشى عريقات إذا ما اضطر إلى دفع ثمن . اعتقاداً منه بأن ذلك سيعزز من مكانته المحلية
وفي الواقع، يبدو أنه . سياسي لفشله في إقامة أي شكل من أشكال الثقة أو عالقات عمل مع إسرائيل

  .يعتقد بأن ال غنى عنه كلياً عند الرئيس محمود عباس بسبب ذاكرته المؤسسية المتعلقة بالمفاوضات
وإذا نضع موقف وتصريحات صائب عريقات جانباً، نجد بأن هناك تقارب بين المسؤولين األميركيين 

 حيث يتفق معظمهم على أنه يجب مباشرة واإلسرائيليين والفلسطينيين أكثر من وجود اختالفات بينهم،
ومن المؤكد أن لدى . »حماس«محادثات السالم ألن المأزق الحالي ال يخدم أي طرف باستثناء 

اإلسرائيليين والفلسطينيين نقاط تركيز مختلفة، ولكن أطر المفاوضات التي يرسمها كل جانب يبدو أنها 
ون الفلسطينيون الرئيسيون مشاركة ميتشيل في ويؤيد المفاوض. تتناسب فيما بينها بصورة جيدة

المحادثات غير المباشرة، حيث يعتقدون أن وساطة الواليات المتحدة فيما يتعلق بجوهر المناقشات هي 
 بشرط أن -بيد، يفضل اإلسرائيليون إجراء مفاوضات مباشرة على المستوى العملي . أمر بالغ األهمية

ب تنسجم مع بعضها البعض، حيث يمكن أن يجتمع اإلسرائيليون ويبدو أن هذه األسالي. تكون سرية
والفلسطينيون على المستوى العملي بصورة سرية وتحت مظلة زيارات ميتشل العرضية لمناقشة القضايا 

وفي الواقع، كانت هذه القنوات السرية والمباشرة العامل الرئيسي لجميع . التي على جدول األعمال
  .1993بين الجانبين منذ عام االتفاقات التي أبرمت 

  التركيز على األرض أوالً
لقد أعرب ميتشل علناً عن رغبته في التركيز على التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود في اليوم نفسه الذي 

ورغم من أن اإلسرائيليين يقولون أنهم . وقد أشار الفلسطينيون عن موافقتهم. صدر فيه بيان كلينتون
لى اتفاق مستقل بشأن الحدود، إال أنهم يعترفون على نحو متزايد بالمنطق يرفضون فكرة التوصل إ

  .المتمثل بجعل موضوع األراضي القضية األولى على جدول األعمال األوسع نطاقاً
وأخيراً، إن هذه التقاربات قد تجلب كال الطرفين إلى طاولة المفاوضات، لكنها لن تستطيع ضمان نجاح 

وسيقابل النجاح اإلجرائي قيام اختالفات حول مضمون المحادثات . تجري بينهماأي من المحادثات التي س
ومن المرجح أن يجد ميتشل بأن . المتعلقة باألراضي، ناهيك عن القضايا المشحونة مثل القدس والالجئين

 حلها في جميع هذه االختالفات ستختبر كثيراً الفكرة القائلة بأنه ستتم تغطية جميع المواضيع المعلقة ويتم
  .غضون عامين

  22/1/2010الراي، الكويت، 
  

  لقبضة المصرية تمنع تحقّق المصالحة الفلسطينيةا .76
  حسام كنفاني

هل ال يزال األمل بالمصالحة الفلسطينية قائماً؟ وهل من الممكن التعويل على الحـراك األخيـر لخالـد                  
دة إحياء هذا الملف؟ وهـل سـتتمكن        مشعل في العواصم العربية، على اعتبار أنه جزء من الجهود إلعا          

العواصم من تحريك المياه الراكدة؟ األجوبة عن هذه األسئلة قائمة على النفي، إلى اآلن، ما دامت القاهرة             
  ال تزال قابضة على الملف

ـ      ، خالد مشعل، في الرياض والتقى الملك السعودي عبد اهللا،          »حماس«حين حطّ رئيس المكتب السياسي ل
من التحليالت والتقديرات عن دور سعودي قريب في ملفّ المصالحة الفلـسطينية يـذكّر              راجت الكثير   

، وال سيما أن استقبال القيادي في الحركة اإلسـالمية كانـت            2007بمساعيها إلبرام اتفاق مكّة في عام       
  . حزيران من العام نفسه14سابقة منذ عملية الحسم العسكري في قطاع غزة في 
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ودية فتحت له أبواب العواصم الخليجية، الكويت واإلمارات والبحرين، ما زاد من شدة             زيارة مشعل للسع  
تكهنات دعمتها مواقف مسؤولين رفيعـي  . التكهنات بحراك ما على صعيد ملف إنهاء االنقسام الفلسطيني 

 ، في مقدمتهم مشعل نفسه، الذي قال، بعد اجتماعه مع وزيـر الخارجيـة             »حماس«المستوى من حركة    
كـالم  . »قطعنا شوطاً كبيراً في المفاوضات والحوارات الفلسطينية الفلسطينية       «: السعودي سعود الفيصل  

مشعل أرفق مع موقف مماثل من رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة، إسماعيل هنية، الذي أعلـن أن                  
  .صرية للمصالحةلمناقشة مالحظاتها على الورقة الم» حماس«القاهرة وافقت على استقبال وفد من 

األجواء اإليجابية هذه، ُألحقت بزيارة لوزير الخارجية السعودي لشرم الـشيخ، حيـث التقـى الـرئيس                 
  .المصري حسني مبارك، ليعلن بعدها أن الرياض تدعم جهود القاهرة في ملف المصالحة الفلسطينية

لتحّل مكانها األصوات التشاؤمية، التـي      على ما يبدو، كان هذا التصريح كافياً الندثار األجواء اإليجابية،           
، محمد نزال، الذي أكد أن المصالحة الفلسطينية وصلت إلـى طريـق             »حماس«كان آخرها للقيادي في     

  .مسدود
من سد هذا الطريق، وكيف؟ تتقاطع المصادر على اسم القاهرة عائقاً أساسياً في هذا المجال، وخصوصاً                

للنقاش أو التعديل، وتقر في الوقت نفسه بـأن         » الورقة المصرية  «لجهة إصرارها على رفض إعادة فتح     
  .لن توقّع على الورقة بصيغتها الحالية» حماس«

وينقل مصدر فلسطيني مطّلع عن مسؤول رفيع المستوى في االستخبارات المصرية تقديره المـسبق أن               
ة من الرياض وغـزة علـى       لن توقع في المرحلة الحالية، واستخفافه بتصريحات مشعل وهني        » حماس«

  .»أنها لم تحمل جديداً«اعتبار 
ويشير إلى أن المـسؤولين     . »التوقيع على الورقة أوالً   «: المسؤول االستخباري يلخّص الموقف المصري    
. التوقيع على الورقة المصرية كما هي، من دون تعـديل         «في القاهرة أبلغوا الحركة اإلسالمية بضرورة       

الورقـة  «ويشدد على أن    . »لورقة ُيتَّفَق عليها بين الفلسطينيين أنفسهم بعد التوقيع       وأن أي تعديالت على ا    
  .»لن تفتح مرة أخرى للنقاش

ـ          في ما يخص الورقة المصرية، وهو      » حماس«المسؤول االستخباري نفسه يلمح إلى أنه ال رأي واحداً ل
من داخل قطاع غزة أكثر ليونة من       » حماس«ما تنفيه مصادر مقربة من الحركة، مشيرة إلى أن موقف           

غير أن مصدراً مقرباً من الحركة اإلسالمية ينفي التباين، مشيراً          . القيادات في الخارج التي تملك القرار     
إلى أن الفارق في المواقف هو في القدرة على المناورة لقيادات الخارج أكثر من قيادات الداخل الخاضعة                 

  .للحصار والضغط
للنقاش، بل يتعداه إلى    » الورقة المصرية «ري من المصالحة لم يقف عند حدود رفض فتح          الموقف المص 

ما يشبه وضع فيتو على أي جهود من الممكن أن تجمع بين مشعل والرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس         
ويؤكد المسؤول االستخباري المصري، مسبقاً، أن أبو مازن لـن يلتقـي            . خالل زيارته المرتقبة لدمشق   

ويشير، كأن بحوزته جدول أعمال زيارة الرئيس الفلـسطيني، إلـى أنهـا             . عل في العاصمة السورية   مش
ويقلّل المصدر نفسه، حسبما نُقل عنه، من أهمية زيـارة          . ستقتصر على لقاءات مع المسؤولين السوريين     

اء ليونة في ما    مشعل للسعودية، وما قد ينتج منها من ضغط على الجانب المصري لتذليل العقبات أو إبد              
تدعم الجهود المصرية، ولن تكرر تجربة اتفاق       «يخص ملف المصالحة، مبدياً اطمئنانه إلى أن الرياض         

  .»مكة
استمرار حالة االحتقان في    «المسؤول المصري يقر بأن العقبة األساسية في طريق المصالحة هي بسبب            

رر اتهامه دمشق والدوحة وطهـران بالتـدخّل        ويك. »العالقات بين مصر وكالً من قطر وسوريا وإيران       
من التوقيع على الورقة المصرية والمطالبة الحقاً بتعديلها، مستدالً على          » حماس«لدى خالد مشعل لمنع     

ذلك بأن المصريين كانوا حتى اللحظات األخيرة في أجواء التوقيع علـى الورقـة، وُجهـزت دعـوات                  
. »ماس ماء بارداً على ما كان ُيعد، عبر إعالنها عـن تحفّظـات            تصب ح «الحتفالية المصالحة قبل أن     
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، مـضيفاً أن    »تافهة«، التي وصفها بأنها     »حماس«ويشير إلى أن القاهرة رفضت رسمياً تسلّم مالحظات         
ورأى أن . قد صاغتها وقـدمتها فـي حـوارات القـاهرة       » حماس«بعض النقاط المعترض عليها كانت      

وال تتـضمن أي نقـاش      . ال عالقة لها بالورقة المصرية، بل بعرقلة التوقيـع        و«التعديالت غير مفهومة    
  .»حقيقي أو جاد، بل هي مجرد مضيعة للوقت واستنزاف للعبة الزمن

  ؟»حماس«ما هي مالحظات 
صراحة عن تحفّظات كاملة على ما ورد في الورقة المصرية، غير أن الكثيـر مـن                » حماس«لم تعلن   

لحركة اإلسالمية نشرت مقتطفات من البنود المعترض عليها، مع إضافة تفـسيرات            المواقع المقربة من ا   
ويمكن تجميع تسعة تحفّظـات أساسـية       . تعلّل سبب رفض الحركة التوقيع على الورقة بصيغتها الحالية        

  :على الورقة المصرية» حماس«لـ
هو » حماس«رفض في نظر    سبب ال .  البند الذي يربط مهمات حكومة الوفاق الوطني برفع الحصار         - 1

االعتراف بإسرائيل، وباالتفاقـات الموقعـة،      (الخشية من أن يعني هذا الرضوخ لمطالب اللجنة الرباعية          
  ).ونبذ العنف

 رفض االكتفاء بعبارة إعادة هيكلة األجهزة األمنية الفلسطينية، من دون اإلشارة إلى شـمول هـذا                 - 2
  .اإلجراء لقطاع غزة والضفـة الغربية

التعاون المشترك مع أجهزة الدول الصديقة المـشابهة لمكافحـة أي           « االعتراض على إضافة فقرة      - 3
وتعلّـل  . »أعمال تهدد السلم واألمن المشترك، أو أي من مجاالت األمن الداخلي، شرط المعاملة بالمثـل              

  . ترفضهرفضها، بأن بقاء هذا البند قد يبرر التعاون األمني مع إسرائيل، وهو ما ال» حماس«
حظر إقامة أي تشكيالت عسكرية خارج إطار الهيكل المقرر لكل جهـاز            « إضافة فقرة تنص على      - 4

أن هذه الفقرة من الممكن أن تستخدم لتفكيك فصائل المقاومة التي ال تنتمي أصالً              » حماس«وترى  . »أمن
  .إلى أي تنظيم عسكري أو أمني رسمي للسلطة

على اعتبار أن التوافق على تمديد والية       . ت التشريعية والرئاسية متزامنة    تحفّظ على إجراء االنتخابا    - 5
  .الرئيس الفلسطيني ال يعني إجراء انتخابات تشريعية

ستئناف مفاوضات التـسوية أسـهل، وقـد يـسبق         اعتراض على البند المتعلّق بالتمثيل النسبي في       - 6
إن قانون االنتخابات يجب أن ُيراجع وفقاً لما        «ل  النتخابات التشريعية، الذي يقو    استئناف جهود المصالحة  
هذا كالم فضفاض، يترك المجال مفتوحاً أمام التحليالت        «أن  » حماس«وترى  . »تقتضيه مصلحة الوطن  

  .»واالجتهادات، وُيبقي باب المدة الزمنية لتنفيذه موارباً
وتبـرر  . ورقـة المـصرية   في ال » التهدئة والمفاوضات مع إسرائيل   « التحفظ على إدراج موضوع      - 7
  .»أن الحركة ال ترى أن للمصالحة عالقة بالتهدئة والمفاوضات«ذلك بـ» حماس«
وتُعد هذه المهمات غير قابلـة      «:  االعتراض على حذف نص كان موجوداً في الورقة األولى، وهو          - 8

ة ملحة إلى هذا البند، ألن      وترى الحركة أن الحاج   . »للتعطيل باعتبارها إجماعاً وطنياً جرى التوافق عليه      
ترك السلطة تتصرف بدون مرجعية وطنية، ما قد يؤدي إلـى اتخاذهـا قـرارات تمـس                 «غيابه يعني   

  .»بالمصالح الوطنية الفلسطينية العليا
 في ما يخص تأليف قيادة مؤقتة لمنظمة التحرير لحين إعادة بنائها، تتكون مـن رئـيس وأعـضاء                   - 9

واستبدلت كلمة  . اسة المجلس الوطني، واألمناء العامين للفصائل، وشخصيات مستقلة       اللجنة التنفيذية، ورئ  
تشكيل اللجنة العليا لالنتخابات بالتوافق وأن يصدر مرسوم رئاسي بتشكيلها في ضوء            «بالتوافق في فقرة    

  .زة األمنيةوهيكلة األجه» إعادة بناء«، وحذفت كلمتا »بعد التشاور مع القوى السياسية«، بـ»هذا التوافق
تكون القيادة المؤقتة هي صاحبة القرار واإلقرار، وأن المراسيم         «إلى أن هذا معناه أن      » حماس«وتشير  

  .»التي ستصدر عن رئيسها، وهو رئيس السلطة، ستُعد ملزمة
  »التسوية أسهل«
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ـ     . موقفها من الورقة المصرية   » حماس«وفق هذه االعتراضات، تسير      دو أن  اعتراضات كبيـرة، ال يب
وعلى هذا األساس يأتي كالم المسؤول االستخباري المصري، وفـق مـا            . القاهرة في أجواء القبول بها    

واستئناف مفاوضات التسوية أسهل، وقد يـسبق       . ال مصالحة قبل أشهر   «نقلت عنه المصادر الفلسطينية،     
معبـر رفـح قبـل      ال فـتح ل   «: المسؤول نفسه يؤكّد واقعة باتـت مـسلّمة       . »استئناف جهود المصالحة  

  .»المصالحة
  اليمن أوالً

بعد توضح الصورة في ما يخص جهود المصالحة، وظهور مدى إحكام القبضة المصرية على الملـف،                
ـ         ، خالد مشعل، إلى الرياض لم تكـن        »حماس«تتقاطع المصادر على أن زيارة رئيس المكتب السياسي ل

  .جاء في المرتبة الثالثة على قائمة المناقشاتمخصصة للمصالحة في المقام األول، بل إن هذا الملف 
، مع آخر مطلع في السلطة، على أن البند األول في جـدول نقاشـات     »حماس«ويتّفق مصدر مقرب من     

مشعل كان اليمن والمعارك التي تخوضها السعودية مع الحوثيين، وال سيما أن الرياض تسعى إلى حشد                
» حماس«التالي أرادت االستماع من مشعل صراحة إلى موقف         ما أمكن من المواقف إلى جانبها، وهي ب       

. أما البند الثاني فهو الموقف من إيران، وهو ما عبر عنه سعود الفيصل أخيراً             . من الحرب مع الحوثيين   
  .وثالثاً تأتي المصالحة

  22/1/2010األخبار، 
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  زلمان شوفال

في وزارة الخارجية االسرائيلية في االسبوع الماضي، يقـول ان          " مصدر رفيع المستوى  "قتبس من كالم    أ
الواليات المتحدة في رأيه لن تقترح من لدنها مقترحـات لتقـديم المـسيرة الـسياسية بـين اسـرائيل                    

م أنه سيكون مـن     قد نعلم أكثر بعد زيارة الوسيط األميركي، السيناتور ميتشل، رغ         . ربما. والفلسطينيين
المهم االصغاء في هذا الشأن أيضا للكالم الذي سيصدر عن المذكور آنفا في زيارته لـرام اهللا وأمـاكن                   

  .أخرى في الشرق االوسط
ما استمر البناء في المناطق     "في هذه االثناء يصر الفلسطينيون على رفضهم لقاء ممثلي حكومة اسرائيل            

ون بأن موقفهم غير معقول وأنه ال يوجد أي احتمال ألن تقبل حكومـة              ولما كانوا يعلم  ". بما فيها القدس  
 يبدو أن رغبة   - وأن واشنطن على نحو رسمي على األقل تعارض الشروط السابقة            -اسرائيل شروطهم   

أبو مازن في أن يبدو للشارع الفلسطيني كمن يقف مثل جلمـود صـخر صـلب فـي وجـه مطالـب                      
أي انـه يريـد أن يـأتي        . فسير آخر أكثر مكيافيلية للتشدد الفلـسطيني      االسرائيليين واالميركيين يوجد ت   

االميركيون ويقترحوا ما يسمى في اللغة الدبلوماسية محادثات وساطة، أي محادثات بوساطة مقـرب أو               
  .مبعوث أميركي بطبيعة األمر

، " والشعور مع  السير عكس "، او ربما العكس     "يسيروا مع ويشعروا عكس   "يستطيع الفلسطينيون آنذاك أن     
لـيس واضـحا    . وأن يقولوا لم نتخل عن شروطنا، لكننا لن نفشل جهود الرئيس لتجديد المسيرة أيـضا              

لكن توقع أبو مازن ورجاله غير الخفي هـو ان يثيـر            . أيناسب اجراء ممكن كهذا االميركيين سلفاً أم ال       
 يكونوا الى مواقفهم أكثر قرباً ممـا        االميركيون مقترحات، بسبب السلطة والمكانة اللتين يملكونهما، وأن       

  .هم لمواقف اسرائيل
ال يمكن في الحقيقة تجاهل أن تصريحات أميركية مختلفة، في مسألة الحدود وبالنسبة للقدس على األقل،                

حـدود  "وعـن  " الخط األخـضر "يدور الحديث في واشنطن مثال عن  . تعطي أساسا للتوقعات الفلسطينية   
تبـادل األراضـي،    : كذلك المقاييس العامة األخرى معلومـة     .  التناقض بينهما  ، بنفس واحد برغم   "األمن

حق "وعاصمتان للدولتين في القدس، واالعتماد العام على مبادرة السالم العربية، التي تشتمل ايضا على               
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بالغ بل إن وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط،         ). وإن لم يكن هذا مقبوالً لدى االميركيين      " (العودة
ان تعيد للفلسطينيين كل ما كان لهم من أرض حتـى           "عندما قال في االسبوع الماضي إن على إسرائيل         

فالحديث يدور  . 1967لم يشوش عليه بطبيعة األمر حقيقة أنه لم يكن للفلسطينيين أي أرض قبل              . 1967
  ".عما كان الضفة الغربية التابعة لألردن
 على مفاوضات مباشرة، لكان األميركيون حاضرين سواء بذواتهم         صحيح أنه حتى لو وافق الفلسطينيون     

لكنه في الوضع الذي قد يتحدث عنه قد ينشأ وضع تضطر فيه إسرائيل بدل مساومة الفلـسطينيين                 . أم ال 
وقد يؤثر هذا ايضا في العالقات بيننا وبيـنهم فـي أمـور             . الى مساومة حليفتها، وهذا وضع ال يريحنا      

  .اخرى
في وزارة الخارجيـة قـد      " المصدر الرفيع المستوى  " يجب االستعداد المكان أن يكون ذلك        على أية حال  

كيـف؟ بوسـائل دبلوماسـية      . أخطأ، وأنه تواجهنا اقتراحات أميركية ال تكون كلها مريحة بالـضرورة          
  .وبمساعدة أصدقائنا في الحياة العامة األميركية

  "إسرائيل اليوم"
  22/1/2010األيام، فلسطين، 
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